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  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, σας παρουσιάζουμε τον τόμο των Πρακτικών της 2ης 

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 23 Ιουνίου 2017. Η 2η Ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων αποτελεί οργανική 

συνέχεια της 1ης Ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2016 και συνεχίζει 

επάξια να προβάλει το επιστημονικό έργο που επιτελείται σε διδακτορικό επίπεδο στο 

ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Χάρη στη συνεργασία και στον ενθουσιασμό των 

συμμετεχόντων και των διοργανωτών, η 2η 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 δημιουργικής 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα μέλη του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού 

του Τμήματος. Επίσης, η αυξανόμενη συμμετοχή στη 2η Ημερίδα θεωρούμε ότι θέτει 

τις βάσεις για την επιτυχή συνέχιση του θεσμού.  

 

Στα Πρακτικά της Ημερίδας αυτής περιλαμβάνονται δώδεκα 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 «Παράγοντες που επηρεάζουν την 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία σε ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης: βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών» οι Νεφέλη Βρατσάλη και 

Αλιβίζος Σοφός μελετούν τον βαθμό διείσδυσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και 

της επικοινωνίας στα Πανεπιστήμια στο πεδίο της διδασκαλίας και μάθησης. Μέσα 

από μια συστηματική ερευνητική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, 

παρουσιάζουν τις σύγχρονες τάσεις στην ερευνητική μεθοδολογία και αναλύουν τους 

σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τους διδάσκοντες ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ ή την υιοθέτηση της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση στη μαθησιακή διαδικασία.   

 

Στο πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εντάσσεται και το επόμενο άρθρο των 

Στέφανου Γιασιράνη και Αλιβίζου Σοφού. Η έρευνά τους με τίτλο «Αυτο-ρυθμιζόμενη 

μάθηση και Moocs» εστιάζει στα Ανοικτά Μαζικά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs), 

τα οποία προσφέρουν ποιοτική δια βίου μάθηση πανεπιστημιακού επίπεδου σε online 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Οι συγγραφείς παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά αυτών 

των μαθημάτων, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υποστηρίξουν την αυτό-

ρυθμιζόμενη μάθηση καθώς επίσης και συγκεκριμένες τεχνικές αυτόρύθμισης που 

μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτού του είδους τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.  

 

Στο τρίτο άρθρο του παρόντος τόμου οι Αμαλία Τρανταφύλλου και Ασημίνα 

Τσιμπιδάκη εξετάζουν, μέσα από μια βιβλιογραφική ανάλυση, το ζήτημα της 

οικογένειας με παιδί με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Συγκεκριμένα, στο κείμενό 

τους με τίτλο «Βιβλιογραφική έρευνα στις οικογένειες με παιδί με διαταραχή 

αυτιστικού φάσματος» οι συγγραφείς αναλύουν δεδομένα από τη διεθνή και ελληνική 

βιβλιογραφία αναφορικά με τις σχέσεις που αναπτύσσουν οι γονείς με το παιδί τους, 

τον τρόπο που οι σχέσεις αυτές επηρεάζουν τη συμπεριφορά του παιδιού, τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες καθώς και τα πλέγματα στήριξης που 

προσφέρονται στις οικογένειες αυτές.  
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Με το ζήτημα των ατόμων με ειδικές ανάγκες ασχολείται και το επόμενο άρθρο. Οι 

Αρχοντία Χρήστου και Ασημίνα Τσιμπιδάκη στο κείμενό τους με τίτλο 

«Κωδικοποίηση αυτοβιογραφικών κείμενων ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ή/και αναπηρίες» εξέτασαν 76 λογοτεχνικά κείμενα που εκδόθηκαν στην Ελλάδα τα 

τελευταία 20 χρόνια με κεντρικό χαρακτήρα ένα άτομο με αναπηρία, και προχώρησαν 

στην κατηγοριοποίησή τους με βάση το είδος της αναπηρίας που παρουσιάζεται, το 

βιογραφικό είδος, το έτος έκδοσης των βιβλίων, το φύλο και την εθνικότητα των 

συγγραφέων.   

 

Το επόμενο άρθρο με τίτλο «Το νέο μουσείο της Ευρώπης στις Βρυξέλλες: ζητήματα 

ιστορικής ταυτότητας, πολιτικών μνήμης και μουσειολογίας» του Κώστα Κορρέ είναι 

αποτέλεσμα της πρόσφατης ποιοτικής έρευνας και της εθνογραφικής παρατήρησης στο 

νεοσύστατο Μουσείο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στις Βρυξέλλες. Ειδικότερα η έρευνα 

αυτή προσπαθεί να εξετάζει τους λόγους που προέκυψε το «Σπίτι της Ευρωπαϊκής 

Ιστορίας». Εξετάζεται επίσης η ιδεολογική άποψη που εκφράζει το Μουσείο 

υποστηρίζοντας το ιδεολόγημα της κοινής εχθρότητας των ευρωπαϊκών δημοκρατιών 

στον ολοκληρωτισμό και πως αυτή συγκροτείται μουσειολογικά. Επιπρόσθετα, 

εξετάζει εάν η επίσημη  πολιτική μνήμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύει τις 

επίσημες πολιτικές μνήμης που θεσπίζουν τα κράτη του πρώην Ανατολικού Μπλοκ της 

Κεντρικής Ευρώπης. 

 

Το άρθρο «Μνημεία συμφιλίωσης» του Παναγιώτη Μηλιώνη εστιάζει στη δημόσια 

ιστορία. Πιο συγκεκριμένα αναλύει μνημεία που έχουν ως στόχο τη συμφιλίωση με το 

παρελθόν σε περιοχές που έχουν υποστεί δικοινοτικές διαμάχες, εμφυλίους πολέμους 

ή οποιαδήποτε μορφή συλλογικής βίας και μαζικής παραβίασης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Με βάση παραδείγματα από διάφορες χώρες, παρουσιάζονται τα κοινά 

χαρακτηριστικά των μνημείων συμφιλίωσης αλλά και οι διαφορές τους, οι οποίες 

συνδέονται και αναδεικνύουν τη μοναδικότητα κάθε περίπτωσης. Στο άρθρο γίνεται 

επίσης αναφορά στην τάση για εκμετάλλευση των μνημείων αυτών και γενικότερα των 

μουσείων για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αντλώντας στοιχεία από την περίπτωση της 

Κύπρου.  

 

Το επόμενο άρθρο του τόμου μελετά τους λόγους για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγουν ή όχι να εντάξουν το ζήτημα των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στη διδακτική τους πράξη. Στο κείμενό τους με τίτλο «Σχολικά 

προγράμματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: παράγοντες που επιδρούν στην 

επιλογή της θεματικής» οι Νίκη Πασχαλία Κωνσταντινίδη και Γεωργία Λιαράκου 

βασίζονται στο μοντέλο της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς για να διερευνήσουν τους 

παράγοντες που δρουν ως κίνητρα ή αντικίνητρα στην πρόθεση των εκπαιδευτικών του 

νομού Δωδεκανήσων να διδάσκουν αυτή τη θεματική. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν 

τη σημασία του κοινωνικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα της αντίληψης που έχουν 

οι εκπαιδευτικοί για τις στάσεις της κοινότητας απέναντι στις ΑΠΕ, καθώς και την 

ανάγκη του εκπαιδευτικού να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εξωτερικού 

περιβάλλοντος στη διδασκαλία των ΑΠΕ.  

 

Στο άρθρο «Η σύγχρονη μαθηματική μοντελοποίηση για τη λειτουργία συστημάτων 

εξυπηρέτησης δημοσίων οργανισμών εκπαίδευσης και διοίκησης. Η επιρροή της στις 

δυσκολίες προσαρμογής των χρηστών τους» των Νικόλαου Μανίκαρου και Ευγένιου 

Αυγερινού, εξετάζονται αναλυτικά τα οφέλη που είναι δυνατόν να αποκομισθούν από 
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τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στους 

Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Επίσης, η εργασία ερευνά τα προβλήματα που έχουν 

προκύψει και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χρήστες κατά τη φάση της 

προσαρμογής τους στα νέα περιβάλλοντα. Απώτερος στόχος της εργασίας αυτής είναι 

να αναδειχθεί η χρησιμότητα της έρευνας των μαθηματικών μοντέλων και η 

αναγκαιότητα της βελτίωσης τους με τη μορφή νέων μοντέλων, αφού ολοένα τα 

προβλήματα και τα δεδομένα διαφοροποιούνται μέσα από την ταχύτατη εξέλιξη της 

τεχνολογίας. Το επόμενο άρθρο των Ευγένιου Αυγερινού και Αθανάσιου 

Καραγεωργιάδη με τίτλο «Διαμορφωτική αξιολόγηση στα μαθηματικά: μεταβαίνοντας 

από την υποβοηθουμένη μέσω υπολογιστή αξιολόγηση στα συστήματα διαμορφωτικής 

αξιολόγησης», εστιάζεται στην υποβοηθούμενη αξιολόγηση με τη χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικότερα στα συστήματα διαμορφωτικής αξιολόγησης. 

Επίσης, στην εργασία αυτή γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση και αξιολόγηση των 

διαθέσιμων συστημάτων διαμορφωτικής αξιολόγησης στα Μαθηματικά. 

 

Το άρθρο «Μια νέα θεώρηση των δίπολων εννοιολογικής και παιδαγωγικής ισορροπίας 

στη μαθηματική παιδεία: οπτικοποίηση και κατανόηση των ρητών αριθμών» των Ρόζα 

Βλάχου και Ευγένιου Αυγερινού, έχει ως στόχο να παρουσιάσει διδακτικές πρακτικές, 

οι οποίες εφαρμόστηκαν διαχρονικά και να κάνει προτάσεις τέτοιες που θα βοηθήσουν 

στη μείωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στα κλάσματα. Οι 

διδακτικές αυτές πρακτικές λαμβάνουν υπόψη τις δυσκολίες των μαθητών που 

αναδείχτηκαν από τη διεθνή βιβλιογραφία πάνω στους ρητούς αριθμούς. Δίνουν 

έμφαση στην οπτικοποίηση των κλασματικών εννοιών ως δυναμικό μέσο κατανόησης 

και σχηματισμού εσωτερικών αναπαραστάσεων με τη βοήθεια βιωματικών 

δραστηριοτήτων αλλά και δραστηριοτήτων σχεδιασμένων σε ηλεκτρονικά 

περιβάλλοντα.   

 

Στο άρθρο «Η επίδραση των αναπαραστάσεων και οι αλλαγές του εννοιολογικού 

πλαισίου κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση του ρυθμού μεταβολής» 

των Δήμητρα Ρεμούνδου και Ευγένιου Αυγερινού, μελετάται η έννοια του ρυθμού 

μεταβολής ως προς τις αναπαραστάσεις της, το πλαίσιο των προβλημάτων που 

αναφέρονται σε αυτή και o μετασχηματισμός του εννοιολογικού πλαισίου κατά την 

ενασχόληση με αντίστοιχα έργα. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας 

έρευνας που διεξήχθη σε φοιτητές σχετικά με την επίδραση τόσο της αναπαράστασης 

όσο και του πλαισίου στην επίλυση προβλημάτων με μεταβολή και ρυθμό μεταβολής. 

 

Το άρθρο των Ευάγγελου Βαλασιάδη και Γιώργου Κατσαδώρου με τίτλο «Το ψηφιακό 

παιχνίδι και η συμβολή του στην ενίσχυση της τοπικής συνείδησης των μαθητών: ένα 

παράδειγμα από τον δήμο Γαλατσίου» περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος 

γίνεται λόγος για τις διαδικασίες της από-αποικιοποίησης και της επανακατοίκησης 

στις οποίες η «Βασισμένη στον Τόπο Εκπαίδευση» προσβλέπει. Στο δεύτερο μέρος του 

άρθρου αρχικά παρουσιάζεται το πρόγραμμα «Τοπογνωσία», σκοπός του οποίου είναι 

η ενίσχυση της τοπικής συνείδησης των μαθητών αστικών περιοχών και η διαμόρφωση 

μιας νέου τύπου τοπικής ταυτότητας. Στη συνέχεια, διατυπώνονται τα ερευνητικά 

ερωτήματα του προγράμματος, γίνεται λόγος για τα μεθοδολογικά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας 

που πραγματοποιήθηκε στα σχολεία του Γαλατσίου. Τέλος, παρουσιάζεται αναλυτικά 

ένα από τα ψηφιακά παιχνίδια της συλλογής.  
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Στο προτελευταίο άρθρο του τόμου με τίτλο «Η ελληνική λαϊκή παράδοση στα μουσικά 

σχολεία και η συμβολή τους στη διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας» των 

Χρήστου Θεολόγου και Γιώργου Κατσαδώρου, εξετάζονται η επίδραση που είχε στη 

ζωή τους η φοίτηση των μαθητών  στο μουσικό σχολείο και οι μεταβολές που επέφερε 

αυτή στην αντίληψή τους για την πολιτισμική τους ταυτότητα και πώς αυτή 

αντανακλάται στην τοπική κοινωνία. Επιπρόσθετα, διερευνάται η συνεισφορά του 

μουσικού σχολείου στην τοπική πολιτιστική ζωή και στην ανατροφοδότηση  της 

τοπικής κουλτούρας μέσα από το παράδειγμα του Μουσικού Σχολείου Ρόδου.  

 

Στο τελευταίο άρθρο του τόμου με τίτλο «Εναλλακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία: 

το παράδειγμα της γλώσσας» των Μακρογιάννη Τσαμπίκα και Κούρτη-Καζούλλη 

Βασιλεία, παρουσιάζεται ένα μοντέλο διδασκαλίας της γλώσσας και κατά την 

εφαρμογή του επιδιώκεται να διερευνηθούν τι αλλάζει όσον αφορά τον τρόπο 

διδασκαλίας των νέων δασκάλων, πώς επηρεάζεται η γλωσσική ακαδημαϊκή ανάπτυξη 

και ο γλωσσικός γραμματισμός των μαθητών/τριών και ποια είναι τα δυνατά σημεία 

του προτεινόμενου μοντέλου που μπορούν να επιφέρουν αλλαγές στο αναλυτικό 

πρόγραμμα. 

 

Από αυτό το εισαγωγικό σημείωμα δεν μπορούν να λείπουν οι ευχαριστίες προς τα 

πρόσωπα και τους φορείς εκείνους χωρίς τη συμβολή των οποίων η Ημερίδα δεν θα 

ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί επιτυχώς. Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται 

στους συναδέλφους και σε όλα τα μέλη του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού 

του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου που συνέβαλαν με την εμφανή ή αφανή 

υποστήριξή τους στα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας.  

 

Οι επιμελητές της έκδοσης 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ 

ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

Νεφέλη Βρατσάλη, Αλιβίζος Σοφός 

ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

 

Περίληψη 
Η εργασία παρουσιάζει μία βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών σχετικά με τους παράγοντες 

που επηρεάζουν τους διδάσκοντες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ενσωμάτωση 

των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εξετάζει ερευνητικά άρθρα και διδακτορικές 

διατριβές που δημοσιεύτηκαν την τελευταία δεκαετία και περιγράφουν εμπειρικές έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά τον κόσμο, όπως αυτά 

εντοπίσθηκαν από τις βάσεις Science Direct και ERIC, EThOS και OpenThesis. Καταγράφει 

τα σημαντικότερα ερευνητικά ερωτήματα και τα αποτελέσματα των ερευνών όσον αφορά 

στους παράγοντες που εμποδίζουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ ή την υιοθέτηση του eLearning. 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψαν 17 παράγοντες οι οποίοι ιεραρχήθηκαν και 

ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες. Από αυτούς, οι παράγοντες που απαντήθηκαν συχνότερα ήταν 

η έλλειψη τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων των διδασκόντων, ο ανεπαρκής εξοπλισμός / 

υποδομές ΤΠΕ και η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης των διδασκόντων, οι οποίοι συζητήθηκαν 

σε σχέση με άλλες ερευνητικές ανασκοπήσεις.  
 

Abstract 
This paper presents a literature review on the factors that affect higher education institutions' 

faculty in integrating ICT in the learning process. It examines research papers and doctoral 

theses published over the last decade, describing research work conducted in higher education 

institutions around the world, as identified by Science Direct and ERIC, EThOS and 

OpenThesis databases. Ιt records the most important research questions and the results about 

the factors that prevent the integration of ICT or the adoption of eLearning. 17 factors emerged 

from the analysis of the results, which were ranked and categorized. The most frequently 

encountered factors were faculty’s lack of technical knowledge and skills, inadequate ICT 

equipment / infrastructure and the lack of technical support for faculty, which were discussed 

in relation to other reviews. 

 

 
Εισαγωγή  

 

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει απασχολήσει τα τελευταία 

30 χρόνια πλήθος ερευνών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι έρευνες αυτές εστιάζουν 

κυρίως στην πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ μικρότερος είναι ο 

αριθμός των ερευνών όσον αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αρκετές από αυτές 

έχουν δείξει ότι παρότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η συμμετοχή των 
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εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, η πρόσβασή τους σε πόρους ΤΠΕ είναι ευκολότερη και οι 

απαιτήσεις των αναλυτικών προγραμμάτων σε σχέση με τις ΤΠΕ έχουν αυξηθεί, 

ωστόσο, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα σχολεία λαμβάνει χώρα με απογοητευτικά 

αργούς ρυθμούς από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών (Cox, Preston, & Cox, 1999). 

 

Τα παραπάνω δεδομένα έχουν οδηγήσει τους ερευνητές να εξετάσουν τους παράγοντες 

που επηρεάζουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα σχολεία (π.χ. Cox et al., 1999; 

Pelgrum, 2001). Σε σχετικές έρευνες, οι διάφοροι παράγοντες, που καταγράφονται ως 

υπεύθυνοι για τη μη ενσωμάτωση των ΤΠΕ, ταξινομούνται σε εξωτερικούς ή 

οργανωσιακούς παράγοντες (πρώτου επιπέδου), όπως είναι η μη πρόσβαση σε 

τεχνολογικούς πόρους, η έλλειψη χρόνου, η έλλειψη αποτελεσματικής εκπαίδευσης, 

τα τεχνικά προβλήματα και σε εσωτερικούς παράγοντες ή ατομικούς παράγοντες 

(δεύτερου επιπέδου), όπως είναι η έλλειψη αυτοπεποίθησης στη χρήση ΤΠΕ, η 

αντίσταση στην αλλαγή, οι αρνητικές στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ, η έλλειψη κινήτρων 

(BECTA, 2004; Ertmer, 1999). Σε άλλες μελέτες (Koutromanos, 2005) τονίζεται ότι οι 

παράγοντες αυτοί σχετίζονται με χαρακτηριστικά που αφορούν στην υιοθέτηση μιας 

καινοτομίας, χαρακτηριστικά του σχολείου και χαρακτηριστικά εκτός του σχολικού 

συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, προκρίνεται ο ρόλος των ίδιων των εκπαιδευτικών 

που πρόκειται να υιοθετήσουν την αλλαγή και ειδικότερα οι στάσεις και οι αντιλήψεις 

τους απέναντι στις ΤΠΕ (Ely, 1999). 

 

Στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία ενθουσίασε τους ειδικούς στην εκπαιδευτική τεχνολογία και 

οδήγησε στη δημοσίευση ενός αριθμού ερευνών που εστιάζουν στη δυνατότητα που 

προσφέρουν αυτές για επιτάχυνση της μάθησης στο πανεπιστήμιο, αύξηση και 

εκδημοκρατισμό της πρόσβασης σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες, υποστήριξη των 

φοιτητών και συνεργασία (Corlett, Sharples, Bull, & Chan, 2005; Draper & Brown, 

2004). Τέτοιου είδους έρευνες οδήγησαν αρκετά πανεπιστήμια ανά τον κόσμο να 

επενδύσουν στις ΤΠΕ με τον εξοπλισμό εργαστηρίων, τη χρήση εικονικών 

περιβαλλόντων μάθησης κ.α. να αποτελούν ουσιαστικό μέρος της δομής τους.  

 

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, εμφανίζονται μελέτες που αμφισβητούν τα αποτελέσματα 

αυτών των επενδύσεων, αφού δείχνουν ότι έχουν μικρή επίδραση στην επιζητούμενη 

αλλαγή στη διδασκαλία και τη μάθηση (Collis & Wende, 2002), παρατηρούν ότι η 

υιοθέτηση του eLearning από τα πανεπιστήμια είναι πολύ περιορισμένη σε διεθνές 

επίπεδο (OECD, 2005) και προτείνουν μία παιδαγωγικά και διδακτικά τεκμηριωμένη 

κριτική προσέγγιση της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ σε επίπεδο διαφορετικό από εκείνο 

της «τεχνολογικής επιδιόρθωσης» των πανεπιστημίων (Selwyn, 2007).  

 

Αποτέλεσμα αυτών των διαπιστώσεων είναι οι έρευνες να στραφούν -και στο πλαίσιο 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- στον ρόλο των ίδιων των διδασκόντων που πρόκειται 

να υιοθετήσουν την αλλαγή, τονίζοντας ότι οι παραδοσιακές προσεγγίσεις στη 

διδασκαλία και τη μάθηση εξακολουθούν να κυριαρχούν στα πανεπιστήμια, καθώς οι 

διδάσκοντες αντιστέκονται στην αλλαγή, σε γενικές γραμμές δεν διαθέτουν δεξιότητες 

της χρήσης των ΤΠΕ και δεν είναι πρόθυμοι να τις αποκτήσουν (Ely, 2002) ενώ 

καταγράφουν την απροθυμία των διδασκόντων να υιοθετήσουν τις εκπαιδευτικές 

τεχνολογίες ως ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα 

ιδρύματα (Bennett & Bennett, 2003; Lynch, 2002). 
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Ενώ κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχει δημοσιευτεί σημαντικός αριθμός 

ερευνών στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ωστόσο, δεν 

καταγράφονται συστηματικές ερευνητικές ανασκοπήσεις αυτών των ερευνών, από τις 

οποίες θα μπορούσαν να παρουσιασθούν τα κυριότερα αποτελέσματα της σύγχρονης 

έρευνας, να καταγραφούν οι σύγχρονες τάσεις στην ερευνητική μεθοδολογία και να 

αναλυθούν τα σημαντικότερα ευρήματα, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για το 

τρέχον σώμα γνώσης στο πεδίο. 

 

Μία πρώτη προσπάθεια που εντοπίσθηκε είναι η έρευνα του OECD (Enochsson & 

Rizza, 2009), μία ανασκόπηση εμπειρικών ερευνών της διεθνούς βιβλιογραφίας από 

11 χώρες του OECD κατά τη διάρκεια των ετών 2002-2009 σχετικά με τη χρήση των 

ΤΠΕ σε ιδρύματα αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, η οποία καταγράφει -μεταξύ 

άλλων- ως παράγοντες που εμποδίζουν τη χρήση των ΤΠΕ από τους διδάσκοντες: την 

έλλειψη χρόνου για επικαιροποίηση των γνώσεων στις ΤΠΕ, παιδαγωγικών 

δεξιοτήτων, πρόσβασης σε εξοπλισμό, επιμόρφωσης σε θέματα ΤΠΕ, υποστήριξης από 

τα ιδρύματα και αυτοπεποίθησης στη χρήση των ΤΠΕ. Η νεότερη ανασκόπηση της 

Reid (2014), η οποία αφορά στο χρονικό διάστημα 2000-2012, κάνει προσπάθειες 

ταξινόμησης του συνόλου των παραγόντων που εμποδίζουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ 

στα πανεπιστήμια, καταγράφοντας πέντε κατηγορίες παραγόντων: 1. τεχνολογία (π.χ. 

πρόσβαση σε πόρους ΤΠΕ), 2. διαδικασία (π.χ. υποστήριξη διδασκόντων), 3. διοίκηση 

(διοικητική υποστήριξη), 4. περιβάλλον (π.χ. οργανωσιακή αλλαγή ή κόντρες ανάμεσα 

στη διοίκηση και το ακαδημαϊκό προσωπικό) και 5. προσωπικό (π.χ. αντίσταση στην 

αλλαγή ή επαγγελματική ανάπτυξη). 

 

Οι παραπάνω ανασκοπήσεις, ενώ δίνουν χρήσιμα συμπεράσματα για την καταγραφή 

των παραγόντων που εμποδίζουν τους διδάσκοντες στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία, ωστόσο δεν είναι συστηματικές και δεν καταγράφουν σημαντικά στοιχεία 

της ερευνητικής μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται στις υπό εξέταση έρευνες τα οποία 

θα ήταν χρήσιμα σε μελλοντικές έρευνες. Η παρούσα έρευνα σκοπεύει να συμβάλει 

στα παραπάνω μέσα από την πραγματοποίηση μιας συστηματικότερης ανασκόπησης 

του πεδίου της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ ή της υιοθέτησης του eLearning στα ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία θα καταγράφει τα σημαντικότερα ερευνητικά 

ερωτήματα και τα αποτελέσματα των ερευνών όσον αφορά στους παράγοντες που 

εμποδίζουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ ή την υιοθέτηση του eLearning. Επιπλέον, η 

παρούσα έρευνα διαφοροποιείται από τις προηγούμενες καθώς εστιάζει σε έρευνες της 

τελευταίας δεκαετίας (2007-2016) προσπαθώντας να αναδείξει την εξέλιξη του 

ερευνητικού ενδιαφέροντος στο πεδίο και εμπλουτίζοντας την ήδη υπάρχουσα 

βιβλιογραφία με νέα δεδομένα της νεότερης περιόδου  

 

 

Μεθοδολογία 

 

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

 

Σκοπός της εργασίας είναι να πραγματοποιήσει μία βιβλιογραφική ανασκόπηση που 

εστιάζει στους παράγοντες που επηρεάζουν τους διδάσκοντες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ ή την υιοθέτηση του eLearning στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, να καταγράψει τα σημαντικότερα ερευνητικά 
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ερωτήματα, ώστε να μπορέσουν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τον 

μελλοντικό ερευνητή. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι τα παρακάτω: 

• Ποια τα σημαντικότερα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν από τις υπό εξέταση 

έρευνες; 

• Ποιοι παράγοντες καταγράφονται ως οι σημαντικότεροι παράγοντες που 

εμποδίζουν τους διδάσκοντες να ενσωματώσουν τις ΤΠΕ / υιοθετήσουν το 

eLearning στην εκπαιδευτική διαδικασία στις υπό εξέταση έρευνες; 

 

 

Κριτήρια εισαγωγής – αποκλεισμού 

 

Εντοπίσθηκαν περίπου 100 έρευνες, από τις οποίες 40 πληρούσαν τα κριτήρια που 

περιγράφονται στον Πίνακα 1. Οι έρευνες που εντοπίσθηκαν και δεν συμπεριλήφθηκαν 

στην ανασκόπηση αφορούσαν σε μεταπτυχιακές διατριβές, ερευνητικά άρθρα ή 

διατριβές που δημοσιεύτηκαν πριν το 2007, έρευνες που είχαν μεθοδολογικό 

σχεδιασμό περιγραφικών επισκοπήσεων και όχι εμπειρικής έρευνας ή δεν έκαναν 

αναφορά στο δείγμα τους. Επιπλέον, αποκλείσθηκαν ενδιαφέρουσες έρευνες, οι οποίες 

ωστόσο αφορούσαν σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς άλλων επιπέδων εκπαίδευσης ή 

περιλάμβαναν στο δείγμα τους μόνο φοιτητές και όχι και διδάσκοντες. Τέλος, 

αποκλείσθηκαν οι έρευνες που κινούνταν στο πεδίο της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, ωστόσο κατέγραφαν πτυχές που αφορούσαν στην ίδια τη 

διαδικασία της ενσωμάτωσης και όχι τους παράγοντες που επηρεάζουν τους 

διδάσκοντες σε αυτήν. 

 

Πίνακας 1: Κριτήρια εισαγωγής ερευνών στην ανασκόπηση 

 

Κριτήριο Κριτήρια εισαγωγής 

τύπος δημοσίευσης ερευνητικό άρθρο, διδακτορική διατριβή 

έτος δημοσίευσης 2007 - 2016 

περιεχόμενο παράγοντες που επηρεάζουν τους διδάσκοντες στην ενσωμάτωση 

των ΤΠΕ ή την υιοθέτηση/υλοποίηση του eLearning στη 

διδασκαλία 

μεθοδολογικός 

σχεδιασμός 

εμπειρικές έρευνες κάθε μεθοδολογικού σχεδιασμού 

πλαίσιο / υπόβαθρο 

έρευνας 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

πληθυσμός διδάσκοντες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οποιαδήποτε βαθμίδας, 

διοικητικό/τεχνικό/υποστηρικτικό προσωπικό, ακαδημαϊκές αρχές, 

φοιτητές 

δείγμα γίνεται αναφορά 

γλώσσα συγγραφής αγγλική 
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Αποτελέσματα 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

Στις 40 έρευνες που πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια καταγράφθηκαν τα 

σημαντικότερα ερευνητικά ερωτήματα και τα κύρια αποτελέσματα όσον αφορά στους 

παράγοντες που εμποδίζουν τους διδάσκοντες να ενσωματώσουν τις ΤΠΕ / 

υιοθετήσουν το eLearning στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για την καταγραφή και 

ταξινόμηση των παραγόντων σε κατηγορίες χρησιμοποιήθηκε θεματική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων των υπό εξέταση ερευνών. 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν από τις υπό εξέταση 

έρευνες. 

 

Πίνακας 2: Ερευνητικά ερωτήματα των υπό εξέταση ερευνών 

Ερευνητικό ερώτημα Έρευνες 

Παράγοντες που εμποδίζουν τη χρήση και ενσωμάτωση των ΤΠΕ / 

υιοθέτηση του eLearning στην εκπαιδευτική διαδικασία 
32 

Παράγοντες που διευκολύνουν τη χρήση και ενσωμάτωση των ΤΠΕ / 

υιοθέτηση του eLearning στην εκπαιδευτική διαδικασία 
22 

Βαθμός  ενσωμάτωσης και χρήσης των ΤΠΕ / υιοθέτησης του 

eLearning από τους διδάσκοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία 
12 

Στάσεις και αντιλήψεις διδασκόντων απέναντι στη χρήση και 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ / υιοθέτηση του eLearning στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

8 

Τύπος εργαλείων ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται από τους διδάσκοντες στη 

διδασκαλία 
3 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη χρήση και ενσωμάτωση των 

ΤΠΕ / υιοθέτηση του eLearning στην εκπαιδευτική διαδικασία 
3 

Επιμορφωτικές ανάγκες διδασκόντων στη χρήση και ενσωμάτωση των 

ΤΠΕ / υιοθέτηση του eLearning στην εκπαιδευτική διαδικασία 
2 

 

Οι παράγοντες που εμποδίζουν τους διδάσκοντες να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στη 

διδασκαλία τους εντοπίζεται συχνότερα ως ερευνητικό ερώτημα (Ν=32, 80%) στις υπό 

εξέταση έρευνες (Alemu, 2015; Almuqayteeb, 2009; Al-Senaidi, Lin, & Poirot, 2009; 
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Al-Shboul, 2013; Archibong & Effiom, 2009; Asiyai, 2014; Awidi, 2013; Brun & 

Hinostroza, 2014; Buchanan, Sainter, & Saunders, 2013; Chaputula, 2012; Ejinkeonye 

& Usoroh, 2016; García-Valcárcel & Tejedor, 2009; Gebremedhin & Fenta, 2015; 

Goktas, Yildirim, & Yildirim, 2009; Gülbahar, 2008; Hu & McGrath, 2011; Kiasari, 

2012; King, 2010; Kisanga & Ireson, 2015; Kouninef, Djelti, & Kourbali, 2013; 

MacKeogh & Fox, 2009; Marwan & Sweeney, 2010; Momoh, 2010; Mutisya & 

Makokha, 2016; Obiri-Yeboah, Kwarteng, & Kyere-Djan, 2013; Okolocha & 

Nwadiani, 2015; Reilly, 2014; Rolfe, Alcocer, Bentley, Milne, & Meyer-Sahling, 2008; 

Ungar & Baruch, 2016; Vajargah, Jahani, & Azadmanesh, 2010; Yidana, 2007; Zare-

ee, 2011) για αυτό και επιλέχθηκε να καταγραφούν τα αποτελέσματα αυτού του 

ερευνητικού ερωτήματος από τις έρευνες και να παρουσιασθούν αναλυτικότερα. 

Παράγοντες που εμποδίζουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ / υιοθέτηση του eLearning 

 

Από τη θεματική ανάλυση των 32 ερευνών προέκυψαν 17 παράγοντες (Πίνακας 3), οι 

οποίοι ταξινομήθηκαν από τους συγγραφείς στις παρακάτω κατηγορίες:  

 

Πίνακας 3: Παράγοντες που εμποδίζουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ / υιοθέτηση του 

eLearning 

Ομάδα 

παραγόντων 

Κατηγορία 

παραγόντων 

Παράγοντες που εμποδίζουν την 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ / υιοθέτηση 

του eLearning 

Έρευνες 

Εξωτερικοί ή 

οργανωσιακοί 

παράγοντες 

Ιδρυματικές υποδομές 

/ χρηματοδότηση σε 

ΤΠΕ / eLearning 

Ανεπαρκής εξοπλισμός/υποδομές ΤΠΕ 25 

Υποχρηματοδότηση για υποδομές ΤΠΕ 8 

Υποστήριξη 

διδασκόντων από τα 

Ιδρύματα 

Έλλειψη τεχνικής υποστήριξης 16 

Έλλειψη διοικητικής υποστήριξης 5 

Έλλειψη παιδαγωγικής υποστήριξης 4 

Στρατηγική 

ιδρυμάτων / κρατών 

για τις ΤΠΕ / 

eLearning 

Έλλειψη σχεδίου / στρατηγικής 
 

6 

Ανεπαρκής αναγνώριση 

προσπάθειας/εργασίας από το Ίδρυμα 
6 

Εσωτερικοί ή 

ατομικοί 

παράγοντες 

Γνώσεις και 

δεξιότητες 

διδασκόντων 

Έλλειψη τεχνικών 

γνώσεων/δεξιοτήτων 
26 

Έλλειψη παιδαγωγικών 

γνώσεων/δεξιοτήτων 
7 

Επαγγελματική 

ανάπτυξη 

διδασκόντων 

Ανεπαρκής επιμόρφωση / έλλειψη 

ευκαιριών επιμόρφωσης 
13 

Έλλειψη κινήτρων για χρήση 10 

Έλλειψη χρόνου για προετοιμασία / 

αυξημένος φόρτος εργασίας 
10 

Στάσεις και 

αντιλήψεις 

διδασκόντων 

Έλλειψη αυτοπεποίθησης / φόβος 

απέναντι στη χρήση 
7 

Χαμηλή Θεωρούμενη χρησιμότητα της 

χρήσης 
4 

Φόβος για αύξηση φόρτου εργασίας 2 

Έλλειψη προσωπικού ενδιαφέροντος 1 

Αντίσταση στην αλλαγή 1 
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Εξωτερικοί ή οργανωσιακοί παράγοντες 

• Ιδρυματικές υποδομές & χρηματοδότηση 

• Υποστήριξη διδασκόντων από τα 

Ιδρύματα 

• Στρατηγική ιδρυμάτων / κρατών 

 

Εσωτερικοί ή ατομικοί παράγοντες 

• Γνώσεις και δεξιότητες διδασκόντων 

• Επαγγελματική ανάπτυξη διδασκόντων 

• Στάσεις και αντιλήψεις διδασκόντων 

Ως προς τους εξωτερικούς/οργανωσιακούς παράγοντες, στην κατηγορία 

Ιδρυματικές υποδομές & χρηματοδότηση, υπερτερεί ο παράγοντας «Ανεπαρκής 

εξοπλισμός/υποδομές ΤΠΕ» (Ν=25, 78%). Στην κατηγορία Υποστήριξη διδασκόντων 

από τα Ιδρύματα, ο παράγοντας «Έλλειψη τεχνικής υποστήριξης» (Ν=16, 50%). Στην 

κατηγορία Στρατηγική ιδρυμάτων / κρατών, εμφανίζονται εξίσου οι παράγοντες 

«Έλλειψη σχεδίου / στρατηγικής» (Ν=6, 19%) και «Ανεπαρκής αναγνώριση 

προσπάθειας/εργασίας από το Ίδρυμα»  (Ν=6, 19%) 

Ως προς τους εσωτερικούς/ατομικούς παράγοντες, στην κατηγορία Γνώσεις και 

δεξιότητες διδασκόντων υπερτερεί ο παράγοντας «Έλλειψη τεχνικών 

γνώσεων/δεξιοτήτων» (Ν=26, 81%), στην κατηγορία Επαγγελματική ανάπτυξη 

διδασκόντων, ο παράγοντας «Ανεπαρκής επιμόρφωση / έλλειψη ευκαιριών 

επιμόρφωσης» (Ν=13, 41%). Στην κατηγορία Στάσεις και αντιλήψεις διδασκόντων, ο 

παράγοντας «Έλλειψη αυτοπεποίθησης / φόβος απέναντι στη χρήση» (Ν=10, 31%). 

Όπως φαίνεται από την παραπάνω καταγραφή, οι παράγοντες που αναφέρονται 

συχνότερα ως εμπόδιο είναι οι παρακάτω. 

1. Η έλλειψη τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων των διδασκόντων, που 

αναφέρεται σε 25 έρευνες (Alemu, 2015; Almuqayteeb, 2009; Al-Shboul, 2013; 

Asiyai, 2014; Awidi, 2013; Brun & Hinostroza, 2014; Chaputula, 2012; Ejinkeonye 

& Usoroh, 2016; García-Valcárcel & Tejedor, 2009; Gebremedhin & Fenta, 2015; 

Hu & McGrath, 2011; Kiasari, 2012; King, 2010; Kisanga & Ireson, 2015; 

Kouninef et al., 2013; Marwan & Sweeney, 2010; Momoh, 2010; Mutisya & 

Makokha, 2016; Obiri-Yeboah et al., 2013; Okolocha & Nwadiani, 2015; Reilly, 

2014; Rolfe et al., 2008; Ungar & Baruch, 2016; Vajargah et al., 2010; Zare-ee, 

2011). Σε ένα μέρος από αυτές τις έρευνες, υπάρχει η τάση από τους ερωτώμενους 

να αιτιολογήσουν τη δηλωμένη έλλειψη με εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι η 

έλλειψη ευκαιριών επιμόρφωσης/επαγγελματικής ανάπτυξης (Awidi, 2013; 

Marwan & Sweeney, 2010; Vajargah et al., 2010) ή το γεγονός ότι δεν έχουν λάβει 

αποτελεσματική κατάρτιση στη χρήση των ΤΠΕ (Alemu, 2015; Almuqayteeb, 

2009; Hu & McGrath, 2011; Kiasari, 2012) ή απλά ότι δεν διαθέτουν χρόνο για 

εκμάθηση (Reilly, 2014). Έχει σημασία να αναφερθεί ότι σε ένα άλλο μέρος των 

ερευνών τονίζεται ταυτόχρονα με την έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων και η έλλειψη 

παιδαγωγικών δεξιοτήτων ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία με την ίδια 

σπουδαιότητα (Brun & Hinostroza, 2014; Hu & McGrath, 2011; Kouninef et al., 

2013; Momoh, 2010; Okolocha & Nwadiani, 2015; Rolfe et al., 2008) 

2. Ο ανεπαρκής εξοπλισμός / υποδομές ΤΠΕ, που αναφέρεται σε 24 έρευνες 

(Almuqayteeb, 2009; Al-Senaidi et al., 2009; Archibong & Effiom, 2009; Awidi, 

2013; Brun & Hinostroza, 2014; Chaputula, 2012; Ejinkeonye & Usoroh, 2016; 
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García-Valcárcel & Tejedor, 2009; Gebremedhin & Fenta, 2015; Goktas et al., 

2009; Kiasari, 2012; King, 2010; Kisanga & Ireson, 2015; Kouninef et al., 2013; 

Marwan & Sweeney, 2010; Momoh, 2010; Mutisya & Makokha, 2016; Obiri-

Yeboah et al., 2013; Okolocha & Nwadiani, 2015; Reilly, 2014; Rolfe et al., 2008; 

Ungar & Baruch, 2016; Vajargah et al., 2010; Zare-ee, 2011). Στις περισσότερες 

από αυτές τις έρευνες αναφέρεται η έλλειψη υποδομών ή η ανεπάρκεια εξοπλισμού 

του ιδρύματος γενικά, ωστόσο, υπάρχουν κάποιες που καταγράφουν 

συγκεκριμένες ελλείψεις, όπως εκείνες που τονίζουν ιδιαίτερα προβλήματα 

ανεπαρκούς ή αναξιόπιστης ηλεκτροδότησης (Archibong & Effiom, 2009; Kisanga 

& Ireson, 2015; Marwan & Sweeney, 2010; Momoh, 2010; Okolocha & Nwadiani, 

2015) ή συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο (Awidi, 2013; Brun & Hinostroza, 2014; 

Ejinkeonye & Usoroh, 2016; Kiasari, 2012; Kisanga & Ireson, 2015; Mutisya & 

Makokha, 2016), έλλειψη ή ανεπάρκεια εργαστηρίων Η/Υ (Kisanga & Ireson, 

2015; Mutisya & Makokha, 2016; Okolocha & Nwadiani, 2015; Vajargah et al., 

2010) ή/και λογισμικών (Goktas et al., 2009; Reilly, 2014). Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι ανεπάρκεια εξοπλισμού ή υποδομών εμφανίζεται ως 

εμπόδιο ακόμη και σε έρευνες που προέρχονται από οικονομικά αναπτυγμένες 

χώρες (μέλη των G7 ή G20 ή μέλη της ΕΕ) όπως η ΗΠΑ, η Μ. Βρετανία, η Τουρκία, 

η Σαουδική Αραβία, η Ινδονησία και η Ισπανία. 

3. Η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης των διδασκόντων, που αναφέρεται σε 16 

έρευνες (Alemu, 2015; Almuqayteeb, 2009; Al-Senaidi et al., 2009; Al-Shboul, 

2013; Awidi, 2013; Brun & Hinostroza, 2014; Ejinkeonye & Usoroh, 2016; García-

Valcárcel & Tejedor, 2009; Gebremedhin & Fenta, 2015; Hu & McGrath, 2011; 

King, 2010; Kisanga & Ireson, 2015; MacKeogh & Fox, 2009; Okolocha & 

Nwadiani, 2015; Reilly, 2014; Zare-ee, 2011). Από αυτές τις έρευνες ένας αριθμός 

εξειδικεύει αυτή την έλλειψη στην έλλειψη του ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού 

που θα χρησιμοποιηθεί για την υποβοήθηση των διδασκόντων (Ejinkeonye & 

Usoroh, 2016; Kisanga & Ireson, 2015). Επιπλέον, υπάρχουν αυτές στις οποίες η 

έλλειψη τεχνικής υποστήριξης εμφανίζεται ως ισότιμη είτε της παιδαγωγικής (Brun 

& Hinostroza, 2014; García-Valcárcel & Tejedor, 2009; Gebremedhin & Fenta, 

2015) είτε και της διοικητικής εν γένει (Almuqayteeb, 2009; Awidi, 2013; Kisanga 

& Ireson, 2015; Reilly, 2014) 

 

Συζήτηση 

 

Από την παρούσα έρευνα, ως πιο συχνά αναφερόμενο εμπόδιο για την ενσωμάτωση 

των ΤΠΕ αναδείχθηκε η έλλειψη τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων των διδασκόντων 

στη χρήση των ΤΠΕ, η οποία ωστόσο αιτιολογείται συχνά από τους ερωτώμενους με 

την έλλειψη ευκαιριών επιμόρφωσης/επαγγελματικής ανάπτυξης ή αποτελεσματικής 

κατάρτισης στη χρήση των ΤΠΕ. Η παραπάνω διαπίστωση συμφωνεί με την 

ανασκόπηση της Reid (2014), στην οποία αναφέρεται ότι η έλλειψη δεξιοτήτων των 

διδασκόντων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια, ενώ την ίδια στιγμή 

εμφανίζεται η πεποίθησή τους ότι το ίδιο το ίδρυμα θα έπρεπε να είναι υπεύθυνο για 

την επιμόρφωσή τους στις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Η σημασία της ανεπαρκούς 

ψηφιακής ικανότητας των διδασκόντων αναφέρεται σε αριθμό ερευνών, οι οποίες 

τονίζουν τη δυσκολία που έχει ένα μεγάλο μέρος τους να ενσωματώνουν 
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αποτελεσματικά τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους (Schneckenberg, 2009). Στην έρευνα 

του OECD (Enochsson & Rizza, 2009), σε αντίθεση με τη δικιά μας, οι διδάσκοντες 

δηλώνουν να έχουν καλό επίπεδο δεξιοτήτων στις ΤΠΕ, εντοπίζοντας περισσότερο το 

πρόβλημα στην έλλειψη παιδαγωγικών δεξιοτήτων ως προς την ένταξη των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία τους. Ο εντοπισμός αυτός διαφαίνεται έμμεσα και στη δική μας 

ανασκόπηση, αν λάβει κανείς υπόψη του το γεγονός ότι σε αρκετές έρευνες η έλλειψη 

των τεχνικών δεξιοτήτων εμφανίζεται ταυτόχρονα και ισότιμα με την έλλειψη των 

παιδαγωγικών δεξιοτήτων. 

Ως δεύτερο σε συχνότητα αναφερόμενο εμπόδιο αναδείχθηκε η ανεπάρκεια του 

εξοπλισμού ή των υποδομών ΤΠΕ των ιδρυμάτων, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις 

συγκεκριμενοποιείται σε προβλήματα ηλεκτροδότησης, συνδεσιμότητας στο 

διαδίκτυο, έλλειψης εργαστηρίων Η/Υ ή/και λογισμικού. Το εύρημα αυτό συμφωνεί 

σε γενικές γραμμές με την ανασκόπηση της Reid (2014) και του OECD (Enochsson & 

Rizza, 2009) από τις οποίες προκύπτει ότι οι διδάσκοντες είναι δυσαρεστημένοι από 

τις υποδομές ΤΠΕ των ιδρυμάτων τους καθώς και από την πρόσβαση σε πόρους ΤΠΕ.  

Επιπλέον, φαίνεται ότι οι διδάσκοντες εκφράζουν τις αμφιβολίες τους για την 

αξιοπιστία, την προσβασιμότητα του υλικού και την έλλειψη υποστήριξης στη χρήση 

του, αλλά και για την πολυπλοκότητα των εργαλείων που τους ωθούν στο να μην 

αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο και προσπάθεια για την αξιοποίησή τους (Reid, 

2014). Το ζήτημα της ανεπάρκειας των υποδομών, ωστόσο, χρήζει περαιτέρω 

διερεύνησης καθώς αμφισβητείται συχνά ο ρόλος που παίζει στη μη ανταπόκριση των 

διδασκόντων, συγκριτικά με την έλλειψη παιδαγωγικών δεξιοτήτων που εμφανίζεται 

ως σημαντικότερη σε έναν αριθμό ερευνών και εμποδίζει την ενσωμάτωση ακόμη και 

σε περιπτώσεις ικανοποιητικής πρόσβασης σε υποδομές και εξοπλισμό (Enochsson & 

Rizza, 2009).  

Ως τρίτο σε συχνότητα αναφερόμενο εμπόδιο αναδείχθηκε η έλλειψη τεχνικής 

υποστήριξης των διδασκόντων σε θέματα ΤΠΕ, η οποία σε ένα μέρος των ερευνών 

συγκεκριμενοποιείται στην έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού που θα 

υποβοηθήσει τους διδάσκοντες ενώ την ίδια στιγμή η υποστήριξη αυτή εμφανίζεται  ως 

ισότιμη είτε της παιδαγωγικής είτε και της διοικητικής υποστήριξης εν γένει. Η έλλειψη 

υποστήριξης των διδασκόντων αναφέρεται συχνά και στην ανασκόπηση της Reid 

(2014) και εξειδικεύεται σε τεχνική / παιδαγωγική / διοικητική υποστήριξη, 

υποστήριξη που δεν είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των διδασκόντων, δεν 

καλύπτει τα ωράρια εργασίας των διδασκόντων κλπ. Ομοίως, στην ανασκόπηση του 

OECD (Enochsson & Rizza, 2009), η έλλειψη υποστήριξης των διδασκόντων 

εμφανίζεται ως σημαντικός παράγοντας.  

 

Συμπεράσματα 

 

Η συγκεκριμένη ανασκόπηση ανέδειξε ότι το ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω από τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τους διδάσκοντες να ενσωματώνουν τις ΤΠΕ στη 

διδασκαλία τους ή να υιοθετούν το eLearning στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης έχει διατηρηθεί την τελευταία δεκαετία. Όσον αφορά στα ερευνητικά 
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ερωτήματα που εξετάζονται, συχνότερα εμφανίζονται οι παράγοντες που εμποδίζουν 

ή διευκολύνουν την ενσωμάτωση καθώς και ο βαθμός της ενσωμάτωσης. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ερευνών που εξετάζουν τους παράγοντες που 

εμποδίζουν την ενσωμάτωση ανέδειξε 17 παράγοντες, οι οποίοι ταξινομήθηκαν από 

τους συγγραφείς στις κατηγορίες α) εξωτερικοί ή οργανωσιακοί παράγοντες 

(ιδρυματικές υποδομές & χρηματοδότηση, υποστήριξη διδασκόντων από τα ιδρύματα, 

στρατηγική ιδρυμάτων / κρατών και β) εσωτερικοί ή ατομικοί (γνώσεις και δεξιότητες 

διδασκόντων, επαγγελματική ανάπτυξη διδασκόντων, στάσεις και αντιλήψεις 

διδασκόντων). Από αυτούς, οι παράγοντες που απαντήθηκαν συχνότερα ήταν η 

έλλειψη τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων των διδασκόντων, ο ανεπαρκής εξοπλισμός 

/ υποδομές ΤΠΕ και η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης των διδασκόντων. Τα παραπάνω 

συμφωνούν σε γενικές γραμμές με άλλες ερευνητικές ανασκοπήσεις του πεδίου.  
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Περίληψη 

Η UNESCO το Σεπτέμβριο του 2015, διαμορφώνοντας την παγκόσμια ατζέντα των στόχων 

που θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2030, έθεσε ως προτεραιότητα για την εκπαίδευση, 

την παροχή ποιοτικής δια βίου εκπαίδευσης για όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Αυτός ο στόχος 

φαίνεται να μπορεί να υλοποιηθεί με τα Ανοικτά Μαζικά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs), 

τα οποία θεωρούνται μια εξέλιξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και προσφέρουν 

τριτοβάθμιου επιπέδου μόρφωση σε εκατομμύρια ανθρώπους που θέλουν να βελτιώσουν τη 

ζωή τους. Σε αυτά τα μαθησιακά περιβάλλοντα, οι αυτο-ρυθμιστικές ικανότητες των 

εκπαιδευόμενων καθίστανται ακόμα πιο αναγκαίες καθώς εκλείπουν βασικές συνιστώσες των 

παραδοσιακών μαθησιακών περιβαλλόντων, όπως ο φυσική παρουσία του διδάσκοντος, η 

παροχή άμεσης ανατροφοδότησης, η παρακίνηση και η εξωτερική πίεση για συνέχιση των 

σπουδών, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μεγάλο ποσοστό εγκατάλειψής τους. Στην παρούσα 

εργασία παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των MOOCs και της αυτο-ρυθμιζόμενης 

μάθησης και το πώς η τελευταία σχετίζεται και μπορεί να υποστηριχθεί σε ένα εξ αποστάσεως 

online μαθησιακό περιβάλλον.  

 

Abstract 

UNESCO in September 2015 forming the global agenda of the goals that must be realized by 

2030, sets as a priority for education the provision of quality lifelong learning for everyone 

without any exclusions. This goal seems to be able to be realized by the Massive Open Online 

Courses (MOOCs) which are considered to be an evolution of distance learning education and 

offer tertiary level of education to millions of people who want to improve their lives. In these 

learning environments, the trainees' self-regulation competences become more necessary as 

basic components of the traditional learning environments don't exist, such as the physical 

presence of instructor, the provision of instant feedback, the encouragement and the external 

pressure for the continuation of studies. As a result, a great percentage of attrition is observed. 

This work presents the basic characteristics of MOOCs and self-regulation learning as well as 

how the latter is connected and can be supported by an online distance learning environment. 
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Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs) 

 

Τα Moocs θεωρούνται μια εξέλιξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 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). Οι συμμετέχοντες σ' αυτά δεν 

πληρώνουν δίδακτρα ούτε απαιτούνται κάποια κριτήρια για να τα παρακολουθήσουν, 

ακόμα και αν προτείνεται από τον δημιουργό τους η κατοχή συγκεκριμένων γνώσεων 

και δεξιοτήτων για να μπορεί να είναι κατανοητό το περιεχόμενο τους. Το μαθησιακό 

τους υλικό προσφέρεται μέσω μικρών βίντεο, διαφανειών ή άλλων ψηφιακών αρχείων 

(Hoy, 2014). Φιλοξενούνται σε online πλατφόρμες, όπως για παράδειγμα η Coursera1, 

η Udacity2, η Udemy3, η Edx4, η Khan Academy5 και η FutureLearn6, στις οποίες 

κάποιος μπορεί να αναζητήσει κι άλλες σειρές μαθημάτων ή να δημιουργήσει μια δική 

του. 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). 

Ο όρος Mooc αποδίδεται στον Dave Cormier και χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει 

το μάθημα «Connectivism and Connective Knowledge7» των Siemens και Downes 

(Yuan & Powell, 2013). Εκτός από τους 25 αρχικά φοιτητές που συμμετείχαν 

πληρώνοντας δίδακτρα με στόχο την απόκτηση πιστοποίησης, στο μάθημα 

συμμετείχαν ελεύθερα πάνω από 2000 ακόμα άτομα απ’ όλο τον κόσμο χωρίς την 

υποχρέωση καταβολής διδάκτρων ή της λήψης κάποιας πιστοποίησης. Μερικά χρόνια 

αργότερα, ο Sebastian Thrun που δίδασκε στο πανεπιστήμιο του Stanford ακολούθησε 

το παράδειγμα των Siemens και Downes παρέχοντας δωρεάν πρόσβαση στο μάθημα 

του με τίτλο «Introduction to Artificial Intelligence», προσελκύοντας το ενδιαφέρον 

160.000 ατόμων απ’ όλο τον κόσμο (El-Hmoudova, 2014). 

 

 

Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση (Self-regulated Learning) 

 
1 https://www.coursera.org 
2 https://www.udacity.com 
3 https://www.udemy.com 
4 https://www.edx.org 
5 https://www.khanacademy.org 
6 https://www.futurelearn.com  
7 http://cck11.mooc.ca/ 
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Η ικανότητα αυτο-ρύθμισης δεν είναι κάτι ξένο για το ανθρώπινο είδος. Αντίθετα, 

αποτελεί το ποιοτικό εκείνο χαρακτηριστικό που μας επιτρέπει, όχι μόνο να 

επιβιώνουμε αλλά και να ευημερούμε σε καταστάσεις που άλλοι οργανισμοί 

οδηγούνται στην εξαφάνιση (Zimmerman, 2000).  Όλοι οι άνθρωποι έχουν την 

δυνατότητα αυτο-ρύθμισης προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους, γι’ αυτό δεν 

μπορούμε να μιλάμε για απουσία αυτο-ρύθμισης ή για μη αυτο-ρυθμιζόμενα άτομα 

(Winne, 1997). Η δυνατότητα αυτο-ρύθμισής είναι μια ενεργητική διαδικασία 

(Zimmerman, 2008) που πηγάζει από τα κίνητρα, τα πιστεύω και τις μεταγνωστικές 

στρατηγικές του κάθε ατόμου (Zimmerman & Schunk, 2007) και όχι ένα είδος 

αντίδρασης που προκαλείται από απρόσωπες δυνάμεις (Zimmerman, 2008).  

Στο χώρο της εκπαίδευσης καθίσταται ακόμα πιο σημαντική και αναγκαία η ανάπτυξη 

αυτο-ρυθμιστικών δεξιοτήτων από τους μαθητές (Παναγάκος & Τζανάκη, 2007). 

Μέσα στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναγνωρίσουν εύκολα κάποιο μαθητή 

με αυξημένες αυτο-ρυθμιστικές ικανότητες μάθησης και άλλους με λιγότερες ή και 

καθόλου (Zimmerman & Paulsen, 1995; Pintrich, 1995). Ένας μαθητής που μπορεί να 

θέτει στόχους, να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το χρόνο του, να επιλέγει κατάλληλες 

στρατηγικές μάθησης, να ελέγχει την απόδοσή του και να αυτο-αξιολογείται, να 

πιστεύει στην αυτο-αποτελεσματικότητά του, να ζητά βοήθεια ή πληροφορίες όταν δεν 

καταλαβαίνει είναι ένας αυτο-ρυθμιζόμενος μαθητής (Zimmerman, 2002), όπως επίσης 

και ένας μαθητής που ενδιαφέρεται για το αντικείμενο της μάθησής του, είναι καλά 

προετοιμασμένος, διατυπώνει ερωτήσεις, ιδέες και σχόλια, δεν φοβάται να πει ότι δεν 

κατάλαβε και έχει την ικανότητα να μετατρέπει μια αποτυχία σε γνώση (Zimmerman 

& Paulsen, 1995) χωρίς να παρακινείται από κάποιον άλλον, παρά μόνο, από τον ίδιο 

του τον εαυτό (Pintrich, 1995). Το αντίθετό του, είναι ο αυτο-υπονομευόμενος μαθητής 

που αποφεύγει να μειώσει την αυτο-εκτίμησή του αναλαμβάνοντας εύκολα καθήκοντα 

και εργασίες ή αναβάλλοντας ή αποφεύγοντας τες εντελώς (Perry, 1998). 

Γενικά, αυτο-ρυθμιζόμενοι θεωρούνται οι μαθητές που συμμετέχουν ενεργά στη 

διαδικασία της μάθησής τους, μέσω παρακινούμενων από τους ίδιους, μεταγνωστικών, 

παρωθητικών και συμπεριφορικών δεξιοτήτων (Zimmerman, 1986, 1989a). Οι 

μεταγνωστικές δεξιότητες αναφέρονται στην ικανότητά τους να σχεδιάζουν, να 

οργανώνουν, να εφαρμόζουν, να παρακολουθούν και να αυτο-αξιολογούνται σε 

διάφορες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι παρωθητικές, στην αντίληψη της 

ικανότητας, της αυτονομίας και της αποτελεσματικότητας που έχουν για τους εαυτούς 

τους και τέλος, οι συμπεριφορικές, στην ικανότητά τους να δημιουργούν, να δομούν 

και να επιλέγουν περιβάλλοντα που βελτιστοποιούν τη μάθηση τους (Zimmerman, 

1986). 

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 ως αποτέλεσμα δύο συμποσίων 

ήταν ο εξής: «ο βαθμός στον οποίο οι μαθητές είναι μεταγνωστικά, παρωθητικά και 

συμπεριφορικά, ενεργοί συμμέτοχοι της μάθησής τους» (Zimmerman, 1986, p.308; 

Zimmerman, 2011, p.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 αυτο-αποτελεσματικότητας, την αυτονομία και τις προσαρμοστικές 
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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). 

Οι περισσότεροι ορισμοί για την αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση συμφωνούν σε τρία 

χαρακτηριστικά (Zimmerman, 1989b): 

• στην στοχευμένη χρήση μεταγνωστικών, παρωθητικών και συμπεριφορικών 

στρατηγικών από τους εκπαιδευόμενους, ώστε να βελτιώσουν τη μάθησή τους  

• στην επαναλαμβανόμενη διαδικασία αυτο-ανατροφοδότησης των 

εκπαιδευομένων που τους επιτρέπει να παίρνουν διορθωτικές αποφάσεις  

• στην περιγραφή των τρόπων και των λόγων επιλογής συγκεκριμένων 

στρατηγικών και διαδικασιών αυτο-ρύθμισης  

 

Διαφέρουν, όμως, ως προς τη θεωρητική οπτική των ερευνητών που τους διατυπώνουν. 

Οι συμπεριφοριστές, χρησιμοποιούν όρους που σχετίζονται με έκδηλες αντιδράσεις 

των εκπαιδευομένων, ενώ οι εποικοδομιστές προτιμούν όρους που σχετίζονται με 

εσωτερικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, οι συμπεριφοριστές θα περιγράψουν τις 

διορθωτικές κινήσεις των μαθητών με εμφανείς αντιληπτικούς όρους, όπως ενέργειες 

αυτο-ελέγχου ή αυτο-ενίσχυσης, ενώ οι εποικοδομιστές, με εσωτερικούς, όπως αυτο-

εκτίμηση, αυτο-αντίληψη, αυτο-πραγμάτωση ή θα αποδώσουν τους λόγους επιλογής 

συγκεκριμένων στρατηγικών σε εσωτερικά κίνητρα, οι εποικοδομιστές και σε 

εξωτερικά οι συμπεριφοριστές (Zimmerman, 1989b).  

Η αυτο-ρύθμιση της μάθησης, η οποία μπορεί να διδαχθεί από τους εκπαιδευτικούς και 

να μαθευτεί από τους μαθητές (Pintrich & Garcia, 1991), επιτυγχάνεται μέσω του 

ελέγχου και της ρύθμισης διαφόρων δεξιοτήτων και στρατηγικών (Zimmerman & 

Schunk, 2001) που σύμφωνα με την κοινωνικο-γνωστική θεωρία μάθησης, 

αναπτύσσονται με την αμοιβαία αλληλεπίδραση προσωπικών, συμπεριφορικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων (Bandura, 1986, 1999; Schunk, 2001). Υπό αυτό το 

πρίσμα, η ανάπτυξη των αυτο-ρυθμιστικών στρατηγικών μπορεί να θεωρηθεί μια 

επαναλαμβανόμενη διαδικασία κατά την οποία, η αλληλεπίδραση των τριών αυτών 

παραγόντων προκαλεί την προσαρμογή και την τροποποίηση του κύκλου ανάπτυξης 

τους (Barnard-Brak, Lan, & Paton, 2011), ώστε τελικά να επιτευχθεί η αυτο-ρύθμιση 

της μάθησης μέσω της ρύθμισης των τριών γενικών πτυχών της ακαδημαϊκής μάθησης, 

δηλαδή, της γνώσης, της συμπεριφοράς και των κινήτρων.  

 

 

 

 

Μοντέλα αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης 
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Οι ερευνητές που εξετάζουν την αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση, έχουν προτείνει κατά 

καιρούς διάφορα θεωρητικά μοντέλα, που βασίζονται σε διαφορετικές θεωρίες 

μάθησης (Puustinen & Pulkkinen, 2001), με στόχο να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν 

τα συστατικά της στοιχεία και να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο επιτελείται. Τα 

σημαντικότερα από αυτά είναι του Zimmerman (2000) και του Pintrich (2000) 

(Καμπυλαυκά, Γάκης, & Αντωνίου, 2016) τα οποία βασίζονται στην 

κοινωνικογνωστική θεωρία μάθησης και έχουν υποστηριχθεί από αρκετές εμπειρικές 

μελέτες (Puustinen & Pulkkinen, 2001).  

Τα μοντέλα της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης, αν και διαφέρουν στην δομή και τις 

εννοιολογήσεις τους (Boekaerts, 1997; Pintrich, 2000; Zimmerman, 2000) μοιράζονται 

κάποιες κοινές παραδοχές και χαρακτηριστικά. Ο Pintrich (2000, 2004) αναφέρει 

τέσσερις κοινές παραδοχές. Η πρώτη, είναι ο ενεργός ρόλος που αποδίδουν στον 

μαθητή, ο οποίος δεν είναι πια παθητικός δέκτης των πληροφοριών που μεταδίδουν 

άλλοι, αλλά ενεργός συμμέτοχος στην επιλογή των στόχων και των στρατηγικών της 

μάθησής του και στην εποικοδομητική κατασκευή του δικού του νοήματος, 

αξιοποιώντας τόσο τις γνώσεις που κατέχει ήδη όσο και τις πληροφορίες που λαμβάνει 

από το εξωτερικό του περιβάλλον. Η δεύτερη, είναι το ότι σε όλα τα μοντέλα ο μαθητής 

έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί, να ελέγχει και να ρυθμίζει βασικές πτυχές της 

γνωστικής του λειτουργίας, των κινήτρων του, της συμπεριφοράς του και ορισμένων 

χαρακτηριστικών του περιβάλλοντός του. Η τρίτη είναι η ύπαρξη κάποιου στόχου 

βάσει του οποίου θα αξιολογηθεί μια διαδικασία για το αν πρέπει να αλλάξει ή να 

συνεχιστεί ως έχει. Τέλος, η τέταρτη κοινή παραδοχή είναι ότι η μάθηση και η επίτευξη 

των μαθησιακών στόχων δεν επηρεάζεται μόνο από τα ατομικά ή δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή ή μόνο από τα χαρακτηριστικά του μαθησιακού 

περιβάλλοντος, αλλά και από την ικανότητα της ατομικής αυτο-ρύθμισης της 

γνωστικής λειτουργίας, των κινήτρων και της συμπεριφοράς του. 

 

Κυκλικό μοντέλο αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης του Zimmerman 

 

Με βάση την κοινωνικο-γνωστική οπτική, ο Zimmerman (2011) περιγράφει ένα 

κυκλικό μοντέλο τριών επαναλαμβανόμενων φάσεων, αυτών της Πρόνοιας 

(Forethought), της Εφαρμογής (Performance) και του Αναστοχασμού (Self-Reflection) 

(Σχήμα 1). Οι φάσεις αυτές είναι αλληλεξαρτώμενες, με τα αποτελέσματα της μιας να 

επηρεάζουν τις διεργασίες της άλλης. Κάθε κύκλος επανάληψης, ολοκληρώνεται όταν 

οι διαδικασίες του Αναστοχασμού, επηρεάσουν τη φάση της Πρόνοιας (Cleary, et al, 

2012). 

Κάθε φάση αναλύεται σε κατηγορίες, ενώ κάθε κατηγορία περιλαμβάνει έναν αριθμό 

διεργασιών αυτο-ρύθμισης (πίνακας 1) (Zimmerman, 2011). Η φάση της Πρόνοιας, 

αναφέρεται στις μεταγνωστικές διεργασίες και τα παρωθητικά συναισθήματα που 

προηγούνται της μαθησιακής διαδικασίας και θέτουν τις βάσεις για την επιτυχή 

ολοκλήρωσή της (Zimmerman, 2000, 2011). Αποτελείται από δύο κατηγορίες, την 

ανάλυση έργου (task analysis) και τις αυτο-κινητήριες πεποιθήσεις (self-motivational 

beliefs) (Zimmerman, 2000, 2011).  
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Σχήμα 1 – Κυκλικό μοντέλο αυτο-ρύθμισης της μάθησης (Zimmerman, 2011) 

 

 

 

 

Οι βασικές διεργασίες της ανάλυσης έργου είναι η στοχοθεσία (setting of goals) και ο 

στρατηγικός σχεδιασμός (strategic planning). Η στοχοθεσία, αφορά την λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα ή την επίδοση του 

μαθητή (Zimmerman, 2000; Auvinen, 2015). Οι στόχοι που θα τεθούν μπορεί να είναι 

είτε εσωτερικοί είτε εξωτερικοί. Οι εσωτερικοί αναφέρονται στην όσο το δυνατό 

καλύτερη κατάκτηση των γνώσεων και σχετίζονται θετικά με την αυτο-ρύθμιση των 

μαθητών. Αντίθετα, οι εξωτερικοί αφορούν την απόκτηση καλών βαθμών ή την 

ευχαρίστηση των άλλων και σχετίζονται αρνητικά με την αυτο-ρύθμιση (Pintrich, 

1999). Ο στρατηγικός σχεδιασμός, αφορά την επιλογή των κατάλληλων προσωπικών 

στρατηγικών ή μεθόδων προκειμένου να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο (Zimmerman, 2000). Οι υψηλά αυτο-ρυθμιζόμενοι μαθητές 

καταστρώνουν τη στρατηγική τους σε αντίθεση με τους χαμηλά αυτο-ρυθμιζόμενους 

που ενεργούν αυθόρμητα (Zimmerman, 2011).  

Κάθε αυτο-ρυθμιστική δεξιότητα έχει αξία όταν ο μαθητής μπορεί να κινητοποιήσει 

τον εαυτό του ώστε να τη χρησιμοποιήσει. Γι’ αυτόν το λόγο, η δεύτερη κατηγορία 

αυτο-ρυθμιστικών διεργασιών περιλαμβάνει τις αυτο-κινητήριες πεποιθήσεις που 

αναλύονται σε τέσσερις διαφορετικές αυτο-ρυθμιστικές διεργασίες: την αυτο-

αποτελεσματικότητα (self-efficacy), τις προσδοκίες αποτελέσματος (outcome 

expectations), το ενδιαφέρον/αξία έργου (task interest/value) και τον προσανατολισμό 

στόχου (goal orientation) (Zimmerman, 2000, 2011).  

Ενώ οι προσδοκίες αποτελέσματος αφορούν τι αναμένει ο μαθητής πετυχαίνοντας τους 

στόχους του, όπως για παράδειγμα, μια καλύτερη εργασία, η αυτο-αποτελεσματικότητα 

αφορά την πεποίθηση που έχει για τις ικανότητες του, οι οποίες θα του επιτρέψουν να 

επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει. Έρευνες, έχουν δείξει την αιτιώδη σχέση των 

πεποιθήσεων αποτελεσματικότητας με τη χρήση μιας σειράς αυτο-ρυθμιστικών 

διαδικασιών, όπως των ακαδημαϊκών μαθησιακών στρατηγικών, της διαχείρισης 

χρόνου, της αντίστασης σε αρνητικές πιέσεις από άλλους μαθητές, την αυτο-

παρακολούθηση, την αυτο-αξιολόγηση και τη στοχοθεσία. Όσον αφορά τη στοχοθεσία, 

οι περισσότεροι αυτο-ρυθμιστικοί μαθητές, έχοντας ιεραρχήσει τους στόχους τους, 
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αισθάνονται αυτο-αποτελεσματικοί κάθε φορά που πετυχαίνουν έναν επιμέρους στόχο, 

αντί να περιμένουν να πετύχουν τον τελικό για να αισθανθούν το ίδιο, όπως συμβαίνει 

με τους λιγότερο αυτο-αποτελεσματικούς μαθητές. Με τον καιρό, οι μαθητές αυτοί 

αισθάνονται ότι κάθε στόχος που πετυχαίνουν αποτελεί ορόσημο σε μια διαδικασία δια 

βίου μάθησης, δίνοντας τους την αίσθηση μιας ενδογενούς κινητοποίησης ή αξίας, κάτι 

το οποίο θα τους παρακινήσει περισσότερο κατά την επόμενη φάση αυτο-ρύθμισης 

(Zimmerman, 2000). Τέλος, ο προσανατολισμός στους στόχους αφορά τα κίνητρα του 

μαθητή να συνεχίσει τη μαθησιακή του προσπάθεια προς την επίτευξη των στόχων του.  

Οι μαθησιακοί στόχοι κατηγοριοποιούνται σε μαθησιακούς στόχους και στόχους 

επίδοσης. Οι μαθησιακοί στόχοι προσανατολίζουν τον μαθητή στην κατάκτηση του 

μαθησιακού υλικού, ενώ οι στόχοι επίδοσης, στην αποφυγή της εργασίας, την 

ελαχιστοποίηση της προσπάθειας και την επίδοση σε σχέση με του συμμαθητές του. Ο 

προσανατολισμός σε μαθησιακούς στόχους, σχετίζεται θετικά με τη διατήρηση της 

κινητοποίησης και των καλύτερων ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων, απ’ ότι ο 

προσανατολισμός σε στόχους επίδοσης (Zimmerman, 2011; Auvinen, 2015).  

 

Πίνακας 1 - Φάσεις και διαδικασίες του κυκλικού μοντέλου του Zimmerman (2011) 

Φάσεις 

 Πρόνοια Εφαρμογή Αναστοχασμός 

Δ
ι

ε
ρ

γ
α

σ
ί

ε
ς

 

  

1.  Ανάλυση έργου 

• Στοχοθεσία 

• Στρατηγικός 

σχεδιασμός 

2.  Αυτο-κινητήριες 

πεποιθήσεις  

• Αυτο-

αποτελεσματικότητα 

• Προσδοκίες 

αποτελέσματος 

• Ενδιαφέρον/αξία έργου 

• Προσανατολισμός 

στόχου 

1. Αυτο-έλεγχος 

• Στρατηγικές έργου 

• Βουλητικές στρατηγικές 

• Αυτο-διδασκαλία 

• Απεικόνιση 

• Διαχείριση χρόνου 

• Δόμηση περιβάλλοντος 

• Αναζήτηση βοήθειας 

• Αύξηση ενδιαφέροντος 

• Αυτο-συνέπειες 

2. Αυτο-παρατήρηση 

• Αυτο-καταγραφή 

• Μεταγνωστική 

παρακολούθηση 

1. Αυτο-κρίση 

• Αυτο-αξιολόγηση 

• Αιτιώδεις αποδόσεις 

2. Αυτο-αντιδράσεις 

• Αυτο-ικανοποίηση 

• Προσαρμοστικά 

συμπεράσματα 
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Η φάση της Εφαρμογής αφορά τις διαδικασίες που επιτελούνται κατά τη διάρκεια της 

μάθησης και επηρεάζουν την προσοχή και τη δράση των μαθητών.  Μέχρι σήμερα 

έχουν μελετηθεί δύο βασικοί τύποι, ο αυτο-έλεγχος (self-control) και η αυτο-

παρατήρηση (self-observation) (Zimmerman, 2000, 2011).   

Ο αυτο-έλεγχος περιλαμβάνει διεργασίες που επιτρέπουν στο μαθητή να επικεντρωθεί 

στην επίτευξη των στόχων του, στη διατήρηση των κινήτρων και της συγκέντρωσής 

του (Auvinen, 2015) και στη βελτιστοποίηση της προσπάθειάς του (Zimmerman, 

2000). Τέτοιες διεργασίες είναι η απεικόνιση (imagery), οι στρατηγικές έργου (task 

strategies) και οι βουλητικές στρατηγικές (volition strategies) (Zimmerman, 2011). 

Περιλαμβάνονται επίσης στρατηγικές που επιτρέπουν την κινητοποίηση του μαθητή, 

όπως οι αυτο-συνέπειες (self-consequences) που αφορούν την επιβράβευση ή και την 

τιμωρία του ίδιου του εαυτού του, η δόμηση του περιβάλλοντος (environmental 

structuring), ώστε να γίνει πιο ελκυστικό, λιγότερο αποπροσανατολιστικό και 

περισσότερο βοηθητικό στην επίτευξη των στόχων του (Zimmerman, 2011; Auvinen, 

2015), η αύξηση του ενδιαφέροντος (interest enhancement) ώστε να «βλέπει» τις 

δύσκολες εργασίες ως προκλήσεις (Zimmerman, 2011), η αναζήτηση βοήθειας (help-

seeking) από συμμαθητές και καθηγητές ώστε να ξεπεράσει προβλήματα που δεν είναι 

σε θέση να τα ξεπεράσει μόνος του, η σωστή διαχείριση του χρόνου (time management) 

και η αυτο-διδασκαλία (self-instruction) που αναφέρεται στην αυτο-κατεύθυνση του 

μαθητή δίνοντας ο ίδιος εντολές και κατευθύνσεις στον εαυτό του ή απευθύνοντάς του 

προφορικές ερωτήσεις (Auvinen, 2015). Όσον αφορά την αναζήτηση βοήθειας από 

τρίτους, μπορεί να ξενίζει κάποιους που θεωρούν ότι η αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση είναι 

αποκλειστικά και μόνο μια ατομική διαδικασία, όμως, ένα άτομο μπορεί να αυτο-

ενισχύσει τη μάθησή του παρακολουθώντας κάποιο πρότυπο (Zimmerman & 

Martinez-Pons, 1986) ή λαμβάνοντας οδηγίες από άλλους. Αυτό που κάνει έναν 

μαθητή αυτο-ρυθμιζόμενο δεν είναι η κοινωνική διάσταση των μεθόδων μάθησης που 

χρησιμοποιεί, αλλά η προσαρμοστική ικανότητα που έχει και η πρωτοβουλία και η 

επιμονή που επιδεικνύει (Zimmerman, 2002). 

Η αυτο-παρατήρηση (self-observation) περιλαμβάνει τις διεργασίες της μεταγνωστικής 

παρακολούθησης (metacognitive monitoring) και της αυτο-καταγραφής (self-recording) 

(Zimmerman, 2011).  Αναφέρεται στην καταγραφή από τον μαθητή συγκεκριμένων 

πτυχών της επίδοσής του, των συνθηκών μέσα στις οποίες πραγματοποιείται και των 

αποτελεσμάτων που παράγει (Zimmerman, 2000). Αν και τυπικά αφορά την 

παρακολούθηση των συμπεριφορών, των δεξιοτήτων και της απόδοσης του μαθητή, 

μπορεί επίσης να φορά τις γνωστικές και τις μεταγνωστικές διαδικασίες κατά τη 

διάρκεια της μάθησης. Αποτελεί μια πολύ σημαντική διαδικασία γιατί παρέχει τις 

πληροφορίες που θα αξιοποιήσει ο μαθητής για να αξιολογήσει το βαθμό επίτευξης 

των στόχων του και τον ενημερώνει για τις γνωστικές και συμπεριφορικές 

αναπροσαρμογές που είναι απαραίτητες για να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του 

(Cleary, et al., 2012).   

Η τρίτη φάση του μοντέλου (Αναστοχασμός) που περιλαμβάνει δύο κατηγορίες 

διεργασιών, την αυτο-κρίση (self-judgment) και τις αυτο-αντιδράσεις (self-reaction), 

αφορά τις διεργασίες που επιτελούνται μετά τη μαθησιακή διαδικασία και οι οποίες 

επηρεάζουν την αντίδραση του μαθητή είτε θετικά, αν είναι ευχαριστημένος από τα 

μαθησιακά του αποτελέσματα, είτε αρνητικά αν δεν είναι, οδηγώντας τον στην 

τροποποίηση της πρώτης φάσης του μοντέλου (Πρόνοια), δηλαδή στην τροποποίηση 

των στόχων και των στρατηγικών του (Zimmerman, 2000, 2011; Cleary, et al., 2012). 
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Η αυτο-κρίση, περιλαμβάνει τις διεργασίες της αυτο-αξιολόγησης κατά την οποία ο 

μαθητής συγκρίνει την επίδοσή του με ένα πρότυπο ή ένα στόχο χρησιμοποιώντας 

διάφορα κριτήρια αξιολόγησης (Zimmerman, 2000) και των αιτιωδών αποδόσεων 

(causal attribution) που αφορούν τις εξηγήσεις που δίνει ο ίδιος ο μαθητής στον εαυτό 

του για τα αίτια της επίδοσης του (Auvinen, 2015). Η απόδοση της επίδοσής του σε 

μειωμένη ικανότητα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την προσπάθεια του να βελτιωθεί, 

σε αντίθεση με την απόδοσή της σε λάθος στρατηγική (Zimmerman, 2000). Το που 

τελικά θα αποδοθεί το αποτέλεσμα, εξαρτάται από τις αποφάσεις που πήρε σε 

προηγούμενες φάσεις και το πόσο καλά τις εφάρμοσε (Zimmerman, 2011).  

Οι αυτο-αντιδράσεις αφορούν τον τρόπο αντίδρασης του μαθητή από την αυτο-κριτική 

του (Auvinen, 2015). Περιλαμβάνουν άλλες δύο αυτο-ρυθμιστικές διεργασίες, την 

αυτο-ικανοποίηση (self-satisfaction/affect) και τα προσαρμοστικά συμπεράσματα 

(adaptive/defensive inferences). Η αυτο-ικανοποίηση αφορά τις αντιλήψεις της 

ικανοποίησης ή της δυσαρέσκειας του μαθητή για την επίδοσή του. Αν η αυτο-

ικανοποίηση πηγάζει από την επίτευξη των στόχων που έθεσε, τότε θα εντείνει ακόμα 

περισσότερο τις προσπάθειες του. Επίσης, το αίσθημα της αυτο-ικανοποίησης 

εξαρτάται και από τη σπουδαιότητα που αποδίδει ο ίδιος στην εργασία του. Τα 

προσαρμοστικά συμπεράσματα αφορούν τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει ο 

μαθητής για το πώς θα τροποποιήσει τις μελλοντικές του προσπάθειες και μπορούν είτε 

να τον οδηγήσουν στην επιλογή μιας πιο αποδοτικής στρατηγικής ή/και στην 

τροποποίηση των στόχων του, είτε στην υιοθέτηση αμυντικής στάσης, ώστε να 

προστατευτεί από μελλοντικές αποτυχίες και δυσαρέσκεια (Zimmerman, 2000, 2011; 

Auvinen, 2015).  

 

Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση  

 

Μια από τις βασικές επιδιώξεις της εκπαίδευσης είναι να εφοδιάσει τους μαθητές με 

δεξιότητες δια βίου μάθησης καθιστώντας τους ικανούς να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις της επαγγελματικής τους ζωής κατά την οποία θα χρειαστεί να αποκτήσουν 

νέες γνώσεις συμμετέχοντας σε δομές άτυπης εκπαίδευσης (European Commission, 

2000; Zimmerman, 2002; Winne, 2005).  

Απαραίτητο προαπαιτούμενο της δια βίου μάθησης αποτελεί η ικανότητα αυτο-

ρύθμισης της (Commission of the European Communities, 2000). Η αυτο-ρύθμιση της 

μάθησης αποτελεί επίσης βασικό εφόδιο στην κοινωνία της πληροφορίας στην οποία 

ζούμε (Priego, Muñoz & Ciesielkiewicz, 2015) και κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας στην 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου ο εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει την ευθύνη της 

μάθησής του (Kinzie, 1990; Λιοναράκης, 2001; Dabbagh & Kitsantas, 2004; Dabbagh 

& Kitsantas, 2005; Harris,  Reinhard, & Pilia, 2011; Sun & Rueda, 2012). 

Στις μέρες μας, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται online (Samruayruen, 

Enriquez, Natakuatoong, & Samruayruen, 2013; Moore & Kearsley, 2011) μέσω 

μαθησιακών περιβαλλόντων που χαρακτηρίζονται από αυτονομία (Dillon & Greene, 

2003; Barnard, Lan, To, Paton, & Lai, 2009; Barnard-Brak, et al., 2011) η οποία εάν 

παρερμηνευτεί, μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία των σπουδών. Κατά συνέπεια, σε ένα 

αυτόνομο μαθησιακό περιβάλλον, οι αυτο-ρυθμιστικές δεξιότητες των 
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εκπαιδευομένων καθίστανται ακόμα πιο αναγκαίες (Barnard, et al., 2009; Barnard-

Brak, et al., 2011; Harris, et al., 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). 

Παρά το γεγονός ότι πολλές έρευνες συμφωνούν στο ότι τα online εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα συμβάλλουν στην επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων απ’ 

ότι τα δια ζώσης και ότι οι αυτο-ρυθμιζόμενοι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν περισσότερα 

από τους λιγότερο αυτο-ρυθμιζόμενους (Bernacki, Aguilar, & Byrnes, 2011), κάποιες 

άλλες έρευνες δείχνουν ότι οι εκπαιδευόμενοι σε online περιβάλλοντα δυσκολεύονται 

να αυτο-ρυθμίσουν τη μάθησή τους (βλ. Cho, Shen & Laffey, 2010; Tsai, 2010; Sun & 

Rueda, 2012). Αυτοί οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν μειωμένη επιμονή στην 

επίτευξη των στόχων τους, αδυναμία ελέγχου του εαυτού τους, χαμηλή πεποίθηση 

αυτο-αποτελεσματικότητας, έλλειψη στρατηγικών, μειωμένη αντοχή και αδυναμία 

διαχείρισης του χρόνου τους (Cho & Shen, 2013). Προκειμένου, λοιπόν, να επιτύχουν 

στις εξ αποστάσεως σπουδές τους, θα πρέπει να διαθέτουν αυτο-ρυθμιστικές 

δεξιότητες (Νικολάκη & Κουτσούμπα, 2013) στην ανάπτυξη των οποίων, κρίσιμο ρόλο 

παίζει το μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο συμμετέχουν (Kramarski & Michalsky, 

2009; Bernacki, et al., 2011). Τέτοιες δεξιότητες αποτελούν η χρήση γνωστικών και 

μεταγνωστικών στρατηγικών, τα κίνητρα μάθησης, οι πεποιθήσεις αυτο-

αποτελεσματικότητας που κατέχουν οι εκπαιδευόμενοι (Σπανακά & Θεοδοσίου, 2013), 

η στοχοθεσία, ο σχεδιασμός επίτευξης των στόχων, η αναζήτηση βοήθειας, η αυτο-

αξιολόγηση, η διαχείριση του χρόνου, οι γνωστικές στρατηγικές που αφορούν την 

εργασία (οργάνωση πληροφοριών, μετασχηματισμός, τεχνικές κατανόησης και 

απομνημόνευσης) (Zimmerman, 2000; Kitsantas, 2002), η εξοικείωση με την 

τεχνολογία, και η ικανότητα διαχείρισης του μαθησιακού περιβάλλοντος (Lynch & 

Dembo, 2004).  

 

Υποστήριξη αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης σε online εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

 

Σε ένα μαθησιακό περιβάλλον, οι δεξιότητες αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης 

αναπτύσσονται όταν οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν, καθοδηγούν και συμβουλεύουν 

τους μαθητές (McLoughlin & Marshall, 2000) και όταν υιοθετούν προσεγγίσεις που 

τους βοηθούν και τους ενθαρρύνουν να κατανοούν πλήρως την εργασία που τους έχει 

ανατεθεί, να επιλέγουν στρατηγικές, να καταστρώνουν σχέδια υλοποίησης των στόχων 

τους, να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν την πρόοδό τους (Johnson & Davies, 2014).  

Μια τεχνική αυτο-ρύθμισης κατάλληλη να εφαρμοστεί πριν την έναρξη των 

μαθημάτων, είναι η γνωριμία μεταξύ των εκπαιδευόμενων, η ενημέρωση τους για την 

online εκπαίδευση, τις προσδοκίες του προγράμματος, τους κανόνες επικοινωνίας 
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(McLoughlin & Marshall, 2000), τα ακαδημαϊκά οφέλη και την αναγκαιότητα χρήσης 

αυτο-ρυθμιστικών στρατηγικών, καθώς και πληροφορίες για τα εργαλεία που 

υπάρχουν γι’ αυτόν το σκοπό στο εκπαιδευτικό περιβάλλον (Harris et al, 2011), 

εμπλουτισμένες με μοντέλα χρήσης τους (Kitsantas, 2013). Η στοχοθεσία, είναι κι αυτή 

ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να ενθαρρυνθούν ή να ζητηθεί να κάνουν οι 

εκπαιδευόμενοι (Antino, 2008; Harris et al, 2011), και χρειάζεται να πραγματοποιείται 

στην αρχή, πριν ακόμα δηλαδή ξεκινήσει το κύριο μέρος της εκπαίδευσης (Harris et al, 

2011). Συνήθως, οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν για να καλύψουν συγκεκριμένα 

γνωστικά κενά. Θα πρέπει λοιπόν να διευκολύνονται να το κάνουν, συμμετέχοντας σε 

ένα ευέλικτο πρόγραμμα που τους βοηθά να αναλογιστούν τις προσωπικές τους 

μαθησιακές ανάγκες και τους επιτρέπει να θέτουν προσωπικούς στόχους μάθησης 

(Littlejohn & Milligan, 2015). Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ενθαρρύνονται να θέτουν 

βραχυπρόθεσμους ή εβδομαδιαίους στόχους που θα ελέγχονται και θα βελτιώνονται 

χρησιμοποιώντας ένα online πρότυπο φτιαγμένο γι’ αυτόν τον σκοπό (McLoughlin & 

Marshall, 2000). Οι στόχοι πρέπει να είναι γραπτοί, μετρήσιμοι, να υπάρχει σαφής 

ημερομηνία επίτευξής τους (Harris et al, 2011), να κατηγοριοποιούνται βάσει του 

τύπου τους (π.χ. παρακολούθηση βίντεο, ολοκλήρωση τεστ κλπ) και να ιεραρχούνται 

ανάλογα με τη δυσκολία ή τη σημαντικότητα τους.  

Έπειτα, θα πρέπει να καταστρωθεί ένα χρονοδιάγραμμα και ένα σχέδιο για την 

υλοποίησή τους, το οποίο εκτός από σαφές και λεπτομερές χρειάζεται να περιλαμβάνει 

και προσδιορισμό των επί μέρους ενεργειών επίτευξης κάθε επιμέρους στόχου (Harris 

et al, 2011) (π.χ. χρονοπρογραμματισμός, προσπάθεια, πόροι, στρατηγικές, χώρος και 

χρόνος μελέτης) (Antino, 2008; Harris et al, 2011). Χρειάζεται επίσης να κατανοήσουν 

τι πρέπει να κάνουν, ποιες είναι οι απαιτήσεις της εργασίας τους, ποιες δεξιότητες 

πρέπει να κατέχουν και ποιο μαθησιακό υλικό να μελετήσουν (Johnson & Davies, 

2014). Η συνειδητοποίηση της σχέσης των εργασιών με τους στόχους μπορεί να 

ενισχύσει τα εσωτερικά τους κίνητρα (Assor, Kaplan & Roth, 2002).  

Στην επιτυχή ολοκλήρωση της στοχοθεσίας και του πλάνου υλοποίησης τους, οι 

λεπτομερείς οδηγίες και η καθοδήγηση μπορούν να βοηθήσουν (McLoughlin & 

Marshall, 2000), ενώ οι  ανακοινώσεις που έχουν γίνει για το μάθημα, το πρόγραμμα 

σπουδών (Harris et al, 2011), η διδακτέα ύλη σε ηλεκτρονική μορφή με υπερ-

συνδέσμους προς τις εργασίες και τον τρόπο αξιολόγησής τους (Antino, 2008), αλλά 

και η ανάρτηση ερωτήσεων στο φόρουμ συζητήσεων, ξεχωριστά για κάθε ενότητα, 

μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία. Έπειτα, στόχοι και πλάνο υλοποίησης καλό 

είναι να κοινοποιηθούν στον εκπαιδευτικό, μέσω e-mail ή να αναρτηθούν στο φόρουμ 

ανακοινώσεων, ώστε να παράσχει ανατροφοδότηση σε όποιες περιπτώσεις χρειάζεται. 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα πρέπει να αποστέλλονται αυτο-αναστοχαστικά 

σχόλια σχετικά με το βαθμό στον οποίο ακολουθείται το αρχικό πλάνο, ενώ στο τέλος 

του προγράμματος, να συντάσσουν μια τελική έκθεση αναστοχασμού για το βαθμό 

υλοποίησης των στόχων που τέθηκαν (Harris et al, 2011).  

Πολύ σημαντική, επίσης, για την επιτυχή μάθηση των εκπαιδευόμενων είναι η αίσθηση 

αυτο-αποτελεσματικότητας που έχουν για τον εαυτό τους. Οι εκπαιδευόμενοι με 

μικρότερο βαθμό αυτο-αποτελεσματικότητας χρειάζεται να βοηθηθούν περισσότερο. 

Ο προσδιορισμός της αυτο-αποτελεσματικότητάς τους μπορεί να γίνει με την 

απάντηση σε σχετική ερώτηση. Στη συνέχεια, μετά το τέλος μιας εργασίας, οι λιγότερο 

αυτο-αποτελεσματικοί εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να βοηθηθούν να αναστοχαστούν και 

να εντοπίσουν τι τους βοήθησε και τι όχι (Harris et al, 2011).  
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Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν 

να αυτο-παρακολουθήσουν την πρόοδό τους με διάφορες τεχνικές. Μια από αυτές είναι 

σε σημαντικά σημεία του εκπαιδευτικού υλικού να ενσωματωθούν ερωτήσεις αυτο-

παρατήρησης (π.χ. «Ρώτα τον εαυτό σου, τι γνωρίζω ήδη σχετικά με…»), χωρίς ο κάθε 

εκπαιδευόμενος να υποχρεώνεται να στείλει την απάντηση του. Μια δεύτερη 

στρατηγική, παραλλαγή της πρώτης, είναι το να υπάρχει ένα πλαίσιο καταγραφής της 

απάντησης του εκπαιδευόμενου (Harris et al, 2011). Μια ακόμα στρατηγική που μπορεί 

να προετοιμαστεί πριν την έναρξη των μαθημάτων και να επαναλαμβάνεται κατά τη 

διάρκεια τους, είναι η εξοικείωση με το μαθησιακό περιβάλλον και τις δυνατότητές του 

και η διαμόρφωση του ώστε να είναι βοηθητικό της μάθησής τους (McLoughlin & 

Marshall, 2000; Harris et al, 2011). Αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια οδηγιών και 

μιας λίστας ελέγχου. Πριν την έναρξη των μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι καλούνται 

να αξιολογήσουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον με τη χρήση της λίστας ελέγχου και να 

την αποστείλουν μαζί με μια αυτο-αναστοχαστική περιγραφή για το πόσο καλά 

μπορούν να το διαμορφώσουν. Έπειτα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος καλούνται 

να επαναλάβουν την ίδια διαδικασία. Μια τέταρτη στρατηγική που μπορεί να βοηθήσει 

είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αναζητήσουν βοήθεια ανάλογα με τη φύση του 

προβλήματος (τεχνικό, εκπαιδευτικό, κλπ.) ή η δυνατότητα πρόσβασης των 

εκπαιδευομένων σε σενάρια επίλυσης προβλημάτων για να βοηθηθούν στο να τα 

επιλύσουν μόνοι τους.  

Θα πρέπει επίσης να δίνονται ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευόμενων και 

δημιουργίας ισχυρών μαθησιακών κοινοτήτων (Littlejohn & Milligan, 2015), μέσω της 

ανάθεσης ομαδικών εργασιών και της αλληλεπίδρασης στο φόρουμ συζητήσεων, όπου 

θα σχολιάζουν, θα συζητούν, θα προτείνουν, θα συμβουλεύουν και θα ανατροφοδοτούν 

τα μέλη της ομάδας τους (McLoughlin & Marshall, 2000). Πολύ αποτελεσματική 

πρακτική, είναι το να ενθαρρύνονται οι εκπαιδευόμενοι να συνδέουν τη θεωρία με την 

πράξη, εφαρμόζοντας τις γνώσεις που αποκτούν στην επαγγελματική τους πρακτική, 

συζητώντας με άλλους συναδέλφους τους, καταστρώνοντας σχετικά σχέδια δράσης τα 

οποία θα τα μοιράζονταν με τους συνεκπαιδευόμενούς τους ή μελετώντας πραγματικές 

καταστάσεις που θα ενθαρρύνουν τον προβληματισμό και την εφαρμογή των όσων 

έμαθαν (Littlejohn & Milligan, 2015). 

Αν κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι μείνουν πίσω στο 

χρονοδιάγραμμά τους, θα μπορούσε να τους σταλεί ενημερωτικό e-mail, υποδείξεις για 

το πώς θα μπορούσαν να καλύψουν το χαμένο χρόνο (Nawrot & Doucet, 2014). Επίσης, 

αν οι εκπαιδευόμενοι αισθανθούν ότι χάνουν τα κίνητρα και το ενδιαφέρον τους, θα 

πρέπει να βοηθηθούν να τα ξαναβρούν. Ένας τρόπος είναι η οπτικοποίηση της προόδου 

των εκπαιδευόμενων (Nawrot & Doucet, 2014) ή η υπενθύμιση για τον τρόπο που 

ξεπέρασαν τέτοιες προκλήσεις στο παρελθόν. Αυτό μπορεί να γίνει ως εξής. Κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο εκπαιδευτικό υλικό 

ερωτήσεις για το βαθμό παρώθησης που έχουν και να ενθαρρυνθούν να ακολουθήσουν 

ένα σύνδεσμο που θα τους οδηγήσει σε προτάσεις και βασικές αρχές ενίσχυσης των 

κινήτρων τους. Άλλη στρατηγική, είναι να αναρτήσουν σε προσωπικό χώρο της 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας, μαζί με τους στόχους και το πλάνο επίτευξής τους, τις 

εσωτερικές ή εξωτερικές αμοιβές που θα λάβουν όταν πετύχουν τους στόχους τους, 

ώστε να την επισκεφθούν σε μια τέτοια περίπτωση. Μια ακόμα στρατηγική αυτο-

ενίσχυσης της θέλησής τους να πετύχουν τους στόχους τους είναι η παροχή μιας 

μελέτης περίπτωσης, ενός σεναρίου (Harris et al, 2011) ή μαρτυρίας άλλων 
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εκπαιδευόμενων για τον τρόπο που ξεπέρασαν ανάλογα προβλήματα (Harris et al, 

2011; Kitsantas, 2013).  

Στο τέλος των μαθημάτων, η παροχή διαφόρων τρόπων αυτο-αξιολόγησης της 

προόδου των εκπαιδευόμενων θεωρείται μια αποτελεσματική τεχνική αυτο-ρύθμισης, 

όπως για παράδειγμα η περιγραφή της διαδικασίας υπολογισμού του βαθμού τους, 

ώστε να τον υπολογίσουν μόνοι τους και η εμφάνιση του σε ένα ηλεκτρονικό 

βαθμολόγιο (Harris et al, 2011) ή η αξιολόγηση από άλλους εκπαιδευόμενους (ομότιμη 

αξιολόγηση), η παροχή ανατροφοδότησης από τον εκπαιδευτή (Johnson & Davies, 

2014), η παροχή αναφοράς της προόδου τους εμπλουτισμένη με διάφορα στοιχεία όπως 

ηλεκτρονικά παράσημα ή πόντους (Nawrot & Doucet, 2014) και η δημιουργία ενός 

τελικού μαθησιακού προϊόντος που θα αποδεικνύει την κατάκτηση των γνώσεων 

(Littlejohn & Milligan, 2015). Μια άλλη στρατηγική είναι η υποχρέωση τους να 

επεκτείνουν τις κατακτημένες γνώσεις τους και να ετοιμάσουν ένα αναστοχαστικό 

κείμενο για το τι τελικά έμαθαν από αυτή τη διαδικασία (Harris et al, 2011).    

Τα online μαθησιακά περιβάλλοντα διαθέτουν διάφορα παιδαγωγικά εργαλεία. Οι 

Dabbagh, και Kitsantas (2005) τα χώρισαν σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα την 

παιδαγωγική και την τεχνολογική τους χρήση. Η πρώτη κατηγορία, περιλάμβανε τα 

εργαλεία συνεργασίας και επικοινωνίας (e-mail, φόρουμ συζητήσεων, εργαλεία 

τηλεδιάσκεψης), η δεύτερη, τα εργαλεία δημιουργίας και διανομής περιεχομένου 

(εργαλεία διανομής του εκπαιδευτικού υλικού και πρόσβασής του από τους 

εκπαιδευόμενους π.χ. πληροφορίες για το πρόγραμμα, πληροφορίες αξιολόγησης, 

παραδείγματα εργασιών κλπ.), η τρίτη, τα διοικητικά εργαλεία (διαχείριση 

εκπαιδευτικού περιεχομένου, λειτουργία εκπαιδευτικού περιβάλλοντος π.χ. 

ημερολόγιο) και η τέταρτη, τα εργαλεία αξιολόγησης (δημοσίευση και έλεγχος 

βαθμολογίας). Η έρευνα που διεξήγαγαν έδειξε ότι κάθε κατηγορία υποστηρίζει 

διαφορετικές διαδικασίες αυτο-ρύθμισης. Αναλυτικότερα, τα εργαλεία συνεργασίας και 

επικοινωνίας υποστήριξαν τη στοχοθεσία, την αναζήτηση βοήθειας, τον 

προγραμματισμό και τη διαχείριση χρόνου, τα εργαλεία δημιουργίας και διανομής 

περιεχομένου, τη στοχοθεσία, την αναζήτηση βοήθειας, την αυτο-αξιολόγηση και τις 

στρατηγικές έργου (στρατηγικές που πιστεύουν ότι θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν 

τους στόχους τους), τα διοικητικά εργαλεία, την αυτο-παρακολούθηση, την αυτο-

αξιολόγηση, την αναζήτηση βοήθειας, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση χρόνου, 

και τέλος, τα εργαλεία αξιολόγησης, υποστήριξαν τις στρατηγικές έργου, την αυτο-

παρακολούθηση και την αυτο-αξιολόγηση. 
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση της οικογένειας με παιδί με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της. Η 

έρευνα βασίζεται σε μελέτες που έχουν γίνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και 

αποσκοπεί στη σύγκριση βάσει των παρακάτω αξόνων μελέτης: 1) Σχέσεις μεταξύ μελών, 2) 

Πιθανές αγχογόνες καταστάσεις και προβλήματα, 3) Πλέγματα στήριξης. Πιο συγκεκριμένα, 

θα μελετηθούν οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι γονείς με το παιδί τους καθώς και ο τρόπος που 

αυτές επηρεάζουν τη συμπεριφορά του παιδιού. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι πιθανές 

δυσκολίες,  οι πιθανές αγχογόνες καταστάσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

οικογένειες αυτές καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισής τους. Τέλος, θα γίνει διερεύνηση των 

πλεγμάτων στήριξης καθώς και του βαθμού ικανοποίησης των οικογενειών από τα υπάρχοντα 

πλέγματα στήριξης. Τα αποτελέσματα των ερευνών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, 

παρουσιάζουν ομοιότητες ως προς τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των γονέων και του 

παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, αλλά και αρκετές διαφορές ως προς τον τρόπο 

αντιμετώπισης των αγχογόνων καταστάσεων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 

οικογένειες, αλλά και ως προς τα πλέγματα στήριξης που προσφέρονται στις οικογένειες. 

 

Abstract 

The purpose of the present research is to investigate the family with a child with Autistic 

Spectrum Disorder (ASD) and the relationships that develop between its members. The 

research is based on studies conducted both in Greece and abroad and aims to draw 

comparisonsbased on the following study criteria/aspects: 1) Relationships between members, 

2) Possible stressful situations and problems, 3) Support forms. In particular, the relationships 

between the parents and their child will be studied, as well as how these affect the child’s 

behavior. Moreover, possible difficulties, stressful situations and problems faced by these 

families and the way of dealing with them will be presented. Finally, we will explore the support 

forms and the degree of satisfaction of the families regarding the existing support forms. The 

results of researches, both in Greece and abroad, show similarities in the relationships which 

develop between parents and children with Autistic Spectrum Disorder, but several differences 

as well, as far as the way of dealing with the stressful situations and difficulties faced by 

families is concerned and in relation to the support forms offered. 
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Εισαγωγή  

 

Έχουν γίνει πολλές έρευνες που αφορούν στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Τόσο στην 

ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία, το ενδιαφέρον των ειδικών άρχισε να 

επικεντρώνεται στο παιδί με ΔΑΦ και στην ποιότητα των σχέσεων των γονέων με αυτό. 

Στρέφουν το ενδιαφέρον στις αλλαγές και στις επιπτώσεις που επιφέρει η διάγνωση του παιδιού 

με ΔΑΦ στις ενδοοικογενειακές σχέσεις, στα πιθανά προβλήματα  που μπορεί να εμφανιστούν,  

στο βοηθητικό ρόλο που παίζει το οικογενειακό πλαίσιο στην εξέλιξη του παιδιού και στα 

πλέγματα στήριξης των οικογενειών αυτών. Κυρίως θέμα της παρούσης έρευνας είναι οι γονείς 

του παιδιού με ΔΑΦ. Πως αυτοί επηρεάζουν τη συμπεριφορά του παιδιού με ΔΑΦ, ποιες είναι 

οι πιθανές αγχογόνες καταστάσεις και πώς τις αντιμετωπίζουν. Πιο συγκεκριμένα, ποιες είναι 

οι αντιδράσεις και οι τρόποι προσαρμογής των γονέων και ο βαθμός ικανοποίησης από την 

υποστήριξη που οι ίδιοι δέχονται. Στόχος της έρευνας, είναι να γίνει μία σύγκριση των 

προαναφερθέντων παραγόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αρχικά στο θεωρητικό 

πλαίσιο γίνεται αναφορά στις βασικές έννοιες που συνδέονται με το σκοπό της έρευνας, της 

έννοιας της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος, της οικογένειας με παιδί με ΔΑΦ και των 

πλεγμάτων στήριξης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν ή/και 

διαμορφώνουν τη θετική συμβολή του παιδιού με ΔΑΦ στη ζωή των γονιών, κάνοντας ειδική 

αναφορά στις αγχογόνες καταστάσεις/πιθανά προβλήματα και τα πλέγματα στήριξης. Επίσης, 

γίνεται αναφορά στις σχέσεις των μελών της οικογένειας και πώς αυτές επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά του παιδιού. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

παρούσα έρευνα. 

 

Στόχοι  έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση της οικογένειας με παιδί με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), καθώς και των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των 

μελών της. 

Βασίζεται σε μελέτες που έχουν γίνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό 

(Αμερική, Βραζιλία, Σουηδία, Ομάν, Δανία, Αυστραλία και Ιταλία) με στόχο τη 

σύγκριση βάσει των παρακάτω αξόνων μελέτης: 

i.  Σχέσεις μεταξύ μελών  

ii.  Πιθανές αγχογόνες καταστάσεις και προβλήματα 

iii. Πλέγματα στήριξης 

 

 

 

Μεθοδολογία 
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Ερευνητική διαδικασία 

 

Για την παρούσα εργασία επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα. 

Η ποσοτική έρευνα, αποσκοπεί στην εύρεση σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών και 

επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων στον ευρύτερο πληθυσμό. Εδώ ο 

ερευνητής, προσπαθεί να ανακαλύψει με αντικειμενικό τρόπο τι συμβαίνει στον κόσμο 

γύρω του, χωρίς να επηρεαστεί από τις προσωπικές του αντιλήψεις, στάσεις ή αξίες. 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της μελέτης πληθυσμού ή κάποιων δειγμάτων 

(Παπαναστασίου, 2014). 

Πολλές φορές η ποσοτική έρευνα προηγείται της ποιοτικής μεθόδου, αλλά υπάρχουν 

και περιπτώσεις όπου ο ερευνητής μέσω της ποιοτικής μεθόδου σε μικρή ομάδα 

ερωτώμενων, μπορεί να οδηγηθεί στο σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, μέσω του 

οποίου θα κάνει την έρευνα με την ποσοτική μέθοδο (Κορρές, 2007). 

Η διαδικασία διεξαγωγής μιας ποσοτικής κοινωνικής έρευνας ακολουθεί δύο διακριτά 

στάδια. 

Στο πρώτο, το στάδιο σχεδιασμού, διατυπώνονται οι σκοποί της έρευνας και 

προσδιορίζονται τα ζητούμενα βάσει υποθέσεων εργασίας, ακολούθως δε επιλέγεται η 

μέθοδος πραγματοποίησης της και σχεδιάζεται η βήμα προς βήμα υλοποίησή της. 

Στο δεύτερο, το στάδιο υλοποίησης, συλλέγονται τα απαραίτητα στοιχεία, ακολουθεί 

η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν και γίνεται η σύνθεσή 

τους και διατύπωση των σχετικών συμπερασμάτων (Παρασκευόπουλος, 1993α). 

 

Δείγμα 

 

• Ελληνόγλωσσα βιβλία 

• Ξενόγλωσσα βιβλία 

• Ξενόγλωσσα άρθρα 

 

 

 

 

 

 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 
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Το παιδί με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος απομονώνεται από το περιβάλλον του 

και κλείνεται στον δικό του κόσμο των βιώσεων και των ιδεών. Η διαταραχή 

αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) αποτελεί ένα φαινόμενο που έχει προβληματίσει τους 

ειδικούς, προκαλώντας συγκρούσεις μεταξύ τους, εξαιτίας της ύπαρξης πολλών 

θεωριών ερμηνείας, περιγραφής και αντιμετώπισής του. Συγκεκριμένα, ο όρος 

αναφέρεται σε φάσμα σοβαρών, νευροψυχιατρικών καταστάσεων.  Παρόλο που η 

ΔΑΦ αποκαλύπτεται σε σχετικά μικρή ηλικία, δεν υπάρχει ακόμα μία πλήρης εικόνα 

των αιτιών της. Οι μελετητές θεωρούν ως υπόβαθρο της αυτιστικής συμπεριφοράς, 

τους ψυχολογικούς - περιβαλλοντικούς παράγοντες, αλλά κυρίως τους οργανικούς – 

βιολογικούς παράγοντες (Τσιμπιδάκη, 2005). 

Η ΔΑΦ εκδηλώνεται στους 30 πρώτους μήνες ζωής του παιδιού και μπορεί να 

διαγνωστεί μετά την  συμπλήρωση των τριών χρόνων, καθώς το παιδί εμφανίζει μία 

έκδηλη συμπεριφορά με τα εξής χαρακτηριστικά: α) σοβαρή κοινωνική απομόνωση, 

β) διαταραχές γλώσσας – ομιλίας/ άτυπη γλώσσα και γ) επαναληπτική και άκαμπτη 

στερεοτυπική λειτουργικότητα που συμπεριλαμβάνει έλλειμμα φαντασίας, 

δημιουργικότητας και χιούμορ και ξεσπάσματα συμπεριφοράς (Στασινός, 2013). 

Πιο συγκεκριμένα, τα κλινικά χαρακτηριστικά Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος 

συγκεντρωτικά, είναι τα ακόλουθα: 

• Σοβαρή κοινωνική απομόνωση 

• Άτυπη γλώσσα 

• Εμμονή για διατήρηση της ομοιότητας 

• Επαναληπτική και στερεοτυπική συμπεριφορά  

• Έλλειμμα φαντασίας, δημιουργικότητας και χιούμορ 

• Σοβαρά ξεσπάσματα συμπεριφοράς 

• Σπάνιες μεμονωμένες ικανότητες  

• Θεωρία του νου(Στασινός, 2013)  

Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση είναι καθοριστικής σημασίας για τη θεραπευτική 

αντιμετώπιση του αυτισμού (Γενά, 2002). Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της 

οικογένειας, στην προσπάθεια ενσωμάτωσής του μέσα στο κοινωνικό σύνολο. 

 

Η οικογένεια με παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Η οικογένεια αποτελεί το σημαντικότερο φορέα ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης του 

ατόμου. Μέσα σε αυτή το άτομο διαμορφώνει το χαρακτήρα του και μαθαίνει τους 

ρόλους του. Προϋπόθεση για την ομαλή ανάπτυξή του είναι η σταθερή συνοχή στην 

οικογένεια και οι καθαρά προσδιορισμένοι ρόλοι. Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις και 

η ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των συζύγων οδηγούν στην αντιμετώπιση σχεδόν κάθε 

προβλήματος (Γεώργας, 2000). 

Αξίζει να σημειώσουμε πως η οικογένεια ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες αποτελεί ένα 

ζωντανό, ανοιχτό, ψυχοκοινωνικό σύστημα που αυτό – ρυθμίζεται, αυτό – 

οργανώνεται και τα μέρη του αλληλεπιδρούν και αλληλοσχετίζονται. Η οικογένεια 

είναι αυτή που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη όλων των μελών που την 
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αποτελούν (Τσιμπιδάκη, 2006). Είναι επίσης, αυτή που επηρεάζεται από την κοινωνική 

προκατάληψη η οποία επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά της (Τσιμπιδάκη, 2013). 

Οι περισσότεροι γονείς παιδιών με ε.ε.α./α. και κυρίως με ΔΑΦ αρχικά, και κάποιοι 

και στη συνέχεια, αρνούνται να αποδεχθούν την υπάρχουσα κατάσταση. Αυτό 

συμβαίνει γιατί όπως όλοι οι γονείς έτσι και αυτοί προσδοκούν ένα υγιές παιδί και δεν 

είναι σε θέση να αποδεχθούν τη πραγματικότητα. Κυριαρχούν ανάμεικτα 

συναισθήματα συνήθως αντιφατικά, όπως θυμός, στεναχώρια, ντροπή, ελπίδα, πανικός 

και αγωνία τα οποία άμεσα παραμερίζονται από την ανάγκη να μάθουν λεπτομερώς 

πληροφορίες για τη νόσο αυτή (Αυτισμός, 1999). 

Παρόλο που οι  έρευνες στις οικογένειες παιδιών με ε.ε.α./α. ξεκίνησαν στα τέλη της 

δεκαετίας του 1950 και έχουν αναπτυχθεί πολλές ερευνητικές μελέτες, ωστόσο δεν έχει 

διερευνηθεί επαρκώς το σύνολο των παραγόντων που υπεισέρχονται στη συνθήκη της 

αναπηρίας, ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο. Οι έρευνες αυτές επικεντρώνουν το 

ενδιαφέρον τους α) στο άγχος και τα προβλήματα που συναντούν οι οικογένειες 

(Patterson, 1991), β) στις πιθανότητες δυσλειτουργίας και δυσπροσαρμογής της 

οικογένειας και των μελών της (Seligman & Darling, 2007), γ) στις συναισθηματικές 

αντιδράσεις των γονιών (Bristol, Gallagher & Schopler, 1988), και δ) στις  κοινές τους 

ανάγκες που συχνά παραμελούνται (Furneaux, 1998).  

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, δεν είναι εύκολο να διαπιστώσουμε εάν οι 

οικογένειες αυτές είναι περισσότερο λειτουργικές ή όχι από αντίστοιχες οικογένειες 

παιδιών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έχει 

και το περιβάλλον, θετικό ή αρνητικό, στο οποίο ζει μια οικογένεια, το οποίο επιδρά 

στον τρόπο ζωής της και στο κάθε μέλος χωριστά. Ο βαθμός εξαρτάται από τα ίδια τα 

μέλη, τις σχέσεις τους και τη συνοχή τους (Seligman & Darling, 2007).  

Όσον αφορά στην ελληνική βιβλιογραφία, η πλειονότητα των αναφορών είναι: α) 

μεταφρασμένα έργα της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, β) πρωτογενείς πηγές από τη 

διεθνή βιβλιογραφία και όχι την ελληνική πραγματικότητα, και γ) αναφορές μέσα από 

την εμπειρική εργασία ειδικών και αυτοβιογραφίες (Τσιμπιδάκη, 2007). 

Η ύπαρξη ενός παιδιού με ε.ε.α./α. μπορεί να οδηγήσει σε οικογενειακή δυσλειτουργία 

(Knafl & Gilliss, 2002). Αρκετές μελέτες έχουν επισημάνει τα αρνητικά σημεία στη 

λειτουργία των οικογενειών με παιδί με ε.ε.α./α και με ΔΑΦ. Αυτά είναι τα ακόλουθα: 

η χαμηλή αυτοεκτίμηση της οικογένειας, η εξάντληση των συναισθηματικών 

δυνάμεων των μελών και των στρατηγικών αντιμετώπισης, η διακοπή της καθημερινής  

ρουτίνας της οικογένειας και η στέρηση των προσωπικών ευκαιριών ανάπτυξης (π.χ. 

Ditchfield 1992, Hadadian 1994 και Mallow & Bechtel 1999 στο Wai-Ping Li-Tsang, 

Kwai-Sang Yau & Yuen, 2001). Τα πρώτα προγράμματα παρέμβασης υιοθέτησαν την 

παθολογική προσέγγιση στην εργασία με αυτές τις οικογένειες (Mandleco et al., 2003: 

366).  Επίσης, αρχικά υπέθεσαν ότι η παρουσία ενός παιδιού με ε.ε.α./α., θα είχε 

αρνητικές συνέπειες στους γονείς, στη συζυγική σχέση (Seligman & Darling, 2007) και 

στα αδέλφια (Byrne & Cunningham, 1985). 

Η ύπαρξη ενός ατόμου με ειδικές ανάγκες δεν επιφέρει όμως μόνο αρνητικές 

επιπτώσεις στην οικογένεια, αλλά μπορεί να έχει και θετική επίδραση. Συγκεκριμένα, 

οι γονείς αναφέρουν ότι άλλαξε ο τρόπος που βλέπουν τη ζωή τους και έμαθαν να μην 

θεωρούν τίποτα ως δεδομένο (Taunt & Hastings, 2002). Επίσης, δηλώνουν ότι εξαιτίας 

του παιδιού τους έχουν βελτιωθεί οι ικανότητες τους τόσο σε προσωπικό επίπεδο 
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(αύξηση της ενσυναίσθησης) όσο και σε διαπροσωπικό επίπεδο, στις σχέσεις τους με 

τους άλλους (Scorgie & Sobsey, 2000).  

Υπάρχουν επιπρόσθετα και έρευνες, των οποίων τα αποτελέσματα, έδειξαν ότι οι 

περισσότερες οικογένειες αντιμετωπίζουν τα αγχογόνα γεγονότα αποτελεσματικά 

(Hoddapp 1995 στο Mandleco et al., 2003: 366), και πολλές  μάλιστα προσαρμόζονται 

με επιτυχία (Bennett, DeLuca & Allen, 1996. Seligman & Darling, 2007). Επίσης, 

ερευνητικά αποτελέσματα στην Ελλάδα (Αντζακλή-Ξανθοπούλου, 2003. Τσιμπιδάκη, 

2007) κατέδειξαν πως οι οικογένειες παιδιών με αναπηρίες λειτουργούν  

αποτελεσματικά παρόλο που βιώνουν εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις (Beavers & 

Hampson, 1990. Dale, 2000. Seligman & Darling, 2007). Άλλες ενδείξεις επισημαίνουν 

ότι οι οικογένειες παιδιών με ε.ε.α./α. δεν διαφέρουν στη λειτουργία τους σε σύγκριση 

με οικογένειες παιδιών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία (Dyson 1997. 

Magil-Evasns, Darrah, Pain, Adkins & Kratochvil, 2001).  

 

Οικογένεια και παιδί με διαταραχή αυτιστικού φάσματος 

 

Στις οικογένειες με παιδί με ΔΑΦ υπάρχουν δυσκολίες με την ανατροφή  του παιδιού, 

οι οποίες γίνονται ακόμη μεγαλύτερες όταν υπάρχουν θέματα υγείας ή 

ενδοοικογενειακών σχέσεων, θέματα που αφορούν την κοινωνικο-οικονομική 

κατάσταση κ.λπ.(Νότας,2006). Σημαντικό ρόλο παίζει και η σύνθεση μιας οικογένειας 

(λοιπά μέλη μιας οικογένειας), της προσωπικότητάς της, της γενικής της κουλτούρας 

και φιλοσοφίας και ο τρόπος αντιμετώπισης των προαναφερθέντων καταστάσεων 

(Κρουσταλάκης, 2000). 

Στην εικόνα που ακολουθεί διατυπώνεται καλύτερα το πλέγμα των ενδοοικογενειακών 

σχέσεων: 

Πίνακας 1:Ενδοοικογενειακές σχέσεις στην οικογένεια με παιδί με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος 

 

 

Το οικογενειακό περιβάλλον θα υποστεί αλλαγές με την είσοδο ενός αυτιστικού 

παιδιού, καθώς οι τρόποι συμπεριφοράς και οι συναισθηματικές εκδηλώσεις του 

παιδιού διαφέρουν. Πολλές φορές λόγω πίεσης και συναισθηματικής φόρτισης, οι 

γονείς παιδιών με Δ.Α.Φ. χωρίζουν ή απομακρύνονται ή έρχονται πιο κοντά. Έτσι, θα 
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πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία και από τις δύο πλευρές για μια αρμονική συμβίωση.  

(Γενά, 2002). 

Η ύπαρξη ενός παιδιού με αυτισμό στην οικογένεια δεν έχει πάντα αρνητικές 

επιπτώσεις. Εννοείται πως το παιδί έχει ανάγκη από προσοχή και την φροντίδα των 

γονέων, αλλά την αντίστοιχη προσοχή χρειάζονται και τα αδέρφια του παιδιού με 

αυτισμό, ώστε να αντεπεξέλθουν σωστά στο γεγονός, πως στην οικογένεια τους ανήκει 

ένα άτομο με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ).  

Συνήθως οι γονείς παιδιών με Δ.Α.Φ. παρουσιάζουν αντιφατικά και ανάμεικτα 

συναισθήματα, όπως θλίψη, οργή, ενοχές, απόρριψη, ντροπή, πανικός, θυμός, ελπίδα, 

φόβος, άρνηση, αγανάκτηση, ανησυχία και άγχος (Νότας, 2006). Αρνούνται να 

αποδεχθούν την υπάρχουσα κατάσταση (Γενά Α., Μπαλαμώτης Γ., 2013). Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σειρά σοβαρών 

προβλημάτων συναισθηματικών, κοινωνικών, πρακτικών και οικονομικών (Νότας, 

2006). 

Οι Bristol και Schopler (1983), υποστήριξαν ότι οι γονείς των παιδιών που ανήκουν 

στο φάσμα του αυτισμού εμφανίζουν ένα προφίλ αγχώδους διαταραχής και σε 

σύγκριση με τους γονείς άλλων παιδιών με διαφορετική διαταραχή εμφανίζουν πολύ 

υψηλά επίπεδα άγχους. Σύμφωνα με τον Νότα Σ. (2002), οι ανησυχίες και το άγχος 

αυτών των γονέων οφείλεται στις απορίες και στον φόβο, που εμφανίζονται ξαφνικά 

μπροστά τους για το άγνωστο, όπως η βαρύτητα της διαταραχής του παιδιού, η κάλυψη 

των αναγκών, το μέλλον του, η εύρεση κατάλληλης θεραπείας, αντιδράσεις κοινωνικού 

περιβάλλοντος, συνέπειες στην υπόλοιπη οικογένεια και στα παιδιά. 

Όταν οι γονείς αρχίζουν να κατευνάζουν τα παραπάνω συναισθήματα, σημαίνει ότι 

αρχίζουν να προχωρούν στο στάδιο της προσαρμογής. Στο στάδιο αυτό, οι γονείς 

αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα και εκτιμούν με ρεαλιστικό τρόπο τις ανάγκες του 

παιδιού θέτοντας σε ενέργεια τον εαυτό τους με σκοπό να το βοηθήσουν. Έτσι, οι 

ειδικοί τους ενημερώνουν για τις ιατρικές, θεραπευτικές και παιδαγωγικές ανάγκες του 

παιδιού, αλλά και για τους μακροπρόθεσμους στόχους (Γενά, 2002; Νότας, 2006; 2005; 

Ζώης και Δημητρακόπουλος, 2003). 

Παρακάτω παρουσιάζεται εικονογραφημένος ο λεγόμενος «κύκλος του πένθους», που 

παρουσιάζει εν συντομία τις παραπάνω αντιδράσεις των γονέων. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Κύκλος του πένθους 
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Λόγω των προαναφερθέντων συναισθημάτων και αντιδράσεων των γονέων με παιδί με 

Δ.Α.Φ. και για την επίλυση των πιθανών αγχογόνων καταστάσεων που μπορεί να  

προκληθούν, οι γονείς θα πρέπει αρχικά να αποδεχτούν τη διάγνωση των παιδιών τους. 

Για το λόγο αυτό, θεωρείται απαραίτητη η πρώιμη παρέμβαση, στην οποία οι ειδικοί 

πληροφορούν και στηρίζουν τους γονείς (καθοδηγητικό ρόλο για γονείς και 

εκπαίδευση παιδιών) (Ζώης και Δημητρακόπουλος, 2003). Στη συνέχεια, αφού οι 

γονείς δεχθούν την κατάλληλη εκπαίδευση από τους ειδικούς, θα πρέπει να 

συμμετέχουν ενεργά, έτσι ώστε να ευνοήσουν και να ενισχύσουν τη θεραπευτική 

παρέμβαση των παιδιών τους, τη δημιουργία ή διατήρηση καλών σχέσεων μεταξύ των 

μελών της οικογένειας έχοντας έναν ρόλο συνθεραπευτικό (Ζώης και 

Δημητρακόπουλος, 2003).  

 

 

Η επίδραση των σχέσεων των μελών της οικογένειας στην ανάπτυξη του παιδιού 

με ΔΑΦ 

 

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Αμερική, 

Βραζιλία, Σουηδία, Ομάν, Δανία, Αυστραλία, Σουηδία και Ιταλία), οι σχέσεις που 

αναπτύσσουν τα μέλη της οικογένειας με παιδί με ΔΑΦ με το παιδί με ΔΑΦ ασκούν 

επιρροή στην ανάπτυξη, στη συμπεριφορά, στην παρέμβαση, αλλά και στα 

συμπτώματα που εμφανίζει το παιδί με ΔΑΦ (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013; Smith et al, 

2014; Bendixen et al., 2011).  

Οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες προέρχονται περισσότερο από τις 

προαναφερθέντες χώρες και λιγότερο από τον ελλαδικό χώρο και αφορούν στη σχέση 

που αναπτύσσουν οι γονείς με το παιδί με ΔΑΦ. Κάνουν αναφορά περισσότερο στις 

μητέρες και στις σχέσεις τους με το παιδί με ΔΑΦ, καθώς αυτές αποτελούν τα κύρια 

πρόσωπα φροντίδα του παιδιού και λιγότερο στους πατεράδες, καθώς η βιβλιογραφία 

είναι πολύ περιορισμένη (Woodman et al., 2015). 

Διάγνωση 

Ενεργοποίηση 

Θυμός 

Αποδοχή 

Ελπίδα 

Σύγκρουση 

Κατάθλιψη 

Σοκ 

Απομόνωση 

Ενοχή 

Άρνηση 

Απώθηση 

Πανικός 

Θυμός 



48 
 

Οι έρευνες αυτές, παρουσιάζουν την επίδραση που έχει η σχέση των γονέων με το παιδί 

με ΔΑΦ και τον τρόπο που αυτή επηρεάζει το επικοινωνιακό επίπεδο του παιδιού, τις 

στερεοτυπικά επαναλαμβανόμενες κινήσεις του, τις κοινωνικές του δεξιότητες και την 

προβληματική του συμπεριφορά. 

 

Επικοινωνιακό Επίπεδο 

 

Η κυριότερη δυσκολία του παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, είναι η 

επικοινωνία, την οποία μπορεί να ενισχύσει η καλή σχέση και επικοινωνία μιας 

οικογένειας με το παιδί του. Οι γονείς είναι αυτοί που με τη συμπεριφορά τους και τη 

στάση τους, διαμορφώνουν τη συμπεριφορά και τις συναισθηματικές εκδηλώσεις του 

παιδιού στο αυτιστικό φάσμα. Η συμπεριφορά των γονέων, καθώς και η μέθοδος 

ανατροφής του παιδιού τους, είναι αυτά  που θα καθορίσουν και θα επηρεάσουν την 

μετέπειτα εξέλιξή του (Κρουσταλάκης, 1998).  

Οι γονείς παιδιών με ΔΑΦ προκειμένου να συμβάλλουν στη βελτίωση των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ειδικότερα στη γλωσσική έκφραση του παιδιού, 

οφείλουν καθημερινά να συζητούν μαζί του, όταν και με ό,τι προσελκύει την προσοχή 

και το ενδιαφέρον του παιδιού. Οι συζητήσεις, συνήθως αφορούν ανάκληση γεγονότων 

όπως ταξίδια, εκδρομές, γενέθλια ή δραστηριότητες ρουτίνας (Shire et al., 2015). Οι 

γονείς προσαρμόζουν το λεξιλόγιο τους στο επικοινωνιακό και κοινωνικό επίπεδο του 

παιδιού. 

 Η συζήτηση ξεκινά αφού ο γονέας καταφέρει να προσελκύσει το ενδιαφέρον του 

παιδιού και ξεκινήσει την περιγραφή ενός γεγονότος. Για να παραμείνει αμείωτο το 

ενδιαφέρον, ο γονέας θα πρέπει να βρίσκει συνεχώς κίνητρα και για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιεί ερωτήσεις, αφήγηση, περιγραφή και επανάληψη γεγονότων και 

ερωτήσεων. Δεν ζητείται από το παιδί να σχολιάσει και να περιγράψει γεγονότα, διότι  

το παιδί θα βαρεθεί και θα σταματήσει τον διάλογο. Ο γονέας αρχικά έχει έναν ενεργό 

ρόλο στη συζήτηση ο οποίος με την πάροδο του χρόνου συνεχώς μειώνεται, 

επιτρέποντας στο παιδί να παίρνει πρωτοβουλίες. Οι συζητήσεις αυτές 

επαναλαμβάνονται με απώτερο σκοπό το παιδί να μιμηθεί το ύφος, τον τόνο της φωνής 

και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ο γονέας, να αναπτύξει τον προφορικό λόγο και να 

συντάξει πιο σωστά τις προτάσεις.  

 

Στερεοτυπικά επαναλαμβανόμενες κινήσεις 

 

Ένα από τα χαρακτηριστικά των παιδιών με Δ.Α.Φ. είναι η επαναληπτική και άκαμπτη 

στερεοτυπική λειτουργικότητα που συμπεριλαμβάνει έλλειμμα φαντασίας, 

δημιουργικότητας και χιούμορ και ξεσπάσματα συμπεριφοράς (Στασινός, 2013). Τα 

παιδιά αυτά συνήθως έχουν ρουτίνες και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Τους αρέσουν τα 

πράγματα τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα και λειτουργούν καθησυχαστικά. Όπως 

για παράδειγμα η επαναλαμβανόμενη κίνηση μπρος πίσω, η παρακολούθηση της 
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λειτουργίας πλυντηρίου, το άκουσμα μηχανικών ήχων ή το στριφογύρισμα γύρω από 

τον εαυτό τους, περιλαμβάνουν την διέγερση των αισθήσεων. Έτσι για αυτά τα άτομα 

οι επαναλαμβανόμενες συνήθειες και κάποια ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελούν γι’ 

αυτούς ένα τρόπο κατανόησης του κόσμου. (Brown-Lennard, S.2004) 

Κατά τους Γενά & Μπαλαμώτη (2013), η επιδίωξη των γονέων για βλεμματική επαφή 

με το παιδί τους και η κάθε είδους εξωλεκτική αλληλεπίδραση των γονέων με το παιδί 

με ΔΑΦ, επιφέρει θετικά αποτελέσματα και μειώνει τις στερεοτυπικά 

επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Επίσης, το παιδί αποδέχεται ευκολότερα τα αιτήματα 

των γονέων. 

Από έρευνες που έγιναν στην Αμερική, παρατηρήθηκε πως όταν απουσιάζει η στοργή 

και η εξωλεκτική αλληλεπίδραση των γονέων με το παιδί τους, τα παιδιά αυξάνουν τη 

συχνότητα των στερεοτυπικά επαναλαμβανόμενων κινήσεων και η συμπεριφορά τους 

γίνεται πιο βίαιη (Shire et al, 2015). 

 

Προβληματική συμπεριφορά – Κοινωνικές δεξιότητες 

 

Ένα παιδί με ΔΑΦ πολλές φορές παρουσιάζει ξεσπάσματα συμπεριφοράς, σοβαρή 

κοινωνική απομόνωση  και ελλείμματα φαντασίας, δημιουργικότητας και χιούμορ 

(Στασινός, 2013).Αυτό επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την συναισθηματική και 

πνευματική ανάπτυξη του. Το εμποδίζει να κατανοήσει σωστά όσα βλέπει, ακούει και 

αισθάνεται. Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων 

στις κοινωνικές σχέσεις, την επικοινωνία και τη συμπεριφορά του (Wing,2000). 

Κατά τους Γενά και Μπαλαμώτη (2013), σημαντικοί παράγοντες στην αντιμετώπιση 

και μείωση των προβληματικών συμπεριφορών (π.χ. εκρήξεις θυμού) είναι ο χρόνος 

και ο τρόπος απασχόλησης του παιδιού με ΔΑΦ από τον γονέα. 

Κυρίως η ενασχόληση της μητέρας με το παιδί με ΔΑΦ σε παιχνίδια, ανέδειξε 

σημαντική βελτίωση στην κοινωνική συνδιαλλαγή του σε δραστηριότητες παιχνιδιού, 

αύξηση στο εύρος των δραστηριοτήτων που επέλεγε το παιδί και βελτίωση της 

προβληματικής συμπεριφοράς (Γενά & Μπαλαμώτης 2013).  

Επίσης, ευρήματα από έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Δανία έδειξαν πως η 

συχνότερη εκδήλωση θετικών συναισθημάτων από τους γονείς, τα θετικά σχόλια, η 

ενίσχυση, οι έπαινοι και η έλλειψη κριτικής βελτίωσαν τις δεξιότητες αυτοϋπηρέτησης 

του παιδιού και περιόρισαν τα προβλήματα συμπεριφοράς του. Αντιθέτως, η αρνητική 

αλληλεπίδραση στο ενδο-οικογενειακό περιβάλλον δημιουργούσε περισσότερα 

προβλήματα συμπεριφοράς (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013; Smith et al, 2012). 

 

 

Αγχογόνες καταστάσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς με παιδί με 

ΔΑΦ 
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Όπως προαναφέρθηκε η παρουσία ενός παιδιού με ΔΑΦ σε μια οικογένεια συνήθως 

προκαλεί αντιδράσεις των οικογενειών αυτών, με κάποιες από αυτές να 

αντιμετωπίζουν την κατάσταση καλύτερα, ενώ άλλες να παρουσιάζουν υψηλό στρες 

και άγχος (Turnbull & al., 1986. Wilgosh & Scorgie, 2000 στο Perry, 2004). Το άγχος 

γίνεται αντιληπτό, ως οι ψυχολογικές και σωματικές αντιδράσεις ενός οργανισμού, που 

τον βοηθούν να προσαρμοστεί σε μια στρεσογόνο κατάσταση. Το άγχος δεν 

προκαλείται μόνο από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού και τη σοβαρότητα 

των συμπτωμάτων που παρουσιάζει, αλλά σε μεγάλο βαθμό και από τις γονικές 

στρατηγικές αντιμετώπισης, τις ατομικές, κοινωνικές ,οικονομικές πήγες της 

οικογένειας και την υποστήριξη που δέχεται η οικογένεια από τους άλλους (Perry, 

2004). Οι McCarthy, Lambert& Brack (1997) (στο Γενά, 2006) υποστηρίζουν ότι η 

επήρεια του άγχους δεν αφορά ούτε αποκλειστικά στο πρόσωπο που το υφίσταται, ούτε 

στις οικοσυστημικές συνθήκες που διέπουν τα γεγονότα. Δεν είναι παρά ο συνδυασμός 

ατομικών χαρακτηριστικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, που καθορίζουν το πώς 

εν τέλει θα διαχειρισθεί η κάθε οικογένεια το άγχος.  

Στην Ελλάδα, παρατηρήθηκε πως οι γονείς παιδιών με ΔΑΦ παραμελούν 

συναισθηματικές, κοινωνικές και άλλες προσωπικές ανάγκες, αυτοστιγματίζονται, 

παρουσιάζουν κοινωνικό στιγματισμό ή ετεροστιγματισμό και έχουν περιορισμένες 

δυνατότητες συμμετοχής σε πολιτικές, πολιτιστικές, αθλητικές κ.α. δραστηριότητες. 

Επίσης, έχουν περιορισμένο ελεύθερο χρόνο και περιορισμένες δυνατότητες 

ψυχαγωγίας (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013), ενώ μπορεί να έχουν οικονομικά, 

ψυχολογικά προβλήματα, προβλήματα εργασίας και να παρουσιάζουν διαταραχή στις 

ενδοοικογενειακές τους σχέσεις. 

Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν στις προαναφερθέντες χώρες του εξωτερικού, 

παρατηρήθηκε πως οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ αντιμετωπίζουν οικονομικά 

προβλήματα λόγω ανεργίας, προβλήματα εργασίας, έχουν υπερβολικά έξοδα για την 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του παιδιού, για τη μεταφορά του και την εκπαίδευσή 

του. Μόνο στη Σουηδία, το κράτος προνοεί για τα έξοδα που αφορούν στην 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εκπαίδευση του παιδιού.  

Παρατηρήθηκε επίσης, πως οι γονείς αυτοί αισθάνονται, ένταση και επιβάρυνση λόγω 

ψυχοπιεστικών παραγόντων και συναισθηματική απροσφορότητα. Παρουσιάζουν 

ακόμη κοινωνική δυσχέρεια  καθώς είναι αποστασιοποιημένοι, έχουν λιγότερες 

κοινωνικές συναναστροφές και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία με άλλους 

ανθρώπους λόγω του προβλήματος του παιδιού τους. 

Συνήθως, οι γονείς διαμαρτύρονται για έλλειψη προσωπικού-ελεύθερου χρόνου 

(Zuckerman et al, 2014: Al Farsi et al, 2016) και για μετατραυματικό στρες. Στη 

Βραζιλία κυρίως οι γονείς αναφέρθηκαν στην απουσία του κράτους σε θέματα που 

αφορούν στην έλλειψη πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής υγειονομικής 

περίθαλψης και  σε υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης.  

Ακόμα, η έλλειψη συνεννόησης και οι συνεχείς διαφωνίες μεταξύ των συζύγων, λόγω 

της κούρασης και της έλλειψης ισορροπίας και χαράς στην οικογενειακή ζωή είναι 

προβλήματα, που σύμφωνα με τους γονείς, οφείλονται στην παρουσία του παιδιού και 

στις δυσκολίες εξεύρεσης των κατάλληλων θεραπευτικών υπηρεσιών (Weiss, 1991). 

Επιπλέον, η συναισθηματική και φυσική απομάκρυνση του πατέρα, είναι ένα σοβαρό 
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πρόβλημα που οδηγεί σε δυσλειτουργία ή ακόμα και σε διάλυση του γάμου. Η DeMyer 

(1979) κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: α. η παρουσία του παιδιού με ΔΑΦ 

επηρεάζει αρνητικά το δεσμό των γονέων, β. υπάρχουν λανθάνουσες σκέψεις για 

διαζύγιο. Επίσης, οι γονείς αναφέρθηκαν σε αναρίθμητες εντάσεις και συζυγικούς 

τσακωμούς, καθώς και μειωμένο ερωτικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα από την πλευρά της 

μητέρας. 

Ως προς τις μητέρες συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε πως διακατέχονται από άγχος, 

κατάθλιψη, σωματική κόπωση και εξουθένωση. Αισθάνονται δυσαρέσκεια και δεν 

είναι ικανοποιημένες από τις διαπροσωπικές τους σχέσεις (Al Farsi et al, 2016). Ακόμη 

παρατηρήθηκε πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις καθημερινές 

δραστηριότητες τις αναγκάζουν να παραιτηθούν από τη δουλειά για να ασχοληθούν εξ 

ολοκλήρου με τη φροντίδα του παιδιού (Melzer, 2008: Zuckerman et al, 2014). Οι 

μητέρες βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο κατάρρευσης και εξουθένωσης σε 

σύγκριση με τους πατέρες, λόγω του βαρύτερου φορτίου που αναλαμβάνουν στην 

ανατροφή ενός παιδιού με ΔΑΦ (Lieberman, 1982, στο Milgram & Atzil, 1988). Σε 

ορισμένες έρευνες, υποστηρίχθηκε ότι υψηλότερα επίπεδα στρες βιώνουν  οι μητέρες 

(Beckman, 1991. Moes και συν., 1992-Sharpley και συν., 1997, στο Davis & Carter, 

2008). Κάποιοι απέδωσαν τα ευρήματα αυτά, στον ευρύτερο ρόλο που διαδραματίζουν 

ιστορικά οι μητέρες στην καθημερινή φροντίδα του παιδιού με ΔΑΦ (Davis & Carter, 

2008). Οι κανονιστικές προσδοκίες της κοινωνίας επιτάσσουν να αναλάβουν οι 

μητέρες το μεγαλύτερο μέρος από το συνολικό γονικό φόρτο (Nye, 1976, στο Milgram 

& Atzil, 1988). Έτσι, αναμένεται από εκείνες να κάνουν περισσότερα από τους 

πατέρες, να αισθάνονται ότι έτσι είναι το σωστό, αλλά να αναμένουν και να απαιτούν 

από τους συζύγους τους να αναλάβουν περισσότερη από τη γενική γονική ευθύνη 

(Milgram & Atzil, 1988). Από τη στιγμή που οι πατέρες ανταποκρίνονται σε αυτό οι 

μητέρες θεωρούν τη συνεισφορά του πατέρα δίκαιη, η ικανοποίηση από τη ζωή τους 

αυξάνεται. 

 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 

 

Από έρευνες που έγιναν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι στρατηγικές 

αντιμετώπισης προβλημάτων είναι κοινές και για τους δύο γονείς και σχετίζονται με 

το μορφωτικό επίπεδο και την ηλικία των γονέων. Οι μητέρες, επιλέγουν στρατηγικές 

αντιμετώπισης που αφορούν στην αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης και στη θετική 

επανεκτίμηση. Οι πατέρες επιλέγουν ως στρατηγική αντιμετώπισης την επίλυση του 

προβλήματος και τον αυτοέλεγχο (Heaman, 1995), γεγονός που συνάδει με ευρήματα 

κι άλλων ερευνών (Goldberg, Marcovitch, MaGregor, & Lojkasek, 1986, στο 

Heaman,1995), που υποστήριξαν ότι οι πατέρες αναφέρουν λιγότερα συμπτώματα 

στρες, υψηλότερη αυτοεκτίμηση, μεγαλύτερο αυτοέλεγχο και λιγότερη ανάγκη για 

κοινωνική υποστήριξη. Οι Hastings και συν. (2005) στο Lee (2009) έδειξαν ότι οι 

μητέρες και οι πατεράδες ενός παιδιού με ΔΑΦ υιοθετούν διαφορετικές στρατηγικές 

αντιμετώπισης. Η άρνηση και η θρησκεία ως στρατηγικές αντιμετώπισης ,σχετίζονται 

με την κατάθλιψη μόνο στις μητέρες, ενώ σχετίζονται με την κατάθλιψη και το άγχος 

στους πατέρες. Ακόμα, η θετική αντιμετώπιση σχετίζεται με τη γονική ψυχική υγεία 

και στα δυο φύλα. Τέλος, το πιο σημαντικό στοιχείο των ερευνών, είναι ότι οι μητέρες 

και οι πατέρες υιοθετούν διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης, όταν έρχονται 
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αντιμέτωποι με τις προκλήσεις της ανατροφής ενός παιδιού με ΔΑΦ. Οι μητέρες 

επικεντρώνονται στο πρόβλημα και την ενεργητική αποφυγή. 

Οι McEvilly και συν. (2015) καθώς και οι Smith και συν. (2015) έδειξαν πως οι γονείς 

προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ζητώντας βοήθεια από την κρατική 

πρόνοια (εκτός από τη Βραζιλία όπου το κράτος δεν προνοεί για την οικονομική και 

ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών). Επίσης, προσπαθούν να πετύχουν την 

ψυχολογική και συναισθηματική ανάκαμψη, επιστρέφοντας σε επαγγελματικές και 

κοινωνικές συνήθειες, λόγω της κοινωνικής και συναισθηματικής υποστήριξης που 

δέχονται. Η υποστήριξη αυτή παρέχεται και από επίσημους και ανεπίσημους 

υποστηρικτικούς φορείς. 

Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε πως στη Σουηδία, προκειμένου οι γονείς παιδιών με ΔΑΦ 

να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα τους παρέχονται περισσότερα 

δικαιώματα στον χώρο εργασίας, καθώς οι εργοδότες προσφέρουν επιπλέον μισθό στις 

οικογένειες αυτές, αλλά και παρέχουν μεγαλύτερη άδεια, όποτε κρίνεται απαραίτητο. 

(McEvilly et al, 2015: Smith et al, 2015). 

 

Πλέγματα Στήριξης 

 

Ως πλέγματα στήριξης, θεωρούνται οι επίσημες (οργανωμένες και εξειδικευμένες 

υπηρεσίες και ειδικούς επιστήμονες π.χ. προγράμματα θεραπείας) και οι ανεπίσημες 

(μη οργανωμένες και όχι εξειδικευμένες υπηρεσίες π.χ. στενό ή ευρύτερο 

οικογενειακό, φιλικό, κοινωνικό περιβάλλον) μορφές κοινωνικής στήριξης.  

 Δρουν ευεργετικά και δημιουργούν ένα προστατευτικό πλέγμα που ευνοεί την 

προσαρμογή της οικογένειας  των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο στρες. 

Προσφέρουν κοινωνική στήριξη, συμβουλευτική, θεραπεία και εκπαίδευση της 

οικογένειας, μέσω υποστηρικτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων (Ιadarola et al, 

2015). Επίσης, παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη για την επίλυση των προβλημάτων 

που αντιμετωπίζουν, μέσω της μελέτης των στάσεων, διαθέσεων και συναισθημάτων 

της οικογένειας (Πολυχρονοπούλου, 2003).  

Βοηθούν τους γονείς που αναζητούν πλήρη ενημέρωση και συστηματική καθοδήγηση, 

να διαδραματίσουν κάποιον αποτελεσματικό προσωπικό ρόλο στο επίπεδο της 

θεραπευτικής και εκπαιδευτικής αντιμετώπισης του παιδιού. Έτσι μπορούν να 

αναγνωρίσουν τα θετικά στοιχεία του παιδιού τους και να αντλήσουν ικανοποίηση από 

αυτά, να αντιμετωπίσουν τα συναισθήματα που τους δημιουργούνται και να οδηγηθούν 

στην ρεαλιστική αντιμετώπιση της κατάστασης του παιδιού (Callias, 1989). 

Όπως γίνεται αντιληπτό, κρίνεται απαραίτητη η επίλυση των προβλημάτων και 

συναισθημάτων, με απώτερο στόχο να συμβάλουν όσο το δυνατόν καλύτερα στην 

θεραπεία και εκπαίδευση του παιδιού τους (Γενά, 2002). Γενικός στόχος κάθε 

συμβουλευτικής παρέμβασης είναι να βοηθηθεί το παιδί, να οδηγηθεί στην αυτονομία 

και την ανεξαρτησία και να καταφέρουν οι γονείς να τα καταστήσουν υπεύθυνα και 

ικανά άτομα (Τζουριάδου, 1995). 
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Στην Ελλάδα, υπάρχουν αρκετοί επίσημοι δημόσιοι φορείς όπως το ΚΕΔΔΥ και το 

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ οι οποίοι ειδικεύονται στην ανίχνευση και τη διαπίστωση του είδους 

και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, 

ασχολούνται με την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων 

ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης και 

δημιουργικής απασχόλησης. Επιπλέον είναι υπεύθυνοι για την φυσική και κοινωνική 

αποκατάσταση των παιδιών με ΔΑΦ και των οικογενειών τους (Χατζηχαραλάμπους, 

2015). Ακόμη προσφέρουν συμβουλευτική και στήριξη στο οικογενειακό 

περιβάλλον  από ειδικό, με στόχο τη δημιουργία κλίματος αποδοχής, κατανόησης και 

εμπιστοσύνης, ώστε να μπορέσουν οι γονείς αβίαστα και χωρίς ενδοιασμούς να 

εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους (Γενά, 2002). Η κατανόηση των 

αντιδράσεων των γονέων, η υποστήριξη και η αναγνώριση των πεποιθήσεων και των 

προσδοκιών τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία λειτουργικής σχέσης 

με τους επαγγελματίες, τη βοήθεια των οποίων έχουν ανάγκη (Elston, 1997).  

Εκτός από τους δημόσιους φορείς, υπάρχουν και οι  ιδιωτικοί φορείς όπως τα κέντρα 

συμβουλευτικής,  οι ομάδες στήριξης και εκπαίδευσης γονέων που προσφέρουν 

πρακτικές συμβουλές και στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων. Επίσης, 

διευρύνουν τον κοινωνικό περίγυρο γονέων με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και 

εμπειριών και πρακτικών συμβουλών με άλλες οικογένειες με παιδί με ΔΑΦ και 

εκπαιδεύουν τους γονείς σε προγράμματα για βελτίωση σχέσεων γονέα- παιδιού, και 

υιοθέτηση στρατηγικών-δεξιοτήτων (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). 

Αντιθέτως, στις χώρες του εξωτερικού που μελετήσαμε στην παρούσα εργασία, οι 

υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης είναι υποχρεωτικές για τις οικογένειες παιδιών με 

ειδικές ανάγκες και είναι δημόσιες και ιδιωτικές, προσφέρουν συμμετοχή γονέων σε 

έρευνες και προγράμματα παρέμβασης και συμβουλευτική, καθοδήγηση και 

εκπαίδευση των γονέων. Παρακινούν τους γονείς να εκφράσουν τα βαθύτερα 

συναισθήματα τους προς το παιδί. Στη συνέχεια, τους βοηθούν να κατανοήσουν και να 

αναλύσουν τα προσωπικά τους αισθήματα, να αποδεχθούν την κατάσταση αλλά και τις 

πραγματικές τους ανάγκες, να επισημάνουν και να αντιμετωπίσουν προβλήματα που 

τυχόν ανακύπτουν την περίοδο αυτή στο πλαίσιο των γονεϊκών και συζυγικών 

σχέσεων. Επίσης, προετοιμάζουν κατάλληλα, και ασχολούνται με τη σωστή 

πληροφόρηση και εκπαίδευση των γονέων, για την βαθύτερη κατανόηση της 

διαταραχής του παιδιού και για να μπορέσουν να επιτελέσουν οι ίδιοι πλέον μόνοι τους 

ένα προληπτικό, συμβουλευτικό, ψυχοπαιδαγωγικό και θεραπευτικό έργο μέσα στην 

οικογένεια (Χαρίση, 2010). Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην μείωση του στρες 

των γονέων και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής της οικογένειας. 

Ακόμη, αποφορτίζοντας συναισθηματικά τους γονείς, βελτιώνουν και ενισχύουν τις 

οικογενειακές διαδράσεις – σχέσεις και ενισχύουν την κοινωνική ζωή της οικογένειας. 

Επιπρόσθετα εκπαιδεύουν βοηθούν και υποστηρίζουν τους γονείς στην αναγνώριση 

και επίλυση προβλημάτων μέσω της μελέτης των στάσεων, διαθέσεων και 

συναισθημάτων της οικογένειας. Έτσι, ενισχύουν την προσωπική και οικογενειακή 

φροντίδα (Πολυχρονοπούλου, 2003). 

Επίσης, όπου κρίνεται απαραίτητο, προσφέρουν νομική υπεράσπιση της οικογένειας 

και θέσεις εργασίας.  
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Βαθμός ικανοποίησης από τα πλέγματα στήριξης 

 

Στην Ελλάδα, οι γονείς δεν είναι πλήρως ικανοποιημένοι από τους δημόσιους φορείς,  

λόγω έλλειψης προσωπικού, τεχνικών και οικονομικών υποδομών, και καθυστέρησης 

στη διάγνωση και πρώιμη παρέμβαση του παιδιού με ΔΑΦ. Επίσης, λόγω της 

επιτακτικής ανάγκης για παροχή επίσημων μορφών στήριξης η οποία επιβαρύνει τους 

αρμόδιους κρατικούς φορείς,  και ενισχύει την ανάγκη των γονέων για μορφές στήριξης 

που προέρχονται από ιδιωτικές (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). 

Στο εξωτερικό, οι γονείς παρουσιάζουν ένα υψηλό ποσοστό ικανοποίησης από τα 

πλέγματα στήριξης καθώς όπως οι ίδιοι αναφέρουν παρουσιάζουν σημάδια βελτίωσης 

στις σχέσεις των μελών της οικογένειας. Μέσω της σωστής και κατανοητής 

πληροφόρησης, κατανοούν και αποδέχονται το πρόβλημα του παιδιού τους. Αυτό 

οδηγεί στη μείωση του στρες και στη σωματική και συναισθηματική ευεξία (Smith et 

al, 2005: Οkuno et al, 2016: Mc Evilly et al, 2015). 

Οι γονείς επίσης, υποστηρίζουν πως με τη σωστή πληροφόρηση και βοήθεια μπόρεσαν 

να δουν και να εκτιμήσουν τις δυνατότητες του παιδιού τους αλλά και να 

παρατηρήσουν βελτίωση –μείωση χαρακτηριστικών ΔΑΦ π.χ. προβληματική 

συμπεριφορά, επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές κινήσεις. 

Μέσω των υπηρεσιών υποστήριξης και αποκατάστασης, επιτυγχάνεται η επανένταξη 

της οικογένειας σε κοινωνικές δραστηριότητες και  ενισχύθηκαν οι κοινωνικές 

διαδράσεις και  δεξιότητες της οικογένειας. 

Οι γονείς αποκτούν ένα ρόλο συνθεραπευτικό, γιατί η συμμετοχή τους είναι 

πραγματικά εξίσου σημαντική με αυτή των ειδικών, για την επίτευξη καλύτερων 

θεραπευτικών αποτελεσμάτων (Γενά, 2002). 

Οι γονείς  ακόμη, αναφέρουν πως υποβοηθούνται να διακρίνουν τις εκπαιδευτικές 

ικανότητες τους και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση ώστε να είναι αποτελεσματικό το 

έργο τους. Στη συνέχεια, μαθαίνουν να αξιολογούν το παιδί αλλά και τους ίδιους για 

την εξέλιξη που υπάρχει. Τέλος, μαθαίνουν να οργανώνουν ένα παιδαγωγικό 

περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, το οποίο όμως να μην καταπονεί και εξουθενώνει 

το παιδί (Κρουσταλλάκης, 2003). 

Σημαντική είναι και η δωρεάν παροχή ιατρικής φροντίδας των παιδιών με ΔΑΦ στη 

Μεγάλη Βρετανία, στη Δανία, στην Αμερική και την Ιταλία, η οποία επιτρέπει στους 

γονείς την μείωση των οικογενειακών εξόδων. 

Από όσα προαναφέρθηκαν, γίνεται κατανοητή η επιτακτική ανάγκη που διαφαίνεται 

στην παροχή στήριξης και βοήθειας των γονέων των παιδιών με ΔΑΦ. 
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Συμπεράσματα 

 

Συγκρίνοντας τις οικογένειες με ένα παιδί με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ)στην Ελλάδα και στο εξωτερικό βάσει των τριών (3) ερευνητικών αξόνων:  

1)  Σχέσεις γονέων-παιδιού,  

2) Πιθανές αγχογόνες καταστάσεις και προβλήματα, 

3) Πλέγματα στήριξης,  

καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα που αφορούν στις ομοιότητες και διαφορές που 

διακρίναμε: 

 

Ομοιότητες ως προς τις σχέσεις γονέα-παιδιού 

 

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρατηρήθηκε πως οι απαιτητικοί, αυστηροί 

γονείς, που δεν αποδέχονται το παιδί με ΔΑΦ, προκαλούν περισσότερα προβλήματα 

συμπεριφοράς (επιθετική-βίαιη συμπεριφορά) στο παιδί. Αντιθέτως, οι στοργικοί 

γονείς που αποδέχονται, φροντίζουν, επιβραβεύουν και ενισχύουν το παιδί με ΔΑΦ, 

ενισχύουν και βελτιώνουν τη συμπεριφορά του, τις επικοινωνιακές, γνωστικές του και 

κοινωνικές του δεξιότητες. 

Ακόμη, παρατηρήθηκε πως μεγαλύτερη επιρροή στη βελτίωση συμπεριφοράς και στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων του παιδιού με ΔΑΦ, έχει η μητέρα.  

 

Ομοιότητες ως προς τις πιθανές αγχογόνες καταστάσεις- πιθανά προβλήματα 

 

Βάσει των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, οι περισσότεροι γονείς αντιμετωπίζουν 

μια οικονομική επιβάρυνση λόγω των εξόδων για την ιατρική φροντίδα και την 

εκπαίδευση των παιδιών τους. Ως προς τις  ανάγκες τους  παρουσιάζεται μία 

παραμέληση τόσο στις συναισθηματικές, όσο και στις κοινωνικές και προσωπικές (π.χ. 

ιατρική φροντίδα). 

Οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ, αυτοστιγματίζονται και παρουσιάζουν και κοινωνικό 

στιγματισμό. Επίσης, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα εργασίας και ψυχολογικά 

προβλήματα τα οποία προκαλούν συνήθως διαταραχές στις ενδοοικογενειακές σχέσεις. 

 

Διαφορές ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των αγχογόνων καταστάσεων 
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Από την παρούσα μελέτη παρατηρήσαμε πως οι γονείς παιδιών με ΔΑΦ στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό, επιθυμούν να λύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με κάθε 

είδους βοήθεια, από την ευρύτερη οικογένεια, τον κοινωνικό περίγυρο, τη σχολική 

κοινότητα, αλλά κυρίως  από ειδικούς επιστήμονες όπως  ψυχολόγοι, κοινωνικοί 

λειτουργοί, κ.λπ.. 

Αντιθέτως, στη Βραζιλία οι γονείς καλούνται να επιλύσουν μόνοι τους τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν, καθώς οι κρατικοί φορείς δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

παιδιών με ΔΑΦ και των οικογενειών τους. 

 

Διαφορές ως προς τα πλέγματα στήριξης και τον βαθμό ικανοποίησης 

 

Βάσει των ερευνών που μελετήθηκαν για την παρούσα μελέτη, παρατηρήθηκε πως στο 

εξωτερικό, οι υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης είναι υποχρεωτικές για τις οικογένειες 

παιδιών με ειδικές ανάγκες και είναι δημόσιες και ιδιωτικές. Επίσης, οι γονείς 

συμμετέχουν συνεχώς σε έρευνες και προγράμματα παρέμβασης που υλοποιούν ειδικοί 

με υπηρεσίες συμβουλευτικής, καθοδήγησης, εκπαίδευσης των γονέων, νομικής 

υπεράσπισης και θέσεις εργασίας. Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα, οι γονείς να είναι 

ικανοποιημένοι από τα παρεχόμενα πλέγματα στήριξης, λόγω της άμεσης και δωρεάν 

παρέμβασης και της βελτίωσης και επίλυσης πολλών προβλημάτων της οικογένειας.  

 

 

Βιβλιογραφία 

 

Αντζακλή – Ξανθοπούλου,Ε. (2003). «Οικογένεια με παιδί με ειδικές ανάγκες» Διδακτορική 

διατριβή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφική σχολή, Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

ΑΥΤΙΣΜΟΣ. (1999) «Ένας ύμνος για την επικοινωνία. Κατανόηση του Αυτισμού και των 

Εκπαιδευτικών-Στρατηγικών», πρακτικά Ημερίδας, Θεσσαλονίκη-Αθήνα: Εκδόσεις 

Ε.Ε.Π.Α.Α. 

Γενά, Αγγελική. (2002). Αυτισμός και Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Αθήνα: ιδιωτική  

Γενά, Α., Μπαλαμώτης, Γ. (2013). H Οικογένεια του Παιδιού με Αυτισμό. Τόμος Α΄. Οι γονείς. 

Αθήνα: Gutenberg. 

Γεώργας, Δ. (2000). Η ψυχοδυναμική της οικογένειας στην Ελλάδα: Ομοιότητες και διαφορές 

με άλλες χώρες. Στο Α. Καλαντζή-Αζίζι, Η. Μπεζεβέγκη, (επ.). Θέματα 

επιμόρφωσης/ευαισθητοποίησης στελεχών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα 

Dale, N. (2000). Τρόποι συνεργασίας με οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες. Εκδόσεις Ίων. 



57 
 

Ζώης  Σ. Γεώργιος, Δημητρακόπουλος Κ. Σπυρίδων (2003). Εγχειρίδιο συμβουλευτικής 

στήριξης γονέων με αυτιστικά παιδιά. Πάτρα 

Κορρές Κ. (2007). Μία διδακτική προσέγγιση των μαθημάτων Θετικών Επιστημών με τη 

βοήθεια νέων τεχνολογιών. Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής 

Επιστήμης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Κρουσταλάκης Γ. (1998). «Παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες στην οικογένεια και το σχολείο-

Ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση». Γ’  Έκδοση, Αθήνα: Έκδοση ιδίου 

Κρουσταλάκης, Γ. Σ. (2000). «Παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες». Αθήνα.   

Lennard-Brown, S. (2004). Αυτισμός. Αθήνα. Σαββάλας 

Νότας, Στ.( 2006). Οι γονείς και τα αδέρφια των παιδιών με αυτισμό, διάχυτες αναπτυξιακές 

διαταραχές. On line doc http://www.autismhellas.gr 

Παπαναστασίου Κ.,Παπαναστασίου Ε. (2014). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. 

Λευκωσία. 

Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. (1993). Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας (τομ. Α’). 

Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Πολυχρονοπούλου, Σ. (2003). «Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες». 

Σύγχρονες τάσεις εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής (ά τόμ.). Αθήνα: Αυτοέκδοση. 

Στασινός, Δ. Π. (2013). Η ειδική εκπαίδευση 2020. Για μια συμπεριληπτική ή ολική εκπαίδευση 

στο νέο-ψηφιακό σχολείο με ψηφιακούς πρωταθλητές. Αθήνα: Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ. 

Τζουριάδου, Μ. (1995). Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Θεσ/νικη: Προμηθέας. 

Τσιμπιδάκη,  Α. (2005). Η οικογένεια με ένα παιδί προσχολικής και σχολικής ηλικίας με ένα 

παιδί με ειδικές ανάγκες. Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της 

Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Ρόδος. 

Τσιμπιδάκη, Α. (2006). Συναισθηματικές αντιδράσεις στη συνθήκη της αναπηρίας στο 

πέρασμα του χρόνου. Θέματα Ειδικής Αγωγής, 32, 45-59. 

Τσιμπιδάκη, A. (2013). Παιδί με ειδικές ανάγκες, οικογένεια και σχολείο. Μία σχέση σε 

αλληλεπίδραση. Αθήνα: Παπαζήση. 

Χαρίση, Α. (2010): «Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Παρέμβασης σε Γονείς Παιδιού με Ειδικές 

Ανάγκες», Επιστημονικό Βήμα,13:165-175 

 

 

Al-Farsi, OA, Al-Farsi, YM, Waly, MI, Al-Sharbati, MM, Al-Adawi, S (2014). Stress, anxiety, 

and depression among parents of children with autism in Oman: A case–control study.  

Beavers, W. R., Hampson, R. B., & Hulgus, Y. F. (1990). Beavers Systems Model Manual: 

1990 Edition. Dallas, TX, Southwest Family Institute. 



58 
 

Bendixen, R. M., Elder, J. H., Donaldson, S., Kairalla, J. A., Valcante, G., & Ferdig, R. E. 

(2011). Effects of a fatherbased in-home intervention on perceived stress and family dynamics 

in parents of children with autism. American Journal of Occupational Therapy, 65, 679–687. 

http:// dx.doi.org/10.5014/ajot.2011.001271 

Bennett, T., DeLuca, D. A., & Allen, R. W. (1996). Families of children with disabilities: 

Positive adaptation across the lifecycle. Social Work in Education, 18, 31–44 

Boyce, G., & Barnett, W. (1993). Siblings of persons with mental retardation: A historical 

perspective and recent findings. In Z. Stoneman & P. Berman (Eds.), The effects of mental 

retardation, disability, and illness on sibling relationships: Research issues and challenges (pp. 

145-184). Baltimore: Paul H Brookes. 

Bristol, M., Gallagher, J., & Schopler, E. (1988). Mothers and fathers of young developmentally 

disabled and non-disabled boys: Adaptation and spousal support. Development Psychology, 24, 

441-451.  

Byrne, E. and Cunningham, C. (1985). The effects of mentally handicapped children on 

families. A conceptual review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 26, 847-864. 

Davis NO, Carter AS. Parenting stress in mothers and fathers of toddlers with autism spectrum 

disorders: Associations with child characteristics. Journal of Autism and Developmental 

Disorders. 2008; 38 

Ditchfield, H. (1992). The birth of a child with a mental handicap: Coping with loss? In: A. 

Waitman and S. Conboy-Hill (Eds.). Psychotherapy and mental handicap (pp. 9-23). London: 

Sage. 

Elston, V. and Waine, J. (1997) Curriculum and Treatment for Pupils with Autism, Faculty of 

Education and Continuing Studies, School of Education, The University of Birmingham 

Hadadian, A. (1994). Stress and social support on fathers and mothers of young children with 

and without disabilities. Early education and development, 5, 226-235. 

Iadarola S., Hetherington S., Clinton C., Dean M., Reisinger E., Huynh L., Kataoka 

S. (2014). Services for children with autism spectrum disorder in three, large urban school 

districts: Perspectives of parents and educators. Autism, 19, 694-703. 

Lee, G. K. (2009). Parents of children with high functioning autism: how well do they cope and 

adjust? Journal of Developmental and Physical Disabilities, 21, 93-114. 

Knafl, K. A., & Gilliss, C. L. (2002). Families and chronic illness: A synthesis of current 

research. Journal of Family Nursing, 8(3), 178-198. 

Magill-Evans, J., Darrah, J., Pain, K., Adkins, R. & Kratochvil, M. (2001) Are families with 

adolescents and young adults with cerebral palsy the same as other families? Developmental 

Medicine & Child Neurology, 43, 466–472. 

Mallow, G. E. and Bechtel, G. A. (1999). Chronic sorrow: the experience of parents with 

children who are developmentally disabled. Journal of Psychosocial Nursing and Mental 

Health Services, 37, 31-35. 

Mandleco, B., Olsen, S. F., Dyches, T. T., & Marshall, E. S.(2003). The relationship between 

family and sibling functioning in families raising a child with a disability.  Journal of Family 

Nursing, 9, 365-396.  



59 
 

McEvilly, M., Wicks, S., & Dalman, C. (2015). Sick Leave and Work Participation Among 

Parents of Children with Autism Spectrum Disorder in the Stockholm Youth Cohort: A Register 

Linkage Study in Stockholm, Sweden. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(7), 

2157-2167. 

Okuno, H., Yamamoto T., Tatsumi A., Mohri I., & Taniike M. (2016). Simultaneous Training 

for Children with Autism Spectrum Disorder and Their Parents with a Focus on Social Skills 

Enhancement. International Journal of Environmental Research And Public Health, 13, 590; 

doi:10.3390/ijerph13060590 

Meltzer, Lisa J. (2008). Brief report: Sleep in parents of children with autism spectrum 

disorders. Journal of Pediatric Psychology, 33(4), 380–386. 

Patterson, 1991. Social Research 58(1):159-187 

Perry, A. (2004). A model of stress in families of children with developmental disabilities: 

Clinical and research applications. Journal on Developmental Disabilities, 11(1), 1-16. 

Scorgie, K., & Sobsey, D. (2000). Transformational outcomes associated with parenting 

children who have disabilities. Mental Retardation, 38(3), 195-206 

Seligman, M., & Darling, B. (2007). Ordinary families, special children (3rd ed.). New York: 

The Guilford Press. 

Shire SY, Goods K, Shih W, et al. Parents' adoption of social communication intervention 

strategies: Families including children with autism spectrum disorder who are minimally 

verbal. J Autism Dev Disord. 2015;45(6):1712-1724. doi:10.1007/s10803-014-2329-x.  

Smith, L. E., Greenberg, J. S., & Mailick, M. R. (2012). Adults with autism: Outcomes, family 

effects, and the multi-family group psychoeducation model. Current Psychiatry Reports, 14, 

732–738. http://dx.doi.org/10.1007/ s11920-012-0328-1 

Smith, A. L., Romski, M., Sevcik, R. A., Adamson, L. B., & Barker, R. M. (2014). Parent Stress 

and Perceptions of Language Development: Comparing Down Syndrome and Other 

Developmental Disabilities. Family Relations, 63(1), 71-84. 

Stainton, T., & Besser, H. (1998). The positive impact of children with an intellectual disability 

on the family. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 23, 57 – 70.  

Woodman, A., Smith, L., Greenberg, J., & Mailick, M. (2015). Change in autism symptoms 

and maladaptive behaviors in adolescence and adulthood: The role of positive family 

processes. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(1), 111–126 

Zuckerman, K, Hill, A, Guion, K, Voltolina, L, Fombonne, E. (2014) Overweight and obesity: 

Prevalence and correlates in a large clinical sample of children with autism spectrum 

disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44, 1708–1719. 

 

 

  



60 
 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να παρουσιάσει την κωδικοποίηση βιογραφικών και 

αυτοβιογραφικών λογοτεχνικών κειμένων, που αναφέρονται στις ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α./α.), και έχουν γραφεί από άτομα με αναπηρία ή από μέλη των 

οικογενειών τους (Έλληνες συγγραφείς και ξένοι συγγραφείς σε μετάφραση), προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί κατηγοριοποίηση του δείγματος με βάση την αναπηρία, το βιογραφικό είδος, 

το έτος έκδοσης των βιβλίων, το φύλο και την εθνικότητα των συγγραφέων. Το δείγμα της 

έρευνας συνιστούν 76 βιβλία τα οποία έχουν εκδοθεί από το 1986-2016 και έχουν ως κεντρικό 

χαρακτήρα ένα άτομο με αναπηρία. Η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε στη μέθοδο της 

ανάλυσης περιεχομένου, όπου συνδυάστηκε εποικοδομητικά η ποιοτική και η ποσοτική 

έρευνα. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι το είδος των ε.ε.α./α. που εμφανίζεται με 

μεγαλύτερη συχνότητα είναι τα αφηγήματα με διάφορες νευρώσεις και ψυχώσεις (40%). 

Ακολουθούν, οι χρόνιες παθήσεις (36%), η κινητική αναπηρία (20%), η νοητική υστέρηση 

(3%) και τέλος, η αισθητηριακή αναπηρία (1%). Η αυτοβιογραφία κατέχει την πρώτη θέση των 

συγγραφέων με ποσοστό 79% και έπεται η βιογραφία με 15 βιβλία. Το μεγαλύτερο μέρος των 

αφηγημάτων που ερευνήθηκαν, εκδόθηκε την τελευταία επταετία (2010-2016). Ως προς το 

φύλο, οι γυναίκες καλύπτουν το 61% του συνόλου των συγγραφέων του δείγματος, ενώ σε 

σχέση με την εθνικότητα οι Έλληνες/ Ελληνίδες αποτελούν το 49%.  Το γενικό συμπέρασμα 

που αναδύεται από τα ευρήματα είναι ότι η λογοτεχνία ακολουθεί 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 

The aim of the present study is to present the codification of biography and autobiography 

literary texts related to special educational needs or/and disabilities, that have been written by 

people with disability or by the members of their families (Greek writers and foreign authors 

in translation), in order to categorize them based on the disability, the type of biography, the 

year of publication of the books, the gender and the nationality of the authors. The sample of 

the study consists of 76 books published from 1986 to 2016, and the main character is a person 

with a disability. Data analysis was based on the content analysis method, where qualitative 

and quantitative research was efficiently combined. According to the findings of the study, 

narratives related to various neurosis and psychoses appear more frequently (40%). Followed 

by the chronic conditions (36%), the kinetic disability (20%), the mental retardation (3%) and 
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finally, the sensory disability (1%). Autobiography holds the first place among authors with a 

percentage of 79%, followed by the biography with 15 books. Most of the narratives examined 

were issued in the last seven years (2010-2016). In terms of gender, women account for 61% 

of all sample authors, while, in relation to nationality, the Greeks account for 49%. 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 

 

H βιογραφία υπήρξε ανέκαθεν λογοτεχνικό είδος με μεγάλη απήχηση στο ευρύ 

αναγνωστικό κοινό. Από την εποχή του Dr Johnson και του Boswell, στα τέλη του 18ου 

αιώνα, όταν η ενασχόληση με τη βιογραφία ξέφυγε από την παράδοση της εξύμνησης 

των έργων και των ημερών «μεγάλων ανδρών» και έφερε τα πράγματα στα ανθρώπινα 

μέτρα, το είδος αυτό της μυθοπλασίας γνώρισε μεγάλες δόξες. Τις τελευταίες μάλιστα 

δεκαετίες θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η βιογραφία έχει υποσκελίσει την ίδια 

τη λογοτεχνία και η επέκτασή της, σε όλες τις περιοχές της πολιτισμικής 

πραγματικότητας, είναι καλπάζουσα (Δημηρούλης, 2004).  

Άλλωστε, το λογοτεχνικό βιβλίο μπορεί να γίνει ένα μέσο προς την αυτογνωσία όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Marsel Proust και επισημαίνει ότι «την ώρα που το άτομο 

διαβάζει γίνεται αναγνώστης του εαυτού του. Ο συγγραφέας τού προμηθεύει ένα είδος 

οπτικού οργάνου για να διακρίνει αυτό που ίσως ποτέ δε θα έβλεπε στον εαυτό του» 

(Σπινκ, 1990: 70).  

Ο λογοτεχνικός τύπος αυτοβιογραφίας θεμελιώνεται από τους J.J. Rousseau, J.W. Von 

Goethe και De Quincey, και λίγο αργότερα από τους A. Gide, W. B. Yeats και V. 

Nabokov. Στα κείμενα αυτά, κυριαρχεί η ψυχογραφική και ερμηνευτική προσέγγιση 

του εαυτού. Αρκετά κείμενα περιορίζονται στις μνήμες της παιδικής ηλικίας ή σε 

κάποια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του συγγραφέα που είχε ιδιαίτερη σημασία για 

εκείνον, αφού ο στόχος τους δεν είναι η επακριβής χρονολογική παρουσίαση 

γεγονότων της ζωής τους, αλλά η ερμηνευτική αναπαράσταση και ανάλυση  

σημαντικών προσωπικών βιωμάτων (Κακάμπουρα, 2008:36). 

Επομένως, η προσπάθεια καταγραφής του ατόμου με ε.ε.α./α. μέσω των βιογραφικών 

και αυτοβιογραφικών λογοτεχνικών κειμένων βασίζεται στην αμφίδρομη και αμοιβαία 

σχέση που υπάρχει μεταξύ πραγματικότητας και λογοτεχνίας, αλλά και στη θεμελιώδη 

αξία με βάση την οποία οι λογοτεχνικές απεικονίσεις, αποτυπώσεις και 

αναπαραστάσεις στις οποίες εκφράζεται και ζει το άτομο με ε.ε.α./α., υπάγονται στο 

πλαίσιο των ήδη διαμορφωμένων και υπαρχουσών κοινωνικών αντιλήψεων 

(Καρακίτσιος, 2001). 

Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να παρουσιάσει την κωδικοποίηση βιογραφικών και 

αυτοβιογραφικών λογοτεχνικών κειμένων, που αναφέρονται στις ε.ε.α./α., 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί κατηγοριοποίηση του δείγματος με βάση το είδος 

των ε.ε.α./α., το βιογραφικό είδος, το έτος έκδοσης των βιβλίων, το φύλο και την 

εθνικότητα των συγγραφέων. Η πρωτοτυπία της εργασίας συνίσταται στο ότι οι 
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συγγραφείς προέρχονται από το χώρο της αναπηρίας είτε ως άτομα με ε.ε.α./α. οι ίδιοι 

από όλο το φάσμα των ατόμων με ε.ε.α./α. , είτε ως μέλη οικογενειών με άτομο με 

ε.ε.α./α. 

 

Λογοτεχνία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες 

 

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). 

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 το 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 et al, 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 et al, 2002). 

Οι έρευνες που αφορούν την επιστημονική περιοχή σύγκλισης της αναπηρίας και της 

λογοτεχνίας είναι πολύ περιορισμένες στην Ελλάδα (Παπαδάτος, 1997. 

Τζαφεροπούλου, 1999. Καρακίτσιος, 2001. Καρακίτσιος & Μαναβόπουλος, 2001), 

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 (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 (Παπαϊωάννου- 

Σταυροπούλου, 1999). 
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- 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 έλλειψη παρόμοιων 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 για θέματα, που σύμφωνα με την κρίση του χρειάζονται να 

γίνουν γνωστά, όσο σκληρά κι αν είναι (Μάλμου, 1999). 

 

Κατηγορίες των ε.ε.α./α. 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Νόμου 3699 (ΦΕΚ) 2-10-2008 μαθητές με αναπηρία και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της 

σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, 

νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών  και νευροψυχικών 

διαταραχών. Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται όσοι παρουσιάζουν: 

- Νοητική αναπηρία, 

- Αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), καθώς 

και αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), 

- Κινητικές αναπηρίες, 

- Χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, 

- Διαταραχές ομιλίας, λόγου, 

- Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, 

δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, 

- Σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, 

- Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), 

- Ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες, 

- Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, 

παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και 



64 
 

εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

- Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή 

περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που 

υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα.   

 

Υποστηρίζεται ότι (Κουκλογιάννου-Δορζιώτου, 1992:280-281. Παπαδημητρίου, 

1995) με κριτήριο την αντικειμενική υπόσταση της σωματικής ή ψυχοδιανοητικής 

βλάβης, που υπάρχει (εκ γενετής ή επίκτητη) στο άτομο, οι αναπηρίες διακρίνονται σε 

δύο, κυρίως, κατηγορίες: 

Α. Σωματικές αναπηρίες 

Β. Ψυχικές αναπηρίες 

 

Α. Σωματικές αναπηρίες 

Οι σωματικές αναπηρίες αναφέρονται στη βλάβη οργάνων ή συστημάτων του σώματος 

του ανθρώπου και είναι οι εξής: 

1. Κινητικές αναπηρίες 

2. Αναπηρίες που αφορούν στη λειτουργία εσωτερικών συστημάτων του 

οργανισμού, λόγω κάποιας βλάβης: 

α) Στο κυκλοφορικό σύστημα  

β) Στο αναπνευστικό σύστημα  

γ) Στο πεπτικό σύστημα  

δ) Στο ουρογεννητικό σύστημα  

3. Χρόνιες δερματικές παθήσεις  

4. Αναπηρίες στην ομιλία  

5. Διάφορες ιδιόμορφες χρόνιες παθήσεις  

6. Αναπηρίες που αφορούν τα αισθητήρια όργανα (τύφλωση, κώφωση, κλπ.) 

 

Β. Ψυχικές και πνευματικές αναπηρίες  

Ψυχικές και πνευματικές (διανοητικές) αναπηρίες είναι:  

1. Διάφορες νευρώσεις και ψυχώσεις 

2. Διανοητικές καθυστερήσεις (Κουκλογιάννου-Δορζιώτου, 1992:280-281. 

Παπαδημητρίου, 1995) 

 

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), οι διάφορες νευρώσεις, ψυχώσεις και διανοητικές 

καθυστερήσεις (που πλέον λέγεται νοητική υστέρηση) υπάγονται σε μία γενικότερη 

κατηγορία που έχει τον τίτλο Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς. 
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Οι μορφές ψυχικών διαταραχών και διαταραχών συμπεριφοράς που ερευνήθηκαν στην 

παρούσα μελέτη είναι οι εξής: 

➢ Νευρωσικές, συνδεόμενες με το stress και σωματόμορφες διαταραχές 

➢ Διαταραχές της διάθεσης 

➢ Η σχιζοφρένεια  

➢ Διαταραχές στη λήψη τροφής 

➢ Αναπτυξιακές διαταραχές – Διαταραχή αυτιστικού φάσματος 

➢ Οργανικές ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωματικών 

➢ Η νοητική υστέρηση  

  

Σκοπός της μελέτης 

 

Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να παρουσιάσει την κωδικοποίηση 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), προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

κατηγοριοποίηση του δείγματος με βάση το είδος των ε.ε.α./α., το βιογραφικό είδος, 

το έτος έκδοσης των βιβλίων, το φύλο και την εθνικότητα των συγγραφέων. 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Η μελέτη έχει ως στόχο να διερευνήσει τα ακόλουθα ερωτήματα: 

✓ Ποιο είδος αναπηρίας αναπαρίσταται στα αφηγήματα; 

✓ Ποιο βιογραφικό είδος (βιογραφία ή αυτοβιογραφία) συναντάται περισσότερο 

στο σύνολο του δείγματος; 

✓ Ποιο έτος εκδόθηκαν τα βιβλία; 

✓ Ποιο είναι το φύλο (άνδρας ή γυναίκα) και η εθνικότητα (Έλληνας/ Ελληνίδα 

ή ξένος) των συγγραφέων που υπερισχύει στα αφηγήματα; 

 

Μεθοδολογία  

 

Δείγμα  
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Ανάλυση δεδομένων 
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περιεχομένου) και ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης (περιγραφική στατιστική). 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 αυτοβιογραφικά κείμενα. 

➢ Το βιογραφικό είδος: αυτοβιογραφία ή βιογραφία. 

➢ Το έτος έκδοσης των αφηγημάτων. 

➢ Το φύλο και η εθνικότητα των συγγραφέων του δείγματος. 

 

 

Ευρήματα - Συζήτηση 

 

Το είδος των ε.ε.α./α.. στα αυτοβιογραφικά αφηγήματα 
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Κατηγοριοποίηση του δείγματος: 

Α. Σωματικές αναπηρίες 

1. Αυτοβιογραφικά αφηγήματα με κινητική αναπηρία 

Η εγκεφαλική παράλυση αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της κινητικής 

αναπηρίας, με 7 αφηγήματα (Το σκάφανδρο και η πεταλούδα, Το αριστερό μου πόδι, 

Πού πάμε, μπαμπά;, Το σκισμένο πέπλο, Πάντα ήρωες, Το ατύχημά μου, η ζωή μου, το 

μέλλον των ανθρώπων, Πάθος για νέα ζωή). Έπεται η μυϊκή δυστροφία με 3 βιβλία (Το 

χρονικό της ζωής μου, Κωπηλατώντας χωρίς κουπιά, Ο πόνος που γίνεται δύναμη). 

Ακολουθούν με δύο βιβλία, ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων (Δάκρυα στην 

άμμο, Λουλούδι της ερήμου) και η εκ γενετής αναπηρία του ατόμου χωρίς άκρα (Ζωή 

χωρίς όρια, Ασταμάτητος). Τέλος, η επιληψία με μία βιογραφία (Η αδερφή μου).  

2. Αυτοβιογραφικά αφηγήματα με χρόνια πάθηση/ ασθένεια 

Στην κατηγορία των χρόνιων παθήσεων/ ασθενειών, 18 αφηγήματα έχουν ως κεντρικό 

θέμα τον καρκίνο (Το ρολόι κτύπησε εννιά, Το θέμα δεν είναι μόνο το ποδήλατο, Με 

αφορμή ένα κακόηθες μελάνωμα, Ταγκό με τον Καρ-Κείνο, Η ώρα του πειραματόζωου, 

Πριν το τέλος, Από Έλενα… Ελένη, Ζυγός με καρκίνο, Πώς νίκησα τον καρκίνο, Πες το 

δυνατά, Πεθαίνοντας έγινα ο εαυτός μου, Καλά και σήμερα, Γεννημένη νικήτρια, Μόλις 

άλλαξα ζώδιο, Η τελευταία διάλεξη, Καρκίνος: δάσκαλος και φίλος, Αυτό δεν είναι το 

τελευταίο αντίο, Κατάματα). Στο AIDS γίνεται αναφορά σε 4 βιβλία (Και βέβαια δε σας 

αφορά, Το παιχνίδι του έρωτα στα χρόνια του AIDS, Αντίο, AIDS!, Πίσω από τον πέπλο 

των δακρύων), ενώ με ένα βιβλίο ακολουθούν οι υπόλοιπες χρόνιες παθήσεις/ 

ασθένειες: ηπατική ανεπάρκεια (Σε μια κλωστή), γενετική ασθένεια (Βήματα στην 

άμμο), διαβήτης (Το παιδί μου, ο διαβήτης κι εγώ), υδροκεφαλία (Κατάθεση ψυχής) και 

άγνωστη ασθένεια (Το αγόρι που δεν ήταν εκεί).   

3. Αυτοβιογραφικά αφηγήματα με αισθητηριακή αναπηρία 

Στις ε.ε.α./α. που αφορούν τα αισθητήρια όργανα, ανήκει ένα βιβλίο (Η ιστορία της 

ζωής μου). 

 

Β. Ψυχικές και πνευματικές αναπηρίες 

1. Αυτοβιογραφικά αφηγήματα με διάφορες ψυχώσεις και νευρώσεις 

Τα περισσότερα βιβλία αυτής της κατηγορίας (9) αναφέρονται στις αναπτυξιακές 

διαταραχές - Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος ή ΔΑΦ (Το αγόρι που μιλούσε με τους 

πλανήτες, Διάγνωση: Αυτισμός, Γιατί χοροπηδώ;, Η ζωή με τον Άλκη, «Μαζί σου», Η 

ζωγραφιά της ελπίδας, Το παιδί και το άλογο, Γεννήθηκα μία γαλάζια μέρα, Κανείς στο 

πουθενά). Ακολουθούν, με 8 αφηγήματα οι διαταραχές της διάθεσης (Σπάζοντας τη 

σιωπή ενός ταμπού, Γράμματα στον Ορέστη, Η ζωή είναι αγρίως απίθανη, Το τέρας κι 

εγώ, Τη μέρα που ξημέρωσε η ελπίδα, Μάθημα ελπίδας, Θέα στο σκοτάδι, Ο δαίμων της 

μεσημβρίας). Οι νευρωσικές διαταραχές αποτυπώνονται σε 6 βιβλία (Ημερολογιακά 

τετράδια, Μικρό χρονικό τρέλας, Το παιδί που δεν ήταν κανενός, Το βιβλίο της 

Κατερίνας, Εγώ και ο ψυχίατρος, Σπάζοντας τα δεσμά της νεύρωσης). Πέντε γυναίκες 
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συγγραφείς εξιστορούν τον αγώνα τους με την ψυχογενή ανορεξία (Η γνωριμία με τον 

λύκο, Anorexia Nervosa, Anorexia Nervosa ΙΙ, Ο ξενιστής μου, η ανορεξία και Βανέσα, 

στο λαβύρινθο της ανορεξίας,). Δύο βιβλία περιγράφουν τη νόσο Alzheimer (Alzheimer, 

ένα ταξίδι για δύο και Βαρκούλα στο πέλαγος Αλτσχάιμερ) και μία αυτοβιογραφία τη 

σχιζοφρένεια (Το παλάτι των αναμνήσεων).  

 

2. Αυτοβιογραφικά αφηγήματα με νοητική υστέρηση 

Δύο βιβλία αναφέρονται στη νοητική υστέρηση και συγκεκριμένα στο σύνδρομο Down 

(Μαμά, γιατί έχω σύνδρομο Ντάουν; και Είναι ο γιος μου). 

Πίνακας 1: Συχνότητα εμφάνισης της κάθε αναπηρίας 

 

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ (%) 

Α. Σωματικές αναπηρίες  

1. Κινητική αναπηρία 15 (20%) 

2. Αναπηρίες λειτουργίας εσωτερικών 

συστημάτων 

 0 (0%) 

3. Χρόνιες δερματικές παθήσεις 0 (0%) 

4. Αναπηρίες στην ομιλία 0 (0%) 

5. Διάφορες ιδιόμορφες χρόνιες 

παθήσεις 

27 (36%) 

6. Αναπηρίες αισθητηρίων οργάνων 1 (1%) 

Β. Ψυχικές και πνευματικές αναπηρίες 

1. Διάφορες νευρώσεις και ψυχώσεις 31 (40%) 

2. Νοητική υστέρηση 2 (3%) 

 

Στα κείμενα του δείγματος, υπερισχύουν οι σωματικές αναπηρίες, όπως φαίνεται και 

από τον Πίνακα 1 (57%).  Το είδος των ε.ε.α./α. που εμφανίζεται με μεγαλύτερη 

συχνότητα είναι τα αφηγήματα με διάφορες νευρώσεις και ψυχώσεις (40%). 

Ακολουθούν, οι χρόνιες παθήσεις (36%), η κινητική αναπηρία (20%), η νοητική 

υστέρηση (3%) και τέλος, η αισθητηριακή αναπηρία (1%). 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 (Κουκλόγιαννου- Δορζιώτου, 1992:283). 
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Το βιογραφικό είδος 

 

Όπως αποτυπώνεται και στον τίτλο, διερευνάται η βιογραφία ατόμων με ε.ε.α./α. ή 

συγγενών με ε.ε.α./α. με κεντρικό θέμα την αναπηρία τους.  

Μπορούμε να διακρίνουμε τα βιογραφικά είδη σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Στη 

βιογραφία, όπου ο βιογράφος είναι διαφορετικό πρόσωπο από το βιογραφούμενο και 

στην αυτοβιογραφία, όπου το ίδιο το άτομο γράφει την ιστορία της ζωής του.  

Η αυτοβιογραφία κατέχει την πρώτη θέση των συγγραφέων με ποσοστό 79% (60 

αφηγήματα) και έπεται η βιογραφία με 15 βιβλία (20%), τα οποία είναι τα εξής: 

Η αδερφή μου, Βήματα στην άμμο, Το ρολόι κτύπησε εννιά, Σε μια κλωστή, Το παιδί μου, 

ο διαβήτης κι εγώ, Πού πάμε, μπαμπά;, Το αγόρι που μιλούσε με τους πλανήτες, Είναι ο 

γιος μου, Η ζωή με τον Άλκη, «Μαζί σου», Η ζωγραφιά της ελπίδας, Το παιδί και το 

άλογο, Μαμά, γιατί έχω σύνδρομο Ντάουν;, Το βιβλίο της Κατερίνας και Το παλάτι των 

αναμνήσεων. Το βιβλίο Γεννημένη νικήτρια ανήκει και στις δύο κατηγορίες (1%).  

Το εύρημα σχετικά με την αριθμητική υπερίσχυση της αυτοβιογραφίας συμφωνεί με 

σχετική έρευνα όπου η έμφαση στην εσωτερική συνεκτικότητα, που δύναται να 

παρέχει στο υποκείμενο η αυτοβιογραφία, χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες 

(Τσιώλης, 2006:126). Το «δικαίωμα στην αυτοβιογραφία», η δυνατότητα, δηλαδή, του 

υποκειμένου να σχηματίζει και να αφηγείται μια ιστορία της ζωής του, παρέχει το 

πλαίσιο αναφοράς εντός του οποίου το υποκείμενο νοηματοδοτεί τη  ύπαρξή του, 

κατανοεί τον εαυτό του εντός του κοινωνικού κόσμου ως ταυτότητα και ως ετερότητα, 

βιώνει την κοινωνική πραγματικότητα και σχεδιάζει τη δράση του (Τσιώλης, 

2006:126). Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται ότι (Κουγιάλη, 2004, αναφορά Τσιλιμένη, 

2004) οι αυτοβιογραφίες χαρακτηρίζονται από συναισθηματική φόρτιση και συνήθως 

δεν προέρχονται από συγγραφείς που ασχολούνται συστηματικά με τη συγγραφή. Μας 

δίνουν όμως, την αλήθεια γυμνή, προκαλούν σοκ για τους παράγοντες που μπορούν, 

για παράδειγμα, να δείξουν τον πόνο που βιώνει ο ίδιος ο χαρακτήρας και ο περίγυρός 

του, καθώς επίσης και να δώσουν στοιχεία πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία και η πολιτεία 

αυτά τα περιστατικά. 

 

 

 

 

Έτος έκδοσης των αφηγημάτων 

 

Τα βιβλία που ερευνήθηκαν ανήκουν σε μια μεγάλη χρονική περίοδο που στην ουσία 

καταλαμβάνει όλη τη διάρκεια των βιογραφιών ατόμων με αναπηρίες, από το παρελθόν 

μέχρι και τις μέρες μας, ειδικότερα από το 1986 έως το 2016. Ωστόσο, όπως φαίνεται 

και από το Γράφημα 1, τα βιβλία του δείγματος είναι χωρισμένα σε δεκαετίες. Πιο 

συγκεκριμένα, το 1986 εκδόθηκε ένα βιβλίο, τη δεκαετία 1990-1999 εκδόθηκαν 8 

αφηγήματα, από το 2000-2009 στην αγορά κυκλοφόρησαν 23 βιβλία, ενώ τα τελευταία 
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χρόνια παρατηρούμε μία αύξηση των βιογραφικών αφηγημάτων που ανέρχεται στα 44 

βιβλία, σχεδόν διπλάσια από την προηγούμενη δεκαετία. Σε μία σχετική έρευνα ο 

Τσιώλης (2006:122) υποστηρίζει ότι η στροφή προς τη μελέτη των ιστοριών ζωής και 

των βιογραφικών αφηγήσεων, που παρατηρείται τις δύο τελευταίες δεκαετίες, 

συνδέεται με σημαντικές πτυχές της κοινωνιολογικής συζήτησης που πυροδότησε η 

θέση περί του νέου κύματος εξατομίκευσης, το οποίο χαρακτηρίζει τις σύγχρονες 

κοινωνίες της ύστερης νεοτερικότητας. Αυτό το εύρημα, συμφωνεί επίσης με σχετική 

έρευνα (Κάργα, 2008), που επισημαίνεται ότι οι κοινωνικό - πολιτισμικές συνθήκες 

κατά το πέρασμα των χρόνων δεν έμειναν σταθερές, όπως άλλωστε και η θέση των 

ατόμων με ε.ε.α./α., με αποτέλεσμα να επιδρούν σε μεγάλο βαθμό στα περιεχόμενα των 

βιβλίων. 

 

 

Γράφημα 1: Έτος έκδοσης των βιβλίων 

 

 

 

 

Οι συγγραφείς 

 

Οι γυναίκες συγγραφείς (Γράφημα 2) είναι περισσότερες από τους άντρες (61%). Αυτή 

η υπεροχή των γυναικών συνηγορεί με τις σύγχρονες έρευνες αναγνωστικής 

συμπεριφοράς, ελληνικές και ξένες, που δείχνουν πως οι άντρες διαβάζουν, και 

επομένως γράφουν, λιγότερο από τις γυναίκες. Η διαφορά είναι περίπου της τάξης του 

30 – 50% και αφορά όλες τις ηλικίες: παιδιά, εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους 

(Αποστολίδου, 2015). 
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Αν και είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί η συχνότητα ψυχικών διαταραχών στον 

πληθυσμό εξαιτίας των διαφορετικών κριτηρίων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται, 

είναι εκπληκτική η σταθερότητα με την οποία οι έρευνες για τις διαφορές φύλου στον 

τομέα αυτό καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο γυναικείος πληθυσμός εμφανίζει 

υψηλότερο ποσοστό «ψυχικής ασθένειας» από τον ανδρικό (Παρασκευόπουλος et al, 

1996).  

Επιπλέον, οι Έλληνες/ Ελληνίδες συγγραφείς (Γράφημα 2) είναι λιγότεροι σε σχέση με 

τους ξένους συγγραφείς (49%). Αυτό το εύρημα συνάδει με σχετική μελέτη, που 

αναφέρεται ότι (Τσιμπιδάκη, 2013) ενώ ο χώρος της ειδικής αγωγής τις τελευταίες 

δεκαετίες αναπτύσσεται και αναμορφώνεται διεθνώς με ταχύτατους ρυθμούς, στην 

Ελλάδα τα βήματα προς αυτές τις κατευθύνσεις είναι βραδύτερα. Αξίζει να αναφερθεί, 

επίσης, ότι η βιογραφία στην ελληνική επικράτεια δεν είχε ποτέ τη θέση που είχε στην 

υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίως στη Γαλλία και στην Αγγλία. Ίσως η πραγματικότητα της 

νεότερης ιστορίας να κάλυπτε την ανάγκη για ήρωες με την αμεσότητα των γεγονότων, 

ίσως πάλι η σχέση του κοινωνικού σώματος με το λογοτεχνικό έργο να επαρκούσε για 

τις περιστάσεις. Τα τελευταία, ωστόσο, χρόνια η στροφή είναι εντυπωσιακή, αφού 

βαθμιαία και η ελληνική αγορά του βιβλίου φαίνεται να εναρμονίζεται με τη 

γενικότερη έξαρση στην κατανάλωση βιογραφιών (Δημηρούλης, 2004).  

 

Γράφημα 2: Φύλο και εθνικότητα συγγραφέα 

 

  

 

Εξαιτίας του εύρους του δείγματος, τα βιβλία ανάγονται σε διαφορετικούς συγγραφείς 

και σε διαφορετικό χρόνο. Ωστόσο, οι συγγραφείς των βιβλίων δε διαφοροποιούνται 

με βάση την καταγωγή ως προς τους στόχους και τα κίνητρα που έχουν όταν γράφουν 

ένα αυτοβιογραφικό ή βιογραφικό αφήγημα με θέμα την αναπηρία τους.  

Ένας από τους λόγους που αρκετοί συγγραφείς έγραψαν για την αναπηρία τους είναι, 

για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους που βρίσκονται σε παρόμοιες καταστάσεις. 

Ο Lance Armstrong γράφει στο Το θέμα δεν είναι μόνο το ποδήλατο (2002:296): 

«Πιστεύω ότι έχω υποχρέωση να κάνω κάτι καλύτερο στη ζωή μου απ’ ότι πριν, να 

βοηθήσω τους συνανθρώπους μου που παλεύουν κόντρα στην αρρώστια». Αλλά και η 

Τζωρτζίνα Ξένου στο αφήγημα Γεννημένη νικήτρια (2012:10): «Θέλησε να μοιραστεί 
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τις γνώσεις της με τους συνανθρώπους της, πιστεύοντας πως έτσι θα δώσει δύναμη σε 

όσους βιώνουν κάτι ανάλογο και πως θα βοηθήσει τους υπόλοιπους να ζήσουν καλύτερα 

και να καταλάβουν τις αληθινές αξίες της ζωής!». 

Μερικοί από τους συγγραφείς γράφουν για την αναπηρία, γιατί τη βίωσαν ή τη 

βιώνουν, όπως η Αλεξάνδρα Αθηναίου, στο βιβλίο Και Βέβαια Δε Σας Αφορά (2007), 

η οποία αφηγείται με ειλικρίνεια την ιστορία της, ελπίζοντας να αφυπνιστούν οι υγιείς 

ακούγοντας για πρώτη φορά τη γυναικεία φωνή των οροθετικών, ώστε να μειωθεί η 

άγνοια και ο τρόμος.  

 

Συμπεράσματα 

 

Η ανάλυση των δεδομένων οδήγησε σε ορισμένα συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα: 

 Το είδος της ε.ε.α./α. που εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα είναι οι 

διάφορες ψυχώσεις και νευρώσεις (40%). 

 Η αυτοβιογραφία κατέχει την πρώτη θέση των συγγραφέων του δείγματος 

(79%). 

 Το μεγαλύτερο μέρος των αφηγημάτων που ερευνήθηκαν, εκδόθηκαν την 

τελευταία επταετία, δηλαδή την χρονική περίοδο 2000-2016 (58%).  

 Οι γυναίκες συγγραφείς αποτελούν το 61% του συνόλου του δείγματος. 

 Οι Έλληνες/ Ελληνίδες συγγραφείς καλύπτουν το 49% του συνόλου του 

δείγματος. 

 

Πάνω απ’ όλα το άτομο με ε.ε.α./α. είναι κι αυτός άνθρωπος. Ως προς τα στοιχεία που 

έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα από την ιατρική, την ψυχολογία και τους 

θεωρητικούς της προσωπικότητας, το μόνο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί με κάθε 

βεβαιότητα, όσον αφορά στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, είναι πως όλοι τους 

αποτελούν μοναδικά ανθρώπινα όντα (Buscaglia, 1993:218). 
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ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΗΣ 

ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Κώστας Κορρές,  

Υποψήφιος Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

 

 

Περίληψη 

Το άρθρο είναι αποτέλεσμα της πρόσφατης ποιοτικής έρευνας και της εθνογραφικής 

παρατήρησης στο νεοσύστατο Μουσείο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στις Βρυξέλλες. Με άξονα 

αναφοράς τη Δημόσια Ιστορία, τα ζητήματα ιστορικής ταυτότητας, τις επίσημες πολιτικές 

μνήμης και τη μουσειολογία, η έρευνα προσπαθεί να εξετάζει τους λόγους που προέκυψε το 

«Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» σήμερα, σε καιρούς αποσταθεροποίησης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Εξετάζεται επίσης η ιδεολογική άποψη που εκφράζει το Μουσείο υποστηρίζοντας το 

ιδεολόγημα της κοινής εχθρότητας των ευρωπαϊκών δημοκρατιών στον ολοκληρωτισμό 

(κομμουνιστικό και φασιστικό/ναζιστικό) και πως αυτή συγκροτείται μουσειολογικά. 

Παράλληλα εξετάζει εάν η επίσημη  πολιτική μνήμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης - όπως 

εκφράζεται και από το Μουσείο - ενισχύει τις επίσημες πολιτικές μνήμης που θεσπίζουν τα 

κράτη του πρώην Ανατολικού Μπλοκ της Κεντρικής Ευρώπης, τα οποία αποπειρώνται να 

αναθεωρήσουν και να εργαλειοποιήσουν την τραυματική ιστορία του 20ου αιώνα και να 

εδραιώσουν στη συλλογική τους μνήμη τον βολικό μύθο και το ιδεολόγημα της διπλής 

θυματοποίησης. 

 

Abstract 

The article is the result of recent qualitative research and ethnographic observation at the newly 

established European History Museum in Brussels. With reference to Public History, issues of 

historical identity, memory policies, and museology, the research seeks to examine the reasons 

behind the inauguration of the "House of European History" today at times of destabilization 

in the European Union. It also examines the ideological viewpoint expressed by the Museum 

in support of the ideologema of the common hostility of European democracies in 

totalitarianism (communist and fascist / Nazi) and in which specific ways this is represented 

museologically. At the same time, it examines whether the European Union's official memory 

policy - as it is expressed also by the Museum - strengthens the new memory policies 

established by the former Eastern Bloc countries of Central Europe which are trying to revise 
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and instrumentalize the traumatic history of the 20th century and consolidate in their collective 

memory the convenient myth and the ideologema of double victimization. 
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Eισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια γενικότερη άνοδος του ενδιαφέροντος, σε 

επίπεδο Δημόσιας Ιστορίας των σύγχρονων ευρωπαϊκών κοινωνιών, όσον αφορά την 

επίμαχη και τραυματική μνήμη του 20ού αιώνα. Αναλυτικότερα, η εσωτερική 

κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, ο τερματισμός του Ψυχρού Πολέμου το 1989, 

η επανάκαμψη των εθνικισμών, το ασταθές διεθνές περιβάλλον και η 

χρηματοπιστωτική κρίση των τελευταίων ετών αποτελούν τους βασικούς παράγοντες 

για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τη Δημόσια Ιστορία, την τραυματική μνήμη 

και την ιστορική δικαιοσύνη, παρέχοντας στους σύγχρονους Ευρωπαίους ένα είδος 

ασφάλειας και νοσταλγίας για το παρελθόν, σε ένα χαοτικό και χωρίς ελπίδα για το 

μέλλον παρόν. 

Με την έκρηξη της μνήμης από τα τέλη του 20ού αιώνα, οι επίσημες πολιτικές μνήμης 

των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών εστιάζουν στην κατασκευή περισσότερων 

μουσείων ιστορικού περιεχομένου, συνήθως με σκοπό την τόνωση της εθνικής τους 

ταυτότητας και την ανακατασκευή ενός -όσο το δυνατόν- λιγότερο «προβληματικού» 

παρελθόντος, διεκδικώντας συνήθως τον ρόλο του θύματος της Ιστορίας στο πλαίσιο 

μιας ωραιοποιημένης, αθωωτικής αυτοεικόνας. 

Παράλληλα, η επίσημη πολιτική μνήμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συντείνει δυστυχώς 

μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού στην ανιστορική εξίσωση και 

ταύτιση του ναζισμού και του κομμουνισμού - όπως αυτή αποτυπώνεται ανάγλυφα και 

αναπαριστάται στο νεοσύστατο Μουσείο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στις Βρυξέλλες - 
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μέσω του ιδεολογήματος της κοινής εχθρότητας των ολοκληρωτισμών (φαιού και 

ερυθρού) στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έτσι, παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια 

ότι ξαναγράφεται η ιστορία, ιδίως του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ως ιστορία είτε 

εξιδανίκευσης είτε θυματοποίησης των πρωταγωνιστών της, με αποτέλεσμα πολλές 

από τις σκοτεινές διαστάσεις και τις πτυχές της, κυρίως αυτές του δωσιλογισμού και 

του Ολοκαυτώματος, να παραμένουν ακόμα εθνικά «οικογενειακά μυστικά», ταμπού 

και απωθημένα ιστορικά τραύματα. 

Το παρόν άρθρο συζητά τη μορφή της Δημόσιας Ιστορίας και άτυπης ιστορικής 

εκπαίδευσης που το νεοσύστατο «Σπίτι της Ευρωπαϊκής ιστορίας» παρέχει στο ευρύ 

κοινό του σχετικά με την ευρωπαϊκή ταυτότητα και το νέο αφήγημα ιστορικής 

αναθεώρησης με την ανιστορική ταύτιση των ολοκληρωτισμών που ταλάνισαν την 

Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. 

 

Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Ζούμε στον ορίζοντα του παρόντος, σ’ έναν παροντισμό στον οποίο έχουν υποταχθεί 

παρελθόν και μέλλον (Hartog 2014). 

 

Σύμφωνα με τον ιστορικό Enzo Traverso, το 1989 και η πτώση του κομμουνισμού 

ράγισε τη διαλεκτική μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος και ο κόσμος βρίσκεται 

εγκλωβισμένος στο παρόν. Η ιστορία του κομμουνισμού συρρικνώθηκε στην 

ολοκληρωτική της διάσταση και δημιούργησε ένα αφήγημα όπου η ιστορία της 

επανάστασης έχασε τη μνημονική της διάσταση, σκιάζοντας τις επαγγελίες της 

χειραφέτησης που συνδέονταν μαζί της μέσω της διαλεκτικής σχέσης μεταξύ 

παρελθόντος και μέλλοντος (Traverso 2017). Οι μνημονικές κρίσεις των ευρωπαϊκών 

κοινωνιών γίνονται εντονότερες μετά την κατάρρευση των καθεστώτων του 

«υπαρκτού σοσιαλισμού» και την κατασκευή μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας 

θεμελιωμένης στην αρνητική συνείδηση των τρομακτικών συνεπειών των 

ολοκληρωτισμών (Δρουμπούκη 2014). 

Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, οι πόλεμοι της μνήμης (Φλάισερ 2012) τόσο σε εθνικό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο πολλαπλασιάζονται και ολοένα ενισχύεται μια μορφή 

εργαλειοποίησης ή απώθησης του πρόσφατου τραυματικού παρελθόντος. Η δυναμική 

αυτή της απώθησης εντείνεται κυρίως στα ευρωπαϊκά κράτη της κεντρικής και 

ανατολικής Ευρώπης, ιδίως ύστερα από την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού 

και την εσπευσμένη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ανατολάς. Τα κράτη του 

πρώην Ανατολικού Μπλοκ, διαπνεόμενα, αφενός, από τις μεγάλες προσδοκίες τους για 

την ένταξή τους στη νεοφιλελεύθερη Ευρωπαϊκή Ένωση και κινούμενα, αφετέρου, από 

την ανάγκη για την κατασκευή μιας νέας ηρωϊκής ταυτότητας, εφαρμόζουν πολιτικές 

μνήμης αυτό-αθώωσης και απώθησης του «ένοχου» παρελθόντος τους, εστιάζοντας 

στην ιδέα της διπλής θυματοποίησής τους από τον ναζιστικό και τον σταλινικό 

ολοκληρωτισμό. 

Οι «βελούδινες επαναστάσεις» των κρατών του πρώην ανατολικού μπλοκ της 

Κεντρικής Ευρώπης γέννησαν «κοινωνίες που τις κατατρύχει ο βραχνάς του 
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παρελθόντος και παντού ξεφύτρωσαν μουσεία, μνημεία και ινστιτούτα πατρογονικής 

μνήμης με στόχο την επανοικειοποίηση ενός εθνικού παρελθόντος που είχε απαχθεί 

από το σοβιετικό σοσιαλισμό» (Traverso 2017). 

Παράλληλα, σήμερα, σε καιρούς αποσταθεροποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με 

την έλλειψη κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας των πολιτών των ευρωπαϊκών κρατών, η 

επίσημη πολιτική μνήμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο όπως εκφράζεται μέσα από 

τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2004 έως τις μέρες μας, όσο και 

όπως αποτυπώνεται στη Δημόσια Ιστορία μέσω των μουσείων και των μνημείων - στην 

συγκεκριμένη περίπτωση μέσω του «Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» - εκφράζει την 

ανιστορική εξίσωση και ταύτιση του ναζισμού και του κομμουνισμού ως κύριους 

εχθρούς των ευρωπαϊκών δημοκρατιών. 

 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Το άρθρο είναι αποτέλεσμα βιβλιογραφικής, διαδικτυακής και επιτόπιας έρευνας στο 

«Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» κατά τον Ιούνιο του 2017. Η ερευνητική διαδικασία 

που ακολουθήσαμε εντάσσεται στην ποιοτική έρευνα και, συγκεκριμένα στην επιτόπια 

εθνογραφική παρατήρηση στο μουσειακό χώρο. Πεδίο της έρευνας αποτέλεσε το νέο 

Μουσείο της Ευρώπης στις Βρυξέλλες. 

Τα ερευνητικά ζητούμενα ήταν τα εξής: (α) Ποια είναι η επίσημη πολιτική μνήμης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ιδεολογική άποψη που εκφράζει το μουσείο για την 

Ευρωπαϊκή ιστορική ταυτότητα και ιστορία του 20ού αιώνα μέσα από τις θεματικές 

ενότητες και τα εκθέματά του, και, (β) η κριτική εξέταση των εκθεμάτων του Μουσείου 

που σχετίζονται με τις επίσημες πολιτικές μνήμης των κρατών του πρώην Ανατολικού 

Μπλοκ, ιδιαίτερα με την τραυματική μνήμη και το ιδεολόγημα της κοινής εχθρότητας 

των ευρωπαϊκών δημοκρατιών στον ολοκληρωτισμό. 

Τον Ιούνιο του 2017 επισκεφτήκαμε για ένα χρονικό διάστημα τριών ημερών το 

Μουσείο και περιδιαβήκαμε ως επισκέπτες τους εκθεσιακούς χώρους του. Η συλλογή 

των δεδομένων έγινε με γραπτές σημειώσεις, φωτογραφίες, βιντεοσκοπήσεις των 

εκθεσιακών χώρων και των μουσειακών εκθεμάτων, καθώς και των πληροφοριών που 

περιέχονται στις συσκευές διαδραστικών ψηφιακών πολυμέσων (tablets) οι οποίες 

διατίθενται σε όλους τους επισκέπτες για την περιήγηση τους στο Μουσείο. 

Παράλληλα, παρατηρήσαμε την συμπεριφορά και τις αντιδράσεις του κοινού σε 

διαφορετικές θεματικές ενότητες του Μουσείου και ιδιαίτερα σε αυτές που 

αναφέρονται στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την περίοδο από το 1945 έως και το 1989 

στα κράτη του πρώην ανατολικού μπλοκ. Τέλος, συλλέξαμε σχετικά βιβλία από τις 

εκδόσεις του Μουσείου για την ιστορία και τις εκθέσεις του. 

Εικόνα 1: Το «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» στις Βρυξέλλες (φωτ.: Κ. Κορρές). 
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Περιγραφή του «Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» και της μόνιμης έκθεσής του 

«Στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας θα διατηρείται η μνήμη τόσο της ευρωπαϊκής 

ιστορίας όσο και της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης και η ευρωπαϊκή 

ταυτότητα θα συνεχίσει να παίρνει μορφή από τους τωρινούς και μελλοντικούς πολίτες 

της ένωσης» (Pöttering 2007). 

 

Ο Hans-Gert Pöttering, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του νεοσύστατου 

μουσείου, είναι Γερμανός συντηρητικός πολιτικός, μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 

Κόμματος, πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2007 έως το 2009, 

Πρόεδρος του Ιδρύματος Κonrad Adenauer από το 2010. Υπήρξε ο εμπνευστής του 

«Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» το 2008, έχοντας ως όραμα τη δημιουργία ενός 

μουσείου ως τόπου όπου θα καλλιεργείται «η μνήμη της ευρωπαϊκής μας ιστορίας» 

(Pöttering 2007). 

Οι εργασίες κατασκευής του «Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» διήρκησαν περίπου 

μια δεκαετία από το 2008 έως και το 2017, μέσα σε ένα κλίμα έντονων δημόσιων 

αντιδράσεων για το υψηλό κόστος κατασκευής του και την αναγκαιότητά του, σε 

καιρούς περικοπών δαπανών για τον πολιτισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Χαρακτηρίστηκε ως ένα αμφιλεγόμενο έργο και δέχτηκε έντονη κριτική από 

πολιτικούς ακόμα και μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, τον Τύπο, και ορισμένους 
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διανοούμενους μέσα στο πλαίσιο οικονομικής κρίσης και έλλειψης εμπιστοσύνης των 

πολιτών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς (Τσατσούλη 2016). 

Η τοποθεσία που επιλέχθηκε για το νέο μουσείο είναι το πάρκο Léopold δίπλα στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ανακατασκευή της παλαιάς (1935) οδοντιατρικής 

κλινικής George Eastman (βλ. Εικόνα 1). Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΕ, το 

κόστος ανακαίνισης του παλαιού κτιρίου και της δημιουργίας του μουσείου ανήλθε 

στα 55 εκατ. ευρώ, ενώ το ετήσιο κόστος λειτουργίας του είναι 12 εκατ. ευρώ (Σπίτι 

της Ευρωπαϊκής Ιστορίας & Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2013). Το «Σπίτι της 

Ευρωπαϊκής Ιστορίας» εγκαινιάστηκε στις 6 Μαΐου 2017 από τον Πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και αποτελεί καινοτομία, καθώς είναι το πρώτο μουσείο 

όχι εθνικής αλλά πανευρωπαϊκής ιστορίας στην Ευρώπη. 

Το Μουσείο έχει έκταση 4.200 τ.μ., περιέχει 1.500 μουσειακά αντικείμενα από 350 

Μουσεία και Πολιτιστικούς Οργανισμούς της Ευρώπης και όλου του κόσμου (House 

of the European History & European Union 2017). Στοχεύει στην παρουσίαση της 

ίδρυσης των Ευρωπαϊκών Οργανισμών, «στην ανάδειξη της ποικιλομορφίας της 

ιστορίας της Ευρώπης και των κοινών της ριζών, καθώς επίσης και το ότι μια ενωμένη 

Ευρώπη, μπορεί να επιβιώσει ενωμένη μόνο με ειρήνη και ελευθερία στη βάση κοινών 

ευρωπαϊκών αξιών» (Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας 2013). 

 

Εικόνα 2: Το «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» (Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας & 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2013). 
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Η μόνιμη κύρια έκθεση, η οποία δημιουργήθηκε από μία διεθνή διεπιστημονική 

επιτροπή, ακολουθεί την παραδοσιακή γραμμική χρονολογική αφήγηση από τη 

Γαλλική Επανάσταση έως τις μέρες μας, και περιέχει και μια εισαγωγική ενότητα στις 

«κοινές αξίες της Ευρώπης που πηγάζουν από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα» 

(House of the European History & European Union 2017). Αποτελείται από έξι Κύριες 

Θεματικές Ενότητες, δίνει έμφαση στα Ορόσημα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, και 

εκτείνεται από τον δεύτερο έως και τον έκτο όροφο του Μουσείου: (α) Ιχνηλατώντας 

την Ευρώπη, (β) Η άνοδος της Ευρώπης κατά τον 19ο αιώνα, (γ) Η Ευρώπη μετατρέπεται 

σε χαλάσματα: 1914-1945, (δ) Ανοικοδομώντας μια διχοτομημένη Ήπειρο: 1945-1970, 

(ε) Ραγισμένες βεβαιότητες: 1970 – σήμερα, και, (στ) Αποτίμηση και κριτική της 

επίσκεψης στο Μουσείο (βλ. εικόνες 3-8). 

Εικόνα 3: 1η Θεματική Ενότητα: Ιχνηλατώντας την Ευρώπη. (φωτ.: Κ. Κορρές). 

 

 

 

Εικόνα 4: 2η Θεματική Ενότητα: Η άνοδος της Ευρώπης κατά τον 19ο αιώνα. (φωτ.: 

Κ. Κορρές). 
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Εικόνα 5: 3η Θεματική Ενότητα: Η Ευρώπη μετατρέπεται σε χαλάσματα: 1914-1945. 

(φωτ.: Κ. Κορρές). 
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Εικόνα 6: 4η Θεματική Ενότητα: Ανοικοδομώντας μια διχοτομημένη ήπειρο: 1945-

1970. (φωτ.: Κ. Κορρές). 

 

Εικόνα 7: 5η Θεματική Ενότητα: Ραγισμένες Βεβαιότητες: 1970-σήμερα. (φωτ.: Κ. 

Κορρές). 
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Εικόνα 8: 6η Θεματική Ενότητα: Αποτίμηση και κριτική της επίσκεψης στο μουσείο. 

(φωτ.: Κ. Κορρές). 
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Το «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» διαφοροποιείται από τα περισσότερα ιστορικά 

μουσεία της Ευρώπης τα οποία αναφέρονται ιδίως στην τραυματική ιστορία του 20ού 

αιώνα στην Ευρώπη με τους δύο Παγκοσμίους Πολεμους, και χαρακτηρίζονται κυρίως 

από μια παραδοσιακή, εθνοκεντρική, γεγονονοτολογική και μιλιταριστική ιστορία του 

πολέμου. Η έννοια της «κοινής μνήμης» διέπει την ιστορική αφήγηση της μόνιμης 

έκθεσης, με χρονολογική και θεματική προσέγγιση, ως βάση για την ερμηνεία της 

ιστορίας της Ευρώπης (Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας & Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2013). 

Το «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» αποτελεί μουσειολογική καινοτομία, καθώς είναι 

το πρώτο μουσείο στην Ευρώπη όχι εθνικής αλλά πανευρωπαϊκής ιστορίας. Σύμφωνα 

με τον εμπνευστή του Hans-Gert Pöttering «το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας 

αποτελεί μια δεξαμενή της Ευρωπαϊκής μνήμης», η οποία φιλοδοξεί να λειτουργήσει 

ως βάση για την εξέλιξη μιας κοινής συζήτησης για την ευρωπαϊκή ιστορία, και «δεν 

είναι μια αναπαράσταση της πολλαπλότητας των εθνικών ιστοριών» (Pöttering 2013). 

Επίσης, καινοτομία αποτελεί και η πολυγλωσσία που παρέχει το Μουσείο στους 

επισκέπτες του, καθώς μέσω των φορητών συσκευών διαδραστικών πολυμέσων 

(tablets) υπάρχει η δυνατότητα περιήγησης στις αίθουσες και τα εκθέματα του 

μουσείου και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα απουσιάζει 

οποιαδήποτε επιγραφή ή επεξηγηματικό κείμενο από τις προσθήκες των εκθεμάτων, 

και ένα Βιβλίο-οδηγός του Μουσείου αποτελεί τη μοναδική εναλλακτική επιλογή 

περιήγησης στο Μουσείο εκτός των φορητών συσκευών διαδραστικών πολυμέσων. 

 

Το ιστορικό πλαίσιο και το ιδεολογικό υπόβαθρο της επίσημης πολιτικής μνήμης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Σύμφωνα με τον Βρετανό ιστορικό Perry Anderson, ιστορικά η θεσμική συγκρότηση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλεται σε δύο καθοριστικές εξελίξεις. Πρώτον, στην 

ιδεολογική ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, 

και, δεύτερον, στην κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, που επιτάχυνε τις 

διαδικασίες διεύρυνσης της ΕΕ προς ανατολάς (Κόκκινος 2016). 

Η διεύρυνση της ΕΕ προς ανατολάς με την ένταξη οκτώ ανατολικό-ευρωπαϊκών χωρών 

(Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία, Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία) το 

2004, άνοιξε ταυτόχρονα τον δρόμο για την αλλαγή της επίσημης πολιτικής μνήμης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως μέσω της αναθεώρησης, επανασυγγραφής και 

επανανοηματοδότησης της ιστορίας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, και μέσω της 

ιδεολογικής επιχείρησης πολιτικής και ηθικής απονομιμοποίησης του κομμουνιστικού 

παρελθόντος των πρώην κρατών του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, με προφανή στόχο 

την πολιτική και ηθική εμπέδωση των ιδεών και αξιών του νεοφιλελευθερισμού. 

Καταρχάς, με τη διεύρυνση της ΕΕ του 2004, οι κυβερνήσεις των τριών νέων κρατών-

μελών και πρώην σοβιετικών δημοκρατιών - της Εσθονίας, της Λετονίας και της 

Λιθουανίας – έβαλαν ως όρο της ένταξής τους στην ΕΕ, τη ρητή καταδίκη του 

κομμουνισμού από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη συρρίκνωσή του στην ολοκληρωτική 



93 
 

του διάσταση και την ταύτισή του με τον ναζισμό. Ύστερα, το 2007 εντάχθηκαν στην 

ΕΕ η Ρουμανία και η Βουλγαρία, δύο ακόμα κράτη του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, και 

τότε ξεκίνησαν οι προσπάθειες από την ΕΕ για τη μελέτη και την αποτροπή του 

ολοκληρωτισμού. 

Στη συνέχεια, τον Απρίλιο του 2008, και υπό την προεδρία της Σλοβενίας του 

Συμβουλίου της ΕΕ, διοργανώθηκε η Ευρωπαϊκή δημόσια ακρόαση με σκοπό τον 

εντοπισμό και τη διελεύκανση των εγκλημάτων που διέπραξαν τα ολοκληρωτικά 

καθεστώτα. Κατόπιν στις 3 Ιουνίου 2008, συντάχθηκε η Διακήρυξη της Πράγας 

σχετικά με την ευρωπαϊκή συνείδηση και τον κομμουνισμό και όρισε την 23η 

Αυγούστου ως ημέρα Μνήμης ενάντια στον ολοκληρωτισμό. Στις 23 Σεπτεμβρίου 

2008, υπερψηφίσθηκε από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

θεσπίζοντας την 23η Αυγούστου - ημέρα όπου το 1939 κατά τη διάρκεια του Β΄ Π.Π. 

είχε συναφθεί το Σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ - μεταξύ Γερμανίας και Ε.Σ.Σ.Δ. από 

τον Χίτλερ και τον Στάλιν- να τιμάται ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα 

όλων των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων. Το 2009, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, υπερψήφισε την απόφαση σχετικά με την «ευρωπαϊκή συνείδηδη και τον 

ολοκληρωτισμό», όπου αναφέρει ρητά «την κοινή κληρονομιά μεταξύ των φασιστικών 

και κομμουνιστικών καθεστώτων» (Μιχαηλίδης 2016). 

Το 2011, ιδρύθηκε στην Πράγα η «Πλατφόρμα για την Ευρωπαϊκή Μνήμη και 

Συνείδηση» ενός εκπαιδευτικού προγράμματος της ΕΕ και συνεργαζόμενων ΜΚΟ για 

τη μελέτη και τη μελλοντική αποτροπή του ολοκληρωτισμού, όπως περιγράφεται στην 

ιστοσελίδα της που τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (Platform for the European Memory and Conscience 2017). 

Η «Πλατφόρμα» με κράτη-μέλη της ΕΕ από το πρώην Ανατολικό Μπλοκ, τις 

Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία, Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, 

Ρουμανία, Βουλγαρία, καθώς επίσης και Ολλανδία, Γερμανία, Σουηδία από την ΕΕ, 

άρχισε να χρηματοδοτεί πλουσιοπάροχα την ιστορική έρευνα από Ινστιτούτα Εθνικής 

Μνήμης, όπως είναι το Πολωνικό Ινστιτούτο Εθνικής Μνήμης, τα οποία έχουν 

αντικομμουνιστικό χαρακτήρα και προωθούν τη θεωρία των δύο άκρων, με την 

ταύτιση φασισμού και κομμουνισμού. Χαρακτηριστικά, το 2013 και μέσω του 

προγράμματος «Ευρωπαϊκή Μνήμη» δόθηκε υψηλή χρηματοδότηση σε 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και ΜΚΟ, για τη διοργάνωση συζητήσεων, ημερίδων, 

εκθέσεων, και γενικά έργων που «αντανακλούν τις αιτίες της ανάδυσης των 

ολοκληρωτικών καθεστώτων στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία» (Μιχαηλίδης 2016). 

Στην «Πλατφόρμα», συμμετέχουν και άλλες χώρες εκτός των κρατών-μελών της ΕΕ, 

όπως είναι η Ουκρανία, η Μολδαβία, η Αλβανία, η Ισλανδία, ο Καναδάς και οι Η.Π.Α. 

(Platform for the European Memory and Conscience 2017). 

Ακόμα και συμβολικά η «Ημέρα της Ευρώπης» τιμάται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο πλέον «όχι ως ημέρα του τερματισμού του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και 

ημέρα επίτευξης της αντιφασιστικής νίκης των Συμμάχων έναντι της ναζιστικής 

Γερμανίας, αλλά ως ημέρα δημοσιοποίησης του Σχεδίου Σουμάν για την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα την 9η Μαΐου του 1950» (Μιχαηλίδης 2016), ή 

αλλιώς ως γενέθλια πράξη τη Ευρωπαϊκής ενοποίησης, θα πρέπει να ενταχθεί στο ίδιο 

πλαίσιο της επίσημης πολιτικής μνήμης της ΕΕ, η οποία προωθεί μια 
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αποϊδεολογικοποιημένη ευρωπαϊκή, ιστορική και πολιτική συνείδηση με την ταύτιση 

των δύο ολοκληρωτισμών. 

Παράλληλα, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2008 για τη δημιουργία 

ενός μουσείου ως τόπου όπου θα καλλιεργείται «η μνήμη της ευρωπαϊκής μας 

ιστορίας» (Pöttering 2007), και η ολοκλήρωση και εγκαινίαση του «Σπιτιού της 

Ευρωπαϊκής Ιστορίας» το 2017, θεωρούμε ότι εντάσσεται στην γραμμή της επίσημης 

πολιτικής μνήμης της ΕΕ με την ανιστορική εξίσωση και ταύτιση του ναζισμού και του 

κομμουνισμού - όπως αυτή αποτυπώνεται ανάγλυφα και αναπαριστάται στο 

νεοσύστατο Μουσείο - μέσω του ιδεολογήματος της κοινής εχθρότητας των 

ολοκληρωτισμών (φαιού και ερυθρού) στην κοινοβουλευτική δημοκρατία κατά τη 

διάρκεια του 20ού αιώνα και έως το 1989. 

Επιπρόσθετα, τον Απρίλιο του 2017 η προκήρυξη διαγωνισμού από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο για τη οικοδόμηση «Πανευρωπαϊκού Μνημείου για τα Θύματα των 

Ολοκληρωτισμών» (Platform for the European Memory and Conscience 2017) στις 

Βρυξέλλες ακριβώς δίπλα από το νεοσύστατο «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας», 

αποδεικνύει ότι η ΕΕ συνεχίζει την προσπάθεια αποϊδεολογικοποίησης και 

εργαλειοποίησης της τραυματικής ευρωπαϊκής μνήμης του 20ού αιώνα για την 

υποστήριξη της θέσης ΤΙΝΑ: There Is No Alternative για τη Δημοκρατία στην 

Ευρώπη, πέραν του νεοφιλελεύθερου οικονομισμού της ΕΕ. 

 

Κριτική Εξέταση Εκθεμάτων του Μουσείου σε σχέση με τις επίσημες πολιτικές 

μνήμης των κρατών του πρώην Ανατολικού Μπλοκ 

«Τα μουσεία είναι δημόσιοι χώροι όπου η μνήμη και η Ιστορία συναντώνται», (Νάκου 

2009). 

 

Τα σύγχρονα ευρωπαϊκά μουσεία αποτελούν χώρους αφήγησης της Δημόσιας 

Ιστορίας, η οποία είναι πιο προσιτή στους περισσότερους ανθρώπους σε σχέση με την 

σύγχρονη ιστορική επιστήμη. Η Δημόσια Ιστορία διαθέτει το πλεονέκτημα της 

εικονοποίησης και συμβολοποίησης, καλύπτει περισσότερα πεδία, και, μέσω της 

χρήσης των νέων τεχνολογιών, μπορεί να μεταβάλλει τη σχέση που διατηρεί η 

σύγχρονη κοινωνία με την άτυπη εκπαίδευση που παρέχει λ.χ. στους επισκέπτες του 

νεόδμητου «Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» (Ανδρέου κ.ά. 2015). 

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο τελευταίο σενάριο της διεπιστημονικής ομάδας που 

επιμελήθηκε το περιεχόμενο για τη μόνιμης έκθεσης και τη μουσειακή αφήγηση του 

«Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας», η επιλογή των καθοριστικών χρονικά σημείων 

της ευρωπαϊκής ιστορίας στηρίζεται σε τρία σημεία: (α) γεγονότα και διεργασίες που 

έχουν τις απαρχές τους στην Ευρώπη, (β) γεγονότα που επεκτάθηκαν σε όλη την ήπειρο 

ή μεγάλο μέρος της και, (γ) είναι επίκαιρα μέχρι σήμερα (Τσατσούλη 2016). 

Με γνώμονα την επικαιρότητα και ίσως και την ανάγκη της ΕΕ, αρκετοί ιστορικοί, 

πολιτικοί και διανοούμενοι, υποστηρίζουν ότι οι λόγοι που προέκυψε το «Σπίτι της 

Ευρωπαϊκής Ιστορίας» σήμερα, είναι η αποσταθεροποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και η έλλειψη κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας των πολιτών των ευρωπαϊκών κρατών. 
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Με αφορμή την χρηματοπιστωτική κρίση και την προσφυγική κρίση, τα τελευταία 

χρόνια ενισχύεται η άνοδος των ευρωσκεπτικιστικών πολιτικών κομμάτων σε 

ολόκληρη  την ΕΕ, εντείνεται το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου στην 

ΕΕ δημιουργώντας μια σχέση νέας αποικιοκρατίας, ως αποτέλεσμα της 

«γερμανοποίησης» της ΕΕ, και αποδομείται έτσι η ίδια η ευρωπαϊκή ταυτότητα με την 

ανυπαρξία ενός κοινού ευρωπαϊκού οράματος (Κόκκινος 2016). 

Το «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας», ως μέσο Δημόσιας Ιστορίας, καθίσταται 

εργαλείο της επίσημης πολιτικής μνήμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την 

τόνωση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας των πολιτών των ευρωπαϊκών 

κρατών. Η επίσημη πολιτική μνήμης της ΕΕ και του Μουσείου εκφράζει την 

ανιστορική εξίσωση και ταύτιση του ναζισμού και του κομμουνισμού ως κύριους 

εχθρούς των ευρωπαϊκών δημοκρατιών. Με άλλα λόγια, το Μουσείο παρουσιάζει ποια 

είναι η Ευρώπη με την φιλελεύθερη ιδεολογική άποψη που πρεσβεύει, σε αντίθεση με 

τους εχθρούς της. Παρακάτω θα παρακολουθήσουμε πώς αυτή η ιδεολογική άποψη 

συγκροτείται μουσειολογικά, με παραδείγματα από συγκεκριμένες ενότητες του 

Μουσείου, οι οποίες αναφέρονται στον 20ό αιώνα, και την κριτική εξέταση εκθεμάτων 

που υποστηρίζουν το ιδεολόγημα της κοινής εχθρότητας των ευρωπαϊκών 

δημοκρατιών στον ολοκληρωτισμό (κομμουνιστικό και ναζιστικό). 

 

Πρώτο Μουσειολογικό Παράδειγμα  

3η Θεματική Ενότητα: Η Ευρώπη μετατρέπεται σε χαλάσματα: 1914-1945. 

Υποενότητα: Ολοκληρωτισμός εναντίον Δημοκρατίας 

Η ενότητα Η Ευρώπη μετατρέπεται σε χαλάσματα: 1914-1945 ξεκινά με το ξέσπασμα 

του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου το 1914 ως σημείο καμπής της Ευρώπης πολιτικά, 

οικονομικά και πολιτιστικά, ενώ εκείνη είχε φτάσει στο απόγειο της παγκόσμιας 

κυριαρχίας της. Ύστερα εστιάζει στα καταστροφικά αποτελέσματα του Α΄ Π.Π. και 

αφού γίνει αναφορά στην Οκτωβριανή Επανάσταση - με την «Ε.Σ.Σ.Δ. να 

περιγράφεται ως την πρώτη κομμουνιστική δικτατορία και καθεστώς που βασίστηκε 

στη μαζική τρομοκρατία» (House of European History & European Union 2017) -  τη 

διάλυση των παλιών αυτοκρατοριών, τη δημιουργία νέων εθνικών κρατών, τα 

κινήματα ειρήνης, καταλήγει στην ανάδυση του κομμουνισμού και του 

εθνικοσοσιαλισμού ως κύριους εχθρούς και αίτια της κατάλυσης των νεοαναδυόμενων 

δημοκρατιών κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου και του Β΄ Π.Π. ειδικότερα στην 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. 

Ειδικότερα, η υποενότητα Ολοκληρωτισμός και Δημοκρατία καταλαμβάνει το 

μεγαλύτερο μέρος της εκθεσιακής ενότητας στην αίθουσα, με την παράλληλη 

παρουσίαση του κομμουνιστικού Σταλινισμού και του ναζιστικού Εθνικοσοσιαλισμού, 

καθεστώτα που έστω και εάν έχουν διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, 

αναπαριστάνονται ως εξίσου βίαια, καταπιεστικά, και ταυτόσημα ολοκληρωτικά 

καθεστώτα. 

Το μουσειολογικό πλαίσιο είναι συγκριτικό, και Σταλινισμός και Εθνικοσοσιαλισμός, 

μουσειολογικά εξετάζονται και παρουσιάζονται παράλληλα από το Μουσείο ως προς 
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(α) την ιδεολογία τους, (β) τον ηγέτη τους, (γ) την οικονομία τους, και (δ) τη μαζική 

τρομοκρατία τους, ενώ ακόμα και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος παρουσιάζεται ως 

πόλεμος, ο οποίος οφείλεται κυρίως στον σταλινισμό και στον εθνικοσοσιαλισμό, με 

ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες για την κεντρική και ανατολική Ευρώπη (House of 

European History & European Union 2017). 

Αναλυτικότερα, όταν εισέρχεται στην αίθουσα ο επισκέπτης αντικρύζει τέσσερα 

επιβλητικού μεγέθους πάνελς που εκτείνονται ως κεκλιμένοι αντικρυστοί τοίχοι από 

το δάπεδο έως το ταβάνι, στην μαύρη επιφάνεια των οποίων προβάλλονται 

ασπρόμαυρα αποσπάσματα κινηματογραφικών επικαίρων από την περίοδο του 

Μεσοπολέμου και του Β΄ Π.Π., για τους δύο ολοκληρωτισμούς του 20ού αιώνα (βλ. 

εικόνες 9-10). Παράλληλα, από τη φορητή συσκευή διαδραστικών πολυμέσων (tablet) 

ο επισκέπτης ακούει στρατιωτικά εμβατήρια, ήχους αεροπορικών βομβαρδισμών και 

ταυτόχρονα πληροφορείται για τις ομοιότητες των δύο συστημάτων, τα οποία είχαν 

«τον ηγέτη στο πηδάλιο: τον Ιωσήφ Στάλιν στη Σοβιετική Ένωση και τον Αδόλφο 

Χίτλερ στη Γερμανία, οι οποίοι πίστευαν ότι αποστολή τους ήταν να αλλάξουν τον 

κόσμο και αμφότεροι μεταχειρίστηκαν κάθε μέσο για να το πετύχουν». Έτσι, 

«μολονότι διαφορετικά, αμφότερα τα συστήματα υπήρξαν μοναδικά στην Ιστορία 

εξαιτίας της πρωτοφανούς επιπέδου τρομοκρατίας και μαζικών φόνων που 

μεταχειρίστηκαν» (House of European History 2017).  

Το «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» αναπαριστά τον Ολοκληρωτισμό, ταυτίζοντας 

τον Σταλινισμό και τον Εθνικοσοσιαλισμό, με την έκθεση και ιστορικών μουσειακών 

αντικειμένων. Στο οπίσθιο μέρος των πάνελς, οι υπεύθυνοι του μουσείου έχουν 

τοποθετήσει βιτρίνες με ποικίλα εκθέματα, από γλυπτά με προτομές των Χίτλερ και 

Στάλιν και τις αντίστοιχες στρατιωτικές στολές των καθεστώτων τους, ακόμα και τις 

στολές και τις μεθόδους βασανισμού και θανάτωσης των εκτοπισμένων Εβραίων στα 

ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης σε αντιστοιχία με εκείνες των εκτοπισμένων 

αντιφρονούντων στα σοβιετικά στρατόπεδα εργασίας γκούλαγκ (βλ. εικόνες 11-14). 

Εικόνα 9: Υποενότητα: Ολοκληρωτισμός και Δημοκρατία. Πάνελς (φωτ.: Κ. Κορρές). 
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Εικόνα 10: Υποενότητα: Ολοκληρωτισμός και Δημοκρατία. Πάνελς (φωτ.: Κ. 

Κορρές). 
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Εικόνα 11: Υποενότητα: Ολοκληρωτισμός και Δημοκρατία. Στολές και αντικείμενα 

από το ναζιστικό εθνικοσοσιαλιστικό σύστημα (φωτ.: Κ. Κορρές). 
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Εικόνα 12: Υποενότητα: Ολοκληρωτισμός και Δημοκρατία. Στολές και αντικείμενα 

από το σοβιετικό κομμουνιστικό σύστημα  (φωτ.: Κ. Κορρές). 

 

Εικόνα 13: Υποενότητα: Ολοκληρωτισμός και Δημοκρατία. Στολές και αντικείμενα 

από τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης (φωτ.: Κ. Κορρές). 
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Εικόνα 14: Υποενότητα: Ολοκληρωτισμός και Δημοκρατία. Στολές και αντικείμενα 

από τα σοβιετικά στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας γκούλαγκ (φωτ.: Κ. 



101 
 

Κορρές). 
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Δεύτερο Μουσειολογικό Παράδειγμα 

5η Θεματική Ενότητα: Ραγισμένες Βεβαιότητες: 1970-σήμερα. 

Υποενότητα: Κοινή και Διαιρεμένη Μνήμη 

Σε αυτή τη θεματική ενότητα το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας προβάλλει στις μεγάλες πολιτικές, 

κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές των τελευταίων 25 ετών στην Ευρώπη, ως αποτέλεσμα της 

πτώσης του υπαρκτού σοσιαλισμού και του Σιδηρούν Παραπετάσματος, το οποίο είχε επιφέρει 

τον «ιστορικό διχασμό της ηπείρου». (Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας 2013).   

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ήδη «από τη δεκαετία του 1970, οι σοσιαλιστικές χώρες οι οποίες 

ήταν ήδη προβληματισμένες για την οικονομική τους υστέρηση, αποδείχθηκαν αναπολεσματικές 

και ανεπαρκείς ως προς τις δομικές μεταρρυθμίσεις, και το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού τους 

χειροτέρευε». Η αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως γενική αρχή στην Ευρώπη, 

«κυρίως με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αποτυπωμένη στην τελική πράξη του 

Ελσίνκι του 1975 ύστερα από τη Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη», 

αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους αντιφρονούντες και τα αντιπολιτευτικά κινήματα στην 

ανατολική Ευρώπη, καθώς οι άνθρωποι άρχισαν να κινητοποιούνται διεκδικώντας περισσότερη 

ελευθερία, κοινωνική δικαιοσύνη και πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Τα κινήματα αυτά «οδήγησαν 

τελικά στις επαναστάσεις του 1989, στη συμβολική πτώση του Τείχους του Βερολίνου και στη 

λήξη του Ψυχρού Πολέμου», επιταχύνοντας τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με τη 

διεύρυνση της ΕΕ (House of European History & European Union 2017).  

Όσον αφορά τη μνήμη, η ιστορική αφήγηση του Μουσείου υποστηρίζει ότι με την «πτώση της 

Σοβιετικής Αυτοκρατορίας καινούργια αρχεία άνοιξαν και αποκάλυψαν γεγονότα, απωθημένες 

εμπειρίες και βιώματα των ανθρώπων από το παρελθόν που έζησαν στα κράτη του πρώην 

ανατολικού μπλοκ, και κατέληξαν στην αλλαγή της οπτικής και της ερμηνείας της ιστορίας» 

(House of European History & European Union 2017), του σύντομου αλλά ακραίου 20ού αιώνα 

(Hobsbawm 2010) ιδιαίτερα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Το παράδειγμα του 

πολτοποιημένου χαρτιού από τα αρχεία της μυστικής υπηρεσίας της Στάζι στην πρώην ανατολική 

Γερμανία (βλ. εικόνα 15), είναι ένα από τα « μουσειακά ίχνη του  παρελθόντος» (Νάκου 2009) 

που ήρθαν στην επιφάνεια πρόσφατα και έφεραν στο φως «την κρατική καταπίεση και 

κατασκοπία, ακόμα και την προδοσία μεταξύ φίλων και μελών μιας οικογένειας στα κράτη του 

πρώην Ανατολικού Μπλοκ» (European Union 2017). 

Ειδικότερα στην υποενότητα Κοινή και Διαιρεμένη Μνήμη, το ερώτημα «Τί είναι Ευρωπαϊκή 

Μνήμη» έχει κεντρική σημασία για τους επιμελητές της έκθεσης, οι οποίοι κάνουν ιδιαίτερη 

αναφορά στη αναθεωρημένη μνήμη των κρατών του πρώην Ανατολικού Μπλοκ από το 1989 και 

μετά. Με άξονα αναφοράς τη Δημόσια Ιστορία, και με παραδείγματα από δημόσια μνημεία (βλ. 

εικόνα 17-18), μουσεία και καλλιτεχνικά έργα, παρουσιάζουν τα εργαλεία αναθεώρησης της 

«καταπιεσμένης από το ολοκληρωτικό κομμουνιστικό καθεστώς μνήμης και ιστορίας» (House of 

European History 2017) των κρατών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. 

Παράλληλα, σε αυτή την ενότητα, το Μουσείο υπενθυμίζει την ταύτιση ναζισμού και 

κομμουνισμού, λ.χ. με την έκθεση του πίνακα του Yuri Leiderman Τα θύματα του Khatyn και τα 
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θύματα του Katyn (βλ. εικόνα 16), ο οποίος συνδέει δύο σφαγές: μία από τους Σοβιετικούς το 1940 

κοντά στο χωριό Katyn της Ρωσίας, όπου άνδρες της μυστικής σοβιετικής υπηρεσίας δολοφόνησαν 

χιλιάδες Πολωνούς αιχμάλωτους πολέμου αξιωματικούς και μέλη της ιντελιγκέντσιας, και μία από 

τους ναζί το 1943 όπου ναζί με υποστηρικτές τους καταστρέφουν το χωριό Khatyn στη 

Λευκορωσία και σφαγιάζουν όλους τους κατοίκους (House of European History 2017). 

Εικόνα 15: Υποενότητα: Κοινή και Διαιρεμένη Μνήμη.  Πολτοποιημένο χαρτί από τα αρχεία της 

Στάζι στη Λειψία (House of European History & European Union 2017). 

 

 

 

Εικόνα 16: Υποενότητα: Κοινή και Διαιρεμένη Μνήμη. Τα θύματα του Khatyn και τα θύματα του 

Katyn, Βερολίνο 2005/2015 του Yuri Leiderman (φωτ.: Κ. Κορρές). 
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Εικόνα 17: Υποενότητα: Κοινή και Διαιρεμένη Μνήμη. Μνημείο του Κόκκινου Στρατού – Σόφια, 

Βουλγαρία 2015 (House of European History & European Union 2017). 

 

 

 

Εικόνα 18: Υποενότητα: Κοινή και Διαιρεμένη Μνήμη. Μνημείο του Κόκκινου Στρατού – Σόφια, 

Βουλγαρία 2011 (House of European History & European Union 2017). 
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Επίλογος – Συμπεράσματα 

 

Σύμφωνα με τον Νόρμπερτ Ελίας, το αίσθημα ενός κοινού ευρωπαϊκού παρελθόντος είναι απλώς 

μια έκφραση της «αυτοσυνείδησης της Δύσης» σε αντίδραση προς εξωτερικές οντότητες ή 

απειλές, όπως το Ισλάμ κατά την περιοδο της χριστιανικής Ευρώπης, ο αποικιακός κόσμος κατά 

την περίοδο της αυτοκρατορικής Ευρώπης, και ο κομμουνιστικός κόσμος κατά την περίοδο του 

Ψυχρού πολέμου (Elias 1997). 

Πολλοί ιστορικοί και το «Σπίτι της Ευρωπαϊκής ιστορίας»,  εξιδανικεύοντας το κοινό παρόν των 

ευρωπαϊκών λαών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζουν την πορεία προς την 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σαν «αδήριτη ιστορική αναγκαιότητα, η οποία θεμελιώνεται στην ιδέα 

ότι υπάρχει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πολιτισμικό οικοδόμημα, μια κοινή πολιτισμική ευρωπαϊκή 

ταυτότητα» και μια «κοινή μνήμη», που, παρά τις συγκρούσεις, εξασφαλίζει στους ευρωπαϊκούς 

λαούς τους απαραίτητους τεχνοκρατικούς δεσμούς συνοχής και αλληλεγγύης, τη δύναμη για τη 

σύναψη σχέσεων συνύπαρξης (Κόκκινος 2007). 

Ειδικότερα το «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας», ως θεσμική έκφραση της επίσημης πολιτικής 

μνήμης της ΕΕ, προσπαθεί όπως είδαμε, να παρουσιάσει μια συνεκτική ιστορική αφήγηση της 

ευρωπαϊκής ιστορίας και να δημιουργήσει μια «κοινή ευρωπαϊκή μνήμη», ώστε να συμβάλει στη 

διαμορφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ιστορικής και πολιτικής συνείδησης και κυρίως μια αίσθηση 

συνανήκειν, ένα αίσθημα ταυτότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, προσπαθεί να αποϊδεολογικοποιήσει 

τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, 

δαιμονοποιώντας τον κομμουνισμό και την ιστορία του, όπως είδαμε μέσα από συγκεκριμένα 

μουσειακά παραδείγματα.  

Παράλληλα, από το 1989 και μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, και, ιδιαίτερα, 

από το 2009, το τραυματικό παρελθόν της Ευρώπης του 20ού αιώνα αναθεωρείται σχεδόν 
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αποκλειστικά κάτω από το πρίσμα του αντισταθμιστικού εθνικισμού και της διπλής 

θυματοποίησης, πράγμα που επιχειρούν τα Ινστιτούτα Εθνικής Μνήμης τα οποία έχουν 

αντικομμουνιστικό χαρακτήρα και προωθούν τη θεωρία των δύο άκρων, με την ταύτιση φασισμού 

και κομμουνισμού - συνεπικουρούμενα και από την επίσημη πολιτική μνήμης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όπως αυτή εκφράζεται κυρίως από την «Πλατφόρμα για την Ευρωπαϊκή Μνήμη και 

Συνείδηση»8, και εν μέρει από το «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας».  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με την ανιστορική εξίσωση του κομμουνισμού με τον 

εθνικοσοσιαλισμό, η ΕΕ εμφανίζει ως κοινή ευρωπαϊκή μνήμη μια αρνητική και τραυματική κακή 

εμπειρία -τη μεταπολεμική σταλινική καταπίεση στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής 

Ευρώπης-, διαγράφοντας την εσωτερική πολυμορφία και πολυπλοκότητα του κομμουνιστικού 

φαινομένου στο οποίο συγχωνεύτηκαν η χειραφέτηση (Οκτωβριανή Επανάσταση) και η 

καταπίεση (σταλινισμός),  αποκρύπτοντας κυρίως την ενοποιητική και απελευθερωτική δύναμη 

του κομμουνισμού ενάντια στον εθνικοσοσιαλισμό κατά το Β΄ Π.Π. και την οργανική διασύνδεσή 

του με τα αντιστασιακά και απελευθερωτικά κινήματα σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Καταλήγει 

εν τέλει να εμφανίζει την κοινωνία της αγοράς και την φιλελεύθερη  δημοκρατία ως μια κοινωνική 

και πολιτική δομή χωρίς εναλλακτική, απονομιμοποιώντας τη ριζοσπαστική αριστερά και την 

ιστορία της (Traverso 2017). 

Τα κύρια επιστημονικά ερωτήματα ιστορικού περιεχομένου τα οποία προκύπτουν από την  έρευνά 

μας είναι: (α) πόσο διαχειρίσιμες μπορεί να είναι έννοιες όπως ιστορία, μνήμη, τραύμα, ευρωπαϊκή 

συνείδηση και ευρωπαϊκή ταυτότητα στο πλαίσιο ενός πανευρωπαϊκού μουσείου; και (β) εάν με 

αυτό τον τρόπο και την ταύτιση του ναζισμού με τον κομμουνισμό, τόσο το «Σπίτι της Ευρωπαϊκής 

Ιστορίας» όσο και  η επίσημη πολιτική μνήμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλουν στην 

ιστορική αυτογνωσία των ευρωπαϊκών κρατών σε ό,τι αφορά το τραυματικό και επίμαχο παρελθόν 

τους, και κατ’ επέκταση στην ιστορική δικαιοσύνη με την επούλωση των ιστορικών τραυμάτων ή 

αντιθέτως εργαλειοποιούν το ιστορικό παρελθόν και την τραυματική μνήμη της Ευρώπης του 20ού 

αιώνα με στόχο την πολιτική υποστήριξη του νεοφιλεύθερου αστερισμού ιδεών και πρακτικών της 

ΕΕ ως μοναδικής ιστορικής προοπτικής χωρίς εναλλακτική πρόταση; 

Σύμφωνα με τον ιστορικό Enzo Traverso, από το 1989 και μετά ειδικότερα, τα ευρωπαϊκά κράτη 

της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης προβάλλουν μια «νέα εθνικοποίηση της συλλογικής 

μνήμης, όπου η συλλογική μνήμη γίνεται αντιληπτή σαν καθαρτήρια διαδικασία εθνικής 

θυματοποίησης» (Traverso 2016). Έτσι παρεμποδίζεται η διαμόρφωση μιας κριτικής ματιάς 

 
8 Η «Πλατφόρμα για την Ευρωπαϊκή Μνήμη και Συνείδηση» επιθυμώντας να συμμετάσχει σε μια ολική 

αντικομμουνιστική αναδιαμόρφωση του «Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας», πρόσφατα δημοσιοποίησε κριτικό 

άρθρο με τίτλο Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Αναφορά για τη Μόνιμη Έκθεση υπογεγραμμένο από 19 ειδικούς, 

μουσειολόγους και ιστορικούς από Ινστιτούτα Εθνικής Μνήμης και Ιστορικά Μουσεία 9 διαφορετικών κρατών της 

κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Στο άρθρο ασκείται έντονη κριτική στους επιμελητές της μόνιμης έκθεσης του 

«Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας», οι οποίοι μεταξύ άλλων κατηγορούνται για «ιδεολογική νεομαρξιστική 

προκατάληψη», καθώς δίνουν ιδιαίτερη πολιτική σημασία στην Γαλλική Επανάσταση για την ευρωπαϊκή ιστορία, δεν 

αφηγούνται την αληθινή σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία με την ελλιπή παρουσίαση του ερυθρού ολοκληρωτισμού κατά 

τον Ψυχρό Πόλεμο, και δεν αναπαριστάνουν ικανοποιητικά την εγκληματική φύση και το εύρος των θυμάτων του 

κομμουνισμού στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης (Platform for the European Memory & Conscience 

2017 ηλεκτ. πρόσβαση στο: https://www.memoryandconscience.eu/wp-content/uploads/2017/11/Report-on-the-

HEH-by-the-Platform-of-European-Memory-and-Conscience-30.10.2017.pdf ) 

 

https://www.memoryandconscience.eu/wp-content/uploads/2017/11/Report-on-the-HEH-by-the-Platform-of-European-Memory-and-Conscience-30.10.2017.pdf
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απέναντι στο παρελθόν και συνεπώς το ιστορικό τους τραύμα δεν επουλώνεται και επανέρχεται 

τόσο στις κοινωνίες τους όσο και στις κοινωνίες ολόκληρης της ΕΕ ο εθνικισμός, ο ρατσισμός, η 

ξενοφοβία, η ισλαμοφοβία και η μισαλλοδοξία σε δύσκολους καιρούς για την Ευρώπη. 

Στο κεφάλαιο Αναμνήσεις από το σπίτι των πεθαμένων του μνημειώδους έργου Η Ευρώπη μετά τον 

πόλεμο που διερευνά τη μεταπολεμική ιστορία της Ευρώπης, ο ιστορικός Tony Judt περιγράφοντας 

τη μεταπολεμική Ευρώπη και την ΕΟΚ αναφέρει ότι ήταν ένα επιβλητικό οικοδόμημα που 

χτίστηκε πάνω σε ένα παρελθόν για το οποίο δεν μιλούσε κανείς με τις τραυματικές αναμνήσεις 

των δύο παγκοσμίων πολέμων και του Ολοκαυτώματος, ενώ, ύστερα από το 1989, ξαναγράφεται 

η ιστορία με υλικό τις απωθημένες μνήμες των χρόνων καταπίεσης των πολιτών του πρώην 

Ανατολικού Μπλοκ. Με άλλα λόγια, «μετά τον πόλεμο η Ευρώπη οικοδομήθηκε πάνω σε μια 

σχεδιασμένα λανθασμένη μνήμη, πάνω στη λήθη ως τρόπο ζωής. Αντιθέτως, ύστερα από το 1989 

η Ευρώπη οικοδομείται πάνω σε ένα αντισταθμιστικό πλεόνασμα μνήμης: στη θεσμοποιημένη 

δημόσια και «διπολική» μνήμη ως το θεμέλιο της συλλογικής ταυτότητας» (Judt 2005).    

Όμως σύμφωνα με τον ιστορικό Mark Mazower, «ο πραγματικός νικητής του 1989 δεν ήταν η 

δημοκρατία αλλά ο καπιταλισμός» (Mazower 2004) και η νέα Ευρώπη, την οποία ενώνουν τα 

σύμβολα του τρομερού παρελθόντος της, είναι υποθηκευμένη  για πάντα στο παρελθόν της. Έτσι, 

«η Ευρώπη, η οποία στην αυγή του 21ού αιώνα ακόμα προβάλλει ως κοινότητα αξιών, για 

Ευρωπαίους και μη», πρέπει να διατηρήσει και να αναδείξει τις αξίες της μέσα από τα 

«ανταγωνιστικά παρελθόντα της», την «αδιαμφισβήτητη ποικιλία των ταυτοτήτων της», 

διατηρώντας κυρίως το «ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο» (Judt 2005).  

Tο μεταπολεμικό ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και η ειρηνική ανοικοδόμηση της Ευρώπης 

υπήρξε αποτέλεσμα τόσο του φιλευθερισμού όσο και της σοσιαλδημοκρατίας, έχοντας στο 

επίκεντρο της κοινής της μνήμης την νωπή τραυματική εμπειρία των δύο παγκοσμίων πολέμων 

και του Ολοκαυτώματος, και όχι μια κοινή πλασματική ευρωπαϊκή ταυτότητα που αρθρώνεται σε 

επίσημες πολιτικές μνήμης που έχουν χαρακτήρα συλλογικής θυματοποίησης και αυτο-αθώωσης 

και έχει στόχο την τεχνοκρατική και οικονομική ευρωπαϊκή ενοποίηση, καθώς «η Ευρωπαϊκή 

Ένωση μπορεί να είναι ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα και μια απάντηση στην ιστορία, αλλά δε θα 

γίνει ποτέ υποκατάστατό της» (Judt 2005). 
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Σημαντική Σημείωση: Οι εικόνες αποτελούν μέρος της φωτογραφικής καταγραφής κατά την εθνολογική έρευνα συμμετοχικής 

παρατήρησης που πραγματοποίησα στο «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας», και πάρθηκαν ύστερα από σχετική άδεια των 

υπεύθυνων του μουσείου μόνο για τον επιστημονικό σκοπό της έρευνας, καθώς απαγορεύεται ρητά από το νόμο η 

φωτογράφιση, η δημοσιοποίησή τους και οποιαδήποτε άλλη χρήση τους χωρίς την άδεια του μουσείου. Ευγενική παράκληση 

για τη μη αναδημοσίευση και οποιαδήποτε άλλη χρήση τους (Εικόνες: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16). 

 

Important Note: The images are part of the photographic recording during ethnological observation survey which I conducted at 

the “House of European History”, and, they were obtained after special permission from the museum’s officers only for the 

scientific purpose of the research, as it is explicitly forbidden by law photography, public disclosure and any other use without 

permission of the museum. Kind request for non-republication and any other use of the images (Images: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 16). 
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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης είναι τα «Μνημεία της Συμφιλίωσης», τα οποία θα εξεταστούν 

υπό το πρίσμα της μεταβατικής δικαιοσύνης και του στόχου της τελευταίας που δεν είναι άλλος από την 

συμφιλίωση και την ομαλή επιστροφή σε δημοκρατικό καθεστώς. Μια επανόρθωση που επιδιώκεται σε 

περιοχές οι οποίες έχουν υποστεί δικοινοτικές διαμάχες, εμφυλίους πολέμους ή οποιαδήποτε μορφή 

συλλογικής βίας και μαζικής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει διαρρήξει την κοινωνία 

και επιζητά επίλυση. Η ομαλή μετάβαση σε ένα κράτος δικαίου που θα επιληφθεί των διαφορών και θα 

οδηγήσει την κοινωνία στην επόμενη μέρα, καθορίζεται από την μεταβατική δικαιοσύνη. Ενδεικτικά 

παραδείγματα είναι αυτό της Νότιας Αφρικής που αποτέλεσε πρότυπο στην εξέλιξη της μεταβατικής 

δικαιοσύνης και αυτό της Κύπρου το οποίο είναι το βασικό θέμα της διατριβής μου στην διαδικασία που 

βιώνουμε όλοι για μια δίκαιη επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Για να αντιμετωπιστεί το τραύμα στην 

κοινωνία πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία η οποία θα φέρει τους εμπλεκόμενους απέναντι στο 

παρελθόν τους. Σημαίνοντα ρόλο σε αυτήν την διαδικασία διαδραματίζει η δημόσια ιστορία μέρος της 

οποίας αποτελούν και τα μνημεία της συμφιλίωσης. Στην παρούσα εισήγηση θα αναλυθούν μνημεία ανά 

τον κόσμο τα οποία έχουν ως στόχο την συμφιλίωση με το παρελθόν. Θα γίνει αναφορά των κοινών 

χαρακτηριστικών αλλά θα υπερθεματιστεί και η διαφορετικότητα τους, ώστε να γίνει κατανοητή και η 

μοναδικότητα της κάθε περίπτωσης, όπως και στις χώρες που εκπροσωπούν και έχουν να αντιμετωπίσουν 

διαφορετικές προκλήσεις η κάθε μία. Η προσπάθεια για την καταγραφή των μνημείων θα ήταν ανώφελη, 

αν δεν τονιστεί η πρόσβαση και η αγαστή συνεργασία που πρέπει να έχουν με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

όλων των βαθμίδων της παιδείας και σε όλη την κοινωνία συλλήβδην. Αυτή η προσπάθεια είναι σημαντική 

για την κατανόηση της νέας γενιάς με το παρελθόν. Κλείνοντας πρέπει να ειπωθεί ότι αυτή η εισήγηση 

έρχεται να προστεθεί στο όλο και περισσότερο αυξανόμενο ενδιαφέρον διεθνώς για την μεταβατική 

δικαιοσύνη. 

 

Abstract 

This text is going to examine the “reconciliation monuments” in the light of transitional justice and its aim 

is no other than the reconciliation and smooth transition to democracy. A redress sought in areas suffering 

from bi-communal conflicts, civil wars, or any other form of collective violence and gross violation of 



1 
 

1 
 

human rights that have ruptured society and demand resolution. The smooth transition to a rule of law that 

will iron out the differences and will lead society to turn the page is set by transitional justice. South Africa 

is an indicative example that exemplified the development of transitional justice and so is Cyprus, the main 

subject of my thesis, during the process we all witness for a just resolution of the Cyprus issue.  In order for 

the trauma in society to be treated a procedure needs to be followed that should make the involved face their 

past. Public History, whose part is the reconciliation monuments, plays a vital role in this procedure. In this 

proposal we are going to examine global monuments whose aim is the reconciliation with the past.  

Moreover, we are going to discuss their similarities and state their differences so as to show the 

distinctiveness of each case, likewise the countries they represent that each of which has to face different 

challenges. The endeavor to record the monuments would be fruitless unless the access and excellent 

cooperation, which they should have with the educational institutions of all levels and society altogether, 

weren’t stressed.  This endeavor is crucial for the younger generation to understand the past. In conclusion, 

it should be stated that this proposal should be added to the increasing global interest of transitional justice. 

 

   

Εισαγωγή (Ιστορικό πλαίσιο) 

  

Με αφετηρία το Κυπριακό και τις γνωστές διαμάχες του 1963-64, που ήταν η αρχή της επιβολής 

της πράσινης γραµµής και της διχοτόμησης  της Κύπρου (µετά τις συρράξεις Ελληνοκυπρίων και 

Τουρκοκυπρίων) και την εισβολή της Τουρκίας το 1974, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις 

(η πρώτη στις 20\07\1974 και η δεύτερη στις 14\08\1974), δημιουργήθηκαν στο νησί ανοιχτές και 

ίσως ανεπούλωτες πληγές. Θα επιχειρήσω στην διατριβή µου να συγκρίνω το τραύμα που έχει 

επέλθει στις δύο κοινότητες και την ανάγκη για επίλυση του προβλήματος του Κυπριακού µέσω 

της συμφιλίωσης των πολιτών για να έχει πραγματική υπόσταση και εφαρμογή, όποια λύση 

επιτευχθεί σε πολιτικό επίπεδο. Γι’ αυτό τον σκοπό θα ασχοληθώ µε την Δημόσια Ιστορία, µια 

µορφή της ιστορίας που έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και εστιάζει στο πώς η τελευταία 

διαμορφώθηκε σε περιοχές όπου έχουν δημιουργηθεί βίαιες συγκρούσεις και διχασμός στην 

κοινωνία. Ένα λοιπόν από τα κοµµάτια που µε ενδιαφέρουν ερευνητικά είναι και τα µνημεία 

συμφιλίωσης ανά τον κόσμο, εφόσον και αυτά αποτελούν κοµµάτι της Δημόσιας Ιστορίας και 

έχουν ως απώτερο σκοπό τη δημιουργία κουλτούρας συμφιλίωσης ή εποφθαλµιούν σε άλλους 

σκοπούς, όπως θα αναλύσω στη συνέχεια. Πρέπει να τονιστεί ότι τα τελευταία χρόνια 

καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες, ώστε να αντιμετωπιστεί η ανθρώπινη διάσταση του 

θέματος. Για να βελτιωθεί η συνεργασία και να δρομολογηθεί η συμφιλίωση, έπρεπε, ωστόσο, να 

ωριμάσουν οι συνθήκες σε διεθνές επίπεδο, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στην Κύπρο (και στις δυο 

κοινότητες) µε την αρωγή των διεθνών οργανισµών να ξεκινήσει τη διαδικασία επίλυσης του 

προβλήματος. Στη διατριβή θα επιχειρήσω µια σύγκριση των προσπαθειών που καταβλήθηκαν 

από διεθνείς οργανισμούς –µέσω της ενεργοποίησης μηχανισμών  επανορθωτικής δικαιοσύνης- 

σε χώρες που έχουν υποφέρει από αιματηρές εμφύλιες ή διακοινοτικές διαμάχες και προσπαθούν 

να επανέλθουν σε ειρηνικό και δημοκρατικό καθεστώς. Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό σημείο 

που πραγματοποιείται η μετάβαση από ένα αυταρχικό καθεστώς σε ένα καθεστώς δημοκρατικής 

διακυβέρνησης, καθώς και στην περίπτωση κατά την οποία τερματίζονται οι εμφύλιες 

συγκρούσεις και η κοινωνία μεταβαίνει σε ένα στάδιο ειρηνικής συνύπαρξης, ανακύπτει το φλέγον 

ζήτημα της ορθής απονομής της δικαιοσύνης για τα εγκλήματα και τις αδικίες που έχουν τελεστεί. 
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Η εφαρμογή του δικαίου υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δίνει στο καθεστώς την έννοια της 

μεταβατικής δικαιοσύνης, εφόσον αυτή προσδιορίζεται ως «η αντίληψη του δικαίου σε περιόδους 

πολιτικής µετάβασης». Η περίπτωση της Κύπρου σε σύγκριση µε άλλες περιοχές που έχει λάβει 

δράση η μεταβατική δικαιοσύνη (λόγου χάρη η Νότια Αφρική) έχει ένα κοινό σηµείο: έχουν ζήσει 

αμφότερες τη διαμάχη και τις φρικαλεότητες του παρελθόντος. Αυτό το κοινό σηµείο θα 

προσπαθήσω να ερευνήσω συνάμα µε την εφαρμογή που μπορεί να έχει το µοντέλο της 

µεταβατικής δικαιοσύνης στην περίπτωση της Κύπρου. Συγχρόνως, θα αναλύσω διεξοδικά 

πρωτοβουλίες και δράσεις που έλαβαν χώρα συλλογικά ή µεµονωµένα από την κοινωνία των 

πολίτων και είχαν ως στόχο την συμφιλίωση και τον διάλογο ανάµεσα στις δύο κοινότητες, οι 

οποίες αυξήθηκαν ραγδαία τα τελευταία χρόνια µε το άνοιγμα της διαχωριστικής γραµµής και την 

πρόσβαση της µίας κοινότητας στην άλλη το 2003. 

  

Η μεταβατική δικαιοσύνη 

  

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι τα µνηµεία της Συµφιλίωσης, τα οποία θα εξεταστούν 

υπό το πρίσµα της µεταβατικής δικαιοσύνης, η οποία αναλύεται ακολούθως:  Η µαζική παραβίαση 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αναγνωρίζεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, ως µια 

ξεχωριστή µορφή παραβίασης σε σύγκριση µε τις εξατοµικευµένες περιπτώσεις χρήσης βίας. Η 

µαζική βία, ως µια ιδιάζουσα εγκληµατική συµπεριφορά που λαµβάνει τεράστιες διαστάσεις, 

εντοπίζεται συχνότερα σε ενδοκρατικές συγκρούσεις οι οποίες φανερώνουν την παντελή έλλειψη 

ανασχετικών ή προληπτικών δοµών του κράτους, κυρίως του δικαιοδοτικού του συστήµατος. Οι 

ανυπέρβλητες φυλετικές και ιδεολογικές διαφορές µεταξύ κοινωνικών οµάδων είναι το αίτιο της 

ύπαρξης βαθιάς κοινωνικής σύγκρουσης και αποτελούν τον αποφασιστικό παράγοντα έξαρσης 

των περιστατικών συλλογικής βίας. Η βία σε πολιτικό επίπεδο, λαµβάνει συχνά τη µορφή της 

τέλεσης ειδεχθών εγκληµάτων που καταδικάζονται συλλήβδην από τη διεθνή κοινότητα.  

Ειδικότερα,  κατά το χρονικό σηµείο που πραγµατοποιείται η µετάβαση από ένα αυταρχικό 

καθεστώς σε ένα καθεστώς δηµοκρατικής διακυβέρνησης και καταπαύουν οι εµφύλιες πολεµικές 

συγκρούσεις, καθώς η κοινωνία βαίνει προς ένα στάδιο ειρηνικής συνύπαρξης, ανακύπτει το 

ζήτηµα της ορθής απονοµής δικαιοσύνης. Η απονοµή της δικαιοσύνης στις συγκεκριµένες 

συνθήκες βρίσκει την εφαρµογή της στον όρο της  «µεταβατικής δικαιοσύνης», εφόσον αυτή 

προσδιορίζεται ως «η αντίληψη του δικαίου σε περιόδους πολιτικής µετάβασης». Ταυτόχρονα, η 

αύξηση των µαρτυριών, η περιγραφή της τραυµατικής εµπειρίας ακραίων γεγονότων του 20ού 

αιώνα (γενοκτονίες, εθνοκαθάρσεις, ολοκληρωτισµοί, εµφύλιοι πόλεµοι, παγκόσµιοι πόλεµοι, 

Ολοκαύτωµα, αποικιοκρατία κ.ά.), η συναισθηµατική ή ηθική πρόσβαση στο παρελθόν, η 

αµφισβήτηση και η υποβάθµιση της αξίας της πολυπρισµατικής επιστηµονικής ενασχόλησης 

επιτείνουν το πρόβληµα της αντικειµενικοποίησης των όρων αναπαράστασης και ερµηνείας του 

παρελθόντος. Εξάλλου, η βαρύνουσα σημασία που έχουν αποκτήσει οι σπουδές της µνήµης και 

του τραύµατος στον ίδιο τον ακαδηµαϊκό χώρο, σε συνδυασµό µε την εντεινόµενη µέριµνα 

κρατών και διεθνών οργανισµών για τη συµβολική αποκατάσταση θυµάτων και την αναδροµική 

ποινικοποίηση των απαράγραπτων µαζικών εγκληµάτων εναντίον της ανθρωπότητας, περιπλέκει 

ακόµα περισσότερο τα πράγµατα, οδηγώντας σε αδιέξοδες αντιλήψεις, που συγχέουν την ιστορική 

αλήθεια µε την ιστορική δικαιοσύνη. Πολλά και διαφορετικά ιστορικά γεγονότα έρχονται στη 

δηµόσια συζήτηση, γίνονται αντικείµενο έντονου – ενίοτε µάλιστα και παθολογικού – 
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ενδιαφέροντος ποικίλων και ετερόκλητων κοινωνικών οµάδων, προβάλλονται από τα MME και 

την πολιτιστική βιοµηχανία, εγγράφονται σε πολιτικές ταυτότητας και πολλές φορές διχάζουν την 

κοινή γνώµη, κατακερµατίζοντας το ιστορικό νόηµα και προκαλώντας όλο και συχνότερα αυτό 

που αποκαλούµε στο πεδίο των ιστορικών σπουδών «συµβολικούς πολέµους».  

Γίνεται κατανοητό, λοιπόν, ότι σε αυτές τις περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη για την µετάβαση, 

εκτός από τον ρόλο της δικαιοσύνης, εξίσου σηµαντικό ρόλο λαµβάνει και η Δηµόσια Ιστορία 

όπου εµφανίζεται στο προσκήνιο, όταν η κοινωνία ψάχνει τρόπο να επουλώσει τις πληγές του 

παρελθόντος, Δηµόσια Ιστορία (µετάφραση του Public History), όπως χρησιµοποιείται ο όρος στο 

εξωτερικό, έχει εµφανιστεί στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Η Δηµόσια Ιστορία έχει άµεσο 

αντίκτυπο στην κοινωνία και πρόσβαση σε αντίθεση µε την ακαδηµαϊκή ιστορία. Η δηµόσια 

ιστορία αποσκοπεί, κατά περίπτωση, στην πληροφόρηση, πρόσβαση στην βάση της κοινωνίας και 

τη µαζική ιστορική ενηµέρωση, στην καταγραφή της τραυµατικής µνήµης, στη συσχέτιση µνήµης 

και ταυτότητας, στην ιστορική αφύπνιση, 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.  Η Δηµόσια Ιστορία είναι πολυεπίπεδη και συνεργάζεται µε 

πολλούς διαφορετικούς «επιστηµονικούς συνεργάτες» µε απώτερο στόχο την άµεση πρόσβαση 

στην κοινωνία. Ανάµεσα σε αυτούς τους συνεργάτες συναντάµε (δηµοσιογράφους, 

κινηµατογραφιστές, υπεύθυνούς αρχείων και µουσείων αλλά και καλλιτέχνες). Πολλά και 

διαφορετικά ιστορικά γεγονότα έρχονται στη δηµόσια συζήτηση. Άλλωστε, οι έρευνες δείχνουν 

ότι η δηµόσια ιστορία και ειδικά ο κινηµατογράφος προκαλούν άλλοτε συγκρούσεις και άλλοτε 

γόνιµους διαλόγους. Στους καλλιτέχνες και τους δηµιουργούς µνηµείων, που είναι φορείς της 

Δηµόσιας Ιστορίας, συµπεριλαµβάνονται και οι οργανωτές εκθέσεων ιστορικού χαρακτήρα 

(χαρακτηριστικά παραδείγµατα θα δούµε παρακάτω). Χαρακτηριστική δράση λαµβάνουν  και οι 

ξεναγοί που µεταδίδουν τις γνώσεις µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων αλλά και την τοπική ιστορία 

του εκάστοτε τόπου σε ανθρώπους από όλο τον κόσµο. Ενδεικτικό παράδειγµα µας δίνει ο Χαγκεν 

Φλάισερ µέσα από το βιβλίο του «Πόλεµοι της µνήµης» που κάνει µνεία στην 60η επέτειο της 

απόβασης της Νορµανδίας και των 1.000.000 επισκεπτών που βρέθηκαν εκεί (Fleischer, 2000). 

Στη Δηµόσια Ιστορία δεν υπάρχουν µόνο αναφορές γεγονότων αλλά και εντονότατες διαµάχες, 

όπως προαναφέρθηκε, που παίρνουν την µορφή χιονοστιβάδας και διχάζουν την κοινωνία, είτε 

αυτό αφορά µνηµεία που είναι και το άµεσο ενδιαφέρον µας είτε βιβλία Ιστορίας είτε προσωπικές 

επιθέσεις σε επαγγελµατίες ιστορικούς µε στόχο την επίτευξη ενός γόνιµου διαλόγου ο οποίος θα 

ενηµερώσει την κοινωνία που απείχε κατά το παρελθόν από τις διεργασίες της ακαδηµαϊκής 

ιστορίας ή επίτευξη των προσωπικών σκοπιµοτήτων αυτών που δηµιουργούν τις διενέξεις για 

ιδίων όφελος (λόγου χάρη. η διαµάχη για το βιβλίο της ΣΤ΄ Δηµοτικού). Σηµαντικό ρόλο στη 

διαμορφωθείσα κατάσταση έχει παίξει και η µετεξέλιξη των µνηµείων µε το παρελθόν. Τα 

µνηµεία πλέον δεν έχουν τον ιερό ρόλο που είχαν παλιά όταν έπαιρναν την µορφή µαυσωλείου 

και απείχαν από την καθηµερινότητα της κοινωνίας σανως συνέχεια της εκάστοτε κυβερνητικής 

απόφασης. Σήµερα τα µνηµεία έχουν άµεση σχέση µε την κοινωνία αποτελώντας µέρος της, 

πολλές φορές δε εκπορεύονται από αυτήν µιας και δημιουργούνται µε απαίτηση της. Τα μνημεία 

είναι ζωντανό µέρος της καθημερινότητάς µας είτε περνώντας δίπλα τους είτε δίνοντας ραντεβού 

σε αυτά. Η µνήμη της πόλης συγκροτείται µέσα απ’ τα μνημεία της ισχυρίζεται ο Γερμανός 

σκηνοθέτης Βίµ Βέντερς (Δροµπούκη, 2015). 
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Δηµόσιος-Αστικός χώρος 

  

Σύμφωνα µε στοιχεία από τα αρχεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι χώροι που 

επιλέγονται είναι τόποι που διαμορφώνουν τη συλλογική μνήμη, χώροι που στη διάρκεια των 

χρόνων διαδραματίζονται γεγονότα ξεχωριστά, στιγμές που αφήνουν ανεξίτηλο το σημάδι τους 

στον καθέναν, αφού όλοι έχουν δυνατότητα προσέγγισης σε αυτούς. Εξάλλου, έχουν καθιερωθεί 

ως οι πιο κατάλληλοι για να φιλοξενήσουν από την αγαλλίαση της συναδέλφωσης, µέχρι το 

ξέσπασμα της διαμαρτυρίας και την πίκρα της σύγκρουσης. Είναι τέλος οι χώροι στους οποίους 

αποτυπώνεται διαφορετικά κάθε φορά η αισθητική της εποχής, η ευαισθησία και το γούστο της. 

  

Πώς ήταν οι πλατείες µε τα µνηµεία και πώς είναι σήμερα 

  

Η περίοδος του Νεοκλασικισμού στερεί από την αστική πλατεία το βασικό χαρακτηριστικό του 

ελεύθερου χώρου στο κέντρο, αφού τοποθετεί πάνω σε “βάθρο” κτίρια-μνημεία, περιορίζοντας 

την ελεύθερη κίνηση στον εναπομείναντα χώρο περιµετρικά αυτού του στοιχείου. Κατά την 

περίοδο αυτή, η πλατεία παίζει τον ρόλο της προθήκης για την έκθεση του αρχιτεκτονικού ή 

γλυπτικού έργου, χάνοντας τη ζωτικότητα και τη σηµασία της για την ίδια την πόλη. Στο πρώτο 

µισό του 20ου αιώνα, η πλατεία αποκτά µνηµειακές διαστάσεις, προκειµένου να αποτελέσει χώρο 

επίδειξης στρατιωτικής δύναµης, ειδικότερα στις χώρες µε ολοκληρωτικά καθεστώτα ή έλλειμµα 

δηµοκρατίας. Διευρύνονται οι υπάρχουσες πλατείες των παλιών πόλεων και δηµιουργούνται νέες, 

µε γνώµονα όχι πια τις διαστάσεις του ατόµου, αλλά την επιβολή αισθήµατος υποταγής των 

πολιτών. Οι σύγχρονες πλατείες υιοθετούν µια πιο φιλελεύθερη άποψη, σχετικά µε το δικαίωµα 

οικειοποίησης του δηµόσιου αστικού χώρου από τον άνθρωπο. Βασικός στόχος τους είναι η 

αναβίωση των παραδοσιακών αξιών των παλιών πλατειών, ως λειτουργικά κέντρα, σηµεία 

αναφοράς και κοινωνικής συνάθροισης. Ο σχεδιασµός αποτελεί το βασικό εργαλείο προς αυτή την 

κατεύθυνση.  Κάθε πόλη περικλείει ένα δυναµικό σε πλατείες, που ενεργοποιείται και αυξάνει 

κατά καιρούς, οι οποίες αποτελούν και ένα δείκτη ποιότητας του περιβάλλοντος κάθε περιοχής. 

Λειτουργούν ως χώροι συνάντησης, που οι µικρής κλίµακας παρεµβάσεις, εύστοχες και 

προσωποποιηµένες, αναβαθµίζουν τον ευρύτερο αστικό χώρο, αντικατοπτρίζοντας ταυτόχρονα 

και την ποιότητα της πόλης στην οποία ανήκει. Ένα έργο τέχνης πρέπει να διατηρεί την «επαφή» 

του µε το χώρο στον οποίο βρίσκεται, για να µην είναι στείρο ούτε απρόσωπο το ίδιο αλλά ούτε 

και η επικοινωνία του µε το κοινό. Κάθε χώρος περιέχει τη δική του ιστορία, τον δικό του 

πολιτισµό, δεν είναι µία λευκή σελίδα ή µία “παιδική χαρά” για τον καλλιτέχνη που καλείται να 

δηµιουργήσει σε αυτόν. Εξάλλου, από τη στιγµή που τοποθετείται στο δηµόσιο χώρο παύει να 

είναι ένα πλαστικό αντικείµενο, γίνεται αντιληπτό και «δουλεύει» µέσα στο χώρο που βρίσκεται, 

διαµορφώνοντας µνήµες ως φορέας πλέον της δηµόσιας ιστορίας. Δεν µπορεί να µετακινηθεί ή 
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να πωληθεί, όπως συµβαίνει µε τα έργα στις γκαλερί. Μπορεί όµως να αλλάξει στην πάροδο του 

χρόνου είτε από την φυσική φθορά του µνηµείου εξωτερικά αλλά είτε και στο νόηµα που πρέσβευε 

την στιγµή που δηµιουργήθηκε, καθώς καταλυτικός παράγοντας σε αυτό είναι οι διαµορφωθείσες 

συνθήκες ανά εποχή. Σηµαντική παράµετρο αποτελεί το γεγονός ότι οι αστικοί χώροι είναι 

ανοιχτοί στις µορφικές αλλαγές και στις νέες πολεοδοµικές «σκηνοθεσίες», παράγοντας που 

αρχικά πρέπει να ληφθεί υπόψη, ώστε να βρεθούν οι µηχανισµοί διατήρησης του έργου για κάθε 

περίπτωση. Γενικά, το σύνολο των γλυπτών σε µία πόλη πρέπει να παρουσιάζει µια 

ολοκληρωµένη εικόνα που θα διαµορφώνεται από την ιστορία, τη µνήµη, την παράδοση, την 

αρχιτεκτονική, την αισθητική αλλά και την χρηστικότητα παράλληλα. Δεν αρκεί µόνο µία 

αξιόλογη καλλιτεχνική δηµιουργία. Η παρουσία της γλυπτικής στο δηµόσιο χώρο δεν θα πρέπει 

να υποβαθµίζεται από άλλους παράγοντες που συµπληρώνουν τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ η 

συνεργασία φορέα και καλλιτέχνη, πρέπει να επιδιώκεται  σε πολλές παραµέτρους των δύο για 

την επίτευξη ενός άρτιου αποτελέσµατος. 

 

Τα µνηµεία της Συµφιλίωσης  

   

Τίτλος έργου: Εκκλησία της Συµφιλίωσης 

Θέση: Βερολίνο 

Έτος κατασκευής: 1999 

Υλικό κατασκευής: Σώµα αµµοκονιάµατος αργίλου 

Καλλιτέχνης: Martin Rauch 
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Εικόνα 1: Εκκλησία Συμφιλίωσης, Βερολίνο 

 

 

Η Εκκλησία της Συµφιλίωσης (που χτίστηκε το 1894) ανατινάχτηκε από τα συνοριακά 

στρατεύµατα της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Γερµανίας το 1985. Ύστερα από την οικοδόµηση του 

τείχους το 1961, το κτίριο έµεινε απρόσιτο, καθώς βρισκόταν στη λωρίδα του θανάτου. Η πτώση 

του τείχους το 1989 ανάγκασε την ενορία της συµφιλίωσης να επαναπροσδιορίσει τη θέση της. 

Αφού µελετήθηκαν πρώτα ορισµένα πρακτικά ζητήµατα, η ενορία έθεσε διάφορους στόχους, 

κυρίως να διατηρήσει στη µνήµη της την αφοσίωση των κατοίκων της Bernauer Strasse. Σχετικά 

σύντοµα συνειδητοποίησε ότι φέρει επίσης, µεγάλη ευθύνη απέναντι στην Ιστορία. Αρκετά 

γνωστά ιστορικά παραδείγµατα της ευθύνης αυτής είναι το «Μνηµείο του τείχους του Βερολίνου» 

και η δηµιουργία της «Buerger-Buero», µιας οργάνωσης για τα θύµατα της δικτατορίας της 

Λαϊκής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας. 

Έπρεπε, επιπρόσθετα να επανεξεταστεί το θέµα του προφίλ της «εκκλησίας της πόλης» στην 

Bernauer Strasse, δεδοµένου µάλιστα ότι επιστράφηκαν οι καµπάνες και η Αγία Τράπεζα της 

παλιάς Εκκλησίας της Συµφιλίωσης, κι έγιναν ανασκαφές στα παλιά θεµέλια του κτιρίου. Το 

Παρεκκλήσι της Συµφιλίωσης είναι το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας: µια σύγχρονη 

κατασκευή από αµµοκονίαµα στα θεµέλια της παλιάς εκκλησίας, που επιτρέπει έτσι στην αρχική 

Αγία Τράπεζα και στις καµπάνες να πάρουν ξανά την αρχική τους θέση. Μετά την παρουσίαση 

της Εκκλησίας της Συμφιλίωσης, ενδεικτικό παράδειγμα ενός μνημείου που λειτουργεί ευεργετικά 

στην Δηµόσια Ιστορία της Γερμανίας, θα πρέπει να ειπωθεί ότι η Δημόσια Ιστορία καθορίζει ή 

αποδοµεί συλλογικές ταυτότητες, γεγονός που την καθιστά επικίνδυνη αλλά και άκρως ελκυστική 

προς την επίσηµη Δηµόσια αφήγηση. Όλοι οι φορείς της Δηµόσιας Ιστορίας (µουσεία, εκθέσεις, 

ταινίες και µνηµεία) µας επιτρέπουν να εξετάσουµε την σχέση της κοινωνίας σήµερα µε το 

παρελθόν. Πρέπει να τονιστεί ότι το παρελθόν δεν µένει αµετάβλητο αλλά µεταβάλλεται συνεχώς, 

ανάλογα µε τα ερωτήµατα που θέτουµε σήµερα και µε αυτά που θα θέσουµε στο µέλλον. Η 

Δηµόσια Ιστορία περικλείει/έχει µια διαλεκτική συζήτηση µέσα της, του παρόντος µε το 
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παρελθόν, που αυτό από µόνο του όταν έχει ως διακύβευµα τραυµατικές µνήµες, φέρει τα έντονα 

συναισθήµατα σε πρώτο πλάνο και τον φορέα που τα ανακινεί λόγου χάρη τα µνηµεία της 

συµφιλίωσης σε ρόλο πρωταγωνιστικό. Ακόµα και στην Ελλάδα γίνεται αντιληπτή η σφοδρότητα 

αυτής της διαµάχης που κλονίζει εθνικά αφηγήµατα που χρόνια κυριαρχούν, όπως σε κάποια από 

τα µνηµεία που θα παρουσιάσω. 

  

 

Τίτλος έργου: Μνηµείο της Συµφιλίωσης 

Θέση: Πλατεία Κλαυθµώνος (Αθήνα) 

Έτος κατασκευής: 1987 

Υλικό κατασκευής: Ορείχαλκος 

Καλλιτέχνης: Βασίλης Δωρόπουλος 

 

Εικόνα 2: Μνημείο Συμφιλίωσης, Αθήνα 

 

  

Το γλυπτό σύµπλεγµα «Εθνική Συµφιλίωση» βρίσκεται στο κέντρο περίπου της πλατείας 

Κλαυθµώνος. Φιλοτεχνήθηκε από τον ιµπρεσιονιστή γλύπτη Βασίλη Δωρόπουλο. Είναι ένα 

ιδιαίτερα ευµέγεθες µνηµείο, το οποίο απεικονίζει τρεις ανθρωπόµορφες φιγούρες ύψους 8 

µέτρων να εναγκαλίζονται, σε ένδειξη συµφιλίωσης. Οι τρεις ανθρώπινες µορφές, καθεµία από 

τις οποίες έχει οχτώ µέτρα ύψος, υψώνουν το χέρι τους η µια προς την άλλη και τα τρία χέρια 
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ενώνονται ψηλά. Με αυτόν τον τρόπο, ο καλλιτέχνης θέλει να αναδείξει όχι µόνο την σύµπνοια 

και την οµόνοια (µέσω της ένωσης των χεριών), αλλά και την τάση για κάτι υψηλότερο, ανώτερο 

(µέσω της κατεύθυνσης των χεριών προς τα ψηλά, προς τον ουρανό). Το 1989, µε αφορµή τα 

αποκαλυπτήρια του γλυπτού, η Κλαυθµώνος µετονοµάζεται επίσηµα σε Πλατεία Εθνικής 

Συµφιλίωσης. Η γλυπτική σύνθεση συνδέθηκε χρονικά µε την ψήφιση του νόµου 1863/1989, που 

έθετε επίσηµα τέλος στον εµφύλιο πόλεµο. Ήταν µια ενωτική κίνηση για να τονιστεί και να δοθεί 

το µήνυµα από το κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας, της έµπρακτης εθνικής συµφιλίωσης. 

 

Τίτλος έργου: Μνηµείο της Ανθρωπότητας 

Θέση: Καρς (Τουρκία) 

Έτος κατασκευής: 2006 

Υλικό Κατασκευής: Οπλισμένο σκυρόδεμα 

Καλλιτέχνης: Μεχµέτ Ακσόυ 

 

Εικόνα 3: Μνημείο της Ανθρωπότητας, Τουρκία 

 

 

Το 2006 ο δήµαρχος Ναΐφ Αλιµπέγιογλου της πόλης Καρς της Ανατολικής Τουρκίας αποφάσισε 

να στήσει ένα γλυπτό ως χειρονοµία φιλίας στην Αρµενία. Η δηµιουργία του «Μνηµείου της 

Ανθρωπότητας» ανατέθηκε στον γνωστό Τούρκο γλύπτη Μεχµέτ Ακσόυ. Όταν ολοκληρώθηκε, 



9 
 

9 
 

είχε ύψος 30 µέτρων ενός γλυπτού από σκυρόδεµα και βάρους 19 τόνων, που παρουσιάζει ένα 

ανθρώπινο σώµα κοµµένο στα δύο, το οποίο συµβόλιζε τον διχασµό, µε δύο πρόσωπα, το ένα να 

αντικρίζει το άλλο. Το γλυπτό ήταν αφιερωµένο στην γενοκτονία των Αρµενίων και στον θάνατο 

των Μωαµεθανών  συµβολίζοντας την ελευθερία και την φιλία. Οι πρώτες αντιδράσεις ήρθαν από 

τον τοπικό εκπρόσωπο του κόµµατος εθνικιστικής δράσης Οκτάι Άκτας που διερωτιόταν γιατί η 

Τουρκία έχει σκυµµένο το κεφάλι;; έχει λόγο να ντρέπεται;. Εν τέλει κατεδαφίστηκε το 2011 µετά 

από δηλώσεις του πρωθυπουργού Ερντογάν που είχε εξαπολύσει θύελλα επικρίσεων κατά την 

επίσκεψή του στην Καρς τον Ιανουάριο, χαρακτηρίζοντας το µνηµείο "τερατούργηµα... ένα 

αλλόκοτο πράγµα το οποίο  ανεγέρθηκε" κοντά στον τάφο ενός λόγιου µουσουλµάνου. Οι 

επικρίσεις του είχαν σαφή αναφορά στο Ισλάµ, κατά το οποίο τα αγάλµατα συχνά απορρίπτονται 

γιατί θεωρούνται ειδωλολατρικά. Ο γλύπτης Μεχµέτ Ακσόυ προειδοποίησε ότι η καταστροφή του 

έργου του θα συνιστά «επανάληψη αυτού που έκαναν οι Ταλιµπάν στο Αφγανιστάν, οι οποίοι 

κατέστρεψαν τα αγάλµατα του Βούδα» το 2001 στην κοιλάδα Μπαµιγιάν και θα εµποδίσει την 

ενταξιακή πορεία της Άγκυρας στην ΕΕ. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το γλυπτό θα καταστραφεί 

γιατί ανεγέρθηκε σε περιοχή όπου απαγορεύεται η κατασκευαστική δραστηριότητα (ξεκάθαρα ως 

πρόφαση εκλαμβάνονται οι λόγοι που επικαλέστηκε η κυβέρνηση της Τουρκίας  για να 

καταστρέψει το μνημείο) προκειµένου να προστατευτεί η φύση και τα γύρω ιστορικά µνηµεία. 

  

Τίτλος έργου: Η Κοιλάδα των Πεσόντων (Valle de los Caídos) 

Θέση: Ισπανία 

Έτος κατασκευής: 1958 

Καλλιτέχνης: Pedro Muguruza, Diego Méndez 
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Εικόνα 4: Η Κοιλάδα των Πεσόντων, Ισπανία 

 

 

 Η Κοιλάδα των Πεσόντων (Valle de los Caídos) βρίσκεται σε απόσταση περίπου 10 χιλιοµέτρων 

βορειοανατολικά του Εσκοριάλ. Πρόκειται για ένα οικιστικό συγκρότηµα που χτίστηκε µεταξύ 

1940 και 1958 για να τιµήσει όλους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του 

ισπανικού εµφυλίου πολέµου (1936-1939). Το µνηµείο κατασκευάστηκε µε πρωτοβουλία του 

Φράνκο και περιλαµβάνει ένα µαυσωλείο, τη βασιλική του Αγίου Σταυρού (Basílica de la Santa 

Cruz del Valle de los Caídos), όπου βρίσκεται και ο τάφος του Φράνκο και τον συνοδεύει ο 

µεγαλύτερος σταυρός του κόσµου ύψους 152 µέτρων. Αρχιτέκτονες του µνηµείου ήταν ο Pedro 

Muguruza και ο Diego Méndez. Για την κατασκευή όλου του συγκροτήµατος χρειάστηκαν πάνω 

από 2.500 εργάτες. Στο µαυσωλείο είναι θαµµένοι περίπου 40.000 άνθρωποι, ενώ στη βασιλική 

του Αγίου Σταυρού οι µόνοι τάφοι που υπάρχουν, είναι του Juan Antonio Primo de Riviera και 

του ίδιου του Φράνκο. Σήµερα, στην Κοιλάδα των Πεσόντων καταφτάνει πλήθος κόσµου από όλες 

τις γωνιές της γης. Κάθε χρόνο στις 20 Νοεµβρίου γίνεται επιµνηµόσυνη δέηση για τα θύµατα του 

Εµφύλιου.  

Αυτά αναφέρονται στην επίσηµη περιγραφή του µνηµείου αποκρύπτοντας αρκετά στοιχεία της 

πραγµατικότητας µε απώτερο στόχο να αναδειχθεί εντέχνως η συµφιλιωτική σηµερινή µορφή του 

μνηµείου. Τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω και ανατρέπουν την επίσηµη αφήγηση, έχουν 

συλλεχθεί από ένα άρθρο της Μάγδας Φυτιλή. Το µνηµείο έχτισαν πολιτικοί κρατούμενοι, που 

δούλευαν µε την µορφή της  καταναγκαστικής εργασίας σε άθλιες συνθήκες, και µπορούσαν µε 

αυτόν τον τρόπο να εξαγοράσουν µέρος της ποινής τους. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι οι ηττηµένοι 

υπέστησαν την ταπείνωση της οικοδόμησης του τάφου των νικητών. Πρέπει να ειπωθεί ότι ο 

Φράνκο αρχικά δεν είχε πρόθεση να συμπεριλάβει στην κοιλάδα νεκρούς της αντίπερα όχθης. Το 

καθεστώς,όµως, χρειαζόταν νεκρούς για να γεμίσει και να ολοκληρώσει το µνηµείο και γι’ αυτόν 

τον λόγο θάφτηκαν σοροί και των δύο πλευρών. Η κοιλάδα των Πεσόντων έχει πάρει την µορφή 

συμφιλιωτικού χαρακτήρα που παρουσιάζει ως σήμερα από το 1959. Με την σύγκριση των δυο 
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αφηγήσεων γίνεται φανερό πώς αλλοιώνεται η αλήθεια, όταν αυτή ξεβολεύει την επίσημη 

αφήγηση. Μία επίσημη αφήγηση που στην προκειμένη περίπτωση επιδιώκει να εξισώσει τις δύο 

πλευρές εξαγνίζοντας το παρελθόν μέσω του συμφιλιωτικού χαρακτήρα του μνημείου. Η 

συμφιλίωση είναι το ζητούμενο, εφόσον πρώτα υπάρξει μια ανοιχτή συζήτηση του παρελθόντος 

με το παρόν κοιτώντας πάντα το μέλλον. 

  

 

Τίτλος έργου: Το µνηµείο των 7 

Θέση: Gugulethu (Νότια Αφρική) 

Έτος κατασκευής: 2005 

Καλλιτέχνης: Donovan Ward και Paul Hendricks 

 

Εικόνα 5: Το μνημείο των 7 
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Το Gugulethu Seven Monument είναι ένα µνηµείο προς τιµήν των 7 αδικοχαµένων ανδρών που 

έχασαν την ζωή τους από τις δυνάµεις ασφαλείας της Νοτίου Αφρικής το 1986. Οι νεαροί άνδρες 

βρίσκονταν σε µια συνέντευξη για δουλειά, όταν ένα µίνι-βαν που οδηγήθηκε από έναν µυστικό 

αξιωµατικό ασφαλείας, τους σταµάτησε για έλεγχο και εν συνεχεία η αστυνοµία τους δολοφόνησε 

µε βάναυσο τρόπο. Οι δυνάµεις ασφαλείας κάλυπταν το έγκληµα, υποστηρίζοντας ότι ήταν 

τροµοκρατική πράξη, αλλά η πραγµατική ιστορία εκτέθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 

Επιτροπής Αλήθειας και Συµφιλίωσης και ως αναγνώριση δηµιούργησαν αυτό το µνηµείο. Το 

µνηµείο ανεγέρθηκε στις 21 Μαρτίου 2015 ηµέρα των ανθρώπινων δικαιωµάτων και αφιερώθηκε 

σε εφτά θύματα και συγκεκριμένα στους Mandla Simon, Mxinwa, Zanisile, Zenith Mjobo, Zola 

Alfred Swelani, Godfrey Jabulani Miya, Christopher Piet, Themba Mlifi και Zabonke John Konile 

(The Gugulethu Seven). Σε αντίθεση με το προηγούμενο μνημείο που παρουσιάστηκε, σε αυτήν 

την περίπτωση βλέπουμε πως η σωστή διεργασία παρελθόντος και παρόντος γεννάει την αλήθεια 

και μέσω αυτής επιτυγχάνεται η συμφιλίωση. Η  περίπτωση της Νότιας Αφρικής υπήρξε φάρος 

για άλλες περιοχές που έχουν υποστεί καταπατήσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων και έχουν να 

αντιμετωπίσουν μια διχασμένη κοινωνία.  

  

 

 

Τίτλος έργου: Μνηµείο της Ειρήνης και του Χριστού 

Θέση: Ελ Σαλβαδόρ 

Έτος κατασκευής: 1994 

Υλικό κατασκευής: Σκυρόδεµα και ορείχαλκο 

Καλλιτέχνης: Ruben Martinez 
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Εικόνα 6: Μνημείο της Ειρήνης και του Χριστού, Ελ Σαλβαδόρ 

 

  

Το γλυπτό απεικονίζει τον Ιησού. Το μνημείο συμβολίζει την ανάγκη για ειρήνη που έχει το Ελ 

Σαλβαδόρ μετά την εμφύλια διαμάχη, όπως και άλλα µέρη της Λατινικής Αμερικής. Στο αριστερό 

χέρι του Χριστού µε το περιστέρι (σύμβολο της ειρήνης) φανερώνει την πρόθεση του δημιουργού 

να προωθηθεί η ειρήνη µέσω του μνημείου στην χώρα. Το δεξί χέρι του αγάλματος συμβολίζει 

την αγάπη, την ευημερία και την ελπίδα που πρέπει να δείξει ο λαός συγχωρώντας ο ένας τον 

άλλον και κοιτάζοντας μπροστά. Η Λατινική Αμερική είναι μια περιοχή που έχει να αντιμετωπίσει 

πάρα πολλές διαμάχες στις χώρες που την απαρτίζουν και μέσω της συμφιλιωτικής διαδικασίας 

προσβλέπουν η κάθε μια ξεχωριστά σε ένα καλύτερο μέλλον.  

 

Τα μνημεία, για όλους τους παραπάνω λόγους που αναφέραμε, είναι σημαντικά µα ο ακρογωνιαίος 

λίθος, για να εδραιωθεί αυτή η νοοτροπία, είναι ο παιδαγωγικός τους ρόλος είτε αυτός αφορά στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (µε εκπαιδευτικές εκδρομές και ξενάγηση, παρουσίαση εργασιών) είτε 

την τριτοβάθμια εκπαίδευση µε διεξαγωγή επιστημονικών συνεδρίων και παρουσιάσεις εργασιών, 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών µε στόχο την εξειδίκευση τους, αλλά κυρίως τον 
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διάλογο και την απάντηση ερωτημάτων. Άλλωστε, οι 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 αλλά και τις μορφές ιστορικής συνείδησης των παιδιών και των νέων (Λεμονίδου, 

2015). Ενδεικτικό παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση είναι το πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης που 

βρίσκεται στον Γράµµο και της εξαίρετης δουλειάς που κάνει εκεί ο επιστημονικός συνεργάτης 

Ραϋµόνδος Αλβανός. 

  

Τίτλος έργου: Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης 

Θέση: Γράµµος 

Έτος κατασκευής: 2012 

 

Εικόνα 7: Το πάρκο της Συμφιλίωσης, Γράμμος 

 

 

«Το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης µας στέλνει ένα μήνυμα: να προσπαθήσουμε ο ένας να 

καταλάβει τον άλλον για να µην ξαναγίνει αυτή η µεγάλη καταστροφή, γιατί δεν αντέχει άλλες 
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καταστροφές η Ελλάδα» σημείωσε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας από 

τον Γράµµο. 

Το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης βρίσκεται στα λιβάδια της Κοτύλης και άρχισε να λειτουργεί το 

2012 υπό την αιγίδα του ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων. Στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας 

του έχουν οργανωθεί 24 συνέδρια από πανεπιστήμια και άλλες επιστημονικές οργανώσεις, ενώ 

17.000 άτομα ακόμη και σχολεία έχουν επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του. Οι Δήμοι της περιοχής 

ανέγειραν, από το 1999 και μετά, τις κτηριακές εγκαταστάσεις στην περιοχή αυτή του Γράµµου, 

που περιλάµβαναν αίθουσα εκδηλώσεων, εκθεσιακούς χώρους, αίθουσα βιβλιοθήκης και χώρο 

φιλοξενίας µε 12 δωµάτια. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή οι τότε Δήµοι Νεστορίου, Καστοριάς 

και Άργους Ορεστικού, παραχώρησαν τη χρήση των εγκαταστάσεων στο Ίδρυµα της Βουλής των 

Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία, προκειµένου αυτό να αποπερατώσει, 

οργανώσει και λειτουργήσει το "Πάρκο Εθνικής Συµφιλίωσης"». 

Οι δράσεις του «Πάρκου Εθνικής Συµφιλίωσης» Γράµµου, περιλαµβάνουν:  

• Την οργάνωση συνεδρίων, ηµερίδων, συναντήσεων από ή σε συνεργασία µε εκπαιδευτικά, 

ερευνητικά ιδρύµατα της χώρας µας και της αλλοδαπής, για θέµατα ειδικότερου ιστορικού 

ενδιαφέροντος, καθώς και για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, δεδοµένου ότι η περιοχή 

του Γράµµου διαθέτει µεγάλο πλούτο χλωρίδας και πανίδας.  

• Τη λειτουργία βιβλιοθήκης µε 4.500 τόµους ιστορικού και περιβαλλοντικού περιεχοµένου για 

την υποστήριξη µελετών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 

• Έκθεση ιστορίας της περιοχής µε φωτογραφικό και ψηφιακό υλικό για την ενημέρωση των 

επισκεπτών.  

• Έκθεση για το φυσικό περιβάλλον του Γράµµου µε φωτογραφικό και ψηφιακό υλικό, 

προκειµένου να πληροφορείται, αλλά και να ευαισθητοποιείται ο επισκέπτης σχετικά µε τον 

περιβαλλοντικό πλούτο του Γράµµου και τα είδη σπάνιας χλωρίδας και πανίδας της περιοχής. 

Σηµειώνεται ότι το 2007 ο Γράµµος υπέστη τεράστια οικολογική καταστροφή από τις πυρκαγιές 

που κατέκαψαν 30.000 στρέµµατα του δρυμού. Αυτή η διπλή λειτουργία του «Πάρκου Εθνικής 

Συμφιλίωσης» έχει ως στόχο όχι µόνο να αποτυπώσει το ιστορικό παρελθόν και να βοηθήσει στην 

κατανόησή του, αλλά παράλληλα να αναδείξει τον περιβαλλοντικό πλούτο του Γράµµου και την 

ευαισθησία που δικαιούται η ορεινή αυτή περιοχή. 

Σκοπός Δημιουργίας του Πάρκου: Το Πάρκο Εθνικής Συµφιλίωσης στοχεύει στην ανάδειξη και 

αξιοποίηση των τεκµηρίων της ιστορικής µνήµης, αλλά και του σπάνιου περιβαλλοντικού 

πλούτου της περιοχής. Συγκεκριµένα, το Πάρκο Εθνικής Συµφιλίωσης επιδιώκει: • να καταγράψει 

την ιστορία της περιοχής και τα ιστορικά κατάλοιπα που βρίσκονται σε αυτήν, • να ενθαρρύνει τη 

γνωριµία των πολιτών, αλλά και των επισκεπτών, µε τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία και το λαϊκό 

πολιτισµό της περιοχής του Γράµµου, • να αποτελέσει βήµα για τη διενέργεια συναφούς 

επιστηµονικής συζήτησης, • να διευκολύνει την πρόσβαση σε αρχειακό υλικό, • να προωθήσει 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε έναν τόπο όπου έλαβαν χώρα σηµαντικά ιστορικά γεγονότα, • 

να αναδείξει το φυσικό πλούτο του Γράµµου και της ευρύτερης περιοχής. Απώτερος στόχος του 

Πάρκου Εθνικής Συµφιλίωσης είναι να συµβάλει στην εθνική συµφιλίωση και στην ανάπτυξη του 

τόπου. 
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Εκπαιδευτικά προγράµµατα (σύµφωνα µε το πρόγραµµα του υπουργείου παιδείας της Κύπρου όσον 

αφορά τη µουσειακή αγωγή στα σχολεία για τα µουσεία και τους µνηµονικούς τόπους). 

 

Μέσω της μουσειακής αγωγής επιδιώκεται η επίτευξη του πρωταρχικού σκοπού της εκπαίδευσης: 

• Oλόπλευρη ανάπτυξη του ατόµου µέσα από την καλλιέργεια πολλαπλών µορφών γνώσεων, 

στάσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα. • Άνοιγµα του σχολείου 

στην κοινωνία και ενεργός δράση του µαθητή µέσα στους µουσειακούς και πολιτισµικούς χώρους. 

• Αξιοποίηση των µουσείων/µνηµείων και τις συλλογές τους έτσι ώστε να δοµήσουν νέα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα. Δηµιουργία Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Μ.Α. από το 1996.  

Όλοι οι στόχοι που αναφέρθηκαν σχεδιάζονται από ειδικά καταρτισµένους εκπαιδευτικούς 

αποσπασµένους συµβούλους σε συνεργασία µε τους επιθεωρητές δηµοτικής εκπαίδευσης και τους 

εφόρους των µουσείων. 

 Ο ρόλος της Μουσειακής Αγωγής είναι ο ακόλουθος: • Καλλιέργεια στον µέγιστο βαθµό των 

στόχων του σχολείου καθώς και της κουλτούρας των παιδιών και των εκπαιδευτικών για επίσκεψη 

σε µουσεία, και του σεβασµού της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. • Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών 

Προγραµµάτων τα οποία προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς άριστα δοµηµένες θεµατικές 

ενότητες για δηµιουργική αξιοποίηση τους στο περιβάλλον του σχολείου. • Δηµιουργική 

αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, µουσείων - µνηµείων του τόπου µας. • Aξιοποίηση των 

επισκέψεων των παιδιών τόσο στα µουσεία/µνηµεία κατά τρόπο δηµιουργικό κι ευχάριστο.  

Μετά την παράθεση µερικών από των στόχων του υπουργείου παιδείας της Κύπρου γίνεται 

κατανοητό πως η τάση για εκµετάλλευση των µνηµείων και των µουσείων για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς αυξάνεται ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό όµως δεν αρκεί. Πρέπει πρωτίστως να 

εδραιωθεί η κουλτούρα στην κοινωνία της συµφιλίωσης, που είναι ένα από τα ζητούµενα  που 

επιχειρεί να αναδείξει η παρούσα ανακοίνωση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως στα µνηµεία που 

παρουσιάσαµε δεν υπάρχει κανένα στην Κύπρο. Θα υπάρξει η δυνατότητα για να συµβαδίσουν οι 

στόχοι του υπουργείου Παιδείας της Κύπρου µε την βούληση για συµφιλίωση στην κοινωνία, 

εφόσον µέσω των σχολείων αρχικά που είναι η βάση της κοινωνίας, δημιουργηθούν οι συνθήκες 

και  εν συνεχεία αυτή η προσπάθεια κατανόησης του Άλλου περάσει στην κοινωνία των δύο 

πλευρών (Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων). Μόνο τότε θα έχει υπόσταση η όποια πολιτική 

λύση ληφθεί κατανοώντας συγχρόνως τις εξελίξεις στην κοινωνία. Ακόµα, όµως, και αν δεν 

επιτευχθεί πολιτική λύση η ίδια η κοινωνία µέσω των δύο κοινοτήτων και των δράσεων τους, θα 

ωθήσει τις πολιτικές ηγεσίες να καταλήξουν σε αυτήν έχοντας µετάσχει της κουλτούρας της 

συµφιλίωσης που θα είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος για την επανένωση του νησιού. 

  

Συµπεράσµατα 
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Σε αυτό το άρθρο προσπάθησα να εξετάσω τα µνηµεία της συµφιλίωσης υπό το πρίσµα της 

µεταβατικής δικαιοσύνης και της δηµόσιας ιστορίας. Δύο πυλώνες στους οποίους πρέπει να 

στηριχθεί οποιαδήποτε κοινωνία είχε στο παρελθόν διαµάχες εµφύλιες ή διακοινοτικές ή 

οποιαδήποτε άλλου είδους µορφής που την διάρρηξαν και επιζητεί µετάβαση στην οµαλότητα 

μέσω της συµφιλίωσης. Εν συνεχεία, αναλύσαµεανέλυσα τον Δηµόσιο-Αστικό χώρο που 

φιλοξενεί τα µνηµεία, ώστε να γίνει ευδιάκριτος και ένας άλλος παράγοντας που έχει βαρύνουσα 

σηµασία αν ένα µνηµείο θα πετύχει τον στόχο του. Έγινε ειδική µνεία στην προσοχή που πρέπει 

να τυγχάνουν τα µνηµεία και τα θεµατικά πάρκα από τα εκπαιδευτικά προγράµµατα όλων των 

βαθµίδων, ώστε να µεταφερθεί µε τη σειρά του στην κοινωνία διαµορφώνοντας µε την σειρά της 

την κουλτούρα της. Χαρακτηριστική είναι η άποψη του James Young ότι «Τα µνηµεία είναι 

ενθύµηση στην κοινωνία του παρελθόντος και έχει πετύχει το σκοπό του το µνηµείο ακόµα και 

αν είναι ανολοκλήρωτο» (Young, 2000). Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση µνηµείων ανά τον 

κόσµο µε απώτερο στόχο να αναδείξουµε την διαφορετική προέλευση του καθενός και την αλλαγή 

που επήλθε σε αυτά. Αυτή η αλλαγή έγινε είτε από την φθορά του χρόνου είτε από την 

υποχρεωτική ανανοηµατοδότηση για λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Γεγονός που θεριεύει 

την διαρκή συζήτηση του παρελθόντος µε το παρόν και επιβάλλει την ενεργή παρουσία της 

ακαδηµαϊκής ιστορίας σε αυτήν. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να ειπωθεί η άποψη του Γεώργιου 

Κόκκινου ότι «η απάντηση της ακαδηµαϊκής ιστοριογραφίας είναι ο µετασχηµατισµός της 

Δηµόσιας Ιστορίας και των πολλαπλών αναγνώσεων του παρελθόντος σε αντικείµενο έρευνας» 

(Κόκκινος, 2015). Κλείνοντας, θα επικαλεστώ ξανά το βιβλίο του James Young «At memory 

edge» το οποίο αναφέρει την άποψη του εικαστικόυ Jochen Gerz πως η καλύτερη µνήµη ενός 

µνηµείου είναι η µνήµη από ένα µνηµείο που έχει λογοκριθεί (Young, 2000). Σε αυτό το σηµείο 

θα ήθελα να παραφράσω την προηγούμενη άποψη λέγοντας, πως η κοινωνία βαίνει σε σωστά 

βήµατα, όταν τα µνηµεία που στο παρελθόν έχουν λογοκριθεί, πλέον υπάρχουν µέσα σε αυτήν και 

της θυµίζουν το παρελθόν που πολλές φορές ξεβολεύει την επίσηµη αφήγηση. Με αυτόν τον τρόπο 

γίνεται αντιληπτό πως η κοινωνία αρχίζει να γίνεται ανεκτική και διαμορφώνεται σταδιακά η 

κουλτούρα της συµφιλίωσης. Μια πορεία που μας βρίσκει δεκτικούς στις διαφορετικές απόψεις 

κάνοντας πράξη τον ανοιχτό διάλογο του παρελθόντος µε τον παρόν για ένα καλύτερο και 

ειλικρινές μέλλον. 

 

Βιβλιογραφία 

 

Δρουμπούκη, Α.  (2015). Αυτοί που επέστρεψαν, The Books’ Journal, 52. 

Ηλιοπούλου, Ι. (2006). Η θεωρία του Jörn Rüsen για την ιστορική συνείδηση. Στο Κόκκινος, Γ. – Νάκου, 

Ε. (επιμ.) Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση στις αρχές του 21ου αιώνα. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Κόκκινος, Γ. (2006). Συμβολικοί πόλεμοι για την Ιστορία και την Κουλτούρα. Το παράδειγμα της σχολικής 

ιστορίας στις  Ηνωμένες  Πολιτείες της Αμερικής.  Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Κόκκινος, Γ. (2012). Η σκουριά και το πυρ. Προσεγγίζοντας τη σχέση ιστορίας, τραύματος και μνήμης. 

Αθήνα: Gutenberg. 



18 
 

18 
 

Λεμονίδου, Έ. (2015). Δημόδια ιστορία: Η διεθνής εμπειρία και το ελληνικό παράδειγμα. Στο Ανδρέου, Α., 

Κακουριώτης, Σ., Κόκκινος, Γ., Λεμονίδου, Ε., Παπανδρέου, Ζ., Πασχαλούδη, Ε. (επιμ.) Η δημόσια ιστορία 

στην Ελλάδα. Χρήσεις και καταχρήσεις της ιστορίας. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

Φυτιλή, Μ. (2017). Από την Λήθη στην Εκταφή. Εφημερίδα των Συντακτών, 24-10-2017. 

Fleischer, H. (2008). Οι πόλεμοι της μνήμης. Ο Β ́ Παγκόσμιος Πόλεμος στη Δημόσια Ιστορία. Αθήνα: 

Νεφέλη. 

Verlag, P. (1994). The Monument in a Post-Modern Age. In J. E. Young (ed) The Art of Memory: Holocaust 

Memorials in History  9-17, Munich. 

Young, J. (2000). At Memory's Edge: After-images of the Holocaust in Contemporary Art and Architecture, 

Yale University Press. 

Μνημεία Συμφιλίωσης ανά τον κόσμο. Ανακτήθηκε από: http://peace.maripo.com/p_reconciliation.htm 

Εκκλησία της Συμφιλίωσης. Ανακτημένο από: http://www.kapelle-versoehnung.de/bin/pdf/kapelle-
griechisch.pdf 

Πάρκο Συμφιλίωσης Γράμμου. Ανακτήθηκε από: http://www.grammos-pes.gr/ 

Εκπαιδευτικά προγράμματα της Μουσειακής-Εικαστικής Αγωγής σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ανακτήθηκε από: Εκπαιδευτικά προγράμματα της Μουσειακής-

Εικαστικής Αγωγής σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ανακτήθηκε από: 

http://www.moec.gov.cy/dde/programs/mouseiaki_agogi/imerides_seminaria_synedria/2015/6_parous
iasi_mouseiaki_agogi_kainotomos_drasi_ypp.pdf  

. 

 

 

  

http://peace.maripo.com/p_reconciliation.htm
http://www.kapelle-versoehnung.de/bin/pdf/kapelle-griechisch.pdf
http://www.kapelle-versoehnung.de/bin/pdf/kapelle-griechisch.pdf
http://www.grammos-pes.gr/
http://www.moec.gov.cy/dde/programs/mouseiaki_agogi/imerides_seminaria_synedria/2015/6_parousiasi_mouseiaki_agogi_kainotomos_drasi_ypp.pdf
http://www.moec.gov.cy/dde/programs/mouseiaki_agogi/imerides_seminaria_synedria/2015/6_parousiasi_mouseiaki_agogi_kainotomos_drasi_ypp.pdf


19 
 

19 
 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 

 

Νίκη Πασχαλιά Κωνσταντινίδη, Γεωργία Λιαράκου  

ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εξετάζει τους παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στο κατά πόσο ο εκπαιδευτικός 

επιλέγει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ως θεματική προγραμμάτων σχολικών 

δραστηριοτήτων. Για τη διερεύνηση των παραγόντων που δρουν ως κίνητρα ή αντικίνητρα στην 

πρόθεση του εκπαιδευτικού να διδάσκει αυτή τη θεματική επιλέχθηκε το θεωρητικό μοντέλο της 

προσχεδιασμένης συμπεριφοράς των Ajzen & Fishbein. Από τις μεταβλητές του μοντέλου ο 

βαθμός επιθυμίας συμμόρφωσης με τους εξωτερικούς κανόνες εξήγησε το 31% της διακύμανσης 

του κατά πόσο ο εκπαιδευτικός δίδαξε ΑΠΕ, ακολουθεί η αντίληψη ελέγχου του αποτελέσματος 

η οποία εξηγεί το 27,8% της διακύμανσης και τρίτος ισχυρότερος συσχετισμός είναι οι στάσεις 

της τοπικής κοινότητας που εξηγούν το 12%. Το μοντέλο προσχεδιασμένης συμπεριφοράς ήταν 

στατιστικά σημαντικό και προέβλεψε το 83,8% της διακύμανσης της μεταβλητής «διδασκαλία 

ΑΠΕ». Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία του κοινωνικού περιβάλλοντος και την 

ανάγκη του εκπαιδευτικού να συμμορφώνεται με αυτό στη διδασκαλία των ΑΠΕ. 

 

Abstract 

The current study examines the factors that influence teachers’ behavior in teaching renewable 

energy as an optional teaching topic. For investigating these factors the model of planned behavior 

was chosen (Ajzen & Fishbein, 1985; 1991). From model’s variables desire to comply with external 

norms explained 31% of the variance of whether teacher has taught RES or not, followed by 

perception of outcome’s control (27.8% explanation) and local community norms (12%). Planned 

behavior model was statistically significant and predicted 83.8% of the depended variable’s 

variance. Results underline the significance of social environment and of teacher’s need to comply 

with it for the teaching of RES. 

 

 



20 
 

20 
 

Εισαγωγή 

 

Η εκτεταμένη χρήση των ορυκτών καυσίμων, καθώς αυξάνονται δραματικά οι ενεργειακές 

απαιτήσεις όλων των χωρών, απειλεί το παγκόσμιο κλίμα. Ειδικότερα, η παγκόσμια κλιματική 

αλλαγή η οποία οφείλεται στη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα και άλλων θερμοκηπικών 

αερίων στην ατμόσφαιρα, αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 

πλανήτης. Οι προβλέψεις της εξέλιξης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής είναι εξαιρετικά 

δυσοίωνες και σύμφωνα με κάποιες απειλείται η ίδια η επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Για την 

αναχαίτιση αυτών των εξελίξεων, η ανθρωπότητα πρέπει να στραφεί σε καθαρότερες μορφές 

ενέργειας, δηλαδή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η τεχνολογική δυνατότητα των ΑΠΕ 

υπερκαλύπτει πολλές φορές τις παγκόσμιες ενεργειακές ανάγκες, αλλά η δυνατότητα αυτή 

περιορίζεται από οργανωσιακούς, οικονομικούς και ψυχολογικούς περιορισμούς (Li et al, 2015). 

Για την εξασφάλιση της επιτυχίας στην υιοθέτηση νέων ενεργειακών μοντέλων, επιβάλλεται 

(μεταξύ άλλων) η μεταβολή στις στάσεις, αντιλήψεις και αξίες των ατόμων (π.χ. Devine-Wright, 

2008, 2011; Karlstrøm & Ryghaug, 2014; Moula et at, 2013; Wolsink, 2006).  

Σε αυτό το πλαίσιο καθίσταται σαφής ο ρόλος της εκπαίδευσης, ως βασικός παράγοντας 

μετασχηματισμού στάσεων, αντιλήψεων και αξιών. H ανάγκη ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και 

καλλιέργειας στάσεων και συμπεριφορών θετικών προς τις ΑΠΕ προκειμένου να επεκταθεί η 

διείσδυση των σχετικών επενδύσεων και η ευρύτερη κοινωνική αποδοχή είναι ένα βασικό σημείο 

για τη μετάβαση προς ένα νέο ενεργειακό μοντέλο (Devine-Wright, 2005). Δεν είναι τυχαίο 

άλλωστε ότι ο Οργανισμός  Ηνωμένων Εθνών (2005) δηλώνει ότι η εκπαίδευση δεν αποτελεί 

απλώς αναπόδραστο ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και προϋπόθεση επίτευξης αειφόρου ανάπτυξης 

ενώ, σύμφωνα με την Agenda 21, η εκπαίδευση οφείλει να εκθέτει τα ζητήματα των ΑΠΕ ως 

αναπόσπαστο τμήμα του αναλυτικού προγράμματος. Επομένως αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η 

εκπαίδευση αποτελεί βασική παράμετρο ρύθμισης του βαθμού διείσδυσης των ΑΠΕ σε μία 

κοινωνία (Tortop, 2013). 

Αυτή την επιτακτική ανάγκη έρχεται να καλύψει η περιβαλλοντική εκπαίδευση η οποία, μεταξύ 

άλλων, στοχεύει στην καλλιέργεια ενεργειακής συνείδησης, θετικών στάσεων για τις ΑΠΕ και 

παροχής της συναφούς πληροφορίας. Με αυτόν τον τρόπο η περιβαλλοντική εκπαίδευση γίνεται 

η γέφυρα μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων και των ενεργειακών στόχων με τους οποίους τόσο η 

διεθνής όσο και οι τοπικές κοινότητες καλούνται να ευθυγραμμιστούν. 

Πέρα όμως από την ανάγκη να δοθεί έμφαση στις ΑΠΕ στα αναλυτικά προγράμματα, το 

αντικείμενο αυτό έχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα.  Συγκεκριμένα, στην εκπαίδευση για τις ΑΠΕ 

αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι η γενικόλογη διδασκαλία για τα πλεονεκτήματα των ΑΠΕ, 

αλλά η προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες διδασκαλία. Κατ’αυτόν τον τρόπο, η διδασκαλία 

εντάσσεται στις αρχές της τοπικά βασισμένης παιδαγωγικής (place based pedagogy) και έχει ως 

στόχο τη δημιουργία, την προώθηση και την υλοποίηση ενός τοπικού οράματος. Συγκεκριμένα, οι 

τοπικές κοινότητες εμφανίζουν ένα ψυχολογικά παράδοξο φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο, ενώ 

διατηρούν θετικές στάσεις για τις ΑΠΕ και αποδέχονται τις ευνοϊκές τους επιδράσεις, ωστόσο δεν 

επιθυμούν οι υποδομές ΑΠΕ να εγκαθίστανται στις δικές τους περιοχές (Sebastien, 2017; Batel & 

Devine-Wright, 2015; Bell et al, 2013). Aυτό το ψυχολογικό παράδοξο μπορεί να αμβλυνθεί με το 

εργαλείο της τοπικά βασισμένης παιδαγωγικής, δηλαδή με εκπαιδευτικές δράσεις οι οποίες 
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σχεδιάζονται βάσει των αναγκών της τοπικής κοινότητας και στοχεύουν στη βελτίωσή της. 

Εξάλλου, αν η διδασκαλία αγνοεί τις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, δεν μπορεί να είναι 

αποτελεσματική ως προς τον στόχο της να μετασχηματίζει και να εξελίσσει την τοπική νοοτροπία. 

Επομένως, τα σχολικά προγράμματα με θέμα τις ΑΠΕ μπορούν και πρέπει να εστιάζουν στις 

τοπικές κλιματολογικές, γεωγραφικές και κοινωνικές συνθήκες οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη 

των ΑΠΕ, αλλά και στα αναμενόμενα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τον 

τοπικό πληθυσμό. Καταυτόν τον τρόπο, μέσω της εκπαίδευσης αναμένεται να κάπτονται οι 

αντιδράσεις του τοπικού πληθυσμού, να εξοικειώνονται σταδιακά με τις θετικές πτυχές των ΑΠΕ 

και να στρέφονται εκουσίως σε αυτή την αλλαγή παραγωγής ενέργειας. 

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη νησιωτική περιοχή των Δωδεκανήσων αφενός γιατί αποτελεί μια 

περιοχή με ιδιαίτερο δυναμικό ως προς τις ΑΠΕ (Oikonomou et al, 2009) ενώ η ενεργειακή τους 

εξάρτηση από την ηπειρωτική Ελλάδα είναι ασύμφορη, και αφετέρου γιατί οι νησιωτικές 

κοινότητες τείνουν να αντιστέκονται στις υποδομές ΑΠΕ όταν θεωρούν ότι αυτές θα 

υποβαθμίσουν τη φυσική ομορφιά του τοπίου (Barry et al, 2008). Όσον αφορά την εκπαίδευση,  η 

διδασκαλία των ΑΠΕ και ιδιαίτερα η σχετική με την ανάπτυξή τους σε τοπική κλίμακα διδασκαλία, 

έχει προαιρετικό κατά κύριο λόγο χαρακτήρα. Ειδικότερα, με εξαίρεση σποραδικές αναφορές στο 

αναλυτικό πρόγραμμα, η εκπαίδευση για τις ΑΠΕ επαφίεται στην επιλογή αυτής της προαιρετικής 

θεματικής από τον εκπαιδευτικό ο οποίος καλείται να υλοποιήσει ένα σχολικό πρόγραμμα. 

Παρόλα αυτά, ενώ η σημασία της διδασκαλίας για τις ΑΠΕ είναι ζωτικής σημασίας για τις τοπικές 

κοινότητες των Δωδεκανήσων και για το ενεργειακό τους μέλλον, οι εκπαιδευτικοί που 

υπηρέτησαν στον Νομό την τελευταία πενταετία δεν προτιμούν τη θεματική των ΑΠΕ σε σχέση 

με άλλες περιβαλλοντικές πιθανές εναλλακτικές. Για παράδειγμα στη διδασκαλία μέσω σχολικών 

προγραμμάτων δημοφιλείς είναι οι θεματικές της ανακύκλωσης, των δασικών πυρκαγιών, της 

προστασίας οικοσυστημάτων κ.ά, ενώ οι ΑΠΕ εκπροσωπούνται με μικρότερο ποσοστό από το 

αναμενόμενο. Η δυσκολία που δείχνουν οι εκπαιδευτικοί των Δωδεκανήσων να εμπλακούν στη 

διδασκαλία των ΑΠΕ δεν αποτελεί εξαίρεση. Αν και η περιβαλλοντική εκπαίδευση θεωρείται 

σημαντική για τη διάδοση των ΑΠΕ, σε αρκετές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται με 

μειωμένο κίνητρο και ενδιαφέρον, ή ακόμη και με αρνητική στάση απέναντι στη διδασκαλία τους 

(Alemayehu et al, 2014).  

Στο πλαίσιο αυτό είναι χρήσιμο να αποσαφηνιστούν οι παράγοντες που επιδρούν στο κίνητρο του 

εκπαιδευτικού να επιλέγει προγράμματα για τις ΑΠΕ.  Για την εξέταση αυτών των παραγόντων 

επιλέχθηκε το μοντέλο της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς (Ajzen & Fishbein, 1985, 1991). Η 

θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς (Theory of Planned Behavior – TPB) επέκτεινε την 

προγενέστερη θεωρία της έλλογης δράσης (Τheory of Reasoned Action – TRA) (Fishbein & Ajzen, 

1975; Ajzen & Fishbein, 1980). Σύμφωνα με τη θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς, η 

συμπεριφορά μπορεί να προβλεφθεί από το κίνητρο του ατόμου να υιοθετήσει αυτή τη 

συμπεριφορά, όπως αυτό διαμορφώνεται κάτω α. από τις στάσεις του, β. από την αντίληψή του 

για τον έλεγχο του αποτελέσματος (η οποία συνίσταται σε γνωστικούς παράγοντες, ψυχολογικούς 

όπως η αυτοπεποίθηση και υλικοτεχνικούς, όπως οι πόροι) και γ. από την αντίληψή του για τους 

κανόνες του περιβάλλοντος. Οι κανόνες του περιβάλλοντος ρυθμίζονται ειδικότερα από τον βαθμό 

στον οποίο το άτομο επιθυμεί να συμμορφώνεται με αυτούς. Το μοντέλο αυτό έχει εφαρμοστεί για 

την έρευνα της συμπεριφοράς ως προς διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Teo, Zhou & Noyes, 2016; 

Martins & Hodges -Kullina, 2014; Salleh & Laxman, 2015). 
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  Σχήμα 1: Το μοντέλο της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς για τη διδασκαλία των ΑΠΕ 

 

  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσουμε πώς οι στάσεις του εκπαιδευτικού για τις ΑΠΕ, 

η αντίληψή του για τον έλεγχο του αποτελέσματος σε περίπτωση διδασκαλίας προγράμματος 

ΑΠΕ, η αντίληψή του για τους κανόνες που προωθούνται από το σχολικό περιβάλλον και την 

τοπική κοινότητα για τις ΑΠΕ και η επιθυμία του να συμμορφώνεται με αυτούς τους κανόνες, 

επιδρούν στο κατά πόσο επιλέγει ή όχι να διδάσκει προγράμματα για τις ΑΠΕ (Σχήμα 1). 

 

Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

Αντίληψη ελέγχου του αποτελέσματος 

 

Με την αντίληψη ελέγχου του αποτελέσματος η παρούσα έρευνα μέτρησε την ετοιμότητα του 

εκπαιδευτικού να σχεδιάζει και να υλοποιεί διδασκαλία για τις ΑΠΕ. Αυτή η διάσταση 

συμπεριλαμβάνει γνωστικούς παράγοντες (γνωστικές δεξιότητες και προηγούμενη εμπειρία), 

ψυχολογικούς (αυτοπεποίθηση) και τεχνικούς (πρόσβαση σε πόρους).  
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Οι εκπαιδευτικοί είναι οι βασικοί σύνδεσμοι που προετοιμάζουν τους μαθητές να αποκτήσουν 

γνώσεις και στάσεις απέναντι στα ενεργειακά ζητήματα, επομένως οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει 

να έχουν μεγάλο βαθμό επάρκειας γνώσεων και αυτοπεποίθησης προκειμένου να διδάξουν 

ζητήματα ΑΠΕ (Seraphin et al., 2013). Ως εκ τούτου, προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί, οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται εκπαίδευση για τις περιβαλλοντικές έννοιες, ώστε να είναι σε 

θέση να αναπτύξουν την προσωπική τους διδακτική φιλοσοφία (Skelton, 2012) αλλά και να είναι 

σε θέση να προβούν σε αυτόνομες επιλογές που αφορούν τη διδασκαλία (Balkar, 2015).  

Ωστόσο σε προηγούμενες έρευνες έχει βρεθεί ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών για τις ΑΠΕ είναι 

μέτριες ή ανεπαρκείς (Zyadin et al, 2014; Guven & Sulun, 2017; Kara, 2015) ή ακόμα ότι έχουν 

εσφαλμένες αντιλήψεις για τις ΑΠΕ (Spiropoulou et al, 2007). Σχετική είναι η διαπίστωση ότι οι 

εκπαιδευτικοί επιθυμούν επιμόρφωση σχετικά με τις ΑΠΕ αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα 

επαρκούς γνώσης για την υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών δράσεων (Sadik & Sadik, 2014).  

Όσον αφορά το μοντέλο της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς, η αντίληψη ελέγχου του 

αποτελέσματος εκ μέρους του εκπαιδευτικού έχει βρεθεί να επιδρά σημαντικά στην πρόθεση 

υλοποίησης μίας διδακτικής συμπεριφοράς όπως, για παράδειγμα, στην πρόθεση των 

εκπαιδευτικών να αξιοποιούν την τεχνολογία στη διδασκαλία τους (Smarkola, 2008; Teo et al, 

2016), να διδάξουν σε τμήματα φυσικής αγωγής (Martins & Hodges-Kullina, 2004), να 

συμμετέχουν σε σεμινάρια πληροφορικής (Salleh & Laxman, 2015), να διδάξουν χορό (Chedzoy 

& Burden, 2007), να διδάξουν πολυπολιτισμικές τάξεις (Tsigilis et al, 2006), να συμμετάσχουν σε 

επιμορφωτικές δράσεις (Dunn, 2015). 

 

Στάσεις των εκπαιδευτικών για τις ΑΠΕ 

 

Εκτός από τις γνώσεις των εκπαιδευτικών για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, για να είναι 

αποτελεσματική η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών πρέπει να 

λαμβάνει υπόψιν τις πεποιθήσεις και τις στάσεις τους, καθώς αυτές «δρουν ως φίλτρα μέσω των 

οποίων οι νέες πληροφορίες και εμπειρίες θα νοηματοδοτηθούν» (Burmeister & Eilks, 2013: 171). 

Οι στάσεις έχουν θεωρηθεί τόσο σημαντικές από κάποιους ερευνητές, ώστε να επισημαίνουν ότι 

δεν είναι η γνώση, αλλά η δέσμευση στις περιβαλλοντικές αξίες η οποία οδηγεί τους 

εκπαιδευτικούς στην επίδειξη φιλο-περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, διδακτικής και διαπλαστικής 

για τους μαθητές (Sharifah-Norhaidah, 2006). Ως εκ τούτου είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να 

αναπτύξουν θετικές περιβαλλοντικές στάσεις (Vlaardingerbroek & Neil Taylor στο Sadik & Sadik, 

2014), καθώς αυτές θα επηρεάσουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους για περιβαλλοντικά 

ζητήματα. 

Επιπλέον, η μελέτη των πεποιθήσεων και στάσεων των εκπαιδευτικών είναι ουσιαστική καθώς σε 

αυτούς εναπόκειται η διάδοση θεωριών και αξιών (Jia et al, 2006). Έχουν εκπονηθεί πολλές 

έρευνες οι οποίες διερευνούν τις στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς τις ΑΠΕ. Οι Liarakou, 

Gavrilakis & 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). 
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Όμως, ενώ οι έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι εκπαιδευτικοί διατηρούν φιλοπεριβαλλοντικές 

στάσεις (Grace & Sharp, 2000), ωστόσο αυτές δεν συνεπάγονται αυτοδίκαια και αποτελεσματική 

σχετική εκπαιδευτική διαδικασία, εύρημα που εντάσσεται στο επονομαζόμενο χάσμα στάσεων και 

συμπεριφοράς. Αλλά και οι Sadik & Sadik (2014) περιγράφουν ότι οι τυχόν θετικές 

περιβαλλοντικές στάσεις του εκπαιδευτικού, ακόμη και οι περιβαλλοντικές του γνώσεις, δεν 

επαρκούν ως κίνητρα υλοποίησης περιβαλλοντικών σχολικών προγραμμάτων. 

Όσον αφορά στο μοντέλο της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς, έχει μετρηθεί ότι οι στάσεις 

επιδρούν σημαντικά στην πρόθεση υλοποίησης μίας συμπεριφοράς, όπως στην πρόθεση του 

εκπαιδευτικού να χρησιμοποιήσει υπολογιστές στη διδακτική πράξη (Lee et al, 2010), στην 

πρόθεσή του να πραγματοποιεί τεστ φυσικής κατάστασης (Stanec, 2009), να αξιοποιεί τις ΤΠΕ 

στη διδακτική πράξη (Teo et al, 2016; Salleh & Albion, 2004; Salleh & Laxman, 2015) ή στην 

πρόθεση να διδάξει τμήματα φυσικής αγωγής (Martins & Hodges-Kullina, 2014). 

 

Επίδραση εξωτερικών κανόνων (τοπικής κοινότητας και σχολικού περιβάλλοντος) 

 

Το κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να διευκολύνει ή να δυσχεράνει το κίνητρο του ατόμου να 

επιλέξει και να υλοποιήσει μία συμπεριφορά (Leptokaridou et al, 2015), καθώς οι διαπροσωπικές 

σχέσεις, οι συσχετισμοί αξιών και συμπεριφορών μεταξύ των μελών μίας ομάδας, αλλά και η 

αίσθηση της αποδοχής από τα μέλη της ομάδας διευκολύνουν το κίνητρο (Deci et al, 1991). 

Επίσης, η τοπική κοινότητα και το σχολικό περιβάλλον τελούν σε σχέση εξάρτησης με τις 

διδακτικές προσεγγίσεις του εκπαιδευτικού (White & Kline, 2012). Γίνεται έτσι δεκτό ότι το 

κοινωνικό περιβάλλον επιδρά στην ταυτότητα του εκπαιδευτικού (Lasky, 2005) και ότι οι 

διδακτικές του επιλογές δεν είναι αυτόνομες, δεν πηγάζουν αποκλειστικά από το αξιακό του 

σύστημα, αλλά συν-διαμορφώνονται από τις αξίες που προάγονται στο εργασιακό και κοινωνικό 

περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται. Έτσι το κοινωνικό πλαίσιο επιδρά στις εκπαιδευτικές του 

επιλογές και επιπλέον «το εργασιακό περιβάλλον επιδρά άμεσα ή έμμεσα στον τρόπο που οι 

εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους αλλά και στις διδακτικές τους επιλογές” (Sweetland 

& Hoy στο Lee & Nye, 2014: 68).  

Οι εκπαιδευτικοί μίας σχολικής μονάδας ενδέχεται να έχουν μεταξύ τους έντονα 

διαφοροποιημένες στάσεις, αξίες, οι οποίες οδηγούν σε διαφοροποιημένους διδακτικούς στόχους 

και διαφοροποιημένα διδακτικά μέσα επίτευξής τους (Skaalvik & Skaalvik, 2011). Επομένως, 

συχνά οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποστηρίξουν εκπαιδευτικούς στόχους οι οποίοι δεν τους 

εκφράζουν, αλλά εκφράζουν το όραμα της σχολικής μονάδας, συνάδουν με την κατά περίπτωση 

σχολική κουλτούρα και υπαγορεύονται από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (Skaalvik & 

Skaalvik, 2009) ή από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, γεγονός που μπορεί να γίνει αιτία να 

αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί αδιαφορία, θυμό και αντικίνητρα για τη διδασκαλία τους (Hauser-

Cram et al, 2003).  

Σε αυτό το πλαίσιο, το σχολικό περιβάλλον επιδρά στο κίνητρο, την πρόθεση και τις διδακτικές 

επιλογές του εκπαιδευτικού, καθώς τα συναισθήματα αποτελούν μία σημαντική πηγή επικοινωνίας 

μεταξύ των ατόμων και ένα σημείο αναφοράς για την κατανόηση του εαυτού (Lasky, 2000). Το 

σχολικό περιβάλλον επηρεάζει σημαντικά τα συναισθήματα του εκπαιδευτικού, ακόμη και τις ίδιες 
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τις πεποιθήσεις και στάσεις (Rubie-Davies et al, 2012) οι οποίες με τη σειρά τους θα καθορίσουν 

τις διδακτικές του επιλογές (O’Brennan et al, 2014). Επιπλέον, ένας εκπαιδευτικός ο οποίος 

αισθάνεται ότι οι προωθούμενες αξίες από τη σχολική μονάδα δε συμπίπτουν με τις ατομικές του 

αξίες, ίσως βιώσει μία εσωτερική σύγκρουση η οποία θα έχει επιπτώσεις στη διδακτική του 

επίδοση (Rosenberg στο Skaalvik & Skaalvik, 2011), δρώντας ως τροχοπέδη μεταξύ των ατομικών 

του στόχων και της εκπεφρασμένης του διδακτικής συμπεριφοράς (Skaalvik & Skaalvik, 2011). 

Όσον αφορά στο μοντέλο της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς, έχει διαπιστωθεί ότι οι κανόνες 

του εξωτερικού περιβάλλοντος επιδρούν σημαντικά στην πρόθεση υλοποίησης μίας 

συμπεριφοράς, όπως στην πρόθεση του εκπαιδευτικού διδάξει σε τμήματα ειδικής αγωγής (Ya & 

Sin, 2014), να διδάξει χορό (Chedzoy & Burden, 2007), να διδάξει μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

ανάγκες (MacFarlane & Woolfson, 2013), ή να αξιοποιήσει τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (Salleh 

& Albion, 2004; Martins & Hodges-Kullina, 2014; Salleh & Laxman, 2015).  

 

Βαθμός συμμόρφωσης με εξωτερικούς κανόνες 

 

Ένας καλός εκπαιδευτικός αναμένεται να εξετάζει συνεχώς κριτικά τους κανόνες και τις 

εργασιακές αξίες που προωθεί η σχολική μονάδα (Keedy & Simpson, 2001). Εντός αυτού του 

πλαισίου ο εκπαιδευτικός αναμένεται να ισορροπεί το κανονιστικό πλαίσιο του περιβάλλοντός του 

με την αυτονομία του ως ατόμου και ως εκπαιδευτικού, να αξιολογεί κριτικά, να επιλέγει, να 

απορρίπτει και να δρα.  Ο εκπαιδευτικός αναμένεται να εξισορροπεί την ταυτότητά του (ως ατόμου 

και ως εκπαιδευτικού) με τις συχνά ανταγωνιστικές αξίες, στάσεις και προωθούμενα οράματα του 

τοπικού συμφραζομένου (Stigler & Hiebert, 1999). Και αυτό γιατί καθώς ο εκπαιδευτικός 

συνδιαλέγεται με την τοπική κοινότητα αξιοποιώντας την ταυτότητά του ως μέλος αυτής, 

ταυτόχρονα (συνειδητά ή μη) φέρει και τη διακριτή ταυτότητά του ως εκπαιδευτικού, δύο ρόλοι 

οι οποίοι ενίοτε συγκρούονται (Hodges & Cady, 2012).  

Τα ερευνητικά ερωτήματα αυτής της εργασίας είναι: α. η διερεύνηση των συσχετισμών μεταξύ 

των παραγόντων του μοντέλου της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς και του κατά πόσο ο 

εκπαιδευτικός έμπρακτα διδάσκει ή όχι προγράμματα για τις ΑΠΕ και β. η διερεύνηση του βαθμού 

στον οποίο το μοντέλο της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς μπορεί να προβλέψει αν ο 

εκπαιδευτικός διδάσκει ή όχι προγράμματα για τις ΑΠΕ. 

 

 

Μεθοδολογία 

 

Πραγματοποιήθηκε μικτή έρευνα: τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας σε ημιδομημένες 

συνεντεύξεις, σε συνδυασμό με τα ευρήματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης οδήγησαν στην 
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ανάπτυξη ερωτηματολογίου το οποίο απαντήθηκε από εκπαιδευτικούς. Τμήμα της επεξεργασίας 

των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία. 

Όσον αφορά τη δομή του ερωτηματολογίου, αναπτύχθηκαν επιμέρους εργαλεία, τα οποία 

παρουσιάστηκαν ως ένα ενιαίο ερωτηματολόγιο, με στόχο τη δοκιμή του θεωρητικού μοντέλου, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ajzen (2002) για την ανάπτυξη ερωτηματατολογίων στο πλαίσιο 

της θεωρίας της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς. Ειδικότερα, από τους εκπαιδευτικούς ζητήθηκε 

να αξιολογήσουν α. τις στάσεις τους για την τοπική ανάπτυξη των ΑΠΕ και για τα σχολικά 

προγράμματα ΑΠΕ (ψυχολογικά κίνητρα), β. την αντίληψη επάρκειας του αποτελέσματος σε 

περίπτωση διδασκαλίας προγραμμάτων ΑΠΕ (γνωστικά κίνητρα), γ. την αντίληψή τους για τις 

στάσεις του σχολικού περιβάλλοντος και δ. της τοπικής κοινότητας (κοινωνικά κίνητρα), αλλά και 

ε. να αξιολογήσουν τον βαθμό στον οποίο επιθυμούν να συμμορφώνονται με τους εξωτερικούς 

κανόνες (κανονιστικά κίνητρα) και στ. επιθυμούν να διδάσκουν προγράμματα ΑΠΕ (κίνητρο που 

οδηγεί στη συμπεριφορά). 

Η διατύπωση των ερωτήσεων βασίστηκε στις υποδείξεις του Ajzen (2002). Για την αύξηση της 

εγκυρότητας, η αρχική εκδοχή του ερωτηματολογίου υποβλήθηκε σε επτά (7) εκπαιδευτικούς 

δευτεροβάθμιας προκειμένου να υλοποιηθεί η φάση του pre-testing (αξιολόγηση βαθμού 

σαφήνειας ερωτήσεων και επακόλουθη βελτίωση των διατυπώσεων ώστε να είναι εύληπτες και 

σαφείς). Στη συνέχεια το ερωτηματολόγιο παρέμεινε αναρτημένο για δύο μήνες ώσπου να 

συγκεντρωθεί ικανοποιητικό αριθμός συμμετοχών.  

Ο πληθυσμός της έρευνας συνίσταται σε 1348 μόνιμους και 312 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Δωδ/σου όλων των ειδικοτήτων (ΠΕ01 έως ΠΕ20), οι οποίοι ήταν 

υπηρετούντες κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Επί συνόλου 1660 εκπαιδευτικών με επίπεδο 

εμπιστοσύνης 95% και διάστημα εμπιστοσύνης 3,92% απάντησαν 454 εκπαιδευτικοί. Το ποσοστό 

επιστροφής επί του συνόλου του πληθυσμού ήταν 27%. Για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

αξιοποιήθηκε το τεστ δισειριακού σημειακού συσχετισμού για να διερευνηθούν τυχόν 

διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις του δείγματος όσον αφορά όλες τις μεταβλητές του ελεγχόμενου 

μοντέλου (στάσεις, έλεγχος αποτελέσματος, συμμόρφωση, κίνητρο, στάσεις τοπικής κοινότητας, 

στάσεις σχολικού περιβάλλοντος) και τη σχέση τους με τη διδακτική συμπεριφορά του 

εκπαιδευτικού (έμπρακτη διδασκαλία προγράμματος για τις ΑΠΕ, ή μη).  

Eπίσης, αξιοποιήθηκε η διωνυμική παλινδρόμηση για την πρόβλεψη της διχοτομικής μεταβλητής 

«συμπεριφορά» (δηλαδή της έμπρακτης διδασκαλίας προγράμματος για τις ΑΠΕ (με τιμές «ΝΑΙ» 

ή «ΟΧΙ») με μεταβλητές πρόβλεψης τις «στάσεις του εκπαιδευτικού για την τοπική ανάπτυξη των 

ΑΠΕ», «Αντίληψη ελέγχου του αποτελέσματος σε περίπτωση ανάληψης προγράμματος για τις 

ΑΠΕ», «βαθμός επιθυμίας συμμόρφωσης του εκπαιδευτικού με τους εξωτερικούς κανόνες», 

«στάσεις της τοπικής κοινότητας για την τοπική ανάπτυξη των ΑΠΕ, όπως τις αντιλαμβάνεται ο 

εκπαιδευτικός» και «στάσεις του σχολικού περιβάλλοντος για τα προγράμματα με θέμα τις ΑΠΕ, 

όπως τις αντιλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός» και το «κίνητρο του εκπαιδευτικού να επιλέγει τις ΑΠΕ 

ως θεματική προγραμμάτων». Η διωνυμική παλινδρόμηση κρίθηκε χρήσιμη προκειμένου να 

αναδειχθεί κατά πόσο το ερευνητικό μοντέλο της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς δύναται να 

προβλέψει αποτελεσματικά την έμπρακτη διδασκαλία προγράμματος για τις ΑΠΕ. 
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Αποτελέσματα 

 

Συνοπτική περιγραφή ιδιοτήτων των μεταβλητών 

 

Oι τιμές για τις μεταβλητές της έρευνας κυμαίνονται από 1.00 έως 7.00. Ειδικότερα σημειώθηκε 

μέση τιμή 6.06 (SD = 1.11) για τη μεταβλητή «στάσεις του εκπαιδευτικού για την τοπική ανάπτυξη 

των ΑΠΕ», μέση τιμή 5.06 (SD = 1.86) για τη μεταβλητή «βαθμός επιθυμίας συμμόρφωσης με 

τους εξωτερικούς κανόνες» και μέση τιμή 4.70 (SD=1.83) για τη μεταβλητή «αντίληψη ελέγχου 

του αποτελέσματος». Για τη μεταβλητή «κίνητρο του εκπαιδευτικού να αναλαμβάνει 

προγράμματα για τις ΑΠΕ» οι τιμές κυμαίνονται από 1.11 έως 7.00 με μέση τιμή 4.56 (SD = 1.37). 

Για τη μεταβλητή «στάσεις της τοπικής κοινότητας» οι τιμές κυμαίνονται από 1.33 έως 7.00, με 

μέση τιμή 1.53 (SD = 1.50). Για τη μεταβλητή «στάσεις του σχολικού περιβάλλοντος» οι τιμές 

κυμαίνονται από 1.83 έως 7.00, με μέση τιμή 5.20 (SD = 1.17).  

 

Πίνακας 2: Συνοπτική περιγραφή μεταβλητών 

 

Μεταβλητή M SD Min. Max. Λοξότητα Κύρτωση 

Στάσεις εκπαιδευτικού για την 

τοπική ανάπτυξη των ΑΠΕ και για τα 

σχολικά προγράμματα ΑΠΕ 

 

6.06 1.11 1.00 7.00 -1.85 2.84 

Βαθμός επιθυμίας συμμόρφωσης με 

τους εξωτερικούς κανόνες 

5.06 1.86 1.00 7.00 -0.36 -1.33 

Αντίληψη ελέγχου αποτελέσματος 4.70 1.83 1.00 7.00 -0.45 -1.10 

Κίνητρο ανάληψης σχολικών 

προγραμμάτων ΑΠΕ 

4.56 1.37 1.11 7.00 -0.46 -0.84 

Αντίληψη εκπαιδευτικού για τις 

στάσεις της τοπικής κοινότητας για 

την τοπική ανάπτυξη των ΑΠΕ  

1.53 

 

1.50 1.33 7.00 -0.71 -0.54 

Αντίληψη εκπαιδευτικού για τις 

στάσεις του σχολικού περιβάλλοντος 

για τα σχολικά προγράμματα ΑΠΕ  

5.20 1.17 1.83 7.00 -0.68 -0.39 

 

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών για την τοπική ανάπτυξη των ΑΠΕ και για τα σχολικά προγράμματα 

των ΑΠΕ μετρήθηκαν να είναι ιδιαίτερα θετικές (Μ=6.06). Αρκετά ψηλός είναι ο βαθμός κατά 

τον οποίο επιθυμούν να συμμορφώνονται με τους εξωτερικούς κανόνες (Μ=5.06). Μέτριος είναι 

ο βαθμός στον οποίο αισθάνονται έτοιμοι να διδάξουν προγράμματα για τις ΑΠΕ (Μ=4.70). 

Μέτριο είναι το κίνητρό τους να αναλαμβάνουν προγράμματα για τις ΑΠΕ (Μ=4.56). Σε πολύ 
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ψηλό βαθμό εισπράττουν τις στάσεις της τοπικής κοινότητας για την τοπική ανάπτυξη των ΑΠΕ 

ως αρνητικές (Μ=1.53) και τις στάσεις του σχολικού περιβάλλοντος ως θετικές (Μ=5.20).  

Σύμφωνα με τις τιμές λοξότητας όλες οι μεταβλητές είναι συμμετρικές ως προς τη μέση τιμή τους 

και σύμφωνα με τις τιμές κύρτωσης όλες τείνουν προς την κανονική κατανομή. 

Αξιοποιήθηκε το τεστ της Σημειακής δισειριακής συσχέτισης (point-biserial) για να διερευνηθούν 

τυχόν διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις του δείγματος όσον αφορά όλες τις μεταβλητές του 

ελεγχόμενου μοντέλου (στάσεις, έλεγχος αποτελέσματος, συμμόρφωση, κίνητρο, στάσεις τοπικής 

κοινότητας, στάσεις σχολικού περιβάλλοντος) και τη σχέση τους με τη διδακτική συμπεριφορά 

του εκπαιδευτικού (έμπρακτη διδασκαλία προγράμματος για τις ΑΠΕ ή μη).  

 

 

Πίνακας 3: Ακραίες τιμές 

Στάσεις του εκπαιδευτικού  Αντίληψη ελέγχου 

αποτελέσματος 

Επιθυμία συμμόρφωσης με 

εξωτερικούς κανόνες 

  
 

 
 

Κίνητρο ανάληψης σχολικών 

προγραμμάτων για τις ΑΠΕ 

Στάσεις τοπικής κοινότητας 

για την τοπική ανάπτυξη των 

ΑΠΕ 

Στάσεις σχολικού 

περιβάλλοντος για τα σχολικά 

προγράμματα ΑΠΕ 

 
 

  

Παρατηρείται ότι δε σημειώθηκαν έκτοπες τιμές. 

 

Δεν βρέθηκαν σημαντικές ακραίες τιμές σύμφωνα με τα boxplot, ενώ οι τιμές είχαν ομοιογένεια 

σύμφωνα με το τεστ Levene. Σημειώνεται ότι το αρνητικό πρόσημο στις τιμές rpb δεν σημαίνει 
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αρνητική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, αλλά σχετίζεται με την ονομασία των ομάδων 

(Ομάδα ΝΑΙ και ομάδα ΟΧΙ). 

Ο συντελεστής rpb μπορεί να λάβει τιμές που κυμαίνονται από το -1 έως το +1. Aν ο συντελεστής 

Rpb = 0, τότε υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, θέση που 

διαμορφώνει και την μηδενική υπόθεση, δηλαδή: H0= ο συντελεστή rpb ισούται με το 0 άρα δεν 

υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Επιπλέον, ο συντελεστής rpb2 καθορίζει το 

ποσοστό της διακύμανσης της μίας μεταβλητής όπως αυτή επεξηγείται από την άλλη μεταβλητή 

(Howell, 2010).  

 

Πίνακας 4: Σημειακοί δισειριακοί συσχετισμοί και τιμές rpb 

 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΟΝΙΑ  

  Ομάδα ΝΑΙ Ομάδα ΟΧΙ Rpb 
Sig. (2-

tailed) 

% (rpb2 

) 

 
Μέση 

τιμή 
S.D 

Μέση 

τιμή 
S.D    

Στάσεις εκπαιδευτικού 

για την τοπική 

ανάπτυξη ΑΠΕ 

6.5860 .33841 5.9747 1.16513 -.145 .002 2% 

Επιθυμία 

συμμόρφωσης με 

εξωτερικούς κανόνες 

2.3029 .71760 5.4955 1.58465 .562 .000 31% 

Αντίληψη ελέγχου 

αποτελέσματος 
6.7715 .75882 4.3726 1.72973 -.528 

.000 
27.8% 

Κίνητρο ανάληψης 

σχολικών 

προγραμμάτων ΑΠΕ 

5.3620 .63461 4.4340 1.41573 -.180 

.000 

3% 

Στάσεις τοπικής 

κοινότητας 
6.3844 1.50154 5.3219 1.44741 .349 

.000 
12% 

Στάσεις σχολικού 

περιβάλλοντος 
5.8495 .40904 5.0944 1.22034 -.178 

.000 
3% 

 

 

Παρατηρήθηκε μία σημαντική στατιστική συσχέτιση μεταξύ της διχοτομικής μεταβλητής της 

διδασκαλίας σχολικών προγραμμάτων κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά και της κάθε μίας από 

τις κάτωθι μεταβλητές: 
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Α. «Στάσεις του εκπαιδευτικού για την τοπική ανάπτυξη των ΑΠΕ», rpb(452) = -.145, p = .002, με 

τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν πρόγραμμα για τις ΑΠΕ να έχουν πιο θετικές στάσεις 

σχετικά με την τοπική ανάπτυξη των ΑΠΕ σε σχέση με αυτούς που δεν το έχουν διδάξει (6.58 ± 

.33 και 5.97± 1.16 αντιστοίχως). Οι μεταβλητή «διδασκαλία σχολικών προγραμμάτων για τις ΑΠΕ 

κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά» εξηγούν το 2% της διακύμανσης στη μεταβλητή στάσεις. 

 

Β. «Επιθυμία συμμόρφωσης με τους εξωτερικούς κανόνες», rpb(452) = .562, p = .000, με τους 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν πρόγραμμα για τις ΑΠΕ να έχουν χαμηλότερο βαθμό 

επιθυμίας συμμόρφωσης με τους εξωτερικούς κανόνες σε σχέση με αυτούς που δεν το έχουν 

διδάξει (2.30 ± .71 και 5.49± 1.58 αντιστοίχως). Η μεταβλητή «διδασκαλία σχολικών 

προγραμμάτων για τις ΑΠΕ κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά» εξηγεί το 31% της διακύμανσης 

στη μεταβλητή επιθυμία συμμόρφωσης. 

 

Γ. «Αντίληψη Ελέγχου Αποτελέσματος», rpb(452) = -.528, p = .000, με τους εκπαιδευτικούς οι 

οποίοι διδάσκουν πρόγραμμα για τις ΑΠΕ να αισθάνονται ότι διαθέτουν μεγαλύτερο έλεγχο του 

αποτελέσματος (σε περίπτωση διδασκαλίας σχολικών προγραμμάτων ΑΠΕ) σε σχέση με αυτούς 

που δεν το έχουν διδάξει (6.77 ± .75 και 4.37± 1.79 αντιστοίχως). Η «διδασκαλία σχολικών 

προγραμμάτων για τις ΑΠΕ κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά» εξηγεί το 27.8% της διακύμανσης 

στη μεταβλητή αντίληψη ελέγχου του αποτελέσματος. 

 

Δ. «Κίνητρο ανάληψης σχολικών προγραμμάτων για τις ΑΠΕ», rpb(452) = -.180, p = .000, με τους 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν πρόγραμμα για τις ΑΠΕ να αισθάνονται μεγαλύτερο κίνητρο 

ανάληψης σχολικών προγραμμάτων για τις ΑΠΕ σε σχέση με αυτούς που δεν το έχουν διδάξει 

(5.36 ± .63 και 4.43± 1.41 αντιστοίχως). Η μεταβλητή «διδασκαλία σχολικών προγραμμάτων για 

τις ΑΠΕ κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά» εξηγεί το 3% της διακύμανσης στη μεταβλητή 

κίνητρο. 

 

Ε. «Στάσεις της τοπικής κοινότητας» rpb(452) = .349, p = .000, με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι 

διδάσκουν πρόγραμμα για τις ΑΠΕ να αισθάνονται πιο θετικές τις στάσεις της τοπικής κοινότητας 

σε σχέση με αυτούς που δεν το έχουν διδάξει (6.38 ± 1.5 και 5.32± 1.44 αντιστοίχως). Η μεταβλητή 

«διδασκαλία σχολικών προγραμμάτων για τις ΑΠΕ κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά» εξηγεί το 

12% της διακύμανσης στη μεταβλητή τοπική κοινότητα. 

  

Στ. «Στάσεις του σχολικού περιβάλλοντος» rpb(452) = -.178, p = .000, με τους εκπαιδευτικούς οι 

οποίοι διδάσκουν πρόγραμμα για τις ΑΠΕ να αισθάνονται πιο θετικές τις στάσεις του σχολικού 

περιβάλλοντος σε σχέση με αυτούς που δεν το έχουν διδάξει (5.84 ± .40 και 5.09± 1.22 
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αντιστοίχως). Η μεταβλητή «διδασκαλία σχολικών προγραμμάτων για τις ΑΠΕ κατά την τρέχουσα 

σχολική χρονιά» εξηγεί 3% της διακύμανσης στη μεταβλητή «σχολικό περιβάλλον». 

 

Β.Διωνυμική λογιστική παλινδρόμηση: Διδασκαλία προγραμμάτων ΑΠΕ 

Αξιοποιήθηκε η διωνυμική λογιστική παλινδρόμηση (binomial logistic regression) για να 

βεβαιωθεί η επίδραση των στάσεων, αντίληψης ελέγχου του αποτελέσματος, βαθμού επιθυμίας 

συμμόρφωσης, κινήτρου, σχολικού περιβάλλοντος και τοπικής κοινότητας στην πιθανότητα οι 

εκπαιδευτικοί να διεξάγουν σχολικό πρόγραμμα για τις ΑΠΕ. Οι τιμές VIF είναι αποδεκτές 

αποκλείοντας την πολυσυγγραμμικότητα. 

 

Πίνακας 5: έλεγχος πολυσυγγραμμικότητας και τιμές VIF 

 

Μεταβλητή VIF 

Στάσεις εκπαιδευτικού για την τοπική ανάπτυξη των ΑΠΕ 1.28 

Βαθμός επιθυμίας συμμόρφωσης με τους εξωτερικούς κανόνες 1.17 

Aντίληψη ελέγχου αποτελέσματος 1.77 

Kίνητρο ανάληψης σχολικών προγραμμάτων με θέμα τις ΑΠΕ 2.45 

Στάσεις της τοπικής κοινότητας για την τοπική ανάπτυξη των ΑΠΕ 1.52 

Στάσεις του σχολικού περιβάλλοντος για τα σχολικά προγράμματα για τις ΑΠΕ 1.21 

 

Πίνακας 6: Εφαρμοσιμότητα μοντέλου 

   

Step Chi-square Df Sig. Nagelkerke R Square Cox & Snell R Square 

1 134.804 8 .000 .838 .461 

 

Το μοντέλο της λογιστικής παλινδρόμησης ήταν στατιστικά σημαντικό χ2(8) = 134.804, p< .000 

και εξήγησε το 83% (Nagelkerke R2) της διακύμανσης της μεταβλητής «Διδασκαλία 

προγράμματος ΑΠΕ κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά», ενώ έχει πιθανότητα να προβλέψει 

σωστά κατά πόσο ο εκπαιδευτικός διδάσκει κατά την τρέχουσα χρονιά πρόγραμμα για τις ΑΠΕ 

κατά 46% (Cox & Snell). Η ευαισθησία (sensitivity) ήταν 87.1% και η ειδικότητα (specificity) 

93,7%, η θετική τιμή πρόβλεψης ήταν 85,81%, ενώ η αρνητική τιμή πρόβλεψής ήταν 5,7%. 
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Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τη λειτουργία της παλινδρόμησης: 9.53 – 0.19*x1 + 1.49*x2 – 

1.10*x3 + 0.78*x4 -0.49*x5 -1.28*x6.  

 

Πίνακας 7: Πιθανότητες και τιμές exp(B) 

 

  B S.E. Wald df Sig. 

Exp(B) 

odd ratio no p yes p 

Στάσεις -.196 .467 .175 1 .675 .822 0.451209 0.548791 

Συμμόρφωση 1.486 .253 34.403 1 .000 4.417 0.8154 0.1845 

Αντίληψη 

ελέγχου 
-1.103 .325 11.542 1 .001 .332 

0.2491 0.7508 

Κίνητρο .785 .482 2.645 1 .104 2.191 0.6866 0.3133 

Τοπική 

κοινότητα 
-.491 .237 4.303 1 .038 .612 

0.3796 0.6203 

Σχολικό 

περιβάλλον 
-1.279 .446 8.242 1 .004 .278 

0.2176 0.7823 

Constant 9.538 3.745 6.487 1 .011 13878.826 0.999928 7.2E-05 

 

Από τις έξι ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου, οι τέσσερις προέβλεψαν τη διχοτομική 

εξαρτημένη μεταβλητή, δηλαδή το κατά πόσο διδάσκει ο εκπαιδευτικός σχολικό πρόγραμμα για 

τις ΑΠΕ κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά: ο βαθμός επιθυμίας συμμόρφωσης, η αντίληψη 

ελέγχου του αποτελέσματος, η τοπική κοινότητα και το σχολικό περιβάλλον. Η αύξηση στην 

επιθυμία συμμόρφωσης σχετίστηκε με αυξημένη πιθανότητα να μη διδάσκει ο εκπαιδευτικός 

πρόγραμμα για τις ΑΠΕ, ενώ η αύξηση στην αντίληψη ελέγχου του αποτελέσματος και στην 

υποστηρικτικότητα της τοπικής κοινότητας και του σχολικού περιβάλλοντος σχετίστηκε με 

αυξημένη πιθανότητα να διδάσκει ο εκπαιδευτικός πρόγραμμα για τις ΑΠΕ. 

Ο συντελεστής παλινδρόμησης δεν ήταν σημαντικός για τη μεταβλητή «στάσεις», B = -.19, Exp(B) 

= .82, p = .675, επομένως η μεταβλητή δεν δύναται να προβλέψει κατά πόσο ο εκπαιδευτικός 

υλοποιεί κατά την τρέχουσα διδακτική χρονιά ένα πρόγραμμα για τις ΑΠΕ. Ο συντελεστής 

παλινδρόμησης για τη μεταβλητή «συμμόρφωση» είναι σημαντικός, B = 1.49, Exp(B) = 4.42, p< 

.001, επομένως για κάθε μία μονάδα αύξησης στη μεταβλητή «συμμόρφωση» η πιθανότητα να 

μην διδάσκει την τρέχουσα χρονιά ο εκπαιδευτικός σχολικό πρόγραμμα για τις ΑΠΕ αυξάνεται 

κατά 4.4. Ο συντελεστής παλινδρόμησης για τη μεταβλητή «έλεγχος αποτελέσματος» είναι 

σημαντικός, B = -1.10, Exp(B) = 0.33, p< .001, επομένως για κάθε 1 μονάδα αύξησης στη 

μεταβλητή «έλεγχος» η πιθανότητα να μην διδάσκει την τρέχουσα χρονιά ο εκπαιδευτικός σχολικό 
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πρόγραμμα για τις ΑΠΕ μειώνεται κατά .33. Ο συντελεστής παλινδρόμησης για τη μεταβλητή 

κίνητρο δεν ήταν σημαντικός: B = 0.78, Exp(B) = 2.19, p = .104, επομένως δεν μπορεί να 

προβλέψει κατά πόσο ο εκπαιδευτικός υλοποιεί πρόγραμμα για τις ΑΠΕ. Ο συντελεστής 

παλινδρόμησης για τη μεταβλητή «στάσεις τοπικής κοινότητας» είναι σημαντικός B = -0.49, 

Exp(B) = 0.61, p = .038, καθώς για κάθε μονάδα αύξησης της μεταβλητής «στάσεις τοπικής 

κοινότητας» η πιθανότητα να μην διδάσκει την τρέχουσα χρονιά ο εκπαιδευτικός σχολικό 

πρόγραμμα για τις ΑΠΕ μειώνεται κατά .61. Ο συντελεστής παλινδρόμησης για τη μεταβλητή 

«στάσεις σχολικού περιβάλλοντος» είναι σημαντικός, B = -1.28, Exp(B) = 0.28, p = .004, 

επομένως για κάθε 1 μονάδα αύξησης της μεταβλητής η πιθανότητα να μην διδάσκει την τρέχουσα 

χρονιά ο εκπαιδευτικός σχολικό πρόγραμμα για τις ΑΠΕ μειώνεται κατά .27 

 

Συζήτηση 

 

Όσον αφορά τους παράγοντες που επιδρούν και προβλέπουν το κατά πόσο ο εκπαιδευτικός 

επέλεξε τις ΑΠΕ ως προαιρετική θεματική της διδασκαλίας του, αναδείχθηκε ο βασικός ρόλος του 

βαθμού επιθυμίας συμμόρφωσης στους εξωτερικούς κανόνες, της αντίληψης ελέγχου του 

αποτελέσματος και της τοπικής κοινότητας. 

Η επιθυμία συμμόρφωσης είχε την πλέον ισχυρή συσχέτιση αλλά και την πιο ισχυρή συμβολή στο 

μοντέλο πρόβλεψης. Αυτό υπογραμμίζει τη ρευστότητα στο τοπίο της εκπαίδευσης για τις ΑΠΕ 

λόγω αφενός της προαιρετικής φύσης της διδασκαλίας αυτής της θεματικής και αφετέρου του 

ποικίλου και απρόβλεπτου βαθμού επιθυμίας συμμόρφωσης μεταξύ των εκπαιδευτικών σε 

συνδυασμό με τα ποικίλα κοινωνικά συμφραζόμενα. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι η επιθυμία του 

εκπαιδευτικού να συμμορφώνεται με τους εξωτερικούς κανόνες επιδρά στο κατά πόσο ο 

εκπαιδευτικός θα επιλέξει τις ΑΠΕ για τη διδασκαλία του, εύρημα που συνάδει με προηγούμενες 

έρευνες (Hodges & Cady, 2012). 

Το εύρημα ότι οι στάσεις της τοπικής κοινότητας επιδρούν στο κατά πόσο ο εκπαιδευτικός 

διδάσκει προγράμματα για τις ΑΠΕ είναι σύμφωνο με προηγούμενες έρευνες σύμφωνα με τις 

οποίες οι εξωτερικοί κανόνες επιδρούν στη διδακτική συμπεριφορά (MacFarlane & Woolfson, 

2013; Martins & Hodges-Kullina, 2014; Salleh & Laxman, 2015). Επομένως μία κοινότητα που 

διάκειται φιλικά δρα ως κίνητρο και μία επιφυλακτική κοινότητα δρα ως αντικίνητρο. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση η διαπίστωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την προθυμία των 

εκπαιδευτικών να διδάξουν τις ΑΠΕ καθώς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, οι 

εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τις στάσεις της τοπικής κοινότητας απέναντι στην τοπική 

ανάπτυξη των ΑΠΕ ως μη υποστηρικτικές. 

Σύμφωνο με προηγούμενες έρευνες είναι τέλος και το εύρημα ότι η αντίληψη ελέγχου του 

αποτελέσματος επιδρά στο κατά πόσο ο εκπαιδευτικός θα υλοποιήσει συγκεκριμένη διδακτική 

συμπεριφορά (Teo et al, 2016). Επομένως όσο πιο ικανός και έτοιμος αισθάνεται ο εκπαιδευτικός 

να διδάξει για τις ΑΠΕ (λόγω εμπειρίας, γνώσεων, πόρων) τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να τις 

έχει επιλέξει ως θεματική.  
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Από τα ευρήματα της παρούσας εργασίας απορρέει η ανάγκη προετοιμασίας των εκπαιδευτικών 

αφενός να συντονίζονται με το όραμα της εκάστοτε τοπικής κοινότητας εντός της οποίας 

υπηρετούν και αφετέρου να εκπαιδεύονται ώστε να αναπτύσσουν μηχανισμούς να διαχειρίζονται 

τυχόν διαφωνίες της τοπικής κοινότητας με τους τιθέμενους εκπαιδευτικούς στόχους. Αυτή η 

ανάγκη μπορεί να ικανοποιείται π.χ. με κατά τόπους εκπαιδευτικά σεμινάρια ή με την ανάπτυξη 

και ανάρτηση σχετικού διαδικτυακού υλικού.  

Όσον αφορά τη σχέση του εκπαιδευτικού και του σχολικού περιβάλλοντος ο εκπαιδευτικός πρέπει 

να γνωρίζει ότι πιθανόν οι προσωπικές του θέσεις και διδακτικές επιδιώξεις (ειδικά εντός της 

ζώνης των προαιρετικών θεματικών) δύνανται να διαφοροποιούνται από τις θέσεις που 

προωθούνται από τη σχολική μονάδα ως σύνολο. Σε αυτή την περίπτωση οι εκπαιδευτικοί πρέπει 

να έχουν διδαχθεί έναν τρόπο διαχείρισης της πιθανής διάστασης μέσω ενός ανοικτού διαλόγου 

χωρίς εκφοβισμό και περιθωριοποίηση, ώστε να αναθεωρείται και να ανανεώνεται το όραμα της 

μονάδας όπου αυτό κριθεί σκόπιμο.  

Η ανάγκη ανάπτυξης δεξιοτήτων για τις ΑΠΕ στους εκπαιδευτικούς είναι ένα πάγιο αίτημα και 

επιβεβαιώθηκε και από την τρέχουσα έρευνα. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι σε 

θέση να διαχειριστούν τη θεματική επαρκώς είναι και αυτοί οι οποίοι τη διδάσκουν. Ωστόσο δεν 

αισθάνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί έτοιμοι και είναι εύλογο να αποφεύγουν οποιαδήποτε θεματική 

προκαλεί αμηχανία. 

Τέλος, ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι ο τρόπος με τον οποίο το υποκειμενικό στοιχείο της 

συμμόρφωσης με τους εξωτερικούς κανόνες στον κάθε εκπαιδευτικό επιδρά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Πρέπει λοιπόν ο εκπαιδευτικός να αποκτά επιμόρφωση που θα οδηγεί στη 

συνειδητοποίηση αυτού του φαινομένου, αλλά και στην απόκτηση μηχανισμών διαχείρισης αυτού 

του ατομικού χαρακτηριστικού, ώστε να επιδιώκεται μία διδακτική πράξη που θα διαχωρίζει 

επιτυχώς τους εκπαιδευτικούς στόχους από τις συγκυριακές πιέσεις και που θα απαλλάσσει τον 

εκπαιδευτικό από διλήμματα τα οποία αποδυναμώνουν τη διδασκαλία του και τον αποξενώνουν 

από το λειτούργημά του. Μόνο έτσι η εκπαίδευση θα μπορέσει να αρθεί στον επιθυμητό ρόλο της, 

ο οποίος μεταξύ άλλων, είναι και ο μετασχηματισμός της κοινωνίας προς το καλύτερο, μέσω της 

ανατροπής στερεοτύπων και της αναθεώρησης στάσεων. 
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Περίληψη 

Η εργασία πρωτίστως εξετάζει αναλυτικά τα οφέλη που είναι δυνατόν να αποκομισθούν από τη χρήση των 

τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. 

Δευτερευόντως ερευνά τα προβλήματα που έχουν προκύψει και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

χρήστες κατά τη φάση της προσαρμογής τους στα νέα περιβάλλοντα. Στόχος της είναι να αναδειχθεί η 

χρησιμότητα της έρευνας των μαθηματικών μοντέλων και η αναγκαιότητα της βελτίωσής τους με τη μορφή 

νέων μοντέλων, αφού ολοένα τα προβλήματα και τα δεδομένα διαφοροποιούνται μέσα από την ταχύτατη 

εξέλιξη της τεχνολογίας. Τα συστήματα που θα προκύψουν θα αξιολογούν τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

και της πληροφορικής στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές 

αλλά και νέες δεξιότητες του προσωπικού θα καταδεικνύουν τρόπους για βελτίωση της εξυπηρέτησης των 

εν δυνάμει ωφελούμενων, των χρηστών και εν τέλει όλων των πολιτών που έχουν σχέση με τους 

Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Τα νέα μοντέλα θα δείχνουν τρόπους διαχείρισης της αντίστασης στην 

αλλαγή, μέσω διαφόρων τεχνικών τόσο αναφορικά με τις ίδιες τις νέες τεχνολογίες όσο και με την 

αξιοποίηση των πορισμάτων των κοινωνικών επιστημών. 
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Abstract 

The work primarily examines the benefits that can be gained from the use of information and communication 

technologies (ICT) in Educational Organizations. Also, how the use of these technologies can affect life as 

a whole. Secondarily it investigates the problems that have arisen and the difficulties faced by users in their 

adaptation to new environments. Its aim is to highlight the usefulness of mathematical models research and 

the necessity of improving them in the form of new models, as the problems and data become increasingly 

diverse through the rapid development of technology. The resulting systems will evaluate the use of new 

technologies and IT in Educational Organizations and in conjunction with organizational changes and new 

staff skills will demonstrate ways to improve the service of potential beneficiaries. In the end of all the 

citizens who are related to the Educational Institutions. The new models will show ways to manage 

resistance to change through various techniques in terms of new technologies as well as exploiting the 

findings of the social sciences. 

 

 

Εισαγωγή  

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει αναλυτικά τα οφέλη που είναι δυνατόν να 

αποκομισθούν από την χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) 

στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Δευτερευόντως ερευνά τα προβλήματα που έχουν προκύψει 

και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χρήστες κατά τη φάση της προσαρμογής τους στα νέα 

περιβάλλοντα.  

Στόχος της είναι να αναδειχθεί η χρησιμότητα της έρευνας των μαθηματικών μοντέλων και η 

αναγκαιότητα της βελτίωσης τους με τη μορφή νέων μοντέλων αφού ολοένα τα προβλήματα και 

τα δεδομένα διαφοροποιούνται μέσα από την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας. Τα συστήματα 

που θα προκύψουν θα αξιολογούν με την χρήση των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής τους 

Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές αλλά και νέες δεξιότητες 

του προσωπικού θα καταδεικνύουν τρόπους για βελτίωση της εξυπηρέτησης των εν δυνάμει 

ωφελούμενων  χρηστών. Τα νέα μοντέλα θα δείχνουν τρόπους διαχείρισης της αντίστασης στην 

αλλαγή, μέσω διαφόρων τεχνικών τόσο αναφορικά με τις ίδιες τις νέες τεχνολογίες όσο και με την 

αξιοποίηση των πορισμάτων των κοινωνικών επιστημών. 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία θα διερευνηθούν μέσα από την μελέτη είναι τα ακόλουθα: 

• Αντιμετωπίζει προβλήματα εφαρμογής η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στους 

Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς; 
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• Με την αυξανόμενη ανάπτυξη της τεχνολογίας, ιδίως των τεχνολογιών της πληροφορίας 

και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την ενσωμάτωση στην επαγγελματική ζωή των χρηστών, 

η απόφαση σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψή τους παραμένει ανοικτή ερώτηση.  

• Υπάρχει η δυνατότητα, μέσα από την έρευνα των Μαθηματικών Μοντέλων, να εξαχθεί ένα 

νέο βελτιωμένο μοντέλο και με τη βοήθεια της Επιστήμης της Πληροφορικής να παραχθεί 

λογισμικό κατάλληλο για την αξιολόγηση, διαχείριση και Πιστοποίηση Κριτηρίων των 

ανθρώπινων και μη πόρων στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς; 

 

Μεθοδολογία 

 

Για την παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθεί βιβλιογραφική έρευνα, εξέταση εκθέσεων εταιριών, 

επίσημων δημοσιευμάτων και ερευνητικών εργασιών όπου θα καταγραφούν τα πλεονεκτήματα 

και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες. 

 

Εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς 

 

Πλεονεκτήματα 

 

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στους Εκπαιδευτικούς 

Οργανισμούς είναι: 

• Η ραγδαία ανάπτυξη της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) οδήγησε στην 

εκτεταμένη χρήση των Νέων Τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Η μάθηση εννοιών της Επιστήμης της Πληροφορικής, αλλά και 

γενικότερα στις Τεχνολογίες της Επικοινωνίας, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη από τα 

πρώτα κιόλας χρόνια της μαθησιακής ζωής των παιδιών και ισότιμη με τη μάθηση εννοιών 

άλλων Επιστημών όπως τα Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες, η Γλώσσα κ.α. 

• Ενσωμάτωση και καθιέρωση στην Εκπαίδευση των τεχνικοακουστικών μέσων 

(Διαμαντάκη κ.α. 2001). 

Έρευνες έχουν αποδείξει πως ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτυπώνει το 10% των οπτικών 

πληροφοριών, το 20% των ακουστικών πληροφοριών και το 50% μέσω των οπτικοακουστικών 

συστημάτων. Οι Νέες Τεχνολογίες προσφέρουν μοναδικά εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά 

πλεονεκτήματα. Οι μαθητές θεωρώντας πλέον δεδομένη την αλληλεπίδραση με τα εκπαιδευτικά 

συστήματα κερδίζουν χρόνο μελέτης και αναπτύσσουν θετική στάση στις εργασίες τους 

(Τσογιάννης 2004). 
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Αναλυτικότερα, τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στους Εκπαιδευτικούς 

Οργανισμούς είναι τα εξής: 

• Οι μαθητές συνήθως αποκτούν περισσότερες γνώσεις σε συντομότερο χρονικό διάστημα 

στις τάξεις όπου η διδασκαλία βασίζεται στις τεχνολογίες των υπολογιστών. Συγκεκριμένα, 

η διδασκαλία μέσω του υπολογιστή έχει θετικότερη επίδραση σε όλα τα μαθήματα-

γνωστικά αντικείμενα και σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης, ειδικότερα για τους μαθητές 

με ειδικές ανάγκες (Διαμαντάκη κ.α. 2001). Ο υπολογιστής δεν χαρακτηρίζει με διάφορα 

επίθετα όπως ο καθηγητής και έτσι ο μαθητής αποβάλλει τον φόβο μήπως χαρακτηριστεί 

ως κακός, γεγονός που δεν αποφεύγεται στην παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας 

(Πανέτσος, 2001). 

• Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς 

βελτιώνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οντοτήτων δηλ των εκπαιδευτικών, μεταξύ 

εκπαιδευτικών και μαθητών και στη σχέση των μαθητών με τη γνώση. 

• Η εισαγωγή της τεχνολογίας στο μαθησιακό περιβάλλον καθιστά τη μάθηση με επίκεντρο 

τον μαθητή που θέλει να ανακαλύπτει να αλληλεπιδρά να συνεργάζεται προωθώντας τα 

κοινωνικά οφέλη και να αποκτά αυτοεκτίμηση ενισχύοντας την ατομική πρωτοβουλία 

(Μαρκαντώνης, 2007). 

• Το ψηφιακό εκπαιδευτικό λογισμικό προσφέρει δυνατότητες που προωθούν την 

εξατομικευμένη μάθηση, βοηθώντας τον εκπαιδευτικό να καθοδηγεί και να παρεμβαίνει 

ουσιαστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δίδεται η δυνατότητα μέσω κατάλληλου 

λογισμικού να αξιολογηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες του μαθητή. 

• Η υψηλή αλληλεπίδραση που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες κάνουν απόλαυση το 

μάθημα, εντείνουν τα μαθησιακά κίνητρα και ενισχύουν τις θετικές στάσεις για την 

απόκτηση γνώσης. Η συγκέντρωση και η διατήρηση της προσοχής αυξάνεται με φυσική 

συνέπεια και η μάθηση. 

• Η χρήσης της Τεχνολογίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ωθεί τους εκπαιδευτικούς σε μία 

νέα διάσταση όσον αφορά τους τρόπους διδασκαλίας που εφαρμόζουν αλλά και τους 

τρόπους που οι μαθητές διδάσκονται, ενώ αυξάνεται και η διάθεση όλων των 

εμπλεκόμενων μερών για εφαρμογή καινοτομιών (Διαμαντάκη, 2001). 

• Παρέχεται συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

τους (distance learning). 

• Επικοινωνία μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και αύξηση επικοινωνίας (web app). 

• Τέλος, η σύνδεση του υπολογιστή με το διαδίκτυο και τις εφαρμογές του (web app) αυξάνει 

και επιτρέπει την επικοινωνία και τη διάδοση πληροφοριών και γνώσεων. 
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Μειονεκτήματα 

Υπάρχουν επιχειρήματα που αντιτίθενται στην εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στους 

Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς που πηγάζουν από τους παραδοσιακούς διδάσκοντες και είναι τα 

ακόλουθα: 

• Η κατασκευή εκπαιδευτικών λογισμικών από προγραμματιστές που έχουν μονόπλευρες 

απόψεις όσον αφορά τη μάθηση θα έχει ως αποτέλεσμα να μην καθορίζονται τα όρια των 

δεξιοτήτων καλλιέργειας στο μαθητή, με φυσικό επακόλουθο την έλλειψη επίγνωσης των 

παιδαγωγικών αποτελεσμάτων. Από τη φύση του, το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι 

αυθαίρετο και ανεξιχνίαστο, επειδή αντιπροσωπεύει την εσωτερική δομή και 

πολυπλοκότητα της σκέψης του προγραμματιστή (Γρηγοριάδου et al, 2004). 

• Το νευρικό μας σύστημα δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσει τα αποτελέσματα που 

επιτυγχάνονται με την ταχύτατη χρήση των υπολογιστών. 

• Η απορρόφηση της προσοχής των μαθητών και ενός μεγάλου μέρους της συναισθηματικής 

τους ενέργειας από τις Νέες Τεχνολογίες μπορεί να συμβάλλει στην κοινωνική τους 

απομόνωση. Η μάθηση από την κοινωνική διαδικασία γίνεται εξατομικευμένη υπόθεση, 

ενώ είναι γνωστό ότι η ενσωμάτωση του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον επιτυγχάνεται 

σε μεγάλο βαθμό από τη σχολική κοινότητα (Βοσνιάδου, 2006). 

• Ο βαθμός Εξάρτησης από τον υπολογιστή μειώνει την εμπιστοσύνη του μαθητή στις δικές 

του δυνάμεις (Διαμαντάκη, 2001, Λαφατζή, 2005). 

• Η πρόσβαση και η χρήση των υπολογιστών στα ιδιωτικά σχολεία είναι διαφορετική από 

ότι στα δημόσια. Εκεί έχουν ευκολότερη πρόσβαση και συστηματικότερη χρήση των 

υπολογιστών σε σχέση με τα δημόσια σχολεία. Η πρόσβαση στην πληροφορία, τη γνώση 

και τα επιτεύγματα της νέας τεχνολογίας να είναι άνιση, ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις ή 

ομάδες. 

• Η συνεχής έκθεση στην ακτινοβολία στα μέσα των Νέων Τεχνολογιών καθώς και η 

ακινησία έχει επιπτώσεις στην υγεία των μαθητών, όπως η κόπωση, κούραση στα μάτια , 

πονοκεφάλους κ.α. 

• Ο φόβος ότι η δύναμη αυτή μπορεί να αποτελέσει, συνειδητά ή ασυνείδητα, επικίνδυνο 

εργαλείο στα χέρια κάποιας κατηγορίας ατόμων και οι λειτουργίες και τα αποτελέσματα 

των Νέων Τεχνολογιών είναι δύσκολο ίσως αδύνατο να προβλεφθούν και να ελεγχθούν 

από το ευρύ κοινό. 

• Οι συνέπειες της εισαγωγής των Νέων Τεχνολογιών είναι δύσκολο να αποτιμηθούν 

(Πανέτσος, 2001). 
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Ανασταλτικοί παράγοντες της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών 

 

Οι ανασταλτικοί παράγοντες είναι οικονομικοί, ανισότητες σε δεξιότητες, μη σωστά 

προδιαγεγραμμένα συστήματα, έλλειψη επιμόρφωσης στη χρήση των ΤΠΕ συστημάτων, ο 

φόβος για την τεχνολογία και το άγνωστο, η νοοτροπία, η έλλειψη υποδομών και πρόσβαση 

στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κατ’ επέκταση στο διαδίκτυο. Η έλλειψη συντονισμού 

και συνεργασίας, η ροή πληροφοριών, η ευελιξία, η οργάνωση, η εκπαίδευση, η νομοθεσία, η 

ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η τεχνολογία, οι υποδομές και η ασυμβατότητα μεταξύ των 

διαφορετικών συστημάτων (Προκοπιάδου, Γ. 2009). 

 

Αναγκαιότητα Διερεύνησης στα Μαθηματικά Μοντέλα 

 

Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 

εθνικό επίπεδο, να αντιμετωπίσουν τις συνεχώς αναδυόμενες νέες προκλήσεις οι οποίες θα 

αφορούν την ποιότητα των παρερχόμενων υπηρεσιών τους, την αποδοτικότητα της λειτουργίας 

τους καθώς και τον ευρύτερο θεσμικό της ρόλο. Τέτοιες προκλήσεις είναι: 

• Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις πολιτών για καλύτερη δημόσια Εκπαίδευση με 

υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας και μεγαλύτερου εύρους. 

• Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες σε ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, οι οποίες 

συχνά επιβάλλουν σημαντικές αλλαγές στο εσωτερικό των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους νέους τρόπους παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης προς 

τους πολίτες. 

• Η αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών για παροχή υπηρεσιών, μέσα από 

αύξηση της παραγωγικότητας. με ελεγχόμενους ή μειούμενους πόρους. 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (infoDev, 2002) ορίζεται ως η αξιοποίηση των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς , σε συνδυασμό με 

απαραίτητες οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του υφιστάμενου ανθρωπίνου δυναμικού, 

ώστε να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες και οι εσωτερικές διαδικασίες.  

Σε αυτή την κατεύθυνση, οι διάφορες προσπάθειες που έχουν γίνει σε αρκετές χώρες έχουν 

αποδείξει ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συνιστά ισχυρό μέσο για τη μείωση του χρόνου 

διεκπεραίωσης και του κόστους, τη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας, την αύξηση της 

παραγωγικότητας και την ενίσχυση της διαφάνειας.(Al-Kibsi, de Boer, Mourshed, & Rea, 2001). 

Ωστόσο, η δημιουργία και καθιέρωση αποτελεσματικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν είναι 

εύκολη καθώς προϋποθέτει ένα σύνολο παραγόντων και παρεμβάσεων όπως τη δημιουργία 

υπηρεσιών με επίκεντρο το χρήστη, την απλοποίηση των διαδικασιών, τον περιορισμό της 

γραφειοκρατίας, καθώς και την από κοινού αξιοποίηση των πληροφοριών από όλες τις διοικητικές 

υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα διοίκησης (κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό). 
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Είναι λοιπόν απαραίτητη η θέσπιση κοινών προτύπων, προδιαγραφών, τεχνολογικών 

κατευθύνσεων και πρακτικών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή και 

διεθνές επίπεδο ώστε να δημιουργηθεί ένα Ενιαίο Πλαίσιο Προτυποποίησης, το οποίο θα μπορεί 

να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Σήμερα, βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές και αρκετά σημαντικές προσπάθειες για τη μοντελοποίηση 

των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, των εγγράφων που χρησιμοποιούν κλπ., έτσι ώστε 

να διευκολύνουν την επικοινωνία και μεταφορά δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων 

φορέων και αποδεκτών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής οποιασδήποτε συναλλαγής ή παροχής 

υπηρεσίας. Ωστόσο, αυτή η ποικιλία των προτύπων όχι μόνο δεν είναι σε θέση να λύσει άμεσα το 

πρόβλημα της διαλειτουργικότητας, αλλά απεναντίας τείνει να το διαιωνίσει καθώς υπάρχει 

ασυμφωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων όσον αφορά στην υιοθέτηση κάποιου συγκεκριμένου 

ως το μοναδικό και πιο κατάλληλο για την επίτευξη οποιασδήποτε ενιαίας μοντελοποίησης. Η 

ασυμφωνία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το κάθε πρότυπο έχει πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα, υπερασπιστές και πολέμιους. Επιπλέον, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ένας 

τομέας σε συνεχή εξέλιξη και βελτίωση, με αποτέλεσμα να απαιτεί πρότυπα ευέλικτα, 

επαναχρησιμοποιήσιμα και εύκολα επεκτάσιμα. 

Συνεπώς, ένα πρώτο βήμα για την ενιαία μοντελοποίηση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και της δημιουργίας ενός Πλαισίου Προτυποποίησης είναι ο σχεδιασμός και η 

δημιουργία ενός κοινά αποδεκτού μεταμοντέλου, ευέλικτου και επεκτάσιμου ώστε να μπορεί να 

βελτιωθεί, τροποποιηθεί και προσαρμοσθεί στις συνεχείς προκλήσεις και εξελίξεις που 

προκύπτουν. Αυτό το κοινώς αποδεκτό πρότυπο θα αποτελεί μια καινοτομική, ολοκληρωμένη 

μεθοδολογία μοντελοποίησης βασισμένη στον ευφυή συνδυασμό θεμελιωδών χαρακτηριστικών 

και εννοιών ήδη υπαρχουσών μεθοδολογιών στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με 

σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης και επαναχρησιμοποίησης της γνώσης. 

Μέσω των μαθηματικών μοντέλων θα επιδιωχθεί η διερεύνηση της ποιότητας των εξαγόμενων 

συμπερασμάτων στις προσπάθειες αξιολόγησης για βελτίωση. Η αξιολόγηση θα είναι διεισδυτική 

όχι επιφανειακή και θα παρέχει σαφείς προτάσεις και προτεραιότητες για βελτίωση. Θα υπάρξει 

βελτίωση της ποιότητας των εξαγόμενων συμπερασμάτων μέσω της επιλογής κατάλληλων 

κριτηρίων (μέχρι τώρα τα κριτήρια αποτελούν επιλογή του αξιολογητή και δεν αντικατοπτρίζουν 

την άποψη του χρήστη, ο οποίος μπορεί να έχει διαφορετική οπτική σε σχέση με τη σημασία 

καθενός από αυτά.  

Η διαβάθμιση στη βαρύτητα των κριτηρίων, βάσει της άποψης του χρήστη, θα παραλειφθεί από 

την αξιολόγηση, καθιστώντας την ανεπαρκή να αποτυπώσει την οπτική του τελικού χρήστη.  

Επιλογή κατάλληλης μεθόδου αξιολόγησης, η οποία θα επιτρέψει τη συνδιαμόρφωση με τους 

χρήστες της βαρύτητας των παραμέτρων αξιολόγησης, παραθέτοντας αναλυτικά το μέτρο της 

ικανοποίησης του χρήστη συνολικά και ειδικά για κάθε παράμετρο, ώστε να παρέχει σαφείς 

κατευθύνσεις βελτιωτικών δράσεων. 
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Μαθηματικά Μοντέλα 

 

Η χρήση ενός συστήματος αποτελεί απόκριση που ερμηνεύεται μέσω της κινητοποίησης του 

χρήστη, η οποία με τη σειρά της επηρεάζεται από εξωτερικά ερεθίσματα, τα οποία περιλαμβάνουν 

χαρακτηριστικά και δυνατότητες του συστήματος σύμφωνα με τον Fred Davis(1985) 

 

Μοντέλο ΤΑΜ 

Το μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας (TAM), (Technology acceptance model) που εισήχθη από τον 

Fred Davis πριν από περισσότερο από ένα τέταρτο αιώνα, έγινε κυρίαρχο μοντέλο στη διερεύνηση 

παραγόντων που επηρέασαν την αποδοχή της τεχνολογίας από τους χρήστες. Το TAM 

προϋποθέτει έναν ρόλο διαμεσολάβησης δύο μεταβλητών που ονομάζονται ευκολία χρήσης και 

αντιληπτή χρησιμότητα σε μια πολύπλοκη σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών του συστήματος 

(εξωτερικές μεταβλητές) και της πιθανής χρήσης του συστήματος. Το TAM, που προέρχεται από 

την θεωρία της αναλυτικής δράσης (TRA) και της θεωρίας της προγραμματισμένης συμπεριφοράς 

(TPB) με βάση την ψυχολογία, έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εξήγηση της συμπεριφοράς των 

χρηστών προς την τεχνολογία. Θεωρία της Αιτιολογημένης Δράσης (TRA) Theory of reasoned 

action και η Θεωρία της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς theory of planned behavior (TPB) 

αναπτύχθηκαν στο πεδίο της ψυχολογίας, την Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα (perceived 

usefulness), η οποία αναφέρεται στο βαθμό κατά τον οποίο ένας χρήστης πιστεύει πως το 

συγκεκριμένο σύστημα θα βελτιώσει την απόδοσή του στην εργασία του, και την 

Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης (perceived ease of use), η οποία αναφέρεται στο βαθμό κατά 

τον οποίο ένας χρήστης πιστεύει πως η χρήση του συγκεκριμένου συστήματος δεν απαιτεί 

προσπάθεια (Davis, 1989).Προκειμένου να αναπτυχθεί ένα αξιόπιστο μοντέλο που θα μπορούσε 

να προβλέψει την πραγματική χρήση οποιασδήποτε συγκεκριμένης τεχνολογίας, ο Fred Davis 

προσάρμοσε τις θεωρίες της αιτιολογημένης δράσης και της προγραμματισμένης συμπεριφοράς 

και πρότεινε το TAM. Θεώρησε ότι η πραγματική χρήση ενός συστήματος είναι μια συμπεριφορά 

και επομένως το TRA και το TPB θα ήταν κατάλληλα μοντέλα για την εξήγηση και την πρόβλεψη 

αυτού η συμπεριφορά. Ωστόσο, ο Fred Davis έκανε δύο βασικές αλλαγές στα μοντέλα TRA και 

TPB. Πρώτον, δεν έλαβε υποκειμενικό κανόνα και λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη μιας 

πραγματικής συμπεριφοράς θεωρούσε μόνο τη στάση ενός ατόμου απέναντί του. Δεύτερον, 

ταυτίστηκε με δύο διαφορετικές πεποιθήσεις, την αντιληπτή χρησιμότητα και την αντιληπτή 

ευκολία χρήσης, που ήταν επαρκείς για να προβλέψουν τη στάση ενός χρήστη προς τη χρήση ενός 

συστήματος (Venkatesh & Davis, 2000). 

Η βασική διαφορά του μοντέλου, σε σχέση με τις προηγούμενες θεωρίες, έγκειται στο ότι ήταν 

προσανατολισμένο στο πεδίο των πληροφοριακών συστημάτων ενώ η Θεωρία της Αιτιολογημένης 

Δράσης (TRA) και η Θεωρία της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς (TPB) αναπτύχθηκαν στο πεδίο της 

ψυχολογίας. Επίσης, το μοντέλο TAM δεν συμπεριλαμβάνει τις αντικειμενικές νόρμες της 

Θεωρίας Αιτιολογημένης Δράσης σαν καθοριστικό παράγοντα της Πρόθεσης Συμπεριφοράς 

(Kholoud, 2009). Με την πάροδο των χρόνων, το μοντέλο αυτό εξελίχθηκε σε ένα ισχυρό κι 

αποτελεσματικό μοντέλο για την πρόβλεψη της αποδοχής της τεχνολογίας από τα άτομα. 

Υπάρχουν εκατοντάδες αναφορές στα αρχικά άρθρα που εισήγαγαν το μοντέλο αυτό. Παρόλα 
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αυτά, παρουσιάζει αδυναμίες και περιορισμούς, που θα παρουσιασθούν παρακάτω (Kholoud, 

2009). 

Στο Σχήμα 1 απεικονίζεται η αρχική θεωρητική προσέγγιση του μοντέλου, συμπεριλαμβανομένης 

της δομής της Στάσης (attitude). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όμως, στο τελικό μοντέλο δεν συμπεριλήφθηκε η δομή αυτή, καθώς με βάση εμπειρικές 

αποδείξεις δε συμβάλλει σημαντικά στην επίδραση της Αντιλαμβανόμενης Ευκολίας Χρήσης ως 

προς την Πρόθεση Συμπεριφοράς ενώ και η επίδραση της Αντιλαμβανόμενης Χρησιμότητας ως 

προς την Πρόθεση Συμπεριφοράς έμοιαζε πιο σημαντική (Davis et al., 1989). Το μοντέλο TAM 

προτείνει πως η Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα επηρεάζεται από την Αντιλαμβανόμενη Ευκολία 

Χρήσης, σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαφορά σε άλλους παράγοντες, όσο πιο εύκολη είναι η 

χρήση ενός τεχνολογικού εργαλείου τόσο περισσότερο χρήσιμο μπορεί να καταστεί. Σύμφωνα με 

την Θεωρία Αιτιολογημένης Δράσης, το μοντέλο TAM θεωρεί πως η επίδραση εξωτερικών 

μεταβλητών (παραγόντων) εισάγεται μέσω της Αντιλαμβανόμενης Χρησιμότητας και της 

Αντιλαμβανόμενης Ευκολίας Χρήσης (Kholoud, 2009).Οι εξωτερικές μεταβλητές στο μοντέλο 

αναφέρονται σε ένα σύνολο μεταβλητών όπως χαρακτηριστικά σχεδίασης του συστήματος, 

εκπαίδευση, εξοικείωση με τους υπολογιστές, εμπλοκή του χρήστη στη σχεδίαση καθώς και τη 

φύση της διαδικασίας υλοποίησης (Davis, 1996). 

Σχήμα 1 Αρχικό μοντέλο τεχνολογικής αποδοχής (Davis, 1986) 
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Καθώς το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας εξελισσόταν, νέες μεταβλητές εισάγονταν ως 

εξωτερικές μεταβλητές οι οποίες επηρέαζαν τις ΑΧ (Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα), ΑΕΧ 

(Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης), ΠΣ (Πρόθεση Συμπεριφοράς) και Συμπεριφοράς. Οι πλέον 

συνηθισμένες μεταβλητές ήταν ποιότητα συστήματος, συμβατότητα, διασκέδαση, εμπειρία (Lee 

et al., 2003). Στα πλαίσια της σχέσης ανάμεσα στις 4 θεμελιώδεις μεταβλητές του μοντέλου (ΑΧ, 

ΑΕΧ, ΠΣ και Συμπεριφορά) η ΑΧ θεωρείται πως επιδρά τόσο απευθείας στην ΠΣ όσο κι ότι 

μπορεί να προσδιορισθεί μέσω της ΑΕΧ. Η πραγματική χρήση ή συμπεριφορά μετριέται συνήθως 

με το συνολικό χρόνο χρήσης, με τη συχνότητα χρήσης, με το πλήθος των χρήσεων και την 

ποικιλία χρήσης. Οι Davis και Venkatesh (1996) μετά από έρευνες επιβεβαίωσαν την αξιοπιστία 

των μεταβλητών της Αναλαμβανόμενης Ευκολίας Χρήσης και της Αναλαμβανόμενης 

Χρησιμότητας στο Μοντέλο της Αποδοχής Τεχνολογίας. 

 

Μοντέλο ΤΑΜ2 

Οι Venkatesh και Davis (2000) απεφάνθησαν πως το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας δεν είχε 

αποδοχή χρησιμότητας (Chuttur, 2009). Προσπάθησαν να επεκτείνουν την αρχική έκδοση του 

Μοντέλου Αποδοχής Τεχνολογίας και πρόσθεσαν νέες μεταβλητές, αποσκοπώντας την ερμηνεία 

της Αναλαμβανόμενης Χρησιμότητας και της Πρόθεση Χρήσης σε συνάρτηση με την κοινωνική 

επιρροή και της γνωστικής διαδικασίας (Kholoud, 2009) ονομάζοντας την νέα έκδοση TAM2. Σε 

προηγούμενη αναφορά το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας βασίστηκε στο μοντέλο της Θεωρίας 

Αιτιολογημένης Δράσης (TRA), με την ειδοποιό διαφορά πως δεν περιείχε την μεταβλητή της 

υποκειμενικής νόρμας. Έκτοτε ακολούθησαν πολλές μελέτες και προστέθηκαν νέες μεταβλητές 

και προέκυψε το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (TAM2), το οποίο αποτελεί νέα έκδοση του 

αρχικού Μοντέλου Αποδοχής Τεχνολογίας επιδιώκοντας την ερμηνεία των αλλαγών στην 

αποδοχή των νέων τεχνολογιών καθώς οι χρήστες ολοένα γίνονται πιο έμπειροι και απαιτητικοί 

(Kholoud, 2009). 

Οι Venkatesh και Davis (2000) κατεύθυναν την αξιολόγηση του συστήματος σε υποχρεωτική 

συμμετοχή. Στο ακόλουθο σχήμα απεικονίζεται το μοντέλο στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί 

θεωρητικές δομές (υποκειμενική νόρμα, εθελοντικότητα, εικόνα) και τις γνωστικές διαδικασίες 

(εργασιακή συνάφεια, ποιότητα αποτελέσματος, επιδειξιμότητα αποτελέσματος και 

αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης). 
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Οι νέες μεταβλητές που εμφανίζονται στη νέα έκδοση, έχουν τις ακόλουθες ερμηνείες (Chuttur, 

2009): 

• Εθελοντικότητα: Κατά πόσο η χρήση ενός συστήματος γίνεται αντιληπτή ως εθελοντική 

(προαιρετική). 

• Εμπειρία: Η προηγούμενη εμπειρία του ατόμου με τη συγκεκριμένη τεχνολογία. 

• Υποκειμενική νόρμα: Αν θα έπρεπε να χρησιμοποιούν το σύστημα τα άτομα που 

θεωρούνται σημαντικά. 

• Εικόνα: Η βελτιστοποίηση της κοινωνικής εικόνας με τη χρήση του συστήματος. 

• Εργασιακή Συνάφεια: Η βελτίωση της αποδοτικότητας του ατόμου μέσα από τη χρήση του 

συστήματος. 

• Ποιότητα αποτελέσματος: Αν το σύστημα ικανοποιεί τους στόχους της κατασκευής του. 

• Επιδειξιμότητα αποτελέσματος: Κατά πόσο είναι αντιληπτά τα αποτελέσματα της χρήσης 

ενός συστήματος και αν είναι δυνατό η κοινοποίηση σε άλλους. 

Στα πλαίσια της έρευνάς τους, οι Davis και Venkatesh (2000) διεξήγαγαν έρευνα σε 156 χρήστες 

για 4 διαφορετικά συστήματα δύο εκ των οποίων ήταν υποχρεωτικά και δύο προαιρετικά σε 3 

Σχήμα 2 Επέκταση του μοντέλου τεχνολογικής αποδοχής TAM 2 (Venkatesh & 

Davis, 2000) 
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διαφορετικά χρονικά σημεία, συγκεκριμένα το πρώτο σημείο ήταν πριν την υλοποίηση, το δεύτερο 

ήταν ένα μήνα μετά την υλοποίηση και το τρίτο ήταν τρεις μήνες μετά την υλοποίηση (Chuttur, 

2009). Κατέληξαν πως το μοντέλο TAM2 ερμηνεύει το 3452% της μεταβλητότητας στην πρόθεση 

χρήσης και το 60% αντίστοιχα της Αντιλαμβανόμενης Χρησιμότητας (Kholoud, 2009). 

 

Μοντέλο (UTAUT) (Unified theory of acceptance and use of technology) Ενοποιημένης Θεωρίας 

Αποδοχής και Χρήσης της Τεχνολογίας 

 

Στόχος του μοντέλου είναι η ερμηνεία της πρόθεσης του χρήστη να χρησιμοποιήσει ένα 

πληροφοριακό σύστημα καθώς και η μετέπειτα συμπεριφορά του σε σχέση με τη χρήση του 

συστήματος. 

Πολλοί ερευνητές, όταν έπρεπε να επιλέξουν το κατάλληλο μοντέλο, στο πεδίο των 

πληροφοριακών συστημάτων επέλεγαν ένα από τα εξής μοντέλα: Θεωρία Αιτιολογημένης 

Δράσης, Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας και παραλλαγές του, Μοντέλο Κινητοποίησης, Θεωρία 

Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς, Μοντέλο Χρήσης Προσωπικού Υπολογιστή, Θεωρία Διάχυσης 

Καινοτομίας και Θεωρία Κοινωνικής Γνώσης και αγνοούσαν τη συμβολή των υπολοίπων. Η 

Μελέτη (Venkatesh et al, 2003) προσπάθησε να δημιουργήσει μια ενιαία εικόνα σε σχέση με τα 

μοντέλα αυτά για τους χρήστες. Διερευνήθηκαν τα μοντέλα της ερμηνείας της συμπεριφοράς 

αποδοχής τεχνολογίας και το αποτέλεσμα της έρευνας κατέδειξε την ύπαρξη πέντε περιορισμών 

για τα μοντέλα αυτά (Venkatesh et al, 2003): 

• Η τεχνολογία που μελετήθηκε ήταν απλή όσον αφορά την χρήση σε ατομικό επίπεδο 

σε αντίθεση με τη σύνθετη και πιο πολύπλοκη τεχνολογία που εφαρμόζεται σε 

επίπεδο οργανισμού. 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό στις έρευνες αυτές ήταν φοιτητές. 

• Ο χρόνος της λήψης των μετρήσεων ήταν συνήθως μετά την αποδοχή ή την 

απόρριψη της χρήσης, επομένως οι καταγραφείσες αντιδράσεις ήταν αναδρομικές. 

• Η μέτρηση ήταν διατμηματική. 

• Οι περισσότερες έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε προαιρετικό επίπεδο.  

Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε έρευνα σε τέσσερις διαφορετικούς 

οργανισμούς, παρουσιάζοντας μια νέα τεχνολογική λύση για την εργασία τους. Οι μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν σε τρία διαφορετικά χρονικά διαστήματα: μετά τη πρώτη εκπαίδευσή 

τους, τριάντα ημέρες και τρεις μήνες μετά την εφαρμογή τους, ενώ η πραγματική 

συμπεριφορά χρήσης αξιολογήθηκε σε περίοδο 6 μηνών. Τα δεδομένα μοιράστηκαν σε δύο 

δείγματα για τα μοντέλα, ανάλογα σε ποιο επίπεδο γινόταν η χρήση (προαιρετική/ 

υποχρεωτική). Οι ερευνητές μελέτησαν ακόμα την επίδραση κάποιων μεταβλητών και 

παραγόντων που επηρέαζαν τη απόφαση χρήσης. Οι παράγοντες αυτοί ήταν η εμπειρία, η 

ηλικία ,η εθελοντικότητα, και το φύλο. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν πως εκτός από τα 

μοντέλα MM (Model Motivation) και SCT (Social cognitive theory) η αξιοπιστία των 

προβλέψεων των μοντέλων αυξανόταν με την προσθήκη των προαναφερόμενων 

παραγόντων. Οι δομές που επιδρούσαν άμεσα στη συμπεριφορά πρόθεσης και χρήσης 

αυτών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν η αντιλαμβανόμενη απόδοση, η 
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αντιλαμβανόμενη προσπάθεια, η κοινωνική επιρροή και οι παράγοντες διευκόλυνσης 

(Kholoud, 2009). 

 

 

  

 

 

Η θεωρία που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη, όπως εμφανίζεται στο ανωτέρω 

σχήμα, υποστηρίζει πως υπάρχουν τέσσερις οντότητες (Αντιλαμβανόμενη Απόδοση, 

Αντιλαμβανόμενη Προσπάθεια, Κοινωνική Επιρροή και Παράγοντες Διευκόλυνσης) οι 

οποίες επιδρούν άμεσα στη συμπεριφορά και στη πρόθεση χρήσης. Το φύλο, η εμπειρία, η 

ηλικία και η εθελοντικότητα, συμβάλλουν στην επίδραση των ανωτέρω οντοτήτων προς τη 

συμπεριφορά και πρόθεση χρήσης. 

Η έρευνα έδειξε πως οι βασικές οντότητες , μέσω του μοντέλου της Ενοποιημένης Θεωρίας 

Αποδοχής και Χρήσης της Τεχνολογίας ερμηνεύουν σε ποσοστό 70% τη μεταβλητότητα της 

πρόθεσης συμπεριφοράς, προβλέποντας την τεχνολογική αποδοχή για το 70% του χρόνου 

(προσαρμοσμένο R2=70%), καθιστώντας την πολύ σημαντική βελτίωση, αφού τα 

προηγούμενα έφθαναν το μάξιμουμ στο 40% (Venkatesh, 2003). 

 

Μοντέλο MUSA 

Το Μαθηματικό Μοντέλο MUSA (MUlticriteria Satisfaction Analysis) είναι μια πολυκριτηριακή 

Σχήμα 3 Το μοντέλο UTAUT (Venkatesh et al., 2003) 
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μέθοδος για τη μέτρηση της ποιοτικής ικανοποίησης των χρηστών (Grigoroudis & Siskos, 2010). 

Η αρχιτεκτονική του μοντέλου (σχήμα 4) συνιστά μια αναλυτική - συνθετική (aggregation-

disaggregation) προσέγγιση, μέσα από την οποία αξιολογείται η ικανοποίηση των χρηστών. Με τη 

χρησιμοποίηση της πληροφορίας η οποία προέρχεται από έρευνες ικανοποίησης, η μέθοδος 

MUSA συνθέτει τις διαφορετικές προτιμήσεις σε συναρτήσεις ικανοποίησης των χρηστών. Η 

μεθοδολογία ακολουθεί τις αρχές της πολυκριτηριακής ανάλυσης (multicriteria analysis) με τη 

χρήση τεχνικών γραμμικής παλινδρόμησης. 

 

 

 

 

 

 

 

Βασικός σκοπός του μοντέλου MUSA είναι μια συγκέντρωση των κρίσεων των ερωτώμενων σε 

μια συνάρτηση αξιών θεωρώντας ότι η συνολική ικανοποίηση ενός χρήστη εξαρτάται άμεσα από 

ένα σύνολο μεταβλητών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας (σχήμα 5). 

 

 

 

 

Σχήμα 4 Αρχιτεκτονική μοντέλου MUSA 
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Έτσι προκύπτει η συνολική ικανοποίηση ενός πελάτη από ένα σύνολο κριτηρίων X={Xi ,X2 ,. . . ,Xn}, 

που ονομάζονται διαστάσεις ικανοποίησης (Γρηγορούδης & Σίσκος, 2010). 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΘΟΔΟΥ MUSA 

Η μέθοδος MUSA ακολουθεί τις γενικές αρχές της ποιοτικής ανάλυσης παλινδρόμησης (ordinal 

regression techniques) υπό περιορισμούς, χρησιμοποιώντας τεχνικές γραμμικού προγραμματισμού 

για την επίλυσή της (Γρηγορούδης & Σίσκος, 2000). Περιέχει μια συλλογική προσθετική 

συνάρτηση αξιών (additive collective value function) Υ* και ένα σύνολο μερικών συναρτήσεων 

ικανοποίησης Xi*·που εκτιμώνται με βάση τις γνώμες του συνόλου των ερωτώμενων. Η βασική 

εξίσωση της γραμμικής ανάλυσης παλινδρόμησης έχει ως εξής: 

= ,  (1) 

όπου bi είναι το βάρος του i κριτηρίου και οι συναρτήσεις Υ* και Xi* είναι κανονικοποιημένες στο 

διάστημα [0,100], ώστε στο χαμηλότερο επίπεδο ικανοποίησης η τιμή της συνάρτησης να είναι 0 

και στο υψηλότερο 100. 

Σχήμα 5 Σύνθεση ολικής ικανοποίησης 
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Εισάγοντας μια διπλή μεταβλητή σφάλματος, η εξίσωση της ποιοτικής ανάλυσης παλινδρόμησης 

(1) παίρνει την ακόλουθη μορφή: 

 (2) 

όπου  είναι η εκτίμηση της συλλογικής συνάρτησης αξιών Υ* και σ+ και σ- είναι αντίστοιχα το 

σφάλμα υπερεκτίμησης και υποεκτίμησης αντίστοιχα. Ο κύριος στόχος της μεθόδου είναι να 

πετύχει τη μικρότερη δυνατή απόκλιση μεταξύ της συνάρτησης αξιών Υ* και των απόψεων των 

ερωτώμενων Υ, συνθέτοντας ένα σύνολο διαφορετικών απόψεων ικανοποίησης σε μοναδικές 

συναρτήσεις Υ* και . 

(Έρευνα Ικανοποίησης χρηστών βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης 2011 σελ 7) 

Πίνακας 1. Μεταβλητές της μεθόδου MUSA (Grigoroudis & Siskos, 2010) 

Μεταβλητή Περιγραφή 

Y Ολική ικανοποίηση χρήστη 

α Πλήθος επιπέδων ολικής ικανοποίησης 

ym
 Tom-οστό επίπεδο ολικής ικανοποίησης (m=1, 2, ..., α) 

n Πλήθος κριτηρίων 

Xi Ικανοποίηση χρήστη για το i-οστό κριτήριο (i=1, 2, ..., n) 

αi Πλήθος επιπέδων ικανοποίησης για το i- οστό κριτήριο 

xi
k
 

Το k-οστό επίπεδο ικανοποίησης για το i- οστό κριτήριο 

(k=1, 2, ..., aι) 

Υ*
 Συνάρτηση τιμής της Y 

y*m
 Τιμή του επιπέδου ικανοποίησης y 

m
 

Xi
*
 Συνάρτηση τιμής της Xi  

xi
*k

 Τιμή του xi
*k επιπέδου ικανοποίησης 

 

 

Αξιολόγηση MUSA 

 

Τα σημαντικότερα στάδια αξιολόγησης με τη μέθοδο MUSA είναι τα εξής και απεικονίζονται στο 

Σχήμα 6 (Grigoroudis & Siskos, 2000): 
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1. Προκαταρκτική ανάλυση: Σε αυτό το στάδιο καθορίζεται το πρόβλημα το οποίο θα 

αναλυθεί και θα περιλαμβάνει την αναλυτική αξιολόγηση των στόχων της έρευνας 

ικανοποίησης και θα πραγματοποιηθεί ανάλυση συμπεριφοράς των χρηστών και 

περιβάλλοντος αγοράς (Ερωτηματολόγιο και έρευνα). 

2. Χρήση ερωτηματολογίου της έρευνας, τον καθορισμό των παραμέτρων της έρευνας 

και τη διεξαγωγή αυτής. Θα καθορισθούν συγκεκριμένα σημαντικά χαρακτηριστικά 

της έρευνας όπως το είδος έρευνας, του δείγματος, καθώς και της διαδικασίας πριν να 

διεξαχθεί. 

3. Αναλύσεις: Θα αναλυθεί η πληροφορία που προέκυψε από την δειγματοληψία και θα 

προσεγγισθεί ποσοτικά από στατιστικές μεθόδους και την πολυκριτηριακή μέθοδο 

MUSA. Επίσης θα υπάρξει και ανάλυση διαχωρισμού όπου θα πραγματοποιηθεί 

ξεχωριστή ανάλυση για τις ομάδες χρηστών, με κριτήριο τα χαρακτηριστικά τους. 

4. Συμπεράσματα και Προτάσεις: Στο στάδιο αυτό έχουμε την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων και τις προτάσεις για συγκεκριμένες βελτιώσεις στο σύστημα. 
 
Σχήμα 6: Στάδια αξιολόγησης MUSA 

 

Ανάλυση μοντέλου 
πολυκριτήριας αναλυτικής – 
συνθετικής προσέγγισης 

1. Ανάλυση συνόλου πολιτών 

Εκτίμηση 
αποτελεσμάτων 

Καθορισμός στόχων 
έρευνας ικανοποίησης 

Ανάλυση περιγραφικής 
στατιστικής 

1.Συχνότητες απαντήσεων 

πολιτών 

Έρευνα περιβάλλοντος αγοράς 

1. Βιβλιογραφική έρευνα 
2.  Επαφές με 

επιχειρήσεις και 

Προκαταρκτική ανάλυση 
συμπεριφοράς πελατών 

1. Προσωπικές συνεντεύξεις  με 

 

Οργάνωση δικτύου 
δημοσκόπησης και 

καθορισμού τρόπου 

Διεξαγωγή 
έρευνας 

Σύνταξη 
ερωτηματολογίου 

έρευνας ικανοποίησης 

Συμπεράσματα και 
προτάσεις 

Καθορισμός συστήματος 
μέτρησης ικανοποίησης 
πολιτών  
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Συμπεράσματα 

 

Στην εργασία προσπαθήσαμε να περιγράψουμε και να αναδείξουμε τη δυνατότητα αξιοποίησης 

της μαθηματικής μοντελοποίησης προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια στην εισαγωγή και 

καταξίωση των νέων τεχνολογιών στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 

Για τον λόγο αυτό εστιάσαμε στην ανάδειξη των προσδοκώμενων οφελών από την χρήση των 

τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στους Εκπαιδευτικούς 

Οργανισμούς. Συνακόλουθα επικεντρώσαμε στα προβλήματα και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι νέοι κυρίως χρήστες των νέων τεχνολογιών στο περιβάλλον των οργανωτικών 

συστημάτων που εξετάζουμε. Εμβαθύνοντας εξετάσαμε τα προσδοκώμενα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα της πληρέστερης δυνατής αποδοχής και υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών, μέσα 

από βιβλιογραφική έρευνα, εξέταση εκθέσεων εταιριών, επίσημων δημοσιευμάτων και 

ερευνητικών εργασιών. Παράλληλα προσπαθήσαμε να περιγράψουμε τους ανασταλτικούς 

παράγοντες στη διαδικασία ψηφιοποίησης της λειτουργίας των εκπαιδευτικών οργανισμών, 

θεωρώντας ότι κύρια εμπόδια είναι αφενός μεν η επιφύλαξη των ανθρώπων απέναντι στον 

απέραντο -και για πολλούς χαοτικό- κόσμο των ΝΤ και αφετέρου η δυσκολία της εφαρμογής ενός 

ενιαίου προτύπου εφαρμογής των ΤΠΕ στους δημόσιους οργανισμούς.  

Στην αναζήτηση για αυτό το ενιαίο πρότυπο αναδείχθηκε η χρησιμότητα των μαθηματικών 

μοντέλων και έτσι εξετάσαμε αξιολογικά μια σειρά από αυτά: Το μοντέλο ΤΑΜ (Technology 

acceptance model), το ΤΑΜ2, το UTAUT (Unified theory of acceptance and use of technology) 

και τέλος το μαθηματικό μοντέλο MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis), το οποίο θεωρούμε 

ότι είναι το καταλληλότερο για να καθορίσει τους τρόπους με τους οποίους θα εισαχθούν και θα 

καταξιωθούν οι νέες τεχνολογίες στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 

Θα μπορούσε με τις κατάλληλες αλλαγές να έχει εφαρμογή και σε Οργανισμούς Δημόσιας 

Διοίκησης όπως Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) καθώς και σε Υπουργεία κ.α. 
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Περίληψη 
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναδειχθεί τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που έχει κυρίως η διαμορφωτική 

αξιολόγηση για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και γενικά για ένα εκπαιδευτικό σύστημα μια χώρας. Η 

έλευση της υποβοηθούμενης αξιολόγησης με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στις αρχές της δεκαετίας 

του ‘90 στην ουσία κατέστησε εφικτή την εφαρμογή μεθόδων διαμορφωτικής αξιολόγησης στην διδακτική 

διαδικασία στην τάξη. Βέβαια, ήταν προσανατολισμένα κυρίως για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι 

ειδικά κατασκευασμένα για τις ανάγκες του εκάστοτε πανεπιστημιακού ιδρύματος που τα χρησιμοποιούσε 

και οι λειτουργίες τους, καθώς και οι δυνατότητες τους, ήταν βασικές. Με την πάροδο των χρόνων, η 

υποβοηθούμενη αξιολόγηση με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή έχει βελτιωθεί και έχει εξελιχθεί με 

αποτέλεσμα πλέον να γίνεται λόγος για συστήματα διαμορφωτικής αξιολόγησης, τα οποία πλέον αποτελούν 

πιο ολοκληρωμένες λύσεις και πιο εστιασμένες στην διαμορφωτική αξιολόγηση. Στην παρούσα εργασία 

παρουσιάζεται η μετάβαση αυτή, καθώς επίσης γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση και αξιολόγηση των 

διαθέσιμων συστημάτων διαμορφωτικής αξιολόγησης στα Μαθηματικά. 

 

Abstract 
In recent years, the advantages and benefits of formative assessment for students, teachers and in general 

for a country’s educational system have emerged. The advent of computer assisted assessment in the early 

1990s has made it possible to apply formative assessment methods to classroom teaching. Of course, they 

were mainly oriented towards higher education, they were specially designed for the needs of each 

university institution that used them and their functions, and their potential was basic. Over the years, 

computer assisted assessment has been improved and has evolved, leading to formative assessment systems 

that are now more integrated solutions and more focused on formative assessment. In this paper this 

transition is presented, as well as a brief presentation evaluation of the available formative assessment 

systems in Mathematics. 

 

(*) The co-author of this research is funded under the scholarship program for postgraduate studies of second cycle (doctoral 
thesis) in Greece – program State Scholarships Foundation (IKY) and National Bank of Greece (ETE) academic year 2014-2015 
with grand number 2014-0194-862. 
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Εισαγωγή 

 

 

Ο Σωκράτης ήταν ο πρώτος που εισήγαγε την έννοια της διαμορφωτικής αξιολόγησης και ο 

πρώτος που χρησιμοποίησε τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η μαιευτική μέθοδος, όπως 

ονομάζεται η μέθοδος αξιολόγησης που χρησιμοποιούσε ο Σωκράτης, ήταν στην ουσία η πρώτη 

μορφή διαμορφωτικής αξιολόγησης, η οποία μάλιστα στηριζόταν στις ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής. Πιο συγκεκριμένα, ο Σωκράτης υποστήριζε ότι η γνώση βρίσκεται μέσα στον καθένα 

και ότι αυτός μπορεί, χρησιμοποιώντας τη μαιευτική μέθοδο, δηλαδή υποβάλλοντας τον μαθητή 

του σε απλές ερωτήσεις, οι οποίες απαντώνται με ναι ή όχι, να τον οδηγήσει στην γνώση, 

αναδεικνύοντας στην ουσία τη γνώση που ήδη υπάρχει μέσα στον μαθητή. Έτσι, με τις 

επαναλαμβανόμενες μικρές ερωτήσεις που έκανε στο μαθητή του προσπαθούσε να αξιολογήσει 

το γνωσιακό του επίπεδο και κάθε επόμενη ερώτηση που του έκανε στηρίζονταν στις απαντήσεις 

που είχε πάρει από το μαθητή του από τις προηγούμενες ερωτήσεις που του είχε κάνει. Άρα, η 

μαιευτική μέθοδο ήταν η πρώτη διδακτική μέθοδος, στην οποία ήταν διακριτό και ξεκάθαρο το 

κομμάτι της αξιολόγησης και μάλιστα της διαμορφωτικής αξιολόγησης. Επίσης, η διδακτική 

μέθοδος ήταν προσαρμοσμένη στις ανάγκες του εκάστοτε μαθητή ξεχωριστά  και στηριζόταν στην 

ανατροφοδότηση που έπαιρνε ο εκπαιδευτικός από τις απαντήσεις του μαθητή.   

 

Συνοψίζοντας, ο Σωκράτης με τη μαιευτική του μέθοδο έθεσε τις αρχές της διαμορφωτικής 

αξιολόγησης βάζοντας στο κέντρο της διδασκαλίας του το μαθητή, αναπτύσσοντας το μαθητικό 

δίπολο μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτικού, στηρίζοντας τη διδασκαλία του στην πρότερη γνώση, 

το γνωσιακό επίπεδο, τις παρανοήσεις και τα γνωσιακά κενά του μαθητή, προσαρμόζοντας τη 

διδασκαλία του ανάλογα με τις απαντήσεις που έπαιρνε από τον μαθητή, χρησιμοποιώντας 

σύντομες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και έχοντας σαν στόχο να κάνει καλύτερο άνθρωπο το 

μαθητή του, αναδεικνύοντας την κρυμμένη γνώση που κατείχε και όχι να τον αναγκάσει να 

αποστηθίσει και να απομνημονεύσει γνώση. Εξάλλου, όπως είπε και ο Πλούταρχος, το μυαλό δεν 

είναι ένα πιθάρι για να γεμίσει, αλλά μια φλόγα που πρέπει να ανάψει.  

 

Από τα παραπάνω, γίνεται εμφανές ότι οι αρχές της διαμορφωτικής αξιολόγησης, όπως 

χρησιμοποιείται σήμερα, είναι παρεμφερείς, αν όχι ίδιες, με τις αρχές της μαιευτικής μεθόδου 

διδασκαλίας που εφηύρε και χρησιμοποιούσε ο Σωκράτης. Βέβαια, τα σύγχρονα εκπαιδευτικά 

συστήματα διαφέρουν σε ένα βαθμό από το εκπαιδευτικό σύστημα της Αρχαίας Ελλάδας και για 

το λόγο αυτό οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές. Οι τάξεις πλέον είναι πολυμελείς, υπάρχει 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και συγκεκριμένη διδακτική ύλη που πρέπει να διδαχθεί σε μια 

διδακτική περίοδο, ο διδακτικός χρόνος είναι περιορισμένος και μοιρασμένος σε πολλά και 

διάφορα γνωστικά αντικείμενα, συνήθως ο ίδιος ο εκπαιδευτικός είναι επιφορτισμένος με τη 

διδασκαλία, αλλά και την αξιολόγηση των μαθητών, δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε τάξης και άλλα. 

Αυτά και άλλα προβλήματα που υπάρχουν στα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών χωρών τις 

οδήγησαν στην προσπάθεια ανεύρεσης νέων μεθόδων και διαδικασιών για να τα αντιμετωπίσουν, 

αναμορφώνοντας στην ουσία το εκπαιδευτικό τους σύστημα. 
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Αξιολόγηση 

 

 

Αθροιστική αξιολόγηση 

 

 

Πολλές από τις προσπάθειες αναμόρφωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων πολλών χωρών 

στηρίζονται, κυρίως, στα μαθήματα των μαθηματικών και της γλώσσας, δίνοντας ιδιαίτερη 

βαρύτητα στη σημασία της αξιολόγησης, αλλά και της χρήσης των νέων τεχνολογιών (Αυγερινός 

& Καραγεωργιάδης 2017). Η αθροιστική αξιολόγηση είναι κατά κανόνα η μορφή αξιολόγησης 

που χρησιμοποιείται στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών, με τη δευτεροβάθμια 

και την τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας να μην αποτελεί εξαίρεση. Αν και δοκιμασμένη 

μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια, η αθροιστική μέθοδος έχει πολλούς 

περιορισμούς, οι οποίοι οδήγησαν την εκπαιδευτική κοινότητα να αναζητήσει νέες μορφές και 

μεθόδους αξιολόγησης. Ο μεγαλύτερος, ίσως, περιορισμός της αθροιστικής αξιολόγησης είναι ότι 

δεν μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή να βελτιώσει τις επιδόσεις του, αφού, στην ουσία, η 

αθροιστική αξιολόγηση τον κρίνει αν είναι επαρκής για να προβιβαστεί (Biggs 1998), παρά να 

αξιολογήσει το γνωσιακό του επίπεδο με σκοπό να τον βοηθήσει να καλύψει τα κενά και τις 

παρανοήσεις του (Knight 2002). 

 

Εποχή της αξιολόγησης 

 

Εξαιτίας της κύριας μεθόδου αξιολόγησης που χρησιμοποιεί η αθροιστική αξιολόγηση, η οποία 

δεν είναι άλλη από τα γραπτά τεστ με ερωτήσεις ανάπτυξης ανοιχτού τύπου (Harlen & James 

1997), η παρελθούσα εποχή ονομάστηκε από πολλούς σαν εποχή των τεστ. Πλέον όμως, η εποχή 

των τεστ έχει δώσει τη σκυτάλη της στην εποχή της αξιολόγησης (Birenbaum 1996), όπως 

ονομάζεται η σύγχρονη εποχή, καθώς η αξιολόγηση αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους 

του εκπαιδευτικού συστήματος και της διδακτικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, τα 

χαρακτηριστικά της εποχής της αξιολόγησης μπορούν να συνοψιστούν στο ότι πλέον προωθείται 

η ενσωμάτωση της αξιολόγησης στη διδασκαλία στην τάξη, ο μαθητής αντιμετωπίζεται σαν 

ενεργό μέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο μαθητής είναι σε συνεχή διάλογο και επαφή με 

τον εκπαιδευτικό (Dochy et al. 1999). Εξάλλου σκοπός της αξιολόγησης είναι να βελτιώσει τη 

μάθηση, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αυτό-αξιολογούνται προκειμένου να βελτιωθούν και οι 

εκπαιδευτικοί, με τη σειρά τους, πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η αξιολόγηση μπορεί να επηρεάσει 

τα κίνητρα και την αυτό-εκτίμηση των μαθητών (Wiliam 2011).   

 

Η αξιολόγηση δεν κατηγοριοποιείται μόνο σε αθροιστική και διαμορφωτική αξιολόγηση, αλλά 

έχει πολλές κατηγοριοποιήσεις ανάλογα με το εύρος, τη συχνότητα εφαρμογής, τους σκοπούς για 

τους οποίους διεξάγεται και άλλα. Σχετικά με το εύρος, η αξιολόγηση χωρίζεται σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες.  Την αξιολόγηση ευρείας κλίμακας και την αξιολόγηση στην τάξη. Για τα δεδομένα 

του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση ευρείας κλίμακας είναι άγνωστη έννοια 

με μικρή, ίσως, εξαίρεση την περίπτωση των εισαγωγικών Πανελλαδικών εξετάσεων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και άλλες χρησιμοποιείται για τη 

συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την κάλυψη της ύλης αναφορικά με το προτεινόμενο 

πρόγραμμα σπουδών, την κατανομή πόρων, την κατανομή μαθητών, την αξιολόγηση 
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εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση και κατάταξη των σχολικών μονάδων, την παροχή δεδομένων για 

στατιστική ανάλυση και άλλα (De Lange 2007). 

 

Αξιολόγηση στην τάξη 

 

Στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χρησιμοποιείται η αξιολόγηση στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός 

είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των μαθητών, αθροιστική κατά κύριο λόγο, 

αλλά ενδεχομένως και διαμορφωτική. Σε εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών που 

προαναφέρθηκαν, ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος μόνο για το κομμάτι της διδασκαλίας των 

μαθητών και, ίσως, για το κομμάτι της διαμορφωτικής αξιολόγησης που αυτός επιθυμεί να 

εφαρμόσει. Η αθροιστική αξιολόγηση και σε μερικές περιπτώσεις πιλοτικής εφαρμογής 

διαμορφωτικής αξιολόγησης τελείται από εξωτερικούς φορείς (Αυγερινός & Καραγεωργιάδης 

2017). 

 

Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση στην τάξη και η ευρείας κλίμακας αξιολόγηση μοιράζονται 

ορισμένες κοινές αρχές. Έτσι, η αξιολόγηση γενικά μπορεί να διεξάγεται με πολλούς τρόπους και 

με πολλές μορφές αξιολόγησης, έχει σκοπό να αναδείξει το γνωσιακό επίπεδο του μαθητή και τις 

γνωσιακές του κατακτήσεις, να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα του διδακτικού 

προγράμματος και του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και, συνοψίζοντας, ο κεντρικός 

σκοπός της αξιολόγησης, γενικά, είναι η υποστήριξη και η ενίσχυση της μάθησης των μαθητών 

(Wiliam 2007).   

 

Διαμορφωτική αξιολόγηση 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο Σωκράτης ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη διαμορφωτική 

αξιολόγηση και μάλιστα, σύμφωνα με το στενό ορισμό της διαμορφωτικής αξιολόγησης, παρόλο 

που δεν την είχε ορίσει έτσι. Στην ουσία, το επίκεντρο της διδασκαλίας του ήταν ο μαθητής και ο 

μόνος στόχος που είχε ήταν να αναδείξει τη γνώση που θεωρούσε ότι βρίσκεται μέσα στον καθένα 

μας. Έτσι, σύμφωνα με τη μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη, δύο χιλιάδες χρόνια μετά, έγινε 

εμφανής η ανάγκη διαχωρισμού της έννοιας της αξιολόγησης σε αθροιστική και διαμορφωτική 

αξιολόγηση. Ως διαμορφωτική αξιολόγηση, ορίστηκε η αξιολόγηση που γίνεται μέσα στην τάξη, 

παρέχει ανατροφοδότηση και διορθωτικές αλλαγές σε κάθε στάδιο της διδακτικής διαδικασίας 

(Scrive 1967, Bloom 1968).  

 

Βέβαια, υπάρχουν αρκετοί ερευνητές που τονίζουν ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος εκπαιδευτικός 

να χρησιμοποιεί μόνο την αθροιστική μέθοδο αξιολόγησης ή μόνο τη διαμορφωτική (Taras 2005). 

Στην ουσία, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν κάποιο συνδυασμό των δύο μεθόδων 

αξιολόγησης. Έτσι, κάποιοι συνδυασμοί τείνουν περισσότερο προς την αθροιστική αξιολόγηση, 

εμπεριέχοντας όμως στοιχεία διαμορφωτικής αξιολόγησης, ενώ άλλοι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό που τείνει περισσότερο προς τη διαμορφωτική αξιολόγηση.  

 

Αν και ο παραπάνω ισχυρισμός αληθεύει, η ουσία είναι ότι η αθροιστική αξιολόγηση όπως και η 

διαμορφωτική αξιολόγηση, αποτελούν δυο διαφορετικά εκπαιδευτικά εργαλεία, που το καθένα 

έχει τη δική του μοναδική χρηστικότητα. Η αθροιστική αξιολόγηση έχει σαν σκοπό να κρίνει το 

μαθητή αν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία μια διδακτική περίοδο, μια διδακτική ενότητα ή ένα 

διδακτικό στόχο. Αντιθέτως, η διαμορφωτική αξιολόγηση έχει σαν στόχο να βοηθήσει το μαθητή 

να βελτιωθεί και να καλύψει τα γνωσιακά του κενά και τις παρανοήσεις, πριν κριθεί αν έχει 
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ολοκληρώσει με επιτυχία ένα διδακτικό στόχο. Όπως γίνεται εμφανές, πρόκειται για δυο 

διαφορετικά εργαλεία που δε μπορεί η χρήση του ενός να αποκλείσει την χρήση του άλλου, ειδικά 

σε μεγαλύτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες, όπως η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

Δυστυχώς όμως, λόγο των περιορισμών που υπάρχουν στην εφαρμογή της διαμορφωτικής 

αξιολόγησης στη διδασκαλία στην τάξη, συνήθως χρησιμοποιείται μόνο η αθροιστική αξιολόγηση 

ειδικά στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι περιορισμοί της εφαρμογής μεθόδων 

διαμορφωτικής αξιολόγησης συνοψίζονται στο ότι απαιτείται σημαντικά μεγαλύτερος όγκος τεστ 

αξιολόγησης, συνεπώς απαιτείται περισσότερος διδακτικός χρόνος από τον εκπαιδευτικό για να 

τα δημιουργήσει, αξιολογήσει και επεξεργαστεί αυτά τα σύντομα τεστ αξιολόγησης. Επίσης, 

υπάρχουν και άλλοι δευτερεύοντες, όμως, εξίσου σημαντικοί περιορισμοί που καθιστούν δύσκολη 

την εφαρμογή μορφών διαμορφωτικής αξιολόγησης στην διδασκαλία στην τάξη, όπως το γεγονός 

ότι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές στη λογική και στις αρχές της διαμορφωτικής 

αξιολόγησης, ώστε να μη γίνουν βαθμοθήρες επικεντρώνοντας την προσπάθεια τους να πάρουν 

καλή βαθμολογία σε κάθε τεστ διαμορφωτικής αξιολόγησης με αποτέλεσα να διαβάζουν 

επιφανειακά (Black & Wiliam 1998) και αναιρώντας με τον τρόπο αυτό την ουσία της 

διαμορφωτικής αξιολόγησης που είναι η βαθιά κατανόηση και απόκτηση γνώσης από τους 

μαθητές, ειδικά στο μάθημα των μαθηματικών.  

  

 

Υποβοηθουμένη μέσω υπολογιστή αξιολόγηση 

 

Οι πρώτες σοβαρές προσπάθειες εφαρμογής της διαμορφωτικής αξιολόγησης σε πραγματικές 

διδακτικές συνθήκες έγινε με την έλευση της υποβοηθούμενης μέσω υπολογιστή αξιολόγησης. Σε 

γενικές γραμμές, σαν υποβοηθούμενη μέσω υπολογιστή αξιολόγηση ορίζεται η μορφή της 

αξιολόγησης των μαθητών που σε κάποιο στάδιο της υποστηρίζεται από την χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή (Chalmers & McAusland 2002). Βέβαια, στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές 

διαφορετικές ονομασίες και ορισμοί που αναφέρονται στην υποβοηθούμενη μέσω υπολογιστή 

αξιολόγηση (Stephens et al. 1998, Conole & Warburton 2005, Hunt 1998), όλες όμως συγκλίνουν 

στον παραπάνω ορισμό.  

 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν την 

υποβοηθούμενη μέσω υπολογιστή αξιολόγηση από τη δεκαετία του 90. Τη χρησιμοποιούσαν 

κυρίως για την αυτό-αξιολόγηση των φοιτητών τους σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν την 

ποιότητα των υπηρεσιών που πρόσφεραν σε αυτούς, αλλά και για να τους βοηθήσουν να 

βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα συστήματα 

υποβοηθούμενης μέσω υπολογιστή αξιολόγησης όπως τα REALs (Rich Environments for Active 

Learning) (Grabinger & Dunlap1995), Diagnosys (Appleby et al. 1997), CAA πανεπιστημίου 

Wolverhampton (Thelwall 1998),  CAA πανεπιστημίου Portsmouth (Callear & King1997), CAPA 

(Computer Assisted Personalized Approach) (Thoennessen & Harrison 1996), CAMPUS 

(Computer Aided Marking Program Using Spreadsheets) (Hunt 1998) και άλλα. 

 

Η χρήση τους ήταν προαιρετική, εκτός διδακτικού ωραρίου και συχνά επικουρική, με κάποια από 

αυτά να συμπεριλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών κάποιου μαθήματος. Δηλαδή, 

στις περισσότερες περιπτώσεις απλά οι φοιτητές απαντούσαν σε συγκεκριμένα τεστ αξιολόγησης 

που είχε προετοιμάσει ο διδάσκων ή το διδακτικό προσωπικό του πανεπιστημίου. Όλοι οι φοιτητές 

απαντούσαν στο ίδιο τεστ αξιολόγησης ή σε συγκεκριμένο αριθμό τεστ που είχαν 
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προκατασκευαστεί, όπως προαναφέρθηκε. Συνήθως, η ανατροφοδότηση που έπαιρνε ο μαθητής 

ήταν απλά το σκορ που πέτυχε και ίσως κάποια σχόλια που είχε εισάγει ο διδάσκων στο σύστημα, 

τα οποία όμως δεν είχαν τόσο να κάνουν με το γνωσιακό επίπεδο του κάθε φοιτητή ξεχωριστά 

αλλά με το σκορ που πέτυχε. Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα το σκορ που πετύχαινε ο φοιτητής, του 

εμφανιζόταν ένα συγκεκριμένο σχόλιο. Για να αξιολογηθεί ο φοιτητής ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς 

την παρακολούθηση κάποιου μαθήματος έπρεπε να κριθεί δίνοντας γραπτές εξετάσεις, 

συμμετέχοντας έτσι σε αθροιστική αξιολόγηση. Παρόλα αυτά, η υποβοηθούμενη μέσω 

υπολογιστή αξιολόγηση είχε επιτυχία και γνώρισε μεγάλη αποδοχή. Πολλά πανεπιστημιακά 

ιδρύματα έδειξαν ενδιαφέρον και επένδυσαν στην ανάπτυξη του δικού τους συστήματος 

υποβοηθούμενης αξιολόγησης από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η αποδοχή της υποβοηθούμενης από 

υπολογιστή αξιολόγηση ήταν τόσο μεγάλη που το Ηνωμένο Βασίλειο ίδρυσε το εθνικό κέντρο για 

την υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικό υπολογιστή αξιολόγηση (Case & Swanson 2002). 

Δυστυχώς, το εθνικό κέντρο για την υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικό υπολογιστή αξιολόγηση 

του Ηνωμένου Βασιλείου τερμάτισε τις λειτουργίες και τις δράσεις του πριν μερικά χρόνια και 

έκλεισε. Αυτό έγινε κυρίως για τους λόγους που θα αναφερθούν στο επόμενο κεφάλαιο, καθώς 

έχει αλλάξει το τεχνολογικό τοπίο και, πλέον, η υποβοηθούμενη μέσω υπολογιστή αξιολόγηση 

έχει μετασχηματιστεί πλέον σε ολοκληρωμένα συστήματα αξιολόγησης, τα οποία παρέχουν πιο 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες αξιολόγησης. 

 

Το παραπάνω γεγονός, σε καμιά περίπτωση, δεν υποβαθμίζει τη σημασία της υποβοηθούμενης 

αξιολόγησης μέσω υπολογιστή και τη συνεισφορά που είχε για την έλευση των συστημάτων 

αξιολόγησης, καθώς έθεσε τα θεμέλια και τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η 

ανάπτυξη των σύγχρονων συστημάτων αξιολόγησης. Αρχικά, καθόρισαν τη χρήση των 

ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, καθώς η δομή τους είναι τέτοια που καθιστά εύκολη την 

ενσωμάτωσή τους σε ένα σύστημα αξιολόγησης.  

 

Χρήση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής 

 

Αν και για την αξιολόγηση των ανώτερων γνωσιακών επιπέδων οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου 

ανάπτυξης κρίνονται καταλληλότερες (Scouller 1998), παρόλα αυτά είναι δύσκολα να διορθωθούν 

και να βαθμολογηθούν αυτόματα από ένα υπολογιστικό σύστημα. Βέβαια, γίνονται προσπάθειες 

να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα αξιολόγησης στη γλώσσα, αλλά πρόκειται για πρώιμες 

προσπάθειες  που, αν και πολλές φορές ισχυρίζονται ότι αξιολογούν το νόημα της απάντησης του 

μαθητή, δυστυχώς τις περισσότερες φορές πρόκειται για στατιστικές αναλύσεις της απάντησης του 

μαθητή και της ομοιότητας που έχει με δοσμένες γνωστές σωστές απαντήσεις που υπάρχουν 

αποθηκευμένες στο σύστημα. Για το λόγο αυτό, αυτές οι λύσεις υλοποιούνται σε πιλοτικά 

συστήματα αξιολόγησης για το μάθημα της γλώσσας και απουσιάζουν από συστήματα 

αξιολόγησης για τα μαθηματικά, καθώς η λύση του μαθητή σε ένα ανοιχτό πρόβλημα, δηλαδή σε 

ένα πρόβλημα που μπορεί να έχει πολλές λύσεις, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να βαθμολογηθεί 

με στατιστικές μεθόδους. Εξάλλου, στην περίπτωση του μαθήματος της γλώσσας, μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον έχει για τον εκπαιδευτικό η ικανότητα του μαθητή να μπορεί να χρησιμοποιεί σωστά 

το λόγο και να μην κάνει λάθη, παρά η σημασία των όσων γράφει. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για την 

περίπτωση των μαθηματικών και ειδικά στην περίπτωση των προβλημάτων, όπου τον 

εκπαιδευτικό ενδιαφέρει περισσότερο η λύση που έδωσε ο μαθητής σε ένα ανοιχτό πρόβλημα, 

παρά η ικανότητα του να αναπαράγει μηχανιστικά και από απομνημόνευση κάποιο μαθηματικό 

τύπο και θεώρημα.  
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Έτσι, η περίπτωση χρήσης των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής από ένα υπολογιστικό σύστημα, 

είτε αυτό είναι μέρος κάποιας μορφής υποβοηθούμενης αξιολόγησης από υπολογιστή είτε είναι 

ένα σύστημα αξιολόγησης, είναι καταλληλότερη, καθώς έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα να 

διορθώνονται αυτόματα από ένα τέτοιο σύστημα. Φυσικά, αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος που 

χρησιμοποιούνται από την υποβοηθούμενη μέσω υπολογιστή αξιολόγηση, αλλά ούτε και το 

σημαντικότερο τους πλεονέκτημα, το οποίο, ίσως να είναι, ότι μπορούν να ενσωματώσουν τη 

λογική της ταξινομίας του Bloom και στις εναλλακτικές τους απαντήσεις. Δηλαδή, πέρα από το 

γεγονός ότι ανάλογα με τη δυσκολία, την πολυπλοκότητα και το πόσο καλά έχει προετοιμαστεί 

μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής μπορεί να αξιολογήσει διαφορετικά γνωσιακά επίπεδα του 

μαθητή, υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής χρήσιμων πληροφοριών ακόμα και από τις λάθος 

απαντήσεις του μαθητή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης της λογικής της ταξινομίας 

του Bloom και στις εναλλακτικές απαντήσεις μιας ερώτησης πολλαπλής επιλογής. Επομένως, 

ακόμα και αν ο μαθητής επιλέξει μια από τις απαντήσεις αποπροσανατολισμού, ο εκπαιδευτικός 

είναι σε θέση να εστιάσει στο ποια αδυναμία του μαθητή τον οδήγησε να κάνει αυτή τη 

λανθασμένη επιλογή. Μια τέτοια ταξινομία, βασισμένη στην ταξινομία του Bloom, προτείνουν οι 

King και συν. (2004) στην εργασία τους. 

 

 Επίσης, λόγω της μορφής τους, οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την αξιολόγηση μεγαλύτερου τμήματος της διδακτέας ύλης σε σχέση με τις ερωτήσεις 

ανάπτυξης και ένα τεστ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μπορεί να διαρκέσει λιγότερη ώρα, κάτι 

που τους δίνει το πλεονέκτημα της πιο συχνής εφαρμογής τους. Το γεγονός ότι δεν είναι 

χρονοβόρες στο να απαντηθούν, τους δίνει το πλεονέκτημα σε ένα τεστ αξιολόγησης να είναι 

δυνατός ο συνδυασμός ερωτήσεων με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας, καθώς και με ερωτήσεις με 

παραπλήσια διατύπωση ή ερωτήσεις που ενώ φαινομενικά είναι ίδιες, έχουν εντελώς διαφορετική 

απάντηση. Έτσι, μειώνεται η πιθανότητα ο μαθητής να έχει απαντήσει σωστά στην τύχη. Η 

αξιοπιστία των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς ο εκπαιδευτικός 

δεν έχει την δυνατότητα να τον βαθμολογήσει υποκειμενικά, όπως για παράδειγμα, στις ερωτήσεις 

ανάπτυξης, όπου μπορεί ο μαθητής να μην απαντήσει σωστά, αλλά να δώσει μια «ικανοποιητική» 

ή «παραπλανητική» απάντηση και να βαθμολογηθεί σχετικά υψηλά. Τα αποτελέσματα των 

ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής είναι αντικειμενικά και αξιόπιστα, καθώς δεν ορίζονται από τον 

εκπαιδευτικό, αλλά από το ίδιο το τεστ. 

 

Υπάρχουν, όμως, και κάποιοι περιορισμοί, κυρίως στη δημιουργία και χρήση των ερωτήσεων 

πολλαπλής επιλογής. Ίσως ο μεγαλύτερος περιορισμός των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής είναι 

το ότι απαιτούν περισσότερη ώρα για να συνταχθούν, σε σύγκριση με τις ερωτήσεις ανάπτυξης. 

Ειδικά στην περίπτωση που απαιτείται η αξιολόγηση των ανώτερων γνωσιακών επιπέδων του 

μαθητή, ο χρόνος που απαιτείται είναι ακόμα μεγαλύτερος. Βέβαια, στην περίπτωση που ένα 

υπολογιστικό σύστημα αξιολόγησης ή ένα σύστημα αξιολόγησης έχει την δική του τράπεζα 

ερωτήσεων δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός στη χρήση του συστήματος αλλά στην κατασκευή 

του. Ο μεγάλος αριθμός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που απαιτείται για την κατασκευή μιας 

τράπεζας ερωτήσεων υψηλής ποιότητας και εκπαιδευτικής αξίας αποτελούν επίσης σημαντικό 

περιορισμό.  

 

Παρά τους περιορισμούς που έχουν οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αποτελούν την καλύτερη, 

αν όχι την μοναδική επιλογή, για την υποβοηθούμενη μέσω υπολογιστή αξιολόγηση ή για ένα 

σύστημα αξιολόγησης στα μαθηματικά. Εξάλλου σε χώρες, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, οι 

τελικές προαγωγικές εξετάσεις στη δευτεροβάθμια κυρίως εκπαίδευση γίνεται με τη χρήση τεστ 
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αξιολόγησης που αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, τα οποία θεωρούνται 

τυποποιημένα τεστ (Topol et. al. 2012). Η χρήση των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής για την 

αθροιστική αξιολόγηση των μαθητών είναι η συνηθισμένη μέθοδος αξιολόγησης των μαθητών 

στις χώρες αυτές.  

 

Βασικά υποσυστήματα 

 

Η χρήση των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής δεν είναι τα μόνα θεμέλια που έθεσε η 

υποβοηθούμενη μέσω υπολογιστή αξιολόγηση για τα συστήματα αξιολόγησης. Τα βασικά 

υποσυστήματα που χρησιμοποιεί η υποβοηθούμενη μέσω υπολογιστή αξιολόγηση είναι 

παραπλήσια με τα βασικά υποσυστήματα ενός συστήματος αξιολόγησης. Φυσικά ένα σύστημα 

αξιολόγησης είναι πιο εξελιγμένο και πιθανώς έχει πιο ανεπτυγμένα υποσυστήματα, αλλά 

μοιράζεται τα βασικά υποσυστήματα με την υποβοηθούμενη μέσω υπολογιστή αξιολόγηση.  

 

Έτσι, και στις δυο περιπτώσεις χρησιμοποιείται μια τράπεζα ερωτήσεων, στην οποία υπάρχουν 

αποθηκευμένες ή αποθηκεύονται οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγηση των μαθητών. Φυσικά δεν έχουν όλα τα συστήματα αξιολόγησης τη δική τους τράπεζα 

ερωτήσεων με αποθηκευμένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 

ακόμα και σύγχρονων δημοφιλών συστημάτων αξιολόγησης για τα μαθηματικά, η τράπεζα 

ερωτήσεων είναι κενή και καλείται ο εκπαιδευτικός να αποθηκεύσει τις ερωτήσεις που θα 

χρησιμοποιήσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η ανταλλαγή ερωτήσεων μεταξύ 

εκπαιδευτικών, δηλαδή ο εκπαιδευτικός μπορεί να στείλει σε κάποιον συνάδελφο του τις 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που εισήγαγε στην τράπεζα ερωτήσεων του, αλλά και σε αυτή την 

περίπτωση υπάρχει μεγάλη ασυμβατότητα μεταξύ συστημάτων στη δομή και τον τρόπο που 

αποθηκεύονται οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Υπάρχουν κάποια πρότυπα που αφορούν τη 

συγγραφή και αποθήκευση των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, για την ευκολότερη μεταφορά 

τους από σύστημα σε σύστημα (Lazarinis el al. 2009, Barker & Campbell 2010), αλλά είναι σε 

πολύ πρώιμο στάδιο και ο βαθμός αποδοχής τους είναι περιορισμένος. Επίσης, μέχρι τώρα κανένα 

από αυτά τα πρότυπα δεν έχουν τροποποιηθεί, ώστε να είναι κατάλληλα και για την αποθήκευση 

ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής για τα μαθηματικά, αλλά γίνονται σημαντικές προσπάθειες στην 

κατεύθυνση αυτή.  

 

Το επόμενο υποσύστημα που είναι κοινό μεταξύ της υποβοηθούμενης μέσω υπολογιστή 

αξιολόγησης και των συστημάτων αξιολόγησης, είναι το υποσύστημα που διαχειρίζεται τις 

ερωτήσεις για τη δημιουργία των τεστ αξιολόγησης ή το υποσύστημα που διαχειρίζεται την 

τράπεζα ερωτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να σημειωθεί ότι, ακόμα και στην περίπτωση που 

υπάρχουν αποθηκευμένες ερωτήσεις στην τράπεζα ερωτήσεων, η επιλογή τους γίνεται τυχαία και 

δεν χρησιμοποιείται κάποιος εξελιγμένος έξυπνος αλγόριθμος. Αυτός, δυστυχώς, είναι ο κανόνας 

και στα σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης ειδικά για την περίπτωση των μαθηματικών, καθώς τα 

περισσότερα δεν έχουν κάποιο έξυπνο αλγόριθμο ή μαθηματικό μοντέλο που να επιλέγει με έξυπνο 

τρόπο τις ερωτήσεις αξιολόγησης του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Επίσης, δεν έχουν την δυνατότητα 

να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Η επιλογή των 

ερωτήσεων είναι τυχαία, απλά σε ορισμένα συστήματα υπάρχει δυνατότητα να επιλεγεί ο βαθμός 

δυσκολίας των ερωτήσεων που θα επιλεγούν. 

 

Το τρίτο και τελευταίο υποσύστημα που είναι κοινό μεταξύ της υποβοηθούμενης μέσω υπολογιστή 

αξιολόγησης και των συστημάτων αξιολόγησης είναι το υποσύστημα αυτόματης διόρθωσης των 
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τεστ αξιολόγησης των μαθητών. Είναι πολύ σημαντικό υποσύστημα, καθώς, εξαιτίας της 

ικανότητας τέτοιων συστημάτων να διορθώνουν αυτόματα τεστ αξιολόγησης, η υποβοηθούμενη 

μέσω υπολογιστή αξιολόγηση είχε τόσο μεγάλη αποδοχή και απήχηση. Ορισμένα από τα σύγχρονα 

συστήματα αξιολόγησης εφαρμόζουν μερικούς εξελιγμένους αλγόριθμους για την αξιολόγηση των 

τεστ και δεν παρέχουν μόνο το σκορ που πέτυχε ο μαθητής με τις σωστές του απαντήσεις. Με τον 

τρόπο αυτόμ προσπαθούν να έχουν πιο αντικειμενικά αποτελέσματα αξιολόγησης για τον 

εκάστοτε μαθητή, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του γνωσιακού του επιπέδου από τον 

εκπαιδευτικό. 

 

Συστήματα αξιολόγησης 

 

Ο παραπάνω εξελιγμένος αλγόριθμος διόρθωσης των γραπτών των μαθητών υλοποιείται σε 

σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης και όχι σε κάποιο σύστημα υποβοηθούμενης μέσω υπολογιστή 

αξιολόγησης. Τα συστήματα αξιολόγησης στην ουσία αποτελούν εξελιγμένη μορφή της 

υποβοηθούμενης μέσω υπολογιστή αξιολόγησης. Είναι πιο ολοκληρωμένες λύσεις αξιολόγησης 

των μαθητών καθώς δεν παρέχουν μόνο τα τεστ αξιολόγησης σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά 

παρέχουν ένα ευρύτερο πλαίσιο υπηρεσιών. Έτσι, παρέχουν καλύτερη στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων, όχι μόνο από την αξιολόγηση των μαθητών, αλλά γενικά από τη χρήση του 

συστήματος και καλύτερη πληροφόρηση των εκπαιδευτικών σχετικά με τα γνωσιακά κενά και 

παρανοήσεις των μαθητών τους. Όπως προαναφέρθηκε, η υποβοηθούμενη μέσω υπολογιστή 

αξιολόγηση παρείχε απλά το σκορ που πέτυχε ο μαθητής και σε ορισμένες περιπτώσεις απλοϊκά, 

προκατασκευασμένα σχόλια στο μαθητή, τα οποία είχαν το ρόλο της ανατροφοδότησης.  

 

Η ανατροφοδότηση, πλέον, που παρέχεται από τα συστήματα αξιολόγησης προς τους μαθητές, 

τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τη σχολική μονάδα είναι καλύτερη και πιο πλήρης σε σχέση με την 

ανατροφοδότηση που παρείχε η υποβοηθούμενη μέσω υπολογιστή αξιολόγηση. Δυστυχώς, όμως, 

επειδή τα συστήματα αξιολόγησης δεν έχουν ακόμα τον απαιτούμενο βαθμό ωριμότητας η 

ανατροφοδότηση που παρέχουν δεν μπορεί σε βάθος να ανακαλύψει τα πραγματικά κενά και 

ελλείψεις που, πιθανώς, έχει ο κάθε μαθητής ξεχωριστά, ειδικά στα μαθηματικά. Αυτό, γιατί η 

λειτουργία τους, βασίζεται, κυρίως σε στατιστικές μεθόδους ανάλυσης και όχι σε πιο έξυπνες 

μεθόδους, όπως η περίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης. Βέβαια, κάποιες εταιρίες και εκδοτικοί 

οίκοι στις ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει ότι έχουν ενσωματώσει τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης στα 

επόμενα προϊόντα τους για τη διόρθωση και αξιολόγηση των τεστ των μαθητών (King et al. 2004). 

Ακόμα, όμως, δεν έχουν εφαρμοστεί τέτοιες λύσεις σε πραγματικές συνθήκες και σε ευρέως 

διαθέσιμα συστήματα αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η εφαρμογή τεχνικών τεχνικής 

νοημοσύνης και άλλων νέων τεχνολογιών, αναφέρεται στο κομμάτι της αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων και όχι στην επιλογή των ερωτήσεων αξιολόγησης και στη γενική λειτουργία του 

συστήματος, ώστε να είναι προσαρμόσιμο στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά.   

 

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί το γεγονός, ότι τα υπάρχοντα συστήματα αξιολόγησης είναι 

προσανατολισμένα κυρίως στην αθροιστική αξιολόγηση και στην περίπτωση της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται στις τελικές προαγωγικές εξετάσεις. Φυσικά, για το Ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα είναι άγνωστο το γεγονός της διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων από 

ανεξάρτητους φορείς. Πόσο μάλλον να γίνεται η βαθμολόγηση των μαθητών αυτόματα από ένα 

υπολογιστικό σύστημα. Το εκπαιδευτικό, όμως, σύστημα χωρών, όπως οι ΗΠΑ, είναι ιδιόμορφο 

και πολύ διαφορετικό από το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Μια από τις κυριότερες διαφορές 

που έχει, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας κεντρικός φορέας που διαμορφώνει το αναλυτικό 
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πρόγραμμα σε όλα τα σχολεία σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ. Αντιθέτως, κάθε πολιτεία είναι 

υπεύθυνη για την διαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος και, γενικά, για ότι έχει σχέση με 

το εκπαιδευτικό σύστημα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας βαθμίδας της. Για το λόγο αυτό, 

και για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων από την αξιολόγηση όλων των 

μαθητών στις ΗΠΑ, οι τελικές προαγωγικές εξετάσεις στη δευτεροβάθμια τους εκπαίδευση 

διεξάγεται με τη βοήθεια κοινοπραξιών ή ιδιωτικών εταιριών-εκδοτικών οίκων. Αυτές διαθέτουν 

τα δικά τους συστήματα αξιολόγησης. Έτσι, η τελική αξιολόγηση των μαθητών γίνεται με τη 

χρήση τυποποιημένων τεστ, τα οποία αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Τα τεστ 

αυτά δημιουργούνται από την τράπεζα ερωτήσεων που διαθέτει ξεχωριστά η κάθε κοινοπραξία 

και η κάθε εταιρία και, στη συνέχεια, διορθώνονται αυτόματα μέσω υπολογιστικού συστήματος. 

Με τον τρόπο αυτό, υπάρχει συνέχεια και παρέχονται τα κατάλληλα σταθμά μέτρησης για να είναι 

δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση των ΗΠΑ. Τα δεδομένα 

από αυτή την αξιολόγηση είναι πολύ σημαντικά, γιατί χρησιμοποιούνται για την κατανομή πόρων, 

την κατανομή μαθητών, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση σχολικών μονάδων 

και άλλα. Ορισμένες από τις κοινοπραξίες αυτές που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ είναι οι 

PARCC (Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers), SBAC (Smarter 

Balanced Assessment Consortium), STAAR (State of Texas Assessments of Academic Readiness), 

MCAS (Massachusetts Comprehensive Assessment System), CAASPP (California Assessment of 

Students Perfomance) και άλλες. Ορισμένες από τους αντίστοιχους εκδοτικούς οίκους και 

ιδιωτικές εταιρίες είναι οι Pearson, Princeton, ETS, McGraw Hill, Smartech και άλλες. 

 

Τα περισσότερα σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης που είναι διαθέσιμα σήμερα είναι διαθέσιμα 

από τις παραπάνω κοινοπραξίες και εταιρίες. Πέρα από τα πλεονεκτήματα που έχει η χρήση τους, 

τα οποία προαναφέρθηκαν, δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος. Χρεώνουν τις υπηρεσίες τους 

ανάλογα με το πακέτο που θα επιλέξει η κάθε σχολική μονάδα και ανάλογα με τον αριθμό των 

μαθητών της. Κάθε σχολική μονάδα έχει την ευχέρεια να επιλέξει την κοινοπραξία ή την εταιρία 

που επιθυμεί για να συνεργαστεί στο κομμάτι της αξιολόγησης των μαθητών της. Έτσι, είναι στην 

ευχέρεια της κάθε σχολικής μονάδας να επιλέξει το ποσό ανά μαθητή που θα επενδύσει για την 

αξιολόγηση των μαθητών της.  

 

Να σημειωθεί ότι η χρήση των συστημάτων αξιολόγησης δεν είναι αποκλειστικά για αθροιστική 

αξιολόγηση. Υπάρχουν υλοποιήσεις που περιλαμβάνουν και τη λογική της διαμορφωτικής 

αξιολόγησης, αλλά λόγου τους κόστους, η περιοδικότητα της δεν είναι τόσο συχνή για να 

χαρακτηριστεί διαμορφωτική αξιολόγηση. Συνήθως πραγματοποιείται μια φορά το μήνα και ο 

προσανατολισμός της είναι, κυρίως, για να ελεγχθεί η πορεία της διδαχθείσας ύλης με αυτή που 

ορίζει το πρόγραμμα σπουδών της πολιτείας που ανήκει η σχολική μονάδα. Σε κάθε περίπτωση, 

είναι ένα θετικό βήμα, καθώς, εν μέρει, είναι δυνατός ο έλεγχος της κατανόησης των μαθητών, 

αξιολογείται η ετοιμότητα των μαθητών για τις τελικές εξετάσεις, αξιολογείται η συνάφεια του 

περιεχομένου της διδασκαλίας και ο βαθμός κάλυψης της διδακτέας ύλης σε σχέση με τα όσα 

ορίζει η πολιτεία-περιφέρεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις χρήσης συγκεκριμένων συστημάτων 

αξιολόγησης, δίνεται η δυνατότητα πρόβλεψης της πορείας των μαθητών. Τέλος, τα δεδομένα από 

τη χρήση των συστημάτων αξιολόγησης χρησιμοποιούνται από την πολιτεία-περιφέρεια για τον 

έλεγχο συμμόρφωσης της σχολικής μονάδας με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της πολιτείας 

στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα, τον έλεγχο της πορείας της, την αξιολόγησης των 

ικανοτήτων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην συγκεκριμένη σχολική μονάδα, την κατανομή 

πόρων και την κατανομή μαθητών στις διάφορες σχολικές μονάδες της πολιτείας. 

 



69 
 

69 
 

 

Συμπεράσματα 

 

Από την ανωτέρω παράθεση πιστεύουμε ότι έγινε αντιληπτό το γεγονός ότι τα συστήματα 

αξιολόγησης έχουν μεγάλη αποδοχή από την εμφάνιση τους και το μετασχηματισμό τους από την 

υποβοηθούμενη μέσω υπολογιστή αξιολόγηση και επομένως τα οφέλη που παρέχουν είναι πολλά 

και σημαντικά. Παρόλα αυτά, είναι ακόμα σε πολύ πρώιμα στάδια εφαρμογής και, ειδικά στην 

περίπτωση της διαμορφωτικής αξιολόγησης, ο βαθμός ωριμότητας τους είναι συζητήσιμος. Ίσως, 

το μεγαλύτερο μειονέκτημα τους είναι ότι, κατά συντριπτική πλειοψηφία, τα συστήματα 

αξιολόγησης είναι αυστηρά εταιρικά ή συνομοσπονδιακά προϊόντα με πολύ ακριβές άδειες χρήσης 

συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας. Έτσι, η λειτουργίας τους είναι αυτή του μαύρου κουτιού, 

καθώς δεν υπάρχει τεκμηρίωση για τον τρόπο λειτουργίας τους.  

 

Επίσης, δεν έχουν δυνατότητα να τροποποιηθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε σχολικής 

μονάδας ξεχωριστά. Είναι πρωτίστως σχεδιασμένα στις ανάγκες της περιφέρειας-πολιτείας και η 

κάλυψη των γνωσιακών μαθητών είναι δευτερεύουσας σημασίας. Δε συνυπολογίζουν τη 

διδαχθείσα ύλη της κάθε σχολικής μονάδας ξεχωριστά και δεν υλοποιούν εξελιγμένους 

αλγόριθμους λειτουργίας, με την ανάλυση των δεδομένων που συλλέγουν να είναι κυρίως 

στατιστική, χωρίς εφαρμογή εξελιγμένων μεθόδων ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων. Τα 

περισσότερα δεν έχουν προσαρμοστική λειτουργία και όσα διαθέτουν είναι πολύ περιορισμένη, 

χωρίς να είναι δυναμική, αλλά προκαθορισμένη από τον εκπαιδευτικό. Το κάθε σύστημα 

αξιολόγησης έχει τη δική του τράπεζα άντλησης υλικού με διαφορετική λογική και διαφορετική 

δομή. 

 

Παρά, όμως, τα όσα μειονεκτήματα και περιορισμούς έχουν, τα συστήματα αξιολόγησης και, 

κυρίως, τα συστήματα διαμορφωτικής αξιολόγησης είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Ένα 

τέτοιο σύστημα διαμορφωτικής αξιολόγησης για τα μαθηματικά, έχει την ικανότητα, με την 

κατάλληλη τροποποίηση και βελτίωση, να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε 

μαθητή ξεχωριστά και να εντοπίζει τα γνωσιακά κενά και παρανοήσεις που έχει, γνωστοποιώντας 

τα στον εκπαιδευτικό και, με αυτό τον τρόπο, βοηθώντας το μαθητή να τα καλύψει και να 

βελτιώσει τις επιδόσεις του. 
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Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής και Πολυμέσων, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

 

 

Περίληψη 

Παρά το γεγονός ότι τα αναλυτικά προγράμματα των χωρών αλλάζουν και τα σχολικά εγχειρίδια των 

μαθηματικών προσαρμόζονται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες, οι μαθητές, σε διεθνές επίπεδο, 

εξακολουθούν να δυσκολεύονται στα κλάσματα. Η παρούσα εργασία στόχο έχει να παρουσιάσει διδακτικές 

πρακτικές, οι οποίες εφαρμόστηκαν διαχρονικά από την ερευνητική ομάδα, και να κάνει προτάσεις τέτοιες 

που θα βοηθήσουν στη μείωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στα κλάσματα. Οι 

διδακτικές αυτές πρακτικές λαμβάνουν υπόψη τις δυσκολίες των μαθητών που αναδείχτηκαν τόσο από τη 

διεθνή βιβλιογραφία όσο και από πολυετείς έρευνες της ομάδας πάνω στους ρητούς αριθμούς. Δίνουν 

έμφαση στην οπτικοποίηση των κλασματικών εννοιών ως δυναμικό μέσο κατανόησης και σχηματισμού 

εσωτερικών αναπαραστάσεων με τη βοήθεια βιωματικών δραστηριοτήτων αλλά και δραστηριοτήτων 

σχεδιασμένων σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα.  

 

Abstract 
In spite of the fact that curriculum change and mathematical school texts adapt to new education needs, 

students, internationally, continue to have difficulties when handling fractions. The present paper aims to 

present education practices which within a period of five years were applied by the research team. Our 

proposals help to reduce the above student difficulties. These teaching practices take into account the results 

as stated by international bibliographies as well as years of research of our team on rational numbers. They 

emphasize on visualization of fractions as a dynamic tool of understanding and forming internal 

representations. For this purpose, we use experiential activities and activities carried out on electronic 

platforms.  

 

 

Εισαγωγή  

 

Τα κλάσματα εδώ και καιρό αποτελούν για τους ερευνητές της εκπαίδευσης μια προκλητική και 

ελκυστική γνωστική περιοχή για έρευνα, καθώς οι μαθητές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες 

πάνω στην κατανόησή τους. Σε έρευνα που έγινε στην Αμερική βάσει ενός αντιπροσωπευτικού 

δείγματος βρέθηκε ότι μόνο το ένα τρίτο των μαθητών ηλικίας 13 ετών μπορούσαν να 

τοποθετήσουν σωστά ένα απλό κλάσμα πάνω στην αριθμογραμμή. Ο χειρισμός της έννοιας των 
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κλασμάτων φαίνεται να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο όταν αυτή εντάσσεται μέσα σε πρόβλημα 

(Ross & Bruce 2011).  

 

Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα των Avgerinos et al. (2011), άλλες δυσκολίες που φαίνεται να 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 

α) στην αναγνώριση της ισοδυναμίας από σχεδιάγραμμα, β) στη διαγραμματική απεικόνιση των 

πράξεων κλασμάτων, γ) στη διαίρεση κλασμάτων, δ) στην τοποθέτηση των κλασμάτων στην 

αριθμογραμμή, ε) στη σύγκριση κλασμάτων στ) στην κατανόηση του χωρισμού της μονάδας σε 

ίσα μέρη και  ζ) στην αναγνώριση της έννοιας του κλάσματος ως ποσοστού, δεκαδικού και λόγου. 

Επιπρόσθετα, δυσκολίες φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι μαθητές και με το συμβολισμό των ρητών 

αριθμών, καθώς τείνουν να το χειρίζονται ως δύο διαφορετικούς ακέραιους αριθμούς και όχι ως 

ένα αριθμό της μορφής α/β (Ni 2001). Χαρακτηριστικό παράδειγμα του παραπάνω χειρισμού είναι 

η διαδικασία της πρόσθεσης των κλασμάτων, όπου πολλοί μαθητές προσθέτουν τους αριθμητές 

και τους παρονομαστές ξεχωριστά θεωρώντας τον αριθμητή και τον παρονομαστή ως ανεξάρτητες 

οντότητες (Peck & Jencks 1981). Τον ίδιο λογισμό ακολουθούν οι μαθητές και όταν έχουν να 

συγκρίνουν κλάσματα με όμοιο αριθμητή, καθώς επιλέγουν ως μεγαλύτερο το κλάσμα με τον 

μεγαλύτερο  παρονομαστή. 

 

Όλες οι παραπάνω δυσκολίες έχουν αποδοθεί από διάφορους ερευνητές σε ποικίλους παράγοντες. 

Έτσι, η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι για την κατανόηση των κλασμάτων από τους 

μαθητές, αλλά και μιας μαθηματικής έννοιας γενικότερα, σημαντικό ρόλο παίζει μεταξύ άλλων ο 

τρόπος διδασκαλίας (Chen & Li 2009, Howe et al. 2015, Lo 1993, Rønning 2013, Sfard 1991, 

Streefland 1991) και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και υποψήφιων δασκάλων για τα κλάσματα 

(Avgerinos & Vlachou 2013, Dubinsky et al. 2013, Lee & Sztajn 2008, Lin 2010, Şahin et al. 2016, 

Thanheiser et al. 2016, Tobias 2013, Whitacre & Nickerson, 2016). Μεγάλη έμφαση δίνεται επίσης 

στη χρήση ή μη των αναπαραστάσεων κατά τη διδασκαλία των κλασμάτων ως μέσο 

οπτικοποίησης (Deliyianni et al. 2016, Dreher & Kuntze 2015, Gagatsis et al. 2004, Janvier 1987, 

Shahbari & Peled 2015, Vlachou & Avgerinos 2016).  

 

Βάσει των παραπάνω ερευνών φάνηκε ότι ένας τρόπος για την αντιμετώπιση αυτών των 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με τα κλάσματα είναι η οπτικοποίηση που αποδίδεται 

με τη χρήση εξωτερικών αναπαραστάσεων. Ο Bruner (1960) επισημαίνει τον ρόλο που 

διαδραματίζουν οι αναπαραστάσεις στη διδασκαλία και σε πόσο μεγάλο βαθμό αυτές έχουν 

επηρεάσει των εκπαιδευτικούς των μαθηματικών. Οι Lesh et al. (1987) διακρίνουν πέντε είδη 

συστημάτων εξωτερικών αναπαραστάσεων που σχετίζονται με τη διδασκαλία των μαθηματικών 

και τη λύση προβλήματος: τα κείμενα, τα χειριστικά αντικείμενα - μοντέλα, οι εικόνες ή 

διαγράμματα, οι γλώσσες και τα γραπτά σύμβολα. Αυτή η ιδέα της πολλαπλής αναπαράστασης 

στηρίζεται στο γεγονός ότι η εννοιολογική ανάπτυξη των παιδιών εξελίσσεται από συγκεκριμένες 

εμπειρίες σε πιο αφηρημένες.  

 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν οι πολλαπλές αναπαραστάσεις ως μέσο οπτικοποίησης 

σε διδασκαλίες για τη μείωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στα κλάσματα. Οι 

έννοιες που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα ήταν αυτή των καταχρηστικών κλασμάτων, της 

τοποθέτησης κλασμάτων στο γεωμετρικό μοντέλο της αριθμητικής γραμμής και της ισοδιαμέρισης 

της κλασματικής μονάδας.   
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Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

Πολλοί ερευνητές μελέτησαν το θέμα της οπτικοποίησης μέσω των εξωτερικών αναπαραστάσεων 

και τον ρόλο που αυτές παίζουν στην κατανόηση της έννοιας των κλασμάτων.  Σύμφωνα με έρευνα 

των Cramer & Wyberg (2009) που έγινε σε μαθητές της τέταρτης και πέμπτης τάξης φάνηκε ότι 

το διάγραμμα κλασμάτων (Εικόνα 1) βοήθησε τους μαθητές στο να βάλουν στη σειρά κλάσματα 

με ίδιο αριθμητή, αλλά δε φάνηκε να βοηθάει τους μαθητές στις δραστηριότητες εκτίμησης. 

Επιπρόσθετα, το μοντέλο με τις κουκίδες (Εικόνα 2) και το μοντέλο διακριτών μονάδων (Εικόνα 

3) δε φάνηκε να επηρεάζει την αρχική αντίληψη των μαθητών της πέμπτης τάξης για τον 

αλγόριθμο της πρόσθεσης των κλασμάτων. 

 

 

Εικόνα 1: Διάγραμμα κλασμάτων 

 
 

Εικόνα 2: Μοντέλο κουκίδων 
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Εικόνα 3: Μοντέλο διακριτών μονάδων 

 

 

 
 

Αξιοσημείωτα είναι και τα αποτελέσματα της έρευνας των Hodgen et al. (2010) οι οποίοι 

χρησιμοποίησαν για την έρευνά τους το 2008 τα δοκίμια μιας παλιότερης έρευνας του 1977 για να 

συγκρίνουν τα αποτελέσματα αναφορικά με την κατανόηση των κλασμάτων στη δεκαδική τους 

μορφή σε περίπου 3000 μαθητές ηλικίας 11-14 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επιδόσεις 

των μαθητών στην τοποθέτηση των δεκαδικών αριθμών πάνω στην αριθμογραμμή βελτιώθηκαν, 

καθώς το 1977 τα ποσοστά επιτυχίας ήταν 50% και το 2008 ήταν 83%. Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι 

η ίδια αναπαράσταση είχε διαφορετικά αποτελέσματα στις επιδόσεις των μαθητών σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές. Μια εξήγηση που έδωσαν οι ερευνητές σε αυτή τη διαφορά των ποσοστών 

επιτυχίας ήταν το γεγονός ότι η αναπαράσταση της αριθμογραμμής τα τελευταία χρόνια 

χρησιμοποιείται ευρέως στα αναλυτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτι που δε 

συνέβαινε πριν 30 χρόνια. 

 

Στο ίδιο συμπέρασμα, για τη συσχέτιση της επιτυχίας των μαθητών σε μια αναπαράσταση με την 

εξοικείωση των μαθητών με αυτή, καταλήγει και η έρευνα των Jiang & Chua (2010). Πιο 

συγκεκριμένα, οι ερευνητές σύγκριναν τις επιδόσεις μαθητών της έκτης τάξης του δημοτικού  

(1.070 μαθητών από την Κίνα και 1.002 μαθητών από τη Σιγκαπούρη) στην επίλυση τριών 

προβλημάτων σχετικά με τα κλάσματα. Οι μαθητές από την Κίνα ακολούθησαν συμβολικές 

αναπαραστάσεις κατά την επίλυση των προβλημάτων, ενώ οι μαθητές από τη Σιγκαπούρη 

γραφικές αναπαραστάσεις (Εικόνα 4). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στα δύο από τα τρία 

προβλήματα οι μαθητές από την Κίνα είχαν καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές της 

Σιγκαπούρης, αν και θα περίμενε κανείς το αντίθετο λόγω της χρήσης των γραφικών 

αναπαραστάσεων που έκανα οι μαθητές από τη Σιγκαπούρη. Μια από τις εξηγήσεις που δόθηκε 

και εδώ από τους ερευνητές είναι το γεγονός ότι τα βιβλία της Κίνας περιλαμβάνουν περισσότερα 

προβλήματα παρόμοια με αυτά του δοκιμίου σε σχέση με τα βιβλία της Σιγκαπούρης. Έτσι, οι 

μαθητές από την Κίνα, αν και χρησιμοποίησαν παραδοσιακές μεθόδους συμβολικής 

αναπαράστασης για την επίλυση των προβλημάτων, ωστόσο σημείωσαν μεγαλύτερα ποσοστά 

επιτυχίας. 
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Εικόνα 4: Χρήση γραφικής αναπαράστασης κατά την επίλυση προβλήματος κλασμάτων από μαθητή της 

Σιγκαπούρης 

 

 

 

Στο δεύτερο μέρος της έρευνας των Hodgen et al. (2010) πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε 

ομάδες των 2,3 ή 4 μαθητών ηλικίας 12 και 13 ετών για να διερευνηθούν ποιες αναπαραστάσεις 

χρησιμοποιούν αυθόρμητα οι μαθητές για τα κλάσματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε μια 

κοινή τάση από τους μαθητές να χρησιμοποιούν το μοντέλο του μέρους-όλου για να 

αναπαραστήσουν κλάσματα και μάλιστα εξετάζοντας συνήθως τμήματα ενός κύκλου. Η 

αναπαράσταση αυτή, δηλαδή η χρήση προκατασκευασμένων διαγραμμάτων, χρησιμοποιήθηκε με 

επιτυχία και από άλλες έρευνες για να απεικονίζουν και να συγκρίνουν κλάσματα οι μαθητές 

(Kerslake, 1986 όπως αναφέρεται από τους Hodgen et al. 2010).  

 

Ωστόσο, κάποιες φορές φάνηκε ότι η χρήση αυτών των έτοιμων διαγραμμάτων εμπόδιζε την 

επιτυχή κατανόηση της έννοιας των κλασμάτων. Την ίδια άποψη υποστηρίζουν και οι Anghileri 

(2000) και Askew (2000), οι οποίοι αναφέρουν ότι η δυνατότητα για την απόκτηση μιας 

ολοκληρωμένης κατανόησης για τα κλάσματα περιορίζεται εάν η αναπαράσταση επικεντρώνεται 

μόνο σε μια μορφή όπως στα διαγράμματα που αναπαριστούν το κλάσμα ως μέρος ενός συνόλου. 

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η έρευνα του Kleve (2010) ο οποίος διαπίστωσε αυτή τη 

δυσλειτουργία της αναπαράστασης της έννοιας του κλάσματος ως μέρος ενός συνόλου στην 

περίπτωση των καταχρηστικών κλασμάτων. Οι μαθητές, δηλαδή, δυσκολεύονταν να κατανοήσουν 

πως γίνεται το 9/8 να αναπαρασταθεί με ένα κύκλο που έχει χωριστεί σε 8 ίσα μέρη.  

 

Μία άλλη έρευνα (Izsák 2008) που έγινε σε μαθητές της έκτης τάξης αναφορικά με τη χρήση 

αναπαραστάσεων στηρίχθηκε στο συλλογισμό της διάκρισης των γραφικών αναπαραστάσεων για 

τη γραφική επίλυση του πολλαπλασιασμού κλασμάτων σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο 

περιλαμβάνει την αναπαράσταση του αριθμού σε διακριτές μονάδες. Στο δεύτερο επίπεδο έχουμε 

την αναπαράσταση των διακριτών μονάδων του αριθμού σε ένα σύνολο, όπως αυτή παρουσιάζεται 

στην εικόνα 5. Τέλος, το τρίτο επίπεδο που είναι το πιο σύνθετο περιλαμβάνει μονάδες μέσα στις 

διακριτές μονάδες του συνόλου (Εικόνα 6). Σύμφωνα τον Steffe (1988, 1994 όπως αναφέρεται στο 

Izsák, 2008), ένα παιδί που μπορεί να αναγνωρίσει τα δύο πρώτα επίπεδα μπορεί να κατανοήσει 

και έναν ακέραιο αριθμό ως χωριστή-διακριτή μονάδα (το πρώτο επίπεδο της γραφικής 

αναπαράστασης) και μία ομάδα ως μια ενιαία οντότητα (ολόκληρη η ομάδα είναι το δεύτερο 

επίπεδο της γραφικής αναπαράστασης). Μέσω του συντονισμού των σύνθετων αναπαραστάσεων, 

ένα παιδί μπορεί να παράγει τρία επίπεδα αναπαραστάσεων και να κατανοεί την έννοια των 

κλασματικών αριθμών. 
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Εικόνα 5: a) Ο αριθμός 5 σε δύο επίπεδα Εικόνα:6: b) ο αριθμός 20 σε τρία επίπεδα 

 

 
 

Στην παραπάνω έρευνα φάνηκε επίσης ότι η χρήση των τριών επιπέδων γραφικών 

αναπαραστάσεων είναι αναγκαία αλλά όχι επαρκής για την ερμηνεία και την αξιολόγηση των 

διάφορων τρόπων που οι μαθητές θα αρχίσουν να επιλύουν πολλών επιπέδων δομές όταν 

χρησιμοποιούν γραφικές αναπαραστάσεις για να πολλαπλασιάζουν κλάσματα. Σημαντικός 

παράγοντας, δηλαδή, φαίνεται να είναι και η γνώση των καθηγητών πάνω σε αυτά τα τρία επίπεδα, 

αλλά και ο παιδαγωγικός σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιούνται οι αναπαραστάσεις. Στο σημείο 

αυτό οι Rowland et al. (2005) και ο Shulman (1986) αναφέρουν πόσο σημαντική είναι η επιλογή 

της σωστής αναπαράστασης από τον εκπαιδευτικό που θεωρούν ότι αποτελεί τον τρόπο με τον 

οποίο οι γνώσεις του εκπαιδευτικού μετασχηματίζονται για να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους 

στους μαθητές. Επιπρόσθετα, τα τρία παραπάνω επίπεδα γραφικών αναπαραστάσεων φαίνονται 

να αποτελούν σημαντική μαθηματική γνώση για τη διδασκαλία των κλασμάτων. Τέλος, τα  τρία 

αυτά επίπεδα γραφικών αναπαραστάσεων μπορούν  να υποστηρίξουν γραμμικές ή χωρικές  

αναπαραστάσεις για να προσδιοριστούν απαντήσεις στα προβλήματα διαίρεσης κλασμάτων. 

 

Αναφορικά με την τοποθέτηση κλασμάτων και δεκαδικών αριθμών στο γεωμετρικό μοντέλο της 

αριθμητικής γραμμής, οι Brousseau et al. (2007) πραγματοποίησαν  μια σειρά παρεμβάσεων που 

περιελάμβαναν συνολικά 65 μαθήματα (σε 15 κύκλους) στην τέταρτη τάξη του σχολείου Michelet, 

με στόχο να οδηγήσουν τους μαθητές  μέρα με την ημέρα στο να εφεύρουν, να κατανοήσουν και 

να γίνουν πολύ καλοί με όλες τις πτυχές δύο βασικών μαθηματικών δομών, των ρητών και των 

δεκαδικών αριθμών. Τα μαθήματα επανελήφθησαν σε δύο παράλληλες τάξεις με διαφορετικούς 

δασκάλους σε μια περίοδο άνω των 15 ετών, πράγμα που σημαίνει ότι έλαβαν μέρος σε αυτά  τα 

μαθήματα περισσότεροι από 750 μαθητές. Στο τρίτο μάθημα του πέμπτου κύκλου γίνεται χρήση 

της αναπαράστασης των κλασμάτων πάνω στην αριθμογραμμή. Με μία σειρά από διαδικασίες 

παιγνιώδους κατάστασης και διδακτικής μεθοδολογίας καταλήγουν σταδιακά στην αναπαράσταση 

της αριθμογραμμής της  εικόνας 7. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, στο τέλος της παραπάνω 

δραστηριότητας οι περισσότεροι μαθητές μπορούν γρήγορα και σίγουρα να τοποθετούν δεκαδικά 

κλάσματα στην αριθμογραμμή, ενώ όλοι οι μαθητές μπορούν να αναλύουν ένα δεκαδικό κλάσμα 

σε μονάδες, δέκατα, εκατοστά κ.ο.κ., αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο της αριθμογραμμής για 

την εκμάθηση των ρητών αριθμών. 
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Εικόνα 7:  Τελική μορφή της αριθμογραμμής στο πείραμα των Brousseau et al. (2007) 

 

 
 

 

Μια άλλη ερευνητική πρόταση για την αριθμογραμμή είναι αυτή των Sedig & Sumner (2006) οι 

οποίοι αναφέρονται στη σημαντικότητα των οπτικών μαθηματικών αναπαραστάσεων και στη 

χρήση ψηφιακών εργαλείων που τις διευκολύνουν. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι η χρήση της 

εστίασης (zoom) στην αριθμογραμμή (Εικόνα 8). Η εστίαση αυξάνει ή μειώνει το επίπεδο των 

λεπτομερειών στην αριθμογραμμή επιτρέποντας στους μαθητές να οπτικοποιούν τη διαίρεση των 

αριθμών σε ίσα μέρη και να διευκολύνεται η μετάβαση στο χώρο των ρητών αριθμών.  

 

Εικόνα 8: Διάφορες εφαρμογές από τη χρήση της ιδιότητας του zoom στην αριθμογραμμή 

 

 
 

Αναφορικά με την κατανόηση του χωρισμού της μονάδας σε ίσα μέρη, στην έρευνά τους οι Olive 

& Vomvoridi (2006) προτείνουν να αποφεύγονται λαθεμένες αναπαραστάσεις από τους 

εκπαιδευτικούς όπως αυτή της εικόνας 9, όπου ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει τη συγκεκριμένη 
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αναπαράσταση κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του για να αναπαραστήσει τη λύση του 

προβλήματος πώς θα μοιράσει 8 πίτσες σε 10 ανθρώπους. Παρατηρούμε ότι στην αναπαράστασή 

του δεν τηρείται, απεικονιστικά τουλάχιστον, η διαίρεση της μονάδας σε ίσα μέρη. Αυτό, σύμφωνα 

με τους ερευνητές, μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές στην πεποίθηση τής μη αναγκαιότητας του 

χωρισμού της μονάδας σε ίσα μέρη. 

 

 

 

Εικόνα 9: Αναπαράσταση εκπαιδευτικού για το πώς θα μοιράσει 8 πίτσες σε 10 ανθρώπους 

 

 
 

Σχετικά με τα καταχρηστικά κλάσματα ο Hackenberg (2007) για την προσέγγιση της έννοιας 

χρησιμοποίησε το λογισμικό JavaBars το οποίο επιτρέπει στους μαθητές να σχεδιάσουν 

παραλληλόγραμμα σε ποικιλία διαστάσεων (Εικόνα 10). Στην έρευνά του, ανάδειξε τη σημασία 

που έχει η ικανότητα κατασκευής καταχρηστικών κλασμάτων για την τοποθέτηση των αριθμών 

στην αριθμογραμμή και για την κατασκευή κλασματικών αριθμών, που ανοίγουν το δρόμο για την 

ανάπτυξη μιας αίσθησης  συνεκτικότητας και συνέχειας των αριθμών. Επίσης, υποστηρίζει ότι για 

τη δημιουργία καταχρηστικών κλασμάτων απαιτείται η εσωτερίκευση από τους μαθητές και των 

τριών επιπέδων γραφικής αναπαράστασης της μονάδας κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με το 

λογισμικό JavaBars (Εικόνα 10).  

 

Εικόνα 10: Αναπαράσταση του καταχρηστικού κλάσματος  6/5 στο περιβάλλον JavaBars 

 

 
Τέλος, οι Hansen et al. (2016) αναφέρονται στο άρθρο τους στο iTalk2Learn. Το iTalk2Learn είναι 

ένα εργαστήριο κλασμάτων με στόχο την ανάπτυξη μιας έξυπνης πλατφόρμας διδασκαλίας 

ανοιχτού κώδικα που υποστηρίζει τη μάθηση μαθητών για μαθητές ηλικίας 5 έως 11 ετών. 

Επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν από ένα σύστημα με πιο φυσικό τρόπο από ποτέ. Αυτό δίνει 

τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να προσφέρουν το σωστό μάθημα την κατάλληλη στιγμή για 

κάθε παιδί, επιτρέποντας την εξατομικευμένη μάθηση σε κλίμακα. Επιπλέον, το iTalk2Learn 

χρησιμοποιεί μια ποικιλία αναπαραστάσεων κλασμάτων (αριθμογραμμή, διαγράμματα, μέτρηση 

υγρών, γραπτά σύμβολα), συμπεριλαμβανομένων των συνεχών και διακριτών μονάδων σε μία, 
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δύο και τρεις διαστάσεις αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο την εννοιολογική κατανόηση των 

ρητών από τους μαθητές (Εικόνα 11). 

 

 

 

 

Εικόνα 11: Στο iTalk2Learn τέσσερις αναπαραστάσεις για το κλάσμα 1/4 

 

 
 

 

 

 

Η έρευνα 

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη της οπτικοποίησης μέσω των εξωτερικών 

αναπαραστάσεων, αποτελεί μία προσπάθεια διδακτικής προσέγγισης της έννοια της σειροθέτησης 

των κλασμάτων ως αναπαράσταση στην αριθμογραμμή, καθώς και των εννοιών του χωρισμού της 

μονάδας σε ίσα μέρη και των καταχρηστικών κλασμάτων με τη χρήση βιωματικών και εικονικών 

αναπαραστάσεων σε ηλεκτρονικά και φυσικά περιβάλλοντα, με σκοπό να δώσει προτάσεις 

διδακτικές για την αντιμετώπιση των δυσκολιών των μαθητών σε αυτές τις έννοιες. Πιο 

συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι είναι οι εξής: 

• Να διερευνήσει αν η έκθεση των μαθητών σε μια πληθώρα πολλαπλών 

αναπαραστάσεων, που σχετίζονται με την έννοια του χωρισμού της μονάδας σε ίσα 

μέρη, τους βοηθάει στη μείωση των παρανοήσεών τους πάνω στην έννοια αυτή. 

• Να διερευνήσει αν η έκθεση των μαθητών σε μια πληθώρα πολλαπλών 

αναπαραστάσεων, που σχετίζονται με την έννοια του καταχρηστικού κλάσματος, 

τους βοηθάει στη μείωση των παρανοήσεών τους πάνω στην έννοια αυτή. 

•  Να διερευνήσει αν η έκθεση των μαθητών σε μια πληθώρα πολλαπλών 

αναπαραστάσεων, που σχετίζονται με την έννοια της τοποθέτησης κλασμάτων στο 

γεωμετρικό μοντέλο της αριθμητικής γραμμής τους βοηθάει στη μείωση των 

παρανοήσεών τους πάνω στην έννοια αυτή. 
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Δείγμα 

 

Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν 160 μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης του δημοτικού και 120 

υποψήφιοι δάσκαλοι. 

 

Εργαλεία της έρευνας 

 

Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας πραγματοποιήθηκαν διδακτικές παρεμβάσεις, συνολικά 

12 διδακτικών ωρών ανά κύκλο παρεμβάσεων (συνολικά 8 κύκλοι παρεμβάσεων) και 

χρησιμοποιήθηκαν γραπτά δοκίμια (τα οποία δημιουργήθηκαν από τους ερευνητές) πριν και μετά 

τις παρεμβάσεις, καθώς και ημιδομημένες συνεντεύξεις, βιντεοσκοπήσεις, για να ελεγχθεί ο 

βαθμός της διδακτικής παρεμβατικότητας. Οι προ-δοκιμασίες (τα γραπτά δοκίμια πριν από τις 

διδασκαλίες) περιελάμβαναν 7 ασκήσεις, ενώ οι μετά-δοκιμασίες (τα γραπτά δοκίμια μετά από τις 

διδασκαλίες) περιελάμβαναν 8 ασκήσεις και δημιουργήθηκαν 40 διαφορετικές μεταβλητές. Για τη 

βαθμολόγηση των έργων των δοκιμίων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 0-1. Τα έργα 

βαθμολογήθηκαν με 0 (μηδέν) αν ήταν λαθεμένα η δεν είχαν συμπληρωθεί καθόλου και με 1 (ένα) 

αν τα έργα ήταν σωστά.  

 

Μεταβλητές της έρευνας 

 

Οι 40 μεταβλητές της έρευνας ορίστηκαν ως συνδυασμός γραμμάτων κι ενός αριθμού. Τα 

γράμματα δηλώνουν τα αρχικά της έννοιας που εξετάζεται. Για παράδειγμα η μεταβλητή NLi6i 

αποτελείται από τα αρχικά της πρότασης Number Line, γιατί εξετάζεται η τοποθέτηση του 

κλάσματος πάνω στην αριθμογραμμή και ο αριθμός 6i δηλώνει το ερώτημα του δοκιμίου 

(πρόκειται για το υποερώτημα i του ερωτήματος 6). 

 

Ανάλυση δεδομένων 

 

Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το Συνεπαγωγικό Στατιστικό 

Μοντέλο του Gras (SIA-Statistical Implicative Analysis) με τη χρήση του λογισμικού CHIC 

(Cohesive Hierarchical Implicative Classification) (Gras 1996, Gras et al. 1997) και το πρόγραμμα 

Microsoft Excel. Η συνεπαγωγική ανάλυση των δεδομένων παρουσιάζεται στην παρούσα έρευνα 

με το διάγραμμα ομοιότητας, στο οποίο οι μεταβλητές συνδέονται μεταξύ τους ανάλογα με την 

ομοιότητα ή μη που παρουσιάζουν. Μεταβλητές κατά την επίλυση των οποίων τα υποκείμενα 

συμπεριφέρνονται με όμοιο τρόπο ομαδοποιούνται μαζί. 

 

Οι διδακτικές παρεμβάσεις 

 

Το περιεχόμενο και οι δραστηριότητες των διδασκαλιών καθορίστηκαν από τα ευρήματα των 

διαχρονικών ερευνών που διεξήχθησαν από την ερευνητική ομάδα από το 2011 έως σήμερα 

αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στους ρητούς και στοχεύουν να 

μειώσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτοί με την έννοια του κλάσματος ως αναπαράσταση 

στο γεωμετρικό μοντέλο της αριθμογραμμής, καθώς και με τις έννοιες της ισοδιαμέρισης της 

κλασματικής μονάδας και των καταχρηστικών κλασμάτων. Οι διδασκαλίες δίνουν έμφαση στην 

οπτικοποίησης μέσω των πολλαπλών αναπαραστάσεων. 
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Οι διδακτικές παρεμβάσεις έγιναν σε διαφορετικούς χρόνους για κάθε τάξη και κάθε κύκλος 

παρεμβάσεων είχε διάρκεια δύο εβδομάδων (12 διδακτικές ώρες). Οι διδακτικές παρεμβάσεις 

υλοποιήθηκαν από τους ερευνητές και χωρίστηκαν σε 7 φάσεις. 

 

Πρώτη φάση και Δεύτερη φάση 

 

Η πρώτη φάση αφορούσε την ολοκλήρωση γραπτών δοκίμων πριν από τις παρεμβάσεις και στόχος 

ήταν να ελεγχθεί η γνώση των μαθητών πάνω στις εξεταζόμενες έννοιες πριν από την έναρξη των 

δραστηριοτήτων και είχε διάρκεια μιας διδακτικής ώρας. 

Η δεύτερη φάση αφορούσε ημιδομημένες συνεντεύξεις των συμμετεχόντων μαθητών πριν από την 

έναρξη των δραστηριοτήτων κι είχε διάρκεια δύο διδακτικών ωρών.  

 

Τρίτη φάση 

 

Η τρίτη φάση περιελάμβανε διδακτικές παρεμβάσεις που είχαν ως στόχο να εκθέσουν τους 

μαθητές σε όσο το δυνατόν περισσότερες πολλαπλές αναπαραστάσεις (Εικόνες 12, 13).  
 

Εικόνα 12: Πολλαπλές αναπαραστάσεις στο Kidspiration για την ισοδιαμέριση της κλασματικής μονάδας 

 

 
 

Οι οπτικοποιήσεις αφορούσαν στις έννοιες της ισοδιαμέρισης της κλασματικής μονάδας και των 

καταχρηστικών κλασμάτων. Αυτή η φάση στοχεύει στην εννοιολογική ανάπτυξη των μαθητών 

σχετικά με την αναγκαιότητα του χωρισμού της κλασματικής μονάδας σε ίσα μέρη και στη σωστή 

διαχείριση και ερμηνεία των καταχρηστικών κλασμάτων. Επιπλέον, στοχεύει στην ανάπτυξη της 

ικανότητας των μαθητών να μεταφέρονται από ένα πεδίο αναπαράστασης της έννοιας του 

κλάσματος σε ένα άλλο. Η παρουσίαση των αναπαραστάσεων πραγματοποιήθηκε με ποικίλα 

λογισμικά (π.χ. Microsoft Power Point, Microsoft Word, Kidspiration) και περιελάμβανε 80 

συνολικά αναπαραστάσεις. Σε αυτές τις πολλαπλές αναπαράσταση συμπεριλήφθηκαν και εικόνες 

στις οποίες η κλασματική μονάδα δεν ήταν χωρισμένη σε ίσα μέρη (Εικόνα 14), καθώς φάνηκε 

μέσα από τις πιλοτικές παρεμβάσεις ότι οι οπτικοποιήσεις αυτές βοήθησαν πολύ τους μαθητές να 

καταλάβουν την αναγκαιότητα της ισοδιαμέρισης της κλασματικής μονάδας, πετυχαίνοντας 

μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας στα σχετικά έργα.  Η τρίτη φάση διήρκησε δύο διδακτικές ώρες. 
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Εικόνα 13: Αναπαραστάσεις στο Power Point για την ισοδιαμέριση της κλασματικής μονάδας και τα 

καταχρηστικά κλάσματα 

 

 

 
 

 

 
 

Εικόνα 14: Αναπαραστάσεις στις οποίες δεν τηρείται η ισοδιαμέριση της κλασματικής μονάδας 

 

 
 

 

Τέταρτη φάση 

 

Η τέταρτη φάση περιελάμβανε τις διδασκαλίες που αφορούσαν την τοποθέτηση κλασμάτων στην 

αριθμογραμμή με τη χρήση βιωματικής αναπαράστασης (Εικόνα 15) και αναπαράστασης σε 

ηλεκτρονικό περιβάλλον με τη χρήση του λογισμικού ConceptualMath (Εικόνα 16). Αυτό το 

λογισμικό έχει τη δυνατότητα  να αναπαριστά ένα κλάσμα με ποικιλία παραστάσεων (π.χ. 

σύμβολο, γραμμή αριθμού, δεκαδικά ψηφία, ποσοστό κ.λπ.). Σε αυτή τη φάση επιδιώκεται οι 

μαθητές να είναι σε θέση να τοποθετήσουν ένα κλάσμα στην αριθμογραμμή και αντίστροφα να 

είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ένα κλάσμα που αναπαρίσταται σε ένα συγκεκριμένο σημείο πάνω 

στην αριθμογραμμή. Επιπλέον, στοχεύει στην ανάπτυξη της γνώσης των μαθητών ότι μεταξύ 

οποιωνδήποτε δύο κλασμάτων υπάρχει ένας άπειρος αριθμός κλασμάτων.  
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Εικόνα 15: Βιωματική προσέγγιση της τοποθέτησης κλασμάτων στο γεωμετρικό μοντέλο της 

αριθμητικής γραμμής 

 

 
 

 

 
Εικόνα 16: Πολλαπλή αναπαράσταση της τοποθέτησης κλασμάτων στο γεωμετρικό μοντέλο της 

αριθμητικής γραμμής στο ConceptualMath 

 

 
 

 

Πιο συγκεκριμένα, είχε τοποθετηθεί στον πίνακα ένας σχοινί που αναπαρίστανε την αριθμογραμμή 

(Εικόνα 15) πάνω στην οποία είχαν οριστεί τα σημεία 0, 1 και 2. Στους μαθητές είχαν μοιραστεί 

καρτέλες που αναγράφονταν διάφορα κλάσματα, καταχρηστικά, γνήσια, ισοδύναμα της μονάδας 

κ.λπ. και κάθε μαθητής έβγαινε στον πίνακα με σκοπό να τοποθετήσει σωστά την  καρτέλα του 

στην αριθμογραμμή, έχοντας ως σημείο αναφοράς τα ήδη υπάρχοντα σημεία, στην αρχή δηλαδή 

μόνο το 0,1 και 2 και στη συνέχεια τις καρτέλες των μαθητών που τις τοποθετούν στην 

αριθμογραμμή. Πριν ο μαθητής τοποθετήσει την καρτέλα του στην αριθμογραμμή, έπρεπε να 

αναφέρει στους συμμαθητές του, εξωτερικεύοντας τις σκέψεις του, το λόγο για τον οποίο έχει 

σκοπό να τοποθετήσει την καρτέλα του στο συγκεκριμένο σημείο της αριθμογραμμής. Οι καρτέλες 

που έπρεπε να τοποθετήσουν οι μαθητές στην αριθμογραμμή ήταν συνολικά 25.  

 

Σε κάθε εξήγηση που δίνουν οι μαθητές για την επιλογή τους αναπτύσσεται διάλογος για τον αν 

είναι σωστή ή όχι η επιλογή του κάθε μαθητή. Η επιβεβαίωση, οι απορίες και τα λάθη 

διορθώνονται από τους ίδιους τους μαθητές με τη χρήση του λογισμικού Conceptual Math→ Place 

Fractions on a Number Line (Εικόνα 17). Η τέταρτη φάση διήρκησε 2 διδακτικές ώρες. 
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Εικόνα 17: Επαλήθευση της τοποθέτησης κλασμάτων στο γεωμετρικό μοντέλο της αριθμητικής γραμμής 

στο ConceptualMath 

 

 

 
 

 

 

Πέμπτη φάση 

 

Στην πέμπτη φάση εφαρμόστηκε το λογισμικό Fraction Battles (Εικόνα 18). 

 
 

Εικόνα 18: Η αρχική σελίδα του λογισμικού Fraction Battles 

 

 

 
 

 

 

Το Fraction Battles είναι ένα εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι για τους ρητούς, που σχεδιάστηκε 

από τους ίδιους τους ερευνητές και αφορά στις έννοιες των ίσων μερών της κλασματικής μονάδας, 

των καταχρηστικών κλασμάτων και της σειροθέτησης των ρητών στο γεωμετρικό μοντέλο της 

αριθμητικής γραμμής. Δημιουργήθηκε με τη βοήθεια διάφορων λογισμικών και γλωσσών 

προγραμματισμού όπως Scratch, PowerPoint, Kidspiration, Pinnacle Studio, SmoothBoard, 

Hotpotatoes. Σκοπός του ηλεκτρονικού παιχνιδιού είναι μέσα από μια πληθώρα δραστηριοτήτων 
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ενός δυναμικού και διαδραστικού πολυμεσικού περιβάλλοντος να εξοικειώσει τους μαθητές με 

τους ρητούς αριθμούς και να τους βοηθήσει να μειώσουν τις δυσκολίες που αυτοί αντιμετωπίζουν 

στα κλάσματα με τη βοήθεια των πολλαπλών αναπαραστάσεων πάνω στις οποίες στηρίζεται και 

η προστιθέμενη αξία του λογισμικού. 

 

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά αυτού του  εκπαιδευτικού λογισμικού είναι ότι το 

περιεχόμενο και οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει δεν επιλέχθηκαν και σχεδιάστηκαν 

αυθαίρετα, αλλά καθορίστηκαν με έναν αυστηρά επιλεκτικό τρόπο από τα πορίσματα διαχρονικών 

ερευνών που έγιναν από το 2010 μέχρι και σήμερα. Έτσι,  κάθε δραστηριότητα του παιχνιδιού 

στοχεύει στο να καλύψει συγκεκριμένη δυσκολία που έχουν οι μαθητές στα κλάσματα. 

  

Για να κερδίσει κάποιος πρέπει να φτάσει στον τερματισμό ρίχνοντας το ζάρι του και 

ακολουθώντας τη διαδρομή που φαίνεται στην εικόνα 19.  Η διαδρομή περιλαμβάνει 27 θέσεις. 

Κάθε φορά που ένας μαθητής σταματάει σε κάποιες από αυτές τις θέσεις, καλείται να απαντήσει 

την ερώτηση/δραστηριότητα κάνοντας «κλικ» στην αντίστοιχη θέση. Αν απαντήσει σωστά 

συνεχίζει, διαφορετικά περιμένει πάλι τη σειρά του. 

 

 

 

 

 
Εικόνα 19: Το ταμπλό του λογισμικού Fraction Battles 

 

 
 

 

Το λογισμικό έχει βοήθεια για τους μαθητές (Εικόνα 20) και οδηγίες για τους μαθητές και 

εκπαιδευτικούς (Εικόνα 21). Η βοήθεια και οι οδηγίες δίνονται και ηχογραφημένες και είναι 

διαθέσιμες για κάθε δραστηριότητα. 
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Εικόνα 20: Πλάνο με τη βοήθεια του λογισμικού 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 21: Τα περιεχόμενα των οδηγιών 
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Κάθε δραστηριότητα στο Fraction Battles είναι σχεδιασμένη για να αντικρούσει κάποια από τις 

δυσκολίες των μαθητών στους ρητούς, όπως αυτές αναδείχθηκαν από προηγούμενες έρευνες της 

ερευνητικής ομάδας. Έτσι, κάθε δραστηριότητα αναφέρεται σε συγκεκριμένη έννοια, έχει 

συγκεκριμένο στόχο και καλείται να καλύψει συγκεκριμένα κενά. Επιπρόσθετα, οι 

δραστηριότητες είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις 27 

συνολικά δραστηριότητες του Fraction Battles. Στην παρουσίασή τους περιγράφεται ο γνωστικός 

άξονας στην περιοχή των κλασμάτων στην οποία απευθύνονται, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

οι μαθητές σε αυτή την περιοχή, όπως αυτές προέκυψαν από τα πορίσματα των ερευνών, ο στόχος 

και η περιγραφή των δραστηριοτήτων. 

 

Ενδεικτική δραστηριότητα 1  

 

Γνωστικός άξονας: Χωρισμός της κλασματικής μονάδας σε ίσα μέρη. 

Ανιχνεύσιμη δυσκολία: Οι μαθητές δε γνωρίζουν την αναγκαιότητα του χωρισμού της 

κλασματικής μονάδας σε ίσα μέρη. 

Στόχος: Συναίσθηση της αναγκαιότητας του χωρισμού της μονάδας σε ίσα μέρη. 

Περιγραφή: Η δραστηριότητα έχει δημιουργηθεί με το λογισμικό ηλεκτρονικής αξιολόγησης 

Hotpotatoes και συγκεκριμένα με το πρόγραμμα JQui, λόγω της δυνατότητας που διαθέτει το 

λογισμικό για ανατροφοδότηση (feedback) και αξιολόγηση. Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν 

τα γραμμοσκιασμένα τμήματα της άσκησης που εκφράζουν κλασματική μονάδα. Η άσκηση 

περιλαμβάνει και αντιπαραδείγματα για τροποποίηση του διδακτικού συμβολαίου ότι οι που 

υπάρχει σε όλα τα σχολικά βιβλία των μαθηματικών του δημοτικού που οι κλασματικές μονάδες 

είναι δεδομένο ότι είναι χωρισμένες σε ίσα μέρη. Η άσκηση έχει τη δυνατότητα ελέγχου της 

απάντησης, ενώ διαθέτει και χρονικό περιορισμό πέραν του οποίου σταματά η δυνατότητα 

συμπλήρωσής της, δίνοντας και το ποσοστό επιτυχίας που επιτεύχθηκε (Εικόνα 22).  
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Σχήμα 22: Δραστηριότητα για το χωρισμό της μονάδας σε ίσα μέρη 

 

 

 

Ενδεικτική δραστηριότητα 2  

 

Γνωστικός άξονας: Μεταφορά από μια μορφή αναπαράστασης σε μια άλλη αναφορικά με το 

χωρισμό της κλασματικής μονάδας σε ίσα μέρη. 

Ανιχνεύσιμη δυσκολία: Οι μαθητές δυσκολεύονται να μεταφερθούν από μια μορφή 

αναπαράστασης σε μια άλλη αναφορικά με την κλασματική μονάδα. 

Στόχος: Συναίσθηση της αναγκαιότητας του χωρισμού της μονάδας σε ίσα μέρη μέσα από 

πολλαπλές αναπαραστάσεις. 

Περιγραφή: Στη δραστηριότητα αυτή, η οποία είναι πιο σύνθετη από την προηγούμενη, οι μαθητές 

καλούνται να αντιστοιχίσουν τις αναπαραστάσεις της δεξιάς στήλης με τις αναπαραστάσεις της 

αριστερής στήλης σέρνοντας με το ποντίκι τους την κατάλληλη αναπαράσταση (Εικόνα 23). Τα 

πεδία αναπαράστασης που διαπραγματεύεται η συγκεκριμένη άσκηση είναι οι συνεχόμενες και 

διακριτές ποσότητες, το γεωμετρικό μοντέλο της αριθμητικής γραμμής και η συμβολική μορφή 

του κλάσματος. Για τη δημιουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας αξιοποιήθηκε το λογισμικό 

ηλεκτρονικής αξιολόγησης Hotpotatoes και συγκεκριμένα το πρόγραμμα JMatch.  
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Εικόνα 23: Δραστηριότητας μεταφοράς από μια μορφή αναπαράστασης σε μια άλλη αναφορικά 

με το χωρισμό της κλασματικής μονάδας σε ίσα μέρη 

 

 

 

Ενδεικτική δραστηριότητα 3  

 

Γνωστικός άξονας: Καταχρηστικά κλάσματα και η διαχείρισή τους από μια μορφή 

αναπαράστασης σε μια άλλη. 

Ανιχνεύσιμη δυσκολία: Οι μαθητές δυσκολεύονται να αναπαραστήσουν σχηματικά καταχρηστικά 

κλάσματα και να τα αναγνωρίσουν σε διαφορετικές μορφές αναπαράστασης. 

Στόχος: Κατανόηση της έννοιας των καταχρηστικών κλασμάτων μέσα από πολλαπλές 

αναπαραστάσεις. 

Περιγραφή: Η συγκεκριμένη δραστηριότητα σχεδιάστηκε στο προγραμματιστικό περιβάλλον του 

λογισμικού Scratch, που είναι βασισμένο και υλοποιημένο στην ανοιχτού κώδικα γλώσσα 

προγραμματισμού Squeak. Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές/παίχτες πρέπει να κατευθύνουν 

την κλασματική  μονάδα με τη βοήθεια του ποντικιού προς τις αναπαραστάσεις αυτές που 

εκφράζουν καταχρηστικά κλάσματα. Όταν η σωστή αναπαράσταση αγγίξει την κλασματική  

μονάδα, τότε την τρώει και ακούγεται ένα μήνυμα επιβράβευσης και ανατροφοδότησης, ενώ αν 

πάει να φάει κάποια αναπαράσταση που δεν αντιπροσωπεύει καταχρηστικό κλάσμα τότε 

ακούγεται ένα χαρακτηριστικός ήχος λάθους. Τα πεδία αναπαράστασης που διαπραγματεύεται η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι οι διαγραμματικές και συμβολικές αναπαραστάσεις (Εικόνα 

24). 
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Εικόνα 24: Δραστηριότητα μεταφοράς από μια μορφή αναπαράστασης σε μια άλλη αναφορικά 

με τα καταχρηστικά κλάσματα 

 

 

 

 

 

Ενδεικτική δραστηριότητα 4 

 

Γνωστικός άξονας: Σειροθέτηση ρητών αριθμών στο γεωμετρικό μοντέλο της αριθμητικής 

γραμμής. 

Ανιχνεύσιμη δυσκολία: Οι μαθητές αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στο να σειροθετούν 

ρητούς στην αριθμογραμμή, ειδικά όταν τα δοθέντα κλάσματα είναι ετερώνυμα.  

Στόχος: Κατανόηση του τρόπου σειροθέτησης των ρητών αριθμών. 

Περιγραφή: Η δραστηριότητα αυτή σχεδιάστηκε σε λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης 

(Kidspiration). Οι μαθητές/παίχτες καλούνται να τοποθετήσουν τα δοθέντα κλάσματα στην 

αριθμητική γραμμή σέρνοντάς τα με το ποντίκι τους. Κάθε επιλογή των ομάδων/παιχτών πρέπει 

να αιτιολογείται και να καταγράφεται στο περιβάλλον που παίζεται το παιχνίδι. Οι υπόλοιπες 

ομάδες έχουν το δικαίωμα να επέμβουν και να τροποποιήσουν τα δεδομένα σε περίπτωση που 

διαφωνούν και αποδεδειγμένα θεωρείται λάθος η επιλογή της ομάδας/παίχτη που διαχειρίζεται τη 

δραστηριότητα (Εικόνα 25). Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές εξωτερικεύουν τις πρότερες γνώσεις 

τους, τις διορθώνουν και τις επεκτείνουν μέσα από τη διαδικασία της γνωστικής σύγκρουσης που 

επιτυγχάνεται με τρόπο διαλογικό και συνεργατικό. Οι ίδιοι οι μαθητές κατασκευάζουν τη γνώση.  
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Εικόνα 25: Άσκηση σειροθέτησης κλασμάτων στο γεωμετρικό μοντέλο της αριθμογραμμής 

 

 

 

Ενδεικτική δραστηριότητα 5 

 

Γνωστικός άξονας: Η διαδοχικότητα και η πυκνότητα των ρητών αριθμών. 

Ανιχνεύσιμη δυσκολία: Οι μαθητές πιστεύουν ότι μεταξύ δύο κλασμάτων δεν υπάρχει άλλο 

κλάσμα και συνεπώς δε γνωρίζουν ότι μεταξύ δύο κλασμάτων υπάρχουν άπειρα κλάσματα. 

Στόχος: Συναίσθηση της πυκνότητας των ρητών αριθμών. 

Περιγραφή: Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές/παίχτες καλούνται να βρουν και να ονομάσουν, 

αν υπάρχει, ένα κλάσμα ανάμεσα στα 2/3 και το 1 (Εικόνα 26). Τους τίθεται επίσης το ερώτημα 

πόσα κλάσματα μπορούν να βρουν σε αυτό το διάστημα. Οι περισσότεροι μαθητές απαντούν ότι 

δεν υπάρχει κανένα κλάσμα μεταξύ του δοθέντος διαστήματος ή ότι υπάρχει μόνο ένα το οποίο 

ονομάζουν τις περισσότερες φορές λάθος. Συχνή περίπτωση λάθους είναι να γράψουν ένα 

ισοδύναμο κλάσμα του 2/3. Για την άρση αυτών των αντιλήψεων, αλλά  και για επαλήθευση των 

σωστών απαντήσεων, οι μαθητές μπορούν να κάνουν «κλικ» στο δοθέν διάστημα για να δουν αν 

υπάρχουν άλλα κλάσματα. Κάθε φορά που οι μαθητές πατάνε στο δοθέν διάστημα εμφανίζεται 

ένα νέο κλάσμα (Εικόνα 27). Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για όσες φορές οι μαθητές θα 

πατήσουν πάνω στο ζητούμενο διάστημα. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές  αποκτούν τη συναίσθηση 

της πυκνότητας των ρητών αριθμών διαπιστώνοντας ότι, όχι μόνο υπάρχει κάποιο κλάσμα 

ανάμεσα σε δύο άλλα, αλλά ότι αυτά που υπάρχουν είναι άπειρα. 
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Εικόνα 26: Δραστηριότητα για την πυκνότητα των ρητών αριθμών 

 

 

 

Εικόνα 27: Εμφάνιση κλασμάτων μετά την επιλογή του δοθέντος διαστήματος 

 

 

 

Ενδεικτική δραστηριότητα 6 

 

Γνωστικός άξονας: Κλασματική μονάδα, αριθμογραμμή, καταχρηστικά κλάσματα και η 

διαχείρισή τους από μια μορφή αναπαράστασης σε μια άλλη. 

Ανιχνεύσιμη δυσκολία: Οι μαθητές δυσκολεύονται να μεταφέρονται από μια μορφή 

αναπαράστασης σε μια άλλη. 

Στόχος: Κατανόηση της έννοιας των κλασμάτων μέσα από πολλαπλές αναπαραστάσεις. 
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Περιγραφή: Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές πρέπει να συμπληρώσουν τον πίνακα με τη 

βοήθεια των εργαλείων που τους δίνονται δεξιά της οθόνης (Εικόνα 28). Τα πεδία αναπαράστασης 

που διαπραγματεύεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι οι διαγραμματικές αναπαραστάσεις, 

οι συμβολικές, οι αριθμολέξεις, το γεωμετρικό μοντέλο της αριθμητικής γραμμής, η δεκαδική 

μορφή του κλάσματος και το ποσοστό. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν το δικαίωμα να επέμβουν και 

να τροποποιήσουν τα δεδομένα σε περίπτωση που διαφωνούν και αποδεδειγμένα θεωρείται λάθος 

η επιλογή της ομάδας/παίχτη που διαχειρίζεται τη δραστηριότητα. 

 

Εικόνα 28: Δραστηριότητα μεταφοράς από μια μορφή αναπαράστασης σε μια άλλη 

 

 

 

Η πέμπτη φάση διήρκησε δύο διδακτικές ώρες. 

 

Έκτη και Έβδομη Φάση 

 

Στην έκτη φάση έγινε η συμπλήρωση των γραπτών δοκιμίων μετά τις διδασκαλίες. Τα δοκίμια 

περιελάμβαναν τις ίδιες δραστηριότητες με τα δοκίμια της πρώτης φάσης. Σκοπός της φάσης αυτής 

ήταν να διερευνηθούν πιθανές γνωστικές αλλαγές στους ρητούς μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις 

με τη χρήση της οπτικοποίησης μέσω των πολλαπλών αναπαραστάσεων. Στην έβδομη φάση 

πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις των συμμετεχόντων μαθητών μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις. 

 

Συζήτηση αποτελεσμάτων 

 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας έγινε με τη χρήση των διαγραμμάτων 

ομοιότητας. Τα διαγράμματα ομοιότητας (Διάγραμμα 1 και Διάγραμμα 2) παρουσιάζουν τις 

ομαδοποιήσεις των μεταβλητών με βάση τη συμπεριφορά των υποκειμένων κατά την επίλυσή τους 

και εκφράζουν τις σχέσεις ομοιότητας που έχουν αυτές οι μεταβλητές μεταξύ τους. 
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Βάσει των διαγραμμάτων αυτών, μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις, παρατηρήθηκε βελτίωση της 

επίδοσης των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την έννοια της σειροθέτησης των 

κλασμάτων στο γεωμετρικό μοντέλο της αριθμητικής γραμμής παρατηρούμε ότι στα έργα που 

αφορούσαν στην έννοια αυτή (Εικόνα 29) υπάρχει μια αύξηση στα ποσοστά επιτυχίας στις μετά-

δοκιμασίες σε σχέση με τις προ-δοκιμασίες, καθώς το ποσοστό επιτυχίας ήταν αρχικά 25% (ΝLi5a, 

ΝLi5b, NLi6ei) και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις το ποσοστό αυξήθηκε σε 84%. Αύξηση 

παρατηρήθηκε και στην άσκηση που ζητούσε από τους μαθητές να βρουν ένα κλάσμα μεταξύ του 

1/2 και του 1 με ποσοστό που αυξήθηκε από 12% στο 72%. 

 

Εικόνα 29: Ποιο κλάσμα δείχνουν τα βέλη στην αριθμογραμμή; 

 

 
Όσον αφορά την έννοια της ισοδιαμέρισης της κλασματικής μονάδας, παρατηρήθηκε επίσης 

αύξηση στα ποσοστά επιτυχίας, καθώς σε έργα σχετικά με την αναγνώριση κλάσματος από 

σχήματα που δεν ήταν χωρισμένα σε ίσα μέρη (UnFD1a, UnFD1b, UnFD2a, UnFD2d, UnFD2st), 

τα ποσοστά από 14% - πριν από τις διδακτικές παρεμβάσεις- ανήλθαν σε 89% μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές δήλωσαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων 

πριν από τις διδασκαλίες ότι δεν είναι απαραίτητο η κλασματική μονάδα να χωρίζεται σε ίσα μέρη. 

Ο καταιγισμός, δηλαδή, των πολλών αναπαραστάσεων που τους προβλήθηκε τους βοήθησε να 

κατανοήσουν την αναγκαιότητα του χωρισμού της μονάδας σε ίσα μέρη.   

Επιπλέον, παρατηρήσαμε αύξηση στα ποσοστά επιτυχίας στην έννοια των καταχρηστικών 

κλασμάτων, καθώς αυξήθηκαν από 29% σε 75% (ImpP7, ImpD2z, ImpD1d) στην αναγνώριση 

καταχρηστικού κλάσματος από διάγραμμα (Εικόνα 30). Μεγάλη ήταν και η αύξηση των ποσοστών 

επιτυχίας μετά τις διδασκαλίες στην άσκηση που ζητούσε από τους μαθητές να αναπαραστήσουν 

σχηματικά το κλάσμα 10/4. Τα ποσοστά επιτυχίας αυξήθηκαν από 15% που ήταν στις προ-

δοκιμασίες σε 55% στις μετά-δοκιμασίες. Και σε αυτό το σημείο βλέπουμε τη θετική επίδραση 

των συνεχών και πολλών αναπαραστάσεων για την έννοια των καταχρηστικών κλασμάτων. 

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων πριν από τις διδασκαλίες, πολλοί μαθητές 

δήλωσαν ότι δεν ήξεραν τι σημαίνει καταχρηστικό κλάσμα. 

 

Εικόνα 30: Ποιο κλάσμα αντιπροσωπεύει το σχήμα; 
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Διάγραμμα 1: Διάγραμμα ομοιότητας των απαντήσεων των μαθητών στη γραπτή δοκιμασία πριν τις 
διδασκαλίες 

 

 
  

 
Διάγραμμα 2: Διάγραμμα ομοιότητας των απαντήσεων των μαθητών στη γραπτή δοκιμασία μετά τις 

διδασκαλίες 

 

 
 

Group A 
Group Β Group 

C 

Group 

D 

Group A Group B Group C Group D 
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Συμπεράσματα 

 

Στην έρευνα αυτή παρουσιάστηκαν οι επιρροές που είχαν στις αντιλήψεις των μαθητών οι 

διδακτικές παρεμβάσεις που έγιναν πάνω στις έννοιες της σειροθέτησης των κλασμάτων στο 

γεωμετρικό μοντέλο της αριθμητικής γραμμής, του χωρισμού της μονάδας σε ίσα μέρη και των 

καταχρηστικών κλασμάτων και οι οποίες στηρίζονταν στην οπτικοποίηση των εννοιών αυτών 

μέσω των πολλαπλών αναπαραστάσεων. Οι διδακτικές παρεμβάσεις διήρκησαν συνολικά δώδεκα 

διδακτικές ώρες και για τον έλεγχο των αλλαγών στις στάσεις των μαθητών πάνω σε αυτές τις 

έννοιες δόθηκαν γραπτά δοκίμια πριν και μετά τις διδασκαλίες κι έγιναν ημιδομημένες 

συνεντεύξεις. 

Τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις των διαγραμμάτων ομοιότητας συνοψίζονται στα εξής 

σημεία: 

• Οι οπτικοποιήσεις μέσω των πολλαπλών αναπαραστάσεων φάνηκαν να βοήθησαν τους 

μαθητές να μειώσουν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στη σειροθέτηση των κλασμάτων 

πάνω στο γεωμετρικό μοντέλο της αριθμογραμμής. 

• Οι οπτικοποιήσεις μέσω των αναπαραστάσεων με αντιπαραδείγματα φάνηκαν να 

βοήθησαν τους μαθητές να κατανοήσουν την αναγκαιότητα του χωρισμού της 

κλασματικής μονάδας σε ίσα μέρη. 

• Γενικά, η ποσότητα των εικονικών αναπαραστάσεων που προσφέρεται στους μαθητές 

παίζει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση βασικών εννοιών του κλάσματος, όπως του 

χωρισμού της μονάδας σε ίσα μέρη και του καταχρηστικού κλάσματος. Συγκεκριμένα, η 

έκθεση των μαθητών σε μια πληθώρα εικονικών αναπαραστάσεων, που σχετίζονται με τις 

παραπάνω έννοιες βοήθησε τους μαθητές στην αντιμετώπιση των παρανοήσεών τους πάνω 

στις έννοιες του χωρισμού της μονάδας σε ίσα μέρη και των καταχρηστικών κλασμάτων. 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

 

Δήμητρα Ρεμούνδου, Ευγένιος Αυγερινός, Καθηγητής 

Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής και Πολυμέσων, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

 

 

Περίληψη 

Οι έννοιες «μεταβολή» και «ρυθμός μεταβολής»  είναι κεντρικές όχι μόνο στη Μαθηματική Ανάλυση αλλα 

και στα απλα μαθηματικά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η αντίληψή τους θεωρείται απαραίτητη για 

τη μελέτη πολλών άλλων σύνθετων εννοιών. Ο ρυθμός μεταβολής στη Μαθηματική Ανάλυση μπορεί να 

αναπαρασταθεί με διαφορετικούς τρόπους. Η κατανόηση όμως της έννοιας προϋποθέτει την αντίληψη των 

διαφορετικών της αναπαραστάσεων και τη δυνατότητα μετάβασης από μία αναπαράσταση σε μία άλλη. 

Στην παρούσα εργασία μελετάται η έννοια του ρυθμού μεταβολής ως προς τις αναπαραστάσεις της, το 

πλαίσιο των προβλημάτων που αναφέρονται σε αυτή και το μετασχηματισμό του εννοιολογικού πλαισίου 

κατά την ενασχόληση με αντίστοιχα έργα. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας που 

διεξήχθη σε φοιτητές σχετικά με την επίδραση τόσο της αναπαράστασης όσο και του πλαισίου στην επίλυση 

προβλημάτων με μεταβολή και ρυθμό μεταβολής.  

 

Abstract 

The “rate of change” and “change” are crucial concepts for mathematics of any level and of Mathematical 

Analysis. Their perception are considered as necessary to study more complex concepts. Very important is 

the concept of “Rate of change” in Mathematical Analysis and it can be represented in different ways and 

its understanding requires the perception of its multiple representations and the transition from one 

representation to another. In the present paper the concept of rate of change regarding its representations, 

the context of the problems referred to it and the transformation of the conceptual framework are studied. 

Moreover, the results of a research on the effect of both representations and context on solving problems 

regarding change and rate of change are presented. 

 

 

Εισαγωγή 

 

Από μεγάλο αριθμό ερευνών έχουν αναδειχτεί οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά την 

ενασχόλησή τους με την Μαθηματική Ανάλυση στη δευτεροβάθμια, αλλά και στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Ιδιαίτερα, όταν απαιτείται κατανόηση των εννοιών και εφαρμογή τους σε νέο πλαίσιο, και όχι 

χρήση απομνημονευμένων κανόνων και τεχνικών, φαίνεται ασθενής αντίληψη (Tall & Vinner, 1981). 

Αυτού του είδους η κατανόηση όμως είναι τελικά χρήσιμη τόσο για πρακτικές εφαρμογές όσο και για την 

περεταίρω μελέτη των εννοιών. 
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Η έννοια της μεταβολής είναι κεντρική στη Μαθηματική Ανάλυση και θα πρέπει να έχει γίνει αντιληπτή 

και διαχειρίσιμη υπό διαφορετικές αναπαραστάσεις για να μπορεί ο μαθητής να κατανοήσει στη συνέχεια 

τη συμμεταβολή και τον ρυθμό μεταβολής. Στην παρούσα έρευνα μελετάται η επίδραση της 

αναπαράστασης και του πλαισίου κατά την επίλυση προβλημάτων που αφορούν σε μεταβολή και ρυθμό 

μεταβολής. 

 

Θεωρητικό πλαίσιο 

 

Μεταβολή και ρυθμός μεταβολής  

 

Η έννοια της μεταβολής συνδέεται με τον φυσικό κόσμο και παρατηρείται παντού γύρω μας, από το 

μικρόκοσμο ως τον μακρόκοσμο. Αλλαγές συντελούνται σε σχέση με το χρόνο και όχι μόνο, ενώ πολλές 

από αυτές συσχετίζονται με διάφορους τρόπους. Η Μαθηματική Ανάλυση είναι ο κλάδος των μαθηματικών 

που ασχολείται με τις μεταβολές, και για το λόγο αυτό ο Λογισμός καλείται και μαθηματικά της αλλαγής. 

Σημαντικές πληροφορίες όμως, εκτός από την μέτρηση της μεταβολής μίας ποσότητας δίνονται και από 

την μέτρηση του ρυθμού με τον οποίο αυτή αλλάζει. Η κεντρική ιδέα πίσω από τη έννοια του ρυθμού 

μεταβολής είναι το πόσο γρήγορα αλλάζει η τιμή μιας συνάρτησης σε σχέση με το αρχικό της όρισμα και 

η μέτρηση του ρυθμού εμπλέκει την πολλαπλασιαστική σύγκριση των μεταβολών δύο ή περισσότερων 

ποσοτήτων (Thompson, 1994).  

 

Παρόλη τη σημασία των μεταβολών, πολλές φορές είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτές, ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για ποσότητες που συμμεταβάλλονται. Οι γνωστικές διαδικασίες που εμπλέκονται στον 

συντονισμό δύο μεταβλητών ποσοτήτων κατά την παρακολούθηση των τρόπων με τους οποίους 

μεταβάλλεται η μία σε σχέση με την άλλη καλούνται συλλογισμός με βάση τη συμμεταβολή (covariational 

reasoning) (Carlson, Jacobs, Coe, Larsen, & Hsu, 2002). Η δυνατότητα συλλογισμού με βάση τη 

συμμεταβολή επηρεάζει την κατανόηση άλλων εννοιών του απειροστικού λογισμού όπως του ορίου 

(Cottrill et al., 1996), της παραγώγου (Zandieh, 2000), αλλά και του θεμελιώδους θεωρήματος του 

απειροστικού λογισμού (Thompson, 1994). 

 

Ο ρυθμός μεταβολής εφαρμόζεται σε πολλούς κλάδους των επιστημών, όπως στη φυσική, στα ηλεκτρονικά, 

στη μηχανική, αλλά και στα οικονομικά. Κάποιοι γνωστοί ρυθμοί μεταβολής είναι η ταχύτητα, η 

επιτάχυνση, ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης, η ισχύς, ο ρυθμός μεταβολής 

ορμής, κινητικής ενέργειας, δυναμικής ενέργειας και φορτίου πυκνωτή. Όπως γίνεται φανερό κάποιοι από 

τους ρυθμούς μεταβολής εκφράζουν ένα άλλο φυσικό μέγεθος, όπως στην περίπτωση της ταχύτητας, της 

επιτάχυνσης ή της ισχύς. Αυτό, ενώ εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι βοηθάει τους μαθητές στην κατανόηση 

των εννοιών, τελικά προκαλεί κάποιες παρανοήσεις, καθώς δεν γίνεται η σύνδεση με τον ρυθμό μεταβολής 

και τις ιδιότητές του. Δημιουργείται έτσι η εντύπωση ότι ο όρος που χρησιμοποιείται για αυτό το μέγεθος 

αναφέρεται σε μία οντότητα και όχι στη συμμεταβολή δύο μεγεθών (Lobato & Thanheiser, 1999).  Παρόλο 

το ευρύ φάσμα εφαρμογών του ρυθμού μεταβολής δεν είναι αυτονόητο ότι είναι αναγνωρίσιμος από τους 

μαθητές, ακόμα κι όταν μπορούν να υπολογίσουν κάποιο από αυτά τα μεγέθη χρησιμοποιώντας 

συγκεκριμένους τύπους ή ακόμα και παραγώγιση (Kaput & Schorr, 2002; (Orton, 1983; Ubuz, 2007). 

Το πιο γνωστό και ευρέως χρησιμοποιημένο παράδειγμα ρυθμού μεταβολής σχετιζεται με την  ταχύτητα. 

Η αντίληψη των μαθητών για την έννοια της ταχύτητας έχει μελετηθεί από πολλούς ερευνητές (Livy & 

Herbert, 2013; Thompson, 1994). Αν και θεωρείται έννοια οικεία στους μαθητές ακόμα και μικρών ηλικιών 

(Herbert & Pierce, 2011), έχει παρατηρηθεί ότι η εξοικείωση αυτή δεν επεκτείνεται απαραίτητα στη 

μορφοποίηση άλλων ρυθμών μεταβολής (Herbert et al., 2011; Lobato & Thanheiser, 2002). Η ταχύτητα 

διδάσκεται αρχικά στο μάθημα της φυσικής και δεν γίνεται απαραίτητα η σύνδεση με την έννοια του 

ρυθμού και η κατανόηση των σχέσεων συμμεταβολής μεταξύ των ποσοτήτων.  

 



103 
 

103 
 

 

Αναπαραστάσεις 

 

Ιδιαίτερη σημασία στη διδακτική και ιδιαίτερα των φυσικών επιστημών έχουν οι αναπαραστάσεις. Ως 

αναπαράσταση ορίζεται κάθε συνδυασμός χαρακτήρων, εικόνων και συγκεκριμένων αντικειμένων που 

μπορούν να συμβολίσουν κάτι άλλο (Gagatsis & Elia, 2004). Μια κατηγοριοποίηση των αναπαραστάσεων 

στα μαθηματικά είναι σε εσωτερικές και εξωτερικές ή σημειωτικές αναπαραστάσεις. Οι εσωτερικές 

αναπαραστάσεις δομούνται νοερά στην προσπάθεια κατανόησης και επεξήγησης της πραγματικότητας. Οι 

εξωτερικές αναπαραστάσεις σχετίζονται με σχήματα, σύμβολα ή διαγράμματα για να αναπαραστήσουν μια 

συγκεκριμένη άποψη της πραγματικότητας όπως συμβαίνει στα μαθηματικά (Agathangelou, Papakosta & 

Gagatsis, 2008).  

 

Η κατανόηση μιας έννοιας απαιτεί την ικανότητα αναγνώρισης της έννοιας σε ποικίλες ποιοτικά 

διαφορετικές αναπαραστάσεις, την ικανότητα ευέλικτου χειρισμού της ιδέας σε ένα αναπαραστασιακό 

σύστημα και την ικανότητα μετάφρασης της έννοιας από ένα σύστημα σε ένα άλλο (Lesh, Post & Behr, 

1987). Έτσι, οι αναπαραστάσεις θεωρείται ότι είναι πιο αποτελεσματικές για τους μαθητές όταν αυτοί 

καταφέρνουν να αναγνωρίσουν έννοιες σε διαφορετικά συστήματα αναπαραστάσεων, αλλά και να 

μεταφράζουν την έννοια που αναπαρίσταται μεταξύ τους (Lesh et al., 1987). Αυτό όμως δεν γίνεται μόνο 

με την παράθεση πολλαπλών, διαφορετικών αναπαραστάσεων, τις οποίες οι μαθητές πρέπει να 

κατανοήσουν και να αναλύσουν. Για να αναπτυχθούν οι γνωστικές δομές και οι σχέσεις μεταξύ 

διαφορετικών αναπαραστάσεων απαιτείται η ανακατασκευή αυτών και των μεταξύ τους σχέσεων (Sacristán 

& Noss, 2008). Με τον τρόπο αυτό θα τους αποδοθεί νόημα και θα ενταχθούν στο γνωστικό πλαίσιο ιδεών 

και εννοιών του ατόμου. 

 

Μια αφηρημένη έννοια γίνεται πιο συγκεκριμένη και γενικά πιο εύκολη στην κατανόησή της με μια 

αναπαράσταση και οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών δίνουν πολλές δυνατότητες για ποικίλες 

αναπαραστάσεις (Dubinsky & Tall, 1991). Η οπτική αναπαράσταση μιας μαθηματικής έννοιας δίνει μια πιο 

γενική, αφαιρετική ιδέα, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην αντίληψη της έννοιας ή να αποτελέσει γνωστική 

ρίζα (cognitive root) για αυτή. Συγχρόνως, η συμβολική αναπαράσταση δίνει μια λειτουργική μέθοδο για 

υπολογισμούς. Οι δύο αυτές όψεις θα πρέπει να συνδυαστούν για να είναι η έννοια ολοκληρωμένη. Η 

εστίαση στο συμβολισμό μπορεί να οδηγήσει σε υπολογιστική προσέγγιση, ενώ η εστίαση στην 

οπτικοποίηση μπορεί να βοηθάει την διαισθητική αντίληψη σε περιορισμένο όμως πλαίσιο, χωρίς μεγάλες 

δυνατότητες γενίκευσης (Tall, 1998). 

 

Οι περισσότερες έννοιες της Μαθηματικής Ανάλυσης μπορούν να αναπαρασταθούν αριθμητικά, γραφικά, 

συμβολικά και λεκτικά. Στην αριθμητική αναπαράσταση τα δεδομένα δίνονται με αριθμούς όπως για 

παράδειγμα σε πίνακα τιμών. Στη συμβολική αναπαράσταση κυριαρχούν οι τύποι, στη λεκτική τα 

προβλήματα περιγράφονται με λόγια και στη γραφική δίνονται οι γραφικές παραστάσεις.  

  

Οι αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται στη διδακτική της Μαθηματικής Ανάλυσης στα σχολικά 

εγχειρίδια είναι κυρίως συμβολικές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι μαθητές, να μπορούν να 

διαχειριστούν συναρτήσεις που εκφράζονται με τύπους, αλλά να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

κατανόηση και εφαρμογή άλλων αναπαραστάσεων των συναρτήσεων, όπως γραφήματα, πίνακες τιμών και 

αντιστοιχίσεις (Tall et al., 1981). 

 

Επιπλέον, όσον αφορά στις συναρτήσεις φαίνεται ότι οι μαθητές έχουν δυσκολίες στο συσχετισμό των 

αναπαραστάσεων των συναρτήσεων, στην αντίληψη των γραφικών παραστάσεων και στο χειρισμό 

συμβόλων που αφορούν σε συναρτήσεις (Sierpinska, 1992). Ιδιαίτερα δύσκολο θεωρείται να συνδέσουν 

την αλγεβρική με τη γραφική αναπαράσταση (Sfard, 1992). 
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Ο ρυθμός μεταβολής σε αντιστοιχία με τις συναρτήσεις, μπορεί να αναπαρασταθεί γραφικά, συμβολικά και 

αριθμητικά (Herbert et al., 2011). Η κατανόηση της έννοιας του ρυθμού μεταβολής φαίνεται ότι εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από την αναπαράσταση και το πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται και δεν είναι αυτονόητο ότι 

η αντίληψη του υπό μία αναπαράσταση μεταφέρεται και σε άλλες (Herbert et al., 2011). 

 

Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι η έννοια του ρυθμού μεταβολής συνδέεται με κάποια ιδιότητα της 

συνάρτησης που προκύπτει από το γράφημα ή την αλγεβρική της μορφή κι όχι με μεταβολές ποσοτήτων ή 

με μεταβλητές (Weber & Dorko, 2014). Οι μαθητές εστιάζουν σε κάποια αναπαράσταση του ρυθμού 

μεταβολής, γραφική ή συμβολική και δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ των 

αναπαραστάσεων αυτών και της έννοιας την οποία εκφράζουν. 

 

Αλλαγή εννοιολογικού πλαισίου 

 

Κατά την ενασχόληση με προβλήματα που εμπλέκουν ρυθμούς μεταβολής το εννοιολογικό πλαίσιο 

σύμφωνα με το οποίο εργάζεται ο μαθητής μετασχηματίζεται σταδιακά. Το πρώτο στάδιο είναι να γίνει 

αντιληπτή η εικόνα της αλλαγής σε κάθε μία από τις εμπλεκόμενες ποσότητες, στη συνέχεια να γίνει ο 

συντονισμός των εικόνων δύο ποσοτήτων και τέλος να δημιουργηθεί μια εικόνα της ταυτόχρονης 

συμμεταβολής δύο ποσοτήτων (Thompson, 1994). 

Μία κατηγοριοποίηση (Herbert & Pierce, 2012) των χαρακτηριστικών του ρυθμού μεταβολής που θα 

μπορούσαν να είναι καίριες στην διδακτική του (educationally critical aspects-ECAs) αλλάζοντας την 

εστίαση από τη μελέτη κανόνων σε μελέτη σχέσεων, έχει ως εξής: 

ECA 1: Ο ρυθμός μεταβολής ως μια σχέση μεταξύ των μεταβολών σε δύο ποσότητες. 

ECA 2: Ο ρυθμός μεταβολής ως μια σχέση μεταξύ των μεταβολών σε δύο ποσότητες, που μπορεί να 

μεταβάλλεται. 

ECA 3: Ο ρυθμός μεταβολής ως μια αριθμητική σχέση μεταξύ των μεταβολών σε δύο ποσότητες, που 

μπορεί να μεταβάλλεται. 

ECA 4: Ο ρυθμός μεταβολής ως μια αριθμητική σχέση μεταξύ των μεταβολών σε δύο ποσότητες, που 

μπορεί να μεταβάλλεται και που είναι εφαρμόσιμος σε οποιοδήποτε πλαίσιο. 

Η κατηγοριοποίηση αυτή μπορεί να αποτελέσει την κατευθυντήρια γραμμή για τη διδασκαλία του ρυθμού 

μεταβολής σε μαθητές που δεν έχουν διδαχτεί Μαθηματική Ανάλυση. 

Εστιάζοντας στην έννοια του λόγου, οι Lobato και Thanheiser (2002), μετά από πειραματική διδασκαλία 

με τη βοήθεια λογισμικού, προτείνουν ένα πλαίσιο διδακτικής για την κατανόηση του λόγου ως μέτρηση 

με τις παρακάτω συνιστώσες: 

• Απομόνωση των χαρακτηριστικών που πρέπει να μετρηθούν 

• Καθορισμός των ποσοτήτων που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά και του τρόπου που γίνεται αυτό 

• Κατανόηση των χαρακτηριστικών μιας μέτρησης 

• Κατασκευή του λόγου 

Η παρακάτω άσκηση υπάρχει στο βιβλίο Μαθηματικών Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ’ 

λυκείου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2016) και είναι ενδεικτική των προβλημάτων που καλούνται να λύσουν 

οι μαθητές στο συγκεκριμένο κεφάλαιο: 

 

Ο όγκος V ενός σφαιρικού μπαλονιού που φουσκώνει αυξάνεται με ρυθμό 100cm3/sec. Με ποιο 

ρυθμό αυξάνεται η ακτίνα του r τη χρονική στιγμή t0 , που αυτή είναι ίση με 9cm; 
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Στο πρόβλημα αυτό ο μαθητής πρέπει να αναγνωρίσει τη μεταβλητή του χρόνου t, την ακτίνα r και τον 

όγκο V. Στη συνέχεια να αντιληφθεί πως η ακτίνα μεταβάλλεται σε σχέση με το χρόνο r(t) και πως 

μεταβάλλεται ο όγκος σε σχέση με την ακτίνα, V(r)=4/3πr3 και κατ΄ επέκταση σε σχέση με το χρόνο 

V(t)=4/3πr 3(t) (1). Στην περίπτωση αυτή όμως θέλουμε να συσχετίσουμε ρυθμούς μεταβολής και μάλιστα 

στιγμιαίους άρα θέλουμε να συνδυάσουμε την παράγωγο του όγκου και της ακτίνας. Ψάχνουμε πόσο 

γρήγορα γεμίζει το μπαλόνι σε σχέση με το πόσο γρήγορα αυξάνεται η ακτίνα του σε κάποια συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή. 

 

Για την κατανόηση του παραπάνω προβλήματος μπορεί να δοθεί μια απλοποιημένη εκδοχή του, στην οποία 

το στερεό που γεμίζει να είναι κύβος. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι οι μαθητές είναι πιο εξοικειωμένη με 

την εύρεση του όγκου του κύβου και μπορούν να εστιάσουν στις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών, καθώς 

και ότι σε αυτή την περίπτωση το ύψος του νερού μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό. Τα παραπάνω 

προβλήματα μπορούν εύκολα να μοντελοποιηθούν σε ένα λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας δίνοντας έτσι 

τη δυνατότητα στους μαθητές να πειραματιστούν με τις μεταβλητές και να οπτικοποιήσουν τις μεταβολές 

και τις σχέση μεταξύ τους. 

 

Έρευνα 

 

 

Στόχος 

 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθούν οι δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων με ρυθμούς 

μεταβολής σε διαφορετικά πλαίσια και με διαφορετικές αναπαραστάσεις από νεοεισαχθέντες φοιτητές. 

 

Μεθοδολογία έρευνας 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 σε φοιτητές περιφερειακού πανεπιστημίου της 

Ελλάδας. Συμμετείχαν 163 φοιτητές, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν πρωτοετείς από διάφορα μέρη 

της Ελλάδας και της Κύπρου. Το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών είχαν ακολουθήσει θεωρητική 

κατεύθυνση σπουδών στο λύκειο και δεν είχαν εξεταστεί στα μαθηματικά στις πανελλήνιες εξετάσεις για 

την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο. Μέρος της έρευνας έχει παρουσιαστεί στο 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Μαθηματικής Παιδείας (Αυγερινός & Ρεμούνδου, 2016). Στο παρόν κείμενο τα αποτελέσματα 

εμπλουτίζονται με παρουσίαση των διαγραμμάτων που προέκυψαν από τη συνεπαγωγική στατιστική 

ανάλυση. 

Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες (Α και Β) των 83 και 80 ατόμων αντίστοιχα και συμπλήρωσαν από 

ένα ερωτηματολόγιο με τέσσερα προβλήματα σχετικά με μεταβολή και ρυθμό μεταβολής. Το 

ερωτηματολόγιο της ομάδας Α περιείχε ερωτήσεις υπό το πλαίσιο της ταχύτητας, ενώ στο δεύτερο το 

πλαίσιο αφορούσε σε γέμισμα δοχείων. Οι ερωτήσεις των δύο ερωτηματολογίων είχαν αντιστοιχία μεταξύ 

τους και σχετίζονταν με διάφορες αναπαραστάσεις όπως φαίνεται στον πίνακα 1. Το πρώτο πρόβλημα του 

κάθε ερωτηματολογίου δόθηκε με λεκτική περιγραφή, στο δεύτερο τα δεδομένα ήταν με μορφή πίνακα 

τιμών, στο τρίτο παρουσιαζόταν μια γραφική αναπαράσταση, ενώ στο τελευταίο η μεταβολή περιγράφηκε 

με μορφή συνάρτησης. Το κάθε πρόβλημα είχε δύο ερωτήσεις, μία για σύγκριση των ρυθμών μεταβολής 

και μία για τη σύγκριση των μεταβολών για την κάθε αναπαράσταση. 
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Πίνακας 1. Πλαίσια και αναπαραστάσεις των δύο ερωτηματολογίων 

 

Πλαίσιο/Αναπαράσταση Λεκτική Πίνακας τιμών  Γραφική Συμβολική 

Α. Αυτοκίνητα 47% 37,3%  37,3% 28,9% 

33,7% 63,9%  47% 44,6% 

Β. Δοχεία 47,5% 38,8%  51,3% 21,3% 

32,5% 71,3%  47,5% 53,8% 

 

 

Ανάλυση δεδομένων 

 

Οι σωστές απαντήσεις στα έργα βαθμολογήθηκαν με 1 και οι λανθασμένες με  0, όπως και η έλλειψη 

απάντησης. Κάθε υποερώτημα των έργων αντιστοιχήθηκε σε μία μεταβλητή και η επεξεργασία των 

δεδομένων έγινε με το λογισμικό υπολογιστικών φύλλων LibreOffice Calc και με το λογισμικό 

συνεπαγωγικής στατιστικής C.H.I.C. (Classification Hiérarchique, Implicative et Cohésitive) όσον αφορά 

στις σχέσεις ομοιότητας και συνεπαγωγής (Gras & Kuntz, 2008). Επιπλέον, μελετήθηκε ο τρόπος με τον 

οποίο αιτιολόγησαν οι φοιτητές τις απαντήσεις τους. 

 

Αποτελέσματα 

 

 

Ποσοτική ανάλυση 

 

Στο διάγραμμα 1 απεικονίζονται τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων για τα έργα των δύο 

ερωτηματολογίων, με μωβ για το πρώτο ερωτηματολόγιο και με κίτρινο για το δεύτερο. Στο πρώτο 

ερωτηματολόγιο το πλαίσιο είναι δύο αυτοκίνητα που κινούνται και δόθηκε η ταχύτητά τους, ή αλλιώς η 

απόσταση που διανύουν σε σχέση με τον χρόνο με διάφορες αναπαραστάσεις, λεκτική, αριθμητική, 

γραφική και συμβολική. Στο δεύτερο το πλαίσιο αφορά σε δύο δοχεία που γεμίζουν με νερό και δόθηκε ο 

όγκος του νερού στο δοχείο σε σχέση με το χρόνο με τις αντίστοιχες αναπαραστάσεις. 
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Διάγραμμα 1: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα απαντήσεων των φοιτητών 

 

 
 

Στο πρώτο έργο, που ήταν λεκτικό δόθηκε η ταχύτητα των δύο αυτοκινήτων σε διαφορετικές μονάδες 

μέτρησης. Από τους 83 φοιτητές του δείγματος οι 39 απάντησαν σωστά (47,0%) για το ποιο αυτοκίνητο 

κινείται πιο γρήγορα (V1a). Για το ένα αυτοκίνητο η ταχύτητα δόθηκε σε km/h ενώ για το άλλο σε m/sec. 

Ενώ οι περισσότεροι μετέτρεψαν επιτυχώς την απόσταση, από χιλιόμετρα σε μέτρα ή το αντίστροφο, 

αρκετοί ήταν αυτοί που δεν κατάφεραν να μετατρέψουν σωστά τον χρόνο (από ώρες σε δευτερόλεπτα και 

αντίστροφα) με αποτέλεσμα να μην απαντήσουν σωστά στην ερώτηση. Σε σχέση με το ποιο αυτοκίνητο θα 

έχει διανύσει τη μεγαλύτερη απόσταση σε μισή ώρα (V1b) το 33,7% των φοιτητών απάντησε σωστά. Στο 

ερώτημα αυτό, ενώ το 65% βρήκε σωστά την απόσταση που θα έχει διανύσει το αυτοκίνητο του οποίου η 

ταχύτητα δινόταν σε χιλιόμετρα ανά ώρα, μόνο το 34% απάντησε σωστά όταν η ταχύτητα δινόταν σε μέτρα 

ανά δευτερόλεπτο. 

 

Στο αντίστοιχο έργο στο δεύτερο ερωτηματολόγιο το ποσοστό των σωστών απαντήσεων όσον αφορά στο 

ερώτημα ποιο δοχείο γεμίζει πιο γρήγορα (V1a) ήταν 47,5%, ενώ στο ερώτημα πόσο νερό θα έχει το κάθε 

δοχείο σε μισή ώρα (V1b) απάντησε σωστά το 32,5%. Όπως και στο πρώτο ερωτηματολόγιο οι μονάδες 

μέτρησης ήταν διαφορετικές για τα δύο δοχεία και έγιναν πολλά λάθη σε μετατροπές, ιδιαίτερα στη 

μετατροπή των μονάδων χρόνου. Έτσι, για το δοχείο Α που ο ρυθμός που γεμίζει δόθηκε σε lt/h οι σωστές 

απαντήσεις ήταν σε ποσοστό 66%, ενώ για το δοχείο Β για το οποίο οι μονάδες ήταν ml/sec το ποσοστό 

έπεσε στο 37%. 

 

Στο δεύτερο έργο δόθηκαν δύο πίνακες τιμών με την απόσταση που έχουν διανύσει τα αυτοκίνητα σε 

διάφορες χρονικές στιγμές. Στο ερώτημα ποιο αυτοκίνητο κινείται πιο γρήγορα μεταξύ δύο χρονικών 

στιγμών (T2a) το 37,3% των φοιτητών απάντησε σωστά σύμφωνα με τις τιμές του πίνακα. Αρκετά 

υψηλότερο (63,9%) ήταν το ποσοστό των σωστών απαντήσεων στο ερώτημα ποιο αυτοκίνητο φτάνει πρώτο 

σε μια συγκεκριμένη απόσταση (T2b). 

 

Στο ερωτηματολόγιο Β στο ερώτημα ποιο δοχείο γεμίζει πιο γρήγορα (T2a) το ποσοστό των σωστών 

απαντήσεων ήταν 38,8%, ενώ το 71,3% απάντησε σωστά για το ποιο δοχείο θα φτάσει πρώτο σε ένα 
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συγκεκριμένο όγκο νερού (T2b). Στο συγκεκριμένο ερώτημα παρουσιάστηκε το μεγαλύτερο ποσοστό 

σωστών απαντήσεων και στα δύο ερωτηματολόγια.  

 

Το τρίτο έργο είχε τη γραφική παράσταση της απόστασης σε σχέση με τον χρόνο για τα δύο αυτοκίνητα 

στο ίδιο σύστημα αξόνων και ζητούνταν ποιο πάει πιο γρήγορα μεταξύ δύο τιμών και ποιο έχει διανύσει 

μεγαλύτερη απόσταση μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το 37,3% των φοιτητών απάντησε σωστά 

σχετικά με τη σύγκριση της ταχύτητας μεταξύ δύο χρονικών στιγμών (G3a) και αρκετοί αναφέρθηκαν στην 

κλίση για να δικαιολογήσουν την απάντησή τους. Το 47,0% απάντησε σωστά για την απόσταση που έχει 

διανύσει ως μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (G3b). 

 

Στο πλαίσιο των δοχείων οι σωστές απαντήσεις στο τρίτο έργο ήταν 51,3% για το πρώτο ερώτημα (G3a), 

όπου ζητούνταν ποιο δοχείο γεμίζει πιο γρήγορα μεταξύ δύο συγκεκριμένων χρονικών στιγμών και 47,5% 

για το δεύτερο (G3b), όπου το ερώτημα ήταν ποιο δοχείο έχει περισσότερο νερό μια συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή. Παρατηρείται μια σημαντική διαφορά στο πρώτο ερώτημα του τρίτου έργου μεταξύ των δύο 

πλαισίων, με τις σωστές απαντήσεις στο δεύτερο ερωτηματολόγιο να είναι περισσότερες. 

 

Στο τελευταίο έργο, στο οποίο η μεταβολή της απόσταση σε σχέση με τον χρόνο δόθηκε με τη μορφή 

συνάρτησης, το ποσοστό των σωστών απαντήσεων για το ποιο αυτοκίνητο κινείται πιο γρήγορα (S4a) ήταν 

αρκετά χαμηλότερο (28,9%). Όσον αφορά στην απόσταση που έχει διανύσει το κάθε αυτοκίνητο ως μια 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή (S4b) αρκετοί ήταν οι φοιτητές (44,6%) που απάντησαν βάζοντας αυτήν την 

τιμή στις δοσμένες σχέσεις.  

 

Τέλος, στο αντίστοιχο έργο με τα δοχεία και τη συμβολική αναπαράσταση, το 21,3% των φοιτητών 

απάντησε σωστά στην ερώτηση ποιο δοχείο γεμίζει πιο γρήγορα (S4a) και περίπου οι μισοί (53,8%) στο 

ερώτημα ποιο δοχείο έχει περισσότερο νερό μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

 

 

Συνεπαγωγική στατιστική ανάλυση 

 

Από το λογισμικό συνεπαγωγικής στατιστικής προέκυψαν τα διαγράμματα ομοιότητας για τα δύο 

ερωτηματολόγια (Διάγραμμα 2 και 3). Σε αυτά παρουσιάζονται οι ομαδοποιήσεις των ερωτημάτων 

σύμφωνα με τις απαντήσεις των φοιτητών. Οι σχέσεις ομοιότητας που φαίνονται με έντονο κόκκινο χρώμα 

είναι σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 99%. 

Παρατηρείται ότι οι απαντήσεις των φοιτητών σε όλα τα υποερωτήματα έχουν κάποια σχέση ομοιότητας. 

Και στα δύο ερωτηματολόγιο η πιο ισχυρή ομοιότητα υπάρχει ανάμεσα στα δύο υποερωτήματα του πρώτου 

έργου, που τέθηκαν με λεκτική αναπαράσταση (V1a, V1b). 

Όσον αφορά στο ερωτηματολόγιο Α παρατηρείται μια ισχυρή ομοιότητα που αφορά όμως μικρό πληθυσμό, 

μεταξύ των υποερωτημάτων του έργου με τη γραφική αναπαράσταση και της αναπαράστασης με πίνακα 

τιμών (T2a, G3a, T2b, G3b). Αντίστοιχα προέκυψε ομοιότητα μεταξύ των δύο ερωτημάτων του τέταρτου 

έργου (S4a, S4b). 
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Διάγραμμα 2: Διάγραμμα ομοιότητας των απαντήσεων των φοιτητών στο ερωτηματολόγιο Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο δεύτερο ερωτηματολόγιο παρατηρείται ισχυρή ομοιότητα μεταξύ των ερωτημάτων της λεκτικής 

αναπαράστασης με κάποια από τα ερωτήματα των άλλων αναπαραστάσεων. 

 

 

Διάγραμμα 3: Διάγραμμα ομοιότητας των απαντήσεων των φοιτητών στο ερωτηματολόγιο Β 
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Στο συνεπαγωγικό διάγραμμα που προκύπτει από το λογισμικό CHIC αποτυπώνονται οι σχέσεις 

συνεπαγωγής που υπάρχουν μεταξύ των μεταβλητών. Οι συνεπαγωγικές σχέσεις δείχνουν αν επιτυχία σε 

ένα ερώτημα συνεπάγεται επιτυχία σε κάποιο άλλο και σε ποιο βαθμό. Στο διάγραμμα 4 φαίνονται τα 

συνεπαγωγικά διαγράμματα για τα δύο ερωτηματολόγια που ισχύουν σε επίπεδο σημαντικότητας 99%.  

 

Στις απαντήσεις και των δύο ομάδων φοιτητών παρατηρείται σημαντική συνεπαγωγική σχέση μεταξύ των 

δύο ερωτημάτων του λεκτικού έργου (V1a, V1b), καθώς και στα δύο ερωτηματολόγια σωστή απάντηση 

στο δεύτερο ερώτημα σχετικά με την τιμή της απόστασης και του όγκου σε μισή ώρα συνεπάγεται σωστή 

απάντηση και στο πρώτο σχετικά με την ταχύτητα. 

 

Διάγραμμα 4: Συνεπαγωγικά γραφήματα των απαντήσεων των φοιτητών (99%) για τα δύο 

ερωτηματολόγια 

 

 

Ερωτηματολόγιο Α 

 

Ερωτηματολόγιο Β 

 

 

 

Στο πρώτο ερωτηματολόγιο, όπως προκύπτει από το συνεπαγωγικό διάγραμμα, οι φοιτητές που απάντησαν 

σωστά στο πρώτο ερώτημα του τέταρτου έργου (S4a), όπου η σχέση της απόστασης με τον χρόνο δίνονταν 

με μορφή συνάρτησης και ζητήθηκε ποιο αυτοκίνητο κινείται πιο γρήγορα, απάντησαν σωστά και στο 

δεύτερο (S4b) που ζητήθηκε ποιο αυτοκίνητο έχει διανύσει τη μεγαλύτερη απόσταση. Ακόμα, σωστή 

απάντηση στο πρώτο ερώτημα με τον πίνακα τιμών (T2a) συνεπάγεται σωστή απάντηση και στο δεύτερο 

(T2b). 

Από το συνεπαγωγικό διάγραμμα του δεύτερου ερωτηματολογίου προκύπτει ότι τόσο η σωστή απάντηση 

στο πρώτο υποερώτημα του έργου με τη γραφική παράσταση (G3a) όσο και η σωστή απάντηση στο δεύτερο 

υποερώτημα του λεκτικού έργου (V1b) συνεπάγονται σωστή απάντηση στο δεύτερο υποερώτημα του 

τέταρτου έργου (S4b). 

 
Συμπεράσματα 

 

Από τα χαμηλά ποσοστά σωστών απαντήσεων στα ερωτήματα των δύο ερωτηματολογίων προκύπτει ότι 

υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στην κατανόηση της μεταβολής μιας ποσότητας σε σχέση με μία άλλη. Και 

στα δύο ερωτηματολόγια παρατηρήθηκε ιδιαίτερη δυσκολία στη μετατροπή μονάδων. Στο πρώτο η μία 

τιμή δόθηκε σε km/h και η άλλη σε m/sec, και στο δεύτερο η μία σε lt/h και η άλλη σε ml/sec. Οι 

περισσότερες δυσκολίες και στις δύο περιπτώσεις παρουσιάστηκαν στη μετατροπή των μονάδων του 

χρόνου. 

Στο ερώτημα “Ποιο αυτοκίνητο κινείται πιο γρήγορα;” του ερωτηματολογίου Α, οι περισσότερες σωστές 

απαντήσεις μεταξύ των διαφορετικών αναπαραστάσεων προέκυψαν όταν το πρόβλημα δόθηκε με λεκτική 

αναπαράσταση παρόλο που απαιτήθηκε μετατροπή των μονάδων μέτρησης για την επίλυσή του. Στο 
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πλαίσιο με τα δοχεία το μεγαλύτερο ποσοστό σωστών απαντήσεων στο αντίστοιχο ερώτημα έργο 

συγκέντρωσε η γραφική αναπαράσταση ήταν το μεγαλύτερο. Και στα δύο ερωτηματολόγια σε αυτή την 

ερώτηση οι μεγαλύτερες δυσκολίες παρουσιάστηκαν στη συμβολική αναπαράσταση. 

 

Στο δεύτερο ερώτημα των έργων, σχετικά με την απόσταση που θα έχει διανύσει το αυτοκίνητο και 

αντίστοιχα τον όγκο του δοχείου κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η πιο οικεία αναπαράσταση φάνηκε 

να είναι ο πίνακας τιμών και μετά η γραφική αναπαράσταση. Σε αυτή την περίπτωση οι περισσότερες 

δυσκολίες παρουσιάστηκαν στη λεκτική αναπαράσταση, γεγονός που σχετίζεται με τα προαναφερθέντα 

λάθη κατά την μετατροπή των μονάδων μέτρησης του χρόνου. 

 

Καθώς τα ποσοστά σωστών απαντήσεων στα δύο ερωτηματολόγια παρουσιάζουν ομοιομορφία, φαίνεται 

ότι η αναπαράσταση επηρεάζει περισσότερο από το πλαίσιο του προβλήματος. Τόσο στο πλαίσιο της 

ταχύτητας όσο και στο πλαίσιο του γεμίσματος δοχείων το μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν η μετατροπή των 

μονάδων μέτρησης και ιδιαίτερα του χρόνου, ενώ η συμβολική αναπαράσταση αποδείχτηκε η πιο δύσκολη 

για τους φοιτητές. 

 

Μια διαφορά μεταξύ των δύο πλαισίων παρατηρείται στο πρώτο ερώτημα του τρίτου έργου (G3a), όπου 

είναι αρκετά περισσότεροι αυτοί που απάντησαν σωστά στην περίπτωση με τα δοχεία. Η διαφορά αυτή 

πιθανον να οφείλεται στην αντίληψη της ταχύτητας ως συγκεκριμένο μέγεθος που εκφράζει μια ιδιότητα 

του αυτοκινήτου. Έτσι, βλέποντας τη γραφική παράσταση χρόνου και απόστασης πολλοί θεώρησαν ότι 

εκφράζει την ταχύτητα και απάντησαν ότι κινείται πιο γρήγορα το αυτοκίνητο που αντιστοιχεί στη γραφική 

παράσταση που είναι πιο πάνω. Στην περίπτωση των δοχείων, ο όγκος και ο χρόνος γίνονται αντιληπτά ως 

ποσότητες αλλά η μεταβολή του όγκου σε σχέση με τον χρόνο δεν αντιστοιχεί σε μία ιδιότητα που 

γνωρίζουν οι φοιτητές. Είναι χαρακτηριστική η αιτιολόγηση στο ερώτημα G3a του δεύτερου 

ερωτηματολογίου, όπου χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό η διαφορά στον όγκο του νερού μεταξύ των 

δύο δοχείων ή μεταξύ των δύο χρονικών στιγμών. 

 

Όσον αφορά στην αναπαράσταση με πίνακα τιμών φαίνεται ότι βοηθάει τους φοιτητές σε ερωτήματα που 

έχουν σχέση με την τιμή της μίας ποσότητας σε μία χρονική στιγμή. Συνηθισμένη λάθος απάντηση όταν 

ζητήθηκε η σύγκριση της ταχύτητας των αυτοκινήτων ή του ρυθμού γεμίσματος των δοχείων σε ένα 

διάστημα ήταν να συγκρίνουν την τιμή της απόστασης ή του όγκου σε κάποια συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή.  

 

Προβλήματα παρουσιάζονται και στην αντίληψη της γραφικής παράστασης. Φαίνεται ότι ειδικά στο 

πλαίσιο της ταχύτητας αρκετοί φοιτητές δεν αναγνώριζαν τις ποσότητες που εκφράζονται στη γραφική 

παράσταση. Σε πολλές περιπτώσεις θεωρήθηκε ότι η καμπύλη που είναι πιο πάνω αντιστοιχεί στο “πιο 

γρήγορα”.  

 

Οι δυσκολίες στη συμβολική αναπαράσταση ήταν περισσότερο αναμενόμενες. Ένα λάθος που 

παρατηρήθηκε αρκετές φορές ήταν η αντικατάσταση μιας τιμής στη συνάρτηση και η εξαγωγή 

συμπεράσματος μόνο από αυτήν. Σε πολλές από τις σωστές απαντήσεις η αιτιολόγηση έγινε με 

αντικατάσταση 5 ή παραπάνω τιμών στη συνάρτηση, ενώ λίγοι ήταν αυτοί που αιτιολόγησαν την απάντησή 

τους με τον συντελεστή της μεταβλητής του χρόνου. 

  

Γενικά, όπως προκύπτει και από τα συνεπαγωγικά διαγράμματα η δυνατότητα χειρισμού σε μία 

αναπαράσταση δεν μεταφέρεται σε άλλες, γεγονός που υποδηλώνει ασθενή κατανόηση των εννοιών της 

μεταβολής και του ρυθμού μεταβολής. 

 

Σε κάποιες περιπτώσεις στην αριθμητική αλλά και στη γραφική αναπαράσταση χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος των τριών με λάθος τρόπο. Σε μελέτη που έγινε σχετικά με την μεθοδολογία που επιλέγουν οι 

μαθητές γυμνασίου σε Ελλάδα και Κύπρο κατά την επίλυση προβλημάτων με αναλογίες, προέκυψε ότι 
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χρησιμοποιείται σε πολύ υψηλό ποσοστό η μέθοδος των τριών, ιδιαίτερα από μαθητές της Ελλάδας 

(Γαγάτσης & Σιάμαρη, 2003). Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η διδασκαλία της συγκεκριμένης μεθόδου δεν 

περιλαμβάνονταν στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί ένδειξη ελλιπής 

κατανόησης της έννοιας της αναλογίας (Γαγάτσης και συν., 2003). Παρόλο που οι μαθητές κατάφερναν να 

λύνουν τα προβλήματα που αφορούσαν στις αναλογίες, παρουσίαζαν δυσκολίες όταν έπρεπε να εξετάσουν 

αν είχαν αναλογία ή όταν το γενικό πλαίσιο του προβλήματος ήταν περίπλοκο. 
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ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

Ευάγγελος Βαλασιάδης, Γεώργιος Κατσαδώρος  

ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου           

 

 

Περίληψη  

Το γεγονός ότι παρότι η ανθρωπότητα βρίσκεται στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης, παρατηρείται κατά 

τις τελευταίες δεκαετίες έντονο ενδιαφέρον γύρω από τον Τόπο και τη Βασισμένη στον Τόπο Εκπαίδευση, 

θα μπορούσε να θεωρηθεί παράδοξο. Οι έννοιες του Τοπικού και του Παγκόσμιου δεν είναι ωστόσο 

αμοιβαία αποκλειόμενες και το παρόν άρθρο παραθέτει μια σειρά από σχετικά επιχειρήματα. Στη συνέχεια, 

γίνεται λόγος για τις διαδικασίες της από-αποικιοποίησης και της επανακατοίκησης στις οποίες το εν λόγω 

εκπαιδευτικό κίνημα προσβλέπει. Το θεωρητικό πλαίσιο του κειμένου ολοκληρώνεται με μια ανάλυση της 

διαδρομής μέσα από την οποία το πνεύμα του μετανεωτερικού ατομικισμού οδηγεί τον σύγχρονο άνθρωπο 

σε έλλειμμα ταυτότητας, από το οποίο μια υγιής σχέση με τον τόπο υποστηρίζεται ότι μπορεί να 

απεγκλωβίσει. Στο δεύτερο τμήμα του άρθρου παρουσιάζεται το πρόγραμμα «Τοπογνωσία», σκοπός του 

οποίου είναι ακριβώς αυτός: η ενίσχυση της τοπικής συνείδησης των μαθητών αστικών περιοχών και η 

διαμόρφωση μιας νέου τύπου τοπικής ταυτότητας, τα χαρακτηριστικά της οποίας περιγράφονται εν 

συντομία. Διατυπώνονται στη συνέχεια τα ερευνητικά ερωτήματα του προγράμματος, γίνεται λόγος για τα 

μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα σχολεία του Γαλατσίου. Γίνεται αναφορά σε ορισμένα στοιχεία του 

έντυπου υλικού, τεκμηριώνεται η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών στο πρόγραμμα και παρουσιάζονται κάποια 

αρχικά στατιστικά αποτελέσματα που δείχνουν πως το ψηφιακό παιχνίδι μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση 

της τοπικής συνείδησης. Τέλος, παρουσιάζεται αναλυτικά ένα από τα ψηφιακά παιχνίδια της συλλογής. 

 

Abstract 

As mankind is going through an era of globalization, it seems paradoxical that growing attention is being 

given to Place and Place-Based Education. However, the notions of ‘Local’ and ‘Global’ do not have to be 

mutually exclusive and arguments in favor of this position are provided. Followingly, reference is made to 
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the terms of decolonization and reinhabitation, two main objectives of Place-Based Education. Closing the 

theoretical part, an explanation is provided on how the excessive individualism of the post-modern age 

affects the ties between people and their living environment, leading them to an identity deficit. On the 

second part of this article, we present the project “Topognosia”, which aim is to cultivate a healthy 

relationship between pupils and place, by strengthening their local consciousness and suggesting a new type 

of local identity for citizens of urban areas. The project’s research questions and methodology follow, while 

information is provided concerning the designed educational material, printed and digital. There’s a brief 

report on the first results of the post-test survey in Galatsi area, supporting the use of digital games as a tool 

for enhancing pupils’ local consciousness. Finally, one of the games of the collection is presented in detail. 

  

 

Παγκοσμιοποίηση και ανάδυση της Τοπικότητας 

 

Σε μια εποχή καλπάζουσας Παγκοσμιοποίησης όπως αυτή που διανύει η ανθρωπότητα, η 

πρόσφατη κινητικότητα που παρατηρείται γύρω από την «Βασισμένη στον Τόπο Εκπαίδευση» 

(Place Based Education), φαντάζει ως έναν βαθμό παράδοξη (Stevenson, 2008). Πράγματι, καθώς 

ο χρόνος και ο χώρος έχουν συμπιεστεί διαμορφώνοντας έναν κόσμο οικονομικής και 

τεχνολογικής αλληλεξάρτησης (Wiseman, 1999) όπου προϊόντα, πληροφορίες και άνθρωποι 

μετακινούνται με μαζικότητα και ταχύτητα πρωτόγνωρες για την ανθρώπινη ιστορία, η έννοια του 

τοπικού θα μπορούσε να θεωρηθεί στερημένη από την αλλοτινή της αίγλη, παρωχημένη, και ως 

εκ τούτου αδιάφορη για την εκπαίδευση.  

Για την πλειοψηφία ωστόσο των ανθρώπων, η έννοια του τόπου διατηρεί ακόμα τη σημασία της 

(Watson, 2008) η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερη δυναμική. Υπό 

την οπτική που αντιμετωπίζει τις έννοιες Παγκόσμιο και Τοπικό ως συγκρουσιακό δίπολο, αυτό 

συμβαίνει επειδή η ιδιομορφία που προσδίδει στα άτομα η τοπικότητα, εκλαμβάνεται ως «μορφή 

αντίστασης στις ιμπεριαλιστικές και ομοιογενοποιητικές δυνάμεις του παγκοσμιοποιημένου 

πολιτισμού» (Ruitenberg 2005, σ.213). Μια πιο μετριοπαθής προσέγγιση ωστόσο, υποστηρίζει 

πως οι δύο έννοιες δεν έρχονται σε αντίθεση, αφού η Παγκοσμιοποίηση ουσιαστικά βοήθησε να 

ανασυρθούν οι τοπικότητες από την αφάνεια στην οποία είχαν περιπέσει κατά τη νεωτερική 

περίοδο: Μέσα από τον περιορισμό που επέβαλε στην ισχύ των εθνικών κρατών -τα οποία τις 

καταπίεζαν στο όνομα της εθνικής ομοιογένειας- (Newhouse, 1997), αλλά και μέσω της μετάθεσης 

εξουσίας από τα κέντρα στις περιφέρειες, παρείχε το έναυσμα για να γεννηθούν κινήματα όπως το 

New Regionalism (Ethier, 1998) και New Localism (Goetz & Clarke, 1993). Σε κάθε περίπτωση, 

είτε δηλαδή λόγω αντίδρασης στην πολιτισμική ισοπέδωση, είτε λόγω ευνοϊκών 

πολιτικοοικονομικών συνθηκών, η σημασία της τοπικότητας παρουσιάζεται στη σύγχρονη εποχή 

ενισχυμένη. 
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Βασισμένη στον Τόπο Εκπαίδευση 

 

Παράλληλα με το ανανεωμένο ενδιαφέρον προς τον τόπο κινείται και το αντίστοιχο προς την 

Βασισμένη στον Τόπο Εκπαίδευση (στο εξής ΒΤΕ), μια ομάδα παιδαγωγικών θεωριών και 

πρακτικών που αντλεί έμπνευση από τη διδασκαλία του John Dewey (1959) και αξιοποιεί το 

τοπικό περιβάλλον -κοινωνικό, πολιτισμικό, οικονομικό, πολιτικό και φυσικό- ως συγκείμενο, 

προκειμένου να εμπλουτίσει τις εκπαιδευτικές εμπειρίες των μαθητών με βιωματικό τρόπο (Smith, 

2002a). Η κίνηση αυτή έχει τη θεωρητική της βάση σε έργα όπως εκείνα των Wood (1992), 

Theobald (1997), Smith (2002b), Gruenewald (2003), Sobel (2005) και Bowers (2006). Η 

εφαρμογή της συνδέεται με μια σειρά από πλεονεκτήματα για τους εκπαιδευόμενους: 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν αίσθηση ελέγχου στην 

καθημερινή τους ζωή (Rodriguez, 2008), αφού από απλοί καταναλωτές γνώσης μετατρέπονται σε 

παραγωγούς. Επίσης, ότι ενισχύει τη συμμετοχικότητά τους και την πίστη τους στις δημοκρατικές 

διαδικασίες, εμπλέκοντάς τους ενεργά στην αναζήτηση λύσεων και τη λήψη αποφάσεων γύρω από 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής τους (Smith & Sobel, 2010). Από την άλλη, 

όσοι ακολουθούν μια πιο σκεπτικιστική προσέγγιση, διατείνονται ότι η ΒΤΕ δεν διαθέτει επαρκή 

θεωρητική στήριξη, πως αδυνατεί να διασυνδέσει τα παγκόσμια με τα τοπικά φαινόμενα και ότι 

γενικά στερείται κριτικής προοπτικής (Cormack, et al, 2006; Nespor, 2008).  

 

Διαμονή, Κατοίκηση και Επανακατοίκηση 

 

O Gruenewald (2003) προτείνει έναν συγκερασμό της ΒΤΕ με την Κριτική Παιδαγωγική σε μία 

Κριτική Παιδαγωγική του Τόπου, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει απάντηση στους παραπάνω 

προβληματισμούς, διασυνδέοντας το σχολείο με το ευρύτερο πολιτισμικό και φυσικό του 

περιβάλλον και με κύριο στόχο -κάτι που δεν βρίσκει σύμφωνο τον Bowers (2008)- την από-

αποικιοποίηση και επανακατοίκησή του (decolonization / reinhabitation). Οι όροι αυτοί αφορούν 

στην ποιότητα της σχέσης των ατόμων με τον τόπο που ζουν: η διαδικασία της επανακατοίκησης 

ξεκινά μέσα από την απόκτηση λεπτομερών γνώσεων για τον τόπο και ολοκληρώνεται με τη 

διαμόρφωση και διατήρηση πρακτικών καλής συμβίωσης ατόμων-περιβάλλοντος, ενώ η από-

αποικιοποίηση είναι συνώνυμη με μια αλλαγή νοοτροπίας ώστε οι σχέσεις ανάμεσα στα άτομα 

όπως και εκείνες μεταξύ ατόμων – τοπικού περιβάλλοντος, να μην βασίζονται στην εκμετάλλευση. 

Οι όροι αυτοί έχουν τη βάση τους σε ένα άλλο εννοιολογικό ζεύγος που περιέγραψε ο Orr (1992, 

σ.130), το διαμονή / κατοίκηση (inhabiting / residing). Εδώ ο διαχωρισμός γίνεται ανάμεσα σε 

άτομα που ζουν με προσωρινή προοπτική σε έναν τόπο, διαθέτοντας λιγοστές γνώσεις γύρω από 

αυτόν και ελάχιστα ενδιαφερόμενοι για τις συνέπειες των πράξεών τους (διαμονή), και σε άτομα 

που αναπτύσσουν μια οικεία, οργανική σχέση αμοιβαίας ωφέλειας με τον τόπο που κατοικούν 

(κατοίκηση). Μια ένσταση που θα μπορούσε να εκφραστεί σε σχέση με το σκεπτικό αυτό, είναι 

πως η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν είναι δόκιμο να τυποποιείται με απόλυτους όρους μέσα σε 

πλαίσια τέτοιων διχοτομιών. Όπως και η Smetana (2002) παρατηρεί για το -όχι άσχετο με την 

παρούσα συζήτηση- ζεύγος εννοιών «αυτονομία / σύναψη σχέσεων» που μελετά η θεωρία 

αυτοπροσδιορισμού (Deci & Ryan, 1985), ένα άτομο μπορεί στην καθημερινότητά του να 
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συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικές νόρμες: σε άλλες δηλαδή περιπτώσεις να φέρεται ως 

διαμένων και σε άλλες ως κάτοικος. 

  

Ατομικισμός, Τόπος και Ταυτότητα στη Μετανεωτερική εποχή 

 

Ακόμη ωστόσο κι αν τα παραπάνω πρότυπα σχέσεων ατόμου - τόπου διαμονής δεν επιτρέπεται να 

ακολουθούνται άκριτα, είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν ως οδηγός για την ερμηνεία συγκεκριμένων 

τάσεων. Μια τέτοια είναι η έξαρση του ατομικισμού (Roberts & Helson, 1997), ο οποίος 

κυριαρχώντας στο αξιακό πλαίσιο της νεωτερικής εποχής (Greenfield, 2009) έχει κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες γιγαντωθεί, ωθώντας τους νέους του δυτικού κόσμου προς τον ναρκισσισμό 

(Twenge & Foster 2010). Η έντονη εσωστρέφειά τους δεν μπορεί όπως είναι φυσικό να συμβαδίζει 

με μια υγιή σχέση με τον τόπο, αφού ευνοεί την «εργαλειακή» χρήση του, το περιορισμένο 

ενδιαφέρον για αυτόν, τη χαλαρότητα των δεσμών με το κοινωνικό περιβάλλον και τη μειωμένη 

συμμετοχικότητα στα κοινά (Bauman & Bordoni, 2014). Πέρα από το ότι συμφωνούν με το 

πρότυπο του διαμένοντα, τα χαρακτηριστικά αυτά θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι υποκρύπτουν 

μια σοβαρή απειλή για την ίδια την ταυτότητα της νέας γενιάς, αφού τόπος και ταυτότητα είναι 

έννοιες αλληλένδετες: Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι McInerney, Smyth & Down (2011, 

σ.5) «Ο τόπος είναι ο φακός διαμέσου του οποίου ο νέος άνθρωπος αρχίζει να συνειδητοποιεί τον 

εαυτό του και τον περίγυρό του», ενώ ο Shepard (1977, σ.32) επισημαίνει πως «είναι αδύνατο να 

γνωρίζεις το ποιος είσαι χωρίς να γνωρίζεις το πού είσαι». Αν δε συνυπολογιστεί η διαρκής 

αμφισβήτηση όρων και ορίων που πρεσβεύει το πνεύμα της μετανεωτερικότητας διαμορφώνοντας 

μια διάχυτη κατάσταση ρευστότητας (Τσουκαλάς, 2010), επιμηκύνοντας την περίοδο της 

εφηβικής κρίσης (Mortimer & Larson, 2002) και επιτείνοντας την αβεβαιότητα των νέων (Mills & 

Blossfeld, 2005), γίνεται κατανοητό γιατί ο Bendle (2002, σ.1) θεωρεί πως πλέον «η απόκτηση και 

διατήρηση ταυτότητας προβάλλει ζωτική όσο και προβληματική», αλλά και ένας επιπλέον λόγος 

για τον οποίο στη σύγχρονη εποχή αναζητούνται νόημα και δεσμοί σε τοπικά προσδιορισμένες 

ταυτότητες (Hargreaves, 1994). Κατά συνέπεια, η παρατηρούμενη στροφή προς την Βασισμένη 

στον Τόπο Εκπαίδευση δεν είναι μόνο επίκαιρη όπως περιγράφεται στις αρχικές παραγράφους, 

αλλά και αναγκαία: στη σύγχρονη απρόβλεπτη και ραγδαία μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, η 

ικανότητα του ατόμου να εξερευνά το περιβάλλον και να προβαίνει σε δεσμεύσεις αποτελεί βασική 

δεξιότητα επιβίωσης και προϋπόθεση ψυχικής υγείας (Archer, 1989). 

 

Πρόγραμμα «Τοπογνωσία»: Σκοπός, Υποθέσεις, Μεθοδολογία 

 

Με αφετηρία τους παραπάνω προβληματισμούς, σχεδιάστηκε η «Τοπογνωσία»: ένα πρόγραμμα 

επηρεασμένο από τις αρχές της Βασισμένης στον Τόπο Εκπαίδευσης, απευθυνόμενο σε μαθητές 

αστικών περιοχών. Η εφαρμογή του υλοποιήθηκε στο Γαλάτσι, έναν Δήμο του λεκανοπεδίου που 

αποτελεί αδιάσπαστο τμήμα του ιστού της πρωτεύουσας και διαθέτει υβριδικό πολιτισμικό 

χαρακτήρα, αφού οι κάτοικοί του δεν έχουν ομοιογενή καταγωγή (Χατζούδης, 2016). Ο λόγος για 

τον οποίο επιλέχθηκε ένας πυκνοκατοικημένος δήμος της Αθήνας αντί κάποιας επαρχιακής 
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περιοχής με σαφή γεωγραφικά όρια και ομοιογενές πολιτισμικό υπόβαθρο, ήταν για να αναδειχθεί 

η ενοποιητική δυναμική του λαϊκού πολιτισμού (Κακάμπουρα-Τίλη, 2005) αλλά και να 

διερευνηθεί η δυνατότητα αστικών κοινοτήτων να διαμορφώνουν ισχυρή τοπική ταυτότητα στους 

πολίτες τους, μέσω αντίστοιχων πρωτοβουλιών. Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν αφού 

διερευνήσει την ποιότητα της σχέσης των μαθητών με τον τόπο τους, να τους ευαισθητοποιήσει 

ώστε να στραφούν προς την επανακατοίκησή του: Παρέχοντάς τους γνώσεις με έμφαση στον λαϊκό 

πολιτισμό και την τοπική ιστορία, αλλά και εμπλέκοντάς τους σε δράσεις αφορούσες κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά ζητήματα, φιλοδοξία ήταν να αποτελέσει για τους μαθητές του Γαλατσίου 

έναν οδηγό για υπεύθυνους πολίτες του τόπου αλλά και του κόσμου.  

Δευτερεύων σκοπός του προγράμματος ήταν να συνεισφέρει στην ακαδημαϊκή συζήτηση, 

προτείνοντας μια νέου τύπου, υβριδική τοπική ταυτότητα (glocal identity) που να συνδυάζει 

στοιχεία σχέσης του ατόμου με τον τόπο διαμονής τόσο παραδοσιακά όσο και νεωτερικά, ώστε να 

είναι ταυτόχρονα (α) ξεκάθαρη ως προς τα χαρακτηριστικά και τις αξίες της· (β) ισχυρή, 

βασισμένη σε κοινωνικούς δεσμούς και συστήματα αλληλεξάρτησης· (γ) ανεκτική, 

προσανατολισμένη όχι στον αποκλεισμό του «άλλου» και την εσωτερική ομοιογένεια, αλλά στην 

σύζευξη της διαφορετικότητας (Κατσαδώρος, 2011) υπό τη στέγη της κοινής εδαφικότητας· (δ) 

ελκυστική και όχι επιβεβλημένη, ώστε τα άτομα να τη χρησιμοποιούν οικειοθελώς για τον 

αυτοπροσδιορισμό τους, παράλληλα με τις καταγωγικές τους ταυτότητες· (ε) ευέλικτη, βασισμένη 

λιγότερο στον τόπο καταγωγής και περισσότερο στον τόπο διαμονής· (στ) συνδεδεμένη, σε 

ανοικτή επικοινωνία τόσο με τις γύρω τοπικές ταυτότητες όσο και με την παγκόσμια κοινότητα, 

από την οποία θα δέχεται επιδράσεις αλλά και στην οποία θα συνεισφέρει, δίνοντας το «παρών» 

διά της παρουσίας της στον ψηφιακό ιστό, μέσω δράσεων που αφορούν σε οικουμενικά 

προβλήματα, κτλ. Τα χαρακτηριστικά αυτά υποστηρίζεται ότι θα επέτρεπαν όχι μόνο την 

αποκατάσταση της διαταραγμένης κοινωνικής συνοχής και την προστασία των νέων από τη 

μετανεωτερική αβεβαιότητα, αλλά και την ενσωμάτωση των μεταναστών στις τοπικές κοινότητες, 

δίνοντας απάντηση σε μια από τις κύριες προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης (Suárez-Orozco, 

2004).  

Σε ό,τι αφορά στις ερευνητικές υποθέσεις, μια αρχική ήταν ότι η σχέση των μαθητών του 

Γαλατσίου με τον τόπο που ζουν, παρουσιάζει «εργαλειακά» χαρακτηριστικά, όπως περιορισμένες 

γνώσεις για την περιοχή, μειωμένη επιθυμία να παραμείνουν μελλοντικά σε αυτή και χαμηλό 

επίπεδο αλληλεπίδρασης και συμμετοχικότητας σε τοπικές δραστηριότητες. Κύρια υπόθεση της 

έρευνας συνιστούσε η θέση ότι η αξιοποίηση στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού μπορεί στα πλαίσια 

ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, να συμβάλει στην βελτίωση της σχέσης των 

μαθητών Δημοτικού με την αστική περιοχή όπου ζουν. Δευτερεύοντα ερευνητικά ερωτήματα 

αποτέλεσαν τα εξής: Είναι συμβατή η αξιοποίηση στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού για τον 

εμπλουτισμό ψηφιακών παιχνιδιών, προκειμένου να αποδοθεί ο πολιτισμικός χαρακτήρας μιας 

αστικής, υβριδικής πολιτισμικά, περιοχής; Κατά πόσο μπορεί η αξιοποίηση του ψηφιακού 

παιχνιδιού ως επιπρόσθετου με τη συμβατική διδασκαλία εκπαιδευτικού εργαλείου, να συμβάλει 

στην επιπλέον ενίσχυση των γνώσεων των μαθητών για την περιοχή τους; Τέλος, υπάρχει τρόπος 

μια ισχυρή τοπική συνείδηση να συνυπάρχει ταυτόχρονα με την ταυτότητα του παγκόσμιου 

πολίτη;  

Τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος «Τοπογνωσία» 

ήταν τα ακόλουθα: (α) Πρωτογενής και βιβλιογραφική έρευνα για τη συγκέντρωση υλικού, τη 

μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της περιοχής και της τοπικής ιστορίας και γεωμορφολογίας. (β) 
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Ερωτηματολόγιο 35 ερωτήσεων προκαταρκτικού ελέγχου (pre-test) που σκοπό είχε να καταγράψει 

το επίπεδο γνώσεων και τις ιδέες των μαθητών για τον τόπο τους πριν χωριστούν σε τρεις ομάδες 

(μία ελέγχου και δύο πειραματικές). (γ) Έντυπο υλικό είκοσι ωριαίων μαθημάτων που αποτέλεσε 

το περιεχόμενο της κύριας διδακτικής παρέμβασης, η οποία απευθυνόταν στις δύο πειραματικές 

ομάδες.  (δ) Ψηφιακή πλατφόρμα με on line μαθήματα και συλλογή δέκα ψηφιακών εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών, που αξιοποιήθηκαν για την εμπλουτισμένη διδασκαλία της δεύτερης πειραματικής 

ομάδας. (ε) Ερωτηματολόγιο 38 ερωτήσεων μετά την παρέμβαση (post-test) που σκοπό είχε να 

συγκρίνει τα αποτελέσματα του προγράμματος στις τρεις ομάδες μαθητών. (στ) Φόρμα 

αξιολόγησης που απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς των τάξεων όπου υλοποιήθηκε το εν λόγω 

πρόγραμμα. 

 

Δείκτης Τοπικής Συνείδησης και αποτελέσματα Προκαταρκτικής Έρευνας  

 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με μια προκαταρκτική έρευνα που αποσκοπούσε στο να σκιαγραφηθεί η 

ποιότητα σχέσης των μαθητών της Δ’ δημοτικού του Δήμου Γαλατσίου με τον τόπο που ζουν, πριν 

πραγματοποιηθεί η σχετική διδακτική παρέμβαση. Για τον σκοπό αυτό, διαμορφώθηκε ένας 

Δείκτης Τοπικής Συνείδησης 10 χαρακτηριστικών που συνδέθηκαν με αντίστοιχες ερωτήσεις 

διαβαθμισμένες σε πενταβάθμια κλίμακα Λίκερτ (Likert, 1932), όπως παρουσιάζεται στον 

ακόλουθο πίνακα [πίνακας 1].  

Πίνακας 1:    Χαρακτηριστικά Δείκτη Τοπικής Συνείδησης και αντίστοιχες Ερωτήσεις 

Δείκτης Τοπικής Συνείδησης 

Χαρακτηριστικά Ερωτήσεις 

1. Υιοθέτηση τοπικής 

ταυτότητας 
Νιώθω Γαλατσιώτης / Γαλατσιώτισσα 

2. Αίσθηση ανήκειν 
Ο δήμος Γαλατσίου είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια 

στην οποία ανήκουμε όλοι 

3. Βαθμός αφοσίωσης, 

«δέσιμο» με τον τόπο 

Όταν μεγαλώσω, θέλω να συνεχίσω να μένω στο 

Γαλάτσι 

4. Αίσθηση αλληλεπίδρασης 
Εμείς τα παιδιά, μπορούμε να δημιουργήσουμε το 

Γαλάτσι που ονειρευόμαστε 

5. Ταύτιση με τον τόπο Το Γαλάτσι είμαστε εμείς 

6. Γόητρο τόπου Το Γαλάτσι είναι μικρό και ασήμαντο (Αρνητική) 

7. Γόητρο που απολαμβάνει ο 

τόπος στους «άλλους» 

Όταν με ρωτούν πού μένω, νιώθω περήφανος να απαντώ 

ότι μένω στο Γαλάτσι 

8. Άποψη για την τοπική 

αυτοδιοίκηση 

Ο δήμος Γαλατσίου ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των 

κατοίκων 

9. Ενδιαφέρον για ενημέρωση 

σχετικά με δράσεις 

Με ενδιαφέρει να ενημερώνομαι για τις εθελοντικές 

δράσεις στο Γαλάτσι (π.χ. αναδάσωση, πυροπροστασία, 

καθαρισμός πάρκων) 

10. Επιθυμία για συμμετοχή σε 

τοπικές δραστηριότητες 

Θέλω να συμμετέχω στις δραστηριότητες που 

διοργανώνει ο δήμος Γαλατσίου (π.χ. τουρνουά μπάσκετ, 

αθλητικό camp, καλοκαιρινό φεστιβάλ) 
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Παράλληλα, επιδιώχθηκε μέσω της έρευνας να ελεγχθούν τυχόν συσχετισμοί ανάμεσα στον 

Δείκτη Τοπικής Συνείδησης και χαρακτηριστικά δημογραφικού και γνωστικού τύπου των 

συμμετεχόντων, όπως το φύλο, η καταγωγή τους, η σχέση τους με τη λαϊκή παράδοση και οι 

γενικές γνώσεις τους για την περιοχή όπου ζουν. 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 267 μαθητές Δ’ τάξης που φοιτούσαν στα 8 από τα συνολικά 

10 δημοτικά σχολεία του Δήμου Γαλατσίου και έλαβαν μέρος στη συμπλήρωση όλων των 

ερωτηματολογίων. Το προκαταρκτικό ερωτηματολόγιο εκτυπώθηκε με επιχορήγηση του Δήμου 

Γαλατσίου και η συμπλήρωσή του πραγματοποιήθηκε στις σχολικές αίθουσες, έπειτα από επίσημη 

έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πράξης Ι.Ε.Π. 46/24-11-2016) και σε συνεννόηση με τους 

αρμόδιους σχολικούς συμβούλους, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, τους υπεύθυνους 

εκπαιδευτικούς και έπειτα από έγγραφη άδεια των γονέων των μαθητών. 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS v.24 και επιβεβαίωσε μερικώς 

την αρχική υπόθεση, αφού αποκάλυψε ότι η σχέση των μαθητών του Γαλατσίου με τον τόπο που 

ζουν ενέχει όντως ορισμένα στοιχεία «διαμονής». Συγκεκριμένα, οι γενικές τους γνώσεις 

καταγράφηκαν ιδιαίτερα χαμηλές στην σχετική αξιολόγηση (max = 10, M = 2.72, SD = 2.279), 

όπως αναλύεται και στον παρακάτω πίνακα [πίνακας 2].  

 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα προκαταρκτικής έρευνας,  γενικές γνώσεις για το Γαλάτσι 

 

Γενικές Γνώσεις των μαθητών για τον τόπο που ζουν (Γαλάτσι) 

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 

Απαντήσεις ως % 

Σωστές Λάθος 

Το όνομα «Γαλάτσι» προέρχεται από… 21,3 78,7 

Η πιο παλιά εκκλησία στο Γαλάτσι είναι η… 15,7 84,3 

Οι περισσότεροι Γαλατσιώτες κατάγονται από… 47,2 52,8 

Στον λόφο πάνω από το Άλσος Βεΐκου υπάρχει… 38,2 61,8 

Σήμερα, οι κάτοικοι του Γαλατσίου είναι περίπου… 13,5 86,5 

Συνολικά 27,2 72,8 

 

Επιπλέον, παρότι ο Δείκτης Τοπικής Συνείδησης δεν φάνηκε χαμηλός στη σχετική αξιολόγηση 

(max = 50, M = 38.22, SD = 5.954), οι μαθητές του Γαλατσίου  παρουσιάστηκαν οριακά πρόθυμοι 

να παραμείνουν στην περιοχή όταν μεγαλώσουν (θετικές απαντήσεις 53,6 %), δεν φάνηκαν 

πεπεισμένοι ότι μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον του τόπου τους (θετικές απαντήσεις 55,1 %), 
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ενώ και η άποψη ότι ο Δήμος ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των κατοίκων δεν συγκέντρωσε 

υψηλό ποσοστό (θετικές απαντήσεις 57,7 %). Τέλος, το ενδιαφέρον των μαθητών για ενημέρωση 

(θετικές απαντήσεις 63,3 %) και συμμετοχή (66,7 %) σε τοπικές δράσεις, παρουσιάστηκε υπαρκτό, 

αν και όχι έντονο.  

 

Το Έντυπο Υλικό 

 

Με βάση τα δεδομένα αυτά, σχεδιάστηκε έντυπο εκπαιδευτικό υλικό έξι θεματικών ενοτήτων 

προσανατολισμένο στα τρία επίπεδα της τοπικής ταυτότητας (Zimmerbauer et al, 2012): το 

γνωστικό, βάσει του οποίου οι κάτοικοι ενός τόπου αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του ως 

οικεία· το συναισθηματικό, που αφορά στους δεσμούς τους με την περιοχή και συνδέεται με την 

προσωπική και οικογενειακή τους ιστορία· και το χρηστικό, που συνιστά την χωρική προσέγγιση 

του τόπου, ως εδαφικής περιοχής στην οποία τα άτομα αλληλεπιδρούν και δραστηριοποιούνται 

καθημερινά με ποικίλους τρόπους. 

Τα μαθήματα εντάχθηκαν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: (α) Η θέση του Γαλατσίου – φυσικά 

και διοικητικά όρια, στην οποία περιλαμβάνονται γνωστικά στοιχεία γεωμορφολογίας. (β) Το 

Γαλάτσι από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, που αφορά στην ιστορική εξέλιξη της περιοχής. (γ) 

Σημεία αναφοράς, μνημεία και θρύλοι, στην οποία γίνεται λόγος για τους κύριους οδικούς άξονες 

του Γαλατσίου και τα μνημεία του, όπως σημασιοδοτούν το παρελθόν στον σύγχρονο χώρο της 

πόλης (Θεολόγου, 2006). (δ) Άνθρωποι, ιστορίες και παραδόσεις από το παλιό Γαλάτσι, όπου με 

βιωματικό τρόπο επιχειρείται μια αναδρομή στην καθημερινή ζωή του παλιού Γαλατσίου, ενώ 

ζητείται από τους μαθητές να προσθέσουν στα δεδομένα την οικογενειακή τους οπτική. (ε) 

Γαλάτσι, ένα μωσαϊκό πολιτισμών, όπου γίνεται αναφορά στην ποικιλία καταγωγής των κατοίκων 

της πόλης και διατυπώνεται η θέση πως είναι απαραίτητη τόσο η διατήρηση των δεσμών με τον 

τόπο καταγωγής, όσο και η συνεργασία μεταξύ των πολιτών στον τόπο διαμονής ώστε να 

ενισχύεται το αίσθημα του ανήκειν. (στ) Το Γαλάτσι που ονειρευόμαστε, ενότητα στην οποία οι 

μαθητές συζητούν για τα προβλήματα του τόπου, αναζητούν λύσεις, έρχονται σε επαφή με φορείς 

της τοπικής αυτοδιοίκησης και τελικά καλούνται να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη αλλά και την 

ευθύνη τους στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος.  

Η διανομή του υλικού στα Δημοτικά σχολεία του Γαλατσίου χρηματοδοτήθηκε από τον ίδιο τον 

Δήμο. Η διδασκαλία του αντικειμένου ανατέθηκε στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς κάθε 

σχολείου, καθώς το πλήθος των τμημάτων (14) και η πολυπλοκότητα στον συνδυασμό των 

διδακτικών ωραρίων τους (δεδομένου ότι στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα της Δ’ Δημοτικού διατίθετο 

μία μόλις ώρα για την Ευέλικτη Ζώνη, στα πλαίσια της οποίας εντασσόταν το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα) καθιστούσε απαγορευτική την υλοποίηση της διδασκαλίας από τον ερευνητή και 

μόνο. Διασκευασμένο κατάλληλα και αφού εμπλουτίστηκε με επιπλέον οπτικοακουστικό 

περιεχόμενο και βιβλιογραφικές αναφορές, το εκπαιδευτικό αυτό υλικό εντάχθηκε σε μια σειρά 

online μαθημάτων, διαθέσιμων στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος «Τοπογνωσία», στη 

διεύθυνση https://sites.google.com/site/galatsigames/. Στον ίδιο δικτυακό τόπο, είναι διαθέσιμη 

για τους χρήστες μια συλλογή από δέκα ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια στα οποία 

συνδυάζεται η μάθηση με την ψυχαγωγία. 
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Συμβολή του Ψηφιακού Παιχνιδιού στην ενίσχυση της Τοπικής Συνείδησης 

 

Καθώς το ψηφιακό παιχνίδι κατακτά όλο και μεγαλύτερο μέρος του ελεύθερου χρόνου των νέων 

(Lenhart et al, 2008) μπορεί ήδη να θεωρηθεί ως σημαντική πτυχή του σύγχρονου πολιτισμού 

(Kirriemuir & McFarlane, 2004), ενώ η αξία του ως εκπαιδευτικό εργαλείο αποδεικνύεται 

ενισχυμένη: οι μαθητές όχι μόνο παίζουν με τα παιχνίδια, αλλά συζητούν μεταξύ τους γι’ αυτά, 

διαβάζουν γι’ αυτά, ακόμα και τα φαντασιώνονται (De Castell & Jenson, 2003). Κατά την 

ενασχόληση των χρηστών μαζί τους καλλιεργούνται δεξιότητες όπως αυτή της λύσης 

προβλημάτων, οι γνώσεις τους ενισχύονται από το εκάστοτε περιεχόμενο ενώ η μάθηση 

επιτυγχάνεται ως αποτέλεσμα των δοκιμασιών στις οποίες υποβάλλονται (McFarlane et al, 2002).  

Αξιόλογα είναι και τα οφέλη που προκύπτουν από τον σχεδιασμό των εφαρμογών αυτών. Καθώς 

εμπλέκουν ποικίλα συναισθήματα και εξάπτουν φαντασία και περιέργεια, τα παιχνίδια 

αιχμαλωτίζουν το ενδιαφέρον και δημιουργούν εσωτερικά κίνητρα που προωθούν τη μάθηση 

(Dickey, 2006). Παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση ώστε οι χρήστες να μαθαίνουν από τα λάθη 

τους (Sung et al, 2008), ενώ με τις πρακτικές που ενσωματώνουν, βοηθούν στην ευκολότερη 

διατήρηση των πληροφοριών (Dondi & Moretti, 2007). Μέσω των μηχανισμών βαθμολόγησης και 

προώθησης σε επόμενα επίπεδα, παρέχουν ευκαιρίες για βελτίωση της αυτό-εκτίμησης (Sykes, 

2006), στηρίζουν τη βιωματική μάθηση μέσω των πολυαισθητηριακών ερεθισμάτων που 

αξιοποιούν (Kiili, 2005), και ενεργοποιούν την προϋπάρχουσα γνώση κάθε φορά που ο χρήστης 

ξεκινάει ένα επίπεδο από την αρχή, επιχειρώντας να περάσει στο επόμενο (Oblinger, 2004). 

Τα στρατηγικά αυτά πλεονεκτήματα του ψηφιακού παιχνιδιού επιδιώχθηκε να αξιοποιηθούν στο 

έπακρο κατά τον σχεδιασμό του υλικού της «Τοπογνωσίας». Έτσι, τα σενάρια των εφαρμογών που 

κατασκευάστηκαν είναι εμπνευσμένα από την τοπική ιστορία (Λεοντσίνης & Ρεπούση, 2001) και 

τον λαϊκό πολιτισμό του Γαλατσίου, ενώ τα γραφικά τους εμπεριέχουν διαχρονικές αποτυπώσεις 

τοπίων της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές μπορούν μέσω οπτικοακουστικών 

ερεθισμάτων να έρθουν άκοπα σε επαφή με την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου όπου ζουν. 

Οι περισσότεροι χαρακτήρες των παιχνιδιών είναι παιδιά, ώστε να γίνεται ευκολότερα η ταύτιση 

μαζί τους, ενώ ηχητικά εφέ που παραπέμπουν σε κλασικά παιχνίδια (π.χ. pac-man), εντάσσονται 

ακόμα και σε πληροφοριακές οθόνες, ώστε να τονίζεται ο παιγνιώδης χαρακτήρας των εφαρμογών. 

Τέλος, σε όλες τις εφαρμογές ενσωματώνεται μηχανισμός βαθμολόγησης, ώστε οι χρήστες να 

μπορούν να ενημερωθούν για την πρόοδό τους και να έχουν κίνητρο να συνεχίσουν την 

προσπάθεια.  

Με βάση τη θέση του Van Eck (2006) ότι διαφορετικοί τύποι παιχνιδιών ευνοούν διαφορετικές 

περιοχές μάθησης, συμπεριλήφθηκε στην εν λόγω συλλογή μια ποικιλία σχετικών μηχανισμών: 

για παράδειγμα, κουίζ και παζλ που απευθύνονται στην δεξιότητα του χρήστη να αναγνωρίζει 

σχήματα και μοτίβα, επιλέχθηκε να συνδεθούν με παιχνίδια γεωμορφολογίας (ονόματα και θέσεις 

τοπικών λόφων, σχήματα των οικιστικών ενοτήτων, διοικητικά σύνορα της περιοχής). Αντίστοιχα, 

εφαρμογές δράσης (arcade games) που θεωρούνται κατάλληλες για πιο περίπλοκα σενάρια, 

εντάχθηκαν σε παιχνίδια με θέμα τη διαφορετική καταγωγή των πρώτων κατοίκων και την 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους, που οδήγησε σταδιακά στον σχηματισμό του υβριδικού πολιτισμού 
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του Γαλατσίου. Με τον τρόπο αυτόν, διαμορφώθηκαν οι δέκα τίτλοι που φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα [Πίνακας 3]. 

 

Πίνακας 3  Τίτλοι και κατηγορίες ψηφιακών παιχνιδιών που περιλαμβάνει το πρόγραμμα. 

Τίτλος παιχνιδιού Κατηγορία 

Γαλάτσι Quiz Quiz με 50 ερωτήσεις γνώσεων 

Βρες τις διαφορές Παιχνίδι παρατηρητικότητας  

Σώσε τον Βωμό Arcade τύπου Shoot ‘Em Up 

Βάρδα, φουρνέλο! Arcade τύπου Donkey Kong 

Γαλάτσι, Γείτονες και Γειτονιές Παζλ 

Λόφοι στο Γαλάτσι Quiz αναγνώρισης φωτογραφιών 

Στο Γαλάτσι ανακυκλώνω… τον 

πλανήτη μου βοηθώ! 
Παιχνίδι τύπου match 3 

Κούλουμα στο Γαλάτσι Arcade τύπου BreakOut 

Τα νεράντζια της αγάπης! Arcade τύπου Falling Objects 

Λύκοι στα Τουρκοβούνια Platform Game 

 

Το αν τελικά τα παραπάνω θεωρητικά πλεονεκτήματα αντικατοπτρίζονται σε πρακτικά 

αποτελέσματα, θα γίνει φανερό μετά την τελική στατιστική ανάλυση. Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία 

από την επεξεργασία των post-test ερωτηματολογίων είναι θετικά, αφού ένα τεστ Mann-Whitney 

(Mann & Whitney, 1947) κατέστησε εμφανές ότι ο δείκτης τοπικής συνείδησης της ομάδας που 

αξιοποίησε τα παιχνίδια (Mdnομάδας_1 = 136.52) ήταν βελτιωμένος με στατιστικά σημαντικό τρόπο 

σε σχέση με εκείνον της ομάδας που δεν αξιοποίησε τα ψηφιακά παιχνίδια και διδάχθηκε 

αποκλειστικά μέσω του «συμβατικού» προγράμματος (Μdnομάδας_2 = 110.31), U = 2399.5, p = .036, 

οδηγώντας σε απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης.  

 

Παρουσίαση: Κούλουμα στο Γαλάτσι 

 

Χαρακτηριστικός της συλλογής ψηφιακών παιχνιδιών είναι ο τίτλος «Κούλουμα στο Γαλάτσι» 

[εικόνα 1]. Ανήκει στον τύπο Breakout, έναν κλάδο της οικογένειας παιχνιδιών ball-and-paddle, 
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που εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1967 όταν ο Ralph Baer σχεδίασε την κονσόλα Magnavox 

Odyssey (Nelson, 2007). Σε αυτή την κατηγορία παιχνιδιών, ο χρήστης ελέγχει μία ράβδο στο 

κάτω μέρος της οθόνης και προσπαθεί να χτυπήσει μια μπάλα, οδηγώντας την εναντίον διαφόρων 

αντικειμένων-στόχων. Στη συγκεκριμένη εκδοχή που σχεδιάστηκε για το πρόγραμμα, η ράβδος 

έχει αντικατασταθεί από ένα εικονικό πρόσωπο (δύο χαρακτήρες παιδιών), η μπάλα από έναν 

παραδοσιακό χαρταετό και τα αντικείμενα από τούβλα διαφορετικού χρώματος και αντοχής. 

 

Στόχοι 

 

Μέσα από την ενασχόληση με το παιχνίδι αυτό και σε συνδυασμό με αντίστοιχες δραστηριότητες 

του έντυπου υλικού (π.χ. «Πολλά χρώματα, ένας πίνακας»), επιδιώκεται να συνειδητοποιήσουν οι 

μαθητές τον τρόπο με τον οποίο η αλληλεπίδραση των διαφορετικών πολιτισμών καταγωγής 

διαμόρφωσε σταδιακά τον σύγχρονο υβριδικό χαρακτήρα του Γαλατσίου. Επίσης, να 

αναγνωρίσουν τη σημασία του να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται με τους συμπολίτες τους 

για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων της καθημερινότητας, προσεγγίζοντάς τα υπό την 

ιδιαίτερη οπτική που υπαγορεύει στον καθένα η οικογενειακή του καταγωγή και αξιοποιώντας τα 

όποια πλεονεκτήματα αυτή προσφέρει, όταν διατηρούνται ζωντανοί οι δεσμοί με την ιδιαίτερη 

πατρίδα.   

Δευτερεύοντες στόχοι είναι το να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τον λαϊκό πολιτισμό δύο κύριων 

τόπων καταγωγής των Γαλατσιωτών (Νάξος και Κρήτη), να συνδέσουν το παρόν του Γαλατσίου 

με το παρελθόν του και να εκτιμήσουν περισσότερο το φυσικό περιβάλλον της περιοχής όπου 

ζουν. 

 

Περιεχόμενο 

 

Η πλοκή αφορά σε ένα αγόρι και ένα κορίτσι με καταγωγή από τη Νάξο και την Κρήτη αντίστοιχα, 

που πηγαίνουν Καθαρά Δευτέρα στο Άλσος Βεΐκου για το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού. 

Ο αέρας όμως τους παίρνει τον αετό από τα χέρια και ο χρήστης καλείται να τους βοηθήσει να τον 

ελέγξουν, κατευθύνοντάς τον εναντίον των τούβλων που γεμίζουν τον ουρανό του Γαλατσίου. Το 

παιχνίδι αποτελείται από δύο πίστες κλιμακούμενης δυσκολίας, με τη δεύτερη να περιέχει 

περισσότερα και πιο ανθεκτικά τούβλα που απαιτούν δύο (αντί για ένα) χτυπήματα για να 

εξαφανιστούν.  
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Εικόνα 1: Στιγμιότυπο του τίτλου «Κούλουμα στο Γαλάτσι» 

 

 

 

Τα Κούλουμα, ένα διαφορετικό όνομα για την Καθαρά Δευτέρα, σηματοδοτούν το τέλος της 

Αποκριάς και παράλληλα την έναρξη της περιόδου της Σαρακοστής, μιας περιόδου κάθαρσης επτά 

εβδομάδων που προετοιμάζει τους χριστιανούς για τον εορτασμό του Πάσχα. Η ημέρα θεωρείται 

επίσημη αργία και συνδέεται με εξορμήσεις των κατοίκων σε εξοχικές περιοχές, όπου 

καταναλώνουν νηστίσιμα φαγητά υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής και πετάνε χαρταετούς.  

Η συγκεκριμένη γιορτή επελέγη καταρχάς επειδή λαμβάνει σε αυτή μέρος ολόκληρη η οικογένεια, 

αλλά και επειδή θεωρείται ιδιαίτερα αγαπητή στα παιδιά. Επίσης, λόγω του ότι το Άλσος Βεΐκου 

στο Γαλάτσι βρίσκεται ανάμεσα στους πλέον δημοφιλείς προορισμούς στην Αττική για τον 

εορτασμό της («Τα Καλύτερα πάρκα της Αττικής…», 2017), προσφέροντας έναν λόγο στους 

κατοίκους για να νιώθουν περήφανοι, αλλά και να εκτιμούν το φυσικό τους περιβάλλον. Επιπλέον, 

η τάση αθηναϊκών οικογενειών να επιλέγουν το Γαλάτσι ως εξοχικό προορισμό, εντοπίζεται ήδη 

από τις αρχές του 20ού αιώνα (ΣΚΡΙΠ, 1904), γεγονός που μπορεί να αξιοποιηθεί για τη σύνδεση 

του παρόντος με το παρελθόν της περιοχής. Η Νάξος και η Κρήτη έχουν επιλεγεί ως τόποι 

καταγωγής των δύο κεντρικών χαρακτήρων, καθώς από τα δύο αυτά νησιά κατάγεται η 

πλειονοψηφία των σημερινών κατοίκων του Γαλατσίου (Χατζούδης, 2016).  

 

Γραφικά 

 

Οι εικόνες που επελέγησαν να αντιπροσωπεύουν τον πολιτισμό των τόπων αυτών καταγωγής, 

ανήκουν σε χαρακτηριστικά ιστορικά μνημεία [εικόνα 2]: Για την Νάξο, η πύλη του ναού του 

Απόλλωνα στο λιμάνι της Χώρας ή «Πορτάρα», όπως είναι ευρέως γνωστή, που αποτελεί «σήμα 

κατατεθέν» του νησιού (Κάβουρα, 2012)· για την Κρήτη, ένας από τους πορφυρούς κίονες της 

βασιλικής έπαυλης στο ανάκτορο της Κνωσού (Μιχαηλίδου, 2005). 
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Εικόνα 2: Οι τόποι καταγωγής των Γαλατσιωτών αντιπροσωπεύονται από εικόνες χαρακτηριστικών 

μνημείων όπως η Πορτάρα και οι μινωικοί κίονες της Κνωσού. 

 

 

 

Μέσα από μια γραφική αλληλουχία που διαδέχεται την ολοκλήρωση του δεύτερου επιπέδου του 

παιχνιδιού, αποδίδεται συμβολικά ο τρόπος με τον οποίο η αλληλεπίδραση των δύο αυτών 

νησιωτικών πολιτισμών στον αστικό χώρο, οδήγησε τελικά στο «πάντρεμά» τους και τη γέννηση 

ενός νέου, υβριδικού πολιτισμού: οι εικόνες από τα δύο μνημεία συνδυάζονται για να 

διαμορφώσουν τη σύγχρονη πύλη του πάρκου [εικόνα 3]. 

 

Εικόνα 3: Εκπροσωπώντας δύο νησιωτικούς πολιτισμούς που επηρέασαν τον σύγχρονο χαρακτήρα του 

Γαλατσίου, η Πορτάρα και ο μινωικός κίονας συνδυάζονται και δίνουν τη θέση τους στην κεντρική πύλη του 

Άλσους Βεΐκου. 

 

 

 

Η γραμματοσειρά στους τίτλους και τις πληροφοριακές οθόνες είναι ενισχυμένη σε μέγεθος και 

ένταση και κάνει χρήση ζωντανών χρωμάτων, ώστε να ελκύει το ενδιαφέρον των νεαρών χρηστών 

(Williams, 2000). Το φόντο και στα δύο επίπεδα απεικονίζει το Άλσος Βεΐκου στην κατάσταση 
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που βρίσκεται σήμερα, ώστε οι μαθητές να μπορούν να το αναγνωρίσουν στη βάση των 

καθημερινών τους εμπειριών και να ταυτιστούν ευκολότερα με τους χαρακτήρες σε σχέση με την 

τοποθεσία.  

 

Μουσική επένδυση 

 

Η μουσική του παιχνιδιού συνδέεται τόσο με την παράδοση της Καθαράς Δευτέρας όσο και με τα 

δύο νησιά. Έτσι, στην αρχική οθόνη υποδέχονται τον χρήστη οι πρώτες νότες από το παραδοσιακό 

τραγούδι «Χορέψετε – Χορέψετε» (ενορχήστρωση Β. Κονιτόπουλος 1992 για τον δίσκο «Τα 

νησιώτικα») εισάγοντάς τον στο πολιτισμικό πνεύμα του ευρύτερου αιγαιακού χώρου, τη στιγμή 

που ο ταχύς ρυθμός και η χαρούμενη μελωδία έχουν στόχο να διαμορφώσουν ευχάριστο κλίμα και 

πανηγυρική διάθεση. Στο πρώτο επίπεδο που είναι εμπνευσμένο από το νησί της Νάξου, ακούγεται 

την ώρα του παιχνιδιού ο «Βοσκίστικος» σκοπός, που συνδέεται με την περίοδο της Αποκριάς και 

αναφέρεται με σατιρικό τρόπο στα βάσανα της ζωής του βοσκού. Στο δεύτερο επίπεδο όπου 

αντιπροσωπεύεται ο πολιτισμός της Κρήτης, ακούγεται απόσπασμα από τον αποκριάτικο 

παιγνιώδη χορό «σκούπα» (εκτέλεση από το παραδοσιακό συγκρότημα του Πέτρου Μαρούλη). 

Και στις δύο περιπτώσεις, η μουσική δεν διατηρεί συμπληρωματικό αλλά βασικό ρόλο, καθώς ο 

χρόνος που διαθέτει ο χρήστης για να πετύχει όλα τα αντικείμενα-στόχους, τελειώνει όταν 

ολοκληρώνεται η συνοδευτική μουσική. 

 

Πληροφοριακές οθόνες 

 

Μετά την αρχική οθόνη του τίτλου, ακολουθούν βασικές πληροφορίες για τον εορτασμό της 

Καθαράς Δευτέρας, τις παραδοσιακές δραστηριότητες και τα νηστίσιμα φαγητά της ημέρας. Μια 

μικρή εικόνα της Κυρα-Σαρακοστής, μιας κούκλας χωρίς στόμα -αφού νηστεύει- και με επτά πόδια 

-ένα για κάθε εβδομάδα της Μεγάλης Σαρακοστής- βρίσκεται στο επάνω μέρος του κειμένου. Η 

επόμενη οθόνη ενημερώνει τον χρήστη για το πόσο δημοφιλής ήταν από παλιά η περιοχή του 

Γαλατσίου μεταξύ των αθηναϊκών οικογενειών που αναζητούσαν χώρους πρασίνου, ενώ στη 

συνέχεια παρέχονται οδηγίες για το πώς παίζεται το παιχνίδι. Αφού ο χρήστης ολοκληρώσει 

επιτυχώς το πρώτο επίπεδο, ακολουθεί οθόνη με πληροφορίες για τους Νάξιους εποίκους του 

Γαλατσίου, τη χρονολογία που δημιούργησαν τον πρώτο τους τοπικό σύλλογο, τους κύριους 

τομείς ασχολίας τους, αλλά και την ουσιαστική προσφορά τους στην τοπική κοινωνία. Αντίστοιχα, 

μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου -εμπνευσμένου από τον λαϊκό πολιτισμό της Κρήτης- 

επιπέδου, παρέχονται πληροφορίες για τους Κρήτες του Γαλατσίου, τους κύριους τομείς ασχολίας 

τους, γίνεται αναφορά σε ορισμένα χαρακτηριστικά τους, έναν διάσημο εκπρόσωπό τους από τον 

καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και στην οικιστική ενότητα που μέχρι και σήμερα φέρει το όνομα 

«Κρητικά». 
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Συμπεράσματα 

 

Στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης, η σημασία της έννοιας της τοπικότητας παρουσιάζεται 

ενισχυμένη, είτε λόγω αντίδρασης μπροστά στο φόβητρο της πολιτισμικής ισοπέδωσης, είτε εξ 

αιτίας των ευνοϊκών πολιτικοοικονομικών συνθηκών που διαμορφώνει ο περιορισμός της 

εξουσίας των εθνικών κρατών. Παρόλα αυτά, η ποιότητα της σχέσης μεταξύ ατόμου και τόπου 

υποστηρίζεται ότι με το πέρασμα στη νεωτερική εποχή υποβαθμίστηκε και πως τις τελευταίες 

δεκαετίες παρουσιάζει έντονα χαρακτηριστικά «εργαλειακής» χρήσης, με την αδιαφορία και την 

εκμετάλλευση να κυριαρχούν. Δεδομένου του σημαίνοντα ρόλου που διαδραματίζει ο τόπος στη 

διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας, η παραπάνω διαπίστωση συνιστά καταρχάς πρόβλημα 

ταυτότητας, το οποίο επιδεινώνεται στις παρούσες συνθήκες της μετανεωτερικής αβεβαιότητας 

και ταλανίζει ιδιαίτερα τις νέες γενιές. Η λύση εκτιμάται ότι βρίσκεται στην καλλιέργεια μιας 

υγιούς σχέσης με τον τόπο διαμονής, αντικείμενο που αποτελεί βασικό σκοπό της Βασισμένης 

στον Τόπο Εκπαίδευσης. 

Θεμελιωμένο στις αρχές της, σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

αστικών περιοχών, με τίτλο «Τοπογνωσία: Μαθαίνω για τον τόπο που ζω». Στα πλαίσιά του 

πραγματοποιήθηκε μια προκαταρκτική έρευνα στα σχολεία του Δήμου Γαλατσίου. Τα 

αποτελέσματά της επιβεβαίωσαν ότι οι 9χρονοι μαθητές της περιοχής διακατέχονταν από 

γνωστική ένδεια γύρω από θέματα ιστορίας και πολιτισμού του τόπου διαμονής τους και πως 

βασικά στοιχεία της τοπικής τους συνείδησης δεν ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένα. Ακολούθησε 6μηνη 

διδακτική παρέμβαση που υποστηριζόταν από έντυπο εκπαιδευτικό υλικό 20 ωριαίων μαθημάτων 

και από μια ψηφιακή πλατφόρμα με on line μαθήματα και παιχνίδια εμπνευσμένα από τον λαϊκό 

πολιτισμό και την τοπική ιστορία του Γαλατσίου. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, τα πρώτα ωστόσο στοιχεία δείχνουν ότι τόσο η «συμβατική» 

παρέμβαση όσο ιδιαίτερα και η πλαισιωμένη από τα ψηφιακά παιχνίδια, επηρέασαν με θετικό 

τρόπο και σε σημαντικό βαθμό τις γνώσεις και τις ιδέες των μαθητών για τον τόπο τους. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ Η 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 

Χρήστος Θεολόγος, Γεώργιος Κατσαδώρος 

ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

Περίληψη 

Η θεσμοθέτηση των Μουσικών Σχολείων στην Ελλάδα το 1988, αποτελεί σταθμό για την αναβάθμιση της 

δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Στα Μουσικά Σχολεία παρέχεται εκπαίδευση Γενικής Παιδείας, 

παράλληλα με μουσική εκπαίδευση, της οποίας βασικοί πυλώνες αποτελούν  α) η Δυτικοευρωπαϊκή και β) 

η Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική. Στα σχολεία αυτά εισάγονται μαθητές  κατόπιν ειδικών εξετάσεων, οι 

οποίοι διακρίνονται για το ταλέντο τους στην μουσική ή έχουν ένα ιδιαίτερο μουσικό ενδιαφέρον.  Οι 

μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στα μουσικά σχολεία έχουν τις δικές τους μουσικές καταβολές και 

επιλογές, οι οποίες προέρχονται από το οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον με την ιδιαίτερη 

κουλτούρα του. Στην παρούσα ανακοίνωση εξετάζεται πώς επηρέασε τη ζωή τους η φοίτησή τους στο 

Μουσικό Σχολείο, τι μεταβολές επέφερε αυτή (κατά την άποψή τους) στην αντίληψή τους για την 

πολιτισμική τους ταυτότητα και πώς αυτή αντανακλάται στην τοπική κοινωνία; Πώς τα Μουσικά Σχολεία 

συνεισφέρουν στην τοπική πολιτιστική ζωή και ποια είναι η συμβολή τους στην ανατροφοδότηση  της 

τοπικής κουλτούρας μέσα από το παράδειγμα του Μουσικού Σχολείου Ρόδου; 

 

Abstract 

The enactment of Music Schools in Greece in 1988, constitutes a milestone for public Secondary Education 

upgrade. In Μusic Schools general education is provided along with music education, which comprises the 

Western European and Greek Traditional Music as differentiated domains. Students, who are distinguished 

for their talent in music or have a particular musical interest, are enrolled after exams concerning music. 

Students who study at Μusic Schools have their own musical backgrounds formed within family and a wider 

social and cultural environment. Several questions arise, such as, how has their life been affected by the 

study at the Music School? What changes have been brought (according to the students) on their perception 

of their cultural identity and how is this reflected on the local community? How do Μusic Schools contribute 

to local cultural life and to the feedback of local culture through the case of the Music School of Rhodes? 

 



135 
 

135 
 

 

Εισαγωγή 

 

Με την ίδρυση των Μουσικών Σχολείων (1988) διαφοροποιείται σημαντικά ο χάρτης της μουσικής 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Τα Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια (σήμερα λειτουργούν 48 σε όλη τη 

χώρα), απορροφούν συγκεκριμένο αριθμό μαθητών, ανάλογα με τη δυνατότητα και την υποδομή 

του κάθε σχολείου, κατόπιν εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου ή 

κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων για τις υπόλοιπες τάξεις.  

Σκοπός της έρευνας είναι να αποτυπωθούν και να διερευνηθούν οι απόψεις των μαθητών αλλά και 

των αποφοίτων των Μουσικών σχολείων σχετικά με την επιλογή της παραδοσιακής μουσικής 

(οργάνων) και με το ρόλο που αυτοί αποδίδουν στο Μουσικό σχολείο για τους ίδιους αλλά και την 

κοινωνία εν γένει. Στη συνέχεια θα διερευνηθεί η συμβολή των Μουσικών σχολείων στον 

εμπλουτισμό  της τοπικής μουσικής κληρονομιάς μέσα από το παράδειγμα του Μουσικού 

Σχολείου Ρόδου. 

Το βασικό ερευνητικό πρόβλημα εστιάζεται στα επιμέρους ερωτήματα: τι ώθησε τους 

μαθητές/τριες να επιλέξουν τη φοίτηση στο Μουσικό Σχολείο, πώς επηρέασε τη ζωή τους η 

φοίτησή τους στο Μουσικό Σχολείο,  τι μεταβολές επέφερε αυτή (κατά την άποψή τους) στην 

αντίληψή τους για την πολιτισμική τους ταυτότητα, πόσο επηρέασε αυτό, όχι μόνο τις τοπικές 

κοινωνίες, ενδεχομένως, αλλά και την ελληνική μουσική πραγματικότητα στην  Ελλάδα. 

Η παρούσα έρευνα αναμένεται ότι θα βοηθήσει στο να αναδειχθεί ο ρόλος και η συμβολή των 

Μουσικών Σχολείων στην καλλιέργεια της λαϊκής μουσικής παράδοσης στην σύγχρονη εποχή και 

η επίδραση του Μουσικού σχολείου τόσο στις ‘συντελούμενες’ πολιτισμικές μεταβολές όσο και 

στη διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών. Δευτερευόντως θα φανεί σε ποιο 

βαθμό το Μουσικό Σχολείο ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των μαθητών και των γονιών τους και 

ποιος είναι ο βαθμός μεταβολής των προσδοκιών αυτών μετά την αποφοίτηση από το Μουσικό 

Σχολείο. Σημειωτέο, σύμφωνα με την έρευνα μας, το 21% των μαθητών που φοιτούν στα Μουσικά 

Σχολεία στην Ελλάδα επιλέγουν να ασχοληθούν με την παραδοσιακή μουσική. 

Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στο ότι δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής, σε επίπεδο διδακτορικής 

διατριβής, έρευνα σχετική με τα Μουσικά Σχολεία.  Επιπλέον δεν έχει ακόμα αποτελέσει 

αντικείμενο ενδελεχούς επιστημονικής διερεύνησης η σχέση ανάμεσα στα Μουσικά Σχολεία και 

το λαϊκό πολιτισμό. 

 

Μουσικό Σχολείο 

 

Η αξία της μουσικής εκπαίδευσης, καθώς και οι πολλαπλές λειτουργίες της μουσικής απασχολούν 

όλο και περισσότερο τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα 

επιχειρείται η οργάνωση και η ανάπτυξη της μουσικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διεθνής 
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εξελίξεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες της χώρας μας (Χρυσοστόμου 2006). Προς 

αυτή την κατεύθυνση κινείται και το Μουσικό Σχολείο γιατί, καρδιά του Μουσικού Σχολείου 

αποτελεί η μουσική εκπαίδευση. Όπως σε όλους τους τύπους σχολείων της Ελληνικής 

Επικράτειας, έτσι και στα Μουσικά Σχολεία φοιτούν μαθητές διαφορετικής γλωσσικής και 

πολιτισμικής προέλευσης. Ορίζεται, λοιπόν, ότι στην Α' τάξη γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων 

εγγράφονται απόφοιτοι των δημοτικών σχολείων, κατόπιν ειδικών εισαγωγικών εξετάσεων. 

Επομένως οι μαθητές δεν προέρχονται από μία συγκεκριμένη συνοικία, όπως συμβαίνει με τα 

περισσότερα Γυμνάσια της χώρας, αλλά από μία ευρύτερη περιοχή (μπορεί να λειτουργεί ένα 

σχολείο σε ολόκληρη την περιφέρεια – όπως συμβαίνει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στο 

Μουσικό Σχολείο Ρόδου).  

Το Μουσικό Σχολείο είναι ένα δημόσιο σχολείο (Γυμνάσιο – Λύκειο) που λειτουργεί όπως όλα τα 

άλλα Γυμνάσια και Λύκεια (κοινά μαθήματα Γενικής Παιδείας, ίδια βιβλία) αλλά επίσης 

διδάσκονται και μαθήματα Μουσικής Παιδείας. Σκοπός του Μουσικού Σχολείου, με βάση τον 

ιδρυτικό νόμο (3345/2.9.1988 άρθρο 1), είναι: "Η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που 

επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής χωρίς να υστερούν σε 

γενική παιδεία, αν τελικά επιλέξουν άλλον τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής έκφρασης." 

Στα Μουσικά Σχολεία διδάσκονται τα μαθήματα Γενικής Παιδείας 29 ώρες την εβδομάδα, ενώ τα 

μαθήματα Μουσικής Παιδείας 13 ώρες αντίστοιχα. Εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα 

Ευρωπαϊκής και Βυζαντινής Μουσικής, οι μαθητές διδάσκονται σε ατομικά μαθήματα και 3 

μουσικά όργανα. Ένα όργανο επιλογής (όπως κιθάρα, ούτι, βιολί παραδοσιακό ή ευρωπαϊκό, 

σαντούρι, κανονάκι, παραδοσιακά ή ευρωπαϊκά κρουστά, τσέλο, ακορντεόν, σαξόφωνο, 

κλαρινέτο κ.λπ.) και δυο υποχρεωτικά: το πιάνο, ως όργανο αναφοράς της ευρωπαϊκής μουσικής 

και τον ταμπουρά, ως όργανο αναφοράς της παραδοσιακής μουσικής. Κατά περιοχές μπορεί να 

διαλέξουν οι μαθητές να διδαχθούν ως υποχρεωτικό παραδοσιακό όργανο ταμπουρά ή κάποιο 

τοπικό όργανο (για παράδειγμα, μαντολίνο ή λύρα).  

Στα μαθήματα Μουσικής Παιδείας εντάσσεται και το μάθημα των Μουσικών Συνόλων (κοινό 

μάθημα όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου). Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, τα 

μουσικά σύνολα συγκροτούνται από κάθε σχολείο, ανάλογα με τις υφιστάμενες δυνατότητες και 

οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν σε κάποιο από αυτά (Κυριαζικίδου  1998: 22). 

Το Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) διδάσκεται δυο (2) ώρες την εβδομάδα, σε 

όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου. Μπορούν να δημιουργούνται διάφορα δόκιμα είδη 

μουσικών συνόλων: Οργανικά, Φωνητικά και συνδυασμοί αυτών. Τα σύνολα αυτά μπορεί να 

εντάσσονται: α) στον τομέα ευρωπαϊκής μουσικής: χορωδία, ορχήστρα (εγχόρδων, πνευστών και 

συμφωνική) και μουσική δωματίου, β) στον παραδοσιακό: χορωδία (βυζαντινής-δημοτικής 

μουσικής) και οργανικά σύνολα ελληνικών μουσικών παραδόσεων  γ) σε μια θεατρική ομάδα. Οι 

μαθητές μπορούν να επιλέξουν όποιο σύνολο επιθυμούν ή ακόμα να προτείνουν τη δημιουργία 

κάποιου άλλου, ανάλογα με τα επιμέρους ενδιαφέροντά τους.  Αυτό συχνά βοηθά και στη 

συνεργασία μαθητών μεταξύ τους, για παράδειγμα μαθητών της Α΄ Γυμνασίου με μαθητές της Γ΄ 

Λυκείου με μοναδικό κριτήριο την κοινή επιλογή Συνόλου. Οι μαθητές αγαπούν ιδιαίτερα το 

μάθημα Μουσικό Σύνολο Οργανοχρησίας, αφού με αυτό τους δίνεται η δυνατότητα μέσω της 

χρήσης του μουσικού οργάνου που έχουν επιλέξει και με τους κοινούς μουσικούς κώδικες 

(πεντάγραμμο, βυζαντινή σημειογραφία, κ.ά.) να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να 
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δημιουργήσουν, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να αλλάξουν πληροφορίες μέσα από τη 

γλώσσα της μουσικής.  

Επιπλέον οι μαθητές του Λυκείου διδάσκονται το μάθημα Μουσικό Σύνολο (μουσικής έκφρασης 

και δημιουργίας) για δυο (2) ώρες την εβδομάδα (χωρίς βαθμολογία). Σε αυτό το μάθημα τους 

δίνεται  η δυνατότητα να δημιουργήσουν δικά τους σύνολα σε συνδυασμό με θεατρικά δρώμενα, 

κίνηση ή άλλους τομείς, όπως εικαστικά, εφόσον το επιθυμούν, απαλλαγμένοι από το άγχος της 

αξιολόγησης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και επειδή στο πεδίο έρευνας μας είναι τα Μουσικά 

Σχολεία και η συμβολή τους στο λαϊκό πολιτισμό επιχειρείται παρακάτω θεωρητική προσέγγιση 

του όρου και του επιμέρους τομέα της παραδοσιακής μουσικής. 

 

Λαογραφία – Λαϊκός Πολιτισμός  

 

Μία από τις επιχειρούμενες προσεγγίσεις του όρου λαογραφία περιγράφει ότι ο όρος λαογραφία 

σημαίνει γραφή (γραπτός λόγος) που αναφέρεται στον λαό, δηλαδή σ’ ένα πλήθος ανθρώπων  που 

ανήκουν είτε σ’ ένα ενιαίο  όλο από φυλετική ή εθνολογική άποψη είτε ανθρώπων οι οποίοι 

συναποτελούν μια ομάδα ή το σύνολο των κατοίκων μιας  χώρας, και αποτελεί επιτυχή μεταγραφή 

στα ελληνικά του όρου Folklore (γνώση του λαού, ό,τι ο λαός γνωρίζει) και Volksunde 

(λαογνωσία) από τον Ν. Πολίτη, το 1884 (Λυδάκη 2012: 118). Ο λαός, λέξη με εντατική χρήση, 

είναι το σύνολο των τάξεων και των στρωμάτων του πληθυσμού. Κι έτσι χρησιμοποιείται σε μια 

σύγχρονη λαογραφία (Μερακλής 2004α :446). Ο λαϊκός πολιτισμός με την σημερινή σημασία και 

ευρύτητα του όρου ‘λαϊκός’ περιλαμβάνει τις άυλες μορφές της ομαδικής κοινωνικής και 

πνευματικής ζωής του ανθρώπου (αξίες και πρακτικές κοινωνικής οργάνωσης, ήθη και έθιμα, 

εκφάνσεις της προφορικής παράδοσης), αλλά και τον υλικό πολιτισμό τους (αντικείμενα, 

επαγγέλματα, τέχνες, λαϊκή λατρεία, κ.ά.) (Αλεξιάδης 2003: 18). Στην σύγχρονη εποχή μιλώντας 

για λαϊκό πολιτισμό δεν εννοούμε μόνο ένα ιστορικό, μουσειακού χαρακτήρα, αντικείμενο αλλά 

και τη σύγχρονη δημιουργία του μέσα από μία ‘ζώσα’ παράδοση. Και αυτή η δυνατότητά του ν΄ 

αλλάζει προσαρμοζόμενος στις εκάστοτε νέες και διαφορετικές συνθήκες είναι που του επιτρέπει 

να «ζει». Ακόμα και αν η εξωτερική μορφή πολλών λαογραφικών φαινομένων δεν φαίνεται να 

αλλάζει και πολύ, μπορεί να διαφοροποιείται η σημασία και η λειτουργία τους (Μερακλής 

1989:15-32, στο: Κατσαδώρος 2013: 99-100). 

Η επιστήμη της λαογραφίας ορίζει την παράδοση όχι διχοτομικά προς την εκάστοτε σύγχρονή της 

πραγματικότητα, αλλά ως μια συνεχή διαδικασία μετάβασης και προσαρμογής, η οποία 

επανεντάσσει διαρκώς παλαιά φαινόμενα σε νέους συσχετισμούς, νέους αποδέκτες, νέους χώρους 

κυκλοφορίας (Καπλάνογλου 2013: 391). Είναι γεγονός, ότι στις υπάρχουσες συνθήκες των 

δυτικών κοινωνιών δεν μπορεί ν' αναπτυχθεί παραδοσιακός πολιτισμός, με όρους παραδοσιακών 

κοινωνιών, καθώς εκλείπει το περιβάλλον και οι διαδικασίες δημιουργίας και καλλιέργειας της. 

Ωστόσο οι μνήμες της ζωντανής παράδοσης είναι νωπές. Βέβαια, στη σκέψη μας, η λαϊκή 

παράδοση είναι ταυτισμένη με την νοσταλγία• με την επιθυμία της επιστροφής σε μορφές ζωής 

του παρελθόντος, με την υιοθέτηση και εφαρμογή παλαιών ηθών και εθίμων, την επιστροφή στον 

‘παλιό καλό καιρό’» (Μπενέκος 2006:130). Σε αρκετά σπίτια ο τοπικός λαϊκός πολιτισμός κάνει 

έντονη την παρουσία του μέσα από τη διατροφή, τα ήθη και τα έθιμα, τις παραδόσεις, τα παιχνίδια, 
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τα παραμύθια, τις παροιμίες, τις εκφράσεις του καθημερινού μας λόγου, τους χορούς, τη μουσική, 

τα τραγούδια, τις εθιμικές αναπαραστάσεις στις διάφορες περιστάσεις στον κύκλο της ζωής και 

αποδεικνύεται πολύ ελαστικός αφού αφομοιώσει το ‘ξενικό’ στοιχείο, το προσαρμόζει στα 

δεδομένα της εποχής, το κάνει δικό του, το κάνει με τη σειρά του ‘παραδοσιακό’ και ως τέτοιο 

πολιτισμικό αγαθό παραδίδεται στις επόμενες γενιές. Έτσι, η διατήρησή του για κάποιο χρονικό 

διάστημα «πιστοποιεί τη βαθύτερη παιδαγωγική σημασία των λαογραφικών φαινομένων» 

(Μπενέκος 2006: 122-123). Μπορεί λοιπόν  να διατηρηθεί αυτή η πολιτισμική ύλη και να 

επιτευχθεί η μεταφορά της από τη ύπαιθρο στην πόλη, από μία εποχή σε μία άλλη. Σε αυτή τη 

δυνατότητα όμως πρέπει να πιστεύει ο εκπαιδευτικός- παιδαγωγός και να προσπαθεί να κάνει 

κοινωνούς τους μαθητές, αυτών των πολιτισμικών στοιχείων που αντλούνται από τις 

‘παραδοσιακές’ κοινωνίες.   

 

Πολιτισμική ταυτότητα 

 

Οι ταυτότητες δεν θεωρούνται σταθερές και αναλλοίωτες αλλά ασταθείς, πολύπλευρες, 

εναλλασσόμενες και συγκροτούμενες σε διαφορετικούς λόγους, πρακτικές και θέσεις. Άρα 

εξαρτώνται από το ιστορικό γίγνεσθαι και βρίσκονται σε διαδικασία συνεχούς αλλαγής (Μαδιανού 

2003 στο: Μάνος 2010: 153). Ούτως ή άλλως, μέσω της πολιτισμικής διαδικασίας, τα μέλη του 

κοινωνικού συνόλου αλληλοαναγνωρίζονται, εντάσσονται στο κοινωνικό σύνολο, αποκτώντας 

έτσι την ατομική τους ταυτότητα και συμμετέχουν στη ζωή μέσα από την ένταξή τους σε αυτή 

(Cuche 2001: 26-29).  Η έννοια της ταυτότητας περιλαμβάνει τα στοιχεία εκείνα τα οποία 

διακρίνουν άτομα και ομάδες από άλλα άτομα και ομάδες στο πλαίσιο της ροής της κοινωνικής 

ζωής και της οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων και  συνδέεται με εκείνες τις κοινωνικές 

περιστάσεις στις οποίες νοηματοδοτούνται και τεκμηριώνονται σχέσεις ομοιότητας και διαφοράς 

ανάμεσα σε άτομα, σε ομάδες και σε άτομα και ομάδες (Byron 1997: 292 στο: Μάνος 2010: 153). 

Η ταυτότητα, δηλαδή, αναφέρεται σε διαδικασίες ταξινόμησης, που όσοι συμμετέχουν σε αυτές 

ταξινομούν τον εαυτό τους και τους άλλους (Jenkins 1994 στο: Μάνος 2010: 153 ). Σύμφωνα με 

τον Cuche υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στην αντίληψη που έχουμε για την κουλτούρα σε σχέση 

με την αντίληψη που έχουμε για την πολιτισμική ταυτότητα. Για εκείνους που  θεωρούν την 

κουλτούρα ως κληρονομιά, η πολιτισμική ταυτότητα έχει άμεση σχέση με την ομάδα καταγωγής 

και προέλευσης του ατόμου, το οποίο γεννιέται, μεγαλώνει και αφομοιώνει τα πολιτισμικά 

στοιχεία, την «νοοτροπία» και την «ιδιοφυΐα» του λαού στον οποίο ανήκει., μέσω της διαδικασίας 

της κοινωνικοποίησης του από την πολιτιστική ομάδα που ζει και κινείται.  Τα μέλη όμως της 

κοινότητας ζουν, δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται σ’ ένα ορισμένο χώρο. ο χώρος όμως 

δεν αποτελεί μία στατική και παγιωμένη, ακίνητη  έννοια. Ο χώρος συγκροτείται μέσα από τις 

καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων και μέσα από τις σχέσεις που διαμορφώνονται από 

χώρο σε τόπο. Ο μετασχηματισμός του χώρου σε τόπο προέρχεται από τις πάσης φύσεως 

δραστηριότητες και σχέσεις των μελών της κοινότητας και γίνεται αντιληπτό ότι ο χώρος δεν είναι 

απλώς ένα γεωγραφικό όριο οικιστικής και παραγωγικής δράσης, αλλά ένα πλέγμα από σημασίες 

και ιδιότητες που συνδέονται μεταξύ τους με συμβολικές και πρακτικές αναπαραστάσεις. Γι’ αυτό 

το λόγο η επιλογή της τοποθεσίας για τη δημιουργία οικισμού πραγματοποιείται μέσα από εθιμικές 

πρακτικές και τελετουργίες (Αυδίκος κ.ά. 2014: 25-26).   
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Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 

 

Σύμφωνα με την Δαλιανούδη (2014: 314), η ελληνική παραδοσιακή μουσική έτσι όπως έχει 

διαμορφωθεί από τον 9ο αιώνα μέχρι σήμερα έχει δύο σκέλη: την ελληνική λαϊκή μουσική 

παράδοση και την βυζαντινή μουσική, που όπως προαναφέραμε συγκαταλέγεται στη λόγια 

μουσική δημιουργία. 

Η δημοτική ή παραδοσιακή μουσική (folk music) και η αστική λαϊκή μουσική (popular music), 

που αποτελεί συνέχεια της δημοτικής, συνθέτουν την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Στη 

δημοτική ή παραδοσιακή μουσική ανήκουν τα τραγούδια του ακριτικού κύκλου, τα κλέφτικα και 

όλα τα είδη της μουσικής από τον 9ο αιώνα μέχρι και τη Επανάσταση του 1821. Η αστική λαϊκή 

μουσική9  έχει σχέση με τον κόσμο των πόλεων και εμφανίζεται από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι 

και το 1960, αν και μπορεί «η περίοδος αυτή να επιμηκυνθεί μέχρι σήμερα, διατηρώντας το 

κριτήριο της απήχησης και της μαζικής παραγωγής» (Δαλιανούδη 2014: 315). 

Για τον άνθρωπο της πόλης, η αντίληψη που έχει για την ελληνική παραδοσιακή  μουσική είναι 

προϊόν διαμεσολάβησης, αφού είχε ελάχιστες ευκαιρίες βιωματικής προσέγγισης, όπου αυτή 

λειτούργησε και μπορούσε να υπάρξει. Ο κάθε ορισμός για την ελληνική παραδοσιακή μουσική 

υπονοεί ζητήματα ιδεολογίας, αισθητικής, ταυτότητας,  πολιτικής.  Ό,τι γνωρίζουμε σήμερα 

σχετικά με την παραδοσιακή μουσική προέρχεται από την δισκογραφία, που δημιουργεί συνθήκες 

τυποποίησης και ομοιογενοποίησης, αφού η σημερινή γενιά απομακρύνεται συνέχεια από τις 

συνθήκες της προφορικότητας ακριβώς γιατί έχει μεγαλώσει με κύρια αναφορά τον 

δισκογραφημένο ήχο (Σαρρής 2014: 269-270, 272). 

Ειδικότερα για τη μουσική παράδοση των Δωδεκανήσων όπου η Ρόδος είναι πρωτεύουσα του 

νησιωτικού συμπλέγματος μπορούμε να πούμε ότι, κάθε τραγούδι, μουσική και χορός σε 

συνδυασμό με τα ήθη και τα έθιμα κάθε τόπου «λειτουργεί ως κιβωτός μνήμης, κώδικας 

αναγνώρισης της ομάδας, μέσο διαχείρισης και προβολής της εθνικής και πολιτισμικής 

ταυτότητας» (Λιάβας 1998). 

Τα Δωδεκάνησα είναι η καρδιά και το κέντρο του Αιγιακού πολιτισμού Λειτουργούν ως 

συνδετικός κρίκος και γέφυρα που ενώνει την Μικρά Ασία με τις Κυκλάδες, το Βόρειο Αιγαίο με 

την Κρήτη. Η μουσική παράδοση των Δωδεκανήσων εκτός από τις αρχαιοελληνικές και 

 
9 Στην αστικο-λαϊκή μουσική περιλαμβάνονται τα εξής είδη: το σμυρναίικο και το πολίτικο τραγούδι (με τις 

εστουδιαντίνες από τα παράλια της Μικράς Ασίας), η επτανησιακή μουσική (καντάδα, αρέκια/αριέτα, κυκλικό 

τραγούδι της τάβλας, σερενάτα), η αθηναϊκή καντάδα(όπως τα «Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά», του Τζώρτζη 

Κωστή, σε ποίηση Γ. Δροσίνη), το αθηναϊκό τραγούδι (όπως τα «Έλα βρε Χαραλάμπη να σε παντρέψουμε», 

«Μπάρμπα-Γιάννης Κανατάς» και τα δύο αγνώστου συνθέτη), το ελαφρό τραγούδι (με συνθέτες όπως ο Αττίκ, 

Γιάννης Σπάρτακος, Γιώργος Μουζάκης, κ.ά) το ρεμπέτικο του Πειραιά, το μεταρεμπέτικο/μεταπολεμικό λαϊκό 

τραγούδι (εδώ οόρος ¨λαϊκό, ως label, με συνθέτες όπως ο Απόστολος Καλδάρας, Άκης Πάνου, Γιώργος Ζαμπέτας, 

κ.ά.), το αρχοντορεμπέτικο (με συνθέτες όπως οι Μιχάλης Σουγιούλ, Ιωσήφ Ριτσιάρδης, κ.ά), το «έντεχνο λαϊκό» 

τραγούδι (με πρωτεργάτες τον Μάνο Χατζιδάκι, τον Μίκη Θεοδωράκη, κ.ά.), η μουσική για επιθεώρηση (αντιγραφή 

ή απομίμηση ευρωπαϊκών μελωδιών) και για οπερέτα (Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Νίκος Χατζηαποστόλου)( 

Δαλιανούδη,2014: 316). 
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βυζαντινές καταβολές δέχτηκε επιρροές όχι μόνο από το δυτικό καθεστώς της περιόδου των 

Ιπποτών, αλλά από το πολυεθνικό κλίμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας10 .   

 

Μεθοδολογία έρευνας 

 

Για την επίτευξη του σκοπού και των επιμέρους ερωτημάτων του ερευνητικού προβλήματος όσον 

αφορά τους μαθητές των Μουσικών Σχολείων εφαρμόστηκε η απογραφική μέθοδος του 

ερωτηματολογίου (απευθυνθήκαμε σε όλα τα Μουσικά Σχολεία της επικράτειας). Τα 

ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στους μαθητές σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Έγινε διερεύνηση 

τυχόν προβλημάτων, όπως πιθανές ασάφειες στα ερωτήματα και προβλήματα στην αποτύπωση 

των απαντήσεων. Στη συνέχεια προβήκαμε στις σχετικές διορθώσεις και ξεκίνησε η έρευνα στα 

Μουσικά Σχολεία της Ελλάδας με δυο τρόπους: συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, εντός της 

σχολικής τάξης, σε ώρες που διατέθηκαν για το σκοπό αυτό, ή διαδικτυακά, με την ηλεκτρονική 

μορφή των ερωτηματολογίων. Η μεθοδολογία της διατριβής βασίζεται στην ποσοτική και ποιοτική 

έρευνα με ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις11.  Προηγήθηκε  μελέτη και επισκόπηση της σχετικής 

ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας για την θεωρητική τεκμηρίωση του θέματος. 

 

Η έρευνα 

 

Περίοδος έρευνας υπήρξε το σχολικό έτος 2015-2016. Κατά το σχολικό έτος 2015-2016 

λειτούργησαν 44 Μουσικά σχολεία. Από αυτά, το Μουσικό Σχολείο Χαλκίδας λειτούργησε για 

δεύτερη χρονιά, ενώ το Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης για πρώτη χρονιά. Το 

ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου και της Β΄ Λυκείου. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο του 2016 μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Το δείγμα της έρευνας 

περιλαμβάνει 32 σχολεία (72,275%). Από τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου συμπληρώθηκαν 1079 
 

10   Η πρώτη συστηματική μελέτη για τη μουσική παράδοση των Δωδεκανήσων έγινε από τον Samuel-Baud-Bovy 

(1906-1986) Ελβετό μουσικολόγο, ο οποίος θεωρείται ο θεμελιωτής της εθνομουσικολογίας στην Ελλάδα.  
11 Η ποιοτική έρευνα θεωρείται -ημική (emic) και ιδιογραφική, σε αντιδιαστολή με την ποσοτική 

έρευνα, η οποία θεωρείται -ητική (etic) και νομοθετική (Morrow 1997, στο: Ίσαρη, Φ. 2015: 13-14 ). Η ποιοτική 

έρευνα θεωρείται -ημική (emic), δηλαδή επικεντρώνεται στην ανάλυση ενός πολιτισμού στη βάση κάποιων 

εσωτερικών κριτηρίων, τονίζοντας τη μοναδικότητά του, ενώ η ποσοτική έρευνα θεωρείται -ητική (etic) στη 

συγκριτική μελέτη πολλών πολιτισμών στη βάση κάποιων καθολικών, οικουμενικών κριτηρίων. Η -ημική προσέγγιση 

εδράζεται στην υιοθέτηση μιας εσωτερικής προσέγγισης της συμπεριφοράς στο πλαίσιο ενός συστήματος. Η -ητική 

προσέγγιση εκφράζει τη μελέτη της συμπεριφοράς ενός συστήματος, όπως παρουσιάζεται σε έναν παρατηρητή που 

βρίσκεται εκτός συστήματος και χρησιμοποιεί κριτήρια εξωτερικά σε σχέση με αυτό (Αντωνίου 2001· Berry 1969· 

Jahoda 1995, στο: Ίσαρη, Φ. 2015: 13-14). Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται έντονη κριτική της διχοτομικής 

παρουσίασης της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας και του μεθοδολογικού δυϊσμού, που αυτή αναπαράγει (Lund 2005, 

στο: Ίσαρη, Φ. 2015: 13-14  ). Επίσης, έχει διαμορφωθεί μια «τρίτη κατεύθυνση» (σε σχέση με την ποιοτική και 

ποσοτική έρευνα), οι εκπρόσωποι της οποίας υποστηρίζουν την ανάγκη εφαρμογής «μεικτών» μεθόδων κοινωνικής 

έρευνας (Tashakkori et all 2003· βλ. επίσης, Πουρκός 2013α, 2013β, 2013γ, στο: Ίσαρη, Φ. 2015: 13-14  ). Στο πλαίσιο 

της ίδιας κατεύθυνσης τίθεται, επίσης, το ζήτημα του «τριγωνισμού» της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας (Flick, 

2006, στο: Ίσαρη, Φ. 2015: 13-14  ). 
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ερωτηματολόγια, ενώ από τους μαθητές της Β΄ Λυκείου συμπληρώθηκαν 391 ερωτηματολόγια 

(στο Λύκειο υπάρχει μαθητική διαρροή, γι’ αυτό οι μαθητές είναι λιγότεροι). Πρόκειται για μια 

συγκριτική εμπειρική έρευνα. Το ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε μαθητές της Α’  Γυμνασίου 

περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις, 11 από τις οποίες αναφέρονται στα ατομικά δημογραφικά στοιχεία 

των μαθητών και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος και οι υπόλοιπες 9 αναφέρονται σε 

ερωτήματα και προβλήματα που σχετίζονταν με τη φοίτηση στο Μουσικό Σχολείο. Το 

ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε μαθητές της Β’  Λυκείου περιλαμβάνει 26 ερωτήσεις,  11 

από τις οποίες αναφέρονται στα ατομικά δημογραφικά στοιχεία των μαθητών και του 

οικογενειακού τους περιβάλλοντος και οι υπόλοιπες 15 αναφέρονται σε ερωτήματα και 

προβλήματα που σχετίζονταν με τη φοίτηση στο Μουσικό Σχολείο.  

Μετά τη συλλογή των δεδομένων ακολούθησε η κωδικοποίηση, η κωδικογράφηση, η στατιστική 

επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων (με SPSS), τα αποτελέσματα της οποίας θα 

παρατεθούν και θα σχολιαστούν αναλυτικά (η στατιστική επεξεργασία έγινε σε περιγραφικό 

επίπεδο, δηλαδή αναλύθηκαν συχνότητες, έγινε συσχέτιση μεταβλητών και ανάλυση 

παραγόντων).  

Για τη διερεύνηση της συμβολής των Μουσικών Σχολείων στη διαμόρφωση της τοπικής μουσικής 

κουλτούρας, επιλέχθηκε ως πεδίο έρευνας το Μουσικό Σχολείο Ρόδου.  Για τον σκοπό αυτό 

εφαρμόστηκε α) η ημιδομημένη-ημικατευθυνόμενη συνέντευξη  σε απόφοιτους και σε 

διδάσκοντες καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Ρόδου. Οι συνεντεύξεις συνολικά είναι 82. Αφού 

ολοκληρώθηκε η φάση της απομαγνητοφώνησης, ακολούθησε η φάση της ποσοτικοποίησης (όπου 

αυτό ήταν δυνατόν) και τέλος η φάση της αποτύπωσης και ομαδοποίησης των δεδομένων και β) 

πραγματοποιήθηκε από τον ερευνητή βιωματική έρευνα με την  εθνογραφική μέθοδο. Ο 

ερευνητής, κατά την ερευνητική περίοδο, δραστηριοποιείτο ενεργά στο υπό έρευνα αντικείμενο, 

οπότε εφαρμόστηκε η  συμμετοχική παρατήρηση (κυρίως στα Μουσικά Σύνολα που ασχολούνται 

με τον λαϊκό πολιτισμό), με τη χρήση ημερολογίου. Μαθητές που επέλεξαν το Σύνολο 

παραδοσιακής μουσικής, μέσω των μουσικών ιδιωμάτων, είχαν τη δυνατότητα να ερμηνεύσουν 

θέματα από την καθημερινή ζωή, καταθέτοντας τις προσωπικές τους εμπειρίες ή ανταλλάσσοντας 

πληροφορίες με τους συμμαθητές τους.  Πληροφορίες για την καθημερινότητα των τοπικών 

κοινωνιών δεν αντλήθηκαν μόνο από το παρελθόν (κυρίως από αγροτικές κοινωνίες), αλλά και 

από το παρόν. Μέσω της συνεργασίας ιδιαίτερα στο μάθημα των Μουσικών Συνόλων που 

εμπλέκονται με την παραδοσιακή μουσική και γενικότερα με το λαϊκό πολιτισμό, οι μαθητές 

αντιλαμβάνονται ότι ζουν σε μια πολιτισμικά πολύπλοκη και πολυσύνθετη πραγματικότητα. Η 

δημιουργική ενασχόληση με την ελληνική παράδοση, μέσω των αντίστοιχων Συνόλων επιτρέπει 

πολυθεματικές συνδέσεις και πολυεπίπεδους σχηματισμούς ανάμεσα σε διάφορα επιστημονικά 

πεδία, όπως είναι η Γλώσσα, η Λογοτεχνία, η Ιστορία, κ.ά.,  με κέντρο τη μουσική (Μπενέκος, 

2006: 197). Αρκετές φορές, καταγράφηκαν στο ημερολόγιο στιγμές όπου οι μαθητές, 

ανταλλάσσοντας πληροφορίες, για τους σκοπούς της μουσικής τους δημιουργίας, είχαν τη 

δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικές κουλτούρες και τον τρόπο μουσικής απόδοσής τους. 

Πολλές φορές αυτός ο μουσικός διάλογος, γίνεται αιτία για δημιουργία εκ μέρους των μαθητών 

κοινών μουσικών συνθέσεων και αφορμή κατανόησης και αποδοχής της διαφορετικότητας12 . Εκεί 

ακριβώς, προσεγγίζοντας τις ιδιαιτερότητες και το ξεχωριστό «κλίμα» ή την «ταυτότητα» μιας 

 
12   Με τη κινητικότητα των πληθυσμών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια κατάσταση που στο εξής θα 

χαρακτηρίζει όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες, ο μαθητικός πληθυσμός γίνεται όλο και περισσότερο εθνικά 

ανομοιογενής, για τούτο η ενασχόληση με θέματα από τον λαϊκό πολιτισμό των αλλοδαπών παιδιών μπορεί να 

δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μια 
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τάξης ή μιας ομάδας (όπως στην προκείμενη περίπτωση), ανακαλύπτουμε ότι η ίδια η τάξη 

χαρακτηρίζεται από τη δική της «ιδιοκουλτούρα», αλλά και την κουλτούρα των μελών που 

συμμετέχουν και αλληλοεπιδρούν σε αυτή (μπορεί να αποτελούν και μέλη επιμέρους ομάδων, π.χ. 

από κάποιο χωριό, ή από κάποια άλλη χώρα, κ.ά.) (Fine, 1979, στο: Δογάνη, 2012: 39).  Όταν 

πρόκειται για αμιγές μουσικό σύνολο με τη χρήση των διαφορετικών μουσικών τρόπων, 

επιτυγχάνεται το διαφορετικό ήθος, με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Δημιουργώντας 

μουσική, οι μαθητές εκφράζουν συναισθήματα και εμπειρίες και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουν 

τη μέθεξη των άλλων μαθητών, δίνοντας διέξοδο στα συναισθήματά τους.  

Οι καθηγητές στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι το Μουσικό Σχολείο βοήθησε τους μαθητές να 

κατανοήσουν την έννοια της πολιτισμικής ταυτότητας, να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει 

διαφορετική ταυτότητα, να αξιοποιούν τα δεδομένα των ταυτοτήτων των ‘άλλων’ και εν τέλει να 

αποκτούν την δική τους ταυτότητα. Σε απόσπασμα από το ημερολόγιο στο υπό έρευνα Μουσικό 

Σύνολο καταγράφεται:  

Είναι έκδηλη η χαρά των μαθητών όταν ανακαλύπτουν ότι είτε από δικά τους βιώματα, είτε από 

αφηγήσεις συγγενών και φίλων του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, ότι οι πληροφορίες που 

καταθέτουν στο Σύνολο, συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της μουσικής τους δημιουργίας. 

Είναι η δική τους εμπειρία που χαρακτηρίζει εαυτούς και τον τόπο καταγωγής τους. Παράλληλα 

από τις μουσικές πληροφορίες των άλλων μελών του Συνόλου συγκρίνουν, αναγνωρίζουν και  

αποδέχονται το ‘διαφορετικό’, αφού αξιοποιώντας το, είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν 

διαφορετικές κουλτούρες και τον τρόπο μουσικής απόδοσής τους. Σήμερα, αυτός ο μουσικός 

διάλογος, έγινε η αιτία για δημιουργία εκ μέρους των μαθητών κοινής μουσικής σύνθεσης, Αυτό 

το ‘νέο προϊόν’ το δικό τους προϊόν’ το προβάλλουν ως τη δική τους ταυτότητα. 

Οι ταυτότητες δεν θεωρούνται σταθερές και αναλλοίωτες αλλά ασταθείς, πολύπλευρες, 

εναλλασσόμενες και συγκροτούμενες σε διαφορετικούς λόγους, πρακτικές και θέσεις. Άρα 

εξαρτώνται από το ιστορικό γίγνεσθαι και βρίσκονται σε διαδικασία συνεχούς αλλαγής (Μαδιανού 

2003 στο: Μάνος 2010: 153). Εξάλλου τα μέλη του κοινωνικού συνόλου αλληλοαναγνωρίζονται, 

εντάσσονται στο κοινωνικό σύνολο, αποκτώντας έτσι την ατομική τους ταυτότητα και 

συμμετέχουν στη ζωή μέσα από την ένταξή τους σε αυτή (Cuche 2001, 26-29).  Η έννοια της 

ταυτότητας περιλαμβάνει τα στοιχεία εκείνα τα οποία διακρίνουν άτομα και ομάδες από άλλα 

άτομα και ομάδες στο πλαίσιο της ροής της κοινωνικής ζωής και της οργάνωσης των κοινωνικών 

σχέσεων και  συνδέεται με εκείνες τις κοινωνικές περιστάσεις στις οποίες νοηματοδοτούνται και 

τεκμηριώνονται σχέσεις ομοιότητας και διαφοράς ανάμεσα σε άτομα, σε ομάδες και σε άτομα και 

ομάδες (Byron 1997: 292 στο: Μάνος 2010: 153).  Η διαδικασία συγκρότησης της ταυτότητας 

πραγματοποιείται από τα ίδια τα άτομα ή τις ομάδες μέσα από τη σχέση του «αυτού» με τον 

«άλλο», στο πλαίσιο του «εσωτερικού» και του «εξωτερικού» προσδιορισμού (Μάνος 2010: 154). 

Για παράδειγμα, στην ερώτηση, «Τι μεταβολές επέφερε η σπουδή αυτή κατά την άποψη σου στην 

αντίληψη τους για τη πολιτισμική τους ταυτότητα»,  καθηγήτρια του Μουσικού Σχολείου 

απάντησε: 

«Καταρχάς μέσα από τη γνώση την οποία τους παρέχεται στο Μουσικό Σχολείο (….) τα παιδιά 

ψάχνουν και βρίσκουν στοιχεία και ανακαλύπτουν ίσως και τη δικιά τους τη γενιά, τη δικιά τους 

τη ρίζα, αρχίζουν να ταυτίζονται και βρίσκουν αυτό στο οποίο ακουμπάνε και από κει και πέρα το 

παίρνουν μαζί τους και το κάνουν ύφος και χαρακτήρα σιγά σιγά, το χτίζουνε». 
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Παράλληλα οι καθηγητές θεωρούν, ότι υπήρξε η σχετική αντανάκλαση στην τοπική κοινωνία και 

ήταν βασικός παράγοντας στην ‘συντελούμενη’ πολιτιστική μεταβολή. Έτσι  τα Μουσικά Σχολεία 

συνεισέφεραν στην τοπική πολιτιστική ζωή  με την προσφορά νέων και εκπαιδευμένων λαϊκών 

μουσικών (οργανοπαιχτών και τραγουδιστών), με αποτέλεσμα να συμπαρασύρουν και τις ήδη 

υπάρχουσες ορχήστρες τουλάχιστον σε αντίστοιχη προσαρμογή, σε όλα τα επίπεδα, λόγω όχι μόνο 

του ανταγωνισμού, αλλά και τη προσωπικής αναγνώρισης και διάκρισης, ως εξαιρετικοί 

δεξιοτέχνες από την τοπική κοινωνία. Ο Σ. Χτούρης  αναφέρει στην εισαγωγή του τόμου 

«Μουσικά Σταυροδρόμια στο Αιγαίο: Λέσβος 19ος-20ος αιώνας»: «Φιλοδοξούμε    να    

προτείνουμε    µία    νέα    οπτική    προσέγγισης    των ‘παραδοσιακών’ τοπικών πολιτισμών: 

αντίθετα µε τις παλαιότερες αναλύσεις που  εστίαζαν  την  προσοχή  τους  σε ‘στατικά’  κοινωνικά  

και  πολιτισμικά μορφώματα, που απηχούν την εικόνα ενός οιονεί παρελθόντος, η δική µας 

προσέγγιση επιδιώκει να αναδείξει τα στοιχεία που προσδιορίζουν τους τοπικούς    πολιτισμούς    

ως    ‘ανοιχτά’    επικοινωνιακά συστήματα, που μεταβάλλονται διαχρονικά µε ρυθμούς που 

καθορίζονται από ευρύτερες ιστορικές συνθήκες και συγκυρίες,   ανταλλάσσοντας, 

αναδιαμορφώνοντας και ενσωματώνοντας συνεχώς  νέα  ερεθίσματα και  πρότυπα  µέσω των 

πολύμορφων επικοινωνιακών δικτύων13  που τους συνδέουν µε άλλους τοπικούς πολιτισμούς ή 

και πολιτισμικές μητροπόλεις .» (Χτούρης, 2000: 12, στο Κατσαρού 2011: 58) 

Οι εκπαιδευτικοί μέσα από την καθημερινή επαφή τόσο με του μαθητές του Μουσικού Σχολείου, 

όσο και  την καθημερινή τους τριβή με την τοπική κοινωνία εξέφρασαν μέσα από συγκεκριμένη 

ερώτηση που τέθηκε σε αυτούς, την άποψή της σχετικά με το βαθμό επιρροής των σχολείων στην 

τοπική κοινωνία και στις ‘συντελούμενες’ πολιτιστικές μεταβολές. Στη ερώτηση «πως θεωρείς ότι 

επηρέασε αυτό όχι μόνο τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και τη σύγχρονη μουσική πραγματικότητα 

στην Ελλάδα» καθηγήτρια  του σχολείου απάντησε:  

«Ε, πάρα πολύ. Εδώ υπάρχουν απόφοιτοι από τα Μουσικά Σχολεία κυρίως τα αστικά και όχι μόνο, 

όπου αυτή τη στιγμή είναι μεγάλοι μαέστροι ορχήστρας και χορωδιών. Υπάρχουν άνθρωποι οι 

οποίοι είναι ιδρυτικά και πολύ σημαντικά μέλη ορχήστρας, υπάρχουν σολίστ, υπάρχουν καθηγητές 

μουσικής, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στα πανεπιστήμια! Είναι νομίζω ίσως, και αν 

μπορέσουμε να το φροντίσουμε λίγο περισσότερο αυτό το στοιχείο, κάτι από τα καλύτερα στοιχεία 

που έχουν γίνει στη παιδεία τα τελευταία χρόνια», ενώ άλλος καθηγητής ανάφερε: 

«Σαν πολυπολιτισμικό σχολείο που είμαστε (όπως και η κοινωνία της Ρόδου γενικότερα) βοηθάει 

στη ενσωμάτωση των παιδιών από άλλες χώρες στη ελληνική κοινωνία. Η ελληνική μουσική 

πραγματικότητα δεν επηρεάζεται, ούτε επηρεάζει τα Μουσικά Σχολεία ιδιαίτερα,  λόγω έλλειψης 

ανατροφοδότησης από την πλευρά των ΜΜΕ και του Κράτος- Υπουργείο. Η απαραίτητη αυτή 

σχέση έχει αντικατασταθεί από τα «προϊόντα» της ελεύθερης αγοράς  «πολιτισμού» (βλ. Reality 

show και Διαδίκτυο)»   

 
13   Ο όρος «δίκτυο» προέρχεται από το κοινό δίχτυ, όπου τα νήματα συναντιούνται στους κόμπους. Όταν 

χρησιμοποιείται μεταφορικά ο όρος σημαίνει κάθε σύμπλεγμα ομοιογενών ή ετερογενών στοιχείων, όπως στην 

περίπτωση των δικτύων επικοινωνίας και συγκοινωνίας. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τους κλάδους του δικτύου, ενώ 

τα σημεία συνάντησης αποτελούν τους κόμβους του δικτύου. Οι κόμβοι, οι οποίοι συνιστούν το πεδίο συνάντησης 

δύο ή περισσότερων κλάδων, έχουν εξαιρετικό αναλυτικό ενδιαφέρον. Εκφράζουν τη σχέση των κλάδων αυτών τόσο 

σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο υπερτοπικό, στο πλαίσιο του ευρύτερου δικτύου. Η ανάλυση των δικτύων 

προσφέρεται για όποιον θέλει να διεισδύσει σε πολυσύνθετα και πολυεπίπεδα ερευνητικά πεδία, αποφεύγοντας τον 

σκόπελο της «διπολικής» θεώρησης των πραγμάτων (παλιό-νέο, παραδοσιακό-μοντέρνο, κ.λ.π.) (Σαρρής 2014: 270). 
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Επιπρόσθετα, από τις απαντήσεις των μαθητών και των αποφοίτων των Μουσικών Σχολείων τόσο 

από τις συνεντεύξεις όσο και από τις  σχετικές πληροφορίες που αντλούνται από την τήρηση του 

ημερολογίου, αποτυπώνονται ουσιαστικά οι βασικοί λόγοι που επέλεξαν να σπουδάσουν και εν 

τέλει να ασχοληθούν με την παραδοσιακή μουσική και τον ρόλο που αποδίδουν στο Μουσικό 

Σχολείο για την εκπαίδευση και εξέλιξή τους, αλλά και την συμβολή των Μουσικών Σχολείων 

στην κοινωνία. Είναι γεγονός, ότι στις υπάρχουσες συνθήκες των δυτικών κοινωνιών δεν μπορεί 

ν' αναπτυχθεί παραδοσιακός πολιτισμός, με όρους παραδοσιακών κοινωνιών, καθώς εκλείπει το 

περιβάλλον και οι διαδικασίες δημιουργίας και καλλιέργειάς της. Ωστόσο οι μνήμες της ζωντανής 

παράδοσης είναι νωπές. Βέβαια, στη σκέψη μας, η λαϊκή παράδοση είναι ταυτισμένη με τη 

νοσταλγία, με την επιθυμία της επιστροφής σε μορφές ζωής του παρελθόντος, με την υιοθέτηση 

και εφαρμογή παλαιών ηθών και εθίμων, την επιστροφή στον ‘παλιό καλό καιρό’» (Μπενέκος, 

2006:130). Σε ορισμένες αγροτικές περιοχές εξάλλου υπάρχουν στοιχεία που ακόμα επιβιώνουν. 

Κάποια άλλα έχουν περάσει στη λήθη αφήνοντας τα σημάδια τους στον πολιτισμό κάθε λαού. 

Ψήγματα μπορεί κανείς να διακρίνει σε ανύποπτο χρόνο και τόπο. Και βέβαια υπάρχει πλήθος 

άλλων στοιχείων - και ιδιαίτερα τραγουδιών - που διατηρούν σημαντικό ρόλο στη ζωή των 

ανθρώπων, παρά το γεγονός ότι στο γενικότερο πολιτισμικό περιβάλλον δεν είναι έντονη η 

παρουσία της παράδοσης  (Αυδίκος 1997: 9). Σύμφωνα με τον Michael Herzfeld (1998: 12) «τα 

πολιτισμικά συμβάντα δεν παραδίδονται παθητικά, αλλά ανασύρονται και ανασυντίθενται 

δημιουργικά. Δε μεταβιβάζονται ως δεδομένες καταστάσεις, αλλά ως δυναμικές, διαλογικές 

αλληλεπιδράσεις, ανάμεσα σε εξίσου ενεργά υποκείμενα, που καταλαμβάνουν διαφορετικές 

θέσεις στον ενιαίο καταμερισμό της γνωστικής διαδικασίας» . Μπορεί λοιπόν  να διατηρηθεί αυτή 

η πολιτισμική ύλη και να επιτευχθεί η μεταφορά της από τη ύπαιθρο στην πόλη, από μία εποχή σε 

μία άλλη. Σε αυτή τη δυνατότητα όμως, πρέπει να πιστεύει ο εκπαιδευτικός- παιδαγωγός και να 

προσπαθεί να κάνει κοινωνούς τους μαθητές, αυτών των πολιτισμικών στοιχείων που αντλούνται 

από τις ‘παραδοσιακές’ κοινωνίες.  Κάθε κοινωνία οργανώνει γύρω από το δικό της χρόνο, που 

αποτυπώνει αλλά και επηρεάζει την παραγωγική δραστηριότητα, τις κοινωνικές σχέσεις, όπως και 

την αντίληψη του ανθρώπου για τον κόσμο που τον περιβάλλει. Στις προβιομηχανικές κοινωνίες, 

τις αποκαλούμενες σήμερα «παραδοσιακές», ο χρόνος είναι κυκλικός. Όλα χαρακτηρίζονται από 

επανάληψη, ομοιότητα, περιστροφή και επιστροφή.  (Αυδίκος 2014: 221).  

Ενδεικτική απάντηση απόφοιτου του Μουσικού Σχολείου στη συνέντευξη αποτυπώνει την άποψή 

του για τους λόγους που αποφάσισε να σπουδάσει και να ασχοληθεί με την παραδοσιακή μουσική 

και εν τέλει την άποψή του για την συμβολή του Μουσικού Σχολείου στην κοινωνία. 

Π.Σ. : Είμαι φοιτητής στο Μουσικών σπουδών Αθήνα. Στο χωριό μου (γενέτειρα των γονιών μου), 

κυρίως χορεύουμε τοπικά μουσικά τραγούδια, τα οποία βρίσκω ότι έχουν μεγάλη, όχι τόσο 

χορευτική, αλλά μουσική ποικιλία. Τα πρώτα ερεθίσματα για να ασχοληθώ με την παραδοσιακή 

μουσική, ήρθαν από τον παππού μου και τον πατέρα μου. Άκουγα από μικρός κλαρίνα, γιατί η 

καταγωγή μας είναι από την Πελοπόννησο, αλλά από μικρός άκουγα ηπειρώτικα γιατί άρεσαν 

στους δικούς μου και μου βγήκε μετέπειτα, από μέσα μου ν’ ασχοληθώ με αυτό. Οι γονείς μου δεν 

είχαν και δεν έχουν επαγγελματική σχέση με τη μουσική. Απλά, μαζευόντουσαν στα χωριά στα 

σπίτια και τραγουδούσαν και γλεντούσαν. Αυτό το έκανε ο παππούς μου, μετά το συνέχισε ο 

πατέρας μου και τώρα πέρασε σε μένα σε μία εξελιγμένη μορφή, ας πούμε, …. 

- Τι εννοείς εξελιγμένη μορφή; 
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Π.Σ. : (…) να το δώσω παραπέρα. Να φέρω τη δικιά μου τη γενιά να καταλάβει τα δεδομένα της 

τότε εποχής, στο πως ζούσαν, την καθημερινότητά τους, την ανάγκη τους για το παραδοσιακό 

τραγούδι … για τις μαζώξεις γύρω από τη φωτιά το χειμώνα (….) γύρω από τη βρύση του χωριού 

το καλοκαίρι (….) έτσι μάθαμε, έτσι έμαθε ο παππούς μου κι ο παππούς του , έτσι έμαθα κι εγώ, 

είναι μία εικόνα που μου την έχει περάσει ο πατέρας μου, και μου έχει διηγηθεί πολλά συμβάντα 

και ειδικά μέσα στο σπίτι του τραγουδούσαν τρείς φορές την εβδομάδα και τραγουδούσαν μέχρι 

τα ξημερώματα. Και βέβαια το πρωί σηκώνονταν όλοι για τη δουλειά πάλι, κοιμόντουσαν όλοι 

στρωματσάδα και τραγουδούσαν.   ( …) πριν πάω στο Μουσικό, είχα ασχοληθεί ελάχιστα με την 

φλογέρα στο ωδείο (δεν αναγνωρίζεται βέβαια). Είχα πει στο πατέρα μου ότι ήθελα να μάθω αυτό 

το όργανο. Άλλοι μάθαιναν κιθάρα, άλλοι ακορντεόν, εγώ ήθελα φλογέρα. Βασικά ήθελα κλαρίνο, 

αλλά ο δάσκαλος στο ωδείο μου είπε ότι είναι μικρά τα δάκτυλά σου για κλαρίνο και μου είπε να 

ξεκινήσω με φλογέρα.  ( …)  Ο δάσκαλος μου είπε για το Μουσικό Σχολείο …. Είχα άγνοια για 

τα Μουσικά Σχολεία και νοιώθω πολύ τυχερός που πήγα.  (…) Μπορώ να πω ότι το Μουσικό 

Σχολείο σε γενικές γραμμές ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου. Και μόνο ο χώρος, η 

συναναστροφή, όχι μόνο με τους καθηγητές αλλά και με τα παιδιά, - το ποιόν του κάθε παιδιού 

είναι διαφορετικό. Δεν είχαμε σχολική βία και η συναναστροφή έδειχνε μια άλλη νοοτροπία. 

Εξακολουθώ να έχω σχέση με τα παιδιά αυτά. (….)  Η ζωή μου άλλαξε στο Μουσικό Σχολείο 

προς το καλύτερο. Ομολογώ ότι δεν θα ήθελα να είχα πάει σε άλλο σχολείο. Και μόνο για το κλίμα 

θα ήταν αρκετό. (….)  Πριν φοιτήσω στο Μουσικό Σχολείο δεν συμμετείχα σε μουσικό σχήμα. 

Όμως στο σχολείο είχαμε τα Μουσικά Σύνολα όπου με πρωτοβουλία των καθηγητών, έφτιαχναν 

ένα Σύνολο, είτε με παραδοσιακά, κλασσικά, είτε με πιο σύγχρονη μουσική και στο τέλος της 

χρονιάς παρουσιάζαμε τη δουλειά μας. Εγώ συμμετείχα σε διάφορα παραδοσιακά Σύνολα. (…) Η 

εικόνα που είχα για την παραδοσιακή μουσική ήταν αυτή που σας περιέγραψα προηγουμένως. Μ’ 

άρεσε αυτό το παρεΐστικο  (…) δεν περιορίστηκα μόνο στη μουσική της περιοχής μου, αλλά 

αγάπησα μέσα από το σχολείο μας και τις μουσικές των άλλων περιοχών. Το ΜΣ μού  ‘δειξε το 

δρόμο ν’ ασχοληθώ με κάτι διαφορετικό, γιατί μιλάμε για τελείως διαφορετικές σχολές παιξίματος, 

κυρίως λόγω γεωγραφικής διαφοράς (π.χ. Μακεδονία, Ήπειρος Θεσσαλία). Το σχολείο δείχνει το 

δρόμο και προκαλεί τα ερεθίσματα μέσα από τους δασκάλους και τους μαθητές που κουβαλούν 

τις δικές τους καταβολές. Αλλά τα έξι χρόνια (φοίτησης) δεν φτάνουν για ουσιαστική μελέτη και 

μετά πρέπει να συνεχίσεις. Από το σχολείο γνώρισα την μουσική πολυχρωμία ακόμα και του ίδιου 

του οργάνου. Αυτή την εμπειρία από το σχολείο μου κουβαλάω μαζί μου και τώρα στο 

πανεπιστήμιο και στις ορχήστρες που συνεργάζομαι και παίζω σε συναυλίες, γάμους, γλέντια και 

στις όμορφες βραδιές που φτιάχνουμε με τους φίλους μου και διάφορες παρέες σε σπίτια ή σε 

συλλόγους (…).   

Κάθε κοινωνία οργανώνει γύρω από το δικό της χρόνο, που αποτυπώνει αλλά και επηρεάζει την 

παραγωγική δραστηριότητα, τις κοινωνικές σχέσεις όπως και την αντίληψη του ανθρώπου για τον 

κόσμο που τον περιβάλλει. Σήμερα μπορούμε να παρατηρήσουμε την ‘συντελούμενη’  μεταβολή 

της εικόνας στην αγορά εργασίας, τόσο στις τοπικές κοινωνίες όσο και στον ευρύτερο ελλαδικό 

χώρο από τη μεγαλύτερη ‘παραγωγή’ και ‘προσφορά’ παραδοσιακών μουσικών. Παρόλο που τα 

τελευταία χρόνια υπήρξε ένα ρεύμα εμπορευματοποίησης της παραδοσιακής μουσικής, 

παρατηρείται και το αντίστροφο ρεύμα αντίδρασης από την γενιά των νέων μουσικών, οι οποίοι 

έχοντας σπουδάσει στο μουσικό σχολείο αναβιώνουν τα παλιά όργανα, τις παλιές ‘ζυγιές’, καθώς 

πιστεύουν ότι η υιοθέτηση των παλιότερων τρόπων μουσικής έκφρασης φέρνει τους μουσικούς 

και τους ‘γλεντιστές’ σε πιο στενή και ουσιαστική επαφή. 
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 Ταυτόχρονα, ακόμα κι αν δεν δραστηριοποιούνται ενεργά (ως οργανοπαίχτες ή τραγουδιστές)  

διασκεδάζουν (χορεύοντας ή τραγουδώντας) στο γλέντι ή στο πανηγύρι του χωριού τους και 

παράλληλα ζουν στα πολιτιστικά δίκτυα που επιβάλλει η εποχή.  

Απόφοιτος σε σχετική ερώτηση που του υποβλήθηκε αναφέρει: «Μ’ αρέσει να πηγαίνω στα 

γλέντια του χωριού μου, αλλά και σε άλλες αντίστοιχες διοργανώσεις, να συμμετέχω με χορό και 

τραγούδι και να γινόμαστε όλοι μαζί μία παρέα. Κάτι διαφορετικό νοιώθω μέσα μου με αυτούς 

τους ήχους. Όταν βρίσκομαι όμως σε χώρους που γλεντάμε με σύγχρονη μουσική (γιατί και αυτό 

μ’ αρέσει), νοιώθω άλλα συναισθήματα που έχουν να κάνουν με πράγματα που αρέσουν στη γενιά 

μου».   

Ο Μιχάλης Μερακλής (2004: 10) αναφέρει:  «(…) Μιλώντας στην αρχή του πρώτου μέρους για 

τον αγροτικό πληθυσμό και την εξάπλωση, και σ’ αυτόν, ενός αστικού τρόπου ζωής ενώ, εξάλλου, 

ο πληθυσμός αυτός τροφοδότησε σε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά τους χώρους και των μεγάλων 

αστικών κέντρων, έγραφα πως αυτός –σχεδόν το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού πλέον– 

«τρέφει ένα βαθύτερο διχασμό, είναι αγρότης και αστός μαζί, και μάλιστα με τρόπο που δεν 

γεφυρώνει τις διαφορές, αλλά οδηγεί σε σοβαρές ανισορροπίες και μεταπτώσεις». Σήμερα φρονώ 

ότι αυτό το αντιθετικό δίδυμο –αγρότης-αστός– που υπάρχει σχεδόν σε κάθε Έλληνα, περισσότερο 

απ’ όσο διχάζει, αναστέλλει την πλήρη αστικοποίηση. Και αυτό είναι κάτι θετικό, όχι αρνητικό: 

ως μια υπόγεια, μη συνειδητοποιούμενη συχνά αντίδραση στην επαπειλούμενη παγκόσμια 

ισοπεδωτική εξομοίωση». 

 

Συμπεράσματα 

 

Όπως διαφαίνεται από τη σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, οι μαθητές των Μουσικών 

Σχολείων έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν, αφενός τη λαϊκή παράδοση και όλες τις επιμέρους 

εκφάνσεις της, ακόμα και για εκείνους τους μαθητές που δεν είχαν τις αντίστοιχες 

προσλαμβάνουσες από το οικογενειακό τους περιβάλλον και αφετέρου να αντιληφθούν τη λαϊκή 

μουσική παράδοση ως μέρος μιας συνολικής μουσικής παιδείας και κουλτούρας και ως εργαλείο 

διαπολιτισμικής συνάντησης και επικοινωνίας .  

Μέσα από το Μουσικό Σχολείο, τόσο από τη διδασκαλία των μαθημάτων όσο και από την 

δημιουργική τους συμμετοχή στα Σύνολα, οι μαθητές ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν όψεις της 

παράδοσης και της νεωτερικότητας, αρχικά της νεοελληνικής κοινωνίας, και στη συνέχεια της 

παγκόσμιας κοινωνίας. Λόγω της πολυπολιτισμικότητας του σχολείου γίνονται κοινωνοί 

διαφορετικών  παραδοσιακών πολιτισμών και εν τέλει, μίας πολυπολιτισμικής κουλτούρας. Αυτό 

συμβαίνει μέσα από την συμβολική αναπαράσταση στο παρόν προσεγγίσεων από την 

παραδοσιακή αγροτική κουλτούρα και από νεότερες μορφές του σύγχρονου παρελθόντος στο 

παρόν.  

Παρατηρήθηκε ότι στην συντριπτική πλειοψηφία (92%) απόφοιτοι, μαθητές και καθηγητές 

θεωρούν ότι το μουσικό σχολείο συνέβαλλε όχι μόνο στην ανάπτυξη της μουσικής εκπαίδευσης 

στο τόπο και στην προσωπική ανάπτυξη των μαθητών, αλλά και σε μια σειρά άλλων μεταβλητών, 
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όπως στην, σχεδόν, εκμηδένιση της σχολικής βίας και στην συνύπαρξη και ομαλή συμβίωση και 

αποδοχή του διαφορετικού.  

Οι μαθητές και οι απόφοιτοι του Μουσικού σχολείου κουβαλούν μαζί τους αυτές τις 

προσλαμβάνουσες στο γλέντι, στο πανηγύρι, όταν οι ίδιοι συμμετέχουν σε λαϊκά μουσικό σχήμα, 

με αποτέλεσμα να είναι οι ίδιοι συντελεστές των ‘συντελούμενων’ πολιτισμικών μεταβολών, 

αρχικά σε τοπικό επίπεδο. 

Τέλος, οι καθηγητές θεωρούν, ότι υπήρξε η σχετική αντανάκλαση στην τοπική κοινωνία και ήταν 

βασικός παράγοντας στην ‘συντελούμενη’ πολιτιστική μεταβολή. Έτσι  τα μουσικά σχολεία 

συνεισέφεραν στην τοπική πολιτιστική ζωή  με την προσφορά νέων και εκπαιδευμένων λαϊκών 

μουσικών (οργανοπαιχτών και τραγουδιστών), με αποτέλεσμα να συμπαρασύρουν και τις ήδη 

υπάρχουσες ορχήστρες, τουλάχιστον σε αντίστοιχη προσαρμογή, σε όλα τα επίπεδα, λόγω, όχι 

μόνο του ανταγωνισμού, αλλά και τη προσωπικής αναγνώρισης και διάκρισης, ως εξαιρετικοί 

δεξιοτέχνες από την τοπική κοινωνία. 
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Περίληψη 

Κεντρική στόχευση του Προγράμματος Σπουδών (Νέο Σχολείο-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών), είναι η 

«διαφοροποιημένη διδασκαλία», λόγω των μεικτών τάξεων ετερότητας που συναντούμε στα σχολεία μας. 

Έχοντας αυτό ως οδηγό, αξιοποιήσαμε τη θεωρία της Νέας Μάθησης των Kalantzis & Cope (2008) στις 

Πρακτικές των φοιτητών/φοιτητριών μας, στο Μάθημα της Διδακτικής της Γλώσσας για το ακαδ. έτος 

2013-2014 στη Β’ και Γ’ Φάση Πρακτικών Ασκήσεων της Γλώσσας και για το ακαδ. έτος 2014-2015 στις 

Πρακτικές Ασκήσεις της Γλώσσας στη Β’ Φάση. Συνδυάσαμε τη θεωρία για την ανάπτυξη της 

Ακαδημαϊκής Ικανότητας στη Γλώσσα Cummins (2001) με τη θεωρία της Νέας Μάθησης (2008) και 

οδηγηθήκαμε σε ένα μοντέλο Διδασκαλίας της Γλώσσας. Εκπαιδεύσαμε τους φοιτητές και τις 

φοιτήτριες του τμήματος μας (ΠΤΔΕ Παν/μίου Αιγαίου), νέους εν δυνάμει δασκάλους και δασκάλες, 

στην παρατήρηση και στην εφαρμογή της θεωρίας και του μοντέλου διδασκαλίας που προτείναμε. Στις 

Πρακτικές Ασκήσεις Β’ Φάσης, οι ασκούμενοι δάσκαλοι και δασκάλες παρατήρησαν τις διδασκαλίες 

από τις δασκάλες και δασκάλους των Δημοτικών Σχολείων της πόλης της Ρόδου από την Γ’ ως την 

Στ’ τάξη Δημοτικού Σχολείου και συσχέτισαν αυτές τις διδασκαλίες με τη θεωρία και το μοντέλο 

διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας, το οποίο διδάχτηκαν. Επιπλέον, με εβδομαδιαία άσκηση σε 

ομάδες των 20 ατόμων, εκπαιδεύτηκαν ειδικά σε κάθε γνωστική διαδικασία του προτεινόμενου μοντέλου 

διδασκαλίας, εκφράζοντας τις απορίες ή τις δυσκολίες που αναφύονταν και λαμβάνοντας 

ανατροφοδότηση. Στις Πρακτικές Ασκήσεις Γ’ φάσης έφτιαξαν προσχέδια διδασκαλίας του Γλωσσικού 

μαθήματος, από την Γ’ τάξη ως τη Στ’ τάξη βασισμένοι στο μοντέλο διδασκαλίας, όπως 

διαφοροποιήθηκε και παρουσιάστηκε στα μαθήματα των Πρακτικών Ασκήσεων της Γλώσσας. Για τις 

Πρακτικές Ασκήσεις της Γλώσσας στην Γ’ φάση του εαρινού εξαμήνου, αφού ελέγχθηκαν τα 

Προσχέδια Διδασκαλίας των φοιτητών/φοιτητριών, και επαναδιορθώθηκαν, εφαρμόστηκαν στις τάξεις. 

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον «προσωπικό γραμματισμό» των παιδιών, στη δημιουργικότητα και στο 

μετασχηματισμό της γνώσης. Απώτερος στόχος η αυτονόμηση του μαθητή απέναντι στη μάθηση η οποία 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω της «γνωσιακής μαθητείας», της υποστήριξης δηλαδή του εκπαιδευτικού ώστε 

οι μαθητές και οι μαθήτριες να φτάσουν στη γνώση αναπτύσσοντας μόνοι τους στρατηγικές και 

χρησιμοποιώντας γνωστικά εργαλεία. 

 

Abstract 

"Diversified teaching" is a central goal in the Curriculum (New School-New Program of Studies) because 

of the mixed classes of diversity that we encounter in our schools. Based on this, we utilized Kalantzis & 

Cope's New Learning Theory (2008) in our student teaching for Language for two academic years: 2013-

2014 in the 2nd and 3rd Phases and 2014-2015 in the 2nd Phase. We combined Cummins’ theory of 
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Academic Language Proficiency (2001) with the theory of New Learning and this led to a model for 

Language Teaching. We trained the student teachers in our department (pre-service teachers) on how to 

observe and apply the theory and teaching model we proposed. In the 2nd Phase, the student teachers 

observed teachers in Primary Schools in the city of Rhodes who taught grades 4 to 6 and related what they 

observed with the theory and model of teaching for language that they were taught. In addition, on a weekly 

basis and in groups of 20, they were trained in each cognitive process of the proposed teaching model, asked 

the questions or defined difficulties encountered and received feedback. In the 3rd phase, the student 

teachers created lesson plans for the language lessons, based on the proposed teaching model. In the 3rd 

phase of student teaching in the spring semester, the lesson plans were altered and applied. Special emphasis 

was placed on children's "personal literacy", creativity and the transformation of knowledge. The objective 

was the learner's autonomy towards learning, which can be achieved through "cognitive apprenticeship" and 

the support of the educator, so that students acquire knowledge by developing strategies and using cognitive 

tools. 

 

ΕΙσαγωγή 

 

Η εργασία αυτή προέκυψε από τον προβληματισμό αξιοποίησης του πολιτισμικού κεφαλαίου 

αλλόγλωσσων παιδιών που συναντούμε στις τάξεις των Δημοτικών μας Σχολείων και διερεύνησης 

από τους νέους δασκάλους, νέων τρόπων, αντισυμβατικών, ώστε να κάνουμε πρωτότυπους 

συνδυασμούς, να αναγνωρίζουμε γνώσεις και δεξιότητες εγγραμματοσύνης των αλλόγλωσσων 

αλλά και των ημεδαπών μαθητών που έχουν αποκτηθεί μακριά από τις αίθουσες διδασκαλίας και 

μέσα στο πλαίσιο των αναλυτικών προγραμμάτων να γίνουμε επαγγελματίες παιδαγωγοί απ’ την 

«ανάποδη», να αγγίξουμε τον προσωπικό γραμματισμό να λύσουμε τη σιωπή κάποιων παιδιών. 

Όλοι αυτοί οι προβληματισμοί οδήγησαν στη δημιουργία μιας νέας προσέγγισης διδασκαλίας της 

Γλώσσας και στα συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα: 

• Κατά την εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου διδασκαλίας της Γλώσσας, τι αλλάζει 

όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας των νέων δασκάλων; 

• Κατά την εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου διδασκαλίας της Γλώσσας, πώς 

επηρεάζεται η γλωσσική ακαδημαϊκή ανάπτυξη και ο γλωσσικός γραμματισμός των 

μαθητών/τριών; 

• Ποια είναι τα δυνατά σημεία του προτεινόμενου μοντέλου που μπορούν να επιφέρουν 

αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα; 

Αρχικά δίνεται το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται η ερευνητική δράση και τα αποτελέσματα. 

 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Προσεγγίζουμε τη νέα προσέγγιση διδασκαλίας της Γλώσσας βασισμένοι σε συνδυασμό 

θεωρητικών προσεγγίσεων, όπως: 
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(α) Νέα Μάθηση: Παιδαγωγική της Μάθησης μέσω Σχεδιασμών (Kalantzis & Cope, 2013, 2008) 

(β) Μετασχηματιστική Παιδαγωγική (Cummins, 2001 ·Kalantzis & Cope, 2013, 2008) (γ) Πλαίσιο 

για την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας (Cummins, 2001) Σύμφωνα με την Νέα 

Μάθηση χρησιμοποιούνται οκτώ γνωστικές διαδικασίες.  

Είναι σημαντικό κάθε γνωστική διαδικασία να συνδέεται με δραστηριότητες. Στη 

Μετασχηματιστική Παιδαγωγική (Cummins, 2001 ·Kalantzis & Cope, 2013, 2008): 

Γλώσσα: διδάσκεται ως σύνολο 

Αλφαβητισμός: κριτικός γραμματισμός. 

Μάθηση: κοινή διεπιδραστική κατασκευή μέσω κριτικής διερεύνησης, χρησιμοποιείται η 

συνεργατική κριτική έρευνα, κριτική εξέταση της εμπειρίας των μαθητών. 

Πιο συγκεκριμένα το θεωρητικό πλαίσιο που χρησιμοποιήσαμε και αξιοποιήσαμε ως εργαλείο στις 

πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών /τριών του ΠΤΔΕ Παν/μίου Αιγαίου είναι οι 4 βασικοί πυλώνες 

της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού (Νέας Μάθησης) των Kalantzis & Cope (2013), όπου ο κάθε 

πυλώνας αποτελείται από δύο στάδια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1. Νέα Μάθηση ή Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Kalantzis & Cope, 2008, 2013 

 

Ο πρώτος πυλώνας, η εγκατεστημένη πρακτική, αποτελείται από τα στάδια «Βιώνοντας το 

Γνωστό», «Βιώνοντας το Νέο». Στο στάδιο «Βιώνοντας το Γνωστό», στο οποίο δίδεται ιδιαίτερη 

έμφαση κατά την προτεινόμενη διδασκαλία, γίνεται η αναζήτηση της προϋπάρχουσας γνώσης, 

του «προσωπικού γραμματισμού» που μεταφέρουν οι μαθητές/τριες μας. Γίνεται προσπάθεια να 

γίνουν γνωστά τα προσωπικά ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, οι εμπειρίες τους, το υπόβαθρό 
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τους. Αυτό γίνεται με διάφορες δραστηριότητες, τις οποίες προτείνουν οι εκπαιδευτικοί, ενώ οι 

εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους και τις ανακοινώνουν. 

Με τις δράσεις αυτές αναδύονται στην επιφάνεια κίνητρα, στάσεις, καθώς και καθημερινές 

οικείες εμπειρίες και συναισθήματα των μαθητών/τριών. Έτσι προσεγγίζονται οι εμπειρίες των 

παιδιών, το γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο και δημιουργούνται τρόποι σύνδεσης, 

γέφυρες, ανάμεσα στο γνωστό και το νέο που θέλει ο/η εκπαιδευτικός στοχευμένα να διδάξει. Σ’ 

αυτό το στάδιο, δίδεται βάση στις «προσωπικές βιογραφίες» των παιδιών, καθώς είναι αποδεκτό 

ότι στη διαδικασία μάθησης, το καινούριο κτίζεται πάνω στο παλιό, σ’ αυτό που ήδη γνωρίζει 

ο/η εκπαιδευόμενος/η και αυτό που γνωρίζει αντλείται από τις εμπειρίες του. Το θεωρητικό 

υπόβαθρο αυτού του σταδίου βασίζεται αποκλειστικά στην αξιοποίηση ταυτοτήτων και 

εμπειριών των μαθητών (Cummins, 2005). 

Στο δεύτερο στάδιο του ίδιου πυλώνα, δίνεται το νέο: το νέο μάθημα, με νέες πληροφορίες που 
προσφέρει νέες εμπειρίες, όπως π.χ. επίσκεψη σ’ έναν χώρο, μια θεματική εκδρομή, αφήγηση 

ενός βιβλίου, ακρόαση ενός ομιλητή είτε ζωντανά είτε στην τηλεόραση είτε στον υπολογιστή, 

(laptop), εξέταση, ανάλυση μιας εικόνας, συζήτηση ενός βίντεο, πληροφορίες για ένα θέμα που 
οι μαθητές/τριες δε γνώριζαν, αλλά το οποίο μπορεί να έχει σχέση με τα ενδιαφέροντα και με τα 

βιώματά τους. Οπωσδήποτε, οι εμπειρίες αυτές πρέπει να έχουν νόημα και να συνδέονται με 

το «γνωστό», με τις εμπειρίες που οι μαθητές/τριες γνωρίζουν. 

Η «βίωση του νέου», όπως ορίζει η Νέα Μάθηση, διευρύνει και επεκτείνει την εμπειρία των 
μαθητών/τριών και παρέχει τη σκαλωσιά (Σκούρτου, 2012) για τις διαδικασίες της 

εννοιολόγησης και ανάλυσης που ακολουθούν. Πατώντας στις νέες εμπειρίες που αποκτούν οι 

μαθητές/τριες, ο/η εκπ/κός μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία της εννοιολόγησης. 

Στη συνέχεια, αξιοποιούμε το δεύτερο πυλώνα: την εμφανή διδασκαλία που αποτελείται  από  

τη  νοηματοδότηση,  «Νοηματοδότηση  με   Ορολογία», «Νοηματοδότηση με Θεωρία». 

Σε αυτόν τον πυλώνα μάθησης, οι εκπαιδευόμενοι/νες δίνουν νόημα σε αυτά που διαβάζουν, 

ασκούνται στο βαθμό κατανόησής τους, αλλά και εισάγονται σε ορισμούς εννοιών και 

διαδικασίες που έχει προαποφασίσει/σχεδιάσει να διδάξει ο/η εκπαιδευτικός. Γίνονται 

στοχευμένες ενέργειες στην κατανόηση του απαραίτητου λεξιλογίου και της γλώσσας, που 

χρειάζονται οι μαθητές/τριες για να ασχοληθούν με το θέμα. Γι΄ αυτό το λόγο, είναι σημαντικές 

οι βιωματικές δραστηριότητες και η προετοιμασία, πριν φτάσει ο/η εκπαιδευτικός στην 

ονοματοποίηση. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού, γίνονται δραστηριότητες 

που στοχεύουν περισσότερο στην εννοιολόγηση με ονοματοποίηση. Στη συνέχεια, ο/η 

εκπαιδευτικός ενεργεί με δραστηριότητες, με τις οποίες οι μαθητές/τριες συνδέουν τις έννοιες 

που μαθαίνουν με τη θεωρία που θέλει ο/η εκπαιδευτικός να διδάξει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι 

ίδιοι/ες, οι μαθητές/τριες, δημιουργούν το θεωρητικό πλαίσιο και εμβαθύνουν στο νόημα των 

εννοιών. Με τη συστηματοποίηση των εννοιών και την απόκτηση γνώσεων γύρω από τη 

συγκεκριμένη γνωστική περιοχή, όπου έχει γίνει η εστίαση από τον/την εκπαιδευτικ ό, δίδεται 

βοήθεια στους/στις μαθητές/τριες να κινηθούν από το ειδικό προς το γενικό, από το συγκεκριμένο 

προς το αφηρημένο, να κάνουν προβλέψεις, υποθέσεις, να ψάξουν για τις σχέσεις και τη δομή 

όσων μαθαίνουν. Η χρήση πινάκων, σχεδιαγραμμάτων ή διαγραμμάτων συντελεί στη βαθύτερη 

κατανόηση και στην ανάπτυξη υψηλότερων δεξιοτήτων σκέψης, καθώς εξετάζουν, πώς 
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συνδέονται οι έννοιες, πώς σχετίζονται και αλληλοεξαρτώνται ή με ποιο τρόπο οι έννοιες 

αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου συνόλου. 

Ο επόμενος πυλώνας μάθησης είναι η Κριτική Πλαισίωση η οποία αποτελείται από τα στάδια: 

«Αναλύοντας Λειτουργικά», «Αναλύοντας Κριτικά». Η λειτουργική ανάλυση παρέχει την 

κατανόηση του «αιτίου και του αιτιατού», και σχετίζεται με ερωτήσεις όπως, «πώς το κάνουμε 

αυτό αλλιώς;», «για ποιο λόγο χρειάζεται αυτό;» ή «τι επιπτώσεις μπορεί να έχει ..» ή «πώς 

μπορείς να το εξηγήσεις;», «πώς λειτουργεί;». Τα παιδιά αφήνονται ελεύθερα, να εκφράσουν αυτά 

που πιστεύουν. Η «κριτική ανάλυση» παρακινεί τους/τις μαθητές/τριες να σκέφτονται και να 

ερευνούν τις συνέπειες και τις επιπτώσεις των εννοιών και των θεωριών πάνω σε διαφορετικούς 

ανθρώπους και σε ομάδες ανθρώπων. Οι μαθητές/τριες καλούνται να εξετάσουν τις 

επιπτώσεις/επιδράσεις από την άποψη διαφόρων παραγόντων (περιβαλλοντικών, οικονομικών, 

κοινωνικών, πολιτικών ή προσωπικών) ή ενθαρρύνονται να τις σκεφτούν από την άποψη των 

βραχυπρόθεσμων/ μακροπρόθεσμων συνεπειών τους. Με κριτικές αναλυτικές δεξιότητες κτίζεται 

η βάση για αιτιολογημένα επιχειρήματα, συζητήσεις και διάκριση μεταξύ αντίθετων ιδεών, έτσι 

ώστε τα παιδιά να εμβαθύνουν διανοητικά σε αυτό που κάνουν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 

έξυπνες ερωτήσεις που δημιουργεί ο/η δάσκαλος/α για το/τη μαθητή/τρια, παρακινώντας 

τον/την να εξετάσει και να αναστοχαστεί. Να κρίνει, να συγκρίνει και να καταλήξει από μόνος/η 

του/της σε κάποια συμπεράσματα. 

Τέλος, ο τέταρτος πυλώνας του εργαλείου που χρησιμοποίησαν οι εν δυνάμει εκπαιδευτικοί-

φοιτητές/τριες είναι η Μετασχηματίζουσα Πρακτική: «Εφαρμόζοντας Κατάλληλα», 

«Εφαρμόζοντας Δημιουργικά». Στο πρώτο στάδιο του τελευταίου πυλώνα, οι εκπαιδευόμενοι/ες 

εφαρμόζουν τις κατακτημένες γνώσεις με κατάλληλο τρόπο σε ασκήσεις, ώστε αυτές να 

χρησιμοποιηθούν και ως αξιολογικό εργαλείο από τον/την εκπαιδευτικό του σχεδιασμού, της 

διδασκαλίας και του βαθμο ύ κατανόησης εκ μέρους των εκπαιδευομένων. Ο/η εκπαιδευτικός, 

αποκτά «στοιχεία – αποδείξεις», για το βαθμό κατανόησης εκ μέρους των μαθητών/τριών, 

διαπιστώνει αν η διδασκαλία και οι στρατηγικές που χρησιμοποιεί είναι αποτελεσματικές και αν 

οι μαθητές/τριες μπορούν να προχωρήσουν ή χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη. Οι καλά 

σχεδιασμένες δραστηριότητες, που χρησιμοποιούνται για αυτή τη γνωστική διαδικασία καθιστούν 

πιθανή τη μεταγνώση των μαθητών, δηλαδή τηνικανότητα να μαθαίνουν οι μαθητές/τριες τι και 

πώς μαθαίνουν και να μπορούν να το εφαρμόζουν. 

Το δεύτερο στάδιο του τελευταίου πυλώνα είναι το πιο σημαντικό και σ’ αυτό δόθηκε ιδιαίτερη 

έμφαση κατά τη διδασκαλία του εργαλείου στους/στις φοιτητές/τριες, καθώς η «Δημιουργική 

Εφαρμογή» παρέχει ευκαιρίες στους/στις μαθητές/τριες να εφαρμόσουν με δημιουργικούς 

τρόπους ό,τι έχουν μάθει, να γίνουν χρήστες της γλώσσας, ‘κύριοι’ των πραγμάτων, να προβούν 

στη σύνθεση ανόμοιων ιδεών ή την εφαρμογή όσων έχουν μάθει σε διαφορετικά πλαίσια ή με 

«διαφορετικούς» τρόπους. Ο/Η εκπαιδευτικός σχεδιάζει δραστηριότητες για να εκφραστούν οι 

μαθητές με πολλαπλούς τρόπους (πολυτροπικότητα)–(οπτικούς, ακουστικούς, κιναισθητικούς, 

χωρικούς, καθώς επίσης και μέσω των παραδοσιακών τρόπων προφορικής και γραπτής 

έκφρασης). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποικίλα εργαλεία που επιτρέπουν τη δημιουργική 

έκφραση των μαθητών όπως: ένα παιχνίδι ρόλων, αλλαγή ρόλων, PowerPoint, παρουσίαση 
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πολυμέσων, ένας ιστοχώρος, μια ταινία, ένα παιχνίδι, ένα τραγούδι ή ένα ποίημα, μια προφορική 

παρουσίαση, μια διαφήμιση ή μια αφίσα, μια σελίδα περιοδικού. 

 

Μεθοδολογικό και ερευνητικό πλαίσιο 

 

Για την υλοποίηση της έρευνας ακολουθήθηκε το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας δράσης 

(Cohen & Manion, 1994 ∙ Kατσαρού, Ε. 2016, ∙ Τσαφός & Κατσαρού, 2000) όπου ως 

εκπαιδευτικοί ξεκινάμε από πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν από την καθημερινή 

εκπαιδευτική εργασία με στόχο τη βελτίωση της πρακτικής και την ανάπτυξη νέας γνώσης. 

Υπάρχει μία μετατόπιση εδώ και αρκετά χρόνια προς την εκπαιδευτική έρευνα δράσης, δηλαδή 

τη θεώρηση της διδασκαλίας ως μίας ερευνητικής διαδικασίας η οποία συνδυάζει την ανάπτυξη 

θεωρίας και πράξης, βοηθά τον εκπαιδευτικό να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του, να διευθύνει 

τις πρακτικές του, να εμβαθύνει σε αυτές , ελέγχοντας όμως ταυτόχρονα τις εκπαιδευτικές αξίες 

που τις ορίζουν σε σχέση πάντα με το ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον (Τσαφός 

& Κατσαρού, 2000). Κατά τους Altrichter, Posch & Somekh (2001:25) η έρευνα δράσης 

αποτελείται από τέσσερα στάδια: Πρώτον, τον εντοπισμό της αφετηρίας, δεύτερον, την 

αποσαφήνιση της κατάστασης, τρίτον, την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών δράσης και 

τέταρτον, τη δημοσιοποίηση της γνώσης των εκπαιδευτικών. Μετά το τρίτο στάδιο γίνεται ένας 

αναστοχασμός των δράσεων και ένας επανασχεδιασμός δραστηριοτήτων. Τα παραπάνω στάδια 

ακολουθήθηκαν στην έρευνα αυτή. 

Επιλέξαμε ως πλαίσιο τις Πρακτικές Ασκήσεις της Διδακτικής της Γλώσσας και τη 

μετασχηματιστική παιδαγωγική προσέγγιση στην οποία η γλώσσα διδάσκεται ως σύνολο. Δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στην κριτική εξέταση της εμπειρίας των μαθητών και της κοινωνικής 

πραγματικότητας και στοχεύει στο να φτιάξει ενεργούς μαθητές που παίρνουν πρωτοβουλίες και 

δημιουργούν μόνοι τους τη γνώση. Στόχος μας, ο μετασχηματισμός του μαθητή σε κριτικό 

υποκείμενο, που αν το καταφέρουμε αυτό θα φτάσουμε και στο μετασχηματισμό της κοινωνίας. 

Η έρευνα πραγματώθηκε στα Δημοτικά Σχολεία της Ρόδου τη σχολική χρονιά 2013-14 με τους/τις 

140 υποψήφιους δασκάλους/λες να έχουν διττό ρόλο, του εκπαιδευτικού και του/της 

ερευνητή/ερευνήτριας. 

Με το εργαλείο της  Νέας Μάθησης ως βάση σε συνδυασμό με τις έννοιες 

«προαναγνωστικό στάδιο, αναγνωστικό στάδιο και μεταναγνωστικό στάδιο» (Μήτσης, 2004), και 

φυσικά με την δημιουργική εφαρμογή όλων αυτών, έγινε η διδασκαλία του σχεδιασμού της 
διδασκαλίας στους φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι που τέθηκαν ήταν οι εξής: 

• H γλωσσική διαχείριση των παιδιών σε τάξεις ετερότητας. 

• H συμμετοχική διδασκαλία, η συνεργατική μάθηση μέσα από 
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ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. 

• Έμφαση στον προσωπικό γραμματισμό των παιδιών (Prior Knowledge) τις 
προσωπικές τους εμπειρίες. 

• Έμφαση στη δημιουργικότητα, την ενδυνάμωση και την αυταξία του/της 

μαθητή/μαθήτριας. 

Απώτερος στόχος όλων ήταν ο μετασχηματισμός της κοινωνίας μέσα από το μετασχηματισμό 

του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς μέσω της Μετασχηματιστικής 

Παιδαγωγικής δίνονται δυνατότητες και προοπτικές προσωπικής έκφρασης και δημιουργίας 

προσωπικοτήτων με σθένος και ενέργεια, με κριτική σκέψη και όραμα. 

Αρχικά κατά τη διάρκεια των πρακτικών ασκήσεων της Β’ φάσης των φοιτητών/φοιτητριών του 

ΠΤΔΕ Παν/μίου Αιγαίου, με την επίβλεψη και την παρουσία των Υπεύθυνων των Πρακτικών 

Ασκήσεων, έγινε αναγνώριση, αξιολόγηση και διατύπωση του προβλήματος, εντοπισμός της 

αφετηρίας από την οποία θα ξεκινούσε η έρευνά μας. Έγιναν με τους υποψήφιους δασκάλους 

συζητήσεις για τον εντοπισμό του προβλήματος και την αποσαφήνιση της κατάστασης , για το 

αν συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία όλα τα παιδιά των τάξεων στις οποίες 

παρακολουθούν, κατά τη διάρκεια των πρακτικών τους ασκήσεων κτλ. Τέθηκαν και αναλύθηκαν 

τα ερευνητικά ερωτήματα και παρουσιάστηκε η προτεινόμενη προσέγγιση της διδασκαλίας μέσω 

της Νέας Μάθησης. Εντοπίστηκε τι αλλάζει ή τι μπορεί να αλλάξει όσον αφορά τον τρόπο 

διδασκαλίας των νέων εκπαιδευτικών στο μάθημα της Γλώσσας, στο πλαίσιο του Αναλυτικού 

Προγράμματος με την προτεινόμενη προσέγγιση διδασκαλίας. Σε αυτό το πλαίσιο οι 

φοιτητές/τριες του ΠΤΔΕ ξεκίνησαν τις Πρακτικές Ασκήσεις Β’ Φάσης παρατηρώντας 

στοχευμένα και αναγνωρίζοντας την υπάρχουσα κατάσταση, δηλαδή του υπάρχοντος τρόπου 

διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία της πόλης της Ρόδου και 

συγκρίνοντας τον με την προτεινόμενη προσέγγιση διδασκαλίας της Γλώσσας με τη Νέα 

Μάθηση. Κατόπιν αξιολογήθηκε η κατάσταση με τα Πρωτόκολλα Παρακολούθησης της Β’ 

Φάσης Διδασκαλίας όπου διατυπώθηκαν τα συμπεράσματα που αφορούσαν κυρίως την έλλειψη 

καλλιέργειας της δημιουργικότητας, της αυτενέργειας των παιδιών, της αυτοεκτίμησης, της 

συνεργατικότητας, της αλληλεγγύης, της αποδοχής της διαφορετικότητας μέσα στην τάξη και 

της απόκτησης δεξιοτήτων μάθησης. 

Κατά τη διάρκεια της Γ’ Φάσης Πρακτικών Ασκήσεων έγινε με επιμέλεια η ανάπτυξη και 

εφαρμογή στρατηγικών δράσης. Οι φοιτητές/φοιτήτριες χωρίστηκαν σε ομάδες των 15-20 ατόμων 

που κατευθύνθηκαν στην κατανόηση και εφαρμογή κάθε περιοχής του εργαλείου, της 

προτεινόμενης μεθόδου διδασκαλίας, ανά 40 λεπτά περίπου. Οι συναντήσεις γίνονταν δύο φορές 

την εβδομάδα. Στις συναντήσεις αυτές δίνονταν συγκεκριμένα παραδείγματα μέσα από το 

σχολικό εγχειρίδιο και πάντα μέσα από τα Πρωτόκολλα τους τα οποία είχαν παραδώσει κατά τη 

Β’ Φάση των Πρακτικών τους Ασκήσεων. Τέλος οι τεταρτοετείς φοιτητές/τριες μετά τη λήξη των 

μαθημάτων για την Γ’ Φάση διδασκαλίας , και αφού έγινε η απαραίτητη διαδικασία με τα 

σχολεία, σχεδίασαν τη διδασκαλία τους σε συγκεκριμένα μαθήματα της Γλώσσας (Γ΄, Δ΄, Ε΄, 

ΣΤ΄, τάξεις), ο/η καθένας, καθεμία με την προτεινόμενη προσέγγιση διδασκαλίας που 

διδάχτηκαν. Τα σχέδια διδασκαλίας των φοιτητών/φοιτητριών ελέχθηκαν όλα πριν πάνε στα 
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σχολεία να τα εφαρμόσουν , και υπήρξε η ανάλογη ανατροφοδότηση στον καθένα και στην 

καθεμία ξεχωριστά. Ακολούθησε η εφαρμογή της προτεινόμενης προσέγγισης στα σχολεία της 

Ρόδου, μέσω των διδασκαλιών των φοιτητών και φοιτητριών και καταγράφηκαν όλα στα 

Πρωτόκολλα τους όπως επίσης ο αναστοχασμός και η αξιολόγησή τους για το εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε. Με τ ις εργασίες τους, με συναντήσεις και συζητήσεις που έγιναν, 

δημοσιοποιήθηκε η γνώση των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τον τρόπο εφαρμογής της 

προτεινόμενης μεθόδου και μέσω ερωτηματολογίου το οποίο υπήρξε ενσωματωμένο στα 

Πρωτόκολλα της Γ΄ Φάσης, αξιολόγησαν την προτεινόμενη μέθοδο και εντόπισαν τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. 

 

Δυσκολίες κατά την εφαρμογή της προτεινόμενης προσέγγισης 

 

Όταν διδάχτηκε το εργαλείο, η πρώτη αντίδραση των φοιτητών/τριών του Τμήματος (ΠΤΔΕ 

Παν/μίου Αιγαίου) ήταν απογοητευτική. Οι φοιτητές/τριες ήταν συνηθισμένοι/ες στην 

παραδοσιακή διδασκαλία, με έμφαση στη γραμματική και, συνήθως, χωρίς δημιουργικές 

δραστηριότητες ή δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου. Οι δραστηριότητες αυτές ενώ 

αναγράφονταν στα πρωτόκολλα των φοιτητών/τριών, σχεδόν πάντα δεν εφαρμόζονταν, λόγω 

έλλειψης χρόνου. 

Ωστόσο, αυτή η αρνητική στάση των φοιτητών/τριών απέναντι στο εργαλείο ανατράπηκε κυρίως 

στο εαρινό εξάμηνο, στην Γ’ Φάση των Πρακτικών Ασκήσεων μετά από τη διερεύνηση, 
εξοικείωση και εξάσκηση με το εργαλείο, μετά από τις συνεχείς συζητήσεις και το συνεχή 

αναστοχασμό. 

 

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα – Προτάσεις 

 

Τα αποτελέσματα, ταξινομήθηκαν και αναλύθηκαν με λέξεις κλειδιά, «κώδικες», σύμφωνα με 

την μέθοδο έρευνας ανάλυσης περιεχομένου. Όπως τα καταγράφουν οι φοιτητές/τριες στα 

Πρωτόκολλα τους κατά 90% ήταν πολύ καλά. Οι περισσότεροι/ες φοιτητές/τριες υποστηρίζουν 

πως βοήθησε το γεγονός της έμφασης που δόθηκε στο γνωστό, στη βιωμένη εμπειρία. Αυτό 

αναφέρουν πως κίνησε το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και δημιουργήθηκε έτσι η γέφυρα για 

το νέο μάθημα, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον τους. Οι φοιτητές/τριες στο Πρωτόκολλό τους 

αξιολόγησαν το εργαλείο και κατά 90% τόνισαν τη συμμετοχή όλων των παιδιών στο μάθημα, 

ακόμη και των πιο απομονωμένων. 

Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης κατ’ ουσία δε σταματά ποτέ. Όντας μαχόμενοι δάσκαλοι/ες, θα 
προσπαθούμε πάντα για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή των παιδιών των τάξεων 

μας στη μαθησιακή διαδικασία θα διατυπώνουμε και θα αναδιατυπώνουμε εναλλακτικές 
προτάσεις διδασκαλίας. Προχωράμε όμως σε συμπεράσματα και στη διατύπωση προτάσεων που 

να εμπεριέχουν σε βάθος το μετασχηματισμό σε γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες των παιδιών 
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των σχολείων με τη χρήση αυτού του εργαλείου που βασίζεται μεν στα ισχύοντα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) αλλά διαφέρει από αυτά στην τελική προσέγγιση. 
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