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Πνζζηζακζηή δζαημκία ηαζ εζνδκζηή ζοκφπανλδ ζε πμθοπμθζηζζιζηά
πενζαάθθμκηα. Ξμ πανάδεζβια ημο Ώνπζεπζζηυπμο Ώθαακίαξ Ώκαζηαζίμο.
Ηζα δζδαηηζηή πνυηαζδ βζα ημ Γοικάζζμ.

ζεθ. 640

Ρία Φεθεηίδμο, Δςή Ηαναβεςνβίμο
Πςνίξ ηαιπέθεξ: Λνμβνάιιαηα ηαζ πναηηζηέξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζημκ
άλμκα ακαηνμπήξ ηςκ ζηενευηοπςκ, ζηδκ απμπμίδζδ ηαζ εκαθθαβή ηςκ
νυθςκ ζημ ζπμθείμ

ζεθ. 649

Ηαθθζυπδ Φενεζίδδ
Δζαεειαηζηυ Ακζαίμ Λθαίζζμ Λνμβνάιιαημξ Νπμοδχκ ηδξ Ώνπαίαξ
Αθθδκζηήξ Γθχζζαξ ηαζ Γναιιαηείαξ ηαζ αλζμθυβδζδ ημο Γθςζζζημφ
Αββναιιαηζζιμφ

ζεθ. 660

Απμζημθία Υανιάκδ
Γ ζοιαμθή ηςκ ηαθθζηεπκζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζημ δζμνεςηζηυ παζδαβςβζηυ ένβμ ζε παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ

ζεθ. 672

Αζηαηενίκδ Υαηγδζάααα
Ώκάδεζλδ εκαθθαηηζηχκ πναηηζηχκ αλζμθυβδζδξ ηδξ επίδμζδξ ημο
ιαεδηή ζημ ιάεδια ηδξ Γθχζζαξ: Ηία ιεθέηδ πενίπηςζδξ ζημ Δδιμηζηυ
Νπμθείμ

ζεθ. 678

Πακηεθεήιςκ Υζμκίδδξ
Ξα κμιίζιαηα ςξ ζζημνζηή πδβή. Ηία ηνζηζηή απμηίιδζδ ηδξ πανμοζίαξ
ημοξ ζημ αζαθίμ Δζημνίαξ ΐ΄ βοικαζίμο ηαζ ιία δζδαηηζηή πνυηαζδ βζα
ηδκ αλζμπμίδζή ημοξ

ζεθ. 693

μθία Υνζζημπμφθμο
ηακ δ ΐασιάνδ ζοκακηά ημ δοζμίςκμ πανυκ: Κ ελπνεζζμκζζιυξ οπυ ημ

ζεθ. 709
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πνίζια ηςκ ζοβηνμφζεςκ ζηδ Δδιμηναηία ηδξ ΐασιάνδξ
Υνήζημξ Φάθηδξ, Ακδνέαξ Πεπέξ
Δζαπμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ: Ενζηζηή ηςκ ιμκηέθςκ δζαπείνζζδξ ημο
πμθζηζζιζημφ πθμοναθζζιμφ ζηδκ εηπαίδεοζδ

ζεθ. 725

Υνήζημξ Φάθηδξ, Ακδνέαξ Πεπέξ
Ξμ πθαίζζμ ηδξ Αηπαίδεοζδξ Ακδθίηςκ ηαζ ηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά
ηςκ εκδθίηςκ εηπαζδεομιέκςκ

ζεθ. 736

Πακαβζχηα Φοπμβοζμπμφθμο, Ηαθθζθνυκδ Ααναιίδμο
«Δζα γχζδξ πέκαξ» ζημ Θέμ Ώνπαζμθμβζηυ Ημοζείμ Λαηνχκ

ζεθ. 747

Βησκαηηθά εξγαζηήξηα
Δςή Δεθδγχκα, Ηςκζηακηίκα Παπαδμπμφθμο
Νπμθείμ ηαζ Δδιμηναηία: Ακδιενχκμιαζ - Αοαζζεδημπμζμφιαζ - Ακενβχ
Λνμζεββίγμκηαξ αζςιαηζηά ηα ακενχπζκα δζηαζχιαηα

ζεθ. 759

Ζςάκκα Δδιδηναηάηδ, Γθέκδ Κηγάκδ, Ζςάκκα Υαθεπά, Ζςάκκα-Ιανία
Υνμκμπμφθμο
Ανβαζηήνζμ Φζθακαβκςζίαξ ααζζζιέκμ ζημ αζαθίμ «Ξμ παθζυπαζδμ» ηδξ
Ώ. Δανθάζδ

ζεθ. 769

Θςιάξ Ηυηηαθδξ, Ιανία-Σενέγα Ημηνχκδ, Γοάββεθμξ Ημοηζχκδξ,
Υνήζημξ Παπαααζζθείμο, Γοηοπία Σγέθζμο
Κζ Ώκακεχζζιεξ Λδβέξ Ακένβεζαξ ζηδκ Λενζααθθμκηζηή Αηπαίδεοζδ ιέζς
Ανβαζηδνζαηχκ Ώζηήζεςκ

ζεθ. 776

Υνζζηυθμνμξ Ηςζηανήξ, Ιανία Ηαηζά
Γκςζηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ πμο ακαπηφζζμοκ μζ ιαεδηέξ ιέζα
απυ ημ Αηπαζδεοηζηυ Λαζπκίδζ

ζεθ. 785

Δήιδηνα Ηςηζζμπμφθμο, Γεςνβία Ιμφζζμο
Λενί ηέπκδξ μ θυβμξ …ηςκ παζδζχκ

ζεθ. 797

Ηονζαηή Ιέθθζμο, Ιανία Ημοηή, Ηαθθζυπδ Κζημθμπμφθμο
Ξαλζδεφμκηαξ ρδθζαηά ζηδκ ημζκυηδηα «Out of Eden Learn»

ζεθ. 805

Ιανία Ρέθθζα
«CLILing History - A Visual Trip to the Paths of Mythology»

ζεθ. 815

Θεμδχνα Σγζαιπάγδ
«Γ Δδιζμονβζηή Γναθή ζηδκ Λνςημαάειζα Αηπαίδεοζδ»: Έκα
ενβαζηήνζμ βζα εηπαζδεοηζημφξ

ζεθ. 825

7

Ζςάκκα Φχημο, Υνοζαθία Θάιπνμο
«Γζα ημ αιίθδημ κενυ, παναιφεζ εε κα πς κα ημ ηάκς ιζθδιέκμ ηαζ ιε
υθμοξ ιμζναζιέκμ»

ζεθ. 835
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Οπλεθπαηδεύνληαο λήπηα θαη γνλείο ζηε Δεκηνπξγηθή
Γξαθή
(κηα εκπεηξία-πξόθιεζε γηα ηε ζύδεπμε ηεο Βαζηθήο
Γθπ/ζεο κε ηελ Γθπ/ζε Γλειίθσλ ζηνλ ίδην άμνλα)
Γηξήλε Θαξδνύηζνπ
26μ Κδπζαβςβείμ Θεζζαθμκίηδξ
irenecou@gmail.com
Νεξίιεςε
Νηδ αάζδ ηδξ ποναιίδαξ ηδξ Αηπ/ζδξ, ημ Θδπζαβςβείμ, ιέζα απυ αθακείξ γοιχζεζξ, ζε
ενβαζηδνζαηή αάζδ αθθά ιε αοζηδνή ιεεμδμθμβία ηαζ ζοκέπεζα, επζπεζνεί ηαζ πεηοπαίκεζ
ηαζκμημιίεξ δζεονφκμκηαξ ζοκεπχξ ηα υνζά ημο.
Ηέζα ζημ πμθοπαναβμκηζηυ ημο πθαίζζμ, ιε βκςνίζιαηα ηδκ ζθζββζχδδ
ηαπφηδηα
πνυζθδρδξ πθδνμθμνζχκ, αθθά ηαζ ηδκ επζδελζυηδηα
ακάιεζλδξ ημο πναβιαηζημφ ιε ημ
θακηαζηζηυ, ιέζα ζε έκα εοέθζηημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ηαζ ιε δζαπζζηςιέκδ ηδκ έθεζδ ηςκ
κδπίςκ βζα ζοβηεηνζιέκα θμβμηεπκζηά είδδ (έιιεηνα πμζήιαηα, κακμονίζιαηα, θαπκίζιαηα,
ιφεμοξ, παναιφεζα, αηνμζηζπίδεξ), πνμηείκεηαζ δ εθανιμβή πνμβνάιιαημξ Δδιζμονβζηήξ Γναθήξ
ιέζα ζηδκ ηάλδ ημο Θδπζαβςβείμο.
Γ πανμφζα εζζήβδζδ εα ημθιήζεζ κα δείλεζ ιε ειπεζνζηά δεδμιέκα ηάλδξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ
εεςνίεξ ιάεδζδξ, πςξ δ βναθή, υπζ ςξ ζηείνμ απμηέθεζια μπηζημηζκδηζημφ ζοκημκζζιμφ αθθά ςξ
πμνεία κμδηζηχκ, ροπμθμβζηχκ ηαζ βκςζηζηχκ δζαδζηαζζχκ ιπμνεί κα βίκεζ ημ ιέζμ βζα έκα
απμηεθεζιαηζηυ ενβαζηήνζμ δδιζμονβζηήξ βναθήξ ζημ Θδπζαβςβείμ. Θα απμηαθοθεεί πςξ ημ
ιδπακζζηζηυ ημιιάηζ ηδξ βναθήξ πμο οπμθείπεηαζ, αθθά ιε βεςιεηνζηή πνυμδμ ηαθθζενβείηαζ,
οπενακαπθδνχκεηαζ απυ ημκ πθμφημ ημο θυβμο, ηδξ ζηέρδξ ηαζ ηδξ θακηαζίαξ ηςκ κδπίςκ.
Ώλζμπμζχκηαξ ηδκ πνυηθδζδ αοηή ηαζ ζε έκα πανάθθδθμ πθαίζζμ, εα απμηαθοθεεί επίζδξ δ
δοκαηυηδηα πμο έπεζ ξ μ εηπ/ηυξ, ζηα πθαίζζα δμιήξ ζπμθήξ βμκέςκ, κα εθανιυζεζ έκα πνυβναιια
Δδιζμονβζηήξ Γναθήξ ηαζ ζημοξ βμκείξ ηςκ κδπίςκ, ηυζμ βζα ηδκ πνμζςπζηή αοημαεθηίςζδ ηαζ
αοημεηπαίδεοζδ ημο, υζμ ηαζ βζα ηα απμηεθέζιαηα πμο έπεζ βζα ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ-βμκείξ δ
ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία, ζημ πεδίμ ηδξ βκχζδξ, ημο ζημπαζιμφ, ηαζ ηδξ ακαδζαιυνθςζδξ
πνμζςπζηχκ δεδμιέκςκ απέκακηζ ηυζμ ζηδ ζπμθζηή πνάλδ ηαζ δμιή, υζμ ηαζ ζηδ θμβμηεπκία.
Θέημκηαξ ιάθζζηα έκα ημζκυ ζηυπμ ηαζ υναια, πμο είκαζ δ ζοιπανμοζίαζδ ζοββναθζηχκ
παναβμιέκςκ ζηα πθαίζζα ιζαξ ζπμθζηήξ εηδήθςζδξ, ζε πνχημ επίπεδμ ηζκδημπμζμφκηαζ υθμζ μζ
ιδπακζζιμί εκενβδηζηήξ ζοιιεημπήξ εκδθίηςκ, εκχ ζε έκα ααεφηενμ επίπεδμ πεηοπαίκμοιε ημ
άκμζβια ημο ζπμθείμο ζηδκ ηαζκμημιία, πνμηείκμκηαξ ιζα εηπαζδεοηζηή δοκαηυηδηα πμο
πενζθαιαάκεζ ηαζ αλζμπμζεί ηδκ εοηαζνία ζοκεηπαίδεοζδξ βμκέςκ ηαζ ιαεδηχκ ζημ ίδζμ δδιζμονβζηυ
πεδίμ.
Θέμεηο θιεηδηά: Θήπζα, εκήθζηεξ, ζοκεηπαίδεοζδ, δδιζμονβζηή βναθή

1. Γηζαγσγή
Γ πνάλδ ηδξ εηπαίδεοζδξ απμηεθεί απυ ιυκδ ηδξ ιζα δζαδζηαζία πνμηθδηζηά βμδηεοηζηή
ηαζ ζοκεπχξ ελεθζζζυιεκδ. Κζ άκενςπμζ πμο θζχκμοκ ηζξ ζυθεξ ημοξ ιέζα ζηζξ
εηπαζδεοηζηέξ αίεμοζεξ αθήκμκηαξ απυ επζθμβή ανάπκεξ ζηζξ έδνεξ ημοξ, εα ημθιμφζακ
κα ιζθήζμοκ αηυιδ ηαζ βζα ιζα δζαδζηαζία εεζζηζηή.

9

Εαζ πνάβιαηζ δ εηπαίδεοζδ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ εεζζιυ ζημκ εηπαζδεοηή, ακ
ηαηαθένεζ κα ημκ αάθεζ ζηα ιμκμπάηζα ηδξ έιπκεοζδξ, ηδξ δδιζμονβίαξ, ηδξ ηυθιδξ ηαζ
ηδξ αοημβκςζίαξ.
Απζπθέμκ ακ ημ ζδιείμ εηηίκδζδξ δεκ είκαζ δ ζηείνα ιεηάββζζδ βκςζηζημφ οθζημφ απυ
ημ ζπμθζηυ αζαθίμ, δεκ είκαζ δ ηοπζηή πθήνςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ οπμπνεχζεςκ ή δ
άηνζηδ ηζ απαίδεοηδ πνήζδ μδδβζχκ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηζ εβπεζνζδίςκ, ηυηε
ιπμνμφιε κα ιζθάιε ιε εθπίδα βζα εηπαζδεοηζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο ιπμνμφκ κα ζηνχζμοκ
κέμοξ δνυιμοξ ηυζμ βζα ημοξ ιαεδηέξ, υζμ ηαζ βζα εηπαζδεοηζημφξ/βμκείξ ηαζ εκ
ηαηαηθείδζ βζα ημ ζφκμθμ ηδξ εηπαίδεοζδξ.
Ηε ηδκ πανμφζα εζζήβδζδ πνμηείκεηαζ έκα ιμκηέθμ εηπαζδεοηζηήξ πνάλδξ, ζηδκ
μπμία ζοιιεηέπμοκ μζ ιαεδηέξ ημο Θδπζαβςβείμο (κήπζα ηαζ πνμκήπζα) ηαζ μζ βμκείξ ημοξ
ιέζα απυ έκα πνυβναιια Δδιζμονβζηήξ Γναθήξ.
2. Κεπηαγσγείν
2.1. Γθαξκνγή – Οηφρνη θαη επηδηψμεηο
Γ Δδιζμονβζηή Γναθή απμηεθεί έκα επζζηδιμκζηυ πεδίμ αηαδδιασημφ παναηηήνα ζηα
ιεβαθφηενα Λακεπζζηήιζα ημο ηυζιμο ηαζ πνυζθαηα (απυ ημ 2008) ηαζ ζηδ πχνα ιαξ, ιε
πφθδ εζζυδμο ημ Λακεπζζηήιζμ Δοη. Ηαηεδμκίαξ, ιέζς ημο ιεηαπηοπζαημφ πνμβνάιιαημξ
απυ ημ ηιήια Λνμζπμθζηήξ Ώβςβήξ (Φθχνζκα).
Ξαοηυπνμκα, βζα πμθθά πνυκζα δμηζιάγεηαζ ζε ζδζςηζηά ενβαζηήνζα ακά ηδκ Αθθάδα
ιε ζδιακηζηέξ δνάζεζξ ηαζ απμηεθέζιαηα, ηυζμ ζε παζδζά υζμ ηαζ ζε εκήθζηεξ. Ώοηυ ημ
μπμίμ δεκ αιθζζαδηείηαζ είκαζ πςξ ιέζα ζηζξ ζπμθζηέξ ηάλεζξ εθανιυγεηαζ άηοπα απυ
ειπκεοζιέκμοξ ακενχπμοξ είηε ζε ζοκεζδδηυ, είηε ζε αζοκείδδημ δζαζζεδηζηυ επίπεδμ.
Αζδζηυηενα αθμνά δνάζεζξ πμο ζημπεφμοκ:
 ζηδκ ελάζηδζδ ζηδ βναθή ιε πνήζδ ζοββναθζηχκ ηεπκζηχκ (ππ. αζηήζεζξ φθμοξ,
αθδβδιαηζηέξ ηεπκζηέξ ηθπ)
 ζηδ δζάηνζζδ ζοββναθζηχκ εζδχκ, πεγχκ ηαζ πμζδηζηχκ
 ζηδ θζθακαβκςζία
 ζηδκ αοημέηθναζδ ηαζ ζηδκ ζηακμπμίδζδ απυ ηα παναβυιεκα.
Ηζθχκηαξ ςζηυζμ βζα Δδιζμονβζηή Γναθή ζημ Θδπζαβςβείμ, είκαζ αέααζμ πςξ εα
ζημκηάρμοιε εη πνμμζιίμο πάκς ζημκ ηίηθμ: «Δδιζμονβζηή Γναθή» ηαζ κα ανεεμφιε έηζζ
αοηυιαηα ιπνμζηά ζ‘ έκα ενχηδια: είκαζ δοκαηυκ κα δζδάλμοιε ηάηζ ηέημζμ ζε παζδζά 4-6
πνμκχκ;
Γ απάκηδζδ είκαζ πςξ καζ! Ακ ηαζ ηαηά ηδκ εζζαβςβή ημοξ ζηδ ζπμθζηή εηπαίδεοζδ,
ζημ ιέζμ υνμ ημοξ ηα κήπζα δεκ βνάθμοκ ή, ηαζ ακ αοηυ ζοιααίκεζ, βίκεηαζ ιε ηνυπμ
ιδπακζηυ, (αθμνά ηονίςξ ημ υκμιά ημοξ), ςζηυζμ ιπμνμφιε κα ιζθήζμοιε βζα εθανιμβή
Δδιζμονβζηήξ Γναθήξ ζηδκ ηάλδ ημο Θδπζαβςβείμο.
Κοζζαζηζηά, ζηα πμθφ πνυςνα αήιαηα ιζθχκηαξ βζα «βναθή», ακαθενυιαζηε ηαηά
αάζδ ζημ ηεπκζηυ ημιιάηζ ηαηαβναθήξ ζοιαυθςκ ηαζ θέλεςκ, ιε ημκ ηνυπμ πμο ηα κήπζα
ημ ακηζθαιαάκμκηαζ αοηυ. Έκα απθυ ζδιάδζ πμο ιμζάγεζ ιε ημ πνχημ βνάιια ημο
μκυιαημξ, απμηεθεί βζα ημ κήπζμ ημ υκμιά ημο. Εαζ πνάβιαηζ είκαζ. Γζαηί είκαζ δ πνχηδ
ζοιαμθζηή απμηφπςζδ πμο πνμζμιμζάγεζ ιε ημκ βναπηυ θυβμ πμο ημ παζδί ανπίγεζ ηαζ
ακηζθαιαάκεηαζ.
Αλάθθμο ακ ηακείξ επζηαθεζηεί αοηή ηδκ πναβιαηζηυηδηα ςξ άθθμεζ βζα ηδκ ιδ
εθανιμβή ηεπκζηχκ Δδιζμονβζηήξ Γναθήξ, εα πάζεζ ιζα ηαηαπθδηηζηή εοηαζνία
αλζμπμίδζδξ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ ηςκ κδπίςκ, δδιζμονβζηυηδηα πμο ελοπδνεηεί
απυθοηα ιε ηζξ ανπέξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ εκυξ ηέημζμο ακηζηεζιέκμο.
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Γ Δδιζμονβζηή Γναθή ςξ δζαδζηαζία, δε ζπεηίγεηαζ αζθαθχξ ιυκμ ιε ηδ βναπηή
απμηφπςζδ ηεζιεκζηχκ εζδχκ ςξ απμηέθεζια εζςηενζηχκ δζενβαζζχκ, αθθά απμηεθεί ιζα
ζφκεεηδ δνάζδ ημο έζς ηυζιμο ιε ημ πενζαάθθμκ, πμο μπςζδήπμηε βίκεηαζ ηονίςξ ηαζ
πνχηζζηα ηαζ ιέζα απυ ημοξ πνμθμνζημφξ δνυιμοξ.
Ώκ μζ εκένβεζεξ, αλζμπμζήζμοκ ηδκ ελεθζζζυιεκδ αθδβδιαηζηή ζηακυηδηα ηςκ
κδπίςκ, ακ μ θυβμξ ιέζα απυ ιζα ηέημζα δδιζμονβζηή δνάζδ ζηαδζαηά βίκεηαζ
επελδβδιαηζηυξ ηαζ ακαγδηά πθέμκ ζοκδέζεζξ, ηζ ακ εκ ηέθεζ δ δδιζμονβζηή πνάλδ
ανίζηεηαζ ζε ιζα δζαθεηηζηή ζπέζδ ιε ημ ζοκαίζεδια πμο αζχκεηαζ ηαηά ηδκ ηέθεζή ηδξ,
ήδδ ιπμνμφιε κα ιζθάιε βζα ηα πνχηα ζηακμπμζδηζηά αήιαηα.
Αλάθθμο δ δοζημθία ηδξ απμηφπςζδξ θαίκεηαζ αθιαηςδχξ κα ιπμνεί κα λεπεναζηεί
ιε ηδ ζοιαμθή ηδξ δφκαιδξ ηςκ ηζκήηνςκ.
Ξα κήπζα, ιέζς ηδξ εκηοπςζζαηήξ δοκαηυηδηαξ ημοξ ζηδκ πνυζθδρδ πθδνμθμνζχκ,
ηδξ ηαπφηδηαξ ελάζηδζήξ ημοξ ζηζξ ααζζηέξ ηζκδηζηέξ δελζυηδηεξ, ιέζα ζηζξ μπμίεξ
ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ βναθή, ημο εκδζαθένμκημξ πμο πανμοζζάγμοκ βζα ηάεε ηζ
ηαζκμφνβζμ πμο ελάπηεζ ηδ θακηαζία ηαζ εκζζπφεζ ηδκ αοημπεπμίεδζή ημοξ, θαίκεηαζ υηζ
ιπμνμφκ κα μδδβδεμφκ πμθφ πζμ βνήβμνα άιεζα ηαζ απμηεθεζιαηζηά ζημ βναπηυ θυβμ
ιέζα απυ έκα ηέημζμ ενβαζηήνζμ ιέζα ζηδκ ηάλδ ημοξ.
Γ αδοκαιία βναθήξ ελάθθμο ιπμνεί ζπεηζηά βνήβμνα κα λεπεναζηεί, ηαεχξ αοηυ
αθμνά ημ πνχημ δζάζηδια εζζυδμο ημοξ ζημ Θδπζαβςβείμ, αθμφ έπεζ απμδεζπηεί πςξ ιε
ζοζηδιαηζηή ελάζηδζδ, δ δζαδζηαζία αοηή απμηηά κυδια ηαζ ηα κήπζα γδημφκ κα
βνάρμοκ αοηυ πμο ζηέθημκηαζ ιε ηάεε ηνυπμ, ηαεχξ απμηοπχκμοκ ημοξ ήπμοξ ιε ημκ
ηνυπμ πμο ακηζθαιαάκμκηαζ. Γ μνεμβναθία ηαζ δ ζςζηή απμηφπςζδ ηςκ θέλεςκ δεκ
είκαζ ιέθδια ημο Θδπζαβςβείμο. Ηέθδια ημο είκαζ δ ακάδοζδ ημο θυβμο ηαζ δ δζαπίζηςζδ
ηδξ ακάβηδξ ηςδζημπμίδζδξ ηαζ απμηφπςζδξ αοηήξ, ημο έζς ηαζ έλς ηυζιμο, ημο
πναβιαηζημφ ηαζ ημο ζοιαμθζημφ, ηςκ ζοζπεηζζιχκ ηαζ ηςκ ενιδκεζχκ.
Ώοηυ υιςξ πμο είκαζ αέααζμ είκαζ πςξ μζ θέλεζξ δδιζμονβία ηαζ δδιζμονβζηυηδηα
ζοκάδμοκ ζε ηέημζμ ααειυ ιε ηδκ ζπμθζηή πναβιαηζηυηδηα ημο Θδπζαβςβείμο, ζε ζδιείμ
πμο ιζθχκηαξ βζα ενβαζηήνζμ Δδιζμονβζηήξ Γναθήξ, εα ιπμνμφζακ αηυιδ ηαζ κα
οπενηαθφρμοκ ηδκ ακςνζιυηδηα ηδξ δελζυηδηαξ ηδξ βναθήξ.
Νηζηζάνμκηαξ βνήβμνα ημ πνμθίθ ημο κδπίμο, ημ πνχημ πμο ακαδεζηκφεηαζ είκαζ ημ
πθέβια ηδξ θακηαζίαξ ιέζα ζημ μπμίμ ηζκείηαζ, υπςξ ηαζ ηδξ ζηακυηδηάξ ημο κα
πδβαζκμένπεηαζ ακάιεζα ζ‘ αοηυ ηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ιε ιεβάθδ επζδελζυηδηα.
Έηζζ ημ ιαβζηυ, ημ πανάδμλμ, ημ απίεακμ, ζοκμιζθμφκ ιε έκακ εκηοπςζζαηυ
αοημιαηζζιυ ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα, ιε ιζα απμηφπςζδ θμβζηή ηαζ αοημκυδηδ, εκχ δ
πνήζδ κεμθμβζζιχκ αθθά ηαζ ακμίηεζςκ θέλεςκ βίκμκηαζ ιε πανζζιαηζηή άκεζδ ηαζ
επζδελζυηδηα, ζοκεήηεξ πμο ακ ιδ ηζ άθθμ άπημκηαζ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ανπχκ.
Κ πνμθμνζηυξ θυβμξ ηςκ κδπίςκ είκαζ μνιδηζηυξ ηαζ είκαζ δοκαηυκ κα ηαηαβναθεί
ζε πνχημ επίπεδμ ιέζς ηδξ παναηήνδζδξ ημο εηπ/ημφ ιε δζάθμνα ιέζα (ζδιεζχζεζξ,
ιαβκδημθχκδζδ) ζημκ αοευνιδημ θυβμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιέζα απυ μνβακςιέκεξ
δναζηδνζυηδηεξ παναβςβήξ ημο (ηδκ χνα πμο ηα παζδζά αθδβμφκηαζ ιε ζοβηεηνζιέκμ
ζηυπμ).
Κζ θςκμθμβζηέξ αδοκαιίεξ, αηυιδ ηζ ακ εκημπίγμκηαζ, δεκ αθαζνμφκ δναιαηζηά απυ
ηδκ κμδιαηζηή απυδμζδ. Γ δμιή ελάθθμο ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ δζεονφκεζ υπζ
ιυκμ ηδ εειαηζηή βηάια, αθθά επζηνέπεζ ηαζ πνμςεεί πμθοπμίηζθα ηδ βθςζζζηή
ηαθθζένβεζα ηςκ παζδζχκ.
2.2. Ιεζνδνινγία
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Λχξ βίκεηαζ υιςξ υθμ αοηυ; Γ δζαδζηαζία είκαζ αέκαδ, δζαδναζηζηή ηαζ δζαεειαηζηή,
πνμηθδηζηή ηαζ παζβκζχδδξ, εοέθζηηδ ηαζ δζανηχξ ειπθμοηζγυιεκδ υπςξ μθείθεζ κα είκαζ
ηάεε ηζ πμο θένεζ ηδ ζθναβίδα ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ.
Ξα ακηζηείιεκα ενβαζίαξ πνμηφπημοκ απυ ηα εκδζαθένμκηα ηςκ παζδζχκ, απυ έκα
ηοπαίμ πενζζηαηζηυ ή ιζα πθδνμθμνία, απυ έκα εζςηενζηυ πνμαθδιαηζζιυ ή ακδζοπία,
απυ ιζα έκημκδ ειπεζνία ή ιζα ζοβηεηνζιέκδ εειαηζηή. Ξα πάκηα ζημ Θδπζαβςβείμ
ιπμνμφκ κα βίκμοκ παζπκίδζα πνμθμνζημφ θυβμο ζηδκ ανπή ηαζ βναθήξ ηαηυπζκ, ανηεί κα
ανπίγεζ κα «ζοκηάζζεηαζ ημ ζοιαυθαζμ» εκηυξ ηδξ μιάδαξ βζα ημ ηζ ηάεε θμνά ζοιααίκεζ.
Ώπυ ηζξ πνχηεξ ιένζικεξ είκαζ κα βίκεζ ζαθέξ ημ «ηζ αηνζαχξ ηάκμοιε». Ξα κήπζα δεκ
ανβμφκ κα δζαηνίκμοκ ηδκ αθήβδζδ απυ ηδκ ακάβκςζδ, ηδκ απαββεθία απυ ημ ηναβμφδζ.
Δζαζζεδηζηά δζαηνίκμοκ ημ πεγυ απυ ημ πμζδηζηυ είδμξ, εκχ πμθφ εφημθα λεπςνίγμοκ «ημ
ηείιεκμ πμο θέεζ αθήεεζα, απυ ηα παναιφεζα». Ιένμοκ πυηε βνάθμοκ, πυηε γςβναθίγμοκ,
πυηε θακηάγμκηαζ ηάηζ ηαζ πυηε ακαπανάβμοκ ηάηζ πναβιαηζηυ. Απίζδξ πυηε εα
ειπθέλμοκ έκα πναβιαηζηυ βεβμκυξ ιε δζηά ημοξ θακηαζηζηά ζημζπεία. Γ ιοεμπθαζία ήδδ
ανπίγεζ ηαζ παίνκεζ ημ δνυιμ ηδξ εκχ ημ επζζηδιμκζηυ ηείιεκμ μνζμεεηεί ηδ εέζδ ημο.
Γ εέζδ ηαζ δ πνήζδ ημο αζαθίμο επίζδξ επζζδιαίκεηαζ ζηα πμθφ πνχζια αήιαηα,
ηαεχξ δ θζθακαβκςζία δεκ αθμνά ιυκμ ηδκ αβάπδ βζα ημ ηεζιεκζηυ είδμξ αθθά ηαζ ημο
ιέζμο ημο. Ξα κήπζα «ηαλζδεφμοκ» απυ ημ δάζμξ ζημ ενβμζηάζζμ πανηζμφ ηζ απυ ημκ
εηδυηδ ζημ αζαθζμπςθείμ. Ιεπςνίγμοκ ζακ παζπκίδζ ηα ζφιαμθα ηςκ εηδμηζηχκ μίηςκ, εκχ
ιε άκεζδ ιζθμφκ βζα ηζξ πθδνμθμνίεξ ζε ελχθοθθμ, μπζζευθοθθμ ηαζ νάπδ ημο ηάεε
αζαθίμο ζηδκ ηαεδιενζκή ημοξ δνάζδ. Δζαπζζηχκμοκ ηδκ ακάβηδ ηδξ βναθήξ πάκς ζηδκ
ζζημνζηή βναιιή ηαζ απμηοπχκμοκ ζε θφθθα, πδθυ, λφθμ, παθηυ ηα παναβυιεκα ημοξ.
Γ «ζδέα» ημο ζοββναθέα, δ ηίκδζή ηδξ ζηδ ζηέρδ ημο, δ βναπηή απμηφπςζή ηδξ, δ
ζοκενβαζία ημο ιε ημκ εζημκμβνάθμ ακ πνεζαζηεί αθθά ηαζ ημκ εηδυηδ, δ «πμνεία» ιζαξ
ζδέαξ πμο «γοιχκεηαζ» ηαζ οθμπμζείηαζ, είκαζ απυ ηα αβαπδιέκα εέιαηα ηςκ κδπίςκ.
Κζ ζοβηεηνζιέκεξ δνάζεζξ είκαζ ιέζα ζημ θάζια ηδξ πμζηζθίαξ ηςκ πνμζεββίζεςκ ημο
επζζηδιμκζημφ ακηζηεζιέκμο ηδξ Δδιζμονβζηήξ Γναθήξ.
Ηεεμδμθμβζηά, ζημ πνχημ πνμκζηυ δζάζηδια, ακαθμνζηά ιε ηδκ απμηφπςζδ ημο
θυβμο ηςκ κδπίςκ, είκαζ ζαθέξ πςξ υηακ ιζθάιε βζα βναθή ζημ Θδπζαβςβείμ, ιζθάιε βζα
ηείιεκα πμο μζ εηπαζδεοηζημί πνςημβεκχξ ηαηαβνάθμοκ, απμηοπχκμκηαξ πζζηά ημκ
πνμθμνζηυ θυβμ ηςκ ιαεδηχκ, ημκ μπμίμ ζηδ ζοκέπεζα εα αμδεήζμοκ κα απμηοπςεεί
δεοηενμβεκχξ ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ ακηζβναθήξ απυ ηα παζδζά.
Απζπθέμκ ηα ηίκδηνα ηαζ μζ αζηήζεζξ βζα παναβςβή πνμθμνζημφ θυβμο πμο εα
δμεμφκ ζημοξ ιαεδηέξ, υπςξ ηαζ ημ υηζ εα πνέπεζ κα ημοξ εκημπίγεηαζ ημ ηζ ζδιαίκεζ ηαζ
ηζ δδθχκεζ αοηυ πμο επί ηυπμο ακηζβνάθμοκ, είκαζ πνςηανπζηήξ ζδιαζίαξ. Δεκ είκαζ
δφζημθμ κα αμδεδεμφκ ζηδ δζάηνζζδ ηδξ αθήβδζδξ απυ ηδκ πενζβναθή, κα εκημπίζμοκ
ήνςεξ ηαζ πθμηή, κα πάνμοκ αθδβδιαηζηή εέζδ ηαζ κα πνμζμιμζάζμοκ αηυιδ ηαζ
ακάβκςζδ ιζαξ ζζημνίαξ. Γ ακηίθδρδ ηςκ θέλεςκ ανπζηά βίκεηαζ ζοκμθζηά, εκχ δ θνάζδ
«πχξ βνάθμοιε ηδκ ηάδε θέλδ» ηθζιαηςηά επακαθαιαάκεηαζ.
ζμκ αθμνά ηα θμβμηεπκζηά είδδ είκαζ απμθφηςξ ζαθέξ πςξ μζ πμζδηζηέξ θυνιεξ
ζηδ κδπζαηή δθζηία είκαζ ελαζνεηζηά δδιμθζθείξ. Κζ νίγεξ ηςκ κακμονζζιάηςκ, ηςκ
ηαπηανζζιάηςκ ηαζ ηςκ ηναβμοδζχκ ζηα βυκαηα ηαζ ζηδκ ημφκζα, έπμοκ ακαιθίαμθα
δδιζμονβήζεζ υθμ εηείκμ ημ ειπεζνζηυ οπυααενμ πμο εέηεζ ηδ δζδαζηαθία ηδξ πμζδηζηήξ
θυνιαξ ζημ Θδπζαβςβείμ ςξ ιζα δζαδζηαζία εφπεπηδ ηζ αβαπδηή. Ξα κήπζα ανέζημκηαζ
ζηζξ νίιεξ, απμικδιμκεφμοκ ηαπφηαηα, αηυιδ υιςξ πζμ εκηοπςζζαηά νζιάνμοκ
αοημζπέδζα. Ξμ παζπκίδζ ηδξ μιμζμηαηαθδλίαξ άπαλ ηαζ λεηζκήζεζ δζεονφκεηαζ ζοκεπχξ ηζ
αημοιπά ζε υθα ηα βκςζηζηά πεδία ηαζ ηαεδιενζκέξ δναζηδνζυηδηεξ ημο Θδπζαβςβείμο. Γ

12

έκκμζα ηδξ ιμοζζηήξ ιέζα ζημ πμίδια είκαζ ακηζθδπηή ιε δζαζζεδηζηυ ηνυπμ απυ ημοξ
ιαεδηέξ ημο Θδπζαβςβείμο, εκχ δ αζζεδηζηή ημο έιιεηνμο είδμοξ δζεοημθφκεζ ημοξ
εζνιμφξ ημοξ, επζηαπφκεζ ηδ ιάεδζδ ηαζ εκδοκαιχκεζ ημκ θυβμ.
Απζπθέμκ ζηδ δζαδζηαζία ημο ζοθθααζζιμφ ηαζ ζε ιζα δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ ιε ηδκ
ανίειδζδ, ηα πάζημο βίκμκηαζ έκα εκδζαθένμκ πμζδηζηυ παζπκίδζ, εκχ δ ηοηθζηυηδηα ηςκ
θίιενζηξ θαίκεηαζ πςξ είκαζ ζδζαίηενα δζαζηεδαζηζηή βζα ημοξ ιζηνμφξ ιαεδηέξ.
Λεγά είδδ ιπμνμφκ κα πνμηφρμοκ ιε ηάεε αθμνιή ηαζ εοηαζνία. Ώπυ ηδκ απθή
αθήβδζδ εκυξ πενζζηαηζημφ, ηδκ πενζβναθή ιζαξ εζηυκαξ, ηδ ζφκεεζδ ιζαξ ζζημνίαξ απυ
ηδκ αηνμζηζπίδα ημο μκυιαηυξ ημοξ, ιέπνζ ηαζ ηδ ιοεμπθαζηζηή δζάζηαζδ ιζαξ ζοκηαβήξ,
ιζαξ επζζημθήξ, εκυξ διενμθμβίμο. Ξα κήπζα δζαηνίκμοκ ημκ δζάθμβμ απυ ημκ ιμκυθμβμ, ημ
ιφεμ απυ ημ παναιφεζ ηαζ ακηζθαιαάκμκηαζ ηζξ δζαηνζηέξ βναιιέξ απυ ηάεε ηείιεκμ
επζζηδιμκζημφ πενζεπμιέκμο. Εςδζημπμζχκηαξ ηδκ ζηακυηδηα αοηή δζαζηεδάγμοκ
νζιάνμκηαξ ιε παζβκζχδεζξ εηθνάζεζξ «ηχνα θέιε αθήεεζα ηζ υπζ παναιφεζα» «θηζάπκμοιε
δομ παναιφεζα αάγμκηαξ ιζζή αθήεεζα» ηθπ.
Έηζζ είκαζ ζοκδεζζιέκμ κα γδηήζμοιε κα βίκμοκ παναιοεάδεξ ηαζ κα αθδβδεμφκ έκα
παναιφεζ ιέζα απ‘ ημ ιοαθυ ημοξ ή ζζημνζημί ζοββναθείξ ηαζ κα πενζβνάρμοκ έκα
ζδιακηζηυ βεβμκυξ, ζημ μπμίμ οπήνλακ ιάνηονεξ ή άημοζακ βζ αοηυ. Εαευθμο δφζημθμ
κα βίκμοκ δδιμζζμβνάθμζ ηαζ κα εημζιάζμοκ ιζα ζοκέκηεολδ ή ζεκανζμβνάθμζ ηαζ κα
εημζιάζμοκ ημ εεαηνζηυ ημοξ ένβμ.
Απζπθέμκ ηα ηυιζηξ ηαζ μζ αθίζεξ, μζ πνμζηθήζεζξ ηαζ επζβναθέξ, μζ θεγάκηεξ ηαζ ηα
εζημκμπμζήιαηα, είκαζ ηάπμζεξ αηυιδ εοηαζνίεξ δδιζμονβζηήξ βναπηήξ δνάζδξ.
Λένα υιςξ απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ παναβςβήξ θυβμο, δ Δδιζμονβζηή Γναθή αθμνά
ηαζ υθεξ ηζξ δζαδζηαζίεξ θζθακαβκςζίαξ, ηδξ επαθήξ ιε θμβμηεπκζηά ηείιεκα, αθθά ηαζ ηδξ
ζφκδεζήξ ηδξ ιε ηζξ ηέπκεξ. Ηέζα ζημκ πχνμ ημο Θδπζαβςβείμο ανίεεζ μ δδιζμονβζηυξ
θυβμξ, ηυζμ πμο εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ υθα είκαζ - ή ακά πάζα χνα ηαζ ζηζβιή
ιπμνμφκ κα βίκμοκ, Δδιζμονβζηή Γναθή.

3. Πκήκα Γλειίθσλ (γνλείο)
3.1. Νιαίζην εθαξκνγήο
Έπμκηαξ υθμ αοηυ ημ απίζηεοημ μπθμζηάζζμ ιέζα ζημ Θδπζαβςβείμ ηαζ εηιεηαθθεουιεκμζ
ηδκ ηαεδιενζκή επαθή ιε ημοξ βμκείξ, εη ηςκ πναβιάηςκ ηαηά ηδκ πνμζέθεοζδ ηαζ ηδκ
απμπχνδζή ημοξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πνυηαζδ ημο οπμονβείμο βζα άκμζβια ηςκ
ζπμθείςκ ζηδκ ημζκςκία ηαζ εκενβδηζηή είζμδμ ηςκ βμκέςκ ζηζξ ζπμθζηέξ ηάλεζξ,
βεκκήεδηε δ ζηέρδ ηδξ ζοκεηπαίδεοζδξ βμκέςκ ηαζ παζδζχκ ιε ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμ
(αοηήξ ημο ενβαζηδνίμο ηδξ Δδιζμονβζηήξ Γναθήξ) αθθά ηαζ εκζαίαξ εειαηζηήξ, πμο κα
αθμνά ηαζ ηζξ δφμ δθζηζαηέξ ηαζ εηπαζδεοηζηέξ μιάδεξ (βμκζχκ ηαζ παζδζχκ)
Ώλζμπμζχκηαξ ημ επζζηδιμκζηυ οπυααενμ Αηπαίδεοζδξ Ακδθίηςκ ηαζ ηδνχκηαξ
απανέβηθζηα ηζξ ααζζηέξ ανπέξ εηπαίδεοζήξ ημοξ πμο ζηδνίγμκηαζ ζε εκενβδηζηέξ ηαζ
ζοιιεημπζηέξ δζαδζηαζίεξ ιάεδζδξ, ζε ιζα δμιή ζπμθήξ βμκέςκ, έπεζ θακεί πςξ είκαζ
εθζηηυ κα θεζημονβήζεζ ηιήια Αηπαίδεοζδξ Ακδθίηςκ, ζε υιμζμ εειαηζηυ ακηζηείιεκμ ιε
ηςκ ιαεδηχκ.
Λνυηεζηαζ βζα ιία ηαζκμηυια πνυηαζδ πμο ζημπεφεζ ζηδκ υζιςζδ μιάδςκ ιαεδηχκ
εηπαζδεοηζηχκ ηαζ βμκζχκ ζημκ ίδζμ βκςζηζηυ άλμκα.
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Έπμκηαξ οπυρδ ηζξ ζηενευηοπεξ εέζεζξ βμκζχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ ιεηαλφ ημοξ, ιε
ιζα ηέημζα δνάζδ πνμηαθμφιε ημκ ιεηαζπδιαηζζιυ ηςκ πνμηαηαθήρεςκ αοηχκ
αιθυηενα ηαζ ηδ δδιζμονβία ιζαξ κέαξ αάζδξ ζοκενβαζίαξ.
Αίκαζ αοημκυδημ πςξ ηα ειπυδζα βζα ηδκ έκανλδ ιζαξ ηέημζαξ δζαδζηαζίαξ είκαζ
ζαθχξ πενζζζυηενα, ηαεχξ μζ εκήθζηεξ βμκείξ δεκ ένπμκηαζ αοημαμφθςξ ηαζ ιε δζηά ημοξ
εζςηενζηά ηίκδηνα ηαζ πνμεέζεζξ ζε ιζα ηέημζα δζαδζηαζία, υπςξ ζοιααίκεζ ιε ηα ηοπζηά
ηιήιαηα εκδθίηςκ, αθθά ιε ηάθεζια ημο ζπμθείμο ηαζ ιάθζζηα ζε ιζα δζαδζηαζία
πνςηυβκςνδ ηαζ πμθφ δζαθμνεηζηή απ αοηήκ πμο έπμοκ ζοκδείζεζ. Απζπθέμκ μ
θμβμηεπκζηυξ πχνμξ ηδξ ζοββναθήξ θαίκεηαζ ιάθθμκ δοζπνυζζημξ ηαζ απαζημφκηαζ
ζδζαίηενεξ ηαζ πνμζεηηζηέξ εκένβεζεξ χζηε δ πνυηθδζδ ηαζ δ επζεοιία κα λεπενάζμοκ ημοξ
θυαμοξ.
Νοβηεηνζιέκα μζ βμκείξ ηαθμφκηαζ κα πάνμοκ ιένμξ ζε έκα ενβαζηήνζμ Δδιζμονβζηήξ
Γναθήξ ζηδκ ίδζα εειαηζηή εκυηδηα ι‘ αοηήκ πμο ηα παζδζά ημοξ ηζξ πνςζκέξ χνεξ
αζπμθμφκηαζ. Νηυπμξ είκαζ δ παναβςβή ηεζιέκςκ ηαζ απυ ηζξ δφμ πθεονέξ ηαζ δ επζηοπήξ
έκςζδ ημοξ ζε επίπεδμ εηδήθςζδξ ζηδ θήλδ ηδξ ζπμθζηήξ πνυκζάξ.
3.2. αξαθηεξηζηηθά Γλειίθσλ
Λνζκ ηδκ μπμζαδήπμηε απυθαζδ είκαζ ακαβηαίμ κα είκαζ ηακείξ βκχζηδξ ηςκ
παναηηδνζζηζηχκ ηςκ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ
Νοβηεηνζιέκα βίκεηαζ ζαθέξ πςξ μ εκήθζηαξ εηπαζδεουιεκμξ
 ένπεηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ιε ζοβηεηνζιέκμοξ ζηυπμοξ (επαββεθιαηζημφξ,
ημζκςκζημφξ, πνμζςπζηήξ ακάπηολδξ, απυηηδζδξ ηφνμοξ, ζοκαζζεδιαηζημφξ
ηονίςξ ζηδκ πενίπηςζδ πμο ιαξ αθμνά.)
 έπεζ εονφηενμ θάζια ειπεζνζχκ απυ ημκ ακήθζημ ιαεδηή, ηαζ έπεζ ηδκ ακάβηδ
ζφκδεζδξ ηδξ ειπεζνίαξ ημο ιε ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία.
 έπεζ απμηνοζηαθθχζεζ ημοξ πνμηζιχιεκμοξ ηνυπμοξ ιάεδζδξ πμο ημο
ηαζνζάγμοκ (άθθμξ ειπθέηεηαζ, άθθμξ παναηδνεί, άθθμξ ιαεαίκεζ αημφβμκηαξ,
άθθμξ ιαεαίκεζ ιεθεηχκηαξ ιυκμξ ημο).
 έπεζ ηάζδ βζα εκενβδηζηή ζοιιεημπή (μ εκήθζηαξ έπεζ ηάζδ κα βζα αοημηαεμνζζιυ
πεζναθέηδζδ ηαζ εκενβδηζηή ζοιιεημπή, γδηά ηδκ ειπθμηή ημο ζηδ ιαεδζζαηή
δζαδζηαζία αιθζζαδηεί, εθέβπεζ, ηαεμνίγεζ, απμθαζίγεζ).
 ακηζιεηςπίγεζ ειπυδζα ζηδ ιάεδζδ (ειπυδζα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ
πνμτπάνπμοζεξ βκχζεζξ ηαζ αλίεξ-πεπμζεήζεζξ απυ ημ ζφκμθμ ηδξ γςήξ ημο,
αθθά ηονίςξ ειπυδζα πμο απμννέμοκ απυ ροπμθμβζημφξ πανάβμκηεξ – θυαμξ
ακηαπυηνζζδξ, έηεεζδξ, αοημεηηίιδζδξ, ηαζ αοημπεπμίεδζδξ, ακάηθδζδξ ηαηήξ
ιαεδηζηήξ ειπεζνίαξ, πνμηαηάθδρδξ απέκακηζ ζημκ εηπαζδεοηή, ζε ιέθδ ηδξ
μιάδαξ ηθπ).
 ακαπηφζζεζ ιδπακζζιμφξ άιοκαξ (ιεηαημπίγεζ ηδ ζογήηδζδ, δζαζηνεαθχκεζ ηα
θεβυιεκα ανκείηαζ κα δναζηδνζμπμζδεεί).
3.3. Ιεζνδνινγία
Γζα υθμοξ αοημφξ ημοξ θυβμοξ είκαζ απαναίηδημ κα πθδνμφκηαζ ααζζηέξ πνμτπμεέζεζξ
ιάεδζδξ υπςξ:
 Γ ιάεδζδ κα έπεζ εεεθμκηζηυ παναηηήνα
 Κζ ζηυπμζ κα είκαζ ζαθείξ
 Γ μνβάκςζδ κα είκαζ άρμβδ
 Ξμ πενζεπυιεκμ κα έπεζ άιεζδ ζπέζδ ιε ηζξ ακάβηεξ ηζ επζεοιίεξ ημοξ
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Λανάθθδθα είκαζ αδζαπναβιάηεοημ πςξ επζθέβμκηαζ εκενβδηζηέξ ηεπκζηέξ ιάεδζδξ
υπςξ είκαζ:
 Γ ειπθμοηζζιέκδ ζογήηδζδ
 Κζ ενςηαπακηήζεζξ
 Γ ζογήηδζδ
 Κ ηαηαζβζζιυξ ζδεχκ
 Κζ αζηήζεζξ
 Κζ μιάδεξ ενβαζίαξ
 Ξα παζπκίδζα νυθςκ
 Κζ πνμζμιμζχζεζξ
 Κζ εηπαζδεοηζηέξ επζζηέρεζξ
 Κζ ζοκεκηεφλεζξ απυ εζδζηυ
Γ μιάδα εκδθίηςκ, ςξ γςκηακυξ μνβακζζιυξ αθθά υπςξ πμθφ εφζημπα οπμβναιιίγεζ
ηαζ μ Levine ημ 1980 ςξ «δ αζμρία ημο πθαζζίμο ζημ μπμίμ είκαζ εκηαβιέκδ» (Λμθέιδ –
Ξμδμφθμο, 2005) δζαηδνεί ηδ ιμκαδζηυηδηά ηδξ ηάεε ζηζβιή, ηαεχξ ειπενζέπεζ ηαζ ειπθέηεζ
ηυζμ ακενχπζκεξ δζαδζηαζίεξ, θεζημονβίεξ ηαζ απμθάζεζξ, υζμ ηαζ ηα πμζηίθα ζδιεία ημο
πμθοεπίπεδμο ημζκςκζημφ ζοζηήιαημξ.
Ώκαιθίαμθα, υπςξ ήδδ θάκδηε, πνχημ ιέθδια είκαζ δ δζαηφπςζδ ημο ζημπμφ ηδξ
φπανλήξ ηδξ ηαζ μ ηαεμνζζιυξ ηςκ αλζχκ πμο εα πνέπεζ κα ηδ δζέπμοκ. Λανάθθδθα δ
ροπμδοκαιζηή ηςκ ακενςπίκςκ ζπέζεςκ υπςξ ηαζ δ δοκαιζηή ηςκ δζενβαζζχκ πμο
αοηέξ ηαεμνίγεζ, ζοκημκίγμοκ ηζξ αθθαβέξ πμο ιέζα ηδξ εα ζοιαμφκ ηζ επμιέκςξ ημ ααειυ
ηδξ ακάπηολδξ ηδξ.
Απζπθέμκ είκαζ πνήζζιμ κα θαιαάκμοιε οπυρδ, αημθμοεχκηαξ ηζξ ανπέξ ηδξ
ακαπηολζαηήξ ροπμθμβίαξ, ηδ ζδιαζία πμο είπακ μζ μιυθμβεξ ζπέζεζξ ζηδκ παζδζηή ηζ
εθδαζηή δθζηία (ηςκ εκδθίηςκ πθέμκ βμκέςκ πμο ακααζχκμοκ ζηδκ ηάλδ ημο παζδζμφ ημοξ
ημ πανεθευκ ημοξ) ηαζ ημο πθαζζίμο πμο αοηέξ ακαπηφπεδηακ (αθάκα ή αζηζηυ
πεγμδνυιζμ), χζηε κα λεηαεανζζηεί δ ακηακάηθαζή ημοξ ζημ πεδίμ ηδξ ζοκακαζηνμθήξ
ζηδκ εκήθζηδ γςή ιέζα ζε ιζα μιάδα.
Η‘ αοηή ηδκ έκκμζα μ εηπαζδεοηζηυξ ηςκ κδπίςκ αθθά ηαζ εηπαζδεοηήξ ηςκ βμκέςκ
ημοξ, ιέζα απ‘ ημκ δζηηυ ημο νυθμ, δεκ ανηεί κα είκαζ απθυξ ιεηααζααζηήξ βκχζεςκ, αθθά
μθείθεζ κα είκαζ έκαξ μθμηθδνςιέκμξ ζοκημκζζηήξ εκενβδηζηχκ ηαζ ζοιιεημπζηχκ
δζαδζηαζζχκ ιάεδζδξ, δδθαδή κα επζηεθεί έκα νυθμ βζα ημκ μπμίμ είκαζ απαναίηδημ κα
δζαεέηεζ ζφκεεηα πνμζυκηα υπςξ:
 Ακδζαθένεηαζ βζα ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ ηαζ ημοξ απμδέπεηαζ
 Απζημζκςκεί μοζζαζηζηά
 Νοκημκίγεζ ηαζ μνβακχκεζ ηδκ μιάδα
 Λνμζδζμνίγεζ ηαηάθθδθα ημ πενζεπυιεκμ ηςκ δζδαηηζηχκ εκμηήηςκ ηαζ ημ
δζδαηηζηυ οθζηυ
 Αθανιυγεζ ιε εοεθζλία ιεβάθμ θάζια εηπαζδεοηζηχκ ηεπκζηχκ
 Νοκδέεζ ηδκ ηαηάνηζζδ ιε ηδκ ημπζηή αβμνά ενβαζίαξ ηαζ ηζξ ζοκήεεζεξ ηδξ
ημπζηήξ ημζκςκίαξ
 Έπεζ αοημβκςζία
 Ώοημαλζμθμβείηαζ ηαζ αοημακεθίζζεηαζ
Ξαοηυπνμκα βζα ηδ δζαιυνθςζδ ημο ζοκαζζεδιαηζημφ ηθίιαημξ ηδξ μιάδαξ, είκαζ
ηαίνζα δ δζηή ημο ζοκαζζεδιαηζηή ειπθμηή ζηδκ μιάδα, δ απμδμπή ηνζηζηήξ, ημ
λεδίπθςια ηδξ ηαοηυηδηάξ ημο, δ αλζμπμίδζδ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ ηςκ εηπαζδεοιέκςκ
ηαζ αέααζα ημ πάνζζια ηδξ εκζοκαίζεδζδξ.
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Γ εκζοκαίζεδζδ, ζφιθςκα ιε ημκ Rogers (1959), ακαθένεηαζ ζηδκ ζηακυηδηα: «Θα
ακηζθαιαάκεηαζ ηακείξ ημ εζςηενζηυ πθαίζζμ ακαθμνάξ ηάπμζμο άθθμο ιε αηνίαεζα, ιε ηα
ζοκαζζεδιαηζηά ζημζπεία ηαζ κμήιαηα πμο εκοπάνπμοκ ζε αοηυ, ζακ κα ήηακ εηείκμξ μ
άθθμξ άκενςπμξ, πςνίξ υιςξ κα πάκεηαζ ημ ‗ζακ‘» (Ηαθζηζχζδ- ΖμΎγμο, 2001: 110).
πςξ επίζδξ δζαηοπχκεζ μ (Goleman, 1998:169), μ πεζνζζιυξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ
ηάπμζμο άθθμο -δ ηέθεζα ζπέζδ ηςκ ακενςπίκςκ ζπέζεςκ- απαζηεί ηδκ ςνίιακζδ ηδξ
αοημννφειζζδξ ηαζ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ. Λνυηεζηαζ βζα «δελζυηδηεξ πμο ςνζιάγμοκ» ηαζ
επζηνέπμοκ ζημκ άκενςπμ κα πεηοπαίκεζ ιζα ημζκςκζηή επαθή, κα δίκεζ χεδζδ ηαζ
έιπκεοζδ ζημοξ άθθμοξ, κα πεηοπαίκεζ ζηζξ πμθφ πνμζςπζηέξ ζπέζεζξ, κα πείεεζ ηαζ κα
επδνεάγεζ, κα ηάκεζ ημοξ άθθμοξ κα κζχεμοκ άκεηα.
Έπμκηαξ θμζπυκ έκαξ εηπαζδεοηήξ ςξ ααζζηυ άλμκα ηζξ παναπάκς ανπέξ, ακ δ ζηάζδ
ημο παναηηδνίγεηαζ απυ ζμαανυηδηα ηαζ αλζμπζζηία ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εθεβπυιεκδ
μζηεζυηδηα ιε ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ, ακ ηα ακηακαηθαζηζηά ημο είκαζ ζοκεπχξ
εκενβμπμζδιέκα ηαζ μζ ζοιπενζθμνέξ ημο ηνμπμπμζμφκηαζ ιε αάζδ ηζξ ζοκεήηεξ ηςκ
εηπαζδεομιέκςκ ηαζ ηςκ πμζηίθςκ ζοκεδηχκ, ακ είκαζ λεηάεανμ ημ αηαδδιασηυ πνμθίθ
πςνίξ ηδκ ηαηάπνδζδ ηδξ έδναξ, ηυηε δοκδηζηά αολάκεζ ηζξ πζεακυηδηεξ ιζαξ εεηζηήξ ηαζ
δδιζμονβζηήξ θεζημονβίαξ εκυξ πνμβνάιιαημξ Αηπαίδεοζδξ Ακδθίηςκ.
3.3. Αμηνιόγεζε
Γ πνυηαζδ θμζπυκ εκ ηαηαηθείδζ, βζα ζοκεηπαίδεοζδ βμκέςκ ηαζ παζδζχκ, ιε ηδκ ίδζα
ιέεμδμ αθθά πνμζανιμζιέκεξ ηεπκζηέξ, ζημ ίδζμ πνμκζηυ πθαίζζμ ηαζ ιε ημ ίδζμ
ακηζηείιεκμ, μδδβεί ηυζμ ηδ ιαεδζζαηή υζμ ηαζ ηδκ επζημζκςκζαηή δζαδζηαζία ζε ιζα
ζοκανπαζηζηή ηαζ πμθοεπίπεδδ ηαηάζηαζδ, ηυζμ βζα ημοξ ειπθεηυιεκμοξ ιαεδηέξ ηαζ
εηπαζδεουιεκμοξ, υζμ ηαζ βζα ημοξ ίδζμοξ ημοξ εηπαζδεοηέξ-εηπαζδεοηζημφξ. ΐνίζημκηαζ
υθμζ ζε ιζα ζφκεεηδ δζαδζηαζία γφιςζδξ ηαζ αοημεπίβκςζδξ υπμο υθα είκαζ πζεακά. Ξα
πζμ πνήζζια πνμσυκηα υιςξ είκαζ ηα ακηζδάκεζα ζοιπενζθμνάξ. Κ ιαεδηήξ ιεηαθένμκηαξ
ηδκ ειπεζνία ημο ζημ ζπίηζ εηπαζδεφεζ ημκ βμκζυ ημο ζε ακηζηείιεκμ υπμο ηαζ μ ίδζμξ
εηπαζδεφεηαζ ιε ηδκ ίδζα ιεεμδμθμβία ηαζ ηαηηζηή. Κ εηπαζδεουιεκμξ βμκέαξ είκαζ ζε εέζδ
κα εηπαζδεφζεζ αθθά ηαζ κα πνμεηηείκεζ ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ζημ ζοβηεηνζιέκμ
ακηζηείιεκμ ημο παζδζμφ ημο αθθά ηαζ πθήνςξ κα ηαηακμήζεζ ηα υζα ημζκςκμφκηαζ ιεηαλφ
ημοξ.
Γ επζζηνμθή ημο βμκέα ζηδκ ηάλδ ημκ θένκεζ ζε ιζα ζδζυιμνθδ επαθή ιε ημκ εαοηυ
ημο, ημ παζδί ημο, ημκ εηπαζδεοηζηυ.
Κ εηπαζδεοηζηυξ βίκεηαζ εηπαζδεοηήξ. Κ εκήθζηαξ πδβαζκμένπεηαζ απυ ημκ νυθμ ημο
βμκέα ζημ νυθμ ημο εηπαζδεουιεκμο ηαζ απμθαιαάκεζ ηα ακηζδάκεζα ζοιπενζθμνάξ.
Ξα υνζα επακαπνμζδζμνίγμκηαζ.
4. Δηαπηζηώζεηο από ηελ εθαξκνγή
θεξ μζ παναπάκς δζαπζζηχζεζξ πνμένπμκηαζ απυ δνάζεζξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ ζημ πχνμ
ημο ζπμθείμο ηαζ απμηεθμφκ ενβαζηδνζαηυ οθζηυ. Δεκ απμηεθμφκ ζπεδζαζιυ επί πάνημο
αθθά δμηζιαζίεξ ιέζα ζηδ ζπμθζηή πνάλδ. Λζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο
πνμηείκμκηαζ δμηζιάζηδηακ ζε ηνεζξ δζαδμπζηέξ ζπμθζηέξ πνμκζέξ. Κζ εειαηζηέξ
αθμνμφζακ ηδκ ιάκα ςξ ιμνθή ιέζα ζημ πνυκμ ηαζ ζημοξ νυθμοξ ηδξ ηαζ ηδ
Θεζζαθμκίηδ ςξ πυθδ βέκμοξ εδθοημφ.
Κζ βμκείξ δμφθερακ ιε ζαθήκεζα πάκς ζημ πεγυ ηαζ ζημ πμζδηζηυ είδμξ,
ελαζηήεδηακ πάκς ζε θμβμηεπκζηά είδδ, δζήβδια, ιοεζζηυνδια, αοημαζμβναθία, επζζημθή,
πανςδία, εθεφεενμ ηαζ παναδμζζαηυ ζηίπμ, πασημφ ηαζ θίιενζηξ αθθά ηαζ ζε θμβμηεπκζηέξ
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ηεπκζηέξ αθδβδιαηζημφξ ηνυπμοξ, αζηήζεζξ φθμοξ, conversation poems ηαζ αοηυιαηδ
βναθή.
Κζ ιαεδηέξ δζέηνζκακ ημ, ιφεμ απυ ημ παναιφεζ, ηδκ αθήβδζδ ηαζ ηδκ απαββεθία
απυ ηδκ ακάβκςζδ, ιε αοευνιδημ θυβμ πνμπχνδζακ ζε αθδβήζεζξ ηαζ ιοεμπθαζίεξ, εκχ
ζοζηδιαηζηά έπαζλακ ιε ημ, ζηίπμ ηαζ ηδκ μιμζμηαηαθδλία.
θα αοηά ηάης απυ ηδκ ίδζα εειαηζηή μιπνέθα, ια ηονίςξ ηάης απυ ηδκ ημζκή
επζεοιία ζοκφπανλδξ ζοκαθθαβήξ, επζημζκςκίαξ ηαζ ζοκδδιζμονβίαξ.
Ξμ ιεβαθφηενμ ηένδμξ είκαζ μ ιεηαζπδιαηζζιυξ ηςκ ζηάζεςκ υθςκ απέκακηζ ζηδκ
εηπαίδεοζδ, ζηδκ επζημζκςκία ηαζ ζημοξ πνμηαεμνζζιέκμοξ νυθμοξ ηαζ δ ηέπκδ ιέζς ηδξ
Δδιζμονβζηήξ Γναθήξ απμηεθεί έκα ελαζνεηζηυ ενβαθείμ.
Δμοθεφμκηαξ ηαζ ηονίςξ ημθιχκηαξ κα εζζάβμοιε ηδ Δδιζμονβζηή Γναθή ζημ
Θδπζαβςβείμ ηαζ ηαοηυπνμκα εηπαζδεφμκηαξ ηαζ ημοξ βμκείξ ηςκ ιαεδηχκ, είκαζ ζίβμονμ
πςξ μ εηπαζδεοηζηυξ εα ανεεεί ιπνμζηά ζ΄ έκα κέμ ζοκανπαζηζηυ ηυζιμ πμο εα ημο
δχζεζ κέα ηίκδηνα ηαζ πενζζζυηενμ παιυβεθμ ηαζ ηέθζ ζηδ δμοθεζά ημο. Ώοηυ υιςξ πμο
πενζζζυηενμ εα ημκ εηπθήλεζ, δεκ είκαζ ιυκμ ηα ζοββναθζηά απμηεθέζιαηα ηςκ εκδθίηςκ,
δεκ είκαζ δ ιμνθή ηδξ ζοκμθζηήξ μιάδαξ πμο δδιζμονβείηαζ, υζμ δ ηαζκμφνβζα αοθαία πμο
ηα 5πνμκα ηαζ 6πνμκα παζδζά ακμίβμοκ, ηζ υθα αοηά πμο ιπμνμφκ κα επζκμήζμοκ ηαζ κα
δδιζμονβήζμοκ.
Γζαηί αηυιδ ηαζ μ πζμ εεςνδηζηυξ επαββεθιαηίαξ εα παναδεπεεί πςξ ηίπμηα δεκ
είκαζ πζμ πναβιαηζηυ απυ ηδκ πνάλδ, πζμ αζςιαηζηυ απυ ημ αίςια, πζμ απμηεθεζιαηζηυ
βζα ηδ βκχζδ απυ ηδ δνάζδ.
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Νεξίιεςε
Ηέζα απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ εζζήβδζδ εα πανμοζζαζηεί δ αλζμπμίδζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζημ ιάεδια
ηδξ Δζημνίαξ. Γ πχνα ιαξ είκαζ έκα ηνακυ πανάδεζβια, υπμο ηα θμβμηεπκζηά ηείιεκα ιε ηα αζχιαηα
ηςκ ζοββναθέςκ ένπμκηαζ κα «θςηίζμοκ» ηζξ πηοπέξ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ. Γ ζζημνζηή αθήεεζα δεκ
πάκεηαζ ιέζα ζημ θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ ελαζηίαξ ημο ιοεμπθαζηζημφ ζημζπείμο αθθά ακηίεεηα δίκεηαζ
ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε μζ ακαβκχζηεξ κα αζχκμοκ ηα ζζημνζηά βεβμκυηα ιέζς ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ
θυνηζζδξ. Ώοηά ηα ζημζπεία θμζπυκ πνέπεζ κα εηιεηαθθεοηεί ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, βζα κα ηάκεζ
ημ ιάεδια ηδξ ζζημνίαξ πζμ εθηοζηζηυ ζηα παζδζά. Αζδζηυηενα, εκδείηκοηαζ δ πνήζδ ζζημνζηχκ
παναιοεζχκ βζα ηζξ ιζηνυηενεξ ηάλεζξ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο εκχ βζα ηζξ ιεβαθφηενεξ ιπμνμφκ κα
πνδζζιμπμζδεμφκ ζζημνζηά ιοεζζημνήιαηα, αηνζηζηά έπδ αηυια ηαζ δδιμηζηά ηναβμφδζα. Νηδ
ζοκέπεζα ηδξ εζζήβδζδξ, πνμαάθθμκηαζ ηα μθέθδ βζα ημοξ ιαεδηέξ, πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ
ζφιπναλδ ηςκ ημιέςκ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ηδξ ζζημνίαξ αθθά ακαδεζηκφμκηαζ ηαζ μζ εζδζηυηενεξ
δελζυηδηεξ, πμο απμηηχκηαζ ιέζα ζηδκ ηάλδ. Απζπνυζεεηα, απμδεζηκφεηαζ υηζ δ πνήζδ ηδξ
θμβμηεπκίαξ ιπμνεί κα αμδεήζεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Δζημνίαξ αηυια ηαζ βζα
παζδζά ιε Ηαεδζζαηέξ Δοζημθίεξ, πμο ημοξ θαίκεηαζ δοζκυδημ ςξ ακηζηείιεκμ. Ξέθμξ, παναηίεεκηαζ
ζοβηεηνζιέκεξ πνμηάζεζξ αζαθίςκ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ, πμο ιπμνμφκ κα εθανιμζημφκ ζημ ιάεδια
ηδξ ζζημνίαξ βζα ηδκ εηάζημηε πνμκζηή ααειίδα, πμο ιεθεηάηαζ.
Θέμεηο θιεηδηά: Δζημνία, Ζμβμηεπκία, δζεπζζηδιμκζηυηδηα, αζςιαηζηυηδηα, Δζημνζηυ ιοεζζηυνδια

Γηζαγσγή
Γ ζζημνζηή δζδαζηαθία ζημ ζπμθείμ είκαζ ςθέθζιμ κα ζοκδοάγεηαζ ηυζμ ιε
ζοκαζζεδιαηζηά, υζμ ηαζ θμβζηά ενεείζιαηα, πμο βεκκχκηαζ απυ ηδκ αζζεδηζηή ημο
θμβμηεπκήιαημξ (ΐαβζακυξ, 1995: 110). Νπένιαηα αοηήξ ηδξ ακηίθδρδξ οπάνπμοκ ήδδ ζηα
αζαθία ηςκ Θνδζηεοηζηχκ ηαζ ηδξ Δζημνίαξ. Νηα αζαθία ηδξ ζζημνίαξ, βζα πανάδεζβια,
πανάθθδθα ιε ηα επζζηδιμκζηά ηείιεκα οπάνπμοκ ηαζ απμζπάζιαηα απυ ανπαία ηείιεκα
ζε ιεηάθναζδ, αογακηζκά, ιανηονίεξ ή πδβέξ, ηαζ θίβα θμβμηεπκζηά. Νηδ ζφβπνμκδ
πμθοαζζεδηδνζαηή ημζκςκία ιαξ δ ζφιπναλδ δφμ ή ηαζ πενζζζυηενςκ βκςζηζηχκ
ακηζηεζιέκςκ ηαοηυπνμκα ζηδκ ηάλδ ηνίκεηαζ ακαβηαία, βζα κα απμηηήζμοκ ηα παζδζά ιζα
ηαεμθζηή εζηυκα ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ (Ώεακαζμπμφθμο, 2004: 107).
Γ πανμφζα εζζήβδζδ θμζπυκ εα πανμοζζάζεζ ηζξ ζπέζεζξ ηςκ δφμ βκςζηζηχκ ημιέςκ (ηδξ
Δζημνίαξ ηαζ ηδξ Ζμβμηεπκίαξ), εα πνμαάθεζ ηα μθέθδ ηδξ πανάθθδθδξ πνήζδξ ημοξ βζα
ημοξ ιαεδηέξ ηαζ εα πανμοζζάζεζ εθανιυζζιεξ πνμηάζεζξ βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ.
Ορέζε ηζηνξίαο θαη ινγνηερλίαο
Ώπυ ηα μιδνζηά, ηζυθαξ, πνυκζα δ ζζημνία «πενκμφζε» ιέζα ζηα πμζήιαηα ηαζ ζηα άθθα
θμβμηεπκζηά ηείιεκα. Γ πμίδζδ δδθαδή, υπςξ ηαζ δ θμβμηεπκία, ζοκήεζγε κα ηαηαβνάθεζ
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δζάθμνα ή υθα ηα ζζημνζηά δνχιεκα ηδξ επμπήξ ηςκ ζοββναθέςκ ηδξ ή ηαζ παθζυηενα
(ΐαβζακυξ, 1995: 105-106). Γ θμβμηεπκία, ζοκεπχξ είκαζ άννδηα ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ
ζζημνζηυηδηα. Γ ζζημνζηυηδηα δεκ πνέπεζ κα απμηεθεί ιαηζά απμηθεζζηζηά ζηναιιέκδ ζημ
πανεθευκ αθθά ιέζμ βζα κα «θζθηνάνμοιε» ηζξ ηαηαζηάζεζξ ημο πανυκημξ. Ξμ κα ένεμοιε
ζε επαθή ιε έκα ένβμ ζηδκ επμπή ημο είκαζ ηυζμ ζδιακηζηυ ιε ημ κα ημ βκςνίζμοιε ηαζ
ζηδκ επμπή ιαξ. Ώηυιδ πζμ ζδιακηζηυ, ςξ πνμξ ηδκ ακάδεζλδ ηδξ ζζημνζηυηδηάξ ημο, είκαζ
κα ηαηακμήζμοιε ημ ένβμ «ιέζα ζημ ζφκμθμ ηςκ ζπέζεςκ ηδξ επζημζκςκίαξ ημο ιε
πμζηίθμοξ δέηηεξ ζε δζάθμνεξ πνμκζηέξ ζηζβιέξ.» (Φνοδάηδ, 2003: 236).
Θα ήηακ πανάθεζρδ κα ιδκ ακαθένμοιε ημ βεβμκυξ υηζ ζημ πθαίζζμ ηδξ εεκζηήξ ιαξ
ζζημνίαξ, μζ ζδιακηζηυηενμζ πμζδηέξ ηαζ θμβμηέπκεξ ιαξ έπμοκ πμθφ ζοπκά θεζημονβήζεζ
ςξ μοζζαζηζημί ζζημνζμβνάθμζ. (Βάβημο, 2005: 25). Παναηηδνζζηζηά είκαζ ηα παναδείβιαηα
ηδξ Λδκεθυπδξ Δέθηα, ηδξ Άθηδξ Βέδ, ηδξ Βςνγ Νανή ηαζ πμθθχκ άθθςκ πμο
ειπκεφζηδηακ απυ ηδκ ζζημνία ιζαξ πχναξ πζθζάδςκ πνυκςκ. Γ πανάεεζδ ηςκ ζζημνζχκ
ηςκ δδιζμονβχκ ιπμνεί κα βίκεζ ιε άιεζμ ή ιε έιιεζμ ηνυπμ. Γζα κα βίκεζ πζμ ζαθέξ,
ηάπμζμζ δδιζμονβμί παναεέημοκ ηα πνμζςπζηά ημοξ αζχιαηα ιέζς ηςκ ένβςκ ημοξ
(άιεζμξ) εκχ άθθμζ έπμοκ ιεθεηήζεζ δζελμδζηά ηζξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ ηαζ ηα ζδιακηζηά
ζζημνζηά βεβμκυηα, πμο πενζβνάθμοκ, πςνίξ κα ηα έπμοκ γήζεζ (έιιεζμξ).
Ώπυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ θμβμηεπκία, υπςξ ηαζ ηάεε ιμνθή ηέπκδξ δζαιμνθχκεηαζ
απυ ηδ γςή ηαζ ηδκ ακαπανάβεζ ηαοηυπνμκα. Εάεε θμβμηεπκζηυ ένβμ απμηεθεί
ιζηνμβναθία ημο ηυζιμο. Λαζδαβςβεί, απμηαθφπηεζ θακεάκμοζεξ ηαηαζηάζεζξ,
ιεημοζζχκεζ ζε βυκζιδ δφκαιδ ηδκ μιμνθζά ακάθμβα ιε ημοξ ηαζνμφξ ηαζ ηζξ ζζημνζηέξ
επμπέξ, ιε ηα ημζκςκζηά οπυααενα αθθά ηαζ ιε ηδ δζαηνζκυιεκδ ζηακυηδηα ημο
δδιζμονβμφ θμβμηέπκδ. Ξμ θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ, ςξ πνμξ αοηυ πμο ηαηαβνάθεζ
ακηζηεζιεκζηά, «απμεδηεφεηαζ» ζηδκ ζζημνία, ακηζπνμζςπεφεζ έκακ πμθζηζζιυ, είκαζ
θμνέαξ αλζχκ ηαζ ζδεχκ, πμο πνμζακαημθίγμοκ ηδ ζοκείδδζδ ηαζ ηδ δνάζδ. πςξ
ζοιπθδνχκεζ ηαζ δ Α.Φνοδάηδ ηάεε θμβμηεπκζηυ ένβμ είκαζ ιζα ρδθίδα ζημ ιςζασηυ ηδξ
θμβμηεπκζηήξ γςήξηαζ ηδξ ημοθημφναξ εκυξ ηυπμο, είκαζ δδθαδή έκα κημημοιέκημ, ιζα
κυιζιδ ζζημνζηή ηαζ πμθζηζζιζηή ιανηονία (Φνοδάηδ, 2003: 233).
Κπςζδήπμηε πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ δεκ πνμζπαεεί μ έκαξ ηθάδμξ κα ακηζηαηαζηήζεζ
ημκ άθθμ αθθά ιεθεηάιε ηαζ ημοξ δφμ, «βζα κα ηαηακμήζμοιε ηδκ ακενχπζκδ πενζπέηεζα
ζημ δζάκοζια ημο πνυκμο ηαζ ηςκ ηυπςκ» (Ώεακαζμπμφθμο, 2004: 107).
Ξέθμξ, ζηδκ άπμρδ υηζ ηα παζδζά πνέπεζ κα δζδάζημκηαζ ηδκ εεκζηή ημοξ Δζημνία
ιυκμ απυ ηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα ελαζηίαξ ημο ιοεμπθαζηζημφ ζημζπείμο ηςκ παζδζηχκ
θμβμηεπκζηχκ αζαθίςκ, μζ ίδζμζ μζ ζοββναθείξ ημ δζαρεφδμοκ. Νηδκ εθθδκζηή παζδζηή
θμβμηεπκία παναηηδνζζηζηά είκαζ ηα παναδείβιαηα ηδξ Λδκεθυπδξ Δέθηα ηαζ ηδξ Άθηδξ
Βέδ, πμο έπμοκ ηαηακμήζεζ ημκ «ζθοβιυ» ηςκ παζδζχκ. Γνάθμοκ «πςνίξ ηαιπμφ» βζα
εέιαηα πμο πθήβςζακ ηαζ δίπαζακ ηδκ Αθθάδα, πνμζπαεχκηαξ κα ιδκ ηνμιάλμοκ ηα
παζδζά ηαζ ηδκ ίδζα ζηζβιή κα ιδκ ημοξ απμηνφρμοκ ηδκ αθήεεζα. Λανμοζζάγμκηαζ ηεθζηά
πενζζζυηενμ εζθζηνζκείξ απυ ημκ ζζημνζηυ-παζδαβςβυ, πμο δείπκεζ επζθοθαηηζηυξ ηαζ
αιήπακμξ βζα ηδκ πανάεεζδ ηςκ ζζημνζηχκ βεβμκυηςκ.
Δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο κέζσ ησλ ινγνηερληθώλ έξγσλ
Ξα θμβμηεπκζηά ηείιεκα θμζπυκ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ
ζζημνίαξ, ηαεχξ δίκμοκ ιζα ζθαζνζηή πθδνμθυνδζδ βζα ηα δεδμιέκα ηδξ επμπήξ.
Ξαοηυπνμκα απθμπμζμφκ ηδ βκχζδ, έηζζ χζηε κα είκαζ πνμζζηή ζηα παζδζά, πςνίξ κα ημοξ
ζηενμφκ ηδκ αζζεδηζηή απυθαοζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακάβκςζήξ ημοξ. ηακ δ
δζδαζηαθία είκαζ εοπάνζζηδ ηαζ αζςιαηζηή, ηυηε ημ ιάεδια ειπεδχκεηαζ πζμ εφημθα ηαζ
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ηαηαηηάηαζ δ βκχζδ ιε δζάνηεζα. Απζπθέμκ, μζ κέμζ ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ημκ
ηαθθζενβδιέκμ θυβμ ιέζα ζε δζαθμνεηζηά βκςζηζηά πθαίζζα ηαζ έηζζ ζοκεζδδημπμζμφκ
ααίαζηα ηδ δζαθμνά φθμοξ ακάιεζα ζηδ θμβμηεπκία ηαζ ζημκ επζζηδιμκζηυ θυβμ ημο
ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο ημοξ.
Άθθμξ έκαξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ πανάθθδθδ πνήζδ ηςκ δφμ ημιέςκ είκαζ δ
ακαβηαζυηδηα κα πενάζεζ μ δάζηαθμξ ζημοξ ιαεδηέξ ημο ηζξ αζχκζεξ πμθζηζζηζηέξ αλίεξ. Ξα
ζπμθζηά αζαθία ηδξ Δζημνίαξ δεκ ανημφκ ιυκα ημοξ βζ‘αοηυ ημ αανοζήιακημ
ζζημνζημιμνθςηζηυ ένβμ. Γ αμήεεζα θμζπυκ ηςκ ελςηεζιεκζηχκ ηαζ δζαηεζιεκζηχκ
ακαθμνχκ ηδξ Ζμβμηεπκίαξ, εα απμαεί απμηεθεζιαηζηή βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία.
Γ αθθδθεκένβεζα ηςκ δφμ βκςζηζηχκ πεδίςκ ιπμνεί κα έπεζ δφμ εθανιμβέξ. Νηδκ
πνχηδ πενίπηςζδ ηαηά ηδκ ηα Ώ. Ώεακαζμπμφθμο δ πνμζέββζζδ είκαζ οπμζηδνζηηζηήπναβιαημθμβζηή. Γ Ζμβμηεπκία δδθαδή ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζοιπθδνςιαηζηά ςξ
«πδβή» ζημ ιάεδια ηδξ Δζημνίαξ, ηαζ δ Δζημνία ιπμνεί ελίζμο κα θεζημονβήζεζ
«απμδεζηηζηά» βζα ημ εηάζημηε θμβμηεπκζηυ ένβμ. Πνήζζιμ εα ήηακ βζ‘αοηυ ημ θυβμ, κα
οπάνπεζ ζημ αζαθίμ ημο δαζηάθμο έκαξ ηαηάθμβμξ ιε ηα ζπμοδαζυηενα θμβμηεπκζηά
αζαθία, πμο είκαζ ειπκεοζιέκα ή ακαθένμκηαζ ζηα ζζημνζηά εέιαηα ημο δζδαηηζημφ
αζαθίμο, ηα μπμία εα ιπμνμφζε μ δάζηαθμξ κα πνμηείκεζ ζηα παζδζά ςξ αθμνιή βζα
πεναζηένς ελςζπμθζηυ δζάααζια. (Εαηζίηδ-Γηίααθμο, 1999: 105)
Γ δεφηενδ πνμζέββζζδ είκαζ δζαεειαηζηή-δζαθμβζηή. Ηπμνμφκ δδθαδή κα
πνδζζιμπμζδεμφκ δ Ζμβμηεπκία ηαζ δ Δζημνία βζα ηδ δζενεφκδζδ εκυξ ηεκηνζημφ ημζκμφ
εέιαημξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ιζαξ ζδεμθμβίαξ (π.π. εεκζηζζιυξ).
Αζδζηυηενα, ημ ιάεδια ηδξ Δζημνίαξ ιπμνεί κα ειπθμοηζζηεί ζηζξ ιζηνυηενεξ ηάλεζξ
ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο ιε ζζημνζηά παναιφεζα εκχ ζηζξ ιεβαθφηενεξ μ δάζηαθμξ ιπμνεί
κα πνδζζιμπμζήζεζ ζζημνζηά ιοεζζημνήιαηα. Ξμ άλζμ ζζημνζηυ ιοεζζηυνδια έπεζ ηδκ
ζηακυηδηα κα ιεηαδίδεζ ζημκ ακαβκχζηδ εηείκδ ηδκ απνμζδζυνζζηδ βμδηεία ημο
παναιοεζμφ, ηδ βθοηζά ιέεδ ηαζ κμζηαθβία ημο, πμο πςνίξ κα ημ ηαηαθάαμοιεεηιδδεκίγμοκ ηάεε εζςηενζηή ιαξ ακηίζηαζδ ηαζ ιαξ ιεηαθένμοκ δέζιζμοξ ζημκ ηυζιμ
ηδξ νέιαδξ ηαζ ημο μκείνμο. Ώοηή ηδ βμδηεία ιυκμ μζ ηεπκίηεξ ημο θυβμο ηαζ υπζ απθά μζ
βκχζηεξ ηδξ ζζημνίαξ ιπμνμφκ κα ιεηαδχζμοκ. Ώπαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδ
ζοββναθή εκυξ ζζημνζημφ ιοεζζημνήιαημξ είκαζ δ πμθφ ηαθή βκχζδ ηςκ ζζημνζηχκ
δεδμιέκςκ ηδξ επμπήξ, χζηε μζ πενζβναθέξ κα είκαζ αηνζαείξ αθθά ηαζ πεζζηζηέξ. Δεκ ανηεί
υιςξ ιυκμ αοηυ. Λνέπεζ μ ζοββναθέαξ κα δζαεέηεζ παναηδνδηζηυηδηα, ηνζηζηυ πκεφια ηαζ
«κα πνμπςνεί απυ ηδκ επζθάκεζα ζημ αάεμξ ημο ζζημνζημφ βίβκεζεαζ. Πάνδ ζηδκ
ζηακυηδηα αοηή ηςκ ζοββναθέςκ ηςκ ζζημνζηχκ ιοεζζημνδιάηςκ δ ζζημνία ακαδείπκεηαζ
ηαθφηενα ηαζ θςηίγεηαζ ζηζξ ζημηεζκέξ πθεονέξ ηδξ» (Εαθθένβδξ, 1990:90).
Θα ήηακ ιεβάθδ πανάθεζρδ, ακ δεκ ακαθέναιε ηδ πνδζζιυηδηα ηδξ πμίδζδξ ζηδ
δζδαηηζηή ηδξ Δζημνίαξ. Ώκάθμβα θμζπυκ ιε ηδκ ζζημνζηή πενίμδμ πμο ελεηάγμοιε, οπάνπεζ
πμζηζθία ένβςκ έιιεηνμο θυβμο απυ αηνζηζηά έπδ, βζα ηδ αογακηζκή ζζημνία ιέπνζ ηαζ
δδιμηζηά ηναβμφδζα. Ξα δδιμηζηά ηναβμφδζα, πμο εκχκμοκ ηδ ζφβπνμκδ Αθθάδα ιε ηδκ
ανπαζυηδηα, δζαηνίκμκηαζ ζηα ζζημνζηά ηαζ ζηα ηθέθηζηα. Αηεί πενζβνάθμκηαζ αθεκυξ ηα
πνυζςπα ηδξ επακάζηαζδξ ημο 1821 ηαζ δ δνάζδ ημοξ ηαζ αθεηένμο ζδιακηζηέξ ζζημνζηέξ
ιάπεξ, υπςξ ηδξ Άθςζδξ ηδξ Ξνζπμθζηζάξ η.θπ. Απίζδξ, ημ βεβμκυξ υηζ ηα παζδζά ιπμνμφκ
κα ημ απμθαφζμοκ ηαζ ιεθμπμζδιέκμ πνμζδίδεζ παναζηαηζηυηδηα ζηδ δδιμηζηή πμίδζδ.
Γζα ηδ κευηενδ ζζημνία ηδξ Αθθάδαξ ακηίζημζπα ιπμνεί κα βίκεζ πνήζδ ηςκ
πμζδιάηςκ ηςκ Γζάκκδ Μίηζμο ηαζ ημο Θζηδθυνμο ΐνεηηάημο. Κζ γςκηακέξ πενζβναθέξ
ημοξ «αζπιαθςηίγμοκ» ημκ ακαβκχζηδ ηαζ ημκ μδδβμφκ οπμζοκείδδηα ζηδκ ηαηάηηδζδ
ζζημνζηχκ βκχζεςκ.
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Λανάθθδθα, ημ πνμακαθενεέκ οθζηυ ιπμνεί κα πθαζζζςεεί ηαζ ιε ημ ηαηάθθδθμ
επμπηζηυ οθζηυ, υπςξ πάνηεξ δθεηηνμκζηέξ πδβέξ, μπηζηά κημημοιέκηα (π.π θςημβναθίεξ,
βεθμζμβναθίεξ, ένβα ηέπκδξ), δπδηζηά κημημοιέκηα (ηναβμφδζα, ναδζμθςκζηέξ εηπμιπέξ,
πμθζηζημί θυβμζ), ακηζηείιεκα ηέπκδξ αθθά ηαζ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ, πνμθμνζηέξ ιανηονίεξ
(π.π. ζοκεκηεφλεζξ), πίκαηεξ ηαζ βναθήιαηα(π.π. εηθμβζημί ηαηάθμβμζ), χζηε κα βίκεζ
πενζζζυηενμ αζςιαηζηή δ δζδαζηαθία βζα ηα παζδζά.
Μθέιε γηα ην καζεηή
Γ πνήζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ ζζημνίαξ ακαιθίαμθα έπεζ πμθθαπθά μθέθδ
βζα ημοξ ιαεδηέξ. Ηέζα ζηδκ ηάλδ πανάβεηαζ έκα αζςιαηζηυ οθζηυ ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο
εηπαζδεοηζημφ. Δεκ εθέβπμκηαζ ιυκμ μζ βκςζηζηέξ δελζυηδηεξ ηςκ παζδζχκ αθθά
ακαδεζηκφεηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ δελζμηήηςκ, πμο έπμοκ απμηηδεεί. Ώοηυ απμηεθεί ηίκδηνμ
βζα υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ, αηυια ηαζ βζα εηείκμοξ, πμο δεκ είκαζ ορδθά ζηδ ααειμθμβζηά
ηθίιαηα ή πμο ακηζιεηςπίγμοκ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ, ηαεχξ ηζκδημπμζμφκηαζ ζηδκ ηάλδ
ιε άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ εκζζπφεηαζ δ αοημεηηίιδζή ημοξ. «Ώκαδεζηκφεζ αοημφξ πμο
βνάθμοκ ηαζ ιζθμφκ μνεά, αθθά ηαζ αοημφξ πμο εηθνάγμκηαζ αιήπακα ή ηαζ πμζδηζηά,
αοημφξ πμο είκαζ μνβακςιέκμζ αθθά ηαζ ημοξ αθδνδιέκμοξ μκεζνμπυθμοξ, ημοξ
πεζνςκαηηζηά ζηακμφξ αθθά ηαζ ημοξ θζβυηενμ ζηακμφξ, ημοξ ημζκςκζημφξ αθθά ηαζ ημοξ
ζημπαζηζημφξ ιαεδηέξ, ημοξ έλοπκμοξ αθθά ηαζ ημοξ θζβυηενμ έλοπκμοξ, ημοξ επζδέλζμοξ
αθθά ηαζ ημοξ αδέλζμοξ.» (Πμκημθίδμο, 2004: 51-52).
Γ ζζημνία δεκ απμηεθεί έκα αανεηυ ιάεδια πθέμκ βζα ηα παζδζά, βζαηί βίκεηαζ αίςια.
Εαηακμμφιε πςξ ηάεε ηζ πμο ζοκέαδ πηεξ άθδζε ημ απμηφπςιά ημο ζημ ζήιενα, ηαζ πςξ
ηάεε ηςνζκή ιαξ πνάλδ επδνεάγεζ ημ αφνζμ ηαζ ηζξ βεκζέξ πμο εα ένεμοκ. Γζα πανάδεζβια
ζηα ζζημνζηά ιοεζζημνήιαηα μ ζοββναθέαξ «ακαζηαίκεζ» ιζα άθθδ επμπή ιε ηδκ
ηαεδιενζκυηδηά ηδξ, ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηα ζζημνζηά βεβμκυηα, πμο ηδκ πθαζζζχκμοκ.
Λανάθθδθα, ιέζς ηδξ θμβμηεπκίαξ πνμαάθθμκηαζ δεζηά πνυηοπα ζημοξ ιαεδηέξ.
Εαηαθαααίκμοκ υηζ δ γςή είκαζ έκαξ ζοκεπήξ αβχκαξ ηαζ ηοθάεζ ιε ηυπμοξ ηαζ πυκμοξ,
πμο ζοβηνμημφκ ηδκ ακενχπζκδ πείνα. Ξμ παζδί αθέπμκηαξ μζ ήνςεξ ημο κα
ακηζιεηςπίγμοκ δζθδιιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ, απμηηά πνυηοπα πνμξ ιίιδζδ ηαζ πνυηοπα
πνμξ απμθοβή. Ώημθμοεχκηαξ επζηοπδιέκμοξ ακενχπμοξ ηαζ ζοζηήιαηα ημο
πανεθευκημξ, απμθεφβμοιε κα ηάκμοιε ηα ίδζα θάεδ ιε αοημφξ ηαζ ηενδίγμοιε ζε
έιπκεοζδ ηαζ δφκαιδ. Ηέζα απυ ηδκ μιμνθζά ηδξ θμβμηεπκίαξ, πενκμφκ ααίαζηα
ιδκφιαηα βζα ηζξ αλίεξ ηδξ δδιμηναηίαξ, «ημ νυθμ ημο θαμφ ζηα πθαίζζα ημο
δδιμηναηζημφ πμθζηεφιαημξ, ηδκ ηζιςνία βζα ημοξ δοκάζηεξ ηςκ εεκχκ» (ΐαβζακυξ, 1995:
196).
Κζ ιαεδηέξ ιέζς ηςκ θμβμηεπκζηχκ παναηηήνςκ ζοκεζδδημπμζμφκ ηζξ δζαθμνεηζηέξ
ενιδκείεξ ηαζ εζηυκεξ βζα ηδ γςή. Δεκ οπάνπεζ θμζπυκ ιυκμ έκαξ ηνυπμξ εέαζδξ ηδξ
πναβιαηζηυηδηαξ αθθά ηα παζδζά ιαεαίκμοκ κα ακηζιεηςπίγμοκ ηα βεβμκυηα ιε
εκζοκαίζεδζδ ηαζ ζθαζνζηυηδηα. Ηαξ ελδβεί πχξ ζοκδέμκηαζ αίηζα ηαζ απμηεθέζιαηα ηαζ
ιαξ εηπαζδεφεζ κα ηα ακαβκςνίγμοιε ζε υζα αθέπμοιε κα ζοιααίκμοκ βφνς ιαξ.
Ξαοηυπνμκα υιςξ πένα απυ ηδκ ηαθθζένβεζα πμθοπμθζηζζιζηήξ ζοκείδδζδξ δ
ζζημνζηή θμβμηεπκία ζοιαάθθεζ ζηδ δδιζμονβία εεκζηήξ ηαοηυηδηαξ. Ηαξ αμδεάεζ κα
αοημπνμζδζμνζζημφιε ζημκ πχνμ ηαζ ημκ πνυκμ. Ηάθζζηα μ ιεβάθμξ παζδαβςβυξ ιαξ
Δδιήηνζμξ Γθδκυξ οπμζηδνίγεζ υηζ ζηδ ιεθέηδ ηδξ κεμεθθδκζηήξ θμβμηεπκίαξ θακενχκεηαζ
πζμ έηδδθα δ εεκζηή ζοκείδδζδ, ζ‘αοηή δζαηοπχκμκηαζ μοζζαζηζηά ηαζ παναζηαηζηά ηαζ ιε
ηδκ πζμ ζοκεζδδηή ιμνθή υπζ ιυκμ μζ παναδυζεζξ ηαζ ηα ζδακζηά ημο έεκμοξ, ια ηαζ μζ πζμ
θεπηέξ ηαζ απυηνοθεξ ζοκαζζεδιαηζηέξ απμπνχζεζξ (Ηαθαθάκηδξ, 2005: 48).
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Κ ιαεδηήξ απμηηά ηαοηυπνμκα ηαζ ηάπμζεξ άθθεξ εζδζηυηενεξ δελζυηδηεξ. Λζμ
ζοβηεηνζιέκα ημ παζδί ηαθείηαζ κα :
1) ζοβηνίκεζ ηα ηείιεκα, βεβμκυξ πμο πνμτπμεέηεζ απυ ημ ιαεδηή κα ιπμνεί κα ηαλζκμιεί
ηαζ κα ηαηδβμνζμπμζεί ηα δεδμιέκα ημο, πμο είκαζ ιζα ζφκεεηδ δζαδζηαζία.
2) ανεζ ηζξ δζαθμνέξ ακάιεζα ζημκ επζζηδιμκζηυ θυβμ ημο ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο ηαζ ζημ
θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ.
3) ακζπκεφζεζ ηδκ αλζμπζζηία ηςκ βεβμκυηςκ ιέζα απυ ηδ δζαζηαφνςζδ ηςκ πδβχκ.
4) ελάβεζ ζοιπενάζιαηα φζηενα απυ ηδ δζελμδζηή ιεθέηδ ηςκ δεδμιέκςκ ημο.
5) ακαβκςνίζεζ ηαζ κα πενζβνάρεζ ημ ζζημνζηυ πθαίζζμ: ημκ πνυκμ, ημκ πχνμ, ηα ζζημνζηά
βεβμκυηα πμο μνίγμοκ ηδκ ελέθζλδ ηδξ πθμηήξ, ημοξ παναηηήνεξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ μπηζηή
βςκία ημο ζοββναθέα ζημ ιοεζζηυνδια. (Ώπμζημθίδμο, 2004: 328)
6) ακζπκεφζεζ ηδκ ζζημνζηυηδηαξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ηαζ ηςκ αζζεδιάηςκ. Νε πμζμ
ααειυ δδθαδή ηα αημιζηά ζοιαάκηα ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ δνχςκ επδνεάγμκηαζ απυ
ηζξ ζζημνζηέξ ελεθίλεζξ ηαζ πμζα είκαζ δ ακηίδναζδ ηςκ δνχςκ ζε αοηήκ ηδκ επίδναζδ
(Ώπμζημθίδμο, 2004: 328).
7) ακαγδηήζεζ ηαζ ηαηαβνάρεζ πνμθμνζηέξ αθδβήζεζξ, ηναβμφδζα, ενφθμοξ, παναδυζεζξ,
ιανηονίεξ ακενχπςκ, πμο έγδζακ ηα ζζημνζηά βεβμκυηα.
Νξνηάζεηο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό
Ώκαιθίαμθα μ εηπαζδεοηζηυξ απμηεθεί ημ ζοκεηηζηυ δεζιυ ακάιεζα ζηα δφμ ιαεήιαηα ηαζ
ζημ ιαεδηή. Ώθεκυξ εα πνέπεζ πνχηα μ ίδζμξ κα ανίζηεζ ζοκανπαζηζηή ηδκ Δζημνία, βζα κα
ιπμνέζεζ κα ηδκ αθδβδεεί ιε ηνυπμ ζοκανπαζηζηυ. Ώκ εηείκμξ εεςνεί ιίγενμ ημ
ακηζηείιεκυ ηδξ, δεκ έπεζ ηαιία πζεακυηδηα επζηοπίαξ κα πνμζανιμζηεί ζηζξ κέεξ
επζδζχλεζξ ημο ιαεήιαημξ. Ώθεηένμο, βζα κα εκηαπεμφκ ηα θμβμηεπκζηά είδδ ζζημνζημφ
πενζεπμιέκμο, μ δζδάζηςκ πνέπεζ κα είκαζ εθμδζαζιέκμξ ιε ηδ ζπεηζηή θζθμθμβζηή ηαζ
ζζημνζηή ηαηάνηζζδ (Ζεμκηζίκδξ, 1996: 248) χζηε κα επζθέλεζ πνμζεηηζηά ημ οπμζηδνζηηζηυ
ημο οθζηυ. Νηα ζπμθζηά αζαθία ηδξ ζζημνίαξ πθέμκ οπάνπμοκ πνμηάζεζξ θμβμηεπκζηχκ
αζαθίςκ υιςξ ηαζ μ δάζηαθμξ πνέπεζ κα έπεζ πνμζςπζηή άπμρδ βζα ηα πενζζζυηενα.
Ξαοηυπνμκα μ εηπαζδεοηζηυξ δεκ πνέπεζ κα λεπκά υηζ δ Ζμβμηεπκία απμηεθεί ημ ιέζμ
ηδξ δζδαηηζηήξ ηδξ Δζημνίαξ, μπυηε πνέπεζ κα ζοκεπίζεζ κα ηαθθζενβεί ημ εκδζαθένμκ ηςκ
παζδζχκ βζα ηδ θμβμηεπκία. Κθείθεζ κα ημκζζηεί ζημ παζδί υηζ δεκ πνεζάγεηαζ
κ‘απμηςδζημπμζεί ηάεε θέλδ, πμο δζααάγεζ αθθά κ‘απμθαιαάκεζ ηδκ ακαβκςζηζηή
δζαδζηαζία ζημ ζφκμθυ ηδξ. Κ δάζηαθμξ πνέπεζ κα ηαηακμεί υηζ δ «ηαθθζένβεζα ηδξ
ακηαπυηνζζδξ ημο ιαεδηή δεκ ακαπηφζζεηαζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ, υπςξ δ ζηακυηδηα ημο κα
βνάθεζ, πμο βίκεηαζ ιε πζμ ιδπακζηυ ηνυπμ. Αίκαζ πμθφ πνμζςπζηή ηαζ ζδζςηζηή δ ζπέζδ
ημο ακαβκχζηδ ιε ηα ηείιεκα» (Εακαηζμφθδ, 2006: 256), ηαεχξ δ πνυζθδρδ ηαζ δ
ενιδκεία ημοξ επδνεάγεηαζ απυ ηα αζχιαηα, πμο έπεζ μ ηαεέκαξ.
Ακδεζηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ μ δάζηαθμξ, βζα κα
πθαζζζχζεζ ημ ιάεδια είκαζ δ δναιαημπμίδζδ, ημ εεαηνζηυ παζπκίδζ, δ παναβςβή
πνμθμνζηχκ ηαζ βναπηχκ ζζημνζχκ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ιαεδηέξ, μ παναηηδνζζιυξ
πνμζχπςκ ηαζ ηα εζηαζηζηά. Απίζδξ εεςνείηαζ αοημκυδημ υηζ δεκ αλζμθμβείηαζ δ επίδμζδ
ηςκ ιαεδηχκ ζε βναπηά δζαβςκίζιαηα αθθά ημ ζφκμθμ ηςκ επζθμβχκ ηαζ ηςκ δνάζεχκ
ημοξ, μζ δναζηδνζυηδηεξ παναβςβήξ θυβμο, δ ζοιιεημπή ημοξ ζηζξ ζογδηήζεζξ αθθά ηαζ δ
ζοιπενζθμνά ημοξ ζηα πθαίζζα ηδξ μιαδζηήξ ενβαζίαξ.
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Οπκπεξάζκαηα
Νφιθςκα θμζπυκ ιε υζα πνμακαθένεδηακ ηαηαθήβμοιε ζημ ζοιπέναζια υηζ δ
Ζμβμηεπκία πνμζθένεζ ακάζεξ ηαζ ιζα πζμ εκδζαθένμοζα πνμζέββζζδ ηδξ Δζημνίαξ. Ξα
παζδζά ιέζς ηδξ αζςιαηζηήξ πενζβναθήξ ηςκ βεβμκυηςκ, ηδξ απμοζίαξ ημο έκημκμο
δζδαηηζζιμφ ηαζ ημο ζοκαζζεδιαηζημφ ζημζπείμο απμηημφκ πνμζςπζηυ εκδζαθένμκ βζα ημ
ιάεδια, αολάκεηαζ μ ααειυξ αθμιμίςζδξ ηδξ κέαξ βκχζδξ ηαζ απμηημφκηαζ κέεξ
δελζυηδηεξ. Κ ζοκδοαζιυξ ζοκεπχξ ηςκ δφμ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ είκαζ απαναίηδημξ
βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ πμθφπθεονδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ παζδζχκ. Ξέθμξ, μ εηπαζδεοηζηυξ
εα πνέπεζ κ‘ απμηεθεί μ ίδζμξ ακαβκςζηζηυ πνυηοπμ, κα δείπκεζ εκεμοζζαζιυ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο ηαζ κα δζαεέηεζ ημ ηαηάθθδθμ βκςζηζηυ οπυααενμ βζα ημοξ
ακηίζημζπμοξ βκςζηζημφξ ημιείξ.
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Κζ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ απμηεθμφκ έκα ζπεηζηά πνυζθαημ πμθζηζζηζηυ θαζκυιεκμ ηαζ ιζα κέα
ιέεμδμ επζημζκςκίαξ ηςκ πμθζηζζηζηχκ πνμσυκηςκ. Ώπμηεθμφκ ηαοηυπνμκα δζαδνμιέξ ζημ πχνμ
ηαζ ζημ πνυκμ, ηαεχξ ζοκδοάγμοκ ηδ βεςβναθζηή πενζήβδζδ ζε ιζα πενζμπή, πενζθαιαάκμκηαξ ηδκ
παναηήνδζδ ηςκ ικδιείςκ ηαζ ηδκ ελμζηείςζδ ιε ηα ηαθθζηεπκζηά νεφιαηα, ιε ηδκ πκεοιαηζηή
πενζήβδζδ ζηδ πνμκζηή πενίμδμ πμο βέκκδζε ηα ικδιεία ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ,
ακαβκςνίγμκηαξ ηα αλζαηά ζοζηήιαηα, ηζξ πμθθαπθέξ ηαοηυηδηεξ ηαζ ηζξ πκεοιαηζηέξ γοιχζεζξ ηδξ
ημζκςκίαξ πμο ηα δδιζμφνβδζε. Γ ιεζμπμθειζηή Ώεήκα οπήνλε ημ ζηαονμδνυιζ ηδξ ακηζπανάεεζδξ
ηαζ ηδξ χζιςζδξ πμζηίθςκ απυρεςκ βζα ηδκ πμθζηζηή, ηδκ ημζκςκία, ηδ βθχζζα ηαζ ηδκ ηέπκδ. Κζ
πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ ιε επίηεκηνμ ηδ ιεζμπμθειζηή αεδκασηή ανπζηεηημκζηή έπμοκ ζηυπμ κα
ακαδείλμοκ ηζξ πνμηθήζεζξ ηδξ πενζυδμο, ηαεχξ μζ ανπζηέηημκεξ ηαθμφκηαζ κα ακηζιεηςπίζμοκ
γδηήιαηα ηδξ επέηηαζδξ ηδξ πυθδξ, ηδξ πνυαθερδξ θζθμλεκίαξ κέςκ ακαβηχκ ηαζ πνήζεςκ, ηαεχξ
ηαζ ηδξ ζηέβαζδξ ημο πνμζθοβζημφ πθδεοζιμφ. Κζ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ ζηδ ιεζμπμθειζηή Ώεήκα
εα έπμοκ ςξ αθμνιή ηδκ πενζήβδζδ ζε ανπζηεηημκήιαηα επζηοπδιέκςκ ανπζηεηηυκςκ, υπςξ ημο
Θζημθάμο ΘζημθαΎδδ ηαζ ημο ΐαζζθείμο Ξζαβνή, ιε ζηυπμ ημ ζημπαζιυ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαθθζηεπκζηή
έηθναζδ ηαζ ηζξ ανπζηεηημκζηέξ επζθμβέξ ηδξ επμπήξ ηαζ ηδκ ηαθθζένβεζα ημο δζάθμβμο ζπεηζηά ιε
ηδκ έηθναζδ ηςκ αλζχκ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή υρδ ηςκ ανπζηεηημκζηχκ ικδιείςκ.
Θέμεηο-θιεηδηά: πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ, ανπζηεηημκζηή, ιεζμπυθειμξ

1. Γηζαγσγή
Κζ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ απμηεθμφκ ηαοηυπνμκα ημ ιέζμ πνμζέββζζδξ ηαζ βκςνζιίαξ ηδξ
ζζημνίαξ ιζαξ πενζμπήξ, ηαεχξ ηαζ ημ ζφκενβμ βζα ηδκ πνμαμθή ηαζ ακάπηολή ηδξ. πςξ
ζδιεζχκεηαζ ζηδκ έηδμζδ ημο Νοιαμοθίμο ηδξ Αονχπδξ ζπεηζηά ιε ηδ δζαπείνζζδ ηςκ
εονςπασηχκ πμθζηζζηζηχκ δζαδνμιχκ, «δ ενιδκεία ηςκ Λμθζηζζηζηχκ Δζαδνμιχκ ςξ έκα
ενβαθείμ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηςκ πενζμπχκ, απμηεθεί πνυζθαηδ ελέθζλδ
ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ, εκανιμκζζιέκδ ιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ πμθζηζζηζηήξ
ηθδνμκμιζάξ πμο εηθνάγεηαζ ηυζμ ζε εεκζηυ επίπεδμ υζμ ηαζ ζε δζεεκέξ επίπεδμ, ιέζς
δζεεκχκ μνβακζζιχκ ηαζ εεζιχκ», υπςξ είκαζ ημ Δζεεκέξ Νοιαμφθζμ Ηκδιείςκ ηαζ
Ξμπμεεζζχκ (ICOMOS), δ UNESCO, ημ Νοιαμφθζμ ηδξ Αονχπδξ ηαζ δ Αονςπασηή Απζηνμπή
(Mariotti, 2015: 61). Κζ δζαδνμιέξ, οπυ αοηυ ημ πνίζια, ιπμνμφκ ενιδκεοεμφκ ςξ υνβακμ
ακάπηολδξ ηαζ αλζμπμίδζδξ ιζαξ εονφηενδξ ή πζμ πενζμνζζιέκδξ πενζμπήξ (Beltramo, 2013:
14).
Ξμ πμθζηζζηζηυ πθαίζζμ ηςκ δζαδνμιχκ, επμιέκςξ, πενζέπεζ πμζηζθία υρεςκ, υπςξ
είκαζ μζ εδαθζηέξ ή αηυιδ ηαζ δζαζοκμνζαηέξ πηοπέξ, μζ μζημκμιζηέξ, ημζκςκζηέξ ηαζ
δζαπμθζηζζιζηέξ μπηζηέξ, ηαεχξ ηαζ γδηήιαηα αζςζζιυηδηαξ (Berti, 2015: 15). Εαηά
ζοκέπεζα, δ έκκμζα ηςκ πμθζηζζηζηχκ δζαδνμιχκ, ζφιθςκα ιε ημ Δζεεκέξ Νοιαμφθζμ
Ηκδιείςκ ηαζ Ξμπμεεζζχκ (ICOMOS), επαολάκεζ ηδ ζδιαζία ηςκ ικδιείςκ ηαζ ηςκ
πμθζηζζηζηχκ ημπίςκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζε αοηέξ (ICOMOS Charter, 2008). Κζ
πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ εα ιπμνμφζακ κα μνζζημφκ ηαζ ςξ έκα ζφκεεημ πμθζηζζηζηυ αβαευ
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ηαζ ςξ ιζα πςνμηαλζηή ιεθέηδ πμο πενζθαιαάκεζ δζάθμνεξ πηοπέξ ηςκ πμθζηζζηζηχκ
εηθνάζεςκ (Berti, 2015: 15).
Κζ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ, ηαηά ζοκέπεζα, δεκ εα πνέπεζ κα εηθαιαάκμκηαζ ιε ηδκ
πενζμνζζιέκδ έκκμζα ηςκ θοζζηχκ μδχκ (Capp, 2002: 13), αθθά πενζθαιαάκμοκ ζφκμθμ
δνάζεςκ ηαζ ειπεζνζχκ. Γ ζφκεεηδ έκκμζα ημο πμθζηζζηζημφ αοημφ αβαεμφ πενζβνάθεηαζ
ακαθοηζηά ζηδ Πάνηα ημο ICOMOS βζα ηζξ Λμθζηζζηζηέξ Δζαδνμιέξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία
«μζ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ πνέπεζ κα πνμένπμκηαζ ηαζ κα ακηακαηθμφκ δζαδναζηζηέξ
ηζκήζεζξ ακενχπςκ, ηαεχξ ηαζ ηζξ πμθοδζάζηαηεξ, ζοκεπείξ ηαζ αιμζααίεξ ακηαθθαβέξ
πνμσυκηςκ, ζδεχκ, βκχζεςκ ηαζ αλζχκ ιεηαλφ ηςκ θαχκ ηαζ ηςκ πςνχκ ημοξ.» (ICOMOS
Charter, 2008). Απμιέκςξ, μζ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ ακηζπνμζςπεφμοκ ιζα δοκαιζηή ηαζ
ελεθζζζυιεκδ δζαδζηαζία πμθζηζζιζηχκ ζοκδέζεςκ, πμο ζοκεέημοκ ημ εφνμξ ηαζ ηδξ οθζηήξ
ηαζ άοθδξ πμθζηζζιζηήξ ηθδνμκμιζάξ.
Ξμ Νοιαμφθζμ ηδξ Αονχπδξ μνίγεζ ηζξ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ ςξ «έκα ένβμ
πμθζηζζηζηήξ εηπαζδεοηζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηαζ ημονζζηζηήξ ζοκενβαζίαξ πμο ζημπεφεζ ζηδκ
ακάπηολδ ηαζ ηδκ πνμχεδζδ εκυξ δνμιμθμβίμο ή ιζαξ ζεζνάξ δνμιμθμβίςκ, πμο
ααζίγμκηαζ ζε ιζα ζζημνζηή δζαδνμιή, ιζα πμθζηζζιζηή ακηίθδρδ, ζπήια ή θαζκυιεκμ (…)»
(Annexe Resolution CM/Res, 2013). Γ εηπαζδεοηζηή αλζμπμίδζδ ηςκ πμθζηζζηζηχκ
δζαδνμιχκ ιαξ εκδζαθένεζ ζδζαίηενα, χζηε κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ υπδια βζα ηδ βκςνζιία
ιε ηδκ ζζημνία ηαζ ηζξ πμθζηζζηζηέξ αλίεξ ιζαξ επζθεβιέκδξ πενζμπήξ (Εαναααζίθδ &
Ηζηεθάηδξ, 1999: 83).
Γ E. Berti (2013: 5) δζαηνίκεζ, ζε αδνέξ βναιιέξ, ηζξ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ ζε
ηαηδβμνίεξ ηαζ πνμηείκεζ ηδκ επζιένμοξ ηαλζκυιδζή ημοξ ζε ηνία λεπςνζζηά είδδ ζε ζπέζδ
ιε ηδκ ακάπηολδ ηςκ δζαδνμιχκ ζημ πχνμ. Γ πνχηδ ηαηδβμνία εα ιπμνμφζε κα
ζοιπενζθαιαάκεζ ηζξ δζαδνμιέξ ζε εηηεηαιέκα εδάθδ πμο ιμζνάγμκηαζ έκα ηεκηνζηυ εέια.
Νηδκ πενίπηςζδ αοηή, μ επζζηέπηδξ εα ιπμνεί κα αημθμοεεί έκα ιμκμπάηζ πμο εα ημκ
αμδεήζεζ κα ακηζθδθεεί ζε αάεμξ ηδ εειαηζηή εκυηδηα πμο ημο πνμηείκεηαζ. Γ δεφηενδ
ηαηδβμνία, ζφιθςκα ιε ηδκ ενεοκήηνζα, αθμνά ζηζξ βναιιζηέξ δζαδνμιέξ, πμο
ακηζζημζπμφκ ζε θοζζηά ιμκμπάηζα ή ζε δίηηομ ιμκμπαηζχκ. Γ ηνίηδ ηαηδβμνία αθμνά
ζηζξ δζαδνμιέξ πμο πνμαάθθμοκ έκα ζοβηεηνζιέκμ ή έκα ζφκμθμ πμθζηζζηζηχκ αβαεχκ, ηα
μπμία βκςνίγεζ ηαζ απμθαιαάκεζ μ επζζηέπηδξ αημθμοεχκηαξ ηδκ πνμηεζκυιεκδ δζαδνμιή.
Νηδκ ηνίηδ αοηή ηαηδβμνία εα ιπμνμφζακ κα εκηαπεμφκ μζ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ πμο
μνβακχκμκηαζ ςξ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια, ημ μπμίμ απεοεφκεηαζ είηε ζε ιαεδηζηέξ
μιάδεξ είηε ζε εκδθίημοξ.
Κζ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ, ζφιθςκα ιε ηζξ παναπάκς ακαθφζεζξ, ιπμνμφκ κα
θεζημονβήζμοκ ςξ εηπαζδεοηζηυ ενβαθείμ, ηυζμ βζα ημ ιαεδηζηυ υζμ ηαζ βζα ημ εκήθζημ
ημζκυ. Κζ δζαδνμιέξ ζηα ικδιεία ηαζ ηα πμθζηζζηζηά ημπία ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ ημ
ιέζμ κα πνμηαθέζμοκ ημ εκδζαθένμκ, κα πνμαθδιαηίζμοκ ημ ημζκυ, ηαζ κα επζπεζνήζμοκ,
ιέζς ηδξ θοζζηήξ πενζήβδζδξ ζημκ πχνμ ηαζ ηδξ ηαοηυπνμκδξ πκεοιαηζηήξ πενζήβδζδξ
ζημκ πνυκμ, κα απμηεθέζμοκ έκα δίαοθμ βκςνζιίαξ ηαζ επζημζκςκίαξ ηςκ αλζχκ ηαζ ηδξ
αανφηδηαξ ηςκ πμθζηζζηζηχκ αβαεχκ.
2. Οθνπόο θαη επηκέξνπο ζηόρνη ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο
Κ ζημπυξ ηδξ ιεθέηδξ ηδξ έκκμζαξ ηςκ πμθζηζζηζηχκ δζαδνμιχκ ηαζ ηςκ δνάζεςκ πμο
αοηέξ πενζθαιαάκμοκ ανίζηεηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα πνμζέββζζδξ ηαζ ενιδκείαξ ημοξ «ςξ
ένβμ πμθζηζζηζηήξ, εηπαζδεοηζηήξ ηθδνμκμιζάξ», ζφιθςκα ιε ημκ μνζζιυ ημο Νοιαμοθίμο
ηδξ Αονχπδξ, ςξ ενβαθείμ εηπαζδεοηζηυ. Απζπεζνχκηαξ αηνζαχξ ηδκ αλζμπμίδζδ ημο
εηπαζδεοηζημφ νυθμο ηςκ πμθζηζζηζηχκ δζαδνμιχκ, εα ζπεδζαζηεί ιζα πμθζηζζηζηή
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δζαδνμιή ςξ εηπαζδεοηζηή δνάζδ. Γζα κα ηαηαθήλεζ δ ιεθέηδ ζε αζθαθή ζοιπενάζιαηα εα
ελεηαζηεί μ παναηηήναξ, δ ζημπμεεζία ηαζ δ δμιή ηδξ δζαδνμιήξ ςξ παζδαβςβζηυ
ενβαθείμ (Berti, 2015: 17. Mariotti, 2015: 69). Κ ζημπυξ αοηυξ εα πναβιαηςεεί ιε ηδ
ιέεμδμ ηδξ ιεθέηδξ πενίπηςζδξ. Νοβηεηνζιέκα, ςξ εζδζηυηενδ πενίπηςζδ, εα
δδιζμονβδεεί βζα ημκ ζημπυ αοηυ ηαζ εα ελεηαζηεί ιζα πμθζηζζηζηή δζαδνμιή ζηδ
ιεζμπμθειζηή Ώεήκα.
Κζ επζιένμοξ ζηυπμζ ιπμνμφκ κα δζαηνζεμφκ ανπζηά ζηδκ ακάδεζλδ ηδξ ζδιαζίαξ
ηςκ πμθζηζζηζηχκ δζαδνμιχκ. Απζπθέμκ, εα πνέπεζ κα ακαθοεεί δ ζδιαζία αλζμπμίδζδξ
ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ηθδνμκμιζάξ επζζηναηεφμκηαξ εηπαζδεοηζηά ενβαθεία. Θα πνέπεζ κα
ελεηαζημφκ πεναζηένς μζ ζημπζιυηδηεξ πμο ελοπδνεηεί δ επζθμβή ηδξ ανπζηεηημκζηήξ
ηθδνμκμιζάξ, ζε ακηζπανααμθή ιε άθθεξ εηθάκζεζξ ημο πμθζηζζιμφ, ςξ ημ ηαηαθθδθυηενμ
εηπαζδεοηζηυ υπδια πμο εα μδδβήζεζ ζε πνμαθδιαηζζιυ ηαζ ακάπηολδ δζαθυβμο. Νε
ζοκέπεζα, εα δζενεοκδεμφκ μζ ζηυπμζ πμο ηαθφπηεζ δ εζηίαζδ ζηδκ ζζημνία ηδξ
ιεζμπμθειζηήξ πενζυδμο ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ αεδκασηή ανπζηεηημκζηή ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ
δεηαεηζχκ ημο 20μφ αζχκα ζηδκ Ώεήκα. Ώπμζημπχκηαξ, ηέθμξ, ζηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ
πνμηεζκυιεκδξ πμθζηζζηζηήξ δζαδνμιήξ, εα πνμδβδεεί δ πενζβναθή ηδξ ζημπμεεζίαξ ηδξ
ηαζ ηδξ δζάνενςζήξ ηδξ.
Ξα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα, επμιέκςξ, εα ιπμνμφζακ κα ανενςεμφκ ζοκμπηζηά ιε
ηζξ ελήξ δζαηοπχζεζξ:
Λμζεξ ακάβηεξ ελοπδνεηεί δ δδιζμονβία πμθζηζζηζηχκ δζαδνμιχκ; Λμζα παναηηδνζζηζηά
πανμοζζάγεζ δ αλζμπμίδζή ημοξ ςξ εηπαζδεοηζηυ ιέζμ;
Ηε πμζμ εηπαζδεοηζηυ θυβμ μζ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ πνμζεββίγμοκ ημ ημζκυ ημοξ, είηε
πνυηεζηαζ βζα ζπμθζηέξ ηάλεζξ είηε βζα μιάδεξ εκδθίηςκ;
Νε πμζα απμηεθέζιαηα εζηζάγμοκ μζ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ ηδξ ιεθέηδξ πενίπηςζδξ;
Λμζα επζημζκςκζαηή βθχζζα πνμζθένεηαζ βζα ηδκ δζάδμζδ ηςκ ιδκοιάηςκ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ζηυπςκ ηςκ πμθζηζζηζηχκ δζαδνμιχκ;
Λανμοζζάγμκηαξ ηαζ επελδβχκηαξ ηα αήιαηα ηδξ πνμηεζκυιεκδξ πμθζηζζηζηήξ
δζαδνμιήξ, εα επζπεζνδεεί κα δμεμφκ ηεηιδνζςιέκεξ απακηήζεζξ ζηα ενεοκδηζηά
ενςηήιαηα. Ξαοηυπνμκα, εα βίκεζ πνμζπάεεζα κα αλζμθμβδεμφκ μζ ζηυπμζ, ηα
πνμζδμηχιεκα απμηεθέζιαηα ηαζ δ δμιή ηδξ πμθζηζζηζηήξ δζαδνμιήξ πμο πνμηείκεηαζ ςξ
ιεθέηδ πενίπηςζδξ, άπμηζιχκηαξ ηα ζημζπεία πμο ζοθθέπεδηακ ηαηά ηζξ πζθμηζηέξ
εθανιμβέξ ηδξ δνάζδξ.
3. Δεκηνπξγία θαη νξγάλσζε αξρηηεθηνληθώλ πνιηηηζηηθώλ δηαδξνκώλ
Κ μνζζιυξ πμο πενζθαιαάκεηαζ ζηδ Πάνηα ηςκ Λμθζηζζηζηχκ Δζαδνμιχκ ημο ICOMOS
εέηεζ ςξ ααζζηή θεζημονβία ηςκ δζαδνμιςκ ηδκ ακενχπζκδ επζημζκςκία ηαζ ηζξ
αθθδθεπζδνάζεζξ ηςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ ζε γδηήιαηα αλζχκ, βκχζεςκ ηαζ ζδεχκ. Ξα
εέιαηα πμο ακαδεζηκφμκηαζ ηαηά ηδκ ελέθζλδ ηςκ δζαδνμιχκ, υπςξ είκαζ μζ ακενχπζκεξ
επαθέξ, δ βεζηκίαζδ, μζ ζοββέκεζεξ, μζ εκδεπυιεκεξ ζοβηνμφζεζξ ηαζ δ ακαγήηδζδ θφζεςκ
οπένααζήξ ημοξ, είκαζ δζαπνμκζηά ηαζ επίηαζνα.
Κζ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ, επμιέκςξ, πνμαάθθμοκ ηζξ δζαθμνεηζηέξ εηθάκζεζξ ηδξ
ημζκςκζηήξ, μζημκμιζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ γςήξ. Νε πμθθέξ πενζπηχζεζξ δδιζμονβίαξ
πμθζηζζηζηχκ δζαδνμιχκ ζε εεκζηυ ή ηαζ εονςπασηυ επίπεδμ, ημκίγμκηαζ ηυζμ μζ οθζηέξ
υζμ ηαζ μζ άοθεξ υρεζξ ηςκ πμθζηζζηζηχκ ημπίςκ, χζηε κα ηαθοθεμφκ ζζυηζια μζ αλίεξ πμο
θένμοκ (Zabbini, 2012: 68-69. Martorell, 2003: 4-5. Tomaszewski, 2003: 2-3). Νηδκ
πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ ιεθέηδξ εα επζηεκηνςεμφιε ζηα ανπζηεηημκζηά ικδιεία ηαζ εα
επζπεζνήζμοιε, ακηίζημζπα, ιέζα απυ ηδκ παναηήνδζδ κα εκημπίζμοιε ηαζ κα
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ακαβκχζμοιε ηα άοθα παναηηδνζζηζηά ημοξ, υπςξ είκαζ ζημζπεία ηδξ ημζκςκίαξ, ηδξ
πμθζηζηήξ ηαζ ηδξ ηέπκδξ ηδξ πενζυδμο ηαηαζηεοήξ ημοξ.
Γ ανπζηεηημκζηή δζαδζηαζία δδιζμονβίαξ ζοκδοάγεζ ηδκ ηάθορδ ηςκ αζζεδηζηχκ
απαζηήζεςκ ιε ηδκ ελοπδνέηδζδ επζηαηηζηχκ ακαβηχκ. Απμιέκςξ, δεκ απμζημπεί
απμηθεζζηζηά ζηδκ ηαθθζηεπκζηή ζοβηίκδζδ, αθθά ζοκμιζθεί ηαζ ακηαπμηνίκεηαζ ζε
οπμπνεχζεζξ. Ώπμηοπχκεζ ζπεδζαζηζηά ηα ηαθθζηεπκζηά νεφιαηα ηδξ επμπήξ ηαζ
εκανιμκίγεζ ηδκ αζζεδηζηή ιε ηδ θεζημονβζηυηδηα. Κζ ανπζηεηημκζηέξ πνμηάζεζξ είκαζ
ηανπμί ζοβηεηνζιέκςκ επζθμβχκ ηαζ πνμσυκηα ηδξ εηάζημηε ημζκςκίαξ πμο ηαλζκμιεί ηζξ
ακάβηεξ ιε δζαθμνεηζηή ζενάνπδζδ.
Κ ανπζηέηημκαξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ελςηενζηεφεζ ηζξ αημιζηέξ ηαθθζηεπκζηέξ ημο
πνμηζιήζεζξ, αθθά ηαοηυπνμκα ελανηάηαζ άιεζα απυ ηδκ μζημκμιία. Ίζςξ πενζζζυηενμ
απυ ηζξ άθθεξ ηέπκεξ, δ ανπζηεηημκζηή αημθμοεεί ηζξ επζηαβέξ ημο εκημθέα,
πνμζανιυγμκηαξ ηζξ πνμηάζεζξ ηδξ ζηζξ επζεοιίεξ ημο πμνδβμφ. Κζ επζδζχλεζξ, μζ
πνμηεναζυηδηεξ ηαζ μζ δοκαηυηδηεξ ημο πνδιαημδυηδ δζαθμνμπμζμφκ ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ
ηδ ιμνθή ημο ηηίζιαημξ. Ξμ ηεθζηυ απμηέθεζια απμηεθεί, έςξ ηάπμζμ ααειυ,
ζοκδδιζμφνβδια ημο ανπζηεηημκζημφ ζπεδζαζιμφ ηαζ ηςκ πμνδβζηχκ ζηυπςκ.
Ξα ανπζηεηημκήιαηα, υπςξ ηάεε ένβμ ηέπκδξ, είκαζ θμνείξ κμδιάηςκ ηαζ ζδεχκ.
Ώκηζηαημπηνίγμοκ ηζξ επζθμβέξ μνζζιέκςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ ηαζ ελοπδνεημφκ
ζοβηεηνζιέκεξ πμθζηζηέξ. Εαεχξ είκαζ ειθακή ζε υθμ ημ ζφκμθμ ηαζ δεζπυγμοκ ζημκ
δδιυζζμ πχνμ, ηα ηηήνζα εηπέιπμοκ δπδνά ιδκφιαηα. Γ επίδναζή ημοξ είκαζ άιεζδ ηαζ
ζοκεπήξ, ηαεχξ ημ δμιδιέκμ πενζαάθθμκ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα επδνεάγεζ έκημκα ημοξ
ηαημίημοξ. Γ ανπζηεηημκζηή, αηνζαχξ ελαζηίαξ ηδξ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ επίδναζήξ ηδξ, έπεζ
πνδζζιμπμζδεεί ςξ υνβακμ πμθζηζηήξ επζαμθήξ ηαζ πνμπαβάκδαξ.
Εαηά ζοκέπεζα, δ μνβάκςζδ πμθζηζζηζηχκ δζαδνμιχκ ζημ αζηζηυ ημπίμ,
παναημθμοεχκηαξ ηδκ ακάπηολδ ηαζ πμθεμδμιζηή ελέθζλδ ηδξ πυθδξ, αθθά ηαζ ηζξ
ανπζηεηημκζηέξ επζθμβέξ, πνμηαθεί ημκ ζημπαζιυ ηαζ πνμάβεζ ηδ ζογήηδζδ ζημοξ
ζοιιεηέπμκηεξ ζπεηζηά ιε ηζξ ημζκςκζηέξ απαζηήζεζξ ηαζ ηζξ θφζεζξ πμο πνμςεήεδηακ ηαζ
ηδκ απμηφπςζή ημοξ ζημκ αζηζηυ ζζηυ.
4. Ιειέηε πεξίπησζεο: Ννιηηηζηηθέο δηαδξνκέο ζηε κεζνπνιεκηθή Αζήλα
Ξα ανπζηεηημκζηά ικδιεία, επμιέκςξ, απμηεθμφκ ημ πνυζθμνμ ιέζμ βζα κα βκςνίζμοκ ηαζ
κα ιεθεηήζμοκ μζ ζοιιεηέπμκηεξ ζε ιζα πμθζηζζηζηή δζαδνμιή ηζξ αλίεξ ηαζ ηζξ ακαγδηήζεζξ
ηςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ πμο έδναζακ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηαζ ζηδκ πενζμπή πμο ηαθφπηεζ δ
δζαδνμιή. Ώπμζημπχκηαξ ζηδκ πνυηθδζδ ενεεζζιάηςκ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ηαζ ζηδκ
ακάπηολδ δζαθυβμο, δ πνμηεζκυιεκδ πμθζηζζηζηή δζαδνμιή επζπεζνεί κα παναημθμοεήζεζ
ηαζ κα ελεηάζεζ μνζζιέκα ανπζηεηημκήιαηα ιζαξ πενζυδμο ιε μνζζιέκμοξ
πνμαθδιαηζζιμφξ ημζκμφξ ιε ηδ ζφβπνμκδ πναβιαηζηυηδηα, εηείκδξ ημο ιεζμπμιέιμο,
δδθαδή ηςκ δεηαεηζχκ ημο 1920 ηαζ 1930.
Γ Ώεήκα ημο ιεζμπμθέιμο ακαβηάζηδηε κα ακηζιεηςπίζεζ ηνίζεζξ ζε ημζκςκζηυ,
μζημκμιζηυ ηαζ πμθζηζηυ επίπεδμ. Γ πενίμδμξ αοηή παναηηδνίγεηαζ απυ ζζπονέξ ημζκςκζηέξ
ιεηααμθέξ, απυ ηζξ ηνίζεζξ ζηζξ δμιέξ ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ, απυ ηδκ έθεοζδ ηςκ
πνμζθφβςκ ηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ οπεναηθακηζηήξ ιεηακάζηεοζδξ, απυ ηδκ ακάβηδ
εζζαβςβήξ δναζηζηχκ ιεηαννοειίζεςκ ηαζ ηδκ άιεζδ δναζηδνζμπμίδζδ πνμηεζιέκμο κα
απαθεζθεμφκ μζ πνμαθδιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Γ ιεζμπμθειζηή Ώεήκα, επμιέκςξ, οπήνλε ημ
ζηαονμδνυιζ ηδξ ακηζπανάεεζδξ ηαζ ηδξ χζιςζδξ πμζηίθςκ απυρεςκ βζα ηδκ πμθζηζηή,
ηδκ ημζκςκία, ηδκ μζημκμιά, ηδ βθχζζα ηαζ ηδκ ηέπκδ. Ξα ανπζηεηημκήιαηα ηδξ πενζυδμο
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ακηακαηθχκηαξ ηζξ ζοβηνμφζεζξ, ηζξ ιεηααάζεζξ αθθά ηαζ ημκ ηαθθζηεπκζηυ ζοβηνδηζζιυ,
ζοπκά αηνμααημφκ ακάιεζα ζημ κεμηθαζζηυ πανεθευκ ηαζ ζημ πανυκ ημο ιμκηενκζζιμφ.












4.1. Οηνρνζεζία θαη πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ησλ πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ ζηε
κεζνπνιεκηθή Αζήλα
Γ ζημπμεεζία ηςκ πμθζηζζηζηχκ δζαδνμιχκ ζηδ ιεζμπμθειζηή Ώεήκα πενζθαιαάκεζ:
Γκςνζιία ιε ηδ ιεζμπμθειζηή αεδκασηή ανπζηεηημκζηή.
Ώκάδεζλδ ηςκ πμθζηζηχκ ηαζ πμθζηζζηζηχκ πνμηθήζεςκ ηδξ ιεζμπμθειζηήξ πενζυδμο.
Νημπαζιυξ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαθθζηεπκζηή έηθναζδ ηαζ ηζξ ανπζηεηημκζηέξ επζθμβέξ ηδξ
πενζυδμο.
Εαθθζένβεζα δζαθυβμο ζπεηζηά ιε ηδκ έηθναζδ ηςκ αλζχκ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή υρδ ηςκ
ανπζηεηημκδιάηςκ
Γ ηάθορδ ηςκ παναπάκς ζηυπςκ ηαηά ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ πμθζηζζηζηχκ
δζαδνμιχκ εα έπεζ, ακαιεκυιεκα, ζφιθςκα ιε ημ ζπεδζαζιυ, ηα πνμζδμηχιεκα
απμηεθέζιαηα:
Αλμζηείςζδ ιε ηα ανπζηεηημκήιαηα ημο ιεζμπμθέιμο πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ
δζαδνμιέξ, ηαεχξ ηαζ ημοξ δδιζμονβμφξ ημοξ.
Νημπαζιυξ ζπεηζηά ιε ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ δ ανπζηεηημκζηή ακηζιεηςπίγεζ
γδηήιαηα επέηηαζδξ ηδξ πυθδξ.
Λνμαθδιαηζζιυξ βζα ημοξ ηνυπμοξ πνυαθερδξ θζθμλεκίαξ κέςκ ακαβηχκ ηαζ πνήζεςκ.
Νογήηδζδ βζα ημοξ ηνυπμοξ ζηέβαζδξ ημο πνμζθοβζημφ πθδεοζιμφ.
4.2. Δνκή πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ ζηε κεζνπνιεκηθή Αζήλα
Κ ζπεδζαζιυξ ηςκ πμθζηζζηζηχκ δζαδνμιχκ ζηδ ιεζμπμθειζηή Ώεήκα πενζέπεζ ηδκ
πενζήβδζδ ζε ανπζηεηημκήιαηα ημο αεδκασημφ ηέκηνμο, ένβα ζδιακηζηχκ ανπζηεηηυκςκ,
υπςξ ημο ΐαζζθείμο Ξζαβνή (1882- 1941) ηαζ μ Θζημθάμο ΘζημθαΎδδ (1891 - 1967). Κ δφμ
αοημί ανπζηέηημκεξ επζθέβδζακ βζαηί, θυβς ηςκ ζπμοδχκ ημοξ ζηδ ΐζέκκδ ηαζ ημ Ηυκαπμ
ακηίζημζπα, είπακ ειααεφκεζ ζηα ανπζηεηημκζηά νεφιαηα ηδξ δοηζηήξ Αονχπδξ, αθθά
πνμζάνιμγακ ηζξ βκχζεζξ ηαζ ηδκ ειπεζνία ημοξ ζηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηζξ
ακαγδηήζεζξ ηδξ.
Γ πμθζηζζηζηή δζαδνμιή εηηείκεηαζ απυ ημ Λεδίμκ ημο Άνεςξ έςξ ηδκ Λθαηεία
Ημκαζηδναηίμο, ζοκδοάγμκηαξ ηδκ πενζήβδζδ ζημ αεδκασηυ ηέκηνμ ιε ηδκ παναηήνδζδ
ηςκ επζθεβιέκςκ ανπζηεηημκδιάηςκ. Ξα πενζζζυηενα απυ αοηά είκαζ ζοβηεκηνςιέκα
ζηδκ πενζμπή ημο Λεδίμο ημο Άνεςξ, ιαηνζά απυ ηα ηέκηνα ηδξ πθαηείαξ Νοκηάβιαημξ ηαζ
Κιμκμίαξ, ηαεχξ μζ κέεξ ακαγδηήζεζξ ηδξ αζηζηήξ ανπζηεηημκζηήξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1920
εηθνάγμκηακ εοημθυηενα ζηζξ πενζμπέξ πένα απυ ημ ζζημνζηυ ηέκηνμ ηδξ Ώεήκαξ, ημο
μπμίμο ηα ζδιακηζηά ηηίζιαηα αημθμοεμφζακ ηδ νοειμθμβία ημο κεμηθαζζηζζιμφ.
Ώκηίεεηα, ηα ηηήνζα ηδξ ιεζμπμθειζηήξ δζαδνμιήξ πμο πνμηείκμκηαζ θένμοκ ζφκεεηα
εηθεηηζηζζηζηά ιμνθμθμβζηά ζημζπεία ιε ακαθμνέξ ζηδκ Art Nouveau ηαζ Art Deco.
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Γηθόλα 1. Πάνηδξ ηςκ Λμθζηζζηζηχκ Δζαδνμιχκ ζηδ ιεζμπμθειζηή Ώεήκα
Γ αθεηδνία ηδξ δζαδνμιήξ μνίγεηαζ ζηδκ είζμδμ ημο άθζμοξ ημο Λεδίμο ημο Άνεςξ,
ζημ πχνμ ημο έθζππμο ακδνζάκηα ημο ΐαζ. Εςκζηακηίκμο Ώ΄. Γ ζεζνά πενζήβδζδξ ηςκ
ηηδνίςκ δεκ είκαζ πνμκμθμβζηή ή αλζμθμβζηή, αθθά απμηθεζζηζηά βεςβναθζηή ηαζ
αημθμοεεί ημκ άλμκα απυ αμννά πνμξ κυημ (Αζηυκα 1). Γ πανμφζα πανμοζίαζδ ηδξ δμιήξ
ηςκ πμθζηζζηζηχκ δζαδνμιχκ ζηδ ιεζμπμθειζηή Ώεήκα δεκ εα ζοιπενζθάαεζ ελακηθδηζηή
πενζβναθή ηαζ ακάθοζδ ηδξ ιμνθμθμβίαξ ηάεε ηηδνίμο, αθθά εα επζηεκηνςεεί ζηα
ζημζπεία πμο ζοκεέημοκ ηαζκμημιία ηαζ εηθνάγμοκ ηυζμ ηζξ ηαθθζηεπκζηέξ ακαγδηήζεζξ
υζμ ηαζ ηζξ πνδζηζηέξ θεζημονβίεξ ηςκ ανπζηεηημκδιάηςκ.
Κ πνχημξ ζηαειυξ ηδξ δζαδνμιήξ ανίζηεηαζ ζηδκ «Λμθοηαημζηία Νπαεάνδ», επί ηδξ
μδμφ Ηαονμιιαηαίςκ 39 (Αζηυκα 2). Γ πεκηαχνμθδ μζημδμιή απμηεθεί ιία απυ ηζξ
πνχηεξ πμθοηαημζηίεξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1920 ηαζ απμηεθεί ηδκ πνυηαζδ ημο Θζημθάμο
ΘζημθαΎδδ βζα ζηέβαζδ πμθθχκ μζημβεκεζχκ ζε έκα ηηήνζμ. Παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ηδξ
πμθοηαημζηίαξ Νπαεάνδ είκαζ δ βςκία ηδξ, δ μπμία δζαιμνθχκεζ πονβίζημ. Κ ηοθζκδνζηυξ
πφνβμξ έπεζ ακαθμνέξ ζημ νοειυ ιπανυη, αθθά αημθμοεεί ιία ζδζυηοπδ εθανιμβή,
απμβοικςιέκδ απυ ηάεε δζαημζιδηζηυ ζημζπείμ. Γ θζηυηδηα ηςκ υρεςκ δζαζηεδάγεηαζ
απυ ηδ δζαημζιδηζηή δζάεεζδ πμο εηθνάγμοκ μζ δφμ ρεοημπαναζηάδεξ εηαηένςεεκ ηδξ
εζζυδμο. Γ απυθδλή ημοξ ζημκ ηέηανημ υνμθμ ημο ηηδνίμο ημζιείηαζ ιε ακάβθοθα
ζοιπθέβιαηα ηνζχκ ανεθχκ (Δζεφεοκζδ Λνμζηαζίαξ, 2016c).
Γ πμθοηαημζηία Νπαεάνδ ιαξ εκδζαθένεζ ηυζμ ανπζηεηημκζηά, ηαεχξ εκηάζζεζ
ζημζπεία Art Deco ζηδ ιμνθμθμβία ηςκ υρεςκ, υζμ ηαζ πμθεμδμιζηά, ηαεχξ ανίζηεηαζ ζε
πενζμπή απμιαηνοζιέκδ απυ ημ ζζημνζηυ ηέκηνμ, πμο είπε ανπίζεζ κα μζημδμιείηαζ
ζοζηδιαηζηά ζηζξ πνχηεξ δεηαεηίεξ ημο 20μφ αζχκα. Απζπθέμκ, είκαζ ζδιακηζηή επεζδή
απμηεθεί πνμζπάεεζα ηάθορδξ ηδξ ακάβηδξ ζοζηέβαζδξ πμθθχκ μζημβεκεζχκ. Ξμ ηηήνζμ
έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ ζζημνζηυ δζαηδνδηέμ ικδιείμ, πμο πνεζάγεηαζ εζδζηή ηναηζηή
πνμζηαζία (ΦΑΕ 337/ΐ/08.04.1999).
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Γηθόλα 2. «Λμθοηαημζηία Νπαεάνδ», Ηαονμιιαηαίςκ 39 ζηδκ Ώεήκα, ένβμ ημο Θζημθάμο
ΘζημθαΎδδ
Κ επυιεκμξ ζηαειυξ ανίζηεηαζ ζημ ηηήνζμ ζηδ ζοιαμθή ηςκ μδχκ Λαηδζίςκ 64 ηαζ
Πέοδεκ (Αζηυκα 3), ημ μπμίμ μζημδμιήεδηε ημ 1928 ζε ζπέδζα ημο ανπζηέηημκα ΐαζζθείμο
Ξζαβνή. Ξμ ηεηναχνμθμ ηηίζια θένεζ ηα πθαζηζηά ηαζ ιμνθμθμβζηά ζημζπεία πμο
παναηηδνίγμοκ ημκ ανπζηέηημκα ηαζ έπμοκ ηαεζενςεεί ιε ηδκ μκμιαζία «ζηοθ Ξζαβνή».
Παναηηδνζζηζηυ ηδξ ιμνθμθμβίαξ ηδξ πενζυδμο απμηεθεί ημ ηνζπθυ πανάεονμ, πμο
ακαπηφζζεηαζ ζε ηάημρδ Λ ιε αιαθείεξ βςκίεξ. Κζ ελχζηεξ ημζιμφκηαζ ιε ηζβηθζδχιαηα
πμο θένμοκ θζηέξ βεςιεηνζηέξ ζοκεέζεζξ ιε έθζηεξ πμο εββνάθμκηαζ ζε παναθθδθυβναιια
πθαίζζα, ιμνθέξ πμο ακηαπμηνίκμκηαζ ζημ αζζεδηζηυ ηθίια ημο αζεκκέγζημο Secession
(Δζεφεοκζδ Λνμζηαζίαξ, 2017c).
Ξμ πμθοχνμθμ ηηήνζμ εκηάζζεηαζ ζηδ νμή ηδξ δζαδνμιήξ ιε ζημπυ κα πνμηαθέζεζ
ημ δζάθμβμ ζπεηζηά ιε ηδκ δδιζμονβζηή έκηαλδ ζημζπείςκ ανπζηεηημκζηχκ νεοιάηςκ πμο
ακαπηφζζμκηαζ ζηδ δοηζηή Αονχπδ, αθθά ηαζ βζα ηδ εέζδ ημο ζημ μζηζζηζηυ πθέβια ηδξ
πυθδξ. Γ πςνμεέηδζδ ημο ηηδνίμο είκαζ εκδεζηηζηή ηδξ πυθδξ πμο ακαπηφζζεηαζ ηαζ
ακαγδηά κέεξ ιμνθέξ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ αολακυιεκςκ ακαβηχκ ηδξ. Ξμ ηηήνζμ έπεζ
παναηηδνζζηεί ςξ ζζημνζηυ δζαηδνδηέμ ικδιείμ (ΦΑΕ 466/ΐ/20.06.1996).

Γηθόλα 3. Λαηδζίςκ 64 ηαζ Πέοδεκ ζηδκ Ώεήκα, ένβμ ημο ΐαζζθείμο Ξζαβνή
Γ ηνίηδ ζηάζδ ηδξ πμθζηζζηζηήξ δζαδνμιήξ πενζθαιαάκεζ ημ ηηήνζμ επί ηδξ μδμφ
Δμοθζακμφ 21, ημ μπμίμ μζημδμιήεδηε ηαηά ηδκ πενίμδμ 1920-1923 ζε ζπέδζα ημο
ανπζηέηημκα ΐαζζθείμο Ξζαβνή (Αζηυκα 4). Ξμ ζζυβεζμ ηιήια ημο ηηδνίμο, δ αάζδ, ημζιείηαζ
ιε έκημκεξ μνζγυκηζεξ νααδχζεζξ. Κ ηάεεημξ άλμκαξ ημκίγεηαζ ιε ηζξ ρεοδμπαναζηάδεξ
πμο δζαηνέπμοκ ημ φρμξ ηαζ ηςκ δφμ μνυθςκ ηαζ ελαζθαθίγμοκ ηδκ αζζεδηζηή ζζμννμπία
ιε ηδκ αάζδ ημο. Κζ ρεοδμπαναζηάδεξ ζημ ακχηενμ ηιήια ημοξ ελεθίζζμκηαζ ζε
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ζπδιαηζηά επίηνακα πμο εοιίγμοκ δςνζηυ νοειυ, εκχ ζοκεπίγμοκ ζε βεζζίπμδεξ πμο
ζοβηναημφκ ημ πνμελέπμκ βείζμ ημο ηηδνίμο. Γ πανάδμζδ ημο κεμηθαζζηζζιμφ δζαζπάηαζ
απυ ηα ηζβηθζδχιαηα ηςκ ελςζηχκ πμο αημθμοεμφκ αθαζνεηζηυ βεςιεηνζηυ φθμξ
(Δζεφεοκζδ Λνμζηαζίαξ, 2017b).

Γηθόλα 4. Δμοθζακμφ 21 ζηδκ Ώεήκα, ένβμ ημο ΐαζζθείμο Ξζαβνή
Ξμ ηνζχνμθμ ηηήνζμ πανμοζζάγεζ επζθμβή ζημζπείςκ απυ ημκ υρζιμ κεμηθαζζηζζιυ,
ημ ανπζηεηημκζηυ νεφια πμο άκεδζε ζδζαίηενα ζημκ εθθαδζηυ πχνμ ηαηά ημ 19μ αζχκα ςξ
ηζξ ανπέξ ημο 20μφ, εηθεηηζηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ έκημκδ δζαημζιδηζηή δζάεεζδ
πνδζζιμπμζχκηαξ ηονίςξ κεμηθαζζηά ημζιδηζηά ζπέδζα. Ξμ ηηήνζμ επζθέπηδηε ζηδκ πμνεία
ηδξ πμθζηζζηζηήξ δζαδνμιήξ ιε ζηυπμ κα πονμδμηήζεζ ζογήηδζδ ζπεηζηά ιε ημ ζδεμθμβζηυ
αάνμξ πμο θένμοκ ηα ηαθθζηεπκζηά νεφιαηα, ηαζ ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ δ
κεμηθαζζηή ανπζηεηημκζηή, ηαζ ηδ ζδιαζία ημο ειαμθζαζιμφ ημοξ ιε κέα ιμνθμθμβζηά
ζημζπεία. Ξμ ηηίζια έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ ζζημνζηυ δζαηδνδηέμ ικδιείμ (ΦΑΕ
466/ΐ/20.06.1996).
Ξμ ηηήνζμ επί ηςκ μδχκ Μεεφικμο 3 ηαζ Εοαέθδξ μζημδμιήεδηε ηδκ πενίμδμ 1923 1928 ζε ζπέδζα ημο ανπζηέηημκα ΐαζζθείμο Ξζαβνή (Αζηυκα 5). Ξμ εηθεηηζηζζηζηυ ηηίζια
πανμοζζάγεζ ηα ζημζπεία πμο ζοκεέημοκ ημ «ζηοθ Ξζαβνή», δδθαδή ηδκ ζδζαίηενδ
ανπζηεημκζηή βναθή, ιε ηδ ιείλδ ηςκ ακακεςηζηχκ ηαζ ηςκ κεμηθαζζηχκ ζημζπείςκ ζε
ζοκδοαζιυ ιε ηζξ ζδζαίηενεξ δζαημζιδηζηέξ θεπημιένεζεξ. Κζ δφμ ηφνζεξ υρεζξ ημο ηηδνίμο
ημκίγμοκ ημ ηεκηνζηυ ημοξ ηιήια ιε ηνζπθά ακμίβιαηα πμο ζημκ υνμθμ ακμίβμοκ ζε
ελχζηδ. Ξα ηζβηθζδχιαηα ζπδιαηίγμοκ μιυηεκηνμοξ ηφηθμοξ πμο ηέικμκηαζ απυ
μνζγυκηζεξ ηαζ ηάεεηεξ βναιιέξ (Δζεφεοκζδ Λνμζηαζίαξ, 2017d).
Ξμ ηηήνζμ πενζθαιαάκεηαζ ζηδ δζαδνμιή βζα κα βίκεζ έκαοζια δζαθυβμο ζπεηζηά ιε
ηδκ ανπζηεηημκζηή ζε ιεηαααηζηέξ πενζυδμοξ, υπςξ αοηή ημο ιεζμπμθέιμο, πμο οζμεεηεί
ηα κεςηενζηά ζημζπεία ηδξ βεςιεηνζηχκ ιμνθχκ ημο αζεκκέγζημο Secession ηαζ ημο
ζπδιαημπμζδιέκμο δζαηυζιμο ηδξ Art Deco, πςνίξ κα απμδεζιεφεηαζ απυ ηδ κεμηθαζζηή
πανάδμζδ. Ξμ ηηήνζμ έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ ζζημνζηυ δζαηδνδηέμ ικδιείμ (ΦΑΕ
466/ΐ/20.06.1996).
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Γηθόλα 5. Μεεφικμο 3 ηαζ Εοαέθδξ ζηδκ Ώεήκα, ένβμ ημο ΐαζζθείμο Ξζαβνή
Γ μζηία ζηδ ζοιαμθή ηςκ μδχκ Εαθθζδνμιίμο 2 ηαζ Λθαπμφηα ζηα Αλάνπεζα,
δεζπυγεζ επζαθδηζηά ιε ηδκ πανμοζία ηδξ ζηδκ πενζμπή (Αζηυκα 6). Γ μζηία έπεζ
μζημδμιδεεί ζηζξ ανπέξ ημο 20μφ αζχκα ζε ανπζηεηημκζηά ζπέδζα ημο Θζηυθαμο ΘζημθαΎδδ.
Ξμ ηηήνζμ παναηηδνίγεηαζ ηονίςξ απυ ηα ηνία πνμελέπμκηα ένηεν. Δδζαίηενα εκηοπςζζαηυ
είκαζ ημ ηεκηνζηυ ηοηθζηυ ένηεν ζηδ ζοιαμθή ηςκ μδχκ, πμο εηηείκεηαζ ηαζ ζηζξ δφμ υρεζξ.
(Δζεφεοκζδ Λνμζηαζίαξ, 2016b).

Γηθόλα 6. Εαθθζδνμιίμο 2 ηαζ Λθαπμφηα ζηδκ Ώεήκα, ένβμ ημο Θζηυθαμο ΘζημθαΎδδ
Ξμ ηηήνζμ απμηεθεί ιένμξ ηδξ πμθζηζζηζηήξ δζαδνμιήξ βζα κα ζοιαάθεζ ζημ δζάθμβμ
ζπεηζηά ιε ηδκ μβημπθαζηζηή δζαιυνθςζδ ηςκ πνχηςκ αεδκασηχκ πμθοηαημζηζχκ ηαζ
ηζξ επζθμβέξ ηςκ ανπζηεηηυκςκ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ κέςκ ηαζ δζανηχξ δζμβημφιεκςκ
ακαβηχκ ηδξ πνςηεφμοζαξ. Ξμ ηηήνζμ έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ ένβμ ηέπκδξ πμο πνεζάγεηαζ
εζδζηή ηναηζηή πνμζηαζία (ΦΑΕ 54/ΐ/05.02.1992).
Κ έηημξ ζηαειυξ ηδξ πμθζηζζηζηήξ δζαδνμιήξ ανίζηεηαζ επί ηςκ μδχκ Θζηδηανά 14
ηαζ Θειζζημηθέμοξ ηαζ μζημδμιήεδηε ηαηά ηδ δεηαεηία ημο 1920 ζε ζπέδζα ημο Θζημθάμο
ΘζημθαΎδδ (Αζηυκα 7). Παναηηδνζζηζηή είκαζ δ υρδ ζηδ ζοιαμθή ηςκ μδχκ, ηαεχξ μ
ανπζηέηημκαξ επζκυδζε ιζα ηοηθζηή θφζδ ζηδκ μλεία βςκία ημο ηηδνίμο. Εάεε υρδ
δζαηνίκεηαζ απυ ηα ηνζιενή ηαηαηυνοθα ιμνθμθμβζηά ζημζπεία, πμο ζοκδέμκηαζ ιε
ρεοδμπαναζηάδεξ, μζ μπμίεξ θένμοκ ςξ επίηνακα ηνααδπηέξ δζαημζιήζεζξ ιε νααδχζεζξ
ηαζ ακάβθοθα ζπδιαημπμζδιέκα άκεδ ηαζ ακάβθοθα ηεναιζηά αββεία. (Δζεφεοκζδ
Λνμζηαζίαξ, 2016d).
Ξμ ηηήνζμ είκαζ απυ ηα πνχηα αεδκασηά ηηίζιαηα πμο είπακ πνήζδ βναθείςκ ηαζ
ζδιαημδμηεί ηζξ αθθαβέξ ζημκ ηνυπμ ενβαζίαξ ηαζ ζημοξ ακηίζημζπμοξ πχνμοξ ηδξ, ηαεχξ
ηαζ ηζξ ιεηααμθέξ ζηζξ ηηδνζαηέξ πνήζεζξ ζημ αεδκασηυ ηέκηνμ. Ξμ ηηήνζμ έπεζ
παναηηδνζζηεί ςξ ζζημνζηυ δζαηδνδηέμ ικδιείμ ηαζ ςξ ένβμ ηέπκδξ πμο πνεζάγεηαζ εζδζηή
ηναηζηή πνμζηαζία (ΦΑΕ 337/ΐ/08.04.1999).
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Γηθόλα 7. Θζηδηανά 14 ηαζ Θειζζημηθέμοξ ζηδκ Ώεήκα, ένβμ ημο Θζηυθαμο ΘζημθαΎδδ
Γ επυιεκδ ζηάζδ αθμνά ημ ηηήνζμ επί ηδξ μδμφ Ώηαδδιίαξ 23, πμο ακεβένεδηε ζηζξ
ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1920 ζε ζπέδζα ημο ΐαζζθείμο Ξζαβηνή (Αζηυκα 8). Γ πνυζμρδ
δζαζνείηαζ ςξ πνμξ ημκ ηάεεημ άλμκα, ιε ημκζζιέκμ ημ ηεκηνζηυ ιένμξ ηυζμ απυ ηδκ
είζμδμ υζμ ηαζ απυ ημκ ελχζηδ ζημκ υνμθμ. Γ ελςζηυεονα ζπδιαηίγεζ ιε μνζγυκηζεξ
ηαζκίεξ επζζηήθζμ, ημ μπμίμ απμθήβεζ ζε αέηςια, εκχ μ υνμθμξ ημζιείηαζ ιε πεζζμφξ ιε
ζςκζηά ηζμκυηνακα ηαζ δζαημζιδηζηέξ ηαζκίεξ θοηζηχκ ημζιδιάηςκ (Δζεφεοκζδ
Λνμζηαζίαξ, 2016a).

Γηθόλα 8. Ώηαδδιίαξ 23 ζηδκ Ώεήκα, ένβμ ημο ΐαζζθείμο Ξζαβνή
Ξμ ηηήνζμ πενζθαιαάκεηαζ ζηζξ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα
ζδιακηζηυ δείβια ημο εηθεηηζηζζιμφ, πμο ειπκέεηαζ απυ ηα πνυηοπα ημο κεμηθαζζηζζιμφ
ζοκδοάγμκηάξ ηα ιε ζημζπεία ηδξ Art Nouveau. Αηηυξ απυ ηδ βκςνζιία ιε ηα παναπάκς
ανπζηεηημκζηά νεφιαηα, δ ζογήηδζδ ζπεηζηά ιε ηζξ ιεηααάζεζξ ζηδκ ανπζηεηημκζηή
έηθναζδ ιπμνεί κα ακαδείλεζ ηζξ πμθζηζηέξ ηαζ πμθζηζζηζηέξ πνμηθήζεζξ ηδξ ιεζμπμθειζηήξ
πενζυδμο. Ξμ ηηήνζμ επί ηδξ μδμφ Ώηαδδιίαξ 23 έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ ζζημνζηυ
δζαηδνδηέμ ικδιείμ ηαζ ένβμ ηέπκδξ (ΦΑΕ 1111/ΐ/23.10.1998).
Κ ηεθεοηαίμξ ζηαειυξ ηδξ πμθζηζζηζηήξ δζαδνμιήξ ανίζηεηαζ ζημ ηηήνζμ ζηδ
ζοιαμθή ηςκ μδχκ Ηδηνμπυθεςξ 72 ηαζ Πνζζημπμφθμο ζημ Ημκαζηδνάηζ. Ώκεβένεδηε ηδ
δεηαεηία ημο 1920 ζε ζπέδζα ημο ανπζηέηημκα ΐαζζθείμο Ξζαβνή (Αζηυκα 9). Κζ υρεζξ ημο
ηηδνίμο είκαζ παναηηδνζζηζηέξ, ηαεχξ ιανηονμφκ ηδκ ειπμνζηή πνήζδ ημο ηηίζιαημξ,
επζαεααζχκμκηαξ έηζζ ηδ ιαηνά μζημκμιζηή δναζηδνζυηδηα ηδξ πενζμπήξ. Ξα επάθθδθα
ακμίβιαηα ημο ζζμβείμο πμο ζοκεπίγμοκ ζε μνεμβχκζμοξ θεββίηεξ επζηνέπμοκ ηδκ
ακειπυδζζηδ εέα πνμξ ημ εζςηενζηυ ημο ηηδνίμο. Νημ ακχηενμ ιένμξ, ηάης απυ ιία ζεζνά
ιε ακεέιζα, ημ ηηήνζμ ζχγεζ ηδκ παθαζά επζβναθή ημο ηαηαζηήιαημξ εζδχκ βοκαζηείαξ
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έκδοζδξ «Π. Λαππαζπονυπμοθμξ Ώκαβκςζηυπμοθμξ & Νία» (Δζεφεοκζδ Λνμζηαζίαξ,
2017a).
Ξμ ηηήνζμ, έκα ζδιακηζηυ δείβια ηδξ ιεηαααηζηήξ πενζυδμο ηδξ ανπζηεηημκζηήξ απυ
ημκ φζηενμ κεμηθαζζηζζιυ πνμξ ημ ιμκηένκμ ηίκδια, επζθέπεδηε βζα κα πνμηαθέζεζ ημ
δζάθμβμ ζπεηζηά ιε ηζξ ηηδνζαηέξ πνήζεζξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ ηαζ κα απμηεθέζεζ ημ
έκαοζια κα ζογδηδεμφκ μζ ιεηααμθέξ ζημ αζηζηυ ημπίμ ηαηά ημ ιεζμπυθειμ, υπςξ είκαζ δ
επέηηαζδ ηςκ ηέκηνςκ ειπμνζηχκ δναζηδνζμηήηςκ. Ξμ ηηήνζμ έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ
ζζημνζηυ δζαηδνδηέμ ικδιείμ (ΦΑΕ 1125/ΐ/29.10.1998).

Γηθόλα 9. Ηδηνμπυθεςξ 72 ηαζ Πνζζημπμφθμο ζηδκ Ώεήκα, ένβμ ημο ΐαζζθείμο Ξζαβνή
5. Γθαξκνγή θαη αμηνιόγεζε ησλ πνιηηηζηηθώλ δηαδξνκώλ ζηε κεζνπνιεκηθή Αζήλα
Κζ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ ζηδ ιεζμπμθειζηή Ώεήκα πναβιαημπμζήεδηακ ανπζηά ζε
πζθμηζηέξ εθανιμβέξ ημκ Ώπνίθζμ ηαζ Ηάζμ 2017, πνμηεζιέκμο κα ζοθθεπεμφκ εκηοπχζεζξ
απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ηαζ κα ζογδηδεμφκ πζεακέξ πνμηάζεζξ αεθηίςζδξ. Κζ δζαδνμιέξ
πνμηάεδηακ ζε μθζβμιεθείξ μιάδεξ εκδθίηςκ, πενίπμο 5-8 αηυιςκ, χζηε κα είκαζ
πενζζζυηενμ εοέθζηηεξ ηαζ κα πενέπεηαζ δ δοκαηυηδηα ζε υθα ηα ιέθδ κα ζοιιεηέπμοκ ιε
ενςηήζεζξ ηαζ κα ακαπηφλμοκ δζάθμβμ. Νοκμθζηά ζοιιεηείπακ 22 εκήθζηεξ. Κ ιέβζζημξ
πνυκμξ μθμηθήνςζδξ ηδξ δζαδνμιήξ δζήνηδζε πενίπμο 90 θεπηά.
Κζ μιάδεξ ζοκημκίγμκηακ απυ ηδ ζοκμδυ, δ μπμία ελδβμφζε ηζξ ανπζηεηημκζηέξ
ζδζαζηενυηδηεξ ηάεε ικδιείμο, έεεηε ηα ενςηήιαηα ηαζ ηαεμδδβμφζε ηδ ζογήηδζδ. Ξα
εέιαηα πμο ζογδηήεδηακ πενζζζυηενμ ζπεηίγμκηακ ιε ηδκ αζηζηή ακάπηολδ, ηδκ
πμθεμδμιζηή ελέθζλδ, ηαεχξ ηαζ ηα ιδκφιαηα πμο εηπέιπμοκ μζ ιμνθμθμβζηέξ επζθμβέξ
ηςκ ανπζηεηηυκςκ. Ώκαπηφπεδηακ ανηεηά γδηήιαηα πμο αθμνμφζακ ζηδκ ζζημνζηή
πενίμδμ ημο ιεζμπμθέιμο, ςξ επμπήξ ηνίζεςκ ημζκςκζηχκ, μζημκμιζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ.
Κζ εκηοπχζεζξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ήηακ ζδζαίηενα εεηζηέξ, ηαεχξ δήθςζακ ιεβάθμ
ααειυ ζηακμπμίδζδξ ηυζμ απυ ημ ιέζμ πμο πνδζζιμπμζήεδηε, ηδ δζαδνμιή ζημκ πχνμ ηαζ
ημκ πνυκμ, αθθά ηαζ ηδκ επζθμβή ηδξ εειαηζηήξ ηαζ ηςκ ικδιείςκ πμο ηδκ οπμζηήνζγακ.
Κνζζιέκμζ εεχνδζακ υηζ εα ιπμνμφζε κα δζανηεί πενζζζυηενμ πνμκζηυ δζάζηδια ιε
ιεβαθφηενμ ανζειυ εκδζάιεζςκ ζηάζεςκ. Απζπθέμκ θάκδηε υηζ δ δζαδνμιή ελήνε ημ
εκδζαθένμκ ημοξ, ηαεχξ γήηδζακ πθδνμθμνίεξ βζα ανπζηεηημκήιαηα ηδξ ίδζαξ πενζυδμο
ζε άθθεξ πυθεζξ ηδξ Αθθάδαξ.
Ηεθθμκηζηυξ ζηυπμξ είκαζ δ δζαδνμιή αοηή κα οθμπμζείηαζ πςνίξ ηδκ πανμοζία
ζοκμδμφ, αθθά μζ εκδζαθενυιεκμζ κα αημθμοεμφκ υθδ ή ιένμξ ηδξ πνμηεζκυιεκδξ πμνείαξ
ζοιαμοθεουιεκμζ πθδνμθμνίεξ ζπεηζημφ θοθθαδίμο. Κοζζαζηζηά, κα επζπεζνμφκ κα
ακαηαθφρμοκ ηδκ πυθδ ηαζ ηδκ ζζημνία ηδξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ υπδια ηδκ πενζήβδζδ ζε
ανπζηεηημκζηά ικδιεία.
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Απζπθέμκ, μζ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ ζηδ ιεζμπμθειζηή Ώεήκα πνμζδμημφκ κα
εθανιμζημφκ, ηαηάθθδθα πνμζανιμζιέκεξ, ηαζ ζε ζπμθζηέξ μιάδεξ. Νφιθςκα ιε ημ
ζπεδζαζιυ, μιάδεξ ζηυπμ απμηεθμφκ μζ ηάλεζξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, ηαεχξ
ηαηέπμοκ ημ επίπεδμ ηςκ ζζημνζηχκ βκχζεςκ πμο ηνίκεηαζ εκδεδεζβιέκμ, χζηε κα
ακαπηοπεεί δζάθμβμξ. Νηδκ πενίπηςζδ ηδξ εθανιμβήξ ζε ιαεδηζηέξ μιάδεξ, δ πανμοζία
ζοκμδμφ-ζοκημκζζηή είκαζ απαναίηδηδ, πνμηεζιέκμο κα ηαεμδδβήζεζ ηδκ εηπαζδεοηζηή
πενζήβδζδ, κα επελδβήζεζ, ηαζ κα πνμηαθέζεζ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ηαζ ηδ ζογήηδζδ.
6. Οπκπεξάζκαηα
Γ εηπαζδεοηζηή αλζμπμίδζδ ηςκ πμθζηζζηζηχκ δζαδνμιχκ, υπςξ ακαθένεηαζ ηαζ ζημκ
μνζζιυ ημο ICOMOS, ακηζπνμζςπεφεζ ιζα πμζμηζηή ζοιαμθή ζηδ δζαηήνδζδ ηαζ πνμαμθή
ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ. Γ ζοιιεημπή ζηζξ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ πνμζθένεζ ηδ
δοκαηυηδηα βκςνζιίαξ ηαζ ελμζηείςζδξ ιε πθήεμξ οθζηχκ ηαζ άοθςκ ζημζπείςκ ημο
θοζζημφ ηαζ ημο δμιδιέκμο πενζαάθθμκημξ. Λανέπεζ ηδκ εοηαζνία ζημοξ εκδζαθενυιεκμοξ,
αημθμοεχκηαξ ηδ βεςβναθζηή πμνεία, κα βκςνίζμοκ ζζημνζηέξ πενζυδμοξ ηαζ ηδ δοκαιζηή
ηςκ ημζκςκζχκ.
Νοιπεναζιαηζηά, μζ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ επζηοβπάκμοκ κα θεζημονβήζμοκ ςξ
ενβαθείμ εηπαίδεοζδξ, οπμζηδνίγμκηαξ ηαζ εκζζπφμκηαξ ημκ εηπαζδεοηζηυ θυβμ, ζδζαίηενα
ζε υ,ηζ αθμνά ζηδκ ζζημνία, ηδκ ηέπκδ ηαζ ηδκ ημζκςκία. Γ ζοιιεημπή ζηζξ πμθζηζζηζηέξ
δζαδνμιέξ ιπμνεί κα ακαπηοπεεί ςξ ανςβυξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ηαεχξ
ζημπεφμοκ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ εθεφεενδξ ζηέρδξ ηαζ ζηδκ ηαθθζένβεζα ημο δζαθυβμο.
Δδζαίηενα μζ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ ζηδ ιεζμπμθειζηή Ώεήκα ιπμνμφκ κα
πονμδμηήζμοκ ημ ζημπαζιυ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ζογήηδζδξ ζπεηζηά ιε ηζξ πενζυδμοξ
ιεηάααζδξ, ιε ηζξ ιεευδμοξ ακηζιεηχπζζδξ έηηαηηςκ αολακυιεκςκ ακαβηχκ ζημκ αζηζηυ
ζζηυ ή ηαζ ιε ηνυπμοξ εκζςιάηςζδξ κέςκ ανπζηεηημκζηχκ πνήζεςκ. Ώπεοεοκυιεκεξ ζημ
εκήθζημ ημζκυ, μζ πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ επζζηναηεφμοκ ενβαθεία εηπαίδεοζδξ, υπςξ είκαζ
δ παναηήνδζδ ηαζ δ πνυηθδζδ ιε ενςηαπακηήζεζξ, απμζημπχκηαξ ζηδκ ακάδεζλδ ηςκ
αλζχκ ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ, ζημκ πνμαθδιαηζζιυ, αθθά ηαζ ζηδκ ροπαβςβία.
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Νεξίιεςε
Νηδ ζφβπνμκδ ιεηααζμιδπακζηή επμπή ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ ηδξ βκχζδξ, δ ακάβηδ βζα βκχζδ
θακηάγεζ πζμ επζηαηηζηή απυ πμηέ. Κ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ, βζα κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ αολακυιεκεξ
απαζηήζεζξ ηδξ επμπήξ ηαζ κα εηπθδνχζεζ επζηοπχξ ημκ ημζκςκζηυ ηαζ μζημκμιζηυ ημο νυθμ, μθείθεζ
υπζ ιυκμ κα δζαεέηεζ πθήεμξ δελζμηήηςκ, αθθά πανάθθδθα ηαηηζηά κα ηζξ επζηαζνμπμζεί. Ώνςβυξ
ημο είκαζ δ δζά αίμο ιάεδζδ. Νηδκ πανμφζα ακαημίκςζδ μνίγμκηαζ μζ έκκμζεξ ηδξ «δζά αίμο
ιάεδζδξ» ηαζ ηδξ «ζοκεπζγυιεκδξ εηπαίδεοζδξ», δζαηνίκμκηαζ μζ πενζμπέξ ηδξ εηπαίδεοζδξ
εκδθίηςκ ηαζ ακαδεζηκφμκηαζ μζ ζφβπνμκεξ ηάζεζξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ, ιέζα απυ ηδ ζφβπνμκδ
αζαθζμβναθία ηαζ πνςημβεκείξ πδβέξ. Εαηαδεζηκφμοιε υηζ δ πνδζζιυηδηα, δ ζπμοδαζυηδηα ηαζ δ
ακαβηαζυηδηα ηδξ δζά αίμο ιάεδζδξ, απμηεθεί ημκ ηαηελμπήκ πανάβμκηα παναβςβήξ ηαζ
ακάπηολδξ.
Θέμεηο-θιεηδηά: Δζά αίμο εηπαίδεοζδ, δζά αίμο ιάεδζδ, ζοκεπζγυιεκδ εηπαίδεοζδ, εηπαίδεοζδ
εκδθίηςκ

1. Γηζαγσγή
Νηδ ζδιενζκή επμπή ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ ηδξ βκχζδξ, δ ακάβηδ βζα βκχζδ θακηάγεζ πζμ
επζηαηηζηή απυ πμηέ. Κ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ, πνμηεζιέκμο κα ακηαπελέθεεζ ζηζξ μθμέκα
αολακυιεκεξ απαζηήζεζξ ηδξ επμπήξ ηαζ κα εηπθδνχζεζ επζηοπχξ ημκ ημζκςκζηυ ηαζ
μζημκμιζηυ ημο νυθμ, μθείθεζ υπζ ιυκμ κα δζαεέηεζ πθήεμξ δελζμηήηςκ, αθθά πανάθθδθα
ηαηηζηά κα ηα επζηαζνμπμζεί. Ώνςβυξ ημο είκαζ δ δζά αίμο ιάεδζδ (Ζζακμφ & Νανάθδξ,
2015).
2. Οπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο
Νηυπμξ ηδξ πανμφζαξ ενεοκδηζηήξ ιαξ ιεθέηδξ είκαζ κα απμδμεμφκ ζοκμπηζηά μ μνζζιυξ
ηδξ έκκμζαξ ηδξ «δζά αίμο ιάεδζδξ» ηαζ μ μνζζιυξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ «ζοκεπζγυιεκδξ
εηπαίδεοζδξ», δ δζάηνζζδ ηςκ ημιέςκ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ ηαζ δ πθδνμθυνδζδ ηςκ
ζφβπνμκςκ ακηζθήρεςκ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ.
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3. Αλαγθαηόηεηα ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο θαη ζύληνκε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε
πξνγελέζηεξσλ εξεπλώλ
Γ ακάβηδ βζα ηδκ ζφκημιδ ενεοκδηζηή ιαξ ιεθέηδ πνμέηορε απυ ημ βεβμκυξ υηζ
δζαπζζηχζαιε υηζ μζ πνμβεκέζηενεξ ένεοκεξ ηδξ εθθδκζηήξ αζαθζμβναθίαξ αζπμθμφκηαζ
ιυκμκ εειαηζηά ιε ηδκ Αηπαίδεοζδ Ακδθίηςκ, ηδκ μπμία δεκ πνμζεββίγμοκ ζηδκ μθυηδηά
ηδξ, ιε απμηέθεζια κα ιδ δζαζαθδκίγμκηαζ επανηχξ ηαζ κα δδιζμονβμφκηαζ απμνίεξ
ζπεηζηά ιε ηδκ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ.
Ώκαθένμοιε εκδεζηηζηά ηζξ ιεθέηεξ ηςκ Ira Shor & Paulo Freire (2011), πμο εζηζάγεζ
ζηδ ιεηαζπδιαηζζηζηή εηπαίδεοζδ, ημο Ώθέλδ Ευηημο et al (2011), πμο επζηεκηνχκεηαζ
ζηδκ εηπαίδεοζδ ιέζα απυ ηζξ ηέπκεξ, ημο Jack Mezirow (2007), πμο ιεθεηά ηδ
ιεηαζπδιαηίγμοζα ιάεδζδ, ηαεχξ ηαζ ημο Peter Jarvis (2007), πμο αζπμθείηαζ ιε ημοξ
εειεθζςηέξ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ.
4. Ιεζνδνινγία ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο
Ηέζα απυ ηδκ πμζμηζηή ακάθοζδ ηςκ μνζζιχκ ηςκ εκκμζχκ, ηδξ δζάνηεζαξ ηςκ ημιέςκ
Αηπαίδεοζδξ Ακδθίηςκ ηαζ ηςκ ζφβπνμκςκ ακηζθήρεςκ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ, ιέζα απυ ηδ
ζφβπνμκδ αζαθζμβναθία ηαζ πνςηυηοπεξ πδβέξ, επζπεζνμφιε κα ηαηαδείλμοιε υηζ δ
πνδζζιυηδηα, δ ζπμοδαζυηδηα ηαζ δ ακαβηαζυηδηα ηδξ δζά αίμο ιάεδζδξ, απμηεθεί ημκ
ηαηελμπήκ πανάβμκηα παναβςβήξ ηαζ ακάπηολδξ ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο ζηδ
ζδιενζκή επμπή ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ ηδξ βκχζδξ.
5. Ναξνπζίαζε – Αλάιπζε – Οπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ
Κ υνμξ «δζά αίμο ιάεδζδ» ακαθένεηαζ ζηδ δζαδζηαζία ιέζς ηδξ μπμίαξ μ άκενςπμξ ηαε‘
υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο απμηηά εηείκεξ ηζξ βκχζεζξ ηαζ ηζξ δελζυηδηεξ, μζ μπμίεξ
δφκακηαζ κα ζοκηεθέζμοκ ζηδ δζαηήνδζδ, ή αηυιδ ηαζ ζηδ αεθηίςζδ, ηδξ επαββεθιαηζηήξ,
ηδξ αηαδδιασηήξ, ηδξ ημζκςκζηήξ, αθθά ηαζ ηδξ πνμζςπζηήξ ημο γςήξ (Γνααάκδ, 2012).
Κ υνμξ «ζοκεπζγυιεκδ εηπαίδεοζδ», ημ ζδιακηζηυηενμ ζηέθμξ ηδξ δζά αίμο
εηπαίδεοζδξ, ακαθένεηαζ ζημ ζφκμθμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πναηηζηχκ πμο ανίζημκηαζ πένα
απυ ηδκ ηοπζηή ζπμθζηή εηπαίδεοζδ. Λνυηεζηαζ μοζζαζηζηά βζα εηπαζδεοηζηέξ πναηηζηέξ, μζ
μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκ υθεξ ηζξ δοκαηέξ εηπαζδεοηζηέξ ιεευδμοξ (ηοπζηέξ, ιδ ηοπζηέξ,
άηοπεξ ή ηαηά ζοκεήηδ ηοπζηέξ) χζηε κα πανέπμοκ ζημ άημιμ (παζδί, κέμ, εκήθζηα) ηδ
βκχζδ υθςκ εηείκςκ ηςκ δελζμηήηςκ ηαζ ηςκ βκςζηζηχκ πενζμπχκ πμο ηνίκμκηαζ ςξ
απαναίηδηεξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ δζαπείνζζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ (Γνααάκδ,
2012).
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Ορήκα 1: Κζ ημιείξ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ

Νίλαθαο 1: Λζεακή Ξαλζκυιδζδ Ημνθχκ Αηπαίδεοζδξ Ακδθίηςκ

Νφιθςκα ιε ημ Εαηαζηαηζηυ Ίδνοζδξ ηδξ Unesco (1945): «[Νηυπμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ
είκαζ] κα ζοιαάθεζ ζηδκ παβηυζιζα εζνήκδ ηαζ αζθάθεζα, πνμςεχκηαξ ηδ ζοκενβαζία
ιεηαλφ ηςκ εεκχκ ιέζς ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ημο πμθζηζζιμφ, πνμηεζιέκμο
κα δζεονφκεζ ημκ παβηυζιζμ ζεααζιυ βζα ηδ δζηαζμζφκδ, ηδκ έκκμιδ ηάλδ, ηα ακενχπζκα
δζηαζχιαηα ηαζ ηζξ ααζζηέξ εθεοεενίεξ ηςκ θαχκ ηδξ βδξ, πςνίξ δζάηνζζδ θοθήξ, θφθμο,
βθχζζαξ ή ενδζηείαξ, ζφιθςκα ιε ημκ Πάνηδ ηςκ Γκςιέκςκ Αεκχκ». Γ Unesco
πνεζαεφεζ υηζ «υθμζ έπμοκ δζηαίςια ζηδκ εηπαίδεοζδ» (Unesco, 2000).
Γ ΑΑ δίκεζ ηδ δέμοζα πνμζμπή ζηδ δζά αίμο ηαζ ζοκεπζγυιεκδ ιάεδζδ, ηδκ μπμία
εεςνεί ςξ ηνίζζιμ ιδπακζζιυ βζα ηδ δδιζμονβία ιζαξ ημζκςκίαξ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδξ
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ηαηαπμθέιδζδξ ημο θαζκμιέκμο ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ
εονςπασηήξ μθμηθήνςζδξ. ζηυζμ, ζφιθςκα ιε ηδ Νοκεήηδ ηδξ Ζζζααυκαξ (άνενμ 165
ΝΖΑΑ), δ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή απμηεθεί παναηναηδιέκδ ανιμδζυηδηα ηςκ ηναηχκ ιεθχκ
ηαζ παναιέκεζ ζηδ δζηαζμδμζία ημοξ. Έηζζ, μζ πχνεξ ηδξ ΑΑ αημθμοεμφκ πμζηίθεξ πμθζηζηέξ
βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ δζά αίμο ιάεδζδξ, ηδκ μπμία ηαζ μνβακχκμοκ ιε δζαθμνεηζημφξ
ηνυπμοξ, πάκημηε υιςξ ακαβκςνίγμκηαξ ηδκ αλία ηδξ (Εμκηάημξ & Γηυαανδξ, 2006.
Γηυαανδξ & Μμοζζάηδξ, 2008).
Νίλαθαο 2: Νοιιεημπή ζηδ δζά αίμο ιάεδζδ

Γ δζά αίμο εηπαίδεοζδ, εζδζηά ζηδ ζδιενζκή επμπή, απμηεθεί ημκ ηαηελμπήκ
πανάβμκηα παναβςβήξ ηαζ ακάπηολδξ, απμδεζηκφμκηαξ ηδ πνδζζιυηδηα, ηδκ
ακαβηαζυηδηα ηαζ ηδ ζδιακηζηυηδηά ηδξ.
6. Οπκπεξάζκαηα – Νξνηάζεηο
Ξα πνμζυκηα πμο ημ άημιμ απμηηά ιέζς ηδξ εηπαίδεοζδξ ηδκ πενίμδμ πμο
πνμεημζιάγεηαζ κα εκηαπεεί ζημκ ημζκςκζηυ ημο νυθμ δεκ ιπμνμφκ κα είκαζ ανηεηά βζα
υθδ ηδ γςή ημο. Νηδκ πναβιαηζηυηδηα, ηαζ θαιαάκμκηαξ ςξ δεδμιέκμ υηζ δ ημζκςκία είκαζ
έκαξ δζανηχξ ελεθζζζυιεκμξ μνβακζζιυξ, ηα πνμζυκηα αοηά επανημφκ ιυκμκ βζα ημ
ανπζηυ δζάζηδια ηδξ εκενβμφξ γςήξ ημο. Εαηά ζοκέπεζα, ημ άημιμ οπμπνεχκεηαζ κα
επακεηπαζδεφεηαζ ακά ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα ζημ πθαίζζμ ηδξ δζά αίμο ιάεδζδξ
πνμηεζιέκμο κα επζηαζνμπμζεί ηζξ βκχζεζξ ημο ηαζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ κα είκαζ ζε εέζδ κα
ακηαπμηνίκεηαζ επζηοπχξ ζημκ ημζκςκζηυ ηαζ μζημκμιζηυ ημο νυθμ.
Νηδ ζδιενζκή ιεηααζμιδπακζηή ημζκςκία ηδξ βκχζδξ ηαζ ηςκ πθδνμθμνζχκ, δ βκχζδ
απμηεθεί ημκ ηαηελμπήκ παναβςβζηυ ηαζ ακαπηολζαηυ πανάβμκηα. Γ ηαημπή ηδξ βκχζδξ
ηαζ δ πνμζήημοζα αλζμπμίδζή ηδξ απμθένεζ ζημ άημιμ αιμζαέξ ηαζ πνμκυιζα, ηα μπμία
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είκαζ ακάθμβα ηδξ θεζημονβζηήξ αανφηδηαξ ηςκ εθμδίςκ ημο ηαζ ηςκ παναβυιεκςκ απυ
ηδ πνήζδ ημοξ απμηεθεζιάηςκ.
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Νεξίιεςε
Κ νυθμξ ηςκ βμκέςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ είκαζ έκα γήηδια πμο απαζπμθεί εδχ ηαζ
ανηεηά πνυκζα ημοξ εεςνδηζημφξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ημοξ θμνείξ πμο δζαιμνθχκμοκ ηδκ
εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ηαζ ημοξ παζδαβςβμφξ. Γ ειπθμηή ηςκ βμκέςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ
παζδζχκ ημοξ πνμςεείηαζ ζδζαίηενα ηαεχξ οπάνπεζ ζζπονή ακαθμβζηή ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ειπθμηήξ
ηςκ βμκέςκ ηαζ ηδξ ζπμθζηήξ επίδμζδξ ηςκ παζδζχκ. ζηυζμ, υθμζ μζ βμκείξ δεκ αημθμοεμφκ ηζξ
ίδζεξ εηπαζδεοηζηέξ πναηηζηέξ. Γ πανμφζα ιεηαπηοπζαηή ενβαζία ενεοκά ηζξ πναηηζηέξ Ώθαακίδςκ
ιδηένςκ ακαθμνζηά ιε ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ ζημ πθαίζζμ ημο εθθδκζημφ δδιυζζμο
κδπζαβςβείμο ηαζ ηζξ πνμζδμηίεξ ημοξ απυ αοηή. Ηέζς ηδξ επελενβαζίαξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ειπθμηήξ
ηςκ βμκέςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ ημο παζδζμφ ημοξ ηαζ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ηνυπςκ ιε ημοξ μπμίμοξ
αοηή εηδδθχκεηαζ, ζηυπμξ είκαζ κα ακαδεζπεμφκ μζ πανάβμκηεξ πμο δζεοημθφκμοκ ή δοζπεναίκμοκ
ηδ δζαδζηαζία ειπθμηήξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ιδηένςκ ηδξ ένεοκαξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ
ημοξ, ιε εζηίαζδ ζηδκ ημζκςκζηή ημοξ ηάλδ ηαζ ηδκ εεκζηή ημοξ ηαηαβςβή. Ξμ εεςνδηζηυ πθαίζζμ
ηδξ ενβαζίαξ ακηθεί ζημζπεία απυ ηδ εεςνία ημο Bourdieu αθθά ηονίςξ ζηδνίγεηαζ ζε
ιεηαβεκέζηενεξ ένεοκεξ ζπεηζηέξ ιε ηδ βμκεσηή ειπθμηή, ζδζαίηενα ζημ επζζηδιμκζηυ ένβμ ηδξ
Lareau. Ξμ δείβια απμηεθμφκ εκκέα Ώθαακίδεξ ιδηένεξ, 25-45 εηχκ, ηςκ μπμίςκ ηα παζδζά θμζημφκ
ζε εθθδκζηά δδιυζζα κδπζαβςβεία ημο Λεζναζά. Νοκμθζηά, αημθμοεείηαζ δ πμζμηζηή ιεεμδμθμβζηή
ενεοκδηζηή πνμζέββζζδ, ηαζ ςξ ενεοκδηζηυ ενβαθείμ πνδζζιμπμζμφκηαζ διζ-δμιδιέκεξ ζοκεκηεφλεζξ.
πςξ πνμέηορε ιέζα απυ ηδκ ακάθοζδ ηζ ενιδκεία ημο ενεοκδηζημφ οθζημφ, ζηζξ πενζζζυηενεξ
πενζπηχζεζξ δ ημζκςκζηή ημοξ ηάλδ ζοκδοαζηζηά ιε ηδκ εεκζηή ημοξ ηαηαβςβή ηαεμνίγμοκ ηζξ
πναηηζηέξ πμο αημθμοεμφκ μζ ιδηένεξ ημο δείβιαημξ. Νδιακηζηυ είκαζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ δζαπθμηή
ηςκ δφμ αοηχκ παναβυκηςκ, ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ πμο παναηδνήεδηε, δοζπεναίκεζ ηδ εέζδ ηςκ
ιδηένςκ ηαζ ημοξ εέηεζ επζπθέμκ ειπυδζα.
Θέμεηο-θιεηδηά: εηπαίδεοζδ, βμκεσηή ειπθμηή, εεκζηή ηαηαβςβή, ημζκςκζηή ηάλδ.

Γηζαγσγή
Γ πανμφζα ενβαζία απμηεθεί ζφκημιδ πανμοζίαζδ ενεοκδηζηήξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ ιε
ημκ ίδζμ ηίηθμ, δ μπμία εηπμκήεδηε ζημ πθαίζζμ ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ ζημ πνυβναιια
«Αηπαίδεοζδ ηαζ Ώκενςπζκά Δζηαζχιαηα» ημο Ξ.Α.Ώ.Λ.Γ. ημο Αεκζημφ ηαζ Εαπμδζζηνζαημφ
Λακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ, ζε ζοκενβαζία ηαζ ιε ημ Institute of Education ημο Λακεπζζηδιίμο
ημο Ζμκδίκμο.Γ πμθοεηήξ ενβαζζαηή ειπεζνία ζε δδιυζζα κδπζαβςβεία ηαζ ζε ηάλεζξ ιε
έκημκδ πανμοζία παζδζχκ ιεηακαζηχκ, γδηήιαηα βφνς απυ ημ ζπεηζηυ ιε αθθμδαπμφξ
ιαεδηέξ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ ζημ εθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, ηζξ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ
ηςκ κδπζαβςβχκ ζε ηάλεζξ υπμο θμζημφκ παζδζά ιεηακαζηχκ, ημ εέια ηδξ επακαθμίηδζδξ
ζημ κδπζαβςβείμ ηςκ αθθμδαπχκ κδπίςκ, μ νυθμξ ηςκ αθθμδαπχκ βμκέςκ ζηδκ
εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ ζημ εθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ήηακ εέιαηα δ
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επελενβαζία ηςκ μπμίςκ μδήβδζε ηεθζηχξ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο ενεοκδηζημφ ενςηήιαημξ
ηδξ ενβαζίαξ.
Κ νυθμξ ηςκ βμκέςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ είκαζ έκα γήηδια πμο απαζπμθεί
εδχ ηαζ ανηεηά πνυκζα ημοξ εεςνδηζημφξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ημοξ θμνείξ πμο
δζαιμνθχκμοκ ηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ηαζ ημοξ παζδαβςβμφξ. Κζ ζφβπνμκεξ
παζδαβςβζηέξ ηάζεζξ δίκμοκ ζδζαίηενμ αάνμξ ζημ γήηδια ηδξ ζοκενβαζίαξ ζπμθείμο –
μζημβέκεζαξ, ιέζς ηδξ μπμίαξ επζηοβπάκεηαζ μζ βμκείξ κα ειπθέημκηαζ εκενβδηζηά ζηδκ
παζδαβςβζηή ελέθζλδ ηςκ παζδζχκ ημοξ (Galindo&Sheldon, 2011: 90). Γ ζδέα πςξ μζ βμκείξ
ιπμνμφκ ηαζ πνέπεζ κα ειπθέημκηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ, ζδζαίηενα ηα
πνχηα πνυκζα ημο ζπμθείμο, έπεζ πζα απμηηήζεζ εεζιζηυ ηφνμξ (Lareau, 2000: 34). Κζ
εηπαζδεοηζημί εεζιμί, μζ θμνείξ πμο είκαζ οπεφεοκμζ βζα ημκ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ εθανιμβή
ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ, αθθά ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί έπμοκ εκζηενκζζηεί ηδκ ζδέα αοηή.
Θεςνμφκ πςξ δ ζδακζηή ζπέζδ ζπμθείμο – μζημβέκεζαξ είκαζ ιζα ζπέζδ ζοκενβαζίαξ, ιέζς
ηδξ μπμίαξ δ μζημβεκεζαηή ηαζ δ ζπμθζηή γςή απμηεθμφκ ιζα εκζαία παζδαβςβζηή ειπεζνία
βζα ημ παζδί, εκχ πανάθθδθα πνμςεμφκ ηδκ ειπθμηή ηςκ βμκέςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ
παζδζχκ ημοξ ζηδνζγυιεκμζ ζημ βεβμκυξ υηζ οπάνπεζ ζζπονή ακαθμβζηή ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ
ειπθμηήξ ηςκ βμκέςκ ηαζ ηδξ ζπμθζηήξ επίδμζδξ ηςκ παζδζχκ (Lareau, 1987: 75-76).
πςξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηζξ άθθεξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ, δ αθθδθεπίδναζδ ζπμθείμο –
μζημβέκεζαξ θένεζ ημ απμηφπςια ημο εονφηενμο ημζκςκζημφ πθαζζίμο, ζφιθςκα ιε ημ
μπμίμ ακαδφεηαζ ιέζς ημζκςκζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ βίκεηαζ απμδεηηυξ απυ ημ ζπμθείμ
ιυκμ έκαξ ζοβηεηνζιέκμξ ηφπμξ ζπέζδξ ζοκενβαζίαξ. Έηζζ, ιέζα ζηδκ εηπαζδεοηζηή
πμθζηζηή, ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ζηδκ πμθζηζηή ημο ηάεε ζπμθείμο, μ νυθμξ ηςκ βμκέςκ ηίεεηαζ
ιέζα ζε έκα ζηεκυ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ (Crozier&Davies, 2007: 296). Οπάνπεζ δ απαίηδζδ
πνμξ ημοξ βμκείξ δ ειπθμηή ημοξ κα ακηαπμηνίκεηαζ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ζφκμθμ
ηνζηδνίςκ. Εαη‘ επέηηαζδ, δ πμθοπθμηυηδηα ηςκ δζαθυνςκ ιμνθχκ ζοιιεημπήξ ζηζξ
μπμίεξ μζ βμκείξ ειπθέημκηαζ δεκ ακαβκςνίγεηαζ, μφηε, επίζδξ, δ δζαθμνεηζηυηδηα ημο
ζοκυθμο ηςκ βμκέςκ. Γ εεχνδζδ ηςκ βμκέςκ απυ ηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ηαζ ημ
ζπμθείμ ςξ μιμζμβεκμφξ ζοκυθμο επζαάθθεζ ηα πνυηοπα ηςκ θεοηχκ ιεζμαζηχκ (ηονίςξ
ακηνχκ), ηαεζζηχκηαξ έηζζ αυναημοξ ημοξ βμκείξ ηςκ ηαηχηενςκ ημζκςκζηχκ
ζηνςιάηςκ, ηζξ ιδηένεξ ηαζ ημοξ βμκείξ δζαθμνεηζηήξ εεκζηήξ ηαηαβςβήξ, ςξ πνμξ αοηά
πμο ιπμνμφκ κα πνμζθένμοκ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ (Crozier&Davies, 2007:
296). Κζ εεζιμί, πνεζαεφμκηαξ ιζα ημζκςκία ίζςκ εοηαζνζχκ ηαζ πςνίξ ηαλζηά ειπυδζα
ζηδκ μπμία μ ηάεε άκενςπμξ επζηοβπάκεζ ιε ημ ηαθέκημ ημο ηαζ ηδ ζηθδνή δμοθεζά,
δέπμκηαζ ηαζ πνμςεμφκ ηα ίδζα ηνζηήνζα πνμξ υθμοξ ζπεηζηά ιε ημ πμζεξ είκαζ μζ κυιζιεξ
πναηηζηέξ πμο αθμνμφκ ζηδκ εηπαίδεοζδ (Lareau, 2003: 28-30). Γεβμκυξ πμο ηεθζηά εοκμεί
ηα ιεζαία ημζκςκζηά ζηνχιαηα, ηςκ μπμίςκ μζ πναηηζηέξ ζοιααδίγμοκ ιε ηζξ απαζηήζεζξ
ημο ζπμθείμο ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ.
Γ ζπέζδ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ζπμθείμο ηαζ μζημβέκεζαξ εκηάζζεηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ
εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ πμο αημθμοεεί ημ ζπμθείμ, δ μπμία ηαεμνίγεηαζ απυ έκα ζφζηδια
ανπχκ, ηακυκςκ, ηνζηδνίςκ ηαζ απαζηήζεςκ. Ξμ ζφζηδια αοηυ ημ έπμοκ δδιζμονβήζεζ μζ
εηπαζδεοηζημί θμνείξ, ημ έπμοκ οζμεεηήζεζ μζ εηπαζδεοηζημί ηαζ εθανιυγεηαζ ζηα ζπμθεία
(Lareau, 2003: 24). Ξμ ζπμθείμ έπεζ ζοβηεηνζιέκα ηνζηήνζα ηαζ απαζηήζεζξ πμο αθμνμφκ ηζξ
παζδαβςβζηέξ πναηηζηέξ ηαζ ηα μπμία είκαζ ίδζα βζα υθμοξ ημοξ βμκείξ ηαζ ηα παζδζά ημοξ
(Lareau, 2003: 24). Κιμίςξ ηαζ μζ δάζηαθμζ έπμοκ ζοβηεηνζιέκεξ ηαζ ίδζεξ απαζηήζεζξ απυ
υθμοξ ημοξ βμκείξ, ηζξ μπμίεξ εεςνμφκ θμβζηέξ, εθυζμκ εκανιμκίγμκηαζ ιε ημ
πνμακαθενυιεκμ ζφζηδια ανπχκ, δίκμοκ ζδζαίηενμ αάνμξ ζηδ ζοιιεημπή ηςκ βμκέςκ
ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, εκχ πζζηεφμοκ πςξ υθμζ μζ βμκείξ, ακελανηήηςξ ημζκςκζηήξ
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εέζδξ, ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ ηα παζδζά ημοξ, εζδζηά ζηζξ πνχηεξ ααειίδεξ ηδξ
οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ (Lareau, 1987: 77; 2003: 24).
Γ πανμφζα ενβαζία ελεηάγεζ ηζξ πναηηζηέξ πμο αημθμοεμφκ Ώθαακίδεξ ιδηένεξ ζε
ζπέζδ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ ζημ πθαίζζμ ημο εθθδκζημφ δδιυζζμο
κδπζαβςβείμο ηαζ ηζξ πνμζδμηίεξ ημοξ απυ αοηή. Ώκηθχκηαξ ζημζπεία ηυζμ απυ ημ
εεςνδηζηυ ιμκηέθμ ημο Bourdieu υζμ ηαζ απυ ιεηαβεκέζηενεξ ένεοκεξ ζπεηζηέξ ιε ηδ
βμκεσηή ειπθμηή, ενεοκά ημ ααειυ ηαζ ημοξ ηνυπμοξ ειπθμηήξ ηςκ Ώθαακίδςκ ιδηένςκ
ημο δείβιαημξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ, πνμηεζιέκμο κα ακαδεζπεεί δ ζδιαζία
ηαζ δ πζεακή δζαπθμηή ηδξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ ηαζ ηδξ εεκζηήξ ηαηαβςβήξ ςξ πνμξ ημ
γήηδια ηδξ ζοιιεημπήξ ημοξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Απζθέλαιε κα ακαθενεμφιε ζε
ιδηένεξ, βζαηί εηείκεξ είκαζ πμο επςιίγμκηαζ ημ αάνμξ ηδξ ηαεδιενζκήξ θνμκηίδαξ ηςκ
παζδζχκ ηαζ έπμοκ ηζξ πενζζζυηενεξ επαθέξ ιε ημ ζπμθείμ ηαζ εζδζηυηενα ιδηένεξ
Ώθαακζηήξ ηαηαβςβήξ, επεζδή απμηεθμφκ ηδ ιεβαθφηενδ μιάδα ιδηένςκ δζαθμνεηζηήξ
εεκζηήξ ηαηαβςβήξ πμο ζοκακηάιε ζημ εθθδκζηυ ζπμθείμ. Νοβηεηνζιέκα, πήναιε
ζοκεκηεφλεζξ απυ εκκέα Ώθαακίδεξ ιδηένεξ, 25-45 εηχκ, ηςκ μπμίςκ ηα παζδζά θμζημφκ ζε
εθθδκζηά δδιυζζα κδπζαβςβεία ημο Λεζναζά.
Θεσξεηηθό Νιαίζην: Γξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο γνλετθήο εκπινθήο
Γ επζννμή ηδξ μζημβέκεζαξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή ειπεζνία ηςκ παζδζχκ έπεζ ιζα ζδζαίηενδ εέζδ
ζηδκ ημζκςκζμθμβία ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ απμηεθεί ιζα πναηηζηή πμο απαζπμθεί ημοξ
εεςνδηζημφξ ηδξ εηπαίδεοζδξ εδχ ηαζ ανηεηέξ δεηαεηίεξ. Ηζθχκηαξ βζα ειπθμηή ηςκ
βμκέςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ (parentalinvolvement) εκκμμφιε πναηηζηέξ υπςξ ηδκ εκαζπυθδζδ
ζε ηαεδιενζκή αάζδ ηςκ βμκέςκ ιε ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία πμο αθμνά ημ παζδί, ηυζμ
ζημ ζπίηζ υζμ ηαζ ζημ ζπμθείμ, ηδκ ακάπηολδ ιζαξ ηαθήξ επζημζκςκίαξ ιε ημ ζπμθείμ, χζηε
κα είκαζ εκήιενμζ βζα ηδκ πνυμδμ ημο παζδζμφ, ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ιζαξ ζηεκήξ ζπέζδξ
ζοκενβαζίαξ βζα εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ εηπαίδεοζή ημο, ηαεχξ ηαζ ηδκ ηαηηζηή
παναημθμφεδζδ ζπμθζηχκ εηδδθχζεςκ, υπςξ ζοβηεκηνχζεζξ βμκέςκ ιε ημ δζδαηηζηυ
πνμζςπζηυ, ζπμθζηέξ εμνηέξ, ζοκεθεφζεζξ ημο ζοθθυβμο βμκέςκ ηαζ ηδδειυκςκ ηαζ άθθα
(Galindo & Sheldon, 2011: 90-92). Γ Epstein (ζε Levine-Rasky, 2009: 331) επζζδιαίκεζ πςξ δ
βμκεσηή ειπθμηή ζοκίζηαηαζ μοζζαζηζηά ζε έκα εφνμξ πναηηζηχκ πμο οζμεεημφκ/
ακαθαιαάκμοκ μζ βμκείξ ηαζ ζηζξ πναηηζηέξ πμο ακαθένεδηακ παναπάκς πνμζεέηεζ ηδκ
εεεθμκηζηή δνάζδ ηςκ βμκέςκ ζημ πθαίζζμ ημο ζπμθείμο ηαζ ηδ ζοκενβαζία ιε ηδκ ημπζηή
ημζκυηδηα. Γ Bodovski (2010), απυ ηδκ άθθδ, ζδιεζχκεζ ζπεηζηά πςξ δ βμκεσηή ειπθμηή
απμηεθεί ιένμξ εονφηενςκ ααεζά εκζςιαηςιέκςκ πμθζηζζιζηχκ ιμηίαςκ πμο
ηαηεοεφκμοκ ηζξ δνάζεζξ ηςκ βμκέςκ ηαζ ακαπανάβμκηαζ ιέζς αοηχκ. Ώπμηεθέζιαηα
ενεοκχκ ακαθένμοκ ηδκ εκενβδηζηή ειπθμηή ηςκ βμκέςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ηυζμ εκηυξ
ζπζηζμφ υζμ ηαζ εκηυξ ζπμθείμο, ςξ πανάβμκηα δζαζθάθζζδξ ιζαξ ηαθήξ πνμυδμο ηςκ
παζδζχκ ζηζξ πνχηεξ ααειίδεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, αθθά ηαζ ςξ δείηηδ πνυαθερδξ ηδξ
πεναζηένς ηαθήξ αηαδδιασηήξ πμνείαξ ηαζ ζπμθζηήξ επζηοπίαξ (Galindo&Sheldon, 2011:
91).
Γ ζοζηδιαηζηή πενζβναθή ηαζ ακάθοζδ ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ηςκ ημζκςκζηχκ
παναηηδνζζηζηχκ ηςκ βμκέςκ ηαζ ηδξ ζοιιεημπήξ ημοξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ
ημοξ απμηεθεί ακηζηείιεκμ ενεοκχκ, πμζμηζηήξ ιεεμδμθμβζηήξ πνμζέββζζδξ ηονίςξ.
Ακδεζηηζηά ακαθένμκηαζ ένεοκεξ υπςξ ηςκ Lareau (1987, 2000 ηαζ 2003), Reay (1998),
Crozier (1996), Crozier ηαζ Davies (2007), Vincent (2001), Vincent ηαζ Martin (2002). Κζ
ένεοκεξ αοηέξ ααζίγμκηαζ ζηδκ οπυεεζδ πςξ μζ βμκείξ δζαθμνεηζηχκ ημζκςκζηχκ ηάλεςκ,
θοθεηζηήξ, εεκζηήξ ηαηαβςβήξ, θφθμο, ιυνθςζδξ ηζ εκ βέκεζ δζαθμνεηζημφ ημζκςκζημφ
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πνμθίθ, ειπθέημκηαζ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ εηπαίδεοζδξ, έπμοκ
δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ ζπεηζηά ιε ημ νυθμ ημοξ ζε αοηή ηαζ απμημιίγμοκ δζαθμνεηζηά
μθέθδ βζα ηα παζδζά ημοξ. Γ πμζμηζηή ένεοκα, επμιέκςξ, ακ ηαζ έπεζ ηαζ αοηή
ιεεμδμθμβζημφξ πενζμνζζιμφξ, ειθακίγεηαζ ηαηαθθδθυηενδ βζα κα δζενεοκδεμφκ μζ
ημζκςκζηέξ πανάιεηνμζ πμο επδνεάγμοκ ηδ βμκεσηή ειπθμηή – ημ «πχξ» ηαζ ημ «πυζμ» μζ
βμκείξ ζοιιεηέπμοκ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ, κα απμηοπςεμφκ μζ απμπνχζεζξ
ηδξ δζαθμνεηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ πμο αζχκμοκ ηαεδιενζκά μζ βμκείξ ηαζ ημκ ακηίηηοπυ
ηδξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδ ιυνθςζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ.
Νφιθςκα ιε ηδ Lareau (1987: 73-74), ηνεζξ είκαζ μζ ηφνζεξ εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ
πμο αημθμοεμφκηακ απυ ημοξ ενεοκδηέξ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ πμζηίθςκ ηνυπςκ
ειπθμηήξ ηςκ βμκέςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ. Κζ δφμ πνχηεξ εεςνδηζηέξ
πνμζεββίζεζξ ζηζξ μπμίεξ ακαθένεηαζ δ Lareau είκαζ α) ηδξ ημοθημφναξ ηδξ θηχπεζαξ ηαζ α)
ηδξ εεζιζηήξ δζάηνζζδξ. Κζ ενεοκδηέξ πμο αημθμοεμφκ ηδκ πνχηδ πνμζέββζζδ πζζηεφμοκ
υηζ μζ βμκείξ ηςκ ηαηχηενςκ ημζκςκζηχκ ζηνςιάηςκ δεκ αλζμθμβμφκ ηδκ εηπαίδεοζδ
ελίζμο ορδθά ιε ημοξ βμκείξ ηδξ ιεζαίαξ ηάλδξ, εκχ μζ ενεοκδηέξ πμο ζοιθςκμφκ ιε ηδ
δεφηενδ εεςνμφκ υηζ ηα ζπμθεία είκαζ πζμ ακμζπηά βζα ηα ιεζαία ημζκςκζηά ζηνχιαηα ζε
ζπέζδ ιε ηζξ μζημβέκεζεξ ηαηχηενδξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ (Lareau, 1987: 73). Γ ηνίηδ εεςνδηζηή
πνμζέββζζδ, δ μπμία αημθμοεείηαζ ηαζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία, ακηθεί απυ ημ ένβμ ημο
Γάθθμο ημζκςκζμθυβμο PierreBourdieu. Γ ζοβηεηνζιέκδ εεςνδηζηή πνμζέββζζδ εζηζάγεζ ζηζξ
δμιέξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηδξ μζημβεκεζαηήξ γςήξ ηαζ ηζξ πνμδζαεέζεζξ ηςκ ημζκςκζηχκ
οπμηεζιέκςκ πνμηεζιέκμο κα ελεηαζημφκ μζ δζαθμνεηζημί ηνυπμζ ηαζ ααειμί βμκεσηήξ
ειπθμηήξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία (Lareau, 1987: 74). Γ ακάθοζδ ιε αάζδ αοηή ηδκ
πνμζέββζζδ, ακηίεεηα ιε ηζξ δφμ παναπάκς πμο εζηζάγμοκ ζηα εηπαζδεοηζηά
απμηεθέζιαηα, εζηζάγεζ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ιέζς ηςκ μπμίςκ παζδαβςβζηά ιμηίαα
δδιζμονβμφκηαζ ηαζ ακαπανάβμκηαζ, ζηδ ζδιαζία ηδξ ημζκςκζηήξ εέζδξ ηςκ βμκέςκ, πχξ
αοηή επδνεάγεζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ειπθμηήξ ημοξ ηαζ πμζα μθέθδ ηαζ πνμκυιζα ιπμνμφκ μζ
βμκείξ κα ηενδίζμοκ βζα ηα παζδζά ημοξ μδδβχκηαξ ηα ζηδ ζπμθζηή επζηοπία (Lareau, 1987:
74). Έκκμζεξ υπςξ αοηή ηδξ ακαπαναβςβήξ, μζ ηφπμζ ηςκ ηεθαθαίςκ ηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ
μπμίμ ζοκδέμκηαζ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ έκκμζα ημο habitus ηαζ δ ζφκδεζδ ιεηαλφ ηεθαθαίςκ
ηαζ πναηηζηχκ είκαζ ααζζηά ζημζπεία ημο ένβμο ημο Γάθθμο ημζκςκζμθυβμο ηα μπμία
πνδζζιμπμζμφκ μζ ενεοκδηέξ.Λανάθθδθα, ιεβάθεξ μζημκμιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ελεθίλεζξ ζηζξ
ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ ηαεζζημφκ ακαβηαία ηδκ ελέηαζδ δζαθμνμπμζήζεςκ ζημ εζςηενζηυ
ηςκ ημζκςκζηχκ ηάλεςκ. Γ εεκζηή ηαηαβςβή ηνίκεηαζ ζδιακηζηυ ακαθοηζηυ ζημζπείμ,
ηαεχξ ηαζ μζ ηνυπμζ δζαπθμηήξ ιε ηδκ ημζκςκζηή ηάλδ. Έηζζ, ηυζμ ζηδκ ημζκςκζμθμβία ηδξ
εηπαίδεοζδξ εονφηενα υζμ ηαζ εζδζηυηενα ζημ γήηδια ηδξ βμκεσηήξ ειπθμηήξ, έπμοκ
πναβιαημπμζδεεί ένεοκεξ πμο θαιαάκμοκ οπυρδ ηυζμ εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ πμο
δίκμοκ πνμζμπή ζε ηθαζζηά ακαθοηζηά ζημζπεία ακζζυηδηαξ υζμ ηζ εηείκεξ πμο ημκίγμοκ ηδ
ιεηααμθή ηςκ ζημζπείςκ αοηχκ ςξ απμηέθεζια εειεθζςδχκ ημζκςκζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ
αθθαβχκ (Ball & Vincent, 2001: 181).
Ιεζνδνινγία ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο
Ανεοκδηζηά ενςηήιαηα: Γ πανμφζα ενβαζία ενεοκά ηδκ ειπθμηή ηςκ Ώθαακίδςκ ιδηένςκ
ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ ζημ πθαίζζμ ημο εθθδκζημφ δδιυζζμο κδπζαβςβείμο ηαζ
ημοξ πανάβμκηεξ πμο ηδ δζαιμνθχκμοκ. Ηέζς ηδξ επελενβαζίαξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ
ειπθμηήξ ηςκ βμκέςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ ημο παζδζμφ ημοξ ηαζ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ηνυπςκ
ιε ημοξ μπμίμοξ αοηή εηδδθχκεηαζ, ζημπεφμοιε κα ακαδείλμοιε ημοξ πανάβμκηεξ πμο
δζεοημθφκμοκ ή δοζπεναίκμοκ ηδ δζαδζηαζία ειπθμηήξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ
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ζοβηεηνζιέκςκ ιδηένςκ ημο δείβιαημξ ηδξ ενβαζίαξ. Αλεηάγμκηαξ, έηζζ, ηδκ άπμρδ ηςκ
ιδηένςκ βζα ημ κδπζαβςβείμ, ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ημκ/ ηδκ εηπαζδεοηζηυ ηδξ ηάλδξ, ηδ ζπέζδ
ημοξ ιε ηζξ άθθεξ ιδηένεξ ημο ζπμθείμο, ηζξ πνμζδμηίεξ ημοξ βζα ημ ιέθθμκ ημο παζδζμφ
ημοξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ηαεδιενζκέξ πναηηζηέξ ημοξ ζε ζπέζδ ιε ημ ζπμθείμ, πνμζπαεμφιε κα
ηαηακμήζμοιε ακ δ ειπθμηή αοηή ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ ημζκςκζηή ημοξ ηάλδ, ακ
ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ εεκζηή ημοξ ηαηαβςβή ή, ηεθζηά, απυ ηδ δζαπθμηή ηςκ δφμ αοηχκ
ημζκςκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ.
Ηεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ ηδξ ένεοκαξ: Γ πμζμηζηή ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ ςξ
ενεοκδηζηή ιέεμδμξ έπεζ ημ πθεμκέηηδια κα ακαδεζηκφεζ ηαθφηενα ημ θυβμ ηςκ
ημζκςκζηχκ οπμηεζιέκςκ ηδξ ένεοκαξ. πςξ δδθχκμοκ μζ Denzin ηαζ Lincoln (1998: 3), δ
πμζμηζηή ένεοκα απμθεφβεζ ηζξ ηεπκζηέξ ζηαηζζηζηήξ ηδξ πμζμηζηήξ ένεοκαξ ηαζ
επζηεκηνχκεηαζ ζηδ πνήζδ ηςκ θέλεςκ ηαζ ηςκ κμδιάηςκ ηςκ οπμηεζιέκςκ πνμηεζιέκμο
κα βίκεζ δ πανμοζίαζδ ηςκ ημζκςκζηχκ θαζκμιέκςκ ηαζ δ ακάθοζή ημοξ. Γζα ηδκ
πναβιαημπμίδζδ ηδξ πανμφζαξ ενεοκδηζηήξ ενβαζίαξ, αημθμοεήζαιε ηδκ πμζμηζηή
ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ, εεςνχκηαξ πςξ δ ελέηαζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο γδηήιαημξ
ελοπδνεηείηαζ ηαηαθθδθυηενα ιε αοηή. Γ πμζμηζηή ενεοκδηζηή πνμζέββζζδ, ακ ηαζ έπεζ
ιεεμδμθμβζημφξ πενζμνζζιμφξ, ιπμνεί κα απμηοπχζεζ ηαθφηενα ηζξ ειπεζνίεξ ηςκ
οπμηεζιέκςκ ηδξ ένεοκαξ βφνς απυ ηδκ ειπθμηή ημοξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδ ιυνθςζδ
ηςκ παζδζχκ ημοξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ πμζηίθεξ πναηηζηέξ ημοξ, έηζζ υπςξ ηα ίδζα ηζξ αζχκμοκ
ηαεδιενζκά.
Λεδίμ ηδξ ένεοκαξ: Γ πανμφζα ένεοκα δζελήπεδ ζε δφμ δδιυζζα κδπζαβςβεία ημο
Λεζναζά, πμο ακήημοκ ζηδκ 57δ Νπμθζηή Λενζθένεζα Ώηηζηήξ. Γ επζθμβή αοηή ααζίζηδηε
ηυζμ ζημοξ πνμκζημφξ πενζμνζζιμφξ, δεδμιέκμο υηζ έκαξ ενεοκδηήξ είκαζ δφζημθμ κα
ηζκδεεί ιυκμξ ζε πμθθέξ ηαζ ιαηνζκέξ ιεηαλφ ημοξ πενζμπέξ, υζμ ηαζ ζηδ δοκαηυηδηα
πνυζααζδξ ηδξ ενεοκήηνζαξ ζηα ζοβηεηνζιέκα κδπζαβςβεία, αθμφ ςξ ενβαγυιεκδ
κδπζαβςβυξ ζε αοηή ηδκ πενζθένεζα βκχνζγε ηζξ ζοκαδέθθμοξ.Ξμ ηονζυηενμ ςζηυζμ
ηνζηήνζμ επζθμβήξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ κδπζαβςβείςκ οπήνλε ημ ορδθυ πμζμζηυ θμίηδζδξ
Ώθαακχκ ιαεδηχκ ζε αοηά. Αζδζηυηενα, ηα κδπζαβςβεία ηδξ ένεοκαξ είκαζ ακελάνηδηεξ
ζπμθζηέξ ιμκάδεξ, ιε ηνία ηιήιαηα ημ ηαεέκα, εκχ ηαζ ζηα δφμ θμζημφκ ζοκμθζηά βφνς
ζηα 140 παζδζά. Ξμ πνχημ κδπζαβςβείμ έπεζ 4 κδπζαβςβμφξ δζδαηηζηυ πνμζςπζηυ ηαζ ημ
δεφηενμ 5 κδπζαβςβμφξ. Ξμ έκα απυ ηα δφμ κδπζαβςβεία ηδξ ένεοκαξ έπεζ ζφθθμβμ βμκέςκ
ηαζ ηδδειυκςκ. Ώηυιδ, ηαζ ηα δφμ έπμοκ ιεβάθμ πμζμζηυ αθθμδαπχκ ιαεδηχκ, δ
πθεζμρδθία ηςκ μπμίςκ είκαζ αθαακζηήξ ηαηαβςβήξ.
Εμζκςκζηά οπμηείιεκα ηδξ ένεοκαξ: Γ επζθμβή ηςκ οπμηεζιέκςκ ηδξ ένεοκαξ ζηδ
ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ έβζκε ιε βκχιμκα ημ ενεοκδηζηυ ενχηδια ηαζ ημ ζπέδζμ ένεοκαξ,
θαιαάκμκηαξ υιςξ πανάθθδθα οπυρδ ηαζ ημοξ πενζμνζζιμφξ, πνμκζημφξ, βεςβναθζημφξ
ηαζ άθθμοξ πμο πανμοζζάγεζ δ ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία.Ώπμθαζίζηδηε ημ δείβια ηδξ ένεοκαξ
κα είκαζ βμκείξ αθαακζηήξ ηαηαβςβήξ, ηαεχξ μζ Ώθαακμί είκαζ δ ιεβαθφηενδ μιάδα
αθθμδαπχκ πμο γμοκ ηαζ ενβάγμκηαζ ζηδ πχνα ιαξ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ημ ημζκςκζηυ
πθαίζζμ, αθθά ηαζ δ ιεβαθφηενδ μιάδα αθθμδαπχκ πμο ηαημζημφκ ζηδκ πενζμπή υπμο
ανίζημκηαζ ηα κδπζαβςβεία ηδξ ένεοκαξ. Δεδμιέκςκ αοηχκ ηςκ ζημζπείςκ, επζθέπεδηακ μζ
βμκείξ αθαακζηήξ ηαηαβςβήξ, ιε ζημπυ κα αολδεμφκ μζ πζεακυηδηεξ κα ανεεμφκ βμκείξ
πνυεοιμζ κα ζοιιεηάζπμοκ ζηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία. Απζπθέμκ, μζ πενζζζυηενμζ
Ώθαακμί βμκείξ ανίζημκηαζ ανηεηά πνυκζα ζηδκ Αθθάδα ηαζ βκςνίγμοκ ηδκ εθθδκζηή
βθχζζα, μπυηε έπμοκ ιεβαθφηενδ αοημπεπμίεδζδ κα παναπςνήζμοκ ιζα ζοκέκηεολδ.
Νηδ ζπεηζηή ιε ηδ βμκεσηή ειπθμηή αζαθζμβναθία, αηυια ηαζ ζηζξ ένεοκεξ ιε δείβια
ηαζ ημοξ δφμ βμκείξ, μζ ενεοκδηέξ ακαθένμοκ υηζ ηδ δμοθεζά αοηή ηδκ ακαθαιαάκμοκ
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ηονίςξ, ακ υπζ απμηθεζζηζηά, μζ ιδηένεξ (Lareau, 1987: 79; 2000: 84, Crozier, 1996: 254, Reay,
1998: 9-11). Γ ιδηένα θνμκηίγεζ κα εημζιάζεζ ημ παζδί βζα ημ ζπμθείμ, εηείκδ ημ αμδεά ιε
ημ δζάααζια ηαζ επζημζκςκεί ηαηηζηά ιε ημκ/ ηδκ εηπαζδεοηζηυ βζα εέιαηα πμο αθμνμφκ
ηδ ζπμθζηή ημο πμνεία. Κζ παηένεξ, ακελανηήηςξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ, δεκ ειπθέημκηαζ ζε
αοηέξ ηζξ δζαδζηαζίεξ βζαηί ηζξ εεςνμφκ δμοθεζά ηδξ ιδηέναξ. Απζπθέμκ, αηυιδ ηαζ ζηζξ
πενζπηχζεζξ πμο μζ άκηνεξ ζοιιεηέπμοκ, μ νυθμξ ημοξ είκαζ ηαεανά αμδεδηζηυξ βζα ηζξ
ιδηένεξ, είηε πάκς ζε πναηηζηά γδηήιαηα (π.π. πμζμξ εα πάνεζ ημ παζδί απυ ημ ζπμθείμ)
είηε πάκς ζε πζμ ζμαανά γδηήιαηα, υπςξ ηζξ απμθάζεζξ πμο αθμνμφκ ηδκ εηπαίδεοζδ
ημο παζδζμφ ή ηδκ πανέιααζδ ζημ ζπμθείμ υηακ έπεζ πνμηφρεζ ηάπμζμ πνυαθδια –
ιαεδζζαηυ ή ζοιπενζθμνάξ - ιε ημ παζδί (Reay, 1998: 155). Ξμ βεβμκυξ αοηυ ένπεηαζ ζε
ακηίεεζδ ιε ημκ εονέςξ απμδεηηυ ηαζ πμθζηζηά μνευ θυβμ βζα ηδκ ζζυηδηα ηςκ δφμ
θφθςκ ζηδκ ειπθμηή ηςκ βμκέςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ, μ μπμίμξ απμζζςπά ημ βεβμκυξ πςξ
ηδκ εοεφκδ ηδκ ακαθαιαάκμοκ ηεθζηά μζ ιδηένεξ (Reay, 1998: 155). Θεςνήζαιε, θμζπυκ,
ζηυπζιμ ημ δείβια ηδξ ένεοκαξ κα απμηεθείηαζ απυ ιδηένεξ, εθυζμκ εηείκεξ είκαζ πμο
μοζζαζηζηά ειπθέημκηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ.
Εμζκςκζηά οπμηείιεκα ηδξ ένεοκαξ ηαεμνίζηδηε κα είκαζ Ώθαακίδεξ ιδηένεξ ηςκ
μπμίςκ ηα παζδζά θμζημφκ ζηα ζοβηεηνζιέκα κδπζαβςβεία. Φοζζηά, ζηάεδηε αμδεδηζηυ ημ
βεβμκυξ υηζ δ ενεοκήηνζα είπε πνυζααζδ ζε αοηά ηα κδπζαβςβεία ηαζ βκςνίγεζ ηζξ
εηπαζδεοηζημφξ, μζ μπμίεξ δζεοηυθοκακ ηδκ επαθή ιε Ώθαακίδεξ ιδηένεξ πνυεοιεξ κα
ζοιιεηάζπμοκ. Λναβιαημπμζήεδηακ, έηζζ, εκκέα ζοκεκηεφλεζξ ιε Ώθαακίδεξ ιδηένεξ, 25
έςξ 45 εηχκ. Κζ ιδηένεξ ηδξ ένεοκαξ ακήημοκ ζηα παιδθά ημζκςκζημ-μζημκμιζηά
ζηνχιαηα. Ώνηεηέξ δεκ ενβάγμκηαζ, εκχ μζ οπυθμζπεξ απαζπμθμφκηαζ ζε επαββέθιαηα
υπςξ ηαεανίζηνζα, απμηθεζζηζηή κμζμηυια, οπάθθδθμξ ζε θμφνκμ, ιακζηζμονίζη. Ξμ
μζημκμιζηυ ηεθάθαζμ ηςκ ιδηένςκ, επμιέκςξ, είκαζ παιδθυ. Λανάθθδθα, υθεξ μζ ιδηένεξ
ημο δείβιαημξ έπμοκ πάεζ ζπμθείμ ηαζ μζ πενζζζυηενεξ έπμοκ μθμηθδνχζεζ ηδκ
οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ ζηδ πχνα ημοξ, εκχ δφμ απυ αοηέξ ζοκέπζζακ ηδκ εηπαίδεοζή
ημοξ, δ ιία ζε ηεπκζηυ θφηεζμ ηαζ δ άθθδ ζε ενδζηεοηζηυ ζπμθείμ.
Ξμ δείβια πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ ένεοκα είκαζ αοηυ πμο επζζηδιμκζηά
παναηηδνίγεηαζ ςξ αμθζηυ δείβια, δδθαδή είκαζ ηα οπμηείιεκα εηείκα ζηα μπμία μ
ενεοκδηήξ έπεζ εοημθία πνυζααζδξ (Bryman, 2004: 100). Ξμ αμθζηυ δείβια πνδζζιμπμζείηαζ
ζοπκά ζηζξ ημζκςκζμθμβζηέξ ένεοκεξ ηαζ πμθθέξ θμνέξ ηα εονήιαηα είκαζ εκδζαθένμκηα.
ζηυζμ, πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα ηέημζα ζηναηδβζηή δεζβιαημθδρίαξ πνέπεζ κα δίκεηαζ
πνμζμπή ζηδ δζελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ, δζυηζ μ ζοκμθζηυξ πθδεοζιυξ ζημκ μπμίμ
αθμνά δ ένεοκα δεκ ακηζπνμζςπεφεηαζ επανηχξ (Bryman, 2004: 100).
Ξεπκζηή ζοθθμβήξ ειπεζνζημφ οθζημφ: Ηία απυ ηζξ ηεπκζηέξ ζοθθμβήξ ειπεζνζημφ
οθζημφ ηδξ πμζμηζηήξ ιεεμδμθμβζηήξ πνμζέββζζδξ είκαζ δ ζοκέκηεολδ. Γ ηαηαβναθή ηςκ
ζοκεκηεφλεςκ έβζκε ιε ιαβκδημθχκδζδ. Γ ιαβκδημθχκδζδ ηαζ απμιαβκδημθχκδζδ
ζοκεκηεφλεςκ είκαζ ζοπκή πναηηζηή ηδξ πμζμηζηήξ ένεοκαξ, ιζαξ ηαζ ημ εκδζαθένμκ δεκ
εζηζάγεηαζ ιυκμ ζημ ηζ θέκε μζ ζοιιεηέπμκηεξ, αθθά ηαζ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ημ θέκε
(Bryman, 2004: 329).
Ανεοκδηζηυ ενβαθείμ: Νοβηεηνζιέκα βζα ηδκ πανμφζα ενβαζία επζθέπεδηε δ
διζδμιδιέκδ ζοκέκηεολδ, δ μπμία ζοκίζηαηαζ απυ έκακ μδδβυ ζοκέκηεολδξ μ μπμίμξ
πενζθαιαάκεζ ηυζμ ιζα ζεζνά απυ εέιαηα πμο πνέπεζ κα ηαθοθεμφκ, υζμ ηαζ
πνμηεζκυιεκεξ ενςηήζεζξ (Kvale, 1996: 124). Γ ζεζνά ηςκ ενςηήζεςκ δεκ είκαζ απαναίηδημ
κα είκαζ πάκημηε δ ίδζα, εκχ ηάπμζεξ ιπμνμφκ κα παναθεζθεμφκ ή κα δμεμφκ ελδβήζεζξ
υπμο αοηέξ πνεζάγμκηαζ ηαζ ηα ημζκςκζηά οπμηείιεκα έπμοκ ηδκ εθεοεενία κα ηάκμοκ
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πανεηαάζεζξ. Απζπθέμκ, μ ζοκεκηεοηηήξ ακαιέκεηαζ κα εέζεζ πανςεδηζηέξ ενςηήζεζξ
(probequestions) ηαζ πένα απυ ηζξ πνμηαεμνζζιέκεξ.
Ώκάθοζδ ειπεζνζημφ οθζημφ: Οπάνπεζ ιζα ζεζνά δζαθμνεηζηχκ δζαδζηαζζχκ πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ πμζμηζηή ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ βζα ηδκ ακάθοζδ ημο
ειπεζνζημφ οθζημφ. Νηδκ πανμφζα ενβαζία πνδζζιμπμζήεδηε δ ακάθοζδ πενζεπμιέκμο
(content analysis) (Blaxteretal., 1996: 238), πνμηεζιέκμο κα ακαθοεεί μ θυβμξ ηςκ
Ώθαακίδςκ ιδηένςκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα. Απζθέπεδηε δ ακάθοζδ πενζεπμιέκμο
δζυηζ είκαζ ιζα ηεπκζηή πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζε ιζηνυ ανζειυ δείβιαημξ ηαζ
επζηεκηνχκεηαζ υπζ ζηδ ζοπκυηδηα αθθά ζηδκ πανμοζία εειάηςκ, ηα μπμία απμηεθμφκ
ακηακάηθαζδ ααεφηενςκ θαζκμιέκςκ (Blaxteretal., 1996: 238-239).
Κζ ζοκεκηεφλεζξ απμιαβκδημθςκήεδηακ ηαζ ηαηυπζκ πναβιαημπμζήεδηακ
πμθθαπθέξ ακαβκχζεζξ ημο οθζημφ. Νηδ ζοκέπεζα δζαιμνθχεδηακ μζ ηεκηνζημί άλμκεξ
ακάθοζδξ ηαζ μζ επζιένμοξ ηαηδβμνίεξ, ιε αάζδ ημ πενζεπυιεκμ ημο θυβμο ηςκ
οπμηεζιέκςκ. Κ ηφνζμξ ηνυπμξ πνμζέββζζδξ ήηακ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ απακηήζεςκ υθμο
ημο δείβιαημξ ακά ζοβηεηνζιέκεξ εειαηζηέξ ηαηδβμνίεξ ηαζ δ πενζβναθή ηςκ δεδμιέκςκ
ηδξ εκ θυβς ένεοκαξ ααζίζηδηε ζηδκ ειθάκζζδ ηφνζςκ εειάηςκ, ηα μπμία ακαδεζηκφμκηαζ
ιε ηδκ πανάεεζδ ζοβηεηνζιέκςκ απμζπαζιάηςκ απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ.Κζ άλμκεξ
ακάθοζδξ υπςξ δζαιμνθχεδηακ απυ ηδκ επελενβαζία ημο ειπεζνζημφ οθζημφ είκαζ μζ ελήξ:
Λνχημ άλμκα ακάθοζδξ ζοκζζημφκ μζ ακηζθήρεζξ ηςκ ιδηένςκ ηδξ ένεοκαξ βζα ημ
κδπζαβςβείμ ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ ημο παζδζμφ ημοξ ζε αοηυ.
Δεφηενμ άλμκα ζοκζζημφκ δ επζημζκςκία ηαζ δ ζπέζδ ηςκ ιδηένςκ ιε ημ ζπμθείμ, δδθαδή
ιε ηζξ εηπαζδεοηζημφξ.
Ξνίημ άλμκα ζοκζζημφκ μζ εηπαζδεοηζηέξ πναηηζηέξ ηςκ ιδηένςκ. Λχξ πενζβνάθμοκ ημ
νυθμ πμο ακαθαιαάκμοκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ ημο παζδζμφ ημοξ, εάκ παίνκμοκ ηδκ
πνςημαμοθία κα ειπθαημφκ ή υπζ, πμζεξ δοζημθίεξ ιπμνεί κα ακηζιεηςπίζμοκ, ακ ημοξ
πνμζθένεηαζ ηάπμζα αμήεεζα, ηαζ πχξ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο ζπμθείμο.
Ξέηανημ άλμκα ακάθοζδξ ζοκζζημφκ μζ πνμζδμηίεξ ηςκ ιδηένςκ βζα ημ ιέθθμκ ημο
παζδζμφ ημοξ. Ώκ οπάνπμοκ ηαζ πμζεξ είκαζ, ηαεχξ ηαζ δ ζδιαζία πμο δίκμοκ ζημ νυθμ ηδξ
εηπαίδεοζδξ.
Λέιπημ άλμκα ζοκζζημφκ δ επζημζκςκία ηαζ δ ζπέζδ ηςκ ιδηένςκ ιε άθθεξ ιδηένεξ απυ ημ
ζπμθείμ.
Αλάιπζε – Οπκπεξάζκαηα
Γ πανμφζα ενβαζία είπε ζηυπμ κα ελεηάζεζ ηζξ πναηηζηέξ πμο αημθμοεμφκ Ώθαακίδεξ
ιδηένεξ ακαθμνζηά ιε ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ ζημ πθαίζζμ ημο εθθδκζημφ
δδιυζζμο κδπζαβςβείμο, ηζξ πνμζδμηίεξ ημοξ απυ αοηή ηαζ ιέζς αοηχκ κα δζενεοκήζεζ ακ
ηαζ ζε πμζμ ααειυ δ ημζκςκζηή ηάλδ ηαζ δ εεκζηή ηαηαβςβή επδνεάγμοκ ημκ ηνυπμ ηαζ ημ
ααειυ ηδξ ειπθμηήξ ημοξ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Νογδηχκηαξ ιε ηζξ ιδηένεξ ζπεηζηά ιε ηζξ
ακηζθήρεζξ ημοξ βφνς απυ ηδ θμίηδζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ ζημ κδπζαβςβείμ, ηδκ επαθή ηαζ
επζημζκςκία ημοξ ιε ηζξ κδπζαβςβμφξ, ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζηδκ πνμεημζιαζία ημο παζδζμφ
ημοξ βζα ηδκ επυιεκδ ιένα ζημ ζπμθείμ, ηδκ ειπθμηή ημοξ βεκζηυηενα ζηζξ ηαεδιενζκέξ
ημο δναζηδνζυηδηεξ, ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ηζξ άθθεξ ιδηένεξ ημο ζπμθείμο, ηζξ πνμζδμηίεξ
ημοξ βζα ημ ιέθθμκ ηςκ παζδζχκ ημοξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ πναηηζηέξ ημοξ πμο αθμνμφκ ηδ
βθχζζα πμο ιζθμφκ ζημ ζπίηζ, μδδβδεήηαιε ζε ηάπμζεξ δζαπζζηχζεζξ. Κζ ιδηένεξ
ειπθέημκηαζ ηαεδιενζκά ζε δναζηδνζυηδηεξ ιε ηα παζδζά ημοξ, εκχ πανάθθδθα έπμοκ
ορδθέξ πνμζδμηίεξ βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή πμνεία ηςκ παζδζχκ ημοξ. ζηυζμ, ζοκακημφκ
ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημοξ πμζηίθα ειπυδζα. Γ έθθεζρδ πνδιάηςκ, ηα απαζηδηζηά
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ενβαζζαηά ςνάνζα ηαζ δ απμοζία εθεφεενμο πνυκμο βζα ηάπμζεξ, μ πνμαθδιαηζζιυξ ζε
ζπέζδ ιε ημκ – πανμκηζηυ ηαζ ιεθθμκηζηυ – ηυπμ δζαιμκήξ ημοξ, ηα ροπμθμβζηά
πνμαθήιαηα πμο ηοπυκ ακηζιεηςπίγμοκ, δ εθθζπήξ πθδνμθυνδζδ ζε ζπέζδ ιε ημ εθθδκζηυ
ζπμθείμ ηαζ ηα εηπαζδεοηζηά γδηήιαηα, δ ιδ επανηήξ βκχζδ ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ,
ακαδεζηκφμκηαζ ςξ ηα ηφνζα πνμαθήιαηα πμο μζ ιδηένεξ ηαθμφκηαζ κα ακηζιεηςπίζμοκ
ηαζ ζπεηίγμκηαζ ηυζμ ιε ηδκ ημζκςκζηή ημοξ ηάλδ υζμ ηαζ ιε ηδκ εεκζηή ημοξ ηαηαβςβή.
Νοβηεηνζιέκα, ιζθχκηαξ ιε ηζξ ιδηένεξ βζα ηδ θμίηδζδ ημο παζδζμφ ημοξ ζημ
κδπζαβςβείμ, έβζκε ακηζθδπηυ πςξ ακαβκςνίγμοκ ηδκ παζδαβςβζηή πνμζθμνά ημο ηαζ ημ
βεβμκυξ υηζ είκαζ απαναίηδημ ηα παζδζά ημοξ κα θμζημφκ ζε αοηή ηδ ζπμθζηή ααειίδα.
Λανάθθδθα, υιςξ, δζαπζζηχζαιε υηζ δεκ είκαζ επανηχξ πθδνμθμνδιέκεξ ζπεηζηά ιε ημοξ
ιαεδζζαημφξ ζηυπμοξ ημο κδπζαβςβείμο, ηδκ λεπςνζζηή ζδιαζία αοηήξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ
ααειίδαξ, ηαεχξ ηαζ ημ νυθμ πμο εηείκεξ ιπμνμφκ κα έπμοκ ζε αοηή ηδκ εηπαζδεοηζηή
ειπεζνία ημο παζδζμφ. πςξ βεκζηυηενα μζ βμκείξ ηςκ ηαηχηενςκ ημζκςκζηχκ
ζηνςιάηςκ, δεκ δζαεέημοκ ημ ηαηάθθδθμ ιμνθςηζηυ ηεθάθαζμ χζηε κα βκςνίγμοκ
επανηχξ ημοξ παζδαβςβζημφξ ζηυπμοξ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ηαεειίαξ εηπαζδεοηζηήξ
ααειίδαξ, εκχ, πανάθθδθα, δζαηδνχκηαξ ημζκςκζηά δίηηοα πμο πενζθαιαάκμοκ ηονίςξ
ακενχπμοξ ημο μζημβεκεζαημφ ή ημο άιεζμο ημζκςκζημφ ημοξ πενζαάθθμκημξ, δεκ έπμοκ
πνυζααζδ ζηζξ ηαηάθθδθεξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηα εηπαζδεοηζηά γδηήιαηα. Γ έθθεζρδ
ηςκ παναπάκς πυνςκ ζαθχξ επδνεάγεζ ηαζ ηδκ ακηίθδρή ημοξ ηυζμ ςξ πνμξ ημ νυθμ
ημοξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ υζμ ηαζ αοηή βζα ηδ ζπέζδ ζπζηζμφ-ζπμθείμο.
Έηζζ, μζ ιδηένεξ εεςνμφκ ηδκ εηπαίδεοζδ ςξ ιία δζαδζηαζία πμο ηεθείηαζ ζημ πχνμ ημο
ζπμθείμο ηαζ απμηεθεί εοεφκδ ηονίςξ ηςκ κδπζαβςβχκ. Γζα ηζξ ιδηένεξ ηδξ ένεοκαξ, μ
ακηζζηαειζζηζηυξ νυθμξ -δ εεχνδζδ δδθαδή υηζ ημ κδπζαβςβείμ πνμζθένεζ ζηα παζδζά
ημοξ ειπεζνίεξ πμο ημ ζπίηζ δεκ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα- ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ έθθεζρδ δζαεέζζιςκ
μζημκμιζηχκ πυνςκ απυ ηδ ιενζά ημοξ, απμηέθεζια ημο παιδθμφ μζημκμιζημφ ημοξ
ηεθαθαίμο.
Νε αοηυ ημ ζδιείμ κα ζδιεζςεεί, ζε ζπέζδ ιε ηδκ εεκζηή ηαηαβςβή ηαζ ηδ δζαπθμηή
ηδξ ιε ηδκ ημζκςκζηή ηάλδ ηςκ ιδηένςκ, υηζ δοζπεναίκεζ πενεηαίνς ηδ εέζδ ημοξ, ηαεχξ,
έπμκηαξ θμζηήζεζ ζημ ζπμθείμ ηδξ πχναξ ημοξ ηαζ ιζθχκηαξ ιία δζαθμνεηζηή βθχζζα,
δζαεέημοκ έκα πμθζηζζιζηυ ηεθάθαζμ ημ μπμίμ είκαζ ημ «θάεμξ κυιζζια» βζα ημ εδχ
εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, ιε απμηέθεζια κα ιδκ ιπμνμφκ κα ημ εκενβμπμζήζμοκ πνμξ
υθεθμξ ηςκ παζδζχκ ημοξ (Reay, 1998: 4). Λανάθθδθα, ζημ πθαίζζμ ημο ακηζζηαειζζηζημφ
νυθμο ημο κδπζαβςβείμο, δ έιθαζδ ζηδκ εηιάεδζδ ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ απυ ιένμοξ
ηςκ παζδζχκ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ εθθζπή βκχζδ ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ απυ ηζξ ιδηένεξ, μζ
μπμίεξ έηζζ εκαπμεέημοκ ηαζ ηδκ εοεφκδ εηιάεδζδξ ηςκ εθθδκζηχκ ζηα παζδζά ημοξ ζημ
ζπμθείμ. Ώκάθμβδ έιθαζδ ζημ νυθμ ημο κδπζαβςβείμο ςξ πνμξ ηδκ εηιάεδζδ ηδξ
εθθδκζηήξ βθχζζαξ, παναηδνήεδηε ηαζ ζε πνμδβμφιεκδ ζπεηζηή ένεοκα, ζηδκ μπμία
Ώθαακίδεξ ιδηένεξ επέθελακ ηδ δζεηή θμίηδζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ ζημ κδπζαβςβείμ ιε
ζηυπμ ηδκ ηαθφηενδ ηαζ ηαπφηενδ εηιάεδζδ ηςκ εθθδκζηχκ (Ηζπαήθ, 2009: 223, 225).
Ώκηίζημζπα, ηαζ δ επαθή ηαζ επζημζκςκία ηςκ ιδηένςκ ιε ηζξ κδπζαβςβμφξ θάκδηε
κα επδνεάγεηαζ απυ ημοξ πενζμνζζιμφξ ηδξ ημζκςκζηήξ ημοξ ηάλδξ. Αίηε είκαζ ηαεδιενζκή
είηε υπζ, ακαθχκεηαζ ζε γδηήιαηα ιαεδζζαηά ή/ηαζ πναηηζηά, εκχ απμοζζάγμοκ απυ ηζξ
ζογδηήζεζξ ιε ηζξ εηπαζδεοηζημφξ γδηήιαηα πμο κα οπμδδθχκμοκ έκα ιαηνμπνυεεζιμ
ζπεδζαζιυ βζα ηδ ζπμθζηή ζηαδζμδνμιία ηςκ παζδζχκ ή ηδκ εηπαίδεοζή ημοξ βεκζηυηενα.
Απζπθέμκ, ζηδκ πανμφζα ένεοκα, μζ ιδηένεξ είκαζ εηείκεξ πμο απεοεφκμκηαζ ζηζξ
εηπαζδεοηζημφξ βζα ηα πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηαζ μζ κδπζαβςβμί εηείκεξ μζ
μπμίεξ δίκμοκ απακηήζεζξ ηαζ θφζεζξ, δδιζμονβχκηαξ έηζζ ιία άκζζδ επζημζκςκζαηή
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ζοκεήηδ. Κζ παναπάκς πναηηζηέξ παναηηδνίγμοκ βμκείξ πμο ακήημοκ ζε παιδθά
ημζκςκζηά ζηνχιαηα. Κζ ιδηένεξ δείπκμοκ εκδζαθένμκ ηαζ εέθμοκ κα ειπθαημφκ εκενβά
ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ, υιςξ, ελαζηίαξ ημο δζαθμνεηζημφ ηαζ άκζζμο
ημζκςκζημφ ζηάημοξ ηαζ ζοιαμθζημφ ηεθαθαίμο ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ,
απυννμζα ημο ιμνθςηζημφ, πμθζηζζιζημφ ηαζ μζημκμιζημφ ηεθαθαίμο πμο δζαεέημοκ,
ηεθζηά δεκ ακαθαιαάκμοκ πνςημαμοθίεξ, αθθά ακαεέημοκ ηδκ εοεφκδ ηδξ ιυνθςζδξ ημο
παζδζμφ ημοξ πνςηίζηςξ ζηζξ εηπαζδεοηζημφξ. Γ έθθεζρδ ηςκ ηαηάθθδθςκ ηεθαθαίςκ ηζξ
ηάκεζ κα αζζεάκμκηαζ ιεζμκεηηζηά ζε ζπέζδ ιε ημ πχνμ ημο ζπμθείμο ηαζ κα ιδκ έπμοκ
αοημπεπμίεδζδ κα ειπθαημφκ ζημ πχνμ αοηυ. Λανάθθδθα, απέκακηζ ζηζξ εηπαζδεοηζημφξ,
ηςκ μπμίςκ ημ επαββεθιαηζηυ ζηάημοξ δεκ ημθιμφκ κα αιθζζαδηήζμοκ, δείπκμοκ
απυθοημ ζεααζιυ ηαζ ειπζζημζφκδ.
Γ ημζκςκζηή ηάλδ ηςκ ιδηένςκ θαίκεηαζ κα ζοκηεθεί ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζε υ,ηζ
αθμνά ηδκ επαθή ηαζ επζημζκςκία ημοξ ιε άθθεξ ιδηένεξ απυ ημ ζπμθείμ ηςκ παζδζχκ
ημοξ. Κζ πενζζζυηενεξ δζαηδνμφκ ιία ηοπζηή ηαζ πενζμνζζιέκδ επζημζκςκία ιε ιδηένεξ πμο
έπμοκ ζοκήεςξ βκςνίζεζ ζημ πενζαάθθμκ ηδξ βεζημκζάξ ηαζ ανβυηενα ηοβπάκεζ ηα παζδζά
ημοξ κα ανίζημκηαζ ιαγί ζημ ζπμθείμ. Δζαθμνεηζηά, δεκ παίνκμοκ ηδκ πνςημαμοθία κα
ακαπηφλμοκ βκςνζιίεξ ιε άθθεξ ιδηένεξ ζημ πθαίζζμ ημο ζπμθείμο. Κζ πναηηζηέξ αοηέξ
ηςκ ιδηένςκ ηαεμνίγμκηαζ απυ ημ habitus ημοξ ηαζ ημ πμθζηζζιζηυ ηεθάθαζμ πμο
δζαεέημοκ ηζ έπμοκ ςξ απμηέθεζια μζ ιδηένεξ κα ιδκ ακαπηφζζμοκ ηαζ δζαηδνμφκ
ημζκςκζηά δίηηοα πμο κα πενζθαιαάκμοκ ιδηένεξ άθθςκ παζδζχκ ημο ζπμθείμο ή/ηαζ
εηπαζδεοηζηυ πνμζςπζηυ. Ξα ημζκςκζηά ημοξ δίηηοα πενζμνίγμκηαζ ζηα ζοββεκζηά ημοξ
πνυζςπα ηαεχξ ηαζ ζημκ ημζκςκζηυ πχνμ ηδξ βεζημκζάξ ημοξ (εοηαζνζαηά δίηηοα).
ζηυζμ, ζημ ααειυ πμο αοηυ είκαζ δοκαηυ, ηα πνδζζιμπμζμφκ βζα κα ακηθήζμοκ
πθδνμθμνίεξ ζπεηζηέξ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ημ ζπμθείμ ηςκ παζδζχκ ημοξ, υπςξ βζα
πανάδεζβια πμζμ ηιήια κα πνμηζιήζμοκ ακάθμβα ιε ηδ δαζηάθα. Νημ ζδιείμ αοηυ κα
ζδιεζχζμοιε υηζ δ εεκζηή ηαηαβςβή δεκ θαίκεηαζ κα επδνεάγεζ ηδ δδιζμονβία δζηηφςκ,
ηαεχξ μζ ιδηένεξ ακαθένμοκ ςξ «θίθεξ» ημοξ ηυζμ Αθθδκίδεξ ιδηένεξ υζμ ηαζ ηδξ δζηήξ
ημοξ ή άθθδξ εεκζηήξ ηαηαβςβήξ.
Νημ ζφθθμβμ βμκέςκ ηαζ ηδδειυκςκ πμο θεζημονβεί ζημ έκα απυ ηα δφμ
κδπζαβςβεία ηδξ ένεοκαξ, δεκ ζοιιεηέπεζ ηαιία απυ ηζξ ιδηένεξ ηςκ μπμίςκ ημ παζδί
θμζηά ζημ εκ θυβς κδπζαβςβείμ. Ξμ βεβμκυξ αοηυ είκαζ απυννμζα ηυζμ ηδξ ημζκςκζηήξ
ηάλδξ υζμ ηαζ ηδξ εεκζηήξ ηαηαβςβήξ ηςκ ιδηένςκ, ζηζξ μπμίεξ πανμοζζάγμκηαζ δζάθμνμζ
ακαζηαθηζημί πανάβμκηεξ. Ξμ πμθζηζζιζηυ, μζημκμιζηυ ηαζ ζοιαμθζηυ ημοξ ηεθάθαζμ δεκ
ημοξ πνμζθένεζ ημκ απαναίηδημ εθεφεενμ πνυκμ, ηδκ μζημκμιζηή άκεζδ αθθά ηαζ ηδκ
αοημπεπμίεδζδ κα πάνμοκ ηδκ πνςημαμοθία κα ζοιιεηάζπμοκ ζημ ζφθθμβμ βμκέςκ.
Λανάθθδθα, δ εεκζηή ημοξ ηαηαβςβή εέηεζ έκα επζπθέμκ ειπυδζμ, ηαεχξ δ εθθζπήξ βκχζδ
ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ ηάκεζ ηζξ ιδηένεξ δζζηαηηζηέξ κα πάνμοκ ιένμξ ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ
ημο ζοθθυβμο, βζαηί αζζεάκμκηαζ υηζ δεκ εα ηαηαθαααίκμοκ ηαζ δεκ εα ιπμνμφκ κα
εηθνάζμοκ ηδ βκχιδ ημοξ. Απζπθέμκ, ειθακίγμκηαζ κα εεςνμφκ ηζξ κδπζαβςβμφξ
πενζζζυηενμ ανιυδζεξ απυ ημ ζφθθμβμ βζα κα ηζξ εκδιενχζεζ βζα γδηήιαηα πμο αθμνμφκ
ημ ζπμθείμ. Ξδκ ίδζα ζηζβιή δδθχκμοκ πςξ μ ζφθθμβμξ δεκ ημοξ έπεζ απεοεφκεζ πνυζηθδζδ
βζα ηδ ζοιιεημπή ημοξ, μφηε έπμοκ εκδιενςεεί βζα ηα γδηήιαηα πμο ημκ αθμνμφκ. Γ
ζοιιεημπή, έηζζ, ζημ ζφθθμβμ βμκέςκ ηαζ ηδδειυκςκ ζοκζζηά αηυιδ ιία πενίπηςζδ υπμο
δ εεκζηή ηαηαβςβή ηςκ ιδηένςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ημζκςκζηή ημοξ ηάλδ δεκ ηζξ
δζεοημθφκεζ κα ειπθαημφκ ζε δναζηδνζυηδηεξ ζπεηζηέξ ιε ημ ζπμθείμ ηςκ παζδζχκ ημοξ. Κζ
ιδηένεξ εδχ απμηθείμκηαζ απυ ημ ζφθθμβμ βμκέςκ ηαζ ηδδειυκςκ ηαηά ηνυπμ ακηίζημζπμ
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ιε ιδηένεξ πνμβεκέζηενδξ ένεοκαξ πμο ακήηακ ζε ηαηχηενα ημζκςκζηά ζηνχιαηα ηαζ
ήηακ ιεηακάζηνζεξ (Levine-Rasky, 2009: 338-339).
Νε υ,ηζ αθμνά ημκ πνμβναιιαηζζιυ ηςκ βεκζηχκ ηζ εηπαζδεοηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ
ηςκ παζδζχκ ηαζ ηδ ζοιιεημπή ηςκ ιδηένςκ ζε αοηέξ, δ ημζκςκζηή ημοξ ηάλδ θαίκεηαζ κα
έπεζ ζδιαίκμκηα νυθμ, πςνίξ, ςζηυζμ, κα παναιενίγεηαζ ηεθείςξ μ πανάβμκηαξ ηδξ
εεκζηήξ ηαηαβςβήξ. Κζ ιδηένεξ αημθμοεμφκ ημκ ηφπμ ακαηνμθήξ πμο δ Lareau
παναηηδνίγεζ ςξ «ηαηάηηδζδ ηδξ θοζζηήξ ακάπηολδξ», ζημ πθαίζζμ ημο μπμίμο ημ
ηαεδιενζκυ
πνυβναιια
ηςκ
παζδζχκ
πενζθαιαάκεζ
δναζηδνζυηδηεξ
υπςξ,
παναημθμφεδζδ ηδθευναζδξ, παζπκίδζ ζηδ βεζημκζά, επζζηέρεζξ ζε ζοββεκζηά πνυζςπα ηαζ,
βεκζηυηενα, ιδ μνβακςιέκεξ ζοζηδιαηζηά δναζηδνζυηδηεξ ζημκ απμβεοιαηζκυ πνυκμ ηςκ
παζδζχκ, εκχ πανάθθδθα απμοζζάγμοκ απυ ημ πνυβναιια δναζηδνζυηδηεξ άιεζα
ζημπεφμοζεξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ. Ώοηή δ απμοζία ζοκδοάγεηαζ ηαζ ιε ηδκ
ακάεεζδ ηδξ εοεφκδξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ παζδζχκ ζημ ζπμθείμ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ιίαξ
ζπέζδξ δζαπςνζζιμφ ιεηαλφ ζπμθείμο – μζημβέκεζαξ. Κζ δναζηδνζυηδηεξ οπαβμνεφμκηαζ ζε
ιεβάθμ ααειυ απυ ημ μζημκμιζηυ ηαζ ημ πμθζηζζιζηυ ηεθάθαζμ ηςκ ιδηένςκ, ηαεχξ δ
απμοζία πυνςκ είκαζ πμο ηζξ μδδβεί ζε αοηέξ ηζξ επζθμβέξ, υπςξ παναηδνμφιε κα
ζοιααίκεζ βεκζηυηενα ιε βμκείξ πμο ακήημοκ ζηα ηαηχηενα ημζκςκζηά ζηνχιαηα. Ώοηυ
βίκεηαζ ζδζαζηένςξ θακενυ ζηζξ πενζπηχζεζξ υπμο πνέπεζ κα αμδεήζμοκ ηα παζδζά ημοξ ιε
δμοθεζά πμο ημοξ έπμοκ δχζεζ μζ κδπζαβςβμί βζα ημ ζπίηζ. Ώκ ηαζ είκαζ πνυεοιεξ κα ηα
αμδεήζμοκ, δεκ ιπμνμφκ πάκηα κα ηα ηαηαθένμοκ, ηαεχξ δεκ δζαεέημοκ ημ ηαηάθθδθμ
ιμνθςηζηυ ηεθάθαζμ, εκχ πανάθθδθα δ εθθζπήξ βκχζδ εθθδκζηχκ ηαζ δ ειπεζνία ημοξ απυ
έκα δζαθμνεηζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια δοζπεναίκμοκ ηδ εέζδ ημοξ.
Λάκς ζημ εέια ηςκ πναηηζηχκ, θάκδηε ιέζα απυ ημ θυβμ ηςκ ιδηένςκ μ έιθοθμξ
δζαπςνζζιυξ ηςκ ενβαζζχκ πμο αθμνμφκ ημ κμζημηονζυ ηαζ ηδκ ακαηνμθή ηςκ παζδζχκ,
εζδζηυηενα δ άκζζδ ηαηακμιή ακάιεζα ζημ γεοβάνζ, βεβμκυξ πμο έπεζ δζαπζζηςεεί ηαζ ζε
άθθεξ ένεοκεξ (Reay, 1998: 155-156). Ξμ εκδζαθένμκ, ςζηυζμ, εδχ είκαζ υηζ μζ παηένεξ,
υηακ ειπθέημκηαζ, αοηυ ζοιααίκεζ ζε δναζηδνζυηδηεξ πμο αθμνμφκ ηα ιαεήιαηα ηςκ
παζδζχκ ημοξ. Κ θυβμξ είκαζ πςξ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ανίζημκηαζ πενζζζυηενα πνυκζα
απυ ηδ ιδηένα ζηδ πχνα ιαξ, βκςνίγμοκ ηαθφηενα ηδκ εθθδκζηή βθχζζα ηαζ ιπμνμφκ κα
αμδεήζμοκ ηα παζδζά ημοξ. Ώκηζεέηςξ, ζηδκ ένεοκα ηδξ Reay, μζ παηένεξ ειπθέημκηακ
ιυκμ υηακ έπνεπε κα θδθεμφκ ζδιακηζηέξ απμθάζεζξ βζα ημ ιέθθμκ ημο παζδζμφ, υπςξ ζε
πμζμ ζπμθείμ κα θμζηήζεζ ημ παζδί. Νηδκ πανμφζα ένεοκα ακηίζημζπδ απυθαζδ (θμίηδζδ
ημο παζδζμφ ζημ μθμήιενμ ή ζημ ηθαζζηυ ηιήια ημο κδπζαβςβείμο) ηδκ πήνακ μζ ιδηένεξ.
Φαίκεηαζ, θμζπυκ, πςξ δ εεκζηή ηαηαβςβή μδήβδζε εδχ ζηδκ εηδήθςζδ ημο ακηίζηνμθμο
απυ ημο ζοκήεμοξ έιθοθμο δζαπςνζζιμφ ηςκ ενβαζζχκ ακάιεζα ζημ γεοβάνζ.
Κζ ιδηένεξ ηδξ ένεοκαξ έπμοκ ορδθέξ πνμζδμηίεξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ
πνυμδμ ηςκ παζδζχκ ημοξ ηαεχξ ηαζ βζα ηδ ιεηέπεζηα επαββεθιαηζηή ημοξ πμνεία,
βεβμκυξ πμο οπμδδθχκεζ ιία ζζπονή εέθδζδ βζα αεθηίςζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ημοξ εέζδξ ηαζ
πνμζδμηίεξ ημζκςκζηήξ ακυδμο εη ιένμοξ ημοξ. ζηυζμ, δ ημζκςκζηή ημοξ ηάλδ επδνεάγεζ
ηυζμ ηζξ πνμζδμηίεξ ημοξ βζα ημ ιέθθμκ ηςκ παζδζχκ ημοξ υζμ ηαζ ηζξ πναηηζηέξ ημοξ πμο
ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ πνμζδμηίεξ ημοξ αοηέξ. Αίκαζ παναηηδνζζηζηυ πςξ μζ ιδηένεξ δίκμοκ
πνςηίζηςξ ζδιαζία ζηδκ ηαθή ζοιπενζθμνά ηςκ παζδζχκ ημοξ ηαζ ζηδκ απμθοβή
δφζημθςκ ηαηαζηάζεςκ ζηδ γςή ημοξ, πνμζδμηίεξ παναηηδνζζηζηέξ ζε βμκείξ ηαηχηενςκ
ημζκςκζηχκ ζηνςιάηςκ. Ώηυιδ, πανυθμ πμο ακηζθαιαάκμκηαζ πςξ δ ζπμθζηή επζηοπία
ιπμνεί κα μδδβήζεζ ηα παζδζά ημοξ ζε επζεοιδηέξ επαββεθιαηζηέξ εέζεζξ, δεκ θαίκεηαζ κα
έπμοκ ηαηαζηνχζεζ έκα θεπημιενέξ ζπέδζμ βζα ημ πχξ ηα παζδζά ημοξ εα έπμοκ ιία
επζηοπή αηαδδιασηή ηαζ επαββεθιαηζηή πμνεία, βεβμκυξ πμο ζοκδέεηαζ ηυζμ ιε ημ

51

ιμνθςηζηυ ημοξ ηεθάθαζμ ηαζ ηδκ πνμζςπζηή ημοξ αναπφπνμκδ εηπαζδεοηζηή ειπεζνία
υζμ ηαζ ιε ημ επαββεθιαηζηυ ημοξ ζηάημοξ.
Νε ζπέζδ ιε ηδ βθχζζα πμο ιζθμφκ μζ ιδηένεξ ιε ηα παζδζά ημοξ, ηαεχξ ηαζ ιε ημ
γήηδια ηδξ ενδζηείαξ, θάκδηε υηζ δ εεκζηή ηαηαβςβή ηςκ ιδηένςκ είκαζ μ ααζζηυξ
πανάβμκηαξ πμο δζαιμνθχκεζ ηζξ πναηηζηέξ πμο αημθμοεμφκ ηαζ πςξ είκαζ έκημκδ δ
επζεοιία εκζςιάηςζδξ ηςκ παζδζχκ ημοξ ζηδκ εθθδκζηή ημζκςκία. πςξ έπεζ επζζδιακεεί
ηαζ αθθμφ, μζ ιεηακάζηεξ βεκζηυηενα ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα βεθονχζμοκ ημ
πμθζηζζιζηυ ηεκυ πμο πνμηαθμφκ μζ ημζκςκζηέξ αθθαβέξ ηαζ μζ ηαηαζηάζεζξ πμο
ακηζιεηςπίγμοκ ηαεδιενζκά ζε έκα κέμ πενζαάθθμκ, ηαθμφκηαζ κα επακαπνμζδζμνίζμοκ
ημοξ ηχδζηεξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ επζημζκςκίαξ ημοξ (Ηζπαήθ, 2009: 227). Νημ πθαίζζμ αοηυ
ιπμνμφιε κα ηαηακμήζμοιε ηζξ πναηηζηέξ ηςκ ιδηένςκ κα ιζθμφκ εθθδκζηά ζηα παζδζά
ημοξ πνμηεζιέκμο υπζ ιυκμ κα ηα αμδεήζμοκ ζηδ ζπμθζηή ημοξ πμνεία αθθά ηαζ βζα ιδκ
λεπςνίγμοκ απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ.Κζ ιδηένεξ, επμιέκςξ, εκδζαθένμκηαζβζα ηδκ
εκζςιάηςζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ ζηδκ εθθδκζηή ημζκςκία ηαζ ηδκ πνμςεμφκ ιε ηζξ
πναηηζηέξ ημοξ. Κ υνμξ «εκζςιάηςζδ» εδχ οπμδδθχκεζ ηδκ ακαβκχνζζδ υηζ ηάεε
ιεηακαζηεοηζηή μιάδα είκαζ θμνέαξ εκυξ πμθζηζζιμφ πμο δέπεηαζ ηζξ επζδνάζεζξ απυ ηδ
πχνα οπμδμπήξ, ηαοηυπνμκα, υιςξ, αζηεί επίδναζδ ζε αοηήκ ηαζ ζοιιεηέπεζ ζηδκ
ακαδζαιυνθςζή ηδξ (Γεςνβμβζάκκδξ, 1999: 46-47).
Νοκμρίγμκηαξ, ελεηάγμκηαξ ηζξ πναηηζηέξ πμο αημθμοεμφκ Ώθαακίδεξ ιδηένεξ
ακαθμνζηά ιε ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ ζημ πθαίζζμ ημο εθθδκζημφ δδιυζζμο
κδπζαβςβείμο ηαζ ηζξ πνμζδμηίεξ ημοξ απυ αοηή, έβζκε θακενυ υηζ ηαηά ηφνζμ θυβμ δ
δζαπθμηή ηςκ δφμ αοηχκ παναβυκηςκ είκαζ πμο ηαεμνίγεζ ημκ ηνυπμ ηαζ ημ ααειυ ηδξ
ειπθμηήξ ηςκ ιδηένςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Λανυθ‘ αοηά, ζε ηάπμζα γδηήιαηα, υπςξ δ
επζημζκςκία ηςκ ιδηένςκ ιε ηζξ κδπζαβςβμφξ, δ ημζκςκζηή ηάλδ επδνεάγεζ απμηθεζζηζηά
ηζξ πναηηζηέξ ημοξ, εκχ ακηίζημζπα δ εεκζηή ηαηαβςβή επδνεάγεζ απμηθεζζηζηά ηάπμζεξ
άθθεξ πναηηζηέξ, υπςξ ηζξ βθςζζζηέξ. Νδιακηζηυ είκαζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ δζαπθμηή ηςκ
δφμ αοηχκ παναβυκηςκ, ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ πμο παναηδνήεδηε, δοζπεναίκεζ ηδ εέζδ
ηςκ ιδηένςκ ηαζ ημοξ εέηεζ επζπθέμκ ειπυδζα.
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Ξμ πανυκ άνενμ πενζβνάθεζ θζθακαβκςζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο δζελάβμκηαζ ζημ πθαίζζμ ημο
ιαεήιαημξ ηδξ Ζμβμηεπκίαξ απυ ημοξ ιαεδηέξ υθςκ ηςκ ηάλεςκ ημο Γοικαζίμο ζε ζοκενβαζία ιε
ημοξ εηπαζδεοηζημφξ. Ξμ πνυβναιια θζθακαβκςζίαξ αθμνά ιζα ζοβηεηνζιέκδ ζοββναθέα ηαζ ηα
ζζημνζηά ηδξ ιοεζζημνήιαηα. Γ ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ πμο εθανιυγεηαζ είκαζ ημ ζπέδζμ
ενβαζίαξ (ιέεμδμξ project), δ μπμία αημθμοεεί ηζξ ανπέξ ημο επμζημδμιζζιμφ, ηδξ ακαηαθοπηζηήξ
ηαζ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ, ηδξ δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ ηαζ δζαεειαηζηυηδηαξ
Θέμεηο-θιεηδηά: Ζμβμηεπκία, θζθακαβκςζία, δδιζμονβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ

1. Γηζαγσγή
Εμζκυξ ζηυπμξ ηαζ ημζκή έβκμζα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ απμηεθεί μ εηζοβπνμκζζιυξ
ημο εθθδκζημφ ζπμθείμο. Κζ επζζηδιμκζηέξ ζογδηήζεζξ ηείκμοκ πνμξ ηδ ιεηαηνμπή ημο
ζπμθείμο ζε πχνμ πνςημαμοθίαξ, δδιζμονβίαξ ηαζ ακαγήηδζδξ, ζε πχνμ πμο εα
πνμεημζιάγεζ πμθίηεξ δδιζμονβζημφξ αθθά ηαζ ζηεπηυιεκμοξ. Νε έκα ηέημζμ ζφβπνμκμ
ζπμθείμ ημ ιάεδια ηδξ Θεμεθθδκζηήξ Ζμβμηεπκίαξ ιπμνεί κα έπεζ εέζδ, ακ βίκεζ δ
ιεηάεεζδ ημο ηέκηνμο αάνμοξ ηδξ δζδαζηαθίαξ απυ ηδκ απθή πανμπή βκχζεςκ ζηδκ
εκενβδηζηή-ηνζηζηή ιάεδζδ, απυ ηδκ παεδηζηή απμικδιυκεοζδ ζηδκ ακάπηολδ
ζηακμηήηςκ βζα βυκζιδ δζαπείνζζδ ηδξ βκχζδξ, απυ ηδκ απθή ακάβκςζδ ζηδκ απυθαοζδ
ηαζ ζηδ ιέεελδ (ΑΏΔΞΟ, 2010).
Ξμ ιάεδια ηδξ Ζμβμηεπκίαξ ιέζς ηδξ πνμχεδζδξ ηδξ θζθακαβκςζίαξ, υπςξ
πνμαθέπεηαζ απυ ημ ηνέπμκ Ώκαθοηζηυ Λνυβναιια (2016-17) (ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ Ζμβμηεπκίαξ),
ααζίγεηαζ ζηδκ ακάβκςζδ αζαθίςκ απυ υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ ηάεε ηάλδξ ημο ζπμθείμο
ηαζ επζδζχηεζ κα ιεηαηναπεί δ ζπμθζηή ηάλδ ζε μιάδα ακαβκςζηχκ. Ξαοηυπνμκα μζ
ιαεδηέξ πένα απυ ακαβκχζηεξ ιεηαηνέπμκηαζ ηαζ ζε ήνςεξ ιε ηδ ακάδεζλδ ημο
παζβκζχδμοξ παναηηήνα ηδξ θμβμηεπκίαξ (ΘζημθαΎδμο, 2009), ηδκ πναβιάηεοζδ εκυξ
εέιαημξ απυ δζαθμνεηζηέξ μπηζηέξ βςκίεξ (δζαεειαηζηυηδηα-δζεπζζηδιμκζηυηδηα), ηδ
ζοκενβαηζηή ιάεδζδ ηαζ ακάπηολδ πνςημαμοθζχκ εκηυξ ηδξ μιάδαξ (μιαδμζοκενβαηζηή
ιέεμδμξ) (ΐμζκζάδμο, 2006). Ώκαιθίαμθα, δ Ζμβμηεπκία οπυ ημ πνίζια ηδξ θζθακαβκςζίαξ
ζοκεζζθένεζ ζηδκ ακαηάθορδ ηςκ ζδζαίηενςκ δελζμηήηςκ ημοξ, ζηδκ δδιζμονβία εκυξ
πθμφζζμο ζε ενεείζιαηα πενζαάθθμκημξ ιάεδζδξ πμο εοκμεί ηδκ ζφκεεζδ πμζηίθςκ
ζηακμηήηςκ ηαζ αλζμπμζεί ηδκ οπάνπμοζα βκχζδ (ακαηαθοπηζηή ιάεδζδ, επμζημδμιζζιυξ).
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ηακ ιάθζζηα πνυηεζηαζ βζα ηδκ ακάβκςζδ ζζημνζημφ ιοεζζημνήιαημξ, μζ ιαεδηέξ
αζχκμοκ ζζημνζηά βεβμκυηα ηαζ εοαζζεδημπμζμφκηαζ ζε εέιαηα ημζκςκζηά ηαθθζενβχκηαξ
ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ ηδκ εκζοκαίζεδζδ.
θα αοηά ζοιποηκχκμκηαζ ζε έκα ζπέδζμ ενβαζίαξ (ιέεμδμξ project), ενβαθείμ πμο
απμννέεζ απυ ηδ βεκζηή δζδαηηζηή ζε ζοκδοαζιυ ιε άθθεξ εζδζηυηενεξ δζδαηηζηέξ
ζηναηδβζηέξ μζημδμιχκηαξ έηζζ δοκαηυηδηεξ βζα αοηυκμιδ δνάζδ (ΐασκά, 1996). Λονήκαξ
ημο ζπεδίμο απμηεθεί δ ζοββναθέαξ Ζίηζα Ραναφηδ ηαζ ηα ζζημνζηά ηδξ ιοεζζημνήιαηα
«Ξμ δζπθυ ηαλίδζ», «Γ ζπδθζά ηδξ βμνβυκαξ» ηαζ «Νηα ιμκμπάηζα ηδξ κζυηδξ». Γ μθμιέθεζα
ηςκ ιαεδηχκ ηςκ ηνζχκ ηάλεςκ ημο Γοικαζίμο Γανδζηίμο ακαθαιαάκμοκ ηδ ιεθέηδ εκυξ
αζαθίμο ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ δδιζμονβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζημ πθαίζζμ ημο ιαεήιαημξ
ηδξ Ζμβμηεπκίαξ ηαηά ημ δζάζηδια Κηηχανζμξ-Δεηέιανζμξ 2016, ηςκ μπμίςκ ηα
απμηεθέζιαηα εα πανμοζζαζημφκ ζηδκ ίδζα ηδ δδιζμονβυ ζε ηζιδηζηή εηδήθςζδ.
2. Ηπξίσο Ηείκελν
2.1.Ε παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηεο κεζφδνπ ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο (κέζνδνο project)
Γ επζθμβή ηδξ ιεευδμο project επζαάθθεηαζ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ, βζαηί ζηδνίγεηαζ ζηζξ ανπέξ
ηδξ αοηεκένβεζαξ ηαζ ηδξ ζοιιεημπζηήξ ιάεδζδξ. θμζ μζ ιαεδηέξ ζοιιεηέπμοκ ζ' αοηήκ
ηδκ μιαδζηή δζδαζηαθία ηαζ υθμζ ηδ δζαιμνθχκμοκ (Frey, 1999) ιε ηδ δζαηνζηζηή
πανέιααζδ ημο εηπαζδεοηζημφ. Ξα αζχιαηα, μζ ειπεζνίεξ, μζ ακάβηεξ, ηα πνμαθήιαηα, μζ
απμνίεξ ηςκ ιαεδηχκ ιε αάζδ ηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημοξ ιεθεηχκηαζ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ
ιέεμδμ (Πνοζαθίδδξ, 2000).
Νηδκ πανμφζα ενβαζία ζοκδοάγμκηαζ βκχζεζξ απυ δζαθμνεηζηά βκςζηζηά πεδία,
υπςξ είκαζ δ κεμεθθδκζηή βθχζζα ηαζ θμβμηεπκία, δ ζζημνία, δ βεςβναθία, δ πθδνμθμνζηή,
δ ηέπκδ, δ ηεπκμθμβία. Έηζζ, εθανιυγμκηαζ δφμ ζφβπνμκεξ ιέεμδμζ πνμζέββζζδξ ηδξ
δζδαζηαθίαξ, δ δζεπζζηδιμκζηή ηαζ δ δζαεειαηζηή, πμο πνμζεββίγμοκ έκα εέια ιέζα απυ
πμζηίθεξ μπηζηέξ βςκίεξ. Νηδκ πενίπηςζδ ηδξ δζεπζζηδιμκζηήξ πνμζέββζζδξ ειπθέημκηαζ
πενζζζυηενμζ απυ έκαξ επζζηδιμκζημί ηθάδμζ ιέζς ηδξ ζοκενβαζίαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
δίκμκηαξ αάνμξ ηυζμ ζημ βκςζηζηυ υζμ ζημ αζζεδηζηυ ηαζ αλζαηυ επίπεδμ. Γ δζαεειαηζηή
πνμζέββζζδ εκζςιαηχκεζ ηζξ εζδζηέξ βκχζεζξ υθςκ ηςκ ιαεδηχκ ζε ιζα εκζαζμπμίδζδ ηδξ
ζπμθζηήξ βκχζδξ οπενααίκμκηαξ ηα ζοιααηζηά υνζα πμο εέημοκ ηα επζιένμοξ ιαεήιαηα,
βεβμκυξ πμο ζοιαάθθεζ ζηδκ μθυπθεονδ ακάπηολδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ μδδβεί ζηδ
ζθαζνζηή ακηίθδρδ ηςκ γδηδιάηςκ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ (Ηαηζαββμφναξ, 2002; 2004).
Γ παζδαβςβζηή δζάζηαζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιεευδμο ηζκείηαζ ζημ πθαίζζμ ηςκ
βκςζηζηχκ εεςνζχκ ιάεδζδξ ηαζ ζδζαίηενα ημο επμζημδμιζζιμφ, ηαεχξ δ ιάεδζδ
εεςνείηαζ ζημ πθαίζζμ αοηυ ςξ ιζα δζαδζηαζία πνμζςπζηήξ ηαηαζηεοήξ ηδξ βκχζδξ
ζηδνζβιέκδ ζε πνμβεκέζηενεξ βκχζεζξ (ΑΏΔΞΟ, 2010). Εαηά ημκ Piaget (1966), εηθναζηή
αοηήξ ηδξ πνμζέββζζδξ, μ ιαεδηήξ πνέπεζ κα ιαεαίκεζ ζε έκα πενζαάθθμκ πθμφζζμ ζε
ενεείζιαηα, ημ μπμίμ δίκεζ εοηαζνίεξ ζημ ιαεδηή κα αθθδθεπζδνά ιαγί ημο, αθμφ
δδιζμονβεί ηδ βκχζδ ιυκμξ ημο ςξ εκενβδηζηυ ηαζ υπζ παεδηζηυ οπμηείιεκμ. Αλάθθμο, δ
ιάεδζδ είκαζ απμηεθεζιαηζηή, υηακ μ ιαεδηήξ πεζναιαηίγεηαζ ηαηαζηεοάγμκηαξ έκα
πνμσυκ πμο έπεζ ηάπμζμ κυδια βζα ημκ ίδζμ. Εάεε κέα βκχζδ πνμζηίεεηαζ ζηδκ
πνμδβμφιεκδ βκχζδ, δ μπμία ακαπνμζανιυγεηαζ ηαζ ακαδμιείηαζ (ημκζηνμοηηζαζζιυξ).
Νημ πθαίζζμ ηςκ εεςνζχκ αοηχκ ηαζ πνμάββεθμξ ηςκ ημζκςκζημπμθζηζζιζηχκ
εεςνζχκ ιάεδζδξ, μ Bruner (1966) οπμζηδνίγεζ υηζ μ ιαεδηήξ ακαηαθφπηεζ ηδ βκχζδ, υηακ
πεζναιαηίγεηαζ ιε αοηή ηαζ ηαεμδδβείηαζ ηαηάθθδθα απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ (ακαηαθοπηζηή
ιάεδζδ). Άνα, μ εηπαζδεοηζηυξ θεζημονβεί ςξ ειροπςηήξ, ηαεμδδβδηήξ ζηζξ πνμζπάεεζεξ,
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ζηζξ δμηζιέξ, ζηα πνμαθήιαηα ηαζ ζηζξ ηεθζηέξ απμθάζεζξ ημο ιαεδηή ηαηά ηδκ δζάνηεζα
ηαηαζηεοήξ ηδξ βκχζδξ ημο.
Νφιθςκα ιε ηζξ ημζκςκζημπμθζηζζιζηέξ εεςνίεξ, δ ιάεδζδ ζοκηεθείηαζ ιέζα απυ ηδκ
ημζκςκζηή αθθδθεπίδναζδ ηαζ ηδ ζοκενβαζία ηςκ ιαεδηχκ, ζε ζοβηεηνζιέκεξ πάκηα
επζημζκςκζαηέξ πενζζηάζεζξ ηαζ ιέζς ηδξ εθανιμβήξ δναζηδνζμηήηςκ πμο
πναβιαημπμζμφκηαζ μιαδζηά (ζοκενβαηζηή ιάεδζδ). Εονίανπμ νυθμ δζαδναιαηίγεζ εδχ δ
βθχζζα. Κζ εεςνίεξ αοηέξ ιε ηφνζμ εηθναζηή ημκ Vygotsky (1978) ζηδνίγμκηαζ ζηδκ
απμηαθμφιεκδ γχκδ επζηείιεκδξ ακάπηολδξ, πμο ζοβηνμηεί έκα ζφκμθμ βκχζεςκ
ηαηαζηεοαζιέκςκ ιέζα απυ δναζηδνζυηδηεξ ιε ηδ αμήεεζα ημο πενζαάθθμκημξ. Νοκεπχξ,
ημ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ ιαεαίκεζ μ ιαεδηήξ, ημ ζπμθείμ ηαζ μ εηπαζδεοηζηυξ ζοκδνάιμοκ
ζηδκ «μζημδυιδζδ» ηδξ βκχζδξ (ημζκςκζηυξ επμζημδμιζζιυξ) (Νμθμιςκίδμο, 2006).
2.2. Φηιαλαγλσζία
Νε ιζα επμπή πμο μ βναπηυξ θυβμξ οπμααειίγεηαζ ηαζ δ ρδθζαηή πναβιαηζηυηδηα
ιμκμπςθεί ημ εκδζαθένμκ δ πνμχεδζδ ηδξ θζθακαβκςζίαξ απμηεθεί ζζπονυ ακηίδμημ. Γ
θζθακαβκςζία παναπέιπεζ ζηδκ αβάπδ βζα ηδκ ακάβκςζδ ηαζ ημ αζαθίμ, ζηδ εεηζηά
πνμζδζμνζζιέκδ ζπέζδ εκυξ ακαβκχζηδ ιε ημ αζαθίμ, ζηδκ μπμία πενζθαιαάκμκηαζ
εηπαζδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ζημπεφμοκ ζηδ δζαιυνθςζδ αοηήξ ηδξ ζπέζδξ ιέζα
απυ ηδκ ακάπηολδ ακαβηαίςκ βκςζηζηχκ ή ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ ηαζ αζζεδηζηχκ
ηνζηδνίςκ (Markidis, 2011).
Γ ακάβκςζδ αζαθίςκ ςξ εθεφεενδ επζθμβή ηαζ υπζ ςξ οπμπνέςζδ επζηοβπάκεηαζ,
υηακ μ εηπαζδεοηζηυξ δδιζμονβήζεζ ηίκδηνα ζημοξ ιαεδηέξ, χζηε κα ακηζθδθεμφκ πςξ ηα
εέιαηα εκυξ θμβμηεπκζημφ αζαθίμο δεκ είκαζ λέκα, αθθά υηζ αθμνμφκ ηδκ ίδζα ηδ γςή ημοξ
ηαζ υηζ πανμοζζάγμκηαζ ιε έκακ ηνυπμ ζδζαίηενα εθηοζηζηυ. Νε αοηυ ηαεμνζζηζηυ νυθμ
παίγεζ δ επζθμβή ημο ηαηάθθδθμο ηεζιέκμο ή αζαθίμο. Εάεε ιαεδηήξ ςξ θμνέαξ
δζαθμνεηζηήξ ημοθημφναξ επζημζκςκεί δζαθμνεηζηά ιε ημ ηάεε αζαθίμ αθθά ηαζ ιε ημοξ
άθθμοξ ιαεδηέξ (Εαηζίηδ-Γηίααθμο, 2012). Κ εηπαζδεοηζηυξ ςξ δζαιεζμθααδηήξ μθείθεζ κα
πνμεημζιάζεζ ημοξ ιαεδηέξ πνζκ ηδκ ακάβκςζδ, κα απμθαφζμοκ ημ αζαθίμ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ ακάβκςζδξ ιέζα απυ πνμαθδιαηζζιμφξ ηαζ ζογδηήζεζξ ηαζ κα ειπθαημφκ
αζςιαηζηά ιε ηδκ οθμπμίδζδ δδιζμονβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ιεηά ηδκ ακάβκςζδ.
Κζ θζθακαβκςζηζηέξ πναηηζηέξ πμζηίθθμοκ ηαζ ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ακάθμβα ιε ημ
είδμξ ημοξ. Κνζζιέκεξ απυ ηζξ ηαηδβμνίεξ δναζηδνζμηήηςκ πμο εα ιπμνμφζακ κα
αλζμπμζδεμφκ βζα ημοξ ζηυπμοξ ηδξ θζθακαβκςζίαξ είκαζ: ηα εζηαζηζηά, ημ εέαηνμ, ημ
εεαηνζηυ παζπκίδζ, δ ιμοζζηή, μ πμνυξ, δ αθδβδιαημθμβία, δ δδιζμονβία παζπκζδζχκ
(επζηναπέγζςκ, μιαδζηχκ, επζδαπέδζςκ η.η.θ.), δ πνμθμνζηή έηθναζδ, δ αλζμπμίδζδ ηδξ
ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηςκ Γ/Ο, μ ηζκδιαημβνάθμξ, μζ επζζηέρεζξ ζε πχνμοξ ζπεηζημφξ ιε ημ
αζαθίμ, δ επζημζκςκία ιε ζοββναθείξ ηαζ δ δδιζμονβζηή βναθή (Ώνηγακίδμο - Εμονάηδ,
2014).
«H εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ιέζα απυ παζβκζχδεζξ δναζηδνζυηδηεξ ιπμνεί κα
εββνάρεζ ζημ παζδί ακάβηδ ηδξ ακάβκςζδξ, υπζ ιυκμ ςξ ακάβηδ πθδνμθμνίαξ ηαζ
βκχζδξ, αθθά ηονίςξ ςξ ακάβηδ εοπανίζηδζδξ, απυθαοζδξ ηαζ δδιζμονβζηυηδηαξ.
Βδημφιεκμ δ ακάβκςζδ – απυθαοζδ» (Γμοθήξ ηαζ Γνυζδμξ, 2011: 63).
2.3. Νεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο (project)
θηιαλαγλσζίαο
Νηδκ πανμφζα εκυηδηα πενζβνάθμοιε ακαθοηζηά ηδ ιέεμδμ project πμο αημθμοεείηαζ απυ
ημοξ ιαεδηέξ ημο ζπμθείμο ιε ηδ ζοιιεημπή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ηδκ εηπυκδζδ ημο
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πνμβνάιιαημξ θζθακαβκςζίαξ ηαζ απανηίγεηαζ απυ ηέζζενα ααζζηά ζηάδζα (Frey, 1999;
Πνοζαθίδδξ, 2000).
Α΄ ζηάδην: Γπηινγή ζέκαηνο – Αθφξκεζε – Οηφρνη
Ξμ εέια ημο πνμβνάιιαημξ αθμνά ηδ ζοββναθέα Ζίηζα Ραναφηδ ηαζ δζαηοπχκεηαζ ςξ
ελήξ: «Γκςνζιία ιε ηδ Ζίηζα Ραναφηδ». Ώθμνιή βζα ηδκ επζθμβή εκυξ ζοββναθέα, υπςξ
ηαζ ζηδκ δζηή ιαξ πενίπηςζδ, βίκεηαζ δ βκςνζιία ημο ιέζα απυ ηδ ιεθέηδ
απμζπαζιαηζηχκ ηεζιέκςκ ημο πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα.
ΐαζζηυξ ζηυπμξ είκαζ δ πνμχεδζδ ακάβκςζδξ ηαθμβναιιέκςκ αζαθίςκ παζδζηήξ
θμβμηεπκίαξ πμο ηάεε εηπαζδεοηζηυξ μθείθεζ κα βκςνίγεζ ηαζ κα ειπκέεζ. Γ ζογήηδζδ ηαζ μ
πνμαθδιαηζζιυξ βφνς απυ ηδκ οπυεεζδ ηαζ ημοξ ήνςεξ ειπθμοηίγμοκ ημ θελζθυβζμ,
ηαθθζενβμφκ ηδκ ηνίζδ ηαζ ηδ θακηαζία, πνμηαθμφκ ηα ζοκαζζεήιαηα, γςκηακεφμοκ ηα
ζζημνζηά βεβμκυηα. Κζ ζπεηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ εκζζπφμοκ ηδκ αοηεκένβεζα, ζοιαάθθμοκ
ζηδ ζοκενβαζία εηπαζδεοηζηχκ, ιαεδηχκ ηαζ βμκέςκ, ακαδεζηκφμοκ ηδ δδιζμονβζηυηδηα.
Ξαοηυπνμκα, δ πνυζηθδζδ, δ πνμεημζιαζία ηαζ δ επίζηερδ ζε έκα ζπμθείμ αηνζηζηυ εκυξ
ζοββναθέα επζθένεζ εοπάνζζηδ έηπθδλδ ηαζ εκεμοζζαζιυ, ηαεχξ απμηεθεί ιμκαδζηή ηαζ
ηαοηυπνμκα ακελίηδθα παναβιέκδ ειπεζνία βζα ηα ιέθδ ιζαξ ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ.
Γ πνμεημζιαζία βζα ηδκ επίζηερδ εκυξ ζοββναθέα ααζίγεηαζ ζηδκ αβαζηή
ζοκενβαζία, ζηδ δζάεεζδ πνυκμο ηαζ ροπήξ. Απζζηέβαζια ηδξ ζοθθμβζηήξ πνμζπάεεζαξ
είκαζ δ απμθαοζηζηή επαθή ηαζ βκςνζιία ιε ημκ ίδζμ ημ ζοββναθέα.
Β΄ ζηάδην: Άμνλεο κειέηεο -Ορεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ
Ηεηά απυ ζογήηδζδ ηςκ ιαεδηχκ ηάεε ηάλδξ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δζαιμνθχκμκηαζ μζ
άλμκεξ ημο πνμβνάιιαημξ: α) αζμβναθζηά ζημζπεία ηαζ ένβμ ηδξ ζοββναθέα, α) ιεθέηδ εκυξ
ζοβηεηνζιέκμο αζαθίμο απυ ηάεε ηάλδ, ηαεχξ μ ηάεε ιαεδηήξ ημ έπεζ ημ δζηυ ημο (βζα ηδ Γ΄
ηάλδ «Ξμ δζπθυ ηαλίδζ», βζα ηδ ΐ΄ ηάλδ «Γ ζπδθζά ηδξ βμνβυκαξ», βζα ηδκ Ώ΄ ηάλδ «Νηα
ιμκμπάηζα ηδξ κζυηδξ»), β) ζοβηνζηζηή πνμζέββζζδ ηςκ ηνζχκ αζαθίςκ, δ) ζπεδζαζιυξ ηςκ
ζπεηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ πμο εα πναβιαημπμζήζμοκ μζ ιαεδηέξ ακά μιάδεξ.
Γ΄ ζηάδην: Αλάπηπμε ησλ αμφλσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο
Γ οθμπμίδζδ ημο ζπεδίμο ενβαζίαξ ηίεεηαζ ζε εθανιμβή ιε εκδεπυιεκεξ ηνμπμπμζήζεζξ.
Εαηά ηδ δζάνηεζα ηνζχκ ιδκχκ ηαζ ζε ιία ή δφμ χνεξ εαδμιαδζαίςξ ζημ πθαίζζμ ημο
ιαεήιαημξ ηδξ Ζμβμηεπκίαξ αθθά ηαζ ηαη' μίημκ ιεθεηχκηαζ ηα αζαθία απυ ιαεδηέξ ηαζ
δζδάζημκηεξ, δζελάβεηαζ πνμαθδιαηζζιυξ, ζογδηζέηαζ δ πμνεία ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ
ακηζιεηςπίγμκηαζ μζ δοζημθίεξ. Γίκεηαζ δ δζαεειαηζηή ζφκδεζδ. ξ πνχημ ενέεζζια
ιεθεηχκηαζ ηα απμζπάζιαηα απυ αζαθία ηδξ ζοββναθέα πμο ανίζημκηαζ ζηα ζπμθζηά
εβπεζνίδζα.
Νοβηεηνζιέκα α) μζ ιαεδηέξ ακηθμφκ απυ ηα ζπμθζηά αζαθία, απυ ημ δζηυ ημοξ αζαθίμ
ηαζ απυ ημ δζαδίηηομ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ γςή ηαζ ημ ένβμ ηδξ ζοββναθέα. βίκεηαζ
ακαζημπαζιυξ, δζαηοπχκμκηαζ ενςηήζεζξ-απμνίεξ πμο εα ηεεμφκ οπυρδ ηδξ ίδζαξ ηαηά
ηδκ επίζηερή ηδξ ζημ ζπμθείμ ιαξ.
α) Εαηά ηδ δζάνηεζα ημο ζπμθζημφ ςνανίμο ζημ ιάεδια ηδξ Ζμβμηεπκίαξ, εκηυξ ή εηηυξ
ηδξ αίεμοζαξ (π.π. ζε ιζα βςκζά ημο αφθεζμο πχνμο, ζηδκ αίεμοζα εηδδθχζεςκ) βίκεηαζ δ
ακάβκςζδ ημο αζαθίμο ηδξ ηάεε ηάλδξ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ. Γ ζοκέπεζα ηδξ ακάβκςζδξ
εκυξ ή δφμ ηεθαθαίςκ ημο αζαθίμο πναβιαημπμζείηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ ζημ ζπίηζ ημοξ. Κζ
απμνίεξ ηαζ πνμαθδιαηζζιμί ηςκ ιαεδηχκ δζακείγμοκ ηδ δζαδζηαζία ηαζ πονμδμημφκ ηδκ
αθθδθμηνμθμδυηδζδ. Γ μθμηθήνςζδ ημο αζαθίμο βίκεηαζ εκηυξ ηδξ ηάλδξ, εκχ ήδδ ηάπμζμζ
ιαεδηέξ ημ έπμοκ δζααάζεζ αβςκζχκηαξ βζα ημ ηέθμξ ηδξ οπυεεζδξ. Γ αβςκία, δ
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πενζένβεζα, δ θφπδ, δ πανά, μ θυαμξ, δ ζηακμπμίδζδ δζαδέπμκηαζ ημ έκα ημ άθθμ. Ξμ ηαλίδζ
ζηδκ ίδζα πενζπέηεζα δδιζμονβεί ζοκαζζεδιαηζημφξ δεζιμφξ ηυζμ ιε ημοξ ήνςεξ υζμ ηαζ
ακάιεζα ζημοξ ιαεδηέξ. Ξαοηυπνμκα, ηαηαβνάθμκηαζ ενςηήζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ οπυεεζδ
ηαζ ημοξ ήνςεξ (π.π. πμζα βεβμκυηα ηαζ πνυζςπα είκαζ πναβιαηζηά ηαζ πμζα υπζ). Γ
ηεπκζηή ημο δνάιαημξ "Μυθμξ ζημκ ημίπμ" εθανιυγεηαζ βζα ήνςεξ πμο εκηοπςζζάγμοκ
ημοξ πενζζζυηενμοξ ιαεδηέξ (π.π. Ώκέζηδξ, Λοεαβυναξ, Μαζιίβζα)
β) Εμζκμί ηυπμζ, ημζκά μκυιαηα, ημζκά ζζημνζηά βεβμκυηα, δζαθμνεηζηέξ επμπέξ,
δζαθμνεηζηέξ ειπεζνίεξ δζαπζζηχκμκηαζ ηαζ ιεηαθένμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
ακάβκςζδξ ηαζ ηδξ ζογήηδζδξ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηςκ άθθςκ
ηάλεςκ. Ώοηή δ ζφβηνζζδ ηεκηνίγεζ ημ εκδζαθένμκ βζα ημ πενζεπυιεκμ ηςκ άθθςκ αζαθίςκ,
ηα μπμία λεθοθθίγμοκ, δζααάγμοκ, δζενεοκμφκ ιέπνζ ηαζ ημ ελχθοθθυ ημοξ.
δ) Ξδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ακάβκςζδξ αημθμοεεί έκαξ ηαηαζβζζιυξ ζδεχκ βζα
δναζηδνζυηδηεξ ιε ηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ εέθμοκ κα εκεμοζζάζμοκ ηαζ κα ηαηαπθήλμοκ ηδ
ζοββναθέα ηαηά ηδκ πνμβναιιαηζζιέκδ επίζηερή ηδξ. Γ Ώ΄ ηάλδ ακαθαιαάκεζ κα
δναιαημπμζήζεζ ηνία επεζζυδζα πμο άνεζακ ζδζαίηενα. Δζαζηεοάγμοκ ημ ηείιεκμ,
ιμζνάγμκηαζ νυθμοξ, ζηήκμοκ ημ ζηδκζηυ ιε δζηή ημοξ πνςημαμοθία, ημ δζαιμνθχκμοκ ιε
δζηά ημοξ ακηζηείιεκα (π.π. ηαηαζηεοή αάνηαξ). Γ δδιζμονβία αίκηεμ ηζκμοιέκςκ ζπεδίςκ
ιε εέια ημ επεζζυδζμ ηδξ οπμζημθήξ ηδξ βενιακζηήξ ζαάζηζηαξ απυ ημοξ δφμ ήνςεξ ζηδ
Νάιμ είκαζ ημπζχδδξ αθθά εκηοπςζζαηή. Γ ΐ΄ ηάλδ πνμεοιμπμζείηαζ κα θηζάλεζ ημ δζηυ ηδξ
"ενβυπεζνμ". Αίκαζ ημ ακηζηείιεκμ πμο ηονζανπεί ζημ αζαθίμ ηαζ εέθμοκ κα ημο δχζμοκ
"ζάνηα ηαζ μζηά". Λνςηίζηςξ υιςξ εέθμοκ κα ημ δςνίζμοκ ζηδ ζοββναθέα. Ηε αάζδ ημ
ηείιεκμ θένκμοκ οθάζιαηα ιε ηζξ ακάθμβεξ παναζηάζεζξ(π.π. πμοθζά, θμοθμφδζα, παζδζά,
ημπφθζα ηηθ), ηα ηυαμοκ, ηα ζοκδοάγμοκ ηαζ ιε ηδ αμήεεζα ιζαξ ιδηέναξ ηαηαζηεοάγμοκ
έκα είδμξ ημθάγ (patchwork). Γ Γ΄ ηάλδ γςβναθίγεζ ζεθζδμδείηηεξ βζα υθμοξ, δζαημζιεί
ημφπεξ ηαζ πνζζημοβεκκζάηζηεξ ιπάθεξ plexiglass ιε ηα ελχθοθθα ηςκ αζαθίςκ. Ηζηνμί
γςβνάθμζ ακαδεζηκφμκηαζ απυ υθεξ ηζξ ηάλεζξ, υηακ γςβναθίγμοκ αθίζεξ βζα ηδ "βςκζά"
ηδξ ηα Ραναφηδ. θμζ μζ ιαεδηέξ επζδίδμκηαζ ζε πνςηυηοπα ηείιεκα δδιζμονβζηήξ
βναθήξ απακηχκηαξ ζε θφθθα ενβαζίαξ. Δζηά ημοξ παζπκίδζα υπςξ ηνοπηυθελα,
ζηαονυθελα, αηνμζηζπίδεξ, "ανεξ ηζξ δζαθμνέξ" ζοιπθδνχκμοκ ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ημοξ.
Δ΄ ζηάδην: Ναξνπζίαζε-Αμηνιφγεζε
Γ πανμοζίαζδ υθςκ αοηχκ εκχπζμκ ηδξ ζοββναθέςξ ζηδκ αίεμοζα εηδδθχζεςκ ημο
ζπμθείμο ιαξ, μζ ενςηήζεζξ πνμξ εηείκδ ηαζ μζ απακηήζεζξ-ηαηαεέζεζξ ηδξ ροπήξ ηδξ, δ
απμθαοζηζηή αθήβδζδ απυ ηδκ ίδζα ημο επίηαζνμο ιε ημκ ενπμιυ ηδξ παναιοεζμφ «Λέκηε
δχνα βζα ημκ Ώσ – ΐαζίθδ», αθθά ηαζ ηα δζηά ιαξ δχνα ζηήκμοκ ζημ ζπμθείμ έκα
"πακδβφνζ".
2.4. Οπλνπηηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θηιαλαγλσζίαο
Ηε αάζδ ημοξ άλμκεξ ιεθέηδξ μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο έθααακ πχνα θένμοκ ηα αηυθμοεα
απμηεθέζιαηα: α) Λάκς ζηζξ οπάνπμοζεξ βκχζεζξ ζπεηζηά ιε ηα ηείιεκα ηδξ ζοββναθέα
μζημδμιμφκ κέεξ πμο αθμνμφκ ηδ γςή ηαζ ηα αζαθία ηδξ (ακαηαθοπηζηή ιάεδζδ,
επμζημδμιζζιυξ). α) Ξαοηυπνμκα δζααάγμκηαξ ημ αζαθίμ πνμηαθείηαζ ημ εκδζαθένμκ ηαζ δ
πενζένβεζα πμζα απυ ηα ζζημνζηά βεβμκυηα έπεζ αζχζεζ δ ίδζα δ ζοββναθέαξ. Ακχ
ειπθμοηίγμοκ ηζξ ζζημνζηέξ ημοξ βκχζεζξ ημοξ βζα ημκ ΐ΄ Λαβηυζιζμ πυθειμ ζηδκ Αθθάδα
ηαζ ζοβηνίκμοκ ηδκ πενίμδμ ημο 1943 ζηδκ Ήπεζνμ ηαζ ζηα κδζζά ημο Ώζβαίμο (Νάιμξ),
ανίζημκηαζ υθμζ ιαγί ζοκηαλζδζχηεξ ζ' αοηήκ ηδκ πμνεία ηδξ εθθδκζηήξ ζζημνίαξ
(εκζοκαίζεδζδ), ζοβηνίκμοκ ιε ημκ πανυκ, εοαζζεδημπμζμφκηαζ ζε ζφβπνμκα πνμαθήιαηα
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(πνμζθοβζά, ναηζζζιυξ). Εαθθζενβείηαζ δ βθχζζα, δ ηνίζδ, δ θακηαζία. β) Γ ακηίθδρδ, δ
ικήιδ ηαζ δ ηνζηζηή ζηακυηδηα επζζηναηεφεηαζ, υηακ ζογδημφκηαζ μζ μιμζυηδηεξ ή μζ
δζαθμνέξ πμο ζοκακηχκηαζ ηαζ ζηα ηνία αζαθία, υπςξ ηζξ ιεηαθένμοκ μζ εηπαζδεοηζημί ηαζ
μζ ιαεδηέξ ηςκ άθθςκ ηάλεςκ. Δζεβείνεηαζ έηζζ δ επζεοιία βζα ακάβκςζδ ηαζ ηςκ αζαθίςκ
ηςκ άθθςκ ηάλεςκ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο δζημφ ημοξ. δ) Εαηά ημκ ζπεδζαζιυ ηςκ
δναζηδνζμηήηςκ παναηδνείηαζ ιζα ζδεμεφεθθα, πμο ζοκμδεφεηαζ απυ ιζα εκηοπςζζαηή
δδιζμονβζηυηδηα ηαηά ηδκ οθμπμίδζή ημοξ. Κζ ιαεδηέξ επζημζκςκμφκ ιεηαλφ ημοξ,
εκενβμπμζμφκηαζ, ημζκςκζημπμζμφκηαζ, ακαθαιαάκμοκ ηαζ ιμζνάγμκηαζ εοεφκεξ. Δδίςξ
ιαεδηέξ ιε παιδθή επίδμζδ ζηα ιαεήιαηα ή ζοκεζηαθιέκμζ δναζηδνζμπμζμφκηαζ έκημκα
απμηηχκηαξ αοημπεπμίεδζδ. Γ ζοκενβαζία ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιε ημοξ ηαεδβδηέξ πμο
θεζημονβμφκ ςξ ειροπςηέξ ζηδκ πμνεία ηςκ δνάζεςκ είκαζ ζε ιέβζζημ ααειυ, ιε
απμηέθεζια κα δίκμκηαζ θφζεζξ ζε πνμαθήιαηα πμο ακαηφπημοκ άιεζα ηαζ ανιμκζηά (π.π.
ακηζηείιεκα βζα ηδ εεαηνζηή πανάζηαζδ). Ώιένζζηδ απμδεζηκφεηαζ δ ζοιπανάζηαζδ ηςκ
βμκέςκ, ηαεχξ αβμνάγμοκ ηα αζαθία, αμδεμφκ ζημ ζηδκζηυ ηαζ ζημ ενβυπεζνμ.
Ροπαβςβμφκηαζ, δζεβείνμκηαζ ζοκαζζεήιαηα. Ώκαδφμκηαζ ηαθέκηα, εκζζπφμκηαζ
ζηακυηδηεξ, ηαθθζενβμφκηαζ δελζυηδηεξ, υηακ ιάθζζηα πνυηεζηαζ βζα εηθάκζεζξ ηδξ ηέπκδξ
(πεζνμηεπκία, εζημκμβνάθδζδ, αθήβδζδ, δναιαημπμίδζδ). Ακεαννφκεζ μ έκαξ ημκ άθθμ,
δέκμκηαζ ςξ μιάδα, αζζεάκμκηαζ δεζηή ζηακμπμίδζδ, πανά, εοπανίζηδζδ.
3. Οπκπεξάζκαηα
Εαηά ημ ηνέπμκ ζπμθζηυ έημξ (2016-2017) ημ ιάεδια ηδξ Ζμβμηεπκίαξ απμηηά ηδκ αλία
πμο ημο ανιυγεζ πάνδ ζημ πνυβναιια θζθακαβκςζίαξ πμο πναβιαημπμζήεδηε ζημ
ζπμθείμ ιαξ. Γ ιεθέηδ ηαζ πνμζέββζζδ εκυξ μθυηθδνμο αζαθίμο ηαζ υπζ απμζπάζιαημξ, ημ
έκαοζια βζα δδιζμονβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ δ βκςνζιία ιε ηδ ζοββναθέα ιεηέηνερε ηδκ
ηάλδ ζε έκα ενβαζηήνζ αζςιαηζηήξ βκχζδξ, πανάξ ηαζ πνςημηοπίαξ. Γ ειπθμηή υθςκ
ζπεδυκ ηςκ ιαεδιάηςκ ηαζ δ ζοκενβαζία εηπαζδεοηζηχκ δζαθμνεηζηχκ εζδζημηήηςκ
"απμβεζχκεζ" ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Κ ακηίηηοπμξ ηέημζςκ ειπεζνζχκ έπεζ αθήζεζ ημ
ζηίβια ημο ζηζξ ροπέξ ιαεδηχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ, εκχ μ απυδπμξ θηάκεζ ζηδκ ημπζηή ηαζ
εονφηενδ ημζκςκία. Γίκεηαζ ακηζθδπηυ απυ υθμοξ πςξ ημ ζπμθείμ ηζκείηαζ πένα απυ ηα
ζηεκά υνζα ηδξ εηπαίδεοζδξ ιεηαθαιπαδεφμκηαξ ημ πκεφια ηδξ θζθακαβκςζίαξ ηαζ
βεκζηυηενα ηδξ παζδείαξ.
Γ επζηοπία εκυξ ηέημζμο εβπεζνήιαημξ δζαθαίκεηαζ απυ ηδ δζάνηεζά ημο ιέπνζ
ημοθάπζζημκ ημ ηέθμξ ημο ηνέπμκημξ ζπμθζημφ έημοξ. Ξμφημ ηαηαδεζηκφεηαζ ιέζα απυ ημ
αδζάθεζπημ εκδζαθένμκ υθςκ ιαξ βζα ηδκ ίδζα ηδ ζοββναθέα ηαζ ηδ δζανηή επζημζκςκία
ιαγί ηδξ, απυ ηδκ επζεοιία πμο εηθνάγμοιε υθμζ ιαξ κα δζααάζμοιε ηυζμ ηα δζηά ηδξ
θμβμηεπκζηά αζαθία ζηήκμκηαξ ηδ "βςκζά" ηδξ ζε πενίμπηδ εέζδ ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο
ιαξ υζμ ηαζ άθθςκ ζοββναθέςκ ακαζοβηνμηχκηαξ έηζζ ηδ δακεζζηζηή ιαξ αζαθζμεήηδ. Γ
ζοιιεημπή ηαζ μζ δζαηνίζεζξ ιαξ ζε δζαβςκζζιμφξ ένπμκηαζ ςξ επζζθνάβζζια.
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Νεξίιεςε
Γ Δζαηαναπή Αθθεζιιαηζηήξ Λνμζμπήξ/Οπενηζκδηζηυηδηαξ (ΔΑΛΟ) απμηεθεί ιζα απυ ηζξ ζοπκά
ακαθενυιεκεξ ακαπηολζαηέξ δζαηαναπέξ παζδζχκ ηαζ εθήαςκ. Νημπυξ ηδξ πανμφζδξ
αζαθζμβναθζηήξ ιεθέηδξ είκαζ κα ακαθοεμφκ μζ ηνυπμζ πανέιααζδξ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ ιαεδηχκ
ιε ΔΑΛΟ, ηαεχξ ηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ. Ώπυ ηδ ζοθθμβή δεδμιέκςκ πνυζθαηςκ ενεοκχκ
πνμηφπηεζ υηζ, δ πθεζμκυηδηα ηςκ ηεπκζηχκ πανέιααζδξ, πμο ιπμνεί κα οζμεεηήζεζ μ εηπαζδεοηζηυξ
ηδξ βεκζηήξ ηάλδξ ημο Δδιμηζημφ ζπμθείμο, αθμνά εζδζηέξ οπμδείλεζξ ηαζ ζηναηδβζηέξ μζ μπμίεξ
ζημπεφμοκ πνςηίζηςξ ζημκ πενζμνζζιυ ηδξ οπενηζκδηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ (ή ηδκ εκίζποζδ ηδξ
πνμζμπήξ) ηαζ δεοηενεουκηςξ ζηδ αεθηίςζδ ηςκ ζπμθζηχκ επζδυζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ιε ΔΑΛΟ.
ζμκ αθμνά ηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ πμο ακαπηφζζμοκ μζ ιαεδηέξ ιε ΔΑΛΟ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ
ημοξ, ζοπκά πνμηφπημοκ δοζημθίεξ, θυβς ηδξ θφζδξ ηδξ δζαηαναπήξ ημοξ ηαζ ηςκ έηδδθςκ
ζοιπηςιάηςκ ηδξ (έθθεζρδ αοημεθέβπμο/ πανμνιδηζηυηδηα). Νηδκ πανμφζα ένεοκα, βίκεηαζ ιζα
πνμζπάεεζα δζενεφκδζδξ ηςκ ζπέζεςκ πμο ακαπηφζζμοκ ηα παζδζά ιε ΔΑΛΟ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ
ημοξ, αθθά ηαζ ηαοηυπνμκα ηδ ζοζπέηζζδ αοηήξ ηδξ δζαηαναπήξ ιε θαζκυιεκα εηθμαζζιμφ. Γ
απυννζρδ πμο αζχκμοκ ηα παζδζά ιε ΔΑΛΟ απυ ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ, ηα μδδβεί ζοπκά ζε
ειπθμηή ζε πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ, ζηα μπμία ειθακίγμκηαζ είηε ςξ εφιαηα, είηε ςξ εφηεξ. Ξα
ενεοκδηζηά ενςηήιαηα πμο απαζπμθμφκ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ είκαζ ηα ελήξ: 1) Λχξ ιπμνεί κα
αεθηζςεεί δ ζπμθζηή επίδμζδ ιαεδηχκ ιε ΔΑΛΟ; 2) Γζα πμζμοξ θυβμοξ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ιε δζάβκςζδ
ΔΑΛΟ ειπθέημκηαζ ζε πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ (είηε ςξ εφηεξ είηε ςξ εφιαηα);
Θέμεηο-θιεηδηά: Δζαηαναπή Αθθεζιιαηζηήξ Λνμζμπήξ/Οπενηζκδηζηυηδηαξ, ηεπκζηέξ πανέιααζδξ,
εηθμαζζιυξ, ακηζιεηχπζζδ

1. Γηζαγσγή
Γ Δζαηαναπή Αθθεζιιαηζηήξ Λνμζμπήξ- Οπενηζκδηζηυηδηαξ (ΔΑΛΟ) παναηδνείηαζ ζε παζδζά
πνμζπμθζηήξ ηαζ ζπμθζηήξ δθζηίαξ ζε πμζμζηυ πενίπμο 3% έςξ 5% ημο ζπμθζημφ
πθδεοζιμφ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ, εη ηςκ μπμίςκ ημ 80% είκαζ αβυνζα (Εάημονμξ &
Ηακζαδάηδ, 2000). Κζ ιαεδηέξ ιε ΔΑΛΟ πανμοζζάγμοκ δοζημθίεξ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ
πνμζμπήξ ημοξ, ηαεχξ αδοκαημφκ κα ζοβηεκηνςεμφκ απμηεθεζιαηζηά ζηζξ
δναζηδνζυηδηεξ πμο ηαθμφκηαζ κα πναβιαημπμζήζμοκ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ. Απζπθέμκ, έκα
ζδιακηζηυ πμζμζηυ ηςκ εκ θυβς ιαεδηχκ δνα πανμνιδηζηά ηαζ ειθακίγεζ οπενηζκδηζηή
ζοιπενζθμνά. Ξα βκςνίζιαηα αοηά μδήβδζακ ζηδκ ηαηάηαλδ ηςκ παζδζχκ ιε ΔΑΛΟ ζε
ηνεζξ ηονίςξ ηφπμοξ, ζφιθςκα ιε ημ DSM-IV: α) μ «απνυζεηημξ» ηφπμξ, ζημκ μπμίμ
ηονζανπμφκ ηα ζοιπηχιαηα απνμζελίαξ α) μ «οπενηζκδηζηυξ – πανμνιδηζηυξ» ηφπμξ, μ
μπμίμξ παναηηδνίγεηαζ απυ ηα ακηίζημζπα ζοιπηχιαηα ηαζ β) μ «ζοκδοαζιέκμξ» ηφπμξ,
υπμο ηα ζοιπηχιαηα απνμζελίαξ ηαζ οπενηζκδηζηυηδηαξ ειθακίγμκηαζ ιε ηδκ ίδζα έκηαζδ
(Εαθακηγή- Ώγίγζ & Βαθεζνμπμφθμο, 2009).
Ζυβς ηδξ εηδήθςζδξ ηςκ παναπάκς παναηηδνζζηζηχκ, ηα παζδζά ιε ΔΑΛΟ
ζοκακημφκ ζοπκά πνμαθήιαηα ζηζξ ζπέζεζξ ημοξ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ. Νοβηεηνζιέκα, μζ
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ιαεδηέξ πμο ακήημοκ ζημκ «απνυζεπημ» ηφπμ, έπμοκ θζβυηενεξ εοηαζνίεξ κα ακαπηφλμοκ
ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ, επεζδή δφζημθα ιαεαίκμοκ ιέζς ηδξ παναηήνδζδξ, ιε απμηέθεζια
κα ιδκ αθθδθεπζδνμφκ ζηακμπμζδηζηά ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ. Ώπυ ηδκ άθθδ ιενζά, μ
«οπενηζκδηζηυξ - πανμνιδηζηυξ ηφπμξ» ζοπκά ειθακίγεζ ιζα ακελέθεβηηδ ηαζ αοηανπζηή
ημζκςκζηή ζοιπενζθμνά, ιε απμηέθεζια κα ιδκ ηενδίγεζ ηδ ζοιπάεεζα ηςκ ζοκμιδθίηςκ
ημο (Hoza, 2007).
2. Οπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο
Νηδκ πανμφζα ιεθέηδ πενζβνάθμκηαζ ηα βκςνίζιαηα ηςκ ιαεδηχκ ιε ΔΑΛΟ, ιε ζημπυ ηδκ
έβηαζνδ πανέιααζδ ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ. Απζπθέμκ, δζενεοκάηαζ δ ημζκςκζηή
αθθδθεπίδναζδ ηςκ παζδζχκ ιε ΔΑΛΟ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ. Ξέθμξ, παναηίεεκηαζ
δζδαηηζηέξ πνμηάζεζξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ δζαηαναπήξ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ ημο
δδιμηζημφ ζπμθείμο ηαζ βζα ηδκ μιαθή έκηαλδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ΔΑΛΟ ζηζξ μιάδεξ
ζοκμιδθίηςκ.
3. Αλαγθαηόηεηα ηεο έξεπλαο
Νημπυξ ηδξ ένεοκαξ, είκαζ δ δζενεφκδζδ ηνυπςκ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ ΔΑΛΟ ζημ ζπμθζηυ
πενζαάθθμκ, ιέζς ηδξ αζαθζμβναθζηήξ ακαζηυπδζδξ πνυζθαηςκ ενεοκχκ. Ζυβς ηδξ
πμθοπθμηυηδηαξ ηδξ δζαηαναπήξ, είκαζ ζδιακηζηή δ πενζβναθή ηδξ ακαπηολζαηήξ εζηυκαξ
ηςκ παζδζχκ ιε ΔΑΛΟ ηαζ ηςκ επζπηχζεχκ ηδξ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημοξ.
Ξμ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ΔΑΛΟ είκαζ δ επίιμκδ ζοιπενζθμνά πμο εηδδθχκεηαζ
ςξ απνμζελία ή οπενηζκδηζηυηδηα- πανμνιδηζηυηδηα, δ μπμία παναηδνείηαζ ζε
ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα ζε ζφβηνζζδ ιε ηα άημια ηδξ ίδζαξ ακαπηολζαηήξ δθζηίαξ.
Νοβηεηνζιέκα, μ Barkley (1996) [υπςξ παναηίεεηαζ ζημοξ Wenar- Kerig (2008)], επζζδιαίκεζ
υηζ ιζα πενίμδμξ 12 ιδκχκ είκαζ πζμ ηαηάθθδθδ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ δζάνηεζαξ ηςκ
ζοιπηςιάηςκ ζηα παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ. ζμκ αθμνά ηδκ ειθάκζζδ ηςκ πνχηςκ
ζοιπηςιάηςκ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ πνέπεζ κα είκαζ πανυκηα πνζκ απυ ηδκ δθζηία ηςκ επηά
εηχκ (Εαθακηγή- Ώγίγζ & Βαθεζνμπμφθμο, 2009). Απζπθέμκ, ημ παζδί ιε ΔΑΛΟ πνέπεζ κα
ειθακίγεζ ηα ζοιπηχιαηα ηδξ δζαηαναπήξ ζε δφμ ημοθάπζζημκ δζαθμνεηζηά πθαίζζα (βζα
πανάδεζβια, ζημ ζπίηζ ηαζ ζημ ζπμθείμ). Εαηά ζοκέπεζα, εα πνέπεζ κα δδιζμονβμφκηαζ
ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ ζηδκ ηαεδιενζκή θεζημονβζηυηδηά ημο, επδνεάγμκηαξ ηδκ
ημζκςκζηή, ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ ζπμθζηή- αηαδδιασηή δναζηδνζυηδηά ημο. Έκα αηυιδ
ηνζηήνζμ βζα ηδ δζάβκςζδ ηδξ ΔΑΛΟ αθμνά ηδ ζοιπηςιαημθμβία ηδξ, δ μπμία δεκ πνέπεζ
κα μθείθεηαζ ζε ηάπμζα άθθδ δζαηαναπή (Εαθακηγή- Ώγίγζ & Βαθεζνμπμφθμο, 2009).
Ώκ ηαζ ηα δζαβκςζηζηά ηνζηήνζα ηδξ ΔΑΛΟ απεοεφκμκηαζ ζε παζδζά δθζηίαξ
ιζηνυηενδξ απυ ηα επηά έηδ, είκαζ δφζημθμ κα δζεοηνζκζζηεί ακ έκα παζδί πνμζπμθζηήξ
δθζηίαξ πανμοζζάγεζ ηα ζοιπηχιαηα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δζαηαναπήξ. ζηυζμ, ζφιθςκα ιε
ημκ Barkley (1989) [υπςξ παναηίεεηαζ ζηζξ Εαθακηγή- Ώγίγζ & Βαθεζνμπμφθμο, (2009)], ημ
50% ηςκ οπενηζκδηζηχκ παζδζχκ ειθακίγμοκ πνμαθήιαηα ήδδ απυ ηδκ δθζηία ηςκ ηνζχκ
εηχκ. Νοβηεηνζιέκα, ανκμφκηαζ κα αημθμοεήζμοκ ηακυκεξ ζοιπενζθμνάξ, πανμοζζάγμοκ
επζεεηζηυηδηα απέκακηζ ζηα αδένθζα ή ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ, είκαζ αεζηίκδηα ηαζ
αδοκαημφκ κα εζηζάζμοκ ηδκ πνμζμπή ημοξ ζε έκα ζηυπμ. Ξα πνμαθήιαηα αοηά,
επζδεζκχκμκηαζ ανβυηενα επδνεάγμκηαξ ηζξ ζπέζεζξ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ ηαζ ηδ ζπμθζηή
ημοξ επίδμζδ. Ξυζμ ηαηά ηδκ εθδαεία υζμ ηαζ ηαηά ηδκ εκήθζηδ γςή, ηα ζοιπηχιαηα ηςκ
οπενηζκδηζηχκ αηυιςκ επζιέκμοκ. ιςξ, εηδδθχκμκηαζ θζβυηενμ ζοπκά ή αθθάγμοκ
ηνυπμ έηθναζδξ (Εαθακηγή- Ώγίγζ & Βαθεζνμπμφθμο, 2009). Νοβηνίκμκηαξ ηα ανπζηά
ζοιπηχιαηα ηδξ οπενηζκδηζηυηδηαξ, ηδ δζάζπαζδ ηδξ πνμζμπήξ, ηδκ πανμνιδηζηυηδηα
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ηαζ ηδκ επζεεηζηυηδηα, ιε ηζξ μιάδεξ εθέβπμο, ηείκμοκ κα ιεζχκμκηαζ ζε έκηαζδ, εκχ
παναιέκμοκ πανυκηα, ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο (Loe & Feldman, 2007).
ζμκ αθμνά ηδκ ηαεδιενζκή γςή ημο παζδζμφ ιε ΔΑΛΟ, δ ζοιπενζθμνά ημο έπεζ
ακηίηηοπμ ηυζμ ζημ ίδζμ υζμ ηαζ ζημκ ημζκςκζηυ ημο πενίβονμ (εηπαζδεοηζημί, βμκείξ,
ζοκμιήθζημζ). Εαζ ακηίζηνμθα, ημ ζπμθζηυ, μζημβεκεζαηυ ηαζ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ
επδνεάγεζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο παζδζμφ. Παναηηδνζζηζηυ ζφιπηςια ηςκ ιαεδηχκ ιε ΔΑΛΟ
είκαζ ηα ορδθά επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. Νφιθςκα ιε ηζξ Εαθακηγή- Ώγίγζ &
Βαθεζνμπμφθμο (2009): «ζοπκά παναηδνμφιε υηζ ηαζ ημ ιοαθυ ημοξ ηνέπεζ, πδδά απυ ηδ
ιζα ζηέρδ ζηδκ άθθδ ηαζ έηζζ πνμηαθείηαζ έκα είδμξ ζφβποζδξ (π.π. αδοκαιία κα
μνβακςεμφκ ηαζ κα αημθμοεήζμοκ απθά αζηήιαηα ηςκ άθθςκ)» (ζ.231). Έκα αηυιδ
παναηηδνζζηζηυ ηςκ παζδζχκ ιε ΔΑΛΟ είκαζ δ δοζημθία ζοβηέκηνςζδξ ζε έκα πνάβια ηδ
θμνά ή, ημ ακηίεεημ, δ πνμζηυθθδζδ ζε ιζα δναζηδνζυηδηα (βζα πανάδεζβια, έκα
δθεηηνμκζηυ παζπκίδζ) ηαζ δ δοζημθία δζαημπήξ απυ αοηή.
Γ ζοιπενζθμνά αοηή, επδνεάγεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηα πνυζςπα ιε ηα μπμία
αθθδθεπζδνά ηαεδιενζκά μ ιαεδηήξ ιε ΔΑΛΟ, υπςξ είκαζ μζ βμκείξ ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί
ημο. Κζ πνχημζ, απμβμδηεφμκηαζ ζοπκά, ηαεχξ δεκ είκαζ επανηχξ εκδιενςιέκμζ βζα ηδ
ζοβηεηνζιέκδ δζαηαναπή ηαζ βζα ημοξ ηνυπμοξ ακηζιεηχπζζήξ ηδξ. Γ οπεναμθζηή ακδζοπία
ημοξ ιπμνεί κα ιδκ θένεζ ηα επζεοιδηά απμηεθέζιαηα, δοζπεναίκμκηαξ ηζξ ζπμθζηέξ
επζδυζεζξ ηςκ παζδζχκ ημοξ ή ηζξ ημζκςκζηέξ ημοξ ζπέζεζξ. Νημ ίδζμ ιήημξ ηφιαημξ
ηζκμφκηαζ ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί. Γ δζαπείνζζδ αοηχκ ηςκ ηαηαζηάζεςκ έπεζ άιεζεξ
ζοκέπεζεξ ζηδκ αοημεζηυκα ημοξ, εζδζηυηενα υηακ μζ ζηναηδβζηέξ πμο εθανιυγμοκ ζηδκ
ηάλδ δεκ ηαηαζηέθθμοκ ηα ζοιπηχιαηα ηςκ ιαεδηχκ ιε ΔΑΛΟ, μζ ζπέζεζξ ηςκ ιαεδηχκ
αοηχκ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ πανμοζζάγμοκ πνμαθήιαηα ηαζ δ ζπμθζηή ημοξ επίδμζδ δεκ
αεθηζχκεηαζ (Εαθακηγή- Ώγίγζ & Βαθεζνμπμφθμο, 2009).
Εαηά ζοκέπεζα, ηνίκεηαζ ακαβηαία δ πανέιααζδ πνμηεζιέκμο κα ακηζιεηςπζζημφκ
έβηαζνα μζ δοζημθίεξ πμο πανμοζζάγμοκ μζ ιαεδηέξ ιε ΔΑΛΟ. Ώπαζηείηαζ έκα πμθοεπίπεδμ
πθαίζζμ πανέιααζδξ, ηαεχξ ηα πνμαθήιαηα βίκμκηαζ αζζεδηά ηυζμ ζηδκ μζημβέκεζα υζμ
ηαζ ζημ ζπμθείμ. Έηζζ, ιε ηδ ζοκενβαζία υθςκ ηςκ ειπθεημιέκςκ (βμκέςκ, εηπαζδεοηζηχκ,
εζδζηχκ), ιπμνμφκ κα εθανιμζημφκ πμζηίθεξ ζηναηδβζηέξ ηαζ ιέεμδμζ δζδαζηαθίαξ χζηε μζ
ημιείξ θεζημονβζηυηδηαξ ηςκ παζδζχκ ιε ΔΑΛΟ κα ζδιεζχζμοκ ζδιακηζηή αεθηίςζδ.
4. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε πξνγελέζηεξσλ εξεπλώλ
4.1. Πα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ κε ΔΓΝΡ θαη νη δηαθνξέο ζην θχιν
Νφιθςκα ιε πνυζθαηεξ ένεοκεξ, ηα παζδζά ιε ΔΑΛΟ απμδίδμοκ ηάης ηςκ δοκαημηήηςκ
ημοξ ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο, ιε απμηέθεζια κα έπμοκ παιδθέξ αηαδδιασηέξ επζδυζεζξ ηαζ
κα πανμοζζάγμοκ πνμαθήιαηα ηαηά ηδ δζαδζηαζία ιάεδζδξ (Loe & Feldman, 2007). Κζ
δζάθμνεξ αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ πανμοζζάγμοκ ακηζηνμουιεκα δεδμιέκα ζπεηζηά ιε ηα
παναηηδνζζηζηά πμο πανμοζζάγμοκ μζ ιαεδηέξ πμο ακήημοκ ζημκ «απνυζεηημ» ηφπμ ζε
ζφβηνζζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ πμο εηπνμζςπμφκ ημ «ζοκδοαζιέκμ» ηφπμ. Λνμβεκέζηενεξ
ένεοκεξ πμο απεοεφκμκηακ ζε απυθμζημοξ ιαεδηέξ ημο βοικαζίμο, μδήβδζακ ζημ
ζοιπέναζια υηζ δεκ οπάνπμοκ δζαθμνέξ ζηζξ ζπμθζηέξ επζδυζεζξ ηςκ δφμ ηφπςκ ΔΑΛΟ.
ζηυζμ, ιεθέηεξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζε ιαεδηέξ ημο δδιμηζημφ έδεζλακ υηζ μ
«απνυζεπημξ» ηφπμξ πανμοζζάγεζ ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα ζπμθζηήξ απμηοπίαξ, ζε ζπέζδ ιε
ημκ «οπενηζκδηζηυ- πανμνιδηζηυ» ηαζ ημ «ζοκδοαζιέκμ» ηφπμ. Ξα παναπάκς
απμηεθέζιαηα, μδήβδζακ ζηδκ οπυεεζδ υηζ μ «απνυζεπημξ» ηφπμξ είκαζ πζμ επζννεπήξ
ζηζξ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ, ζε ζπέζδ ιε ημ «ζοκδοαζιέκμ» ηφπμ (Loe & Feldman, 2007).
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ζμκ αθμνά ηδκ εηδήθςζδ ηδξ ΔΑΛΟ ζηα δφμ θφθα, ηυζμ ηα αβυνζα υζμ ηαζ ηα
ημνίηζζα αζχκμοκ, ζημκ ίδζμ ααειυ, δοζημθίεξ ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο, βεβμκυξ πμο
επδνεάγεζ ηδκ αηαδδιασηή, ημζκςκζηή, ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ ζοιπενζθμνζζηζηή
θεζημονβζηυηδηά ημοξ. Απζπθέμκ, έκα ζδιακηζηυ πμζμζηυ αβμνζχκ ηαζ ημνζηζζχκ (πάκς
απυ 50%) δζαβζβκχζημκηαζ ιε ηάπμζα δζαζπαζηζηή δζαηαναπή ζοιπενζθμνάξ, υπςξ είκαζ
δ Ακακηζςιαηζηή Λνμηθδηζηή Δζαηαναπή ηαζ δ Δζαηαναπή Δζαβςβήξ (Barkley, 2006).
Ηέζα απυ ηδκ ηαηαβναθή ηςκ απυρεςκ ηςκ δαζηάθςκ βζα ημ νυθμ ημο θφθμο,
δζαιμνθχκμκηαζ ζοβηεηνζιέκεξ ακηζθήρεζξ βζα ηδκ εηδήθςζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηδξ
δζαηαναπήξ ζημ πθαίζζμ ημο ζπμθείμο. Νοβηεηνζιέκα, πζζηεφμοκ υηζ ηα αβυνζα ειθακίγμοκ
πζμ ζμαανά ζοιπηχιαηα ηδξ ΔΑΛΟ, ζε ζπέζδ ιε ηα ημνίηζζα. Ξμ πμζμζηυ ηςκ αβμνζχκ
πμο ακήηεζ ζημκ «οπενηζκδηζηυ- πανμνιδηζηυ» ηφπμ είκαζ πμθφ ιεβαθφηενμ απυ ημ
ακηίζημζπμ πμζμζηυ ζηα ημνίηζζα, εκχ ηα δφμ θφθα ειθακίγμοκ ημ «ζοκδοαζιέκμ» ηφπμ
ηδξ ΔΑΛΟ ζε ίδζα ζοπκυηδηα (DuPaul, Jitendra, Tresco, Vile Junod, Volpe & Lutz, 2006).
ζηυζμ, ηα ημνίηζζα ιε ΔΑΛΟ πμο ακήημοκ ζημκ «απνυζεηημ» ηφπμ είκαζ πμθφ
πενζζζυηενα ζε ζπέζδ ιε ηα αβυνζα (DuPaul et al., 2006). Ξέθμξ, ηα ημνίηζζα δζαηνέπμοκ
ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ βζα εζςηενζηεοιέκα πνμαθήιαηα ζοιπενζθμνάξ (βζα πανάδεζβια,
άβπμξ ηαζ ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα), εκχ αοηυ δεκ ζζπφεζ βζα ηα αβυνζα (DuPaul et al.,
2006). Νοκεπχξ, ηα αβυνζα πμο ειθακίγμοκ ηονίςξ ημ «οπενηζκδηζηυ/ πανμνιδηζηυ ηφπμ»,
ελςηενζηεφμκηαζ ιε ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα ηαζ εοημθία ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ ηαζ
παναηηδνίγμκηαζ απυ ημοξ δαζηάθμοξ ςξ «πζμ γςδνά».
4.2. Δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο
Γ πθεζμκυηδηα ηςκ ενεοκχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ εεναπεοηζηέξ πανειαάζεζξ ζε ιαεδηέξ
ιε ΔΑΛΟ, δεκ έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ζε ζπμθζηέξ ηάλεζξ βεκζηήξ εηπαίδεοζδξ, εκχ
απμζημπμφκ ζημκ πενζμνζζιυ ηδξ πνμαθδιαηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ υπζ ζηδ αεθηίςζδ
ηςκ ζπμθζηχκ επζδυζεςκ. Γζα ημοξ ηνυπμοξ αεθηίςζδξ ηςκ ζπμθζηχκ επζδυζεςκ ηςκ
ιαεδηχκ ιε ΔΑΛΟ δεκ οπάνπεζ ζηακμπμζδηζηή πθδνμθυνδζδ. Κζ ένεοκεξ, ζημ ζφκμθυ ημοξ,
αζπμθμφκηαζ ιε ηδ δζάβκςζδ ηδξ δζαηαναπήξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ιζηνήξ δζάνηεζαξ
εεναπεζχκ, μζ μπμίεξ δεκ ιπμνμφκ κα εθανιμζημφκ ζοζηδιαηζηά ηαζ ζε αάεμξ πνυκμο
(Loe & Feldman, 2007). Απζπθέμκ, δ πνδζζιυηδηα ηςκ δζδαηηζηχκ πανειαάζεςκ, υπςξ
πενζβνάθμκηαζ ζηδ αζαθζμβναθία, δεκ ιπμνεί κα ηαεμνζζηεί εφημθα, επεζδή ηα παζδζά ιε
ΔΑΛΟ δεκ εκηάζζμκηαζ ζηδκ εζδζηή αβςβή. Έηζζ, μζ ενεοκδηέξ πνμηείκμοκ εζδζηέξ οπμδείλεζξ
ηαζ ζηναηδβζηέξ πμο εα ιπμνμφζε κα εθανιυζεζ μ εηπαζδεοηζηυξ ηδξ ηάλδξ βεκζηήξ
εηπαίδεοζδξ, ζε ιαεδηέξ ιε ΔΑΛΟ.
Κνζζιέκεξ απυ ηζξ δζεοημθφκζεζξ πμο εα ιπμνμφζακ κα εθανιμζημφκ ζηδκ ηάλδ
βεκζηήξ εηπαίδεοζδξ, είκαζ μζ ελήξ: δ ηαηά πνμηίιδζδ επζθμβή εέζδξ, μζ ηνμπμπμζδιέκεξ
μδδβίεξ, δ ιείςζδ ηςκ ηαη‘ μίηςκ ενβαζζχκ ηαζ δ αφλδζδ ημο πνυκμο ή δ ηνμπμπμίδζδ
ημο πχνμο βζα ηδ δζελαβςβή βναπηχκ ηεζη (Loe & Feldman, 2007). ζηυζμ, δεκ οπάνπμοκ
ηα ηαηάθθδθα δεδμιέκα πμο κα ζηδνίγμοκ ηδκ εεηζηή επίδναζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ
ιέηνςκ ζηδ ζπμθζηή απυδμζδ ηςκ παζδζχκ (Loe & Feldman, 2007).
Κζ ένεοκεξ πμο πναβιαημπμίδζακ μζ Gardill, DuPaul & Kyle (1996) (υπςξ παναηίεεηαζ
ζημοξ McIntosh et al., 2004:33) πνμηείκμοκ ηδ πανμπή εκυξ λεηάεανμο πθαζζίμο, υπςξ
ζοβηεηνζιέκμοξ ηακυκεξ ηαζ πνμζδμηίεξ, πνμηεζιέκμο κα εκζζποεεί δ πνμζμπή ηαζ κα
ιεζςεεί δ οπενηζκδηζηή δναζηδνζυηδηα ηςκ παζδζχκ ιε ΔΑΛΟ. Κζ McIntosh et al. (2004)
πανμοζζάγμοκ ηέζζενζξ ηεπκζηέξ πανέιααζδξ: ηδ «δζδαζηαθία ηςκ νμοηζκχκ», ημοξ «πνμδζμνεςηέξ», ηζξ «δζαδζηαζίεξ εεηζηήξ εκίζποζδξ» ηαζ ηδκ «εκενβυ επζηήνδζδ».
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Γ πνχηδ ηεπκζηή αθμνά ηδ δζδαζηαθία ζοιπενζθμνχκ νμοηίκαξ, ιέζα ζηδκ ηάλδ,
υπςξ είκαζ: ζδηχκς ημ πένζ βζα κα νςηήζς ηάηζ, αβκμχ ημοξ ζοιιαεδηέξ ιμο πμο
θένμκηαζ ακάνιμζηα, ηναηχ ζδιεζχζεζξ ζηδκ χνα ημο ιαεήιαημξ. Κ εηπαζδεοηζηυξ
παναεέηεζ παναδείβιαηα ηαζ ακηζ - παναδείβιαηα ζημοξ ιαεδηέξ, ζπεηζηά ιε ηδκ
ηαηάθθδθδ ηαζ αηαηάθθδθδ ζοιπενζθμνά, πνμζθένμκηάξ ημοξ εοηαζνίεξ βζα ελάζηδζδ
(McIntosh et al. , 2004). Γ δεφηενδ ηεπκζηή αθμνά ηζξ ζφκημιεξ οπεκεοιίζεζξ, πμο
πναβιαημπμζεί μ εηπαζδεοηζηυξ ζηδκ ηάλδ, ζπεηζηέξ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ ζοιπενζθμνά ηςκ
ιαεδηχκ. Γ ηνίηδ ηεπκζηή ζπεηίγεηαζ ιε ηδ εεηζηή εκίζποζδ, υπςξ είκαζ μ έπαζκμξ. ζηυζμ,
μ έπαζκμξ πνέπεζ κα είκαζ ζοβηεηνζιέκμξ: κα θέεζ μ δάζηαθμξ ζημοξ ιαεδηέξ ηζ αηνζαχξ
ηάκμοκ ζςζηά ηαζ κα εκεαννφκεζ ηαζ ημοξ οπυθμζπμοξ ιαεδηέξ κα ιζιδεμφκ ηδκ
ηαηάθθδθδ ζοιπενζθμνά, βζα κα έπμοκ ηδκ ίδζα ακηζιεηχπζζδ (McIntosh et al. , 2004).
Ξέθμξ, ιε ηδκ εκενβυ επζηήνδζδ, μ δάζηαθμξ παναηδνεί πνμζεπηζηά υζα δζαδναιαηίγμκηαζ
ζηδ ζπμθζηή ηάλδ ηαζ αθθδθεπζδνά ιε ημοξ ιαεδηέξ, πνμηεζιέκμο μζ ηεθεοηαίμζ κα
οζμεεηήζμοκ ηδκ επζεοιδηή ζοιπενζθμνά.
Ξέθμξ, ηαεμνζζηζηυ νυθμ παίγεζ ηαζ δ μιάδα ενβαζίαξ ζηδκ μπμία ιπμνεί κα
ζοιιεηέπεζ έκαξ ιαεδηήξ ιε ΔΑΛΟ. Έπεζ απμδεζπηεί υηζ πνμηφπημοκ ζδιακηζηά μθέθδ απυ
ηζξ ιζηνέξ μιάδεξ ενβαζίαξ. Νοβηεηνζιέκα, δ ιζηνή μιάδα ενβαζίαξ, οπενηενεί ζε ζπέζδ ιε
ηδ ιεβάθδ, ηαεχξ πνμζθένεζ πενζζζυηενεξ εοηαζνίεξ βζα εκενβυ ζοιιεημπή ημο ιαεδηή
ηαζ βζα ακαηνμθμδυηδζδ (Imeraj, Antrop, Sonuga- Barke, Deboutte, Deschepper, Bal &
Roeyers, 2013). Νημ ζδιείμ αοηυ, ζδιακηζηυ νυθμ παίγμοκ ηαζ μζ ζοκμιήθζημζ. ηακ
οπάνπεζ αθθδθεπίδναζδ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μιαδζηήξ ενβαζίαξ
(ζοκενβαηζηή ιάεδζδ), ημ παζδί ιε ΔΑΛΟ αθμιμζχκεζ εοημθυηενα ηζξ κέεξ βκχζεζξ (Imeraj
et al., 2013).
4.3. Μη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο
Κζ ζπέζεζξ ηςκ παζδζχκ ιε ημοξ ζοκμιήθζημφξ ημοξ, είκαζ ηαεμνζζηζηέξ βζα ηδκ ιεηέπεζηα
εκήθζηδ γςή ημοξ. Ηέζς ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ιε άημια ηδξ ίδζαξ δθζηίαξ, ιαεαίκμοκ ηζ
ζδιαίκεζ ζοκενβαζία, δζαπναβιάηεοζδ ηαζ επίθοζδ ηςκ δζαθμνχκ – δελζυηδηεξ πμο είκαζ
ακαβηαίεξ βζα ηδκ ακάπηολδ ιζαξ οβζμφξ ημζκςκζηήξ γςήξ. Κζ θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ
ιεθεημφκηαζ μζ ζπέζεζξ πμο ακαπηφζζμοκ μζ ιαεδηέξ ιε ΔΑΛΟ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ
είκαζ μζ ελήξ: Λνχημκ, υπςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, δ δζαηαναπή αοηή είκαζ ανηεηά ζοπκή ζε
ιαεδηέξ πνμζπμθζηήξ ηαζ ζπμθζηήξ δθζηίαξ. Δεφηενμκ, ηα ηονίανπα ζοιπηχιαηα ηδξ ΔΑΛΟ
-δ απνμζελία ηαζ δ οπενηζκδηζηυηδηα/ πανμνιδηζηυηδηα- είκαζ ακαιεκυιεκμ κα
πνμηαθέζμοκ δοζημθίεξ ζηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ, απυ ηδ θφζδ ημοξ
(Hoza, 2007).
Έκαξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ πμο ιεζχκεζ ηδκ εεηζηή ακηζιεηχπζζδ απυ ημοξ
ζοκμιδθίημοξ, είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ ανκδηζηή θήιδ (ημο παζδζμφ ιε ΔΑΛΟ) δζαδίδεηαζ
πμθφ βνήβμνα ζημ πενζαάθθμκ ημο ζπμθείμο. Ξδ ζηζβιή πμο εα δζαδμεεί αοηή δ θήιδ, ημ
παζδί ζηζβιαηίγεηαζ ιε ηδκ εηζηέηα «ΔΑΛΟ» ηαζ δφζημθα ηαηαθένκεζ κα ηδκ απμαάθεζ (Hoza,
2007). Νοβηεηνζιέκα, ιπμνεί κα πνεζαζηεί έκαξ μθυηθδνμξ πνυκμξ ή παναπάκς βζα κα
απμαάθεζ ημ παζδί ιζα ηαηή θήιδ ηαζ εα πνέπεζ κα πενάζεζ ανηεηυξ ηαζνυξ ιέπνζ δ οβζήξ
ημζκςκζηή ζοιπενζθμνά κα ζοκδεεεί ιε εεηζηέξ ακηζδνάζεζξ απυ ημοξ ζοκμιδθίημοξ (de
Boo & Prins, 2006). Γ ηαηή θήιδ, ιπμνεί κα βίκεζ αοημ-εηπθδνμφιεκδ πνμθδηεία βζα ηα
παζδζά πμο απμννίπημκηαζ απυ ημοξ ζοκμιδθίημοξ. Έηζζ, μπμζαδήπμηε πανέιααζδ δεκ εα
ιπμνέζεζ κα θένεζ ηάπμζμ εεηζηυ απμηέθεζια (Hoza, 2007).
ζηυζμ, μζ πνυζθαηεξ ιεθέηεξ βζα ηδ ΔΑΛΟ έπμοκ θίβα ημζκά ιε ηδ εεςνία ηςκ
εθθεζιιαηζηχκ ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ πμο επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ ημζκςκζηή ακζηακυηδηα
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(―social incompetence‖). Κζ πανάβμκηεξ πμο ζοκδέμκηαζ λεηάεανα ιε ηζξ ημζκςκζηέξ
δοζθεζημονβίεξ ηςκ παζδζχκ ιε ΔΑΛΟ είκαζ μ αοημέθεβπμξ, βεκζηυηενα, ηαζ μ έθεβπμξ ηδξ
επζεεηζηυηδηαξ, εζδζηυηενα (de Boo & Prins, 2007).
4.4. Νεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ θαη παηδηά κε ΔΓΝΡ
Ξμ θαζκυιεκμ ημο εηθμαζζιμφ ζοκακηάηαζ ζοπκά ζημ πενζαάθθμκ ημο ζπμθείμο ηαζ
απμηεθεί ιζα ιμνθή επζεεηζηήξ ζοιπενζθμνάξ. Γζα ημ εκ θυβς θαζκυιεκμ έπμοκ
δζαηοπςεεί πμθθμί μνζζιμί. Νφιθςκα ιε ηδ Salmivalli (2010), «μ εηθμαζζιυξ (bullying)
απμηεθεί έκακ ηφπμ ηδξ επζεεηζηήξ ζοιπενζθμνάξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μπμίαξ ημ άημιμ ή
ιζα μιάδα αηυιςκ επζηίεεηαζ ηαη‘ ελαημθμφεδζδ, ηαπεζκχκεζ, ηαζ/ή πενζθνμκεί ηάπμζμ
ζοβηνζηζηά πζμ αδφκαιμ άημιμ» (Salmivalli, 2010: 112). Αίκαζ βκςζηυ, υηζ ιζα οπμθμβίζζιδ
ιεζμρδθία ιαεδηχκ ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ειπθέημκηαζ ζε
πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ, είηε ςξ εφηεξ είηε ςξ εφιαηα – ή έπμκηαξ ημ δζπθυ νυθμ ημο
εφηδ ηαζ ημο εφιαημξ, δδθαδή κα αζχκμοκ ηαοηυπνμκα ηδ εοιαημπμίδζδ ηαζ κα
πανεκμπθμφκ ημοξ άθθμοξ (Salmivallo, 2010).
Κ εηθμαζζιυξ έπεζ δζάθμνεξ ιμνθέξ πμο πνμζδζμνίγμοκ ηζξ ζοιπενζθμνέξ ηςκ
ειπθεημιέκςκ. Ξδκ πζμ ακαβκςνίζζιδ ιμνθή ημο απμηεθεί μ ζςιαηζηυξ εηθμαζζιυξ πμο
αθμνά εκένβεζεξ υπςξ, πηοπήιαηα, ζπνςλίιαηα, ηθμηζζέξ ή άθθεξ ιμνθέξ ζςιαηζηήξ
επίεεζδξ. Κ ζοιπενζθμνζηυξ εηθμαζζιυξ ζπεηίγεηαζ ιε εκένβεζεξ υπςξ δ ηθμπή ή δ
ηαηαζηνμθή ακηζηεζιέκςκ ηαζ μ θεηηζηυξ εηθνάγεηαζ ιέζς ημο ανζζίιαημξ, ηδξ ημνμσδίαξ,
ημο ζανηαζιμφ, ηδξ εζνςκείαξ, ηςκ απεζθχκ ή ηδ δζάδμζδ θδιχκ (Ευηηζκμξ, ΐμοθβανίδμο
& Εμοημφηζδξ, 2014). Ώηυιδ, μ εηθμαζζιυξ ζπέζεςκ έπεζ ςξ ζημπυ ημκ απμηθεζζιμφ ημο
παζδζμφ- ζηυπμο απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ημο απμιυκςζδ απυ ημοξ
ζοκμιδθίημοξ, εκχ μ εηθμαζζιυξ ιέζς δζαδζηηφμο πναβιαημπμζείηαζ ιέζς ηδξ απμζημθήξ
ηαηυαμοθςκ βναπηχκ ηαζ δθεηηνμκζηχκ ιδκοιάηςκ (Ευηηζκμξ η.α., 2014). Απζπθέμκ, μ
εηθμαζζιυξ ιπμνεί κα δζαηνζεεί ζε άιεζμ ηαζ ζε έιιεζμ. Νηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, μ εφηδξ
έπεζ μπηζηή επαθή ιε ημ άημιμ- ζηυπμ, ημ μπμίμ απεζθεί είηε θεηηζηά είηε ιε πηοπήιαηα.
Νηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, ημ εφια δε βκςνίγεζ πμζμξ είκαζ μ εφηδξ, ιε απμηέθεζια κα
μδδβείηαζ ζημκ απμηθεζζιυ απυ ηδκ μιάδα ζοκμιδθίηςκ - βζα πανάδεζβια, ιέζς ηδξ
δζάδμζδξ θδιχκ (Ευηηζκμξ η.α., 2014).
Ένεοκεξ πμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ζημκ εθθαδζηυ πχνμ έπμοκ δείλεζ υηζ ηα παζδζά
ηαζ μζ έθδαμζ πνδζζιμπμζμφκ ηονίςξ ηδ θεηηζηή επζεεηζηυηδηα, δ μπμία εηθνάγεηαζ ιέζς
ηςκ θεηηζηχκ πεζναβιάηςκ, ηςκ απεζθχκ ηαζ ηςκ ανζζζχκ (Ναηηά & Ηάνημξ, 2013).
Ώηυιδ, ηαηά ηδκ εθδαεία, μ ζςιαηζηυξ εηθμαζζιυξ ιεζχκεηαζ, εκχ δ επζεεηζηυηδηα
ζπέζεςκ αολάκεηαζ (Goldweber, Waasdorp & Bradshaw, 2013). ζμκ αθμνά ηδκ έηθναζδ
ημο εηθμαζζιμφ απυ ηα δφμ θφθα, έπεζ δζαπζζηςεεί υηζ ηα αβυνζα πνδζζιμπμζμφκ ζε
ιεβαθφηενμ ααειυ ηδ ζςιαηζηή αία ζε ζφβηνζζδ ιε ηα ημνίηζζα (Ναηηά & Ηάνημξ, 2013).
Ώηυιδ, ζφιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ενεοκχκ ηςκ Coolidge, DenBoer & Segal (2004)
ζηα πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ οπήνπε ζζπονή ζφκδεζδ ηδξ εηθμαζζηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ιε
δζαηαναπέξ υπςξ: δ Δζαηαναπή Δζαβςβήξ, δ Πνμηθδηζηή Γκακηζςιαηζηή Δζαηαναπή, δ
ΔΓΠΤ ηαζ δ ηαηάεθζρδ.
Ένεοκεξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζε δίδοια απέδεζλακ υηζ οπάνπεζ ζζπονή βεκεηζηή
ζφκδεζδ ακάιεζα ζηδ Δζαηαναπή Δζαβςβήξ ηαζ ζηδ ΔΓΠΤ (Coolidge et al., 2004). Ηε αοηυ
ημ ζηεπηζηυ, ίζςξ κα είκαζ δφζημθμ κα ακηζιεηςπζζημφκ απμηεθεζιαηζηά ηα πενζζηαηζηά
εηθμαζζιμφ ηαζ κα πενζμνζζηεί δ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά ημο εφηδ, ηαεχξ ηα ζφκδνμια
αοηά έπμοκ ημζκή βεκεηζηή αάζδ. Εαηά ζοκέπεζα, δ μπμζαδήπμηε ιέεμδμξ πανέιααζδξ
πνέπεζ κα επζθέβεηαζ ιε πνμζμπή, πνμηεζιέκμο κα είκαζ απμηεθεζιαηζηή.
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4.5. Αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ
Γ πανέιααζδ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ΔΑΛΟ, ιπμνεί κα βίκεζ ηυζμ ζημ ιαηνμεπίπεδμ
(πχνμξ ημο ζπμθείμο), υζμ ηαζ ζημ ιζηνμεπίπεδμ (μιάδεξ ζοκμιδθίηςκ). ζμκ αθμνά ημ
πνχημ, έπεζ απμδεζπεεί υηζ έκα οπμζηδνζηηζηυ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ πνμδζαεέηεζ εεηζηά ημκ
ιαεδηή βζα ηδκ ακαγήηδζδ αμήεεζαξ απυ ηάπμζμ δάζηαθμ, πνμηεζιέκμο κα ακηζιεηςπίζεζ
ηάπμζμ πενζζηαηζηυ εηθμαζζιμφ ή απεζθέξ (Eliot, Cornell, Gregory & Fan, 2010). Νηα ζπμθζηά
πενζαάθθμκηα υπμο εκεαννφκεηαζ δ ζοκενβαζία ιεηαλφ δαζηάθμο ηαζ ιαεδηή, ηυζμ ιέζα
ζηδκ ηάλδ υζμ ηαζ έλς απυ αοηή, είκαζ πζμ πζεακυ μ ιαεδηήξ κα απεοεοκεεί ζε ηάπμζμ
δάζηαθμ, βζα κα ακαγδηήζεζ ζοιαμοθέξ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηάπμζμο πενζζηαηζημφ
εηθμαζζιμφ.
Γ πανέιααζδ ηδξ μιάδαξ ζοκμιδθίηςκ είκαζ ελίζμο ζδιακηζηή. Θα πνέπεζ μζ
ιαεδηέξ κα εκδιενςεμφκ βζα ημ θαζκυιεκμ αοηυ ηαζ κα ηαηακμήζμοκ ηδ δοζάνεζηδ εέζδ
ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ ημ εφια. Έηζζ, εα είκαζ ζε εέζδ δ μιάδα κα θάαεζ δνάζδ ηαζ κα ανεζ
ηνυπμοξ οπμζηήνζλδξ ημοξ εφιαημξ, εθαπζζημπμζχκηαξ ηζξ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ πμο
ιπμνεί κα ακηζιεηςπίζεζ ιεθθμκηζηά (Salmivalli, 2010).
5. Οπκπεξάζκαηα - Νξνηάζεηο
Ξα εονήιαηα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ εέημοκ ςξ ααζζηή πνμηεναζυηδηα ηδκ ηαηάθθδθδ
εκδιένςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ΔΑΛΟ. Αίκαζ πμθφ ζδιακηζηέξ μζ
βκχζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δζεοεέηδζδ ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ, ηδ δζδαζηαθία επζεοιδηχκ
ζοιπενζθμνχκ, ημκ πενζμνζζιυ ηςκ ενεεζζιάηςκ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ πνμζμπήξ ηςκ
ιαεδηχκ ζηδ δζάνηεζα ημο ιαεήιαημξ. Ηέζα απυ αοηά ηα ιέηνα είκαζ δοκαηυκ κα
επζηεοπεεί δ μιαθή έκηαλδ ηςκ παζδζχκ ιε ΔΑΛΟ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ. ζηυζμ, μζ
ηαηηζηέξ αοηέξ απμαθέπμοκ ηονίςξ ζηδκ ακάπηολδ επζεοιδηήξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ζηδκ
οπαημή ζημοξ ηακυκεξ ηδξ ηάλδξ. Εαηά ζοκέπεζα, πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεμφκ
πεναζηένς ιεθέηεξ πμο εα ελεηάγμοκ πμζεξ είκαζ μζ ηαηάθθδθεξ πανειαάζεζξ πμο εα
αεθηζχζμοκ ηδκ απυδμζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ΔΑΛΟ.
Νηδκ ίδζα θμβζηή ηζκμφκηαζ ηαζ μζ ηεπκζηέξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ πενζζηαηζηχκ
εηθμαζζιμφ. Εαεχξ ηα παζδζά ιε ΔΑΛΟ πανμοζζάγμοκ πνμαθήιαηα ζοιπενζθμνάξ, ηονίςξ
θυβς ηδξ οπενηζκδηζηυηδηάξ ημοξ, δεκ ακηζιεηςπίγμκηαζ εεηζηά απυ ημοξ ζοκμιδθίημοξ
ημοξ. Έηζζ, ιπμνεί κα εηδδθχζμοκ ηάπμζα ιμνθή επζεεηζηυηδηαξ (υπςξ είκαζ ηζ μ
εηθμαζζιυξ) ή κα βίκμοκ εφιαηα επζεεηζηήξ ζοιπενζθμνάξ. Γζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή
ακηζιεηχπζζή ημοξ, πνέπεζ κα δζελαπεμφκ ένεοκεξ πμο εα ελεηάγμοκ ηδ ζπέζδ ακάιεζα
ζημ οπμζηδνζηηζηυ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ζηδκ ακαγήηδζδ αμήεεζαξ απυ ημοξ ιαεδηέξ.
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Νεξίιεςε
Γ πανμφζα ενβαζία απμηεθεί ιζα δζδαηηζηή πνυηαζδ βζα ημ πχξ ιπμνεί κα πνμζεββζζηεί δ έκκμζα
ημο πνυκμο ζηδκ πνμζπμθζηή δθζηία ιέζα ζημ πκεφια ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ένεοκαξ δνάζδξ. Αίκαζ
βκςζηυ υηζ δ έκκμζα ημο πνυκμο είκαζ ιζα πμθφ αθδνδιέκδ έκκμζα, εζδζηά βζα ηα παζδζά αοηήξ ηδξ
δθζηίαξ. Ξα παζδζά ακηζθαιαάκμκηαζ ηονίςξ ηδκ έκκμζα ημο πνυκμο ιέζα απυ ηδ αζςιαηζηή ημοξ
ηαεδιενζκυηδηα, δ μπμία ζοκδέεηαζ βζα πανάδεζβια: ιε ημ θαβδηυ, ημκ φπκμ, ημ παζπκίδζ ηαζ άθθα.
Γ ακηίθδρδ πμο έπμοιε βζα ημ πνυκμ ζοκδέεηαζ ιε ηδ δζαδμπζηή αθθαβή ιμνθχκ, ηδ ιεηααμθή
θαζκμιέκςκ ή ηαηαζηάζεςκ ηαζ ηδκ ηίκδζδ ακηζηεζιέκςκ ζημ πχνμ. Νηδκ ενβαζία αοηή ηα παζδζά
ιέζα απυ ηδκ ζπμνά ηαζ ηζξ ιεηααμθέξ ζηδκ ακάπηολδ ζοβηεηνζιέκςκ θοηχκ επζπεζνμφκ κα
πνμζεββίζμοκ ηδκ έκκμζα ημο πνυκμο. Ξα παζδζά ενεφκδζακ πνμζεηηζηά ημκ ηφηθμ ηδξ γςήξ αοηχκ
ηςκ θμοθμοδζχκ. Γ παναηήνδζδ αοηή ημοξ έδςζε ηδ δοκαηυηδηα κα επελενβαζημφκ ηδ εειαηζηή
ημο πνυκμο ιέζα απυ ηδ ιεηααμθή ηδξ ακάπηολδξ ηςκ θοηχκ ιέζς ιζαξ δζενεοκδηζηήξδζαεειαηζηήξ πνμζέββζζδξ (ακαγήηδζδ πθδνμθμνζχκ, δζαηφπςζδ οπμεέζεςκ, ζογήηδζδ, ακηζπανάεεζδ επζπεζνδιάηςκ, ηαηαζηεοή ιμκηέθςκ), δ μπμία πενζθάιαακε επζζηδιμκζηέξ δζαδζηαζίεξ
υπςξ παναηήνδζδ, ζφβηνζζδ, ηαλζκυιδζδ. Ξα παζδζά ακηθχκηαξ πθδνμθμνίεξ απυ δείβιαηα πμο
ζοκέθελακ ηα ίδζα, δζαπίζηςζακ δζαθμνέξ ζηα δμιζηά ζημζπεία ηςκ θμοθμοδζχκ ηαεχξ ηαζ ζηα
ζηάδζα ακάπηολήξ ημοξ. Ηέζα απυ ιζα ζοζηδιαηζηή, δζενεοκδηζηή-δζαεειαηηή δζαδζηαζία,
δδιζμφνβδζακ έκα θεφηςια ημο ηφηθμο γςήξ εκυξ θοημφ. Νηδ ζοκέπεζα, αλζμπμζχκηαξ ηδ
αζςιαηζηυηδηα, ηδ θακηαζία, ηδ δδιζμονβζηυηδηα, ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηαζ ηδκ αθαζνεηζηυηδηα
επζπείνδζακ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ κα απμηοπχζμοκ ηζξ ζδέεξ ημοξ εζημκζηά πάκς ζημ πανηί.
Θέμεηο-θιεηδηά: πνυκμξ, ένεοκα, θοζζηυξ ηυζιμξ, δζαεειαηζηυηδηα

1. Γηζαγσγή
Ηε ημκ υνμ δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ (thematic integration) εκκμμφιε εηείκδ ηδ ιμνθή
δζδαζηαθίαξ ηαηά ηδκ μπμία απυ ηδ ιία ημ πενζεπυιεκμ δζδαζηαθίαξ εκζαζμπμείηαζ,
πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ δεκ ζοιααίκεζ ηαηαηενιαηζζιυξ ηδξ βκχζδξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ δ
δζδαζηαθία είκαζ ενβαζηδνζαηήξ, ακαηαθοπηζηήξ ηαζ δζενεοκδηζηήξ ιμνθήξ, μπυηε δ
βκχζδ πνμηφπηεζ ςξ πνμσυκ δζενεφκδζδξ ηαζ αζςιαηζηυηδηαξ. Νηδκ πνχηδ πενίπηςζδ
πναβιαημπμζείηαζ οπένααζδ ημο «παναδμζζαημφ» πμο οπμζηδνίγεζ ημκ ηάεεημ πςνζζιυ
ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ζε αοηυκμια βκςζηζηά ακηζηείιεκα. Νηδκ δεφηενδ βίκεηαζ
απμδμπή εκενβδηζηχκ ιεευδςκ ιάεδζδξ ενβαζίαξ, μζ μπμίεξ έπμοκ ςξ αθεηδνία ηζξ
ειπεζνίεξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηα ηςκ ιαεδηχκ. (Θεμθζθίδδξ 1997).
Κ δζενεοκδηζηυξ ηνυπμξ πνμζέββζζδξ πνμζθένεηαζ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ
ηδξ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ αθμφ ήδδ απυ ηδ θφζδ ημοξ δζαηοπχκμοκ ζοκεπχξ ενςηήιαηα
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βζα ημκ θοζζηυ ηυζιμ πμο ηα πενζαάθεζ. Ηε ημκ υνμ δζενεοκδηζηή πνμζέββζζδ μνίγμοιε
ιία ζηυπζιδ δζαδζηαζία δζάβκςζδξ ηαζ επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ, ζπεδζαζιμφ πεζναιάηςκ,
ακαγήηδζδξ πθδνμθμνζχκ, δζαηφπςζδξ οπμεέζεςκ, ηαηαζηεοήξ ιμκηέθςκ, ζογήηδζδξ ηαζ
(ακηζ)πανάεεζδξ επζπεζνδιάηςκ η.ά. Απίζδξ πενζθαιαάκεζ επζζηδιμκζηέξ δζαδζηαζίεξ
(παναηήνδζδ, ζφβηνζζδ, ηαλζκυιδζδ, ζπεδζαζιυ πεζνάιαημξ, πνυαθερδ, ενιδκεία
δεδμιέκςκ, η.θπ.). Ώπμζημπεί ζηδκ άζηδζδ ηςκ παζδζχκ ζηζξ επζζηδιμκζηέξ δζαδζηαζίεξ
ηαζ ζηδκ πναηηζηή ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ζημ πθαίζζμ ημο επζζηδιμκζημφ
εββναιιαηζζιμφ.
θεξ μζ πνμζπάεεζεξ πμο ηάκεζ ημ παζδί ιέπνζ ηα 6 ημο πνυκζα πενίπμο ζε ζπέζδ ιε
ηδκ έκκμζα ημο πνυκμο ημ μδδβμφκ χζηε κα ιπμνέζεζ κα ανπίζεζ κα ζοκεζδδημπμζεί ηζξ
έκκμζεξ ηδξ δζαδμπήξ ηςκ βεβμκυηςκ (πνζκ-ιεηά, πανεθευκ-πανυκ-ιέθθμκ) ηαζ ηδξ
δζάνηεζαξ. Κζ έκκμζεξ αοηέξ απμδεζιεφμκηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ απυ ηδκ άιεζδ ειπεζνία
ιε ηδ αμήεεζα υθμ ηαζ πζμ πμθφπθμηςκ ζδιείςκ ακαθμνάξ ηαζ ηδξ ελέθζλδξ ηδξ
δοκαηυηδηαξ ακαπανάζηαζδξ (représentation) ηςκ ακηίζημζπςκ εκκμζχκ.
Ξμ παζδί, ζ‘ αοηή ηδκ δθζηία, ιπμνεί κα ανπίζεζ κα πνδζζιμπμζεί δζάθμνεξ ιμκάδεξ
ιέηνδζδξ πζμ απθέξ ηαζ πζμ πνμζανιμζιέκεξ ζηδ γςή ημο, πανιέκεξ απυ ηα δζάθμνα
αζχιαηά ημο. Ηπμνεί επίζδξ, ιε ηδ αμήεεζα ημο παζδαβςβμφ, κα αζχζεζ ηαηαζηάζεζξ πμο
εα ημο πνμζθένμοκ ακαικήζεζξ πμθφηζιέξ βζα ηδ δυιδζδ υθςκ ηςκ εκκμζχκ ημο πνυκμο.
ιςξ ημ βεβμκυξ υηζ οπάνπεζ ζπεηζηή βκχζδ ηςκ εκκμζχκ πανεθευκ, πανυκ ηαζ
ιέθθμκ ηαεχξ ηαζ δ δοκαηυηδηα ζοκεζδδημπμίδζδξ ηδξ δζάνηεζαξ δεκ είκαζ ζημζπεία
ανηεηά χζηε κα οπάνλεζ ιζα πθήνδ ζοζπέηζζδ ηςκ δεδμιέκςκ πμο αθμνμφκ ηδ ζεζνά
δζαδμπήξ ηαζ ηδ δζάνηεζα, χζηε κα εεςνήζμοιε υηζ έπεζ ηαηαηηδεεί κμδηζηά δ έκκμζα ημο
πνυκμο.
Γ κμδηζηή ηαηάηηδζδ ηδξ έκκμζαξ ημο πνυκμο απαζηεί ηδ δοκαηυηδηα ακαβκχνζζδξ
εκυξ πνυκμο μιμζμβεκμφξ, ακελάνηδημο απυ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ αθθαβχκ, ηςκ
βεβμκυηςκ δδθαδή ηαζ ηςκ πνάλεςκ πμο ημκ βειίγμοκ. Γζα κα απμηηδεεί, πνέπεζ ημ άημιμ
κα απμηηήζεζ ηδκ έκκμζα ηδξ αθδνδιέκδξ (ακελάνηδηδξ απυ ηδκ πνάλδ) δζάνηεζαξ ηαζ
ηάλδξ ζηδ δζαδμπή (Βαημπμφθμο, 1995).
1.1 Οηνηρεία εθαξκνγήο
Γ πανμφζα δζδαηηζηή πνυηαζδ οθμπμζήεδηε ζε ιζα μιάδα 16 παζδζχκ δθζηίαξ 4-5 εηχκ
ζημ Θδπζαβςβείμ «Εαναιέθα» ηδξ Θ. Φζθαδέθθεζαξ. Κ πνυκμξ οθμπμίδζδξ ήηακ πενίπμο 3
ιήκεξ – απυ ημκ Δακμοάνζμ έςξ ημκ Ώπνίθζμ 2017, ζε ιζα γχκδ 40‘, ηνεζξ διένεξ ηδκ
εαδμιάδα.
2. Οηόρνη-Γπηδηώμεηο
Λνμζπαεχκηαξ κα ενιδκεφζμοκ ημκ ηυζιμ πμο ηα πενζαάθθεζ, ηα παζδζά πεζναιαηίγμκηαζ
ιε ηα οθζηά παίγμκηαξ ιε αοηά ζημ εθεφεενυ ημοξ παζπκίδζ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ πέκηε
ημοξ αζζεήζεζξ. Κ ζπεδζαζιυξ ηςκ παζδαβςβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ πμο οθμπμζμφκηαζ
ιέζα ζηδκ ηάλδ, μθείθεζ κα λεηζκά ιε βκχιμκα ημ πναβιαηζηυ εκδζαθένμκ ηςκ παζδζχκ.
Νηδ ζοβηεηνζιέκδ δζδαηηζηή πνυηαζδ, δ πνυηθδζδ πνμήθεε απυ ηδκ παναηήνδζδ
ηςκ παζδζχκ ζημ θοζζηυ ηυζιμ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηα ίπκδ πμο αθήκεζ δ εκαθθαβή ηςκ
επμπχκ. Ηέζα απυ ηδκ παναηήνδζδ, ηα παζδζά μδδβμφκηαζ κα ακαγδηήζμοκ, κα εζηάζμοκ,
κα δζενεοκήζμοκ, κα ακαηαθφρμοκ, αηυια ηαζ κα αιθζζαδηήζμοκ, αημθμοεχκηαξ πςνίξ
κα ημ βκςνίγμοκ ημκ δνυιμ ηδξ Απζζηήιδξ. Λανάθθδθα, δζαηοπχκμοκ ζοθθμβζζιμφξ ηαζ
ηαηαθήβμοκ ζε ζοιπενάζιαηα. Ώοηυξ μ ηνυπμξ ζηέρδξ ηςκ παζδζχκ, δζαιμνθχκεζ ιζα
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άθθδ ακηίθδρδ ηαζ ζημκ παζδαβςβυ ηαζ ημκ πνμζακαημθίγεζ κα θεζημονβήζεζ ςξ
ζοκενβάηδξ ηαζ ζοκ ενεοκδηήξ ηςκ παζδζχκ.
Ηε αθμνιή αοηή ηδκ παναηήνδζδ ηςκ παζδζχκ, ζπεδζάζηδηε ιζα ενεοκδηζηή
δναζηδνζυηδηα ιε ζηυπμ ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ έκκμζαξ ημο πνυκμο ιέζα απυ ηζξ ιεηααμθέξ
ηςκ ζηαδίςκ ακάπηολδξ εκυξ θοημφ.
Νημπυξ ηδξ δνάζδξ είκαζ ηα παζδζά κα θεζημονβήζμοκ οπυ ζοκεήηεξ ένεοκαξ ηαζ
πεζναιαηζζιμφ ηαζ κα παναηδνήζμοκ, κα δζαηοπχζμοκ πνμαθδιαηζζιμφξ, κα
ζπδιαηίζμοκ εζηαζίεξ ηαζ οπμεέζεζξ βζκυιεκμζ ενεοκδηέξ, αημθμοεχκηαξ ηδ ιέεμδμ ηδξ
επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ. Άθθςζηε, ζφιθςκα ιε ημκ Piaget, ηα παζδζά μζημδμιμφκ ηδ βκχζδ
ιυκμ ιέζα απυ ηδ δζηή ημοξ δναζηδνζυηδηα.
3. Ιεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο
Νηδ ζοβηεηνζιέκδ δζδαηηζηή πνυηαζδ, πνμζεββίζηδηε ιυκμ δ έκκμζα ηδξ δζαδμπήξ ηαζ ηδξ
δζάνηεζαξ ιέζα απυ έκακ δζενεοκδηζηυ-δζαεειαηζηυ ηνυπμ πνμζέββζζδξ. Ξα παζδζά
παναηδνμφζακ,
δζαηφπςκακ
ενςηήιαηα-οπμεέζεζξ,
ηα
μπμία
ζογδημφζακ
ακηζπαναεέημκηαξ επζπεζνήιαηα ιε ζημπυ κα δχζμοκ απακηήζεζξ ζημκ ανπζηυ ημοξ
πνμαθδιαηζζιυ. Ηε αοηυκ ημκ ηνυπμ πνμζέββζζδξ, μ παζδαβςβυξ δνα ζοιπθδνςιαηζηά
ςξ ζοκενβάηδξ ηαζ ζοκ-ενεοκδηήξ ηςκ παζδζχκ.
Ξα παζδζά ενβάζηδηακ μιαδζηά ηαζ αημιζηά, ζοκδοάγμκηαξ πεδία απυ ηδκ επζζηήιδ
ηςκ Ηαεδιαηζηχκ ηαζ ηδξ Φοζζηήξ. Γ επζζηήιδ ηςκ Ηαεδιαηζηχκ πνμζεββίζηδηε ιέζα
απυ ηδκ ακάβηδ ιέηνδζδξ ηδξ ακάπηολδξ ημο θοημφ ηαζ δ επζζηήιδ ηδξ Φοζζηήξ
πνμζεββίζηδηε ιέζα απυ ηζξ επζζηδιμκζηέξ δζαδζηαζίεξ (παναηήνδζδ, ζπεδζαζιυξ
πεζνάιαημξ, πνυαθερδ, ενιδκεία ηαζ ηαηαβναθή δεδμιέκςκ η. α) βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ
ακάπηολδξ ηςκ θοηχκ ζε ζπέζδ ιε ημ πνυκμ.
4. Ναξνπζίαζε δηδαθηηθώλ βεκάησλ
Βήκα 1ν : Λαναηήνδζδ ηδξ θφζδξ ηαζ ηςκ θμοθμοδζχκ. Ξα παζδζά α) παναηδνμφκ ηζξ
αθθαβέξ ζημ θοζζηυ ηυζιμ ιέζα απυ ημ πέναζια ημο πνυκμο (επμπέξ), α) δζαηοπχκμοκ
ενςηήιαηα ζε ζπέζδ ιε ηδκ ειθάκζζδ αοηχκ ηςκ αθθαβχκ ζηα θοηά, β) ζοθθέβμοκ
δεδμιέκα βζα ηδ ιμνθμθμβία ημο θοημφ ιέζα απυ ηδκ απμδυιδζή ημο, δ) εέημοκ ηδκ
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Νεξίιεςε
Γ επμπή ζηδκ μπμία γμφιε δδιζμονβεί πενζζζυηενεξ ακάβηεξ βζα αθθαβέξ ηαζ θμβμδμζία ηαζ άνα ηαζ
πενζζζυηενεξ πνμζδμηίεξ. Κζ κέεξ ζοκεήηεξ, έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηςκ ζοβηνμφζεςκ
ιέζα ζε έκα εηπαζδεοηζηυ μνβακζζιυ. Κζ ζοβηνμφζεζξ, υιςξ, είκαζ έκα ηαεμθζηυ θαζκυιεκμ ηαζ ιζα
ζδιακηζηή πηοπή ηδξ μνβακςζζαηήξ ζοιπενζθμνάξ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ μνβακζζιμφξ ηαζ δ
απμοζία ηςκ, ιπμνεί κα ζδιαίκεζ απμηίκαλδ ηςκ εοεοκχκ ή ηαζ αδζαθμνία. Κ δζεοεοκηήξ – δβέηδξ
είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζδ ηςκ ζοβηνμφζεςκ χζηε κα ακαδφμκηαζ ηα
εεηζηά ζημζπεία ημοξ βζα ηδκ επαββεθιαηζηή ακάπηολδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηςκ δζμζηδηζηχκ
ζηεθεπχκ. Γ επζημζκςκία είκαζ έκα απυ ηα ααζζηά ζημζπεία επίηεολδξ ηςκ ζηυπςκ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ μνβακζζιχκ ηαζ έκαξ απυ ημοξ ααζζημφξ πανάβμκηεξ πμο δζεοημθφκμοκ ηδκ
ακάπηολδ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ζπμθείςκ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ ζοβηνμφζεςκ. Ηέζα
απυ ηδ πανμφζα εζζήβδζδ απμηςδζημπμζείηαζ δ έκκμζα ηδξ ζφβηνμοζδξ, ακαδφμκηαζ μζ ηφνζεξ
αζηίεξ ειθάκζζήξ ηδξ, ηαεχξ ηαζ δ εεηζηή πθεονά ηδξ πμο μδδβεί ζηδκ επαββεθιαηζηή ακάπηολδ
ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Απίζδξ, βίκεηαζ ικεία ζηδ δζαδζηαζία ηδξ επζημζκςκίαξ, ζηα είδδ, ζημοξ
ηνυπμοξ, ζηδ ζδιαζία ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά ηδξ.
Θέμεηο θιεηδηά: Αηπαζδεοηζηή Δζμίηδζδ, Νφβηνμοζδ, Απαββεθιαηζηή ακάπηολδ, Απζημζκςκία.

1. Γηζαγσγή
Γ ακηίδναζδ ηςκ ακενχπςκ ζηδκ αθθαβή ηαζ ζηδ πίεζδ πνμηαθεί ηδ ζφβηνμοζδ (DiPaola
& Hoy, 2001). Ξμ εέια ηςκ ζοβηνμφζεςκ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ μνβακζζιμφξ είκαζ έκα απυ
ηα ζδιακηζηυηενα ηαεχξ αθμνά ηδκ απμηεθεζιαηζηή θήρδ ηςκ απμθάζεςκ ηαζ ηδκ
απμδμηζηή θεζημονβία ηςκ (Ώεακαζμφθα - Μέππα, 2008). Κζ ζοβηνμφζεζξ δεκ εα
ελαθακζζημφκ ηαζ μφηε εα πνέπεζ κα αβκμδεμφκ, ηαεχξ απμηεθμφκ ιζα ηαεδιενζκή
πναβιαηζηυηδηα πμο πνέπεζ κα ακηζιεηςπίζμοκ μζ δβέηεξ ηαζ μζ θμζπμί «ιέημπμζ» (De
Dreu, 1997∙ Everald & Morris, 1999). Λανυθμ πμο μζ πενζζζυηενμζ δβέηεξ εα πνμηζιμφζακ
κα ιδκ είπακ ηαιία ζφβηνμοζδ, εκημφημζξ πςνίξ αοηήκ μ μνβακζζιυξ ηείκεζ κα βίκεζ
απαεήξ ηαζ ιδ παναβςβζηυξ (Heffron, 1989 Putman, 1997). Γ επαββεθιαηζηή ακάπηολδ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ δζένπεηαζ ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία επίθοζδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ ηαζ ηδξ
εβηαείδνοζδξ δζαφθςκ επζημζκςκίαξ (Crawford & Bodine, 1996).
Γ πανμφζα εζζήβδζδ έπεζ ζημπυ κα πανμοζζάζεζ ηζξ ααζζηέξ εεςνδηζηέξ πηοπέξ ηδξ
ζφβηνμοζδξ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ μνβακζζιμφξ, εζηζαγυιεκδ ζηα παναηηδνζζηζηά / αίηζα
ειθάκζζήξ ηδξ, ηδκ ακηζιεηχπζζή ηδξ ςξ ζοκεήηδ βζα ηδκ επαββεθιαηζηή ακάπηολδ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηςκ δζμζηδηζηχκ ζηεθεπχκ ηαεχξ ηαζ ηδκ ακαβηαζυηδηα δδιζμονβίαξ
εκυξ ζοζηήιαημξ επζημζκςκίαξ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζή ηδξ. Γ ζδιαζία ηδξ
ενβαζίαξ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ηα οπυ ακαθενεέκηα εέιαηα είκαζ επίηαζνα ζημοξ
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εηπαζδεοηζημφξ μνβακζζιμφξ ηαζ πνήγμοκ πνμζμπήξ ηυζμ απυ ημκ δβέηδ – δζεοεοκηή υζμ
ηαζ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηδξ εηάζημηε ζπμθζηήξ ιμκάδαξ.
Ξμ ηάεε ηεθάθαζμ ηδξ εζζήβδζδξ έπεζ πςνζζηεί ζε εεςνδηζηυ ηαζ πναηηζηυ ιένμξ.
Ώνπζηά, «απμηςδζημπμζείηαζ» δ έκκμζα ηδξ ζφβηνμοζδξ ηαεχξ ηαζ ηα ηφνζα αίηζα
ειθάκζζήξ ηδξ. Νηδ ζοκέπεζα, βίκεηαζ ικεία ζηδ εεηζηή πθεονά ηδξ πμο ςεεί ζηδκ
επαββεθιαηζηή ακάπηολδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Ξμ επυιεκμ ηεθάθαζμ, αθζενχκεηαζ ζηδκ
επζημζκςκία, ζηδκ ζδιαζία ηδξ ηαζ ζηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ επίθοζδ ζοβηνμφζεςκ. Νημ
ηέθμξ πανμοζζάγμκηαζ ηα ααζζηά ζοιπενάζιαηα.
2. «Απνθσδηθνπνίεζε» ηεο Έλλνηαο ηεο Ούγθξνπζεο θαη αξαθηεξηζηηθά/ Αίηηα
Γκθάληζήο ηεο
2.1 Θεσξεηηθέο πηπρέο
Γ ζφβηνμοζδ απμηεθεί έκα εββεκέξ ζημζπείμ ημο μνβακςζζαημφ αίμο (Robbins & Judge,
2011) ηαζ ηαεχξ μζ εηπαζδεοηζημί μνβακζζιμί βίκμκηαζ μθμέκα ηαζ πζμ πενίπθμημζ, ηα
πνμαθήιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ εζςηενζηέξ δζαθςκίεξ, έπμοκ αολδηζηή ηάζδ (ΝαΎηδξ,
2007). Ώνηεηέξ είκαζ μζ πνμζπάεεζεξ «απμηςδζημπμίδζδξ» ηδξ έκκμζάξ ηδξ ζφβηνμοζδξ, ιε
δζάθμνα επίπεδα επζηοπίαξ (Newhouse & Neely, 1993). Εαηά ημκ Hanson (1996) δ
ζφβηνμοζδ είκαζ ιία «δζαδναζηζηή / αθθδθεπζδναζηζηή» ηαηάζηαζδ πμο εηδδθχκεηαζ ιε
δζαθςκία / δζαπθδηηζζιυ ή δζαθμνά ζημ εζςηενζηυ ηςκ ημζκςκζηχκ μκημηήηςκ, υπςξ ηα
άημια, μζ μιάδεξ ηαζ μζ μνβακζζιμί.
Απίζδξ, ζφιθςκα ιε ημκ Deutsh, υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ ΝαΎηδ (2007), ιε ημκ υνμ
ζφβηνμοζδ κμείηαζ «δ επζδίςλδ αζοιαίααζηςκ ή ημοθάπζζημκ θαζκμιεκζηά αζοιαίααζηςκ
ζηυπςκ ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε ηα μθέθδ ιζαξ πθεονάξ κα είκαζ ζε αάνμξ ηδξ άθθδξ». Εαηά
ημκ Mullins (1996, ζζ.723-725) δ ζφβηνμοζδ «απμζημπεί ζηδκ πνμαμθή ειπμδίςκ βζα ηδκ
επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηάπμζμο άθθμο». Γ πανειπυδζζδ ηςκ ζηυπςκ μδδβεί ζηδκ
απμβμήηεοζδ ηαζ ζηδ δδιζμονβία αζφιααηςκ δζαθςκζχκ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ ιεθχκ
εκυξ μνβακζζιμφ (Lam, 2000 ∙ Thomas, 1992 ∙ Vecchio, 1991).
Γ ζπεηζηή ακαζηυπδζδ ηδξ αζαθζμβναθίαξ επζαεααζχκεζ ημ πθήεμξ ηςκ μνζζιχκ ηδξ
έκκμζαξ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Γζα ηδκ πανμφζα ιεθέηδ οζμεεηείηαζ δ άπμρδ υηζ βζα κα οπάνπεζ
ζφβηνμοζδ πνεζάγμκηαζ αθεκυξ δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ ηαζ αθεηένμο δ αζοιααηυηδηά
αοηχκ (Ώεακαζμφθα – Μέππα, 2008). Γ ζφβηνμοζδ λεηζκά υηακ, έκα άημιμ ή μιάδα
αηυιςκ, αζζεάκεηαζ πςξ επδνεάγεηαζ ανκδηζηά απυ ηάπμζμ άθθμ άημιμ ή μιάδα (Bennett,
Crawford & Cartwright, 2002). Ηπμνεί κα ζοιαεί είηε ιεηαλφ δζεοεοκηή – εηπαζδεοηζημφ,
είηε εηπαζδεοηζημφ – εηπαζδεοηζημφ (δζαπνμζςπζηή), είηε εηπαζδεοηζημφ – ιαεδηή
(δζμιαδζηή), είηε ιεηαλφ αηυιςκ η μιάδςκ (Ώεακαζμφθα - Μέππα, 2008 ∙ Γanson, 1996).
Λμθθέξ είκαζ ηαζ μζ ιεθέηεξ πμο έπμοκ βίκεζ βζα ηα παναηηδνζζηζηά / αίηζα ειθάκζζδξ
ηςκ ζοβηνμφζεςκ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ μνβακζζιμφξ (Robbins & Judge, 2011).
Εαεμνζζηζηυξ θυβμξ βζα ηδ δδιζμονβία ζοβηνμφζεςκ είκαζ μζ πανακμήζεζξ πμο
πνμηφπημοκ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ημο επζημζκςκζαημφ θυβμο. Κζ πανακμήζεζξ ιπμνμφκ κα
πνμηφπημοκ είηε απυ ηδκ αζάθεζα ηςκ ιδκοιάηςκ, είηε απυ ηδ δζαζηνέαθςζή ηςκ, είηε
απυ ηδκ αιθζζδιία ηςκ (Ώεακαζμφθα – Μέππα, 2008 ∙ Hoy & Miskel, 2013 ∙ Vecchio, 1991).
Λανάθθδθα, πμθθέξ ζοβηνμφζεζξ πνμηφπημοκ θυβς ηδξ ελμοζίαξ, ηδξ «αοεεκηίαξ» ηαζ ημο
ηφνμοξ («παθαζυηδηαξ») πμο εεςνείηαζ υηζ έπμοκ μνζζιέκμζ εηπαζδεοηζημί έκακηζ ηςκ
οπμθμίπςκ.
Ξμ ηφνμξ αοηυ, ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ, εκζζπφεηαζ ηαζ απυ ηδ εεηζηή ζηάζδ ηαζ
ακηζιεηχπζζδ ηςκ απυ ημκ δζεοεοκηή – δβέηδ (Vecchio, 1991). Απίζδξ, ζοπκή αζηία
ζφβηνμοζδξ εεςνείηαζ ημ ζφζηδια ηςκ «επζδμηζιαζζχκ / επζανααεφζεςκ» ζοβηεηνζιέκςκ
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εηπαζδεοηζηχκ (Robbins & Judge, 2011). Ξμ βεβμκυξ αοηυ εκηείκεζ ηζξ δζαιάπεξ, ηζξ
ζοβηνμφζεζξ ηαζ ημ ακηαβςκζζηζηυ πκεφια ιε ζηυπμ ηδκ εκδεπυιεκδ ιεθθμκηζηή
«επζανάαεοζδ» ηαζ «αιμζαή» (Λαζζανδήξ, 2014). ΐέααζα, δεκ εα πνέπεζ κα παναθεζθεεί μ
έθεβπμξ ηδξ δζμίηδζδξ πνμξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, ςξ ααζζηή αζηία ζφβηνμοζδξ.
Λανυθμ πμο ζημκ εθθαδζηυ πχνμ, μ εεζιυξ ηςκ επζεεςνδηχκ έπεζ ηαηανβδεεί εδχ
ηαζ ηαζνυ, ανηεηέξ είκαζ μζ θμνέξ πμο μ δζεοεοκηήξ ηδξ εηάζημηε ζπμθζηήξ ιμκάδαξ
«εθέβπεζ» ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ςξ πνμξ ηδκ ηήνδζδ ηςκ παζδαβςβζηχκ ημοξ
ανιμδζμηήηςκ. Ώπυ ηδκ άθθδ ιενζά, ανηεημί ιεθεηδηέξ εεςνμφκ υηζ οπάνπεζ ιεβάθμξ
ακηαβςκζζιυξ ηαζ ζοβηνμφζεζξ υηακ μζ πυνμζ ημο εηπαζδεοηζημφ μνβακζζιμφ είκαζ
ακεπανηείξ κα ηαθφρμοκ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ απαζηήζεζξ υθςκ (Ώεακαζμφθα – Μέππα, 2008∙
Berryman-Fink & Fink, 2007 ∙ Hanson, 1996 ∙ Hoy & Miskel, 2013 ∙ Iordanides & Mitsara, 2014
∙ Robbins & Judge, 2011).
Απζπνμζεέηςξ, ζφβηνμοζδ ζφιθςκα ηαζ ιε ηδκ Ώεακαζμφθα – Μέππα (2008)
πνμηφπηεζ ηαζ υηακ δομ ιέθδ ημο εηπαζδεοηζημφ μνβακζζιμφ πνέπεζ κα ενβαζημφκ ιαγί
αθθά δεκ ιπμνμφκ κα ζοιθςκήζμοκ πμζμξ εα ακαθάαεζ πμζα δναζηδνζυηδηα (process
conflict). Νηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ αζηίεξ ζφβηνμοζδξ ιπμνεί κα είκαζ είηε μζ
δζαθμνεηζημί ζηυπμζ ημο ηαεεκυξ, είηε δ δζαθμνεηζηή μπηζηή βςκία, είηε αηυια ηαζ ηα
πνμζςπζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ (φθμξ, ζοιπενζθμνά η.ά.) (relationship conflict) (Hitt,
Miller & Colella, 2006).
Εαηαθδηηζηά, ζε ζδιακηζηυ αέααζα ααειυ ηαζ δ μνβακςηζηή δμιή ημο εηπαζδεοηζημφ
μνβακζζιμφ δφκαηαζ κα δδιζμονβήζεζ ζοβηνμφζεζξ θυβς ηςκ αοζηδνχκ βναθεζμηναηζηχκ
παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ηδξ επζηνάηδζδξ ημο κμιμεεηζημφ ζημζπείμο, δδθαδή ηςκ ηακυκςκ
ηαζ ηακμκζζιχκ (Getzels & Guba, 1957), ηδξ ακμιμζμβέκεζαξ ημο πνμζςπζημφ ηαεχξ ηαζ
ημκ ηνυπμ ζοιιεημπήξ ή ιδ ζηδ θήρδ απμθάζεςκ. Αίκαζ ιάθζζηα δοκαηυκ μ
εηπαζδεοηζηυξ μνβακζζιυξ κα έπεζ δζαθμνεηζημφξ ζηυπμοξ ζε ζπέζδ ιε ημ εηπαζδεοηζηυ
πνμζςπζηυ (task conflict) (Medina et al., 2005).
ξ πνμξ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ζοβηνμφζεςκ, ζφιθςκα ηαζ ιε ηδκ παναδμζζαηή
άπμρδ, μζ ζοβηνμφζεζξ πμο πνμηφπημοκ ηυζμ απυ ηα παναπάκς υζμ ηαζ απυ άθθα αίηζα
δεκ είκαζ παναβςβζηέξ. Ώνπζηά, αθαζνμφκ πνυκμ απυ ηα ενβαζζαηά ηαεήημκηα ηαζ απυ
ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ είηε ιε ημοξ βμκείξ είηε ιε άθθεξ ημπζηέξ
ημζκυηδηεξ. Απίζδξ, πνμηαθείηαζ έκημκμ άβπμξ βζα ηδκ επίθοζή ηςκ. Ακημφημζξ, ιε ημ πέναξ
αοηχκ, ζοπκά παναιέκμοκ αζζεήιαηα πζηνίαξ ή εοιμφ. Εαη‘ επέηηαζδ πνμηαθείηαζ
ιείςζδ ηδξ ειπζζημζφκδξ, ημο ζεααζιμφ ηαζ ηδξ αθθδθεββφδξ, βεβμκυξ πμο δζαηοαεφεζ ηδκ
ιαηνμπνυεεζιδ αζςζζιυηδηά ημοξ (Robbins & Judge, 2011).
Ώπυ ηδκ άθθδ ιενζά, δ αθθδθεπζδναζηζηή εεχνδζδ πνμηείκεζ πςξ πνέπεζ κα οπάνπεζ
μπςζδήπμηε ηάπμζα ζφβηνμοζδ ζε έκακ μνβακζζιυ βζα κα απμδχζεζ απμηεθεζιαηζηά ιζα
μιάδα. Λάκηςξ, ημ εηπαζδεοηζηυ ζηέθεπμξ εα πνέπεζ κα έπεζ ηδκ ζηακυηδηα ηαζ ηζξ
δελζυηδηεξ κα ακαβκςνίγεζ ηζξ ζοβηνμφζεζξ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ηαζ κα είκαζ ζε εέζδ κα
δζααθέπεζ ακ αοηέξ εα ζοιαάθθμοκ ζηδκ πνυμδμ ή εα δδιζμονβήζμοκ πνμαθήιαηα ζηδ
θεζημονβία ημο μνβακζζιμφ (Ώεακαζμφθα – Μέππα, 2008).
2.2 Νξαθηηθή εθαξκνγή
Ώθμφ ακαπηφπεδηακ μζ εεςνδηζηέξ πηοπέξ ζπεηζηά ιε ημκ υνμ ηδξ ζφβηνμοζδξ ηαζ ηςκ
ααζζηυηενςκ αζηζχκ πμο ηδκ πνμηαθμφκ, παναηάης ηίεεκηαζ παναηηδνζζηζηά
παναδείβιαηα ηδξ ειθάκζζήξ ηδξ. Ώνπζηά, ζε ιζα εηπαζδεοηζηή ιμκάδα παναηδνείηαζ ιζα
έκημκδ ζφβηνμοζδ ιεηαλφ παθαζυηενςκ ηαζ κευηενςκ εηπαζδεοηζηχκ (Hanson, 1996). Γ
ζφβηνμοζδ αοηή εκηείκεηαζ ηονίςξ ζηζξ ανπέξ ημο ζπμθζημφ έημοξ ηαεχξ μ δζεοεοκηήξ
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«ιμζνάγεζ» ηα ιαεήιαηα ακά εζδζηυηδηα. Κζ παθαζυηενμζ εηπαζδεοηζημί δζεηδζημφκ
ζοβηεηνζιέκα ιαεήιαηα εέημκηαξ ςξ επζπείνδια ηδκ πείνα ηαζ ηα πνυκζα πνμτπδνεζίαξ.
Ώπυ ηδκ άθθδ ιενζά, μζ κευηενμζ δεκ ιπμνμφκ κα δζεηδζηήζμοκ ηα ιαεήιαηα πμο
επζεοιμφκ κα δζδάλμοκ, ηαεχξ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ, μ δζεοεοκηήξ – δβέηδξ ηδξ
ζπμθζηήξ ιμκάδαξ είκαζ εοκμσηυηενμξ ιε ημοξ παθαζυηενμοξ (Vecchio, 1991).
Απίζδξ, ζοπκέξ είκαζ μζ ζοβηνμφζεζξ πμο πνμηφπημοκ απυ ημ ζφζηδια ηςκ
«επζδμηζιαζζχκ / επζανααεφζεςκ» ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Έκα άημιμ ή ιζα μιάδα
επζανααεφεηαζ είηε θυβς ηαζκμημιζχκ, είηε θυβς ηδξ ακαβκχνζζδξ ηδξ ακάβηδξ βζα αθθαβή
(Robbins & Judge, 2011). Παναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ πανάδεζβια εηπαζδεοηζηχκ – θζθυθμβςκ,
πμο εκδεπμιέκςξ κα δζαηνίκμοκ έκημκεξ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ ζε μνζζιέκμοξ ιαεδηέξ ηαζ
κα θάαμοκ πνςημαμοθίεξ χζηηε κα πνμζανιυζμοκ ηδκ ζπμθζηή ηάλδ ζηζξ ζδζαίηενεξ
εηπαζδεοηζηέξ ιαεδζζαηέξ ακάβηεξ ημοξ. Ώοηή δ πνςημαμοθία ηαζ ηαζκμημιία απυ ιένμοξ
ηςκ, εα επζανααεοεεί απυ ημ δζεοεοκηή, αθθά υπςξ είκαζ θοζζηυ, εα πνμηαθέζεζ
ζοβηνμφζεζξ ηαζ δζαθςκίεξ βζα ημ ηζ εα επζανααεφεηαζ ηαζ βζα ημ πμζμζ ηεθζηά είκαζ μζ
ζηυπμζ ημο εηπαζδεοηζημφ μνβακζζιμφ (Newhouse & Neely, 1993).
Εαηαθδηηζηά, αζηία ζοβηνμφζεςκ είκαζ ηαζ δ ηαηακμιή ηςκ θζβμζηχκ πυνςκ ηαζ
πνμτπμθμβζζιχκ (Iordanides & Mitsara, 2014). Παναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ πανάδεζβια ηδξ
ζφβηνμοζδξ βζα ηδ πνδζζιμπμίδζδ ημο θςημηοπζημφ ιδπακήιαημξ. Γζα ηδ πνήζδ ημο
ζοβηνμφμκηαζ ηυζμ εηπαζδεοηζημί ηδξ ίδζα εζδζηυηδηαξ υζμ ηαζ δζαθμνεηζηήξ, ηαεχξ μζ
θοζζημί εεςνμφκ υηζ πνέπεζ κα αβάγμοκ πζμ πμθθέξ θςημηοπίεξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ
θζθμθυβμοξ ηαζ ημ ακηίεεημ.
3. Ε Ούγθξνπζε σο Οπλζήθε γηα Γπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ησλ Γθπαηδεπηηθώλ θαη
Δηνηθεηηθώλ Οηειερώλ
3.1 Θεσξεηηθέο πηπρέο
πςξ έπεζ ήδδ επζζδιακεεί, δ ζφβηνμοζδ έπεζ ανκδηζηά ηαζ εεηζηά απμηεθέζιαηα βζα ηδ
θεζημονβία ηαζ μνβάκςζδ ημο μνβακζζιμφ. Γ ακαζηυπδζδ ηδξ ζπεηζηήξ αζαθζμβναθίαξ,
απμδεζηκφεζ υηζ «δ δδιζμονβζηυηδηα απαζηεί ηδ ζφβηνμοζδ» (Coleman & Deutsch, 2000, υπ.
ακαθ ζημοξ Lu, Zhou & Leung, 2011). Γ ακαγήηδζδ ηδξ εεηζηήξ πθεονάξ ηδξ ζφβηνμοζδξ
θαιαάκεηαζ ςξ «ζοκεήηδ» βζα ηδκ επαββεθιαηζηή ακάπηολδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ
δζμζηδηζηχκ ζηεθεπχκ.
Ηε ημκ υνμ επαββεθιαηζζιυ κμμφκηαζ «ηα πνμζςπζηά παναηηδνζζηζηά πμο
εηθνάγμκηαζ ςξ ζηάζδ ηαζ πνμζέββζζδ πνμξ ηδκ επαββεθιαηζηή δναζηδνζυηδηα πμο
παναηηδνίγμκηαζ απυ ορδθμφ επζπέδμο ελεζδζηεοιέκδ βκχζδ, επζδελζυηδηα ηαζ ηνίζδ,
αηεναζυηδηα ήεμοξ ηαζ οπεοεοκυηδηα, δζάεεζδ ημζκςκζηήξ πνμζθμνάξ ηαζ
απμηεθεζιαηζηυηδηα» (Ηαηζαββμφναξ, 2005, ζ.69). Απίζδξ, μ Day (2003, ζζ. 28-29)
ακαθένεηαζ ζηδκ επαββεθιαηζηή ακάπηολδ θέβμκηαξ υηζ «ζοκηίεεηαζ απυ υθεξ ηζξ θοζζηέξ
ιαεδζζαηέξ ειπεζνίεξ ηαζ απυ εηείκεξ ηζξ ζοκεζδδηέξ ηαζ ζπεδζαζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ πμο
ζημπεφμοκ ζημ άιεζμ ή έιιεζμ υθεθμξ ημο αηυιμο, ηδξ μιάδαξ ή ημο ζπμθείμο ηαζ μζ
μπμίεξ ζοιαάθθμοκ, ιέζς αοηχκ, ζηδκ πμζυηδηα ηδξ εηπαίδεοζδξ ιέζα ζηδκ ηάλδ.
Αίκαζ δ δζαδζηαζία ιέζς ηδξ μπμίαξ, ιυκμζ ή ιαγί ιε άθθμοξ, μζ εηπαζδεοηζημί
επακελεηάγμοκ, ακακεχκμοκ ηαζ επεηηείκμοκ ηδ δέζιεοζή ημοξ ςξ θμνείξ αθθαβήξ, ζημοξ
δεζημφξ ζηυπμοξ ηδξ δζδαζηαθίαξ». Οπυ ημ πνίζια ηδξ επαββεθιαηζηήξ ακάπηολδξ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ, δ ζφβηνμοζδ ιπμνεί κα εεςνδεεί εεηζηή εθυζμκ πνμάβεζ ηδκ ηνζηζηή
εηηίιδζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ ηςκ εκαθθαηηζηχκ πμο ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζε
ηαθφηενεξ μιαδζηέξ απμθάζεζξ (Robbins & Judge, 2011). Εαη‘ αοηυ ημκ ηνυπμ αεθηζχκεηαζ
δ πμζυηδηα ηςκ απμθάζεςκ πμο θαιαάκμκηαζ, δίκεηαζ ημ έκαοζια βζα δδιζμονβζηυηδηα
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ηαζ ηαζκμημιία ιέζς ηδξ ζοκεπμφξ επζημζκςκίαξ (Garet et al., 2001) πνμάβεηαζ ημ
εκδζαθένμκ ηαζ δ πενζένβεζα βζα ειπθμηή υθςκ ηςκ «ιεηυπςκ» - εηπαζδεοηζηχκ, βμκέςκ,
ιαεδηχκ - ζε μπμζαδήπμηε ζοβηνμοζζαηή ηαηάζηαζδ ιε ζηυπμ ηδ αεθηίςζδ ημο
μνβακζζιμφ ηαζ ηδκ δζηή ημοξ ακάπηολδ (Greenberg & Baron, 2012 ∙ Robbins & Judge,
2011).
Γ ζοκενβαζία, υπςξ ακαθένεζ δ Ώεακαζμφθα – Μέππα (2008), πμο πνμηφπηεζ ιεηαλφ
εηπαζδεοηζημφ – εηπαζδεοηζημφ ηαζ εηπαζδεοηζημφ – δζεοεοκηή, μδδβεί ζηζξ πνμζπάεεζεξ κα
ζηακμπμζδεμφκ πθήνςξ μζ ακδζοπίεξ αιθμηένςκ ηςκ ζοιααθθυιεκςκ ιενχκ ιέζς ηδξ
αιμζααίαξ επίθοζδξ ημο πνμαθήιαημξ. Αίκαζ ζδιακηζηυ κα ελεηαζημφκ εζξ αάεμξ μζ πζεακέξ
ιαηνμπνυεεζιεξ ζοκέπεζεξ πμο απμννέμοκ ςξ επαηυθμοεα ζφβηνμοζδξ. Γ
δζαπναβιάηεοζδ, ςξ ιζα βέθονα ιεηαλφ ζηναηδβζηχκ δφκαιδξ ηαζ ζοκενβαζίαξ, ηαεζζηά
δοκαηυ ηαζ εθζηηυ ιε ηδ πάνμδμ ημο πνυκμο, κα αθθάλμοκ μζ μνβακςηζηέξ δζαδζηαζίεξ
επζαμθήξ ημο ηφπμο «ηενδίγς – πάκεζξ» (win – to – loose), ζηδ ζοκενβαηζηή επίθοζδ ημο
πνμαθήιαημξ ιε ημκ ηφπμ, «ηενδίγς – ηενδίγεζξ (win – win) (Bennett, Crawford &
Cartwright, 2002).
Ηέζα απυ ηδ ζφβηνμοζδ ηαζ ηδ πνμζπάεεζα επίθοζήξ ηδξ, είκαζ δοκαηυκ κα
απμηαθοθεμφκ πνμαθήιαηα πμο είπακ αβκμδεεί ηαηά ημ πανεθευκ (ΝαΎηδξ, 2007). Γ
ζφβηνμοζδ εκεαννφκεζ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ κα ελεηάζμοκ ηζξ κέεξ ζδέεξ πμο πνμηείκμκηαζ
βζα ηζξ κέεξ ζοκεήηεξ, δζεοημθφκμκηαξ έηζζ ηδκ αθθαβή (De Lima, 2001∙ Greenberg & Baron,
2012∙ Griffin & Moorhead, 2011). Αλάθθμο, δεκ εα πνέπεζ κα αβκμείηαζ υηζ ηα άηαιπηα
ζοζηήιαηα πμο ηαηαζηέθθμοκ ηδ ζφβηνμοζδ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ «πκίβμοκ» ημ ζήια
ηδξ πνμεζδμπμίδζδξ βζα αθθαβή ηαζ κεςηενζηυηδηα, ιεβζζημπμζχκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ
ημκ ηίκδοκμ ηδξ ηαηαζηνμθζηήξ πθεονάξ ηδξ ζφβηνμοζδξ (Ώεακαζμφθα – Μέππα, 2008).
Απίζδξ, δ ζφβηνμοζδ ζοκζζηά ιέζμ βζα ηδκ απμζοιπίεζδ ηςκ εκηάζεςκ (Robbins &
Judge, 2011), ηαεχξ ζημ ηέθμξ επζθένεζ αεθηζχζεζξ ζηζξ θεζημονβίεξ ημο μνβακζζιμφ, υπςξ
δ ακεηηζηυηδηα, δ ζοκεηηζηυηδηα, μζ δζεοηνζκήζεζξ ζηζξ ζπέζεζξ ηαζ πζμ ζαθείξ δζαδζηαζίεξ
επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ (Ώεακαζμφθα – Μέππα, 2008). Αίκαζ βεβμκυξ υηζ ιέζα απυ ηδ
ζοκενβαζία ηαζ ηδ ζοιιεημπζηή δζενεφκδζδ ηςκ μνβακςζζαηχκ ζοβηνμφζεςκ,
ακαπηφζζεηαζ δ πνμζςπζηυηδηα ημο εηπαζδεοηζημφ πμο πθέμκ κμζχεεζ βειάημξ ηαζ ζηακυξ
ζε εθυδζα ηαζ βκχζεζξ βζα ηδκ πναβιαηζηή ειπθμηή (Tjosvold 1997, υπ.ακαθ ζημοξ DiPaola
& Hoy, 2001∙ Newhouse & Neely, 1993).
Εαηαθδηηζηά, δζαθαίκεηαζ υηζ ημ ηθεζδί βζα ηδκ επαββεθιαηζηή ακάπηολδ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ιέζς ηδξ ζφβηνμοζδξ, είκαζ κα δζαζθαθζζηεί υηζ οπάνπμοκ πενζζζυηενα
μθέθδ πανά ηυζηδ. Απζδζχημκηαξ ημκ ζοβηεηνζιέκμ ζηυπμ μζ δζεοεοκηέξ πνέπεζ κα
ενβάγμκηαζ ιε πμθθή επζιέθεζα βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζδ ηδξ μνβακςζζαηήξ
ζφβηνμοζδξ (Greenberg & Baron, 2012).
3.2 Νξαθηηθή εθαξκνγή
Λαναηάης ηίεεκηαζ δφμ παναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα ηςκ εεηζηχκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ
ζφβηνμοζδξ βζα ηδκ επαββεθιαηζηή ακάπηολδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηςκ δζμζηδηζηχκ
ζηεθεπχκ. Ώνπζηά, ζε ηάπμζα ζπμθζηή ιμκάδα, ζοπκά πνμηαθείηαζ ζφβηνμοζδ θυβς ηδξ
δοζημθίαξ ζοκενβαζίαξ ηαζ επζημζκςκίαξ ιεηαλφ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ δζαθμνεηζηχκ
εζδζημηήηςκ. Ζυβμο πάνζκ, έκαξ θζθυθμβμξ ηαζ έκαξ ηαεδβδηήξ πθδνμθμνζηήξ έπμοκ
ακαθάαεζ ηδκ ακααάειζζδ ηδξ εζηυκαξ ημο οπυ ιεθέηδ εηπαζδεοηζημφ μνβακζζιμφ. Κζ
δζαθμνεηζηέξ μπηζηέξ βςκίεξ, απυρεζξ, ηαζ ζοιπενζθμνέξ, μδδβμφκ, ανπζηά, ζε αδζέλμδδ
ηαηάζηαζδ ηαζ ζηδ ζφβηνμοζδ.

80

Κζ ανιυδζμζ εηπαζδεοηζημί υιςξ δεκ ιπμνμφκ κα ηα παναηήζμοκ ηαζ ακαβηάγμκηαζ
κα ζοκενβαζημφκ, κα πνμηείκμοκ μ έκαξ ζημκ άθθμκ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ, κα ακαγδηήζμοκ
επζιμνθςηζηά ζειζκάνζα βζα ημκ ηνυπμ πνμχεδζδξ ηδξ δνάζδξ ημοξ. Απίζδξ, ανπίγεζ κα
δδιζμονβείηαζ δ εζςηενζηή εκυηδηα, μ ζεααζιυξ, δ ειπζζημζφκδ. Ηε ηδκ απμηεθεζιαηζηή
δζαπείνζζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ ηαζ ηδκ πνμχεδζδ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ (ΝαΎηδξ, 2007) ηαζ
ηδξ δνάζδξ ημοξ, κζχεμοκ πζμ δοκαημί ηαζ ζηακμπμζδιέκμζ βζα ημ απμηέθεζια.
Απζπνυζεεηα, ζφβηνμοζδ πνμηφπηεζ ηαζ υηακ μζ εηπαζδεοηζημί δζαθςκμφκ βζα έκα ηαίνζμ
γήηδια, υπςξ ηδκ εζζαβςβή ηςκ Ξεπκμθμβζχκ Λθδνμθμνίαξ ηαζ Απζημζκςκζχκ (Ξ.Λ.Α. /
Web 2.0 Tools) ζηδκ εηπαζδεοηζηή πνάλδ.
Κζ Ξ.Λ.Α έπμοκ δζεζζδφζεζ ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ακαιθζζαήηδηα δζεηδζημφκ
έκακ υθμ ηαζ ζδιακηζηυηενμ νυθμ ζηα εηπαζδεοηζηά πνάβιαηα. Νφβηνμοζδ οπάνπεζ ηαεχξ
πμθθμί είκαζ αοημί πμο εεςνμφκ υηζ εα οπάνλεζ αεθηίςζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ
(Mehra & Mital, 2007), εκχ άθθμζ δείπκμοκ ααέααζμζ ηαζ ακήζοπμζ βζα ημ ηζ έπμοκ κα
ακηζιεηςπίζμοκ (Nawaz & Qureshi, 2010). Νημκ ζοβηεηνζιέκμ εηπαζδεοηζηυ μνβακζζιυ, βζα
ηδκ επίθοζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ ηαζ ηδκ εφνεζδ ιζαξ ημζκήξ βναιιήξ, πνμηείκεηαζ μ
ζοζηδιαηζηυξ έθεβπμξ ημο πενζαάθθμκημξ (environmental skanning) (Hoy & Miskel, 2013 ∙
Λαζiανδήξ, 2014) ηαεχξ ηαζ δ ηαοηυπνμκδ ακαπνμζανιμβή ηςκ εζςηενζηχκ δζαδζηαζζχκ
ημο εηπαζδεοηζημφ μνβακζζιμφ (Λαζζανδήξ, 2004). Γ ένεοκα ηςκ ηάζεςκ πμο επζηναημφκ
ηαεχξ ηαζ δ ζοιιεημπή ζε επζιμνθχζεζξ ηαζ ζειζκάνζα Νοκεπζγυιεκδξ Απαββεθιαηζηήξ
Ώκάπηολδξ (Ν.Α.Ώ.) είκαζ ηαεμνζζηζηή (Popovics, 1990). Ηε αοηυ ημκ ηνυπμ, μζ εηπαζδεοηζημί
ακαπηφζζμκηαζ επαββεθιαηζηά, εκδιενχκμκηαζ, αεθηζχκμκηαζ μζ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ
ιε ηδκ ακηαθθαβή απυρεςκ ηαζ ζδεχκ ηαζ οθμπμζείηαζ έκα λεηάεανμ ηαζ οπεφεοκμ
πνυβναιια ιε απμθαζζζηζηέξ δνάζεζξ (Kotler & Fox, 1995).
4. Ε Ηαζηέξσζε Οπζηήκαηνο Γπηθνηλσλίαο γηα ηελ Απνηειεζκαηηθή Δηαρείξηζε ησλ
Οπγθξνύζεσλ
4.1 Θεσξεηηθέο πηπρέο
Νημ ζπμθζηυ πχνμ δ ακηαθθαβή ιδκοιάηςκ ηαζ απυρεςκ ακάιεζα ζημοξ δζεοεοκηέξ,
εηπαζδεοηζημφξ, ιαεδηέξ ηαζ βμκείξ είκαζ ηαεδιενζκή. Γζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζδ
ηςκ ζοβηνμφζεςκ ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ ηαεζένςζδ εκυξ επμζημδμιδηζημφ ζοζηήιαημξ
επζημζκςκίαξ (Λαζζανδήξ, 2004). πςξ ακαθένμοκ μζ Robbins ηαζ Judge (2011), ηακέκα
άημιμ, ηαιία μιάδα ηαζ ηακέκαξ μνβακζζιυξ δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ πςνίξ επζημζκςκία,
δδθαδή, πςνίξ ηδ ιεηααίααζδ κμδιάηςκ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ημο. Ηυκμ ιέζς ηδξ
ιεηάδμζδξ κμδιάηςκ απυ έκα πνυζςπμ ζε έκα άθθμ ιπμνμφκ κα δζααζααζημφκ
πθδνμθμνίεξ ηαζ ζδέεξ. Γ επζημζκςκία πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ηυζμ ηδ ιεηααίααζδ υζμ ηαζ
ηδκ ηαηακυδζδ ημο κμήιαημξ (Εμοημφγδξ, 1999).
Γζα κα ιπμνέζεζ κα πναβιαημπμζδεεί δ επζημζκςκία, απαζηείηαζ έκαξ ζημπυξ, έκα
ιήκοια πμο εα δζααζααζηεί απυ έκα πμιπυ ζε έκα δέηηδ. Κ πμιπυξ ηςδζημπμζεί ημ
ιήκοια ζημ δέηηδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εηείκμξ ημ απμηςδζημπμζεί (Hitt, Miller & Colella, 2006∙
Hoy & Miskel, 2013 ∙ Robbins & Judge, 2011). Κ Ευηημξ, υπςξ ακαθένεηαζ ζηδκ
Ώεακαζμφθα – Μέππα (2008), επζζδιαίκεζ υηζ, ιέζς ηδξ επζημζκςκίαξ ακαπηφζζμκηαζ
ζπέζεζξ. Γ επζημζκςκία ιπμνεί κα είκαζ δζαπνμζςπζηή – δ ζοκήεδξ επζημζκςκία ηςκ
ακενχπςκ ιέζα ζημκ εηπαζδεοηζηυ μνβακζζιυ / άηοπα δίηηοα επζημζκςκίαξ – ηαζ
μνβακςζζαηή – αθμνά ημκ ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ πμο είκαζ μνβακςιέκδ δ επζημζκςκία
αοηή ιέζα ζημκ εηπαζδεοηζηυ μνβακζζιυ / ηοπζηά δίηηοα επζημζκςκίαξ ιε ζημπυ ηδκ
επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ημο μνβακζζιμφ ηαζ ηδκ εζζαβςβή ηαζκμημιζχκ – (Hoy & Miskel,
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2013). Ξα ιέθδ εκυξ μνβακζζιμφ επζημζκςκμφκ ιεηαλφ ημοξ ιε πμθθμφξ ηαζ δζαθμνεηζημφξ
ηνυπμοξ.
Εαηά ημοξ Dahnke ηαζ Clatterbuck, υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Λαζζανδή, (2004) μ
θεηηζηυξ ηαζ ιδ θεηηζηυξ ηνυπμξ επζημζκςκίαξ πνδζζιμπμζμφκηαζ πενζζζυηενμ. Κ θεηηζηυξ
ηνυπμξ επζημζκςκίαξ πενζθαιαάκεζ ηδκ ακενχπζκδ μιζθία ηαζ ημκ βναπηυ θυβμ. Γ
επζημζκςκία πνυζςπμ ιε πνυζςπμ εεςνείηαζ ημ πζμ πθμφζζμ ηαζ απμηεθεζιαηζηυ ιέζμ
επζημζκςκίαξ βζαηί πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα άιεζδξ ακαηνμθμδυηδζδξ ηαζ αολάκεηαζ δ
πεζζηζηυηδηα ημο πμιπμφ – δέηηδ. Κ ιδ θεηηζηυξ ηνυπμξ πενζθαιαάκεζ ηδ ζηάζδ ημο
ζχιαημξ, ηζξ πεζνμκμιίεξ, ηδκ έηθναζδ ημο πνμζχπμο, ημ άββζβια ηαζ ημ φθμξ. Δφμ εζδχκ
επζημζκςκίαξ ειθακίγμκηαζ ηονίςξ ζημκ εηπαζδεοηζηυ μνβακζζιυ, δ ηάεεηδ – ιεηαλφ
πνμσζηαιέκςκ ηαζ οθζζηαιέκςκ βζα κα δμεμφκ μζ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ – ηαζ δ
μνζγυκηζα – ιεηαλφ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα κα ζογδηήζμοκ ηαζ κα ζοκημκίζμοκ εέιαηα πμο
ημοξ εκδζαθένμοκ.
Γ ζδιαζία ηδξ επζημζκςκίαξ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ μνβακζζιυ ηαζ ηδκ επίθοζδ
ζοβηνμφζεςκ έπεζ απμηοπςεεί πμθφ ςναία απυ ημοξ Griffin ηαζ Moorhead (2011), μζ
μπμίμζ ηάκμοκ θυβμ βζα ημκ δοκαιζηυ παναηηήνα ηδξ (Λαζζανδήξ, 2004). Ώνπζηά, είκαζ
ζδιακηζηή βζα κα πναβιαημπμζδεεί ζοκημκζζιέκδ δνάζδ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ημο
εηπαζδεοηζημφ μνβακζζιμφ. Πςνίξ αοηήκ, μ μνβακζζιυξ εα ήηακ απθχξ ιζα «ζοθθμβή» απυ
εθεφεενμοξ ενβαγυιεκμοξ, πμο εα ζηνέθμκηακ ζημοξ αημιζημφξ ηαζ υπζ ζημοξ
μνβακςζζαημφξ ζηυπμοξ. Απίζδξ, ιέζς ηδξ επζημζκςκίαξ επζηοβπάκεηαζ δ ακηαθθαβή ηαζ μ
ηαηαιενζζιυξ ηδξ πθδνμθμνίαξ (Ώεακαζμφθα – Μέππα, 2008). Ξμ βεβμκυξ αοηυ πανέπεζ
ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηδκ αίζεδζδ ημο ζημπμφ ηαζ ηδξ ηαηεφεοκζδξ εθυζμκ ημοξ δίκμκηαζ
μζ μδδβίεξ / επελδβήζεζξ βζα ηδκ επζηέθεζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημοξ, πένακ ηςκ εβηοηθίςκ,
ΦΑΕ ηθπ. Κ δζαιμζναζιυξ ηδξ πθδνμθμνίαξ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυξ, εθυζμκ έηζζ
δζαηνίκμκηαζ ηαζ μνίγμκηαζ ηα πνμαθήιαηα, αλζμθμβμφκηαζ μζ πζεακέξ εκαθθαηηζηέξ πνμηάζεζξ ηαζ βίκεηαζ έθεβπμξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ (Λαζζανδήξ, 2004).
Νφιθςκα ιε ημοξ Hoy ηαζ Miskel (2013) βζα ιζα απμηεθεζιαηζηή επζημζκςκία εα
πνέπεζ κα ζοκηνέπμοκ ανηεημί πανάβμκηεξ. Ώνπζηά, δ ζοκενβαζία υθςκ ηςκ
ειπθεημιέκςκ ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ (ππ. ζηζξ ζοκεθεφζεζξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ)
(Thomas, 1992), μ αιμζααίμξ ζεααζιυξ ηαζ δ ειπζζημζφκδ ζημοξ ζοκαδέθθμοξ,
ακαβκςνίγμκηαξ υηζ υθμζ έπμοκ ηάηζ κα πνμζθένμοκ. Απζπθέμκ, δ ζοκοπεοεοκυηδηα ζε
μηζδήπμηε αθμνά ηδ ιάεδζδ αμδεά ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ εθανιμβή μπμζαζδήπμηε
αεθηζςηζηήξ πνμζπάεεζαξ. Απζθμβζηά, ημ πζμ ζδιακηζηυ ζημζπείμ βζα βυκζιδ επζημζκςκία
είκαζ δ αηνυαζδ. Έκαξ εκενβυξ αηνμαηήξ δείπκεζ ζεααζιυ ηαζ εκδζαθένμκ ζε υζα θέκε μζ
ζοκμιζθδηέξ (Burbules, 1993) είκαζ οπμιμκεηζηυξ, δεκ δζαηυπηεζ, δείπκεζ αοημζοβηέκηνςζδ
ηαζ πνμζμπή (Λαζζανδήξ, 2004) ηαζ έηζζ βίκεηαζ ηαθυξ μιζθδηήξ (Hersey, Blanchard &
Johnson, 2001).
4.2 Νξαθηηθή εθαξκνγή
Κζ ζοκεθεφζεζξ/ ζοκεδνζάζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ απμηεθμφκ πδβή ζφβηνμοζδξ ζημοξ
πενζζζυηενμοξ εηπαζδεοηζημφξ μνβακζζιμφξ. Κζ εηπαζδεοηζημί δζαθςκμφκ βζα ηδ
ζοπκυηδηα ηαζ ηδ δζάνηεζα αοηχκ. Λμθθέξ θμνέξ ιάθζζηα, εεςνμφκ υηζ ηα πνμαθήιαηα
πμο ηίεεκηαζ δεκ ημοξ αθμνμφκ. Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ζοβηνμοζζαηήξ ηαηάζηαζδξ
πνμηείκεηαζ δ οζμεέηδζδ εκυξ επμζημδμιδηζημφ ζοζηήιαημξ επζημζκςκίαξ. Νε αοηυ
πνδζζιμπμζμφκηαζ ηίκδηνα βζα ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηαζ παναηίκδζδ (Λαζζανδήξ, 2004). Έηζζ
αολάκεηαζ δ ειπζζημζφκδ ηαζ δ δεηηζηυηδηα ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ μιάδαξ, δ ακάθοζδ
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ηςκ νυθςκ ηαζ ηςκ εοεοκχκ πμο έπμοκ ςξ πνμξ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ημοξ δναζηδνζυηδηεξ
(Robbins & Judge, 2011).
Ώκαβκςνίγεηαζ, υηζ μζ ιεηέπμκηεξ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ μνβακζζιμφξ είκαζ
οπμπνεςιέκμζ κα ανίζημκηαζ ζε ιζα ζοκεπή δζαδζηαζία ζοκενβαζίαξ ζε υθα ηα επίπεδα βζα
ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ημο μνβακζζιμφ. Γζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή επζημζκςκία ηαζ
επίθοζδ ηςκ ζοβηνμοζζαηχκ ηαηαζηάζεςκ πνέπεζ κα δζαζθαθίγεηαζ βζα ημ ζοκμιζθδηή ημ
δζηαίςια κα ιζθά, κα ηαηακμείηαζ ηαζ κα βίκεηαζ απμδεηηή δ ανπή υηζ «ηα θυβζα είκαζ ημ
ιέζμ ιεηαθμνάξ ηςκ ζδεχκ» ηαζ κα βίκεηαζ ζαθήξ δζαπςνζζιυξ ηςκ ζδεχκ απυ ημ
πνυζςπμ πμο ηζξ εηθνάγεζ (Ώεακαζμφθα – Μέππα, 2008). Εαηαθδηηζηά, δ αοημεηηίιδζδ, μ
ζεααζιυξ ηαζ δ αθθδθμηαηακυδζδ ηςκ επζημζκςκμφκηςκ είκαζ απαναίηδηα ζημζπεία ηδξ
εδναίςζδξ ηςκ ακενχπζκςκ ζπέζεςκ ηαζ ηδξ δδιζμονβίαξ εοκμσημφ ηθίιαημξ. Εαζ εδχ
έβηεζηαζ δ δζαθμνά ιεηαλφ επζηοπδιέκςκ ηαζ ιδ ζπμθείςκ, απμηεθεζιαηζηχκ ηαζ ιδ
εηπαζδεοηζηχκ ιμκάδςκ (Βεοβανίδδξ & Νηαιαηζάδδξ, 1997).
5. Οπκπεξάζκαηα
Ηέζα απυ ηδ πανμφζα εζζήβδζδ έβζκε θακενυ, υηζ δ «ζφβηνμοζδ» έπεζ πμθθέξ ζοκζζηχζεξ.
Λανυθμ πμο μζ πενζζζυηενμζ δζεοεοκηέξ ηδκ απμδέπμκηαζ ςξ ηάηζ ημ ακαπυθεοηημ,
εκημφημζξ δεκ εα πνέπεζ κα πανααθέπεηαζ υηζ μνζζιέκεξ ζοβηνμφζεζξ έπμοκ εβηαεζδνοεεί
ιέζα απυ ημζκέξ ακηζθήρεζξ ηαζ αλίεξ. Λθέμκ εεςνμφκηαζ ιένμξ ηδξ μνβακςζζαηήξ
ημοθημφναξ πςνίξ ςζηυζμ ηα ιέθδ ημο μνβακζζιμφ κα ημ έπμοκ ζοκεζδδημπμζήζεζ (Lewis,
French & Steane, 1997). Αλάθθμο, μζ εηπαζδεοηζημί μθείθμοκ κα βκςνίγμοκ υηζ δεκ είκαζ
ηυζμ δ ζφβηνμοζδ πμο αθάπηεζ ζμαανά έκακ μνβακζζιυ, αθθά ημ ιέβεεμξ, μ ηφπμξ, δ
δζάνηεζα αοηήξ ηαζ ημ ηαηά πυζμ μ δβέηδξ εα θάαεζ ηδκ ηαηάθθδθδ πμθζηζηή δζαπείνζζήξ
ηδξ (Λαζζανδήξ, 2004 ∙ Pashiardis, 1994).
Εαηαθδηηζηά, δζαθαίκεηαζ υηζ δ αεθηίςζδ ηδξ ηαθήξ πανμπήξ εηπαζδεοηζηχκ
οπδνεζζχκ ελανηάηαζ απυ ηζξ επζδελζυηδηεξ ζημ πεζνζζιυ ηςκ ακενχπςκ ηαζ ζηδ
δοκαηυηδηα επζημζκςκίαξ. Κ νυθμξ ηςκ ζηεθεπχκ - δβεηχκ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ
επζημζκςκία ζηδ ζπμθζηή ιμκάδα, είκαζ υπζ ιυκμ πνςηανπζηυξ αθθά δ αάζδ πμο εα
ζηδνίλεζ ημ μζημδυιδια (Ώεακαζμφθα – Μέππα, 2008).
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Νεξίιεςε
Ηία απυ ηζξ δζαπζζηχζεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ ένεοκαξ βφνς απυ ηδκ παζδζηή θμβμηεπκία είκαζ υηζ ημ
ζφβπνμκμ παναιφεζ είκαζ ειπθμοηζζιέκμ απυ παθζά ζηνχιαηα δζαηεζιέκςκ. Γ δζαηεζιεκζηυηδηα,
ζηζξ πμζηίθεξ ιμνθέξ ηδξ ςξ ζδζυηδηα ημο ηεζιέκμο αθθά ηαζ ςξ ακαβκςζηζηή δζαδζηαζία, απμηεθεί
έκα απυ ηα ααζζηά βκςνίζιαηα αοηήξ ηδξ θμβμηεπκζηήξ ηαηδβμνίαξ. Γ δοκαιζηή, ιάθζζηα, ηδξ
δζαηεζιεκζηυηδηαξ επζαεααζχκεηαζ έκημκα ζε έκακ ζφβπνμκμ παναιοεά, ημκ Αοβέκζμ Ξνζαζγά. Νηδκ
πανμφζα ενβαζία ιεθεηάηαζ δ ηεηναθμβία παναιοεζχκ ημο Ξνζαζγά πμο ζηεβάγμκηαζ ηάης απυ ημκ
βεκζηυ ηίηθμ Παναιφεζα απυ ηδ πχνα ηςκ παιέκςκ πανηαεηχκ. Ώνπζηά, εα βίκεζ ακαθμνά ζηδκ
έκκμζα ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ ζηζξ πμζηίθεξ ιμνθέξ πμο ιπμνεί κα θάαεζ. Νηδ ζοκέπεζα, εα
απμδμεεί ζφκημια ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ημ ηεζιεκζηυ ιήκοια ηςκ ηεζζάνςκ παναιοεζχκ ημο
Ξνζαζγά. Εαεχξ ημ έκα ηείιεκμ εζζπςνεζ ζημ άθθμ, είκαζ ακαβηαίμ κα ακαγδηδεμφκ ηα ηεζιεκζηά
αοηά ίπκδ, μζ ηεζιεκζηέξ ζπέζεζξ ηαζ κα πενζβναθμφκ μζ πμζηίθεξ ιμνθέξ δζαηεζιεκζηχκ ακαθμνχκ
πμο δζεζζδφμοκ, ζοκεζδδηά ή αζοκείδδηα, ηαζ εκημπίγμκηαζ ζηα ακςηένς παναιφεζα. Νηα
ζοιπενάζιαηα εα επζζδιακεεί δ δζαηεζιεκζηυηδηα αθεκυξ ιεκ ςξ ιζα ιμνθή εζδμθμβζηήξ
ακακέςζδξ ηδξ παζδζηήξ θμβμηεπκίαξ ηαζ αθεηένμο δε ςξ ιζα δοκαιζηή ηαζ εκδζαθένμοζα
ζδεμθμβζηή ηαζ παζδαβςβζηή δζάζηαζδ ζηα ζοβηεηνζιέκα παναιφεζα ημο Ξνζαζγά.
Θέμεηο-θιεηδηά: δζαηεζιεκζηυηδηα, ζφβπνμκμ παναιφεζ, Ξνζαζγάξ.

1. Πν ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο αλαθνξάο
1.1. Ε έλλνηα ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο
Νημκ ηθάδμ ηδξ εεςνίαξ ηαζ ηνζηζηήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ έπεζ δζαιμνθςεεί ιζα πθμφζζα
δζεεκήξ ηαζ εθθδκζηή αζαθζμβναθία ζπεηζηά ιε ημκ υνμ «δζαηεζιεκζηυηδηα». Κζ δζάθμνμζ
εεςνδηζημί έπμοκ απμηοπχζεζ, ηαηά ηαζνμφξ, ιε δζαθμνεηζηά ηνζηήνζα μ ηαεέκαξ, ηδ δζηή
ημοξ εηδμπή βζα ημκ αιθζθεβυιεκμ αοηυκ υνμ πμο παναηηδνίγεηαζ απυ βθςζζζηή
ακμιμζμβέκεζα, δδιζμονβχκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ έκα βυκζιμ πεδίμ δζαθυβμο. Ξα δφμ
επίπεδα ιεθέηδξ μνίγμκηαζ: α) ςξ δζαδζηαζία ηαζ/ή ςξ ακηζηείιεκμ ηαζ α) ςξ θαζκυιεκμ ηδξ
βναθήξ ηαζ/ή ςξ απμηέθεζια ηδξ ακάβκςζδξ. Γ δζαηεζιεκζηυηδηα, ημιαζηή έκκμζα ζημκ
ιεηαιμκηενκζζιυ, πνςηεσηή ηαζ πακηαπμφ πανμφζα ζηδ εεςνδηζηή ζηέρδ απυ
ανπαζμηάηςκ πνυκςκ, δζεονφκεηαζ πεναζηένς θυβς ημο παβηυζιζμο ζζημφ, μ μπμίμξ είκαζ
δζαηεζιεκζηυξ, δζεζημκζηυξ, δζαηαθθζηεπκζηυξ ηαζ δζαιεζζηυξ (Δδιδηνμφθζα, 2012: 362).
Ξμ «δζαηείιεκμ», ςξ ααζζηυ ζημζπείμ παναβςβήξ ηδξ θμβμηεπκζηυηδηαξ,
πνςημειθακίζηδηε ιε ημκ υνμ «δζαθμβζηυηδηα» ημο Bakhtin (Ναιανά, 1987: 23), μ μπμίμξ
ημκ πνδζζιμπμίδζε, βζα κα ημκίζεζ ηδ δοκαιζηή ζπέζδ ημο θυβμο ιε ημκ θυβμ άθθμο ηαζ ηδ
δζακηίδναζδ αοηχκ, εκχ έδςζε έιθαζδ ζηδ θέλδ, ηδ ιζηνυηενδ δμιζηή ιμκάδα ημο
ηεζιέκμο. Γ Kristeva, δ μπμία πνχηδ δζαηφπςζε ημκ υνμ «δζαηεζιεκζηυηδηα», ηαηά ηα ηέθδ
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ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960, μθείθεζ πμθθά ζηδ εεςνία ημο Bakhtin. ζηυζμ, εεςνχκηαξ
πενζμνζζηζηή ηδ θέλδ ηδ δζεφνοκε, ηαεζενχκμκηαξ ημ ηείιεκμ, πμο είκαζ πμθφ ακχηενδ
ιμκάδα απυ ηδ θέλδ, ηαζ οπμζηήνζλε υηζ «Εάεε ηείιεκμ ζοβηνμηείηαζ ςξ ιςζασηυ
παναεειάηςκ, ηάεε ηείιεκμ είκαζ απμννυθδζδ ηαζ ιεηαζπδιαηζζιυξ εκυξ άθθμο
ηεζιέκμο» (Kristeva 1978, υπ. ακαθ. ζημ Delcroix & Hallyn, 2000: 146). Ηε άθθα θυβζα, δ
δζαηεζιεκζηυηδηα δδθχκεζ ημοξ πμθθαπθμφξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ έκα θμβμηεπκζηυ
ηείιεκμ ζοκαπανηίγεηαζ απυ παναπμιπέξ, ικείεξ, επακαθήρεζξ, ιεηαζπδιαηζζιμφξ άθθςκ
ηεζιέκςκ, είκαζ δδθαδή «δζαηείιεκμ», ιε ηδκ έκκμζα υηζ απμηεθεί ημκ ηυπμ ζημκ μπμίμ
δζαζηαονχκμκηαζ αιέηνδηα άθθα ηείιεκα ηαζ οθίζηαηαζ ιυκμ πάνδ ζηζξ ζπέζεζξ ημο ιε
αοηά ηα άθθα ηείιεκα (Abrams, 92016: 180). Ξδ δζεονοιέκδ έκκμζα ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ
επζζδιάκεζ ηαζ μ Barthes (2001: 141): «Ξμ ηείιεκμ είκαζ έκα πθέβια ακαθμνχκ,
πνμενπυιεκςκ απυ ηζξ πίθζεξ ηυζεξ εζηίεξ πμθζηζζιμφ». Εαζ βζα κα ημ πμφιε δζαθμνεηζηά,
ημ θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ δεκ δδιζμονβείηαζ εη ημο ιδδεκυξ, αθθά επακαθαιαάκεζ ή
απμζζςπά άθθα ένβα, ανίζηεηαζ, δδθαδή, ζε δζαθεηηζηή ζπέζδ ζοβπνμκζηά ηαζ δζαπνμκζηά
ιε ημοξ ζοκηνυθμοξ ημο (Ναιανά, 1987: 111-112).
Γ Kristeva (Still & Worton, 1996), ιάθζζηα, ημκίγεζ υηζ έκα ηείιεκμ δεκ ιπμνεί κα
οπάνλεζ ςξ ενιδηζηυ ή αοηυκμιμ υθμ ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, δεκ θεζημονβεί ςξ ηθεζζηυ ή
αφηανηεξ ζφζηδια ηαζ αοηυ ζοιααίκεζ βζα δφμ θυβμοξ: Λνχημκ, μ ζοββναθέαξ είκαζ
ακαβκχζηδξ ηεζιέκςκ, πνζκ βίκεζ μ ίδζμξ δδιζμονβυξ ημοξ, ζοκεπχξ ημ ένβμ ημο
δζαπενκάηαζ ακαπυθεοηηα απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ θμβμηεπκζηή ημο ειπεζνία, ιέζα απυ
ακαθμνέξ, παναπμιπέξ, παναεέιαηα ηαζ ηάεε είδμοξ επζδνάζεζξ ηαζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ
δδιζμονβεί ημοξ υνμοξ βζα ιζα κέα ακάβκςζή ημο. Δεφηενμκ, μ ακαβκχζηδξ πνμζεββίγεζ
ηαζ πανάβεζ ημ κυδια εκυξ ηεζιέκμο ιυκμ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ ακάβκςζδξ ςξ πνμσυκ
αθθδθμ-βμκζιμπμίδζδξ ηαζ αθθδθμ-ηνμθμδυηδζδξ ημο ηεζιεκζημφ οθζημφ ηαζ ηδξ
θμβμηεπκζηήξ ημο ειπεζνίαξ.
ΐέααζα, πνζκ απυ ηδκ Kristeva ηαζ μ Barthes ακαθένεδηε ζημκ υνμ «ηνοπημβναθία»,
πμο έπεζ υιμζμ πενζεπυιεκμ ιε αοηυκ ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ, ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα
οπμζηήνζγε υηζ, υζμ ηαζ ακ έκα ηείιεκμ δίκεζ ηδκ αίζεδζδ ημο κέμο, ημο ηαζκμφνζμο, ηδξ
«θνεζηάδαξ», πάκηα εα πενζθαιαάκεζ ζημζπεία απυ άθθα ηείιεκα ημο ίδζμο ή άθθμο
ζοββναθέα (Εμονάηδ, 2008: 107-108). Νοβηεηνζιέκα, έβναθε υηζ «έκα ηείιεκμ […] είκαζ έκαξ
πχνμξ ιε πμθθαπθέξ δζαζηάζεζξ, υπμο πακηνεφμκηαζ ηαζ αθθδθμαιθζζαδημφκηαζ πμζηίθεξ
βναθέξ, απυ ηζξ μπμίεξ ηαιζά δεκ είκαζ ανπζηή. Ξμ ηείιεκμ είκαζ έκα πθέβια ακαθμνχκ,
πνμενπμιέκςκ απυ ηζξ πίθζεξ ηυζεξ εζηίεξ πμθζηζζιμφ» (Barthes, 2007: 141). Κ ίδζμξ,
ιάθζζηα, επζκυδζε ημκ υνμ «άπεζνδ δζαηεζιεκζηυηδηα», ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ μζ
ακαβκχζηεξ πανάβμοκ κυδια ιέζα απυ έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ, ημ μπμίμ απμηαθεί
«ακηζηαημπηνζζιυ απυ παναπμιπέξ», πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ «Ξμ Αβχ πμο πνμζεββίγεζ
ημ ηείιεκμ είκαζ ήδδ ιζα πθδεοκηζηυηδηα απυ άθθα ηείιεκα, απυ άπεζνμοξ, ή, αηνζαέζηενα,
απμθεζεέκηεξ ηχδζηεξ» (Barthes, 2008, υπ. ακαθ. ζημ Wilkie-Stibbs, 2009: 297).
Κ Riffaterre εκηάζζεζ ζηδ δζηή ημο εεςνία ηδκ έκκμζα ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ
οπμζηδνίγεζ υηζ ημ «δζαηείιεκμ» βίκεηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ ηεζιέκςκ πμο ανίζημοιε ζηδ
ικήιδ ιαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακάβκςζδξ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο ηεζιέκμο (Ναιανά, 1987:
24). Εαηά ημκ εεςνδηζηυ, μζ πμθθαπθέξ ακαβκχζεζξ μθείθμκηαζ ηυζμ ζημκ εκενβυ νυθμ
πμο παίγεζ μ ακαβκχζηδξ υζμ ηαζ ζηδ θφζδ ημο ηεζιέκμο (Ναιανά, 1987: 111). Νοκεπχξ,
«ηα ηείιεκα είκαζ εθαζηζηά, ηαζ ηα πθαίζζα ή ηα υνζά ημοξ ιπμνμφκ πάκηα κα
ακαζπεδζαζημφκ απυ ημοξ ακαβκχζηεξ» (Chandler, π.π.).
Ξδ δζαηεζιεκζηυηδηα ηάεε ηεζιέκμο πενζβνάθεζ ηαζ μ Foucault (2017), υηακ δδθχκεζ
υηζ: «Ξα ζφκμνα εκυξ αζαθίμο δεκ είκαζ πμηέ λεηάεανα: πένα απυ ημκ ηίηθμ, ηζξ πνχηεξ
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βναιιέξ ηαζ ηδκ ηεθεοηαία ηεθεία, πένα απυ ηδκ εζςηενζηή ημο δζάηαλδ ηαζ ηδκ αοηυκμιδ
ιμνθή ημο, είκαζ εβηθςαζζιέκμ ιέζα ζε έκα ζφζηδια ακαθμνχκ πνμξ άθθα αζαθία, άθθα
ηείιεκα, άθθεξ πνμηάζεζξ: είκαζ έκαξ ηυιαμξ ζε έκα δίηηομ - έκα δίηηομ ακαθμνχκ».
Έκαξ ζοκμπηζηυξ μνζζιυξ ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ δζαηοπχκεηαζ απυ ηδ Βεναμφ
6
( 2012: 166), ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ δζαηεζιεκζηυηδηα είκαζ «δ ζοβπνμκζηή ηαζ δζαπνμκζηή
ζπέζδ ζοκφπανλδξ ηαζ δζανημφξ επζημζκςκίαξ ακάιεζα ζηα ηείιεκα, πμο δζέπεζ ηδ
δδιζμονβία, ια ηαζ ηδκ ακάβκςζή ημοξ», δ μπμία ηαζ πνμζεέηεζ, αημθμφεςξ, υηζ «δ
δζαηεζιεκζηυηδηα δεκ έπεζ κα ηάκεζ ιυκμ ιε ηα ηείιεκα, αθθά ηαζ ιε ιζα ζεζνά άθθςκ
παναζηάζεςκ ηαζ ειπεζνζχκ. Απδνεάγεηαζ απυ ελςθμβμηεπκζηέξ ηαζ ελςηεζιεκζηέξ
ζοκζζηχζεξ» (Βεναμφ, 62012: 169).
Εαηαθήβμκηαξ, ακαθμνζηά ιε ηδκ πανάεεζδ ηςκ εκδεζηηζηχκ μνζζιχκ, μζ μπμίμζ,
ηαηά ηαζνμφξ, δζαηοπχεδηακ βζα ηδ δζαηεζιεκζηυηδηα, ζδιεζχκμοιε ηα ελήξ: Γ
δζαηεζιεκζηυηδηα αθεκυξ ιεκ εειεθζχκεζ ηδκ ηεζιεκζηυηδηα, άνα θεζημονβεί ζε επίπεδμ
παναβςβήξ ημο ηεζιέκμο απυ ηδκ πθεονά ημο ζοββναθέα, αθεηένμο δε απμηεθεί ααζζηυ
ηαεμνζζηζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ θμβμηεπκζηήξ ακάβκςζδξ, άνα θεζημονβεί ζε επίπεδμ
πνυζθδρδξ ημο ένβμο απυ ηδκ πθεονά ημο ακαβκχζηδ. Εαζ βζα κα ημ πμφιε δζαθμνεηζηά,
δ θμβζηή ημο ζοββναθέα, μ μπμίμξ μνβακχκεζ ηαζ πνμηείκεζ έκα ιήκοια, ανίζηεηαζ ζε
άιεζδ ζοκάνηδζδ ιε ηδ θμβζηή ημο ακαβκχζηδ, μ μπμίμξ ηαθείηαζ κα ημ ακζπκεφζεζ ηαζ κα
ημ ζδιαζζμδμηήζεζ (Νζαθθέηδξ, 2005: 20). Νοκεπχξ, δ έκκμζά ηδξ ζοκδέεηαζ ζαθχξ ιε ηδ
ζοβηνζηζηή πνμζέββζζδ ηαζ ιεθέηδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ακαπηφζζεηαζ, ζπεδυκ πανάθθδθα,
ιε ηδ εεςνία ηδξ ακαβκςζηζηήξ ακηαπυηνζζδξ.
1.2. Ινξθέο / θαηεγνξηνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο
Νημ επίπεδμ ηςκ ηεζιέκςκ, δ ζδιαζζμθμβζηή εκζςιάηςζδ ημο δζαηεζιέκμο ζημ ανπζηυ
πθαίζζμ επζηοβπάκεηαζ ιέζα απυ πμζηίθεξ δοκαηυηδηεξ πμο ζοκζζημφκ ηζξ δζάθμνεξ
ιμνθέξ/ηαηδβμνίεξ ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ. Νοβηεηνζιέκα, δ ηςδζημπμίδζδ ηδξ Βεναμφ
(62012: 172-173), δζαηνίκεζ ηζξ ελήξ εηθάκζεζξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ: α) Ξμ ηείιεκμ εββνάθεηαζ,
ειπενζέπεηαζ ζε έκα άθθμ ιε ηδ ιμνθή απμζπαζιάηςκ ή ακαθμνχκ. α) Ξμ ηείιεκμ
δζαζηεοάγεηαζ, δδθαδή ιεηαθένεηαζ ηαζ πανμοζζάγεηαζ ημ πνςηυηοπμ θμβμηεπκζηυ ένβμ
ζηα παζδζά. Γζα πανάδεζβια: ζ. ηείιεκα πμο ήηακ βναιιέκα ηαζ απεοεφκμκηακ ηαηά ημ
πανεθευκ ζε εκήθζηεξ, υπςξ ηα ηείιεκα ηςκ ηθαζζηχκ, ΐίαθμξ, Κδφζζεζα, Ναίλπδν (Βεναμφ,
6
2012: 123 Εακαηζμφθδ, 2004: 223), ζζ. παθαζυηενα ηείιεκα πνμθμνζηήξ πανάδμζδξ (π.π.
θασηά παναιφεζα), ζζζ. ένβα πμο βνάθηδηακ απυ επχκοιμοξ ζοββναθείξ ζε παθαζυηενεξ
επμπήξ, ηείιεκα δζαθμνεηζηχκ πςνχκ ηαζ ημοθημφναξ (Εακαηζμφθδ, 2004: 221-227). β) Ξμ
ηείιεκμ ιεηαβνάθεηαζ, ιε ηδκ έκκμζα ηδξ ακηζζηνμθήξ, ζφβηνμοζδξ ή οπμκυιεοζδξ ημο
ανπζημφ ηεζιέκμο απυ ημ δεοηενμβεκέξ. δ) Ξμ ηείιεκμ ιεημοζζχκεηαζ, δδθαδή
ιεηαιμνθχκεηαζ ζε δζαθήιζζδ, πμθζηζηή βεθμζμβναθία, πμθζηζηή αθίζα.
Γ Wilkie-Stibbs (2009: 300) πνμηείκεζ ηδ δζηή ηδξ ηαηδβμνζμπμίδζδ, ακαθμνζηά ιε ηδ
δζαηεζιεκζηυηδηα ζημ επίπεδμ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ, ςξ ελήξ: α) Παναεέιαηα,
δδθαδή ακαθμνέξ, οπαζκζβιμί πμο παναπέιπμοκ ζε θμβμηεπκζηά ή ιδ θμβμηεπκζηά ένβα.
Γζα πανάδεζβια, ηίηθμζ θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ υζμ ηαζ ιοεζζημνδιαηζηχκ δνχςκ,
ζοζπεηίγμκηαξ δνάζεζξ ηαζ ηαηαζηάζεζξ ημο πανυκημξ θμβμηεπκζημφ ηεζιέκμο ιε μιυθμβεξ
ημο ηεζιέκμο ακαθμνάξ (Λαπακηςκάηδξ, 32013: 249-250). α) Ηείιεκα ιίιδζδξ πμο
επζπεζνμφκ κα πανςδήζμοκ, κα ιζιδεμφκ, κα ιεηαθνάζμοκ ή κα οπμηαηαζηήζμοκ ημ
πνςηυηοπμ ηαζ απεθεοεενχκμοκ ημοξ ακαβκχζηεξ ημοξ απυ ημκ εαοιαζιυ βζα ημοξ
ιεβάθμοξ ζοββναθείξ ημο πανεθευκημξ, εκχ, ζοκήεςξ, θεζημονβμφκ ςξ πνμηείιεκμ ημο
πνςηυηοπμο βζα ημοξ ιεηαβεκέζηενμοξ ζοββναθείξ. β) Ηείιεκα είδμοξ, υπμο
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μιαδμπμζμφκηαζ ηαοημπμζήζζιεξ ημζκέξ δέζιεξ ηςδίηςκ ηαζ θμβμηεπκζηχκ ζοιαάζεςκ ζε
ακαβκςνίζζια ζπήιαηα, ηα μπμία επζηνέπμοκ ζημοξ ακαβκχζηεξ κα ηα ακαγδημφκ ηαζ κα
ηα εκημπίγμοκ. Εαηά ημκ Λαπακηςκάηδ (32013: 250), ηα ηείιεκα αοηά εκηάζζμκηαζ ζε δφμ
οπμηαηδβμνίεξ: ζ.
Ηεηαβναθή ηθαζζηχκ παναιοεζχκ ζε παζδζηά ή κεακζηά
ιοεζζημνήιαηα ιε ή πςνίξ ακηζζηνμθή. ζζ. Δζαηήνδζδ ημο ααζζημφ εέιαημξ ηαζ ιεηααμθή
άθθςκ ζημζπείςκ, υπςξ δ ζζημνία, μζ παναηηήνεξ η.ά.
Κ Genette, ακαθενυιεκμξ ζηδκ έκκμζα ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ ακαζνχκηαξ ηδκ
(Palimpsestes, 1982, υπ. ακαθ. ζημ Delcroix & Hallyn, 2000: 165), πνμηείκεζ έκακ εονφηενμ
υνμ, αοηυκ ηδξ «οπενδζαηεζιεκζηυηδηαξ», ηδξ «οπενηεζιεκζηυηδηαξ» (hypertextualité) ή
«ηεζιεκζηήξ οπενααηζηυηδηαξ», ςξ ελήξ: «ηάεε ζπέζδ πμο ζοκδέεζ έκα ηείιεκμ ΐ, ημ υπμζμ
εα μκμιάζς οπεν-ηείιεκμ, ι‘ έκα πνμδβμφιεκμ ηείιεκμ Ώ, ημ μπμίμ εα μκμιάζς αεααίςξ
οπμ-ηείιεκμ, πμο πάκς ημο ειθοηεφεηαζ ημ πνχημ ηαηά ηνυπμ πμο δεκ έπεζ ζπέζδ ιε
ζπυθζμ (Palimpsestes, 1982, υπ. ακαθ. ζημ Νζαθθέηδξ, 2005: 40). Έηζζ, δ οπενηεζιεκζηυηδηα
ημο Genette πνμαάθθεζ εκενβδηζηά πνμβεκέζηενα ηείιεκα ζε κέα ηαζ δζαθμνεηζηά δίηηοα
ζδιαζίαξ ηαζ ζδιαζζμδυηδζδξ ηαζ απμηηά εονφηενμ πενζεπυιεκμ απυ αοηυ ηδξ
δζαηεζιεκζηυηδηαξ ηδξ Kristeva (Εμονάηδ, 2008: 106). Δζαηνίκεζ, ιάθζζηα, πέκηε ηφπμοξ
αθθδθεπίδναζδξ ηςκ ηεζιέκςκ: α) Γ δζαηεζιεκζηυηδηα, υπςξ ηδκ ακέπηολε δ Kristeva,
δδθαδή δ πανμοζίαζδ εκυξ ηεζιέκμο ιέζα ζε έκα άθθμ ηείιεκμ, ιε ηδ ιμνθή ημο
παναεέιαημξ, ηδξ ακάικδζδξ, ηδξ θμβμηθμπήξ ηαζ ημο οπαζκζβιμφ. α) Γ
παναηεζιεκζηυηδηα (ημ πενζηείιεκμ ηαζ ημ επζηείιεκμ, υ,ηζ δδθαδή ζοκμδεφεζ ημ ηείιεκμ
εκηυξ ηαζ εηηυξ αζαθίμο) πμο ζοβηνμηείηαζ απυ δεοηενεφμκηα ζημζπεία, υπςξ ημ ελχθοθθμ,
μ ηίηθμξ, μ οπυηζηθμξ, μ πνυθμβμξ, μ επίθμβμξ, δ εζημκμβνάθδζδ, μζ ζδιεζχζεζξ, μζ
οπμζδιεζχζεζξ, δ πνμιεηςπίδα, ημ δεθηίμ ηφπμο, ηα πνμζπεδζάζιαηα η.ά. β) Γ
ιεηαηεζιεκζηυηδηα, πμο αθμνά ηδκ ηνζηζηή ζπέζδ ηαζ ημκ ζπμθζαζιυ εκυξ ηεζιέκμο ζε έκα
άθθμ. δ) Γ οπενηεζιεκζηυηδηα, πμο ακαθένεηαζ ζε ηάεε ζπέζδ πμο εκχκεζ έκα
ιεηαβεκέζηενμ ηείιεκμ («οπενηείιεκμ») ιε έκα πνςημβεκέξ ηείιεκμ («οπμηείιεκμ»), ιέζς
ημο ιεηαζπδιαηζζιμφ ημο εέιαημξ (επελενβαζία, ιεηαηνμπή, επέηηαζδ), ημο ηνυπμο
βναθήξ, ηςκ ζζςπδνχκ ηαζ ίζςξ αζοκείδδηςκ δεζιχκ ιε ηζξ εζδμθμβζηέξ ηαηδβμνίεξ,
πςνίξ κα δίκεζ θααή ζε έκα ζπυθζμ. ε) Γ ανπζηεζιεκζηυηδηα, πμο δδθχκεζ ηδκ έκηαλδ ημο
ηεζιέκμο («βεκεηζηυ ηαεεζηχξ») ζε πμζηίθδξ βεκζηυηδηαξ εζδμθμβζηέξ ηαλζκμιζηέξ
ηαηδβμνίεξ (π.π. ιμνθέξ, ηφπμοξ, είδδ, βέκδ), πςνίξ, ςζηυζμ, κα οπμβναιιίγεζ ηάπμζα
ηαηδβμνζμπμίδζδ, αθθά πνμζδζμνίγεζ ημκ «μνίγμκηα πνμζδμηζχκ» ημο ακαβκχζηδ ηαζ
επμιέκςξ ηδκ πνυζθδρδ ημο ένβμο.
Ξέθμξ, μ John Stephens (1992, υπ. ακαθ. ζημ Κζημκμιίδμο, 2011: 73-75
Λαπακηςκάηδξ, 32013: 249) επζπεζνεί ιία άθθμο είδμοξ ηςδζημπμίδζδ ηδξ
δζαηεζιεκζηυηδηαξ, ακαθένμκηαξ ηα ανπζηά ηείιεκα ιε ηα μπμία έκα δεοηενμβεκέξ ηείιεκμ
ιπμνεί κα ακαπηφλεζ ιίαξ ιμνθήξ δζαηεζιεκζηήξ ζπέζδξ. Ώοηά ηα ηείιεκα, θμζπυκ, ιπμνεί
κα είκαζ: α) Πνμδβμφιεκα ή πνχζια ηείιεκα ζηα μπμία ημ δεοηενμβεκέξ ηείιεκμ
ακαθένεηαζ άιεζα, εββνάθμκηαξ μθυηθδνα απμζπάζιαηά ημοξ, ή έιιεζα, ιε απθέξ
ακαθμνέξ ζε αοηά. α) Γκςζηή ζζημνία (π.π. παναιφεζ) πμο οπάνπεζ ζε δζάθμνεξ
παναθθαβέξ/εηδμπέξ, αθθά δ ζζημνία δεκ πνεζάγεηαζ κα έπεζ ηάπμζμ πνμ-ηείιεκμ, δδθαδή
κα ακαθένεηαζ ζε ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ. β) Ανπεηοπζηή ζζημνία, έκα ηθαζζηυ ιμηίαμ (π.π.
ιζα ακαγήηδζδ, μ βήζκμξ πανάδεζζμξ, δ ένδιδ πχνα, μ ήνςαξ πμο ζχγεζ ηδκ πχνα απυ
ιία ηαηάνα ή έκα ηέναξ, ημ παιέκμ παζδί, μ ηαηαθνμκειέκμξ δεφηενμξ αδενθυξ πμο
βίκεηαζ ζπμοδαίμξ). δ) Θμβμηεπκζηά είδδ ηαζ θμβμηεπκζηέξ ζοιαάζεζξ, π.π. παναιφεζα,
«ζπμθζηέξ ζζημνίεξ», αζηοκμιζηέξ ζζημνίεξ, ζζημνίεξ ιε θακηάζιαηα, ιφεμζ. Ξα είδδ αοηά
παναηηδνίγμκηαζ απυ ζοβηεηνζιέκεξ ακαβκςνίζζιεξ ζοιαάζεζξ ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκυ
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ημοξ, ηδ δμιή ημοξ, ημοξ παναηηήνεξ ημοξ ηαζ ηζξ ζοιπενζθμνέξ ημοξ, ηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα
οζμεεηεί έκα δεοηενμβεκέξ ηείιεκμ. ε) Ημζκςκζηέξ-ζζημνζηέξ αθδβήζεζξ, ηείιεκα ή
πενζζηάζεζξ, δδθαδή απμζπάζιαηα ζπεηζηχκ εββνάθςκ, άνενα εθδιενίδςκ, ακαθμνέξ ζε
ζζημνζηά βεβμκυηα, ημπςκοιίεξ ηαζ οπανηηά πνυζςπα. ζη) Άθθεξ ιμνθέξ ηέπκδξ, υπςξ
γςβναθζηή, θασηά ηναβμφδζα, ηζκδιαημβνάθμξ, ηδθευναζδ ηαζ πνυζθαηα δ δζαθήιζζδ. γ)
Ιεηαβεκέζηενα ηείιεκα, υπμο ημ δεοηενμβεκέξ ηείιεκμ πμο ελεηάγεηαζ είκαζ βναιιέκμ ςξ
πνμβεκέζηενμ ημο ανπζημφ ηαζ θεζημονβεί ςξ ηέημζμ. Νηδκ πενίπηςζδ αοηή, μζ ζφβπνμκμζ
εεςνδηζημί ζζπονίγμκηαζ υηζ δ θεζημονβία ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ είκαζ «απνμκζηή», ιε ηδκ
έκκμζα υηζ μ ακαβκχζηδξ ιπμνεί κα ένεεζ ζε επαθή ιε ηείιεκα ιε ηοπαία πνμκμθμβζηή
ζεζνά, δδθαδή κα δζααάζεζ πνχηα ηα Σνία Ιζηνά Θοηάηζα ηαζ φζηενα ηα Σνία Γμονμοκάηζα
(Κζημκμιίδμο, 2011: 74-75).
Εαηαθήβμκηαξ, ζηυπμξ ηδξ πανμφζαξ εζζαβςβήξ είκαζ αθεκυξ ιεκ κα πενζβνάρεζ ζε
βεκζηέξ βναιιέξ ηδκ έκκμζα ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ, έκα βεκζηυ ηαζ δζαπνμκζηυ θαζκυιεκμ,
ιζα παιπάθαζα δζαδζηαζία υζμ ηαζ δ ηαηαβεβναιιέκδ ακενχπζκδ ειπεζνία (βζα
πανάδεζβια ηα μιδνζηά έπδ πμο απμηεθμφκ ηα ανπαζυηενα δείβιαηα αλζμπμίδζδξ ηδξ
δζαηεζιεκζηυηδηαξ). Λνυηεζηαζ ,δδθαδή, βζα ιζα έκκμζα δ μπμία ζημκ πχνμ ηδξ εεςνίαξ ηδξ
θμβμηεπκίαξ ακηζηαηέζηδζε ημοξ υνμοξ «επίδναζδ» ηαζ «ιίιδζδ». Ώθεηένμο κα
πανμοζζάζεζ ζοκμπηζηά ηζξ πμζηίθεξ ιμνθέξ/ηαηδβμνζμπμζήζεζξ πμο ιπμνεί κα θάαεζ ηαζ
υπζ κα δζεζζδφζεζ ζημ αάεμξ ηςκ δζαθυνςκ εεςνζχκ, ηαευζμκ δ ζοβηεηνζιέκδ έκκμζα,
ηαηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα, απμηεθεί ακηζηείιεκμ ζογήηδζδξ ηαζ πνμαθδιαηζζιμφ, εκχ
παναηδνείηαζ, πανάθθδθα, δζεφνοκζδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ.
2. Δηαθεηκεληθόηεηα θαη Ναηδηθή Θνγνηερλία
Νημκ πχνμ ηδξ Λαζδζηήξ Ζμβμηεπκίαξ, ηαζ ζδζαίηενα ηδξ ζφβπνμκδξ, δ δζαηεζιεκζηυηδηα
είκαζ ιζα πνμκμιζαηή ζοββναθζηή επζθμβή ηαζ ζηναηδβζηή εκηοπςζζαηά αζζεδηή ηαζ
δζενεοκήζζιδ, αθεκυξ ιεκ βζαηί ηα αθεηδνζαηά ηείιεκα, ηαζ ιάθζζηα ηα παναιφεζα,
ακήημοκ ζημκ πχνμ ηδξ, αθεηένμο δε βζαηί ηα ηθαζζηά ηείιεκα βζα παζδζά πνμζθένμοκ
έκα δεδμιέκμ ηθεζζηυ ζφζηδια, ελαζνεηζηά αμθζηυ, θυβς έηηαζδξ, δζάδμζδξ ηαζ αηνίαεζάξ
ημο, βζα κα θεζημονβήζεζ ςξ ηχδζηαξ επζημζκςκίαξ, ηαεχξ ηαζ έκα ακαβκςνίζζιμ ζηίβια
ηδξ πμθζηζζιζηήξ ιαξ πανάδμζδξ, αθθά ηαζ, ηαοηυπνμκα, δδιζμονβείηαζ έκα πεδίμ υπμο
ζοκοπάνπμοκ ημ ανπζηυ ηαζ ημ δεοηενμβεκέξ ηείιεκμ ηαζ ηα κμήιαηα πμο
ηαηαζηεοάγμκηαζ πνμηφπημοκ απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ αοηχκ (Βεναμφ, 62012
Κζημκμιίδμο, 2011). Νημ πθαίζζμ αοηυ δ πανμφζα ενβαζία εα ακαγδηήζεζ δζαηεζιεκζηά
ζημζπεία ζηδ ζεζνά Παναιφεζα απυ ηδ πχνα ηςκ παιέκςκ πανηαεηχκ ημο Αοβέκζμο
Ξνζαζγά. Δζεοηνζκίγμοιε υηζ ηα δζαηεζιεκζηά ζημζπεία εα ακαγδηδεμφκ ζε ηεζιεκζηυ επίπεδμ,
ςζηυζμ δ δζαηεζιεκζηυηδηα δεκ ζοκακηάηαζ ιυκμ ζημ ηείιεκμ αθθά ηαζ ζηδκ εζηυκα ηαζ
πμζηίθεξ είκαζ μζ ιμνθέξ ιε ηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα ηαηαβναθεί, ακάθμβα ιε ηδκ
εονδιαηζηυηδηα ηαζ ημ εκδζαθένμκ πμο πανμοζζάγεζ (Ξζζθζιέκδ, 2007).
2.1. Πα «Ναξακχζηα απφ ηε ρψξα ησλ ρακέλσλ ραξηαεηψλ» ηνπ Γπγέληνπ Πξηβηδά:
Νεξηερφκελν θαη θεηκεληθφ κήλπκα
Γ ζοθθμβή Παναιφεζα απυ ηδ πχνα ηςκ παιέκςκ πανηαεηχκ πενζθαιαάκεζ ηέζζενζξ
παναιοεζαηέξ δζαζηεδαζηζηέξ ζζημνίεξ βζα παζδζά δθζηίαξ 6 έςξ 9 εηχκ: α) Ε Δυκα
Σενδδυκα ηαζ ημ ιοζηζηυ ηδξ βαιήθζαξ ημφνηαξ (Εαθέκηδξ 2001, ζεθ. 60, εζη.: Εαηενίκα
ΐενμφηζμο). α) Ο Ζβκάηζμξ ηαζ δ βάηα (Εαθέκηδξ 2001, ζεθ. 44, εζη.: ΐαββέθδξ Λαοθίδδξ). β)
Οζ Υεθχκεξ ημο Βανχκμο (Εαθέκηδξ 2002 ζεθ. 60, εζη.: Θαηαθία Εαπαηζμφθζα:). δ) Σμ Σδβάκζ
ημο Δήιζμο (Εαθέκηδξ 2002 ζεθ. 52, εζη.: Θαηαθία Εαπαηζμφθζα).
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Ε Δυκα Σενδδυκα ηαζ ημ ιοζηζηυ ηδξ βαιήθζαξ ημφνηαξ: Γ Δυκα Ξενδδυκα, ιζα
πακέιμνθδ ηονά, έπεζ ημ πζμ βθοηυ ηαζ θςηεζκυ παιυβεθμ ημο ηυζιμο, αθθά ιμπεδνή ηαζ
φπμοθδ ροπή. Έηζζ, θμζπυκ, υηακ μ πζζηυξ ηδξ ηαενέθηδξ ηδκ πθδνμθμνεί υηζ έκα
ημνζηζάηζ πμο ημ θέκε Ζμοηία έπεζ έκα παιυβεθμ αηυιδ πζμ υιμνθμ απυ ημ δζηυ ηδξ,
απμθαζίγεζ κα αάθεζ ζε εθανιμβή ηα φπμοθα ζπέδζά ηδξ βζα κα ηαηαζηνέρεζ ηα δυκηζα ηδξ
Ζμοηίαξ. Θα ιπμνέζεζ δ Ζμοηία κα ακηζζηαεεί ζημκ πεζναζιυ ηδξ οπένμπδξ, ηενάζηζαξ
δεηαχνμθδξ βαιήθζαξ ημφνηαξ. Εαζ ηζ εα απμβίκεζ δ Δυκα Ξενδδυκα;
Ο Ζβκάηζμξ ηαζ δ Γάηα: Νηδ ιοεζηή αζαθζμεήηδ ηδξ Φμονθμονιαένβδξ, ζημ
δζαημζζμζηυ ελδημζηυ νάθζ ιζαξ ιζζμζηυηεζκδξ αίεμοζαξ, γεζ μ Δβκάηζμξ, έκαξ
δζακμμφιεκμξ πμκηζηυξ πμο ηνεθαίκεηαζ κα ηνχεζ αζαθία. Ώκάιεζα ζηα αζαθία ηδξ
αζαθζμεήηδξ ανίζηεηαζ ζε ιζα παθζά γςμθμβία δ γςβναθζά ιζαξ βάηαξ, ηδκ μπμία
απμθαζίγεζ κα «θάεζ» Δβκάηζμξ. Ξμ ηαηυνεςιά ημο, υιςξ, πνμηαθεί πακζηυ ζηδ
Φμονθμονιαένβδ, εκχ μ ίδζμξ μ Δβκάηζμξ πζζηεφεζ υηζ ιε ηδκ ίδζα εοημθία ιπμνεί κα θάεζ
ηαζ ιζα αθδεζκή βάηα. Γ ζηζβιή ηδξ αθήεεζαξ δεκ ανβεί κα θηάζεζ.
Οζ Υεθχκεξ ημο Βανχκμο: Κ πάιπθμοημξ αανχκμξ Φθαθ Φμκ Φθμοθ έπεζ
αθάκηαζηα πμθθά θεθηά, αθθά δεκ είκαζ εοπανζζηδιέκμξ, βζαηί θμαάηαζ ημοξ ηθέθηεξ.
Πηίγεζ, θμζπυκ, βφνς απυ ημκ πφνβμ ημο ιζα ρδθή ιάκηνα ιε ζονιαηυπθεβια, βειίγεζ ημκ
ηήπμ ημο ιε παβίδεξ, αάγεζ μβδυκηα επηά ζοκαβενιμφξ ηαζ ηεθζηά αβμνάγεζ ημ πζμ ιεβάθμ,
ημ πζμ αηνζαυ ηαζ ημ πζμ ακεεηηζηυ πνδιαημηζαχηζμ ημο ηυζιμο ηαζ ηθεζδχκεηαζ ιέζα ιαγί
ιε ημοξ εδζαονμφξ ημο. Γ γςή ημο, υιςξ, αθθάγεζ νζγζηά, υηακ ιζα πνςημπνμκζάηζηδ
αναδζά έκαξ δζαννήηηδξ ηαηαθένκεζ κα δζαννήλεζ ημ απανααίαζημ πνδιαημηζαχηζμ.
Σμ ηδβάκζ ημο Δήιζμο: Έκαξ αθδνδιέκμξ πμζδηήξ ιπαίκεζ ηαηά θάεμξ ζημκ ηήπμ ηςκ
ακαηηυνςκ ηαζ ενςηεφεηαζ πανάθμνα ηδκ ςναία Ξζνακηχ, ηδκ ηυνδ ημο ααζζθζά
Λαπμοθμφηζζημο ημο Λμθφβκςιμο. Απεζδή, υιςξ, απυ ηδ πανά ημο παναααίκεζ ηζξ
απαβμνεοιέκεξ πζκαηίδεξ ηαζ ανπίγεζ κα ηάκεζ ημφιπεξ ζημ ααζζθζηυ βναζίδζ ηαζ κα ιαδάεζ
ιανβανίηεξ –ηάηζ πμο απαβμνεφεηαζ, αέααζα αοζηδνά– μ ααζζθζάξ ημκ ηαηαδζηάγεζ ζε
εάκαημ. Ξυηε, υιςξ, ανπίγμοκ κα ηαηαθεάκμοκ, μ έκαξ ιεηά ημκ άθθμκ, μζ αββεθζμθυνμζ
ημο ακαπμθάζζζημο ααζζθζά, μ μπμίμξ αθθάγεζ ζοκέπεζα βκχιδ ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ
εηηέθεζδξ ημο ηαηάδζημο: ιε ηζεημφνζ, ιε ηδβάκζ ή ιε πζπένζ; Αηηυξ ακ ενζαιαεφζεζ δ
αβάπδ...
Ξα παναιφεζα αοηά πενζθαιαάκμοκ ιζα εηενμεάθεζα ιδκοιάηςκ πμο
ζοζπεζνχκμκηαζ βφνς απυ ημκ δζπμθζηυ άλμκα ηαθυ εκάκηζα ζημκ ηαηυ ηαζ ημκ ηεθζηυ
ενίαιαμ ημο πνχημο (Λαπακηςκάηδξ, 2007). Νηδ Δυκα Σενδδυκα ηαηαδζηάγεηαζ δ
εβςπάεεζα, μ κανηζζζζζιυξ, δ ιαηαζμδμλία ηαζ δ αθαγμκεία. Νημκ Ζβκάηζμ ηαζ ηδ Γάηα
ηζιςνείηαζ δ έπανζδ ηαζ μ δμκηζπςηζζιυξ, αθθά ηαζ δ αμοθζιία ημο Δβκάηζμο ιπμνεί κα
παναθθδθζζηεί ιε ηδκ πενζπέηεζα ηδξ ακάβκςζδξ ηαζ ιάθζζηα ηδξ πανακάβκςζδξ, δδθαδή
ηδκ επζθακεζαηή επαθή ιε ηδ θμβμηεπκία, αθμφ ηαηαανμπείγεζ ηζξ ζεθίδεξ ηςκ αζαθίςκ,
πςνίξ κα ζοκεζδδημπμζεί ηδκ αλία ηαζ ημ πενζεπυιεκυ ημοξ. Νηζξ Υεθχκεξ ημο Βανχκμο
ηαηαηνίκμκηαζ δ απθδζηία, δ θζθανβονία, δ ζοζζχνεοζδ ημο πθμφημο, μ εβηθεζζιυξ ζηα
οθζηά αβαεά πμο δεκ δζαζθαθίγμοκ ηδκ εοηοπία. Νημ Σδβάκζ ημο Δήιζμο, ζηδθζηεφεηαζ μ
ηυζιμξ ηδξ ελμοζίαξ, δ δοζηνμπία, δ ακαπμθαζζζηζηυηδηα, ημ εοιεηάαμθμ ηαζ δ
«πμθοβκςιζα» ηςκ ααζζθζάδςκ. Ξεθζηά, μ Ξνζαζγάξ, ιέζα απυ ιοεμπθαζηζηά ημθιδνά
εονήιαηα «ιε ηνυπμ ακάθαθνμ, δζαζηεδαζηζηυ, εονδιαηζηυ ηαζ πζμοιμνζζηζηυ»
(Εακαηζμφθδ, 2005: 16), «πνμπςνεί ζε ζηςπηζηή παναπμίδζδ ή βεθμζμπμίδζδ
ηαηαζηάζεςκ, παναηηήνςκ, ηαζ ζε ‗ζηυπζιδ‘ ιεηααμθή πνμηφπςκ» (Ξζζθζιέκδ, 2010: 280).
Νοκεπχξ, δζαηνέπμκηαξ ημκ παναιοεζαηυ ζζηυ ηαζ ιέζα απυ ηζξ ανκδηζηά απμδζδυιεκεξ
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ιμνθέξ, υπςξ δ Δυκα Ξενδδυκα, μ Δβκάηζμξ, μ αανχκμξ, μ άνπμκηαξ, πμο είκαζ έηθναζδ
ημο ηαημφ εαοημφ ιαξ, μ ζοββναθέαξ δίκεζ ημ ηεζιεκζηυ ιήκοιά ημο.
3. Δηαθεηκεληθέο αλαγλώζεηο ζηα «Ναξακύζηα από ηε ρώξα ησλ ρακέλσλ
ραξηαεηώλ»
Ώνπζηά, μ ηίηθμξ ηδξ ηεηναθμβίαξ Παναιφεζα απυ ηδ πχνα ηςκ παιέκςκ πανηαεηχκ, ςξ
έκα ελςηεζιεκζηυ βκχνζζια αθθά ηαζ ζμαανυ πνμακαβκςζζηηυ ζημζπείμ ημο ένβμο,
οπμαάθθεζ ημκ πχνμ βναθήξ ή πνμέθεοζδξ ηςκ παναιοεζχκ ηαζ δζαθέβεηαζ ιε άθθμοξ
ηίηθμοξ («δζαηζηθζηυηδηα»). Νοβηεηνζιέκα, παναπέιπεζ ζηδ Υχνα ημο Πμηέ ημο Λήηεν Λακ
ηαζ ζηδκ Αθίηδ ζηδ πχνα ηςκ εαοιάηςκ, αθθά ηαζ ζηδ ζεζνά ημο ζδίμο ημο ζοββναθέα
Ζζημνίεξ απυ ημ κδζί ηςκ πονμηεπκδιάηςκ ηαζ ζημ αζαθίμ ημο Πακζηυξ ζηδ πχνα ηδξ
βεςιεηνίαξ, επζδζχημκηαξ κα ζηήζεζ «βέθονεξ» ακάιεζα ζηα ένβα ημο. Αζδζηυηενα, Ε Δυκα
Σενδδυκα ηαζ ημ ιοζηζηυ ηδξ βαιήθζαξ ημφνηαξ ακαηαθεί ζηδ ικήιδ ιαξ ηίηθμοξ ηδξ
θμβμηεπκζηήξ πανάδμζδξ, υπςξ ηδ ζεζνά ιε ημκ Πάνζ Λυηεν, Ο Υάνζ Πυηεν ηαζ δ ηάιανα
ιε ηα ιοζηζηά (Λαπακηςκάηδξ, 2007: 4) ή ηδ Δυκα Ρμγίηα ημο Ζυνηα. Γ δζαηεζιεκζηυηδηα
εκημπίγεηαζ ζηα θεηηζηά παναθεανιέκα δάκεζα, ζηα ημπςκφιζα ή πνυζςπα ηδξ
ιοεμθμβίαξ, ζηδκ πμζδηζηή πανεηοιμθμβία ηςκ μκμιάηςκ ηςκ παναηηήνςκ, υθα
δδιζμονβήιαηα ηδξ βθςζζμπθαζηζηήξ ζηακυηδηαξ ημο ζοββναθέα (π.π. «Δζπεπμκία» =
Δζπακία ηαζ πεπυκζ, μ ηζάνμξ μκμιάγεηαζ «Ξζαηζάνμαζηξ», μ μδμκημβζαηνυξ «Θακάζδξ
Λμθθυξ», πμο ημ επίεεηυ ημο παναπέιπεζ ζημκ πμθθυ ημο δμκηζμφ, «Αθζβμθάκδδ» =
βενιακζηυ κδζί, «Λεκεεζίθα» = ααζίθζζζα ηςκ αιαγυκςκ, «Αθζζκυνδ» = πυθδ ηδξ Δακίαξ
ζηδ Δυκα Σενδδυκα, «Γαημηηυκμξ» ηαηά ημ ΐμοθβανμηηυκμξ, «ηνακυηανδμξ» ηαηά ημ
Μζπάνδμξ μ Ζεμκηυηανδμξ ηαζ «Δβκάηζμξ μ Ηέβαξ» ηαηά ημ Ώθέλακδνμξ μ Ηέβαξ ζημ Ο
Ζβκάηζμξ ηαζ δ βάηα).
Νηα παναιφεζα ημο μ Ξνζαζγάξ δδιζμονβεί έκα ζηδκζηυ, ςξ πνμξ ημκ πνυκμ ηαζ ημκ
πχνμ, πμο άθθμηε οπαημφεζ ζηζξ ζοιαάζεζξ ημο είδμοξ ημο θασημφ παναιοεζμφ,
ημπμεεηχκηαξ ηδκ ζζημνία ζε έκα ιαηνζκυ πανεθευκ ιε ηδ πνήζδ νδιάηςκ
πανεθεμκηζημφ πνυκμο (π.π. «Βμφζε ηάπμηε έκαξ ααζζθζάξ» ζημ Σδβάκζ ημο Δήιζμο, «Κ
αανχκμξ ήηακ πάιπθμοημξ…, είπε…, είπε…, ιεηνμφζε…» ζημ Οζ πεθχκεξ ημο Βανχκμο) ηαζ
άθθμηε λεθεφβεζ απυ ηδκ ημπζηή απνμζδζμνζζηία ημο θασημφ παναιοεζμφ ηαζ ζπκμβναθεί
έκα βεςβναθζηυ πενζαάθθμκ, υπςξ Δζπεπμκία (Ε Δυκα Σενδδυκα), Φμονθμονιαένβδ (Ο
Ζβκάηζμξ ηαζ δ βάηα).
Ηε αάζδ ηδκ οπενηεζιεκζηυηδηα ημο Genette, έκα «οπενηείιεκμ» είκαζ δοκαηυκ κα
εκζςιαηχκεζ αθδβδιαηζηά ή ζδιαζζμθμβζηά ζημζπεία απυ ημ «οπμηείιεκυ» ημο ιε ή πςνίξ
ακαηνεπηζηή πνυεεζδ. Γζα πανάδεζβια, μ Δβκάηζμξ (Ο Ζβκάηζμξ ηαζ δ βάηα) παναπέιπεζ
ζημκ ιοεζζημνδιαηζηυ ήνςα ημο Θεναάκηεξ, ημκ Δμκ Εζπχηδ, μ μπμίμξ επζκμεί
θακηαζηζηέξ πενζπέηεζεξ, έπμκηαξ ηδκ ρεοδαίζεδζδ υηζ είκαζ ήνςαξ ηαζ, ιδ ιπμνχκηαξ κα
απμζηαζζμπμζδεεί απυ ημκ «πάνηζκμ» ηυζιμ ημο, μδδβείηαζ ηεθζηά ζηδκ αοημηαηαζηνμθή.
Νημ ίδζμ παναιφεζ «δζααάγμοιε» ηδ Γαθεμιομιαπία, ιζα πμζδηζηή δναιαηζηή πανςδία ημο
12μο αζχκα, ζηδκ μπμία πανμοζζάγεηαζ μ αβχκαξ πμκηζηχκ εκακηίμκ βάηαξ. Νημ πνυζςπμ
ημο αανχκμο (Οζ Υεθχκεξ ημο Βανχκμο), δζααάγμοιε ημ ζηενευηοπμ ημο ηζζβημφκδ ηαζ
ζοζζςνεοηή ημο πθμφημο, ςξ ημ alter ego ημο θακηαζηζημφ ήνςα ηδξ Θηίζκεσ, ηνμοηγ
Ιαη Κηαη ηαζ ημο ηθδνυηανδμο Γίβακηα ημο ζηαν Κοάζθκη. Ξεθζηά επένπεηαζ δ
ζδεμθμβζηή ακαηνμπή ημο ήνςα, μ μπμίμξ, ζοκεζδδημπμζχκηαξ ηδκ ακάβηδ βζα
επζημζκςκία, ακενχπζκδ επαθή ηαζ θζθία, ιμζνάγεζ ηα πθμφηδ ημο ζημοξ οπδηυμοξ ημο.
Νηδκ ακςηένς ηαηδβμνζμπμίδζδ εκηάζζμκηαζ ηαζ πενζπηχζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ έκα
δεοηενμβεκέξ ηείιεκμ οζμεεηεί ζοβηεηνζιέκεξ ακαβκςνίζζιεξ ζοιαάζεζξ ςξ πνμξ ημ
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πενζεπυιεκμ, ηδ δμιή, ημοξ παναηηήνεξ ημο ηαζ ηζξ ζοιπενζθμνέξ εκυξ πνςημβεκμφξ
θμβμηεπκζημφ είδμοξ (π.π. παναιφεζα, αζηοκμιζηέξ ζζημνίεξ, ιφεμζ, ζζημνίεξ ιε
θακηάζιαηα, πανάααθε ηδκ ηαζ ηαηδβμνζμπμίδζδ ημο Stephens «Ζμβμηεπκζηά είδδ ηαζ
θμβμηεπκζηέξ ζοιαάζεζξ»). Ηε άθθα θυβζα, πνυηεζηαζ βζα ηδ «ιείλδ εηενυηθδηςκ ηεζιέκςκ».
Γζα πανάδεζβια, μ Ξνζαζγάξ δακείγεηαζ ζοιαάζεζξ απυ ημ είδμξ ημο ιοεζζημνήιαημξ, υηακ
πςνίγεζ ηα παναιφεζα ημο ζε ανζειδιέκα ηεθάθαζα ιε ηίηθμοξ, μζ μπμίμζ ζοκμδεφμκηαζ
απυ ιζα πενζθδπηζηή πνυηαζδ ηςκ βεβμκυηςκ πμο εα αημθμοεήζμοκ (Σμ Σδβάκζ ημο
Δήιζμο), υηακ οπεζζένπεηαζ δ πμίδζδ ηαζ δζειαμθίγεηαζ μ έιιεηνμξ θυβμξ (Οζ Υεθχκεξ ημο
Βανχκμο ηαζ Σμ ηδβάκζ ημο Δήιζμο), μ δδιμζζμβναθζηυξ θυβμξ (Ο Ζβκάηζμξ ηαζ δ βάηα),
υηακ εκηάζζεζ ζηδκ αθήβδζδ ιία πεζνυβναθδ επζζημθή βναιιέκδ ζε πάπονμ (Ε Δυκα
Σενδδυκα), πζκαηίδεξ ιε ηεθαθαία βνάιιαηα (Σμ Σδβάκζ ημο Δήιζμο) ηαζ πνμααίκεζ ζε
οπεναμθζηή πνήζδ ηςκ ανζειχκ (Σμ Σδβάκζ ημο Δήιζμο ηαζ Ε Δυκα Σενδδυκα)
(Ώθεκημοθίδμο, 2015).
Κ Ξνζαζγάξ εκηάζζεζ ζοπκά ζηα παναιφεζα ημο ηδκ ηονζμθεηηζηή πνυζθδρδ ηςκ
ιεηαθμνζηχκ εηθνάζεςκ ή αθθζχξ «οπενηονζμθελία». Γζα πανάδεζβια, δ βκςζηή θνάζδ
«Ξμο ‘ηαλε θαβμφξ ιε πεηναπήθζα» βίκεηαζ πναβιαηζηυηδηα, υηακ μζ δφμ ήνςεξ, μ
Κοιαένημξ ηαζ δ Ξζνακηχ, «Λήβακ ζημ δάζμξ ιε ηα ενςηεοιέκα ηνοπμηάνοδα ηζ εηεί ημοξ
πάκηνερε έκαξ θαβυξ ιε πεηναπήθζ» (Σμ Σδβάκζ ημο Δήιζμο). Ώηυιδ, μ πμκηζηυξ Δβκάηζμξ,
υηακ απμθαζίγεζ κα ιμνθςεεί, ηαηαανμπείγεζ ηονζμθεηηζηά ηζξ βκχζεζξ ηςκ αζαθίςκ
(πανάααθε ηα: «ηνχς έκα αζαθίμ» ηαζ «αζαθζμθάβμξ», ιε ηδκ έκκμζα υηζ επζδίδμιαζ ιε
πάεμξ ζηδκ ακάβκςζδ αζαθίςκ) (Ώθεκημοθίδμο, 2015: 342-345).
Ηζα ιμνθή δζαηεζιεκζηυηδηαξ είκαζ δ έκηαλδ ηαζ εββναθή ζηενεμηφπςκ ή ιμηίαςκ,
ηα μπμία εειαημπμζμφκηαζ αοημφζζα ή ακαζνεηζηά. Γζα πανάδεζβια, δ οπυεεζδ ηδξ
αζθάθεζαξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο αανχκμο, μ μπμίμξ ηθείκεηαζ ζε έκα πνδιαημηζαχηζμ,
πνμηεζιέκμο κα δζαθοθάλεζ ηδκ πενζμοζία ημο, ημκ ζοζζςνεοιέκμ πθμφημ ημο, εκχ δ
επζγδημφιεκδ αζθάθεζα απμδεζηκφεηαζ ακεπανηήξ. Ξμ ζηενευηοπμ ηςκ εοιεηάαμθςκ
ακενχπςκ, υπςξ μ ααζζθζάξ Λαπμοθμφηζζημξ μ Λμθφβκςιμξ (Σμ Σδβάκζ ημο Δήιζμο), ημ
ζδεμθμβζηυ ζηενευηοπμ πμο αθμνά ηδκ μζημβέκεζα ζημκ Δβκάηζμ (Ο Ζβκάηζμξ ηαζ δ Γάηα), μ
μπμίμξ ζοκδζαθέβεηαζ ιε ηδ βζαβζά ημο ηαζ υπζ ιε ημοξ βμκείξ ημο. Ξμ ιμηίαμ ημο αθεθμφξ
ήνςα, μ μπμίμξ αβκμεί ημοξ θοζζημφξ κυιμοξ, ημοξ ηακυκεξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ημοξ
ημζκςκζηά απμδεηημφξ εεζιμφξ, υπςξ μ πμκηζηυξ Δβκάηζμξ πμο εέθεζ κα θάεζ ιζα βάηα (Ο
Ζβκάηζμξ ηαζ δ βάηα) ηαζ αοηή δ ακηζζηνμθή ηςκ νυθςκ ακαηνέπεζ ημκ «μνίγμκηα ηςκ
πνμζδμηζχκ» ημο ακαβκχζηδ. Ώηυιδ, ημ ιμηίαμ ημο ηαενέθηδ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ
παναδμζζαηχκ θμβυηοπςκ ημο παναιοεζμφ ζε παναθθαβιέκδ ιμνθή, υηακ δ Δυκα
Ξενδδυκα ημζηάγεηαζ ζημκ ηαενέθηδ ηδξ ηαζ γδηά επζαεααίςζδ υπζ βζα ηδκ μιμνθζά ηδξ,
υπςξ ζημ ηθαζζηυ παναιφεζ, αθθά βζα ημ παιυβεθυ ηδξ: «Εαενέθηδ, ηαενεθηάηζ ιμο,
πμζα ζημκ ηυζιμ αοηυ έπεζ ημ παιυβεθμ ημ πζμ βθοηυ;». Ξμ ιμηίαμ ημο θαβδημφ ημζκυ ζηα
δφμ ένβα (Ε Δυκα Σενδδυκα ηαζ ημ ιοζηζηυ ηδξ βαιήθζαξ ημφνηαξ ηαζ Γ Υζμκάηδ ηαζ μζ
εθηά κάκμζ) ηαζ δ θεμνμπμζυξ επίδναζή ημο ιε ηδκ ελυκηςζδ ηςκ δνςίδςκ ηδξ Ζμοηίαξ
ηαζ ηδξ Πζμκάηδξ, ακηίζημζπα, ιε ηδ ιυκδ δζαθμνά υηζ ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ ςξ ηνμθή
ακαθένμκηαζ ηα βθοηά, εκχ ζηδ δεφηενδ ημ ιήθμ. Κ Ξνζαζγάξ αλζμπμζεί, επίζδξ, ημ ηθαζζηυ
ηέθμξ ημο παναιοεζμφ «Εζ έγδζακ αοημί ηαθά ηζ ειείξ ηαθφηενα», ζε παναθθαβιέκδ ιμνθή
«ηζ έγδζε αοηυξ οβνά ηζ ειείξ ζηεβκυηενα» (Σμ Σδβάκζ ημο Δήιζμο), αθθά ηαζ ημ ιμηίαμ ημο
«happy end» (εοπάνζζημο ηέθμοξ) ηςκ παναιοεζχκ, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο πμζδηή
Κοιαένημο, πμο πακηνεφεηαζ ηδ Ξζνακηχ (Σμ Σδβάκζ ημο Δήιζμο), ημο αανχκμο πμο
επζθέβεζ κα γήζεζ εοηοπζζιέκμξ ηαζ ζοκηνμθζά ιε ημοξ οπδηυμοξ ημο ζημοξ μπμίμοξ
ιμζνάγεζ ηα πθμφηδ ημο. Ξμ ιμηίαμ ηδξ ηζιςνίαξ ημο ηαημφ ιε ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ
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δζαζαθεοιέκδξ δεζηήξ ηάλδξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Δυκαξ Ξενδδυκαξ (πναθ. ηδ ηαηζά
ιάβζζζα ζηδ Πζμκάηδ) αθθά ηαζ δ ζςηδνία ημο ημνζηζζμφ, ηδξ Ζμοηίαξ, απυ έκακ άκηνα
(ημκ μδμκημβζαηνυ), ιεθθμκηζηυ πεεενυ ηδξ, βζαηί ημκ βζμ ημο εα πακηνεοηεί ζηδ ζοκέπεζα
(πναθ. ημκ πνίβηζπα πμο θοθάεζ ηδ Πζμκάηδ). Ξμ ιμηίαμ ημο πμκηζημφ, ςξ πνςηαβςκζζηή
ηαζ ζοιπαναζηάηδ ημο ακενχπμο (Ε Δυκα Σενδδυκα), απακηάηαζ ζηδκ ανπαία ιοεμθμβία,
ζε πμθθά θασηά ή έκηεπκα παναιφεζα ηαζ ζημοξ ιφεμοξ ημο Ώζζχπμο.
Νημκ Ξνζαζγά εκημπίγμοιε ζημζπεία αοημδζαηεζιεκζηυηδηαξ, δ μπμία μνίγεηαζ ςξ ημ
ζφκμθμ ηςκ δζαηεζιεκζηχκ ζπέζεςκ πμο οθίζηακηαζ ιεηαλφ ηςκ ένβςκ ημο ζδίμο
ζοββναθέα (Λαζπαθίδδξ, 1993: 118). Ηε άθθα θυβζα, αοηή δ εζςηενζηή δζαηεζιεκζηυηδηα ή
αθθζχξ πενζμνζζιέκδ δζαηεζιεκζηυηδηα ζοκανηάηαζ ιε ηδκ ηαοηυηδηα ημο ζοββναθέα,
πςνίξ κα απμζημπεί κα παθζκμνεχζεζ ημκ ζοββναθέα ςξ ηονίανπδ πανμοζία ηαζ αμφθδζδ
ζημ ένβμ ημο, αθθά επζηνέπεζ ημκ πνμζδζμνζζιυ, ηδ δζενεφκδζδ ηαζ ημκ ηνυπμ ζοιαμθήξ
ηςκ δζαηεζιεκζηχκ ζπέζεςκ ζημκ ζπδιαηζζιυ ημο ένβμο ημο (Λαζπαθίδδξ, 1993: 117).
Ίζςξ, ηεθζηά, κα απμηεθεί ηαζ έκα ηέπκαζια, εη ιένμοξ ημο Ξνζαζγά, πνμαμθήξ ηαζ
δζαθήιζζδξ ηςκ αζαθίςκ ημο βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ακάβκςζήξ ημοξ. Γζα πανάδεζβια: α)
δ οπυεεζδ ηδξ αζθάθεζαξ ζοκακηάηαζ ζημκ αανχκμ ηαζ ζηα Σνία ιζηνά θοηάηζα, α) μ
ηυζιμξ ηςκ γχςκ, υπςξ μ πμκηζηυξ ηαζ δ βάηα, ζηα παναιφεζα Ο Ζβκάηζμξ ηαζ δ Γάηα ηαζ
Ε ηεθεοηαία ιαφνδ βάηα, β) μ ιαβζηυξ ηαενέθηδξ ζηδ Δυκα Σενδδυκα ηαζ ζηδ Δςβναθζά
ηδξ Υνζζηίκαξ, δ) ημ παιυβεθμ ηδξ Ζμοηίαξ ζηδ Δυκα Σενδδυκα ηαζ δ πνοζαθέκζα υρδ ηδξ
Πνζζηίκαξ ζηδ Δςβναθζά ηδξ Υνζζηίκαξ, αάγμοκ ζε πενζπέηεζεξ ηζξ δφμ δνςίδεξ, ε) δ
ιάβζζζα δ ηαηζά πμο ιεηαιμνθχκεηαζ ή ηζιςνείηαζ ζηα αζαθία: Φνζηακηέθα, δ ιάβζζζα πμο
ιζζμφζε ηα ηάθακηα, Φμοθήπηνα, δ ιάβζζζα ιε ηδκ δθεηηνζηή ζημφπα, Ε Δυκα Σενδδυκα
ηαζ ημ ιοζηζηυ ηδξ βαιήθζαξ ημφνηαξ, ζη) δ ζοζζχνεοζδ οπεναμθζηχκ θεπημιενεζχκ, έκαξ
πείιαννμξ πθδνμθμνζχκ, υπςξ δ θίζηα ιε ηα πάιπμθθα αβαεά ημο αανχκμο, αθθά ηαζ δ
θίζηα ιε ημοξ θίθμοξ ημο, ηζξ μιαδζηέξ δναζηδνζυηδηέξ ημοξ, ηα εδέζιαηα ζημ Οζ Υεθχκεξ
ημο Βανχκμο, δ θίζηα ιε ηα βθοηά ζηδ Δυκα Σενδδυκα, ηα ζοζζςνεοιέκα αζαθία ηαζ
μιμεζδή ακηζηείιεκα ζηδ αζαθζμεήηδ ηδξ Φμονθμονιαένβδξ ζημ Ο Ζβκάηζμξ ηαζ δ βάηα
(Ώθεκημοθίδμο, 2015), γ) ημ πανάθμβμ ζημζπεία, ηα «παζπκίδζα nonsense», δζαπενκμφκ ημ
ένβμ ημο Ξνζαζγά, υπςξ υηακ μζ εθδιενίδεξ επζδίδμκηαζ ζε έκα παζπκίδζ παναθμβζζιμφ ηαζ
οπεναμθήξ ιεηά ηδ δζάδμζδ υηζ μ Δβκάηζμξ έθαβε ιζα βάηα ζημ Ο Ζβκάηζμξ ηαζ δ βάηα, ζημκ
πανάθμβμ δζάθμβμ, μ μπμίμξ εηηοθίζζεηαζ ιεηαλφ Δυκαξ ηαζ Ζμοηίαξ ηαζ απμηεθεί ιένμξ
ημο οπμπευκζμο ζπεδίμο ηδξ Δυκαξ ζημ Ε Δυκα Σενδδυκα, ηαεχξ ζηζξ nonsense
απαβμνεοηζηέξ πζκαηίδεξ πμο έβναθε μ ακαπμθάζζζημξ ααζζθζάξ ζημ Ξδβάκζ ημο Δήιζμο
(Ώθεκημοθίδμο, 2015: 359-360).
Ηζα άθθδ πνμζθζθήξ ηαηηζηή ημο Ξνζαζγά πμο ζοκζζηά ιμνθή δζαηεζιεκζηυηδηαξ
είκαζ δ πανςδία, δ μπμία ακήηεζ ζηα «ηείιεκα ιίιδζδξ» (Wilkie- Stibbs, 2009) ή ζηα
«ηείιεκα ιεηαβναθήξ» (Βεναμφ, 62012). Κ Ξνζαζγάξ ακαηνέπεζ ή ακηζζηνέθεζ, πανςδεί ηαζ
οπμκμιεφεζ εειαημθμβζηά ηαζ παναηηδνμθμβζηά ζηενευηοπα ή νεαθζζηζημφξ ηνυπμοξ
αθήβδζδξ. Γζα πανάδεζβια ζημ Ο Ζβκάηζμξ ηαζ δ Γάηα μ Ξνζαζγάξ πανςδεί ηα δνςζηά
ιοεζζημνήιαηα, αθμφ μ πμκηζηυξ Δβκάηζμξ βίκεηαζ ήνςαξ, επεζδή ηνχεζ ιζα (πάνηζκδ) βάηα,
αθθά ηαζ ημκ δδιμζζμβναθζηυ ηυζιμ πμο παναπμζεί ηαζ δζμβηχκεζ ηα βεβμκυηα. Νημ
παναιφεζ Οζ Υεθχκεξ ημο Βανχκμο «ιζιείηαζ» ηα ανζζημηναηζηά μκυιαηα (μ αανχκμξ
Φθαθ Φμκ Φθμοθ), εκχ ζημ παναιφεζ Σμ ηδβάκζ ημο Δήιζμο πνδζζιμπμζεί ηςιζηή
μκμιαημεεζία ηςκ δνχςκ (π.π. μ ααζζθζάξ Λαπμοθμφηζζημξ μ Λμθφβκςιμξ, μ
ανπζιάβεζναξ Ζμοι Ζμοι Ηαζαθμφι, μ πμζδηήξ Κοιαένημ Νηαηανμφ, δ ααζζθμπμφθα
Ξζνακηχ, μ Ξζμπ Ξζμπ μ δήιζμξ, μ αββεθζμθυνμξ Λζλπζλπζλπίλ Ζαλθαλθαλθάλ), ηαευζμκ
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«δζα ηδξ πανςδίαξ, πνμπςνεί ζε ζηςπηζηή παναπμίδζδ ή βεθμζμπμίδζδ ηαηαζηάζεςκ,
παναηηήνςκ, ηαζ ζε ‗ζηυπζιδ‘ ιεηααμθή πνμηφπςκ» (Ξζζθζιέκδ, 2010: 280).
Εθείκμκηαξ, ημ εέια ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ, βεκζηυηενα ςξ έκκμζαξ ηαζ εζδζηυηενα
ηαηά ηδκ ακάβκςζδ ηδξ ηεηναθμβίαξ ημο Ξνζαζγά Παναιφεζα απυ ηδ πχνα ηςκ παιέκςκ
πανηαεηχκ, παναεέημοιε έκα εκδεζηηζηυ πθέβια ενςηήζεςκ, πμο ιπμνεί κα απμηεθέζεζ
εθαθηήνζμ βζα ηδκ ακαγήηδζδ δζαηεζιέκςκ ζε θμβμηεπκζηά ένβα: «Ώνηεί δ
απμηςδζημπμίδζδ ημο ίδζμο ημο ηεζιέκμο βζα ηδκ παναβςβή κμήιαημξ; Ηήπςξ οπάνπμοκ
ηάπμζεξ βκχζεζξ ή/ηαζ ειπεζνίεξ απυ πθεονάξ ακαβκχζηδ πμο κα ημκ ηαεζζημφκ ζηακυ κα
πνμζδχζεζ ζημ ηείιεκμ έκα άθθμ κυδια;» (Κζημκμιίδμο, 1997: 215). Ώκαθοηζηυηενεξ
ενςηήζεζξ πμο αμδεμφκ ζηδκ ακαγήηδζδ ηςκ δζαηεζιεκζηχκ ζπέζεςκ είκαζ μζ ελήξ: 1.
Εαεχξ δζααάγεζξ αοηυ ημ ηείιεκμ, πμζα άθθα έκηοπα ηείιεκα ζμο ένπμκηαζ ζημ ιοαθυ; 2.
Λμζα ιδ έκηοπα ηείιεκα ζμο ένπμκηαζ ζημ ιοαθυ; 3. Γζαηί εοιήεδηεξ αοηά ηα ηείιεκα,
ηαεχξ δζάααγεξ ημ ζοβηεηνζιέκμ ηείιεκμ; 4.Λμζεξ ημζκέξ πθδνμθμνίεξ έπμοκ ηα δφμ
ηείιεκα; 5. Λχξ είκαζ ημζκυ ημ εέια αοημφ ημο αζαθίμο ιε άθθα αζαθία πμο έπεζξ δζααάζεζ; 6.
Λχξ μζ παναηηήνεξ ζε αοηυ ημ αζαθίμ είκαζ ημζκμί ιε ημοξ παναηηήνεξ ζε άθθα αζαθία πμο
έπεζξ δζααάζεζ; 7. Λχξ ημ πνυαθδια ηδξ ζζημνίαξ είκαζ υιμζμ ή δζαθμνεηζηυ απυ ηα
πνμαθήιαηα ζε άθθα αζαθία πμο έπεζξ δζααάζεζ; 8. Ξζ άθθα ηείιεκα αημθμοεμφκ υιμζα
μνβάκςζδ ηεζιέκμο ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ ηείιεκμ; 9. Λχξ μζ ζοβηνίζεζξ ζε αοηυ ημ αζαθίμ
είκαζ ακάθμβεξ ιε άθθεξ ζοβηνίζεζξ πμο βκςνίγεζξ; 10. Ξζ ηείιεκα οπμζηδνίγμοκ ηα
ζοιπενάζιαηα αοημφ ημο ηεζιέκμο; 11. Λμζα οπμζηδνζηηζηά ηείιεκα ζοιπθδνχκμοκ ηζξ
πθδνμθμνίεξ αοημφ ημο ηεζιέκμο; 12. Ξζ ζζημνίεξ ιπμνείξ κα δδιζμονβήζεζξ απυ αοηέξ ηζξ
πθδνμθμνίεξ; 13. Ώθμφ δζάααζεξ αοηυ ημ ηείιεκμ ηαζ ζηέθηδηεξ ζπεηζηά ιε άθθα ζοκαθή
ηείιεκα, ζε ηζ ζοιπενάζιαηα ιπμνείξ κα ηαηαθήλεζξ; 14. Λχξ δ ιυνθςζή ηαζ ημ οπυααενυ
ζμο οπμζηδνίγεζ ή ακαζνεί ημοξ ζζπονζζιμφξ πμο βίκμκηαζ ιέζα ζημ ηείιεκμ; 15. Λμζα άθθα
ηείιεκα ζογδημφκ ηα πνμαθήιαηα ιέζα ζε αοηυ ημ ηείιεκμ; 16. Λμζα άθθα ηείιεκα
ζογδημφκ ηζξ θφζεζξ ιέζα ζε αοηυ ημ ηείιεκμ; (Lenski, 1998, υπ. ακαθ. ζημ Ξζζαμφθδ, 2015:
308-309).
4. Οπκπεξάζκαηα
Κ Αοβέκζμξ Ξνζαζγάξ, ςξ «ηθδνςηυξ ηδξ επμπήξ ημο ηαζ ηδξ δζηήξ ιαξ» (Βεναμφ, 2007) ηαζ
«βμδηεοιέκμξ απυ ηα θασηά παναιφεζα, αθθά ηαζ ζηυπζιμξ οπμκμιεοηήξ ημοξ»
(Εακαηζμφθδ, 1993: 77), έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα ηαηαπίκεζ ηαζ κα πςκεφεζ, κα αθμιμζχκεζ
ηαζ κα επελενβάγεηαζ παθαζυηενεξ ηαζ ζοπκά παζδζηέξ ακαβκχζεζξ ηαζ θμβμηεπκζηέξ ικήιεξ
ιε ιζα αζοκήεζζηδ «απμννμθδηζηυηδηα» (Βεναμφ, 2007), εκχ αηνμααηεί ιεηαλφ ημο
πνςημβεκμφξ ηεζιέκμο («οπμηεζιέκμο») ηαζ ημο δεοηενμβεκμφξ («οπενηεζιέκμο»), ζημζπεία
ηα μπμία δζαιμνθχκμοκ ηαζ ηαεμνίγμοκ ηδκ πνμζςπζηή ημο βναθή. Εαζ υπςξ εφζημπα
παναηδνεί δ Εακαηζμφθδ (2011: 97): «Ξα ανπέηοπα ηςκ πνχηςκ ζζημνζχκ ημο
επακένπμκηαζ ζοκεπχξ ςξ παθίιρδζηα ζε οπμεέζεζξ ιεηαβεκέζηενεξ» (Εακαηζμφθδ, 2011:
97). Ηε άθθα θυβζα, μ Ξνζαζγάξ θαίκεηαζ κα πνδζζιμπμζεί ηδ δζαηεζιεκζηυηδηα ιε υθμοξ
ημοξ δοκαημφξ ηνυπμοξ, απμδεζηκφμκηαξ υηζ «ηα ζφκμνα εκυξ αζαθίμο δεκ είκαζ πμηέ
λεηάεανα». Λανάθθδθα, οπαημφεζ, εκδεπμιέκςξ, ζηδκ επζεοιία αθεκυξ ιεκ κα ηθείζεζ ημ
πάζια ακάιεζα ζημ πανυκ ηαζ ημ πανεθευκ ημο ακαβκχζηδ, αθεηένμο δε κα
επακεββνάρεζ ημ πανεθευκ ζε έκα κέμ πθαίζζμ.
Κ Ξνζαζγάξ, ιέζα απυ ημκ ιδπακζζιυ ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ, θζθηνάνεζ ηαζ
ιεηαβνάθεζ ηδκ παναηαηαεήηδ ημο πανεθευκημξ, πμο ζδιαίκεζ υηζ δζααάγεζ δοκαιζηά ηδ
θμβμηεπκζηή πανάδμζδ, δδθαδή ενςηδιαηζηά ηαζ ηνζηζηά, ηαζ ηδκ ηαεζζηά γςκηακή ηαζ
δνχζα ζπεηζηά ιε ημκ ζφβπνμκμ ηυζιμ, εκχ, ηαοηυπνμκα ηνμθμδμηεί ημκ εζδμθμβζηυ
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δοκαιζζιυ ζημκ ημιέα ηδξ παζδζηήξ θμβμηεπκίαξ, εοκμχκηαξ ηδ δζαιυνθςζδ κέςκ
θμβμηεπκζηχκ ιμνθχκ ηαζ εζδχκ (Εαναηάζμο, π.π.: 577). Γ πανμοζία ειθακχκ (άιεζςκ
ηαζ νδηχκ) ή ιδ ειθακχκ (έιιεζςκ ηαζ οπυννδηςκ) δζαηεζιεκζηχκ ακαθμνχκ, ιε
ζοκεζδδηή (ζηυπζιδ) πνυεεζδ ή πςνίξ ζοκεζδδηή επίβκςζδ, ζημ ένβμ ημο Ξνζαζγά
πνμζδίδεζ αάεμξ, πνςημηοπία ηαζ ιζα άθθδ κμδιαηζηή δζάζηαζδ, πνμζοπμβνάθμκηαξ ηαζ
πνμςεχκηαξ εεηζηά ηδκ ηαθθζηεπκζηή ηαζ ηδ θμβμηεπκζηή ημο αλία. Εαζ αοηυ βζαηί ηα
δζαηείιεκα δεκ απμηεθμφκ έκα απθυ παζπκίδζ αοηάνεζηδξ επίδεζλδξ βκχζεςκ ημο
ζοββναθέα, αθθά μνβακζηά, πνμζθοχξ ηαζ έκηεπκα αθμιμζςιέκα ζημζπεία, ηα μπμία
εκζζπφμοκ ηα γςηζηά ηφηηανα ημο κέμο ηεζιέκμο, πάνδ ζηδκ επίκμζα ηαζ ηδ δδιζμονβζηή
ζηακυηδηά ημο (Λθαηακίηδξ, 1997: 176).
Απίζδξ, ιέζα απυ ημ παζπκίδζ ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ μ ζοββναθέαξ επζδζχηεζ κα
επζζφνεζ ηδκ πνμζμπή ηςκ ακαβκςζηχκ ημο βζα βυκζιεξ επακακαβκχζεζξ, κα πνμςεήζεζ
ιζα ηνζηζηή ηαζ ακαθοηζηή ακάβκςζδ, ιζα δζαθμνεηζηή ιαηζά ζε δζααάζιαηα ηςκ παζδζηχκ
πνυκςκ ηαζ ιέζα απυ έκα επελενβαζιέκμ ηαζ ηαθά ιεηαιθζεζιέκμ «δζδαηηζζιυ», ιζα
«έιιεζδ μδδβδηζηή, ειπνάβιαηδ δζδαπή, πμο βίκεηαζ ακεπαίζεδηα, εθεφεενα ηαζ ααίαζηα»
15
(Ώκαβκςζηυπμοθμξ,
2008: 94), ζημπεφεζ ζηδκ ημζκςκζημπμίδζδ ηαζ πκεοιαηζηή
εκδθζηίςζδ ηςκ παζδζχκ-ακαβκςζηχκ.
ΐέααζα, επεζδή ημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ ημο Ξνζαζγά είκαζ ιζηνυ ζε δθζηία ηαζ ςξ εη
ημφημο έπεζ πενζμνζζιέκδ ακηίθδρδ, δεκ είκαζ πάκηα εφημθμ κα ακζπκεφζεζ ηα δζαηεζιεκζηά
ζημζπεία, ηα μπμία εα παναιείκμοκ «εκ οπκχζεζ» ζημ ηείιεκμ, ηαευζμκ απαζημφκηαζ
βκχζδ ηδξ εθθδκζηήξ ηαζ παβηυζιζαξ βεκζηήξ ηαζ παζδζηήξ θμβμηεπκίαξ (ακαβκςζηζηή
πείνα ηαζ θμβμηεπκζηή εκδιένςζδ), αθθά ηαζ αολδιέκμ πνμζςπζηυ ηνζηζηυ οπυααενμ.
ζηυζμ δ δζαηεζιεκζηυηδηα οπάνπεζ ηαζ απμηεθεί θαιπνή εοηαζνία ή αηυιδ ιζα πνυηθδζδ
βζα ημκ ακαβκχζηδ κα ακαδείλεζ ημκ εκδζαθένμκηα ηαζ ζφκεεημ επειααηζηυ ημο νυθμ ςξ
πνμξ ηδκ παναβςβή ηδξ ζδιαζίαξ ημο ιφεμο. Εαζ ίζςξ, ηεθζηά, ημ ζδιακηζηυηενμ κα ιδκ
είκαζ μ εκημπζζιυξ ημο δζαηεζιέκμο, αθθά δ δζαίζεδζδ ημο ακαβκχζηδ βζα ηδκ φπανλδ
εκυξ δζαηεζιέκμο.
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Νεξίιεςε
Ξμ ηίκδηνμ εεςνείηαζ ακαβηαίμ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Ακενβμπμζείηαζ ιε ηδκ μνβάκςζδ
δναζηδνζμηήηςκ απυ ημοξ ηαεδβδηέξ βζα ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ. Κζ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ
εα πνέπεζ κα ακαπνμζανιυγμκηαζ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ παζδζχκ, κα ακαηνμθμδμημφκηαζ ζοκεπχξ, κα
εκανιμκίγμκηαζ ιε ηζξ βθςζζζηέξ, πμθζηζζιζηέξ, ημζκςκζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ιαεδηχκ ηαζ
ηαεδβδηχκ, κα δδιζμονβμφκ απμνίεξ, κα λεπενκζμφκηαζ ειπυδζα, κα ζοκδέμκηαζ ηονίςξ ιε ηζξ
πνμδβμφιεκεξ ειπεζνίεξ ηςκ παζδζχκ. Γ εθανιμβή δδιζμονβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, δ ηαθθζένβεζα
ηδξ ηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ, δ πνμζέθηοζδ ημο εκδζαθένμκημξ ηαζ ηδξ πενζένβεζαξ ηνίκμκηαζ πμθφ
ζδιακηζηά ζημ ιάεδια ηδξ ζζημνίαξ. Γ ηνζηζηή ζηακυηδηα ηαθθζενβείηαζ απυ ενςηήιαηα ζπεηζηά ιε
υζα ιαεαίκεζ μ ιαεδηήξ ηαζ ιε υζα αθέπεζ (βζα πανάδεζβια πμζμζ είκαζ μζ ανπαζμθμβζημί πχνμζ πμο
ανίζημκηαζ ημκηά ζημ ζπμθείμ, ηζ νυθμ είπακ ζηδκ ανπαζυηδηα, ηζ ζπέζδ έπμοκ υθα αοηά ιε ηδ
δζδαηηέα φθδ ημο ιαεήιαημξ ηδξ ζζημνίαξ). Γ ζφκδεζδ ηςκ βκχζεςκ πμο πνμζθένμκηαζ απυ ημ
αζαθίμ ιε ημ επζπθέμκ δζδαηηζηυ οθζηυ, ηδκ επίζηερδ ζε ανπαζμθμβζημφξ πχνμοξ, ηδ ιεθέηδ ηδξ
ημπζηήξ ζζημνίαξ ηαζ ημπμβναθίαξ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδκ εκενβμπμίδζδ ημο ηζκήηνμο ηαζ ηδκ
ηαθθζένβεζα ηδξ ηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ. ΐάζεζ ηςκ παναπάκς, ημ α2 Γοικαζίμο ηδξ Αθθδκμβαθθζηήξ
Νπμθήξ Jeanne d‘ Arc ζηζξ 22.3.17 ιεηέαδ ζημκ ανπαζμθμβζηυ πχνμ ηδξ Δζαιέζμο ηςκ Ηαηνχκ
Ξεζπχκ Λφθδξ υπμο ζοιιεηείπε εκενβά ζηδ δζελαβςβή ημο ιαεήιαημξ ηδξ ζζημνίαξ. Κζ ιαεδηέξ ηαζ
μζ ιαεήηνζεξ απάκηδζακ ζε ενςηήζεζξ, ζογήηδζακ, ζοκδφαζακ πθδνμθμνίεξ απυ δζαθμνεηζηέξ
πδβέξ, ακαηάθεζακ ικήιεξ ηαζ ειπεζνίεξ ηαζ ηέθμξ ζοιιεηείπακ ζε παζπκίδζ νυθςκ.
Θέμεηο θιεηδηά: ιάεδια ζζημνίαξ, Δζαιέζμο ηςκ Ηαηνχκ Ξεζπχκ Λφθδ ημο Λεζναζά, ηίκδηνμ,
δδιζμονβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ

1. Γηζαγσγή
Νηδκ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάγμκηαζ μζ θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ ηνίεδηε ςθέθζιμ βζα
ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ ηδξ α‘ Γοικαζίμο κα παναημθμοεήζμοκ ηδκ πανάδμζδ ημο
ιαεήιαημξ ηδξ ζζημνίαξ ζημκ ανπαζμθμβζηυ πχνμ ηδξ Δζαιέζμο ηςκ Ηαηνχκ Ξεζπχκ
Λφθδξ ημο Λεζναζά, ζοιιεηέπμκηαξ ηαζ μζ ίδζμζ εκενβά. Νε ζοκενβαζία ιε ηδκ ΕΝΞ‘ Αθμνεία
Λνμσζημνζηχκ ηαζ Εθαζζηχκ Ώνπαζμηήηςκ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ ημο α2 Γοικαζίμο
ηδξ Αθθδκμβαθθζηήξ Νπμθήξ Jeanne d‘ Arc παναημθμφεδζακ ημ ιάεδια ηδξ ζζημνίαξ ιε έκα
ηνυπμ πενζζζυηενμ δζαδναζηζηυ ηαζ αζςιαηζηυ. Ηεηέαδζακ ζημκ ανπαζμθμβζηυ πχνμ ηδξ
Δζαιέζμο ηςκ Ηαηνχκ Ξεζπχκ Λφθδξ βζα κα βκςνίζμοκ ηα ηείπδ, ηα μπμία απμηεθμφκ,
ιαγί ιε ημοξ κεςζμίημοξ, ηα ζδιακηζηυηενα ικδιεία ημο ανπαίμο Λεζναζά.
Νημ ιάεδια αοηυ έβζκε ακαθμνά ζηδκ ζζημνία ημο ανπαίμο Λεζναζά, ημκ ειπμνζηυ
ηαζ πμθειζηυ νυθμ ηδξ πυθδξ, ηδ ζπέζδ ιε ηδκ Ώεήκα, ηδκ ηαεδιενζκή γςή ηαζ ηζξ
δναζηδνζυηδηεξ ηςκ ηαημίηςκ. Κζ ιαεδηέξ ζοιιεηείπακ εκενβά εέημκηαξ ενςηήιαηα,
απακηχκηαξ, ζοκδοάγμκηαξ πθδνμθμνίεξ, ακαηαθχκηαξ βκχζεζξ ηαζ ειπεζνίεξ ηαζ
παίγμκηαξ ζπεηζηυ παζπκίδζ νυθςκ. Γ δνάζδ αοηή ζοκδοάζηδηε ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ
επίζηερή ημοξ ζηδκ έηεεζδ «Νηδκ επζθάκεζα», υπμο παναημθμφεδζακ ημ εηπαζδεοηζηυ
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πνυβναιια «Όδςν αείννμμκ» βζα ηα ζοζηήιαηα φδνεοζδξ ηδξ ανπαίαξ πυθδξ ημο
Λεζναζά, ηαζ ιε ηδκ δζδαηηέα φθδ ημο ιαεήιαημξ ηδξ ζζημνίαξ.
2. Ε ζύλζεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ πνπ ζπκκεηείραλ
ζηε δξάζε. Πν κάζεκα ηεο ηζηνξίαο
Ξμ ηιήια, ημ μπμίμ επζζηέθεδηε ηδ Δζαιέζμο ηςκ Ηαηνχκ Ξεζπχκ Λφθδ υπμο ηαζ
παναημθμφεδζε ημ ιάεδια ηδξ ζζημνίαξ, απμηεθείηαζ απυ 24 ιαεδηέξ ηαζ ιαεήηνζεξ.
Κπηχ παζδζά είκαζ αθθμδαπά. Εαηάβμκηαζ απυ ηδκ Ώθαακία (1), ηδκ Λμθςκία (1), ηδκ
Ώνιεκία (2), ηδκ Ώίβοπημ (2), ηζξ Φζθζππίκεξ (1), ηδ Ννζ Ζάκηα (1). Ξα παζδζά αοηά είκαζ
δίβθςζζα, έπμκηαξ πενζμνζζιέκδ βκχζδ ηδξ ιδηνζηήξ βθχζζαξ ημοξ ηαζ ακηζιεηςπίγμοκ
δοζημθίεξ ηονίςξ ζηδ βναπηή έηθναζδ ζηα εθθδκζηά.
Λμθθέξ θμνέξ δζαπζζηχκεηαζ ημ ιεζςιέκμ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ ιάεδια
ηδξ ζζημνίαξ. Κζ ιαεδηέξ πνέπεζ κα ιάεμοκ πνμκμθμβίεξ, μκυιαηα, βεβμκυηα ηαζ κα
ελεηαζημφκ βναπηχξ ζημ ηέθμξ ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ. Θεςνμφκ ημ ιάεδια δφζημθμ,
ακζανυ, αζζεάκμκηαζ άβπμξ (Ώαδεθά, 2003). Γζα ηάπμζμοξ ιαεδηέξ μ ααειυξ βίκεηαζ
αοημζημπυξ, μδδβμφκηαζ ζοκεπχξ ζηδ ζηείνα απμζηήεζζδ, πςνίξ κα έπμοκ εκδζαθένμκ
βζα ημ ιάεδια, κα ζοκεζδδημπμζμφκ ηδ ζδιαζία ημο, πςνίξ κα ηαθθζενβμφκ ηδκ ηνζηζηή
ημοξ ζηέρδ. Εάπμζμζ άθθμζ ιαεδηέξ αδζαθμνμφκ πθήνςξ ηαζ αζζεάκμκηαζ απμζηνμθή βζα
ημ ιάεδια αοηυ. Ώηυια ηαζ μζ ιαεδηέξ ιε ορδθμφξ ααειμφξ δοζημθεφμκηαζ κα
ζοβηνίκμοκ, κα ζοκδοάζμοκ, κα ηνίκμοκ.
Γ δζδαηηέα φθδ ζημ ιάεδια ηδξ ζζημνίαξ ζηδκ α‘ Γοικαζίμο πενζθαιαάκεζ ηδκ
ανπαία εθθδκζηή ζζημνία. Κζ ακαθμνέξ ζε άθθμοξ θαμφξ είκαζ πενζμνζζιέκεξ. Νοκεπχξ μζ
αθθμδαπμί ιαεδηέξ εα πνέπεζ κα ιάεμοκ ηδκ εθθδκζηή ζζημνία, ηάηζ πμο είκαζ πνήζζιμ
δεδμιέκμο υηζ ανίζημκηαζ ζηδκ Αθθάδα. ζηυζμ εα πνέπεζ κα εθανιυγμκηαζ πναηηζηέξ
πμο κα δζεοημθφκμοκ ημοξ αθθμδαπμφξ ιαεδηέξ κα εκδζαθένμκηαζ βζα ημ ζπμθείμ ηαζ ηδ
ιάεδζδ ηαζ κα έπμοκ ηαθή ζπμθζηή επίδμζδ (Ώκδνμφζμο & Ηάβμξ, 2001).
3. Πν θίλεηξν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
Ξμ ηίκδηνμ παναηζκεί ηάπμζμκ κα δναζηδνζμπμζδεεί. Νηδκ εκενβδηζηή ιάεδζδ, δ μπμία
ζοκίζηαηαζ ζηδκ εκενβυ ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ, ημ ηίκδηνμ δεκ εα πνέπεζ κα είκαζ
ελςβεκέξ, υπςξ μ ααειυξ, αθθά ιζα δζαδζηαζία ηάθορδξ ηςκ ακαβηχκ ημο ηάεε ιαεδηή
ιέζα απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιε ζοιιαεδηέξ ηαζ ηαεδβδηέξ. Γζα ημοξ ιαεδηέξ δ ακάηθδζδ
ειπεζνζχκ ηαζ δ ζφκδεζδ ιε πνμζςπζηά αζχιαηα ηαζ ζζημνίεξ απμηεθμφκ ηνυπμοξ εφνεζδξ
ηζκήηνμο (Ώκδνμφζμο, 2002).
Νηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ μζ ιαεδηέξ αθέπμοκ ζοπκά ημοξ πενζθναβιέκμοξ
ανπαζμθμβζημφξ πχνμοξ πμο ανίζημκηαζ ζηδκ πενζμπή ημο ζπμθείμο. Δεκ επζηνέπεηαζ υιςξ
δ είζμδμξ ζε αοημφξ, δεκ έπμοκ δεζ απυ ημκηά ηα ικδιεία, δεκ βκςνίγμοκ πμζα ήηακ δ
πνήζδ ημοξ, ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο έηακακ μζ άκενςπμζ πμο ηζκμφκηακ ζηδκ πενζμπή
αοηή ηαηά ημοξ ανπαίμοξ πνυκμοξ, πχξ εκηάζζμκηαζ αοηά ηα ζημζπεία ιε υζα ηαθμφκηαζ
κα απμζηδείζμοκ ζημ ιάεδια ηδξ ζζημνίαξ.
Γ ζφκδεζδ ηδξ μζηείαξ εζηυκαξ ημο ανπαζμθμβζημφ πχνμο ιε ηδ ζπμθζηή φθδ
εκενβμπμζεί ημ ηίκδηνμ. Λανάθθδθα μζ ζζημνίεξ πμο έπμοκ αημφζεζ απυ μζηεία πνυζςπα
βζα ηδ γςή ζηδκ πενζμπή πνζκ απυ δεηαεηίεξ, δ πνμζπάεεζα κα παναθθδθζζηεί μ νυθμξ, μζ
πνήζεζξ, δ ηαεδιενζκυηδηα, δ επαββεθιαηζηή δναζηδνζυηδηα ζηδκ πενζμπή ζημ ιαηνζκυ
ηαζ ημκηζκυ πανεθευκ ιε ημ πανυκ ιπμνμφκ κα εκενβμπμζήζμοκ ημ ηίκδηνμ βζα κα
δναζηδνζμπμζδεμφκ ηαζ κα δζεονφκμοκ ηζξ βκχζεζξ ημοξ μζ ιαεδηέξ.
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Ξμ ηίκδηνμ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ κυδια πμο έπεζ ηάεε δναζηδνζυηδηα ηαζ ηάεε βκχζδ
βζα ημκ ηάεε ιαεδηή λεπςνζζηά μδδβμφκ ζηδ ιάεδζδ (Ώκδνμφζμο, 2002). Κζ απμνίεξ (ηζ
πνήζδ είπακ μζ ανπαζμθμβζημί πχνμζ), μζ απακηήζεζξ (επίζηερδ ζημοξ πχνμοξ,
πθδνμθμνίεξ βζα αοημφξ, ζφκδεζδ ιε ζπμθζηή φθδ), δ ζφκδεζδ ιε ηζξ ειπεζνίεξ ηςκ
ιαεδηχκ (αθδβήζεζξ βζα ηδκ ημπζηή ζζημνία, μζηείεξ εζηυκεξ) απμηεθμφκ πναηηζηέξ πμο
δναζηδνζμπμζμφκ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ημοξ αμδεμφκ κα αθμιμζχζμοκ βκχζεζξ. Λανάθθδθα
ιε ημκ ηνυπμ αοηυ εκενβμπμζμφκηαζ ηαζ δζεονφκμοκ ηζξ βκχζεζξ ημοξ ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί.
4. Δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
«Ε δδιζμονβζηή δζδαζηαθία ααζίγεηαζ ζηδκ έηπθδλδ πμο εα δδιζμονβήζεζ ημ ακαπάκηεπμ
ενχηδια χζηε κα ακμίλεζ κέμοξ μνίγμκηεξ ζημ δάζηαθμ ηαζ ημ παζδί» (Ίθθζηξ, μπ.ακάθ. ζημ
Εμοηζμφνδ, 2003, ζ. 17).
Ηέζα απυ ηδ δδιζμονβζηυηδηα, ηδ ζφκεεζδ, ηδκ επζκμδηζηυηδηα αλζμπμζμφκηαζ μζ
δοκαηυηδηεξ ημο ιαεδηή (Εμοηζμφνδ, 2003). Ξα κέα ενςηήιαηα ειπθμοηίγμοκ ημ ιάεδια,
μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί ηα ενεοκμφκ, πανάβεηαζ κέα βκχζδ. Ξα ανπαζμθμβζηά
δεδμιέκα, ηα ηείιεκα, ακηζηείιεκα, ένβα ηέπκδξ ηνίκεηαζ ακαβηαίμ κα ειπθμοηίγμοκ ηδ
δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ ηδξ ζζημνίαξ (Ώαδεθά, 2003).
Γ αθθαβή πενζαάθθμκημξ ηαζ ηνυπμο πανάδμζδξ ημο ιαεήιαημξ εκηάζζεηαζ, ιαγί ιε
άθθεξ πναηηζηέξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ δδιζμονβζηήξ δζδαζηαθίαξ. Κζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ
είδακ απυ ημκηά ηδ Δζαιέζμο ηςκ Ηαηνχκ Ξεζπχκ Λφθδ. Εαηά ηδ δζάνηεζα ημο
ιαεήιαημξ εηίεεκημ ενςηήιαηα χζηε μζ ιαεδηέξ κα ακαηαθέζμοκ απυ ηδ ικήιδ ημοξ
πθδνμθμνίεξ ηαζ βκχζεζξ απυ ημ οθζηυ πμο ημοξ είπε δμεεί βζα ιεθέηδ πνζκ ηδκ επίζηερδ
ζηδκ Λφθδ αθθά ηαζ βκχζεζξ πμο ήδδ είπακ ηαζ ειπεζνίεξ.
Ξμ ιάεδια ειπθμοηίζηδηε ηαζ ιε παζπκίδζ νυθςκ/ εεαηνζηυ παζπκίδζ. Δεδμιέκμο υηζ
ημ ιάεδια ηδξ ζζημνίαξ ελεηάγεηαζ βναπηά ηαζ πνέπεζ κα μθμηθδνςεεί ζοβηεηνζιέκδ φθδ,
μ πνυκμξ είκαζ πενζμνζζιέκμξ ηαζ μ πνμβναιιαηζζιυξ αοζηδνυξ. ζηυζμ μ πνυκμξ βζα
εεαηνζηυ παζπκίδζ είκαζ ςθέθζιμξ, ηαεχξ μ ηνυπμξ αοηυξ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδκ
αθμιμίςζδ πθδνμθμνζχκ, ηζξ μπμίεξ δεκ ηζξ αημφκ παεδηζηά αθθά ηζξ πανμοζζάγμοκ μζ
ίδζμζ (Εμοηζμφνδ, 2003).
Νε αοηή ηδ δζαδζηαζία μζ ιαεδηέξ ζοιιεηέπμοκ εημφζζα, δεκ ημ εηθαιαάκμοκ ςξ ηάηζ
οπμπνεςηζηυ αθθά ςξ παζπκίδζ. Ώζζεάκμκηαζ πανά, λεπενκμφκ ημοξ δζζηαβιμφξ ημοξ,
κζχεμοκ αοημπεπμίεδζδ, εθυζμκ μζ ίδζμζ είκαζ ζημ επίηεκηνμ ηαζ πνμαάθθμκηαζ.
Λνμζπαεχκηαξ κα εηθναζημφκ πνμθμνζηά ηαζ κα πείζμοκ ηαθθζενβμφκ βθςζζζηέξ
δελζυηδηεξ. Δδιζμονβμφκ, αοημζπεδζάγμοκ, εθέβπμοκ ηζξ ηζκήζεζξ ημο ζχιαημξ ηαζ ηζξ
εηθνάζεζξ ημο πνμζχπμο ημοξ. Νοκενβάγμκηαζ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ ηαζ ιε αοηυ ημκ
ηνυπμ ηαηακμμφκ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ αηυιςκ, ακηζθαιαάκμκηαζ ηα υνζα ημο
ηαεεκυξ. Εαθθζενβμφκηαζ ζοκεπχξ ηαζ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ. Λανάθθδθα υιςξ ηαζ μ
εηπαζδεοηζηυξ βίκεηαζ πζμ εονδιαηζηυξ ηαζ ημ ιάεδια βζ‘ αοηυκ βίκεηαζ πζμ εκδζαθένμκ
(Εμοηζμφνδ, 2003).
5. Αλάπηπμε θξηηηθήο ηθαλόηεηαο
Γ ηνζηζηή ζηακυηδηα ακαπηφζζεηαζ ιε ημ κα εέημοκ ενςηήιαηα μζ ιαεδηέξ (Ώαδεθά, 2003).
Νηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ μζ ιαεδηέξ ακανςηήεδηακ πμζα ήηακ δ πνήζδ ηςκ Λοθχκ, ηζ
είδμοξ ηηίζιαηα ανίζημκηακ αηνζαχξ εκηυξ ηςκ Λοθχκ, ηζ δναζηδνζυηδηεξ είπακ μζ
άκενςπμζ πμο γμφζακ ηαηά ηδκ ανπαζυηδηα ζηδκ πενζμπή αοηή υπμο ανίζημκηαζ
ηαεδιενζκά ηαζ μζ ίδζμζ. Εονίςξ υιςξ επζπείνδζακ κα ηαηακμήζμοκ ηδ ζπέζδ υθςκ αοηχκ
ηςκ πθδνμθμνζχκ ιε υζα πενζθαιαάκμκηαζ ζημ ζπμθζηυ αζαθίμ ζπεηζηά ιε ηδ θεζημονβία
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ηδξ πυθδξ – ηνάημοξ ηδξ Ώεήκαξ, ηδ ζφκεεζδ ημο πθδεοζιμφ ηδξ, ηδκ ηαεδιενζκυηδηα
ηςκ ακενχπςκ, ηα επαββέθιαηα αθθά ηαζ ηα ηείπδ, ημκ Θειζζημηθή, ημκ Λεθμπμκκδζζαηυ
Λυθειμ, ημκ Ευκςκα.
Νοκδοάγμκηαξ πθδνμθμνίεξ, ηαηακμχκηαξ αίηζα, απμηεθέζιαηα βεβμκυηςκ,
ζοκδέμκηαξ βεβμκυηα, ηαηακμχκηαξ ηζξ αθθαβέξ πμο επζθένμοκ δζαπνμκζηά ηαθθζενβείηαζ
δ ηνζηζηή ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ. Νοκδέμκηαξ δεδμιέκα ημο πανεθευκημξ ιε ημ πανυκ
ζοκεζδδημπμζμφκ ηζ ιπμνεί δ ζε αάεμξ βκχζδ ηδξ ζζημνίαξ κα πνμζθένεζ ζημοξ
ακενχπμοξ ζήιενα, ηονίςξ ζε υ, ηζ αθμνά ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηςκ βεβμκυηςκ ηαζ ηδκ
αλζμθυβδζή ημοξ αάζεζ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ επμπήξ μπυηε ζοκέαδζακ (Ώαδεθά, 2003).
Λμθφ ζδιακηζηυ είκαζ κα αζημφκηαζ μζ ιαεδηέξ ζημκ παναθθδθζζιυ βεβμκυηςκ πμο
ζοκέαδζακ ηδκ ίδζα επμπή ζε δζαθμνεηζηά ιένδ, κα ιεθεημφκ πάνηεξ. Νδιακηζηυ είκαζ ηαζ
ημ εκδζαθένμκ βζα ηδκ ημπζηή ζζημνία (Ώαδεθά, 2003). Γ πανάδμζδ ημο ιαεήιαημξ ζηδ
Δζαιέζμο Λφθδ έδςζε αθμνιή κα δζενεοκήζμοιε ημκ πθδεοζιυ, ηζξ δναζηδνζυηδηεξ, ημκ
νυθμ ηδξ πενζμπήξ ηαζ ηδ ζπέζδ ηδξ ιε ηδκ οπυθμζπδ πυθδ ηαζ ηδκ Ώεήκα ζηδκ
ανπαζυηδηα αθθά ηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 20μο αζχκα ηαζ ζήιενα, κα εκημπζζημφκ ημζκά ζδιεία
αθθά ηαζ δζαθμνέξ.
6. Οπκπεξάζκαηα
Νημ ιάεδια ηδξ ζζημνίαξ ζοκήεςξ ηονζανπεί δ επακάθδρδ, δ ζοκήεεζα, δ ακάβηδ
απμζηήεζζδξ πνμκμθμβζχκ ηαζ βεβμκυηςκ, δ ααειμεδνία. Νημ ζφκμθμ ηςκ ιαεδηχκ
δζαπζζηχκεηαζ ιεζςιέκμ εκδζαθένμκ βζα ημ ιάεδια. μζ αθθμδαπμί ιαεδηέξ δοζημθεφμκηαζ
αηυια πενζζζυηενμ κα αθμιμζχζμοκ ηδ δζδαηηέα φθδ. Ηέζα απυ ημ ιάεδια ζηδ
Δζαιέζμο ηςκ Ηαηνχκ Ξεζπχκ Λφθδ αολήεδηε δ αθθδθεπίδναζδ ιαεδηχκ – δζδάζημοζαξ,
ακακεχεδηε ημ εκδζαθένμκ υθςκ βζα ημ ιάεδια, αθμιμζχζαιε βκχζεζξ, ηάκαιε
ζοβηνίζεζξ, αβάθαιε ζοιπενάζιαηα ιε έκακ ηνυπμ δζαθμνεηζηυ ηαζ άιεζμ.
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Νεξίιεςε
Νηδκ πανμφζα ενβαζία επζπεζνείηαζ, ιέζς ηδξ ειπεζνζηήξ ιεθέηδξ, κα δζενεοκδεεί ακ μζ
δβεηζηέξ/δζμζηδηζηέξ ζηακυηδηεξ ηςκ ζηεθεπχκ δζμίηδζδξ πνμζδζμνίγμκηαζ απυ ηδκ
ειπεζνία. Αζδζηυηενα, 189 δζεοεοκηέξ - οπμδζεοεοκηέξ ηςκ κμιχκ Δνάιαξ, Εααάθαξ ηαζ
Ιάκεδξ ηθήεδηακ ιέζς ενςηδιαημθμβίμο κα απακηήζμοκ ζε ενςηήιαηα αάζεζ ηςκ
μπμίςκ αλζμθμβμφζακ ηζξ δβεηζηέξ/δζμζηδηζηέξ ζηακυηδηέξ ημοξ. Λεναζηένς, δζεκενβήεδηε
έθεβπμξ ιέζςκ υνςκ ιε ηδ πνήζδ ηδξ ηεπκζηήξ ‗one-way ANOVA‘, εκχ δ ειπεζνία ηςκ
ζηεθεπχκ ιεηνήεδηε ιε δφμ ενςηήζεζξ: (α) έηδ οπδνεζίαξ ςξ εηπαζδεοηζηυξ, (α) έηδ
οπδνεζίαξ ςξ ζηέθεπμξ. ΐάζεζ, θμζπυκ, ηδξ ζηαηζζηζηήξ ακάθοζδξ πνμέηορε υηζ δεκ
οπάνπεζ ηαιία ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζηζξ δβεηζηέξ ζηακυηδηεξ ζε ζπέζδ ιε ηα έηδ
οπδνεζίαξ ςξ εηπαζδεοηζηυξ. ζηυζμ, δ ειπεζνία ςξ ζηέθεπμξ επδνεάγεζ ηδ ζοιιεημπζηή
δβεζία, ηδκ εθεβηηζηή δβεζία, ηδκ δβεζία ιέζς παναδείβιαημξ, ηδκ ηαεμδήβδζδοπμζηήνζλδ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ ακενχπζκςκ ζπέζεςκ. Νοκεπχξ, δ ειπεζνία επζαάθθεηαζ
κα θδθεεί οπυρδ ςξ ιία ζδιαίκμοζα πανάιεηνμξ πμο πνμζδζμνίγεζ ηδκ επζθμβή ηαζ
θεζημονβία ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ δζμίηδζδξ ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ.
Θέμεηο θιεηδηά: δβεηζηέξ/δζμζηδηζηέξ ζηακυηδηεξ, ειπεζνία ζηεθεπχκ δζμίηδζδξ, έηδ
οπδνεζίαξ ςξ εηπαζδεοηζηυξ ηαζ ςξ ζηέθεπμξ, επζθμβή ζηεθεπχκ δζμίηδζδξ ζπμθζηχκ
ιμκάδςκ
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1. Γηζαγσγή
Γ Αηπαίδεοζδ πνμζδζμνίγεηαζ ςξ ιία εειεθζχδδξ ημζκςκζηή θεζημονβία ηαζ
ζοκζζηά ηαεμνζζηζηυ ζοζηαηζηυ ηδξ ημοθημφναξ ηαζ ημο πμθζηζζιμφ εκυξ θαμφ,
εκχ ηαεμνίγεζ ηδκ μζημκμιζηή γςή ηαζ ηδκ εονφηενδ πνυμδμ (αημιζηή ηαζ εεκζηή)
(Λεηνίδμο 2005: 183). Αζδζηυηενα, ημ ζπμθείμ πνμζδζμνίγεηαζ ςξ ιία εεζιμεεηδιέκδ
ημζκςκζηή μκηυηδηα, πμο ζημπεφεζ ζηδκ επζηέθεζδ ζοβηεηνζιέκςκ ζηυπςκ - βζα
ηδκ πνμχεδζδ ηςκ μπμίςκ έπεζ ζηδ δζάεεζή ημο ηδκ ηαηάθθδθδ δμιή ηαζ
μνβάκςζδ (Παηγδπακαβζχημο 2005: 31). Ώοηυξ, θμζπυκ,
πμο
ηαηελμπήκ
ακαθαιαάκεζ ημ ένβμ ηδξ οθμπμίδζδξ ηςκ ζηυπςκ αθθά ηαζ ηδξ ηαεμδήβδζδξ ηαζ
αλζμπμίδζδξ ημο έιροπμο δοκαιζημφ είκαζ μ δζεοεοκηήξ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ. Νηα
πθαίζζά ηδξ ηαθείηαζ βζα κα είκαζ απμηεθεζιαηζηυξ ηαζ απμδμηζηυξ κα θεζημονβεί
ςξ δβέηδξ ηαζ ιάκαηγεν-δζμζηδηήξ δζαεέημκηαξ δβεηζηέξ/δζμζηδηζηέξ ζηακυηδηεξ.
Έκαξ δζεοεοκηήξ, θμζπυκ, πνμηεζιέκμο κα είκαζ ζε εέζδ κα δζαδναιαηίγεζ ημοξ
νυθμοξ πμο ημο γδημφκηαζ επζαάθθεηαζ κα δζαεέηεζ ηζξ ακαβηαίεξ ηαζ απαζημφιεκεξ
δβεηζηέξ-δζμζηδηζηέξ ζηακυηδηεξ. Νημ πθαίζζμ αοηυ μ Sergiovanni οπμζηήνζλε υηζ
οπάνπμοκ ζε έκα δζεοεοκηζηυ ζηέθεπμξ ζοβηεηνζιέκεξ ζηακυηδηεξ (ηεπκζηέξ,
ακενςπζζηζηέξ ηαζ εηπαζδεοηζηέξ), πμο ζοκδέμκηαζ ιε αναποπνυεεζια, ηαηηζηά ηαζ
μνβακςηζηά απμηεθέζιαηα. Ώοηέξ είκαζ ςξ πνμξ ημκ πνμζακαημθζζιυ ημοξ
δζαπεζνζζηζηέξ. Πάνδ ζε αοηέξ ηζξ ζηακυηδηεξ επζηεθεί ζςζηά ημ ένβμ ημο, εκχ μ
πνμζακαημθζζιυξ ημο επζαάθθεηαζ κα είκαζ ζηναηδβζηυξ ηαζ ιαηνμπνυεεζιμξ
(Sergiovanni, 1985 ζημ Δμνδακίδδξ 2005: 125).
Ώπυ ηδκ άθθδ, μ Boyatzis (1982, ζημ Brundrett 2000:64) πνμζδζυνζζε ηζξ
ζηακυηδηεξ ςξ ημ ημζκυ παναηηδνζζηζηυ εκυξ αηυιμο, ημ μπμίμ ηνίκεηαζ γςηζηήξ
ζδιαζίαξ ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ απμηεθεζιαηζηή ή ακχηενδ απυδμζδ Έηζζ,
ημπμεεηεί ηδκ έκκμζα ηδξ ζηακυηδηαξ ζε εοεεία ζοζπέηζζδ ιε ηζξ πναβιαηζηέξ
επζδυζεζξ. Ηάθζζηα μ Boyatzis (Boyatzis 1982:66) ζοιπθδνχκεζ ημκ μνζζιυ
δζεοηνζκίγμκηαξ: «Δηακυηδηεξ είκαζ αοηά ηα παναηηδνζζηζηά πμο δζαθμνμπμζμφκ
ηδκ ακχηενδ απυδμζδ απυ ηδκ ιέζδ ηαζ παιδθή απυδμζδ».
Κ Huber (Huber 2004: 672), πάθζ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ πμθοπθμηυηδηα
ηςκ ηαεδηυκηςκ ηδξ ζπμθζηήξ δβεζίαξ εεςνεί ηζξ ζηακυηδηεξ ςξ ιία ζφκεεηδ δμιή
ανιμδζμηήηςκ, ςξ έκα πμθφπθεονμ αιάθβαια ανιμδζμηήηςκ πμο απαζηεί δ
άζηδζδ ηδξ ζπμθζηήξ δβεζίαξ. Λενζθαιαάκεζ ημζκςκζηέξ, πνμζςπζηέξ ηαζ
δζμζηδηζηέξ ανιμδζυηδηεξ. Ξέθμξ, μζ ζηακυηδηεξ πενζβνάθμοκ αοηυ πμο μζ
άκενςπμζ πνεζάγεηαζ κα είκαζ ζε εέζδ κα επζηεθέζμοκ ηαζ είκαζ ζε εέζδ,
πνμηεζιέκμο κα μθμηθδνχζμοκ ιία μνζζιέκδ θεζημονβία. Δδζαίηενα δ ζπμθζηή
δβεζία ειπενζέπεζ ιία αηεθεφηδηδ ηαζ δοκαιζηή εκζςιάηςζδ ηδξ βκχζδξ,
ζηακμηήηςκ ηαζ πνμζςπζηχκ παναηηδνζζηζηχκ (Robinson 2010: 3).

2. Ηαηεγνξίεο ηθαλνηήησλ

Κ δβέηδξ γδηείηαζ κα επζηοβπάκεζ απμηεθέζιαηα, βεβμκυξ πμο πνμτπμεέηεζ
ηδκ άζηδζδ δβεηζηήξ ζοιπενζθμνάξ. Γ ηεθεοηαία ιε ηδ ζεζνά ηδξ απαζηεί κα
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δζαεέηεζ μ δβέηδξ ζηακυηδηεξ ηαζ παναηηδνζζηζηά πνμζςπζηυηδηαξ πμο ζοκάδμοκ
ιε ηδκ δβεηζηή ζοιπενζθμνά. Ηε άθθα θυβζα ημ «ιείβια ημο δβέηδ» είκαζ έκα
άενμζζια πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ ζηακμηήηςκ (Ηπμονακηάξ 2005: 250-251).
Ξνεζξ, θμζπυκ, βεκζηέξ ηαηδβμνίεξ ζηακμηήηςκ έπμοκ ανεεεί κα ζπεηίγμκηαζ ιε
ημοξ ιάκαηγεν ηαζ ημοξ δζεοεοκηέξ (Katz, 1955, Mann, 1965 ζημ Yukl 1982: 6).
Εαηανπάξ, μζ ηεπκζηέξ ζηακυηδηεξ, πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε βκχζεζξ ακαθμνζηά ιε
ιεευδμοξ, δζαδζηαζίεξ ηαζ ηεπκζηέξ βζα ηδκ επζηέθεζδ δναζηδνζμηήηςκ πμο
ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ένβμ ημο δβέηδ. Νηδ ζοκέπεζα, μζ δζαπνμζςπζηέξ ζηακυηδηεξ, πμο
παναπέιπμοκ ζε βκχζεζξ ημο δβέηδ ζπεηζηέξ ιε ηδκ ακενχπζκδ ζοιπενζθμνά ηαζ
ηζξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ, ηδκ ζηακυηδηά ημο κα ηαηακμεί ηα ζοκαζζεήιαηα, ηζξ
ζηάζεζξ, ηα ηίκδηνα ηςκ άθθςκ αάζεζ ηςκ υζςκ οπμζηδνίγμοκ ηαζ πνάηημοκ, ηδκ
ζηακυηδηά ημο κα επζημζκςκεί ιε έκα ηαεανυ ηαζ πεζζηζηυ ηνυπμ ηαζ ηδκ
ζηακυηδηα κα πηίγεζ ζοκενβαηζηέξ ζπέζεζξ (ππ ηαηη, δζπθςιαηία, εκζοκαίζεδζδ,
πεζζηζηυηδηα, εοθνάδεζα). Ξέθμξ, μζ ακηζθδπηζηέξ ζηακυηδηεξ, πμο ακαθένμκηαζ ζηδ
βεκζηή ακαθοηζηή ζηακυηδηα, ζηδ θμβζηή ζηέρδ, ζηδ δελζυηδηα βζα ηδ ιμνθμπμίδζδ
ζπεδίςκ ηαζ ηδκ ακηίθδρδ ζφκεεηςκ ηαζ δζθμνμφιεκςκ ζπέζεςκ, ζηδ
δδιζμονβζηυηδηα βζα ηδκ παναβςβή ζδεχκ ηαζ ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ, ζηδκ
ζηακυηδηα ακαθμνζηά ιε ηδκ ακάθοζδ βεβμκυηςκ, ηδ ζφθθδρδ ηάζεςκ, ηδκ
πνυαθερδ αθθαβχκ, ηαζ ηδκ ακαβκχνζζδ εοηαζνζχκ ηαζ δοκδηζηχκ πνμαθδιάηςκ.
Κ Yukl (Yukl 1982: 7), πάθζ, δζεοηνζκίγεζ υηζ μζ ηεπκζηέξ ζηακυηδηεξ έπμοκ κα ηάκμοκ
ιε ηα πνάβιαηα, μζ δζαπνμζςπζηέξ πνςηεουκηςξ ιε ημοξ ακενχπμοξ ηαζ μζ
ακηζθδπηζηέξ ιε ηζξ ζδέεξ ηαζ ημ ζπεδζαζιυ.
Ώπυ ηδκ άθθδ, δ McAiear ακαθένεζ ιία ζεζνά ζηακμηήηςκ πμο πνμζδζμνίγμοκ
έκακ δβέηδ. Κ δβέηδξ, θμζπυκ, δίκεζ έιθαζδ ζηζξ επζδυζεζξ, ειπκέεζ ημοξ
οθζζηαιέκμοξ ημο, πανέπεζ έπαζκμ ηαζ ακαβκχνζζδ, πνμζδζμνίγεζ ημοξ
ενβαζζαημφξ νυθμοξ, εέηεζ ζηυπμοξ ηαζ ηαηακέιεζ ανιμδζυηδηεξ, επζθφεζ
πνμαθήιαηα, δζεοημθφκεζ ηδκ μιαδζηή ενβαζία, δζεοεεηεί ηζξ ζοβηνμφζεζξ (McAiear
1989: 68). Ώπυ ηδκ άθθδ, μζ Bennis &Thomas ημ 2002 ακαθένμοκ εη κέμο υηζ μζ
ιεβάθμζ δβέηεξ ηαηέπμοκ ηέζζενζξ εειεθζχδεζξ ζηακυηδηεξ: ηδκ ζηακυηδηα κα
ειπθέημοκ ημοξ άθθμοξ ζε έκακ ημζκυ ζημπυ, ιία εοδζάηνζηδ ηαζ επζαθδηζηή θςκή,
ιία αίζεδζδ αηεναζυηδηαξ ζοκανηχιεκδ ιε έκα ζζπονυ ζφκμθμ αλζχκ ηαζ ημ
ζδιακηζηυηενμ, ηδκ ζηακυηδηα πνμζανιμβήξ (ζημ Fernald et al. 2005: 5).
Κ ΝαΎηδξ (ΝαΎηδξ 2005: 250), απυ ηδκ πθεονά ημο, ηάκεζ θυβμ βζα ηνεζξ μιάδεξ
δελζμηήηςκ: ηδκ ζηακυηδηα ημο ζοκενβάγεζεαζ (αοηή πμο μ Schein, 1978 ζημ ΝαΎηδξ
2005: 250 απμηαθεί δζαβκςζηζηή ζηακυηδηα), ηδκ επαββεθιαηζηή ζηακυηδηα (βζα κα
έπεζ εεηζηυ πενζεπυιεκμ πνέπεζ κα δζαζοκδέεηαζ ιε ηδ δζμζηδηζηή πείνα ηαζ ηδκ
άνηζα ηεπκζηή ηαηάνηζζδ) ηαζ ηδκ ακηζθδπηζηή ζηακυηδηα (ζοκανηάηαζ ιε ηδκ
παναηδνδηζηυηδηα ηαζ ηδ δζμζηδηζηή θακηαζία-εκενβδηζηυηδηα). Ξέθμξ, μ
Ηπμονακηάξ (Ηπμονακηάξ 2005:260) δζαηνίκεζ ηζξ ζηακυηδηεξ ζε ζηακυηδηεξ
«νυθςκ» (ππ ζηακυηδηα ακάπηολδξ ακενχπςκ, ζηακυηδηα οθμπμίδζδξ
απμηεθεζιάηςκ) ηαζ «ιεηα-ζηακυηδηεξ» (δδθαδή «ιία ζηακυηδηα δ μπμία απμηεθεί
ηδκ πνμτπυεεζδ βζα κα ακαπηοπεμφκ άθθεξ ζηακυηδηεξ ή απμηεθεί ααζζηυ
ζοζηαηζηυ πενζζζυηενςκ ζηακμηήηςκ»). Νηδκ ηαηδβμνία αοηή ζοβηαηαθέβμκηαζ: δ
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ζηακυηδηα δδιζμονβζηήξ θήρδξ απμθάζεςκ ηαζ επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ, δ
ζοζηδιζηή ζηέρδ, δ ζηακυηδηα επζημζκςκίαξ, δ ζοκαζζεδιαηζηή κμδιμζφκδ, δ
αοηεπίβκςζδ, δ αοημννφειζζδ ηαζ δ εκζοκαίζεδζδ.
3. Γκπεηξηθή Έξεπλα
Ε εκπεηξία σο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο εγεζίαο θαη ηεο δηνίθεζεο:
Αλαζθφπεζε ηεο έξεπλαο θαη δηαηχπσζε εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο.

Εαηά ηδκ άζηδζδ ηδξ ελμοζίαξ πανειααίκμοκ πμζηίθμζ πανάβμκηεξ πμο
πνμζδζμνίγμοκ ημκ ηνυπμ πμο αοηή εηδδθχκεηαζ, ηζξ ζπέζεζξ πμο δμιμφκηαζ ηαζ
ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ απμδμηζηυηδηά ηδξ, εκηέθεζ. Κ πανάβμκηαξ
«ειπεζνία» είκαζ ιία πανάιεηνμξ πμο έπεζ απαζπμθήζεζ ηδκ ένεοκα ηαζ εζδζηυηενα
δζενεοκάηαζ ακ μ ηνυπμξ πμο δ ελμοζία αζηείηαζ δζαθένεζ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ
ειπεζνία ημο δβέηδ.
Ζμβίγεηαζ ςξ ημ ζπμοδαζυηενμ ηνζηήνζμ ζηδ θήρδ απμθάζεςκ πμο έπμοκ κα
ηάκμοκ ιε ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ. Νημ πεδίμ ηδξ δβεζίαξ δνάζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ
ιε ηδ δζμίηδζδ μιάδςκ οθζζηαιέκςκ, ηδ θήρδ ζφκεεηςκ απμθάζεςκ ηαζ ηδκ
ακάπηολδ ηεπκζηχκ ζηακμηήηςκ ηαζ δελζμηήηςκ ακηζιεηςπίγμκηαζ ςξ ημ
απμηέθεζια ηςκ πνυκςκ ειπεζνίαξ πμο ημ δβεηζηυ ζηέθεπμξ δζαεέηεζ. Γεκζηά
ακαιέκεηαζ υηζ μζ πεπεζναιέκμζ δβέηεξ απμδίδμοκ ηαθφηενα απυ ημοξ θζβυηενμ
πεπεζναιέκμοξ.
ΐάζεζ ημο θελζημφ ημο Webster (1987:437 ζημ Murphy, 1992) δ ειπεζνία
μνίγεηαζ ςξ πναηηζηή βκχζδ, ζηακυηδηεξ ή πναηηζηή πμο απμημιίγεζ ηάπμζμξ απυ
άιεζδ παναηήνδζδ ή απυ ζοιιεημπή ζε ιία ζοβηεηνζιέκδ δναζηδνζυηδηα. Ώκ ηαζ,
ζφιθςκα ιε ημκ Fiedler (1994), δεκ οπάνπεζ βεκζηά απμδεηηυξ μνζζιυξ ημο υνμο, δ
ειπεζνία εκυξ δβέηδ είκαζ έκαξ απυ ημοξ πζμ ζδιακηζημφξ πανάβμκηεξ ζηζξ
απμθάζεζξ πμο θαιαάκμκηαζ ζε εέιαηα επζθμβήξ ηαζ πνμαβςβήξ. Αονέςξ, δ
ειπεζνία πζμ ζοπκά ακαθένεηαζ ζημ πνυκμ οπδνεζίαξ ζε έκακ μνβακζζιυ, ζε ιζα
δμοθεζά ή ζε έκα επάββεθια. Άθθμζ μνζζιμί ιπμνεί επίζδξ κα ακαθένμκηαζ ζηδκ
πμζηζθία, ημκ πθμφημ, ή ηδ ζπεηζηυηδηα ηςκ πνμδβμφιεκςκ εέζεςκ ενβαζίαξ.
ζηυζμ, υθμζ μζ μνζζιμί οπμδδθχκμοκ ηζξ δελζυηδηεξ, ηζξ βκχζεζξ ηαζ ηδ
ζοιπενζθμνά πμο απμηηήεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πνυκμο πμο ηάπμζμξ εηηεθεί
ενβαζία, εκχ δεκ εηθαιαάκεηαζ ςξ απμηέθεζια ηδξ ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ.
Απζιενίγεηαζ ζε ειπεζνία ιε ηνζηήνζμ ηα πνυκζα οπδνεζίαξ ηαζ ηδξ
ζοκαηυθμοεδξ ζπεηζηήξ ειπεζνίαξ πμο απμημιίγεζ ηάπμζμξ ή ςξ βκχζδ ηαζ ιάεδζδ
πμο θαιαάκεζ πχνα υηακ έκα άημιμ ειπθέηεηαζ ζηδκ άζηδζδ ελμοζίαξ. Γ πνμκζηή
δζάνηεζα ηδξ ειπεζνίαξ, δ ζπεηζηυηδηα ηδξ ειπεζνίαξ ηαζ δ δζαεέζζιδ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ ειπεζνίαξ ακαηνμθμδυηδζδ ηνίκμκηαζ απυ ημοξ πανάβμκηεξ πμο
ηαεμνίγμοκ ηδκ ειπεζνία ηαηά ηδκ επζηέθεζδ ημο ένβμο. Νηα εεηζηά ηδξ ειπεζνίαξ
βζα ημ άημιμ εββνάθμκηαζ ηα αηυθμοεα (Murphy, 1992):


Ώπμημιίγεζ βκχζεζξ ηαζ ζηακυηδηεξ
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Ώζπμθείηαζ ιε δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ δναζηδνζμηήηςκ πμο είκαζ δοκαηυκ κα
έπμοκ πανυιμζα παναηηδνζζηζηά

Γ φπανλδ ενβαζζαηήξ ειπεζνίαξ ζοιαάθθεζ ζηδκ εκδοκάιςζδ ηδξ
αοημπεπμίεδζήξ ημο, ηαεχξ είκαζ ζε εέζδ κα θένεζ εζξ πέναξ έκα ένβμ

Νδιεζχκεζ ορδθέξ επζδυζεζξ

Οπάνπεζ αέααζα ηαζ δ πνμζέββζζδ ημο Seligman (1987 ζημ Murphy, 1992) πμο
οπμζηδνίγεζ υηζ δ φπανλδ αολδιέκδξ ειπεζνίαξ ιπμνεί κα ακαηυρεζ ηδκ πεναζηένς
ιαεδζζαηή πμνεία εκυξ αηυιμο ή εκδέπεηαζ κα αζζεάκεηαζ υηζ έπεζ θηάζεζ ζε έκα
ζδιείμ υπμο πθέμκ μζ πνάλεζξ ημο δεκ ιπμνμφκ κα επζηφπμοκ ηάηζ χζηε κα
επδνεάζμοκ ηζξ απμδυζεζξ, εκχ ηαζ μ Fiedler ιε ημοξ ζοκενβάηεξ ημο ακαθένμοκ
υηζ ιενζηέξ θμνέξ δ ειπεζνία ζοκδέεηαζ ανκδηζηά ιε ηδκ απυδμζδ (Murphy, 1992).
Νημ πθαίζζμ αοηυ εκδζαθένμοκ μζ ενεοκδηζηέξ ενβαζίεξ πμο δζελήπεδζακ ηαζ
ηα εονήιαηα πμο πάνδ ζε αοηέξ πνμέηορακ. Ακ πνχημζξ, μ McNamara (1968 ζημ
Fiedler, 1972), δζενεφκδζε ηδκ απυδμζδ ηςκ δζεοεοκηχκ ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ
δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ Ώθιπένηα (Εακαδάξ). Γ απυδμζδ ηςκ
δζεοεοκηχκ ηδξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ααειμθμβήεδηε απυ ημοξ
επζεεςνδηέξ ηςκ ζπμθείςκ ηαζ απυ ημ πνμζςπζηυ ημοξ. Γ αλζμθυβδζδ ηςκ
δζεοεοκηχκ ζπμθείςκ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ααζίζηδηε ζε ακηζηεζιεκζηά
ηεζη πμο ζοιπθδνχεδηακ απυ ημοξ ιαεδηέξ ημο 11μο ααειμφ ζηδκ επανπία ηδξ
Ώθιπένηα. Κ McNamara ζοζπέηζζε ηα πνυκζα ηδξ ειπεζνίαξ ηςκ δζεοεοκηχκ ιε ηα
ηνζηήνζα απυδμζδξ ηαζ δεκ δζαπίζηςζε ζδιακηζηέξ ζοζπεηίζεζξ. Νηδ ζοκέπεζα
πχνζζε ημοξ δζεοεοκηέξ ζε εηείκμοξ πμο ήηακ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ εέζδ ημοξ βζα
πενζζζυηενμ απυ ηνία πνυκζα (ιζα πζμ εοκμσηή ηαηάζηαζδ), ηαζ ζε εηείκμοξ πμο
οπδνεημφζακ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ εέζδ βζα θζβυηενμ απυ δφμ πνυκζα (ιζα θζβυηενμ
εοκμσηή ηαηάζηαζδ). Γ ένεοκα ηαηέδεζλε υηζ μζ ζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ ενβαζζαηήξ
ειπεζνίαξ ηαζ απυδμζδξ ήηακ εεηζηέξ βζα ημοξ κεμδζμνζζιέκμοξ δζεοεοκηέξ
ζπμθείςκ ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ ηαεζενςιέκμοξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ,
αθθά ανκδηζηή βζα ηαεζενςιέκμοξ δζεοεοκηέξ ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ
κεμδζμνζζιέκμοξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ.
Λαναθθήθςξ, μ Fiedler (1994) ζε έηεεζή ημο ζοκμρίγεζ ηα ηφνζα εονήιαηα
εκυξ πνμβνάιιαημξ εζημζαεημφξ ένεοκαξ ζπεηζηά ιε ημκ νυθμ ηαζ ηδ θεζημονβία
ηςκ βκςζηζηχκ πυνςκ ζηζξ απμδυζεζξ εκυξ μνβακζζιμφ. Γ έηεεζδ ααζίγεηαζ ζε
δεδμιέκα πμο ζοκεθέβδζακ απυ πενζζζυηενμοξ απυ 1.200 δβέηεξ ηαζ απυ μιάδεξ
ενβαζίαξ ζε ζηναηζςηζημφξ ηαζ ιδ ζηναηζςηζημφξ μνβακζζιμφξ ηαζ ενβαζηδνζαηά
πενζαάθθμκηα. Ώνπζηά εθέβπεδηε δ δδιμθζθήξ πεπμίεδζδ υηζ δ δβεηζηή ειπεζνία
απμηεθεί δείηηδ πνυβκςζδξ ηδξ απυδμζδξ ημο δβέηδ. Ώπμδείπεδηε, ςζηυζμ, υηζ μζ
ιεηνήζεζξ ειπεζνίαξ απυ ιυκεξ ημοξ δεκ πνμαθέπμοκ ηδκ απυδμζδ ηδξ δβεζίαξ,
ηαεχξ δ ιέζδ ηζιή ηςκ ζοζπεηίζεςκ ηδξ απυδμζδξ είηε ηαηυπζκ ηαλζκυιδζδξ είηε
ηαηυπζκ ιεηνήζεςκ ήηακ ηάης απυ .10.). Νηδ ζοκέπεζα εθέβπεδηε ημ άβπμξ ηαζ δ
αλζμπμίδζδ ηδξ ειπεζνίαξ ηδξ δβεζίαξ. Γ αλζμπμίδζδ ηςκ βκςζηζηχκ πυνςκ ημο
δβέηδ επδνεάγεηαζ έκημκα απυ πανάβμκηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ
πενίζηαζδ, ηονίςξ ημ ζηνεξ - ζδζαίηενα αοηυ πμο πνμηαθείηαζ απυ ημκ άιεζμ
πνμσζηάιεκμ. Απζβναιιαηζηά, υηακ ημ άβπμξ είκαζ παιδθυ, μζ δβέηεξ
πνδζζιμπμζμφκ ηδκ εοθοΎα ημοξ, αθθά έπμοκ ηδκ ηάζδ κα ηάκμοκ ηαηάπνδζδ ηδξ
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ειπεζνίαξ πμο δζαεέημοκ. ηακ, πάθζ, ημ ζηνεξ είκαζ ορδθυ, ηυηε μζ δβέηεξ
πνδζζιμπμζμφκ ηδκ ειπεζνία ημοξ, αθθά ηάκμοκ ηαηάπνδζδ ηδξ κμδιμζφκδξ ημοξ,
"ηαηάπνδζδ" πμο οπμδεζηκφεηαζ απυ ιζα ανκδηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ
κμδιμζφκδξ ή ηδξ ειπεζνίαξ ημοξ ηαζ ηδξ απυδμζδξ.
Κζ Graham & Messner (1998) ζε ένεοκα πμο δζελήβαβακ δζενεφκδζακ ηδ
ζπέζδ ηςκ πνυκςκ οπδνεζίαξ ηαζ ηδξ δθζηίαξ ιε ηδκ ενβαζζαηή ζηακμπμίδζδ. Κ
ηοπζηυξ ενςηχιεκμξ ζε αοηή ηδ ιεθέηδ ήηακ άκδναξ ιεηαλφ 41 ηαζ 50,
ενβαγυιεκμξ ςξ δζεοεοκηήξ ζε δδιυζζμ ζπμθείμ ιε ιαεδηζηυ δοκαιζηυ απυ 251
έςξ 550. Ηεηαλφ ηςκ ηνζχκ μιάδςκ δζεοεοκηχκ ζπμθείςκ (ζημζπεζχδμοξ,
βοικαζίςκ ηαζ θοηείςκ) εκημπίζηδηακ μζ αηυθμοεεξ δζαθμνέξ: Κζ δζεοεοκηέξ ηςκ
δδιμηζηχκ ζπμθείςκ ήηακ ςξ επί ημ πθείζημκ βοκαίηεξ. Κζ δζεοεοκηέξ ηςκ θοηείςκ
είπακ οπδνεηήζεζ ζηδκ ηνέπμοζα εέζδ ημοξ βζα πενζζζυηενμ δζάζηδια (απυ
ηέζζενα έςξ μηηχ πνυκζα). Κζ δζεοεοκηέξ ηςκ θοηείςκ είπακ παναιείκεζ βζα
πενζζζυηενα πνυκζα ζηδκ δβεζία (απυ εκκέα έςξ 14 πνυκζα). Απίζδξ, δζεοεοκηέξ ιε
ηέζζενα ιέπνζ μηηχ πνυκζα ειπεζνίαξ (47,8%) ήηακ μζ θζβυηενμ ζηακμπμζδιέκμζ ιε
ηζξ εοηαζνίεξ ημοξ βζα ακάδεζλδ ηαζ πνμαβςβή. Κιμίςξ, δζεοεοκηέξ ιε θζβυηενα
πνυκζα ειπεζνίαξ ήηακ θζβυηενμ ζηακμπμζδιέκμζ ιε ηδκ αιμζαή ημοξ απυ
δζεοεοκηέξ ιε 15 ή πενζζζυηενα πνυκζα ειπεζνίαξ (70,3 %).
Κζ Wahlstrom & Seashore Louis (2008) απέδεζλακ ιε ηδκ ένεοκα πμο
δζελήβαβακ υηζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ πνυκςκ ειπεζνίαξ (ηαζ ημο θφθμο) ημο
δαζηάθμο - ςξ δζεοεοκηή ή ςξ δαζηάθμο – έπμοκ λεηάεανδ επίδναζδ ζηδκ
εηπαζδεοηζηή/παζδαβςβζηή πναηηζηή.
Κζ Clark et al., (2009) πνδζζιμπμίδζακ θεπημιενή ζημζπεία απυ ηδ Θέα Ουνηδ
βζα κα εηηζιδεεί ηαηά πυζμ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ζπμθζηχκ δζεοεοκηχκ
αθμνμφκ ζηδ ζπμθζηή επίδμζδ, υπςξ ιεηνάηαζ απυ ηα ηοπμπμζδιέκα
απμηεθέζιαηα ελεηάζεςκ ηςκ ζπμοδαζηχκ ηαζ απυ άθθα απμηεθέζιαηα. ΐνήηακ
θίβα απμδεζηηζηά ζημζπεία βζα μπμζαδήπμηε ζπέζδ ιεηαλφ ζπμθζηχκ επζδυζεςκεηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ ενβαζζαηήξ δβεηζηήξ ειπεζνίαξ. ζηυζμ, ανήηακ ηάπμζεξ
εκδείλεζξ υηζ δ ειπεζνία εκυξ αηυιμο ςξ οπμδζεοεοκηήξ ζοκδέεηαζ ιε ορδθυηενεξ
επζδυζεζξ ζοβηνζηζηά ιε ιδ πεπεζναιέκμοξ δζεοεοκηέξ. Ώπυ ηδκ άθθδ, δζαπίζηςζακ
ιζα εεηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ ειπεζνίαξ ημο δζεοεοκηή ηαζ ηδξ ζπμθζηήξ
επίδμζδξ, ζδζαίηενα ζημ γήηδια ηςκ ααειμθμβζχκ ζε ηεζη ιαεδιαηζηχκ ηαζ ηςκ
απμοζζχκ ηςκ ιαεδηχκ. Γ ειπεζνία ειθακίζηδηε ςξ ηνίζζιμξ πανάβμκηαξ ηονίςξ
ζηα πνχηα-πνχηα πνυκζα ηδξ άζηδζδξ δζεφεοκζδξ. Απζπθέμκ, πνμέηορακ ιζηηά
ζημζπεία βζα ηδ ζπέζδ ιεηαλφ αθεκυξ ηδξ ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηςκ
επαββεθιαηζηχκ πνμβναιιάηςκ ακάπηολδξ ηςκ δζεοεοκηζηχκ ζηεθεπχκ ηαζ
αθεηένμο ηδξ ζπμθζηήξ επίδμζδξ. Ξέθμξ, έκα ζδιακηζηυ εφνδια πμο πνμέηορε απυ
ηδκ ακάθοζδ ημοξ είκαζ δ εεηζηή επίδναζδ ηδξ ειπεζνίαξ εκυξ δζεοεοκηή ζδζαίηενα
ηαηά ηα πνχηα πνυκζα ηδξ ζηαδζμδνμιίαξ ημο. Ώοηυ ζοκεπάβεηαζ υηζ μ κέμξ,
άπεζνμξ δζεοεοκηήξ, ηαηά ιέζμ υνμ, εα αθάρεζ ηζξ ζπμθζηέξ επζδυζεζξ. Νοκάβμοκ,
θμζπυκ, ημ ζοιπέναζια υηζ μζ πμθζηζηέξ πμο επζιδηφκμοκ ηδ ζηαδζμδνμιία ηςκ
δζεοεοκηχκ εα αεθηζχζμοκ (ηαηά ιέζμ υνμ) ηζξ ζπμθζηέξ επζδυζεζξ, απυ ηδ ζηζβιή
πμο εα οπάνπμοκ θζβυηενμζ κεμεζζενπυιεκμζ δζεοεοκηέξ.
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ξ απυημημ ηςκ ειπεζνζηχκ ενεοκχκ πνμηφπηεζ ημ αηυθμοεμ ενεοκδηζηυ
ενχηδια:
Οπάνπεζ δζαθμνά ζημκ ηνυπμ άζηδζδξ ηδξ δβεζίαξ/ελμοζίαξ απυ ημοξ
δζεοεοκηέξ/οπμδζεοεοκηέξ ηςκ Νπμθζηχκ Ημκάδςκ ηδξ Δεοηενμαάειζαξ
Αηπαίδεοζδξ ςξ πνμξ ηδκ ειπεζνία;
4. Γξεπλεηηθή Ιεζνδνινγία
Γ εκ θυβς ένεοκα ζημπεφεζ κα δζενεοκήζεζ ηνζηζηά ηζξ δζμζηδηζηέξ-δβεηζηέξ
ζηακυηδηεξ ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ (δζεοεοκηχκοπμδζεοεοκηχκ), χζηε κα πνμηφρεζ ζαθέζηενδ ηαζ αζθαθέζηενδ ακηίθδρδ ηδξ
οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ. Γζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ εθανιυζηδηε
ελεζδζηεοιέκδ ενεοκδηζηή ιεεμδμθμβία ηαζ επζπεζνήεδηε μ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ
δβεηζηχκ-δζμζηδηζηχκ ζηακμηήηςκ ημοξ ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ θφθμ. Γζα κα
ακαθοεμφκ μζ πθδνμθμνίεξ πμο ζοκεθέβδζακ εθανιυζηδηακ ηεπκζηέξ πμζμηζηήξ
ένεοκαξ (πνήζδ ηοπμπμζδιέκμο ενςηδιαημθμβίμο). Ηάθζζηα, ζφιθςκα ιε ηδκ
Εονζαγή (Εονζαγή 2011: 46) εθανιυγμκηαζ πμζμηζηέξ ιέεμδμζ, υηακ μ ηφνζμξ
ζημπυξ ηδξ ένεοκαξ είκαζ μ έθεβπμξ ζοβηεηνζιέκςκ εεςνδηζηχκ οπμεέζεςκ (ζηδκ
πενίπηςζή ιαξ ακαθμνζηά ιε ηζξ δβεηζηέξ ζηακυηδηεξ ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ
εηπαίδεοζδξ ηαζ ημ θφθμ). ξ εη ημφημο, δ δζελαπεείζα ένεοκα εα ιπμνμφζε κα
εεςνδεεί επζζηδιμκζηή.
Αζδζηυηενα, μ ζοκμθζηυξ πθδεοζιυξ δζεοεοκηχκ - οπμδζεοεοκηχκ βζα ημ κμιυ
Δνάιαξ ημ πνμκζηυ δζάζηδια ηδξ δζεκένβεζαξ ηδξ ένεοκαξ (Ηάζμξ- Δμφκζμξ 2014)
ήηακ 67 άημια: ζημ ενςηδιαημθυβζμ απάκηδζακ μζ 58 (39 άκηνεξ ηαζ 19 βοκαίηεξ),
δδθαδή ημ πμζμζηυ ηςκ απακηήζεςκ ακήθεε ζημ 86,6%. Νημκ κμιυ Εααάθαξ μ
πθδεοζιυξ ήηακ 100 άημια (73 άκηνεξ ηαζ 27 βοκαίηεξ): απάκηδζακ μζ 81 (62
άκηνεξ ηαζ 19 βοκαίηεξ), πμζμζηυ απακηήζεςκ 81%. Οημκ κμιυ Ιάκεδξ μ
πθδεοζιυξ ήηακ 64 (51 άκηνεξ ηαζ 13 βοκαίηεξ): ακηαπμηνίεδηακ μζ 50 (40 άκηνεξ
ηαζ 10 βοκαίηεξ), πμζμζηυ απακηήζεςκ 78,1%. Ξμ ζφκμθμ ημο πθδεοζιμφ ηαζ απυ
ημοξ ηνεζξ κμιμφξ ήηακ 231 (169 άκηνεξ ηαζ 62 βοκαίηεξ): ζοκμθζηά
ζοβηεκηνχεδηακ 189 απακηδιέκα ενςηδιαημθυβζα (141 άκηνεξ ηαζ 48 βοκαίηεξ),
πμζμζηυ 81,8%.
Νηδ ζοκέπεζα παναηίεεηαζ πίκαηαξ υπμο απεζημκίγεηαζ μ πθδεοζιυξ ηαζ πυζμζ
επί ημο πθδεοζιμφ αοημφ (ακά κμιυ ηαζ ζοκμθζηά) απάκηδζακ.
Νίλαθαο 1: Λθδεοζιυξ ηαζ δείβια
Λθδεοζιυξ
Θμιμί
Δνάια

Δείβια / Νοιπθδνςιέκα ενςηδιαημθυβζα

Νφκμθ
Άκηνεξ Γοκαίηεξ Νφκμθμ
μ
67

45

22

58

%

Άκηνεξ

%

Νφκμθμ

%

86,6%

39

67,2%

19

32,8%
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Εααάθα

100

73

27

81

81%

62

76,6%

19

23,4%

Ιάκεδ

64

51

13

50

78,18%

40

80%

10

20%

Νφκμθμ

231

169

62

189

81,8%

141

74,6%

48

25,4%

Λδβή: επελενβαζία ζημζπείςκ πνςημβεκμφξ ένεοκαξ
Λνμηεζιέκμο κα αλζμθμβδεεί ημ επίπεδμ ηςκ δβεηζηχκ / δζμζηδηζηχκ
ζηακμηήηςκ ηςκ δζεοεοκηχκ ηαζ ηςκ οπμδζεοεοκηχκ ηδξ δεοηενμαάειζαξ
εηπαίδεοζδξ αημθμοεήεδηε δ ελήξ δζαδζηαζία:


Δζάιεζμο ιζαξ εηηεκμφξ αζαθζμβναθζηήξ ακαζηυπδζδξ εκημπίζηδηακ πνμδβμφιεκεξ
ένεοκεξ, μζ μπμίεξ ιεηνμφκ (ιε ηδ πνήζδ δμιδιέκμο ενςηδιαημθμβίμο) ημ επίπεδμ ηςκ
δβεηζηχκ / δζμζηδηζηχκ ζηακμηήηςκ εκυξ ζηεθέπμοξ.



Ηέζα απυ ημκ ζοκδοαζιυ ηςκ ενςηήζεςκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ ειπεζνζηέξ αοηέξ
ένεοκεξ, δδιζμονβήεδηε ηαζ ημ ενςηδιαημθυβζμ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ
(πνδζζιμπμζήεδηακ δφμ ήδδ δμηζιαζιέκα ενςηδιαημθυβζα - MLBQ ηαζ ELQ). Κζ
δβεηζηέξ / δζμζηδηζηέξ ζηακυηδηεξ ιεηνήεδηακ, θμζπυκ, ιε ηδκ πνήζδ πεκήκηα
ενςηήζεςκ πμο ακήημοκ ζε έλζ ενεοκδηζημφξ πανάβμκηεξ: (α) θήρδ απμθάζεςκ, (α)
ηνυπμξ άζηδζδξ ηδξ ελμοζίαξ, (β) δβεζία ιέζς παναδείβιαημξ, (δ) ηαεμδήβδζδ, (ε)
ακενχπζκεξ ζπέζεζξ, (ζη) πθδνμθυνδζδ.



Ώθμφ ζοθθέπεδηακ ηα απαναίηδηα πνςημβεκή δεδμιέκα (189 ενςηδιαημθυβζα)
πναβιαημπμζήεδηε δζενεοκδηζηή παναβμκηζηή ακάθοζδ, απυ ηδκ μπμία πνμέηορε μ
δζαπςνζζιυξ ηεζζάνςκ απυ ημοξ παναπάκς πανάβμκηεξ ζε μνζζιέκμοξ οπμπανάβμκηεξ, εκχ άθθμζ δφμ πανάβμκηεξ πανέιεζκακ ςξ είπακ (πςνίξ επζπθέμκ
δζάζπαζδ). Κ πίκαηαξ πμο αημθμοεεί ηαηαβνάθεζ ημοξ πανάβμκηεξ ηαζ οπμπανάβμκηεξ πμο ελήπεδζακ:

Νίλαθαο 2: Λανάβμκηεξ ηαζ οπμ-πανάβμκηεξ πμο πνμέηορακ απυ ηδκ ακάθοζδ
Λανάβμκηαξ Ώ:

Ζήρδ απμθάζεςκ

Πανάβμκηαξ Α1: οιαμοθεοηζηή ζηναηδβζηή θήρδξ απμθάζεςκ
Πανάβμκηαξ Α2: ηναηδβζηή μιαδζηήξ / ζοιιεημπζηήξ θήρδξ απμθάζεςκ
Λανάβμκηαξ ΐ:

Ξνυπμξ άζηδζδξ ηδξ ελμοζίαξ

Πανάβμκηαξ Β1: οιιεημπζηή δβεζία: εζηίαζδ ζηδκ παναηίκδζδ ηαζ ημ ένβμ
Πανάβμκηαξ Β2: Γθεβηηζηή δβεζία: εζηίαζδ ζηδκ ηνζηζηή ηαζ ηδκ πεζεανπία
Λανάβμκηαξ Γ:

Γβεζία ιέζς παναδείβιαημξ

Λανάβμκηαξ Δ:

Εαεμδήβδζδ
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Πανάβμκηαξ Δ1: Ηαεμδήβδζδ-οπμζηήνζλδ
Πανάβμκηαξ Δ2: Γκεάννοκζδ-εκδοκάιςζδ
Λανάβμκηαξ Α:

Ώκενχπζκεξ ζπέζεζξ

Πανάβμκηαξ Γ1: Δζαπείνζζδ ακενχπζκςκ ζπέζεςκ
Πανάβμκηαξ Γ2: Γπίδεζλδ εκδζαθένμκημξ
Λανάβμκηαξ ΝΞ:

Λθδνμθυνδζδ

Λδβή: επελενβαζία ζημζπείςκ πνςημβεκμφξ ένεοκαξ

4.1 Δηαθνξνπνίεζε εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ κε βάζε ηελ εκπεηξία

Λνμηεζιέκμο κα δζαπζζηςεεί δ φπανλδ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηχκ δζαθμνχκ ζηζξ
δβεηζηέξ ζηακυηδηεξ ηςκ ζηεθεπχκ ημο δείβιαημξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ειπεζνία ημοξ,
πναβιαημπμζήεδηε έθεβπμξ ιέζςκ υνςκ ιε ηδ πνήζδ ηδξ ηεπκζηήξ ‗one-way
ANOVA‘. Γ ειπεζνία ηςκ ζηεθεπχκ ιεηνήεδηε ιε δφμ ενςηήζεζξ: (α) έηδ οπδνεζίαξ
ςξ εηπαζδεοηζηυξ, (α) έηδ οπδνεζίαξ ςξ ζηέθεπμξ. Γ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ αημθμοεεί
αοηυκ ημκ δζαπςνζζιυ.
Εαηανπάξ, αάζεζ ηςκ ακαθοηζηχκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ζηαηζζηζηήξ ακάθοζδξ
πνμέηορε υηζ δεκ οπάνπεζ ηαιία ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζηζξ δβεηζηέξ
ζηακυηδηεξ ζε ζπέζδ ιε ηα έηδ οπδνεζίαξ ςξ εηπαζδεοηζηυξ. Λνμθακχξ, μζ
δζεοεοκηέξ ηαζ οπμδζεοεοκηέξ δζαπςνίγμοκ ζηδκ ακηίθδρή ημοξ ημ εηπαζδεοηζηυ
ένβμ απυ ημ ένβμ πμο ηχνα επζηεθμφκ. Εάπμζμξ ςξ εηπαζδεοηζηυξ επζδίδεηαζ ζηδ
δζδαζηαθία, εκχ μοζζαζηζηά δεκ ημο γδηείηαζ κα αζηήζεζ ένβμ δζμίηδζδξ - ή έζης
κα αζπμθδεεί ζπμναδζηά. ηακ, υιςξ, ηαθείηαζ κα ακαθάαεζ ηδ δζεφεοκζδ ηαζ
δεοηενεουκηςξ ηδκ οπμδζεφεοκζδ ημ δζδαηηζηυ ένβμ πενκά ζε δεφηενδ ιμίνα ηαζ
ιεηαημπίγεζ ηδκ εζηίαζή ημο ζηδκ άζηδζδ δζμζηδηζημφ ένβμο, εθυζμκ μζ απαζηήζεζξ
πνμξ ημ πνυζςπυ ημο είκαζ ηαηά αάζδ δζμζηδηζηέξ. Δεκ είκαζ, θμζπυκ, ηοπαίμ υηζ ηα
πνυκζα οπδνεζίαξ εκυξ αηυιμο ςξ εηπαζδεοηζημφ δεκ πνμζδζμνίγμοκ ηζξ δβεηζηέξδζμζηδηζηέξ ημο ζηακυηδηεξ.
ζηυζμ, υηακ ελεηάγμκηαζ μζ δβεηζηέξ ζηακυηδηεξ ζε ζπέζδ ιε ηα έηδ
οπδνεζίαξ ςξ ζηέθεπμξ, πνμηφπηεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε πέκηε
πανάβμκηεξ. Κ Λίκαηαξ 3 πανμοζζάγεζ ζοκμπηζηά αοηή ηδκ εζηυκα.
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Νίλαθαο 3: Δζαθμνμπμίδζδ δβεηζηχκ ζηακμηήηςκ ιε αάζδ ηδκ ειπεζνία ςξ
ζηέθεπμξ
Γκπεηξία σο
ζηέιερνο

Ιέζνο όξνο

Sig.

ΐ.1.
Νοιιεημπζηή δβεζία: εζηίαζδ
ζηδκ παναηίκδζδ ηαζ ημ ένβμ

1-10 έηδ
11-15 έηδ
16-20 έηδ
21-25 έηδ
26-30 έηδ

3,836
4,054
4,360
4,267
3,933

0,022

ΐ.2.
Αθεβηηζηή δβεζία: εζηίαζδ ζηδκ
ηνζηζηή ηαζ ηδκ πεζεανπία

1-10 έηδ
11-15 έηδ
16-20 έηδ
21-25 έηδ
26-30 έηδ

3,047
3,346
3,800
3,583
4,000

0,009

Γ.
Γβεζία ιέζς παναδείβιαημξ

1-10 έηδ
11-15 έηδ
16-20 έηδ
21-25 έηδ
26-30 έηδ

4,003
4,346
4,534
4,333
3,997

0,037

Δ.1.
Εαεμδήβδζδ-οπμζηήνζλδ

1-10 έηδ
11-15 έηδ
16-20 έηδ
21-25 έηδ
26-30 έηδ

3,548
3,815
3,800
4,195
4,277

0,006

Α.1.
Δζαπείνζζδ ακενχπζκςκ
ζπέζεςκ

1-10 έηδ
11-15 έηδ
16-20 έηδ
21-25 έηδ
26-30 έηδ

3,882
4,187
3,998
4,390
4,000

0,043

Ναξάγνληαο

Λδβή: επελενβαζία ζημζπείςκ πνςημβεκμφξ ένεοκαξ
Ξα απμηεθέζιαηα αοηά ηαηαδεζηκφμοκ υηζ δ ειπεζνία ςξ ζηέθεπμξ επδνεάγεζ
ηδ ζοιιεημπζηή δβεζία (πανάβμκηαξ ΐ1), ηδκ εθεβηηζηή δβεζία (πανάβμκηαξ ΐ2),
ηδκ δβεζία ιέζς παναδείβιαημξ (πανάβμκηαξ Γ), ηδκ ηαεμδήβδζδ-οπμζηήνζλδ
(πανάβμκηαξ Δ1) ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ ακενχπζκςκ ζπέζεςκ (πανάβμκηαξ Α1).
Εαηανπάξ, οπεκεοιίγεηαζ υηζ δ ζοιιεημπζηή δβεζία ηαζ δ εθεβηηζηή δβεζία
απμηεθμφκ δφμ οπμπανάβμκηεξ πμο πνμέηορακ ηαηά ηδ δζεκένβεζα ηδξ
παναβμκηζηήξ ακάθοζδξ απυ ημκ πανάβμκηα Σνυπμξ άζηδζδξ ηδξ ελμοζίαξ
(πανάβμκηαξ ΐ). Λαναηδνείηαζ, θμζπυκ, υηζ ζπκκεηνρηθή εγεζία αζημφκ ηονίςξ
αοημί πμο έπμοκ αζηήζεζ ένβμ δζμίηδζδξ απυ 11-25 πνυκζα (απμηεθμφκ ημ 19,6%
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ημο ζοκμθζημφ δείβιαημξ, αθέπε ηαζ Λίκαηα 4.14), εκχ ημκ ορδθυηενμ ιέζμ υνμ
ειθακίγμοκ αοημί ιε δζμζηδηζηή ειπεζνία απυ 16-20 πνυκζα (2,6%). Ξα έηδ πμο
δζαεέημοκ ζηδκ άζηδζδ δζμίηδζδξ, μζ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ημ ακενχπζκμ ζημζπείμ
(δζδάζημκηεξ, ιαεδηέξ, βμκείξ) πμο ηθήεδηακ κα δζαπεζνζζημφκ ημοξ πνμζέδςζακ
ζηακυηδηεξ, χζηε κα θεζημονβμφκ ζοιιεημπζηά ηαζ κα εζηζάγμοκ ζηδκ παναηίκδζδ
ημο ακενχπζκμο ηεθαθαίμο ηαζ ζημ επζηεθμφιεκμ ένβμ. Αλάθθμο, δ ζοιιεημπζηή
δβεζία βζα κα ιδκ εηηναπεί είηε ζε αζοδμζία είηε ςξ ακηίδναζδ ζε αοηανπζζιυ
πνμτπμεέηεζ βκχζδ ηαζ εοαζζεδζία απυ ηδκ πθεονά ημο δβέηδ – εθυδζα πμο δ
δζμζηδηζηή ειπεζνία πανέπεζ. Ξμκ παιδθυηενμ ΗΚ (3,836) ειθακίγμοκ υζμζ έπμοκ
ειπεζνία απυ 1-10 έηδ ηαζ απμηεθμφκ ημ 78,8% ημο δείβιαημξ. Απεζδή ηχνα πηίγμοκ
ημ ζηοθ δβεζίαξ ηαζ δζμίηδζδξ δεκ έπμοκ αηυιδ νδηά δζαιμνθχζεζ ημ δβεηζηυδζμζηδηζηυ ημοξ ζηοθ. Λάκηςξ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ημπμεέηδζή ημοξ έκακηζ
ηδξ εθεβηηζηήξ δβεζίαξ, θαίκεηαζ ζοβηνζηζηά κα επζθέβμοκ ηδ ζοιιεημπζηή δβεζία.
Ώπυ ηδκ άθθδ, ε ειεγθηηθή εγεζία ζοκακηάηαζ ηονίςξ ζε άημια ιε δζμζηδηζηή
ειπεζνία απυ 16-30 πνυκζα (πνμζδζμνίγμοκ ημ 7,4% ημο δείβιαημξ). Κ ορδθυηενμξ
ιέζμξ υνμξ αθμνά ζηεθέπδ ιε ειπεζνία απυ 26-30 πνυκζα (1,6%), εκχ αημθμοεμφκ
αοημί ιε ειπεζνία απυ 16-20 έηδ (2,6%) – πνμθακχξ μζ ειπεζνίεξ ημοξ ζοκδέμκηαζ
ιε αοηανπζηυηενμ ζηοθ δβεζίαξ. Ακδζαθένμκ ηνίκεηαζ υηζ ηα ζηεθέπδ ιε ειπεζνία
απυ 16-20 έηδ ημπμεεημφκηαζ ορδθά ηαζ ςξ πνμξ ηδ ζοιιεημπζηή δβεζία, βεβμκυξ
πμο ζδιαίκεζ υηζ ακάθμβα ιε ηδκ πενίζηαζδ αζημφκ ημ έκα ή ημ άθθμ ζηοθ δβεζίαξ.
Αη ημο ακηζεέημο, ημκ παιδθυηενμ ΗΚ (3,047) ειθακίγμοκ αοημί ιε ειπεζνία ςξ
ζηεθέπδ απυ 1-10 πνυκζα (78,8%). Ώκ ζε αοημφξ ζοκοπμθμβζζημφκ αοημί ιε ειπεζνία
11-15 πνυκζα (13,8%), ελάβεηαζ ημ ζοιπέναζια υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ εκ εκενβεία
δζεοεοκηχκ-οπμδζεοεοκηχκ δεκ επζθέβεζ ηδκ εθεβηηζηή άζηδζδ ελμοζίαξ ιε
εζηίαζδ ζημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ πεζεανπία, αθθά εη ημο ακηζεέημο ηθίκεζ πνμξ ηδ
ζοιιεημπζηή δβεζία, εζηζάγμκηαξ ζηδκ παναηίκδζδ ηαζ ζημ ένβμ.
Ξδκ εγεζία κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο ειθακίγμκηαζ μζ δζεοεοκηέξοπμδζεοεοκηέξ ημο δείβιαημξ κα ηδκ επζθέβμοκ ιε ιζηνέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζε
ζοκάνηδζδ ιε ηα πνυκζα δζμζηδηζηήξ ειπεζνίαξ. Κζ ΗΚ ηζκμφκηαζ πμθφ ορδθά
(3,997-4,534) ηαζ ιάθζζηα είκαζ μζ ορδθυηενμζ ιεηαλφ ηςκ πέκηε παναβυκηςκ, πμο
δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ημοξ οπυθμζπμοξ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ ειπεζνία. Νοκδέεηαζ
ιε ηδκ πεπμίεδζδ υηζ πανμοζζάγμοκ ιία οπμδεζβιαηζηή ζηάζδ, ιπμνμφκ ηαζ έπμοκ
ηα πνμζυκηα χζηε κα θεζημονβήζμοκ ςξ πανάδεζβια πνμξ ιίιδζδ, ιε γδημφιεκμ
ηδ αεθηζζημπμίδζδ ημο δζδαηηζημφ πνμζςπζημφ. Ξμκ ορδθυηενμ ΗΚ ειθακίγμοκ
ζηεθέπδ ιε 16-20 έηδ ειπεζνίαξ ιε παιδθυηενμ αοηχκ ιε 26-30 πνυκζα. Λάκηςξ
ζηεθέπδ απυ 1-15 πνυκζα, πμο ζοβηνμημφκ ημ ζοκηνζπηζηυ πμζμζηυ ημο 92,6%
πανμοζζάγμοκ ΗΚ 4,1745%, βεβμκυξ πμο ηαηαδεζηκφεζ ιία ζαθή ηαηεφεοκζδ ηδξ
ζοκηνζπηζηήξ πθεζμρδθίαξ κα θεζημονβεί (ή επί ημ μνευηενμ, κα εεςνεί υηζ
θεζημονβεί) ςξ παναδεζβιαηζηή δβεζία-δζμίηδζδ.
Λεναζηένς, δ ειπεζνία ζηδ δζμίηδζδ πνμζδζμνίγεζ-ηαεμνίγεζ ηαζ ημκ
πανάβμκηα θαζνδήγεζε-ππνζηήξημε. Ορδθυηενμζ ΗΚ ηαηαβνάθμκηαζ ζε έηδ
ειπεζνίαξ απυ 21-30 έηδ, εκχ μ παιδθυηενμξ ζηδκ πμθοπθδεέζηενδ μιάδα ηςκ 110 πνυκζα ειπεζνίαξ (78,8%). Οπεκεοιίγεηαζ υηζ δ ηαεμδήβδζδ-οπμζηήνζλδ ιαγί ιε
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ηδκ εκεάννοκζδ-εκδοκάιςζδ απμηεθμφκ οπμπανάβμκηεξ ημο πανάβμκηα Δ,
Ηαεμδήβδζδ. Ακδζαθένμκ ηνίκεηαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ ζηεθεπζαηή ειπεζνία δεκ
δζαθμνμπμζεί ημκ οπμπανάβμκηα εκεάννοκζδ-εκδοκάιςζδ αθθά ιυκμ ημκ
οπμπανάβμκηα ηαεμδήβδζδ-οπμζηήνζλδ. Κ ηεθεοηαίμξ παναπέιπεζ ζε έκα ζηοθ
δβεζίαξ-δζμίηδζδξ πενζζζυηενμ εθεβηηζηυ, υπμο ημ ζηέθεπμξ ειθακίγεηαζ κα
βκςνίγεζ ημ ηαθυ, ημ επςθεθέξ ηαζ ημ μνευ βζα ημ δζδάζημκηα ηαζ βζ‘ αοηυ ημκ
ηαεμδδβεί, ημο δείπκεζ ημ ζςζηυ δνυιμ ιε ηαοηυπνμκδ οπμζηδνζηηζηή θεζημονβία.
Ώκ αοηήκ ηδκ παναηήνδζδ ηδκ ζοκδοάζμοιε ιε ημ πνμδβμφιεκμ ενεοκδηζηυ
εφνδια υηζ ζηεθέπδ ιε ειπεζνία ιεηαλφ 1-10 πνυκζα ηείκμοκ ζηδ ζοιιεημπζηή πανά
ζηδκ εθεβηηζηή ελμοζία, βίκεηαζ ακηζθδπηυ βζαηί ειθακίγμοκ ημ παιδθυηενμ ΗΚ
ζηδκ ηαεμδήβδζδ-οπμζηήνζλδ.
Κ πέιπημξ πανάβμκηαξ πμο δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηδ ζηεθεπζαηή ειπεζνία
είκαζ ε ηθαλόηεηα δηαρείξηζεο ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ. Ξμκ ορδθυηενμ ΗΚ
ειθακίγμοκ ζηεθέπδ ιε 21-25 έηδ ειπεζνίαξ ηαζ αημθμοεμφκ ζηεθέπδ ιε 11-15 έηδ.
Ξμ παιδθυηενμ ΗΚ πανμοζζάγμοκ δζεοεοκηέξ-οπμδζεοεοκηέξ ιε 1-10 πνυκζα
ειπεζνίαξ. Απεζδή δ ζηακυηδηα κα δζαπεζνίγεηαζ ηάπμζμξ ηζξ ακενχπζκεξ ζπέζεζξ
δμιείηαζ ςξ απυννμζα ημο πεζνζζιμφ ηαζ ηδξ επίθοζδξ ζφκεεηςκ πνμαθδιάηςκ
πμο ακαηφπημοκ ζηδκ πμνεία ημο πνυκμο είκαζ εφθμβμ υηζ δζαζοκδέεηαζ ιε ημκ
ανζειυ ηςκ πνυκςκ ειπεζνίαξ πμο έπεζ ζηζξ απμζηεοέξ ημο. Νοκεπχξ, μζ
δζεοεοκηέξ-οπμδζεοεοκηέξ ιε 1-10 πνυκζα ειπεζνίαξ ζε αοηυ ημ δζάζηδια είκαζ πμο
πηίγμοκ ηδκ ζηακυηδηά ημοξ κα δζαπεζνίγμκηαζ ηζξ ζπέζεζξ ημοξ ιε ημοξ δζδάζημκηεξ
αθθά ηαζ ηοπυκ πνμαθήιαηα ή ακηζπαναεέζεζξ ιεηαλφ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ή
εηπαζδεοηζηχκ-ιαεδηχκ ή ιεηαλφ ιαεδηχκ. Ώπυδεζλδ υηζ ζηδκ επυιεκδ πεκηαεηία
ηαηαβνάθμκηαζ πμθφ ορδθυηενεξ επζδυζεζξ ζηδ δζαπείνζζδ ηςκ ακενχπζκςκ
ζπέζεςκ, αάζεζ ηδξ ένεοκαξ. Ακδεπμιέκςξ, δ δζαπείνζζδ ηςκ ζπέζεςκ πενκά
ζοβηνζηζηά ζε δεφηενδ ιμίνα βζαηί ςξ ζηοθ δβεζίαξ επεκδφμοκ πενζζζυηενμ ζηδκ
επίδεζλδ εκδζαθένμκημξ, υπμο ηαζ ημπμεεημφκηαζ ορδθά.
5. Οπκπεξάζκαηα
Ούγθξηζε απνηειεζκάησλ κε πξνεγνύκελεο έξεπλεο: Εγεζία θαη εκπεηξία
Α. Απνηειέζκαηα έξεπλαο

Νημ ενχηδια ακ ε εκπεηξία σο ζηέιερνο δηαθνξνπνηεί ηελ εγεζία θαη ηηο
εγεηηθέο-δηνηθεηηθέο ηθαλόηεηεο απυ ηα ενεοκδηζηά εονήιαηα πνμηφπηεζ υηζ,
υηακ ελεηάγμκηαζ μζ δβεηζηέξ ζηακυηδηεξ ζε ζπέζδ ιε ηα έηδ οπδνεζίαξ ςξ
εηπαζδεοηζηυξ, δεκ δζαπζζηχκεηαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά. Ώκηίεεηα, υηακ
δζενεοκχκηαζ ηα έηδ οπδνεζίαξ ςξ ζηέθεπμξ, ηαηαβνάθεηαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή
δζαθμνά ζε πέκηε πανάβμκηεξ-ζηακυηδηεξ: ηδ ζοιιεημπζηή δβεζία, ηδκ εθεβηηζηή
δβεζία, ηδκ δβεζία ιέζς παναδείβιαημξ, ηδκ ηαεμδήβδζδ-οπμζηήνζλδ ηαζ ηδ
δζαπείνζζδ ηςκ ακενχπζκςκ ζπέζεςκ.
Λαναηδνείηαζ, θμζπυκ, υηζ ζπκκεηνρηθή εγεζία αζημφκ ηονίςξ αοημί πμο
έπμοκ αζηήζεζ ένβμ δζμίηδζδξ απυ 11-25 πνυκζα, εκχ ημκ ορδθυηενμ ιέζμ υνμ
ειθακίγμοκ αοημί ιε δζμζηδηζηή ειπεζνία απυ 16-20 πνυκζα. Ξμκ παιδθυηενμ ΗΚ
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ειθακίγμοκ υζμζ έπμοκ ειπεζνία απυ 1-10 έηδ ηαζ απμηεθμφκ ημ 78,8% ημο
δείβιαημξ. Ώπυ ηδκ άθθδ, ε ειεγθηηθή εγεζία ζοκακηάηαζ ηονίςξ ζε άημια ιε
δζμζηδηζηή ειπεζνία απυ 16-30 πνυκζα. Κ ορδθυηενμξ ιέζμξ υνμξ αθμνά ζηεθέπδ
ιε ειπεζνία απυ 26-30 πνυκζα, εκχ αημθμοεμφκ αοημί ιε ειπεζνία απυ 16-20 έηδ –
πνμθακχξ ςξ απυννμζα ειπεζνζχκ απυ έκα αοηανπζηυηενμ ζηοθ δβεζίαξ. Αη ημο
ακηζεέημο, ημκ παιδθυηενμ ΗΚ ειθακίγμοκ αοημί ιε ειπεζνία ςξ ζηεθέπδ απυ 1-10
πνυκζα. Άνα, αοηά ηα ζηεθέπδ ηείκμοκ κα επζθέβμοκ ηδ ζοιιεημπζηή έκακηζ ηδξ
εθεβηηζηήξ δβεζίαξ. Ώκ ζε αοημφξ ζοκοπμθμβζζημφκ αοημί ιε ειπεζνία 11-15
πνυκζα, ελάβεηαζ ημ ζοιπέναζια υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ εκ εκενβεία δζεοεοκηχκοπμδζεοεοκηχκ δεκ επζθέβεζ ηδκ εθεβηηζηή άζηδζδ ελμοζίαξ ιε εζηίαζδ ζημκ
έθεβπμ ηαζ ηδκ πεζεανπία, αθθά εη ημο ακηζεέημο ζηνέθεηαζ πνμξ ηδ ζοιιεημπζηή
δβεζία, εζηζάγμκηαξ ζηδκ παναηίκδζδ ηαζ ζημ ένβμ. Πελ εγεζία κέζσ ηνπ
παξαδείγκαηνο ειθακίγμκηαζ μζ δζεοεοκηέξ-οπμδζεοεοκηέξ ημο δείβιαημξ κα ηδκ
επζθέβμοκ ιε ιζηνέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηα πνυκζα δζμζηδηζηήξ
ειπεζνίαξ. Λάκηςξ ζηεθέπδ απυ 1-15 πνυκζα, πμο ζοβηνμημφκ ημ ζοκηνζπηζηυ
πμζμζηυ ημο 92,6% ηαηαβνάθμοκ έκακ ορδθυ ΗΚ, βεβμκυξ πμο ηαηαδεζηκφεζ έκακ
λεηάεανμ πνμζακαημθζζιυ ηδξ ιέβζζηδξ πθεζμρδθίαξ πνμξ ηδκ παναδεζβιαηζηή
δβεζία-δζμίηδζδ. Γ ειπεζνία ζηδ δζμίηδζδ ηαεμνίγεζ ηαζ ημκ πανάβμκηα
θαζνδήγεζε-ππνζηήξημε ιε ημοξ πεπεζναιέκμοξ κα θεζημονβμφκ πθέμκ
ηαεμδδβδηζηά ζε ζπέζδ ιε ηα κεανυηενα ζηεθέπδ, εκχ δεκ δζαθμνμπμζεί ηδκ
εκεάννοκζδ-εκδοκάιςζδ.
Κ πέιπημξ πανάβμκηαξ πμο δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηδ ζηεθεπζαηή ειπεζνία είκαζ ε
ηθαλόηεηα δηαρείξηζεο ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ. ΐάζεζ ηςκ εονδιάηςκ ημκ
ορδθυηενμ ΗΚ ειθακίγμοκ ζηεθέπδ ιε 21-25 έηδ ειπεζνίαξ ηαζ αημθμοεμφκ ζηεθέπδ ιε 1115 έηδ. Ξμ παιδθυηενμ ΗΚ πανμοζζάγμοκ δζεοεοκηέξ-οπμδζεοεοκηέξ ιε 1-10 πνυκζα
ειπεζνίαξ.

Β. Γπξήκαηα από πξνεγνύκελεο εκπεηξηθέο έξεπλεο
Αονήιαηα ειπεζνζηχκ ενεοκχκ δζαζηαονχκμκηαζ ιε αοηά ηδξ πανμφζαξ
ένεοκαξ. Νοβηεηνζιέκα, μ Fiedler (1972) ιε αθεηδνία ειπεζνζηέξ ένεοκεξ πμο
πνμδβήεδηακ πνμπςνά ζηδκ αηυθμοεδ οπυεεζδ: εθυζμκ δ εηπαίδεοζδ ηαζ δ
ειπεζνία ημο δβέηδ έπμοκ ζπεδζαζηεί βζα κα αολάκμοκ ηδκ επζννμή ηαζ ημκ έθεβπμ
πμο αοηυξ αζηεί, ηυηε δ εηπαίδεοζδ ηαζ δ ειπεζνία εα έπνεπε κα αεθηζχκμοκ ηδκ
εοκμσηυηδηα ηδξ ηαηάζηαζδξ βζα ημκ δβέηδ. ξ εη ημφημο ιία αθθαβή ζηδκ εφκμζα
ηδξ πενίζηαζδξ ιέζς ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ ειπεζνίαξ εα έπνεπε κα πενζμνίγεζ
ηδκ απυδμζδ ηάπμζςκ δβεηχκ, εκχ κα αολάκεζ ηδκ απυδμζδ ηάπμζςκ άθθςκ. Γ
ειπεζνζηή ένεοκα απμδεζηκφεζ ηδκ μνευηδηα ηδξ οπυεεζδξ. Ώκ ηαζ ηα
απμηεθέζιαηα δεκ ζοιπθέμοκ ιε ηζξ εονέςξ απμδεηηέξ ακηζθήρεζξ, ςζηυζμ
ζοιθςκμφκ ιε ηδκ ηαεδιενζκή ειπεζνία: ιάκαηγεν πμο έπμοκ οπεναμθζηή
εηπαίδεοζδ-ηαηάνηζζδ ή πμο αανζμφκηαζ ηαζ δεκ εκδζαθένμκηαζ αηνζαχξ βζαηί δ
ενβαζία ημοξ δεκ εβείνεζ πθέμκ πνμηθήζεζξ οπάνπεζ ζζπονή πζεακυηδηα κα έπμοκ
παιδθέξ απμδυζεζξ. Ώπυ ηδκ άθθδ, ζε ένεοκα πμο δζεκένβδζε δ Murphy (1992)
δζενεοκά ημ νυθμ ηδξ ειπεζνίαξ ημο δβέηδ (μνίγμκηάξ ηδκ ςξ δναζηδνζυηδηα πμο
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έπεζ κα ηάκεζ ηαζ ιε ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ιε ηδ πνμκζηή δζάνηεζα) ζηδκ απυδμζδ ηδξ
μιάδαξ ηαζ ζηδκ αοημαπμηεθεζιαηζηυηδηα ημο δβέηδ. ΐάζεζ ηδξ ένεοκαξ πνμέηορε
υηζ μιάδεξ ιε δβέηεξ πμο είπακ θάαεζ ειπεζνία ζπεηζηή ιε ημ επζηεθμφιεκμ ένβμ
είπακ ηαθφηενεξ επζδυζεζξ απυ μιάδεξ ιε δβέηεξ πμο δεκ είπακ ζπεηζηή ειπεζνία.
Απζπθέμκ ακαθφζεζξ έδεζλακ υηζ οπυ ηδκ επήνεζα ημο ζηνεξ ηάπμζμζ ιήκεξ ιε
δβεηζηή ειπεζνία ζπεηίγμκηακ ιε επζδυζεζξ ζηδκ πενίπηςζδ πμο μζ δβέηεξ δεκ είπακ
αζηήζεζ δβεζία ή δεκ είπακ πναηηζηή ζπεηζηή ιε ημ ένβμ. Ώκαθμνζηά ιε ηδκ
αοημαπμηεθεζιαηζηυηδηα εθάπζζηδ αεθηίςζδ παναηδνήεδηε απυ πεζνζζιμφξ πμο
πνμέηοπηακ ςξ απμηέθεζια ηδξ ειπεζνίαξ. Απίζδξ, Κζ Rodriguez Campos et al.,
(2006) ζοκέθελακ δεδμιέκα βζα ηα έηδ 1987–88, 1990–91, 1993–94, ηαζ 1999–2000
(απυ ημ National Center for Education Statistics) ηαζ δζενεφκδζακ ημ ιμνθςηζηυ
επίπεδμ ηςκ δζεοεοκηχκ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, ηδ δζδαηηζηή ειπεζνία ηαζ
ηδκ επαββεθιαηζηή ελέθζλή ημοξ. ΐνήηακ υηζ υθα αοηά ηα πνυκζα μζ δζεοεοκηέξ
έπμοκ δναζηδνζμπμζδεεί βζα ηδκ απυηηδζδ πνμδβιέκςκ αηαδδιασηχκ ηίηθςκ (π.π.
ιάζηεν, δζδαηημνζηυ), έπμοκ αολδεεί ηα πνυκζα δζδαηηζηήξ ειπεζνίαξ πνζκ ηδκ
απυηηδζδ ημο αλζχιαηυξ ημοξ, έπμοκ ζζπονυηενδ οπυααενμ ζηδκ εηπαζδεοηζηή
δβεζία, ηαζ έπμοκ ηαηααάθθεζ ζοζηδιαηζηέξ πνμζπάεεζεξ βζα κα εκζζπφζμοκ ηζξ
επαββεθιαηζηέξ ημοξ δελζυηδηεξ ηαζ ηδ βκςζηζηή ημοξ αάζδ.
Κζ Clark et al., (2009) ζε ειπεζνζηή ένεοκα πμο δζελήβαβακ ανήηακ ηάπμζεξ
εκδείλεζξ υηζ δ ειπεζνία εκυξ αηυιμο ςξ οπμδζεοεοκηήξ ζοκδέεηαζ ιε ορδθυηενεξ
επζδυζεζξ ζοβηνζηζηά ιε ιδ πεπεζναιέκμοξ δζεοεοκηέξ. Ηάθζζηα, δ ειπεζνία
ειθακίζηδηε ςξ ηνίζζιμξ πανάβμκηαξ ηονίςξ ζηα πνχηα-πνχηα πνυκζα ηδξ
άζηδζδξ δζεφεοκζδξ. Απζπθέμκ, βζα ηδ ζπέζδ ιεηαλφ αθεκυξ ηδξ ηοπζηήξ
εηπαίδεοζδξ ηαζ ηςκ επαββεθιαηζηχκ πνμβναιιάηςκ ακάπηολδξ ηςκ
δζεοεοκηζηχκ ζηεθεπχκ ηαζ αθεηένμο ηδξ ζπμθζηήξ επίδμζδξ πνμέηορακ ιζηηά
ζημζπεία. Ξέθμξ, έκα ζδιακηζηυ εφνδια πμο πνμέηορε απυ ηδκ ακάθοζδ ημοξ είκαζ
δ εεηζηή επίδναζδ ηδξ ειπεζνίαξ εκυξ δζεοεοκηή ζδζαίηενα ηαηά ηα πνχηα πνυκζα
ηδξ ζηαδζμδνμιίαξ ημο, βεβμκυξ πμο ζοκεπάβεηαζ, ηαηέθδλακ, υηζ μ κέμξ, άπεζνμξ
δζεοεοκηήξ, ηαηά ιέζμ υνμ, εα αθάρεζ ηζξ ζπμθζηέξ επζδυζεζξ.
Γ. Δηνηθεηηθέο επηπηώζεηο
Εαηαδεζηκφεηαζ υηζ δ ειπεζνία ςξ ζηέθεπμξ επδνεάγεζ ηδκ άζηδζδ ηδξ
δβεζίαξ-δζμίηδζδξ ηαζ επζιένμοξ δβεηζηέξ ζηακυηδηεξ (ππ ηδ ζοιιεημπζηή, ηδκ
εθεβηηζηή δβεζία, ηδκ ηαεμδήβδζδ). Ξα κευηενα ζηεθέπδ ηείκμοκ πνμξ ηδ
ζοιιεημπζηή ηαζ παναδεζβιαηζηή δβεζία, εζηζάγμοκ πνμξ ηδκ παναηίκδζδ ηαζ ηδκ
εκεάννοκζδ, εκχ ημπμεεημφκηαζ παιδθά ζηδκ ηαεμδήβδζδ, πμο ζοκδέεηαζ ιε έκα
ιάθθμκ εθεβηηζηυ ζηοθ δβεζίαξ. Ξα «ανπαζυηενα» ζηεθέπδ εζηζάγμοκ πενζζζυηενμ
ζημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ πεζεανπία, θεζημονβμφκ ηαεμδδβδηζηά ηαζ ημπμεεημφκηαζ
ορδθά ζηδκ ζηακυηδηα δζαπείνζζδξ ηςκ ακενχπζκςκ ζπέζεςκ. Γεκζηυηενα
ζηακυηδηεξ ηαζ ειπεζνία ειθακίγμκηαζ κα ζοιιεηααάθθμκηαζ. Αθυζμκ, θμζπυκ,
ακάθμβα ιε ηδκ ειπεζνία ηα ζηεθέπδ ειθακίγμοκ ηαθφηενεξ επζδυζεζξ ζε
ζοβηεηνζιέκεξ δβεηζηέξ ζηακυηδηεξ-ζοιπενζθμνέξ έκακηζ ηάπμζςκ άθθςκ
ζηακμηήηςκ ιε παιδθυηενεξ επζδυζεζξ ηαζ εθυζμκ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ πενίζηαζδ
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πνεζάγεηαζ δ επίδεζλδ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ζηακμηήηςκ, είκαζ ζαθέξ υηζ δ
εηπαίδεοζδ πνήγεζ ζηεθεπχκ ιε δζαθμνεηζηά επίπεδα ειπεζνίαξ. Έηζζ, δζαιέζμο ηδξ
αθθδθεπίδναζδξ ηαζ ηδξ βυκζιδξ υζιςζδξ ιεηαλφ ηςκ ζηεθεπχκ εα πνμηφρεζ ημ
ηαθφηενμ απμηέθεζια βζα υθα ηα ειπθεηυιεκα ιένδ ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ εονφηενα.
Νοκεπχξ, δ ιζηνή ειπεζνία ζηδ δζμίηδζδ δεκ ζδιαίκεζ ηαζ αηαηαθθδθυηδηα
ζοβηνζηζηά ιε έκα πεπεζναιέκμ ζηέθεπμξ. Άθθςζηε, ζφιθςκα ιε ένεοκα ημο Fiedler
(1994) δ φπανλδ ειπεζνίαξ δεκ ζοκεπάβεηαζ ηαζ ενβαζζαηή απυδμζδ. Κπυηε ημ
γήηδια «επζζηνέθεζ» ζηα ηνζηήνζα επζθμβήξ ηςκ επίδμλςκ ζηεθεπχκ ηαζ ζηδ
δζαφβεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ.
Ώπυ ηδκ άθθδ, επεζδή παναηδνείηαζ άημια ιε ιδδεκζηή ή ζηδκ ηαθφηενδ
πενίπηςζδ εθάπζζηδ ειπεζνία ζηδ δζμίηδζδ κα ακαθαιαάκμοκ ηδ δζεφεοκζδ
ζπμθζηχκ ιμκάδςκ (ιε υ,ηζ αοηυ ζοκεπάβεηαζ), ημ μνευηενμ εα ήηακ ζηα ηνζηήνζα
επζθμβήξ εκυξ δζεοεοκηή κα ζοιπενζθδθεεί δ πνμδβμφιεκδ άζηδζδ ένβμο ζηδκ
οπμδζεφεοκζδ. Δδθαδή, κα οπάνλεζ κμιμεεηζηή πνυαθερδ υηζ ημ επίδμλμ ζηέθεπμξ
ανπζηά μθείθεζ κα εδηεφζεζ ζηδκ οπμδζεφεοκζδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα έπμκηαξ
απμημιίζεζ δζμζηδηζηή ειπεζνία ηαζ εθυζμκ ηνζεεί ζηακυ αάζεζ ηςκ ηνζηδνίςκ
επζθμβήξ δζεοεοκηχκ κα ιεηαηζκδεεί ζηδ δζεφεοκζδ εκυξ ζπμθείμο. Ώοηυ ιε ηδ
ζεζνά ημο πνμτπμεέηεζ επακελέηαζδ ημο ηνυπμο ακάδεζλδξ ηυζμ ηςκ
οπμδζεοεοκηχκ υζμ ηαζ ηςκ δζεοεοκηχκ, αθθά ηαζ δζεφνοκζδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ
ηςκ οπμδζεοεοκηχκ ζοβηνζηζηά ιε ημκ δζεηπεναζςηζηυ ηαζ παναημθμοεδιαηζηυ
ζδιενζκυ ημοξ νυθμ.
Άνα, υθμζ υζμζ ζπεδζάγμοκ ηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ηαθμφκηαζ κα
επζδείλμοκ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ ηαζ βζα ηδκ οπμδζεφεοκζδ, ςξ θμνέα δβεζίαξ ηαζ
δζμίηδζδξ ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ. Αζδζηυηενα, αξ έπμοκ οπ‘ υρζκ υηζ ημ πνχημ
έημξ ςξ οπμδζεοεοκηήξ ιπμνεί κα είκαζ ιία δμηζιαζία, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ιία
πνμζςπζηή ηαζ επαββεθιαηζηή ιεηάααζδ πμο απαζηεί απυ αοηυκ ιία κέα
πνμμπηζηή βζα ημ ζπμθείμ ηαζ έκακ κέμ πνμζδζμνζζιυ ημο νυθμο ημο ςξ
εηπαζδεοηζημφ, εκχ ζημ ίδζμ πνμκζηυ δζαζηδια ηαεμνίγμκηαζ μζ ιεθθμκηζηέξ
ζοιπενζθμνέξ ηαζ ηα πνυηοπά ημο. Απζπθέμκ, δ ημζκςκζημπμίδζδ ζε έκα κέμ
ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ (αοηυ ηδξ άζηδζδξ δζμζηδηζημφ ένβμο) είκαζ έκα ζδιακηζηυ
αήια βζα ηδ ιεηάααζή ημο ζε επυιεκμ πνυκμ ζηδ δζεφεοκζδ.
Λνέπεζ, θμζπυκ, κα ιεηαηζκδεεί απυ ηδκ «απμιυκςζδ» ηδξ ηάλδξ ζημ
πενζζζυηενμ δζαδναζηζηυ πενζαάθθμκ ηδξ δζμίηδζδξ, κα ζζμννμπήζεζ ιεηαλφ ηδξ
έκηαζδξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδξ δζμίηδζδξ, κα ιάεεζ ημκ ζπμθζηυ μνβακζζιυ, κα
ηαεμνίζεζ ημκ νυθμ ημο ζε αοηυκ ηαζ κα εζηζάζεζ ηζξ πνμζπάεεζέξ ημο ζηδκ
επίθοζδ ηςκ ζοβηνμφζεςκ, αθθά ηαζ κα ιάεεζ πχξ κα είκαζ δεφηενμξ ζηδκ δβεζία.
Νημ πθαίζζμ αοηυ μθείθεζ κα ηαηακμήζεζ ηδ ιεηάααζή ημο ζε ιζα δζμζηδηζηή εέζδ,
κα ζοκμιζθήζεζ ιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ ημο, κα έπεζ νεαθζζηζηέξ πνμζδμηίεξ ηαζ κα
ζοιιεηέπεζ ζε κέα πνμβνάιιαηα δζμίηδζδξ (Hartzell et al., 1994). θα ηα παναπάκς
επζαάθθεηαζ κα απμηεθέζμοκ πνμηεναζυηδηα ηςκ πνμσζηαιέκςκ ανπχκ, χζηε κα
ηαηακμδεμφκ απυ ημοξ οπμδζεοεοκηέξ ηαζ κα ηαθθζενβδεμφκ ιέζς
επζιμνθςηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ζειζκανίςκ, παζπκίδζα νυθςκ ή αζηήζεςκ επί
ημο πεδίμο. ξ απμηέθεζια, ακαιέκεηαζ κα ζοβηνμηήζμοκ (εθυζμκ ημ επζεοιμφκ
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ηαζ δζαεέημοκ ηα ακαβηαία πνμζυκηα) ηα ιεθθμκηζηά ααζζηά ζηεθέπδ ηδξ
δζμίηδζδξ ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ.
Δ. Νεξηνξηζκνί θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα
Απζπεζνήεδηε ζηδ δζάνηεζα ημο ζπεδζαζιμφ ηαζ ηδξ εηηέθεζδξ ηδξ ένεοκαξ
ηάεε δοκαηή πνμζπάεεζα πνμηεζιέκμο κα ακηθδεμφκ ζοιπενάζιαηα έβηονα ηαζ
αλζυπζζηα. ζηυζμ, δ ένεοκα ήνεε ακηζιέηςπδ ιε ζοβηεηνζιέκμοξ πενζμνζζιμφξ. Νε
πνχημ επίπεδμ μζ πενζμνζζιμί είπακ κα ηάκμοκ ιε ηδκ επζθμβή ημο πθδεοζιμφ ηαζ
πεναζηένς ημο δείβιαημξ πμο πνμέηορε. Κ επυιεκμξ πενζμνζζιυξ είπε κα ηάκεζ ιε
ημκ ζηεκυ πνμκζηυ μνίγμκηα ζηδ δζάνηεζα ημο μπμίμο έπνεπε κα ζοβηνμηδεεί,
δζακειδεεί, ζοβηεκηνςεεί ηαζ επελενβαζηεί ημ ενςηδιαημθυβζμ.
Απζπθέμκ, έκαξ πενζμνζζιυξ ηαζ ηαοηυπνμκα πδβή ακδζοπίαξ βζα ηδκ εβηονυηδηα
ηςκ ενεοκδηζηχκ εονδιάηςκ είπε κα ηάκεζ ιε ημ βεβμκυξ υηζ μζ απακηήζεζξ ζημ ενχηδια
πενί δβεηζηχκ-δζμζηδηζηχκ ζηακμηήηςκ ηαζ ηδξ ζοζπέηζζδξ ημο θφθμο ηαζ ηδξ ειπεζνίαξ ιε
ηδκ δβεζία πνμέηοπηακ αάζεζ ηςκ ακηζθήρεςκ ηαζ αλζμθμβήζεςκ ηςκ ίδζςκ ηςκ
ζηεθεπχκ. Άνα, εθυζμκ μ δείηηδξ αλζμθυβδζδξ-εηηίιδζδξ ηςκ δελζμηήηςκ είκαζ
οπμηεζιεκζηυξ-πνμζςπζηυξ, εθθμπεφεζ μ ηίκδοκμξ ηδξ οπενεηηίιδζδξ ή (ζπακζυηενα) ηδξ
οπμεηηίιδζήξ ημοξ απυ ιένμοξ ηςκ δζεοεοκηχκ-οπμδζεοεοκηχκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ
ένεοκα. Ώπμηεθεί ημζκή παναδμπή υηζ μ άκενςπμξ εκ βέκεζ - ηαζ πμθφ πενζζζυηενμ υηακ
αζηεί ένβμ δβεζίαξ - ηείκεζ κα ιεβεεφκεζ ηδ ζδιακηζηυηδηα ημο ένβμο πμο επζηεθεί ηαζ ηςκ
ζηακμηήηςκ πμο δζαεέηεζ βζα ημ εκ θυβς ένβμ, χζηε κα θμβίγεηαζ μ πθέμκ ηαηάθθδθμξ βζα
ηδ ζοβηεηνζιέκδ εέζδ.

Ώπυ ηδκ άθθδ, ζε υ,ηζ αθμνά ηζξ πνμηάζεζξ βζα ιεθθμκηζηή ένεοκα δ
δζελαβςβή ηδξ ένεοκαξ ζε έκακ εονφηενμ πθδεοζιυ απμηεθεί ιία ιεθθμκηζηή
ενεοκδηζηή πνυηαζδ. Ηπμνεί, βζα πανάδεζβια, έκαξ επυιεκμξ ενεοκδηήξ κα
ζοιπενζθάαεζ ζηδκ ένεοκά ημο ημ ζφκμθμ ηςκ κμιχκ ηδξ δζμζηδηζηήξ πενζθένεζαξ
Ώκαημθζηήξ Ηαηεδμκίαξ ηαζ Θνάηδξ ή αηυιδ ηαζ ημ ζφκμθμ ηδξ επζηνάηεζαξ.
Αλάθθμο, επςθεθήξ ιπμνεί κα απμαεί ηαζ μ ειπθμοηζζιυξ ημο εκκμζμθμβζημφ
πθαζζίμο ιε ηδκ πνμζεήηδ κέςκ ιεηααθδηχκ. Γζα πανάδεζβια, ιπμνεί δ δβεζία ηαζ
μζ δβεηζηέξ ζηακυηδηεξ κα ζοζπεηζζημφκ ιε ηδ ζπμθζηή απμηεθεζιαηζηυηδηα, ιε ηδκ
ηεθεοηαία κα ιεηνάηαζ ιε ακηζηεζιεκζηά ηνζηήνζα (θπ ιαεδηζηά απμηεθέζιαηα,
ανζειυξ επζηοπυκηςκ ζηζξ Λακεθθαδζηέξ ελεηάζεζξ, ανζειυξ κέςκ εββναθχκ ηθπ).
Ξέθμξ, επεζδή, υπςξ ήδδ έπεζ ημκζζηεί, ηα ίδζα ηα ζηεθέπδ ηθήεδηακ κα
ηνίκμοκ ηαζ κα αλζμθμβήζμοκ ημκ ηφπμ δβεζίαξ-δζμίηδζδξ πμο αζημφκ ηαζ ηζξ
δβεηζηέξ ζηακυηδηεξ πμο επζδεζηκφμοκ, εα απμηεθμφζε πνυηθδζδ βζα ιία
ιεθθμκηζηή ένεοκα κα ενςηδεμφκ ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί αοηχκ ηςκ ίδζςκ ζπμθζηχκ
ιμκάδςκ. Εαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ εα δζαζηαονχκμκηακ ζοβηνζηζηά μζ εηηζιήζεζξ
ηςκ δζεοεοκηχκ-οπμδζεοεοκηχκ ιε αοηέξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ζοκεπχξ εα
ιπμνμφζε κα πνμηφρεζ ιία πθδνέζηενδ, δζαοβέζηενδ ηαζ απμηαθοπηζηυηενδ
εζηυκα ηδξ δβεζίαξ ηαζ ηςκ δβεηζηχκ-δζμζηδηζηχκ ζηακμηήηςκ.
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Νεξίιεςε
Νηα πνυκζα ημο ειθοθίμο πμθέιμο (1947-1949), ημ Εμιιμοκζζηζηυ Ευιια έβζκε θμνέαξ ελμοζίαξ ζηζξ
πενζμπέξ πμο πενκμφζακ ηάης απυ ημκ έθεβπμ ημο Δδιμηναηζημφ Νηναημφ. Νε αοηέξ μνβακχεδηακ
πμθζηεζαηέξ δμιέξ, ακάιεζά ημοξ ηαζ εηπαζδεοηζηέξ, πανά ηζξ ζδζαίηενα δφζημθεξ ζοκεήηεξ πμο
επζηναημφζακ. Ηε ηδκ πνάλδ αν.5 δ Λνμζςνζκή Δδιμηναηζηή Εοαένκδζδ απμθάζζζε κα ηεεμφκ
«ζηζξ απεθεοεενςιέκεξ πενζμπέξ μζ αάζεζξ βζα ιζα θασηή εηπαίδεοζδ πνμζζηή ζε υθα ηα παζδζά ημο
θαμφ, ζημζπεζχδδ οπμπνεςηζηή ελάπνμκδ εηπαίδεοζδ, μνβάκςζδ ζπμθείμο ζε ηάεε πςνζυ,
ηαεζένςζδ ηδξ δδιμηζηήξ βθχζζαξ ηαζ δζδαζηαθία ηςκ παζδζχκ πμο ακήηακ ζηζξ εεκζηέξ
ιεζμκυηδηεξ ζηδ ιδηνζηή ημοξ βθχζζα». Νε ζοκάνηδζδ ιε ηα παναπάκς, μνβακχεδηε δ θασηή
πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ, θεζημφνβδζακ ζπμθέξ ακαθθάαδηςκ ζηζξ ηαλζανπίεξ ημο Δδιμηναηζημφ
Νηναημφ ηαζ ζπμθεία βζα ηδκ εηιάεδζδ ηδξ βθχζζαξ ηςκ ιεζμκμηήηςκ, ζθααζηήξ ηαζ ημονηζηήξ.
Ώηυιδ, μνβακχεδηε ημ Ζασηυ Δζδαζηαθείμ Λεθμπμκκήζμο, ηα Ζασηά Γοικάζζα ηαζ
πναβιαημπμζήεδηακ δζδαζηαθζηά ζοκέδνζα. Γ άζηδζδ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ απμζημπμφζε ζε
πνχημ επίπεδμ ζηδκ εκδιένςζδ ηδξ ημζκήξ βκχιδξ βζα ηζξ απυρεζξ ηαζ ηζξ επζδζχλεζξ ηδξ
Ώνζζηενάξ ηαζ ζε δεφηενμ ζηδ δοκαηυηδηα πναβιαημπμίδζή ημοξ. Κζ εηπαζδεοηζηέξ δνάζεζξ
ειθμνμφκηακ απυ ηζξ ααζζηέξ εέζεζξ ημο δζαθεηηζημφ οθζζιμφ ηαζ ακηαπμηνίκμκηακ ζηδκ ηάθορδ
άιεζςκ ακαβηχκ ελοπδνεηχκηαξ ημκ ζηυπμ ηδξ δζαιυνθςζδξ ηδξ εζηυκαξ εκυξ πυθμο ελμοζίαξ μ
μπμίμξ ήηακ ζηακυξ κα ακαπηφλεζ δμιέξ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ ημο ημζκςκζημφ ζζημφ. Κζ ανζζηενέξ
απυρεζξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ανίζημκηακ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηα αζηήιαηα βζα ημ ζμζζαθζζηζηυ ιμκηέθμ
ακάπηολδξ ηαζ ήηακ επδνεαζιέκεξ απυ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ εθανιμβέξ ζηδ Νμαζεηζηή Έκςζδ, ηαεχξ μζ
Έθθδκεξ ημιιμοκζζηέξ είπακ πνμηοπμπμζήζεζ ηδ πχνα αοηή ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ηδξ μνβάκςζδ. Ξμ
ζπμθείμ έπνεπε κα δζαιμνθχζεζ εηείκμ ημ πνυηοπμ πμθίηδ πμο ακηζζημζπμφζε ζηδ ζμζζαθζζηζηή
ημζκςκία. Ξμ υναια ηδξ ημζκςκζηήξ αθθαβήξ δεκ ιπμνμφζε κα ιδκ ζοκμδεφμκηακ απυ ημ αίηδια
βζα έκα δζαθμνεηζηυ ζπμθείμ.
Θέμεηο θιεηδηά: Ηανλζζηζηή παζδαβςβζηή, ΕΕΑ, θασηή εηπαίδεοζδ

Γηζαγσγή
Νηυπμξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ κα πανμοζζάζεζ ηζξ παζδαβςβζηέξ δνάζεζξ ημο
Εμιιμοκζζηζημφ Ευιιαημξ Αθθάδαξ (ΕΕΑ) ζηζξ πενζμπέξ πμο ανίζημκηακ οπυ ημκ έθεβπμ
ημο Δδιμηναηζημφ Νηναημφ (ΔΝ) ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ειθοθίμο πμθέιμο 1947-1949. Κζ
επζζηδιμκζηέξ ενβαζίεξ ηςκ πνςημπυνςκ ημιιμοκζζηχκ εηπαζδεοηζηχκ ημο κέμο
Αηπαζδεοηζημφ Κιίθμο, μζ δνάζεζξ ηδξ Ώνζζηενήξ Λανάηαλδξ ηςκ δαζηάθςκ ημο
ιεζμπμθέιμο (Εαηζακηχκδ, 1998:7), πανάθθδθα ιε ηζξ ζδέεξ ηδξ ιεηαννοειζζηζηήξ
παζδαβςβζηήξ απμηέθεζακ ηα εειέθζα ημο εκ θυβς εβπεζνήιαημξ (Λονβζςηάηδξ, 2006:75).
Νηδκ Λνάλδ 5 ηδξ Λνμζςνζκήξ Δδιμηναηζηήξ Εοαένκδζδξ (ΛΔΕ), ζηα ηέθδ ημο 1947,
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απμηοπχεδηε βζα πνχηδ θμνά ζε ηαλζηή αάζδ έκα μθμηθδνςιέκμ πνυβναιια βζα ηδκ
θασηή εηπαίδεοζδ. Λανά ημ βεβμκυξ υηζ μζ ζοκεήηεξ ήηακ ειθοθζμπμθειζηέξ ηαζ ημ νεφια
οπμζηήνζλδξ πνμξ ημοξ ημιιμοκζζηέξ ιζηνυηενμ, ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηαημπή, μνβακχεδηακ
ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ εεζιμί αοημδζμίηδζδξ ηαζ εηπαίδεοζδξ.Κζ εηπαζδεοηζηέξ δνάζεζξ
ακηαπμηνίκμκηακ ζηδκ ηάθορδ άιεζςκ ακαβηχκ, ηονίςξ ζηδκ πνςημαάειζα
εηπαίδεοζδ,ηαζ ελοπδνεημφζακ παζδαβςβζημφξ, πμθζηζημφξ ηαζ ζδεμθμβζημφξ ζηυπμοξ.
Ε παηδαγσγηθή ηνπ δηαιεθηηθνύ πιηζκνύ
Νφιθςκα ιε ηδ ιανλζζηζηή εεςνία, μ «ηαηεοεοκηήνζμξ ιίημξ» βζα ηδκ ελήβδζδ ηςκ
ημζκςκζηχκ θαζκμιέκςκ πμο ακήημοκ ζημ επμζημδυιδια πνέπεζ κα ακαγδηδεεί ζηδκ
οπμδμιή (Πάνκεηεν, 1979:85). Νηζξ ηαλζηέξ ημζκςκίεξ, μ εηπαζδεοηζηυξ εεζιυξ υπςξ ηαζ μζ
οπυθμζπμζ εεζιμί ημοξδεκ είκαζ θοζζηυξ ηαζ αιεηάαθδημξ, αθθά δμζιέκμξ ηαζ
ηαηαζηεοαζιέκμξ εκηυξ ημο μζημκμιζημφ ημο πθαζζίμο (Lamb, 2015:15). Αίκαζ δδθαδή
πνμζδζμνζζιέκμξ ηαλζηά χζηε κα επζηεθεί ιζα δζπθή θεζημονβία (Ζάζημξ, 2006:15). Ώπυ ηδ
ιζα ιενζά επζημονεί ζηδκ ακαπαναβςβή ηδξ ηαλζηήξ ημζκςκίαξ πνμεημζιάγμκηαξ ιζα
οπάημοδ ηαζ πεζεανπδιέκδ ενβαηζηή δφκαιδ, εκχ απυ ηδκ άθθδζοιαάθεζ ζηδ δζάδμζδ ηδξ
ηονίανπδξ ζδεμθμβίαξ (Stables, 2011:119). Κζ δφμ εηπαζδεοηζηέξ θεζημονβίεξ ημο ζπμθζημφ
ιδπακζζιμφ ζοιαάθμοκ ζηδκ οθζηή ακαπαναβςβή ηδξ ηαλζηήξ δζαίνεζδξ ηαζ ζοκεζζθένμοκ
ζηδ δζαηήνδζδ ηςκ ζπέζεςκ ηονζανπίαξ ηαζ οπμηαβήξ ακάιεζα ζηζξ δφμ ακηαβςκζζηζηέξ
ημζκςκζηέξ ηάλεζξ(Φναβημοδάηδ, 1985:176).
Ώκηίζημζπα, ζηδκ αζηζηή ημζκςκία, δ αβςβή είκαζ ηαλζηή ηαζ μ ζημπυξ ηδξ είκαζ
ιενζηυξ ηαζ ζδζμηεθήξ ηαεχξ εηπαζδεφεζ ιυκμ ιζα πθεονά ηδξ ακενχπζκδξ ροπήξ,
δδιζμονβχκηαξ αημιζηυηδηεξ. Γ αζηζηή παζδαβςβζηή ιμνθχκεζ ημκ άκενςπμ βζα ημκ
εαοηυ ημο, έλς απυ ηδκ ημζκςκία ιε ζημπυ κα απμζπαζηεί απυ αοηήελοπδνεηχκηαξ ηα
ζοιθένμκηα ηδξ ηονίανπδξ ηάλδξ (Παπαιαφνμξ, 1961:141). Λανάθθδθα, μ ζημπυξ ηδξ είκαζ
ιεηαθοζζηυξ, δδθαδή λέκμξ πνμξ ηδ γςή, εκχ μ θυβμξ ηδξ είκαζ εεκζηζζηζηυξ δζδάζημκηαξ
ηδκ αβάπδ πνμξ ηδκ παηνίδα ηαζ ημ ιίζμξ ζημοξ λέκμοξ θαμφξ (Ηανηίκμο, 2007:227).
Νηδ ζμζζαθζζηζηή ημζιμεεςνία, μ άκενςπμξ ζοθθαιαάκεηαζ ζε ιζα πμθοδζάζηαηδ
ιμνθή ζοκδοάγμκηαξ ηδ εεςνδηζηή ιε ηδκ επζζηδιμκζηή ηαηάνηζζδ ηδκ μπμία εέηεζ ζηδκ
οπδνεζία ημο ημζκςκζημφ ζοκυθμο (Gutek, 1995:291). Ξμ ηαεήημκ ηδξ δζαιυνθςζδξ ημο
«κέμο» ακενχπμο ημ επςιίγεηαζ δ εηπαίδεοζδ. Ώοηή απμηεθεί πμθζηεζαηή οπυεεζδ, μθείθεζ
κα είκαζ ηαεμθζηή ηαζ δςνεάκ, πςνίξ δζαηνίζεζξ θφθμο ηαζ ημζκςκζηήξ ηάλδξ. Γ εηπαίδεοζδ
ηαζκμημιείηονίςξ ιέζα απυ ηδκ έκςζδ ηδξ επζζηήιδξ ιε ηδκ παναβςβή πνμηεζιέκμο κα
δζαιμνθςεεί μ «κέμξ» ηφπμξ οπμηεζιέκμο πμο εα ζοκδέεηαζ ιε ηδκ πνμμπηζηή ηδξ
πεζναθέηδζδξ ημο ίδζμο ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ (ΛΗ, 1949:6).
Ξμ ζμζζαθζζηζηυ ηνάημξ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ αβςβή εα πνμεημζιάζεζ ιμνθςιέκμοξ
ακενχπμοξ, πμο εα δδιζμονβήζμοκ ηδ ζμζζαθζζηζηή ημζκςκία. Κζ άκενςπμζ αοημί δεκ εα
είκαζ αημιζζηζηά ιμνθςιέκμζ, «ςξ άημια βζα ημκ εαοηυ ημοξ», αθθά εα είκαζ ημζκςκζηά,
ημθθεηηζαζζηζηά ηαθθζενβδιέκμζ (Makarenko, 1965:14).Νημπυξ ηδξ ζμζζαθζζηζηήξ παζδείαξ
είκαζ δ δζάπθαζδ ημο ιαεδηή ζε έκα πθήνδ εββνάιιαημ ηαζ παζδαβςβδιέκμ οπμηείιεκμ,
πμο εα ηαηέπεζ έκα ααεφ ηαζ πθαηφ ζχια βκχζεςκ, ααζζζιέκςκ ζηζξ ζμζζαθζζηζηέξ
αλίεξ.ΐαζζηή ανπή ηδξ είκαζ δ ηονζανπία ημο μιαδζημφ πκεφιαημξ υπμο μζ ζημπμί ηδξ γςήξ
ηαζ ηδξ δνάζδξ απμαθέπμοκ ζηδκ πνυμδμ ημο ζοκυθμο (Παπαιαφνμξ, 1961:142-3).Νηδ
ζμζζαθζζηζηή παζδεία, δ αβςβή είκαζ ακενςπζζηζηή, ηαεμθζηή ηαζ εκζαία. Ξαοηυπνμκα, είκαζ
ελεθζηηζηή ηαζ δζαθεηηζηή, ηαεχξ ακαπηφζζεηαζ αδζάημπα, αημθμοεχκηαξ ηζξ ημζκςκζηέξ
ιεηααμθέξ ηαζ ακάβηεξ. Ξέθμξ έπεζ αθεηδνία ηδξ ημκ εεκζζιυ, βζα κα ζοκακηήζεζ ημ
δζεεκζζιυ ηαζ κα επζζηνέρεζ πάθζ ζημκ εεκζζιυ (Ηανηίκμο, 2007:228).
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Νηδ ζμζζαθζζηζηή εηπαίδεοζδ αθθάγεζ ηαζ μ νυθμξ ημο εηπαζδεοηζημφ, ηαεχξ ααζζηυ
ημο ηαεήημκ είκαζ, εηηυξ ηδξ ιεηάδμζδξ βκχζεςκ, κα ζοιαάθεζ ζηδκ αβςβή ηαζ ζηδ
δζάπθαζδ ημο παναηηήνα ηςκ ιαεδηχκ ζηδ αάζδ ηδξ δζαιυνθςζδξ ημο «κέμο» ηφπμο
ακενχπμο. Έκακ ηέημζμκ δάζηαθμ εα πνέπεζ κα ημκ δζαηαηέπεζ εεςνδηζηή ηαζ πναηηζηή
ηαηάνηδζδ, ζοκείδδζδ ηαζ δνάζδ (Haynes, Gale&Parker, 2015:31). Ξαοηυπνμκα υιςξ δ
αβάπδ βζα ημοξ ζοκακενχπμοξ ημο ηαζ ημ ζοκηνμθζηυ πκεφια (ΛΗ, 1949:7).
Ε ιατθή εθπαίδεπζε
Νημ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια ημο Νμζζαθζζηζημφ Ανβαηζημφ Ευιιαημξ Αθθάδαξ (ΝΑΕΑ) ημ
1918 απμηοπχεδηακ ηαζ ζοιποηκχεδηακ υθεξ μζ επζιένμοξ απυρεζξ ηςκ Αθθήκςκ
ζμζζαθζζηχκ αθθά ηαζ ηδξ ιανλζζηζηήξ παζδαβςβζηήξ (Ξμ ΕΕΑ, 1974:9). Νοκεπίημονμζ ζε
αοηέξ ήνεακ μζ πνμηάζεζξ ημο «κέμο» Αηπαζδεοηζημφ Κιίθμο, μ μπμίμξ ζοκδφαγε ηδκ
εηπαζδεοηζηή ιεηαννφειζζδ ιε ηδκ ημζκςκζηή αθθαβή. Ξδκ πενίμδμ ηδξ ηαημπήξ,
πανάθθδθα ιε ηδκ εκδοκάιςζδ ηαζ ακάπηολδ ημο ανζζηενμφ ηζκήιαημξ, μζ ηθαζζηέξ
ζμζζαθζζηζηέξ εέζεζξ βζα ηδκ παζδεία ηδξ ιεθθμκηζηήξ εθεφεενδξ Λμθζηείαξ δζαηοπχεδηακ
ζημ πέδζμ ιζαξ Θασηήξ Παζδείαξηδξ Λμθζηζηήξ Απζηνμπήξ Αεκζηήξ Ώπεθεοεένςζδξ (ΛΑΑΏ)
ημ 1944(Ξενγήξ, 2010:330). Ξμ πέδζμμναιαηίγμκηακ ηδ δδιζμονβία ιζαξ ηαεμθζηήξ
οπμπνεςηζηήξ αβςβήξ ιε ζημπυ «ηδκ πνυμδμ ηαζ ακφρςζδ ημο εθθδκζημφ θαμφ» (Ξγακή &
Λαιμοηηζυβθμο, 1998:141).
Ξδκ πενίμδμ ημο ειθοθίμο πμθέιμο (1947-49), ημ ΕΕΑ άζηδζε ελμοζία ζε ιένμξ ηδξ
εθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ πμο ηαηείπε πνμααίκμκηαξ ζηδ θεζημονβία πμθζηεζαηχκ εεζιχκ,
ακάιεζά ημοξ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ (Εαιανζκυξ, 2000:387). Γ δδιζμονβία ηςκ δμιχκ ημο
θασημφ ηνάημοξ ήηακ ζηακή ηαζ ακαβηαία ζοκεήηδ βζα ηδ ζφιπδλδ εεζιχκ εηπαίδεοζδξ
ηαζ επμιέκςξ ήηακ ζδιακηζηυ κα πνμζδζμνζζημφκ μζ δζαδζηαζίεξ δζαιυνθςζδξ ηδξ
«θασηήξ εηπαίδεοζδξ». Γ άζηδζδ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ απμζημπμφζε ζε πνχημ επίπεδμ
κα εκδιενςεεί δ ημζκή βκχιδ βζα ηζξ απυρεζξ ηαζ ηζξ επζδζχλεζξ ηδξ Ώνζζηενάξ ηαζ ζε
δεφηενμ κα ηαηαζηήζεζ δοκαηή ηδκ πναβιαημπμίδζή ημοξ (Δήιμο, 2005:12).
Ηε ηδκ πνάλδ αν.2, 23/12/1947, δ ΛΔΕ ακέθενε υηζ επζδίςλή ηδξ ήηακ: «κα
ηοαενκήζεζ ηδ πχνα πάκς ζε θασηέξ δδιμηναηζηέξ αάζεζξ παίνκμκηαξ υθα ηα ιέηνα βζα
ηδκ ακάπηολδ ηςκ θασηυδδιμηναηζηχκ εεζιχκ … ηαζ ηδξ θασηήξ παζδείαξ» (Ηανβανίηδξ,
2000:356). Ηε ηδκ πνάλδ αν.5 δ ΛΔΕ απμθάζζζε «κα ηεεμφκ ζηζξ απεθεοεενςιέκεξ
πενζμπέξ μζ αάζεζξ βζα ιζα θασηή εηπαίδεοζδ πνμζζηή ζε υθα ηα παζδζά ημο
θαμφ».Δζεοηνζκίγμκηαξ υηζ:Άνενμ 1. «Ε ζημζπεζχδδξ εηπαίδεοζδ είκαζ ελάπνμκδ
οπμπνεςηζηή ηαζ δςνεάκ…». Άνενμ 2. «Ηάεε θασηυ ζοιαμφθζμ έπεζ οπμπνέςζδ κα
μνβακχζεζ ζημ πςνζυ έκα ζπμθείμ…».Άνενμ 3. «ε πενίπηςζδ πμο δεκ οπάνπμοκ
δζπθςιαημφπμζ δάζηαθμζ, ημ θασηυ ζοιαμφθζμ δζμνίγεζ δαζηάθμοξ εηείκμοξ πμο έπμοκ ηδκ
ακαβηαία ιυνθςζδ βζα κα δζδάλμοκ…». Άνενμ 4. «Γπίζδιδ βθχζζα είκαζ δ
δδιμηζηή».Άνενμ 5. Γζα ηα παζδζά πμο ακήημοκ ζε εεκζηέξ ιεζμκυηδηεξ ζδνφμκηαζ ζδζαίηενα
ζπμθεία απυ ημ θασηυ ζοιαμφθζμ. Ε δζδαζηαθεία βίκεηαζ ζηδ βθχζζα ηδξ
ιεζμκυηδηαξ».Άνενμ 6. «Σα θασηά ζοιαμφθζα θνμκηίγμοκ βζα ηα αζαθία, ηδ βναθζηή φθδ ηηθ.
Ζδζαίηενα ηςκ απυνςκ παζδζχκ. ε πενίπηςζδ πμο δεκ ιπμνμφκ κα ανεεμφκ αζαθία δ
δζδαζηαθία βίκεηαζ πνμθμνζηά»(Λνμηήνολδ, 1947:16).
Νημ πνμζςνζκυ ακαθοηζηυ πνυβναιια ημο Γεκζημφ Ώνπδβείμο ημο ΔΝ ακαθένμκηακ
υηζ: «Ιε ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια επζδζχημοιε: α) κα δχζμοιε έκα δδιμηναηζηυ
πενζεπυιεκμ ζηδ ιυνθςζδ ηαζ δζαπαζδαβχβδζδ ηςκ παζδζχκ. α) Κα απθμπμζήζμοιε ηδκ
φθδ ηαζ ηα δζδαζηυιεκα ιαεήιαηα, βζα κα ηαημνεχζμοιε ιε ηζξ ζδιενζκέξ εθθείρεζξ κα
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πεηφπμοιε πναηηζηά ηαζ ςθέθζια απμηεθέζιαηα, β) κα αμδεήζμοιε υζμοξ δεκ είκαζ
δάζηαθμζ κα έπμοκ έκα απθυ ηαζ ζοβηεηνζιέκμ μδδβυ ζηδ δμοθεζά ημοξ» (ΘΔΠ, 2016:32).
ξ επέηηαζδ ηςκ παναπάκς ηαηεοεφκζεςκ απμηέθεζε δ απυθαζδ αν.8. Νε αοηή
πνμηείκμκηακ ζοκημιυηενδ έκανλδ ημο ζπμθζημφ έημοξ ηαζ ιένζικα ηςκ θασηχκ
ζοιαμοθίςκ βζα ηδκ επζζηεοή ηςκ ζπμθζηχκ ηηζνίςκ ιε εεεθμκηζηή πνμζςπζηή ενβαζία
ηςκ ηαημίηςκ. Απζπνμζεέηςξ, πανμπή δςνεάκ ιαεδηζηχκ ζοζζζηίςκ, αζαθίςκ ηαζ
βναθζηήξ φθδξ ιε πυνμοξ απυ ηδ θμνμθμβία. Ηε δζάηαβια ημο Οπμονβμφ Λαζδείαξ ηδξ
ΛΔΕ, Λέηνμο Ευηηαθδ, δζακέιμκηακ ζημοξ ηαηά ηυπμοξ οπεφεοκμοξ παζδείαξ
ενςηδιαημθυβζα βζα ηδ ζοιπθήνςζδ ηςκ εθθείρεςκ ζε πνμζςπζηυ ηαζ ιέζα (Εαιανζκμφ,
2016:109).
Ξα κμιμεεηζηά ιέηνα απμηέθεζακ ηδ αάζδ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ άιεζςκ
ακαβηχκ ζηζξ πενζμπέξ πμο έθεβπε μ ΔΝ, αθθά ηαζ βζα κα απμηναπμφκ ηα ιέηνα ημο
ακηζπάθμο ηδξ ιεηεβηαηάζηαζδξ ηςκ «ακηανηυπθδηηςκ». Έπνεπε δδθαδή κα ελαζθαθζζηεί
δ ζοκέπεζα ηδξ γςήξ πμο ήηακ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ ακαηνμθμδυηδζδ ηαζ ηδ
θεζημονβία ηςκ ακηάνηζηςκ μιάδςκ, μζ μπμίεξ πενκμφζακ απυ ηδκ ανπζηά πανηζγάκζηδ
δνάζδ ζηδκ μνβάκςζδ δμιχκ, ηαηηζηχκ ζηναηζςηζηχκ ζςιάηςκ ηαζ ηναηζημφ
ιδπακζζιμφ (Εαιανζκμφ, 2016:108). Νφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο Γεκζημφ Ώνπδβείμο, ημ
πνχημ αήια βζα ηδκ πναβιάηςζδ ηδξ θασηήξ Παζδείαξ ήηακ ημ άκμζβια υθςκ ηςκ
ζπμθείςκ. Λανάθθδθα ήηακ ηαζ δ ελεφνεζδ ηςκ ηαηαθθδθυηενςκ πνμζχπςκ πμο εα
ελαζημφζακ ημ εηπαζδεοηζηυ επάββεθια. Νακ δάζηαθμζ πνμηείκμκηακ κα πνδζζιμπμζδεμφκ
επμκίηεξ, ιμνθςιέκμζ ακηάνηεξ, ηναοιαηίεξ, βοκαίηεξ ηηθ πμο κα είπακ ηδκ πνέπμοζα
ιυνθςζδ (ΘΔΠ, 2016:23).
Πν Θατθό Δηδαζθαιείν Νεινπνλλήζνπ
Νηδκ Λεθμπυκκδζμ, απυ ηζξ ανπέξ ημο 1948, μ ΔΝ έθεβπε έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ μνεζκχκ,
ηονίςξ, υβηςκ ηδξ. Νηζξ πενζμπέξ αοηέξ οπήνπακ ιεβάθεξ εθθείρεζξ απυ δαζηάθμοξ,
βεβμκυξ πμο απαζπυθδζε ζμαανά ηα ημπζηά ζηεθέπδ ηδξ ΛΔΕ. Κζ οπάνπμοζεξ ακάβηεξ ζε
ζοκδοαζιυ ιε ηδ εέζπζζδ ημο κμιζημφ πθαζζίμο μδήβδζακ ζε ζοβηεηνζιέκεξ απμθάζεζξ.
Ώνπζηά πάνεδηακ ηάπμζα άιεζα ιέηνα, υπςξ δ εκεάννοκζδ υζςκ δαζηάθςκ δεκ είπακ
θφβεζ κα παναιείκμοκ ζηζξ εέζεζξ ημοξ, δ απυζπαζδ ζε ζπμθεία υζςκ δαζηάθςκ ή
ηαεδβδηχκ οπδνεημφζακ ζε ακηάνηζηεξ ιμκάδεξ ηαζ δεκ ήηακ απμθφηςξ απαναίηδημζ ζε
αοηέξ. Γζα κα ηαθοθεμφκ υιςξ μζ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ δεκ επανημφζακ αοηά ηα ιέηνα.
Έηζζ απμθαζίζηδηε δ ίδνοζδ ζπμθήξ, βζα ηδκ εηπαίδεοζδ δαζηάθςκ πμο εα ζοιπθήνςκακ
ηζξ ηεκέξ εέζεζξ (Λαθαζμθμβυπμοθμξ, 2001:94). Γ ζπμθή μκμιάζηδηε Θασηυ Δζδαζηαθείμ
Πεθμπμκκήζμο ηαζ ςξ έδνα ηδξ μνίζηδηε δ Εμκημαάγαζκα Ώνηαδίαξ. Νε πενζπηχζεζξ υιςξ
εηηαεανζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ ημο εεκζημφ ζηναημφ, μζ ζπμοδαζηέξ ιε ημοξ ηαεδβδηέξ
ημοξ ιεηαηζκμφκηακ ζε άθθα πςνζά ηδξ Γμνηοκίαξ ηαζ ζοκέπζγακ ηα ιαεήιαηα. Ξα Ξνυπαζα
έβζκακ πνμζςνζκά δ έδνα ηδξ ζπμθήξ, ηαεχξ εηεί ανίζημκηακ ηαζ άθθεξ οπδνεζίεξ ηδξ ΛΔΕ
(Ζέθαξ, 1998:279).
Κ ζηυπμξ θεζημονβίαξ ηδξ Νπμθήξ ήηακ δζπθυξ. Ώθεκυξ, δ εηπαίδεοζδ δαζηάθςκ βζα
ηδ ζηεθέπςζδ ηςκ ζπμθείςκ ηαζ αθεηένμο δ ιυνθςζδ πμθζηζηχκ ηαεμδδβδηχκ πμο εα
ειπέδςκακ ηζξ ανζζηενέξ ζδέεξ ηαζ εα ήηακ ζηακμί κα ηζξ ιεηαδχζμοκ ζηα εονφηενα
ημζκςκζηά ζηνχιαηα. Θα βίκμοκ δδθαδή πμθθαπθαζζαζηέξ ηςκ ζδεχκ ημο ιανλζζιμφθεκζκζζιμφ (Kalinin, 1950:41). Κζ ζπμοδαζηέξ εα έπνεπε κα αθμιμζχζμοκ ηζξ πνςηυβκςνεξ
βζ αοημφξ θζθμζμθζηέξ, παζδαβςβζηέξ ηαζ ζζημνζηέξ βκχζεζξ ηαζ αθμφ ηένδζγακ ιε ηδκ ηαθή
ημοξ ζοιπενζθμνά ηδκ εηηίιδζδ ηαζ ηδκ αβάπδ ηςκ ηαημίηςκ κα πεηφπμοκ ηδ
δναζηδνζμπμίδζδ ηςκ πμθζηζηχκ μνβακχζεςκ (Δδιυπμοθμξ, 1996:27). Γζ‘ αοηυ ηαζ
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πνμαθέπμκηακ χνεξ εθεφεενςκ δζαθέλεςκ, πμο ακαθάιαακακ ηα πζμ έιπεζνα ζηεθέπδ ηδξ
επζηνμπήξ δζαθχηζζδξ ημο ΔΝ (Ηεβνέιδ, 2006:35).
Γζα ηδ θμίηδζδ ζημ ίδνοια, μζ οπμρήθζμζ ζπμοδαζηέξ έπνεπε κα ήηακ απυθμζημζ
Γοικαζίμο ή ημοθάπζζημκ ιαεδηέξ ηςκ ηεθεοηαίςκ ηάλεςκ (Ζέθαξ, 1998:278). Κζ
ζπμοδαζηέξ πνμενπυκημοζακ ηονίςξ απυ ηδκ ηεκηνζηή Λεθμπυκκδζμ ηαζ ημ πθείζημκ
ημοξ ήηακ ιαεδηέξ ηςκ ηεθεοηαίςκ ηάλεςκ ημο Γοικαζίμο. Ξμ Δζδαζηαθείμ λεηίκδζε ηδ
θεζημονβία ημο ιε πμθθέξ δοζημθίεξ. Οπήνπε έθθεζρδ δζδαηηζηχκ αζαθίςκ ηαζ ημ βκςζηζηυ
επίπεδμ ηςκ ζπμοδαζηχκ πζεακυηαηα κα ιδκ ήηακ ηαηάθθδθμ βζα ηδ θμίηδζδ ζε ιζα
ηέημζα ζπμθή (Ξγήηα, 2011:109). Λανάθθδθα, μζ ζοκεπείξ ιεηαηζκήζεζξ ηδξ ζπμθήξ δεκ
έδζκακ ηδ δοκαηυηδηα κα εθανιυγεηαζ απυθοηα ημ πνυβναιια (Λαθαζμθμβυπμοθμξ,
1993:26).
Γ ζπμθή θεζημφνβδζε ζε δφμ πενζυδμοξ πμο δ ηάεε ιζα είπε δζάνηεζα δφμ πενίπμο
ιδκχκ. Γ πνχηδ ημκ Δμφκζμ ηαζ Δμφθζμ ημο 1948 ηαζ δ δεφηενδ απυ ηα ιέζα Κηηςανίμο
ιέπνζ ηζξ 21 Δεηειανίμο ημο ίδζμο έημοξ. Ώπυ ηδκ πνχηδ ζεζνά απμθμίηδζακ 35
ζπμοδαζηέξ. θμζ ημοξ πήνακ πηοπία ηαζ δζμνζζηήνζα ηαζ δίδαλακ βζα έκα ηνίιδκμ ηονίςξ
ζε πςνζά ηδξ Γμνηοκίαξ ηαζ ηδξ μνεζκήξ Κθοιπίαξ ιέπνζ ημ Δεηέιανδ ημο 1948. Ξδ δεφηενδ
πενίμδμ απμθμίηδζακ 43 δάζηαθμζ (Εακεθθυπμοθμξ, 2012:29).Κζ ζπμοδαζηέξ ηδξ δεφηενδξ
ζεζνάξ, παν‘ υθμ πμο ηαζ αοημί δζμνίζηδηακ δεκ πνυθααακ κα δζδάλμοκ ελ‘ αζηίαξ ηςκ
εηηαεανζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ ημο εεκζημφ ζηναημφ πμο άνπζζακ ημ Δεηέιανδ ημο 1948
(Ξζαηαθχημξ, 1948:282).
Γ μνβάκςζδ ημο Δζδαζηαθείμο ήηακ πνμζανιμζιέκδ ζηζξ ακάβηεξ ημο ειθοθίμο
πμθέιμο. Γ ζπμθή απμηεθμφζε ακελάνηδημ ηιήια ημο ΔΝ ηαζ υθμζ μζ ηαεδβδηέξ ήηακ
ζηεθέπδ ημο, εκχ μζ ζπμοδαζηέξ απμηεθμφζακ ιζα δζιμζνία πμο πςνζγυηακ ζε ηνεζξ
μιάδεξ. Αηηυξ απυ ημοξ ζπμοδαζηέξ, ζηδ ζπμθή οπήνπακ ηαζ απμζπαζιέκμζ ακηάνηεξ
οπεφεοκμζ βζα ηδκ επζιεθδηεία ηδξ (Ζέθαξ, 1998:281).
Μη θαζεγεηέο θαη ηα καζήκαηα ηνπ Θατθνύ Δηδαζθαιείνπ
Ξμ Δζδαζηαθείμ ζηεθεπχεδηε απυ ηνεζξ ηαηηζημφξ ηαεδβδηέξ. Ξδ εέζδ ημο δζεοεοκηή
ακέθααε μ Λάκμξ Γεςνβυπμοθμξ πμο είπε μνζζηεί απυ ηδκ ΛΔΕ ηαζ ςξ εηπνυζςπμξ ηδξ
Ζασηήξ Λαζδείαξ Λεθμπμκκήζμο (Δδιυπμοθμξ, 1996:26). Κ δάζηαθμξΓζχνβδξ Εμθθίκηγαξ
ηαζ δ δαζηάθα Γςβχ Ηακηά – Λαπασςάκκμο (Εακεθθυπμοθμξ, 2012:30). ξ επζζηέπηεξ
ηαεδβδηέξ δίδαλακ: α) μ Ώκηχκδξ Δδιυπμοθμξ, οπεφεοκμξ δζαθχηζζδξ ημο ΔΝ, α) μ
Ώκδνέαξ Ηενεημφθζαξ, ηαεδβδηήξ θζθυθμβμξ ηαζ β) μ Ζοημφνβμξ Δδιυπμοθμξ βοικαζηήξ.
ξ εβπεζνίδζα πνδζζιμπμζμφκηακ πνμζςπζηά αζαθία ηςκ δζδαζηυκηςκ ηαζ ζδιεζχζεζξ
(Δδιυπμοθμξ, 1996:26).
Ξμ πνυβναιια ηςκ ιαεδιάηςκ ήηακ ζδζαίηενα εκηαηζηυ ηαζ εειεθζχκμκηακ πάκς
ζηζξ ιανλζζηζηέξ ηαζ θεκζκζζηζηέξ θζθμζμθζηέξ ηαζ ζδεμθμβζηέξ ανπέξ (Εαιανζκμφ, 2016:118).
Νηα ιαεήιαηα πμο δίκμκηακ δ ιεβαθφηενδ ζδιαζία ήηακ δ Λαζδαβςβζηή ηαζ δ
Δζδαηηζηή(Εαιανζκμφ, 2016:110). Νημ ιάεδια ηδξ Δζημνίαξ ααζζηυ εβπεζνίδζμ απμηεθμφζε
ημ αζαθίμ ημο Γζάκκδ Βεφβμο φκημιδ ιεθέηδ ηδξ κεμεθθδκζηήξ ζζημνίαξ. Νηδ Φζθμζμθία
δζδάζημκηακ μζ ααζζηέξ ανπέξ ημο ιανλζζιμφ-θεκζκζζιμφ.Νημ Δζδαζηαθείμ βίκμκηακ ηαζ
οπμδεζβιαηζηέξ δζδαζηαθίεξ πμο πνμεημζιάγμκηακ απυ ημοξ ζπμοδαζηέξ ιε ηδ αμήεεζα
ημο ηαεδβδηή Εμθθίκηγα. Ήηακ ακαβηαίμ ηάεε ζπμοδαζηήξ κα ηάκεζ ιία δζδαζηαθία βζα
ηάεε ιάεδια(ΘΔΠ, 2016:47).
Ξα ιαεήιαηα βζκυκημοζακ ηαεδιενζκά ιε εκηαηζημφξ νοειμφξ, ηυζμ ημ πνςί υζμ
ηαζ ημ απυβεοια. Νηδ δζάεεζδ ηςκ ζπμοδαζηχκ ήηακ ηα αζαθία ηδξ αζαθζμεήηδξ, εθάπζζηα
παζδαβςβζηά αθθά πμθθά πμθζηζηά, θμβμηεπκζηά, ζζημνζηά, αηυια ηαζ ζπμθζηά. Οπήνπακ
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ηαζ ηεφπδ ηςκ πενζμδζηχκ Ημιιμοκζζηζηή Γπζεεχνδζδ, Ιυνθςζδ, Ακηαίμξ, Γπμκίηδξ ηαζ
Κέα Γεκζά (Εακεθθυπμοθμξ, 2012:31). Γ αζαθζμεήηδ ιεηαθένμκηακ ζε ηάεε ιεηαηίκδζδ ημο
Δζδαζηαθείμο ιε δφμ ιμοθάνζα. Νε ιία απυ ηζξ εηηαεανζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ ημο εεκζημφ
ζηναημφ ζηα ηέθδ ημο 1949, ηα αζαθία έπεζακ ζηα πένζα ημο ζηναημφ ηαζ ηάδηακ ζηδκ
πθαηεία ηςκ Ξνμπαίςκ (Λαθαζμθμβυπμοθμξ, 1993:32).
Εάεε Εονζαηή πναβιαημπμζμφκηακ βεκζηή ζοκέθεοζδ ζηδκ μπμία ζογδημφζακ υθα ηα
γδηήιαηα πμο απαζπμθμφζακ ηδ ζπμθή είηε είπακ ζπέζδ ιε ηα ιαεήιαηα ηαζ ηδ
δζδαζηαθία, είηε βεκζηυηενα ιε ηδ γςή ηςκ ζπμοδαζηχκ. Ξμοθάπζζημκ ιζα θμνά ηδκ
εαδμιάδα, μζ ζπμοδαζηέξ δζμνβάκςκακ ροπαβςβζηέξ εηδδθχζεζξ πμο πενζθάιαακακ
εεαηνζηέξ παναζηάζεζξ, απαββεθία πμζδιάηςκ, δδιμηζηά ηαζ επακαζηαηζηά ηναβμφδζα.
Νηζξ εηδδθχζεζξ ζοιιεηείπε ημ δζδαηηζηυ αθθά ηαζ ημ αμδεδηζηυ πνμζςπζηυ ηδξ ζπμθήξ,
εκχ πνμζηαθμφκηακ ηαζ μζ ηάημζημζ ημο πςνζμφ πμο βζκυηακ δ εηδήθςζδ(Ηεβνέιδ,
2006:36).
Πν Θατθό Γπκλάζην
Νηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ ηδξ ηεκηνζηήξ Λεθμπμκκήζμο πμο έθεβπε μ ΔΝ θεζημφνβδζακ πμθθά
δδιμηζηά ζπμθεία ηαζ δφμ ελαηάλζα Γοικάζζα. Ξμ έκα ζηα Ξνυπαζα Ώνηαδίαξ ηαζ ημ
δεφηενμ ζηδκ Ώκδνίηζαζκα Γθείαξ. Ξμ ζδιακηζηυηενμ ήηακ ημ πνχημ ηαζ θεζημφνβδζε απυ
ημ Νεπηέιανζμ έςξ ημκ Δεηέιανζμ ημο 1948. Νημ Ζασηυ Γοικάζζμ θμίηδζακ εηηυξ απυ ηα
παζδζά ηςκ ηαημίηςκ ηδξ πενζμπήξ ηαζ παζδζά ή αδένθζα ακηανηχκ πμο είπακ
εβηαηαθείρεζ ηα πςνζά ημοξ επεζδή ανίζημκηακ ζε πενζμπέξ εθεβπυιεκεξ απυ ημκ εεκζηυ
ζηναηυ (Ζέθαξ, 1998:287). Γζα ηα παζδζά ηςκ ακηανηχκ πμο δεκ ηαηάβμκηακ απυ ηδκ
πενζμπή θεζημονβμφζε ηαζ μζημηνμθείμ. Κζ ηαεδβδηέξ πμο δίδαζηακ ήηακ: μ Δζεοεοκηήξ
Ώκδνέαξ Ηενεημφθζαξ, μ Ζοημφνβμξ Δδιυπμοθμξ, μ Ώβδζίθαμξ Ξζέθαθδξ, έθμνμξ ηδξ
αζαθζμεήηδξ ηδξ Ώκδνίηζαζκαξ ηαζ μζ ηεθεζυθμζημζ ηδξ Φζθμζμθζηήξ Νπμθήξ Ώκηχκδξ
Λακαβυπμοθμξ ηαζ Ηζπάθδξ Ώθελυπμοθμξ(Εακεθθυπμοθμξ, 2012:32).
Ορνιέο αλαιθάβεησλ
Γ ιυνθςζδ ιέζα ζηδ δίκδ ημο ειθοθίμο ήηακ αθθδθέκδεηδ ιε ηδκ πμθζηζηή εκδιένςζδ ηαζ
ηδκ ακφρςζδ ημο πμθζηζημφ επζπέδμο ηυζμ ηςκ ζηεθεπχκ υζμ ηαζ ηςκ απθχκ ιαπδηχκ
ημο ΔΝ. Έηζζ δζκυηακ ιεβάθδ ζδιαζία ζημκ αθθααδηζζιυ υθςκ ηςκ ιαπδηχκ ηαζ ζηζξ
πενζζζυηενεξ ιμκάδεξ ημο ΔΝ δζμνβακχκμκηακ ιαεήιαηα ηδξ ζημζπεζχδμοξ εηπαίδεοζδξ.
Ώοηυ ηνίκμκηακ απαναίηδημ ηαεχξ πμθθμί απυ ημοξ ιαπδηέξ δεκ ζηάεδηε δοκαηυ κα
θμζηήζμοκ ζηα ζπμθεία ηαηά ηα ηαημπζηά πνυκζα. Νηα ιαεήιαηα πμο δζδάζημκηακ εηηυξ
απυ ηζξ ααζζηέξ βκχζεζξ, μζ ιαπδηέξ θάιαακακ ηαζ άθθεξ πενζζζυηενμ πναηηζηέξ ηαζ
ζοκδεδειέκεξ ιε ηζξ ηαεδιενζκέξ ημοξ ακάβηεξ (Ξγήηα, 2011:247). Απζπθέμκ έβζκε
πνμζπάεεζα κα πνμςεδεεί δ ακάθοζδ ηαζ δ ελήβδζδ ημο πενζεπμιέκμο ηςκ εκηφπςκ πμο
εηδίδμκηακ απυ ημ ΔΝ ζε υθμοξ ημοξ ιαπδηέξ. Ξα έκηοπα αοηά ήηακ, δ ηαεδιενζκή
εθδιενίδα «Πνμξ ηδ Κίηδ», ημ πενζμδζηυ «Δδιμηναηζηυξ ηναηυξ», αθθά ηαζ
ιεηαθναζιέκςκ λεκυβθςζζςκ εκηφπςκ υπςξ ημ πενζμδζηυ «Γζα ιζα ζηαεενή εζνήκδ. Γζα
Θασηή Δδιμηναηία». Νπεηζηά ιε ηδ ιέεμδμ πμο αημθμοεμφζακ βζα ημ δζάααζια ηςκ
εκηφπςκ, πνμηείκμκηακ δ «ημθεηηζαζζηζηή». Δδθαδή μνζζιέκμζ αβςκζζηέξ κα ηα δζααάγμοκ
ηδκ διένα ηαζ αοηά πμο δζάααζακ κα ηα δζδβμφκηαζ ακαθφμκηάξ ηα ζημοξ οπυθμζπμοξ ημ
ανάδο, ηαεχξ δεκ οπήνπε θςξ. Απίζδξ ηοηθμθμνμφζακ ηαζ μδδβμί αοημιυνθςζδξ ιε
ααζζηυ ζηυπμ πνμηάζεζξ βζα ηδκ μνεή ακάβκςζδ ηςκ εκηφπςκ ηαζ ηδκ ηαθθζένβεζα
ημοθημφναξ θζθακαβκςζίαξ (Ξγήηα, 2011:248).
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Κζ δφμ ααθηακζημί ηαζ μ Ώ‘ παβηυζιζμξ πυθειμξ ηαευνζζακ ηα ζφκμνα ηςκ ααθηακζηχκ
ηναηχκ πμο ακηαβςκίζηδηακ ιεηαλφ ημοξ βζα ηδ Ηαηεδμκία. Ξμ πθείζημκ ηδξ πενζμπήξ
εκηάπηδηε ζηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα ηαζ ιαγί ιε αοηυ πμθοάνζειμζ ζθααυθςκμζ
πθδεοζιμί. Νηζξ πενζμπέξ ηδξ ηεκηνζηήξ ηαζ ηδξ ακαημθζηήξ Ηαηεδμκίαξ, ημ ιεβαθφηενμ
ιένμξ ημο ζθααυθςκμο πθδεοζιμφ αημθμφεδζε ημ αμοθβανζηυ ζηναηυ ηαηά ηδκ
οπμπχνδζή ημο ζηδ δζάνηεζα ημο ΐ‘ ααθηακζημφ πμθέιμο (Εςζηυπμοθμξ, 2007:58).
Απζπνυζεεηα, δ ιαγζηή εβηαηάζηαζδ ηςκ πζθζάδςκ πνζζηζακχκ πνμζθφβςκ απυ ηδ Ηζηνά
Ώζία εθαπζζημπμίδζακ ημ ζθααυθςκμ ζημζπείμ ζ εαοηέξ ηζξ πενζμπέξ (Εμοιανίδδξ, 2002:9).
Ώκηίεεηα δεκ επδνέαζακ ζδζαίηενα ηδ ζφκεεζδ ημο πθδεοζιμφ ζηζξ πενζμπέξ
Εαζημνζάξ ηαζ Φθχνζκαξ ζηζξ μπμίεξ δ ιεβάθδ ιάγα ηςκ ζθααυθςκςκ είπε παναιείκεζ,
εκχ ηαζ μζ εβηαηαζηάζεζξ πνμζθφβςκ ήηακ θίβεξ. Νηα ιέζα ηζξ δεηαεηίαξ ημο 1920, 21.936
ζθααυθςκμζ δζέιεκακ ζημ κμιυ ηδξ Εαζημνζάξ (45% ημο ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ) ηαζ 45.517
ζημ κμιυ Φθχνζκαξ (77% ημο ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ), εκχ 8.046 πνυζθοβεξ είπακ
εβηαηαζηαεεί ζημκ πνχημ ηαζ 7.662 ζημ δεφηενμ (Εμοιανίδδξ, 2002:9).
Ξμ 1925, ημ κεμζφζηαημ Εμιιμοκζζηζηυ Ευιια οπυ ηδκ πίεζδ ηδξ Εμιιμοκζζηζηήξ
Δζεεκμφξ οζμεέηδζε ηδ εέζδ βζα εκζαία ηαζ ακελάνηδηδ Ηαηεδμκία ηαζ Θνάηδ. Ξμ 1935, δ
παναπάκς εέζδ ιεηααθήεδηε ιε ημ αζηζμθμβζηυ υηζ δ ακηαθθαβή ηςκ πθδεοζιχκ ηαζ δ
εβηαηάζηαζδ ηςκ πνμζθφβςκ είπακ επζθένεζ ιεβάθδ αθθαβή ζημοξ εεκμθμβζημφξ
ζοζπεηζζιμφξ (Ζοιπενάημξ, 1998:79). Έηζζ δζαηοπχεδηε δ εέζδ βζα πθήνδ εεκζηή ηαζ
πμθζηζηή ζζμηζιία υθςκ ηςκ ιεζμκμηήηςκ εκηυξ ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ (Νθέηαξ, 1996:213).
Ξδκ ίδζα πενίμδμ, έκα ιεβάθμ ημιιάηζ ηςκ ζθααυθςκςκ άνπζζε κα ζοκηάζζεηαζ ιε
ημ ΕΕΑ. Ώοηυ είπε κα ηάκεζ ηονίςξ ιε ημ βεβμκυξ υηζ ήηακ δ ιμκαδζηή πμθζηζηή πανάηαλδ
πμο ημοξ ακηζιεηχπζγε ςξ ιζα δζαηνζηή μιάδα πμο ζέαμκηακ ηα δζηαζχιαηά ημοξ ηαζ ηδκ
βθςζζζηή, πμθζηζζιζηή ηαζ εεκμηζηή ημοξ ζδζαζηενυηδηα (Εμοιανίδδξ, 2002:12).
Νηδκ ανπή ηδξ ηαημπήξ βζα κα ιδκ δζαζπαζηεί δ ακηζθαζζζηζηή εκυηδηα, μζ
ημιιμοκζζηέξ ηνάηδζακ ιζα πενζζζυηενμ δζαθθαηηζηή ζηάζδ ημκίγμκηαξ υηζ ηα γδηήιαηα
ηςκ Νθααμιαηεδυκςκ εα επζθφμκηακ ιε δδιμηναηζηυ ηνυπμ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ
(Ευκηδξ & Νθέηαξ, 1999:27). Ξα πνάβιαηα υιςξ πενζεπθάηδζακ, υηακ ημ ΑΏΗ, ημ
Φεανμοάνζμ ημο 1944, ζοιθχκδζε ζηδκ ίδνοζδ απυ ημοξ Νθααμιαηεδυκεξ, ηδξ δζηήξ ημοξ
μνβάκςζδξ, SNOF (Slavjano-MakedonskiNarodnoOsloboditelenFront- Νθααμιαηεδμκζηυ
Αεκζηυ Ώπεθεοεενςηζηυ Ηέηςπμ), ιεηά απυ πνςημαμοθία ημο ΕΕ Γζμοβημζθααίαξ
(Βαθεζνυπμοθμξ, 1948:66). Ηε ηδ ζφζηαζή ηδξ εηηίιδζε υηζ εα ζοκηάζζμκηακ ιαγί ημο ημ
πθείζημκ ηςκ ζθααυθςκςκ πμο ακηζιεηχπζγακ ιε δοζπζζηία ηδκ ζηναηζςηζηή ημο
μνβάκςζδ, ΑΖΏΝ (Rossos&Evans, 1991:305). Κζ πνμαθέρεζξ υιςξ δεκ επζαεααζχεδηακ
ηαεχξ ημ SNOF ζπεδυκ αιέζςξ ελεθίπεδηε ζε ιδπακζζιυ πνμχεδζδξ αοημκμιζζηζηχκ
αζηδιάηςκ. Νηεθέπδ ημο πενκμφζακ ζε βζμοβημζθααζηυ έδαθμξ, έπαζνκακ μδδβίεξ απυ ημ
Ζασηυ Νηναηυ ηδξ Ηαηεδμκίαξ, επέζηνεθακ ηαζ δζαηοιπάκζγακ ζοκεήιαηα οπέν ηδξ
Ζασηήξ Ώζβαζαηζηήξ Δδιμηναηίαξ ηδξ Ηαηεδμκίαξ (Ζοιπενάημξ, 1998:91).
Νημ πθαίζζμ ηδξ ίδζαξ πμθζηζηήξ πνμζεηαζνζζιμφ ηςκ Νθααυθςκςκ, ημ ΑΏΗ εκέηνζκε
ηαζ ηδ θεζημονβία ζθααμιαηεδμκζηχκ ζπμθείςκ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ εα ημ γδημφζακ μζ
ηαηά ηυπμοξ ζθααμιαηεδμκζηέξ ημζκυηδηεξ. Γ πθεζμρδθία υιςξ ηςκ ημζκμηήηςκ απέθοβε
κα δδθχζεζ εκδζαθένμκ βζα ηδκ θεζημονβία ζπμθεζχκ πενζιέκμκηαξ ηδκ ηεθζηή έηααζδ ηδξ
ηαηάζηαζδξ. Έηζζ θίβα ζθααμιαηεδμκζηά πςνζά έηακακ αζηήζεζξ βζα ημ άκμζβια ζπμθείςκ
ζηδκ πενζμπέξ Φθχνζκαξ ηαζ Εαζημνζάξ (Νηνέγμο, 2014:131). Ξμ Ηάνηζμ ημο 1945
θεζημφνβδζακ οπυ ηδκ αζβίδα ημο ΑΏΗ δεηαμηηχ ζθααμιαηεδμκζηά ζπμθεία βζα ιζηνυ
υιςξ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ ζε πμθφ πενζμνζζιέκδ έηηαζδ. ξ δάζηαθμζ
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πνδζζιμπμζήεδηακ ημιιμοκζζηέξ Νθααμιαηεδυκεξ ηαζ ηονίςξ «απυθμζημζ» ημο
ηαπφνοειμο θνμκηζζηδνίμο πμο θεζημφνβδζε ημ Φεανμοάνζμ ημο 1945 ζημ Ώνβμξ
Κνεζηζηυ (Εςζηυπμοθμξ, 2000:197).
Ξμ ηαθμηαίνζ ημο 1945 ζδνφεδηε ημ NOF (NarodenOsloboditelenFront - Ζασηυ
Ώπεθεοεενςηζηυ Ηέηςπμ), δ δζάδμπδ μνβάκςζδ ημο SΘΚF πμο πνμπαβάκδζγε ηδ
ζοκέκςζδ υθμο ημο «ιαηεδμκζημφ θαμφ» (Naumovski, 2007:28). Ώκ ηαζ ανπζηά μζ ζπέζεζξ
ημο ιε ημ ΕΕΑ δεκ ήηακ ηαθέξ, ζηαδζαηά θυβς ημζκχκ ζοιθενυκηςκ αεθηζχεδηακ
(Βαθεζνυπμοθμξ, 1948:139). Νηδκ πενίμδμ ημο ειθοθίμο πμθέιμο, μ ΔΝ είπε ακάβηδ απυ
ζοιιάπμοξ ζημκ αβχκα ημο ηαζ ημ ζθααμιαηεδμκζηυ ζημζπείμ απμηεθμφζε μοζζαζηζηυ
δοκαιζηυ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ εθεδνεζχκ ημο. Έηζζ, ημ ΕΕΑ απέδζδε αολακυιεκδ ζδιαζία
ζημοξ Νθααμιαηεδυκεξ χζηε κα πνμζπςνήζμοκ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμζ ζημ ΔΝ
(Rossos, 1997:44). Ξα παναπάκς απμηέθεζακ ηδ αάζδ βζα ηδ κμιμεεηζηή πνςημαμοθία, δ
μπμία οπμζηήνζλε ηδ θεζημονβία ζθααμιαηεδμκζηχκ ζπμθείςκ ηαζ ηδ δζδαζηαθία ηδξ
ιδηνζηήξ βθχζζαξ ζε αοηά ζηζξ πενζμπέξ Φθχνζκαξ, Εαζημνζάξ ηαζ Ώθιςπίαξ (Ηζπαδθίδδξ,
2004:49).
Γ θεζημονβία ζπμθείςκ ζηζξ πενζμπέξ πμο έθεβπε μ ΔΝ είπε αθεηδνία ημ 1947 ηαζ
οπεφεοκμ μνίζηδηε ημ ΘΚF. Νημ πνυβναιιά ημο δζαηήνοζζε υηζ «εα αβςκζζηεί βζα ημ
δζηαίςια ηςκ εεκζηχκ ιεζμκμηήηςκ κα ακαπηφζζμοκ ηαζ κα ηαθθζενβμφκ εθεφεενα ηδ
βθχζζα ημοξ ηαζ κα ζδνφμοκ ηα δζηά ημοξ εεκζηά ζπμθεία». Γ βθχζζα πμο δζδάζημκηακ
ήηακ δ ζθααμιαηεδμκζηή υπςξ αοηή είπε ηςδζημπμζδεεί ζηδ βεζημκζηή Ζασηή Δδιμηναηία
ηδξ Ηαηεδμκίαξ, απυ υπμο ηοπχκμκηακ ηαζ ηα ζπμθζηά αζαθία (Εςζηυπμοθμξ, 2000:207).
Γζα ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ δαζηάθςκ πμο επνυηεζημ κα δζδάλμοκ ζηα ζπμθεία
θεζημφνβδζακ δφμ ηαπφνοεια παζδαβςβζηά θνμκηζζηήνζα, ζανάκηα διενχκ, ζηδκ πενζμπή
ηδξ Φθχνζκαξ. Ξμ έκα ζημκ Άβζμ Γενιακυ ημ Δεηέιανζμ ημο 1947 ηαζ ημ δεφηενμ ζημ πςνζυ
Ώκηανηζηυ ημ Φεανμοάνζμ ημο 1948. Ώπυ αοηυ ημο Ώβίμο Γενιακμφ απμθμίηδζακ ζανάκηα
πέκηε πηοπζμφπμζ δάζηαθμζ ηδξ ζθααμιαηεδμκζηήξ βθχζζαξ (Εέκηνμξ, 2011:334).
Γ θεζημονβία ηςκ ζπμθεζχκ έθααε πακδβονζηή δζάζηαζδ απυ ηδκ ΛΔΕ βζαηί ήηακ ιία
έιπναηηδ απυδεζλδ οθμπμίδζδξ ηςκ απμθάζεςκ πμο είπε θάαεζ βζα ηζξ ιεζμκυηδηεξ.
Ηζθχκηαξ ημ Φεανμοάνζμ ημο 1948 ζηδ δεφηενδ ζεζνά απμθμίηδζδξ απυ ημ παζδαβςβζηυ
θνμκηζζηήνζμ ημο Ώκηανηζημφ, μ οπμονβυξ παζδείαξ Λέηνμξ Ευηηαθδξ ακέθενε: «Γζα
πνχηδ θμνά δίκμκηαζ ζηδ ιαηεδμκζηή ιεζμκυηδηα μζ δοκαηυηδηεξ κα ακαπηφλεζ ηδ ιδηνζηή
ηδξ βθχζζα ηαζ ημκ εεκζηυ ηδξ πμθζηζζιυ» (Εςζηυπμοθμξ, 2000:208). Νοκμθζηά
θεζημφνβδζακ ηνζάκηα πέκηε δδιμηζηά ζπμθεία (Εαιανζκμφ, 2016:124). Γ θασηή ελμοζία
δζέεεζε ζημοξ ιαεδηέξ δςνεάκ αζαθία ηαζ βναθζηή φθδ, εκχ εεζπίζηδηακ ηαζ παζδζηά
ζοζζίηζα. Γζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ εκήθζηςκ θεζημφνβδζακ κοπηενζκά ζπμθεία. Νε αοηά
δζδάζημκηακ ιαεήιαηα ζπεηζηά ιε ηζξ μζηζαηέξ ενβαζίεξ, ηδκ ακαηνμθή ηςκ παζδζχκ ηαζ
ηδκ οβεία (Εέκηνμξ, 2011:335).
Γ θεζημονβία ηςκ ζθααμιαηεδμκζηχκ ζπμθείςκ ηενιαηίζηδηε ηδκ άκμζλδ ημο 1948,
ηαεχξ ιεηαλφ Ηανηίμο ηαζ Ώπνζθίμο ιεηαηζκήεδηακ ζηζξ πχνεξ ημο ακαημθζημφ ιπθμη
απυ ηζξ ζθααυθςκεξ πενζμπέξ Φθχνζκαξ, Εαζημνζάξ ηαζ Ώνζδαίαξ 14.827 παζδζά
(Danforth&Boeschoten, 2012:49). Ξα αίηζα ηδξ ιεηαθμνάξ ημοξ ζοκδέμκηαζ ζηεκά ιε ηδκ
απυθαζδ ημο ΕΕΑ βζα αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ ιαπδηχκ ημο ΔΝ, πνμηεζιέκμο κα
απαθθαβμφκ μζ βμκείξ απυ ηδ θνμκηίδα ημοξ ηαζ έηζζ κα δζεοημθοκεεί δ ζηναημθυβδζή
(Ευκηδξ & Νθέηαξ, 1999:203). Κ ζοκμθζηυξ ανζειυξ ηςκ παζδζχκ πμο ιεηαθένεδηακαπυ ηδ
Ηαηεδμκία ζηζξ Ώκαημθζηέξ πχνεξ ηαηά ημ 1948, οπμθμβίγεηαζ ζε 28.000 πζθζάδεξ (Brown,
2004:87).
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Ξδκ επαφνζμ ημο Ώ‘ παβημζιίμο πμθέιμο ηαζ ηδξ εθθδκμημονηζηήξ ακηαθθαβήξ ηςκ
πθδεοζιχκ, ιζα πμθοπθδεήξ ηαζ βεςβναθζηά ζοιπαβήξ ιμοζμοθιακζηή ιεζμκυηδηα
πανέιεζκε ζηδ δοηζηή Θνάηδ (Ξζζμφιδξ, 1998:146). Γ ζοκεήηδ ηδξ Ζςγάκκδξ πανείπε
εββοήζεζξ βζα αοημφξ ηαζ ηαηά ημ ιεζμπυθειμ ακηζπνμζχπεοακ ημ έκα ηνίημ ημο
πθδεοζιμφ ηδξ πενζμπήξ (Λαπαεοβεκίμο, 1946:23). Νε υθδ ηδ δζάνηεζα ημο ιεζμπμθέιμο, ημ
ιμνθςηζηυ επίπεδμ ηδξ ιμοζμοθιακζηήξ ιεζμκυηδηαξ πανέιεκε πάνα πμθφ παιδθυ ηαζ
ιυκμ πενζμνζζιέκμξ ανζειυξ ιμοζμοθιάκςκ θμζημφζε ζημ ζπμθείμ (Featherstone η.ά.,
2013:468). Δεκ οπήνπακ ζδιακηζηέξ επεκδφζεζξ ζε εηπαζδεοηζηέξ δμιέξ μφηε απυ ημ ηνάημξ
μφηε απυ ηδ ιεζμκυηδηα. Κζ ηφνζμζ θμνείξ ηδξ ιεζμκμηζηήξ εηπαίδεοζδξ ήηακ ηα «ημζιζηά»
δδιμηζηά ζπμθεία ηαζ ηα ζενμδζδαζηαθεία. Ξα ιαεήιαηα ζηα ζενμδζδαζηαθεία
πενζεθάιαακακ ηδ δζδαζηαθία ημο ημνακίμο, ημο ιμοζμοθιακζημφ δζηαίμο ηαζ ηςκ
δζδαπχκ ημο πνμθήηδ Ηςάιεε ζηα ημονηζηά ηαζ ζηα ανααζηά. Νηα δδιμηζηά ζπμθεία δ
εηπαίδεοζδ βζκυηακ είηε ζηδκ κέα ημονηζηή βθχζζα είηε ζηδκ μεςιακζηή, ακάθμβα ιε ηδκ
πνμηίιδζδ ημο δάζηαθμο (Featherstone η.ά., 2013:468).
Γ δζμίηδζδ ημο ΔΝ έδςζε ιεβάθδ έιθαζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ ιμοζμοθιάκςκ,
ηαεχξ εεςνμφζε υηζ μ έθεβπμξ ηδξ ιεζμκμηζηήξ εηπαίδεοζδξ εα απέθενε ζδιακηζηά μθέθδ
ζημκ αβχκα βζα ηδκ ηεθζηή ημο επζηνάηδζδ. Κζ ανπέξ ηδξ θασηήξ εηπαίδεοζδξ ηέεδηακ ζε
εθανιμβή ζηα ιεζμκμηζηά ζπμθεία ηαζ ζοζηάεδηακ ζπμθζηέξ επζηνμπέξ ιε εονείεξ
δζμζηδηζηέξ ανιμδζυηδηεξ, αηυιδ ηαζ ζε εέιαηα ηαηαζηεοήξ κέςκ ζπμθζηχκ ηηζνίςκ
(Featherstone η.ά., 2013:478).Κ ΔΝ παναημθμοεμφζε απυ ημκηά ηδκ υθδ δζαδζηαζία ηαζ
αμδεμφζε ηζξ επζηνμπέξ δίκμκηαξ ηα απαναίηδηα ιέζα βζα ηδ θεζημονβία ημοξ. Λανείπε
αζαέζηδ βζα ημ άζπνζζια ηςκ αζεμοζχκ αθθά ηαζ βναθζηή φθδ, ηαεχξ ιμζνάζηδηακ ζημοξ
ιαεδηέξ 4.500 ηεηνάδζα ηαζ 1.000 ιμθφαζα (Ξγήηα, 2011:247).
Κ ΔΝ ζηα ζπμθεία αοηά δζυνζζε έκηεηα δαζηάθμοξ/ιαπδηέξ, ημονηζηήξ ηαηαβςβήξ,
χζηε ιαγί ιε άθθμοξ πμο δζυνζζακ ηα θασηά ζοιαμφθζα ηςκ πςνζχκ κα θεζημονβήζεζ δ
ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ ζπμθείςκ. Νηδκ πενζμπή ηδξ Εμιμηδκήξ θεζημφνβδζακ είημζζ
μηηχ ημονηζηά ζπμθεία, εκχ ζηδκ πενζμπή ηδξ Ιάκεδξ είημζζ έλζ (Ξγήηα, 2011:247. Απίζδξ
ιε πνςημαμοθία ημο ΔΝ Ιάκεδξ πναβιαημπμζήεδηε ζηζξ 2 Δεηειανίμο 1948 εζδζηυ
θνμκηζζηήνζμ πμο ημ παναημθμφεδζακ ηνζάκηα επηά δάζηαθμζ ημονηζηήξ ηαηαβςβήξ.
ζμκ αθμνά ημ πνυβναιια ηςκ ιαεδιάηςκ, ηαηανβήεδηε δ δζδαζηαθία ιε ηα
μεςιακζηυ αθθάαδημ ηαζ οζμεεηήεδηε ημ κέμ,ιε θαηζκζημφξ παναηηήνεξ,ημονηζηυ
αθθάαδημ (Εαιανζκμφ, 2016:121-2).
Γ έηδμζδ εζδζημφ αθθααδηανίμο βζα ημοξ ιμοζμοθιάκμοξ ιαεδηέξ απμηέθεζε ηδκ
πζμ ζδιακηζηή εηπαζδεοηζηή πνςημαμοθία πμο ακέθααε μ ΔΝ. Ξμ θεζκυπςνμ ημο 1947, μ
ηαπεηάκ Εειάθ (Ηζπνί Ηπεθθί) έθααε δζαηαβή απυ ημοξ οπεφεοκμοξ ηδξ θασηήξ παζδείαξ κα
εημζιάζεζ έκα αθθααδηάνζ βζα ηα ιεζμκμηζηά δδιμηζηά ζπμθεία.Κ Ηπεθθί πνδζζιμπμίδζε
ςξ αάζδ ηαζ μδδβυ ημ επίζδιμ αθθααδηάνζ πμο ημ εθθδκζηυ οπμονβείμ παζδείαξ είπε
ιμζνάζεζ ζηα ιεζμκμηζηά ζπμθεία ημ 1940. Γ ανπζηή ιμνθή ηαζ δμιή ημο αζαθίμο
δζαηδνήεδηε, αθθά έβζκακ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζημ πενζεπυιεκμ. Γζα πανάδεζβια, δ εζηυκα
ημο ΐαζζθέα Γεςνβίμο ακηζηαηαζηάεδηε απυ εκυξ ακηάνηδ. Απίζδξ απμιαηνφκεδηακ ηαζ
άθθεξ θςημβναθίεξ πμο απεζηυκζγακ ηδκ εθθδκζηή ζδιαία, ηδκ πανέθαζδ ιαεδηχκ, έκακ
πςνμθφθαηα ηαζ ηδ δναπιή. Ξδ εέζδ ημοξ πήνακ άθθεξ, υπςξ έκαξ γμονκάξ ηαζ έκα
πςνζαηυπαζδμ. Απζπθέμκ αθαζνέεδηακ απυ ημ ηείιεκμ ηεθάθαζα πμο εεςνμφκηακ υηζ
είπακ εεκζηζζηζηυ ή ζοκηδνδηζηυ πενζεπυιεκμ υπςξ: «Ε ιακμφθα ιμο», «Γίιαζηε
ιμοζμοθιάκμζ», «Σμ ζπίηζ ιαξ», «Ο ζεααζιυξ ζημκ Δζδάζηαθμ» ηαζ πνμζηέεδηακ κέα
ηεθάθαζα υπςξ: «Σμ πςνζυ ιαξ», «Οζ ακηάνηεξ», «Αβνυηεξ ειπνυξ, πάκηα ειπνυξ» η.α.. Γ
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δζδαζηαθία δζαπκέμκηακ, ζοκμθζηά απυ πκεφια πνμπαβάκδαξ οπέν ημο ΔΝ, εκχ ημ αζαθίμ
απμηέθεζε παζδαβςβζηυ εβπεζνίδζμ βζα έκα έημξ(Featherstone η.ά., 2013:481-2).
Λανά ημ βεβμκυξ υηζ μ ΔΝ επέκδοζε πμθζηζηά ηαζ οθζηά ζημ γήηδια ηδξ ιεζμκμηζηήξ
εηπαίδεοζδξ, μζ πνμζπάεεζέξ ημο δεκ ζηέθεδηακ ιε επζηοπία. Γζα πμθθμφξ βμκείξ ημ
ζπμθείμ θεζημονβμφζε ζακ έκαξ πχνμξ υπμο ιπμνμφζακ κα αθήζμοκ ηα παζδζά ημοξ, έηζζ
χζηε κα είκαζ εθεφεενμζ κα δμοθέρμοκ ζηα πςνάθζα. Αίκαζ εκδεζηηζηυ υηζ υηακ ηα παζδζά
έθηακακ ζηδκ ηαηάθθδθδ δθζηία κα ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ ζηζξ αβνμηζηέξ ηαζ βεςνβζηέξ
ενβαζίεξ, μζ βμκείξ ηα ζηαιαημφζακ απυ ημ ζπμθείμ. Γ οπμπνεςηζηή θμίηδζδ ζημ ζπμθείμ
πμο εοαββεθίγμκηακ μζ ημιιμοκζζηέξ ήνεε κα ηανάλεζ ηδκ παναδμζζαηή πναηηζηή. Αηηυξ
απυ αοηυ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ δζδαζηαθίαξ (ιε ηα ζμζζαθζζηζηά ηαζ ημζιζηά ηδξ ιδκφιαηα)
ηαζ δ οπμπνεςηζηή πνήζδ ημο κέμο ημονηζημφ, ιε θαηζκζημφξ υνμοξ αθθααήημο,
απμλέκςζακ αηυιδ πενζζζυηενμ ιζα ζδιακηζηή ιενίδα ημο ημπζημφ πθδεοζιμφ πμο
επέιεκε ζηδκ ηήνδζδ ηςκ ζζθαιζηχκ παναδυζεςκ. Κ ιμοζμοθιακζηυξ πθδεοζιυξ πμο
μφηςξ ή άθθςξ έαθεπε ιε ηαποπμρία ηα ημιιμοκζζηζηά ηδνφβιαηα, ακηζιεηχπζζε ηδκ
εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ημο ΔΝ ιε ηνυπμ ακάθμβμ ηδξ εθθδκζηήξ ηναηζηήξ πμθζηζηήξ, ςξ ιζα
πνμζπάεεζα δδθαδή πνμχεδζδξ ηαζ αθμιμίςζδξ ζδεμθμβζχκ ηαζ αλζχκ πμο ήηακ λέκεξ
πνμξ ηδκ πανάδμζδ ηαζ ηζξ ζζθαιζηέξ αλίεξ ηδξ ιεζμκυηδηαξ (Featherstone η.ά., 2013:484).
Οπκπεξάζκαηα
Γ εεζιμεέηδζδ ηδξ θασηήξ εηπαίδεοζδξ απυ ηδκ ΛΔΕ θακενχκεζ υηζ μ ημιέαξ Λαζδείαξ
είπε ιζα λεηάεανδ πμθζηζηή εέζδ ηαζ επζδζχλεζξ, ηζξ μπμίεξ, πανά ηζξ ζδζαίηενεξ ζοκεήηεξ
πμο επζηναημφζακ, πνμζπάεδζε κα οθμπμζήζεζ. Γ δζμνβάκςζδ ζε πμθθά ιένδ
δζδαζηαθζηχκ ζοκεδνίςκ ακηαπμηνίκμκηακ ζημ αίηδια βζα έκακ μθυπθεονα
ηαθθζενβδιέκμ εηπαζδεοηζηυ, εκχ δ θνμκηίδα βζα ηδ βεκζηυηενδ ελφρςζδ ημο πκεοιαηζημφ
επζπέδμο απμδεζηκφεηαζ απυ ηδ θεζημονβία ζπμθχκ ακαθθάαδηςκ ηαζ ηδ ζοπκή μνβάκςζδ
δζαθέλεςκ. Λανά ηζξ θζθυηζιεξ πνμζπάεεζεξ, μζ εηπαζδεοηζηέξ δνάζεζξ πμο οθμπμζήεδηακ
ελεηαγυιεκεξ οπυ ακηζηεζιεκζηά δεδμιέκα εα θέβαιε υηζ οπμθεζημονβμφζακ. Κ πνυκμξ
πναβιάηςζήξ ημοξήηακ πμθφ πενζμνζζιέκμξ, εκχ ημ πθείζημκ ηςκ δαζηάθςκ ηαζ ηςκ
ηαεδβδηχκ πμο ηζξ ζηεθέπςζακ οζηενμφζακ ζε ζπμοδέξ ηαζ ζε ζοββναθζηυ ένβμ.
Ξμ αηαδδιασηυ επίπεδμ ηςκ ζπμοδαζηχκ ημο Ζασημφ Δζδαζηαθείμο ήηακ παιδθυ. Ξμ
πθείζημκ αοηχκ είπακ θμζηήζεζ ζε Γοικάζζα ζηα πνυκζα ηδξ ηαημπήξ ιε ζπμθζηέξ
πενζυδμοξ ιζηνυηενεξ απυ ηζξ ηακμκζηέξ ηαζ ιε ιεζςιέκμ δζδαηηζηυ πνμζςπζηυ
(Λαθαζμθμβυπμοθμξ, 1993:21). Αλάθθμο ηαζ ημ βκςζηζηυ επίπεδμ ηςκ ηαεδβδηχκ ημο δεκ
ήηακ επανηέξ αθμφ απμοζίαγακ δ αηαδδιασηή ένεοκα ηαζ δ ζοββναθζηή ηεηιδνίςζδ. Ξμ
ήιζζο ηςκ ιαεδιάηςκ ηδξ Νπμθήξ ήηακ απμηθεζζηζηά πνμζακαημθζζιέκα ζηδκ ζδεμθμβία
ημο ιανλζζιμφ-θεκζκζζιμφ πςνίξ πενζεχνζα ιζαξ πκεοιαηζηήξ πθμοναθζζηζηήξ παζδείαξ.
θμζ μζ ηαεδβδηέξ ήηακ ιέθδ ημο ΕΕΑ ηαζ πζεακυηαηα ηαζ μζ μζημβέκεζεξ ηςκ
πενζζζμηένςκ ζπμοδαζηχκ εα πνέπεζ κα ήηακ θίθα πνμζηείιεκεξ.
Κζ ζπέζεζξ ηαεδβδηχκ ηαζ ζπμοδαζηχκ παναηηδνίγμκηαζ ςξ ζοκηνμθζηέξ ηαζ
δδιμηναηζηέξ, εκχ ςξ ανπή ημοξ μζ ηαεδβδηέξ πνμζπαεμφζακ κα εθανιυζμοκ ζηδκ
πνάλδ ημ ζεααζιυ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ ζπμοδαζηχκ (Ηεβνέιδ, 2006:36).
Λνμζπάεδζακ επίζδξ κα πανμοζζάζμοκ έκα κέμ ήεμξ πμο βίκμκηακ πνάλδ ηαζ ιε ημ
πνμζςπζηυ πανάδεζβια ηςκ δζδαζηυκηςκ. Εαεχξ ηακείξ ζπμοδαζηήξ δεκ ιπυνεζε
ηαηυπζκ κα δζδάλεζ είκαζ δφζημθμ κα αβμοκ ζοιπενάζιαηα βζα ημ ακ πέηοπε ή υπζ ημοξ
ζηυπμοξ ηδξ δ εηπαίδεοζή ημοξ. Ώπυ ιεηέπεζηα ιανηονίεξ ζοιπεναίκεηαζ υηζ δ ηνζάδα ηςκ
ηαεδβδηχκ έηακε θζθυηζιεξ πνμζπάεεζεξ κα ιεηαδχζεζ ζημοξ ζπμοδαζηέξ ηδκ
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επζζηδιμκζηή βκχζδ ιαγί ιε ηα ιδκφιαηα ημο ιανλζζιμφ/θεκζκζζιμφ. Ξα ηεθεοηαία
ελάθθμο ηα πθήνςζακ ιε ηδκ ίδζα ημοξ ηδ γςή (Ζέθαξ, 1998:282).
Ξμ Ζασηυ Γοικάζζμ είπε ηζξ εββεκείξ αδοκαιίεξ ημο ηαεχξ δεκ δζέεεηε υθεξ ηζξ
εζδζηυηδηεξ ηςκ ηαεδβδηχκ, εκχ ζε πενζπηχζεζξ επζπεζνήζεςκ ημο εεκζημφ ζηναημφ μζ
ιαεδηέξ «έηακακ αθάκεζα» βζα κα ιδκ ζοθθδθεμφκ. Ξα παζδαβςβζηά ηεκά πνμζπάεδζακ
κα ηα ηαθφρμοκ ηαεδβδηέξ ηαζ ζπμοδαζηέξ ιε ηδ «γςκηακή δδιμηναηία», δ μπμία
ζοκίζηαηαζ απυ δφμ πυθμοξ. Ώθεκυξ απυ ηδκ ενβαηζηυηδηα ηαζ ηδκ απενζυνζζηδ θνμκηίδα
ηςκ ηαεδβδηχκ βζα ημοξ ιαεδηέξ ηαζ αθεηένμο απυ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδ
ιάεδζδ. Νφιθςκα ιε ιανηονίεξ, ζημ Γοικάζζμ εθανιυζηδηε δ ακηζαοηανπζηή αβςβή υπμο
δζδάζημκηεξ ηαζ δζδαζηυιεκμζ ανίζημκηακ ζε απυθοηδ ζζμηζιία (Ζέθαξ, 1998:289). πςξ
έβζκε ηαζ ιε ημοξ ιαεδηέξ πμο θμίηδζακ ζηα δδιμηζηά ζπμθεία ημο ΔΝ, μ πνυκμξ θμίηδζδξ
ζηα Ζασηά Γοικάζζα ακαβκςνίζηδηε ζζςπδνά απυ ηδκ ηοαένκδζδ ηδξ Ώεήκαξ ηαζ έηζζ μζ
ιαεδηέξ δεκ έπαζακ ηδ ζπμθζηή πνμκζά ημοξ (Εακεθθυπμοθμξ, 2012:32).
Γ θασηή εηπαίδεοζδ ζηδ Ηαηεδμκία ηαζ ηδ Θνάηδ έεεζε ςξ ζηυπμ ηδ θεζημονβία
ιεζμκμηζηχκ ζπμθείςκ ιε ζημπυ ημκ πνμζεηαζνζζιυ ηςκ ιεζμκμηζηχκ πθδεοζιχκ ζηζξ
θζθμδμλίεξ ημο Εμιιμοκζζηζημφ Ευιιαημξ. Γ ιαγζηή έλμδμξ ηςκ ζθααυθςκςκ ιαεδηχκ
πνμξ ηζξ πχνεξ ημο ακαημθζημφ ζοκαζπζζιμφ δεκ επέηνερε ηδκ δζάνηεζα ημο εβπεζνήιαημξ
ζηδ Ηαηεδμκία. Ώπυ ηδκ άθθδ ιενζά, δ ανζζηενή εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ζημοξ ιεζμκμηζημφξ
πθδεοζιμφξ ηδξ Θνάηδξ είπε εθάπζζηα πμθζηζηά μθέθδ βζα ημ Δδιμηναηζηυ Νηναηυ.
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Νεξίιεςε
Γ πνμζπμθζηή δθζηία είκαζ ιζα πενίμδμξ ζδζαίηενα ηνίζζιδ βζα ηδκ κεονςκζηή ςνίιακζδ ηαζ ηδκ
ακάδοζδ ηςκ βκςζηζηχκ δελζμηήηςκ. Κζ αημιζηέξ ηαζ ακαπηολζαηέξ δζαθμνέξ πμο παναηδνμφκηαζ
ζηδ ιάεδζδ ηαζ ηδκ επίδμζδ ηςκ κδπίςκ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηέξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή ένεοκα ηαζ
πνάλδ ηαεχξ ζοιαάθμοκ ζηδκ ηαηακυδζδ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ ζοβηεηνζιέκα ροπμαζμθμβζηά
παναηηδνζζηζηά, υπςξ μ ααειυξ πθεονίςζδξ ημο εβηεθάθμο, επδνεάγμοκ ηζξ θεζημονβζηέξ
ζηακυηδηεξ ηςκ κδπίςκ. Ξμφηςκ δεδμιέκςκ δ πανμφζα ιεθέηδ ζημπεφεζ ζηδ δζενεφκδζδ ηδξ
πνμηίιδζδξ πενζμφ ςξ πανάβμκηα πμο επδνεάγεζ ηδ δζαδζηαζία ιάεδζδξ ηαζ επίδμζδξ βκςζηζημηζκδηζηχκ δελζμηήηςκ κδπίςκ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ πναβιαημπμζήεδηε έθεβπμξ πνμηίιδζδξ πενζμφ
1200 ηοπζηχκ κδπίςκ, απυ δζαθμνεηζηά βεςβναθζηά δζαιενίζιαηα ηδξ Αθθάδαξ, ιε ηδ πμνήβδζδ
ενςηδιαημθυβζμο πνμηίιδζδξ άκς άηνμο (Batheja & McΗanus, 1985). Αη ημο δείβιαημξ πνμέηορακ
108 ανζζηενυπεζνεξ ηαζ επζθέπηδηακ ηοπαία 141 δελζυπεζνεξ. Κ έθεβπμξ ηδξ επίδμζδξ ηςκ κδπίςκ ζε
δελζυηδηεξ ζπεδίμο, βναθήξ ηαζ ιαεδιαηζηχκ πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδ πνήζδ ενςηδιαημθυβζμο ημ
μπμίμ ζοιπθδνχεδηε απυ 90 κδπζαβςβμφξ. Δζαηοπχεδηακ έλζ ενεοκδηζηέξ οπμεέζεζξ ηαζ
ελεηάζηδηε δ ζζπφξ ημοξ. Γ πανμφζα ιεθέηδ επζαεααζχκεζ ηζξ δφμ απυ ηζξ έλζ οπμεέζεζξ ακαθμνζηά
ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ πνμηίιδζδξ πενζμφ ζηδ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ επζδυζεςκ ηςκ κδπίςκ ζηα οπυ
δζενεφκδζδ βκςζηζημ-ηζκδηζηά ένβα. Νοβηεηνζιέκα ηα δελζυπεζνα κήπζα πανμοζίαζακ ηαθφηενεξ
επζδυζεζξ ζοβηνζηζηά ιε αοηέξ ηςκ ανζζηενυπεζνςκ ζηζξ βναθζηέξ δελζυηδηεξ. Νηζξ ζπεδζαζηζηέξ ηαζ
ιαεδιαηζηέξ δελζυηδηεξ δεκ πανμοζίαζακ ηαιία ζδιακηζηή δζαθμνά ζηδκ επίδμζδ. Δζαπζζηχκεηαζ
δ ζοιαμθή ηςκ αημιζηχκ δζαθμνχκ ηςκ κδπίςκ ζηδ βκςζηζημ-ηζκδηζηή επίδμζδ ημοξ, βεβμκυξ πμο
μθείθεζ κα θδθεεί οπυρδ ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ εθανιμβή ηαηάθθδθςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ
ηαζ ιεευδςκ δζδαζηαθίαξ, χζηε κα ελαζθαθζζηεί δ πθδνέζηενδ ακηζιεηχπζζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
ακαβηχκ ηάεε παζδζμφ ηαζ ζοκαηυθμοεα δ ζπμθζηή ημο επζηοπία.
Θέμεηο-θιεηδηά: πθεονίςζδ, πνμζπμθζηή δθζηία, βκςζηζημηζκδηζηέξ δελζυηδηεξ, επίδμζδ
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1.Γηζαγσγή
Ξμ ακενχπζκμ ζχια ειθακίγεζ ζδιακηζηέξ ακαημιζηέξ ζοιιεηνίεξ ηυζμ ζε ελςηενζηά υζμ
ηαζ εζςηενζηά υνβακα ημο ζχιαημξ (Ξυιπνμο, 2013). Λανάθθδθα υιςξ πανμοζζάγεζ ηαζ
ανηεηέξ ζςιαηζηέξ, κεονμακαημιζηέξ ηαζ θεζημονβζηέξ αζοιιεηνίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ
μιαθή ακάπηολδ ημο ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ είκαζ απαναίηδηεξ ηαζ ζδιακηζηέξ ζε υθμοξ ημοξ
μνβακζζιμφξ (Ηartin, 2003). Νηδ αζαθζμβναθία αοηή δ αζφιιεηνδ θεζημονβία ημο
μνβακζζιμφ πενζβνάθεηαζ ιε ημκ υνμ πθεονίςζδ ηαζ ακαθένεηαζ ζηδκ επζθεηηζηή πνήζδ ή
θεζημονβία εκυξ απυ ηα δφμ ακαημιζηά υνβακα ημο ακενχπμο πμο είκαζ ζοιιεηνζηά
ημπμεεηδιέκα ζε γεφβδ ηαηά ιήημξ ημο μαεθζαίμο άλμκα ημο ζχιαημξ (Grouios et al.,
2002: 347-361).
Ώκαθμνζηά ιε ημκ άκενςπμ δ πθεονίςζδ είκαζ ειθακήξ ζε υθεξ ηζξ ζοιπενζθμνέξ
πμο παναηηδνίγμοκ ηδκ ελέθζλδ ημο, βκςζηζηέξ, ακηζθδπηζηέξ, ηζκδηζηέξ. Ώπυ αοηέξ δ πνήζδ
ημο θυβμο ηαζ δ πνμηίιδζδ ημο δελζμφ πενζμφ έκακηζ ημο ανζζηενμφ ακαβκςνίγμκηαζ ςξ μζ
δφμ πζμ παναηηδνζζηζηέξ πθεονζςιέκεξ ζοιπενζθμνέξ ζημκ άκενςπμ (Annett, 1996: 115137 McManus, 1991: 251-281). Λνυηεζηαζ βζα ζοιπενζθμνέξ πμο έπμοκ ζηεκή ζπέζδ ιεηαλφ
ημοξ ηαεχξ δ πνμηίιδζδ πενζμφ απμηεθεί αζμθμβζηυ δείηηδ βζα ηδκ πθεονίςζδ ηδξ
βθχζζαξ ζημκ εβηέθαθμ (Papadatou-Pastou, 2011: 248-265)
Κ ακενχπζκμξ εβηέθαθμξ, ακ ηαζ ελςηενζηά θαίκεηαζ ζοιιεηνζηυξ, είκαζ
πθεονζςιέκμξ, υπζ ιυκμ ακαημιζηά αθθά ηαζ θεζημονβζηά (Martin, 2003). Κ υνμξ
θεζημονβζηή εβηεθαθζηή πθεονίςζδ ακαθένεηαζ ζηδκ ελεζδίηεοζδ ηςκ δφμ εβηεθαθζηχκ
διζζθαζνίςκ ςξ πνμξ ημ είδμξ ηαζ ημκ ηνυπμ επελενβαζίαξ ηςκ βκςζηζηχκ θεζημονβζχκ
(Khalfa et al., 1998: 2731-2737) αθθά ηαοηυπνμκα ηαζ ζηδ ζοιπθδνςιαηζηή ελεζδίηεοζδ ηαζ
αθθδθεπίδναζδ ηςκ δφμ εβηεθαθζηχκ διζζθαζνίςκ (Benkaddour, 1999:51-81). Γ
θεζημονβζηή εβηεθαθζηή πθεονίςζδ δζαηνίκεηαζ ζε ηνία είδδ (Annett, 1985.Corballis, 1983):
ηδκ αζζεδηδνζαηή ή ακηζθδπηζηή, ηδ βκςζηζηή ηαζ ηδκ ηζκδηζηή. Γ πζμ ειθακήξ ηαζ ζοπκά
ιεθεηδιέκδ ακενχπζκδ πθεονζςιέκδ ζοιπενζθμνά είκαζ δ πνμηίιδζδ πενζμφ. (ΐθάπμξ,
2011). Λνυηεζηαζ βζα ιζα ηζκδηζηή αζοιιεηνία, πμο ιπμνεί κα μνζζεεί απυ ηδ ζηαεενή
πνμηίιδζδ ηαζ ηδκ επζδελζυηδηα ημο εκυξ πενζμφ, έκακηζ ημο άθθμο, ζηδκ εηηέθεζδ
ζφκεεηςκ ηζκδηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζοκμθζηά ή ιειμκςιέκα (Annett, 1970:303-321),
ηαεχξ επίζδξ ηαζ απυ ημ πένζ πμο επζδεζηκφεζ ηδ ιεβαθφηενδ δφκαιδ ηαζ ζηαεενυηδηα
(Chau et al., 1997: 309-316). Γ ηάζδ πνμηίιδζδξ πενζμφ, πμο δείπκεζ έκαξ άκενςπμξ βζα
ελεζδζηεοιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ, ημκ παναηηδνίγμοκ ςξ δελζυπεζνα, ανζζηενυπεζνα ή
αιθζδέλζμ (Annett, 1985). Νηδκ πθεζμρδθία ημοξ μζ άκενςπμζ (90%), είκαζ δελζυπεζνεξ ηαζ
πνδζζιμπμζμφκ ημ δελί πένζ βζα ηδ βναθή ηαζ άθθεξ ελεζδζηεοιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ εκχ έκα
ιζηνυηενμ πμζμζηυ 2-3% ημο πθδεοζιμφ είκαζ απμηθεζζηζηά ανζζηενυπεζνεξ (Annett,
1985)..
Γ πνμηίιδζδ πενζμφ, ςξ ακαπηολζαηυ παναηηδνζζηζηυ ημο ακενχπμο, εβηαείζηαηαζ
πνμμδεοηζηά ζηδκ δζάνηεζα ηδξ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ, εκχ ακηίζημζπα οπμπςνεί δ ανπζηή ή
πνςηυβμκδ ζοιιεηνία. Κ νοειυξ εβηαείδνοζδξ ηδξ πθεονζηήξ επζηνάηδζδξ δζαθένεζ απυ
παζδί ζε παζδί, ιε απμηέθεζια έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ κδπίςκ κα ειθακίγεζ ζηαεενή
πνμηίιδζδ ζημ έκα πένζ ηαζ έκα ιζηνυηενμ πμζμζηυ κα πανμοζζάγεζ ηάζδ ιζηηήξ
πνμηίιδζδξ πενζμφ (αιθζδελζυηδηα) (Ηδηζζχνδ, 2015; Du Pasquer-Grall, 1987). Κζ ναβδαίεξ
αθθαβέξ πμο επένπμκηαζ ζηδ δμιή ηςκ διζζθαζνίςκ ή ζε ηάπμζα πενζμπή ημο εβηεθάθμο,
απυ ηδ βέκκδζδ ηαζ ιέπνζ ηδκ δθζηία ηςκ επηά εηχκ, επδνεάγμοκ ζημκ ηαεμνζζιυ ηδξ
πνμηίιδζδξ πενζμφ. Απμιέκςξ δ ακάπηολδ ηδξ ζαθήξ πνμηίιδζδξ πενζμφ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ
ζηαδζαηή ςνίιακζδ ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ εζδζηυηενα ημο εβηεθάθμο
(Γνμφσμξ, 2003). H πνμηίιδζδ πενζμφ, ςξ έιιεζμξ ζοιπενζθμνζηυξ δείηηδξ, ζοιαάθεζ ζηδκ
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ηαηακυδζδ ηδξ ζπέζδξ ηδξ εβηεθαθζηήξ πθεονίςζδξ ηαζ ηςκ βκςζηζηχκ θεζημονβζχκ
(Amunts et al., 2000).
Γζα ηδκ ενιδκεία ημο θαζκμιέκμο ηδξ αζφιιεηνδξ πνήζδξ ηςκ πενζχκ
δζαηοπχεδηακ πμθθέξ εεςνίεξ οπυ ημ πνίζια βεκεηζηχκ ηαζ ιδ βεκεηζηχκ παναβυκηςκ.
Νοβηεηνζιέκα μζ εεςνίεξ αοηέξ δζαηνίκμκηαζ ζε: α) βεκεηζηέξ (Annett, 1985; .McManus, 1985:
1-40), α) ακαπηολζαηέξ-παεμθμβζηέξ (Geschwind & Galaburda, 1985: 428-459), β) ελεθζηηζηέξ
(Corballis, 1989: 492-505) ηαζ δ) ημζκςκζημπμθζηζζιζηέξ (Porac & Coren, 1981). Γ ιέηνδζδ
ηαζ δ αλζμθυβδζδ ηδξ πνμηίιδζδξ πενζμφ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ιέζς
ενςηδιαημθμβίςκ αοηυ-ακαθμνάξ ή ζοκεκηεφλεςκ, παναηήνδζδξ ηαζ ηαηαβναθήξ ηδξ
πνμηίιδζδξ πενζμφ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηαεδιενζκχκ δναζηδνζμηήηςκ.(Annett, 1970:303321). Ώθθά ηαζ ιέζς δμηζιαζζχκ επζδελζυηδηαξ πενζμφ ζηζξ μπμίεξ δίκεηαζ έιθαζδ ζε
παναηηδνζζηζηά ηδξ επίδμζδξ ημο αηυιμο, υπςξ δ ηαπφηδηα (Tapley & Bryden, 1985: 215221), δ δφκαιδ (Provins & Magliaro, 1989: 113-121) ηαζ δ αηνίαεζα (Bishop, 1990).
Δζαπζζηχκμοιε υηζ ροπμαζμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ κδπίςκ πανειααίκμοκ ζηδκ
ακάπηολδ ηδξ θεζημονβζηήξ εβηεθαθζηήξ πθεονίςζδξ ηαζ δζαθμνμπμζμφκ ημκ ηνυπμ
ζηέρδξ, ιάεδζδξ ηαζ επίδμζήξ ημοξ ζε βναθζηέξ, ζπεδζαζηζηέξ ηαζ ιαεδιαηζηέξ δελζυηδηεξ
(Ηδηζζχνδ, 2015). Απμιέκςξ ηνίκεηαζ ζηυπζιμ ηα παναηηδνζζηζηά αοηά, ζ΄ αοηή ηδκ
ζδζαίηενα ηνίζζιδ πενίμδμ ακάπηολδξ, κα εηηζιδεμφκ ηαζ κα αλζμπμζδεμφκ ηαηάθθδθα ζηδκ
εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Κζ αημιζηέξ δζαθμνέξ πμο παναηδνμφκηαζ ζηζξ επζδυζεζξ ηςκ
κδπίςκ απμηεθμφκ πνμσυκ ζοκημκζζιέκςκ πνμζπαεεζχκ πμο ααζίγμκηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ
ζηακυηδηεξ ηαζ δελζυηδηεξ, πνμτπμεέημοκ επίζδξ ηδκ εημζιυηδηα ηςκ αηυιςκ
(ροπμηζκδηζηή, ζοβηζκδζζαηή ηαζ βκςζηζηή), δζαιμνθχκμκηαζ ηαζ εκενβμπμζμφκηαζ ζε
ζοβηεηνζιέκεξ πςνμπνμκζηέξ ηαζ ημζκςκζημπμθζηζζιζηέξ ζοκεήηεξ πναβιάηςζδξ ηαζ
αλζμθυβδζδξ (Δήιμο, 1989: 123-151). Γ επίδμζδ, ςξ δζαδζηαζία ηαζ πναηηζηή, είκαζ
αθθδθέκδεηδ ιε ηδκ δζαδζηαζία ηδξ αλζμθυβδζδξ. Γ αλζμθυβδζδ, ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ
εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ζοκδέεηαζ ιε ηδκ απμηίιδζδ ιζαξ μπμζαζδήπμηε αημιζηήξ ή
ζοθθμβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ (Εςκζηακηίκμο, 2002:38-40) πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηςεεί ημ
βκςζηζηυ επίπεδμ, ηα εκδζαθένμκηα ηαζ μζ ζδζαίηενμζ ηνυπμζ ιάεδζδξ ηςκ κδπίςκ ηαζ κα
ακαδεζπεμφκ δελζυηδηεξ ηαζ άθθεξ πηοπέξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημοξ (Εαπαπηζή, η.α.,2014:
167-182)
Γ πανμφζα ενβαζία απμηεθεί πενζβναθζηή ηαζ ζοβπνμκζηή ένεοκα δ μπμία δζελήπεδ
ημ ζπμθζηυ έημξ 2014-2015. Αζηζάγεζ ζηδ ιεθέηδ ηδξ πζεακήξ επίδναζδξ ηδξ πνμηίιδζδξ
πενζμφ ζηδκ επίδμζδ παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ ζε βναθζηέξ, ζπεδζαζηζηέξ ηαζ
ιαεδιαηζηέξ δελζυηδηεξ. Κζ ζηακυηδηεξ πμο ηθδνμκμιεί ημ άημιμ ιε ηδ βέκκδζή ημο ζε
ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ εηπαίδεοζδ δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ
θεζημονβζηή ηαζ δμιζηή μνβάκςζδ ημο εβηεθάθμο ηαζ πεναζηένς ζηδ βκςζηζηή ακάπηολή
ημο (ΐθάπμξ, 2011; Ηδηζζχνδ, 2015). Γ ιεθέηδ επμιέκςξ ηςκ ιδπακζζιχκ πμο
ειπθέημκηαζ ζημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηςκ δφμ εβηεθαθζηχκ διζζθαζνίςκ ηςκ κδπίςκ ηαηά
ηδ δζαδζηαζία εηηέθεζδξ βναθζηχκ, ζπεδζαζηζηχκ ηαζ ιαεδιαηζηχκ δελζμηήηςκ ηαζ δ
επίδναζδ πμο αζημφκ ζηδκ επίδμζδ ημοξ πανμοζζάγεζ ζδζαίηενμ επζζηδιμκζηυ εκδζαθένμκ
βζ‘ αοηυ είκαζ ακαβηαίμ θμζπυκ κα εηηζιδεμφκ ηαζ κα αλζμπμζδεμφκ ηαηάθθδθα ζηδκ
εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία.
Νημ πθαίζζμ αοηυ, ζημ εζζαβςβζηυ ιένμξ ηδξ ενεοκδηζηήξ ιαξ ιεθέηδξ πανμοζζάγεηαζ
ημ εεςνδηζηυ οπυααενμ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ εέια ηδξ ενβαζίαξ. Νοβηεηνζιέκα

πνμζεββίγμκηαζ εκκμζμθμβζηά μζ υνμζ πθεονίςζδ, θεζημονβζηή εβηεθαθζηή
πθεονίςζδ ηαζ δ πνμηίιδζδ πενζμφ ςξ ηφνζμ ακαπηολζαηυ παναηηδνζζηζηυ ημο
ακενχπμο. Ώκαθένμκηαζ μζ ααζζηυηενεξ εεςνίεξ πμο έπμοκ δζαηοπςεεί βζα ηδκ
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ενιδκεία ημο θαζκμιέκμο ηδξ αζφιιεηνδξ πνήζδξ ηςκ πενζχκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ μζ

ηνυπμζ ιέηνδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηδξ. Δίκεηαζ έιθαζδ ζηδ ζπέζδ πνμηίιδζδξ
πενζμφ, βκςζηζηχκ θεζημονβζχκ ηαζ επίδμζδξ. Ώημθμοεεί ζφκημιδ ακαζηυπδζδ
πνμβεκέζηενςκ ιεθεηχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ εέια ηδξ ιεθέηδξ. Έπεηαζ δ
ιεεμδμθμβία ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ, δ πανμοζίαζδ ηαζ ενιδκεία ηςκ
απμηεθεζιάηςκ, δ ζογήηδζδ, ηα ζοιπενάζιαηα ηαζ μζ πνμηάζεζξ βζα ιεθθμκηζηή
ένεοκα.
4. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε
Γ δζενεφκδζδ ηςκ παναβυκηςκ πμο επζδνμφκ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ βκςζηζηχκ ηαζ
ηζκδηζηχκ δελζμηήηςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κδπζαηήξ δθζηίαξ πνμηαθεί έκημκα ημ
εκδζαθένμκ ηδξ ζφβπνμκδξ κεονμροπμθμβίαξ ηαζ παζδαβςβζηήξ, απυ ημ δεφηενμ ιζζυ ημο
20μο αζχκα. Έηημηε δ δζενεφκδζδ ηδξ ζπέζδξ ηδξ πνμηίιδζδξ πενζμφ ιε ηδκ επίηεολδ ζε
βκςζηζηέξ δμηζιαζίεξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ιε ηδ ζπμθζηή επίδμζδ απμηέθεζε ακηζηείιεκμ
ένεοκαξ. Εαηά ηδ αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ δζαπζζηχεδηε υηζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ
ενεοκχκ πανμοζζάγμοκ αζοκέπεζα ιεηαλφ ημοξ, ηα μπμία απμδίδμκηαζ ηονίςξ ζε
γδηήιαηα ιεευδμο. Νοκμπηζηά δ αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ πανμοζζάγεηαζ ζημκ
παναηάης πίκαηα:
Νίλαθαο 1. Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξ
αθίαο
α/ Βηβιηνγξαθία
Οθνπόο
Δείγκα
Απνηειέζκαη
Γξκελεία
α
α
1
Annett,Η., &
Γ επίδναζδ
Θ= 224
Γ πνμηίιδζδ
Κ ορδθυξ
Turner,
ηδξ
Δελζυπεζνεξ113
πενζμφ δεκ
δείηηδξ
Ώ.,(1973).
πνμηίιδζδξ
Ώνζζηενυπεζνε επδνεάγεζ ηδκ
κμδιμζφκδξ
πενζμφ, ηαζ
111
επίδμζδ ηςκ
ηςκ παζδζχκ
άθθςκ
Γθζηία: 5-11
παζδζχκ ζηδ
ηαζ μζ
θεζημονβζηχκ
εηχκ.
ζπεδίαζδ
εηπαζδεοηζηέξ
αζοιιεηνζχκ
ακενχπζκδξ
εοηαζνίεξ πμο
ζηδκ
θζβμφναξ.
ημοξ
πκεοιαηζηή
πανέπμκηαζ
ακάπηολδ ηςκ
ζοιαάθμοκ
παζδζχκ
ζηδκ ειθάκζζδ
ηαθχκ
επζδυζεςκ.
2
Tan, L.,(1985).
Γ επίδναζδ
Θ=512 κήπζα. Κζ δελζυπεζνεξ
Κ ηνυπμξ
ηδξ
Δελζυπεζνεξ
πανμοζίαζακ εηηέθεζδξ ηςκ
πνμηίιδζδξ
458
ηαθφηενεξ
ηζκδηζηχκ
πενζμφ ζηζξ
Ώνζζηενυπεζνε
επζδυζεζξ
δελζμηήηςκ
ηζκδηζηέξ
ξ 41
έκακηζ ηςκ
δζαθένεζ
ζηακυηδηεξ
Ώιθζδέλζμζ 23
ανζζηενυπεζν
ιεηαλφ ηςκ
κδπίςκ.
ςκ ζημ
δφμ μιάδςκ
ζοκημκζζιυ
κδπίςκ.
ηςκ ηζκήζεςκ
Έθθεζρδ
ηαζ ζε
ηαηάθθδθςκ
ηζκδηζηέξ
πνμβναιιάης
δελζυηδηεξ.
κ εηπαίδεοζδξ
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3

Treiman, R., &
Broderick, V.,
(1998).

4

Clements, D.
H.,
Swaminathan,
S., Hannibal,
M. A. Z., &
Sarama, J.
(1999).

5

Giagazoglou,P.
, Fotiadou, E.,
Angelopoulou,
N., Tsikoulas,
J., & Tsimaras,
V.(2001).

1δ ιεθέηδ:
1δ ιεθέηδ:
Κζ βκχζεζξ
Γ επίδναζδ
N=204
ηςκ κδπίςκ
ηδξ βκχζδξ
Η.Γ.=5.5 έηδ
ακαθμνζηά ιε
ηςκ
2δ ιεθέηδ:
ημ υκμια ημοξ
βναιιάηςκ
N=47
εκζζπφμοκ ηδ
ημο μκυιαημξ, ΗΓ.=4.11 έηδ
βκχζδ βζα ημ
ζηζξ βκχζεζξ
ανπζηυ
ηςκ
βνάιια ημο
βναιιάηςκ
μκυιαημξ
ηδξ
ημοξ ηαζ ηδκ
αθθααήηαξ
ακαπαναβςβή
ηαζ ηςκ ήπςκ
ημο.
ημοξ.
2δ ιεθέηδ:
Δζενεφκδζδ
ηςκ
εονδιάηςκ
ηδξ πνχηδξ
ιεθέηδξ
Δζενεφκδζδ
Θ=97
Γ δθζηία
ηςκ ηνζηδνίςκ Ξνεζξ δθζηζαηέξ δζαθμνμπμζεί
πμο
μιάδεξ 3,5ηζξ επζδυζεζξ
πνδζζιμπμζμφ
6,5εηχκ
ηςκ παζδζχκ.
κ ηα κήπζα βζα Κιάδα 4 εηχκ: Ξα ιεβαθφηενα
ηδκ
3,5-4,5 εηχκ,
παζδζά
ακαβκχνζζδ
(n=25)
πανμοζζάγμοκ
ηςκ
Κιάδα 5 εηχκ:
ηαθφηενεξ
ζπδιάηςκ.
4,5-5,5 εηχκ
επζδυζεζξ απ‘
(n=30)
υηζ ηα
Κιάδα 6
ιζηνυηενα ζηζξ
εηχκ:5,5 -6,5
δμηζιαζίεξ
εηχκ (n=42).
ακαβκχνζζδξ
ηαζ ζφκεεζδξ
ζπδιάηςκ.
Γ επίδναζδ
Θ=765
Ξα δελζυπεζνα
ηδξ
Δελζυπεζνεξ:
παζδζά είπακ
πνμηίιδζδξ
724
ηαθφηενδ
πενζμφ ηαζ ημο Ώνζζηενυπεζνε
επίδμζδ ζε
θφθμο ζηδκ
ξ: 31
υθεξ ηζξ
ακάπηολδ ηςκ
Γθζηία :
δμηζιαζίεξ ζε
ηζκδηζηχκ ηαζ
4 - 6 εηχκ
ζπέζδ ιε ημοξ
θεπηχκ
Δείβια :31
ανζζηενυπεζνε
ηζκδηζηχκ
γεφβδ κδπίςκ.
ξ.
δελζμηήηςκ

βζα
ανζζηενυπεζνε
ξ.
Γ ζοπκή
εκαζπυθδζδ
ηςκ κδπίςκ ιε
ηα μκυιαηά
ημοξ ζοιαάθεζ
ζηδκ
ακάπηολδ
ακαθοηζηχκ
ζηναηδβζηχκ
ιάεδζδξ ηαζ
ζηδκ
ακάπηολδ ημο
βναιιαηζζιμφ.

Γ ακάπηολδ
ηδξ ζενανπζηήξ
ζηέρδξ
απμηεθεί ιζα
ζφκεεηδ
δζενβαζία ιε
πμθθά επίπεδα
ηαζ δ
ηαηάηηδζή
ηδξ
οθμπμζείηαζ
ζημ πέναξ ηδξ
πνμζπμθζηήξ
δθζηίαξ.
Κζ
ανζζηενυπεζνε
ξ
οπμθείπμκηαζ
ζηδκ
ακάπηολδ ημο
ζοκημκζζιμφ
ηςκ ηζκήζεςκ
ζε ζπέζδ ιε
ημοξ
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παζδζχκ
πνμζπμθζηήξ
δθζηίαξ.

6

Daly, C. J.,
Kelley, G. T., &
Krauss, A.
(2003).

Γ επίδναζδ
ηςκ
μπηζημηζκδηζη
χκ
δελζμηήηςκ
ζηδκ
ακάπηολδ ηςκ
δελζμηήηςκ
βναθήξ.

Θ=54
Δελζυπεζνεξ 50
Ώνζζηενυπεζνε
ξ4
4,91 - 5,91 έηδ
.

Ξα κήπζα
πανμοζίαζακ
ορδθέξ
επζδυζεζξ ζε
δμηζιαζίεξ
μπηζημηζκδηζη
ήξ
μθμηθήνςζδξ
ηαζ βναθήξ.

7

Van Mier, H.
(2006).

Γ επίδναζδ
ηδξ
πνμηίιδζδξ
πενζμφ ζηδκ
ακάπηολδ
θεπηχκ
ηζκδηζηχκ
δελζμηήηςκ.

Θ= 60
δελζυπεζνεξ
Hθζηία:4-12
εηχκ.

8

Kastner-Koller,
U., Deimann,
P., & Bruckner,
J.( 2007).

Δζενεφκδζδ
ηδξ
πνμηίιδζδξ
πενζμφ
παζδζχκ

Θ=120
Γθζηία: 4-6.5
εηχκ.

Ξα ιζηνυηενα
παζδζά,
εηηεθμφκ ηζξ
δμηζιαζίεξ
ζπεδίμο ιε
πανυιμζμ
ηνυπμ: xνήζδ
δζαηνζηχκ
ηζκήζεςκ
πνήζδ ηαζ ιδ
ηονίανπμο
πενζμφ.
δελζυπεζνεξ 85
ανζζηενυπεζνε
ξ 18
αιθζδέλζμζ 17
Εαθφηενδ

δελζυπεζνεξ
Ώπμοζία
πνμζανιμβήξ
ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ
πνμβναιιάης
κ ζηζξ
ζδζαζηενυηδηεξ
ηςκ
ανζζηενυπεζν
ςκ κδπίςκ.
Γ ηαηάηηδζδ
ηδξ
μπηζημηζκδηζη
ήξ
μθμηθήνςζδξ,
πναβιαηχκεη
αζ πνμκζηά
ζοκήεςξ ζημ
δεφηενμ
ηνίιδκμ
θμίηδζδξ ζημ
κδπζαβςβείμ,
ηαζ απμηεθεί
πνμαπαζημφιε
κμ πνμζυκ βζα
ηδκ
ακαβκςζζιυηδ
ηα ηδξ
βναθήξ.
Ηδ
εβηαείδνοζδ
ζαθήξ
πνμηίιδζδξ
πενζμφ

Κζ δοζιεκήξ
ειπεζνίεξ ζε
έκα
πενζαάθθμκ
πνμζανιμζιέ
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πνμζπμθζηήξ
δθζηίαξ ηαζ
έθεβπμξ ηδξ
επίδμζδξ ημοξ
ζε
μπηζημπςνζηέξ
ηαζ
βναθμηζκδηζηέ
ξ δελζυηδηεξ.

9

Bala, G.,
Golubović,
Š.,&Katić, R.
(2010).

Γ επίδναζδ
ηδξ
πθεονίςζδξ
ζηζξ ηζκδηζηέξ
ζηακυηδηεξ
παζδζχκ
πνμζπμθζηήξ
δθζηίαξ.

Θ=202
Γθζηία: 5 έςξ
7,5 εηχκ
91,6%δελζυπεζ
νεξ
5,9%ανζζηενυ
πεζνε 2,5%
αιθζδέλζμζ.

10

Bruckner, J.,
Kastner-Koller,
U., Deimann,
P., & Voracek,
M. (2011).

Γ επίδναζδ
ηδξ
πνμηίιδζδξ
πενζμφ ηαζ ημο
θφθμο ζηδκ
επίδμζδ ηςκ
κδπίςκ ζε
δμηζιαζίεξ
ζπεδίμο.

Θ=381
Γθζηία:48-71
ιδκχκ

11

Ηδηζζχνδ, Η.,
(2015).

Γ επίδναζδ
ηδξ
πνμηίιδζδξ
πενζμφ ηαζ ημο
θφθμο ζηδκ
επίδμζδ ηςκ
κδπίςκ ζε
βναθζηέξ,
ζπεδζαζηζηέξ

Θ = 1200
κδπίςκ
108
ανζζηενυπεζνε
ξ 141
δελζυπεζνεξ
Θ= 249
122 Ώ
127 Ε

επίδμζδ ηςκ
δελζυπεζνςκ
ζε
μπηζημηζκδηζηέ
ξ ηαζ
μπηζημπςνζηέξ
δελζυηδηεξ ζε
ζπέζδ ιε ημοξ
ιδ δελζυπεζνεξ.
Παιδθή
επίδμζδ
ανζζηενυπεζν
ςκ ζηδκ
ακαβκχνζζδ
απθχκ
ζπδιάηςκ.
Γ πνμηίιδζδ
πενζμφ δεκ
επδνέαζε ηδκ
επίδμζδ ηςκ
κδπίςκ.

Γ επίδναζδ
ηδξ
πνμηίιδζδξ
πενζμφ
επδνεάγεζ ηδκ
επίδμζδ ηςκ
παζδζχκ
πνμζπμθζηήξ
δθζηίαξ ζε
δμηζιαζίεξζπε
δίμο.
Οπενμπή ηςκ
δελζυπεζνςκ
κδπίςκ έκακηζ
ηςκ
ανζζηενυπεζν
ςκ ζηζξ
βναθζηέξ
δελζυηδηεξ.

κμ ζημοξ
δελζυπεζνεξ
ιπμνεί κα
ζοκέααθε ζηδκ
πανειπυδζζδ
ηδξ ακάπηολδξ
ηςκ
μπηζημηζκδηζη
χκ ηαζ
μπηζημπςνζηχ
κ δελζμηήηςκ
ηςκ
ανζζηενυπεζν
ςκ κδπίςκ.

Γ έθθεζρδ
επίδναζδξ ηδξ
πνμηίιδζδξ
πενζμφ ιπμνεί
κ‘ απμδμεεί
ζηδκ έθθεζρδ
εβηαείδνοζδξ
ηδξ
πνμηίιδζδξ
πενζμφ ζ‘ αοηή
ηδκ δθζηία.
Γ
εβηαείδνοζδ
ηδξ
πνμηίιδζδξ
πενζμφ
ζοιαάθεζ ζηδκ
ακάπηολδ ηςκ
δελζμηήηςκ
ζπεδίμο

Γ
δζαθμνμπμζδι
έκδ
διζζθαζνζηή
ειπθμηή ςξ
ζοκάνηδζδ
παναβυκηςκ
ςνίιακζδξ
πζεακυκ κα
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ηαζ
ιαεδιαηζηέξ
δελζυηδηεξ.

Η.Γ.: 5,4 έηδ

εκενβεί ζε
θθμζσηυ
επίπεδμ ηαζ ζε
επίπεδμ
βναθμηζκδηζηή
ξ
ζοιπενζθμνάξ

5. Ιέζνδνο
5.1. Οθνπφο ηεο έξεπλαο
Γ πανμφζα ενβαζία ζπεδζάζηδηε ιε ζημπυ κα δζενεοκήζεζ ηδκ πζεακή ζπέζδ ιεηαλφ
πνμηίιδζδξ πενζμφ ηαζ επίδμζδξ παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ ζε βναθζηέξ, ζπεδζαζηζηέξ
ηαζ ιαεδιαηζηέξ δελζυηδηεξ.
5.2. Γξεπλεηηθέο ππνζέζεηο
Γζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ δζαηοπχεδηακ έλζ εκαθθαηηζηέξ
οπμεέζεζξ μζ μπμίεξ αθμνμφκ ζοβηνίζεζξ ιεηαλφ δελζυπεζνςκ ηαζ ανζζηενυπεζνςκ κδπίςκ
ζε βναθζηέξ, ζπεδζαζηζηέξ ηαζ ιαεδιαηζηέξ δελζυηδηεξ.
Οπυεεζδ 1α: Οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζηδκ επίδμζδ δελζυπεζνςκ ηαζ
ανζζηενυπεζνςκ κδπίςκ ηαηά ηδκ ακηζβναθή βναιιάηςκ-θέλεςκ
Οπυεεζδ 1α: Οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζηδκ επίδμζδ δελζυπεζνςκ ηαζ
ανζζηενυπεζνςκ κδπίςκ ηαηά ηδκ βναθή ημο μκυιαηυξ ημοξ.
Οπυεεζδ 2α: Οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζηδκ επίδμζδ δελζυπεζνςκ ηαζ
ανζζηενυπεζνςκ κδπίςκ ηαηά ηδκ ζπεδίαζδ βναιιχκ
Οπυεεζδ 2α: Οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζηδκ επίδμζδ δελζυπεζνςκ ηαζ
ανζζηενυπεζνςκ κδπίςκ ηαηά ηδκ ζπεδίαζδ ακενχπζκδξ θζβμφναξ
Οπυεεζδ 3α: Οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζηδκ επίδμζδ δελζυπεζνςκ ηαζ
ανζζηενυπεζνςκ κδπίςκ ζηδκ ακαβκχνζζδ απθχκ ζπδιάηςκ
Οπυεεζδ 3α: Οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζηδκ επίδμζδ δελζυπεζνςκ ηαζ
ανζζηενυπεζνςκ κδπίςκ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ μιαδμπμζήζεςκ-ηαλζκμιήζεςκ.
5.3. Δείγκα
Νηδκ ένεοκα ζοιιεηείπακ Θ=249 κήπζα, εη ηςκ μπμίςκ 122 αβυνζα ηαζ 127 ημνίηζζα ιε
ιέζδ δθζηία 5,4 έηδ ηαζ η.α. + 0,5 ιήκεξ. Ξμ δείβια αοηυ πνμέηορε απυ ημκ έθεβπμ
πνμηίιδζδξ πενζμφ εκυξ εονφηενμο ζοκυθμο Θ=1200 ηοπζηά ακαπηοζζυιεκςκ κδπίςκ
απυ δζαθμνεηζηά βεςβναθζηά δζαιενίζιαηα ηδξ Αθθάδαξ ιε ηδ πμνήβδζδ
ενςηδιαημθυβζμο πνμηίιδζδξ άκς άηνμο. Αη ημο δείβιαημξ πνμέηορακ 108
ανζζηενυπεζνεξ (43,4%) ηαζ επζθέπηδηακ ηοπαία 141 δελζυπεζνεξ (56,6%). Γ εηηίιδζδ ηδξ
επίδμζδξ ηςκ κδπίςκ ζε δελζυηδηεξ ζπεδίμο, βναθήξ ηαζ ιαεδιαηζηχκ πναβιαημπμζήεδηε
ιε ηδ πνήζδ ενςηδιαημθυβζμο ημ μπμίμ ζοιπθδνχεδηε απυ 90 κδπζαβςβμφξ. Ώπυ ημ
δείβια απμηθείζηδηακ ηα κήπζα πνχηδξ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ ηαζ μζ αιθζδέλζμζ.
5.4. Όξγαλα Ιέηξεζεο
Γζα ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηδξ πνμηίιδζδξ πενζμφ ηςκ κδπίςκ ημο δείβιαημξ,
πνδζζιμπμζήεδηε ημ ενςηδιαημθυβζμ πνμηίιδζδξ άκς άηνμο ηςκ (Batheja & McΗanus,
1985:63-68). Κ πμζμηζηυξ έθεβπμξ ηςκ βναθζηχκ δελζμηήηςκ ηςκ κδπίςκ
πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδκ πνήζδ ενςηδιαημθυβζμο επίδμζδξ ζε δελζυηδηεξ βναθήξ,
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ζπεδίαζδξ ηαζ ιαεδιαηζηχκ. Γ επίδμζδ ζε ηάεε ιία δμηζιαζία ααειμθμβήεδηε απυ ηζξ
κδπζαβςβμφξ ζε πεκηααάειζα ηθίιαηα, πμο ηοιαίκεηαζ απυ ημ άνζζηα=5, θίακ ηαθχξ=4,
ηαθχξ=3, ιεηνίςξ=2 έςξ ηαηχξ=1 (Ηδηζζχνδ, 2015:88-89).
6. Ναξνπζίαζε εξκελεία απνηειεζκάησλ
Γζα ηδ δζενεφκδζδ ημο πνμακαθενεέκημξ ζημπμφ δζαηοπχεδηακ 6 οπμεέζεζξ. Κ έθεβπμξ
ηδξ ζζπφξ ημοξ πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδκ εθανιμβή επαβςβζηχκ ιεευδςκ ηδξ
ζηαηζζηζηήξ. Νοβηεηνζιέκα, βζα ημκ έθεβπμ ηςκ οπμεέζεςκ πναβιαημπμζήεδηακ
οπμθμβζζιμί ζοπκμηήηςκ ηαζ έθεβπμξ x2. θεξ μζ ιεηααθδηέξ οπμαθήεδηακ ζε έθεβπμ
ηακμκζηυηδηαξ ιε ηδ δμηζιαζία Kolmogorov-Smirnov. Ξμ επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ πμο
εθήθεδ βζα υθμοξ ημοξ ζηαηζζηζημφξ εθέβπμοξ ήηακ ημ α=5%. Γζα ηδ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ
πνδζζιμπμζήεδηε ημ ζηαηζζηζηυ θμβζζιζηυ IBM SPSS Statistics-Version 22.
Γ επίδμζδ ηςκ δελζυπεζνςκ ηαζ ανζζηενυπεζνςκ κδπίςκ ζηδκ ακηζβναθή
βναιιάηςκ-θέλεςκ απμηοπχκεηαζ ζημκ πίκαηα 2:
Νίλαθαο 2. Γπίδνζε ησλ δεμηόρεηξσλ θαη αξηζηεξόρεηξσλ λεπίσλ ζηελ αληηγξαθή
γξακκάησλ-ιέμεσλ
Αληηγξαθή γξακκάησλ - ιέμεσλ
Ιεηξί
Θίαλ
Ούλνιν
Ηαθώο
Ηαιώο
Άξηζηα
σο
θαιώο
Λμζμζηυ
3
7
15
48
68
141
Δελί
Λμζμζηυ
Πν
37,5% 35,0% 40,5% 58,5% 66,7% 56,6%
%
πξνηηκόκελν
Λμζμζηυ
5
13
22
34
34
108
ρέξη
Ώνζζηεν
Λμζμζηυ
υ
62,5% 65,0% 59,5% 41,5% 33,3% 43,4%
%
Λμζμζηυ
8
20
37
82
102
249
Ούλνιν
Λμζμζηυ
3,2%
8,0% 14,9% 32,9% 41,0% 100,0%
%
Λαναηδνείηαζ πνμαάδζζια ζηζξ επζδυζεζξ ηςκ δελζυπεζνςκ κδπίςκ έκακηζ ηςκ
ανζζηενυπεζνςκ ζηδ δμηζιαζία ακηζβναθή βναιιάηςκ θέλεςκ. Γ δζαπίζηςζδ αοηή
επζαεααζχκεζ ηδκ 1δ οπυεεζδ.
Νοκαηυθμοεα ζημκ πίκαηα 3 πανμοζζάγεηαζ δ επίδμζδ ηςκ δελζυπεζνςκ ηαζ
ανζζηενυπεζνςκ κδπίςκ ζηδ βναθή ημο μκυιαηυξ ημοξ.
Νίλαθαο 3. Γπίδνζε ησλ δεμηόρεηξσλ θαη αξηζηεξόρεηξσλ λεπίσλ ζηελ γξαθή ηνπ
νλόκαηόο ηνπο
Γξαθή νλόκαηνο
Ιεηξίσ
Θίαλ
Άξηζη Ούλνιν
Ηαθώο
Ηαιώο
ο
θαιώο
α
Λμζμζηυ 4
5
12
28
92
141
Δελί
Λμζμζηυ
Πν
44,4% 29,4% 40,0%
57,1%
63,9% 56,6%
%
πξνηηκόκελν
Λμζμζηυ 5
12
18
21
52
108
ρέξη
Ώνζζηεν
Λμζμζηυ
υ
55,6% 70,6% 60,0%
42,9%
36,1% 43,4%
%
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Ούλνιν

Λμζμζηυ 9
Λμζμζηυ
3,6%
%

17

30

49

6,8%

12,0%

19,7%
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249

57,8% 100,0%

Δζαπζζηχκεηαζ υηζ δ πνμηίιδζδ πενζμφ ηςκ κδπίςκ επδνεάγεζ ηαζ δζαθμνμπμζεί ηζξ
επζδυζεζξ ηαηά ηδ βναθή ημο μκυιαηυξ ημοξ βεβμκυξ πμο επζαεααζχκεζ ηδ 2δ οπυεεζδ.
Νημκ πίκαηα 4 απμηοπχκεηαζ δ επίδμζδ ηςκ δελζυπεζνςκ ηαζ ανζζηενυπεζνςκ
κδπίςκ ζηδ ζπεδίαζδ βναιιχκ.
Νίλαθαο 4. Γπίδνζε ησλ δεμηόρεηξσλ θαη αξηζηεξόρεηξσλ λεπίσλ ζηε ζρεδίαζε
γξακκώλ
Ορεδηαζκόο γξακκώλ
Ούλνι
Ιεηξίσ
Θίαλ
Άξηζη
ν
Ηαθώο
Ηαιώο
ο
θαιώο
α
Λμζμζηυ
3
5
26
47
60
141
Δελί
Λμζμζηυ
42,9% 33,3% 50,0%
58,0%
64,5% 56,9%
Πν
%
πξνηηκόκελν
Λμζμζηυ
4
10
26
34
33
107
ρέξη
ΏνζζηενυΛμζμζηυ
57,1% 66,7% 50,0%
42,0%
35,5% 43,1%
%
Λμζμζηυ
7
15
52
81
93
248
Ούλνιν
Λμζμζηυ
2,8% 6,0% 21,0%
32,7%
37,5% 100,0%
%
Δεκ παναηδνείηαζ ιεβάθδ απυηθζζδ ζηζξ επζδυζεζξ ιεηαλφ ηςκ δφμ μιάδςκ κδπίςκ
(δελζυπεζνςκ, ανζζηενυπεζνςκ) ηαηά ηδ ζπεδίαζδ βναιιχκ ιε απμηέθεζια κα ιδκ
επαθδεεφεηαζ δ 3δ οπυεεζδ.
Νημκ πίκαηα 5 δζαθαίκεηαζ δ επίδμζδ ηςκ δελζυπεζνςκ ηαζ ανζζηενυπεζνςκ κδπίςκ
ζηδκ ζπεδίαζδ ακενχπζκδξ θζβμφναξ.
Νίλαθαο 5. Γπίδνζε ησλ δεμηόρεηξσλ θαη αξηζηεξόρεηξσλ λεπίσλ ζηε ζρεδίαζε
αλζξώπηλεο θηγνύξαο
Ορεδηαζκόο αλζξώπηλεο θηγνύξαο
Ιεηξίσ
Θίαλ
Άξηζη Ούλνιν
Ηαθώο
Ηαιώο
ο
θαιώο
α
Λμζμζηυ
4
13
27
55
42
141
Δελί
Λμζμζηυ
Πν
40,0% 52,0% 57,4%
53,9%
64,6% 56,6%
%
πξνηηκόκελν
Λμζμζηυ
6
12
20
47
23
108
ρέξη
Ώνζζηεν
Λμζμζηυ
υ
60,0% 48,0% 42,6%
46,1%
35,4% 43,4%
%
Λμζμζηυ 10
25
47
102
65
249
Ούλνιν
Λμζμζηυ
4,0% 10,0% 18,9%
41,0%
26,1% 100,0%
%
Δζαθαίκεηαζ έθθεζρδ επίδναζδξ ηδξ πνμηίιδζδξ πενζμφ ζηζξ επζδυζεζξ ηςκ κδπίςκ ζηδ
ζπεδίαζδ ακενχπζκδξ θζβμφναξ. Ηε ηδ δζαπίζηςζδ αοηή δεκ επαθδεεφεηαζ δ 4δ οπυεεζδ.
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Νημκ πίκαηα 6 πανμοζζάγεηαζ δ επίδμζδ ηςκ δελζυπεζνςκ ηαζ ανζζηενυπεζνςκ
κδπίςκ ζηδκ ακαβκχνζζδ απθχκ ζπδιάηςκ.
Νίλαθαο 6. Γπίδνζε ησλ δεμηόρεηξσλ θαη αξηζηεξόρεηξσλ λεπίσλ ζηελ αλαγλώξηζε
απιώλ ζρεκάησλ
Αλαγλώξηζε απιώλ ζρεκάησλ
Ούλνι
Ηαθώο Ιεηξίσ Ηαιώο Θίαλ θαιώο Άξηζη ν
ο
α
Λμζμζηυ
0
5
17
33
86
141
Δελί
Λμζμζηυ
Πν
0,0% 50,0% 63,0%
48,5%
60,6% 56,6%
%
πξνηηκόκελν
Λμζμζηυ
2
5
10
35
56
108
ρέξη
Ώνζζηεν
Λμζμζηυ
υ
100,0% 50,0% 37,0%
51,5%
39,4% 43,4%
%
Λμζμζηυ
2
10
27
68
142
249
Ούλνιν
Λμζμζηυ
0,8% 4,0% 10,8%
27,3%
57,0% 100,0%
%
Ξα απμηεθέζιαηα δεκ επαθδεεφμοκ ηδκ 5δ οπυεεζδ δεδμιέκμο υηζ δ πνμηίιδζδ πενζμφ δεκ
δδιζμονβεί ιεβάθεξ απμηθίζεζξ ζηζξ επζδυζεζξ ηςκ κδπίςκ ηαηά ηδκ ακαβκχνζζδ απθχκ
ζπδιάηςκ.
Νημκ πίκαηα 7 δζαθαίκεηαζ δ επίδμζδ ηςκ δελζυπεζνςκ ηαζ ανζζηενυπεζνςκ κδπίςκ
ζηδκ εηηέθεζδ μιαδμπμζήζεςκ-ηαλζκμιήζεςκ.
Νίλαθαο 7. Γπίδνζε ησλ δεμηόρεηξσλ θαη αξηζηεξόρεηξσλ λεπίσλ ζηελ εθηέιεζε
νκαδνπνηήζεσλ-ηαμηλνκήζεσλ
Γθηέιεζε
νκαδνπνηήζεσλ-Ούλνιν
ηαμηλνκήζεσλ
Ηαθώ Ιεηξίσ Ηαιώο Θίαλ
Άξηζη
ο
ο
θαιώο
α
Λμζμζηυ
0
2
21
40
78
141
Δελί
Λμζμζηυ
Πν
0,0% 40,0% 56,8%
49,4%
62,4% 56,6%
%
πξνηηκόκελν
Λμζμζηυ
1
3
16
41
47
108
ρέξη
ΏνζζηενυΛμζμζηυ 100,0
60,0% 43,2%
50,6%
37,6% 43,4%
%
%
Λμζμζηυ
1
5
37
81
125
249
Ούλνιν
Λμζμζηυ
0,4% 2,0% 14,9%
32,5%
50,2% 100,0%
%
Δεκ δζαπζζηχεδηε ιεβάθδ απυηθζζδ ζηζξ επζδυζεζξ δελζυπεζνςκ ηαζ ανζζηενυπεζνςκ
κδπίςκ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ μιαδμπμζήζεςκ-ηαλζκμιήζεςκ ιε απμηέθεζια κα ιδκ
επαθδεεφεηαζ δ 6δ οπυεεζδ.
7. Οπδήηεζε-Οπκπεξάζκαηα
Νημπυξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ήηακ δ δζενεφκδζδ ηδξ επίδναζδξ ηδξ πνμηίιδζδξ πενζμφ
ζηζξ επζδυζεζξ παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ ζε βκςζηζηoηζκδηζηέξ δελζυηδηεξ.
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Δζαηοπχεδηακ έλζ εκαθθαηηζηέξ οπμεέζεζξ, μζ μπμίεξ αθμνμφζακ ζοβηνίζεζξ ιεηαλφ
δελζυπεζνςκ ηαζ ανζζηενυπεζνςκ κδπίςκ ζε βναθζηέξ, ζπεδζαζηζηέξ ηαζ ιαεδιαηζηέξ
δελζυηδηεξ. Ώπυ ηζξ έλζ οπμεέζεζξ επαθδεεοηήηακ μζ δφμ. Ώκαδεζηκφεηαζ έηζζ δ ζοιαμθή ηδξ
πνμηίιδζδξ πενζμφ ζηδ δδιζμονβία πμζηίθςκ δζαθμνμπμζήζεςκ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ
βναθζηχκ δελζμηήηςκ ηςκ παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ ιε ηαηαθακή έηθναζδ ζηδκ
ζπμθζηή επίδμζή ημοξ. Κζ δζαθμνμπμζδιέκεξ επζδυζεζξ ηςκ κδπίςκ, ζηδκ δμηζιαζία
ακηζβναθήξ βναιιάηςκ-θέλεςκ, πζεακυκ κα εηθνάγμοκ δζαθμνμπμζδιέκδ διζζθαζνζηή
ειπθμηή ςξ ζοκάνηδζδ παναβυκηςκ ςνίιακζδξ μζ μπμίμζ εκενβμφκ ηυζμ ζε θθμζσηυ
επίπεδμ υζμ ηαζ ζε επίπεδμ βναθμηζκδηζηήξ ζοιπενζθμνάξ (ΐθάπμξ, 2011). Γ οπενμπή ηςκ
δελζυπεζνςκ κδπίςκ, ζε ακηζδζαζημθή ιε ημοξ ανζζηενυπεζνεξ, ζηδκ δμηζιαζία βναθήξ ημο
μκυιαηυξ ημοξ πζεακυκ κα ζπεηίγεηαζ ηυζμ ιε ηδ ζοκημκζζιέκδ δνάζδ ηςκ ιοχκ ηαζ ηδκ
αηνζαή πνήζδ ηδξ δφκαιδξ ημοξ, υπςξ αοηή παναηδνείηαζ ζημ πεζνζζιυ ημο ενβαθείμο
βναθήξ - ιμθφαζ (Stilwell & Cermak, 1995: 55-80) υζμ ηαζ ιε ηδκ ηαθφηενδ ακάπηολδ ηςκ
δελζμηήηςκ ακαδουιεκμο βναιιαηζζιμφ (Puranik et al., 2010).
Νηδκ εκ θυβς ιεθέηδ δζαπζζηχεδηε υηζ δ πνμηίιδζδ πενζμφ δεκ επδνέαζε ζε βεκζηέξ
βναιιέξ ηζξ επζδυζεζξ ηςκ κδπίςκ ζηζξ πνμακαθενεείζεξ ζπεδζαζηζηέξ ηαζ ιαεδιαηζηέξ
δελζυηδηεξ. Νοβηεηνζιέκα δεκ δζαπζζηχεδηε ζδιακηζηή δζαθμνά ζηζξ επζδυζεζξ ηςκ
κδπίςκ, ηαηά ηδκ ζπεδίαζδ βναιιχκ. Γ έθθεζρδ δζαθμνάξ πζεακυκ κα μθείθεηαζ ζηδκ
πνχζιδ ειπθμηή ηςκ κδπίςκ ζε ζπεδζαζηζηέξ δμηζιαζίεξ ηαηά ηδ θμίηδζή ημοξ ζημ
κδπζαβςβείμ βεβμκυξ πμο οπμαμδεά υθα ηα πεδία ιάεδζδξ ηαζ πανάθθδθα ζοιαάθεζ ζηδκ
ακάπηολδ ηςκ ακαπαναζηαηζηχκ ζοζηδιάηςκ (Arnheim, 1956). Νοκαηυθμοεα ηα
δεδμιέκα ηδξ ένεοκαξ δεκ οπμδεζηκφμοκ ζδιακηζηή δζαθμνά ζηζξ επζδυζεζξ δελζυπεζνςκ
ηαζ ανζζηενυπεζνςκ κδπίςκ ζηδκ ζπεδίαζδ ακενχπζκδξ θζβμφναξ. Ξμ ζπεδζαζηζηυ ένβμ ημ
μπμίμ εκδεπμιέκςξ επζθέπεδηε πζεακυκ κα ιδκ απαζημφζε ορδθυ επίπεδμ μπηζημπςνζηήξ
ζηακυηδηαξ βεβμκυξ πμο θεζημφνβδζε ςξ ηνμπμπέδδ ζηδκ ακάδεζλδ ηδξ πνμαθεπυιεκδξ
οπενμπήξ ηςκ ανζζηενυπεζνςκ κδπίςκ (ΐθάπμξ, 2011).
Νηδκ ακαβκχνζζδ απθχκ ζπδιάηςκ δεκ δζαπζζηχεδηε ζδιακηζηή δζαθμνά ζηζξ
επζδυζεζξ ιεηαλφ ηςκ δφμ μιάδςκ κδπίςκ. Δφμ πζεακέξ ενιδκείεξ ηςκ παναπάκς
εονδιάηςκ πνμηείκμκηαζ. Γ πνχηδ αθμνά ζηδκ απμοζία δζαθμνχκ ζηδ θεζημονβζηή
ζοιιεημπή ηςκ δφμ εβηεθαθζηχκ διζζθαζνίςκ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ αοηήξ ηδξ ιαεδιαηζηήξ
δμηζιαζίαξ είηε μζ ηοπυκ οπάνπμοζεξ δζαθμνέξ είκαζ πμθφ ιζηνέξ χζηε κα ιδκ επδνεάγμοκ
ηδ ζοκμθζηή επίδμζδ ηςκ δελζυπεζνςκ ηαζ ανζζηενυπεζνςκ κδπίςκ (ΐθάπμξ, 2011). Γ
δεφηενδ ενιδκεία αθμνά ζηδ ζοιαμθή ηδξ άηοπδξ ιαεδιαηζηήξ βκχζδξ ζηδκ ακάπηολδ
ηςκ βκςζηζηχκ δελζμηήηςκ ηςκ κδπίςκ αοηή ηδκ πενίμδμ. Λνυηεζηαζ δδθαδή βζα
ιαεδιαηζηέξ έκκμζεξ ηαζ δζαδζηαζίεξ ηζξ μπμίεξ ημ κήπζμ έπεζ ηαηαηηήζεζ ιέζα απυ ηζξ
ηαεδιενζκέξ ειπεζνίεξ πμθφ πνζκ ένεεζ ζε επαθή ιε ηδκ ηοπζηή ιαεδιαηζηή βκχζδ
(Baroody & Wilkins, 1999: 48-65). Δεκ ανέεδηε επίζδξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά
ιεηαλφ δελζυπεζνςκ ηαζ ανζζηενυπεζνςκ κδπίςκ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ μιαδμπμζήζεςκηαλζκμιήζεςκ. Δζαπζζηχεδηε υηζ ζ‘ αοηή ηδ θάζδ ηδξ ακάπηολήξ ημοξ, ηα κήπζα ηαζ ηςκ
δφμ μιάδςκ (δελζυπεζνεξ ηαζ ανζζηενυπεζνεξ), έπμοκ ηαηαηηήζεζ ηζξ βκςζηζηέξ δζενβαζίεξ
πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ εηηέθεζδ πνάλεςκ μιαδμπμίδζδξ-ηαλζκυιδζδξ. Λνυηεζηαζ βζα ηδ
δελζυηδηα δζαθμνμπμίδζδξ, ηδκ ακαβκχνζζδ δδθαδή ηςκ δζαθμνχκ ιεηαλφ ηςκ
ζημζπείςκ ηαζ ηδκ δελζυηδηα ηδξ έκηαλδξ, ηδ ζφκεεζδ δδθαδή δζαθμνεηζηχκ ζημζπείςκ ζε
έκα εκζαίμ ζφκμθμ (Λαναζηεουπμοθμξ, 1984).
ξ εκζαία μθυηδηα ηα απμηεθέζιαηα ηαηαδεζηκφμοκ ηδκ ζδιαζία επίδναζδξ ηςκ
αζμθμβζηχκ ηαζ πενζααθθμκηζηχκ παναβυκηςκ ζηδκ ακάδοζδ ηςκ βκςζηζημ-ηζκδηζηχκ
ζηακμηήηςκ ηςκ παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ. Ώκαβκςνίγεηαζ δ ζοιαμθή ηδξ ααεζάξ
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βκχζδξ ηδξ ακαημιζηήξ ηαζ θεζημονβζηήξ εβηεθαθζηήξ αζοιιεηνίαξ ηςκ κδπίςκ ηαζ δ
δζενεφκδζδ ηςκ παναβυκηςκ πμο ειπθέημκηαζ ζηδ δζαδζηαζία ιάεδζδξ ηαζ επίδμζδξ ημοξ
δφκαηαζ κα δδιζμονβήζμοκ πνμμπηζηέξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Γ
εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, ζημ πθαίζζμ ηδξ πνμζπμθζηήξ εηπαίδεοζδξ, εα πνέπεζ κα πνμάβεζ
ηζξ θεζημονβίεξ ηαζ ηςκ δφμ εβηεθαθζηχκ διζζθαζνίςκ (ακαθοηζηυξ-μθζζηζηυξ ηνυπμξ
ζηέρδξ) ηςκ κδπίςκ ιε ηδκ εθανιμβή ηαηάθθδθςκ δζδαηηζηχκ πναηηζηχκ ηαζ
ζηναηδβζηχκ ιάεδζδξ. Νοβηεηνζιέκα πνμηείκμκηαζ εζδζηέξ ηεπκζηέξ ιάεδζδξ πμο
ειπθέημοκ ηυζμ ημ ανζζηενυ υζμ ηαζ ημ δελί διζζθαίνζμ ιε θεηηζηά, μπηζηά, αημοζηζηά,
απηζηά, ηζκαζζεδηζηά, βεοζηζηά ηαζ μζθνδηζηά ενεείζιαηα. Εζ αοηυ βζαηί ηάεε ιαεδηήξ έπεζ
ορδθέξ επζδυζεζξ ζε μνζζιέκεξ δελζυηδηεξ ηαζ παιδθυηενεξ ζε άθθεξ βζαηί ηάεε δελζυηδηα
έπεζ ηδ δζηή ηδξ ζδζμιμνθία ηαζ δ εηιάεδζή ηδξ απαζηεί δζαθμνεηζηέξ ζηακυηδηεξ. Αίκαζ
θοζζηυ θμζπυκ ηάεε κήπζμ κα πανμοζζάγεζ έκα δζαθμνεηζηυ ζφκμθμ παναηηδνζζηζηχκ ςξ
πνμξ ηδκ ζπμθζηή επίδμζδ, ημ μπμίμ ααζζηά ακηζηαημπηνίγεζ ηζξ αημιζηέξ δζαθμνέξ ημο
ζηζξ δζάθμνεξ βκςζηζηέξ θεζημονβίεξ, ηζξ εζδζηέξ ζηακυηδηεξ ηαζ ηδκ πνμζςπζηυηδηα.
Ώλζμθμβχκηαξ επμιέκςξ μ/δ κδπζαβςβυξ ηζξ οπάνπμοζεξ βκχζεζξ ηαζ ζηακυηδηεξ ηςκ
δελζυπεζνςκ ηαζ ανζζηενυπεζνςκ κδπίςκ, ηα εκδζαθένμκηα, ηζξ ηθίζεζξ ηαζ βεκζηυηενα ηζξ
ιαεδζζαηέξ ημοξ ακάβηεξ έπεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα δζαιμνθχζεζ ηαηάθθδθα πενζαάθθμκηα
ιάεδζδξ, δζαθμνμπμζδιέκα πνμβνάιιαηα ηαζ δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ (πμζηίθεξ
δζδαηηζηέξ ζηναηδβζηέξ ηαζ ηεπκζηέξ) βζα κα ιπμνέζεζ ημ ηάεε κήπζμ κα εηιεηαθθεοηεί ζημ
ιέβζζημ ααειυ ηζξ ζηακυηδηεξ ημο. Άθθςζηε ημ ηζ ιαεαίκεζ ημ κήπζμ, ημ πχξ ημ ιαεαίκεζ
(ιαεδζζαηυ πνμθίθ) ηαζ ημ πχξ ιαξ δείπκεζ υηζ ημ έιαεε πνέπεζ κα ανίζηεηαζ ζε ζοιθςκία
ιε ημ επίπεδμ ηαζ ηδ ιαεδζζαηή ημο εημζιυηδηα, ηα εκδζαθένμκηά ημο ηαζ ηζξ πνμηζιήζεζξ
ημο (Λακηεθζάδμο & Ώκηςκίμο, 2008).
Νηυπμξ εα πνέπεζ κα είκαζ, δ εκενβμπμίδζδ ηαζ δ ακάπηολδ ηςκ βκςζηζηχκ ηαζ
ροπμζςιαηζηχκ ημο δελζμηήηςκ ημο κδπίμο ηαζ πνυηθδζδ βζα ιία ίζςκ εοηαζνζχκ
πνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ εα πνέπεζ κα απμηεθεί, δ ζοκεπήξ επζδίςλδ βζα ακάπηολδ υζμ ημ
δοκαηυ ηαθφηενα ηςκ δοκαημηήηςκ υθςκ ηςκ παζδζχκ πνμηεζιέκμο κα μδδβδεμφκ ζηδκ
επζηοπία. Ώκ εεςνήζμοιε ηδ βναθή, ηδ ζπεδίαζδ ηαζ ηα ιαεδιαηζηά ςξ ζφκεεηεξ
βκςζηζημ-ηζκδηζηέξ δμηζιαζίεξ, ζηζξ μπμίεξ μ πνμβναιιαηζζιυξ ηαζ δ αθθδθμοπία ηςκ
ηζκήζεςκ παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ, ηυηε δ πνμηίιδζδ πενζμφ ζοκζζηά έκακ απυ ημοξ
πζεακμφξ πανάβμκηεξ δζαθμνμπμίδζδξ ηδξ επίδμζδξ ηςκ παζδζχκ. Απίζδξ, ελαζηίαξ ηδξ
ιεβαθφηενδξ ιεηααθδηυηδηαξ ηδξ εβηεθαθζηήξ πθεονίςζδξ ζημοξ ανζζηενυπεζνεξ, ιζα
απεοεείαξ ζφβηνζζδ ηςκ αηυιςκ αοηχκ ιε ημοξ δελζυπεζνεξ πνμζθένεζ έκα ηαηάθθδθμ
πθαίζζμ βζα ηδκ εηηίιδζδ ηςκ βκςζηζηχκ ζοκεπεζχκ ηδξ ιδ ηοπζηήξ πθεονίςζδξ, ή πζμ
βεκζηά ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ εβηεθαθζηήξ πθεονίςζδξ ηαζ βκςζηζηχκ ζηακμηήηςκ (Lewis &
Harris, 1990: 319-341). Άθθςζηε, δ ιμκαδζηυηδηα ημο εβηεθάθμο ηαεεκυξ απυ ειάξ ηαζ δ
πμθοπθμηυηδηα ηςκ θεζημονβζχκ ημο απμηεθεί ορίζηδ πνυηθδζδ βζα ηδ ζφβπνμκδ ένεοκα.
Ώπαζηείηαζ επμιέκςξ πεναζηένς ιεθέηδ ιε ηδ πνήζδ κέςκ ενεοκδηζηχκ ζπεδζαζιχκ
πνμηεζιέκμο κα δζεοηνζκζζημφκ ηαζ άθθεξ πηοπέξ ημο εέιαημξ. Νοβηεηνζιέκα μ ζπεδζαζιυξ
ηαζ οθμπμίδζδ ηαηάθθδθςκ πνμβναιιάηςκ πανέιααζδξ βζα ηζξ δζαθμνεηζηέξ μιάδεξ
πνμηίιδζδξ πενζμφ ηαζ δ δζενεφκδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημοξ εα ζοκηεθμφζε ζηδκ
ακαηνμθμδυηδζδ ηαζ ακααάειζζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ (Ηδηζζχνδ, 2015).
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Νεξίιεςε
Γ πανμφζα ενβαζία εζηζάγεζ ζε ιζα πνχηδ πενζεηηζηή ελέηαζδ ημο ηνυπμο πμο ηα εβπχνζα
Λνμβνάιιαηα Νπμοδχκ (ΛΝ) ηςκ Λακεπζζηδιζαηχκ Δδνοιάηςκ εζζάβμοκ ηαζ πνμζθαιαάκμοκ ςξ
επζζηδιμκζηυ ηθάδμ ηδ Δδιζμονβζηή Γναθή (Creative Writing), ακηακαηθχκηαξ έηζζ ηζξ δζεεκείξ
ηάζεζξ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηα ακάθμβα ΛΝ ζηδκ Ξνζημαάειζα Αηπαίδεοζδ ηδξ Ηεβάθδξ ΐνεηακίαξ.
Δδζαίηενμ εκδζαθένμκ εα απμδμεεί ζηδ ζοβηνζηζηή ζοζπέηζζδ ηδξ ζημπμεεζίαξ, ηδξ δμιήξ, ηδξ
δζδαηηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ ηαζ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηςκ ζπμοδαζηχκ ηδξ Δδιζμονβζηήξ Γναθήξ (ΔΓ) ηςκ
δφμ πςνχκ ζε έκα ακηζηείιεκμ πμο πνςηίζηςξ ζημπεφεζ ζηδκ ακίπκεοζδ, ηαθθζένβεζα ηαζ ακάπηολδ
δδιζμονβζηχκ δελζμηήηςκ ηαζ ζε δεφηενμ επίπεδμ απμζημπεί ζηδ θζθμθμβζηή επάνηεζα ηςκ
ζπμοδαζηχκ. Γ ένεοκα επζηεκηνχκεηαζ ζηδ ζοβηνζηζηή ιεθέηδ ηςκ ΛΝ ζε πνμπηοπζαηυ ηαζ
ιεηαπηοπζαηυ επίπεδμ, ηαηά ηνυπμ χζηε κα ακαδείλεζ ηδκ εβπχνζα ηαζ εονςπασηή ηάζδ
πνμζέββζζδξ ηδξ δδιζμονβζηήξ έηθναζδξ ηαζ κα ακαδείλεζ έιιεζα ιε πμζμοξ ηνυπμοξ ηαζ ιε πμζμοξ
υνμοξ ιπμνεί δ ΔΓ κα βίκεζ ακηζηείιεκμ ζπμοδχκ ηδξ πακεπζζηδιζαηήξ εηπαίδεοζδξ. Γ εζζήβδζδ
επζπεζνεί, επίζδξ, ιζα πνχηδ ηαηαβναθή ηςκ ηνζηδνίςκ εζζαβςβήξ ηςκ ζπμοδαζηχκ, δζενεοκά ημ
επαββεθιαηζηυ πνμθίθ ημο δζδαηηζημφ πνμζςπζημφ ηςκ εκ θυβς ηιδιάηςκ, υπςξ ηαζ ηζξ εοηαζνίεξ
επαββεθιαηζηήξ ζηαδζμδνμιίαξ πμο οπυζπμκηαζ ζημοξ οπμρδθίμοξ. Ξέθμξ, δ ενβαζία επζπεζνεί
ιέζς ηδξ ζφβηνζζδξ ιζα πνχηδ μνζμεέηδζδ ηςκ ζφβπνμκςκ εονςπασηχκ ηάζεςκ ζηδ δζδαηηζηή
ηδξ Δδιζμονβζηήξ Γναθήξ, υπςξ ηαζ ιζα απμηίιδζδ-αλζμθυβδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ, ηαζκμημιζχκ ηαζ
εθθείρεςκ πμο εκημπίζηδηακ ζηα δφμ εεκζηά ζοζηήιαηα.
Θέμεηο-θιεηδηά:
εηπαίδεοζδ.

Δδιζμονβζηή Γναθή,

Ώββθία-Αθθάδα, Λνμβνάιιαηα Νπμοδχκ, Ξνζημαάειζα

1. Γηζαγσγή: Απόπεηξεο δηαζαθήληζεο ελόο νξηζκνύ πνπ αληηζηέθεηαη εγγελώο ζε
πεξηραξαθώζεηο
Κζ ζφβπνμκεξ εεςνίεξ ιάεδζδξ έπμοκ απμδείλεζ υηζ δ δδιζμονβζηυηδηα απμηεθεί ααζζηυ
παναηηδνζζηζηυ ηδξ ακενχπζκδξ πκεοιαηζηυηδηαξ, εκχ εζδζηά βζα ημκ νυθμ ηδξ
δδιζμονβζηήξ ακάβκςζδξ ηαζ έηθναζδξ μζ βκςζζαημί επζζηήιμκεξ έπμοκ επζζδιάκεζ υηζ
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακάβκςζδξ ηαζ βναθήξ εκενβμπμζείηαζ ζημκ ακενχπζκμ εβηέθαθμ
έκα εκκμζμθμβζηυ δίηηομ θεηηζηχκ ηαζ ζδιαζζμθμβζηχκ δεζηηχκ ιε ζδιακηζηά μθέθδ ζηδκ
ακενχπζκδ κυδζδ. Νοβηεηνζιέκα, δ δδιζμονβζηή ακάβκςζδ ηαζ μζ απυπεζνεξ πνμζςπζηήξ
έηθναζδξ θεζημονβμφκ ςξ ιζα ζζπονή χεδζδ πμθφπθεονδξ επελενβαζίαξ ηςκ
πνμζθαιαακυιεκςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ ζοκδνάιμοκ ζε έκα είδμξ ακαπνμζδζμνζζιμφ ηςκ
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ζπέζεςκ ζφκδεζδξ ακάιεζα ζηζξ πνμτπάνπμοζεξ ηαζ κέμ-θαιαακυιεκεξ βκχζεζξ ηαηά
ηνυπμ πμο μδδβμφκ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ ηαζ ηδκ εκδοκάιςζδ ηδξ
θακηαζίαξ. Κ εβηέθαθμξ δδθαδή δεκ ακηζζημζπίγεζ απθχξ ιζα ζδιαζία ζε ηάπμζα θέλδ,
αθθά εκενβμπμζεί έκα απυεεια βκχζεςκ βζα ηδκ πθδνέζηενδ ηαηακυδζδ ηδξ κέαξ βκχζδξ
ηαζ θεηηζηήξ πθδνμθμνίαξ (Swinney, 1979).
Οπυ αοηυ ημ πνίζια, δ ΔΓ εεςνήεδηε ζδιακηζηή πανάιεηνμξ ιζαξ κέαξ
εηπαζδεοηζηήξ ακηίθδρδξ, βζ‘ αοηυ ζε πμθθέξ πχνεξ μνίζηδηε ςξ αοηυκμιδ ζπμοδή ηδξ
Ξνζημαάειζαξ Αηπαίδεοζδξ, εκχ ζηαδζαηά εκηάπεδηε ςξ ααζζηυ ιεεμδμθμβζηυ ενβαθείμ
ηδξ Δζδαηηζηήξ ηδξ Γθχζζαξ ηαζ Ζμβμηεπκίαξ ή αηυια ηαζ ςξ αοημηεθέξ βκςζηζηυ
ακηζηείιεκμ ηςκ Ώκαθοηζηχκ Λνμβναιιάηςκ Νπμοδχκ (ΏΛΝ) ηδξ Λνςημαάειζαξ ηαζ
Δεοηενμαάειζαξ Αηπαίδεοζδξ (Gooch, 2001; Νοιεςκάηδ, 2012). Νηδκ πενίπηςζδ ηδξ
Αθθάδαξ, βζα πανάδεζβια, εζζάβεηαζ βζα πνχηδ θμνά ζηδ Δεοηενμαάειζα Αηπαίδεοζδ ιε ηα
ΏΛΝ ημο 2011, πνμαθέπμκηαξ πνμηεζκυιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ.
(Νοιεςκάηδ, 2012). Ξμ ενχηδια, υιςξ, πμο παναιέκεζ αηυια ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία
είκαζ ηζ μνίγμοιε ςξ «Δδιζμονβζηή Γναθή», έκακ υνμ «επείζαηημ/λεκζηυ», υπςξ ημκίγεζ μ
Εςηυπμοθμξ, πμο επζπεζνεί κα απμδχζεζ ζηα εθθδκζηά ημκ υνμ «Creative Writing» ηαζ
παναπέιπεζ ζε ιία ζεζνά δζθμνμφιεκςκ ζδιαζζχκ, υπζ ιυκμ θυβς ηςκ πμθθαπθχκ
ζδιαζζμδμηήζεχκ ημοξ, αθθά ηονίςξ θυβς ηςκ αλζμθμβζηχκ ημοξ πνμεηηάζεςκ, εθυζμκ
οπυ ιία έκκμζα ηάεε βναθή είκαζ δδιζμονβζηή (Εςηυπμοθμξ 2012; Εςηυπμοθμξ, ΐαηάθδ &
Βςβνάθμο, 2013; Εςηυπμοθμξ, 2016).
Ηζα ένεοκα ζηδ αζαθζμβναθία πμο ακαθένεηαζ ζηδ ΔΓ θηάκεζ βζα κα απμηαθφρεζ ηζξ
δζαθμνεηζηέξ ζδιαζίεξ πμο έπμοκ απμδμεεί ζπεηζηά ιε ημοξ ηνυπμοξ πμο μζ εζδζημί
ακηζθαιαάκμκηαζ ημκ ζημπυ, ηδ θεζημονβία ηαζ ημκ εηπαζδεοηζηυ ηδξ νυθμ, μζ μπμίεξ
δζαζςκίγμοκ ηζξ πανακμήζεζξ ηαζ ηζξ εκζηάζεζξ βφνς απυ ηδ εέζδ ηδξ ζηδκ αηαδδιασηή
ημζκυηδηα (Andrews, 2009; Εςηυπμοθμξ, 2014). Έηζζ, βζα πμθθμφξ δ ΔΓ εηθαιαάκεηαζ ςξ
ζοκχκοιμ ηδξ θμβμηεπκζηήξ παναβςβήξ, εκχ άθθμζ ηδκ ηαοηίγμοκ ιε ηδ δοκαηυηδηα
παναβςβήξ ιζαξ πνςηυηοπδξ βναπηήξ ζφκεεζδξ ή ακαζφκεεζδξ, δ μπμία δεκ πενζμνίγεηαζ
ιυκμ ζηδ θμβμηεπκζηή βναθή, αθθά ιπμνεί κα ηαθφπηεζ έκα εονφ θάζια ηεζιεκζηχκ εζδχκ
(Ramet, 2004). Ηέζα ζε αοηυ ημ πθαίζζμ, δ πζμ ζηακμπμζδηζηή ζδιαζζμδυηδζδ ηδξ έκκμζαξ
δίκεηαζ απυ ημοξ πνμζθαιαάκμκηεξ ηδ ΔΓ ςξ ιζα ηαζκμηυιμ δζδαηηζηή δζαδζηαζία ιε ζαθή
παζδαβςβζηά μθέθδ απμζπχκηαξ ηδκ απυ ηδκ άιεζδ ελάνηδζδ ηδξ θμβμηεπκζηήξ εεςνίαξ
ηαζ ηνζηζηήξ. Έηζζ, δ ΔΓ ακαθένεηαζ ζε μπμζαδήπμηε άζηδζδ βναπημφ θυβμο πμο εεςνείηαζ
πνςηυηοπμξ, ακηζζοιααηζηυξ, αοηυ-ακαεεςνδηζηυξ ηαζ ροπμεεναπεοηζηυξ βζα ημκ
βνάθμκηα (Dawson 2005; Εςηυπμοθμξ, 2014).
Πςνίξ αιθζαμθία, ηα κευηενα δεδμιέκα ζημκ ημιέα ηδξ θμβμηεπκζηήξ εεςνίαξ
αμήεδζακ ζε ηάπμζμ ααειυ ηδκ επζπεζνδιαημθμβία ηςκ οπένιαπςκ ηδξ ΔΓ ηαζ
ζοβηεηνζιέκα, μζ εεςνίεξ ημο Faucault (1979) ηαζ πμθφ πενζζζυηενμ ηδξ Kristeva (1980),
πμο πνυηεζκε ηδκ πνυζθδρδ ημο θμβμηεπκζημφ ηεζιέκμο ςξ δζαηείιεκμ, δδθαδή ςξ
ζοκάκηδζδ άθθςκ ηεζιέκςκ. Έηζζ, ακ θάαμοιε οπυρδ ιαξ ηαζ ηζξ ακαβκςζηζηέξ εεςνίεξ,
πμο είπακ ζζπονυ ακηίηηοπμ ζημκ πχνμ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ζπμοδχκ, ηάεε επαθή ιε έκα
ηεζιεκζηυ είδμξ είηε ςξ ακαβκςζηζηή ειπεζνία είηε ςξ ζοββναθζηή πνάλδ απμηεθεί ιζα
δναζηδνζυηδηα δδιζμονβζηή/ ακαηαηαζηεοαζηζηή, υηακ είκαζ εημφζζα ηαζ ροπαβςβζηή.
Νοκεπχξ, δ ΔΓ πμο επζηεκηνχκεηαζ ζηδ ζδιαζία ηδξ ακαβκςζηζηήξ πνμζέββζζδξ ηαζ ηδξ
βναπηήξ έηθναζδξ ςξ δδιζμονβζηχκ ειπεζνζχκ πμο εκζζπφμοκ ηδκ ακαθοηζηή ηαζ
ενιδκεοηζηή ζηακυηδηα, δζηαζχκεηαζ ακαθμνζηά ιε ααζζηέξ εέζεζξ ηδξ ηαζ εηπαζδεοηζηέξ
πναηηζηέξ πμο είπακ ανπζηά πνμηαθέζεζ ηδκ πενζθνυκδζδ απυ ηδκ αηαδδιασηή ημζκυηδηα
ηςκ θμβμηεπκζηχκ ζπμοδχκ (Andrews, 2009; Ημοθθά, 2012). Οπυ αοηή ηδκ μπηζηή, δ ΔΓ εα
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ιπμνμφζε κα εκηαπεεί ζημκ πχνμ ηδξ Φζθμθμβίαξ ςξ ηέπκδ ηδξ ζοββναθήξ ηαζ ςξ
θμβμηεπκζηή εεςνία ηδξ ακάβκςζδξ, ακ ηαζ ηα πεδία ηαζ μζ πχνμζ πμο ηδκ μζηεζχκμκηαζ
ζοκεπχξ αολάκμκηαζ, αθμφ ηα ηεθεοηαία πνυκζα μζ Λμθζηζζιζηέξ ζπμοδέξ ηαζ μζ
Γναθζζηζηέξ Ξέπκεξ ηδκ εκηάζζμοκ ζηα βκςζηζηά ημοξ πεδία. Λανάθθδθα, ηα
εκδζαθένμκηα ηςκ ενεοκδηχκ ηδξ ηαθφπημοκ έκα εονφ θάζια δζεπζζηδιμκζηχκ
πνμζεββίζεςκ ηαζ δζεηδζημφκ ααειζαία ηδκ επζζηδιμκζηή εβηονυηδηα ηαζ αοημκμιία ημο
πχνμο ημοξ (Εςηυπμοθμξ, 2012; 2014).
Ακ ηαηαηθείδζ, μ υνμξ ηδξ ΔΓ εα θέβαιε υηζ πνδζζιμπμζείηαζ ζήιενα δζηηά, ηαεχξ ιε
αοηυκ ημκ πνμζδζμνζζιυ ακαθενυιαζηε ηυζμ ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ ζηακυηδηαξ εκυξ
οπμηεζιέκμο κα εθέβπεζ ηζξ δδιζμονβζηέξ ζηέρεζξ ηαζ κα ηζξ εηθνάγεζ άνηζα, αθθά ηαζ ζημ
ζφκμθμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πναηηζηχκ πμο απμζημπμφκ ζηδκ ηαηάηηδζδ ζοββναθζηχκ
δελζμηήηςκ ιε έιθαζδ ζηδ θμβμηεπκζηή βναθή, δζεβείνμκηαξ ηαηάθθδθα ηδ
δδιζμονβζηυηδηα ηςκ ζπμοδαζηχκ (Νμοθζχηδξ, 1995; Ημοθθά, 2012).
2. Ιηα ζπλνπηηθή αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηεο ΔΓ ζηελ Πξηηνβάζκηα Γθπαίδεπζε ζε
δηεζλέο θαη εζληθό επίπεδν
Γ επακάηαιρδ ηδξ ΔΓ ςξ παζδαβςβζηή ηάζδ ζημκ ζφβπνμκμ δοηζηυ ηυζιμ ζπεηίγεηαζ
άιεζα ιε ημζκςκζηέξ ελεθίλεζξ ηαζ ηζξ ιεηααμθέξ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ πμο
ζοκηεθέζηδηακ ιέζα ζημκ 20μ αζχκα. Ξμκίγμοιε ηδ θέλδ «επακάηαιρδ», βζαηί δ ηαηαβςβή
ηδξ παναπέιπεζ, ζφιθςκα ιε ημκ Εαναηίηζζμ (2012), εοεέςξ ζημ ιάεδια ηδξ νδημνζηήξ
πμο απμηεθμφζε βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ήδδ απυ ηδκ ανπαία Αθθάδα. Κ Ώνζζημηέθδξ
απμηεθεί ιία απυ ηζξ πνχηεξ πδβέξ υπμο εκημπίγμοιε οπμδείλεζξ ζημοξ ιαεδηέξ ημο
ζπεηζηά ιε ημκ βναπηυ ημοξ θυβμ. Γ ηθαζζηή ιέεμδμξ δζδαζηαθίαξ ηδξ βναθήξ,
θμβμηεπκζηήξ ηαζ ιδ, ηδξ άζηδζδξ ζημκ πνμθμνζηυ ηαζ βναπηυ θυβμ, δδθαδή, δζα ηδξ
ιίιδζδξ οθμθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ απμηέθεζε ημκ ηονίανπμ ηνυπμ πνμζέββζζδξ ηδξ
Γθχζζαξ ηαζ ηδξ Ζμβμηεπκίαξ ιέπνζ ηαζ ηα ιέζα ημο 19μο αζχκα (Εςηυπμοθμξ, 2012; 2014).
Γ νδημνζηή, ςζηυζμ, απαλζχεδηε ααειζαία, εζδζηά υηακ πνμηάεδηε -ιε ημκ νμιακηζζιυ- δ
έκκμζα ηδξ θμβμηεπκίαξ, βζαηί ιέπνζ ηυηε δεκ δζαπςνζγυηακ μοζζαζηζηά μ θμβμηεπκζηυξ
θυβμξ απυ άθθεξ ιμνθέξ θυβμο, υπςξ μ δμηζιζαηυξ. Νήιενα ζηα ενβαζηήνζα ΔΓ μζ ηεπκζηέξ
αοηέξ θαίκεηαζ κα επζζηνέθμοκ ηαζ κα οπμζηδνίγεηαζ υηζ δ ζοββναθζηή πνάλδ είκαζ
απμηέθεζια πνςηίζηςξ ζοζηδιαηζηήξ ενβαζίαξ ηαζ υπζ ηυζμ έιπκεοζδξ (Εαναηίηζζμξ,
2012; Νμοθζχηδξ, 2012).
Νφιθςκα ιε ημκ Myers, πμο έβναρε ημ 2006 ηδκ πθήνδ ιεθέηδ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ ΔΓ
The Elephants Teach: Creative Writing since 1880, δ απανπή ηδξ είκαζ πενίπθμηδ ηαζ
ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ ημο ηζκήιαημξ ηδξ «πνμμδεοηζηήξ εηπαίδεοζδξ» ζηδκ
αιενζηακζηή Δεοηενμαάειζα Αηπαίδεοζδ ζηζξ ανπέξ ημο 20μο αζχκα. Αίπακ πνμδβδεεί,
ςζηυζμ, ζηα αιενζηάκζηα Λακεπζζηήιζα εηθνάζεζξ αιθζζαήηδζδξ ηδξ ζπμθαζηζηήξ
πνμζέββζζδξ ηδξ Ζμβμηεπκίαξ, πμο αδοκαημφζε κα ζοθθάαεζ ηδ γςηζηή δοκαηυηδηά ηδξ κα
ακακεχκεζ ημκ αζζεδηζηυ ηδξ ηακυκα. Λνχημξ μ Hughes Mearns (1958) πνδζζιμπμίδζε ημκ
υνμ «δδιζμονβζηή βναθή» ςξ ιία κέα ιέεμδμ δζδαζηαθίαξ, πμο απμζημπμφζε ζηδκ
εκίζποζδ ηδξ δδιζμονβζηήξ έηθναζδξ.
Νηα 1930 βζα πνχηδ θμνά εκηάζζεηαζ δ ΔΓ ςξ αοηυκμιμ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ζημ
Λακεπζζηήιζμ ηδξ Iowa, αημθμοεχκηαξ ηζξ ανπέξ ηδξ Θέαξ Ενζηζηήξ. Ξα ιαεήιαηα ηδξ ΔΓ
ζφκημια αολάκμκηαζ, δζαηδνχκηαξ ηζξ παζδαβςβζηέξ ανπέξ ημο Mearns, εκχ ιεηά ηα ιέζα
ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‗60 πμθθαπθαζζάγμκηαζ ηαζ ανπίγμοκ πζα κα θεζημονβμφκ ςξ ηιήιαηα
πνμεημζιαζίαξ επίδμλςκ ζοββναθέςκ, αθθά ηαζ κα πνμζηαθμφκ ζοββναθείξ ςξ
δζδάζημκηεξ.
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Νηαδζαηά δ ΔΓ ακελανηδημπμζήεδηε απυ ηα πνμβνάιιαηα αββθζηήξ θζθμθμβίαξ ζημ
αββθμζαλμκζηυ ζφζηδια, εκχ μζ εηπαζδεοηέξ ηδξ ζοκεζδδημπμίδζακ υηζ πνεζάγεηαζ έκαξ
ακαπνμζδζμνζζιυξ ηδξ αηαδδιασηήξ θμβζηήξ ηαζ ηδξ πεζεανπίαξ πμο απαζημφζε δ
παναδμζζαηή ιεθέηδ ηδξ θμβμηεπκζηήξ εεςνίαξ. Γζ‘ αοηυ, ημ παζδαβςβζηυ εκδζαθένμκ
ζηνάθδηε ζηδ δζαιυνθςζδ εκυξ ηθίιαημξ ηαζ ιζαξ ιεεμδμθμβζηήξ δζαδζηαζίαξ πμο εα
ηαθθζενβμφζε ηδ δδιζμονβζηυηδηα ηαζ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ (Myers, 2006; Andrews, 2009). Νηδ
δεηαεηία ημο 1970 παναηδνήεδηε ιζα έηνδλδ εκδζαθένμκημξ βζα ηα Λνμπηοπζαηά
Λνμβνάιιαηα Νπμοδχκ (ΛΛΝ) ΔΓ, ηαεχξ βκςζημί ζοββναθείξ απμθάζζγακ κα
ζηεθεπχζμοκ αοηά ηα ηιήιαηα, αθθά ηαζ ζδιακηζηή αφλδζδ ζηδ δδιζμονβία
Ηεηαπηοπζαηχκ ΛΝ πμο ειπενζείπακ πνμβνάιιαηα ΔΓ. Ώπυ ηδ δεηαεηία ημο ‗80 πθέμκ δ ΔΓ
εδναζχεδηε ςξ επζζηδιμκζηυ ακηζηείιεκμ ηςκ αββθζηχκ ηαζ αιενζηακζηχκ ζπμοδχκ. Ώπυ
ηδ δεηαεηία ημο ‘90, υιςξ, ημ εκδζαθένμκ ιεζχεδηε ζδιακηζηά ηαζ αηυια ηαζ ανααεοιέκμζ
ζοββναθείξ δεκ έανζζηακ εφημθα, ηαθά αιεζαυιεκδ ενβαζία ζημκ πχνμ. Λανέιεζκε,
ςζηυζμ, έκα ζηαεενυ επζζηδιμκζηυ πεδίμ ιέζα ζηζξ Ώκενςπζζηζηέξ Νπμοδέξ, πανυθμ πμο
εεςνήεδηε απυ πμθθμφξ υηζ είκαζ ζδιακηζηυ ηα πνμβνάιιαηα ΔΓ κα παναιέκμοκ
ζοκδεδειέκα ιε ηζξ αββθζηέξ ζπμοδέξ, πνμηεζιέκμο κα είκαζ πζμ δζαζθαθζζιέκδ ηαζ δ
επζζηδιμκζηή ηαηάνηζζδ ηςκ ζπμοδαζηχκ, αθθά ηαζ δ επαββεθιαηζηή ζηαδζμδνμιία ημοξ
(Radavich, 1999). Ακδεζηηζηά είκαζ ηα κμφιενα ηςκ ΗΛΝ, πμο παναεέηεζ μ Εςηυπμοθμξ
(2014), βζα ηδ δοκαιζηή πμο δζαηδνεί μ ηθάδμξ ζηδ ΐνεηακία, ηαεχξ ημ 2000
θεζημονβμφζακ 40 ΛΗΝ ΔΓ ζηδ πχνα, ηα μπμία έθηαζακ ηα 90 ημ 2011.
ζμκ αθμνά ζηα πνχηα αήιαηα ηδξ ΔΓ ζηδκ Αθθάδα, εκημπίγμοιε απυ ηα ηέθδ ηδξ
δεηαεηίαξ ημο 1980 ζειζκάνζα ηονίςξ απυ ζοββναθείξ, εκχ ημ 1996 δζδάζηεηαζ βζα πνχηδ
θμνά ςξ ζειζκανζαηυ ιάεδια ζε Ξιήιαηα λέκςκ θζθμθμβζχκ (Θηζμφδδ, 2012;
Εςηυπμοθμξ, 2014). Ηέπνζ ημ 2013 είπακ ηαηαβναθεί 24 πνμζθενυιεκα πνμπηοπζαηά ηαζ
ιεηαπηοπζαηά ιαεήιαηα πμο εκζηενκίγμκηακ ηδ θμβζηή ηδξ Δδιζμονβζηήξ Γναθήξ
(Φζθζππμπμφθμο, 2013). Ηζα ζδιακηζηή ζηνμθή ζοκηεθείηαζ ημ 2008-2009 ιε ηδ
εεζιμεέηδζδ ημο πνχημο ΗΛΝ ΔΓ ζηδκ Αθθάδα απυ ημκ θμβμηέπκδ ηαζ πακεπζζηδιζαηυ
Η. Νμοθζχηδ ηαζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ δζεεκχκ ζοκεδνίςκ ΔΓ πμο ακαδεζηκφμοκ ηδ
δοκαιζηή ημο επζζηδιμκζημφ αοημφ πχνμο ζηδκ Αθθάδα (Εςηυπμοθμξ, 2014; 2016). Ώπυ ημ
έημξ 2014-2015 εβηνίκεηαζ ημ ΛΗΝ «Δδιζμονβζηή βναθή ηαζ εηδμηζηή παναβςβή βζα ημ
παζδί: απυ ημ ζπμθζηυ ζημ ελςζπμθζηυ αζαθίμ» ζημ Ξιήια Απζζηδιχκ Λνμζπμθζηήξ Ώβςβήξ
ηαζ Αηπαίδεοζδξ (ΏΛΘ), ημ μπμίμ απυ ημ έημξ 2016-2017 ιεημκμιάγεηαζ ζε «Δδιζμονβζηή
βναθή βζα ηδ θμβμηεπκία ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ». Ξέθμξ, ηδκ αηαδδιασηή πνμκζά 2016-2017
θεζημονβεί βζα πνχηδ θμνά ημ ΛΗΝ ΔΓ ημο Αθθδκζημφ Ώκμζπημφ Λακεπζζηδιίμο (ΑΏΛ), ημ
μπμίμ οθμπμζείηαζ ιε ελ απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδ ηαζ ζε ζοκενβαζία ιε ημ ΛΗΝ ημο
Λακεπζζηδιίμο Δοηζηήξ Ηαηεδμκίαξ.
3. Ιεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Γ ένεοκα ιαξ επζηεκηνχκεηαζ ζηδ ζοβηνζηζηή ηαηαβναθή ηςκ ΛΝ ΔΓ ΐνεηακίαξ ηαζ
Αθθάδαξ, ακ ηαζ πνέπεζ κα ημκίζμοιε πςξ δεκ ιπμνμφκ κα ζοβηνζεμφκ ιε ζζυηζιμ ηνυπμ
ΛΝ ιζαξ απυ ηζξ πχνεξ πμο έααθε πνχηδ ηζξ αάζεζξ ηδξ ΔΓ ηαζ ΛΝ ηδξ Αθθάδαξ, πμο ιυθζξ
πνυζθαηα μνβάκςζε ιεηαπηοπζαηά πνμβνάιιαηα ηαζ ζηδκ μπμία δεκ οπάνπεζ αηυια
αιζβέξ πνμπηοπζαηυ πνυβναιια ΔΓ. Ώθεηδνία ηδξ ένεοκαξ ιαξ οπήνλακ ηα απμηεθέζιαηα
απυ ηδ αάζδ δεδμιέκςκ bachelorsportal.eu βζα ηα πνμπηοπζαηά ΛΝ, ιε θίθηνμ Γκςιέκμ
ΐαζίθεζμ ηαζ ΔΓ, πμο ιαξ έδςζε 164 πνμπηοπζαηά πνμβνάιιαηα ηαζ απυ ηδκ ακηίζημζπδ
αάζδ δεδμιέκςκ βζα ιεηαπηοπζαηά ΛΝ, mastersportal.eu, εκημπίζαιε 142 ηαηαβναθέξ.
Έπεζηα απυ ηδκ ηαηαβναθή ηαζ ιεθέηδ ημοξ ακαθμνζηά ιε ημοξ ζηυπμοξ, ηδ δμιή ημοξ, ηα
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ηνζηήνζα εζζαβςβήξ ηςκ ζπμοδαζηχκ, ηδ δζδαηηζηή ιεεμδμθμβία, ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ
ζπμοδαζηχκ, ηα επαββεθιαηζηά ημοξ δζηαζχιαηα ηαζ ημ πνμθίθ ηςκ δζδαζηυκηςκ
πνμπςνήζαιε ζε ιζα πνχηδ ζοβηνζηζηή απμηίιδζδ ηςκ δφμ ζοζηδιάηςκ, επζδζχημκηαξ
κα θακενςεμφκ μζ ζφβπνμκεξ ηάζεζξ ηαζ μζ υπμζεξ αζοκέπεζεξ ή εθθείρεζξ ηδξ δμιήξ ηςκ
πακεπζζηδιζαηχκ ΛΝ ζε εεκζηυ ή δζεεκέξ επίπεδμ.







4. Αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ
4.1 Δνκή θαη ζεκαηνινγηθή δηάξζξσζε ησλ ΝΝΟ θαη ΙΝΟ Δεκηνπξγηθήο Γξαθήο
ζμκ αθμνά ζηα πνμπηοπζαηά ΛΝ, ζηδ ζοκηνζπηζηή ημοξ πθεζμρδθία ζοκδοάγμκηαζ ιε
αββθζηέξ ζπμοδέξ ή ηαζ άθθεξ θζθμθμβίεξ, εκχ ζοπκά ζοκδοάγμκηαζ ηαζ ιε
δδιμζζμβναθζηέξ ή πμθζηζζιζηέξ ζπμοδέξ. Νοβηεηνζιέκα, εκημπίζαιε ημοξ ελήξ ηφπμοξ
πνμπηοπζαηχκ ΛΝ ηαηά ζεζνά ζοπκυηδηαξ:
Ώοηά πμο ζοκδοάγμοκ Ώββθζηή ηαζ Ώιενζηακζηή Ζμβμηεπκία ηαζ ΔΓ (αθ. BA English literature
and creative writing, Northumbria University Newcastle)
Ώββθζηή Γθχζζα, Ζμβμηεπκία ηαζ ΔΓ, (αθ. ΐΏ English with Creative writing ζημ Queen Mary
University of London),
Δδιμζζμβναθία/ΗME ηαζ ΔΓ (αθ. ΐΏ Creative Studies and English Language, Prifysgol Bangor
University),
Θέαηνμ/Εζκδιαημβνάθμξ ηαζ ΔΓ (αθ. ΐΏ, Theatre and Creative Writing, Brunel University) ηαζ
Δζημνία ηαζ ΔΓ (αθ. ΐΏ, Creative writing and history, University of Chichester).
Ώκαθμνζηά ιε ηα ιεηαπηοπζαηά ΛΝ, πμθθά απυ αοηά είκαζ ζδζαίηενα ελεζδζηεοιέκα
(MA Children‘s Literature, University of Roehampton; MLitt. Playwriting & Dramaturgy,
University of Glasgow), εκχ άθθα ζπεηίγμκηαζ ιε Φζθμθμβία (MA Creative Writing, University
of Westminster), ιε δδιμζζμβναθία (αθ. MFA Creative writing, University of Surrey) ή ιε
πμθζηζζιζηέξ ζπμοδέξ, αηυια ιε άθθεξ ηέπκεξ, υπςξ ιμοζζηέξ ζπμοδέξ (αθ. MA Creative
Writing, University of Southampton).
Ξα εθθδκζηά ΛΗΝ ΔΓ είκαζ ηνία: ημ ιεηαπηοπζαηυ «Δδιζμονβζηή Γναθή-Creative
Writing» ημο ηιήιαημξ Θδπζαβςβχκ ζημ Λακεπζζηήιζμ Δοηζηήξ Ηαηεδμκίαξ (ΛΗΝ ΔΓ Δοη.
Ηαηεδμκίαξ), ημ ιεηαπηοπζαηυ ημο ηιήιαημξ Απζζηδιχκ Λνμζπμθζηήξ Ώβςβήξ ηαζ
Αηπαίδεοζδξ ημο ΏΛΘ ιε ηίηθμ «Δδιζμονβζηή βναθή βζα ηδ θμβμηεπκία ηαζ ηδκ
εηπαίδεοζδ» (ΛΗΝ ΔΓ ΏΛΘ) ηαζ δ «Δδιζμονβζηή Γναθή» ημο Αθθδκζημφ Ώκμζπημφ
Λακεπζζηδιίμο (ΔΓ ΑΏΛ). Ξα δομ πνχηα απμδέπμκηαζ ηδ δζπθή οπυζηαζδ ηδξ ΔΓ ςξ
επζζηδιμκζηυ πεδίμ ζηδκ μπμία ακαθενεήηαιε κςνίηενα, ιζαξ ηαζ ημ πνχημ έπεζ δφμ
ηαηεοεφκζεζξ, ζοββναθή ηαζ εηπαίδεοζδ, εκχ ημ δεφηενμ ηδ δδθχκεζ ήδδ απυ ημκ ηίηθμ
ημο. Νημ ιεηαπηοπζαηυ ημο ΑΏΛ δεκ οπάνπεζ ακάθμβδ θακενή δζάηνζζδ. θα ζοκδοάγμοκ
ιαεήιαηα θζθμθμβζηά, υπςξ ζζημνία ηαζ εεςνία θμβμηεπκίαξ, δζδαηηζηή ηδξ ΔΓ, αθθά ηαζ
πζμ δδιζμονβζηά, υπςξ εεαηνζηή βναθή (ΔΓ-ΔΗαη) ηαζ ενβαζηήνζα ΔΓ (ΑΏΛ).
πςξ ηαζ ζηα εθθδκζηά ΛΗΝ, μζ ζζημζεθίδεξ ηςκ ΛΝ ηδξ ΐνεηακίαξ (ΛΛΝ ηαζ ΛΗΝ),
έπμοκ ιζα βεκζηή εζζαβςβή πανμοζίαζδξ ημο πνμβνάιιαημξ, ακαθένμοκ ζοβηεηνζιέκμοξ
ζηυπμοξ/δελζυηδηεξ πμο εα ακαπηφλεζ μ ζπμοδαζηήξ, ηαεχξ ηαζ ηα επαββεθιαηζηά
δζηαζχιαηα ηαζ ημοξ πχνμοξ πμο ιπμνμφκ μζ απυθμζημζ κα ζηαδζμδνμιήζμοκ.
Λανμοζζάγμοκ, επίζδξ, ηδ δμιή ηςκ ΛΝ, οπμπνεςηζηά ηαζ επζθεβυιεκα ιαεήιαηα,
ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ, ημ οπυααενμ ηςκ εηπαζδεοηχκ ηαζ ημοξ ηνυπμοξ αλζμθυβδζδξ. Νε
ιζα πνχηδ απμηίιδζδ, ηα εθθδκζηά ηαζ ανεηακζηά ΛΝ δείπκμοκ κα μνβακχκμκηαζ ιε αάζδ
ηζξ πζμ ζφβπνμκεξ εεςνίεξ βζα ηδ ΔΓ, ηδκ μπμία ακαβκςνίγμοκ ςξ αοηυκμιμ επζζηδιμκζηυ
πεδίμ ηαζ ηδκ ίδζα ζηζβιή ηδκ ακαδεζηκφμοκ ζε έκα πνμκμιζαηυ πχνμ δζεπζζηδιμκζηχκ
ενεοκχκ, εθυζμκ ζπεηίγεηαζ ηαζ αθθδθεπζδνά άιεζα ηυζμ ιε ηδ Φζθμθμβζηή επζζηήιδ ηαζ
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άθθεξ ηαθθζηεπκζηέξ ζπμοδέξ, αθθά ηαζ ηδ δζδαηηζηή ηςκ Ώκενςπζζηζηχκ Απζζηδιχκ (αθ.
BA Theatre and Creative Writing, Brunel University; ΛΗΝ ΔΓ ΑΏΛ; ΛΗΝ ΔΓ Δοη. Ηαηεδμκίαξ).
Γεκζηά, ηα ανεηακζηά ΛΛΝ ηαεχξ ηαζ ηα εθθδκζηά ηαζ ανεηακζηά ΛΗΝ εηθαιαάκμοκ ηδ
ΔΓ πενζζζυηενμ ςξ ιζα εθεφεενδ έηθναζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο ακενχπμο (εκήθζηα ή
ακδθίημο) ηαζ ηδκ πενζβνάθμοκ ςξ έκα απμηεθεζιαηζηυ ιέζμ ηαθθζένβεζαξ ηδξ θακηαζίαξ
(Dawson, 2005). Έηζζ, δ ΔΓ πανμοζζάγεηαζ ζε εθθδκζηά ηαζ ανεηακζηά ΛΝ κα εζηζάγεζ ζηδ
δζαδζηαζία, ηδ ζοββναθή ηαζ βζ‘ αοηυ μζ ζπμοδέξ ΔΓ, εζδζηά μζ ιεηαπηοπζαηέξ ζηδκ
ΐνεηακία (αθ. ΗΏ Creative Writing-Novels, City University of London), γδημφκ ςξ
πνμαπαζημφιεκμ ή ςξ ααζζηή πανάιεηνμ ηδξ θμβμηεπκζηήξ ηαηάνηζζδξ ηδ ιεθέηδ ηδξ
θμβμηεπκζηήξ βναιιαηείαξ, αθθά ηδκ ίδζα ζηζβιή δζεηδζημφκ ιζα αοηυκμιδ πενζμπή
άζηδζδξ ηδξ βναθήξ, δζυηζ ζημκ ααειυ πμο απμηεθεί ηαθθζηεπκζηή άζηδζδ ηαζ αζςιαηζηή
ιέεμδμ πνμζέββζζδξ ημο βναπημφ ηαζ πνμθμνζημφ θυβμο, αημθμοεεί αοηυκμιδ δζαδνμιή
(Morley, 2007; Εςηυπμοθμξ, & Λαπακηςκάηδξ, 2011).
Eίκαζ ζαθέξ, ςζηυζμ, υηζ δ απμοζία αιζβμφξ ΛΛΝ ΔΓ ζηδκ Αθθάδα ή έζης μνβάκςζδ
ηάπμζμο ηιήιαημξ ιε ζζυηζιδ ζοιπανάηαλδ ηδξ ΔΓ ιε ηζξ θζθμθμβζηέξ ζπμοδέξ, δεκ
επζηνέπεζ ημκ ααειυ αοημκμιίαξ πμο δζεηδζημφκ ηα αββθζηά ιεηαπηοπζαηά. Γζ‘ αοηυ
θαίκεηαζ υηζ ζηδ δμιή ηςκ εθθδκζηχκ ΛΗΝ βίκεηαζ πνμζπάεεζα βεθφνςζδξ αοημφ ημο
ηεκμφ, υπςξ ηαζ ηςκ πζεακχκ βκςζηζηχκ εθθεζιιάηςκ ηςκ ζπμοδαζηχκ πμο δεκ
πνμένπμκηαζ απυ Φζθμθμβζηά ηιήιαηα, ιε απμηέθεζια ηα ενβαζηήνζα κα ζοκδοάγμκηαζ ιε
ιαεήιαηα ηαηάνηζζδξ ζηζξ εθθδκζηέξ ζπμοδέξ (αθ. ΛΗΝ ΔΓ ΑΏΛ; ΛΗΝ ΔΓ Δοη. Ηαηεδμκίαξ).
Ώκηίεεηα, ζηδκ Ώββθία ηαζ εζδζηά ζηα ΛΗΝ παναηδνείηαζ ζοκήεςξ ιζα ζαθήξ ελεζδίηεοζδ,
ιε ηεθζηυ ζηυπμ ηδ βναθή εκυξ ηεζιεκζημφ είδμοξ πμο ακήηεζ ζημκ δδιζμονβζηυ θυβμ, υπςξ
ιοεζζηυνδια ή εεαηνζηυ, εκ είδδ δζπθςιαηζηήξ. Λάκηςξ ηαζ ζηα δφμ εεκζηά ζοζηήιαηα
επζζδιαίκεηαζ ημ εκδζαθένμκ βζα ηδκ εκδιένςζδ ηςκ ζπμοδαζηχκ ημοξ βζα υθα ηα ζηάδζα
ζοββναθήξ, επζιέθεζαξ ηαζ έηδμζδξ εκυξ αζαθίμο ιε εζδζηά ενβαζηήνζα.
4.2 Οηνρνζεζία ησλ ΝΝΟ θαη ΙΝΟ θαη επηδησθφκελεο δεμηφηεηεο
ζμκ αθμνά ζημοξ ζηυπμοξ, ηα αββθζηά ΛΝ ΔΓ, πνμπηοπζαηά ηαζ ιεηαπηοπζαηά,
επζηεκηνχκμκηαζ ζηδκ εηιάεδζδ ηδξ θμβμηεπκζηήξ βναθήξ ηαζ δεοηενμβεκχξ ηαθθζενβμφκ
ηαζ άθθμο ηφπμο ζοββναθζηέξ δελζυηδηεξ, υπςξ δζάθμνα δδιμζζμβναθζηά είδδ θυβμο,
ιεεμδμθμβία ηαζ δζάνενςζδ ζπμοδχκ πμο αημθμοεμφκ ηαζ ηα εθθδκζηά ΛΗΝ. Γεκζηά,
πανά ημ εκδζαθένμκ ηδξ ΔΓ βζα υθα ηα ηεζιεκζηά είδδ, έιθαζδ δίκεηαζ ζε ηείιεκα πμο
ειπίπημοκ ζηδκ πμζδηζηή θεζημονβία ηδξ βθχζζαξ (Εαναηίηζζμξ, 2012).
Ξα εθθδκζηά πνμβνάιιαηα ακαθένμοκ νδηά ηζξ επζδζςηυιεκεξ δελζυηδηεξ πμο
εέθμοκ κα ακαπηφλμοκ μζ ζπμοδαζηέξ ημοξ, μνίγμκηαξ ζοβηεηνζιέκμοξ ιαεδζζαημφξ
ζηυπμοξ. Αζδζηυηενα, απμζημπμφκ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ δδιζμονβζηήξ έηθναζδξ ηαζ ηδκ
ακάπηολδ ηδξ δδιζμονβζηήξ ζηέρδξ ιέζα απυ ηδ δζδαηηζηή ηεπκζηχκ πμο ηζξ εοκμμφκ (αθ.
επίζδξ, ΐrown 1997), πςνίξ κα αηονχκμοκ ημ ζημζπείμ ροπαβςβίαξ πμο ειπενζέπεζ δ
αζςιαηζηή ιάεδζδ (Εαναηίηζζμξ, 2012). Γ έκκμζα ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ κμδιαημδμηείηαζ
ζηα ΛΝ ιέζα απυ ηδ ζφκδεζδ ιε ιζα δζαδζηαζία εκενβμπμίδζδξ ηδξ θακηαζίαξ. Νηδ
ζημπμεεζία ημοξ επζζδιαίκεηαζ δ δζαδζηαζία άζηδζδξ ζημκ δδιζμονβζηυ θυβμ ηαζ
ημκίγεηαζ δ ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ιέζα απυ ηδ βναθή (Εςηυπμοθμξ, 2014; ΛΗΝ ΔΓ
ΑΏΛ).
Κζ ζηυπμζ πμο ηαεμνίγμοκ ηα εθθδκζηά ΛΗΝ είκαζ εκδεζηηζημί ηςκ δελζμηήηςκ πμο
ηαθθζενβμφκ ζημοξ θμζηδηέξ ημοξ. Ώοηέξ ακαθένμκηαζ ηαζ ζηδ θζθμθμβζηή ηαηάνηζζδ πμο
εα απμημιίζμοκ μζ ζπμοδαζηέξ ζπεηζηά ιε ηδκ ζζημνία, εεςνία ηαζ ηνζηζηή ηςκ
θμβμηεπκζηχκ εζδχκ ηδξ εθθδκζηήξ ηαζ παβηυζιζαξ θμβμηεπκζηήξ παναβςβήξ, υζμ ηαζ ζηδκ
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παζδαβςβζηή επάνηεζα ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ δδιζμονβζηχκ δοκαημηήηςκ ημοξ. Ώκάθμβεξ
ςξ ηαζ πακμιμζυηοπεξ ζοπκά δελζυηδηεξ ηαζ ζημπμεεζία παναηδνμφιε ηαζ ζηα ανεηακζηά
ΛΝ, ηα μπμία ακαθένμκηαζ ζηδκ εονεία θζθμθμβζηή/ζζημνζηή βκχζδ ηαζ ηαηάνηζζδ πμο εα
θάαμοκ μζ ζπμοδαζηέξ ημοξ, εκχ επζζδιαίκμοκ υηζ δ ειαάεοκζδ ζε πμζηίθα ηεζιεκζηά είδδ
ημοξ ακμίβεζ πμζηίθεξ επαββεθιαηζηέξ εοηαζνίεξ, απυ ηδ αζμιδπακία ηαζ ηα ιέζα
επζημζκςκίαξ ιέπνζ ηδκ ένεοκα ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ (αθ. BA Theatre and Creative Writing,
Brunel University; ΛΗΝ Δοη. Ηαηεδμκίαξ).
Ηάθζζηα, ζηα αββθζηά ΛΛΝ ηαζ ΛΗΝ ημκίγεηαζ ζδζαίηενα δ επαββεθιαηζηή
απμηαηάζηαζδ ιε ζηαηζζηζηά ζημζπεία παθζχκ απμθμίηςκ ή δοκαηυηδηεξ πανμπήξ
επαββεθιαηζηήξ απμηαηάζηαζδξ, ζοκενβαζίεξ ιε εηαζνείεξ ηαζ εηδμηζημφξ μίημοξ (αθ. BA
Creative Writing Keele University). Αζδζηά ηα αββθζηά ΛΗΝ επζιέκμοκ πενζζζυηενμ –ζε ζπέζδ
ιε ηζξ πζμ αζαθείξ ακαθμνέξ ηςκ εθθδκζηχκ ΛΗΝ- ζημκ ααειυ πμο ζοκδνάιμοκ ζηδ
ζοζηδιαημπμίδζδ ηδξ ζοββναθζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ημο θμζηδηή, πανέπμοκ ηδ αμήεεζα
ζηδκ μθμηθήνςζδ, επζιέθεζα ημο παναβυιεκμο ένβμο ημο, υπςξ ηαζ ημκ ηαεμδδβμφκ ζηδ
δφζημθδ εηδμηζηή πναβιαηζηυηδηα ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ (αθ. ΗΏ Creative Writing-Novels,
City University of London).
4.3. Δηάξθεηα θνίηεζεο, θξηηήξηα εηζαγσγήο θαη κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο
Γεκζηά, υζμκ αθμνά ζηδ δζάνηεζα θμίηδζδξ ηα πενζζζυηενα ανεηακζηά ΛΛΝ πνμαθέπμοκ
ηδ ζοκήεδ ηνζεηή θμίηδζδ, εκχ ηάπμζα έπμοκ ηεηναεηείξ ζπμοδέξ είηε ιε πναηηζηή είηε ιε
ζπμοδέξ εκυξ έημοξ ζημ ελςηενζηυ (αθ. BA Creative writing and Spanish, Aberystwyth
University). Νπεδυκ πάκηα είκαζ πθήνμοξ θμίηδζδξ πένα απυ εθάπζζηεξ ελαζνέζεζξ πμο
πνμαθέπμοκ ηαζ ιενζηήξ θμίηδζδξ ΛΛΝ. Ώκ ηαζ έπμοκ ζοβηεηνζιέκα ηνζηήνζα εζζαβςβήξ,
υπςξ ααειυξ ΐ ζηδ Ζμβμηεπκία ή ζηδ Γθχζζα ηαζ Ζμβμηεπκία ζηζξ ελεηάζεζξ A‘ Level,
πμθθά ΛΛΝ ιμζάγμοκ ακμζπηά ηαζ ζε άθθεξ ηαηδβμνίεξ ζπμοδαζηχκ, ιεβαθφηενςκ
δθζηζαηά, πζεακυκ ιε δζαθμνεηζηέξ ζπμοδέξ, αθθά ιε ειπεζνία ηαζ δζαπζζηεοηήνζα ζηδ
ζοββναθή (αθ. BA English and Creative Writing, Southampton Solent University).
Ώπυ ηδκ άθθδ πθεονά, ηα πενζζζυηενα ανεηακζηά ΛΗΝ είκαζ ζοκήεςξ ιμκμεημφξ
θμίηδζδξ, ηα μπμία μ οπμρήθζμξ ιπμνεί κα μθμηθδνχζεζ, υιςξ, ζε δφμ πνυκζα, ακ επζθέλεζ
κα ηα παναημθμοεήζεζ ιε ιενζηή θμίηδζδ. Νοπκά δ θμίηδζδ είκαζ έκαξ ζοκδοαζιυξ δζα
γχζδξ ηαζ ελ απμζηάζεςξ παναημθμφεδζδξ (MA Creative writing, Middlesex University
London), υπςξ ηαζ ημ εθθδκζηυ ΛΗΝ Δοη. Ηαηεδμκίαξ, εκχ δεκ θείπμοκ ηαζ ηάπμζα θίβα
πνμβνάιιαηα ιε δζάνηεζα θμίηδζδξ πμο θηάκεζ ηα δφμ πνυκζα πθήνμοξ θμίηδζδξ (αθ. ΗΏ,
City University of London). Γ επζθμβή ηςκ ζπμοδαζηχκ ζηα ιεηαπηοπζαηά ΛΝ δζαηνίκεηαζ
απυ αηυιδ ιεβαθφηενδ εοεθζλία ηαζ ζοπκά βίκεηαζ ιέζς θαηέθμο ιε ζοββναθζηυ δείβια
ηςκ ζπμοδαζηχκ, μπυηε ηαζ παναηάιπηεηαζ δ πνμτπυεεζδ ημο πηοπίμο ζε ηάπμζεξ
ζπμθέξ, ακ μζ οπμρήθζμζ ζπμοδαζηέξ είκαζ επαββεθιαηίεξ ζοββναθείξ ιε ειπεζνία ηαζ
δδιμζζεφζεζξ/εηδυζεζξ (αθ. MA Creative writing, Middlesex University London). πςξ
ακαθένεδηε, επεζδή ζηα ΛΗΝ ηδξ ΐνεηακίαξ επζδζχηεηαζ δ ελεζδίηεοζδ, ηα Λακεπζζηδιζαηά
ηιήιαηα επζιέκμοκ ζηδκ επζθμβή οπμρδθίςκ πμο εα ιπμνμφκ κα ακηαπελέθεμοκ ζε ιζα
εκηαηζηή παναβςβή ηαζ μθμηθήνςζδ ένβμο, υπςξ ζοββναθή ζεκανίμο, παζδζημφ αζαθίμο,
πεγμβναθίαξ ηθπ. (αθ. ηα ΗΏ ημο City University, Goldsmiths University ή ημο East Anglia
University ιε ιεβάθδ πανάδμζδ ζηδ ΔΓ).
Ξα εθθδκζηά ΛΗΝ ΔΓ είκαζ δζεημφξ θμίηδζδξ (ηέζζενα ελάιδκα) ηαζ πνμζθένμκηαζ ιε
δίδαηηνα. Νημ ΛΗΝ Δοη. Ηαηεδμκίαξ μ θμζηδηήξ μθείθεζ κα παναημθμοεήζεζ ηαζ κα
πεναηχζεζ ιε επζηοπία μηηχ ζοκμθζηά ιαεήιαηα ηαζ κα εηπμκήζεζ Δζπθςιαηζηή Ανβαζία,
εκχ πνμζθένμκηαζ δφμ ηαηεοεφκζεζξ, ζοββναθή ηαζ εηπαίδεοζδ. Ξμ ΛΝ ζοκδοάγεζ ηδκ ελ

157

απμζηάζεςξ ηαζ ηδ δζα γχζδξ δζδαζηαθία ζε ιδ ενβάζζιεξ διένεξ, χζηε κα δζεοημθφκεζ
ημοξ ενβαγυιεκμοξ ζπμοδαζηέξ. Ξμ ΛΗΝ ΔΓ ημο ΑΏΛ δζελάβεηαζ ελ απμζηάζεςξ ιε πνήζδ
δθεηηνμκζηήξ πθαηθυνιαξ ηαζ ζοκδοάγεηαζ ιε δζελαβςβή ζοιαμοθεοηζηχκ ζοκακηήζεςκ
απυ απυζηαζδ ή δζά γχζδξ. Δζανηεί, επίζδξ, ηέζζενα ελάιδκα ιε ζοκμθζηά δέηα ιαεήιαηα
ηαζ δζπθςιαηζηή ενβαζία ή/ηαζ πναηηζηή, αθθά μ ζπμοδαζηήξ ιπμνεί κα επζιδηφκεζ ηδ
δζάνηεζα ηςκ ζπμοδχκ ημο ιέπνζ ηα έλζ πνυκζα, ακ επζθέβεζ ιία ιυκμ εειαηζηή εκυηδηα
ακά ελάιδκμ. Ξέθμξ, ημ ΛΗΝ ημο ΏΛΘ είκαζ ημ ιυκμ αιζβχξ δζα γχζδξ ηαζ μθμηθδνχκεηαζ
ιε ηδκ πενάηςζδ εκκέα ιαεδιάηςκ ηαζ ηδξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ. Εαζ ζηα ηνία ΛΗΝ
ημζκυ ηνζηήνζμ εζζαβςβήξ είκαζ δ φπανλδ μπμζμοδήπμηε πηοπίμο ΏΑΔ-ΞΑΔ, αθθά εκχ ζημ
ΛΗΝ ημο ΑΏΛ δ επζθμβή ηςκ ζπμοδαζηχκ βίκεηαζ ιυκμ ιε θάηεθμ οπμρδθίμο ηαζ δεκ
οπάνπεζ ακχηενμξ ανζειυξ εζζαπεέκηςκ, ζηα άθθα δφμ δ επζθμβή βίκεηαζ ζοκδοαζηζηά ιε
θάηεθμ οπμρδθζυηδηαξ, ελεηάζεζξ ηαζ επζπνυζεεηα ζοκέκηεολδ ζημ ΛΗΝ Δοη. Ηαηεδμκίαξ
ηαζ εζζδβδηζηή έηεεζδ/αοημπανμοζίαζδ ημο οπμρδθίμο ζημ ιεηαπηοπζαηυ ημο ΏΛΘ.
Αζδζηά βζα ηδ δζδαηηζηή ιεεμδμθμβία, βίκεηαζ θακενυ απυ ηδ ζοβηνζηζηή αοηή
απμηίιδζδ ηςκ ΛΝ υηζ ζοκμθζηά δ ηάζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ ΔΓ ηαζ ζδζαίηενα ζε
ιεηαπηοπζαηυ επίπεδμ πμο εη θφζεςξ είκαζ πζμ εκηαηζηυ ηαζ απμαθέπεζ ζε ιεβαθφηενδ
ελεζδίηεοζδ, ημ ενβαζηήνζμ απμηεθεί ημκ πονήκα ηδξ δζδαηηζηήξ πνάλδξ. Ώκ ηαζ βεκζηά
αημθμοεείηαζ έκαξ ζοκδοαζιυξ ζειζκανίςκ, δζαθέλεςκ, ελ απμζηάζεςξ ένεοκαξ ηαζ
δναζηδνζμηήηςκ, ημ αάνμξ ζηα ΛΛΝ ηαζ ΛΗΝ ΔΓ ιεηαηίεεηαζ ζηδ θεζημονβία ηςκ
ενβαζηδνίςκ. Γζ‘ αοηυ δ κμμηνμπία πμο πθέμκ ηείκεζ κα επζηναηήζεζ είκαζ δ δζααεααίςζδ
υηζ ιπμνεί δ δδιζμονβζηυηδηα κα ηαθθζενβδεεί ιε ελαημιζηεοιέκδ ιάεδζδ ιέζα ζε έκα
πθαίζζμ ιζηνχκ μιάδςκ πμο ζοκενβάγμκηαζ οπυ ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο επυπηδ –tutor- ζε
ενβαζηδνζαηυ επίπεδμ. Ηάθζζηα, εθυζμκ ηα πνμβνάιιαηα ΔΓ απμζημπμφκ ζηδκ εκίζποζδ
ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηςκ ζπμοδαζηχκ, ηα πενζζζυηενα ΛΝ ΔΓ επζηεκηνχκμκηαζ ζηδκ
ακάθοζδ ηαζ ενιδκεία πμζηίθςκ ηεζιεκζηχκ εζδχκ ιε αημιζηέξ/μιαδζηέξ ενβαζίεξ πμο
οθμπμζμφκηαζ είηε ιε online ηαεμδήβδζδ είηε ιε δζα γχζδξ εηπαίδεοζδ (MA Creative
Writing, Middlesex University London; ΛΗΝ ΔΓ Δοη. Ηαηεδμκίαξ).
Νε ηεθζηή ακάθοζδ, ηα ΛΝ ηςκ πακεπζζηδιζαηχκ ζδνοιάηςκ ηαζ εζδζηά ηα
ιεηαπηοπζαηά, επζιέκμοκ ζηδκ ενβαζηδνζαηή εηπαίδεοζδ, πμο δζαζθαθίγεζ ηδκ άιεζδ
επαθή δζδάζημκημξ ηαζ δζδαζηυιεκμο, ζηδ ζοκεπή ηαεμδήβδζδ ηςκ θμζηδηχκ, ηαεχξ ηαζ
ηδ ζοιαμοθεοηζηή ζηήνζλδ ζε εέιαηα ζηαδζμδνμιίαξ ηςκ ζπμοδαζηχκ ηαζ έηδμζδξ ηςκ
ένβςκ ημοξ (MA Creative Writing, Middlesex University London; ΐΏ Theatre and Creative
Writing, Brunel University, ΛΗΝ ΔΓ Δοη. Ηαηεδμκίαξ).
4.4 Αμηνιφγεζε ζπνπδαζηψλ θαη δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ: δηιήκκαηα θαη πξννπηηθέο
ΐαζζηή εέζδ ηδξ εεςνίαξ ημο επζζηδιμκζημφ πεδίμο ηδξ ΔΓ πμο ηα ΛΛΝ ηαζ ΛΗΝ δείπκμοκ
κα εκζηενκίγμκηαζ είκαζ δ ανπή ημο πεζναιαηζζιμφ ηαζ ηδξ δζαζθάθζζδξ ηδξ εθεοεενίαξ ηαζ
εκυξ ηθίιαημξ ειπζζημζφκδξ ηαζ ζηεκήξ ζοκενβαζίαξ δζδάζημκημξ ηαζ δζδαζημιέκμο πμο
δεκ εζηζάγμοκ ζημκ θυαμ ημο ζςζημφ ή θάεμοξ (Morley 2007; Εςηυπμοθμξ &
Λαπακηςκάηδξ, 2011). Ώοηή δ αλζαηή αάζδ απμηεθεί ααζζηή ανπή ζηδκ επζθμβή ηαζ
δζαιυνθςζδ ηςκ ηνυπςκ αλζμθυβδζδξ ηςκ ζπμοδαζηχκ ηδξ ΔΓ. Γεκζηά ηα
πακεπζζηδιζαηά ζδνφιαηα επζιέκμοκ ζε ιζα δζπθή ζηυπεοζδ ηαζ ακάπηολδ ηςκ
ζπμοδαζηχκ, επζδζχημκηαξ, απυ ηδ ιζα πθεονά, κα δζαιμνθχζμοκ ζοκεήηεξ
δδιζμονβζηήξ ηαζ αοεεκηζηήξ έηθναζδξ βζα ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ, κα ημοξ
αμδεήζμοκ κα ακαπηφλμοκ δοκαηυηδηεξ ηνζηζηήξ απμηίιδζδξ ηδξ δζεεκμφξ ηαζ εβπχνζαξ
πμθζηζζιζηήξ πανάδμζδξ (Howarth, 2007). Νοκεπχξ, δ αλζμθυβδζδ ζηα ανεηακζηά ΛΛΝ,
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αθθά πνςηίζηςξ ζηα ανεηακζηά ηαζ εθθδκζηά ΛΗΝ, αλζμπμζεί πμζηίθεξ ιεευδμοξ ιε έιθαζδ
ζε αοηή ημο θαηέθμο ζπμοδαζηή (αθ. MΏ in writing, University of Warwick).
Ξυζμ ζηδκ Ώββθία, υζμ ηαζ ζηδκ Αθθάδα, μ ηνυπμξ αλζμθυβδζδξ ελανηάηαζ απυ ηα
ιαεήιαηα πμο επζθέβμκηαζ, επμιέκςξ, ιαεήιαηα θμβμηεπκζηήξ εεςνίαξ ηαζ ηνζηζηήξ
ελεηάγμκηαζ είηε ιε ιμνθή βναπηχκ δμηζιαζζχκ –δ ηαηηζηή αοηή εκημπίγεηαζ ηονίςξ ζε
βεκζημφ ηφπμο ΛΗΝ ηαζ υπζ ζηα ελεζδζηεοιέκα-, είηε ιέζς ενεοκδηζηχκ ενβαζζχκ ηαζ
πανμοζζάζεςκ, εκχ ζηα ενβαζηήνζα αλζμθμβμφκηαζ μζ θμζηδηέξ ιέζα απυ θάηεθμ ένβςκ
ημοξ, ζοπκά ιαγί ιε ηνζηζηυ ζπμθζαζιυ βζα ηα ίδζα ημοξ ηα ηείιεκα. ζμκ αθμνά ζηδκ
ηεθζηή δζπθςιαηζηή ενβαζία, ζηα ανεηακζηά ΛΗΝ, αοηή ιπμνεί κα είκαζ ζοβηεηνζιέκμ
ένβμ/αζαθίμ πμο ακήηεζ ζε ηάπμζμ ηεζιεκζηυ είδμξ δδιζμονβζημφ θυβμο ηαζ πανάβεηαζ ιε
ζαθέξ πνμκμδζάβναιια, εκχ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ πνμαθέπεηαζ ενεοκδηζηή
δζπθςιαηζηή ενβαζία (MA Creative writing, University of Southampton). Λάκηςξ ζηδκ
Αθθάδα, ζηδκ εζδίηεοζδ ηδξ ζοββναθήξ ημο ιεηαπηοπζαημφ ηδξ Φθχνζκαξ, απ‘ υζμ
βκςνίγμοιε, οπάνπεζ ζοκδοαζιυξ ζοββναθζημφ ένβμο ιε επζζηδιμκζηή ενβαζία.
Νε ηάεε πενίπηςζδ, αοηή δ δζπθή ζηυπεοζδ ηαθθζένβεζαξ δδιζμονβζηχκ δελζμηήηςκ
ηαζ επζζηδιμκζηήξ ηαηάνηζζδξ ζε πμζηίθμοξ πχνμοξ (δδιμζζμβναθία, εηπαίδεοζδ η.α.),
χζηε κα είκαζ ζε εέζδ μζ ζπμοδαζηέξ κα δζεηδζηήζμοκ ηαζ ακάθμβα επαββεθιαηζηά
δζηαζχιαηα, θαίκεηαζ ηαζ απυ ημ πνμζςπζηυ πμο ζηεθεπχκεζ ηυζμ ηα ανεηακζηά ΛΛΝ, υζμ
ηαζ ηα ανεηακζηά ηαζ εθθδκζηά ΛΗΝ. Ήδδ απυ ηδ δεηαεηία ημο ‗70 μζ θμβμηέπκεξ ιε
πζζημπμζδιέκδ πμνεία ζημκ πχνμ ηδξ βναθήξ, ζοπκά ανααεοιέκμζ, απμηέθεζακ ημοξ
πνχημοξ εηπαζδεοηέξ βζα ηα ενβαζηήνζα ηςκ Λακεπζζηδιίςκ, εκχ ηα παναδμζζαηά
ιαεήιαηα θμβμηεπκζηήξ εεςνίαξ ηαζ ηνζηζηήξ ζοκέπζζακ κα ηαθφπημοκ μζ δζδάηημνεξ
ενεοκδηέξ. Γεκζηά, αηυια ηαζ ζήιενα ηα Λακεπζζηήιζα ζηδ Η. ΐνεηακία πνμζθαιαάκμοκ
ακαβκςνζζιέκμοξ ζοββναθείξ δζάθμνςκ ηεζιεκζηχκ εζδχκ, πνμηεζιέκμο κα πείζμοκ βζα
ηδκ ορδθή ηαηάνηζζδ πμο πνμζθένμοκ (αθ. πμζδηή B. Zephaniah, Brunel University London).
Ξδκ ίδζα ζηζβιή μζ ζπμθέξ πανάβμοκ ελεζδζηεοιέκμοξ ενεοκδηέξ πμο οπμζηδνίγμοκ
δζδαηημνζηά ζημ επζζηδιμκζηυ πεδίμ ηδξ ΔΓ. Έπεζ παναηδνδεεί, ςζηυζμ, υηζ ηα
πακεπζζηήιζα ζοκεπίγμοκ κα ιδκ πνμζθένμοκ εέζεζξ δζδαζηυκηςκ ζε επζζηήιμκεξδζδάηημνεξ ημο πχνμο, αθθά πνμηζιμφκ ημοξ δζάζδιμοξ ζοββναθείξ, ιε απμηέθεζια μζ
ζπμοδέξ ζηδ ΔΓ κα θεζημονβμφκ πενζζζυηενμ ςξ έκαξ ηνυπμξ αοημαεθηίςζδξ ηαζ θζβυηενμ
κα μδδβμφκ ζε ιζα πακεπζζηδιζαηή-αηαδδιασηή ζηαδζμδνμιία (Radavich, 1999). Νε αοηή
ηδκ ηάζδ απμδίδεηαζ ζοπκά δ πηςηζηή ηάζδ ηδξ ΔΓ ζηδκ Ώββθία ζηδ δεηαεηία ημο ‘90,
εθυζμκ δ απμιάηνοκζδ ηδξ ΔΓ απυ ηζξ Φζθμθμβζηέξ Νπμθέξ μδήβδζε ζε ιζα απμιυκςζδ
ημο πεδίμο πμο δεκ αμδεμφζε ηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ ζπμοδαζηχκ ζηδκ αηαδδιασηή
ημζκυηδηα, εκχ μζ δζδάζημκηεξ-ζοββναθείξ ανηέζηδηακ ζοπκά ζε ιζα ενβαζηδνζαηή
δζδαηηζηή ηαζ δεκ πνμπχνδζακ ζε ιζα επζζηδιμκζηή ζοβηνυηδζδ ημο ακηζηεζιέκμο. Ίζςξ
αοηή είκαζ δ αζηία ηδξ ζφβπνμκδξ ηάζδξ κα μνβακχκμκηαζ ιζηηά/ζοκδοαζηζηά ΛΝ ηαζ δ
επζιμκή ζηζξ πμθθαπθέξ επαββεθιαηζηέξ δζελυδμοξ ηςκ απμθμίηςκ.
Ώκηίεεηα ζηδκ Αθθάδα αημθμοεείηαζ ιζα πζμ ζοκηδνδηζηή ηαηεφεοκζδ ζηδκ επζθμβή
ημο δζδαηηζημφ πνμζςπζημφ, πςνίξ κα ζδιαίκεζ υηζ δεκ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζε
ακενχπμοξ ηδξ ηέπκδξ κα δζδάλμοκ ζειζκανζαηά ιαεήιαηα ηαζ κα οθμπμζήζμοκ δζαθέλεζξ.
Αζδζηά ζημ ΛΗΝ Δοη. Ηαηεδμκίαξ μζ δζδάζημκηεξ ηαθφπημοκ έκα εονφ θάζια
επαββεθιαηζηχκ ηαζ ενεοκδηζηχκ εκδζαθενυκηςκ πμο ηοιαίκεηαζ απυ πακεπζζηδιζαημφξ
δαζηάθμοξ, υπςξ μζ Θ. Λαπαββεθήξ, Α. Γανακημφδδξ, Ώ. Εαζηνζκάηδ, ζοββναθείξ υπςξ μζ
Ξ. Λαηνίηζμξ, Η. Φάζξ ηαζ ηναβμοδμπμζμί, υπςξ μζ Ώ. Δςακκίδδξ, Π. Θδααίμξ η.α. Άθθςζηε,
ζδνοηήξ ημο ΛΗΝ οπήνλε μ Η. Νμοθζχηδξ πμο ήηακ πμζδηήξ ηαζ πακεπζζηδιζαηυξ,
ζδζυηδηεξ ηαζ ζοκδοαζιυξ πμο ζζπφεζ ηαζ βζα ημκ ζδιενζκυ επζζηδιμκζηυ οπεφεοκμ, Ξ.
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Εςηυπμοθμ, εκχ ςξ Αζδζηυξ ζφιαμοθμξ Λνμβνάιιαημξ μνίγεηαζ μ Θ. ΐαθηζκυξ,
ζοββναθέαξ ηαζ αηαδδιασηυξ.
Νηδκ πενίπηςζδ, θμζπυκ, ημο ΛΗΝ ηδξ Φθχνζκαξ έπεζ επζθεβεί έκα εηενυηθδημ ιείβια
δζδαηηζημφ πνμζςπζημφ, ηάζδ πμο δεκ δζαθαίκεηαζ ζημ ΛΗΝ ημο ΑΏΛ, ηαεχξ απυ υζα
ζημζπεία εκημπίζαιε ηα ιέθδ ΝΑΛ επζθέπεδηακ ιε αοζηδνά αηαδδιασηά πνμζυκηα ηαζ δεκ
πνμαθεπυηακ εζδζηή ιμνζμδυηδζδ βζα ημοξ εκ εκενβεία θμβμηέπκεξ. Λάκηςξ, επεζδή ημ
ΛΗΝ δζμνβακχκεηαζ ζε ζοκενβαζία ιε ημ ΛΗΝ Φθχνζκαξ, ιπμνεί κα πνμαθεθεμφκ εζδζηά
ζειζκάνζα ηαζ ελ απμζηάζεςξ ιαεήιαηα ιε δζδάζημκηεξ ημο ΛΗΝ ηδξ Δοη. Ηαηεδμκίαξ.
5. Οπκπεξάζκαηα
πςξ βίκεηαζ ακηζθδπηυ, δ δμιή ηςκ ανεηακζηχκ ΛΛΝ ηαζ ηςκ εθθδκζηχκ ηαζ ανεηακζηχκ
ΛΗΝ θακενχκεζ ιζα ζδιακηζηή δοκαιζηή πμο δζαεέηεζ ημ πεδίμ ηδξ ΔΓ ζηδ ζφβπνμκδ
πακεπζζηδιζαηή εηπαίδεοζδ. Ώκ θάαμοιε οπυρδ ιαξ ηα πμθοάνζεια ζειζκάνζα πμο
πναβιαημπμζμφκηαζ ζηδκ άηοπδ εηπαίδεοζδ απυ θζθμθυβμοξ, ηνζηζημφξ, ζοββναθείξ ηαζ
απυθμζημοξ ΛΗΝ ΔΓ, υπςξ επίζδξ ηαζ ημκ ααειυ πμο πθέμκ δ ΔΓ, εζδζηά ιε ηα κέα ΏΛΝ ζε
εεκζηυ επίπεδμ, έπεζ εζζαπεεί ζηδκ Λνςημαάειζα ηαζ Δεοηενμαάειζα Αηπαίδεοζδ, θαίκεηαζ
υηζ απμηεθεί έκα ααζζηυ ιεηαννοειζζηζηυ ιμκηέθμ ακηίθδρδξ ηδξ δζδαηηζηήξ ηδξ Γθχζζαξ
ηαζ Ζμβμηεπκίαξ. Γ ΔΓ ςξ μθζζηζηυ παζδαβςβζηυ ιμκηέθμ ακαπνμζδζμνίγεζ, επίζδξ, ζε
ιεβάθμ ααειυ ημοξ ηνυπμοξ αλζμθυβδζδξ ηςκ Ώκενςπζζηχκ Απζζηδιχκ, δίκμκηαξ
έιθαζδ ζηδ αζςιαηζηή ιάεδζδ ηαζ ηαθθζενβεί ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ιέζα απυ ηδ
δδιζμονβζηυηδηα. Άθθςζηε, μζ ιέπνζ ηχνα ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηδξ
εηπαίδεοζδξ, δ πνήζδ ηδξ ΔΓ ςξ δζδαηηζηήξ ηδξ Ζμβμηεπκίαξ απμδεζηκφεηαζ επςθεθήξ
(Νοιεςκάηδ, 2012).
Γ δμιή ηςκ ΛΛΝ ηαζ ΛΗΝ ζηα δφμ εεκζηά ζοζηήιαηα δείπκεζ υηζ μζ δφμ πχνεξ
εκζηενκίγμκηαζ πςξ δ ΔΓ ζοκίζηαηαζ πνςηίζηςξ ζε ιζα ιεθέηδ ηςκ ηνυπςκ ηαζ ζοκεδηχκ
εκίζποζδξ ηδξ δδιζμονβζηήξ ζηέρδξ ηαζ έηθναζδξ, δζαιμνθχκμκηαξ έκα ιαεδζζαηυ
πενζαάθθμκ πμο ααζίγεηαζ ζηδκ αθθδθεπίδναζδ ηαζ ηδκ εκδοκάιςζδ ηδξ θακηαζίαξ, βζ‘
αοηυ μζ Νπμθέξ επζιέκμοκ ζδζαίηενα ζημκ πθμοναθζζιυ ηςκ ηεζιεκζηχκ εζδχκ, ζηδκ ηνζηζηή
ακάθοζδ ηαζ ζε ενβαζηδνζαηά ιαεήιαηα πμο δίκμοκ ζδιαζία ζηδ ζηεκή ζοκενβαζία -δζα
γχζδξ ή ελ απμζηάζεςξ- ηαεδβδηχκ ηαζ εηπαζδεομιέκςκ. Γ πμζηζθυιμνθδ αοηή πανμπή
εηπαίδεοζδξ επζηοβπάκεηαζ ηαζ απυ ημ εηπαζδεοηζηυ πνμζςπζηυ πμο ζηεθεπχκεζ αοηά ηα
ΛΝ, αββθζηά ηαζ εθθδκζηά, ηαεχξ μζ δζδάζημκηεξ πνμένπμκηαζ απυ δζάθμνμοξ
ενεοκδηζημφξ ηαζ ηαθθζηεπκζημφξ πχνμοξ ηαζ εζζάβμοκ ημοξ ζπμοδαζηέξ ιε νεαθζζηζηυ
ηνυπμ ζηα δζθήιιαηα ηαζ ηζξ δοζημθίεξ ηδξ ζφβπνμκδξ εηδμηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. Έκα
απυ ηα πζμ παναηηδνζζηζηά ζημζπεία πμο παναηδνμφιε ζηα ΛΝ ΔΓ, ζφιθςκα ιε ηδ δζεεκή
αζαθζμβναθία, είκαζ δ πνμζπάεεζα ημο ζοβηεηνζιέκμο επζζηδιμκζημφ πχνμο κα δζαηδνήζεζ
ηδκ αοημκμιία ημο, πςνίξ κα απμηυαεηαζ, υιςξ, απυ ημοξ άθθμοξ ημιείξ ηςκ
Ώκενςπζζηζηχκ Απζζηδιχκ ηαζ εζδζηά απυ ηζξ θμβμηεπκζηέξ ζπμοδέξ, έπμκηαξ πζα βίκεζ
ηαηακμδηυ υηζ δ εεςνδηζηή ηαηάνηζζδ ηςκ ζπμοδαζηχκ δεκ πενζμνίγεζ ηδ δδιζμονβζηή
ημοξ έηθναζδ, αθθά, ακηζεέηςξ, ημοξ δίκεζ εονφηενδ δζάζηαζδ ηαηακυδζδξ ηδξ
πμθζηζζιζηήξ πανάδμζδξ, εκχ ημοξ μπονχκεζ ιε βκχζεζξ πμο αμδεμφκ ζηδκ
επαββεθιαηζηή ημοξ απμηαηάζηαζδ (Andrews, 2009).
Νε αοηυ ημ ζδιείμ είκαζ ζδιακηζηυ κα ζηαεμφιε εζδζηά ζηα επαββεθιαηζηά
δζηαζχιαηα, βζαηί ζδζαίηενα ζηα ανεηακζηά ΛΛΝ θαίκεηαζ λεηάεανα δ πνμζπάεεζα κα
αζζεακεεί μ οπμρήθζμξ αζθαθήξ βζα ηδκ επάνηεζα ηςκ ζπμοδχκ ημο ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ
πμο έκα πηοπίμ ζηδ ΔΓ ημο πνμζθένεζ. Κ ζοκδοαζιυξ θζθμθμβζηχκ ζπμοδχκ ηαζ ΔΓ
ιμζάγεζ ζδακζηυξ, ηυζμ βζα ημκ ζπμοδαζηή ημο δδιζμονβζημφ νυθμο, ηαεχξ απμηηά ζηένεδ
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θζθμθμβζηή παζδεία ηαζ ελαζθαθζζιέκα ενβαζζαηά δζηαζχιαηα, υζμ ηαζ βζα ημκ θμζηδηή
ηδξ Ζμβμηεπκίαξ, εθυζμκ εα ιπμνεί κα ακηζθαιαάκεηαζ πθδνέζηενα ηδ γςηζηυηδηα ηαζ
δοκαηυηδηα ηδξ αζζεδηζηήξ ακακέςζδξ ηδξ θμβμηεπκζηήξ βναθήξ. Γ ιεθέηδ ηδξ ίδζαξ ηδξ
εθθδκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ιε ηα πμθοάνζεια ζειζκάνζα ΔΓ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ
ζοκεπχξ απυ δζάθμνμοξ θμνείξ, δείπκεζ υηζ είκαζ ζηαδζαηά χνζιεξ μζ ζοκεήηεξ
δζαιυνθςζδξ εκυξ πνμπηοπζαημφ ΛΝ πμο εα οπάβεηαζ ζηζξ Λαζδαβςβζηέξ ηαζ Φζθμζμθζηέξ
Νπμθέξ, υπςξ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ηαζ άθθςκ πανυιμζςκ ΛΗΝ ιε πμζηίθμοξ βκςζηζημφξ
ζοκδοαζιμφξ ηαζ ααειμφξ αοημκμιίαξ ημο ακηζηεζιέκμο. Ώκαιθίαμθα, δ δδιζμονβία ημο
πζμ πνυζθαημο ΛΗΝ ημο ΑΏΛ, ηαεχξ ηαζ δ δζμνβάκςζδ ηςκ δζεεκχκ ζοκεδνίςκ ΔΓ είκαζ
πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ.
Νε ηεθζηή ακάθοζδ, ακ ηαζ δεκ είκαζ εθζηηή ιζα ζζυηζιδ ηαζ αηνζαήξ ζφβηνζζδ ακάιεζα
ζε ηυζμ ακζζμιενή ιεβέεδ, ηα παναπάκς πμνίζιαηα επζαεααζχκμοκ ημ αολακυιεκμ
εκδζαθένμκ ηδξ εθθδκζηήξ εηπαίδεοζδξ υθςκ ηςκ ααειίδςκ βζα ηδ ΔΓ ςξ αοηυκμιμ πεδίμ
ηςκ Ώκενςπζζηζηχκ Απζζηδιχκ. Αζδζηά ακαθμνζηά ιε ηδκ εκζζποηζηή ηάζδ ηδξ ΔΓ ζηδκ
ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ, δ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ ιεθεηχκ ηαζ δζαηνζαχκ πμο αθμνμφκ
ημ εονφηενμ θάζια ηδξ έκκμζαξ απμδεζηκφμοκ ηδ ζδιακηζηή εέζδ πμο δζεηδζηεί πθέμκ ηα
ηεθεοηαία πνυκζα δ ΔΓ ζηδκ εθθδκζηή αηαδδιασηή ημζκυηδηα, εθηφμκηαξ επζζηήιμκεξ απυ
δζάθμνα πεδία ηαζ επζζηδιμκζημφξ πχνμοξ, βζα κα ακαδείλμοκ ιέζα απυ ηδ δζηή ημοξ
μπηζηή βςκία ημ ζοβηεηνζιέκμ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ, ημ μπμίμ απμηεθεί, ακαιθίαμθα, έκα
πνμκμιζαηυ πεδίμ δζεπζζηδιμκζηχκ ζοκακηήζεςκ ηαζ δδιζμονβζηχκ πνμαθδιαηζζιχκ.
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Νεξίιεςε
Γ δδιζμονβζηή βναθή απυ ημ ζπμθζηυ έημξ 2016-2017 εζζένπεηαζ ηζ επίζδια ζημ βοικάζζμ ζημ
πθαίζζμ ημο ιαεήιαημξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηδ θάζδ ηδξ βναπηήξ αλζμθυβδζδξ ημο
ιαεήιαημξ, ηαεχξ ζημ ηνίημ εέια ημο βναπημφ ελεηαγμιέκμο δμηζιίμο μζ ιαεδηέξ έπμοκ ηδ
δοκαηυηδηα επζθμβήξ ακάιεζα ζε δφμ ενςηήζεζξ∙ ακαβκςζηζηήξ ακηαπυηνζζδξ ηαζ δδιζμονβζηήξ
βναθήξ, ζφιθςκα ιε ημ κέμ Λνμεδνζηυ Δζάηαβια (126/2016-ΦΑΕ 211/α/11-11-2016) βζα ηζξ αθθαβέξ
ζημ βοικάζζμ. Γ ενβαζία έπεζ ςξ ζηυπμ κα πανμοζζάζεζ ηζξ απυρεζξ ηαζ ηδ ζηάζδ ηςκ ιαεδηχκ
ιζαξ ζπμθζηήξ ηάλδξ ηζ εκυξ πμθζηζζηζημφ πνμβνάιιαημξ-ενβαζηδνίμο, βοικαζίμο αζηζημφ ηέκηνμο
απέκακηζ ζηδ δδιζμονβζηή βναθή ηαζ ηδ ααειμθμβζηή ηδξ αλζμθυβδζδ ςξ αθμνιή βζα δζάθμβμ
βφνς απυ ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδκ αλζμθυβδζή ηδξ ζημ βοικάζζμ. Κζ απυρεζξ ηςκ ιαεδηχκ
ζοθθέβμκηαζ ιε ζφκημια «ενςηδιαημθυβζα» ηεζζάνςκ ακμζπηχκ ενςηήζεςκ, ζηζξ μπμίεξ μζ
ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ μοζζαζηζηά κα εηθνάζμοκ ηζξ ζηέρεζξ ημοξ βζα ηζξ δναζηδνζυηδηεξ
δδιζμονβζηήξ βναθήξ, αθθά ηαζ κα αζηζμθμβήζμοκ ηδκ επζθμβή ηδξ ενχηδζδξ-εέιαημξ ζηδκ
πενίπηςζδ ημο ελεηαγυιεκμο δμηζιίμο. Κζ ακμζπηέξ ενςηήζεζξ ζοιπθδνχεδηακ ζηδκ ηάλδ ιε
ζπεηζηέξ δζεοηνζκίζεζξ απυ ηδκ εηπαζδεοηζηυ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο πνεζάζηδηε. Ώκ ηαζ ημ
ενςηδιαημθυβζμ ζοκδέεηαζ παναδμζζαηά ιε ιεβάθδξ ηθίιαηαξ ένεοκεξ, πμζμηζηέξ ςξ επί ημ
πθείζημκ, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί, ζφιθςκα ιε ηδ αζαθζμβναθία, ηαζ ζε ιζα ένεοκα ιζηνήξ
ηθίιαηαξ βζα ηδ ζοθθμβή πμζμηζηχκ δεδμιέκςκ.
Θέμεηο-θιεηδηά: Δδιζμονβζηή βναθή, απυρεζξ ιαεδηχκ, εειαηζηή ακάθοζδ

1. Γηζαγσγή
Ηε ημκ υνμ «δδιζμονβζηή βναθή» («creative writing»), πανυθμ πμο είκαζ ηαηαπνδζηζηυξ
απυ ηδ ζηζβιή πμο δ βναθή είκαζ δδιζμονβζηή έηζζ ηζ αθθζχξ (Νμοθζχηδξ, 2014: 19),
ακαθενυιαζηε ζε υθεξ εηείκεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηεπκζηέξ πμο ιεηαηνέπμοκ ηδ
δδιζμονβζηή ζηέρδ ζε βναθή ιε έκακ εθηοζηζηυ ηαζ παζβκζχδδ ηνυπμ. Ηέζα απυ αοηή ηδ
δζαδζηαζία μ ιαεδηήξ αζχκεζ ηδ βναθή, ελμζηεζχκεηαζ ιε ημκ θυβμ ηζ ακαηαθφπηεζ ηζξ
δοκαηυηδηέξ ημο αθθά ηαζ ημ πνμζςπζηυ ημο φθμξ (Εςηυπμοθμξ, 2014: 801). Γ βναθή δεκ
είκαζ ιζα πνάλδ ακελάνηδηδ απυ ηδκ ακάβκςζδ. Ώκάβκςζδ ηαζ βναθή ζοκενβάγμκηαζ βζα
ηδκ παναβςβή ηεζιέκςκ. Κζ ιαεδηέξ-ακαβκχζηεξ ζοιιεηέπμοκ ηαζ βίκμκηαζ εκ ιένεζ
«ζοββναθείξ», παίνκμοκ ιένμξ ζοκεζδδηά ή αζοκείδδηα ζε ιζα θμβμηεπκζηή ή ιδ
δδιζμονβία, ακαπθάεμκηαξ δδιζμονβζηά ημ ηείιεκμ. Ηάθζζηα, βζα πμθθμφξ ζοββναθείξ,
πανυθμ πμο δ δδιζμονβζηή βναθή δεκ είκαζ πακάηεζα, θεζημονβεί εεναπεοηζηά
ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ αοηυ-ακάπηολδ ηαζ ζηδκ αοημβκςζία ημο αηυιμο (Morley 2007: 2-3).
Γεκζηά, απμηεθεί έκα αηυιδ πμθφηζιμ δζδαηηζηυ ενβαθείμ ζηα πένζα ημο εηπαζδεοηζημφ ιε
ημ μπμίμ ιπμνεί κα ειπθμοηίζεζ ημ ιάεδια ημο, κα ηενδίζεζ ημοξ ιαεδηέξ, κα ημοξ
δδιζμονβήζεζ ηδκ επζεοιία κα βνάρμοκ αθθά ηαζ κα πνμζθάαμοκ ιε έκακ δζαθμνεηζηυ
ηνυπμ ημ θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ (ΘζημθαΎδμο, 2014: 15).
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Ξμ ζπμθζηυ έημξ 2016-2017 δ δδιζμονβζηή βναθή εζζένπεηαζ πζμ επίζδια ζημ
βοικάζζμ ζημ πθαίζζμ ημο ιαεήιαημξ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηδ θάζδ ηδξ
βναπηήξ αλζμθυβδζδξ, ηαεχξ ζημ ηνίημ εέια ημο βναπημφ ελεηαγμιέκμο δμηζιίμο μζ
ιαεδηέξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα επζθμβήξ ακάιεζα ζε δφμ ενςηήζεζξ∙ ακαβκςζηζηήξ
ακηαπυηνζζδξ ηαζ δδιζμονβζηήξ βναθήξ, ζφιθςκα ιε ημ κέμ Λνμεδνζηυ Δζάηαβια
(126/2016-ΦΑΕ 211/α/11-11-2016) βζα ηζξ αθθαβέξ ζημ βοικάζζμ. Θα ζδιεζςεεί, αέααζα, υηζ
δ δδιζμονβζηή βναθή δεκ είκαζ ηαζκμφνζα έκκμζα ζηα εεζιζηά ηείιεκα, ηαεχξ ηαζ ζε
πνμδβμφιεκα ΏΛΝ βίκεηαζ θυβμξ βζα δδιζμονβζηυηδηα. Γ ΐαηάθδ (2014) ακαθένεζ υηζ απυ
ημ 1998 άνπζζε κα βίκεηαζ ζπεηζηυξ. Νημ ζζπφμκ ΏΛΝ (ΦΑΕ/303, η. α΄/13-03-2003) έκαξ απυ
ημοξ εζδζημφξ ζηυπμοξ ημο ιαεήιαημξ ηδξ θμβμηεπκίαξ είκαζ κα «ενιδκεφμοκ ιε
δδιζμονβζηυ ηνυπμ ηα θμβμηεπκζηά ένβα», ζηυπμξ πμο ιπμνεί κα επζηεοπεεί «ιε ηδκ
ηαηάθθδθδ ιεεμδζηή δζδαζηαθία... πμο επζηνέπεζ ζημ ιαεδηή κα ακαπηφζζεζ ημοξ δζημφξ
ημο ιδπακζζιμφξ πνυζθδρδξ ηαζ κα παίνεηαζ ημ ιάεδια ςξ πκεοιαηζηή πενζπέηεζα».
ζηυζμ, ηα ΏΛΝ δεκ ζοκάδμοκ ιε ηζξ μδδβίεξ ηαζ ηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα. Έηζζ, ζημ ζπμθζηυ
αζαθίμ ηδξ θμβμηεπκίαξ είκαζ ζπάκζεξ μζ αζηήζεζξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ (αθ. ηαζ Ημοθά,
2012: 8). Νημ παναπάκς ζζπφμκ εεζιζηυ πθαίζζμ πνμζηίεεηαζ ηαζ ιία αηυιδ ακηζκμιία: δ
επζαμθή ελέηαζδξ ηδξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ, δδθαδή ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ, ιε ημκ
παναδμζζαηυ ηνυπμ ηςκ ελεηάζεςκ.
Γ δδιζμονβζηή βναθή μοζζαζηζηά εθανιυγεηαζ πζμ «μνβακςιέκα» ζημ Γοικάζζμ ιε
πνμζςπζηή πνςημαμοθία ηάπμζςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο έπμοκ ηάκεζ ζπεηζηέξ ζπμοδέξ ζημ
πθαίζζμ ιεηαπηοπζαηχκ πνμβναιιάηςκ ή έπμοκ παναημθμοεήζεζ ζπεηζηά ζειζκάνζα ή
απθχξ έπμοκ πεζζηεί βζα ηδ πνδζζιυηδηά ηδξ. Ώπμοζζάγεζ δ εεζιμεεηδιέκδ επζιυνθςζδ
αθθά ηαζ δ αζαθζμβναθζηή οπμζηήνζλδ (αθ. ηαζ Ώκαβκχζημο, 2017). Ξμ ηνέπμκ ζπμθζηυ έημξ
υθμζ μζ εηπαζδεοηζημί ζογδημφκ βζα αοηή, ηαεχξ είκαζ έκα απυ ηα ενςηήιαηα πμο ημοξ
απαζπμθεί ζηα δζαβςκίζιαηα, πςνίξ αέααζα, αοηυ κα ζοκεπάβεηαζ υηζ αζπμθμφκηαζ
ζοζηδιαηζηά ιε ηδ δζδαζηαθία ηδξ.
Ώκαιθζζαήηδηα, δ δδιζμονβζηή βναθή ιπμνεί ηζ επζαάθθεηαζ κα δζδαπηεί ζηδ ζπμθζηή
ηάλδ (ΘζημθαΎδμο, 2014) αθθά βζαηί εζζάβεηαζ μοζζαζηζηά ιέζα απυ ηζξ ελεηάζεζξ ηαζ ημκ
ηνυιμ ηςκ ααειχκ; Ηήπςξ εεςνείηαζ υηζ μζ ελεηάζεζξ απμηεθμφκ έκακ ηνυπμ
ακααάειζζήξ ηδξ; Λυζμ ζοκάδεζ δ δδιζμονβζηυηδηα ιε ηδκ ααειμθμβζηή αλζμθυβδζδ; Ξζ
ιπμνεί κα ελοπδνεηεί δ παναδμζζαηή αλζμθυβδζδ ηδ δδιζμονβζηή βναθή; Έπεζ
δζαιμνθςεεί ημ ηαηάθθδθμ πθαίζζμ βζα ηδ ζοζηδιαηζηή δζδαζηαθία ηδξ (επζιυνθςζδ
εηπαζδεοηζηχκ, ακάθμβα αζαθία. Λχξ αθέπμοκ μζ ίδζμζ μζ ιαεδηέξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ
δδιζμονβζηήξ βναθήξ ηαζ ηδ ααειμθμβζηή ηδξ αλζμθυβδζδ; Ακδεπμιέκςξ, ηα πενζζζυηενα
απυ ηα παναπάκς κα απμηεθμφκ νδημνζηά ενςηήιαηα βζα ημκ ηνυπμ πμο εζζήπεδ πζμ
επίζδια ηαζ ιε ευνοαμ δ δδιζμονβζηή βναθή ζηα ζπμθεία, εκχ ηάπμζα άθθα απμηεθμφκ
αθμνιή βζα δζάθμβμ ηαζ πνμαθδιαηζζιυ. Νε ηάεε πενίπηςζδ ημκ πνςηανπζηυ θυβμ ηςκ
έπμοκ μζ ίδζμζ μζ ιαεδηέξ. Νηυπμξ, θμζπυκ, αοηήξ ηδξ ένεοκαξ είκαζ μ εκημπζζιυξ ζηάζεςκ
ηζ ακηζθήρεςκ ηςκ ιαεδηχκ απέκακηζ ζηδ δδιζμονβζηή βναθή ηαζ ζημκ ηνυπμ
αλζμθυβδζήξ ηδξ.
2. Γξεπλεηηθή πξνζέγγηζε
Λνυηεζηαζ βζα ιζα πμζμηζηή ιεθέηδ, ζηδκ μπμία επζθέπηδηε δ δεζβιαημθδρία εοημθίαξ
(Ξζζχθδξ, 2014: 59) ιε ηδκ έκκμζα υηζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζφκμθμ αηυιςκ δζδάζης ςξ
θζθυθμβμξ αθθά ηαζ οθμπμζχ πμθζηζζηζηυ πνυβναιια δδιζμονβζηήξ βναθήξ. Εαηά
ζοκέπεζα, ηα δεδμιέκα πνμένπμκηαζ απυ δφμ μιάδεξ ιαεδηχκ, απυ ημοξ ιαεδηέξ
πμθζηζζηζημφ πνμβνάιιαημξ ιε εέια ηδ δδιζμονβζηή βναθή (21 ιαεδηέξ απυ ηιήιαηα ηδξ
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Ώ΄ ηαζ ΐ΄ Γοικαζίμο) ηζ απυ ημοξ ιαεδηέξ εκυξ ηιήιαημξ ηδξ Ώ΄ Γοικαζίμο πμο ζημ
ιάεδια ηδξ θμβμηεπκίαξ αζημφκηαζ ζε αζηήζεζξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ (22 ιαεδηέξ). Θα
ζδιεζςεεί υηζ 5 απυ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ ζοιιεηέπμοκ ηαζ ζημ πμθζηζζηζηυ
πνυβναιια, εκχ 16 ιαεδηέξ πνμένπμκηαζ απυ άθθα ηιήιαηα, ζηα μπμία δεκ δζδάζης
θμβμηεπκία. Νοκμθζηά ημ δείβια απμηεθείηαζ απυ 38 ιαεδηέξ.
Ξμ οθζηυ ηδξ ένεοκαξ ζοβηεκηνχεδηε ιε ακχκοιμ ενςηδιαημθυβζμ ηεζζάνςκ
ακμζπηχκ ενςηήζεςκ, πμο ζοιπθδνχεδηε ζηδκ ηάλδ ιε ζπεηζηέξ δζεοηνζκίζεζξ απυ ηδκ
εηπαζδεοηζηυ. Ώκ ηαζ ημ ενςηδιαημθυβζμ ζοκδέεηαζ παναδμζζαηά ιε ιεβάθδξ ηθίιαηαξ
ένεοκεξ, πμζμηζηέξ ςξ επί ημ πθείζημκ, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί, ζφιθςκα ιε ηδ
αζαθζμβναθία, ηαζ ζε ιζα ένεοκα ιζηνήξ ηθίιαηαξ βζα ηδ ζοθθμβή πμζμηζηχκ δεδμιέκςκ
(Εαηζανμφ, 2016: 290). Ηέζα απυ ηζξ ακμζπηέξ ενςηήζεζξ μοζζαζηζηά ηαθμφκηαζ κα
εηθνάζμοκ ηζξ ζηέρεζξ ημοξ βζα ηζξ δναζηδνζυηδηεξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ, αθθά ηαζ κα
αζηζμθμβήζμοκ ηδκ επζθμβή ηδξ ενχηδζδξ-εέιαημξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο ελεηαγυιεκμο
δμηζιίμο. Νηζξ απακηήζεζξ ημοξ δεκ ακαγδηείηαζ ιυκμ δ ηονίανπδ ηάζδ αθθά ηαζ απυρεζξ
πμο απμηθίκμοκ απυ αοηή (Ξζζχθδξ, 2014:38). Νηδκ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ
αημθμοεείηαζ δ εειαηζηή ακάθοζδ, ηαεχξ εεςνείηαζ ηαηάθθδθδ βζα ηδκ απάκηδζδ
ενεοκδηζηχκ ενςηδιάηςκ πμο αθμνμφκ ακηζθήρεζξ ηαζ ηνυπμοξ ζηέρδξ ηςκ αηυιςκ βζα
ζοβηεηνζιέκα γδηήιαηα ή ημζκςκζηά θαζκυιεκα (Willig, 152-155). Λζμ ζοβηεηνζιέκα, ιεηά
απυ επακαθαιαακυιεκδ ακάβκςζδ ηςκ ενεοκδηζηχκ δεδμιέκςκ, ηδκ παναβςβή ανπζηχκ
ηςδίηςκ, ηδκ ακαγήηδζδ εονφηενςκ εειαηζηχκ εκμηήηςκ ιέζα απυ ημκ ζοκδοαζιυ
ηςδίηςκ, δδιζμονβία εειαηζηχκ εκμηήηςκ ηαζ ζοββναθή ηςκ εονδιάηςκ. Ηε άθθα θυβζα,
πνυηεζηαζ βζα ιζα ιέεμδμ εκημπζζιμφ, πενζβναθήξ, ακαθμνάξ ηαζ «εειαημπμίδζδξ»
επακαθαιαακυιεκςκ κμδιαηζηχκ ιμηίαςκ, δδθαδή «εειάηςκ» ηα μπμία πνμηφπημοκ απυ
ηα ενεοκδηζηά δεδμιέκα. (Ίζανδ & Λμονηυξ, 2015: 116-120). Απμιέκςξ, δ ηαηαβναθή ηςκ
ακηζθήρεςκ ηςκ ιαεδηχκ βίκεηαζ ιέζα απυ ημκ εκημπζζιυ επακαθαιαακυιεκςκ ιμηίαςκ,
εειάηςκ ζηζξ βναπηέξ απακηήζεζξ ημοξ. Ξα εέιαηα πνμέηορακ ηονίςξ ιέζα απυ ηζξ
απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ηζ υπζ εη ηςκ πνμηένςκ, ιέζα απυ ηδ αζαθζμβναθία ή ημ
εεςνδηζηυ οπυααενμ ηδξ ενεοκήηνζαξ. Εαηά ζοκέπεζα ηα δεδμιέκα πνμζεββίγμκηαζ
επαβςβζηά.
Ηέζα απυ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ πνμέηορακ ηα ελήξ εέιαηα: 1. Δδιζμονβζηή
βναθή είκαζ..., 2. Νφκδεζδ δδιζμονβζηήξ βναθήξ ιε θμβμηεπκία ηαζ βθχζζα, 3 Άζηδζδ ζημκ
θυβμ ηαζ ηδ ζηέρδ, 4. Έηθναζδ ζοκαζζεδιάηςκ, 5. Ώκάδεζλδ ιεθθμκηζηχκ ζοββναθέςκ, 6.
ΐαειμεδνία ηαζ δδιζμονβζηή βναθή;
Θα ζδιεζςεεί υηζ μζ ιαεδηέξ ειπθέημκηαζ ζε δναζηδνζυηδηεξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ
ενβαγυιεκμζ είηε αημιζηά είηε μιαδζηά. Νηδκ πενίπηςζδ ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ ακαηίεεκηαζ
ηαζ ηαη‘ μίημκ ενβαζίεξ, εκχ ζημ πνυβναιια ηα ηείιεκα μθμηθδνχκμκηαζ ζηδκ ηάλδ. Κζ
ιαεδηέξ δζααάγμοκ ηα ηείιεκά ημοξ ζηδκ ηάλδ ζηδκ μθμιέθεζα. Κζ οπυθμζπμζ αημφκ ηαζ
ζπμθζάγμοκ. Νημ ηέθμξ βίκμκηαζ ηαζ μζ δζηέξ ιμο παναηδνήζεζξ. ζμζ απυ ημοξ ιαεδηέξ
επζεοιμφκ ζηέθκμοκ ηζ ακεαάγμοιε ηζξ ενβαζίεξ ημοξ ζημ ζζημθυβζμ ηδξ ηάλδξ. Λανυιμζα,
ηαζ μζ ενβαζίεξ ηςκ ιαεδηχκ ημο πνμβνάιιαημξ απμηεθμφκ ημ οθζηυ εκυξ ρδθζαημφ
πενζμδζημφ. Θα ζδιεζςεεί υηζ ζηδκ ηάλδ αζπμθδεήηαιε ιε δναζηδνζυηδηεξ δδιζμονβζηήξ
βναθήξ ηαζ ιέζα απυ ηδκ ακάβκςζδ δφμ θμβμηεπκζηχκ αζαθίςκ. Ιεηζκήζαιε ιε έκα ηαζ
ιεηά απυ αίηδια ηςκ ιαεδηχκ ιεθεηήζαιε ηαζ δεφηενμ. Εάπμζμζ γήηδζακ ηαζ ηνίημ. Γ
ακάβκςζδ μθυηθδνμο θμβμηεπκζημφ αζαθίμο άνεζε ζδζαίηενα ζηα παζδζά. ζμκ αθμνά ημ
πνυβναιια ημ μπμίμ οθμπμζείηαζ βζα δεφηενδ πνμκζά (ζε δζαθμνεηζηυ, υιςξ, ζπμθείμ)
εθανιυζηδηακ ηονίςξ μζ δναζηδνζυηδηεξ απυ ημ αζαθίμ «Δδιζμονβζηή Γναθή. Οδδβίεξ
Πθεφζεςξ» (Νμοθζχηδξ, 2012) αθθά ηαζ οθζηυ απυ ζειζκανζαηά ενβαζηήνζα.
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2.1. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε Θεκαηηθή Αλάιπζε
2.1.1. Δεκηνπξγηθή γξαθή είλαη...
Λχξ μνζμεεημφκ, θμζπυκ, ηα ίδζα ηα παζδζά ηδ δδιζμονβζηή βναθή; Θα ζδιεζςεεί υηζ ζηδκ
ανπή ημο ζπμθζημφ έημοξ ηυζμ ζηδκ ηάλδ υζμ ηαζ ζημ πνυβναιια ημοξ ελήβδζα ιέζα απυ
ηάπμζα παναδείβιαηα αζηήζεςκ ηζ είκαζ δ δδιζμονβζηή βναθή. Κζ ιαεδηέξ πνμξ ημ ηέθμξ
ημο ζπμθζημφ έημοξ δίκμοκ ημκ δζηυ ημοξ μνζζιυ. Ώκαθένμοκ, θμζπυκ, πμθφ απθά υηζ
πνυηεζηαζ βζα «δδιζμονβία δζαθυνςκ ηεζιέκςκ, βζ‟ αοηυ μκμιάγεηαζ ηαζ δδιζμονβζηή»
(20A), ηδκ πενζβνάθμοκ ςξ ιζα εοπάνζζηδ, δζαζηεδαζηζηή ηζ απμθαοζηζηή δναζηδνζυηδηα
πμο πνμζθένεζ δοκαηυηδηεξ ζοκενβαζίαξ «...ζοκενβάγμιαζ ιε άθθα παζδζά ηαζ πενκάς
ηαθά. Ιμο πνμζθένεζ απυθαοζδ ηζ εοπανίζηδζδ» (28Απ). Νοκδέεηαζ ιε ηδ θακηαζία ηαζ ηδ
βναθή. Έηζζ, δ ιαεήηνζα Ε1 ακαθένεζ «Όηακ αημφς δδιζμονβζηή βναθή ζηέθημιαζ ηνία
πνάβιαηα: πανηί, ζηοθυ ηαζ θακηαζία. Δεκ είκαζ ιάεδια, είκαζ δ ζοιαίςζδ θακηαζίαξ,
θμβζηήξ ηζ έιπκεοζδξ, βζ‟αοηυ ηαζ αμδεά ζε πμθθμφξ ημιείξ ηζ αλίγεζ κα δδιζμονβήζεζ
ηακείξ, έζης ηαζ ιζα θμνά έκα ιζηνυ ένβμ». Απίζδξ είκαζ ιζα δναζηδνζυηδηα «πνμζζηή ζε
άημια υθςκ ηςκ δθζηζχκ» (31Η). Οπάνπεζ ηζ δ εηδμπή κα βίκεηαζ ιενζηέξ θμνέξ ημοναζηζηή,
αθθά ηαζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ακαβκςνίγεηαζ δ αλία ηδξ «..ιενζηέξ θμνέξ αανεηή. Όιςξ
ζμο δίκεζ πμθθέξ ζδέεξ βζα δδιζμονβία» (15Ώ).
2.1.2. Ούλδεζε δεκηνπξγηθήο γξαθήο κε ινγνηερλία θαη γιώζζα
Νπεδυκ υθμζ μζ ιαεδηέξ ζοκδέμοκ ηδ δδιζμονβζηή βναθή πνςηίζηςξ ιε ηδ θμβμηεπκία ηαζ
ζηδ ζοκέπεζα ιε ηδ βθχζζα ζε ενβαζίεξ πμο απαζηείηαζ ακάπηολδ. Ώοηή δ ζφκδεζδ,
εκδεπμιέκςξ, πνμηφπηεζ, ηαεχξ πνμδβείηαζ δ ακάβκςζδ θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ αθθά ηζ
απυ ημ βεβμκυξ υηζ ηονίςξ ζημ ιάεδια ηδξ θμβμηεπκίαξ γδημφκηαζ ενβαζίεξ δδιζμονβζηήξ
βναθήξ. Νηδκ ηάλδ εηηυξ απυ ηα ηείιεκα ημο ζπμθζημφ αζαθίμο, αζπμθδεήηαιε ηαζ ιε δφμ
θμβμηεπκζηά αζαθία. Νημ πνυβναιια, επίζδξ, βίκμκηαζ ανηεηέξ ζοκδέζεζξ ιε θμβμηεπκζηά
ηείιεκα. Θεςνμφκ, θμζπυκ, υηζ μζ αζηήζεζξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ ημοξ αμδεμφκ ζε πμθθά
ιαεήιαηα ακαθένμκηαξ ηονίςξ ηδ θμβμηεπκία ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδ κεμεθθδκζηή βθχζζα.
Κζ αζηήζεζξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ ζοκηέθεζακ ζημ κα δμοκ μζ ιαεδηέξ δζαθμνεηζηά
ημ ιάεδια ηδξ θμβμηεπκίαξ «απμηεθεί ημ ηαθφηενμ ιένμξ ηδξ θμβμηεπκίαξ» (11Α). Γεβμκυξ
πμο δείπκεζ υηζ ημ ιάεδια ηδξ θμβμηεπκίαξ ιέζα απυ ηζξ αζηήζεζξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ
βίκεηαζ πζμ εεθηηζηυ, πζμ εκδζαθένμκ. «Ιέζα απυ ηδ δδιζμονβζηή βναθή βκςνίζαιε ιζα
άθθδ πθεονά ηδξ θμβμηεπκίαξ» (36Επ). Άπμρδ πμο εηθνάζηδηε ηζ απυ ηάπμζμοξ βμκείξ,
ακαθένμκηαξ ηα εεηζηά αοηχκ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηυζμ ζηδκ ηάλδ υζμ ηαζ ζημ
πνυβναιια. Ηάθζζηα ηάπμζεξ ιαεήηνζεξ ακέθενακ υηζ δ εκαζπυθδζδ ιε ηέημζμο είδμοξ
αζηήζεζξ ηζξ εκέπκεοζε κα δζααάζμοκ πενζζζυηενα θμβμηεπκζηά αζαθία. Ηε άθθα θυβζα,
ζηδκ ζηέρδ ημοξ ζοκδέεδηε δ θζθακαβκςζία ιε ηδ δδιζμονβζηή βναθή «...άνπζζα κα
δζααάγς πενζζζυηενα αζαθία» (31Επ).
Ξμ θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ πνμζθαιαάκεηαζ ιε έκακ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ιέζς ηδξ
δδιζμονβζηήξ βναθήξ, ηαεχξ ηα παζδζά ιπαίκμοκ ζηδ εέζδ ηςκ δνχςκ «απμηεθεί έκακ
δζαθμνεηζηυ ηνυπμ έηθναζδξ ζηέρεςκ ηαζ ζοκαζζεδιάηςκ βζα ημοξ ήνςεξ ηςκ
θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ, αθμφ πμθθέξ θμνέξ ιπαίκμοιε ζηδ εέζδ ημο ήνςα» (2Ε), ιπμνμφκ
κα απακημφκ εθεφεενα, υπςξ ηα ίδζα ηα παζδζά ακηζθαιαάκμκηαζ ημ ηείιεκμ, «ιπμνχ κα
απακηχ εθεφεενα» (21Ε). Γ δζαθμνεηζηή πνυζθδρδ ηαζ δ ζογήηδζδ πμο αημθμοεεί
απμηέθεζε έκα απυ ηα πζμ ςναία ιένδ ημο ιαεήιαημξ, ηονίςξ υζμκ αθμνά ηα
θμβμηεπκζηά αζαθία. Κζ ίδζμζ μζ ιαεδηέξ ζηδκ πμνεία γήηδζακ κα ελεηάζμοιε ηζ άθθμ
θμβμηεπκζηυ αζαθίμ ζηδκ ηάλδ. Εάπμζμζ ηάκμοκ θυβμ ηαζ βζα ηδκ «έηεεζδ», ηαεχξ εεςνμφκ
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υηζ δ δδιζμονβζηή βναθή ημοξ αμδεάεζ «κα έπμοκ θακηαζία βζα ηζξ εηεέζεζξ». Ώκαθένεηαζ
ιάθζζηα ηαζ δ πενίπηςζδ κα ακηζηαηαζηήζεζ ηδκ έηεεζδ, ηαεχξ είκαζ έκαξ λεπςνζζηυξ
ηνυπμξ βναθήξ πμο λεθεφβεζ απυ ηδ ιμκμημκία ηδξ έηεεζδξ.
Γεκζηά, ιέζα απυ ηζξ απακηήζεζξ ημοξ δζαθαίκεηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ζοκδέμοκ ηδ
δδιζμονβζηή βναθή ιε ιζα εκδεπυιεκδ αεθηίςζδ ζηα θζθμθμβζηά ιαεήιαηα. Γζα ηάπμζμοξ
ιαεδηέξ ημο πνμβνάιιαημξ (απυ άθθμ ηιήια) απμηεθεί ηαζ ιζα ηαθή εοηαζνία κα
απμηηήζμοκ επζπθέμκ βκχζεζξ πμο δεκ ηζξ ιαεαίκμοκ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ «Όηακ δζααάγς
αζαθία ζοκακηχ πνάβιαηα πμο ήδδ έπς ιάεεζ ζηδ δδιζμονβζηή βναθή ηζ αοηυ ιμο ανέζεζ»
(24Επ).
2.1.3. Άζθεζε ζηνλ ιόγν θαη ηε ζθέςε
Νπεδυκ υθμζ μζ ιαεδηέξ (ηαζ ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ ηδξ ηάλδξ) ακαθένμοκ υηζ δ
δδιζμονβζηή βναθή ημοξ αμδεάεζ ζηδκ άζηδζδ ή ακάπηολδ ημο βναπημφ αθθά ηαζ ημο
πνμθμνζημφ θυβμο. Ηζα δελζυηδηα πμο δεκ αθμνά ιυκμ ημ ζπμθείμ ηαζ ηα θζθμθμβζηά
ιαεήιαηα, υπςξ ακαθένεδηε πζμ πάκς, αθθά ηαζ ηδ γςή ημοξ. Κζ ίδζμζ αζηζμθμβμφκ ηδκ
άπμρή ημοξ ακαθένμκηαξ υηζ ιέζα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ έπμοκ
πάκηα κα πμοκ ή κα βνάρμοκ ηάηζ. Αηθνάγμκηαζ αθθά ηαζ βνάθμοκ εθεφεενα πςνίξ ημκ
θυαμ ημο ζςζημφ ή ημο θάεμοξ. Ώοηή δ αίζεδζδ εθεοεενίαξ, ημ βεβμκυξ υηζ δεκ οπάνπμοκ
υνζα, ημοξ αμδεάεζ ζηδκ έηθναζδ «Δεκ αάγεζ υνζα ζηζξ απυρεζξ ηαζ ζηζξ ζδέεξ ηάπμζμο.
Βμδεάεζ ηα παζδζά κα εηθναζημφκ ηαζ κα πμοκ ηδκ άπμρή ημοξ πάκς ζε έκα εέια».
Ώηυιδ, αμδεάεζ ζημκ θυβμ ηαζ ημοξ πζμ «αδφκαημοξ» ιαεδηέξ «αμδεάεζ ηα παζδζά ιε
πνμαθήιαηα έηθναζδξ κα απμδείλμοκ υηζ ιέπνζ ζηζβιήξ δεκ ημοξ είπε δμεεί δ ζςζηή
εοηαζνία» (2Η). Απίζδξ, εκενβμπμζεί ημκ ιδπακζζιυ ζηέρδξ ηαζ θακηαζίαξ, ηαεχξ βζα κα
βνάρεζξ πνεζάγεηαζ κα ζηεθηείξ «Ηάκεζ ημκ άκενςπμ κα ζηέθηεηαζ ηαζ κα δδιζμονβεί»
ακαθένεζ δ ιαεήηνζα Η6 ή «δ δδιζμονβζηή βναθή ιε αμδεάεζ ηαζ ζηδ γςή εηηυξ απυ ηα
ιαεήιαηα, βζαηί ιε οπμπνεχκεζ κα ζηέθημιαζ ηαζ κα θακηάγμιαζ. ηεθηυιαζηε
πενζζζυηενμ ηαζ δ θακηαζία ιαξ ανπίγεζ κα θεζημονβεί» βνάθεζ έκαξ ιαεδηήξ (10Α),
«Βμδεάεζ ηαζ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή ηαεχξ δζεονφκεζ ημ ιοαθυ ηαζ ηζξ ζηέρεζξ»(31Η),
«μλφκεζ ηδκ ηνζηζηή ζηακυηδηα» (29Απ). Ώνηεημί εεςνμφκ υηζ μζ αζηήζεζξ δδιζμονβζηήξ
βναθήξ απμηεθμφκ έκα ιέζς, βζα κα «ειπθμοηίζμοκ» ημ θελζθυβζυ ημοξ. Ακδεπμιέκςξ, δ
άπμρδ αοηή κα ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ πανυηνοκζδ κα πνδζζιμπμζμφκ θελζηυ, βζα κα ακαγδημφκ
θέλεζξ πμο εκδεπμιέκςξ εα ηαίνζαγακ ζε ηάπμζμ πμίδια ή ζε ηάπμζμ ηείιεκμ ηυζμ ζηδκ
ηάλδ υζμ ηαζ ζημ πνυβναιια. Έηζζ, μ ιαεδηήξ 12Ώ ακαθένεζ «Ιε αμδεάεζ ζηδ γςή ιμο κα
ιάες κα βνάθς ηαζ κα ειπθμοηίγς ημ θελζθυβζυ ιμο». Κζ ιαεδηέξ πνεζάγεηαζ ηάεε θμνά
ακάθμβα ιε ημ ηείιεκμ πμο βνάθμοκ, πμίδια, παναιφεζ, αζμβναθία, η.θπ κα επζθέβμοκ ημ
ηαηάθθδθμ φθμξ ηαζ βζ‘ αοηυκ ημκ θυβμ, εκδεπμιέκςξ, εεςνμφκ υηζ ειπθμοηίγμοκ ημ
θελζθυβζυ ημοξ.
2.1.4. Έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη «ζεξαπεπηηθέο» ηδηόηεηεο
Γ δδιζμονβζηή βναθή έπεζ βζα ανηεημφξ ιαεδηέξ «εεναπεοηζηέξ» ζδζυηδηεξ, ηαεχξ
απμηεθεί έκακ ηνυπμ κα εηθνάζμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ, υζα δεκ ιπμνμφκ κα πμοκ.
Απίζδξ, ημοξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα αλζμπμζήζμοκ ηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ ειπεζνίεξ, ηζξ δζηέξ
ημοξ ζηέρεζξ ηαζ ηα δζηά ημοξ ζοκαζζεήιαηα ζηζξ δζηέξ ημοξ ηεζιεκζηέξ δδιζμονβίεξ. Ξα
ηείιεκα πμο πανάβμοκ ακηζπνμζςπεφμοκ ημοξ εαοημφξ ημοξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ.
Έηζζ, έλζ παζδζά ακαθένμκηαζ ηαζ ζε αοηή ηδκ ζδζυηδηα ηδξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ «ιπμνείξ
κα βνάρεζξ αοηά πμο ζε απαζπμθμφκ ηζ έηζζ πζζηεφς πςξ κζχεεζξ πζμ ακαημοθζζιέκμξ.
Γπίζδξ, ιε ηάκεζ κα ζηέθημιαζ ιε άθθδ υρδ αοηά πμο ιμο ζοιααίκμοκ ή ιε ηάκεζ κα ηα
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ζηέθημιαζ ιε πζμ αζηείμ ή πανμφιεκμ ηνυπμ» (8Ηπ). Λανυιμζα, ιζα άθθδ ιαεήηνζα
ακαθένεζ «ιπμνείξ κα εηθνάζεζξ ηα πνμαθήιαηά ζμο ηαζ ηζξ απυρεζξ ζμο ιέζα απυ
ηάπμζμκ ήνςα» (6Η). Ηζα αηυιδ ιαεήηνζα (31Επ) επζζδιαίκεζ «έβναθα υζα αζζεακυιμοκ
ηαζ ζηεθηυιμοκ. Σα δζάααγα ζηδκ ηάλδ πςνίξ υιςξ μζ άθθμζ κα βκςνίγμοκ πμο
ακαθενυιμοκ. Γεκζηά ακαηάθορα έκακ ηνυπμ κα εηθνάγς ηα ζοκαζζεήιαηά ιμο, υζα είπα
ιέζα ιμο. Δζάααγα λακά ηαζ λακά αοηά πμο έβναθα ηαζ ηα ζηεθηυιμοκ». «Βμδεάεζ κα
εκηάλμοιε ημκ εαοηυ ιαξ ζε αοηά πμο βνάθμοιε» (34Επ). Λενζζζυηενμ μζ ιαεδηέξ ημο
πνμβνάιιαημξ ηάκμοκ θυβμ ηαζ βζα ηδκ εοπανίζηδζδ πμο απμθαιαάκμοκ ιέζα απυ ηδ
ζοκενβαζία ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ. ΐθέπμοκ ηδκ υθδ δναζηδνζυηδηα ζακ πυιπζ, έκακ
εοπάνζζημ ηνυπμ κα αλζμπμζεί ηακείξ ημκ πνυκμ ημο «...εκαξ εοπάνζζημξ ηνυπμξ κα πενκάξ
ηδκ χνα ζμο» (29Ώπ), «...κμιίγς υηζ δεκ είιαζ ζημ ζπμθείμ» (24Ηπ), «μζ αζηήζεζξ
δδιζμονβζηήξ βναθήξ ιε απάθθαζζακ απυ ηδ ζηέρδ ηςκ ιαεδιάηςκ ηαζ ημ δφζημθμ
ηαεδιενζκυ πνυβναιια» (36Η) Οοζζαζηζηά αοηυ ήηακ ηαζ ημ ζδιείμ ζημ μπμίμ
δζαθμνμπμζήεδηακ απυ ηα οπυθμζπα παζδζά∙ ζημ πνυβναιια έκζςεακ ιεβαθφηενδ
εθεοεενία ηαζ ιπμνμφζακ κα εηθνάγμκηαζ ιε ιεβαθφηενμ αοεμνιδηζζιυ. Πενκμφζακ ηαθά.
Γπίζδξ, ιαεδηέξ άθθςκ ηιδιάηςκ είπακ ηδκ εοηαζνία κα δμοθέρμοκ μιαδμζοκενβαηζηά.
2.1.5. Αλάδεημε κειινληηθώλ ζπγγξαθέσλ;
Εάπμζμζ ζοκδέμοκ ηδ δδιζμονβζηή βναθή ιε ιεθθμκηζηή απαζπυθδζδ. Θεςνμφκ, δδθαδή,
υηζ ιπμνεί κα ακμίλεζ κέμοξ δνυιμοξ ζε ηάπμζμοξ ιαεδηέξ, χζηε κα αημθμοεήζμοκ έκα
επάββεθια ζπεηζηυ ιε ηδ ζοββναθή «Ιπμνεί επίζδξ κα αμδεήζεζ ημ ιαεδηή κα επζθέλεζ ζημ
ιέθθμκ έκα επάββεθια ζπεηζηυ ιε ηδ ζοββναθή αζαθίςκ, άνενςκ η.θπ.» (36Ηπ), «Ακ ηάπμζμξ
εέθεζ κα αζπμθδεεί ιε ημ βνάρζιμ ζημ ιέθθμκ, ημκ αμδεάεζ» (20Α). Ώκ, υιςξ, μ ιαεδηήξ
αημθμοεήζεζ πεζνςκαηηζηή ενβαζία, δ δδιζμονβζηή βναθή δεκ ιπμνεί κα ημκ αμδεήζεζ
«Πνμζθένεζ πμθθά υπζ υιςξ ζε υθμοξ βζαηί ηάπμζμζ εα αημθμοεήζμοκ ηδ πεζνςκαηηζηή
ενβαζία» (5Ώ). Απμιέκςξ, δ δδιζμονβζηή βναθή δεκ είκαζ βζα υθμοξ, ζφιθςκα ιε ηζξ
ακηζθήρεζξ ηάπμζςκ ιαεδηχκ είηε βζαηί δε εα αζπμθδεμφκ υθμζ ιε πκεοιαηζηά
επαββέθιαηα πμο απαζημφκ βναθή είηε βζαηί πανμοζζάγμοκ αδοκαιία ζε αοηυκ ημκ ημιέα
«...βζαηί πζζηεφς πςξ δεκ είιαζ αηυιδ έημζιμξ κα βνάθς ηάηζ ηυζμ ηαθά απυ ηδ θακηαζία
ιμο...» (16Α). Νφιθςκα, υιςξ, ιε ημκ Νμοθζχηδ, δ έιπκεοζδ ηαζ ημ βνάρζιμ ένπεηαζ ιέζα
απυ ηδκ άζηδζδ. Δεκ πνμτπάνπεζ πάκηα (Νμοθζχηδξ, 2014: 19-20).
2.1.6. Βαζκνζεξία θαη δεκηνπξγηθή γξαθή;
Λυζμ ζοιααηέξ ιπμνεί κα είκαζ μζ έκκμζεξ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ααειμθυβδζδξ; Γ
παναδμζζαηή αλζμθυβδζδ ιπμνεί κα αμδεήζεζ ηδ δδιζμονβζηή βναθή ηαζ ζε πμζμκ ημιέα;
Ηε πμζα ηνζηήνζα μζ ιαεδηέξ επζθέβμοκ ή δεκ επζθέβμοκ ενςηήζεζξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ
ζηα δζαβςκίζιαηα;
Κζ ιαεδηέξ επζθέβμοκ ηζξ ενςηήζεζξ ιε ηνζηήνζμ ημ επίπεδμ εοημθίαξ ή δοζημθίαξ ηδξ
άζηδζδξ ζε ζοζπέηζζδ ιε ημ ααειυ πμο εα πάνμοκ. Κ ααειυξ είκαζ έκαξ απυ ημοξ
πανάβμκηεξ πμο ημοξ απαζπμθεί έκημκα ηαζ δζαηνέπεζ ηδ δδιζμονβζηή βναθή. Απμιέκςξ,
ζηυπμξ είκαζ μ ααειυξ ζε ιζα άζηδζδ «...βζαηί ηζξ άθθεξ ενςηήζεζξ δεκ ηζξ ηαηαθάααζκα ηαζ
ιε ηδ δ.β. εα έπαζνκα ηάπμζμοξ ααειμφξ» (22Α), «αμδεάεζ ημοξ ιέηνζμοξ ιαεδηέξ κα
ακεαάζμοκ ημκ ααειυ ημοξ» (31Ε) «...ήεεθα κα ζζβμονέρς ημκ ααειυ ιμο, ζηδ δ.β. ίζςξ
δεκ εα ηα πήβαζκα ηυζμ ηαθά» (3Ώ). Νηζξ παναπάκς πενζπηχζεζξ. παναηδνείηαζ ημ άβπμξ
εκυξ ιαεδηή κα ελαζθαθίζεζ ημκ ααειυ, απυ ηδ ζηζβιή πμο ήλενε ηδκ άθθδ επζθμβή ηαζ
έκζςεε υηζ δ δδιζμονβζηή βναθή είκαζ πζμ νεοζηή ςξ πνμξ ηδ ααειμθυβδζδ. Λανυιμζα,
άθθμξ ιαεδηήξ ακαθένεζ: «βζαηί ημ άθθμ εέια ιμο θάκδηε ζπεηζηά πζμ εφημθμ ηαζ βνήβμνμ

168

ςξ πνμξ ηδκ απάκηδζδ. Ιπμνμφζεξ κα απακηήζεζξ ηδκ ενχηδζδ ιέζα απυ ημ ηείιεκμ, ιε
απμηέθεζια κα ηάκς θζβυηενα θάεδ»(5Ώ). Κ πνυκμξ, υπςξ δζαθαίκεηαζ ζηδκ απάκηδζδ
ημο ιαεδηή 5Ώ, απμηεθεί ιζα αηυιδ πανάιεηνμ ςξ πνμξ ηδκ επζθμβή ηδξ ενχηδζδξ. Ηε ηα
παναπάκς ζοκάδεζ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ιε ηζξ άθθεξ ενςηήζεζξ είκαζ πζμ ελμζηεζςιέκμζ,
ηαεχξ ηζξ έπμοκ δμοθέρεζ πενζζζυηενμ ζηδκ ηάλδ «...ηδκ άθθδ ενχηδζδ ηδκ ήλενα
ηαθφηενα, ηαεχξ ηδκ είπαιε πεζ ζηδκ ηάλδ». Ώοηυ εκδεπμιέκςξ ζδιαίκεζ υηζ ζηδ
δδιζμονβζηή βναθή δε δίκεηαζ ζηδκ ηάλδ ανηεηυξ πνυκμξ απυ υθμοξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ.
Ώνηεημί, ανίζημοκ πζμ εφημθδ ηδκ ενχηδζδ ηδξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ, «δ δδιζμονβία
ηεζιέκμο είκαζ πζμ εφημθδ απυ ημκ ζπμθζαζιυ ημο ηεζιέκμο» (11Α), αθμφ, υπςξ δζαθάκδηε
ηζ απυ πνμδβμφιεκδ εειαηζηή ηαηδβμνία, δεκ ημοξ πενζμνίγεζ ηαζ κζχεμοκ ιεβαθφηενδ
εθεοεενία κα ακαπηφλμοκ έκα εέια «ζηζξ άθθεξ αζηήζεζξ κζχες πζμ αθοζμδειέκμξ» (7Ώ),
«βζαηί δεκ οπάνπμοκ υνζα, ζςζηά ηαζ θάεδ ζε αοηά πμο εα βνάρεζξ. Ιπμνείξ κα αάθεζξ ηδ
θακηαζία ζμο κα δμοθέρεζ» (8Επ). Ώπυ ηζξ απακηήζεζξ ημοξ δζαθαίκεηαζ υηζ εεςνμφκ
εφημθεξ ηζξ ενςηήζεζξ, ηαεχξ δεκ απαζηείηαζ απυ αοημφξ ηάπμζα πνμεημζιαζία ζημ ζπίηζ.
Ώπυ ηδ ζηζβιή πμο μ ιαεδηήξ είκαζ ζίβμονμξ ζηδκ ενχηδζδ ακάπηολδξ, ηδκ επζθέβεζ. Ώκ
κζχεεζ υηζ δεκ εα πζάζεζ υθεξ ηζξ ιμκάδεξ ηυηε επζθέβεζ ηδ δδιζμονβζηή βναθή, ηαεχξ
εεςνεί υηζ ιπμνεί κα βνάρεζ ηάηζ ηαζ κα ηενδίζεζ ηάπμζεξ ιμκάδεξ, πςνίξ κα έπεζ
πνμεημζιαζηεί ζδζαίηενα, «πςνίξ κα έπεζ δζααάζεζ ηδκ άζηδζδ».
ζηυζμ, ακελάνηδηα απυ ηδκ επζθμβή ημοξ ζημ δζαβχκζζια, πνμηφπηεζ ηάπμζμξ
ανκδηζζιυξ ημοθάπζζημκ απυ ημοξ ιζζμφξ ιαεδηέξ ςξ πνμξ ηδ ααειμθυβδζδ βεκζηά ηδξ
δδιζμονβζηήξ βναθήξ, ηαεχξ εεςνμφκ δφζημθμ κα ααειμθμβήζεζ ηάπμζμξ ηζξ ζδέεξ ημοξ ή
ηαζ ηδ θακηαζία ημοξ «...βζαηί είκαζ ζακ κα ααειμθμβείηαζ δ ζηέρδ ημο άθθμο ηαζ δεκ ημ
εεςνχ ζςζηυ» (8Επ), «...μ ααειυξ δεκ ιπμνεί κα ηνίκεζ ηδκ ζηακυηδηα ημο ιαεδηή ζηδ
δ.β» (1Ώπ), «...μ ηαεέκαξ βνάθεζ ηδκ άπμρή ημο ηαζ βνάθεζ υπςξ ιπμνεί ηαζ δεκ πζζηεφς
υηζ ιε ηδ ααειμθμβία αεθηζχκεηαζ ηάπμζμξ» (13Α). Λνμηείκμοκ, ςζηυζμ, εκαθθαηηζημφξ
ηνυπμοξ αλζμθυβδζδξ, υπςξ ζογήηδζδ ζηδκ ηάλδ, ζπμθζαζιυξ ημο ηεζιέκμο απυ ημκ
δζδάζημκηα ηαζ ημοξ ιαεδηέξ «...πζζηεφς υηζ δ ζογήηδζδ ζηδκ ηάλδ είκαζ ηαθφηενδ, βζαηί
ιαεαίκμοιε απυ ηα θάεδ ακηί απθά κα παίνκμοιε έκακ ααειυ» (14Επ), «...εα πνμηζιμφζα
κα ιαξ έηακακ ιζα ιζηνή ηνζηζηή μζ δάζηαθμί ιαξ, βζαηί ζε αοηή ηδκ άζηδζδ
πνδζζιμπμζμφιε ηδ θακηαζία ηαζ εα ιμο άνεζε μζ δάζηαθμί ιαξ κα ιαξ αμδεήζμοκ κα ηδκ
εηθνάζμοιε» (16Ώ), «...ηαθφηενα κα αημφξ ηζξ απυρεζξ ηςκ άθθςκ βζα ημ ηείιεκυ ζμο
πανά κα αθέπεζξ έκακ ααειυ» (9Ώ). Ηάθζζηα δ ααειμθμβία ηςκ ζηέρεςκ ημο ιαεδηή
ιπμνεί κα έπεζ ανκδηζηυ ακηίηηοπμ ζηδκ ροπμθμβία ημο «...βζαηί μ ηαεέκαξ βνάθεζ
δζαθμνεηζηά ηζ έπεζ ηδ δζηή ημο ζηέρδ. Ακ ημκ ααειμθμβήζμοκ παιδθά εα πέζεζ δ
ροπμθμβία ημο ηαζ εα βνάθεζ αηυιδ πεζνυηενα» (15Ώ). Ξμ άβπμξ, μ ηνυιμξ ηςκ ααειχκ
απμηεθεί ακαζηαθηζηυ πανάβμκηα ηδξ θακηαζίαξ ημοξ «...βζα κα έπμοιε εέθδζδ κα
ιαεαίκμοιε παναπάκς βκχζεζξ δεκ πνέπεζ κα έπμοιε ημ άβπμξ ηςκ ααειχκ βζα κα
απεθεοεενχζμοιε πθήνςξ ηδ θακηαζία ιαξ» (27Ώπ).
ζμζ οπμζηδνίγμοκ ηδ ααειμθμβζηή αλζμθυβδζδ αζηζμθμβμφκ ηδ εέζδ ημοξ
ακαθένμκηαξ υηζ είκαζ ηαθυ κα βκςνίγμοκ πυζμ ηαθμί είκαζ ζηδ δδιζμονβζηή βναθή ηαζ κα
αεθηζχκμοκ ηα θάεδ ημοξ. Δδζαίηενα ακ ηάπμζμξ εέθεζ κα αζπμθδεεί ιεθθμκηζηά ιε ηδ
ζοββναθή «...βζα κα ηαηαθαααίκεζ μ ιαεδηήξ πυζμ ηαθυξ είκαζ. Ακ μ ααειυξ ημο είκαζ
παιδθυξ πνεζάγεηαζ κα πνμζπαεήζεζ», «είκαζ ηαθυ κα ααειμθμβείηαζ βζα υπμζμκ εέθεζ ζημ
ιέθθμκ κα αζπμθδεεί ιε ημ βνάρζιμ ηαζ εέθεζ κα αεθηζςεεί». ΐέααζα, υπςξ επζζδιάκεδηε
ηαζ πζμ πάκς, ιέζα απυ ηδ ζογήηδζδ ιπμνμφκ κα δζαπζζηχζμοκ ηαθφηενα ηδκ ζηακυηδηά
ημοξ ζηδ δδιζμονβζηή βναθή. Ηάθζζηα, ιζα ιαεήηνζα πμο ζοιιεηέπεζ ζημ πνυβναιια
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επζεοιεί ηδ ααειμθμβζηή αλζμθυβδζδ, βζα κα δζαπζζηχζεζ πυζμ έπεζ αμδεδεεί απυ αοηυ ηαζ
δεκ πενκάεζ απθχξ ηδκ χνα ηδξ.
3. Οπκπεξάζκαηα
Νηυπμξ ηδξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ δεκ είκαζ δ δδιζμονβία
ζοββναθέςκ αθθά δ άζηδζδ ηςκ παζδζχκ ζημκ βναπηυ θυβμ, δ εθεφεενδ έηθναζδ ηςκ
ζηέρεςκ, ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ηςκ ζδεχκ ημοξ πςνίξ ημκ θυαμ ημο ζςζημφ ηαζ ημο
θάεμοξ. Ηε αοηυκ ημκ ηνυπμ, άθθςζηε, ηδκ ακηζθαιαάκμκηαζ ηζ μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ
(ηυζμ ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ υζμ ηαζ ημο πνμβνάιιαημξ), ςξ ιζα δναζηδνζυηδηα πμο
ζοκδέεηαζ ιε ηδ θακηαζία, ηδκ εθεοεενία, ηδκ έηθναζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημοξ, ιζα
δναζηδνζυηδηα πςνίξ ηακυκεξ ηαζ πενζμνζζιμφξ πμο δίκεζ ιζα πζμ εοπάνζζηδ κυηα ζημ
ιάεδια. Κζ ιαεδηέξ ηυζμ ημο πνμβνάιιαημξ υζμ ηαζ ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ ακαθένμοκ υηζ
έπμοκ πμθθαπθά μθέθδ ιέζα απυ δναζηδνζυηδηεξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ ηζ
ακηαπμηνίκμκηαζ ζηακμπμζδηζηά ζηζξ πενζζζυηενεξ απυ αοηέξ. Δφμ ιαεδηέξ απμθάζζζακ
κα πάνμοκ ιένμξ ηαζ ζε θμβμηεπκζημφξ δζαβςκζζιμφξ «ημ πνυβναιια είπαιε ηδκ
εοηαζνία κα βνάρμοιε έκα δζηυ ιαξ παναιφεζ, ημ μπμίμ πνμζςπζηά βζα ιέκα οπήνλε δ
αθμνιή κα δμεεί ζε έκακ θμβμηεπκζηυ δζαβςκζζιυ» (34Επ). ζηυζμ, οπάνπμοκ ηαζ
δναζηδνζυηδηεξ πμο απαζημφκ ηάπμζα πεζεανπία ηαζ ζηδκ ανπή ημοξ θαίκμκηακ δφζημθεξ,
ηαεχξ δεκ ήηακ ελμζηεζςιέκμζ ιε αοηέξ. Έηζζ, ιζα ιαεήηνζα ημο πνμβνάιιαημξ ακαθένεζ
υηζ ακ ηάηζ δεκ ηδξ άνεζε ζημ πνυβναιια είκαζ υηζ ιενζηέξ θμνέξ εα έπνεπε κα βνάθμοκ
αημθμοεχκηαξ ζοβηεηνζιέκμοξ ηακυκεξ «Αοηυ πμο ίζςξ δεκ ιμο άνεζε είκαζ ημ παναιφεζ
ιε ηδ ιέεμδμ Πνμπ, επεζδή ήηακ πμθφ ζοβηεηνζιέκδ ζηα ζημζπεία πμο εα έπνεπε κα
πενζθαιαάκεζ δ ζζημνία ιαξ» (33Επ) Ώθθά ζηαδζαηά παναηδνείηαζ ελμζηείςζδ ιε ηζξ
δναζηδνζυηδηεξ δδιζμονβζηήξ βναθή «ιε ημκ ηαζνυ βίκεηαζ υθμ ηαζ πζμ εφημθδ ηαζ ζζβά
ζζβά ιπμνείξ κα βνάθεζξ πενζζζυηενα ηαζ κα ζηέθηεζαζ πενζζζυηενα πνάβιαηα» (29Απ).
Γ εθεοεενία ηζ δ θακηαζία πμο παναηηδνίγεζ ηδ δδιζμονβζηή βναθή απμηεθεί βζα
πμθθμφξ ιαεδηέξ ηαζ ημκ ηνυπμ πμο εα ημοξ ελαζθαθίζεζ εφημθα ηαζ πςνίξ ζδζαίηενμ ηυπμ
ααειμφξ. Λανυθμ, υιςξ, πμο μζ πενζζζυηενμζ εεςνμφκ υηζ είκαζ έκαξ εφημθμξ ηνυπμξ κα
ελαζθαθίζμοκ ααειμφξ, δζαπζζηχκεηαζ ηζ έκαξ ανκδηζζιυξ ςξ πνμξ ηδ ααειμθμβζηή
αλζμθυβδζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ βεκζηά, αθμφ έκαξ ααειυξ δεκ ιπμνεί κα απμδχζεζ ηδκ
αλία ημοξ ζε αοηή ηδκ δναζηδνζυηδηα αθθά ζοβπνυκςξ απμηεθεί ηζ ακαζηαθηζηυ
πανάβμκηα βζα ημοξ ιαεδηέξ πμο εα ήεεθακ κα εηθναζημφκ ιέζς ηδξ δδιζμονβζηήξ
βναθήξ αθθά δ πενίπηςζδ ημο ααειμφ ημοξ ειπμδίγεζ, ζηενχκηαξ ημοξ έηζζ ηδκ εοηαζνία
κα δμηζιάζμοκ έκακ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ έηθναζδξ. Γ πενζβναθζηή αλζμθυβδζδ ιε ηδ
ιμνθή ηδξ ζογήηδζδξ, ηδξ έηθναζδξ ηςκ απυρεςκ πνχηα απυ ημ αηνμαηήνζμ, ηδκ
μθμιέθεζα ηδξ ηάλδξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα αθθά ηζ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ (ηαηάθθδθμ φθμξ
ηεζιέκμο, επακαθήρεζξ, πθμηή, αβςκία η.θπ) απμδεζηκφεηαζ πζμ ςθέθζιδ. Λαναηήνδζα υηζ
ιέζα απυ αοηή ηδ δζαδζηαζία, δδθαδή κα ζπμθζάγμοκ ηζξ ενβαζίεξ ηςκ ιαεδηχκ ημοξ
έβζκακ «ηνζηζημί αηνμαηέξ» ηαζ ζηαδζαηά έηακακ εφζημπεξ παναηδνήζεζξ. Ξδ θάζδ αοημφ
ημο ηνυπμο αλζμθυβδζδξ, πςνίξ ααειμθμβζηέξ επζαμθέξ, υθμζ μζ ιαεδηέξ ηδκ είδακ εεηζηά
ηαζ ιε ζμαανυηδηα. Ήεεθακ κα παίνκμοκ ημκ θυβμ ηαζ κα εηθνάγμοκ ηδκ άπμρή ημοξ.
«Αοηυ πμο ιμο άνεζε πενζζζυηενμ ζημ πνυβναιια είκαζ υηζ πανμοζζάγαιε ηζξ ενβαζίεξ ιαξ
ζηα οπυθμζπα παζδζά ηαζ ενβαγυιαζηακ ηαζ ζε μιάδεξ» (36Επ) ακαθένεζ ιαεήηνζα ημο
πνμβνάιιαημξ απυ άθθδ ζπμθζηή ηάλδ.
Γ δδιζμονβζηή βναθή εα πνέπεζ κα απμηεθεί ακάβηδ ηαζ κα επζαάθθεηαζ απυ ηδκ
εηπαζδεοηζηή πναβιαηζηυηδηα ηζ υπζ κα ηαεμνίγεηαζ άκςεεκ απυ κμιμεεηζηέξ εβηοηθίμοξ
ηαζ πνμεδνζηά δζαηάβιαηα (αθ. ηαζ Ώββεθάημξ, 149: Θέα Λαζδεία). Αλίζμο, υιςξ, ακαβηαία
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είκαζ ηαζ δ εεζιμεεηδιέκδ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Ώνηεημί εηπαζδεοηζημί δεκ
είκαζ ελμζηεζςιέκμζ ή εεηζημί ιε ηέημζεξ δνάζεζξ, πανμοζζάγμκηαζ επζθοθαηηζημί ή δεκ
δίκμοκ ιεβάθδ αανφηδηα ζηδ δδιζμονβζηή βναθή. Ξμ γδημφιεκμ, θμζπυκ, είκαζ κα
δζδάζηεηαζ δ δδιζμονβζηή βναθή πζμ ζοζηδιαηζηά ζηδ ζπμθζηή ηάλδ.
Νδιείςζδ: Νηδκ εζζήβδζδ μζ θέλεζξ ιαεδηήξ, ηαεδβδηήξ ηαζ εηπαζδεοηζηυξ ακαθένμκηαζ
ακηίζημζπα ζε ιαεδηέξ ηαζ ιαεήηνζεξ, ζε ηαεδβδηέξ ηαζ ηαεδβήηνζεξ, ζε εηπαζδεοηζημφξ
ηςκ δφμ θφθςκ. Γ απμηθεζζηζηή πνήζδ ημο ανζεκζημφ βναιιαηζημφ βέκμοξ βίκεηαζ βζα
θυβμοξ ζοκημιίαξ
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Νεξίιεςε
Γ πανμφζα ιεθέηδ έπεζ ςξ εέια ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ πμο πνμέηορακ απυ ηδ
δζενεφκδζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ημο βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο ηδξ κεμεθθδκζηήξ βθχζζαξ
βζα ημ βοικάζζμ, ηα μπμία αλζμπμζήεδηακ ζηδ βθςζζζηή εηπαίδεοζδ ηαηά ηδ ιεηαδζβθςζζζηή
πενίμδμ. Νοβηεηνζιέκα, δζενεοκήεδηε ημ πενζεπυιεκμ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ηςκ εηχκ 1985,
2002 ηαζ 2011 ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ ηνζηζηήξ ακάθοζδξ θυβμο αάζεζ ημο πνμηφπμο ημο Fairclough ημο
2014. Αζδζηυηενα, ακζπκεφεδηακ μζ θυβμζ (discourses) πμο απακηχκηαζ ζηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ
ςξ εηπαζδεοηζηά ηαζ πμθζηζηά ηείιεκα, δδθαδή δζενεοκήεδηε δ βθςζζζηή ηαζ ζδιεζςηζηή
ακαπανάζηαζδ ηςκ εκκμζχκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ζοβηεηνζιέκεξ πηοπέξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ ιε
ηαεμνζζιέκα ημζκςκζηά πεδία, ηα μπμία ζοκδέμκηαζ ιε ημ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ. Θεςνδηζηυ
οπυααενμ ηδξ ένεοκαξ ζοκζζημφκ μζ εεςνίεξ ηαζ ηα ενεοκδηζηά πμνίζιαηα ηςκ Fairclough, Olshtain
& Murcia ηαζ Εμοηζμβζάκκδ ζε ζπέζδ ιε ημκ εηπαζδεοηζηυ εκ βέκεζ ςξ ημζκςκζηή πναηηζηή ηαζ ςξ
ιζηνμπμθζηζζιζηυ ζοβηείιεκμ ηάεε εηπαζδεοηζηήξ ηαζ δζδαηηζηήξ πνάλδξ, ημ μπμίμ ζδιεζςηζηά
πναβιαηχκεηαζ ιέζς δεδμιέκδξ ηάλδξ θυβςκ (ηεζιεκζηχκ εζδχκ, θυβςκ, ηαοημηήηςκ). Ξα
απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ακέδεζλακ ηδκ πμνεία ηδξ δζδαηηζηήξ ηδξ βθχζζαξ ςξ αοηυκμιμο
οανζδζημφ επζζηδιμκζημφ πεδίμο ημ μπμίμ ζοκδέεηαζ ιε ηδ βθςζζζηή εηπαίδεοζδ ζημκ εθθδκζηυ
πχνμ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία ηνζαημκηαεηία. Νοβηεηνζιέκα, ιε αάζδ ηδ δζελμδζηή ιεθέηδ ηςκ
πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ηςκ ηεζζάνςκ ηεθεοηαίςκ δεηαεηζχκ πνμηφπημοκ ηα αηυθμοεα
ζοιπενάζιαηα: α) δ δζδαζηαθία ηδξ βθχζζαξ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ πνμδζβθςζζζηή
πενίμδμ ηαηά ηδκ μπμία είπε ειπεζνζηυ παναηηήνα ηαζ ιδ επζζηδιμκζηή αάζδ, εκχ ηδκ πνχηδ
ιεηαδζβθςζζζηή δεηαεηία ζηδνίπηδηε έκημκα ζηζξ εεςνδηζηέξ ανπέξ ηαζ ηα πμνίζιαηα ηδξ
εεςνδηζηήξ βθςζζμθμβίαξ ηαζ ζηζξ εέζεζξ ηδξ ζπμθήξ ημο δμιζζιμφ, ηαηά ηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ
δεηαεηίεξ απέηηδζε οανζδζηυ παναηηήνα, ηαεχξ ημ επζζηδιμκζηυ ηδξ οπυααενμ ήηακ ηυζμ
βθςζζμθμβζηυ (δζεπζζηδιμκζηή βθςζζμθμβία) υζμ ηαζ ροπμπαζδαβςβζηυ ηαζ α) ηα πνμβνάιιαηα
ζπμοδχκ επδνεάζηδηακ ζδιακηζηά απυ ηζξ εονφηενεξ ημζκςκζημπμθζηζηέξ ηαζ πμθζηζζιζηέξ ελεθίλεζξ
ζε ημπζηυ ηαζ δζεεκέξ επίπεδμ ζε ιαηνμπμθζηζζιζηυ πθαίζζμ υζμ ηαζ απυ ημ ιζηνμπμθζηζζιζηυ
εηπαζδεοηζηυ ζοβηείιεκμ ζε υθεξ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ααειίδεξ.
Θέμεηο θιεηδηά: πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ, εηπαζδεοηζηυ ζοβηείιεκμ, θυβμζ, ηάλεζξ θυβςκ, ηνζηζηή
ακάθοζδ θυβμο

1. Γηζαγσγή
Γ πανμφζα ιεθέηδ αθμνά ηδ δζενεφκδζδ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ημο
βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο ηδξ κεμεθθδκζηήξ βθχζζαξ βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή ααειίδα ημο
βοικαζίμο ηαηά ηζξ ηέζζενζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ (1985-2011), δδθαδή ιεηά απυ ηδκ
ηαεζένςζδ ηδξ αζηζηήξ δδιμηζηήξ ςξ επίζδιμο βθςζζζημφ ηχδζηα ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ
εηπαίδεοζδξ. Άλμκαξ ηδξ ιεθέηδξ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ είκαζ δ ελέηαζδ, δ
επζζηδιμκζηή ακάθοζδ ηαζ δ απυπεζνα ενιδκείαξ ηδξ δζαθμβυηδηαξ (interdiscursivity) δ
μπμία ηα δζέπεζ. Ηε ημκ υνμ δζαθμβυηδηα εκκμείηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ θυβςκ (discourse) πμο
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απακημφκ εββεκχξ ή έπμοκ ακαπθαζζζςεεί ζηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ηδξ κεμεθθδκζηήξ
βθχζζαξ ηαηά ηδ ιεηαδζβθςζζζηή πενίμδμ ηδξ εθθδκζηήξ βθςζζζηήξ εηπαίδεοζδξ. Νηδκ
πανμφζα ενβαζία, μ θυβμξ (discourse) μνίγεηαζ αάζεζ ηδξ επζζηδιμκζηήξ μπηζηήξ ημο
Fairclough ςξ ζδιεζςηζηή πναβιάηςζδ ηςκ εκκμζχκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ζοβηεηνζιέκεξ
πηοπέξ ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, δδθαδή ςξ ζδιεζςηζηή δζάζηαζδ μνζζιέκςκ
πενζμπχκ ημο ημζκςκζημφ βίβκεζεαζ (π.π. επζζηδιμκζηυξ θυβμξ, πμθζηζηυξ θυβμξ) ηαζ ςξ
ζδιεζςηζηή δήθςζδ, ςξ ακηζπνμζχπεοζδ ιέζς ζδιεζςηζηχκ πυνςκ ηαεμνζζιέκςκ
πηοπχκ ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, μζ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ ιε ηδ ζφθθδρδ ηςκ
ημζκςκζηχκ δζαδζηαζζχκ απυ δεδμιέκεξ μιάδεξ αηυιςκ ηαζ ζοβηεηνζιέκεξ ημζκυηδηεξ
(π.π. θζθεθεφεενμξ θυβμξ, δμιζζηζηυξ θυβμξ) (Fairclough, 2014: 10-12).
2. Νεξηγξαθή ηεο κειέηεο
Νημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα δζενεφκδζδξ ηνζχκ
ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ, ηα μπμία εηπμκήεδηακ ηαζ αλζμπμζήεδηακ –άιεζα
ή έιιεζα- ζημ πεδίμ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ πνυηοπδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ ηαηά ηδ
ιεηαδζβθςζζζηή πενίμδμ, δδθαδή ιεηά ημ 1976. Νοβηεηνζιέκα, ιεθεηχκηαζ ηαζ ακαθφμκηαζ
ηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ημο 1985, ημο 2002 ηαζ ημο 2011.
Γ πνςημηοπία ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ενβαζίαξ ζηδνίγεηαζ ζημκ άλμκα ιεθέηδξ ηςκ
πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ, μ μπμίμξ, υπςξ πνμακαθένεδηε ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα,
δεκ ζοκίζηαηαζ ζηδ ιμνθή ηςκ πνμβναιιάηςκ (π.π. οθμηεκηνζηά, ζημπμεεηζηά,
δζαδζηαζηζηά, ιζηηά) ή ζημ πενζεπυιεκμ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ηονίανπεξ
δζεεκχξ βθςζζμθμβζηέξ ηαζ παζδαβςβζηέξ εεςνήζεζξ, υπςξ ζοιααίκεζ ιε άθθεξ ζζημνζηέξ /
δζαπνμκζηέξ ή ζοβπνμκζηέξ ένεοκεξ (π.π. Νπακυξ, 2004: 182-195, Νπακυξ & Ηζπάθδξ, 2014).
Ώκηίεεηα, ζημ άνενμ αοηυ ελεηάγμκηαζ μζ θυβμζ πμο οθίζηακηαζ εββεκχξ ή ιέζς
ακαπθαζζίςζδξ (recontextualization) ζηα οπυ ελέηαζδ πνμβνάιιαηα ηαζ δ απυπεζνα
δζηαζμθυβδζδξ ηαζ ενιδκείαξ ηδξ εκζςιάηςζήξ ημοξ ζε αοηά.
Ηέζς ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ επζδζχηεηαζ δ δζενεφκδζδ ηδξ ελέθζλδξ ημο βκςζηζημφ
ακηζηεζιέκμο ηδξ πνυηοπδξ κεμεθθδκζηήξ βθχζζαξ ςξ πνμξ ηδ ιμνθή ηαζ ημ πενζεπυιεκυ
ημο: ιε άθθα θυβζα, ελεηάγεηαζ δζαπνμκζηά δ επίδναζδ ηςκ εεςνζχκ ηαζ ηςκ πμνζζιάηςκ
ζοκαθχκ επζζηδιμκζηχκ πεδίςκ (π.π. βθςζζμθμβία, παζδαβςβζηή, ροπμθμβία,
ημζκςκζμβθςζζμθμβία, ηεζιεκμβθςζζμθμβία, ακάθοζδ θυβμο) ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ
θζθμζμθίαξ ηαζ ημο ιεεμδμθμβζημφ οπμαάενμο ηδξ δζδαηηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ ηδξ
πνυηοπδξ βθχζζαξ, ζημζπείμ πμο πνμζδζμνίγεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ημκ παναηηήνα ημο
ζοβηεηνζιέκμο βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο ςξ αοημηεθμφξ οανζδζημφ επζζηδιμκζημφ
ακηζηεζιέκμο ή ςξ ηθάδμο ηδξ βθςζζμθμβίαξ (εηπαζδεοηζηή βθςζζμθμβία, εθανιμζιέκδ
βθςζζμθμβία) ή, επίζδξ, ςξ ηθάδμο ηδξ παζδαβςβζηήξ (εζδζηή δζδαηηζηή ηδξ ιδηνζηήξ
βθχζζαξ). Απζπνυζεεηα, δζενεοκάηαζ δ επίδναζδ ημο βεκζημφ ημζκςκζημπμθζηζημφ πθαζζίμο
ηδξ επμπήξ εηπυκδζδξ ημο ηάεε πνμβνάιιαημξ ζηδ ιμνθή ηαζ ζημ πενζεπυιεκυ ημο.
3. Ιεζνδνινγηθό ππόβαζξν ηεο έξεπλαο
Γ ενεοκδηζηή δνάζδ πμο πανμοζζάγεηαζ ζημ πανυκ άνενμ, υπςξ πνμακαθένεδηε ζηδκ
εκυηδηα 2, ζημπεφεζ ζηδκ ακάθοζδ ηςκ θυβςκ ςξ ζδιεζςηζηχκ δζαζηάζεςκ ηδξ
πναβιαηζηυηδηαξ μζ μπμίμζ εκοπάνπμοκ ζηα ηνία πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ηδξ
κεμεθθδκζηήξ βθχζζαξ βζα ημ βοικάζζμ πμο εηπμκήεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεζζάνςκ
ηεθεοηαίςκ δεηαεηζχκ, ιε ηεθζηή επζδίςλδ ηδ δζενεφκδζδ ηςκ επζδνάζεςκ πμο δέπηδηακ
ηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ απυ ζοβηεηνζιέκμοξ επζζηδιμκζημφξ ηθάδμοξ ηζ απυ
δεδμιέκεξ ζδεμθμβζηέξ ηαηεοεφκζεζξ.
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3.1.





Θεσξεηηθέο παξαδνρέο ηεο έξεπλαο
Θεςνδηζηυ οπυααενμ ηδξ δζελαβςβήξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ αάζδ ηδξ επζθμβήξ ηδξ ηνζηζηήξ
ακάθοζδξ θυβμο ςξ ιεεμδμθμβζημφ ενβαθείμο δζενεφκδζδξ ημο θυβμο ηςκ πνμβναιιάηςκ
ζπμοδχκ απμηέθεζακ μζ αηυθμοεεξ παναδμπέξ:
Ξα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ζε πχνεξ μζ μπμίεξ έπμοκ εεκζηά πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ
(national curricula) ςξ αάζδ ιζαξ ηεκηνζηά ηαηεοεοκυιεκδξ ηαζ υπζ απμηεκηνςιέκδξ
εηπαζδεοηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ απμηεθμφκ ηείιεκα εηπαζδεοηζηά ηαζ ηαοημπνυκςξ
πμθζηζηά (educational and political documents). Ηε άθθα θυβζα, ζοκζζημφκ ζε ιζηνυηενμ ή
ιεβαθφηενμ ααειυ πνμσυκηα ζοβηεηνζιέκδξ βθςζζζηήξ ηαζ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ, δ
μπμία εδνάγεηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ ζδεμθμβζηέξ επζθμβέξ ηςκ πμθζηζηχκ δοκάιεςκ πμο
ηαηέπμοκ ηζξ ηοαενκδηζηέξ εέζεζξ ηαζ δζαπεζνίγμκηαζ ηδκ ελμοζία. Ξμ βεβμκυξ αοηυ είκαζ
ακαιθζζαήηδημ, πςνίξ, ςζηυζμ, κα οπμηζιάηαζ ημ βθςζζμθμβζηυ, παζδαβςβζηυ,
ροπμθμβζηυ, ημζκςκζμβθςζζζηυ ηαζ πναβιαημθμβζηυ οπυααενμ ηςκ πνμβναιιάηςκ
ζπμοδχκ ςξ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ ηεζιέκςκ (Olshtain & Murcia, 2000: 186-187).
ΐάζεζ ημο εεςνδηζημφ πνμηφπμο ηνζηζηήξ ακάθοζδξ θυβμο ημο Fairclough ημο 2014, δ
ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα ιε ηζξ ημζκςκζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο ηδ δζέπμοκ κμείηαζ ςξ
ζφζηδια δφμ δζαζηάζεςκ ηαζ ελεηάγεηαζ ζημ πθαίζζμ αοηχκ ηςκ δφμ δζαζηάζεςκ ςξ
οθζηή μκηυηδηα, δ μπμία είκαζ δοκαηυκ κα δζαιεζμθααδεεί βκςζηζηά: ζοκζζηά, θμζπυκ,
ζφζηδια οθζηχκ ηαζ ζδιεζςηζηχκ ζημζπείςκ. Γ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα εεςνείηαζ ςξ
μκηυηδηα εεςνμφιεκδ ζε ηνία επίπεδα: ςξ ζφζηδια ημζκςκζηχκ δμιχκ (social structures),
ςξ ζφκμθμ ημζκςκζηχκ πναηηζηχκ (social practices) ηαζ ςξ άενμζζια βεβμκυηςκ (social
events). Κζ ημζκςκζηέξ δμιέξ απμηεθμφκ επίπεδμ ορδθήξ αθαίνεζδξ ηαζ ζοκδέμκηαζ ιε
βεκζηυ ημπζηυ, οπενημπζηυ, δζαηναηζηυ ή παβηυζιζμ πθαίζζμ ημ μπμίμ αζηεί επίδναζδ ζε
ζοβηεηνζιέκμοξ εεζιμφξ ηαζ μνβακζζιμφξ. Κζ ημζκςκζηέξ πναηηζηέξ ηαζ ηα δίηηοα
ημζκςκζηχκ πναηηζηχκ ζοκζζημφκ εεζιμφξ, μνβακζζιμφξ, εεζιζημφξ θμνείξ ηαζ
ζδιεζςηζηά πναβιαηχκμκηαζ απυ ηζξ ηάλεζξ θυβςκ (orders of discourses), δδθαδή απυ
ζφκμθα ζοβηεηνζιέκςκ ηεζιεκζηχκ εζδχκ (genres), θυβςκ (discourses) ηαζ ηαοημηήηςκ
(styles) ημζκςκζηχκ δναζηχκ (Fairclough, 2014: 11-12). Ξα ημζκςκζηά βεβμκυηα αθμνμφκ
πμζηίθεξ ιμνθέξ ημζκςκζηχκ ηαζ επζημζκςκζαηχκ δνάζεςκ (π.π. έκα παζπκίδζ, ιία
δζδαζηαθία), δ ζδιεζςηζηή δζάζηαζδ ηςκ μπμίςκ είκαζ ημ ηείιεκμ (text). Κ Εμοηζμβζάκκδξ,
επζδζχημκηαξ κα μνίζεζ ηαζ κα μνζμεεηήζεζ ημ βεκζηυηενμ πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ςξ
εεζιμφ ηαζ ςξ δζδαηηζηήξ πνάλδξ, ζοκέδεζε ηδ εεςνία αοηή ημο Fairclough ιε ηδκ
ακάθοζδ ηαζ ηα εεςνδηζηά πμνίζιαηα ηςκ Halliday ηαζ Martins υζμκ αθμνά ημ
ηαηαζηαζζαηυ ηαζ ημ πμθζηζζιζηυ ζοβηείιεκμ ηδξ ηάεε επζημζκςκζαηήξ δνάζδξ ηαζ ημο
παναβυιεκμο θυβμο (Εμοηζμβζάκκδξ, 2011: 253-262). Νφιθςκα ιε ηδκ ακάθοζδ ημο
Εμοηζμβζάκκδ, ημ εηπαζδεοηζηυ ζοβηείιεκμ κμείηαζ ζε ηέζζενα επίπεδα ιε ακηίζημζπεξ
ζδιεζςηζηέξ ζοκδέζεζξ ηαζ πναβιαηχζεζξ βζα ηάεε επίπεδμ:
Νίλαθαο 1. Πν εθπαηδεπηηθό ζπγθείκελν βάζεη ηεο αλάιπζεο Ηνπηζνγηάλλε
Νπμθζηά ζοβηεζιεκζηά επίπεδα
Νδιεζςηζηή δζάζηαζδ
Ιαθξνπνιηηηζκηθό δηεζλέο θαη εζληθό
ζπγθείκελν
Ιηθξνπνιηηηζκηθό ζρνιηθό ζπγθείκελν
Ξάλεζξ θυβςκ
Δηδαθηηθό ζπγθείκελν – Γπίπεδν
Νπμθζηή θεζημονβζηή πμζηζθία
δηδαθηηθήο πξαθηηθήο
Ναξαγόκελνο ιόγνο
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Νημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ οπμζηδνίγεηαζ δ άπμρδ υηζ δ ακάθοζδ ημο
Εμοηζμβζάκκδ αθεκυξ ζοκδέεηαζ ιε ηδ εεςνία ημο Fairclough ηαζ αθεηένμο οπμδεζηκφεζ
έιιεζα ηδκ επζθμβή ηδξ ηνζηζηήξ ακάθοζδξ θυβμο ςξ ενβαθείμο δζενεφκδζδξ ηςκ θυβςκ
ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ. Νοβηεηνζιέκα, εεςνείηαζ απυ ημκ βνάθμκηα υηζ ημ
ιαηνμπμθζηζζιζηυ ζοβηείιεκμ εα ιπμνμφζε κα ακηζζημζπζζηεί πνμξ ηζξ ημζκςκζηέξ δμιέξ
βεκζηυηενα ηςκ μπμίςκ απμηεθεί ιζα ιμνθή οπμζοκυθμο, εκχ ημ ιζηνμπμθζηζζιζηυ
ζοβηείιεκμ ηαοηίγεηαζ ιε ηζξ ημζκςκζηέξ πναηηζηέξ. Ξμ ημζκςκζηυ βεβμκυξ κμείηαζ ςξ
δζδαηηζηή πενίζηαζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μπμίαξ εθανιυγμκηαζ ζοβηεηνζιέκεξ δζδαηηζηέξ
πναηηζηέξ:


Νίλαθαο 2. Αληηζηνίρηζε ζεσξίαο Fairclough θαη αλάιπζεο Ηνπηζνγηάλλε
Απίπεδα ημζκςκζηήξ
Νπμθζηά ζοβηεζιεκζηά
Νδιεζςηζηή δζάζηαζδ
πναβιαηζηυηδηαξ
επίπεδα
Ηνηλσληθέο δνκέο
Ηαηνμπμθζηζζιζηυ
ζοβηείιεκμ
Ηνηλσληθέο πξαθηηθέο
Ηζηνμπμθζηζζιζηυ
Ξάλεζξ θυβςκ
ζοβηείιεκμ
Ηνηλσληθά γεγνλόηα
Δζδαηηζηέξ πενζζηάζεζξ
Εείιεκα
Λαναβυιεκμξ θυβμξ
Γθχζζα


Νφιθςκα ιε ηζξ κευηενεξ εεςνίεξ ημο Martins, μζ μπμίεξ ααζίγμκηαζ ζηδκ πενζβναθή ηδξ
ζδεμθμβίαξ απυ ημκ Bernstein ςξ ακενχπζκςκ, οθζηχκ ή ζδιεζςηζηχκ ζπέζεςκ ζημ
πθαίζζμ εκυξ ή δζαθμνεηζηχκ ζοβηεζιέκςκ, δ ζδεμθμβία ζοκδέεηαζ ιε ηα ηεζιεκζηά είδδ,
ηαεχξ εηθνάγεζ ηδκ ημζκςκζηή ζζπφ (social power), δ μπμία εκζζπφεηαζ ιέζς ηδξ
ηαηάηηδζδξ ηαζ ημο εθέβπμο δεδμιέκςκ εζδχκ θυβμο απυ ζοβηεηνζιέκεξ μιάδεξ (control),
μζ μπμίεξ θυβς ημο εθέβπμο ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ζδιεζςηζηχκ μκημηήηςκ απμηημφκ
οπενμπή ζηδκ ημζκςκζηή ζενανπία (status), εκδοκάιςζδ ημο θυβμο ημοξ ζηδκ επζημζκςκία
(prominence) ηαζ ελμοζία (authority) ζηα ημζκςκζηά πεδία δνάζεζξ ιέζς δζαπείνζζδξ ηςκ
ημζκςκζηχκ πναηηζηχκ (Rose, 2014: 210-211):

Νίλαθαο 3. Ούλδεζε ζρνιηθώλ ζπγθεηκέλσλ θαη ηδενινγηθώλ δηαζηάζεσλ
Νπμθζηά ζοβηεζιεκζηά
Νδιεζςηζηή δζάζηαζδ
Δδεμθμβζηέξ πνμεηηάζεζξ
επίπεδα
Ιαθξνπνιηηηζκηθό
Δζπφξ
ζπγθείκελν
Ιηθξνπνιηηηζκηθό
Ξάλεζξ θυβμο
Έθεβπμξ
ζπγθείκελν
Δηδαθηηθέο πξαθηηθέο
Ζεζημονβζηή πμζηζθία:
Λεδίμ
Ώνπή
Ξνυπμξ
Δφκαιδ θςκήξ
Ξυκμξ
Θέζδ
Ναξαγόκελνο ιόγνο
Γθχζζα: δζαπνμζςπζηή /
ηεζιεκζηή / ακαπαναζηαηζηή
θεζημονβία
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3.2.

Δεδμιέκμο υηζ δ ηνζηζηή ακάθοζδ θυβμο (critical discourse analysis) ζηδκ ελδβδηζηή ηδξ
δζάζηαζδ (explanatory dimension) ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ακάδεζλδ ηδξ ζδεμθμβζηήξ δζάζηαζδξ
ημο θυβμο ηςκ οπυ ελέηαζδ ηεζιέκςκ, ηνίκεηαζ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ ςξ δ
απμηεθεζιαηζηυηενδ ιέεμδμξ ακάδεζλδξ ηδξ ζδεμθμβζηήξ δζάζηαζδξ (ζε επίπεδμ πμθζηζηήξ
ηαζ εηπαζδεοηζηήξ ζδεμθμβίαξ, υπςξ πνμακαθένεδηε) ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ, ηα
μπμία αθεκυξ απμηεθμφκ ααζζηυ δείβια ηςκ ηάλεςκ θυβμο ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
ημζκςκζηχκ πναηηζηχκ ςξ είδδ θυβμο ηαζ αθεηένμο ειπενζέπμοκ πμθθαπθέξ ιμνθέξ
θυβςκ.
Ιέζνδνο δηεξεχλεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ
πςξ πνμακαθένεδηε, ιέζς ηνζηζηήξ ακάθοζδξ θυβμο (critical discourse analysis)
δζενεοκχκηαζ μζ θυβμζ (εββεκείξ ζηα εηπαζδεοηζηά ηαζ πμθζηζηά ηείιεκα) ή ακαπθαζζζςιέκμζ
ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ βζα ημ ιάεδια ηδξ κεμεθθδκζηήξ βθχζζαξ ζηδκ
οπμπνεςηζηή δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, δδθαδή ζημ βοικάζζμ. Νοβηεηνζιέκα, δεκ
εθανιυζηδηε ημ νοειζζηζηυ (normative) αθθά ημ ελδβδηζηυ (explanatory) πνυηοπμ ηνζηζηήξ
ακάθοζδξ ηεζιέκςκ ημο Fairclough ημο 2014, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ δζενεοκάηαζ δ
ζδεμθμβζηή δζάζηαζδ ημο οπυ ελέηαζδ ηεζιέκμο ηαζ ακαγδημφκηαζ μζ πνμεέζεζξ ημο
δδιζμονβμφ ζε ζπέζδ ιε ημ αημιζηυ ημο ηαζ ιε ημ ημζκςκζηυ αλζαηυ οπυααενμ (Fairclough,
2014: 10-12). Γ δζενεφκδζδ ημο ζδεμθμβζημφ θμνηίμο ηαζ ηςκ πνμεέζεςκ ημο ηεζιέκμο
επζηοβπάκεηαζ ιέζς ακάθοζδξ ηςκ βθςζζζηχκ ημο επζθμβχκ, μζ μπμίεξ ςξ ζδιεζςηζηέξ
επζθμβέξ ηαζ ςξ ιέζα ηαηαζηεοήξ κμήιαημξ ζοκδέμκηαζ ιε ζοβηεηνζιέκμοξ θυβμοξ
(discourses) ςξ ζδιεζςηζηά ιέζα ακαπανάζηαζδξ πηοπχκ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ αάζεζ
ζοβηεηνζιέκδξ μπηζηήξ βςκίαξ ηαζ ςξ ζδιεζςηζηά ιέζα ζοκδεδειέκα ιε ζοβηεηνζιέκα
πεδία ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ ηαοηυηδηεξ ηςκ μιζθδηχκ.
Ξα ηείιεκα πμο οπυηεζκηαζ ζε ηνζηζηή ακάθοζδ θυβμο ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ, υπςξ
πνμακαθένεδηε, ακήημοκ ζημ ηεζιεκζηυ είδμξ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ.
Νοβηεηνζιέκα, ιεθεηχκηαζ ηαζ ακαθφμκηαζ ηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ηδξ βθχζζαξ ημο
βοικαζίμο ηςκ εηχκ 1985, 2002 ηαζ 2011, ιε ζηυπμ ιέζς ηδξ ακάθοζδξ ηςκ θυβςκ πμο
έπμοκ εκζςιαηςεεί ζε αοηά κα δζαπζζηςεμφκ μζ επζζηδιμκζηέξ ηαζ ημζκςκζημπμθζηζηέξ
επζδνάζεζξ πμο έπμοκ δεπηεί ηα πνμβνάιιαηα αοηά. Ηε άθθα θυβζα, μζ βθςζζζηέξ επζθμβέξ
ηςκ ζοκηαηηχκ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ (π.π. επζζηδιμκζημί υνμζ, δζαηφπςζδ
εηπαζδεοηζηχκ ζηυπςκ, θέλεζξ ηαζ θνάζεζξ πμο αθμνμφκ δζδαηηζηή ιεεμδμθμβία,
εηπαζδεοηζηή θζθμζμθία, δζδαηηζηέξ ανπέξ) ηίεεκηαζ ζε επελενβαζία, χζηε κα ακαδεζπεμφκ
μζ θυβμζ ζημοξ μπμίμοξ ακήημοκ ζε ζπέζδ ιε ημκ ζδεμθμβζηυ ηαζ ημζκςκζημπμθζηζζιζηυ
πθαίζζμ ηδξ επμπήξ ηδξ ζοββναθήξ ημοξ.

4. Ναξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ
Ηε αάζδ ηδκ ηνζηζηή ακάθοζδ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ηςκ ηεζζάνςκ
ηεθεοηαίςκ δεηαεηζχκ ςξ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ ηεζιέκςκ, δ μπμία είπε ςξ ζηυπμ
ηδ δζενεφκδζδ ηςκ θυβςκ πμο οθίζηακηαζ εββεκχξ ή έπμοκ ακαπθαζζζςεεί ζηα ηείιεκα
αοηά, πνμηφπημοκ ζοβηεηνζιέκα απμηεθέζιαηα, ηα μπμία ακαθφμκηαζ ζηδκ εκυηδηα αοηή
ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ.
Ηέζς ηδξ ηνζηζηήξ ακάθοζδξ ηςκ βθςζζζηχκ επζθμβχκ ηςκ ζοββναθέςκ ημο
πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ημο 1985 (Ηήηζδξ, 2002: 403-407), ακαδείπεδηακ μζ θυβμζ μζ
μπμίμζ πανμοζζάγμκηαζ ζηζξ ζηήθεξ ημο Λίκαηα 4 (ζε ηάεε ζηήθδ πανμοζζάγεηαζ
δζαθμνεηζηυξ θυβμξ), εκχ ζηδ ζηήθδ ηάεε θυβμο πνμαάθθμκηαζ μζ βθςζζζηέξ επζθμβέξ ηςκ
ζοκηαηηχκ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ μζ μπμίεξ παναπέιπμοκ ζημκ ζοβηεηνζιέκμ θυβμ:
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Νίλαθαο 4. Θόγνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ 1985
Γθςζζμθμβζηυξ
άκεζα ζπζηαηηθά / θξαζηηθή δνκή, νλνκαηηθά θαη
ξεκαηηθά ζύλνια, ζπληαγκαηηθέο θαη παξαδεηγκαηηθέο
ζρέζεηο, κεηαζρεκαηηζκνί, γισζζηθέο δνκέο θαη
ιεηηνπξγίεο, θαιιηέξγεηα πξνθνξηθνύ ιόγνπ, ζύλδεζε
γιώζζαο θαη ζθέςεο, ζεκαζηνινγηθέο κνλάδεο
Λαζδαβςβζηυξ
ζοκαβςβή ηςκ βεκζηχκ ανπχκ ιέζς παναδεζβιάηςκ,
ζφκδεζδ ηςκ ηαηαηενιαηζζιέκςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ
Ζυβμξ παναδμζζαηήξ
ζαθήκεζα, πθδνυηδηα, αηνίαεζα, ημιρυηδηα έηθναζδξ,
βθςζζζηήξ εηπαίδεοζδξ
πενζβναθζηέξ ηαζ δζδβδιαηζηέξ εηεέζεζξ, ιένδ ημο θυβμο,
ηφνζεξ ηαζ δεοηενεφμοζεξ πνμηάζεζξ, μκμιαηζημί ηαζ
επζννδιαηζημί πνμζδζμνζζιμί, ηφνζμζ υνμζ πνμηάζεςκ,
μνεμβναθία, παναβςβή ηαζ ζφκεεζδ
Λμθζηζηυξ
αοημκμιία κεμεθθδκζημφ πμθζηζζιμφ, αίςζδ ημο ήεμοξ, ηδξ
γςηζηυηδηαξ ηαζ ημο πμθζηζζιμφ ημο εθθδκζημφ θαμφ, μ θαυξ
ςξ ενβάηδξ ηδξ πνμυδμο
Κζ θυβμζ ζημοξ μπμίμοξ παναπέιπμοκ μζ βθςζζζηέξ επζθμβέξ ηςκ ζοββναθέςκ ημο
πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ημο 2002 πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Λίκαηα 5:

Νίλαθαο 5. Θόγνη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ηνπ 2002
Γθςζζμθμβζηυξ /
Φςκμθμβία –ιμνθμθμβία, ζύληαμε, Οεκαζηνινγία,
Νδιεζςηζηυξ
Γπίπεδα, Γισζζηθήο αλάιπζεο, δνκή, νλνκαηηθό /
ξεκαηηθό ζύλνιν, ιεηηνπξγία
-παξαγισζζηθά κέζα δήισζεο λνήκαηνο
Εεζιεκμβθςζζμθμβζηυξ
-Εεζιεκμηεκηνζηή ιέεμδμξ, είδδ θυβμο, επζημζκςκζαηή
/Λναβιαημθμβζηυξ
πενίζηαζδ, ηεζιεκζηή βναιιαηζηή, ζοκμπή, ζοκεηηζηυηδηα,
πνμεεηζηυηδηα, απμδεηηυηδηα, παναβςβζηέξ /
πνμζθδπηζηέξ δελζυηδηεξ βναπημφ /
πνμθμνζημφ θυβμο, οθμθμβζηέξ επζθμβέξ, δζαπείνζζδ
πθδνμθμνζχκ αάζεζ πνμεέζεςκ πμιπμφ, πφηκςζδ θυβμο,
δζάβναιια, πνμζοββναθζηή πνμεημζιαζία
Εμζκςκζμβθςζζμθμβζηυξ
βθςζζζηέξ πμζηζθίεξ, δζάθεηημζ
Λαναδμζζαηήξ βθςζζζηήξ
αθδβδιαηζηυξ / πενζβναθζηυξ εηθναζηζηυξ ηνυπμξ, ιένδ
εηπαίδεοζδξ
ημο θυβμο, ηφνζεξ/δεοηενεφμοζεξ πνμηάζεζξ
Λαζδαβςβζηυξ
ηαθθζένβεζα πηοπχκ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ,
ακαβκχνζζδ/εκημπζζιυξ/ αλζμθυβδζδ πθδνμθμνζχκ,
ηεθζηή/δζαιμνθςηζηή, ζοκενβαηζηή αλζμθυβδζδ, ΞΛΑ ζηδκ
εηπαίδεοζδ, μιαδμζοκενβαηζηή δζδαζηαθία,
δζαεειαηζηυηδηα, ενεοκδηζηή ενβαζία, ελαημιίηεοζδ
δζδαζηαθίαξ / αζηήζεζξ ιε επίπεδα δοζημθζχκ,
ζοκεζδδημπμίδζδ θεζημονβίαξ δμιχκ, ηνζηζηή επελενβαζία
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πθδνμθμνζχκ / οθμθμβζηχκ επζθμβχκ
Λμθζηζηυξ
ηαθθζένβεζα δζαθυβμο ςξ ζημζπείμο δδιμηναηζημφ εκενβμφ
πμθίηδ, μιαδζηυηδηα/ζοκενβαζία ιαεδηχκ, πμθζηζζιζηέξ /
βθςζζζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ θαχκ, πνμεημζιαζία πμθζηχκ
πμθοπμθζηζζιζηήξ Αονχπδξ /ζεααζιυξ ηςκ βθςζζχκ ηςκ
ιεηακαζηχκ / δζδαζηαθία εθθδκζηήξ ςξ δεφηενδξ
βθχζζαξ
Ξα πνμβνάιιαηα ημο 2011 απμηεθμφκ αεθηζςιέκδ εηδμπή ηςκ πνμβναιιάηςκ ημο
2003, υπςξ θαίκεηαζ απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ θυβςκ πμο απακημφκ ζε αοηά:
Νίλαθαο 6. Θόγνη πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ 2011
Γθςζζμθμβζηυξ
πξνθνξηθόο / γξαπηόο ιόγνο, κνξθνζπληαθηηθέο δνκέο
/ ιεηηνπξγίεο, κεηαγισζζηθή ελεκεξόηεηα, αζθήζεηο
κεηαζρεκαηηζκνύ / ππνθαηάζηαζεο / παξάθξαζεο,
θξηηηθή αληηκεηώπηζε γξακκαηηθώλ θαλόλσλ
Εμζκςκζμβθςζζζηυξ
βθςζζζηέξ πμζηζθίεξ, δζάθεηημζ, ζζμηζιία πμζηζθζχκ,
/Λναβιαημθμβζηυξ
ημζκςκζηυξ βναιιαηζζιυξ, επζημζκςκζαηή πενίζηαζδ,
αλζμπμίδζδ βναιιαηζηχκ δμιχκ ζηδκ επζημζκςκία
Εμζκςκζηήξ ζδιεζςηζηήξ /
βθςζζζηέξ επζθμβέξ, ηνζηζηυξ/μπηζηυξ βναιιαηζζιυξ,
Νοζηδιζημθεζημονβζηυξ
ζδεμθμβζηέξ δζαζηάζεζξ βθςζζζηχκ επζθμβχκ,
ημζκςκζμημπμθζηζζιζηυ πθαίζζμ επζημζκςκίαξ, ηαοηυηδηεξ
μιζθδηχκ, ζοββναθζηυξ ζπεδζαζιυξ αάζεζ ζηναηδβζηχκ,
ηαηαζηεοή κμήιαημξ/ηαοημηήηςκ, παναβςβή θυβμο ςξ
ζοκενβαηζηή δζαδζηαζία, νυθμξ ημζκςκζημφ πθαζζίμο ζημκ
ιεηαζπδιαηζζιυ ζδιεζςηζηχκ πυνςκ, πμθοηνμπζηυηδηα,
πμζηζθία ζδιεζςηζηχκ ιέζςκ ιε ημζκςκζημπμθζηζζιζηέξ
ζοκδδθχζεζξ, φθμξ ςξ ημζκςκζημπμθζηζζιζηά ελανηδιέκδ
επζθμβή, ημζκςκζμβκςζζαηυξ παναηηήναξ βναθήξ /
ακάβκςζδξ
Ζυβμξ πθδνμθμνζηήξ
ρδθζαηυξ βναιιαηζζιυξ, ρδθζαηά ενβαθεία δεφηενδξ ,
βεκζάξ, κέμζ ηεζιεκζημί ηφπμζ / ζζημθυβζα, ρδθζαηέξ
πθαηθυνιεξ, ζζημζεθίδεξ βζα δζδαηηζηή πνήζδ
Ροπμπαζδαβςβζηυξ /
ιαεδημηεκηνζηή δζδαζηαθία, ζοκενβαηζηή δδιζμονβία
Γκςζζαηυξ
εηπαζδεοηζημφ οθζημφ αάζεζ ακαβηχκ, εκδζαθενυκηςκ,
επζπέδμο ημο ιαεδηή, δζαθμνμπμζδιέκδ δζδαζηαθία, πνήζδ
αοεεκηζηχκ ηεζιέκςκ, δζδαηηζηέξ δνάζεζξ αάζεζ ιαεδηζηχκ
ακαβηχκ, βκςζηζηά ζπήιαηα, βκςζηζηέξ / ιεηαβκςζζαηέξ
ζηναηδβζηέξ, δδθςηζηή / δζαδζηαζηζηή βκχζδ, ηαθθζένβεζα
δελζμηήηςκ αάζεζ ηφπςκ κμδιμζφκδξ, δζαπμθζηζζιζηή
δζάζηαζδ εηπαίδεοζδξ / αλζμπμίδζδ βναιιαηζζιμφ
δίβθςζζςκ μιζθδηχκ, δζαιμνθςηζηή / δζαβκςζηζηή /
ηεθζηή αλζμθυβδζδ, δζαεειαηζηυηδηα, ιεηαθμνά ιάεδζδξ ζε
άθθα πθαίζζα, θάηεθμξ αλζμθυβδζδξ ιαεδηή / ζοζηδιαηζηή
παναηήνδζδ / αοημαλζμθυβδζδ / εηενμαλζμθυβδζδμιαδμζοκενβαηζηή δζδαζηαθία / δζυνεςζδ βναπηχκ
Εεζιεκμβθςζζμθμβζηυξ
οανζδζηά/ρδθζαηά / πνμθμνζηά/βναπηά ηείιεκα,
επζημζκςκζαηή πενίζηαζδ, ηεζιεκμβθςζζμθμβζηέξ
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δζαζηάζεζξ, δζαδζηαζηζηυ πνυηοπμ παναβςβήξ ηεζιέκμο /
πνμζοββναθζηυ/ιεηαζοββναθζηυ ζηάδζμ, πενίθδρδ,
ηαθθζένβεζα παναβςβζηχκ/πνμζθδπηζηχκ δελζμηήηςκ,
ηεζιεκζηή βναιιαηζηή
Ώεζθμνία, παναβςβή θυβμο ζε πθαίζζμ δδιμηναηίαξ /
ζζμκμιίαξ, ζηυπεοζδ ηαζκμημιίαξ / δδιζμονβζηυηδηαξ,
ηαθθζένβεζα πκεφιαημξ αθθδθμζεααζιμφ / ζοκενβαζίαξ
ιαεδηχκ, ηαθθζένβεζα ζεααζιμφ αθθυβθςζζςκ ιαεδηχκ
ηαζ ημο πμθζηζζιμφ ημοξ

5. Ορνιηαζκόο θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ
πςξ πνμακαθένεδηε ζηζξ δφμ πνχηεξ εκυηδηεξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ, μζ ααζζημί ζηυπμζ
ηδξ ένεοκαξ πμο πανμοζζάγεηαζ ζημ άνενμ αοηυ είκαζ δφμ: αθεκυξ, δ δζενεφκδζδ ηςκ
θυβςκ πμο έπμοκ εκζςιαηςεεί ηαζ ακαπθαζζζςεεί ζηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ πμο
δζενεοκήεδηακ ςξ ζημζπείςκ πμο ακαδεζηκφμοκ ημ εεςνδηζηυ οπυααενμ ηαζ ηδκ
επζζηδιμκζηή αάζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ηαζ, αθεηένμο, δ
ελέηαζδ ημο ααειμφ επίδναζδξ ηςκ πμθζηζηχκ ελεθίλεςκ ηαζ ημο ημζκςκζημ εηπαζδεοηζημφ πθαζζίμο ζηδ ζφκηαλδ ηςκ πνμβναιιάηςκ ημο 1985, ημο 2002 ηαζ ημο
2011. Κζ οπμεέζεζξ ενβαζίαξ ηδξ ενεοκδηζηήξ δνάζδξ πμο πανμοζζάγεηαζ ζηδκ πανμφζα
ιεθέηδ ήηακ, αθεκυξ, υηζ μζ θυβμζ ακαδεζηκφμοκ ημκ οανζδζηυ παναηηήνα ημο βκςζηζημφ
πεδίμο ηδξ δζδαηηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ ηδξ πνυηοπδξ βθχζζαξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ,
αθεηένμο, υηζ ηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ςξ πμθζηζηά ηαζ εηπαζδεοηζηά ηείιεκα ζοκζζημφκ
ζε ιεβάθμ ααειυ πνμσυκηα ηςκ πμθζηζηχκ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ελεθίλεςκ, μζ μπμίεξ
ζοκζζημφκ ημκ ιζηνμπμθζηζζιζηυ ηαζ ημ ιαηνμπμθζηζζιζηυ ζοβηείιεκμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
εηπυκδζήξ ημοξ.
Ηέζς ηδξ δζελμδζηήξ ιεθέηδξ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ
κεμεθθδκζηήξ βθχζζαξ ζημ βοικάζζμ πμο εηπμκήεδηακ ηδ ιεηαδζβθςζζζηή πενίμδμ
θαίκεηαζ υηζ μζ οπμεέζεζξ ενβαζίαξ επαθδεεφμκηαζ ηαζ ακαδεζηκφεηαζ, απυ ηδ ιζα πθεονά,
δ οανζδζηυηδηα ημο επζζηδιμκζημφ πεδίμο ηδξ δζδαηηζηήξ ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ ηαζ,
απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ βεκζηυηενεξ ημζκςκζημπμθζηζηέξ ηαζ εηπαζδεοηζηέξ επζδνάζεζξ ζηδ
ζφκηαλδ ηςκ πνμβναιιάηςκ ςξ ηεζιέκςκ πμο ακήημοκ ζημ ζοβηεηνζιέκμ πμθζηζημ εηπαζδεοηζηυ ηεζιεκζηυ είδμξ. Αζδζηυηενα, ιέζς ηδξ επελενβαζίαξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ
ένεοκαξ, ηα μπμία πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ Λίκαηεξ 4, 5 ηαζ 6, πνμηφπημοκ ηα αηυθμοεα
ζοιπενάζιαηα:
 Ξα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα δζδαζηαθίαξ ηδξ κεμεθθδκζηήξ βθχζζαξ ζημ βοικάζζμ
ζοκηάπεδηακ ζε ημζκςκζημπμθζηζζιζηυ ζοβηείιεκμ πμο είπε ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά.
Λνχημκ, ζηδκ Αθθάδα, υπςξ ηαζ ζε άθθεξ εονςπασηέξ πχνεξ μζ ηοαενκήζεζξ ακήηακ ζε
ηυιιαηα πμο εκηάζζμκηακ ζηδ ζμζζαθδδιμηναηζηή ζδεμθμβζηή πανάηαλδ ηαζ είπακ
ακάθμβα πνμβνάιιαηα ηαζ επζδζχλεζξ: ημ βεβμκυξ αοηυ πζεακυηαηα ενιδκεφεζ ηζξ
ακαθμνέξ ζημ ζημπμεεηζηυ πθαίζζμ ηςκ πνμβναιιάηςκ αοηχκ ζηδκ «αίςζδ ημο ήεμοξ
ημο θαμφ ςξ ενβάηδ ηδξ πνμυδμο». Δεφηενμκ, ήδδ, απυ ηδκ ανπή ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970
ζηα δφμ ιεβαθφηενα εθθδκζηά πακεπζζηήιζα άνπζζε κα δζδάζηεηαζ δζελμδζηά ηαζ
ζοζηδιαηζηά ηαζ δ εεςνδηζηή / βεκζηή βθςζζμθμβία πανάθθδθα πνμξ ηδκ ζζημνζηή, δ
μπμία δζδαζηυηακ ακαθοηζηά ηζξ πνμδβμφιεκεξ δεηαεηίεξ, ιε απμηέθεζια κα ηαηαζημφκ
βκςζηά ηα πμνίζιαηα ηαζ μζ εεςνδηζηέξ ανπέξ, υπςξ ηαζ δ ιεηαβθςζζζηή μνμθμβία, ηδξ
δμιζζηζηήξ βθςζζμθμβίαξ ηαζ ηδξ ιεηαζπδιαηζζηζηήξ ζπμθήξ, εκχ δεκ είπακ αηυιδ
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εκηαπεεί μοζζαζηζηά ζηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ηςκ θζθμζμθζηχκ ζπμθχκ ηα κευηενα
ζπεηζηά επζζηδιμκζηά ακηζηείιεκα ηδξ ροπμβθςζζμθμβίαξ, ηδξ ηεζιεκμβθςζζμθμβίαξ ηαζ
ηδξ ημζκςκζμβθςζζμθμβίαξ (Ηπαιπζκζχηδξ, 1994: 357-382). Απίζδξ, ζημ πθαίζζμ ημο
βκςζηζημφ πεδίμο ηδξ παζδαβςβζηήξ δζδάζημκηακ ηα ακηζηείιεκα ηδξ βεκζηήξ ηαζ ηδξ
εζδζηήξ δζδαηηζηήξ: υθα αοηά ηα δεδμιέκα εεςνείηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ
υηζ ενιδκεφμοκ ηδκ μοζζαζηζηή ζηνμθή ημο ηθάδμο ηδξ δζδαηηζηήξ ηδξ βθχζζαξ ζηδ
βθςζζμθμβζηή εεςνία πανάθθδθα ιε ηζξ επζδνάζεζξ απυ ημκ παζδαβςβζηυ πχνμ, ηζξ
μπμίεξ είκαζ ακαιεκυιεκμ κα δεπηεί ηάεε επζζηδιμκζηυξ ηθάδμξ πμο αζπμθείηαζ ιε ηδ
δζδαηηζηή ζοβηεηνζιέκμο βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο. Κζ επζδνάζεζξ ηδξ βθςζζμθμβίαξ ηαζ
ηδξ παζδαβςβζηήξ ακηακαηθχκηαζ ζημοξ επζζηδιμκζημφξ θυβμοξ πμο απακηχκηαζ ηαζ
έπμοκ ακαπθαζζζςεεί ζημ πνυβναιια ζπμοδχκ, μζ μπμίμζ ζοκδέμκηαζ ηαηελμπήκ ιε ημκ
δμιζζηζηυ βθςζζμθμβζηυ θυβμ ηαζ ιε ηδκ παζδαβςβζηή επζζηήιδ, εκχ δ επίδναζδ ηδξ
παναδμζζαηήξ βθςζζζηήξ δζδαηηζηήξ ειπεζνίαξ αζηεί ζζπονή επίδναζδ (Λίκαηαξ 4).
Νπεδυκ ιζα εζημζαεηία έπεζηα απυ ηδ ζφκηαλδ ημο ακςηένς πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ μζ
ηαηαζηάζεζξ ηυζμ ζε εηπαζδεοηζηυ υζμ ηαζ ζε ημζκςκζημπμθζηζηυ επίπεδμ είπακ αθθάλεζ
νζγζηά ζηδκ Αθθάδα ηαζ ζημκ δζεεκή πχνμ. Λνχημκ, ηαηά ηδ δεηαεηία ημο 1990, ιεηά ηδκ
πηχζδ ηςκ ζμζζαθζζηζηχκ ηαεεζηχηςκ ηςκ πςνχκ ηδξ ακαημθζηήξ Αονχπδξ,
δδιζμονβήεδηε έκα ιεβάθμ ηφια ιεηακάζηεοζδξ απυ ηζξ πχνεξ αοηέξ πνμξ ηζξ οπυθμζπεξ
εονςπασηέξ πχνεξ, μζ μπμίεξ απμηέθεζακ πχνεξ οπμδμπήξ ημο ιεηακαζηεοηζημφ
πθδεοζιμφ (Ώκαζηαζζάδδ – Νοιεςκίδδ η.ά., 2011: 1-8). Ξμ βεβμκυξ αοηυ ενιδκεφεζ αθεκυξ
ηζξ δζαπμθζηζζιζημφ παναηηήνα ακαθμνέξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζημ ζημπμεεηζηυ
πθαίζζμ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ημο 2002 ζημκ ζεααζιυ ηαζ ζηδκ απμδμπή αηυιςκ
απυ δζαθμνεηζηέξ πχνεξ, ζηζξ βθχζζεξ ηαζ ζημκ πμθζηζζιυ ημοξ, υπςξ ηαζ ζηδ δζδαζηαθία
ηδξ εθθδκζηήξ ςξ δεφηενδξ βθχζζαξ. Ήδδ, ζηα εθθδκζηά πακεπζζηήιζα, ζηζξ θζθμζμθζηέξ
ηαζ ζηζξ παζδαβςβζηέξ ζπμθέξ, δζδάζημκηακ βκςζηζηά ακηζηείιεκα ζπεηζηά ιε ηδκ
δζαπμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ, ηα μπμία πανείπακ ημ εεςνδηζηυ οπυααενμ βζα ηδκ
μζημδυιδζδ ηςκ επζδζςηυιεκςκ αθθαβχκ αάζεζ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ.
Απζπνυζεεηα, δ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ αλίαξ ηδξ δδιμηναηίαξ ιέζα απυ ηζξ ακαγδηήζεζξ ηαζ
ηζξ επακαζηάζεζξ ηςκ θαχκ ηδξ ακαημθζηήξ Αονχπδξ μδήβδζε ζηζξ ακαθμνέξ ημο
πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ζηδκ ηαθθζένβεζα ημο δζαθυβμο ςξ ααζζημφ παναηηδνζζηζημφ ηδξ
δδιμηναηίαξ ηαζ ςξ πνμζυκ ημο δδιμηναηζημφ εκενβμφ πμθίηδ. Δεφηενμκ, δ επζζηδιμκζηή
ακάπηολδ ζδζαίηενα υζμκ αθμνά ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ ημοξ δθεηηνμκζημφξ οπμθμβζζηέξ
είπε ςξ απμηέθεζια ηδξ δδιζμονβία εζδζημφ ηθάδμο ηζξ παζδαβςβζηήξ πμο αζπμθείηαζ ιε
ηζξ ηεπκμθμβίεξ ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ ηδξ επζημζκςκίαξ ηαζ ηδκ έκηαλή ημοξ ζημκ
εηπαζδεοηζηυ πχνμ, ζημζπείμ πμο ζοκεζζέθενε ζηζξ ζπεηζηέξ πνμαθέρεζξ ημο ζοβηεηνζιέκμο
πνμβνάιιαημξ. Ξνίημκ, δ ιεβάθδ ακάπηολδ ηδξ βθςζζμθμβίαξ ζημκ εθθδκζηυ ηαζ ζημκ
δζεεκή πχνμ, υπςξ ηαζ δ πανάθθδθδ ακάπηολδ ημο παζδαβςβζημφ ηθάδμο ηδξ δζδαηηζηήξ
ηαζ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ δζδαζηαθίαξ λεπςνζζηχκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ, μδήβδζε ζηδκ
μοζζαζηζηή ακακέςζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ βθχζζαξ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Γ πμζηζθία ηςκ
θυβςκ πμο έπμοκ ακαπθαζζζςεεί ζημ πνυβναιια ζπμοδχκ ημο 2002 ακαδεζηκφεζ ηδκ
οανζδζηυηδηα πμο απέηηδζε δ δζδαηηζηή ηδξ πνυηοπδξ βθχζζαξ ςξ επζζηδιμκζηυ πεδίμ,
ηαεχξ ημ ζφκμθμ ηςκ επζζηδιμκζηχκ θυβςκ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ δεκ
ακαπθαζζζχεδηε απεοεείαξ απυ ημκ ακηίζημζπμ επζζηδιμκζηυ ηθάδμ αθθά έιιεζα ιέζς
ημο επζζηδιμκζημφ ακηζηεζιέκμο ηδξ δζδαηηζηήξ ηδξ πνυηοπδξ βθχζζαξ, δδθαδή ηδξ
ιεεμδμθμβίαξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ βθχζζαξ ζηζξ δζάθμνεξ εηπαζδεοηζηέξ ααειίδεξ ζε
εεςνδηζηυ ηαζ ζε πναηηζηυ επίπεδμ. Γ δζδαζηαθία ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηδξ
ημζκςκζμβθςζζμθμβίαξ, ηδξ ηεζιεκμβθςζζμθμβίαξ, ηδξ ροπμβθςζζμθμβίαξ ηαζ ηδξ
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πναβιαημθμβίαξ, υζμ ηαζ ηδξ ζφβπνμκδξ δζδαηηζηήξ εεςνίαξ ηαζ ηδξ παζδαβςβζηήξ
ροπμθμβίαξ, ζηα εθθδκζηά πακεπζζηήιζα ζοκέααθε ζηδκ επζζηδιμκζηή ακάπηολδ ηςκ
ζοβηεηνζιέκςκ ηθάδςκ ιε απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία επζζηδιμκζημφ ελμπθζζιμφ ηαζ
εεςνδηζημφ οπμαάενμο βζα ηδ ζηήνζλδ ηςκ ανπχκ, ηδξ θζθμζμθίαξ ηαζ ηςκ επζδζχλεςκ
ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ημο 2002.
Ξδ δεηαεηία ημο 2000 δεκ άθθαλακ ζδιακηζηά ηα δζεεκή δεδμιέκα ζε ζπέζδ ιε ηδκ
πνμδβμφιεκδ δεηαεηία μφηε ζε πμθζηζηυ μφηε ζε επζζηδιμκζηυ. Ξα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ
ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ βζα ημ βοικάζζμ ημο 2011 ζοκζζημφκ αεθηίςζδ, επέηηαζδ ηαζ
ζοιπθήνςζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ ημο 2002. Νοβηεηνζιέκα, δ εεςνδηζηή αάζδ ηςκ
πνμβναιιάηςκ ημο 2011 είκαζ ζπεδυκ δ ίδζα ιε αοηή ημο 2002 (υπςξ θαίκεηαζ ζημκ
πμθζηζηυ, ζημκ βθςζζμθμβζηυ, ημκ ημζκςκζμβθςζζζηυ, ημκ πναβιαημθμβζηυ ηαζ ημκ
ηεζιεκμβθςζζμθμβζηυ θυβμ). ζηυζμ, δ επίδναζδ ηςκ ζοββεκχκ επζζηδιμκζηχκ πεδίςκ
ηδξ ζοζηδιζηήξ – θεζημονβζηήξ βθςζζμθμβίαξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ ζδιεζςηζηήξ, υπςξ ηαζ
ηδξ βκςζζαηήξ ροπμθμβίαξ, ζηα ηεθεοηαία πνμβνάιιαηα είκαζ ειθακήξ ιέζς ηδξ
ακαπθαζζίςζδ ηςκ ζπεηζηχκ επζζηδιμκζηχκ θυβςκ ζημ πθαίζζμ ηδξ επζδίςλδξ ηδξ
ηαθθζένβεζαξ πναηηζηχκ ηνζηζημφ βναιιαηζζιμφ ζημοξ ιαεδηέξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ
εηπαίδεοζδξ θυβς ηδξ ακάβηδξ ηνζηζηήξ ακηζιεηχπζζδξ ημο υβημο ηςκ πθδνμθμνζχκ ζηζξ
μπμίεξ οθίζηαηαζ ζήιενα ιεβάθδ ηαζ εοπενήξ πνυζααζδ ιέζς ημο δζαδζηηφμο. Γ ιενζηή
ακαεεχνδζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ημο 2002 απυ ηα πνμβνάιιαηα ημο 2011
ζοκζζηά μοζζαζηζηή ελέθζλδ ηαζ αεθηίςζδ ζε δφμ επίπεδα: αθεκυξ υζμκ αθμνά ηδκ
εοεοβνάιιζζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ πνυηοπδξ βθχζζαξ ζηδκ εθθδκζηή εηπαίδεοζδ ιε ηζξ
ανπέξ ηαζ ηδ θζθμζμθία ηδξ βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ ζηζξ ακαπηοβιέκεξ ηαζ πνμδβιέκεξ
εηπαζδεοηζηά πχνεξ ηαζ αθεηένμο ιε ηζξ εεςνδηζηέξ ακαγδηήζεζξ ζημ πεδίμ ηδξ δζδαηηζηήξ
ηδξ βθχζζαξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ απυ ηδ δεηαεηία ημο 1990 άνπζζακ κα αλζμπμζμφκηαζ
ηα πμνίζιαηα ηςκ ημζκςκζημζδιεζςηζηχκ εεςνζχκ. Λνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή ζοκέααθε
δ ιμνθή ηδξ επζημζκςκίαξ ηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, δ μπμία απέηηδζε πμθοηνμπζηυ
ηαζ πμθοιεζζηυ παναηηήνα θυβς ηδξ ακάπηολδξ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζημ πθαίζζμ ηδξ
ημζκςκίαξ ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ ηδξ πμθοπμθζηζζιζηυηδηαξ. Ξέθμξ, ιεθεηχκηαξ ημκ
ακαπθαζζζςιέκμ ζηα ηεθεοηαία πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ πμθζηζηυ θυβμ εεςνείηαζ ζηδκ
πανμφζα ιεθέηδ θακενή δ επίδναζδ αθεκυξ ημο απμηαθμφιεκμο κεμθζθεθεοεενζζιμφ ηαζ
ημο ακηίζημζπμο θυβμο ζηδκ πμθζηζηή δνάζδ ηαζ ιέζς αοηήξ ζηζξ μζημκμιζημ - ημζκςκζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ζηζξ ακηζθήρεζξ ημζκςκζηχκ μιάδςκ (π.π. μζ ακαθμνέξ ζηδκ
ηαζκμημιία ηαζ ζηδ δδιζμονβζηυηδηα) ηαζ αθεηένμο ηςκ δζάθμνςκ ημζκςκζμηεκηνζηχκ
ηζκδιάηςκ βζα ηα δζηαζχιαηα ημο ακενχπμο (π.π. μζ ακαθμνέξ ζηδκ αεζθμνία ηαζ ζηδκ
πμθοπμθζηζζιζηυηδηα).

6. Οπκπεξάζκαηα
Απμιέκςξ, αάζεζ υζςκ ακαπηφπεδηακ πζμ πάκς, είκαζ θακενή ηαζ πνυδδθδ δ επίδναζδ
ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηςκ ημζκςκζημπμθζηζηχκ ελεθίλεςκ ζηα πμθζηζηά ηαζ εηπαζδεοηζηά
ηείιεκα ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ηδξ κεμεθθδκζηήξ βθχζζαξ βζα ημ βοικάζζμ ηαηά ηδ
ιεηαδζβθςζζζηή πενίμδμ. Ηε ημκ ηνυπμ αοηυ επζαεααζχκεηαζ δ οπυεεζδ ενβαζίαξ ηδξ
πανμφζαξ ιεθέηδξ. Απζπνυζεεηα, επζαεααζχκμκηαζ ηαζ μζ ακηζθήρεζξ ηδξ ηνζηζηήξ ακάθοζδξ
θυβμο ζπεηζηά ιε ηδκ επίδναζδ ημο άιεζμο ηαζ ημο εονφηενμο ζοβηεζιέκμο ζηδ ιμνθή ηαζ
ζημ πενζεπυιεκμ ηςκ ηεζιέκςκ ηάεε ηεζιεκζημφ είδμοξ. Λνμηεζιέκμο βζα ημ επζζηδιμκζηυ
ακηζηείιεκμ ηδξ δζδαηηζηήξ ηδξ βθχζζαξ, ιέζς ηδξ ιεθέηδξ ηςκ θυβςκ ημο πνμβνάιιαημξ
ζπμοδχκ ακαδεζηκφεηαζ λεηάεανα δ ελέθζλή ημο ηονίςξ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ: απυ ημκ
πνμεπζζηδιμκζηυ ηαζ ειπεζνζηυ παναηηήνα ημο ηαηά ηδ δζβθςζζζηή πενίμδμ ηζκήεδηε
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πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ απυηηδζδξ επζζηδιμκζημφ (βθςζζμθμβζημφ ηαζ παζδαβςβζημφ)
παναηηήνα ηδ ιεηαδζβθςζζζηή πενίμδμ. Νημ πθαίζζμ ηδξ ηεθεοηαίαξ αημθμφεδζε ηυζμ ηδκ
πμνεία ημο ακηίζημζπμο επζζηδιμκζημφ ηθάδμο ζημκ δζεεκή πχνμ υζμ ηαζ ηδκ πμνεία ηςκ
βθςζζμθμβζηχκ ηαζ παζδαβςβζηχκ ζπμοδχκ ζημκ εθθδκζηυ: έηζζ, απυ ημκ βθςζζμθμβζηυ
«οθμηεκηνζζιυ» ζε επίπεδμ μνμθμβίαξ ηαζ πενζεπμιέκμο ελεθίπεδηε ζε έκα οανζδζηυ,
δζεπζζηδιμκζηυ ακηζηείιεκμ, ημ μπμίμ ζηδνίγεζ ηδ βθςζζζηή δζδαζηαθία εεςνδηζηυ ζηδ
αάζδ ημζκςκζμηεκηνζηχκ επζδζχλεςκ ηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ ηαθθζένβεζαξ πναηηζηχκ
ημζκςκζημφ βναιιαηζζιμφ ιε ζηυπμ ηδ ηάθορδ ηςκ επζημζκςκζαηχκ ηαζ ηςκ
ημζκςκζημπμθζηζζιζηχκ ακαβηχκ ηαζ ζοκεδηχκ ημο ζφβπνμκμο ηυζιμο ηαζ ηδξ κέαξ,
ιεηακεςηενζηήξ επμπήξ.
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Ε κνπζηθή λνεκνζύλε κέζα από ηε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο
λνεκνζύλεο ηνπ Gardner θαη ηα λέα εξεπλεηηθά δεδνκέλα
Ιαξία Ιηραινπνύινπ
Ιμοζζηή - Γηδμηζηή Γηαζνεία «Ηαθθζηεπκήιαηα»
info@kallitexnimata.org.gr

Νεξίιεςε
«Ώπυ υθα ηα δχνα ιε ηα μπμία ιπμνεί έκα άημιμ κα είκαζ πνμζηζζιέκμ ηακέκα δεκ ακαδφεηαζ
κςνίηενα απυ ημ ιμοζζηυ ηαθέκημ» (Gardner, 1983). Κ Gardner ιέζς ηδξ εεςνίαξ ημο πενί
πμθθαπθμφξ κμδιμζφκδξ δζαηφπςζε ηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ Musical / Rhythmic Intelligence. Δζαιέζμο
ηδξ πανμφζαξ εζζήβδζδξ εα παναεέζμοιε ζοκμπηζηά ηζξ επζιένμοξ ηαηδβμνίεξ ηδξ εεςνίαξ ημο ηαζ
εα επζηεκηνςεμφιε ζηδκ ακάθοζδ ηδξ ιμοζζηήξ κμδιμζφκδξ. Θα ιεθεηήζμοιε ηα ζδζαίηενα
βκςνίζιαηα, πμο πνμζδίδεζ μ Gardner ζηα άημια πμο νέπμοκ ζηδ ιμοζζηή ηαζ εα ελεηάζμοιε ημ
πςξ επδνεάγεζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ ηαζ ημ ηαηά πυζμ αοηή ιπμνεί κα πνμζανιμζηεί
ακάθμβα ηζξ δελζυηδηεξ ηςκ παζδζχκ αθθά ηαζ κα αλζμπμζδεεί ζημ έπαηνμ απυ ημκ εηάζημηε
παζδαβςβυ.
Θέμεηο-θιεηδηά: ιάεδζδ, ιμοζζηή, κμδιμζφκδ








1. Βαζηθά ζεκεία ηεο ζεσξίαο ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο ηνπ Gardner
Γ εεςνία ηδξ πμθθαπθήξ κμδιμζφκδξ ημο Gardner οπμζηδνίγεζ ηδκ φπανλδ 9 αοηυκμιςκ
ηαζ ζοκάια έιθοηςκ εζδχκ κμδιμζφκδξ, πμο εκοπάνπμοκ ζημκ ηάεε άκενςπμ. Νοκμπηζηά
είκαζ μζ ελήξ: δ βθςζζζηή, δ θμβζηυ - ιαεδιαηζηή, δ ακηίθδρδ ημο πχνμο, δ ζςιαηζηή ηζκαζζεδηζηή, δ ιμοζζηή, δ δζαπνμζςπζηή, δ εκδμπνμζςπζηή, δ οπανλζαηή ηαζ ηέθμξ δ
θοζζμβκςζηζηή. Γ ακςηένς ηαηδβμνζμπμίδζδ ααζίγεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μ ακενχπζκμξ
εβηέθαθμξ δζαεέηεζ ιεβάθεξ δοκαηυηδηεξ αλζμπμίδζδξ ηςκ δοκαηχκ ηαζ αζεεκχκ ζδιείςκ
ημο, ηα μπμία πμζηίθμοκ ηαζ δζαθένμοκ απυ άημιμ ζε άημιμ ηαζ επδνεάγμκηαζ απυ ημ
αοηυ αοηά εα ηαθζενβδεμφκ ζηδκ πμνεία ηδξ γςήξ ημο. Νοκεπχξ δ πθδεχνα κμδιμζοκχκ
ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ή ιδ ηςκ ηθίζεςκ – νμπχκ πμο ειθακίγεζ ημ άημιμ.
Ηεηά απυ εκδεθεπή ένεοκα μ Gardner (1999). δζαηφπςζε – ζοκυρζζε ηα ηονζυηενα
ζδιεία ηδξ δζαηοπςεείζαξ εεςνίαξ ημο, ζηζξ αηυθμοεεξ εέζεζξ:
Εαηανπάξ μζ κμδιμζφκεξ, πμο εκοπάνπμοκ ζημ άημιμ αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ
ζοκενβάγμκηαζ αζοκείδδηα.
Νοκάια ιε ηδκ ηαηάθθδθδ εκεάννοκζδ ηαζ ηαεμδήβδζδ απυ ημ πενζαάθθμκ ηυζμ ημ
μζημβεκεζαηυ υζμ ηαζ ημ ζπμθζηυ ημ ηάεε άημιμ δφκαηαζ κα ακαπηφλεζ ηζξ κμδιμζφκεξ ημο
επανηχξ.
ξ ζοκέπεζα ηδξ πνχηδξ εέζδξ απμηεθεί υηζ ημ ηάεε άημιμ ηαείζηαηαζ ςξ ιμκαδζηυ δζυηζ
δ ηαηάηαλδ – ζζμννμπία ηςκ δοκαηχκ ηαζ αζεεκχκ ημο ζδιείςκ πμζηίθεζ εθυζμκ δεκ
ειθακίγεζ ηαιία κμδιμζφκδ ακαπηοβιέκδ ζημκ ίδζμ ααειυ.
πςξ ιανηονμφκ μζ βεκεηζηέξ ηαηααμθέξ ημο ακενχπζκμο είδμοξ ηακέκαξ άκενςπμξ
αηυιδ ηαζ ηα μιμγοβςηζηά δίδοια δεκ βίκεηαζ κα έπμοκ ακαπηοβιέκμ ημ ίδζμ πνμθίθ
κμδιμζφκδξ.
2. Οθνπόο ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο
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Γ ιεθέηδ πμο πναβιαημπμζήεδηε αθμνά ζηδ ιμοζζηή κμδιμζφκδ ηαζ επζηεκηνχκεηαζ ζηα
ζδζαίηενα βκςνίζιαηα, ζφιθςκα ιε ημκ Gardner, ηςκ αηυιςκ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδ
ιμοζζηή. Αλεηάγεζ πχξ δ ιμοζζηή κμδιμζφκδ επδνεάγεζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ ηςκ
παζδζχκ ηαζ πανάθθδθα ηαηά πυζμ αοηή ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί ακάθμβα ιε ηζξ δελζυηδηεξ
ηςκ παζδζχκ. Ξέθμξ, βίκεηαζ ακαθμνά ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί δ
ιμοζζηή κμδιμζφκδ ημο εηάζημηε ιαεδηή απυ ημκ παζδαβςβυ, πνμηεζιέκμο κα πεηφπεζ ηα
αέθηζζηα απμηεθέζιαηα ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ.
3. Αλαγθαηόηεηα ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο
Ζυβς ηδξ εεςνίαξ ημο Gardner έπμοκ ιεηααθδεεί ηα δεδμιέκα ακαθμνζηά ηυζμ ιε ηδ
ιάεδζδ υζμ ηαζ ιε ημκ ημιέα ηδξ εηπαίδεοζδξ. Ώκαθοηζηυηενα, πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα
ηδξ ιεηαηνμπήξ ημο ζπμθείμο ζε έκα πχνμ, πμο εα αλζμπμζμφκηαζ μζ Λμθθαπθμί Ξφπμζ
Θμδιμζφκδξ πμο δζαεέημοκ μζ ιαεδηέξ, μζ μπμίμζ εα εηθαιαάκμκηαζ ςξ μζ ηαηεοεοκηήνζεξ
βναιιέξ βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ ιάεδζδξ ιε απχηενμ ζηυπμ ηδκ πθδνέζηενδ ηαζ εζξ αάεμξ
ηαηακυδζδ ηςκ εηάζημηε επζζηδιμκζηχκ ηθάδςκ. Γ ζπμθζηή ημζκυηδηα εα απμαεί ζε
πχνμ ιέεελδξ υθςκ ηςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ, υπμο εα ανίζημοκ πναηηζηή εθανιμβή
υθεξ μζ πμθθαπθέξ ακαπαναζηάζεζξ, πμο πανέπμκηαζ ιέζς ηδξ αλζμπμίδζδξ ηςκ
Λμθθαπθχκ Ξφπςκ Θμδιμζφκδξ. Νοκεπχξ δ ζπμθζηή βκχζδ ιεημοζζχκεηαζ ιε ηδ ζοιαμθή
ηδξ αζςιαηζηήξ πνμζέββζζδξ ζε πνμζθζθήξ ειπεζνία βζα ηάεε παζδί.
Απμιέκςξ, είκαζ ακαβηαία δ ενεοκδηζηή ιεθέηδ πάκς ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ
ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί δ ιμοζζηή κμδιμζφκδ ιέζα απυ ηδ εεςνία ημο Gardner, ιε ζηυπμ
ηδ δδιζμονβία εκυξ ζπμθζημφ πενζαάθθμκημξ ημ μπμίμ εα πανέπεζ υθα ηα εθυδζα, ηυζμ
ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ υζμ ηαζ ζημοξ ιαεδηέξ, πνμηεζιέκμο κα πναβιαημπμζδεεί υζμ ημκ
δοκαηυκ αέθηζζηα δ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηαζ κα πανάβεζ ηα ιέβζζηα απμηεθέζιαηα.
4. Νξνγελέζηεξεο έξεπλεο
Ξα πμνίζιαηα ηςκ ενεοκχκ ηαηαδεζηκφμοκ υηζ 30 πνυκζα ιεηά ηδκ ανπζηή δζαηφπςζδ ηδξ
εεςνίαξ ημο Gardner δ οζμεέηδζδ - εθανιμβή ηδξ απυ πθδεχνα εηπαζδεοηζηχκ ακά ημκ
ηυζιμ, έπεζ επζθένεζ αλζμζδιείςηεξ αθθαβέξ ζημ παβηυζιζμ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια.
Ηενζηέξ εη ηςκ μπμίςκ είκαζ ζαθχξ δ δδιμηναηζημπμίδζδ ηυζμ ηδξ βκχζδξ υζμ ηαζ ηδξ
ελεηαζηζηήξ δζαδζηαζίαξ, πςνίξ υιςξ κα ιπμνεί κα ακηζηαηαζηήζεζ πθήνςξ ηα οπάνπμκηα
εηπαζδεοηζηά ιμκηέθα, ιε άθθα πμο κα απμοζζάγεζ πθήνςξ δ πνδζζιμεδνζηή ζε ηάπμζεξ
πενζπηχζεζξ ακαγήηδζδ ηδξ βκχζδξ.
4.1. Benjamin Bloom
πςξ απμδεζηκφεηαζ ηυζμ ειπεζνζηά υζμ ηαζ αζαθζμβναθζηά δ ιμοζζηή ελέθζλδ ημο αηυιμο
ηαεμνίγεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνχσιδξ παζδζηήξ ημο ή επδνεάγεηαζ έζης ζε ιεβάθμ
ααειυ, ακάθμβα ιε ημ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ γεζ ηαζ δναζηδνζμπμζείηαζ. Ώλίγεζ κα
ζδιεζςεεί υηζ μ Bloom (1985). ζημ αζαθίμ ημο «Developing Talent in Young Children»
επζζδιαίκεζ υηζ «ιεηαλφ ηςκ ηαθακημφπςκ δελζμηεπκχκ ημο πζάκμο, πμθθμί δεκ ήηακ απυ
ιμοζζηέξ μζημβέκεζεξ, αθθά είπακ βμκείξ πμο ήηακ οπμζηδνζηηζημί απέκακηζ ζηα ιμοζζηά
εκδζαθένμκηα- δελζυηδηεξ, πμο επεδφηκοακ ηα παζδζά ημοξ».
4.2. Zoltan Kodaly
ξ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ ηζκείηαζ δ ενβαζία ημο Zoltan Kodaly, πμο ακαθένεηαζ ζηδκ
απανέηθζηδ πανμοζία ηδξ ιμοζζηήξ ζημ ηαεδιενζκυ ζπμθζηυ πνυβναιια ηςκ Κφββνςκ
ιαεδηχκ. Ώπυννμζα ηδξ ιμοζζηήξ ηαηάνηζζήξ ημοξ, ζφιθςκα ιε ηδκ ένεοκα, είκαζ ηαζ δ
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ακαθμνά ζηζξ ορδθέξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζηα ιαεδιαηζηά. Άνα δ ιμοζζηή - νοειζηή
κμδιμζφκδ μδδβεί ζηδ αεθηίςζδ ηδξ ζηέρδξ ηαζ ηςκ ιαεδζζαηχκ δοκαημηήηςκ ηςκ
παζδζχκ. Απίζδξ ζφιθςκα ιε ημκ Stravinski πμο εεςνεί ηδ ιμοζζηή ςξ ηδκ αημοζηζηή
βθχζζα, πμο πνδζζιμπμζεί ηνία ααζζηά ζημζπεία : ημκ ηυκμ, νοειυ ηαζ ηδ πνμζά ή ηδκ
μλφηδηα ημο ήπμο, εκχ ηδ ζοβηαηαθέβεζ ςξ ημ ηαηελμπήκ ιέζς έηθναζδξ ηδξ ακενχπζκδξ
δναζηδνζυηδηαξ.
4.2. Howard Gardner
O Howard Gardner (2010) ζημ αζαθίμ ημο «Frames of Mind», επζζδιαίκεζ υηζ μπμζμδήπμηε
άημιμ πμο εα έπεζ πενζμδζηή επαθή ιε ηδ ιμοζζηή εα δφκαηαζ κα ηαηακμεί ημ νοειυ, ημκ
ηυκμ ηαζ ηδ πνμζά ηαεχξ ηαζ κα θαιαάκεζ ιένμξ ζε ιμοζζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Ακχ
ζοκεπίγεζ ημκίγμκηαξ υηζ δ ιμοζζηή ελμζηείςζδ επένπεηαζ ζαθχξ ζε κεανή δθζηία, ηυζμ
ιέζς δναζηδνζμηήηςκ ζημ μζηείμ θζθζηυ ηαζ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ υζμ ηαζ ζημ
ζπμθζηυ. Γ ιμοζζηή ζηδκ ηάλδ ζδιαημδμηεί ηδ δδιζμονβία εκυξ εεηζημφ ηθίιαημξ αθθά ηαζ
εκυξ ζοκαζζεδιαηζημφ πενζαάθθμκημξ, πμο απμαθέπεζ ζημ κα πνμάλεζ ηδ ιάεδζδ.
Ώκαιθίαμθα είκαζ ημ πνχηζζημ ιέζμ ελέηθναζδξ ηάεε ζοκαζζεήιαημξ ππ. ηδξ αβςκίαξ,
ηδξ πανάξ ,ηδξ εθίρδξ, ηδξ θφπδξ ηθπ.
4.3. Ναλεπηζηήκην Irvine
Ξα ηεθεοηαία πνυκζα, ημ εκδζαθένμκ ηςκ κεονμεπζζηδιυκςκ βζα ηδκ επίδναζδ ηδξ
ιμοζζηήξ ζημκ εβηέθαθυ ιαξ ζοκεπχξ ιεβαθχκεζ. θα λεηίκδζακ απυ ιία ένεοκα μιάδαξ
κεονμαζμθυβςκ ημο Λακεπζζηδιίμο «Irvine» ηδξ Εαθζθυνκζαξ, (Rauscher η.α., 1994) ιε ηίηθμ
«Music and spatial task performance: a causal relationship», πμο δδιμζζεφηδηε ζημ
πενζμδζηυ «Nature» ηo 1993. Νφιθςκα ιε αοηήκ, δ αηνυαζδ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ ζμκάηαξ
ημο Mozart (ζμκάηα Ε. 448 βζα δφμ πζάκα) αεθηζχκεζ ηδκ ζηακυηδηα επελενβαζίαξ
πνμαθδιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ακχηενεξ βκςζηζηέξ θεζημονβίεξ (ικήιδ, ζηέρδ, θμβζηή).
Ηεηαβεκέζηενεξ ένεοκεξ έδεζλακ υηζ ημ άημοζια ηδξ ιμοζζηήξ ημο Mozart ζηδκ
πναβιαηζηυηδηα αεθηζχκεζ βζα θίβα ιυκμ θεπηά ηζξ ακχηενεξ βκςζηζηέξ θεζημονβίεξ.
4.4. Ναλεπηζηήκην Duke
Λμθφ πνυζθαηα ζημζπεία απυ ιεθέηεξ απμδεζηκφμοκ υηζ οπάνπεζ ααεζά αζμθμβζηή ζφκδεζδ
ιεηαλφ ιμοζζηήξ ηαζ μιζθίαξ. Δφμ ένεοκεξ απυ ημ Λακεπζζηήιζμ «Duke» έδεζλακ υηζ μζ
ιμοζζηέξ ηθίιαηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοπκυηενα ακά ημοξ αζχκεξ είκαζ εηείκεξ πμο
ηείκμοκ κα ιζιμφκηαζ ηδ θοζζμθμβία ηδξ ακενχπζκδξ θςκήξ. Απμιέκςξ, εζηάγμοκ μζ
επζζηήιμκεξ, ηαηαθαααίκμοιε ηα ζοκαζζεήιαηα πμο εηθνάγμκηαζ ιέζς ηδξ ιμοζζηήξ,
επεζδή δ ιμοζζηή ιζιείηαζ ημκ ηνυπμ πμο αοηά εηθνάγμκηαζ ιέζς ηδξ μιζθίαξ.
4.5. Glenn Schellenberg
Νφιθςκα ιε ιία ένεοκα ημο ηαεδβδηή Ροπμθμβίαξ ζημ Λακεπζζηήιζμ ημο Ξμνυκημ η.
Glenn Schellenberg (Schellenberg, 2003) ζε παζδζά δθζηίαξ 10 ηαζ 11 εηχκ, ηα μθέθδ απυ
ηδκ αηνυαζδ ιμοζζηήξ ιπμνεί κα είκαζ πζμ ειθακή υηακ μ αηνμαηήξ απμθαιαάκεζ αοηυ
πμο αημφεζ. Κζ ζοιιεηέπμκηεξ, αθμφ πςνίζηδηακ ζε 3 μιάδεξ ηαζ πήνακ ιένμξ ζε ιία
δζαθμνεηζηή βζα ηάεε μιάδα αημοζηζηή ειπεζνία -ιμοζζηή pop (ζοβηεηνζιέκα ημ
ζοβηνυηδια Blur), ηθαζζηή ιμοζζηή ή ιζα ζογήηδζδ-, ζοιπθήνςζακ 2 δζαβκςζηζηά ηεζη.
Ξα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ δ (πανμδζηή) αεθηίςζδ ζηζξ βκςζηζηέξ θεζημονβίεξ ιπμνεί κα
πνμηθδεεί ηαζ απυ άθθα ιμοζζηά ημιιάηζα πένακ ημο Mozart, ιυκμκ υιςξ απυ εηείκα πμο
ιαξ ανέζμοκ. Απμιέκςξ, πένα απυ ημ θαζκυιεκμ Mozart, οπάνπεζ ηαζ... ημ θαζκυιεκμ Blur.
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4.6. Ναλεπηζηήκην McMaster
Ηία αηυια ένεοκα απυ ημ Λακεπζζηήιζμ «McMaster», δείπκεζ υηζ δ ιμοζζηή ζοιαάθθεζ ζημ
«πηίζζιμ» βενήξ ικήιδξ ζε παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ. Απζζηήιμκεξ ιεθέηδζακ παζδζά 4-6
εηχκ πμο έηακακ ιαεήιαηα ιμοζζηήξ βζα 1 πνυκμ ηαζ παναηήνδζακ αεθηίςζδ ηαζ ζε
πεδία ηδξ ικήιδξ πμο δεκ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ιμοζζηή, αθθά ιε ηδ θεηηζηή ικήιδ, ηα
ιαεδιαηζηά, ηδ βναθή ηαζ ηδκ ακάβκςζδ. Κζ ιαεδηέξ πμο ιαεαίκμοκ ηάπμζμ ιμοζζηυ
υνβακμ έπμοκ ηαθφηενδ ικήιδ, θέκε ροπμθυβμζ ηαζ απυ ημ Λακεπζζηήιζμ ημο Πμκβη
Εμκβη. Νηδκ ένεοκα πμο πναβιαημπμίδζακ ζε ιαεδηέξ 6-15 εηχκ, ηα παζδζά έπνεπε κα
εοιδεμφκ ηαζ κα επακαθάαμοκ θέλεζξ πμο ημοξ είπακ πεζ ιεηά απυ 10΄ ηαζ 30΄. ζα
έπαζγακ ηάπμζμ υνβακμ είπακ ηαθφηενδ θεηηζηή ικήιδ ηαζ ιάθζζηα υζμ πενζζζυηενα
πνυκζα ιμοζζηήξ εηπαίδεοζδξ είπακ, ηυζμ ηαθφηενα ήηακ ηα απμηεθέζιαηά ημοξ. Δεκ
ζοκέαδ υιςξ ημ ίδζμ ιε ημ ηεζη μπηζηήξ ικήιδξ, υπμο μζ ιαεδηέξ έπνεπε κα εοιδεμφκ
εζηυκεξ.
4.7. Ναλεπηζηήκην Vanderbilt
Ηία ένεοκα απυ ημ Λακεπζζηήιζμ «Vanderbilt» έδεζλε υηζ μζ επαββεθιαηίεξ ιμοζζημί έπμοκ
πζμ δδιζμονβζηή ζηέρδ ζε ζπέζδ ιε ημοξ ιδ ιμοζζημφξ. Κζ ιμοζζημί θαίκεηαζ υηζ ανίζημοκ
πζμ εοθάκηαζηεξ θφζεζξ ζε δζάθμνα πνμαθήιαηα: Νε έκα απυ ηα πεζνάιαηα έπνεπε κα
ανμοκ κέεξ πνήζεζξ ζε μνζζιέκα μζηζαηά ακηζηείιεκα. Γ μιάδα ηςκ ιμοζζηχκ ήηακ αοηή
πμο
ανήηε
ηζξ
πζμ
πνςηυηοπεξ
πνήζεζξ.
Γ ζοκαζζεδιαηζηή ακηίδναζδ ημο εβηεθάθμο ζηδ ιμοζζηή λεηζκά ζε ιυθζξ 250 πζθζμζηά ημο
δεοηενμθέπημο απυ ημ άημοζιά ηδξ, δδθαδή είκαζ ημ ίδζμ βνήβμνδ ιε ηα ακηακαηθαζηζηά
ιαξ ιπνμζηά ζημκ ηίκδοκμ.
4.8. Ορνιηθή έξεπλα
Γ αεθηίςζδ ηδξ αοημζοβηέκηνςζδξ είπε επζαεααζςεεί ιαγί ιε πμθθά άθθα ζε ιζα παθζυηενδ
ιεθέηδ πμο έβζκε ζε πενζζζυηενμοξ απυ 2.000 ιαεδηέξ ζπμθείςκ ζηδ Θέα Ουνηδ, ημ
Εμκέηηζηαη, ηδ ΐζνηγίκζα ηαζ ηδ Θυηζα Εανμθίκα ηςκ ΓΛΏ. Αηεί ανέεδηε υηζ δ εκαζπυθδζδ
ιε ηδ ιμοζζηή επδνεάγεζ εεηζηά ηα παζδζά δθζηίαξ 9 - 12 εηχκ ζηδκ εοημθία έηθναζδξ
ζηέρεςκ, ζδεχκ ηαζ ζοκαζζεδιάηςκ, ηδκ πνμεοιία κα δμηζιάζμοκ ηαζκμφνζα πνάβιαηα,
ηδ ζοκενβαζία, ημ ζοζπεηζζιυ ζδεχκ ηαζ βεβμκυηςκ, ηδκ αοημπεπμίεδζδ, ηδ δοκαηυηδηα
επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ ιε πνςηυηοπεξ ηαζ πμθθαπθέξ θφζεζξ, ηδκ αοημπεπμίεδζδ αθθά
ηαζ ηδκ απυδμζδ ζηα ιαεήιαηα. Δδθαδή ζε υθα υζα εα επζεοιμφζε έκαξ βμκζυξ βζα ημ
παζδί ημο.
5. Ναξνπζίαζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο
Γ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία ζηδνίπεδηε ζηζξ παναπάκς ιεθέηεξ ζε ζοκάνηδζδ ιε ημκ μνζζιυ
ηαζ ηδκ έκκμζα ηδξ ιμοζζηήξ κμδιμζφκδξ πνμηεζιέκμο κα ηαηαθήλεζ ζε ηάπμζα
ζοιπενάζιαηα πμο εα ζοιαάθθμοκ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ.
5.1. Μξηζκφο κνπζηθήο-ξπζκηθήο λνεκνζχλεο
Ώκαθοηζηυηενα θμζπυκ, ςξ ιμοζζηή - νοειζηή κμδιμζφκδ μνίγεηαζ ςξ δ ζηακυηδηα πμο
δζαεέηεζ ημ άημιμ ζημ κα απμθαιαάκεζ, κα εηηεθεί αθθά ηαζ κα ζοκεέηεζ ιμοζζηά ημιιάηζα.
Λανάθθδθα επζδεζηκφεζ αλζμζδιείςηδ εοαζζεδζία ςξ πνμξ ηδκ ηίκδζδ, ημ νοειυ ηαζ ηδ
πνμζά ημο ήπμο εκχ ακηαπμηνίκεηαζ ιε εοημθία ζηζξ ζοκαζζεδιαηζηέξ εθανιμβέξ, πμο
απμννέμοκ ελ αοηχκ. Ημοζζηή κμδιμζφκδ ζε βεκζηέξ βναιιέξ απακηάιε ηυζμ ζε ζοκεέηεξ
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υζμ ηαζ ζε μνβακμπαίπηεξ αθθά ηαζ ζε ιαεδηέξ πμο ακαπανάθμοκ ιε εοημθία ζφκεεημοξ ή
απθμφξ νοειμφξ ιε ηδ πνήζδ αοημζπέδζςκ ιμοζζηχκ ιέζςκ ππ ιμθφαζα.




















5.1.1. Αλεπηπγκέλε κνπζηθή-ξπζκηθή λνεκνζχλε
Κζ κεονμθυβμζ επεζήιακακ υηζ ηα άημια ιε ακαπηοβιέκδ ηδ ιμοζζηή κμδιμζφκδ
πανμοζζάγμοκ ηδκ αηυθμοεδ κεονμθμβζηή θεζημονβία δ μπμία:
Αδνάγεηαζ ηονίςξ ζημ δελί διζζθαίνζμ (ζημ δελζυ ιεηςπζαίμ ηνμηαθζηυ θμαυ).
Λανέπεζ δοκαηυηδηα επελενβαζίαξ ζπδιάηςκ (ααζζζιέκδ ζηα αημφζιαηα, θοζζηή ηθίζδ),
ιε ηνμιαηηζηή εοημθία.
Λνμζδίδεζ δοκαηυηδηα ιεεμδζηήξ επελενβαζίαξ (ακαθοηζηή, ααζζζιέκδ ζε πνμδβμφιεκμ
ιμοζζηυ βκςζηζηυ ζφζηδια) ηςκ ιμοζζηχκ ηεζιέκςκ.
Απζθένεζ ζηακυηδηα ιεηαηνμπήξ ηςκ εβηεθαθζηχκ ηοιάηςκ, ηςκ ζπεηζηχκ ιε ιμηίαα ή
ζοπκυηδηεξ ιε ηαθάκηεοζδ ηαζ ηυκμ (ΐ, Ώ, Θ ηαζ Δ ζοπκυηδηα) ζε άθθα ακηίζημζπα.
5.1.2. Οχλζεηε κνπζηθή λνεκνζχλε
πςξ βκςνίγμοιε, δ πθεζμκυηδηα ηυζμ ηςκ εκδθίηςκ υζμ ηαζ ηςκ παζδζχκ ζήιενα
απμθαιαάκμοκ ημ νοειυ ηαζ ηδ ιεθςδία, πμο ημοξ πανάζπεζ ημ άημοζια εκυξ ηναβμοδζμφ
αηυιδ ηαζ ακ δεκ ιεηέπμοκ μζ ίδζμζ ζε ηάπμζα ιμοζζηή δναζηδνζυηδηα. Λανάθθδθα παζδζά
πςνίξ πνυηενδ ιμοζζηή παζδεία ή ειπεζνία απμθαιαάκμοκ ηδ ιμοζζηή υηακ αοηή
εκηάζζεηαζ ζημ ιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ. Νοκεπχξ ηαείζηαηαζ πναηηζηά αδφκαημ κα
ηαεμνζζηεί επαηνζαχξ δ ιμοζζηή - νοειζηή κμδιμζφκδ ιέζς ηδξ ηαηδβμνζμπμίδζδξέκηαλδξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ βκςνζζιάηςκ ηδξ ζε έκα ηαζ ιυκμ πίκαηα εθέβπμο, δζυηζ ηα
βκςνίζιαηά ηδξ είκαζ πμθθά ηαζ κμείηαζ ςξ ζφκεεηδ κμδιμζφκδ, ςζηυζμ ηα πζμ ζοκήεδ
είκαζ ηα αηυθμοεα, ηαεχξ ημ άημια ιε ιμοζζηή κμδιμζφκδ είεζζηαζ :
Θα αημφεζ ηαζ κα ακηαπμηνίκεηαζ ιε εκδζαθένμκ ζε πμζηίθμοξ ήπμοξ υπςξ επί
παναδείβιαηζ δ ακενχπζκδ θςκή, μζ ήπμζ ημο πενζαάθθμκημξ αθθά ηαζ δ ιμοζζηή ηαεχξ
ηαζ κα ιπμνεί κα ημοξ απεζημκίγεζ ιε ζφιαμθα.
Θα απμθαιαάκεζ ηαζ κα επζγδηά εοηαζνίεξ βζα κα αημφζεζ ιμοζζηή ζημ ιαεδζζαηυ
πενζαάθθμκ. Νοκάια κα επζδεζηκφεζ πνμεοιία κα δζδαπεεί ιμοζζηή.
Θα ακηαπμηνίκεηαζ ζηδ ιμοζζηή πμζηζθμηνυπςξ, δδθαδή ανπζηά ηζκαζζεδηζηά: ιε ηδ
ιεηαδμηζηυηδηα, ηδκ εηηέθεζδ, ηδ ζφκεεζδ ή ημ πμνυ. Ακ ζοκεπεία ζοκαζζεδιαηζηά: ιέζς
ηδξ ακηίθδρδξ ηςκ δζαεέζεςκ ηαζ ηςκ νοειχκ ηδξ ιμοζζηήξ. Ξέθμξ δζακμδηζηά : ιέζς ηδξ
ζογήηδζδξ ηαζ ηδξ ακάθοζδξ ηδξ ιμοζζηήξ ή ηαζ αζζεδηζηά: ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ηαζ ηδκ
ένεοκα ημο πενζεπμιέκμο ηαζ ηδξ ζδιαζίαξ ηδξ ιμοζζηήξ.
Θα ζοθθέβεζ ιμοζζηή ηαζ πθδνμβμνίεξ βζα ηδ ιμοζζηή ζε πμζηίθεξ ιμνθέξ, Ηε ηδ πνήζδ
ιέζςκ ηαηαβναθήξ αθθά ηαζ έκηοπμο οθζημφ, βζα κα ιπμνέζεζ κα παίλεζ ηαηυπζκ ηάπμζμ
ιμοζζηυ υνβακμ ή ηαζ υνβακα.
Θα ακαβκςνίγεζ ηαζ κα ζογδηά ηζξ δζαθμνεηζηέξ ιμοζζηέξ ιμνθέξ, ςξ πνμξ ημ φθμξ αθθά
ηαζ ηζξ πμθζηζζηζηέξ παναθθαβέξ.
Θα πνδζζιμπμζεί ημ εζδζηυ θελζθυβζμ ηαζ ηζξ ζδιεζχζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ιμοζζηή.
Θα ακαπηφζζεζ - ηαθθζενβεί ηδ δοκαηυηδηα κα ηναβμοδά ή κα παίγεζ έκα ιμοζζηυ υνβακμ
ιυκμξ ημο ή ιε άθθα άημια.
Θα απμθαιαάκεζ κα παίγεζ ιε ημοξ ήπμοξ ηαζ ζημ άημοζια ιζαξ ιμοζζηήξ θνάζδξ, κα
δφκαηαζ κα μθμηθδνχζεζ ιζα ιμοζζηή δήθςζδ ιε ηνυπμ ηαηακμδηυ.
Θα ακαπηφζζεζ έκα πνμζςπζηυ πθαίζζμ ακαθμνάξ βζα ηδ ιμοζζηή αηνυαζδ.
Θα δδιζμονβεί αοεεκηζηέξ ζοκεέζεζξ, αηυιδ ηαζ ιμοζζηά υνβακα
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Θα επζδεζηκφεζ έηδδθμ επαββεθιαηζηυ εκδζαθένμκ βζα ηδκ εκαζπυθδζδ ιε ηδ ιμοζζηή.
(Απζθμβέξ επαββεθιάηςκ υπςξ μνβακμπαίπηδξ, ηναβμοδζζηήξ, ηεπκζηυξ ήπμο, ιμοζζηυξ
παναβςβυξ, ζοκεέηδξ ηνζηζηυξ, δάζηαθμξ ιμοζζηήξ, ηαηαζηεοαζηήξ ιμοζζηχκ μνβάκςκ,
ηηθ).
Θα ακαθφεζ ηαζ ηνίκεζ ηζξ ιμοζζηέξ ημο επζθμβέξ, ζημζπεζμεεηδιέκα.
5.2. Μ ξφινο ηεο κνπζηθήο
Νηδκ πνμζπάεεζα ιαξ κα επζηεκηνςεμφιε ζε έκα ζηέθμξ ηδξ εεςνίαξ ημο Gardner ηαζ δδ
ζηδ ιμοζζηή – νοειζηή κμδιμζφκδ, πνέπεζ κα ηαηακμήζμοιε ηυζμ ηζξ πνμζθαιαάκμοζέξ
ημο υζμ ηαζ ημ νυθμ ηδξ ιμοζζηήξ βζα ημκ άκενςπμ. Νοκμπηζηά ακαθένμοιε υηζ απμηεθεί
ιία απυ ηζξ παθαζυηενεξ ιμνθέξ ηέπκδξ, ακ υπζ ηδκ παθαζυηενδ δζυηζ ααζίγεηαζ ζηδ πνήζδ
ηςκ ιεθχκ ημο ακενςπίκμο ζχιαημξ, βζα ηδκ παναβςβή ήπμο αθθά ηαζ ςξ ιέζμο
αοημέηθναζδξ. Κζ θοζζμθμβζηέξ θεζημονβίεξ ημο μνβακζζιμφ ιαξ ήδδ απυ ηδκ ειανοσηή
δθζηία, ζηδνίγμκηαζ ζημ νοειυ. Γ θεζημονβία ηςκ μνβάκςκ ιαξ υπςξ είκαζ μ ηηφπμξ ηδξ
ηανδζάξ, δζάβεζ ιία πενζμδζηυηδηα ηαζ πανάβεζ ήπμ. Κζ έκκμζεξ ημο ήπμο ηαζ ημο νοειμφ
είκαζ εββεκείξ ηαζ εκοπάνπμοκ οπμζοκείδδηα ζε ηάεε άκενςπμ.
5.3. Μ ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο
Ώκαθμνζηά ηχνα ιε ημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ, είκαζ πμθθμί μζ παζδαβςβμί πμο απμθεφβμοκ
ζοκεζδδηά ηδ πνήζδ ιμοζζηχκ ζηναηδβζηχκ δζδαζηαθίαξ, ελαζηίαξ ηδξ απμοζίαξ ιμοζζηήξ
ειπεζνίαξ. Νημ ζδιείμ αοηυ αλίγεζ κα επζζδιακεεί υηζ δεκ ηαείζηαηαζ απαναίηδηδ μοδειία
ιμοζζηή ηαηάνηζζδ απυ ιένμοξ ημο δαζηάθμο πνμηεζιέκμο κα εκζςιαηχζεζ ηζξ ιμοζζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ζηα οπυθμζπα ιαεήιαηα. Ώκαθοηζηυηενα δ ηαεζένςζδ εκυξ ιμοζζημφ
ιαεδζζαημφ πενζαάθθμκημξ επζθένεζ ζδιακηζηά μθέθδ, ηαεχξ δνα ηαηαθοηζηά εθυζμκ
ιεηααάθθεζ ηδκ ροπμθμβία ηςκ ιαεδηχκ, απαθθάζζμκηάξ ημοξ απυ ημ άπβμξ ηαζ
δδιζμονβχκηαξ ιζα εεηζηή αηιυζθαζνα ζηδκ ηάλδ, πμο οπμαμδεά ηδ ζοβηέκηνςζδ ημοξ
ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ηαεζζηά εοκμσηυηενδ ηδκ απμηυιζζδ βκχζδξ.
5.4. Μ ξφινο ηνπ παηδαγσγνχ
Λμθθμί είκαζ μζ παζδαβςβμί πμο πνδζζιμπμζμφκ ηδ ιμοζζηή ζηδκ ηάλδ πνμηεζιέκμο ηάεε
θμνά κα επζηεοπεεί έκαξ απυ ημοξ αηυθμοεμοξ ζηυπμοξ: είηε βζα κα παθανχζμοκ ηα
παζδζά, είηε βζα κα ακαγςμβμκδεμφκ, είηε βζα κα επζηεκηνςεεί δ πνμζμπή ημοξ ζε
ζοβηεηνζιέκμ ημιέα ή βζα κα ιεηααμφκ μιαθά απυ έκα ακηζηείιεκμ ζε άθθμ. Απίζδξ
ηαηακμμφιε υηζ ηα παζδζά πμο έπμοκ ζδζαζηένςξ ακαπηοβιέκδ ηδ ιμοζζηή κμδιμζφκδ ηαζ
απμηεθμφκ ηα θεβυιεκα ηαθέκηα, δ πνήζδ ιζαξ ελαημιζηεοιέκδξ ιμνθήξ δζδαζηαθίαξ
εκδεπμιέκςξ κα απμαεί ακαβηαία απυ έκα ζδιείμ ηαζ έπεζηα.
Κθέθδ απμννέμοκ ζοκάια ηαζ βζα ημοξ ίδζμοξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, ακαθμβζγυιεκμζ
υηζ δζεονφκμκηαζ ηυζμ μζ βκχζεζξ ημοξ υζμ ηαζ μ ηνυπμξ δζδαηηζηήξ πνμζέββζζδξ ημο
βκςζηζημφ ημοξ ακηζηεζιέκμο. Λανάθθδθα, ηαηακμχκηαξ πθδνέζηενα ημ πνμθίθ ιάεδζδξ
ημο εηάζημηε ιαεδηή επακαπνμζδζμνίγμοκ ηζξ ιέπνζξ ηχνα ηαεεζηζηήηοζεξ ακηζθήρεζξ ηαζ
εηπαζδεοηζηά ιμκηέθα, πμο δεκ θάιαακακ οπυρδ ηζξ ιαεδζζαηέξ ζδζαζηενυηδηεξδοκαηυηδηεξ ημο ηάεε ιαεδηή.
6. Οπκπεξάζκαηα
Βδημφιεκμ επμιέκςξ είκαζ κα ακηζθδθεμφιε υηζ ιέζς ηδξ ηαεζένςζδξ εκυξ ιμοζζημφ
ιαεδζζαημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδξ ηαθθζένβζαξ ηαη‘ επέηηαζδ ηδξ ιμοζζηήξ κμδιμζφκδξ
ηςκ παζδζχκ, εα μδδβδεμφιε ζηδκ απνυζημπηδ εκενβμπμίδζδ ηςκ ιαεδζζαηχκ
δοκαημηήηςκ ηςκ παζδζχκ, εκζζπφμκηαξ – αθοπκίγμκηαξ έηζζ ηαζ υθεξ ηζξ οπυθμζπεξ
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κμδιμζφκεξ, πμο δζαεέημοκ. Κζ ηνυπμζ πνμζέββζζδξ πμζηίθμοκ ηαζ ζαθχξ επαθίεκηαζ ζημκ
ηάεε παζδαβςβυ.
Νοκμρίγμκηαξ δζαπζζηχκμοιε υηζ δεκ οπάνπεζ ιζα ηαζ ιμκαδζηή πνμζέββζζδ ηδξ
εεςνίαξ ηδξ Λμθθαπθήξ Θμδιμζφκδξ ημο Gardner. Γ ααζζηή ζδέα είκαζ υηζ έπεζ αανφηδηα
βζα ημκ ηνυπμ ενβαζίαξ ημ κα ακαβκςνίγεζξ, κα δέπεζαζ ηαζ κα θαιαάκεζξ ζμαανά οπυρδ
ηδ δζαθμνεηζηυηδηα ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ. Ώοηή κμείηαζ ςξ δ αλία ηδξ εεςνίαξ ημο. Ώθθά,
υπμζμξ δζδάζηεζ απμαθέπμκηαξ ιυκμ ζηδκ επζηοπία ή ζηδκ απμηοπία ημο ιαεδηή, δεκ
αημθμοεεί ηδ εεςνία ή απθχξ δεκ ηδκ έπεζ ηαηακμήζεζ. Νοκάια δεκ οπάνπεζ ηάπμζμ
ζοβηεηνζιέκμ δζδαηηζηυ πνυβναιια ή ιμκηέθμ – ζηοθ δζδαζηαθίαξ.
Νοιπεναζιαηζηά, δ πμθθαπθή κμδιμζφκδ ηαζ ηα ζηοθ ιάεδζδξ ιπμνμφκ κα
θεζημονβήζμοκ ιαγί βζα κα δζαιμνθχζμοκ έκα εκμπμζδιέκμ ιμκηέθμ ηδξ κμδιμζφκδξ ηαζ
ηδξ δζαδζηαζίαξ ιάεδζδξ ημο παζδζμφ. Έκα ιμκηέθμ, ημ μπμίμ εα ζέαεηαζ ηαζ εα ελοικεί ηδ
δζαθμνεηζηυηδηα, πςνίξ κα ηδκ ηαηαζηέθεζ εκχ πανάθθδθα εα ελαζθαθίγεζ ζημοξ
εηπαζδεοηζημφξ έκα ενβαθείμ βζα κα πεηφπμοκ ορδθά επίπεδα βκχζδξ ηαζ ζδακζηχκ.
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Νεξίιεςε
Γ αλζμθυβδζδ ηδξ επίδμζδξ ημο ιαεδηή απμηεθεί ακαιθίαμθα έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα γδηήιαηα
ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. Αίκαζ έκα γήηδια πμο εθηφεζ ημ εκδζαθένμκ υθςκ ηςκ
ειπθεηυιεκςκ θμνέςκ ζημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια. Λανά ηδ ζπμοδαζυηδηα ημο γδηήιαημξ αηυια
ηαζ ζήιενα δ αλζμθυβδζδ ηδξ επίδμζδξ ημο ιαεδηή δεκ δζεκενβείηαζ μνεά ηαζ μζ αλζμθμβζηέξ ηνίζεζξ
αιθζζαδημφκηαζ ηαζ δεκ βίκμκηαζ απμδεηηέξ. Νημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, επζπεζνείηαζ δ
ακάδεζλδ ημο νυθμο ηςκ ηνζηδνίςκ ζηδ δζελαβςβή ιζαξ μνεήξ αλζμθυβδζδξ ηδξ επίδμζδξ ημο
ιαεδηή. Ώνπζηά, δζεκενβείηαζ ιζα εκκμζμθμβζηή πνμζέββζζδ ηςκ ααζζηχκ υνςκ ιε ζημπυ ηδ
δζαζαθήκζζή ημοξ. Ακ ζοκεπεία, βίκεηαζ ακαθμνά ζημοξ ζημπμφξ ηαζ ζηδκ παζδαβςβζηή θεζημονβία
ηδξ αλζμθυβδζδξ ημο ιαεδηή, εκχ πενζβνάθμκηαζ ηα ζηάδζα πμο εκδείηκοκηαζ κα αημθμοεεί ιζα
μνεή αλζμθμβζηή δζαδζηαζία. Ξέθμξ, πανμοζζάγεηαζ μ νυθμξ ηςκ ηνζηδνίςκ ζηδ δζεκένβεζα ιζαξ
μνεήξ αλζμθυβδζδξ ηαζ δ ζοιαμθή ημοξ ζηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα, αλζμπζζηία ηαζ εβηονυηδηά ηδξ.
Θέμεηο θιεηδηά: Αηπαζδεοηζηή αλζμθυβδζδ, αλζμθυβδζδ ηδξ επίδμζδξ, ηνζηήνζμ, εβηονυηδηα,
αλζμπζζηία, ακηζηεζιεκζηυηδηα

1. Γηζαγσγή
Ξμ γήηδια ηδξ αλζμθυβδζδξ ζηδκ εηπαίδεοζδ απμηεθεί έκακ απυ ημοξ ααζζηυηενμοξ
πνμαθδιαηζζιμφξ ηςκ θμνέςκ πμο ειπθέημκηαζ άιεζα ή έιιεζα ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή
δζαδζηαζία. Αζδζηυηενα, δ αλζμθυβδζδ ηδξ επίδμζδξ ημο ιαεδηή είκαζ ιζα δζαδζηαζία
άννδηηα ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ ηαεδιενζκή εηπαζδεοηζηή πναηηζηή, δζάποηδ ηαζ πθήνςξ
εκηαβιέκδ ζηδ νμή ημο εηπαζδεοηζημφ ένβμο (Ώεακαζίμο, 2000: 13; Λαπαηςκζηακηίκμο,
2002: 121).
ζηυζμ, πανά ηδκ έηδδθδ παζδαβςβζηή ηδξ θεζημονβία, δ αλζμθυβδζδ απμηεθεί
ακηζηείιεκμ έκημκςκ ακηζπαναεέζεςκ ζηδκ επζζηδιμκζηή ηαζ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα,
ηαεχξ ζοπκά απμηοβπάκεζ κα επζηφπεζ ημοξ ζημπμφξ ηαζ κα ελοπδνεηήζεζ ηζξ μοζζαζηζηέξ
θεζημονβίεξ ηδξ. Γζα ηα πνμαθήιαηα αοηά δεκ εοεφκεηαζ δ αλζμθυβδζδ αοηή ηαεαοηήκ,
αθθά μ ιδ ζςζηυξ ζπεδζαζιυξ ηδξ, μζ αδοκαιίεξ ηςκ ιεευδςκ πμο επζθέβμκηαζ, δ έθθεζρδ
ηνζηδνίςκ, δ ζφβποζδ ακηζηεζιέκςκ, δ ιδ φπανλδ ζαθχκ ζημπχκ ή ζηυπςκ η.ά.
(Εςκζηακηίκμο, 2007; Εαζζςηάηδξ, 1981; Δδιδηνυπμοθμξ, 1999).
Γ έθθεζρδ ηνζηδνίςκ ζηδκ αλζμθμβζηή δζαδζηαζία απμηεθεί έκακ απυ ημοξ
ααζζηυηενμοξ πανάβμκηεξ ιδ έβηονδξ, αλζυπζζηδξ ηαζ ακηζηεζιεκζηήξ αλζμθυβδζδξ ηαζ
εκδέπεηαζ κα μδδβήζεζ ζε εζθαθιέκεξ αλζμθμβζηέξ ηνίζεζξ.Έηζζ ημ αλζμθμβζηυ απμηέθεζια
πάκεζ ηδκ αλία ημο ηαζ δεκ ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί έβηονμ, αλζυπζζημ ηαζ ακηζηεζιεκζηυ
ηαζ δ παζδαβςβζηή θεζημονβία ηδξ αλζμθυβδζδξ θείκεζ. Ώκηίεεηα, δ φπανλδ ζοβηεηνζιέκδξ
ηαζ ζηαεενήξ αλζμθμβζηήξ αάζδξ απανηίγεζ ηαηαθοηζηυ νυθμ ζηδκ οθμπμίδζδ ιζαξ μνεήξ
αλζμθυβδζδξ ηαζ ζηδ δζαηφπςζδ ιζαξ παζδαβςβζηά μνεήξ αλζμθμβζηήξ ηνίζδξ
(Εςκζηακηίκμο, 2007; Εαζζςηάηδξ, 1981; Δδιδηνυπμοθμξ, 1999).
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2. Γλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ όξνπ εθπαηδεπηηθή αμηνιόγεζε θαη ζρνιηθή επίδνζε
Ηε ιζα πνμζπάεεζα κα πνμζδζμνζζηεί εκκμζμθμβζηά μζ υνμζ «αλζμθυβδζδ» ζηδκ εηπαίδεοζδ
ηαζ «αλζμθυβδζδ ηδξ επίδμζδξ ημο ιαεδηή» βζα ηζξ ακάβηεξ ηζξ πανμφζαξ ενβαζίαξ,
δζαπζζηχκεηαζ απυ ηδ αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ, δ φπανλδ πθδεχναξ μνζζιχκ. Λανυθα
αοηά μζ απυρεζξ ηςκ ενεοκδηχκ ζοβηθίκμοκ ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ εκκμζχκ ηαζ
πανμοζζάγμοκ δζάθμνα ζημζπεία ηδξ εκκμζμθμβζηήξ ηδξ αάζδξ.
Ηε ημκ υνμ εηπαζδεοηζηή αλζμθυβδζδ ζφιθςκα ιε ημκ Εαζζςηάηδ κμείηαζ «δ
απυδμζδ ιζαξ μνζζιέκδξ αλίαξ ζε ηάπμζμ πνυζςπμ, ακηζηείιεκμ ή πνάβια, ιε αάζδ
ζοβηεηνζιέκα, ζαθή ηαζ πνμηαεμνζζιέκα ηνζηήνζα ηαζ ιέεμδμ εηηίιδζδξ» (1981: 15).
Αίκαζ«δ δζαδζηαζία πμο απμαθέπεζ ζημ κα πνμζδζμνίζεζ υζμ πζμ ζοζηδιαηζηά ηαζ
ακηζηεζιεκζηά βίκεηαζ, ηδκ ηαηαθθδθυηδηα, ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ ημ απμηέθεζια
ιζαξ δζδαηηζηήξ ηαζ παζδαβςβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ ζηυπμοξ ηδξ. Γίκαζ
έκα ενβαθείμ δζαπείνζζδξ ηαζ ιζα δζαδζηαζία μνβάκςζδξ, ζπεηζηά ιε ηδκ πνυζηηδζδ
βκχζεςκ ηαζ ηδ δνάζδ, πμο μθείθεζ κα μδδβήζεζ ζημ κα αεθηζςεμφκ, απυ ηδ ιζα ιενζά μζ
δναζηδνζυηδηεξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ηαζ απυ ηδκ άθθδ μ ιεθθμκηζηυξ πνμβναιιαηζζιυξ
ηαζ δ θήρδ απμθάζεςκ» (Γθίμο, 1991: 58). Κζ Θημθζμπμφθμο ηαζ Γμονβζχημο,
οπμζηδνίγμοκ υηζ, «δ αλζμθυβδζδ ςξ δζαδζηαζία ηαζ πναηηζηή ζοκδέεηαζ πθέμκ ιε ημ
ζφκμθμ ηςκ ιαεδζζαηχκ ηαζ εονφηενα παζδαβςβζηχκ εκενβεζχκ ηαζ ζηυπςκ ημο
ζπμθείμο» (2008: 21). Νε πζμ πενζεηηζηυ ηαζ ζοβηεηνζιεκμπμζδιέκμ επίπεδμ, δίκμκηαξ
έιθαζδ ζημ ζημζπείμ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ ηδξ αλζμπζζηίαξ, μ Εςκζηακηίκμο μνίγεζ
ηδκ αλζμθυβδζδ ςξ «ηδ δζαδζηαζία πμο απμαθέπεζ κα πνμζδζμνίζεζ υζμ πζμ ζοζηδιαηζηά,
έβηονα, αλζυπζζηα ηαζ ακηζηεζιεκζηά βίκεηαζ, ηδκ ηαηαθθδθυηδηα, ηδ θεζημονβζηυηδηα ηαζ ημ
απμηέθεζια ιζαξ δζδαηηζηήξ ηαζ παζδαβςβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ ζηυπμοξ
ηδξ, ιε ζοβηεηνζιέκα ηνζηήνζα απμηίιδζδξ, αθθά ηαζ ιε ζοβηεηνζιέκδ ιεεμδμθμβία» (2007:
15, & 2010: 44-45). Ξέθμξ, ιε αάζδ ημ Λ.Δ. 8/1995 ημο άνενμο 1, μνίγεηαζ υηζ δ «Αλζμθυβδζδ
ημο ιαεδηή είκαζ δ ζοκεπήξ παζδαβςβζηή δζαδζηαζία ιε αάζδ ηδκ μπμία παναημθμοεείηαζ
δ πμνεία ηδξ ιάεδζδξ ημο, πνμζδζμνίγμκηαζ ηα ηεθζηά απμηεθέζιαηά ηδξ ηαζ εηηζιχκηαζ
πανάθθδθα άθθα παναηηδνζζηζηά ημο, ηα μπμία ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ένβμ ημο ζπμθείμο. Ε
αλζμθυβδζδ απμηεθεί μνβακζηυ ζημζπείμ ηδξ δζδαηηζηήξ – ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ, δ μπμία
ανπίγεζ ιε ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ζηυπςκ ηαζ μθμηθδνχκεηαζ ιε ημκ έθεβπμ ηδξ επίηεολδξ
ημοξ. Πνχηζζημξ ζηυπμξ ηδξ είκαζ δ ζοκεπήξ αεθηίςζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδξ βεκζηυηενδξ
θεζημονβίαξ ημο ζπμθείμο, ηαεχξ ηαζ δ ζοκεπήξ εκδιένςζδ ηςκ εηπαζδεοηχκ ηαζ ηςκ
εηπαζδεουιεκςκ βζα ημ απμηέθεζια ηςκ πνμζπαεεζχκ ημοξ, έηζζ χζηε κα επζηοβπάκμκηαζ
ηα ηαθφηενα δοκαηά ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα».
Ζαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ παναπάκς εκκμζμθμβζηέξ πνμζεββίζεζξ, δζαπζζηχκεηαζ υηζ δ
εηπαζδεοηζηή αλζμθυβδζδ απμηεθεί ιζα ζοζηδιαηζηή δζαδζηαζία πνμζδζμνζζιμφ ημο
ααειμφ επίηεολδξ ηςκ δζδαηηζηχκ ζηυπςκ ιε ζοβηεηνζιέκα ηνζηήνζα ηαζ ενβαθεία πμο
απμζημπεί ηυζμ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ ιαεδζζαηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ αηυιςκ υζμ ηαζ ζηδ
αεθηίςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δζαδζηαζζχκ ιέζς ηδξ ακαηνμθμδυηδζδξ.Αβείνεηαζ θμζπυκ,
ημ ενχηδια πυηε ημ απμηέθεζια ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ αλζμθυβδζδξ εεςνείηαζ υηζ έπεζ
πθδνυηδηα ηαζ βίκεηαζ απμδεηηυ. πςξ πνμηφπηεζ απυ ημκ μνζζιυ ηδξ αλζμθυβδζδξ ημο
Εςκζηακηίκμο, δ αλζμθυβδζδ πνέπεζ κα ζηδνίγεηαζ ζε ηνεζξ εειεθζχδεζξ ανπέξ, ηδκ
εβηονυηδηα, ηδκ αλζμπζζηία ηαζ ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα. Κζ εειεθζχδεζξ αοηέξ ανπέξ
απμηεθμφκ ααζζηέξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ δζεκένβεζα ιζαξ ηαθήξ ηαζ μνεήξ αλζμθυβδζδξ
ηαζ πνμζδίδμοκ αλία ζηδκ αλζμθμβζηή ηδξ ηνίζδ (Ώεακαζίμο, 2000; Δδιδηνυπμοθμξ, 1999;,
Εαζζςηάηδξ, 1981: 49-50; Εαράθδξ, 2004; Εςκζηακηίκμο, 2007: 110; Μέθθμξ, 2003):

191

α) Γ εβηονυηδηα ελαζθαθίγεηαζ υηακ αλζμθμβείηαζ ιε αηνίαεζα ηαζ πςνίξ πανέηηθζζδ μ
ανπζηά πνμζδζμνζζιέκμξ ζηυπμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ηίπμηα άθθμ,
α) Γ αλζμπζζηία ημο απμηεθέζιαημξ ιζαξ αλζμθυβδζδξ ελαζθαθίγεηαζ υηακ υζεξ θμνέξ ηαζ
ακ επακαθδθεεί δ δζαδζηαζία, ηάης απυ ηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ, δίκεζ ημ ίδζμ ή πενίπμο ημ ίδζμ
απμηέθεζια,
β) Γ ακηζηεζιεκζηυηδηα επζηοβπάκεηαζ υηακ δ δζαδζηαζία ηδξ αλζμθυβδζδξ δεκ επδνεάγεηαζ
απυ πανάβμκηεξ άζπεημοξ πνμξ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ αλζμθυβδζδξ.
Ηε ημκ υνμ «επίδμζδ» ζφιθςκα ιε ημκ Ώεακαζίμο «εκκμμφιε, ζοκήεςξ ηζξ βκχζεζξ,
ζηακυηδηεξ ηαζ δελζυηδηεξ, πμο δείπκεζ υηζ έπεζ έκαξ ιαεδηήξ, ζ‟ έκα ζοβηεηνζιέκμ ιάεδια,
ηδ ζηζβιή πμο ελεηάγεηαζ ηάης απυ ζοβηεηνζιέκεξ πςνμπνμκζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηνυπμ
ελέηαζδξ» (2000:42). Νφιθςκα ιε ηζξ Θημθζμπμφθμο ηαζ Γμονβζχημο: «Ο υνμξ „„επίδμζδ‟‟
πνδζζιμπμζείηαζ ζημ ζπμθείμ βζα κα εηθνάζεζ ηδκ πμζυηδηα ηαζ πμζυηδηα ηςκ βκχζεςκ,
ζηακμηήηςκ ηαζ δελζμηήηςκ πμο έπεζ απμηηήζεζ μ ιαεδηήξ ζε έκακ ημιέα ζε ιζα
ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ. Γίκαζ δδθαδή ημ απμηέθεζια ηδξ πνμζπάεεζαξ πνμαβςβήξ
ηαζ αεθηίςζδξ ημο ιαεδηή ζε έκακ ημιέαζημκ μπμίμ αλζμθμβείηαζ ζοκήεςξ ζφιθςκα ιε
πνμηαεμνζζιέκα ηνζηήνζα αάζδ ηςκ μπμίςκ δζαηοπχκεηαζ ηνίζδ βζα ημ ηαηά πυζμ είκαζ
ακχηενμ ή ηαηχηενμ πνμδβμφιεκςκ ακάθμβςκ πνμζπαεεζχκ ημο ίδζμο ή άθθμο αηυιμο»
(2008: 25). Γζα ημκ Εςκζηακηίκμο: «Ε επίδμζδ ςξ αλζμθμβμφιεκμ απμηέθεζια ιζαξ
ζοβηεηνζιέκδξ δναζηδνζυηδηαξ δεκ ιπμνεί κα εεςνείηαζ ακελάνηδηδ απυ ηδ αζμθμβζηή,
ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ βκςζηζηή ζηακυηδηα ηαζ εημζιυηδηα ημο αηυιμο, μφηε απυ ηδ
πςνμπνμκζηή επζημζκςκζαηή ηαζ ημζκςκζημπμθζηζζιζηή πναβιαηζηυηδηα ηδξ πενίζηαζδξ […]
Ιε αοηή ηδκ έκκμζα δ επίδμζδ έπεζ ιζα εονφηενδ ζδιαζία απυ εηείκδ πμο ζοκήεςξ δίκεηαζ
ζημ ζπμθείμ ηαζ εζδζηυηενα απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ μ μπμίμξ ζηδκ ηαεδιενζκή ημο
δναζηδνζυηδηα ακηζθαιαάκεηαζ ηαζ πνδζζιμπμζεί ημκ υνμ «επίδμζδ» ιε ηδκ ζηεκή έκκμζα
ημο ααειμφ πνμζέββζζδξ ηςκ δζδαηηζηχκ ηαζ ζπμθζηχκ ζηυπςκ» (2007: 58).
Ώπυ ηδκ ζφκημιδ εκκμζμθμβζηή πνμζέββζζδ δζαπζζηχκεηαζ πςξ δ αλζμθυβδζδ ηδξ
επίδμζδξ ημο ιαεδηή απμηεθεί ζοζηαηζηυ ζημζπείμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ
ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηδξ δζδαηηζηήξ πνάλδξ. Λανάθθδθα, είκαζ ιζα δζαδζηαζία πνήζζιδ
ηυζμ ζημκ εηπαζδεοηζηυ υζμ ηαζ ζημκ εηπαζδεουιεκμ ηαεχξ πανέπεζ πθδνμθμνίεξ βζα
εκδεπυιεκεξ εθθείρεζξ ημο ιαεδηή ζε μνζζιέκεξ βκςζηζηέξ πενζμπέξ, βζα ηζξ δοκαηυηδηεξ
εκυξ ιαεδηή κα παναημθμοεήζεζ ιζα δζδαζηαθία, βζα ημκ ααειυ επζηοπίαξ ιζαξ δζδαηηζηήξ
ιεευδμο ή εκυξ πθάκμο δζδαζηαθίαξ η.ά., είκαζ επμιέκςξ, άννδηηα ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ
ηαεδιενζκή εηπαζδεοηζηή πναηηζηή ηαζ δ ακαβηαζυηδηα ηδξ δεκ επζδέπεηαζ αιθζαμθίεξ.
3. Μη ζθνπνί θαη ε παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ
Ώπυ ηδκ παναπάκς εκκμζμθμβζηή πνμζέββζζδ, εβείνμκηαζ πμθθμί πνμαθδιαηζζιμί
ακαθμνζηά ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ζπμθζηήξ επίδμζδξ ιε ηονίανπμ ημ γήηδια ημο
παζδαβςβζημφ πνμζακαημθζζιμφ πμο μθείθεζ κα δζέπεζ ηάεε εηπαζδεοηζηή ηαζ δζδαηηζηή
πναηηζηή ηυζμ ζε εεςνδηζηυ επίπεδμ υζμ ηαζ πναηηζηυ.Ξα ααζζηυηενα ενςηήιαηα πμο
ακαηφπημοκ ζπεηζηά ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ επίδμζδξ ημο ιαεδηή είκαζ: Ξζ αλζμθμβχ, πχξ
ημ αλζμθμβχ ηαζ βζαηί ημ αλζμθμβχ (Δδιδηνυπμοθμξ, 1999; Εαζζςηάηδξ, 1981;
Εςκζηακηίκμο, 2007). Κ ζαθήξ πνμζδζμνζζιυξ ημο ακηζηεζιέκμο, ηςκ ζηυπςκ ηαζ ηςκ
ηνζηδνίςκ ηδξ αλζμθυβδζδξ ζοκηεθεί ζηδ δζεκένβεζα ιζαξ μνεήξ αλζμθυβδζδξ ηαζ ζοιαάθθεζ
ζηδκ απμδμπή ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ.
Νφιθςκα ιε ημ Λ.Δ. ημο ΟΛΑΘ 8/1995, ααζζηυξ ζημπυξ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηδξ
επίδμζδξ ημο ιαεδηή είκαζ: «δ ζοκεπήξ αεθηίςζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδξ βεκζηυηενδξ
θεζημονβίαξ ημο ζπμθείμο, ηαεχξ ηαζ δ ζοκεπήξ εκδιένςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηςκ
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εηπαζδεουιεκςκ βζα ηα απμηεθέζιαηα ηςκ πνμζπαεεζχκ ημοξ, έηζζ χζηε κα
επζηοβπάκμκηαζ ηα ηαθφηενα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα». Κζ ααζζημί άλμκεξ ηδξ
αλζμθυβδζδξ ημο ιαεδηή ζφιθςκα ιε ημ Λ.Δ. είκαζ μζ ελήξ:
α) Γ πανχεδζδ, δ εκεάννοκζδ ηαζ δ ζςζηή αοημακηίθδρδ ημο παζδζμφ,
α) Γ δζάβκςζδ ηςκ ηθίζεςκ ηαζ ηςκ ζηακμηήηςκ ημο απυ ημ δάζηαθμ, ηαεχξ ηαζ ηςκ
ιαεδζζαηχκ δοζημθζχκ πμο ηοπυκ αοηυ ακηζιεηςπίγεζ,
β) Γ ακαηνμθμδυηδζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδξ ιάεδζδξ βζα ηδκ πνμαβςβή ημο
εηπαζδεοηζημφ ένβμο.
Απμιέκςξ, δζαπζζηχκεηαζ πχξ δ αλζμθυβδζδ ημο ιαεδηή δεκ ακαθένεηαζ ιυκμ ζηδ
βκςζηζηή ημο ζηακυηδηα ζε ζοβηεηνζιέκα ιαεήιαηα, αθθά αθμνά ηαζ ζηζξ δελζυηδηεξ πμο
αοηυξ ηαηέηηδζε, ζηδκ πνμζπάεεζα πμο ηαηέααθε, ζημ εκδζαθένμκ ημο, ζηδ ζοιιεημπή
ημο βζα ημ ιάεδια, ζηζξ πνςημαμοθίεξ πμο ακέπηολε η.ά. (Λ.Δ., ΟΛΑΘ, 8/1995, ανε. 1/3).
πςξ ακαθένεζ παναηηδνζζηζηά μ Εςκζηακηίκμο μζ παζδαβςβζηέξ θεζημονβίεξ ηδξ
αλζμθυβδζδξ απμαθέπμοκ (Εςκζηακηίκμο, 2007: 51-52):
ζηδ δζάβκςζδ ηδξ αημιζηήξ ηαζ ζοθθμβζηήξ πνμυδμο, ηςκ ζηακμηήηςκ, εκδζαθενυκηςκ ηαζ
ζδζαζηενμηήηςκ ημο ιαεδηή,
ζηδ δζάβκςζδ επίηεολδξ ηςκ ζηυπςκ ιάεδζδξ,
ζημκ εκημπζζιυ ηαζ ζοκεπχξ ζηδκ ελάθεζρδ ηςκ εθθείρεςκ πμο επζζδιάκεδηακ ζηζξ
δζαδζηαζίεξ ηδξ ιάεδζδξ ηυζμ ηςκ ιαεδηχκ υζμ ηαζ ηςκ ίδζςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ,
ζημ ζπεδζαζιυ ηςκ επυιεκςκ ζηαδίςκ ιάεδζδξ,
ζηδκ εκδεδεζβιέκδ ηζκδημπμίδζδ ημο ιαεδηή, ιε αάζδ ηδκ εκηυπζζδ ηςκ ζηακμηήηςκ, ηςκ
εθθείρεςκ ηαζ ηςκ εκδζαθενυκηςκ ημο, ζηζξ δζαδζηαζίεξ ιάεδζδξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ
επζζήιακζδ ημο ααειμφ δοζημθίαξ βζα ηα επυιεκα ζηάδζα ιάεδζδξ,
ζηδκ επίδναζδ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ιάεδζδξ, ιε ζημπυ ηδ αεθηίςζδ ηςκ πνμτπμεέζεςκ πμο
μδδβμφκ ζηδκ επζηοπία ηδξ ιάεδζδξ.
Δζαπζζηχκεηαζ, επμιέκςξ, πςξ δ αλζμθυβδζδ, εθέβπμκηαξ ηδκ πνυμδμ ημο ιαεδηή ηαζ ηδκ
επίηεολδ ηςκ δζδαηηζηχκ ζηυπςκ, ζοιαάθθεζ ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ ιάεδζδ. Γ
αλζμθυβδζδ, ςξ ελαημιζηεοιέκδ εηηίιδζδ ηδξ επίδμζδξ ημο ιαεδηή, ζε ηαιία πενίπηςζδ
δεκ πνμζθαιαάκεζ παναηηήνα ακηαβςκζζηζηυ ή επζθεηηζηυ βζα ημοξ ιαεδηέξ, ηαεχξ μζ
ιαεδηέξ ακηαβςκίγμκηαζ ημοξ εαοημφξ ημοξ ηαζ ηζξ επζδυζεζξ ημοξ. Εάεε ιαεδηήξ δζαεέηεζ
δζαθμνεηζηυ νοειυ πνμυδμο ηαζ «δεκ ζοβηνίκεηαζ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημο αθθά ιε ημκ
ίδζμ ημο ημκ εαοηυ, μ μπμίμξ αζμθμβζηά, βκςζηζηά, ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ ημζκςκζημπμθζηζζιζηά δζαεέηεζ ημοξ δζημφξ ημο «ηακυκεξ» ηαζ νοειμφξ ακάπηολδξ, ηαεχξ ηαζ
ακηζιεηχπζζδξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ» (Εςκζηακηίκμο, 2007: 52).
Γ αλζμθυβδζδ ςξ παζδαβςβζηή θεζημονβία ζηδκ ζδακζηή ηδξ ιμνθή απμζημπεί ζημκ
έθεβπμ ηδξ επίηεολδξ ηςκ παζδαβςβζηχκ-δζδαηηζηχκ ζηυπςκ απυ ημκ ιαεδηή ηαζ ζηδκ
αλζμθυβδζδ ηςκ δζδαηηζηχκ ιεευδςκ ημο εηπαζδεοηζημφ.Νφιθςκα ιε ημκ Εςκζηακηίκμο
«δ παζδαβςβζηή θεζημονβία ηδξ αλζμθυβδζδξ […] ααζίγεηαζ ζηδκ οπυεεζδ υηζ δ εηηίιδζδ
ηδξ επίδμζδξ ημο ιαεδηή ηαζ δ ημζκμπμίδζδ ηδξ είκαζ ζε εέζδ κα ηζκδημπμζήζμοκ ημ άημιμ
κα αεθηζχζεζ ημ επίπεδμ ιάεδζδξ ηαζ κα παίλμοκ βεκζηυηενα εεηζηυ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ
ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημο» (2007: 50). Ξδκ άπμρδ αοηή επζαεααζχκεζ ηαζ μ Μέθθμξ, μ μπμίμξ
εεςνεί υηζ δ πθδνμθυνδζδ ημο ιαεδηή βζα ημ επίπεδμ ηδξ ιαεδζζαηήξ ημο επίδμζδξ
ζοιαάθθεζ ζηδκ «ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ πανμφζαξ ιαεδζζαηήξ ηαηάζηαζδξ ημο ηαζ
ζοβπνυκςξ ημο πνμζθένεζ έκακ πνμζακαημθζζιυ βζα ιζα πεναζηένς «αζθαθή» ιαεδζζαηή
πμνεία» (2003: 98). Κζ Εαράθδξ ηαζ Πακζςηάηδξ ακαδεζηκφμοκ ηδκ ακαηνμθμδυηδζδ ςξ
ηδκ «παζδαβςβζηυηενδ θεζημονβία ηδξ αλζμθμβζηήξ δζαδζηαζίαξ» (2011: 30). Ηέζς ηδξ
ακαηνμθμδυηδζδξ μ ιαεδηήξ ακηζθαιαάκεηαζ ηδ ιαεδζζαηή ημο ηαηάζηαζδ, δφκαηαζ κα
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πναβιαημπμζήζεζ ηδκ αοημηνζηζηή ημο, κα βκςνίζεζ ηζξ αδοκαιίεξ ηαζ ηζξ εθθείρεζξ ημο ηαζ
κα πνμζπαεήζεζ κα ηα αεθηζχζεζ ηαηααάθθμκηαξ ιεβαθφηενδ ηαζ μοζζαζηζηυηενδ
πνμζπάεεζα (Gamlem & Smith, 2013: 153-154, Hattie & Timperley, 2007: 82-86).
Ώπυ ηδκ άθθδ πθεονά, μ εηπαζδεοηζηυξ-αλζμθμβδηήξ ακαθμβίγεηαζ ηαζ αλζμθμβεί ηζξ
δζηέξ ημο εκένβεζεξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ, αθμφ ιέζς ηδξ αλζμθυβδζδξ θαιαάκεζ ηαζ εηείκμξ
ακαηνμθμδυηδζδ βζα ηζξ εκένβεζεξ ημο.Νοβηεηνζιέκα, μ εηπαζδεοηζηυξ ιέζς ηδξ
ακαηνμθμδυηδζδξ θαιαάκεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πμζυηδηα ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο, βζα ηδκ
απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ιεευδςκ ηαζ ηςκ ιέζςκ πμο πνδζζιμπμίδζε ηαζ
ακαδζαιμνθχκεζ, ακ αοηυ απαζηείηαζ, ηδ ιέεμδμ δζδαζηαθίαξ ημο ηαζ θαιαάκεζ βεκζηυηενα
ιέηνα πνμηεζιέκμο κα αεθηζςεεί δ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ (Πακζςηάηδξ, 1999: 35-36,
Εαράθδξ-Πακζςηάηδξ, 2011: 29-32). Άθθςζηε, μ εηπαζδεοηζηυξ ςξ αλζμθμβδηήξ θένεζ
ιεβάθμ ιενίδζμ εοεφκδξ βζα ηδκ επίηεολδ ή ιδ ηςκ δζδαηηζηχκ ζηυπςκ, ηαεχξ επζδνά
ηαηαθοηζηά ζηδκ δζαιυνθςζδ ηδξ επίδμζδξ ηςκ ιαεδηχκ (Ώεακαζίμο, 2000: 42,43).
Ώλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ αηυιδ ηαζ ζηδ δζαηφπςζδ ιζαξ αλζμθμβζηήξ ηνίζδξ
δζαθαίκεηαζ δ παζδαβςβζηή θμβζηή πμο δζέπεζ ηδκ αλζμθμβζηή δζαδζηαζία. πςξ ζδιεζχκεζ
μ Εςκζηακηίκμο «δ επίδμζδ ημο ιαεδηή δεκ είκαζ οπυεεζδ ιυκμ ηςκ αημιζηχκ ημο
πνμζπαεεζχκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ, αθθά ελανηάηαζ απυ πμζηίθμοξ ελςζπμθζημφξ ηαζ
ζπμθζημφξ πανάβμκηεξ υπςξ είκαζ ηα ζδζαίηενα αημιζηά ημο παναηηδνζζηζηά (αζμθμβζηά,
βκςζηζηά, ροπμηζκδηζηά…), ηα μζημβεκεζαηά βκςνίζιαηα ημο (ιμνθςηζηυ ηαζ
ημζκςκζημμζημκμιζηυ επίπεδμ βμκέςκ, μζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ ηαζ πνμζδμηίεξ…), ημκ
ημζκςκζηυ πενίβονμ (ζοκμιήθζημζ, πμθζηζζιζηυ ηαζ μζημκμιζηυ επίπεδμ πενζμπήξ…) ηαζ ηα
παναηηδνζζηζηά ηδξ ζπμθζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ (ζπέζδ εηπαζδεοηζημφ-ιαεδηχκ, ηθίια
ηάλδξ – αοηανπζηυ, ακηαβςκζζηζηυ, ζοκενβαηζηυ, δζδαηηζηά ηαζ παζδαβςβζηά ιέζα η.θπ.)»
(2007: 23). Έηζζ, μ εηπαζδεοηζηυξ πνέπεζ κα είκαζ επζθοθαηηζηυξ ζηδ δζαηφπςζδ ηδξ ηεθζηήξ
αλζμθμβζηήξ ημο ηνίζδξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ υθμοξ ημοξ πανάβμκηεξ επζννμήξ ηδξ
ιαεδηζηήξ επίδμζδξ. Ώλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε πςξ ζφιθςκα ιε ημκ Ώεακαζίμο: «μζ βκχζεζξ,
ζηακυηδηεξ ηαζ δελζυηδηεξ δεκ είκαζ πάκηα εκδεζηηζηέξ ηςκ πναβιαηζηχκ βκχζεςκ,
ζηακμηήηςκ ηαζ δελζμηήηςκ πμο έπεζ μ ιαεδηήξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ιάεδια ηδ δεδμιέκδ
ζηζβιή πμο ελεηάγεηαζ ηαζ ηάης απυ ηζξ ζοκεήηεξ πμο θαιαάκεζ πχνα δ ελέηαζδ ημο,
μπυηε δεκ έπεζ πενζεχνζα κα επακμνεχζεζ» (2000: 42).
Νοκμρίγμκηαξ, δζαπζζηχκεηαζ μ παζδαβςβζηυξ πνμζακαημθζζιυξ πμο δζέπεζ ηδκ
αλζμθυβδζδ ηδξ επίδμζδξ ημο ιαεδηή ηαζ ηαηαδεζηκφμκηαζ ηα παζδαβςβζηά βκςνίζιαηα
πμο αοηή δζαεέηεζ απυ ηδκ ημ ζπεδζαζιυ, ηδκ οθμπμίδζδ ςξ ηδκ μθμηθήνςζδ ηαζ ηδκ
ιεηα-αλζμθυβδζδ ηδξ.
3.1. Οηάδηα αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή
Λνμζεββίγμκηαξ ηδκ παζδαβςβζηή θεζημονβία ηδξ αλζμθυβδζδξ δζαπζζηχεδηε υηζ ζδιείμ
ακαθμνάξ απμηεθεί δ δζαιυνθςζδ ηδξ ζοκμθζηήξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο ιαεδηή ιε
ζεααζιυ ζηδκ αημιζηυηδηά ημο. Ξα παζδαβςβζηά βκςνίζιαηα ηδξ αλζμθυβδζδξ
εκοπάνπμοκ ζε υθεξ ηζξ εηθάκζεζξ ηδξ. Κ Εςκζηακηίκμο απυ παζδαβςβζηή ζημπζά
ηαηδβμνζμπμίδζε ηδ δζαδζηαζία ηδξ αλζμθυβδζδξ ζηα αηυθμοεα (5) ζηάδζα:
Νημ πνχημ ζηάδζμ, μ εηπαζδεοηζηυξ πνμζδζμνίγεζ ηζ επζδζχηεζ κα πεηφπεζ ζηδ
ζοβηεηνζιέκδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία (βεκζημφξ ηαζ εζδζημφξ ζηυπμοξ), ηα ηνζηήνζα
αλζμθυβδζδξ πμο εα πνδζζιμπμζήζεζ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ πμο πνέπεζ κα πθδνμί δ
αλζμθυβδζδ.
Νημ δεφηενμ ζηάδζμ, μ εηπαζδεοηζηυξ επζθέβεζ ημ ηαηάθθδθμ ενβαθείμ ιε ημ μπμίμ εα
ζοθθεπεμφκ μζ πθδνμθμνίεξ πμο εα ακαδείλμοκ ηδκ επίηεολδ ή ιδ ηςκ δζδαηηζηχκ ηαζ
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παζδαβςβζηχκ ζηυπςκ (βναπηέξ ή πνμθμνζηέξ ελεηάζεζξ, ενςηδιαημθυβζα, ηεζη,
ζοκεκηεφλεζξ, παναηήνδζδ).
Νημ ηνίημ ζηάδζμ, μζ πθδνμθμνίεξ πμο ζοθθέβδζακ ακαθφμκηαζ ηαζ ενιδκεφμκηαζ ζε
ζπέζδ ιε ημοξ δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ, ηα ηνζηήνζα ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ αλζμθυβδζδξ
(αημιζηή επίδμζδ, επζδυζεζξ ζοιιαεδηχκ, ιαεδζζαημί ζηυπμζ).
Νημ ηέηανημ ζηάδζμ, ημ απμηέθεζια ηδξ αλζμθυβδζδξ απμηοπχκεηαζ, είηε πνμθμνζηά
είηε βναπηά, ιε ααειμφξ, ιε παναηηδνζζιμφξ, ιε πενζβναθζηή αλζμθυβδζδ, εκχ ιπμνεί κα
βίκεζ ηαζ ζοκδοαζιυξ ηςκ ιέζςκ απμηφπςζδξ ημο απμηεθέζιαημξ ηδξ αλζμθυβδζδξ
(ααειμθμβία ηαζ πενζβναθζηή αλζμθυβδζδ).
Νημ πέιπημ ζηάδζμ, ηαηυπζκ μθμηθήνςζδξ ηδξ δζαδζηαζίαξ, εκημπίγμκηαζ μζ ηοπυκ
αδοκαιίεξ ηαζ θαιαάκμκηαζ παζδαβςβζηά ηαζ δζδαηηζηά ιέηνα πνμξ ηδκ αεθηίςζδ ηαζ
εκίζποζή ημοξ. Ηε ηδ ζοθθμβή ηαζ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ
αημθμοεεί ακαηνμθμδυηδζδ, θήρδ ιέηνςκ ηαζ ηαηάθθδθδ δνάζδ. Κ εηπαζδεοηζηυξ
πνμζανιυγεζ ηδ δζδαζηαθία ημο ιε ζημπυ κα ηδ αεθηζχζεζ ηαζ εκ ζοκέπεζα κα αεθηζςεεί
ηαζ δ επίδμζδ ηςκ ιαεδηχκ ημο (Εςκζηακηίκμο, 2007: 49, Θημθζμπμφθμο & Γμονβζχημο,
2008: 33).
Κζ παναπάκς ηαηδβμνζμπμζήζεζξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ αλζμθυβδζδξ, πνμηεζιέκμο κα
οθμπμζδεμφκ επζηοπχξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ κα είκαζ απμδεηηά, ηυζμ μ αλζμθμβδηήξ
υζμ ηαζ μ αλζμθμβμφιεκμξ πνέπεζ κα έπμοκ θάαεζ βκχζδ ηςκ ηνζχκ εειεθζςδχκ
ενςηδιάηςκ ηδξ αλζμθυβδζδξ πμο ακαθένμοιε ηαζ παναπάκς: Ξζ αλζμθμβχ, πχξ ημ
αλζμθμβχ ηαζ βζαηί ημ αλζμθμβχ (Δδιδηνυπμοθμξ, 1999; Εαζζςηάηδξ, 1981; Εςκζηακηίκμο,
2007).







3.2. Μ ξόινο ησλ θξηηεξίσλ γηα κηα έγθπξε, αμηόπηζηε θαη αληηθεηκεληθή αμηνιόγεζε
Ηε αάζδ ηα παναπάκς, εβείνεηαζ μ πνμαθδιαηζζιυξ πςξ μ αλζμθμβδηήξ εα ηαηαθένεζ κα
μνβακχζεζ ηδ δζελαβςβή ιζαξ αλζμθυβδζδξ, πνμηεζιέκμο κα μδδβδεεί ζε ιζα μνεή
αλζμθμβζηή ηνίζδ βζα ηδκ επίδμζδ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηδκ επζηοπία ηςκ δζδαηηζηχκ ζηυπςκ.
Κ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ, ηςκ ζηυπςκ ηαζ ηςκ ηνζηδνίςκ ηδξ αλζμθυβδζδξ υπζ
απθά ζοκηεθεί ζηδκ ηαθφηενδ μνβάκςζδ ηδξ αθθά ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζηδκ δζαζθάθζζδ
ηδξ εβηονυηδηαξ, ηδξ αλζμπζζηίαξ ηαζ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηδξ αλζμθμβζηήξ δζαδζηαζίαξ.
Νφιθςκα ιε ημκ Δδιδηνυπμοθμ «δεκ κμείηαζ πενζβναθή ιζαξ ηαηάζηαζδξ
αλζμθυβδζδξ απυ ηδκ μπμία κα θείπμοκ αοηά ηα ηνία ααζζηά ζημζπεία, δδθαδή ημ
ακηζηείιεκμ, μ ζημπυξ/ζηυπμξ ηαζ ηα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ» (1999: 115).
Ξμ ηνζηήνζμ είκαζ έκαξ άλμκαξ ακαθμνάξ, ιζα ηαεζενςιέκδ ανπή, έκαξ ηαεζενςιέκμξ
ηακυκαξ χζηε αάζδ αοημφ κα πναβιαημπμζδεεί ιζα ηνίζδ ηδξ αλίαξ, ιζα επζθμβή, ιζα
πνμηίιδζδ, ιζα ζενάνπδζδ ηηθ. (Δδιδηνυπμοθμξ, 1999: 131; Θημθζμπμφθμο &
Γμονβζχημο¸2008: 29). Ξα ηνζηήνζα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ αλζμθυβδζδξ δζαηνίκμκηαζ ζφιθςκα
ιε ημκ Δδιδηνυπμοθμ (1999: 134-137) ζε:
Αζςηενζηά ηαζ ελςηενζηά, ακάθμβα ιε ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ημκ αλζμθμβδηή ηαζ ηδ δοκαηυηδηα
πμο πανέπμοκ βζα ακηζηεζιεκζηή ηνίζδ,
Λμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά, ακάθμβα ιε ηδ θφζδ ηαζ ηδ ιμνθή ημοξ
Λαζδαβςβζηά/εηπαζδεοηζηά, μζημκμιζηά ηαζ βεκζηά, ακάθμβα ιε ημκ ημιέα ζημκ μπμίμ
ακαθένμκηαζ,
Νπεδζαζιμφ δζαδζηαζίαξ ηαζ απμηεθέζιαημξ, ακάθμβα ιε ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ηδκ
εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία,
ΐναποπνυεεζια, ιεζμπνυεεζια ηαζ ιαηνμπνυεεζια, ακάθμβα ιε ηδκ ειαέθεζα εεχνδζδξ
ημοξ ζε ζπέζδ ιε ημ οπυ αλζμθυβδζδ ακηζηείιεκμ,
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Γεκζηά ηαζ εζδζηά, ακάθμβα ιε ημ εφνμξ ακαθμνάξ ημοξ,
Έιροπςκ ηαζ άροπςκ παναβυκηςκ, ακάθμβα ιε ηδκ ηαηδβμνία ημο ακηζηεζιέκμο
αλζμθυβδζδξ.
Λμθθμί ενεοκδηέξ ακαθένμκηαζ ζημκ νυθμ ηςκ ηνζηδνίςκ ζηδκ αλζμθμβζηή
δζαδζηαζία. Νοβηεηνζιέκα, μ Εςκζηακηίκμο οπμζηδνίγεζ υηζ «μ εηπαζδεοηζηυξ πνζκ απυ ηδκ
μνβάκςζδ ηςκ ιαεδζζαηχκ δζαδζηαζζχκ μθείθεζ κα πνμζδζμνίζεζ ημοξ δζδαηηζημφξ ηαζ
παζδαβςβζημφξ ζηυπμοξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ βκςζηζηυ, ζοκαζζεδιαηζηυ, κμδηζηυ ηαζ
ηζκδηζηυ επίπεδμ ημο ιαεδηή» (2007: 63-64). Απζζδιαίκεζ ιάθζζηα πςξ ζημ πνχημ ζηάδζμ
ηδξ αλζμθυβδζδξ, μ εηπαζδεοηζηυξπνέπεζ κα απμζαθδκίγεζ ημοξ ζημπμφξ ηδξ αλζμθυβδζδξ
(ηζ επζδζχηεζ μ εηπαζδεοηζηυξ ιε ιζα ζοβηεηνζιέκδ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία), ημ ακηζηείιεκμ
(ηζ είκαζ αοηυ πμο εα αλζμθμβήζεζ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία) ηαζ ηα
ηνζηήνζα(ιε ηζ ηνζηήνζα ζημπεφεζ κα ημ ηάκεζ) (2007: 63). Κ Δδιδηνυπμοθμξ ακαθένεζ πςξ
«δεκ κμείηαζ ζοζηδιαηζηή, ηαζ ιάθζζηα επζζηδιμκζηή αλζμθυβδζδ πςνίξ ηνζηήνζα. Γζαηί είκαζ
ηαηά έκα ιεβάθμ ιένμξ δ μνευηδηα ηςκ ηνζηδνίςκ αοηυ πμο εκ πμθθμίξ πνμζδζμνίγεζ ηαζ ημ
επίπεδμ επζζηδιμκζηυηδηαξ ηδξ αλζμθυβδζδξ» (1999: 130). Ηάθζζηα ημκίγεζ πςξ ηα ηνζηήνζα
πμο ηίεεκηαζ είκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκα ιε ηα παναηηδνζζηζηά ή ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο
είκαζ επζεοιδηυ κα έπεζ ημ ακηζηείιεκμ αλζμθυβδζδξ ηαζ ιε ημοξ ζημπμφξ/ζηυπμοξ ημοξ
μπμίμοξ αοηή επζδζχηεζ. «Ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηδξ αλζμθυβδζδξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ,
ακάθμβα ιε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηαζ ακάθμβα ιε ημκ ζημπυ ηδξ αλζμθυβδζδξ
βίκεηαζ ηαζ ακηίζημζπα δ επζθμβή ηςκ ηνζηδνίςκ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ» (1999: 131).
Απίζδξ, εεςνεί πςξ ηα ηνζηήνζα αοηά πνμηφπημοκ απυ ηα ενςηήιαηα πμο μ αλζμθμβδηήξ
επζεοιεί κα απακηδεμφκ ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ αλζμθυβδζδξ ηαζ υηακ μ αλζμθμβδηήξ
ηαηαθήλεζ ζηα ηνζηήνζα πνέπεζ κα ηα ηδνεί ηαζ κα επζιέκεζ ζ‘ αοηά ιε ζπμθαζηζηυηδηα.
Έηζζ, μ αλζμθμβδηήξ θένεζ ιεβάθδ εοεφκδ ζηδκ επζθμβή ηςκ ηνζηδνίςκ πμο εα
πνδζζιμπμζδεμφκ ζε ιζα αλζμθυβδζδ (1999: 131,132). Ξδκ ίδζα άπμρδ ζοιιενίγεηαζ ηαζ μ
Μέθθμξ, μ μπμίμξ εεςνεί απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ ηδκ φπανλδ ζαθχκ πνμζδζμνζζιέκςκ
ζηυπςκ ηαζ ηνζηδνίςκ αλζμθυβδζδξ χζηε δ αλζμθυβδζδ κα είκαζ απμηεθεζιαηζηή ηαζ μ
έθεβπμξ ημο ααειμφ πνμυδμο ημο ιαεδηή ηαζ δ επζηοπήξ εηπθήνςζδ ηςκ δζδαηηζηχκ
ζηυπςκ κα είκαζ έβηονμζ ηαζ απμδεηημί (2003: 81, 82, 83). Ξέθμξ, δ Εαπαπηζή
παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ υηζ «ηα ηνζηήνζα εα πνέπεζ κα είκαζ ελανπήξ βκςζηά […] κα είκαζ
ζαθή πνμζδζμνζζιέκα ηαζ κα ακαπηφζζμκηαζ ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ
εβηονυηδηα ηαζ δ αλζμπζζηία ηδξ αλζμθυβδζδξ» (2008: 30).
Νημ πθαίζζμ ηςκ παναπάκς πνμζεββίζεςκ αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε πςξ ηα ηνζηήνζα
αθμφ πνμζδζμνζζημφκ πνέπεζ κα ακαθοεμφκ, κα πενζβναθμφκ ηαζ κα εκζςιαηςεμφκ ζηδκ
αλζμθμβζηή δζαδζηαζία. Αίκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα βίκμκηαζ ακηζθδπηά ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ απυ
υθμοξ υζμοξ ζοιιεηέπμοκ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ αλζμθυβδζδξ. Ξυζμ μ αλζμθμβδηήξ υζμ ηαζ μζ
αλζμθμβμφιεκμζ πνέπεζ υπζ ιυκμ κα θάαμοκ βκχζδ ηςκ ηνζηδνίςκ, αθθά κα ηα
ακηζθαιαάκμκηαζ ηαζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ. Γζα κα επζηεοπεεί αοηυ πνέπεζ δ πενζβναθή εκυξ
ηνζηδνίμο κα δζαηνίκεηαζ απυ ζαθήκεζα ηαζ ελεζδίηεοζδ ηαζ κα δζεοηνζκίγεηαζ υζμ βίκεηαζ
ηαθφηενα ημ πενζεπυιεκμ ημο. πςξ ζδιεζχκεζ μ Δδιδηνυπμοθμξ «δ εθαζηζηυηδηα ή δ
ζπεηζηυηδηα ηςκ ηνζηδνίςκ εκδέπεηαζ κα μδδβήζεζ ημκ αλζμθμβδηή ζε ζθάθιαηα εηηίιδζδξ
ηαζ εκ ζοκέπεζα ζε ζθάθια ζηδκ αλζμθμβζηή ηνίζδ» (1999: 339-340). Ηυκμ έηζζ, δφκαηαζ κα
δζεκενβδεεί αηνζαήξ έθεβπμξ ηδξ πνμυδμο ημο ιαεδηή (Μέθθμξ, 2003: 82). Δζαπζζηχκεηαζ,
θμζπυκ μ ζδιαίκμκ νυθμξ ηςκ ηνζηδνίςκ ηδξ αλζμθμβζηήξ δζαδζηαζίαξ ζηδκ δζαζθάθζζδ
εβηονυηδηαξ, αλζμπζζηίαξ ηαζ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ.
Ηεθεηχκηαξ ηδ ζπεηζηή αζαθζμβναθία, παναηδνείηαζ δ ακμιμζμβέκεζα ηςκ ηνζηδνίςκ
πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηδκ αλζμθμβζηή δζαδζηαζία ηδξ επίδμζδξ ημο ιαεδηή. Ξυζμ
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ζηδκ εθθδκζηή εηπαζδεοηζηή πναβιαηζηυηδηα υζμ ηαζ ζηδ δζεεκή, μζ εηπαζδεοηζημί δεκ
αλζμπμζμφκ ζηαεενά ηνζηήνζα ηαηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ επίδμζδξ ηςκ ιαεδηχκ ημοξ. Ξα
ηνζηήνζα δεκ είκαζ ζηαεενά, δζαθένμοκ ακάθμβα ιε ημκ εηπαζδεοηζηυ, ημ ιαεδηή, ημ
βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ, ηζξ πενζζηάζεζξ η.ά. Ηάθζζηα αηυια ηαζ ιέζα ζηδκ ίδζα ηάλδ, ζημ
ίδζμ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ πνδζζιμπμζμφκηαζ δζαθμνεηζηά ηνζηήνζα (Ώεακαζίμο: 2000;
Εςκζηακηίκμο: 2007; Μέθθμξ, 2003). Απίζδξ, μζ εηπαζδεοηζημί ηείκμοκ κα πνδζζιμπμζμφκ έκα
ζοκδοαζιυ ηνζηδνίςκ ηαηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ χζηε κα αλζμθμβμφκ ηδκ
βκςζηζηή, ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ ηδ ροπμηζκδηζηή πνυμδμ ημο ιαεδηή υπςξ πνμαθέπεζ
ηα Λ.Δ. (Εςκζηακηίκμο, 2007: 63,64,65).
Νημκ δζεεκή πχνμ, ζηδκ ένεοκα ηδξ Brookhart (1993) μζ εηπαζδεοηζημί αλζμπμζμφζακ
ςξ ηνζηήνζμ ηδκ ζηακυηδηα ηαζ ηδκ πνμζπάεεζα ημο ιαεδηή ηαζ έηεζκακ κα ααειμθμβμφκ
πζμ εθαζηζηά ημοξ αδφκαιμοξ ιαεδηέξ ακ ηαηέααθθακ πνμζπάεεζα. Νηδκ ένεοκα ημο
McMillan (2001) δζαπζζηχεδηε υηζ μζ εηπαζδεοηζημί εεςνμφζακ ηδκ επίδμζδ ηςκ ιαεδηχκ
ςξ ημ ααζζηυηενμ ηνζηήνζμ, αθθά θάιαακακ οπυρδ ηδκ πνμζπάεεζα ηαζ ηδ ζοιιεημπή ηςκ
ιαεδηχκ. Κζ Randall & Engelhard (2009) ζε ένεοκα ημοξ δζαπίζηςζακ πςξ ζδιακηζηά
ηνζηήνζα εεςνμφκηαζ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ δ ζοιπενζθμνά ηαζ δ πνμζπάεεζα πμο
ηαηααάθθεζ μ ιαεδηήξ αηυια ηαζ ζε ιεηαζπιζαηέξ πενζζηάζεζξ( πνμαζααζιυξ).
Νημκ εθθαδζηυ πχνμ, ιε ένεοκα ημο μ Ηαονμιάηδξ (1995) δζαπίζηςζε πςξ μζ
δάζηαθμζ ηαηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ ααζίγμκηαζ ζε έκα ζοκδοαζιυ ηνζηδνίςκ,
ζοβηεηνζιέκα: ζηδκ ηνζηζηή ζηακυηδηα πμο ηαθθζένβδζακ μζ ιαεδηέξ ημοξ (70,3 %), ζηδ
ζοιιεημπή (53,2 %), ζηδ δδιζμονβζηυηδηα (49,6%), ζηδ πνμζπάεεζα (49%), ζηδ ζοκενβαζία
(37,7%) ηαζ ζηδ βκχζδ (31,2%). Νηδκ ένεοκα ημο Πακζςηάηδ (2010) δζαπζζηχεδηε πςξ μζ
εηπαζδεοηζημί εεςνμφκ ςξ ζδιακηζηυηενα ηνζηήνζα ηδκ πνμζπάεεζα (96%), ημ ααειυ
επίηεολδξ ηςκ ζηυπςκ δζδαζηαθίαξ (87%) ηαζ ηδ κμδηζηή ημο ζηακυηδηα (62%). Ξέθμξ, μζ
εηπαζδεοηζημί πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα ηςκ Μεηαθίδμο ηαζ Λαπαειιακμοήθ (2010)
πζζηεφμοκ πςξ μ ιαεδηήξ δεκ πνέπεζ κα αλζμθμβείηαζ ιυκμ ςξ πνμξ ηδκ επίδμζδ ημο, αθθά
κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ ηζ άθθα παναηηδνζζηζηά υπςξ δ ζοιπενζθμνά, μζ ημζκςκζηέξ
δελζυηδηεξ η.ά. Ώπυ ηζξ παναπάκς εκδεζηηζηέξ ένεοκεξ (Brookhart, 1993; McMillan, 2001;
Randall & Engelhard, 2009; Ηαονμιάηδξ, 1995; Πακζςηάηδξ, 2010; Μεηαθίδμο &
Λαπαειιακμοήθ, 2010) δζαπζζηχκεηαζ δ ακμιμζμβέκεζα ηςκ ηνζηδνίςκ πμο μζ
εηπαζδεοηζημί θαιαάκμοκ οπυρδ ηαηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ επίδμζδξ ηςκ ιαεδηχκ. Ξα
ηνζηήνζα αθμνμφκ ηυζμ ζε βκςζηζηά υζμ ηαζ ζε ιδ βκςζηζηά παναηηδνζζηζηά ημο ιαεδηή
(π.π. πνμζπάεεζα, ζοιπενζθμνά, εκδζαθένμκ, ζοιιεημπή η.ά.), εκχιεηααάθθμκηαζ απυ
εηπαζδεοηζηυ ζε εηπαζδεοηζηυ ηαζ ιεηααάθθεηαζ ηαζ μ ααειυξ πμο έκα ηνζηήνζμ επδνεάγεζ
έκακ δζδάζημκηα, βεβμκυξ πμο ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζε πθδεχνα αζηίςκ πμο δεκ δοκάιεεα
ζηα πθαίζζα αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ κα ακαπηφλμοιε.
Κζ ίδζμζ μζ ιαεδηέξ επζαεααζχκμοκ ηδκ ιδ φπανλδ ζηαεενχκ ηνζηδνίςκ απυ ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ ηαηά ηδκ αλζμθυβδζδ ημοξ εκχ πνμαάθθμοκ ηαζ ακδζοπίεξ ακαθμνζηά ιε
ηδ ααειμθμβία ηαεχξ θαίκεηαζ κα πζζηεφμοκ υηζ μζ ααειμί δεκ ακηζηαημπηνίγμοκ ηδκ
πναβιαηζηή ημοξ επίδμζδ. Νηδκ ένεοκα ημο Λαζδαβςβζημφ Δκζηζημφημο (2008), ιαεδηέξ ηδξ
πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ απάκηδζακ πςξ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ αλζμθυβδζδ ημοξ
δζαδναιαηίγεζ: δ ζοιιεημπή ζημ ιάεδια (96%), μζ βκχζεζξ (90%), δ ζοιπενζθμνά (90%), μζ
βναπηέξ ελεηάζεζξ (90%), μζ πνμθμνζηέξ επζδυζεζξ (88%), δ επζιέθεζα (86%) ηαζ δ ηνζηζηή
ζηακυηδηα (73%). Νηδκ ένεοκα ηςκ Holmes&Smith (2003) μζ ιαεδηέξ εηθνάγμοκ ηδκ
ακδζοπία ημοξ βζα ημ εέια ηδξ «δζηαζμζφκδξ ηςκ ααειχκ», ηαεχξ μζ εηπαζδεοηζημί
απέδζδακ δζαθμνεηζημφξ ααειμφξ ζημ ίδζμ ένβμ. Νηδκ ένεοκα ημο Μέθθμο (2010), θάκδηε
πςξ δ πθεζμκυηδηα ηςκ ιαεδηχκ (72%) εεςνεί υηζ μ ααειυξ δεκ πανμοζζάγεζ ηδκ
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πναβιαηζηή εζηυκα ηδξ επίδμζδξ ηάεε ιαεδηή. Ώνηεηέξ ένεοκεξ θμζπυκ, ηαηαθήβμοκ ζημ
ζοιπέναζια πςξαπυ ηδ ζηζβιή πμο ηα ηνζηήνζα πμο αλζμπμζεί μ εηπαζδεοηζηυξ δεκ είκαζ
ζηαεενά, υπςξ δεκ είκαζ ζηαεενυξ ηαζ μ ααειυξ πμο ηάεε έκα απυ αοηά θαιαάκεηαζ
οπυρδ, ηυηε ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο ααειμφ δεκ ιπμνεί κα είκαζ ζοβηεηνζιέκμ ηαζ
ζηαεενυ.
Νημ πθαίζζμ υζςκ έπμοκ πνμδβδεεί ακαθμνζηά ιε ηδκ εθανιμβή ηδξ παζδαβςβζηήξ
θεζημονβίαξ ηδξ αλζμθυβδζδξ ημο ιαεδηή, βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ ηαηά ηδκ απμηφπςζδ ημο
αλζμθμβζημφ απμηεθέζιαημξ πνέπεζ κα ελοπδνεηείηαζ δ ζοβηεηνζιέκδ θεζημονβία.Γ
απμηφπςζδ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηδξ επίδμζδξ ημο ιαεδηή ιυκμ ιε ηδ ααειμθυβδζδ (είηε ιε
ανζειδηζηή ηθίιαηα, είηε ιε θεηηζηυ πνμζδζμνζζιυ) ηνίκεηαζ ακεπανηήξ βζα ηδκ ζαθή,
ακηζηεζιεκζηή, αηνζαή ηαζ πθήνδ απμηίιδζή ηδξ. Γ αιθζζαήηδζδ δεκ αθμνά ιυκμ ηδκ
εβηονυηδηα, ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηαζ ηδκ αλζμπζζηία ηςκ πμζμηζηχκ ιεβεεχκ, αθθά
ζοκδέεηαζ ιε ηδκ αδοκαιία ημοξ κα απμδχζμοκ επαηνζαχξ ηδκ αλία ηαζ ηζξ παναιέηνμοξ
ηςκ ακενχπζκςκ δναζηδνζμηήηςκ. Νφιθςκα ιε ημκ Εςκζηακηίκμο, μζ ααειμί
«απμηνφπημοκ ηαζ ηαηαζηναηδβμφκ ημ παζδαβςβζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ αλζμθυβδζδξ, ημ
μπμίμ είκαζ πνμζακαημθζζιέκμ υπζ ζε ηοπμπμζδιέκεξ ζοβηνίζζιεξ δζαδζηαζίεξ, αθθά ζε
δζαδζηαζίεξ ελαημιζηεοιέκεξ, πμο απμζημπμφκ ζηδκ εκηυπζζδ ηςκ ιαεδζζαηχκ δοζημθζχκ
ηαζ ζδζαζηενμηήηςκ, ιε ηεθζηυ ζημπυ ηδ θήρδ δζμνεςηζηχκ ηαζ άθθςκ παζδαβςβζηχκ
ιέηνςκ» (2007: 126).
Ώκηίεεηα, δ πενζβναθζηή αλζμθυβδζδ εεςνείηαζ υηζ «ανίζηεηαζ εββφηενα πνμξ ημ
παζδαβςβζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ αλζμθυβδζδξ. Ηαζ αοηυ ζοιααίκεζ, βζαηί ιέζα απ‟ αοηήκ
πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα μζ επζδυζεζξ ημο ιαεδηή κα πενζβναθμφκ δζαθμνμπμζδιέκα ηαζ
ιε πενζζζυηενδ ζαθήκεζα ηαζ πθδνυηδηα» (Εςκζηακηίκμο, 2007: 126). Κ Πακζςηάηδξ
οπμζηδνίγεζ υηζ δ ανζειδηζηή ααειμθμβία ηαζ δ ζενανπζηή ηαηάηαλδ ηςκ επζδυζεςκ ηςκ
ιαεδηχκ απμααίκεζ εζξ αάνμξ ημο παζδαβςβζημφ νυθμο ηδξ αλζμθυβδζδξ. πςξ
επζζδιαίκεζ «ζηδκ δθζηία ηςκ παζδζχκ ημο Δδιμηζημφ πμθείμο ηυζμ δ πμνεία ακάπηολδξ
υζμ ηαζ ημ απμηέθεζια ηδξ ζπμθζηήξ επίδμζδξ ζπεηίγμκηαζ πενζζζυηενμ απυ υηζ ζηζξ
επυιεκεξ ζπμθζηέξ ααειίδεξ, ιε ιδ βκςζηζηέξ ζοκεήηεξ ακάπηολδξ ηαζ ιε ηδ ζοκμθζηή
δζαιυνθςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο ιαεδηή» (Πακζςηάηδξ, 1999: 77, 78). Απίζδξ, ιε ηδ
πενζβναθζηή αλζμθυβδζδ ακηζιεηςπίγεηαζ ημ ιεεμδμθμβζηυ πνυαθδια πμο πνμηφπηεζ ηαηά
ηδκ ακηζζημίπζζδ εκυξ ειπεζνζημφ-ροπμζοκαζζεδιαηζημφ θαζκμιέκμο ιε έκα πμζμηζηυ
ιέβεεμξ (Εςκζηακηίκμο, 2007: 127). Απμιέκςξ, δζαπζζηχκεηαζ πςξ ιε ηδκ πενζβναθζηή
αλζμθυβδζδ απμδίδεηαζ ιε ζαθήκεζα ηαζ πθδνυηδηα ημ απμηέθεζια ηδξ αλζμθμβζηήξ
δζαδζηαζίαξ ηαεχξ πανμοζζάγμκηαζ ηυζμ βκςζηζηά υζμ ηαζ ιδ βκςζηζηά βκςνίζιαηα ηδξ
αημιζηυηδηαξ ημο ιαεδηή.
Κθμηθδνχκμκηαξ, ηα ηνζηήνζα πμο ηίεεκηαζ ζημ πνχημ ζηάδζμ αλζμθυβδζδξ
απανηίγμοκ ζδιαίκμκηα νυθμ ζηδ ιεηέπεζηα ελέθζλδ ηδξ αλζμθμβζηήξ δζαδζηαζίαξ. Πςνίξ
ηδκ φπανλδ ζηαεενχκ, εκανβχξ πανμοζζαζιέκςκ ηνζηδνίςκ, δ αλζμθμβζηή ηνίζδ δεκ
βίκεηαζ απμδεηηή ηαζ αιθζζαδηείηαζ εκχ αάθθεηαζ δ υθδ δζαδζηαζία. Γ αλζμθυβδζδ δεκ
δζαηνίκεηαζ απυ εβηονυηδηα, αλζμπζζηία ηαζ ακηζηεζιεκζηυηδηα, δεκ ελοπδνεηεί ημοξ
ζημπμφξ βζα ημοξ μπμίμοξ δζεκενβήεδηε ηαζ πάκεζ ημκ παζδαβςβζηυ ηδξ πνμζακαημθζζιυ.
Λανάθθδθα, δ απμηφπςζδ ιζαξ αλζμθμβζηήξ ηνίζδξ ιέζς ηδξ πενζβναθζηή αλζμθυβδζδξ
ελοπδνεηεί ηαθφηενα ηδκ παζδαβςβζηή θεζημονβία ηδξ αλζμθυβδζδξ. Ηε αοηή ηδ ιμνθή
έηθναζδξ ημο απμηεθέζιαημξ ιζαξ αλζμθμβζηήξ δζαδζηαζίαξ υπζ ιυκμ εθαπζζημπμζείηαζ δ
πίεζδ βζα ορδθέξ επζδυζεζξ πμο αζηείηαζ ζημ ιαεδηή, αθθά δζαθοθάζζεηαζ δ αημιζηυηδηα
ημο ηαεχξ επίηεκηνμ ηδξ είκαζ δ αημιζηή πμνεία ιάεδζδξ ημο ιαεδηή.
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4. Οπκπεξάζκαηα
Γ αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ απαζπυθδζε ηαζ απαζπμθεί υθμοξ ημοξ ειπθεηυιεκμοξ ιε ηδκ
εηπαίδεοζδ θμνείξ, βζαηί ζπεηίγεηαζ ιε ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ
εηπαίδεοζδξ. Γ αλζμθυβδζδ είκαζ ιζα δζαδζηαζία πμο ζοκοθαίκεηαζ ιε ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδ
ιάεδζδ, ηαεχξ εθέβπεζ ημ ααειυ οθμπμίδζδξ ηςκ πνμαθεπυιεκςκ ζηυπςκ ημοξ ηαζ
απμηεθεί εθαθηήνζμ βζα ηδκ ακάθδρδ δνάζεςκ βζα αεθηίςζδ. Ζαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ
παναπάκς εεςνδηζηή ηεηιδνίςζδ πμο επζπεζνήεδηε ζημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ
δζαπζζηχεδηακ ηα παζδαβςβζηά βκςνίζιαηα ηδξ αλζμθμβζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ακαδείπεδηε
μ νυθμξ ηςκ ηνζηδνίςκ ζηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ αλζμπζζηίαξ, ηδξ εβηονυηδηαξ ηαζ ηδξ
ακηζηεζιεκζηυηδηαξιζαξ αλζμθμβζηήξ δζαδζηαζίαξ
Ηε αάζδ ηα ζοκεηηζιχιεκα, δ παζδαβςβζηή θεζημονβία ηδξ αλζμθυβδζδξ ειπενζέπεζ
ςξ ζδιακηζηυηενα ζδιεία ακαθμνάξ ηδκ αημιζηυηδηα ημο ιαεδηή ηαζ ηδκ
ακαηνμθμδυηδζδ. Κζ πθδνμθμνίεξ πμο πανέπμκηαζ ζε αλζμθμβδηή ηαζ αλζμθμβμφιεκμ δεκ
αθμνμφκ ιυκμ ζηδκ επζηοπία ηςκ δζδαηηζηχκ ζηυπςκ ή ιδ, αθθά ηαζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ
πμο πνέπεζ κα ιεηααάθεζ, ζηζξ πνμζπάεεζεξ πμο πνέπεζ κα επζηείκεζ ηαζ ημκ
πνμζακαημθζζιυ πμο πνέπεζ κα αημθμοεήζεζ, πνμηεζιέκμο κα ζδιεζχζεζ αεθηίςζδ ηαζ
πνυμδμ. θμζ μζ ειπθεηυιεκμζ θμνείξ ζηδκ αλζμθμβζηή δζαδζηαζία πνέπεζ κα θάαμοκ
πενεηαίνς εκδιένςζδ ζπεηζηά ιε ημοξ πανάβμκηεξ πμο επζδνμφκ ζηδκ αεθηίςζδ ηδξ
ζπμθζηήξ επίδμζδξ ημο ιαεδηή. Αίκαζ ακάβηδ κα δζαζαθδκζζημφκ μζ ζημπμί, ηα ζηάδζα ηαζ
ηα παναηηδνζζηζηά ιζαξ μνεήξ αλζμθυβδζδξ. Άθθςζηε ημ γδημφιεκμ δεκ είκαζ δ ηαηάηαλδ
ημο ιαεδηή ζε ιζα αλζμθμβζηή ηθίιαηα, αθθά δ δζαπίζηςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ιζαξ
δζδαζηαθίαξ, ηςκ ηεκχκ ηαζ ηςκ εθθείρεςκ εκυξ ιαεδηή, χζηε ιε ηδκ ηαηάθθδθδ
παζδαβςβζηή πνμζέββζζδ κα αλζμπμζήζμοκ ζημ έπαηνμ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημοξ. Αζδάθθςξ,
μπμζαδήπμηε πνμζπάεεζα δζαηφπςζδξ αλζμθμβζηήξ ηνίζδξ παναιέκεζ δζάηνδηδ
απεηδουιεκδ μπμζμδήπμηε παζδαβςβζηυ βκχνζζια.
Ακ ηαηαηθείδζ ηνίκεηαζ ζηυπζιμ κα επζζδιακεεί δ ακάβηδ πεναζηένς δζενεφκδζδξηδξ
πνήζδξ ηςκ ηνζηδνίςκ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ.Κζ πνμαθδιαηζζιμί πμο πνμέηορακ
ζπεηζηά ιε ηα ηνζηήνζα πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ εηπαζδεοηζημί βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ
επίδμζδξ ηςκ ιαεδηχκ ημοξ ηαζ δ ακμιμζμβέκεζα αοηχκ απμηεθμφκ έκα βυκζιμ πεδίμ
δζενεφκδζδξ πμο εα ζοιαάθθεζ ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ αλζμθυβδζδ ημο ιαεδηή ηαζ εκ
ζοκέπεζα ζε απμηεθεζιαηζηυηενδ ιάεδζδ.
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Νεξίιεςε
Γ Αονςπασηή Εμζκυηδηα βζα ιζα Δδιμηναηζηή Λαζδεία (EUDEC) οπμζηδνίγεζ ηα Δδιμηναηζηά
Νπμθεία. Κ υνμξ Δδιμηναηζηυ Νπμθείμ δεκ ακαθένεηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα εηδδιμηναηζζιμφ εκυξ
ηεκηνζημφ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ, αθθά ζε έκα ζπμθείμ πμο ααζίγεηαζ ζε δφμ εειεθζχδεζξ ανπέξ:
α) ηδκ ζοκεοεφκδ, ζζμηζιία ηαζ ζοκενβαζία δαζηάθςκ ηαζ ιαεδηχκ ςξ πνμξ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ
ημο ζπμθείμο ηαζ α) ημ δζηαίςια ηςκ ιαεδηχκ κα επζθέβμοκ ηo πενζεπυιεκo ηδξ δζδαζηαθίαξ ημοξ.
Λνμςεείηαζ δ ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ ζε ηάεε επίπεδμ (δζμζηδηζηυ, βκςζηζηυ, ημζκςκζηυ) ηαζ
πναβιαηχκμκηαζ μζ έκκμζεξ: εθεοεενία, δζηαίςια, πμθζηεζυηδηα, μνεμθμβζζιυξ, ζοιιεημπή,
ημζκςκζηή εοεφκδ. Νηδ αάζδ ηάεε ηέημζμο εβπεζνήιαημξ ανίζηεηαζ δ ειπζζημζφκδ ζημκ
ακαπηοζζυιεκμ άκενςπμ ηαζ ζηδ δοκαηυηδηά ημο κα ζοκένπεηαζ ζε ημζκυηδηεξ, ηαεχξ ηαζ δ πίζηδ
ζηδκ ζηακυηδηα ημο αηυιμο κα επζθέβεζ βζα ημκ εαοηυ ημο. Ξέημζεξ ανπέξ ανίζηεζ ηακείξ πνςηίζηςξ
ζηζξ δζαηδνφλεζξ ημο Rousseau πενί ειπζζημζφκδξ ζηδ θφζδ ημο παζδζμφ ή ζηα ηεθεφζιαηα ημο
Dewey βζα δδιμηναηία ζηδκ εηπαίδεοζδ. Λνυζθαηεξ ένεοκεξ οπμδεζηκφμοκ πςξ δ θμίηδζδ ζε
δδιμηναηζηά ζπμθεία αμδεά ζηδκ ακάπηολδ δελζμηήηςκ γςήξ, υπςξ επζημζκςκζαηέξ δελζυηδηεξ
(εκενβδηζηή αηνυαζδ, δζάθμβμξ, δζαπναβιάηεοζδ), ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ (οπεοεοκυηδηα,
μιαδζηυηδηα, απμδμπή δζαθμνεηζηυηδηαξ, ακηζιεηχπζζδ αίαξ, ζηακυηδηα επίθοζδξ πνμαθδιαηζηχκ
ηαηαζηάζεςκ), ηαεχξ ηαζ πνμζςπζηέξ ηαζ δζαπνμζςπζηέξ δελζυηδηεξ (πκεφια ιαεδηείαξ ηαζ εεηζηή
ζηάζδ απέκακηζ ζημ ζπμθείμ, εκζοκαίζεδζδ, εοβέκεζα, αοημεηηίιδζδ), πςνίξ κα πανμοζζάγμκηαζ
απμηθίζεζξ απυ ηα ζοιααηζηά ζπμθεία ζηζξ ιαεδηζηέξ επζδυζεζξ. Νηδκ εκ θυβς ακαημίκςζδ
πανμοζζάγμκηαζ παναδείβιαηα αζςιέκδξ δδιμηναηίαξ υπςξ ηα έγδζακ ηαζ ηα έπναλακ μζ
εζζδβδηέξ, ςξ εηπαζδεοηέξ ζηα ζπμθεία Freie Schule Leipzig ηαζ Demokratische Schule X, δίκμκηαξ
έηζζ έιθαζδ υπζ ιυκμ ζηδκ αηαδδιασηή ένεοκα, αθθά ηαζ ζηδκ ειπεζνία, πμο μνίγεζ ηδκ ένεοκα
δνάζδξ. Νε αοηυ ημ πθαίζζμ, μ δάζηαθμξ θεζημονβεί ςξ ενεοκδηήξ, μ μπμίμξ ακαζημπάγεηαζ δζανηχξ
ημ νυθμ ημο ηαζ επακαδζαιμνθχκεζ ηδ ζπμθζηή πναβιαηζηυηδηα. Δδζαίηενδ αάζδ δίκεηαζ ζηδ
ζοκέθεοζδ ηςκ ζπμθείςκ ηαζ ηδ ζοθθμβζηή θήρδ απμθάζεςκ. Ξέθμξ ελεηάγμκηαζ μζ πνμηθήζεζξ ηαζ
μζ πνμμπηζηέξ ηδξ Δδιμηναηζηήξ Αηπαίδεοζδξ αθθά ηαζ δ ακαβηαζυηδηά ηδξ ζηδκ Αθθάδα ηδξ
ηνίζδξ.
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1. Γηζαγσγή
Γ ηνίζδ πμο αζχκμοιε ζηδκ Αθθάδα έπεζ πμθθά πνυζςπα. Αίκαζ πμθζηζηή ηνίζδ ιε ηδκ
απεθπζζία κα ηονζεφεζ∙ είκαζ μζημκμιζηή ηνίζδ, ιε ηα απαναίηδηα αβαεά κα εθθείπμοκ∙
ημζκςκζηή ηνίζδ, ιε ηδκ ακενβία κα αανάεζ ηυηηζκα∙ ζδεμθμβζηή ηνίζδ, ιε ημ αοβυ ημο
θζδζμφ κα θακενχκεηαζ λακά∙ ημζκμηζηή ηνίζδ, ιε ηζξ νμέξ πνμζθφβςκ ηαζ ιεηακαζηχκ κα
ηαηαθήβμοκ ζε ζηναηυπεδα. Αίκαζ ηνίζδ βζαηί ηνίκμοιε ηαζ ηνζκυιαζηε. Γζαηί είκαζ ημ
ζζημνζηυ momentum υπμο εα ηνζεμφιε βζα ημ ακ εα ιπμνέζμοιε κα ζπάζμοιε ηδκ
ηακμκζηυηδηα ηαζ κα αθήζμοιε ηδκ πμθθαπθυηδηα ηςκ κέςκ δοκαημηήηςκ κα δζαποεεί
απυ ηζξ νςβιέξ ημο ζοζηήιαημξ. Θα ηνζεμφιε βζα ημ ακ εα επακαθένμοιε ακακεςιέκα ηα
ηονίανπα ενςηήιαηα ηδξ θζθμζμθίαξ ηαζ ακ εα ηα απακηήζμοιε ιε δδιζμονβζηυηδηα,
θακηαζία ηαζ εκένβεζα.
Αίκαζ δ γςή αλζμαίςηδ;
Ξζ είκαζ δ φπανλδ;
Λχξ εέθμοιε κα μνβακχζμοιε ηδκ ημζκςκζηή γςή;
Λνμζπαεχκηαξ κα απακηήζμοιε ζε αοηά ηα ενςηήιαηα, έπμκηαξ πάκηα ςξ ζδιάδζ
πθεφζδξ ηζξ έκκμζεξ ηδξ εθεοεενίαξ ηαζ ηδξ ζζυηδηαξ, ηαηαθήβμοιε ζηδ Δδιμηναηζηή
Αηπαίδεοζδ, ςξ ηδκ εββφδζδ ηδξ πναβιάηςζδξ αοηχκ ηςκ εκκμζχκ ζημ δνςκ πνυζςπμ.
Γζ΄ αοηυ ημ θυβμ απμθαζίζαιε κα ζοββνάρμοιε αοηή ηδκ εζζήβδζδ βζα ημ 2μ
Λακεθθήκζμ Νοκέδνζμ «Γ εηπαίδεοζδ ζημκ 21μ αζχκα: απυ ηδ εεςνία ζηδκ πνάλδ Ώκαγδηχκηαξ έκα εθηοζηζηυ ηαζ απμηεθεζιαηζηυ ζπμθείμ». Γζαηί εεςνμφιε πςξ πνέπεζ κα
εέζμοιε ζημ πνμζηήκζμ ηδ Δδιμηναηζηή Αηπαίδεοζδ ηαζ κα δζεηδζηήζμοιε Δδιμηναηζηά
ζπμθεία ζηδ πχνα ιαξ.
Γ θέλδ δδιμηναηζηά ιπμνεί κα ακαθένεηαζ ζηδ ζοκενβαζία δζεοεοκηχκ, δαζηάθςκ
ηαζ ιαεδηχκ βζα ηδ θήρδ απμθάζεςκ πμο αθμνμφκ ημοξ ηακμκζζιμφξ ημο ζπμθείμο, είηε
ζηδκ ημπμεέηδζδ ιαεδηχκ ζε θεζημονβζηέξ εέζεζξ ζημ ζπμθείμ, είηε ζημ δζηαίςια ηςκ
ιαεδηχκ κα επζθέβμοκ ηα πενζεπυιεκα ηδξ δζδαζηαθίαξ ημοξ. Νε ηάεε πενίπηςζδ, μζ
ηονίανπεξ έκκμζεξ είκαζ δ εθεοεενία, ημ δζηαίςια, μ μνεμθμβζζιυξ, δ ζοιιεημπή ηαζ δ
ημζκςκζηή εοεφκδ. Νηδ αάζδ ηάεε ηέημζμο εβπεζνήιαημξ, υιςξ, ανίζηεηαζ δ ειπζζημζφκδ
ζημκ ακαπηοζζυιεκμ άκενςπμ ηαζ ζηδ δοκαηυηδηά ημο κα ζοκένπεηαζ ζε ημζκυηδηεξ,
ηαεχξ ηαζ δ πίζηδ ζηδκ ζηακυηδηα ημο αηυιμο κα επζθέβεζ βζα ημκ εαοηυ ημο.
Εμζκςκζμθυβμζ ηαζ θζθυζμθμζ έπμοκ αζπμθδεεί ιε ημ νυθμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ιέζα
ζηδκ εονφηενδ ημζκςκία. Εμζκή ημοξ αάζδ είκαζ υηζ δ εηπαίδεοζδ ιπμνεί κα παίλεζ έκακ
νυθμ ακαπαναβςβήξ ημο εηάζημηε πμθζηζημμζημκμιζημφ ζοζηήιαημξ (Θυαα, 2010). Ώοηυ
ζπεηίγεηαζ ιε ημκ ίδζμ ημκ παναηηήνα ηδξ εηπαίδεοζδξ, ςξ ιέζμ ιεηάδμζδξ ηςκ
ηαεζενςιέκςκ βκχζεςκ ηαζ ακηζθήρεςκ ζηδκ ηαζκμφνζα βεκζά. Νπεηίγεηαζ υιςξ ηαζ ιε ηζξ
δζαθμνμπμζδιέκεξ ζπέζεζξ ελμοζίαξ πμο κμιζιμπμζεί, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ υπμζα ακζζυηδηα
πμο επζηνέπεζ ή ηαθθζενβεί (αθέπε ιεηαλφ άθθςκ: Durkheim, 2013; Althusser, 1999; Bowles &
Gintis, 2011).
Νημκ ακηίπμδα ηδξ ιεθέηδξ ημο ελμοζζαζηζημφ ζπμθείμο ανίζηεηαζ ημ πνυηαβια αθθά
ηαζ δ οθμπμίδζδ πεζναιαηζηχκ εκαθθαηηζηχκ ζπμθείςκ ήδδ απυ ηζξ πνχηεξ δεηαεηίεξ ημο
πνμδβμφιεκμο αζχκα. Κζ ανπέξ αοηχκ ηςκ εθεφεενςκ, δδιμηναηζηχκ ζπμθείςκ, πενί
ειπζζημζφκδξ ζηδ θφζδ ημο παζδζμφ, εκημπίγμκηαζ ζηζξ δζαηδνφλεζξ ημο Jean Jacque
Rousseau (1762) μ μπμίμξ πνμέηνεπε ημοξ ζοιπμθίηεξ ημο κα αθήζμοκ ηα παζδζά κα
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ακαπηοπεμφκ ιυκα ημοξ. Νφιθςκα ιε ημκ Rousseau, μ άκενςπμξ μνίγεηαζ ςξ υκ ακάβηδξ
εκηυξ ηδξ θφζεςξ, εκχ ιε ηδκ είζμδυ ημο ζηδκ ημζκςκία εα ιεηαηναπεί ζε μκ επζεοιίαξ
ηαζ μ παζδαβςβυξ είκαζ εηείκμξ πμο εα δζεοημθφκεζ αοηήκ ηδ ιεηαηνμπή, δζεοημθφκμκηαξ
ηυζμ ηδκ ηίκδζδ ηδξ θφζδξ, υζμ ηαζ ηδκ ηίκδζδ ηδξ ιεηαηνμπήξ πμο είκαζ ακαβηαία βζα
ηδκ απυηηδζδ ηδξ εθεοεενίαξ (Soethard, 2000: 43). Γ δζδαζηαθία ημο Rousseau
επζηεκηνχκεηαζ ζηδ γςή, υπςξ ιενζημφξ αζχκεξ ιεηά εα ηάκεζ ηαζ μ John Dewey (1916)
υηακ εα ημπμεεηδεεί βζα ηδ δδιμηναηία ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ εα πνμηείκεζ ιία εηπαίδεοζδ
ιέζα απυ ηδκ πνάλδ, πνμζακαημθζζιέκδ ζηζξ ακάβηεξ ημο αηυιμο ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ.
Άθθμζ ζδιακηζημί παζδαβςβμί ζηζξ ανπέξ ημο πνμδβμφιεκμο αζχκα, υπςξ μ Georg
Kerschensteiner (1920) εθανιυγμοκ ιζα παζδαβςβζηή ―Kinde vom aus‖ , υπμο υθα λεηζκάκε
απυ ημ παζδί ηαζ υπζ απυ ηδκ ακάβηδ κα ηαθοθεεί ιζα ζοβηεηνζιέκδ δζδαηηέα φθδ
(Hoyssaye, 2000). Ίδζεξ απυρεζξ αζπάγεηαζ ηαζ δ Ellen Key (1909), δ μπμία ααζίγεηαζ ζηδκ
παναδμπή υηζ δ θφζδ ημο παζδζμφ είκαζ αβαεή ηαζ δδθχκεζ υηζ πνέπεζ κα ηδκ αθήζμοιε κα
λεδζπθςεεί ιυκδ ηδξ πςνίξ κα ηδκ ηαηαπζέγμοιε ή κα ηδκ ηαηεοεφκμοιε. Λμθθμί
παζδαβςβμί ηυκζζακ ημκ ημζκςκζηυ νυθμ ημο ζπμθείμο ηαζ εέθδζακ κα ηαηαθένμοκ ιζα
δμιζηή αθθαβή ζηδκ ίδζα ηδκ ημζκςκία, λεηζκχκηαξ απυ ηδ ζπμθζηή ηάλδ. Κ Ferrer (1901,
Escuela Moderna), o Ferriere (La Forge), o Robin, μ Steiner ζδνφμοκ ζπμθεία πμο έπμοκ
ζημπυ κα απεθεοεενχζμοκ ημ άημιμ απυ ηζξ πνμηαηαθήρεζξ ηαζ κα ηαηαπμθειήζμοκ ηδκ
ημζκςκζηή ακζζυηδηα (Hoyssaye, 2000). Ώνπίγεζ κα δζαβνάθεηαζ ημ υναια βζα ηδκ
ηαεζένςζδ ιζαξ μοζζαζηζηήξ δδιμηναηίαξ, ιέζα απυ ηδ δδιζμονβία δδιμηναηζηχκ
πμθζηχκ. Κ Kerschensteiner απμζημπεί ζηδ δζαιυνθςζδ ζοκεηχκ πμθζηχκ, ιε ζζπονή
αμφθδζδ ηαζ πνήζζιςκ βζα ημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ, μ Makarenko ενβάγεηαζ ιε ζημπυ ηδ
δζαπαζδαβχβδζδ εκυξ ιαπδηή ηαζ εκυξ ημθεηηζαίζηα, ιε ημζκυ ηυπμ υθςκ ηςκ παναπάκς,
είκαζ δ δδιζμονβία εκυξ ηφπμο ακενχπμο πμο αοημελμοζζάγεηαζ ηαζ πμο θμβανζάγεζ ημκ
εαοηυ ημο ςξ ιένμξ ημο ζοκυθμο, ηδξ ημζκςκίαξ. Νημ πέναζια ηδξ ζζημνίαξ έπμοκ ζδνοεεί
πμθθά ζπμθεία πμο δζμζημφκηαζ, θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ απυ ιζα εζςηενζηή ελμοζία πμο
ανίζηεηαζ ζε ζοθθμβζηέξ δζαδζηαζίεξ. Ώπυ ηδκ Αονχπδ ιέπνζ ηδκ Ώιενζηή, ηδκ Ώζία ηαζ ηδκ
Ώθνζηή ηαζ απυ θζθεθεφεενα ιέπνζ ημιιμοκζζηζηά ηαεεζηχηα έπμοκ ζδνοεεί ζημ πανεθευκ
ή ζημ πανυκ αοημηοαενκχιεκα δδιμηναηζηά ζπμθεία. Νε ηάεε πενίπηςζδ, πνυηεζηαζ βζα
έκακ ηφπμ ζπμθείμο πμο λεθεφβεζ απυ ημ παναδμζζαηυ ιμκηέθμ, βζα αοηυ ηαζ ζοκήεςξ δε
πνδιαημδμηείηαζ απυ ηζξ ηοαενκήζεζξ. Νε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ζοκδέεηαζ ιε ημ ιμκηέθμ
ζπμθείμο ενβαζίαξ, πμο ανίζηεζ ηδκ απυθοηδ έηθναζή ημο ζημοξ ζπμθζημφξ
ζοκεηαζνζζιμφξ, μζ μπμίμζ απμδεζηκφμκηαζ ανηεηά πνμζμδμθυνεξ επζπεζνήζεζξ, ίζςξ ζε
αάνμξ ημο παζδαβςβζημφ ζημπμφ ημο ζπμθείμο. Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ εκυξ ζπμθείμο ιε ηυζμ
δζαθμνεηζηέξ πναηηζηέξ ηαζ ζδεμθμβία, πνήζζιεξ είκαζ μζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ιεηέπεζηα
πμνεία ηςκ ιαεδηχκ πμο θμίηδζακ ζε αοηυ. Κζ ηνζηζηέξ είκαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ εεηζηέξ.
Ένεοκεξ ζηζξ μπμίεξ έπμοκ ζοιιεηάζπεζ απυθμζημζ ημο ιαηνμαζυηενμο δδιμηναηζημφ
ζπμθείμο, ημο Summerhill, δείπκμοκ υηζ ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ μζ άκενςπμζ αοημί
ηαηαθήβμοκ κα ηα ηαηαθένκμοκ ζηδ γςή. Λνυηεζηαζ ζοκήεςξ βζα ακενχπμοξ πμο έπμοκ
πμθθαπθά εκδζαθένμκηα, ορδθά επίπεδα αοημεηηίιδζδξ ηαζ είκαζ δδιζμονβζημί (Popnoe,
1970; Neill, 1972).
2. Οηνηρεία ζρνιείσλ θαη κεζνδνινγία
Απζζηνέθμκηαξ ζημ ζήιενα, ακαγδηχκηαξ έκα απμηεθεζιαηζηυ ηαζ εθηοζηζηυ ζπμθείμ
εεςνμφιε υηζ ζδιαίκεζ έκα ζπμθείμ ζημ μπμίμ ημ παζδί γεζ ηδ γςή, πανά έκα ζπμθείμ ημ
μπμίμ πνμεημζιάγεζ ημ παζδί βζα ηδ γςή. Έκα ζπμθείμ ζημ μπμίμ δ ροπζηή οβεία ηαζ μζ
ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ είκαζ ελίζμο ζδιακηζηέξ ιε ηδκ απυηηδζδ βκχζεςκ. Έκα ζπμθείμ, ημ
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μπμίμ ακαβκςνίγεζ ηδ ιμκαδζηυηδηα ημο ηάεε ακενχπμο ηαζ οπμζηδνίγεζ ηδ ιάεδζδ ηαζ
ηδκ ακάπηολδ ημο ηάεε παζδζμφ λεπςνζζηά.
Ξα δδιμηναηζηά ζπμθεία ζηα μπμία δμοθέραιε εεςνμφιε υηζ πθδνμφζακ ηα
παναπάκς ηνζηήνζα. ζμ ηζ ακ δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ, υθα ηα δδιμηναηζηά ζπμθεία
ααζίγμκηαζ ζε δφμ εειεθζχδεζξ ανπέξ:
ηδκ ζζμηζιία, ζοκεοεφκδ ηαζ ζοκενβαζία δαζηάθςκ ηαζ ιαεδηχκ ςξ πνμξ ημκ ηνυπμ
θεζημονβίαξ ημο ζπμθείμο.
ημ δζηαίςια ηςκ ιαεδηχκ κα επζθέβμοκ εθεφεενα ημ πενζεπυιεκμ, ημκ ηνυπμ ηαζ ημ
νοειυ ηδξ ιάεδζδξ ημοξ.
Νηδ ζοκέπεζα δίκμκηαζ ηάπμζα παναδείβιαηα πμο ηαηαδεζηκφμοκ ηδκ
πναβιαηζηυηδηα αοηήξ ηδξ εκαθθαηηζηήξ δμιήξ εηπαίδεοζδξ, υπςξ ηα έγδζακ μζ
ζοββναθείξ ημο άνενμο.
Γ ηαηαβναθή ημο ηνυπμο θεζημονβίαξ ηςκ ζπμθείςκ ααζίζηδηε ζηδκ ένεοκα-δνάζδ
ηςκ εηπαζδεοηζηχκ-ενεοκδηχκ, υπμο αοημπαναηδνείηαζ ηαζ ακαζημπάγεηαζ δ δνάζδ ημο
δαζηάθμο απυ ημκ ίδζμ, εκχ ηα ζοβηεηνζιέκα πενζζηαηζηά ακηθήεδηακ απυ ηα διενμθυβζα
παναηήνδζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ-ενεοκδηχκ.
Γ ιεεμδμθμβία ιαξ ζε αδνέξ βναιιέξ έπεζ ςξ ελήξ:
Αίδμξ Ένεοκαξ: Ένεοκα Δνάζδξ
Νηυπμξ Ένεοκαξ: Γ ιεθέηδ ηςκ Δδιμηναηζηχκ ζπμθείςκ ςξ απμηεθεζιαηζηά ζπμθεία
Ανεοκδηζηυ Ανχηδια: Νε ηζ είκαζ απμηεθεζιαηζηά ηα Δδιμηναηζηά ζπμθεία;
Ηέεμδμξ
Νοθθμβήξ
Δεδμιέκςκ:
Λαναηήνδζδ
ηαζ
Δνάζδ
(praxis)
Ανβαθείμ Εαηαβναθήξ: Γιενμθυβζμ Λαναηήνδζδξ
Νοθθμβζζηζηή Ηέεμδμξ Απελενβαζίαξ Δεδμιέκςκ: Απαβςβζηυξ Νοθθμβζζιυξ (Ώπυ ηα
παναδείβιαηα ηαηαθήλαιε ζε ηαηδβμνίεξ)
Εαηδβμνίεξ: Ροπζηή Οβεία, Ώκενχπζκεξ Νπέζεζξ, Εμζκςκζηή Αοεφκδ - Λμθζηεζυηδηα, Ηάεδζδ.
Ξα ζπμθεία ζηα μπμία ενβάζηδηακ μζ ζοββναθείξ είκαζ ηα ελήξ:
Freie Schule Leipzig: Δδνφεδηε ημ 1990 ςξ ημ πνχημ ηαζ ιυκμ εθεφεενμ εκαθθαηηζηυ
ζπμθείμ ζηδ Ζαμηναηζηή Δδιμηναηία ηδξ Γενιακίαξ. ΐνίζηεηαζ ζηδκ πυθδ ηδξ Ζεζρίαξ ηαζ
δζαηδνεί ηζξ ίδζεξ ηηζνζαηέξ εβηαηαζηάζεζξ απυ ημ Νμαζεηζηυ Ημκηενκζζιυ. Νήιενα έπεζ
πενίπμο 180 ιαεδηέξ απυ 6 έςξ 18 εηχκ. Λνμζθένεζ υθα ηα ιαεήιαηα ημο Ώκαθοηζημφ
Λνμβνάιιαημξ (Ηαεδιαηζηά, Δζημνία, Ώββθζηά ηηθ.), αθθά ηαζ πμθθά άθθα, ακάθμβα ιε ηα
εκδζαθένμκηα ηςκ παζδζχκ (ηακυ, μνζβηάιζ, αββεζμπθαζηζηή η.ά.). Αάκ μζ ιαεδηέξ εέθμοκ
κα δχζμοκ ελεηάζεζξ βζα ημ Λακεπζζηήιζμ, δ πνμεημζιαζία βίκεηαζ ιέζα ζημ ζπμθείμ απυ
ημοξ ηαεδβδηέξ, αθθά μζ ελεηάζεζξ δίκμκηαζ ελςηενζηά ζε ηάπμζμ ελεηαζηζηυ ηέκηνμ. Ξέθμξ,
ημ ζπμθείμ έπεζ ανααεοεεί απυ ηδκ Unesco 2 θμνέξ βζα ηδκ μζημθμβζηή ημο δνάζδ.
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Ilustración 1 Βζαθζμεήηδ - Freie Schule Leipzig


Demokratische Schule X: Δδνφεδηε ημ 2010 ηαζ ανίζηεηαζ ζηα πενίπςνα ημο ΐενμθίκμο
ημκηά ζε έκα δάζμξ. Νηεβάγεηαζ ζε έκα ιμκηένκμ ηηίνζμ ημ μπμίμ ιμζνάγεηαζ ιε ηάπμζα
εηαζνία. Κζ πχνμζ ημο ζοιπενζθαιαάκμοκ ιία ιεβάθδ αοθή ιε δέκηνα ηαζ βναζίδζ ζηδκ
μπμία ηα παζδζά παίγμοκ ηαζ ηαθθζενβμφκ, ηαζ εβηαηαζηάζεζξ ημογίκαξ επαββεθιαηζηχκ
πνμδζαβναθχκ ηδκ μπμία πνδζζιμπμζμφκ βζα ιαβείνεια. Νήιενα έπεζ πενίπμο 45 ιαεδηέξ
απυ 6 έςξ 16 εηχκ. Ξμ πνυβναιια ηςκ ιαεδιάηςκ ηαεμνίγεηαζ απυ ιαεδηέξ ηαζ
δαζηάθμοξ ιαγί ηαζ ζοιπενζθαιαάκεζ ιυκμ υηζ εκδζαθένεζ ηα παζδζά ηδκ εηάζημηε πενίμδμ.
Ξμ ζπμθείμ πνμζθένεζ ημ δίπθςια ημο Γοικαζίμο, αθθά υπζ ημο Ζοηείμο. Ξμ ζπμθείμ
πνμζθένεζ ημ δίπθςια ημο Γοικαζίμο, αθθά υπζ ημο Ζοηείμο. Νηδκ πενίπηςζδ πμο ηάπμζμζ
ιαεδηέξ εέζμοκ ζηυπμ κα πάκε ζημ Λακεπζζηήιζμ, ημ ζπμθείμ ελαζθαθίγεζ ηδκ μιαθή
ιεηάααζδ ζε ηάπμζμ άθθμ ζπμθείμ πμο πνμζθένεζ ημ Δίπθςια ημο θοηείμο.

Ilustración 2 Αοθή - Demokratische Schule X
3. Ναξαδείγκαηα Βησκέλεο Δεκνθξαηίαο
Ξμ ζπμθείμ αοηυ απμηαθείηαζ «δδιμηναηζηυ», ηαζ εα έθεβε ηακείξ υηζ επζαεααζχκεζ αοηυ ημ
παναηηδνζζιυ λακά ηαζ λακά, ιέζα απυ ηζξ επίζδιεξ ηαζ ηζξ ακεπίζδιεξ πναηηζηέξ ημο. Γ
ζπμθζηή ζοκέθεοζδ είκαζ ημ ακχηενμ δζμζηδηζηυ ζχια, υπμο παζδζά ηαζ εκήθζηεξ έπμοκ ίζδ

206

ρήθμ. Ξμ ιμκηέθμ ελμοζίαξ απυ ηα ηάης πνμξ ηα πάκς εθανιυγεηαζ πακημφ. Ώηυιδ ηαζ
ηα ιαεήιαηα ηοθμφκ ιε αάζδ ημ εκδζαθένμκ, ηζξ ενςηήζεζξ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ
παζδζχκ, πανά αημθμοεχκηαξ ηδκ ηάθορδ ιίαξ φθδξ.
Κ δδιμηναηζηυξ πμθίηδξ ημο ζπμθείμο αοημφ ηαθείηαζ ζοκεπχξ κα ζοκενβάγεηαζ ιε
άθθμοξ ηαζ κα αεθηζχκεζ ηζξ ημζκςκζηέξ ημο δελζυηδηεξ. Ώοηυ ηαθθζενβείηαζ απυ ηζξ
ιζηνυηενεξ δθζηίεξ, υπμο δ ιένα λεηζκά ιε έκακ πξσηλό θύθιν, υπμο ηάεε παζδί ηαζ
εκήθζηαξ ιζθά ζφκημια βζα ημ πχξ αζζεάκεηαζ ζημ ζπίηζ ηαζ ζημ ζπμθείμ, ηζ ζπέδζα έπεζ βζα
ηδκ διένα, ακ οπάνπεζ ηάηζ πμο ημκ εκεμοζζάγεζ ζδζαίηενα ή ακ οπάνπεζ ηάπμζα ζφβηνμοζδ
ιε ηάπμζμ άθθμ παζδί.
Έκα αβμνάηζ ακέθενε υηζ είπε ηζαηςεεί ιε έκα άθθμ αβυνζ ηδκ πνμδβμφιεκδ ιένα ζημ
πνμαφθζμ. Οζ μηηάπνμκδ ζοιιαεήηνζά ημο ημκ ζοιαμφθερε κα ιδκ ημ πάνεζ πνμζςπζηά,
υηζ ημ άθθμ αβυνζ δεκ ήεεθε κα ημκ πθδβχζεζ ηαζ υηζ βεκζηά «ιενζηέξ θμνέξ εκ αναζιχ
ροπήξ δε ιπμνμφιε κα εθέβλμοιε ημκ εοιυ ιαξ». (απυ ημ διενμθυβζμ παναηήνδζδξ)
Γ δφκαιδ ακαζημπαζιμφ ζηα ζπυθζα αηυιδ ηαζ ηςκ ιζηνυηενςκ παζδζχκ ιε είπε
εκηοπςζζάζεζ ααεζά.
Νδιακηζηή εέζδ ζηδ θεζημονβία ημο ζπμθείμο παίγεζ δ επηηξνπή επίιπζεο
ζπγθξνύζεσλ πμο ααζίγεηαζ ζημ ηνίπηοπμ «ειπζζηεφμιαζ-αημφς-λεηαεανίγς».
Ώπμηεθείηαζ απυ παζδζά ηαζ εκήθζηεξ. Αηεί επζθφκμκηαζ μζ ζοβηνμφζεζξ, πμο δεκ ιπυνεζακ
κα επζθοεμφκ ζημκ πνςζκυ ηφηθμ. ηακ ηάπμζμξ δεκ αημθμοεεί ημοξ ηακυκεξ ημο
ζπμθείμο, μζ άθθμζ ιπμνμφκ κα ημο ηάκμοκ ηαηαββεθία. Κζ ηαηαββεθίεξ ηαηαθήβμοκ ζηδκ
επζηνμπή, υπμο μζ πανααάηεξ ηαθμφκηαζ κα θμβμδμηήζμοκ. Ξμ ζχια αοηυ ιπμνεί, ακ δε
ανεεεί εζνδκζηυηενδ θφζδ, κα επζαάθεζ ηαζ ηζιςνίεξ. θα αοηά δζαπκέμκηαζ απυ πκεφια
δζαθυβμο, ειπζζημζφκδξ ηαζ πνμζπάεεζα ηαηακυδζδξ υθςκ ηςκ πθεονχκ, ηαζ ημο
ηαηαββέθθμκηαζ αθθά ηαζ ημο πανααάηδ. Κζ δζαδζηαζίεξ ηαεμδδβμφκηαζ ζημ ιεβαθφηενμ
ιένμξ ημοξ απυ ηα ίδζα ηα παζδζά. Δεκ είκαζ ζπάκζεξ μζ πενζπηχζεζξ, υπμο ηα ίδζα παζδζά
ανίζημκηαζ πυηε ζημ νυθμ ημο δζηαζηή, πυηε ζημ νυθμ ημο ηαηαββέθθμκηα ηαζ πυηε ζημο
πανααάηδ. Κζ ηαηαββεθίεξ είκαζ ζοπκυ θαζκυιεκμ ηαζ ηα παζδζά δεκ ηζξ ακηζιεηςπίγμοκ ιε
ηνυιμ. Αίκαζ έκα ημιιάηζ ηδξ γςήξ ημο ζπμθείμο. Δε εα ήηακ οπεναμθή κα πεζ ηακείξ υηζ ημ
ιεβαθφηενμ ημιιάηζ ηδξ διέναξ πενκά ιε ηα παζδζά ηαζ ημοξ έθδαμοξ κα αζπμθμφκηαζ ιε
ηζξ ζπέζεζξ ημοξ ιε ημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ.

Ilustración 3 Γπζηνμπή Γπίθοζδξ οβηνμφζεςκ – Demokratische Schule X
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Γ ειπζζημζφκδ ζημοξ εκήθζηεξ πηίγεηαζ δζανηχξ. Γ ζζυηδηα ζηζξ ζπέζεζξ είκαζ
ζοκεπχξ πανμφζα, απυ ημ υηζ εκήθζηεξ ηαζ ιαεδηέξ ιμζνάγμκηαζ ημζκμφξ πχνμοξ
δζαθείιιαημξ ηαζ ακαροπήξ, έςξ υηζ ιπμνεί κα παίγμοκ ιαγί έκα ζπμν ή έκα παζπκίδζ πμο
ημοξ παεζάγεζ. Ηία ζδζαίηενδ δμιή ημο ζπμθείμο είκαζ, επίζδξ, μ εεζιυξ ημο δαζθάινπ
εκπηζηνζύλεο. Νηδκ ανπή ηδξ πνμκζάξ ηάεε παζδί δζαθέβεζ έκακ απυ ημοξ ηαεδβδηέξ, ςξ
δάζηαθμ ειπζζημζφκδξ. Λενίπμο ιία χνα ηδ αδμιάδα ζοκακηζμφκηαζ ηαζ ζογδηάκε βζα ημ
πχξ ηα πδβαίκεζ μ ιαεδηήξ ζηα δζάθμνα ιαεήιαηα, ηαζ βεκζηά ζηδ γςή. Νε πμζα
ιαεήιαηα πήβε ιέζα ζηδκ εαδμιάδα, ηζ ημκ εκεμοζίαζε, ηζ δεκ ημο άνεζε ηθπ. Νδιακηζηυ
ημιιάηζ αοηχκ ηςκ ζογδηήζεςκ είκαζ δ ροπζηή οβεία ημο παζδζμφ. Λχξ ηα πδβαίκεζ ιε
ημοξ θίθμοξ ημο; Αίκαζ ενςηεοιέκμξ ιε ηάπμζμκ; Οπάνπεζ ηάηζ ζημ ζπίηζ πμο ημκ
ζηεκμπςνεί; Εθπ. Κ δάζηαθμξ ειπζζημζφκδξ ηάκεζ ιία χνα ημ ιήκα ζογήηδζδ ιε ημοξ
βμκείξ ακαθμνζηά ιε ηδ ζθαζνζηή ακάπηολδ ημο παζδζμφ, πςνίξ υιςξ κα πνμδίδεζ ηα
ιοζηζηά πμο έπεζ εηιοζηδνεοηεί ημ παζδί (ακ ημ ίδζμ ημ έπεζ γδηήζεζ).

Ilustración 4 Δάζηαθμξ Γιπζζημζφκδξ – Demokratische Schule X
Νε αοηυ ημ ηθίια αιμζααίαξ απμδμπήξ ηαζ ιέζα απυ ηζξ δζάθμνεξ δμιέξ ημο ζπμθείμο
βίκεηαζ ιίαξ ιμνθήξ άννδηδ δζδαζηαθία ηςκ ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ, ηδξ ακμπήξ, ηδξ
ζοιπενίθδρδξ, ηαεχξ οπμζηδνίγεηαζ εκενβά ηαζ έκημκα ημ δζηαίςια ημο παζδζμφ ζηδκ
εθεφεενδ έηθναζδ ηςκ ζδεχκ ημο, ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημο, ηαζ ημ πηίζζιμ ηδξ δζηήξ ημο
πνμζςπζηυηδηαξ, δίκμκηάξ ημο δζανηχξ ημ δζηαίςια κα αλζμπμζήζεζ ημκ πνυκμ ημο πνμξ
αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ.
H ζρνιηθή ζπλέιεπζε είκαζ μ πζμ ζδιακηζηυξ εεζιυξ ημο ζπμθείμο ηαεχξ εηεί
μοζζαζηζηά μνίγεηαζ μ ηνυπμξ θεζημονβίαξ ημο. Γίκεηαζ ηαηηζηά, ιία ή δφμ θμνέξ ηδ
αδμιάδα, ζοιιεηέπμοκ δάζηαθμζ ηαζ ιαεδηέξ, εκχ μ ηαεέκαξ, ακελάνηδηα απυ ηδκ δθζηία
ημο ηαζ ημ νυθμ ημο, έπεζ δζηαίςια ζε ιία ρήθμ. Ώοηυ ηαηά ιία έκκμζα ζδιαίκεζ πςξ ηα
παζδζά ηαεμνίγμοκ πςξ εα είκαζ ημ ζπμθείμ ημοξ, αθμφ ζοκήεςξ απμηεθμφκ ηδκ
πθεζμρδθία ζηδ ζοκέθεοζδ. Ξα εέιαηα πμο ζογδημφκηαζ πμζηίθμοκ, αθθά πάκηα έπμοκ κα
ηάκμοκ ιε ηδ γςή ζημ ζπμθείμ ζημ ζήιενα ηαζ ηδκ πζεακή αεθηίςζή ηδξ ζημ αφνζμ:
Ανςηήιαηα πμο ζοκήεςξ απαζπμθμφκ ηδ ζοκέθεοζδ είκαζ ηα αηυθμοεα: Θα αβμνάζμοιε
έκα πζάκμ; Θα επζηνέπεηαζ κα ηνχιε ζηδ αζαθζμεήηδ; Θα αθθάλμοιε ηάπμζμκ ηακυκα πμο
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έπεζ πάρεζ κα ιαξ ελοπδνεηεί; Θα εζζάβμοιε ηάπμζμκ ηαζκμφνζμ ζφιθςκα ιε ηζξ ακάβηεξ
πμο έπμοκ πνμηφρεζ; Θα πνμζθάαμοιε ηάπμζμκ ηαζκμφνζμ ηαεδβδηή;
Γζα ημ ηεθεοηαίμ ενχηδια αξ δμφιε πςξ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ιέζα ζηδ ζοκέθεοζδ:
Οπάνπεζ έκαξ πίκαηαξ, ζημκ μπμίμ ακαβνάθεηαζ δ αηγέκηα ηδξ επυιεκδξ ζοκέθεοζδξ.
πμζμξ εέθεζ ιπμνεί κα πνμζεέζεζ ηάπμζμ εέια πνμξ ζογήηδζδ, αθθά ιε ηδ ιμνθή ιζαξ
πνυηαζδξ. Λαναδείβιαημξ πάνζκ, ―πνμηείκς κα πνμζθάαμοιε ημκ ηαζκμφνζμ ηαεδβδηή βζα
10 χνεξ ηδ αδμιάδα ιε 10 εονχ/χνα‖. Γεκζηέξ δζαηοπχζεζξ υπςξ ―κα ιζθήζμοιε βζα ημκ
ηαζκμφνζμ ηαεδβδηή‖ δε δζεοημθφκμοκ ηδ ζοκέθεοζδ. πμζμξ εκδζαθένεηαζ κα ζογδηήζεζ ημ
εέια (πςνίξ απαναίηδηα κα ζοιθςκεί), βνάθεζ δίπθα ημ υκμιά ημο. Ξα εέιαηα
ζογδημφκηαζ ηαηά ζεζνά, λεηζκχκηαξ απυ ημ πζμ δδιμθζθέξ ηαζ ζδιακηζηυ. Ξμ ζφκμθμ ημο
ζπμθείμο εα θάαεζ ηδκ ηεθζηή απυθαζδ ιεηά απυ ζογήηδζδ ηαζ ελέηαζδ υθςκ ηςκ
παναβυκηςκ.
Γ πανμοζία ζηδ ζοκέθεοζδ δεκ είκαζ οπμπνεςηζηή, εηηυξ απυ ελαζνεηζηέξ
πενζπηχζεζξ. Έηζζ, ζοκήεςξ, ηα παζδζά επζθέβμοκ κα παναανεεμφκ ζηδ ζοκέθεοζδ ιυκμ
υηακ οπάνπεζ ηάηζ πμο πναβιαηζηά ηα απαζπμθεί ηαζ εέθμοκ κα εηθνάζμοκ ηδκ άπμρή
ημοξ, εκχ είκαζ πζεακυ κα απμθφβμοκ πζμ βναθεζμηναηζηά εέιαηα.

Ilustración 5 πμθζηή οκέθεοζδ – Freie Schule Leipzig
Νηδ ζοκέθεοζδ οπάνπεζ πάκηα έκαξ ζοκημκζζηήξ ηαζ έκαξ βναιιαηέαξ. Κ
ζοκημκζζηήξ δίκεζ ημ θυβμ ζε αοημφξ πμο εέθμοκ κα ιζθήζμοκ, επακαθένεζ ηδ ζογήηδζδ
υηακ αοηή λεθεφβεζ απυ ημ εέια ηαζ δζαηδνεί ηδκ ηάλδ ζηδ ζοκέθεοζδ υπςξ αοηυξ κμιίγεζ.
Κ βναιιαηέαξ ηναηά πναηηζηά ηαζ ακαβνάθεζ ηζξ εκαθθαηηζηέξ πνμηάζεζξ πμο ιπμνεί κα
πνμηφρμοκ ιέζα απυ ηδ ζογήηδζδ χζηε κα ιπμνμφκ κα ηζξ δμφκε υθμζ ηαζ κα λένμοκ ηζ
ρδθίγμοκ. Ώοημφξ ημοξ νυθμοξ ημοξ ακαθαιαάκμοκ δζαθμνεηζηά άημια ηάεε θμνά, ιζηνμί
ή ιεβάθμζ. θα ηα παναπάκς αμδεάκε ζημ κα θαιαάκμκηαζ απμθάζεζξ απμδμηζηά ηαζ
απμηεθεζιαηζηά. Κ ηαεέκαξ ηαθείηαζ κα ζηεθηεί ηνζηζηά βζα ημκ εαοηυ ημο, κα πάνεζ ημ
θυβμ υηακ αζζεάκεηαζ πςξ έπεζ ηάηζ κα ζοκεζζθένεζ είκαζ ζε εέζδ κα ημ εηθνάζεζ
ζοκμπηζηά ηαζ ηαεανά. Ώοηή είκαζ ιζα ηαηαπθδηηζηή άζηδζδ βζα ιζηνμφξ ηαζ ιεβάθμοξ.
Νε αοηυ ημ ζδιείμ εα ήεεθα κα παναεέζς έκα πανάδεζβια ζοκέθεοζδξ πμο ιμο
έηακε πμθφ ιεβάθδ εκηφπςζδ, απυ ημ ζπμθείμ ζημ μπμίμ ενβάζηδηα. Γζα έκα δζάζηδια
πενίπμο ιίαξ εαδμιάδαξ, δφμ αβυνζα έκηεηα εηχκ πενκμφζακ πμθθέξ χνεξ ηδ ιένα
παίγμκηαξ παζπκίδζα ζημκ οπμθμβζζηή. Νημοξ ιεβάθμοξ θοζζηά οπήνπε δ ακδζοπία, είκαζ
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ζςζηυ αοηυ, ιαεαίκμοκ ηάηζ; πςξ θάκδηε υιςξ, απαζπμθμφζε ηαζ ηα ίδζα ηα παζδζά ηζ
έηζζ έβζκε εέια ζογήηδζδξ ζηδ ζπμθζηή ζοκέθεοζδ.
Αημφζηδηακ δζάθμνεξ απυρεζξ: Σα δφμ παζδζά πμο έπαζγακ είπακ: «Σζ ζαξ πεζνάγεζ εζάξ;
Δεκ εκμπθμφιε ηακέκακ», ηάπμζμζ έθδαμζ απάκηδζακ «Θέθμοιε ηζ ειείξ κα πνδζζιμπμζμφιε
ημοξ οπμθμβζζηέξ. Γίκαζ άδζημ κα ημοξ πνδζζιμπμζμφκ ζοκέπεζα ηα ίδζα άημια». Έκαξ –
εκκζάπνμκμξ ιαεδηήξ πνυζεεζε «Ιμο ανέζεζ κα παίγς ιπάθα έλς ηαζ αοημί πμο είκαζ
ηαθμί παίπηεξ δεκ ένπμκηαζ βζαηί ηάεμκηαζ ζημκ οπμθμβζζηή». ηδ ζοκέπεζα ιία ελάπνμκδ
ιαεήηνζα ηυκζζε: «Γίκαζ ημοναζηζηυ κα ηάεεζαζ πμθθή χνα ιπνμζηά ζημκ οπμθμβζζηή.
Πμκάκε ηα ιάηζα». Σέθμξ, ηα παζδζά ρδθίζακε κα πενζμνζζηεί μ πνυκμξ πνήζδξ ημο
οπμθμβζζηή ζε ιία χνα ηδ ιένα ακά άημιμ. Σμ δέπηδηακ ηαζ ημ ηήνδζακ (Απυ ημ
διενμθυβζμ παναηήνδζδξ).
Ηυκα ημοξ θμζπυκ έθοζακ έκα πμθφ δφζημθμ εέια πμο ιαξ απαζπμθμφζε ηζ ειάξ
ημοξ εκδθίημοξ. Ξμ ηθεζδί ήηακ πςξ αημφζηδηακ υθεξ μζ πθεονέξ ηαζ πέναζε δ άπμρδ ηδξ
ημζκυηδηαξ ζα ζφκμθμ. Έηζζ, ήηακ πζμ εφημθμ κα ηδ δεπημφκ αηυια ηαζ αοημί πμο
δζαθςκμφζακ, αθμφ έβζκε μνβακζηά ηαζ υπζ ηζιςνδηζηά ή ελμοζζαζηζηά. Οπάνπεζ δ ζδέα πςξ
ακ αθήζμοιε ηα παζδζά εθεφεενα κα ηάκμοκ υ,ηζ εέθμοκ, εα επζηναηήζεζ ημ πάμξ.
Ώκηζεέηςξ, αοηυ ημ πανάδεζβια δείπκεζ ηδκ ακάβηδ ημοξ βζα υνζα ηαζ ιζα επζδελζυηδηα ζημ
κα ηα εέζμοκ βζα ημοξ εαοημφξ ημοξ.
4. Οπκπεξάζκαηα
Εθείκμκηαξ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ δζδαζηαθία ηςκ ζοιιεημπζηχκ δζηαζςιάηςκ ημο
παζδζμφ βίκεηαζ παβημζιίςξ υθμ ηαζ ιεβαθφηενδ πνμηεναζυηδηα. Γζα πανάδεζβια δ Ώββθζηή
ηοαένκδζδ ιε ηδκ UNICEF έπμοκ λεηζκήζεζ ημ πνυβναιια ακαιυνθςζδξ ζπμθείςκ Rights
Respecting Schools, ηα απμηεθέζιαηα ημο μπμίμο είκαζ ηυζμ εεηζηά χζηε ακαιέκεηαζ κα
εθανιμζηεί ζε υθα ηα ζπμθεία ηδξ πχναξ. (Sebba & Robinson, 2010). Ηπμνεί ζε αοηά ηα
ζπμθεία ηα παζδζά κα ιδκ έπμοκ ημκ ίδζμ θυβμ πμο έπμοκ ζε έκα δδιμηναηζηυ. Έπεζ υιςξ
ακμίλεζ μ δζάθμβμξ ιεηαλφ ιαεδηχκ ηαζ δαζηάθςκ/ηαεδβδηχκ, ανπίγεζ κα δίκεηαζ ζδιαζία
ζηδ θςκή ηςκ ιαεδηχκ ηαζ αοηυ είκαζ ζπμοδαίμ απυ ιυκμ ημο.
Ξζ είκαζ, αοηυ πμο ηάκεζ αοηά ηα ζπμθεία Δδιμηναηζηά ζηδκ πνάλδ; Ίζςξ υπζ μζ δμιέξ
πμο ιυθζξ ζαξ πανμοζζάζαιε ηαεαοηέξ, αθθά δ δοκαηυηδηά ηςκ ζπμθείςκ κα
ακηζιεηςπίγμοκ υ,ηζ πνμηφπηεζ, ιε θνέζημ ηαζ ζοιιεημπζηυ ηνυπμ. Αίκαζ ζακ γςκηακυξ
μνβακζζιυξ πμο ηάεε ιένα επακαζπεδζάγεηαζ ηαζ πνμζανιυγεηαζ χζηε κα ζηακμπμζεί ηζξ
ακάβηεξ ηδξ εηάζημηε ημζκυηδηαξ. πςξ έπεζ πεζ ηαζ μ Yacoov Hecht, απυ ημοξ
πνςημπυνμοξ ηδξ δδιμηναηζηήξ εηπαίδεοζδξ, «Δεκ έπμοιε ηζξ θφζεζξ. Ξζξ ράπκμοιε».
Λυζμ ημκηά ζε αοηή ηδκ ακαγήηδζδ εεςνμφιε υηζ είιαζηε ζηδκ Αθθάδα; Έπεζ εέζδ δ
Δδιμηναηζηή Αηπαίδεοζδ ζημκ ζφβπνμκμ ημζκςκζηυ ζπδιαηζζιυ ηδξ πχναξ ιαξ; Ξα
ενςηήιαηα ιέκμοκ ακμζπηά ηαζ εκαπυηεζηαζ ζε εηπαζδεοηζημφξ, οπμονβείμ, θμνείξ, βμκείξ
ηαζ ιαεδηέξ κα μναιαηζζημφκ έκα κέμ ζπμθείμ δδιμηναηζηυ, ακηζαοηανπζηυ ηαζ
αοημηοαενκχιεκμ. Αιείξ ημ γήζαιε, ηαζ απυ ηυηε ιαξ ειπκέεζ δ θθυβα ηδξ εθεοεενίαξ ημο.
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Νεξίιεςε
Γ εζζαβςβή ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζηδκ γςή ιαξ έπμοκ επζθένεζ πμθθέξ αθθαβέξ ζηδκ κμμηνμπία
ιαξ ηαζ έπμοκ πανμοζζάζεζ ιζα ζεζνά απυ κέεξ εοηαζνίεξ ηαζ πνμηθήζεζξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ. Κζ κέεξ
ηεπκμθμβίεξ δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα επεηηείκμοκ ηδκ εηπαζδεοηζηή πνυζααζδ ηαζ ηδκ επζθμβή ηαζ
κα ηάκμοκ ηδ ιάεδζδ πζμ ζοιιεημπζηή ηαζ πζμ ελαημιζηεοιέκδ (Hylén, 2012).Γ ακεζηναιιέκδ
ηάλδ(Flipped Classroom) έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ ακηζζηνμθή ηδξ πνμζέββζζδξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδξ
κμμηνμπίαξ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδ ιεηαηυπζζδ ημο ηέκηνμο αάνμοξ ηδξ δζδαζηαθίαξ απυ ημκ
εηπαζδεοηζηυ, ζημκ εηπαζδεουιεκμ ηαζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ. Λμφ ααζίγεηαζ; Γ ααζζηή ζδέα
ανίζηεηαζ ζηδκ ακηζζηνμθή ηςκ ενβαζζχκ. ηζ βίκεηαζ ζημ ζπίηζ ηχνα εα βίκεηαζ ζημ ζπμθείμ ηαζ
υηζ βίκεηαζ ζημ ζπμθείμ εα βίκεηαζ ζημ ζπίηζ. Κ εηπαζδεοηζηυξ έπεζ ηαηαθοηζηυ ηαζ νοειζζηζηυ νυθμ,
δδθαδή θνμκηίγεζ κα ακαηαθφρεζ ηαζ κα δζμνεχζεζ πζεακέξ πανακμήζεζξ ηαζ ημ ιυκμ πμο ηάκεζ
είκαζ αμδεά ημοξ ιαεδηέξ ημο ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ εηπαζδεοηζηή πνάλδξ. Νηδκ ακεζηναιιέκδ ηάλδ,
μζ δναζηδνζυηδηεξ παεδηζηήξ απυηηδζδξ βκχζδξ (π.π. πανμοζζάζεζξ, ιεθέηδ ηεπκμθμβζημφ ηαζ
εηπαζδεοηζημφ οθζημφ, δζαθέλεζξ) ακαηίεεκηαζ απυ ημκ ηαεδβδηή ζημ ιαεδηή βζα ενβαζία ζημ
ζπίηζ. Ώοηυ ιπμνεί κα βίκεζ ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ, ακάθμβα ιε ημκ εηπαζδεοηζηυ ζπεδζαζιυ, ηζξ
δοκαηυηδηεξ ηαζ ηζξ πνμεέζεζξ ημο ηαεδβδηή ηαζ ακάθμβα ιε ημ ακηζηείιεκμ ημο ιαεήιαημξ. Ξμ
ιμκηέθμ ηδξ ακεζηναιιέκδξ ηάλδξ δεκ επζαάθθεζ ηδ ιάεδζδ, αθθά ιεηαιμνθχκεζ ηδκ ηάλδ, ηδκ
εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηαζ αολάκεζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ. ηακ μζ ιαεδηέξ
ακαθαιαάκμοκ ηδκ εοεφκδ ηδξ ιάεδζδξ ημοξ, ηυηε αοημνοειίγμκηαζ ηαζ ιεηαθθάζζμκηαζ. Γ ιάεδζδ
ακαηαθφπηεηαζ, θζθηνάνεηαζ, δζενεοκάηαζ ηαζ δζαπέεηαζ απυ ημοξ μιμίμοξ ζημοξ μιμίμοξ. Ξμ κα
δζδάλεζξ ζημ ιαεδηή πχξ κα ακαθάαεζ μ ίδζμξ ηδκ εοεφκδ ηαζ ηδκ πμνεία ηδξ πνμζςπζηήξ ημο
ιάεδζδξ είκαζ πμθφ πζμ ζδιακηζηυ απυ μπμζαδήπμηε ζοζζχνεοζδ πθδνμθμνίαξ, βζαηί είκαζ ιάεδια
γςήξ. Κζ ιαεδηέξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ μθμηθήνςζδξ ιζαξ δναζηδνζυηδηαξ ιέζς εκυξ ηαηάθθδθα
δζαιμνθςιέκμο δζδαηηζημφ ζεκανίμο, πναβιαηεφμκηαζ έκκμζεξ ηαζ εκζηενκίγμκηαζ εοημθυηενα ηα
ααζζηά ζδιεία ηδξ δζδαηηζηήξ εκυηδηαξ, ακαθαιαάκμοκ ηδκ εοεφκδ βζα ηδ ιάεδζή ημοξ ηαζ
βίκμκηαζ πενζζζυηενμ αοηυκμιμζ ζηζξ απμθάζεζξ ημοξ. Κ ιαεδηήξ ακαηαθφπηεζ ηδ βκχζδ ιέζα απυ
ακαηαθοπηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ δζενεοκδηζηέξ ζηναηδβζηέξ. Νημπυξ ημο εηπαζδεοηζημφ είκαζ κα
αμδεήζεζ ημοξ ιαεδηέξ κα ελαζηδεμφκ ζηδ δζενεοκδηζηή δζδαζηαθία ηαζ πανάθθδθα κα
απμηηήζμοκ ζοβηεηνζιέκδ βκχζδ ζπεηζηά ιε ημ ακηζηείιεκμ πμο ελεηάγμοκ (Ηαηζαββμφναξ, 1998).
Ηε αοηυκ ημκ ηνυπμ, μ επακαπνμζδζμνζζιυξ πνμξ ηδκ επίηεολδ ιζαξ ιαεδημηεκηνζηήξ ειπεζνίαξ ζε
ακηίεεζδ ιε ηζξ παναδμζζαηέξ δαζηαθμηεκηνζηέξ πνμζεββίζεζξ, απμηεθεί ααζζηυ ζηυπμ ηδξ
εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ιέζς ηδξ ακηίζηνμθδξ ηάλδξ.
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Γηζαγσγή
Αίιαζηε ζηδκ επμπή ηδξ ηαπφηαηδξ ρδθζμπμίδζδξ υθςκ ηςκ δεδμιέκςκ πμο έπμοκ κα
ηάκμοκ ιε ημκ πμθζηζζιυ, ηδ βκχζδ ηαζ ιάθζζηα παβημζιίςξ. Γ εζζαβςβή ηςκ ΞΛΑ ζηα
ζπμθεία έπεζ επζθένεζ αθθαβέξ ζημκ ηνυπμ πμο δζαδίδεηαζ ηαζ αθμιμζχκεηαζ δ ιάεδζδ
αθθά ηαζ ζημκ ηνυπμ επζημζκςκίαξ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ δζδαζηυκηςκ (Εμνδάηδ
& Ευιδξ, 2000). Γ ζπμθζηή πναηηζηή ηαζ ηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ημο 20 μο αζχκα
επδνεάζηδηακ απυ ηνία εηπαζδεοηζηά ηζκήιαηα: ημο ημζκςκζημφ επμζημδμιζζιμφ (Lev S.
Vygotsky), ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ (J. Bruner) ηαζ ηδξ μθζζηζηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ βκχζδξ
(Wineburg & Grossman, 2000). Ξα ηνία αοηά ηζκήιαηα ζοκέααθθακ ζηδκ οζμεέηδζδ
εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ δζδαζηαθίαξ, ζηδκ αθθαβή ημο ηνυπμο αλζμθυβδζδξ ηςκ ιαεδηχκ
ηαζ ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ εκενβδηζηήξ ιάεδζδξ. Δδζαίηενδ αανφηδηα δυεδηε ζηδκ εθανιμβή
ηαζκμηυιςκ ιεευδςκ δζδαζηαθίαξ ζηδκ ηάλδ. Γ ακάπηολδ ηςκ ΞΛΑ έπαζλε ζδιακηζηυ
νυθμ ζηδκ αθθαβή ημο ηνυπμο ζηέρδξ ακαθμνζηά ιε ηζξ παζδαβςβζηέξ εεςνίεξ, ηζξ
δζδαηηζηέξ ζηναηδβζηέξ, ηζξ ιαεδζζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηδ αεθηίςζδ ημο ιαεδζζαημφ
απμηεθέζιαημξ (Jonassen, 2006). Κζ ΞΛΑ πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ αοηυκμια βκςζηζηά
ενβαθεία ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ζοιαάθθμοκ ζηδκ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ
ιάεδζδξ. Κζ ιαεδηέξ πμο είκαζ ελμζηεζςιέκμζ ιε ηδκ πνήζδ ηςκ ΞΛΑ έπμοκ πθέμκ
πνυζααζδ ζε έκα ιεβάθμ θάζια πθδνμθμνζχκ ηάηζ πμο ζοιαάθθεζ ζηδκ ακααάειζζδ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδζζαηχκ πναηηζηχκ. Κζ ΞΛΑ ζοιαάθθμοκ ζηδκ ακάπηολδ
δζαδναζηζηχκ ηαζ ακαηνμθμδμηζηχκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ
δζδαζηυκηςκ. Ώοηέξ μζ ζπέζεζξ δζεοημθφκμοκ ηυζμ ηδκ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ υζμ ηαζ ηζξ
εηπαζδεοηζηέξ πναηηζηέξ. Κζ δζδάζημκηεξ πθέμκ δδιζμονβμφκ ημ εηπαζδεοηζηυ πενζεπυιεκμ
ημο ιαεήιαημξ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ ελαημιζηεοιέκεξ ακάβηεξ ηςκ ιαεδηχκ. Ηε αοηυ
ημκ ηνυπμ δ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία βίκεηαζ πζμ εφημθδ ηαζ δ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ πζμ
εθηοζηζηή (Παηγδκζημθάμο & ΐαζζθυπμοθμξ, 2010).
Ώπυ ηα παναπάκς ζοιπεναίκεηαζ υηζ δ εζζαβςβή ηςκ ΞΛΑ ζηδκ εηπαίδεοζδ έπεζ
ζοιαάθθεζ ζηδκ δδιζμονβία εκυξ κέμο εηπαζδεοηζημφ πενζαάθθμκημξ ιε κέα δεδμιέκα.Κ
Nicholas Negroponte,(2007) πνμέαθερε υηζ ιε ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδ
δζάδμζδ ημο δζαδζηηφμο, εα πενάζμοιε απυ ημκ ακαθμβζηυ ζημκ ρδθζαηυ ηυζιμ, υπμο εα
ηαηανβδεμφκ ηα βεςβναθζηά ζφκμνα ηαζ εα εκμπμζδεμφκ υθεξ μζ ημζκυηδηεξ, μζημκμιζηέξ,
αηαδδιασηέξ η.ά. Νφιθςκα ιε ηδ βκςζηζηή εεςνία ημοPiaget (Wadsworth,2001) δ ιάεδζδ
δε ιεηαδίδεηαζ αθθά είκαζ ιζα δζαδζηαζία πνμζςπζηήξ ηαηαζηεοήξ ηδξ βκχζδξ, δ μπμία
εδνάγεηαζ πάκς ζε πνμβεκέζηενεξ βκχζεζξ, πμο ηνμπμπμζμφκηαζ ηαηάθθδθα χζηε κα
ζογεοπεμφκ ιε ηδ κέα βκχζδ, δ ακάπηολδ πνμδβείηαζ ηαζ είκαζ πνμτπυεεζδ ηδξ ιάεδζδξ
(Bliss_et_al,1996). Κ εηπαζδεοηζηυξ ακαθαιαάκεζ ηo νυθμ ηδξ δζεοηυθοκζδξ ιέζς ηδξ
δζαννφειζζδξ ηςκ ιαεδζζαηχκ ειπεζνζχκ (Ηαηζαββμφναξ,1998).
Θεσξεηηθό πιαίζην
Κζ Bergmann ηαζ Sams (2012), δφμ ηαεδβδηέξ Πδιείαξ ζημ Εμθμνάκημ, ακέδεζλακ ηδκ ζδέα
αοηή ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ. Ίδνοζακ ηδκ ημζκυηδηα Flipped Learning Network
(FLN, 2014) πμο πανέπεζ ζφβπνμκδ εκδιένςζδ ηαζ πνήζζιμ οθζηυ ζπεηζηά ιε ηδκ εθανιμβή
ημο ιμκηέθμο ζηδκ πνάλδ. πςξ ακαθένμοκ, δεκ οπάνπεζ ζοβηεηνζιέκμξ ηακυκαξ ή
ζοβηεηνζιέκδ πναηηζηή ακηζζηνμθήξ ηδξ ηάλδξ. Γ ακεζηναιιέκδ ηάλδ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ
ακηζζηνμθή ηδξ πνμζέββζζδξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδξ κμμηνμπίαξ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδ
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ιεηαηυπζζδ ημο ηέκηνμο αάνμοξ ηδξ δζδαζηαθίαξ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ, ζημκ
εηπαζδεουιεκμ ηαζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ. Γ ααζζηή ζδέα ανίζηεηαζ ζηδκ ακηζζηνμθή
ηςκ ενβαζζχκ. ηζ βζκυηακ ζημ ζπμθείμ, βίκεηαζ ζημ ζπίηζ ηαζ υηζ βζκυηακ ζημ ζπίηζ, βίκεηαζ
ζημ ζπμθείμ. Κ ηαεδβδηήξ έπεζ ημ νυθμ ημο ανςβμφ, δδθαδή αοημφ πμο θνμκηίγεζ κα
ακαηαθφρεζ ηαζ κα δζμνεχζεζ πζεακέξ πανακμήζεζξ ηαζ αμδεά ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ πνάλδ.

Ξα παναηηδνζζηζηά εκυξ ιαεήιαημξ, υπςξ δ δζάθελδ ηαζ μζ ενβαζίεξ ηςκ παζδζχκ βζα
ημ ζπίηζ, βίκμκηαζ ιε ακηίζηνμθδ ζεζνά ηαζ ζε δζαθμνεηζημφξ πχνμοξ. Απζπθέμκ, μζ
δναζηδνζυηδηεξ πμο βίκμκηακ ζηδκ ηάλδ, υπςξ δ πανμοζίαζδ ημο πενζεπμιέκμο ηαζ
μνζζιέκεξ ααζζηέξ εθανιμβέξ, βίκμκηαζ δζαδζηηοαηά πνζκ ημ ιάεδια ζημ ζπμθείμ, ιε
ρδθζαηά αζαθία, ιε αζκηεμδζαθέλεζξ ζηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ έπμοκ πνυζααζδ απυ ημ ζπίηζ
ημοξ, εκχ μ δζδαηηζηυξ πνυκμξ ζημ ζπμθείμ αλζμπμζείηαζ ιε δναζηδνζυηδηεξ μιαδζηέξ,
ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ, ή αημιζηέξ, υπςξ δ δδιζμονβζηή βναθή, πμο ζημπεφμοκ ζηδκ
ειπέδςζδ (Roehl et al, 2013).
Νημ πθαίζζμ αοηυ μ εηπαζδεοηζηυξ ιπμνεί κα πνμζθένεζ ζημοξ ιαεδηέξ έκα ρδθζαηυ
ιάεδια, έπμκηαξ εκζςιαηχζεζ ηάεε είδμοξ πθδνμθμνία, ακαβηαία βζα ηδκ ηαηακυδζδ
ιζαξ έκκμζαξ ή ηδκ ειπέδςζή ηδξ. Δεδμιέκμο υηζ μζ δοκαηυηδηεξ αλζμπμίδζήξ ημο ζημ
δδιμηζηυ, ζημ Γοικάζζμ αθθά ηαζ ζημ Ζφηεζμ, ιπμνεί κα έπεζ πμθθέξ εθανιμβέξ ζε υθα ηα
βκςζηζηά ακηζηείιεκα.
Κζ ιαεδηέξ εκεαννφκμκηαζ κα ιάεμοκ ιέζς ηςκ ρδθζαηχκ ενβαθείςκ ηαζ ζημ ζπίηζ
ημοξ, πνμηεζιέκμο ζηδκ ηάλδ κα οπάνπεζ πμζμηζηυξ ηαζ μοζζαζηζηυξ πνυκμξ βζα επίθοζδ
απμνζχκ ηαζ ζογδηήζεςκ ιε έιθαζδ ζηδκ ηνζηζηή ζηέρδ (Wilson, 2013). Ξα μθέθδ, πμο
πνμζθένεζ ιζα ηέημζα πνμζέββζζδ ζημκ ιαεδηή θαίκεηαζ πςξ είκαζ πμθθαπθά. Ώθεκυξ, μ
ίδζμξ πνδζζιμπμζεί ημ ρδθζαηυ οθζηυ ιε άλμκα ηδ δζαεεζζιυηδηά ημο, ηζ αθεηένμο εζηζάγεζ
ζε ζδιεία πμο ιπμνεί κα ημκ δοζημθεφμοκ.
Απζπνμζεέηςξ, βζα κα ηαείζηαηαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ δ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, μ
εηπαζδεοηήξ/ζπεδζαζηήξ, μ μπμίμξ δζεκενβεί ιζα δζδαζηαθία ζημ πθαίζζμ ιζαξ
ακηεζηναιιέκδξ ηάλδξ, είκαζ ζδιακηζηυ κα ζπεδζάγεζ ηζξ εκένβεζέξ ημο εη ηςκ πνμηένςκ,
επζπεζνχκηαξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ κα ακηζιεηςπίζεζ ηα πνμαθήιαηα πμο μθείθμκηαζ ζηδκ
πανέιααζδ ημο δθεηηνμκζημφ πενζαάθθμκημξ. Κζ Bergmann ηαζ Sams πνμηείκμοκ ηδκ
ηαηαζηεοή ιζηνήξ δζάνηεζαξ videos παναδυζεςκ ηςκ ιαεδιάηςκ απυ ημκ ηαεδβδηή ηαζ
ηδκ ακάνηδζή ημοξ ζημ δζαδίηηομ. Ακαθθαηηζηά πνμηείκμοκ ηδκ παναημθμφεδζδ απυ ημοξ
ιαεδηέξ videos πμο έπμοκ θηζάλεζ άθθμζ ηαεδβδηέξ πάκς ζημ ακηζηείιεκμ πμο εέθμοκ κα
δζδάλμοκ. Ξμ ιεβάθμ πθεμκέηηδια αοηήξ ηδξ πνμζέββζζδξ είκαζ υηζ δ νμή
παναημθμφεδζδξ ημο video ηαεμνίγεηαζ απυ ημκ ίδζμ ημ ιαεδηή, ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ
ημο. Κζ ιαεδηέξ παναημθμοεχκηαξ ημ video ζδιεζχκμοκ ηα ααζζηά ζδιεία ημο ιαεήιαημξ
ηαζ ηζξ απμνίεξ ημοξ. Έηζζ εηπαζδεφμκηαζ κα εζηζάγμοκ ζηδκ μοζία, εκχ ηαοηυπνμκα
βκςνίγμοιε ακ αζπμθήεδηακ. Λενζιέκμκηαξ ζηδ ζηάζδ ημο θεςθμνείμο ή ηαλζδεφμκηαξ
ιπμνμφκ, ιέζς ημο ηζκδημφ ημοξ ηδθεθχκμο, κα ηάκμοκ ιάεδια (Ciampa, 2014). Κ πνυκμξ
ακαδζανενχκεηαζ εκηεθχξ ηαζ δ ιάεδζδ απμηηά εοεθζλία.
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Ένεοκεξ έδεζλακ υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ 200 θμζηδηχκ πμο παναημθμφεδζακ ηα
ακεζηναιιέκα ηιήιαηα ημο Ξιήιαημξ Κζημκμιζηχκ Απζζηδιχκ ημο Λακεπζζηδιίμο ημο
Ηασάιζ δήθςζε υηζ πνμηζιά αοηή ηδκ πναηηζηή ιε ιέζμ υνμ 3,9 (ζε ηθίιαηα 1 – 5) ηαζ ηδκ
ενβαζία ζε μιάδεξ ζηδκ ηάλδ ιε ιέζμ υνμ 3,7(Lage, Platt ηαζ Treglia,2000).Απίζδξ, θμζηδηέξ
πμο ζοιιεηείπακ ζε ακεζηναιιέκδ ηάλδ είπακ ιεβαθφηενμοξ ααειμφξ ζηζξ ενβαζίεξ ηαζ
ζηζξ ελεηάζεζξ, απυ ημοξ θμζηδηέξ πμο ζοιιεηείπακ ζε παναδμζζαηή ηάλδ (Amresh,
Carberry ηαζ Femiani,2013).

















Νιενλεθηήκαηα
Γ ακηεζηναιιέκδ ηάλδ αλζμπμζεί παναδμζζαηέξ ηαζ ζφβπνμκεξ παζδαβςβζηέξ εεςνίεξ.
Θειεθζχδδξ είκαζ δ εεςνία ημο επμζημδμιζζιμφ (Vygotsky). Κζ ιαεδηέξ «ηαηαζηεοάγμοκ»
ηδ βκχζδ ιέζα απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιε ημ ακενςπμβεκέξ ηαζ ημ εονφηενμ πενζαάθθμκ
ημοξ.
Λνμςεείηαζ δ αζςιαηζηή ηαζ δ αοεεκηζηή ιάεδζδ, ιε απμηέθεζια ημ μζημδυιδια ηδξ
βκχζδξ κα ηαείζηαηαζ δζανηέζηενμ δίκμκηαξ ζημκ εηπαζδεουιεκμ ηδ δοκαηυηδηα κα ηδ
πνδζζιμπμζήζεζ ζε πμζηίθεξ πενζζηάζεζξ.
Κζ Θέεξ Ξεπκμθμβίεξ πανέπμοκ ζημκ εηπαζδεοηζηυ ηδ δοκαηυηδηα κα ζπεδζάζεζ
δζαδναζηζηέξ ιαεδζζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ, εκχ μζ εηπαζδεουιεκμζ εκεαννφκμκηαζ κα
αλζμπμζήζμοκ ηα ιαεδζζαηά ενβαθεία ηαζ ηζξ θμνδηέξ ζοζηεοέξ ημοξ πνμηεζιέκμο κα
ακαηαθφρμοκ ηδ βκχζδ (Monahan et al., 2008).
Ιεηνλεθηήκαηα
Ξα ιμκηέθα ηδξ Ώκηεζηναιιέκδξ Δζδαζηαθίαξ (Flipped Learning) ζηδ ζπμθζηή
πναβιαηζηυηδηα ζοθθεζημφνβδζακ ιε ηα πνμαθήιαηα, ηα μπμία πανμοζζάζηδηακ ηαζ
μθείθμκηακ ζηδκ έθθεζρδ ηαηάθθδθςκ ηεπκμθμβζηχκ οπμδμιχκ ζημ ζπίηζ (π.π. ηαημπή
δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή, αδοκαιία ζφκδεζδξ ζημ δζαδίηηομ), ζηδκ ελμζηείςζδ ιε ηζξ κέεξ
ηεπκμθμβίεξ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ζηδκ ανπζηή δοζημθία πνμζανιμβήξ ζηδ κέα ιμνθή
ημο ιαεήιαημξ.
δ απμοζία άιεζδξ αθθδθεπίδναζδξ: μ ιαεδηήξ δεκ έπεζ άιεζδ απυηνζζδ ζημ ενχηδιά ημο
απυ ημ δάζηαθμ ή ημοξ ζοιιαεδηέξ ημο,
έθθεζρδ ημζκςκζημπμίδζδξ: μ ιαεδηήξ δεκ ένπεηαζ ζε πνμζςπζηή επαθή ιε ημοξ
ζοιιεηέπμκηεξ ζημ ίδζμ ιάεδια
έθθεζρδ ακηαβςκζζιμφ εθυζμκ μζ ιαεδηέξ δεκ αθθδθεπζδνμφκ άιεζα
αζοκέπεζα ζηδ ζοιιεημπή εη ιένμοξ ημο ιαεδηή θυβς έθθεζρδξ εθέβπμο
γδηήιαηα ηεπκμθμβζηχκ απαζηήζεςκ απυ ηδκ πθεονά ηςκ εηπαζδεομιέκςκ. Εφνζεξ
απαζηήζεζξ είκαζ ημ εφνμξ ηδξ ζφκδεζδξ ζημ δζαδίηηομ, μ ελμπθζζιυξ, μζ απαζηήζεζξ ζε
θμβζζιζηυ ηαζ μ ηνυπμξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ πνήζδξ ημο.
Λμθθέξ είκαζ ιάθζζηα μζ μζημβέκεζεξ, πμο θυβς μζημκμιζηχκ δοζημθζχκ, δεκ έπμοκ
πνυζααζδ ζημ Δζαδίηηομ απυ ημ ζπίηζ ημοξ. Ώοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια πμθθά παζδζά κα
ιδκ έπμοκ πνυζααζδ ζηδκ ημζκςκία ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ κα ιέκμοκ ηεπκμθμβζηά
ακαθθάαδηα ζε ζφβηνζζδ ιε άθθα παζδζά εφπμνςκ μζημβεκεζχκ. Ώοηυ εκηείκεζ ηζξ ρδθζαηέξ
ακζζυηδηεξ ηαζ ηδκ δζεφνοκζδ ημο ρδθζαημφ πάζιαημξ (Judge, 2005).
Οπκπεξάζκαηα
Κζ εζζαβςβή ηςκ ΞΛΑ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία έπεζ επζθένεζ πμθθέξ ηαζκμημιίεξ,
υπςξ είκαζ δ ακάπηολδ δζαδναζηζηχκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ, ηαζ έπεζ ακαααειίζεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ.
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Αζδζηυηενα, αοηυ πμο επζδζχηεζ δ Αονχπδ ιε ηδκ εζζαβςβή ηαζ ηδκ πνμχεδζδ ηςκ ΞΛΑ
ζηδκ εηπαίδεοζδ είκαζ: δ αεθηίςζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ ηαηάνηζζδξ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ, δ εκενβδηζηή ειπθμηή ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, δ
ζζυηζιδ πνυζααζδ ζηδκ πθδνμθμνία ηαζ ζηδκ βκχζδ, δ ακάπηολδ ιαεδζζαηχκ
δελζμηήηςκ, δ δδιζμονβία «ακμζηηχκ πενζααθθυκηςκ» ιάεδζδξ, πμο εοκμμφκ ηδκ
αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ δ δδιζμονβία
«εθηοζηζηχκ» ζπμθείςκ (Europa, 2017, European Commission, 2011).
Ώπυ ημοξ πμζηίθμοξ ηνυπμοξ αλζμπμίδζδξ ηςκ ΞΛΑ είκαζ δ ζπεδίαζδ ιζαξ
ακηεζηναιιέκδξ ηάλδξ πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζηδκ εηπαίδεοζδ. Γ αθθδθεπίδναζδ
ιε ηα άημια ηαζ ηα ηεπκμθμβζηά ιέζα εεςνείηαζ εειεθζχδδξ βζα ηδκ μζημδυιδζδ ηδξ
βκχζδξ. Ώπυ ηδ ζπμθζηή ζοιααηζηή ηάλδ έπμοιε ηδ δοκαηυηδηα κα ιεηααμφιε ζηδκ
εζημκζηή πναβιαηζηυηδηα, ζε οπενιέζα,, ζε δίηηοα, ζε μπηζημαημοζηζηά ιέζα, ζε
αθθδθεπζδναζηζηά ζοζηήιαηα ηαζ ζε οπμθμβζζηζηά πενζαάθθμκηα. Κ εηπαζδεοηζηυξ
ζπεδζαζιυξ δζαθμνμπμζείηαζ, θαιαάκμκηαξ οπ‘ υρζκ ηα κέα δεδμιέκα.Κ νυθμξ ημο
εηπαζδεοηζημφ αθθάγεζ, ηαεχξ δεκ είκαζ μ ιμκαδζηυξ ιεηαδυηδξ ηδξ βκχζδξ. Κ ιαεδηήξ
ειπθέηεηαζ εκενβά ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία, δ μπμία ελαημιζηεφεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ
ακάβηεξ ημο ηάεε εηπαζδεουιεκμο. Κζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα ζοκδοάζμοκ ηζξ πθδνμθμνίεξ
πμο πνμζθαιαάκμοκ έλς απυ ηδκ ηάλδ, κα αθθδθεπζδνάζμοκ ιε αοηέξ ηαζ ημοξ
ζοιιαεδηέξ ημοξ ιε εκενβυ ηνυπμ, πμο κα απμδεζηκφεζ υηζ έπμοκ αθμιμζχζεζ ημ
δζδαηηζηυ οθζηυ, ιε αάζδ ηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ ειπεζνίεξ ηαζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιέζς
μιαδζηχκ δναζηδνζμηήηςκ (Angelova et al, 2014). Γ αθθαβή απυ ηδκ παναδμζζαηή ζηδκ
ακεζηναιιέκδ ηάλδ δε πνεζάγεηαζ κα βίκεζ απυημια. Λνμζπαεχκηαξ μ ηαεδβδηήξ κα
εημζιάζεζ ηα πάκηα ζηδκ εκηέθεζα, ημ πζεακυηενμ είκαζ κα απμβμδηεοηεί. Νηαδζαηά, μ
εηπαζδεοηζηυξ ακαηαθφπηεζ ημ ιμκηέθμ πμο ημκ ελοπδνεηεί ηαζ ηάεε πνυκμ ημ ειπθμοηίγεζ
ακάθμβα ιε ηζξ ειπεζνίεξ ημο. Γ ααζζηή ζδέα είκαζ απθή: δ εεςνία ζημ ζπίηζ ηαζ δ πνάλδ
ζημ ζπμθείμ. Γ αθθαβή ζηδ κμμηνμπία ηαζ ζηδ θζθμζμθία ημο ιαεήιαημξ είκαζ έκα
επίπμκμ αθθά ηαζ ελαζνεηζηά πνήζζιμ ηαζ εκδζαθένμκ ηαλίδζ ζοκάκηδζδξ ημο ηαεδβδηή ιε
ημοξ ιαεδηέξ ημο.
Ξα παζδαβςβζηά μθέθδ πμο απμννέμοκ απυ ηδκ ακηεζηναιιέκδ δζδαζηαθία ηαζ ηα
ζοκενβαηζηά-δζηηοαηά πενζαάθθμκηα ιάεδζδξ, εηηυξ απυ ηδκ ακάδεζλδ ηδξ ημζκςκζηήξ
δζάζηαζδξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ηδ πνήζδ πμθθαπθχκ ιμνθχκ ακαπανάζηαζδξ
ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ πμθθχκ ηακαθζχκ επζημζκςκίαξ, ηδκ πανμπή πμθθαπθχκ επζπέδςκ
ιαεδζζαηήξ πνυζααζδξ, ηδκ έιθαζδ ζηδκ μιάδα, ηδ ζοκενβαζία, ηδκ αθθδθεπίδναζδ,
εκζζπφμοκ ημκ επζζηδιμκζηυ ζοθθμβζζιυ ηαζ μδδβμφκ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ -ιαεδηέξ ζηδκ
ακάπηολδ ιεηαβκςζηζηχκ δελζμηήηςκ, ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηαζ δδιζμονβζηυηδηαξ. Γ
αλζμπμίδζδ ηςκ ρδθζαηχκ ενβαθείςκ ζηδ ζπμθζηή πναβιαηζηυηδηα ιε ηδκ
Ώκηεζηναιιέκδ Δζδαζηαθία (Flipped Learning) δε ζημπεφεζ κα ιεηαζπδιαηίζεζ ημ
πενζαάθθμκ ιάεδζδξ, ιεηαθένμκηαξ ηδ δζδαζηαθία ζε έκα ενβαζηήνζμ οπμθμβζζηχκ ή
ιπνμζηά ζε έκακ επζηναπέγζμ οπμθμβζζηή, αθθά κα εκζςιαηχζεζ ιε επζηοπία ηαζ κα
ειπθμοηίζεζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ (Hamdan et al, 2013). Ξα ιμκηέθα ιζηηήξ
δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ (blended learning) ζοκδοάγμοκ ηδκ ηοπζηή (ζπμθζηή ηάλδ) ιε ηδ
ιδ ηοπζηή (απυ απυζηαζδ) ιάεδζδ (Shih, 2010) ή πνμζθένμοκ ηδ δοκαηυηδηα
δζαζφκδεζδξ ηςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ (Γuffaker, 2005; Duffy & Bruns, 2006) ζηα
πθαίζζα ηδξ δζενεοκδηζηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ βκχζδξ. Κ εηπαζδεοηζηυξ είκαζ μ
δζαιεζμθααδηήξ ηδξ βκχζδξ, μ ειροπςηήξ ηαζ μ ζοκημκζζηήξ πμο μνβακχκεζ ηα αήιαηα
ηδξ ζηαθςζζάξ πάκς ζηδκ μπμία μζ ιαεδηέξ μζημδμιμφκ ηδ βκχζδ (Collis & Moonen,
2005). Ώπμηηά πθέμκ ηαεμδδβδηζηυ ηαζ οπμζηδνζηηζηυ νυθμ πνδζζιμπμζχκηαξ ζζημθυβζα,
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είηε ςξ ενβαθεία δζαπείνζζδξ ηςκ ιαεδζζαηχκ ακηζηεζιέκςκ είηε ςξ πενζαάθθμκηα
οθμπμίδζδξ ζπεδίςκ ενβαζίαξ (projects). Απζπθέμκ ιπμνεί κα ηα πνδζζιμπμζήζεζ ςξ
δθεηηνμκζηυ θάηεθμ ιαεήιαημξ (e – portfolio) πνμηεζιέκμο κα οπμζηδνίλεζ ηαζ κα
αλζμθμβήζεζ ηδκ πνυμδμ ηςκ ιαεδηχκ ημο ή ςξ πχνμ δζαθυβμο, ακαημζκχζεςκ ηαζ
δδιμζίεοζδξ δναζηδνζμηήηςκ. Ώπχηενμξ ζημπυξ είκαζ μζ ιαεδηέξ κα δζαεέημοκ ζημ
ορδθυηενμ δοκαηυ επίπεδμ ηζξ ζηακυηδηεξ ηαζ δελζυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ ζηδκ ημζκςκία
ημο 21μο αζχκα, μζ μπμίεξ πενζθαιαάκμοκ ηδκ άνζζηδ, δυηζιδ ηαζ ζοκεηή πνήζδ ηςκ
ηεπκμθμβζχκ πθδνμθμνίαξ ηαζ επζημζκςκίαξ. Γ αθθαβή ζηάζδξ ηςκ ιαεδηχκ απαζηεί
πνυκμ. Ώπαναίηδημξ πανάβμκηαξ βζα κα επζηεοπεεί αοηή είκαζ δ εθανιμβή ηςκ ΞΛΑ κα
εκζςιαηχκεηαζ ζε δναζηδνζυηδηεξ ηαζ εηπαζδεοηζηέξ πνάλεζξ βεκζηυηενα, μζ μπμίεξ εα
ζημπεφμοκ ζηδκ εκενβδηζηή ιάεδζδ, ιέζα απυ ηδκ ειπθμηή ηςκ ιαεδηχκ ζε αοεεκηζημφ
ηφπμο δναζηδνζυηδηεξ (Ξγζιμβζάκκδξ & Νζυνεκηα 2007).
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Νεξίιεςε
Νημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ κα ακαδεζπεεί μ ηαηαθοηζηυξ νυθμξ ημο Δζεοεοκηή Νπμθζηήξ
Ημκάδαξ ηαζ ημ ζηοθ ηδξ δβεζίαξ πμο αζηεί βζα ηδκ εζζαβςβή ηαζ ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ηαζκμημιίαξ
ζημ ζπμθείμ πμο δζμζηεί. Απζπεζνείηαζ κα πανμοζζαζηεί δ έκκμζα ηδξ ζπμθζηήξ δβεζίαξ ηαζ κα
θςηζζηεί μ πνςηαβςκζζηζηυξ νυθμξ ημο δζεοεοκηή-δβέηδ ςξ πανάβμκηα εζζαβςβήξ.
Θέμεηο-θιεηδηά: ζπμθείμ, δβεζία, δζεοεοκηήξ, ηαζκμημιία, εηπαίδεοζδ

Γηζαγσγή
Γ ηαζκμημιία ςξ εκένβεζα πμο παναηηδνίγεηαζ απυ κέα, πνςημπμνζαηή ακηίθδρδ ηςκ
πναβιάηςκ (Aνζζημηέθεζμ Λακεπζζηήιζμ Θεζζαθμκίηδξ). Γζα κα οπάνλεζ ιζα ηαζκμημιία
είκαζ ακαβηαίμξ μ μναιαηζζιυξ ηδξ, ζπεδζαζιυξ ηδξ ηαζ δ εθανιμβή ηδξ, δ ακάπηολδ ημο
δζδαηηζημφ πνμζςπζημφ, ιε απχηενμ ζημπυ ηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ γςήξ ηςκ
ακενχπςκ. Νφιθςκα ιε ημκ Ηπεθεδάηδ (2007) «ηαζκμημιία είκαζ ιζα δζαδζηαζία αθθαβήξ
εκυξ ή πενζζζμηένςκ ζημζπείςκ πμο επζηοβπάκμκηαζ ιε ηδκ πνςημαμοθία ηςκ ιεθχκ ημο,
έπμκηαξ ςξ ζηυπμ ηδκ ακηζιεηχπζζδ πνμαθδιαηζηχκ ηαηαζηάζεςκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημκ
μνβακζζιυ ηαζ ημ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ δναζηδνζμπμζείηαζ». Αηπαζδεοηζηά θμβζζιζηά,
ζοκενβαηζηά ηαζ δζαδζηηοαηά ενβαθεία, εζημκζημί ηυζιμζ, πενζαάθθμκηα ημο Web 2.0,
εηπαζδεοηζηή νμιπμηζηή, πμθοιέζα, επελενβαζηέξ ηεζιέκμο, εηπαζδεοηζηέξ πφθεξ,
θςηυδεκηνμ, εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα πμο έπμοκ ζπεδζαζηεί βζα εηπαζδεοηζημφξ
ζημπμφξ, δεκ πενζμνίγμκηαζ ζηδ αεθηίςζδ ηςκ παναδμζζαηχκ δζδαηηζηχκ πναηηζηχκ
αθθά εκηάζζμκηαζ ςξ βκςζηζηά-ιαεδζζαηά ενβαθεία ζε υθα ηα ιαεήιαηα, ιε ζηυπμ ηδκ
οπμζηήνζλδ κέςκ παζδαβςβζηχκ πνμζεββίζεςκ, πμο πνμςεμφκ ηδκ εκενβυ ζοιιεημπή
υθςκ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ μδδβμφκ ζηδκ μοζζαζηζηή εκίζποζδ ηδξ ιάεδζδξ (Becta, 2008,
OFSTED, 2011, P21, 2009).
Ηαηλνηνκία θαη Νξνώζεζε
Γ ηεθαθή ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ είκαζ μ Δζεοεοκηήξ, «δ ηανδζά ηδξ εηπαίδεοζδξ»
(Λαπαβεςνβίμο, 2002). Κ ΝαΎηδξ (2007) ακαθένεζ υηζ «δ εηπαζδεοηζηή δζμίηδζδ μνίγεηαζ ςξ
δ δζαδζηαζία μνεμθμβζηχκ ζοκδοαζιχκ δζαθυνςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο πενζηθείεζ δ
ζοκενβαηζηή πνμζπάεεζα ηςκ δζμζηδηζηχκ μνβάκςκ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ δ μπμία ζημπεφεζ
ζηδκ επίηεολδ ηςκ ακηζηεζιεκζηχκ ζημπχκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιμκάδςκ». Κ πονήκαξ ηδξ
ζπμθζηήξ ιμκάδαξ είκαζ μ εηπαζδεοηζηυξ, μ μπμίμξ ηαθείηαζ κα παίλεζ έκα ηαεμνζζηζηυ νυθμ
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ζημ ζφβπνμκμ ζπμθείμ ηςκ πμθθαπθχκ πνμηθήζεςκ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ αθθαβχκ ημο
21μο αζχκα. Γ εζζαβςβή ηςκ ηαζκμημιζχκ-αθθαβχκ ζηδκ ζπμθζηή ηαεδιενζκυηδηα
απμηεθεί ααζζηυ πανάβμκηα ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημοθημφναξ ημο
ζπμθείμο. Νε ιζα ζπμθζηή ιμκάδα μζ ηαζκμημιίεξ είκαζ δφζημθμ κα οζμεεηδεμφκ, επεζδή δ
ζοκήεεζα ηαζ μζ ζηυπμζ δεκ ημ επζηνέπμοκ. Ώοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια ιζα ιενίδα
εηπαζδεοηζηχκ κα ενβάγμκηαζ ζεεκανά πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ, εκχ ακηζεέηςξ μζ
άθθμζ κα ακηζζηέημκηαζ ζεεκανά, δδιζμονβχκηαξ πνμαθήιαηα ή απαλζχκμκηαξ ηζξ
πνμζπάεεζεξ ηςκ οπένιαπςκ ηδξ ηαζκμημιίαξ (Mintzberg 1979).Κοζζχδδ πνμτπυεεζδ βζα
ηδκ απμηεθεζιαηζηή εηπαζδεοηζηή δβεζία απμηεθεί δ ζηακυηδηα δζαπείνζζδξ αθθαβχκ
(Everd & Morris, 1999). Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ έκαξ απμηεθεζιαηζηυξ δβέηδξ πνέπεζ κα
είκαζ ζε εέζδ κα θένεζ ζημ ζπμθείμ ηαζκμημιίεξ ηαζ αθθαβέξ ηαεχξ ηαζ κα πνμζανιυγεηαζ
ζηζξ ζφβπνμκεξ ηαηαζηάζεζξ (Yan Piaw & Lay Ting, 2014). O δζεοεοκηήξ πνζκ πανμοζζάζεζ
ηδκ εηπαζδεοηζηή αθθαβή πμο εα πναβιαημπμζδεεί ζημ ζπμθείμ, εα πνέπεζ κα
δζαιμνθχζεζ ημ ηαηάθθδθμ ηθίια ηαζ κα δδιζμονβήζεζ ηδκ ημοθημφνα εηείκδ πμο εα
μδδβήζεζ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ κα απμδεπεμφκ ηδκ αθθαβή ηαζ κα ηδκ οθμπμζήζμοκ.
ΐαζζηή πνμτπυεεζδ είκαζ κα βκςνίγεζ ηδκ ημοθημφνα ημο ζπμθείμο πμο δζμζηεί ηαζ κα
παναημθμοεεί ηζξ εζςηενζηέξ ηαζ ελςηενζηέξ επζδνάζεζξ πμο εα θένεζ δ ζοβηεηνζιέκδ
αθθαβή πμο πνμηείκεζ. «Ε επίθοζδ πνμαθδιάηςκ ιεηαλφ ζπμθείμο-βμκέςκ, μ οπεναμθζηυξ
θυνημξ ενβαζίαξ, δ ζοιιυνθςζδ ιε ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία ηαζ δ έβηονδ δζεηπεναίςζδ
ηςκ εβηοηθίςκ» (Ηπάθζμο, 2005), ημκ ακαβηάγεζ κα είκαζ ακηζιέηςπμξ ιε πμθθά
πνμαθήιαηα. Γζα κα δδιζμονβδεεί έκα ηθίια εοπανίζηδζδξ ηαζ ζηακμπμίδζδξ ζε υθμοξ ημοξ
ειπθεηυιεκμοξ (Λαζζανδήξ, 2001) ηαζ κα ιπμνέζεζ κα ακηαπμηνζεεί ιε επζηοπία ζηζξ
οπμπνεχζεζξ ημο, εα πνέπεζ (Ώββεθυπμοθμξ, at_all, 2002):
Nα είκαζ ζοκεπχξ εκδιενςιέκμξ βζα ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία, κα βκςνίγεζ πάνα πμθφ
ηαθά ηαζ κα εθανιυγεζ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζμίηδζδξ.
Θα είκαζ «μναιαηζζηήξ» ηαζ κα ηαηακμήζεζ ημοξ ααζζημφξ ζημπμφξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ
εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ.
Θα είκαζ δζεοεοκηήξ-δβέηδξ. Ώοηυ ημ παναηηδνζζηζηυ πδβάγεζ απυ ηδκ πνμζςπζηυηδηά
ημο, ηζξ ειπεζνίεξ, ηζξ ζηακυηδηέξ ημο, ηζξ ακάβηεξ ηαεχξ ηαζ ηδκ ακηίθδρδ ημο νυθμο ημο.
Απμιέκςξ, κα ηαθθζενβεί ζοκεπχξ ηα παναηηδνζζηζηά αοηά.
Θα παναηηδνίγεηαζ απυ ααζζηέξ δζμζηδηζηέξ ζηακυηδηεξ ηαζ δελζυηδηεξ ηαζ κα ιδκ
ααζίγεηαζ ιυκμ ζηα αηαδδιασηά ημο ηοπζηά πνμζυκηα.
Θα δζαεέηεζ ηα ηαηάθθδθα πνμζυκηα. Ξέημζα εεςνμφκηαζ ημ υναια, δ πίζηδ, δ
δδιζμονβζηυηδηα, δ ζηακυηδηα κα επζημζκςκεί ηαζ κα δέπεηαζ ηζξ απυρεζξ ηςκ άθθςκ, δ
αηεναζυηδηα, δ αθζθμηένδεζα, κα είκαζ ηαζκμηυιμξ, εζθζηνζκήξ, ηαζ κα ειπκέεζ ειπζζημζφκδ.
Μ ξόινο ηνπ εγέηε-ζηπι εγεζίαο
Γ δβεζία εκυξ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ απμηεθεί έκακ απυ ημοξ ηονζυηενμοξ
πανάβμκηεξ βζα κα επέθεμοκ ιεηαζπδιαηζζηζηέξ αθθαβέξ. Εαηά ζοκέπεζα, μ νυθμξ πμο
δζαδναιαηίγεζ μ «δβέηδξ εηπαζδεοηζηυξ» ςξ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ είκαζ ελίζμο
ζδιακηζηυξ, ηαεχξ απμηεθεί ηδκ ηεθαθή ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ είκαζ
απαναίηδημ κα εθανιυγεζ ηαζκμημιίεξ επζθέβμκηαξ ηζξ ηαηάθθδθεξ ζηναηδβζηέξ βζα ηδκ
απμηεθεζιαηζηή ηαζ αζχζζιδ εθανιμβή ηαζ δζάποζή ημοξ (Normore, 2004). To δβεηζηυ ζηοθ
είκαζ αοηυ πμο επδνεάγεζ ημ πνμζςπζηυ, πνμηεζιέκμο κα ζοβηνμηήζεζ ηζξ πνμζςπζηέξ ή
μιαδζηέξ αλίεξ (Goldman, 1998).Νοκεπχξ, βζα ιζα ζπμθζηή ιμκάδα μ «ηαθυξ» δβέηδξ
απμηεθεί ημ πνυηοπμ ιίιδζδξ, ημ θενέθςκμ κέςκ ζδεχκ πνμξ οθμπμίδζδ. Εαηά ημκ
Ηπανμφηα (2009) ηαθυξ δβέηδξ είκαζ αοηυξ πμο ιπμνεί κα ιεηαδχζεζ ημ ιήκοια, κα δχζεζ
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έκα ημζκυ υναια ζημοξ μπαδμφξ ημο ηαζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ μπαδμί ημο ιπμνεί
κα είκαζ μζ ζοκάδεθθμζ ημο, μζ ιαεδηέξ, αηυια ηαζ μζ ηδδειυκεξ αοηχκ. Λζμ ζοβηεηνζιέκα,
μ εηπαζδεοηζηυξ δβέηδξ είκαζ αοηυξ πμο ιπμνεί κα αθμοβηναζηεί ηα πνμαθήιαηα πμο
δζέπμοκ ηδκ ημζκυηδηα ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα ηα επζθφζεζ (Μάπηδξ& ΐζηζζθάηδ,
2007). Γζα πανάδεζβια, ημ εέια ηδξ ηαζκμημιίαξ απμηεθεί έκα πνυαθδια ηαζ πανάθθδθα
ιζα ιεβάθδ πνυηθδζδ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ δβέηδ. Απίζδξ, δβέηδξ είκαζ αοηυξ πμο
ζοκεζδδημπμζεί ηδκ επζηαηηζηή ακάβηδ ηδξ επμπήξ ιαξ βζα εηπαζδεοηζηέξ αθθαβέξ ηαζ ςξ
«μναιαηζζηήξ» αζηεί απμηεθεζιαηζηή δβεζία βζα κα επέθεμοκ μζ ακαιεκυιεκεξ αθθαβέξ.
Έπμκηαξ αοηά ηαηά κμο μ Fullan (2001) δζαηφπςζε ηα πέκηε ααζζηά ζοζηαηζηά ηδξ
απμηεθεζιαηζηήξ δβεζίαξ, ηα μπμία μδδβμφκ αοηυιαηα ζε εηπαζδεοηζηέξ αθθαβέξ. Ξμ
πνχημ είκαζ αοηυ πμο εέθεζ ηδκ δβεζία κα ζοκαζζεάκεηαζ ημκ δεζηυ ζημπυ (moral purpose)
θεζημονβίαξ ηδξ, εκχ πανάθθδθα κα εκζηενκίγεηαζ ηδκ επζηαηηζηή ακάβηδ βζα αθθαβέξ ζηδκ
δζαδζηαζία (changeprocess) ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ. Έκα άθθμ παναηηδνζζηζηυ είκαζ δ
μζημδυιδζδ ζπέζεςκ ζοκενβαζίαξ(relationship) ιεηαλφ αοηχκ πμο αζημφκ ηδκ δβεζία ηαζ
ζε αοημφξ πμο ηδκ δέπμκηαζ. Ώπαναίηδημ ζοζηαηζηυ είκαζ ηαζ δ ακηαθθαβή βκχζεςκ
(knowledgesharing) ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ. Ακ ηέθεζ, απαναίηδημ
ζημζπείμ είκαζ μζ απμθάζεζξ (coherencemaking) πμο εα πανεμφκ απυ ηδκ δβεζία κα
παναηηδνίγμκηαζ απυ ζοκμπή ηαζ ζοκέπεζα (Kugelmas & Ainscow, 2004). Κ ηνυπμξ
δζαπείνζζδξ ηδξ ελμοζίαξ ηνίκμοκ έκα εηπαζδεοηζηυ-δβέηδ ςξ απμηεθεζιαηζηυ ή υπζ.
Ηάθζζηα, ακαθυβςξ ιε ηζξ πναηηζηέξ πμο οζμεεηεί, ιπμνεί κα ζοβηαηαθεπεεί δ δβεζία ημο
ζε ηάπμζα ηαηδβμνία(Coleman & Earley, 2005). Λζμ ζοβηεηνζιέκα, δ Coleman(2005)
παναεέηεζ ηάπμζα ζηοθ δβεζίαξ ηα μπμία αθεκυξ ζοκδβμνμφκ ζηδκ δζεηπεναίςζδ
εηπαζδεοηζηχκ αθθαβχκ, αθεηένμο δ εηάζημηε ηαηδβμνία δβεζίαξ εζηζάγεζ ημ εκδζαθένμκ
ηδξ ζε δζαθμνεηζηυ επίηεκηνμ (differentfocus). Κζ ηαηδβμνίεξ ή αθθζχξ ηα ζηοθ δβεζίαξ πμο
έπεζ μνίζεζ εκ ζοκημιία είκαζ ηα ελήξ, «ε εθπαηδεπηηθή εγεζία» (instructional) δ μπμία
ζημπεφεζ ζηδκ ίδζα ηδκ δζαδζηαζία ηδξ εηπαίδεοζδξ, δδθαδή πχξ κα ιαεαίκμοκ μζ ιαεδηέξ,
έηζζ μζ δβέηεξ ιεηαθένμοκ ηζξ ελεζδζηεοιέκεξ βκχζεζξ ημοξ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ, υπμο ιε
ηδκ ζεζνά ημοξ μζ εηπαζδεοηζημί ηάκμοκ πνήζδ αοηχκ ηςκ ηεπκζηχκ ζηα πθαίζζα ηδξ ηάλδξ
ημοξ. Νηδ ζοκέπεζα, άθθμ έκα ζηοθ δβεζίαξ είκαζ δ «κεηαζρεκαηηζηηθή» (transformational)
ή «ζπλαιιαγήο» (transactional) δ μπμία ζηδνίγεηαζ ζηδκ ζηακυηδηα ημο δβέηδ κα
μνβακχκεζ ηα ιέθδ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ, χζηε κα επέθεεζ ιζα ζηαεενή ηαζ δζανηήξ
ακάπηολδ, εκχ δεκ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ ηοπζηή, βναθεζμηναηζηή δζαπείνζζδ, ηδκ μπμία
μνίγεζ μ κυιμξ. Γ ιεηαζπδιαηζζηζηή δβεζία είκαζ έκαξ ηφπμξ δβεζίαξ πμο ηαζνζάγεζ
ηαθφηενα ζε εηπαζδεοηζημφξ μνβακζζιμφξ πμο επζδζχημοκ ηδκ ηαζκμημιία ηαζ ηδκ αθθαβή
ηαζ πανάθθδθα δζαεέημοκ ηδκ απαναίηδηδ αοημκμιία (Εαηζανυξ, 2008). Νηα ίδζα
δδιμηναηζηά πθαίζζα ηζκείηαζ ηαζ δ «ζπκκεηνρηθή» δβεζία(participative) ηαεχξ μ δβέηδξ
ιε δίηαζμ ηνυπμ ηαηαιενίγεζ ζε επζιένμοξ μιάδεξ εηπαζδεοηζηχκ δζάθμνεξ ανιμδζυηδηεξ,
ιε απμηέθεζια δ θήρδ απμθάζεςκ κα είκαζ ιζα αλζμηναηζηή ηαζ δίηαζα ηαηακειδιέκδ
δζαδζηαζία ζημ ζφκμθμ. Νφιθςκα ιε ημκ Bass (1985), μ ζοκαθθαηηζηυξ εηπαζδεοηζηυξ
δζεοεοκηήξ-δβέηδξ πνμζπαεεί κα ζηακμπμζήζεζ ηζξ ακάβηεξ ηςκ οθζζηαιέκςκ ημο (π.π.
ορδθέξ μζημκμιζηέξ απμθααέξ) ιε ακηάθθαβια ηδκ ακηαπυδμζδ ημοξ ζε ένβμ ή οπδνεζία
(π.π. δέζιεοζδ βζα ορδθή παναβςβζηυηδηα). Ώκηίεεηα, μ δζεοεοκηήξ πμο αζηεί
ιεηαζπδιαηζζηζηή δβεζία, δεκ επζδζχηεζ κα δζαηδνήζεζ ημ status quo, δζαεέηεζ λεηάεανμ
υναια βζα αθθαβή ηαζ ηαζκμημιία, είκαζ πανζζιαηζηυξ, «πανςεεί» πκεοιαηζηά ημοξ
οθζζηάιεκμοξ κα είκαζ δδιζμονβζημί (δζακμδηζηυξ πανςεδηήξ) ηαζ οπμζηδνίγεζ (αημιζηυξ
οπμζηδνζηηήξ) ηδκ πνμζςπζηή ημοξ ακάπηολδ (Bass & Avolio, 1994; Menon – Eliophotou,
2011; Λαζζανδήξ, 2012;
Robbins & Judge, 2011). Κ ιεηαζπδιαηζζηζηυξ δβέηδξ
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παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ημο εηπαζδεοηζημφ δβέηδ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
δ μπμία εκζζπφεζ ηδ δδιζμονβζηυηδηα ηαζ ηα ηίκδηνα ηςκ ηεθεοηαίςκ ζηδκ μνβάκςζδ
(Burns, 1978). Νφιθςκα ιε ημκ Bass (1985) μζ δφμ ιμνθέξ δβεζίαξ είκαζ ζοιπθδνςιαηζηέξ,
εκχ μζ Hoy & Miskel (2013) οπμζηδνίγμοκ υηζ δ ιεηαζπδιαηζζηζηή δβεζία ιπμνεί κα
δζδαπεεί ηαζ εάκ ζοκδοαζηεί ιε ηδ ζοκαθθαηηζηή δβεζία είκαζ δοκαηυκ κα ζοιαάθθεζ ζηδκ
αημιζηή ηαζ μιαδζηή ελέθζλδ ζημκ εηπαζδεοηζηυ μνβακζζιυ. Απζπνμζεέηςξ, δ
«ελδερόκελε» δβεζία (contingent) ηαηά ηδκ μπμία μ δβέηδξ πνμζανιυγεζ ή δζαθμνμπμζεί
ημκ ηνυπμ πμο αζηεί ηδκ ελμοζία ημο, ακαθυβςξ ιε ηζξ πενζζηάζεζξ μζ μπμίεξ εκδεπμιέκςξ
κα επζηάζζμοκ ηάπμζα αθθαβή (Coleman & Earley, 2005). Ηάθζζηα, δ ζπεηζηή αζαθζμβναθία
πμο αζπμθείηαζ ιε εέιαηα δβεζίαξ ηαζ δζαπείνζζδξ, ζοβηθίκεζ ζημ βεκζηυηενμ ζοιπέναζια
υηζ βζα κα είκαζ έκαξ δζεοεοκηήξ απμηεθεζιαηζηυξ, χζηε κα ζοιαάθεζ ζηζξ εηπαζδεοηζηέξ
αθθαβέξ, εα πνέπεζ κα είκαζ ηαζ δβέηδξ ηαζ ιάκαηγεν (Μάπηδξ & ΐζηζζθάηδ, 2007). Ηε άθθα
θυβζα, κα ζοκδοάγεζ έκα ηνάια απυ δζμζηδηζηέξ (managing) ηαζ δβεηζηέξ (leading)
ζηακυηδηεξ. Ακ ηαηαηθείδζ, ζφιθςκα ιε ημκ West-Burnham (1997) μ δβέηδξ ηάκεζ ζςζηά
πνάβιαηα (doing the right things), εκχ μ δζμζηδηήξ ηάκεζ ηα πνάβιαηα ζςζηά (doing
things right) (Μάπηδξ & ΐζηζζθάηδ, 2007).
Οπκπεξάζκαηα
Κ δζεοεοκηήξ ημο ζπμθείμο εα πνέπεζ κα δίκεζ ηδκ ίδζα πνμζμπή ηαζ ζδιαζία ηυζμ ζηζξ
δβεηζηέξ εηθάκζεζξ ημο επαββέθιαημξ υζμ ηαζ ζηζξ δζαπεζνζζηζηέξ θεζημονβίεξ αοημφ
(Μάπηδξ & ΐζηζζθάηδ, 2007). Απίζδξ, μ δζεοεοκηήξ ημπμεεηείηαζ ζε αοηή ηδκ εέζδ ιε ηδκ
πνμζδμηία υηζ εα δζαπεζνζζηεί ηδ ζπμθζηή ιμκάδα, αθθά ηαζ υηζ εα απμηεθέζεζ ημ θαιπνυ
πανάδεζβια πνμξ ιίιδζδ βζα ημοξ ζοκαδέθθμοξ ημο εηπαζδεοηζημφξ. Θα πνέπεζ κα είκαζ
λεηάεανμξ ςξ πνμξ ημκ ηαεμνζζιυ εοεοκχκ, νυθςκ ηαζ μνίςκ, εκχ εα θεζημονβεί ςξ
ιέκημναξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (Kugelmass, 2003). Aπυ ηζξ ένεοκεξ θαίκεηαζ κα έπεζ
πνςηανπζηυ ηαζ ηαηαθοηζηυ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ δδιζμονβζημφ εηπαζδεοηζημφ ηαζ δεζημφ
ηθίιαημξ, ημοθημφναξ, ζημπμφ ηαζ μνάιαημξ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ (JonChaoHong & YiChinLu, 2006; Vandenberghe, 1995; Λαζζανδή, 2001 )ιέζς ηδξ εκενβμπμίδζήξ ημο βζα ηδκ
ακάπηολδ ηθίιαημξ πνμζπάεεζαξ, επζδίςλδξ, επαββεθιαηζηήξ ελέθζλδξ, επζηοπίαξ,
επζημζκςκίαξ, ακάδναζδξ, ζοιιεημπήξ, πνςημαμοθίαξ, αθθδθμτπμζηήνζλδξ ηαζ
ζοκαδεθθζηυηδηαξ, ηνζηζηήξ ηαζ αθθαβήξ. Ηπμνεί ειιέζςξ κα δδιζμονβήζεζ ηδκ αάζδ
ακάπηολδξ ημζκχκ αλζχκ ηαζ πεπμζεήζεςκ (Bredenson & Johanson, 2000) ηαζ ηαηά
ζοκέπεζα βυκζιμ έδαθμξ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ηαζκμηυιμο ηθίιαημξ ηαεζενχκμκηαξ
«ημοθημφνα αθθαβήξ» (Fullan, 2002). Ηέζα ζε έκα ηέημζμ πθαίζζμ, απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ
απμηεθεί κα ιπμνεί κα ακηζθαιαάκεηαζ ηζξ βεκζηυηενεξ ακάβηεξ αθθά ηαζ ηα εζδζηά
παναηηδνζζηζηά ηδξ πενζννέμοζαξ αηιυζθαζναξ ηυζμ ιέζα υζμ ηαζ έλς απυ ηδ ζπμθζηή
ιμκάδα (Hirsch, π.δ.Cohen & Ball, 2006) αθθά ηαζ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηαζ πνμηθήζεζξ πμο
ιπμνεί αοηή κα ακηζιεηςπίζεζ ηαηά ηδκ υθδ πμνεία. . Κ δζεοεοκηήξ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ
δεκ ανηεί κα πενζμνίγεηαζ ζηεκά ζηα δζμζηδηζηά ηαζ εηπαζδεοηζηά ημο ηαεήημκηα, αθθά
ηαθείηαζ κα έπεζ ζοιιεημπή ζε εέιαηα πμο εηδδθχκμκηαζ πνζκ απυ ηδ δζδαζηαθία
(δζαιυνθςζδ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ) αθθά ηαζ ζε εέιαηα πμο ακαδεζηκφμκηαζ ιεηά
ηδ δζδαζηαθία ηαζ ακελάνηδηα απ‘ αοηή υπςξ ζοκενβαζία ιε θμνείξ, βμκείξ η.ά
(Λαπακαμφι, 2000). Κζ δζεοεοκηέξ απαζηείηαζ πθέμκ κα έπμοκ ιζα ζοκμθζηή άπμρδ ηυζμ
βζα ημ επάββεθιά ημοξ, υζμ ηαζ βζα ημ ζπμθείμ ημοξ, ηδ δμιή ηαζ ηδκ ημοθημφνα ημο
(Ηαονμβζχνβμξ, 1999). Κ Μεξ (2005) οπμζηδνίγεζ υηζ μ δζεοεοκηήξ, δζαδναιαηίγεζ
ζδιακηζηυ νυθμ ςξ θμνέαξ ηαζ δζαιμνθςηήξ ηδξ ζπμθζηήξ ημοθημφναξ ηαεχξ είκαζ
οπεφεοκμξ βζα ηδ ιεηάδμζή ηδξ ζημ δζδαηηζηυ πνμζςπζηυ, ζημοξ ιαεδηέξ, ζημοξ βμκείξ,
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αθθά ηαζ ζηδκ εονφηενδ ημζκςκία. Νφιθςκα ιε ημ ΝαΎηδ (2005), δ ζπμθζηή δζεφεοκζδ είκαζ
απμηεθεζιαηζηή υηακ ζοβηθίκμοκ μζ πνμζδμηίεξ ημο δζεοεοκηή-δβέηδ ηαζ ηςκ
οθζζηαιέκςκ ημο. Γ ζφβπνμκδ ακηίθδρδ ηδξ δβεζίαξ ζηα ζπμθεία είκαζ επζηεκηνςιέκδ ζηδ
ιάεδζδ ηαζ εεςνείηαζ ιζα εειεθζχδδξ ζοκζζηχζα ημο εηπαζδεοηζημφ μνβακζζιμφ ηαζ είκαζ
ιένμξ ημο νυθμο ημο δζεοεοκηή ημο ζπμθείμο κα ακαπηφλεζ δβεηζηέξ ηαζ ιαεδζζαηέξ
ζηακυηδηεξ ιέζα ζημ ζπμθείμ. Γ δβεζία δζαδίδεηαζ ζε μθυηθδνμ ημκ εηπαζδεοηζηυ
μνβακζζιυ ηαζ μ πανάβμκηαξ ηθεζδί δεκ είκαζ μ δβέηδξ αθθά δ δβεζία. Γ εηπαζδεοηζηή
δβεζία έπεζ ςξ απχηενμ ζηυπμ ιε ηδκ εθανιμβή ηδξ κα επζθένεζ εηπαζδεοηζηέξ αθθαβέξ
ηαζ κα μδδβδεεί ημ ζπμθείμ ζηδκ παζδαβςβζηή αλζμπμίδζδ ηςκ ΞΛΑ ηαζ ηςκ ηαζκμηυιςκ
πνμβναιιάηςκ αθθάγμκηαξ ηδκ ημοθημφνα ηαζ ημ ηθίια ζημ ζπμθείμ.
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Νεξίιεςε
Λμθθμί εηπαζδεοηζημί, πανυθμ πμο ζοιιεηέπμοκ ζε επζιμνθχζεζξ ηαζ ζειζκάνζα, πνμαθδιαηίγμκηαζ
βζα ημ πχξ εα δζελαπεεί δ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία ζε ζπμθζηυ επίπεδμ ζημ ιάεδια ηδξ Ξεπκμθμβίαξ
ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο (ζφιθςκα ιε ηδκ οπ΄ ανζει.: 150038/Δ2/15-09-2016). Ώκ εα πνέπεζ, δδθαδή, κα
πνδζζιμπμζήζμοκ ιία επζζηδιμκζηή ιέεμδμ ηυζμ βζα ηδκ απυηηδζδ βκχζεςκ υζμ ηαζ βζα ηδκ
επίθοζδ πνμαθδιάηςκ (Cohen & Manion,1997:16-17). Mε ηδκ πανμφζα ενβαζία επζδζχηεηαζ κα
βκςνίζεζ μ εηπαζδεοηζηυξ ηα δζάθμνα είδδ ενεοκχκ ηαζ κα ιδκ ιείκεζ ιε ηδκ πεπμίεδζδ υηζ δ
ένεοκα πενζμνίγεηαζ ζε ένεοκεξ επζζηυπδζδξ ηαζ άθθεξ πμζμηζηέξ ιεευδμοξ. Λανάθθδθα,
επζδζχηεηαζ κα βκςνίζεζ ζημοξ ιαεδηέξ ημο ημκ επζζηδιμκζηυ ηνυπμ δζελαβςβήξ ηαζ ζοββναθήξ
ιζαξ ένεοκαξ ιζηνήξ ηθίιαηαξ, αθθά ηαζ κα ιπμνεί κα ακηζιεηςπίζεζ μ εηπαζδεοηζηυξ ηδκ ένεοκα ςξ
ιζα ακαηαθοπηζηή ιέεμδμ ηαζ υπζ ιζα ιδπακζηή δζαδζηαζία, βζα κα ηδκ αλζμπμζήζεζ, εκ ηέθεζ, ζηδκ
δζδαηηζηή πνάλδ. Γ πανμφζα ενβαζία εα αμδεήζεζ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ πμο δζδάζημοκ ημ ιάεδια
ηδξ Ξεπκμθμβίαξ ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο (αν.πνςη.:137437/Γ2/02-09-2014 Ο.Ώ.(Φ.Α.Ε. ΐ΄2406), κα
ηαηακμήζμοκ ηα ααζζηά εέιαηα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ένεοκαξ ιε επζζηδιμκζηή αάζδ, ιε απχηενμ
ζημπυ κα μδδβδεεί μ ιαεδηήξ ζημ κα απμηηήζεζ ηνζηζηή εεχνδζδ ζηδ δζελαβςβή ιίαξ
αζαθζμβναθζηήξ ακαγήηδζδξ ζε αζαθζμεήηεξ ηαζ ζημ internet, κα δζαιμνθχζεζ μ ιαεδηήξ οπμεέζεζξ
ή ενεοκδηζηά ενςηήιαηα, κα ζπεδζάγεζ ηαζ κα θένεζ εζξ πέναξ ιζα ένεοκα, κα ιπμνεί κα επελενβαζηεί
ηαζ κα αλζμθμβεί ηα δεδμιέκα ,κα ιπμνεί κα δζαηοπχκεζ ηα ζοιπενάζιαηα, ηαεχξ επίζδξ κα
ηαθθζενβδεεί δ ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ δ ηνζηζηή ημο ζηακυηδηα.
Θέμεηο θιεηδηά: ένεοκα, ιαεδηήξ, Ξεπκμθμβία, Γοικάζζμ

Γηζαγσγή
Νηδκ ζδιενζκή επμπή ηδξ αθθαβήξ ηαζ ηδξ ηαζκμημιίαξ , ημ γδημφιεκμ βζα ρδθζαηυ ή βζα
κέμ βναιιαηζζιυ, ένπεηαζ κα οπμζηδνίλεζ ιζα ζοκμθζηή πνμζπάεεζα αθθαβήξ ημο ζπμθείμο,
ηυζμ ζημ επίπεδμ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ (Δαβδζθέθδξ & Δεθδβζάκκδ, 2004; Δ.Ξ.Ο., 2011;
Εοκδβυξ, η.ά., 2002) υζμ ηαζ ζημ επίπεδμ ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ δζμίηδζδξ (Δδιαηυπμοθμξ &
Λακαβζςηαηυπμοθμξ, 2011). H επζιυνθςζδ έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ μ αηνμβςκζαίμξ θίεμξ
ηδξ επαββεθιαηζηήξ ακάπηολδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ςξ μ δνυιμξ ημο μπμίμο μζ
εηπαζδεοηζημί ιπμνμφκ κα ηαηαηηήζμοκ κέεξ δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηαζ κα εκζζποεμφκ
ζημ κα επζκμήζμοκ ηαζ κα πεζναιαηζζημφκ ιε κέεξ πναηηζηέξ. Έκαξ εονφηενμξ μνζζιυξ ηδξ
επζιυνθςζδξ είκαζ υηζ απμηεθεί δζαδζηαζία ελαηνίαςζδξ ηςκ οθζζηάιεκςκ ζηακμηήηςκ,
υνςκ, ειπεζνζχκ ηαζ εκδζαθενυκηςκ ζε έκακ μνβακζζιυ ηαεχξ ηαζ δζαδζηαζία
μζημδυιδζδξ ηαζ ζοιπθήνςζήξ ηδξ (Newton & Tarrant,1992). Λμθθμί εηπαζδεοηζημί,
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πανυθμ πμο ζοιιεηέπμοκ ζε επζιμνθχζεζξ ηαζ ζειζκάνζα, πνμαθδιαηίγμκηαζ βζα ημ πχξ
εα δζελαπεεί δ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία ζε ζπμθζηυ επίπεδμ ζημ ιάεδια ηδξ Ξεπκμθμβίαξ ηδξ
Γ΄ Γοικαζίμο .Ώκ εα πνέπεζ, δδθαδή, κα πνδζζιμπμζήζμοκ ιία επζζηδιμκζηή ιέεμδμ ηυζμ
βζα ηδκ απυηηδζδ βκχζεςκ υζμ ηαζ βζα ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ (Cohen &
Manion,1997:16-17). Ιεηζκχκηαξ απυ ηδκ παναδμπή πςξ ημ ζφβπνμκμ ζπμθείμ μθείθεζ κα
πνμεημζιάγεζ ημοξ ιαεδηέξ βζα ηδ ιεθθμκηζηή ημοξ γςή ηαζ κα ημοξ ελμπθίγεζ ιε ηζξ
απαναίηδηεξ δελζυηδηεξ πμο εα ημοξ επζηνέρμοκ κα ακηαπελέθεμοκ ζηζξ πνμηθήζεζξ ημο
ιεθθμκηζημφ ημοξ ενβαζζαημφ ηαζ ημζκςκζημφ αίμο, ιε ηδκ πανμφζα ενβαζία επζδζχηεηαζ
κα βκςνίζεζ μ εηπαζδεοηζηυξ ζημοξ ιαεδηέξ ημο ημκ επζζηδιμκζηυ ηνυπμ δζελαβςβήξ ιζαξ
ένεοκαξ ιζηνήξ ηθίιαηαξ, αθθά ζε ηεθζηή αάζδ κα ιπμνεί κα ακηζιεηςπίζεζ μ ιαεδηήξ ηδκ
ένεοκα ςξ ιζα ακαηαθοπηζηή ηαζ υπζ ιζα ιδπακζηή δζαδζηαζία.
Θεσξεηηθό Νιαίζην ηεο Δηδαθηηθήο Ναξέκβαζεο
Ηε δεδμιέκμ υηζ μζ ζδιενζκμί εηπαζδεοηζημί δεκ έπμοκ απμηηήζεζ ενεοκδηζηυ οπυααενμ
απυ ηδ ααζζηή ημοξ εηπαίδεοζδ, ηίεεηαζ ημ ενχηδια ηάης απυ πμζεξ πνμτπμεέζεζξ
ιπμνμφκ μζ εηπαζδεοηζημί κα δζελάβμοκ ένεοκα ζημ πθαίζζμ ημο ιαεήιαημξ ηαζ κα
ζοιιεηέπμοκ εκενβά μζ ιαεδηέξ ζηδ δζελαβςβή ηδξ. Κζ εηπαζδεοηζημί απυ ηδκ άθθδ
ακαγδημφκ δζανηχξ ιεευδμοξ ηαζ ζηναηδβζηέξ πμο εα δδιζμονβήζμοκ ηίκδηνα ζημοξ
ιαεδηέξ βζα ζοιιεημπή ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία ηαζ πμο εα ηάκμοκ
απμηεθεζιαηζηυηενδ ηδ ιάεδζδ. Ξμ ζηεπηζηυ ηδξ δζδαηηζηήξ αοηήξ πανέιααζδξ ααζίζηδηε
ζηδ δζαπίζηςζδ υηζ δ δζενεοκδηζηή, αζςιαηζηή ηαζ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ ιπμνεί κα ειπθέλεζ
ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ θμβζηά ημοξ ιαεδηέξ ζε ιζα δδιζμονβζηή δζαδζηαζία πνμαθδιαηζζιμφ
(Piaget, 1977), πνμςεχκηαξ ηδκ εκενβυ ζοιιεημπή ηαζ αοηεκένβεζα.
Οηόρνη ηεο έξεπλαο είλαη νη καζεηέο:
 κα ηζκδημπμζδεμφκ κα αζπμθδεμφκ πενζζζυηενμ ιε εέιαηα πμο αθμνμφκ
ηαεδιενζκά ημοξ εκδζαθένμκηα
 κα ηαθθζενβήζμοκ ηζξ ενεοκδηζηέξ ημοξ δελζυηδηεξ
 κα ηαθθζενβήζμοκ ηζξ δελζυηδηεξ ημοξ ζηδ δδιζμονβζηή αλζμπμίδζδ ηςκ Ξ.Λ.Α.
ηαεχξ ηαζ ηζξ βκχζεζξ πμο απέηηδζακ απυ ηα άθθα ιαεήιαηα
 κα αεθηζχζμοκ ηζξ δελζυηδηεξ ημοξ ζηδκ αββθζηή βθχζζα ηάκμκηαξ πνήζδ αββθζηήξ
αζαθζμβναθίαξ
 κα απμηηήζμοκ εεηζηή ζηάζδ ηαζ ειπεζνία ζηδκ μιαδζηή ενβαζία ηαζ ηδ
ζοκενβαζία
 κα ηαθθζενβήζμοκ ζηακυηδηεξ ιεεμδμθμβζημφ παναηηήνα.
 κα εκζζποεεί δ ηνζηζηή ημοξ ζηέρδ ηαζ ζηακυηδηα
 κα απμηηήζμοκ αοημπεπμίεδζδ
 κα ελαζηδεμφκ ζημκ ηνυπμ πανμοζίαζδξ οθζημφ ηαζ ηεθζημφ πνμσυκημξ μιαδζηήξ
ενβαζίαξ ιε πνήζδ Web 2.0 εθανιμβχκ
Ν‘ έκα ενεοκδηζηυ ζπέδζμ εα πνέπεζ κα ζοιπενζθαιαάκμκηαζ:
 Κ ηίηθμξ
 Λενζβναθή ημο εέιαημξ
 Νημπυξ ηαζ ζηυπμζ
 Ξα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα
 Κζ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ ένεοκα
 Γ ιεεμδμθμβία
 Γ δζαδζηαζία ακάθοζδξ ηςκ δεδμιέκςκ
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ΐζαθζμβναθία

Μξγάλσζε ηεο Δηδαθηηθήο Ναξέκβαζεο
1. Δηαηύπσζε Γξεπλεηηθώλ Γξσηεκάησλ
Γ δζαηφπςζδ ενεοκδηζηχκ ενςηδιάηςκ απμηέθεζε ηαηά ηδ δζαδζηαζία ημο ζπεδζαζιμφ
ημο πεζνάιαημξ ιζα πμθφηζιδ παζδαβςβζηή δναζηδνζυηδηα. Ξμ ενεοκδηζηυ ενχηδια
πνέπεζ κα ιπμνεί κα δζενεοκδεεί ειπεζνζηά ηαζ κα ζοιαάθθεζ ζηδ βκχζδ. Νε ηάεε αήια ηδξ
ένεοκαξ, απυ ηδκ εφνεζδ ηαζ δζαηφπςζδ ημο ενεοκδηζημφ ενςηήιαημξ ιέπνζ ηδ ζοββναθή
ηδξ ενβαζίαξ, δ επζζηυπδζδ ηδξ ζπεηζηήξ αζαθζμβναθίαξ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ πδβή ζδεχκ
ηαζ κα πανάβεζ θφζεζξ(Βάπμξ,2010).
2. Γίδε έξεπλαο
Γ επζζηδιμκζηή ένεοκα είκαζ εκπεηξηθή, δδθαδή ζηδνίγεηαζ ζηδκ άιεζδ ειπεζνία ημο
ενεοκδηή.
2.1 Ννζνηηθή Έξεπλα
Γ Λμζμηζηή Ένεοκα απμζημπεί ζηδ ζοθθμβή δεδμιέκςκ ηα μπμία ιπμνμφκ κα
πμζμηζημπμζδεμφκ(κα βίκμοκ ιεηνήζζια), έηζζ χζηε κα ηαηαζηεί δοκαηυκ κα ζοβηνζεμφκ
ιε άθθα δεδμιέκα. Κ ζπεδζαζιυξ ηδξ πμζμηζηήξ ένεοκαξ είκαζ πζμ δφζημθμξ επεζδή απαζηεί
ελεζδίηεοζδ ζηα δεδμιέκα ηα μπμία ζοθθέβμκηαζ, αθθά δ ακάθοζή ημοξ, ζδζαίηενα ιε ηδ
πνήζδ ημο excel πμο ηαηέπμοκ μζ ιαεδηέξ, ιπμνεί κα βίκεζ πζμ απθή.
2.2 Νεηξακαηηθή Έξεπλα θαη έξεπλα Νεδίνπ
Γ πεζναιαηζηή ένεοκα δζελάβεηαζ ζε πχνμ εθεβπυιεκμ απυ ημκ ενεοκδηή(ενβαζηήνζμ),
υπμο νοειίγεζ ηζξ ζοκεήηεξ εκχ δ ένεοκα πεδίμο δζελάβεηαζ ζε πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ, ζημ
πχνμ δνάζδξ ημο θοζζημφ ή ημο ημζκςκζημφ θαζκμιέκμο.
2.3 Ννηνηηθή Έξεπλα
Γ Λμζμηζηή Ένεοκα απμζημπεί ζηδ ζοθθμβή ζημζπείςκ πμο αθμνμφκ ζηζξ ειπεζνίεξ, ηζξ
ακηζθήρεζξ, ηα αζζεήιαηα ή ηζξ ηνίζεζξ ηςκ αηυιςκ.
3. Πν Γξσηεκαηνιόγην
Γ ζοθθμβή ζημζπείςκ ιέζς ηδξ πνήζδξ ενςηδιαημθμβίμο απμηεθεί ιζα απυ ηζξ πθέμκ
πνδζζιμπμζμφιεκεξ ηεπκζηέξ ζηζξ ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ, αθμφ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα
ζοθθμβήξ ζημζπείςκ απυ πμθθά άημια ιέζα ζε ζπεηζηά ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια. Κζ
ενςηήζεζξ ιπμνμφκ κα αθμνμφκ βεβμκυηα, ενιδκείεξ, ζηάζεζξ, ζοιπενζθμνέξ ηαζ δνάζεζξ
ηςκ οπμηεζιέκςκ, αθθά ηαζ κα ζημπεφμοκ ζηδκ ελαηνίαςζδ ηδξ εζθζηνζκμφξ απάκηδζδξ.
Ξίεεηαζ ημ ενχηδια ακ μζ ενςηήζεζξ εα είκαζ ακμζηημφ ή ηθεζζημφ ηφπμο. Απεζδή μζ
ενςηήζεζξ ακμζηημφ ηφπμο είκαζ δφζημθμ κα απακηδεμφκ απυ ημοξ ενςηχιεκμοξ(υζμζ δεκ
είκαζ ελμζηεζςιέκμζ ιε ηδ βναπηή βθχζζα) ηαζ μζ ενςηήζεζξ αοημφ ημο ηφπμο δοζημθεφμοκ
ηδκ ηςδζημπμίδζδ(απαζηείηαζ εζδζηή επελενβαζία),βζα ηζξ πμζμηζηέξ ένεοκεξ ζοκζζηάηαζ δ
πνήζδ ενςηδιαημθμβίμο ηθεζζημφ ηφπμο, ηαεχξ αοηέξ ηςδζημπμζμφκηαζ εη ηςκ πνμηένςκ
ηαζ δζεοημθφκμοκ ηδκ πμζμηζημπμίδζδ ηςκ ζημζπείςκ. Νηζξ ενςηήζεζξ ηθεζζημφ ηφπμο
πνμηείκμκηαζ μ ενςηχιεκμξ κα δζαθέλεζ ιία ή πενζζζυηενεξ απακηήζεζξ ή ηαζ απακηήζεζξ
υπςξ «δεκ λένς», «δεκ απακηχ», «άθθδ άπμρδ». Γ βθχζζα εα πνέπεζ κα είκαζ ηαηακμδηή,
μζ ενςηήζεζξ κα ελοπδνεημφκ ημ ζηυπμ ηδξ ένεοκαξ, κα οπάνπεζ ζαθήκεζα, κα ιδκ
οπάνπμοκ δζπθέξ ενςηήζεζξ, ηαηεοεοκυιεκεξ, ή ενςηήζεζξ παβίδαξ ή «θμνηςιέκεξ»
ενςηήζεζξ(αοηέξ πμο δζαπναβιαηεφμκηαζ πενζζζυηενα ημο εκυξ εέιαηα).Ξμ
ενςηδιαημθυβζμ εα είκαζ ζφκημιμ ηαζ εα ημκίγεηαζ δ ακςκοιία ημο ενςηδεέκημξ. Γ
ζοιπθήνςζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο ιπμνεί κα είκαζ μιαδζηυ(ζε ιζα αίεμοζα), αημιζηυ
ιέζς e-mail ιε πνήζδ google forms(παιδθυ ηυζημξ, ιεβαθφηενμ δείβια), ή απυ
ζοκεκηεοηηέξ (ιε πνμζςπζηή επαθή ή ιε mail).
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4. Ε Οπλέληεπμε
Αίκαζ δ ζογήηδζδ δφμ ή πενζζζυηενςκ αηυιςκ «ιε εζδζηυ ζημπυ ηδκ απυηηδζδ ζπεηζηχκ
ιε ηδκ ένεοκα πθδνμθμνζχκ»(ΐάιαμοηαξ,1998:229). Γ ενεοκδηζηή ζοκέκηεολδ δζαηνίκεηαζ
ζε ζοκέκηεολδ ιε έκα άημιμ(εθεφεενδ, διζδμιδιέκδ, ηοπμπμζδιέκδ) ηαζ ζε μιαδζηή
ζοκέκηεολδ (πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ πμζμηζηή ένεοκα).
5. Ιεζνδνινγία
Γ ιέεμδμξ είκαζ δ πθήνδξ πμνεία απυ ηδ δζαηφπςζδ ηςκ οπμεέζεςκ ςξ ηδκ επαθήεεοζή
ημοξ, δδθαδή είκαζ ιζα θμβζηή δζαδζηαζία πμο αημθμοεμφιε βζα κα πνμζεββίζμοιε ηδ
βκχζδ. Θα πνέπεζ κα ημκζζηεί ιε ζαθήκεζα:
Λμζμζ ηαζ πυζμζ ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ένεοκα
Λχξ ζοβηεκηνχεδηακ ηα δεδμιέκα ηδξ ένεοκαξ
Ξα ιέζα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ ένεοκά ημοξ(πχξ έβζκε δ ιέηνδζδ ηςκ ιεηααθδηχκ,
πμζα ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμ ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ επζθέπεδηε ηαζ βζαηί)
Ηε πμζμ ζηαηζζηζηυ παηέημ έβζκε δ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ
Λχξ ελεθίπεδηε δ δζαδζηαζία(πχνμξ ηαζ πνυκμξ)
6. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
Νημ ηεθάθαζμ αοηυ εηηίεεκηαζ ηα ενεοκδηζηά εονήιαηα, ηα μπμία ζηδκ πμζμηζηή ένεοκα
ιπμνεί κα παναηίεεκηαζ ιε ηδ ιμνθή πζκάηςκ ηαζ ζηαηζζηζηχκ δζαβναιιάηςκ(πνήζδ
ζηαηζζηζημφ παηέημο excel), εκχ ζηδκ πμζμηζηή ιπμνεί κα παναηίεεκηαζ εηηεηαιέκα
απμζπάζιαηα απυ ηα θυβζα ηςκ ενεοκχκηςκ. Νοβηέκηνςζδ ηαζ ηαλζκυιδζδ ημο οθζημφ:
Νημ ζηάδζμ αοηυ, μζ ιαεδηέξ – ιέθδ ηάεε μιάδαξ, ζοκενβάγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ βζα κα
επζθέλμοκ ηα πζμ εκδζαθένμκηα ζημζπεία ηδξ ενβαζίαξ ημοξ. Εάεε ιαεδηήξ ηδξ μιάδαξ
ζοιιεηέπεζ εκενβά, ακαθαιαάκμκηαξ ζοβηεηνζιέκμοξ νυθμοξ (βζα πανάδεζβια, ακαγήηδζδ
πθδνμθμνζχκ απυ αζαθία ηδξ αζαθζμεήηδξ ημο ζπμθείμο ή ημ δζαδίηηομ, πνμεημζιαζία
πανμοζίαζδξ,).
7. Γπηζθόπεζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο
Γ ηάεε ένεοκα ζηδνίγεηαζ ζε πνμδβμφιεκεξ πμο έπμοκ ηαηαβναθεί ηαζ δδιμζζεοηεί ζε
αζαθία, δζδαηημνζηέξ δζαηνζαέξ, επζζηδιμκζηά πενζμδζηά, ακαημζκχκεζξ ζε επζζηδιμκζηά
ζοκέδνζα ηαζ ζε ακαθμνέξ εεζιζηχκ μνβακζζιχκ. Γ αζαθζμβναθζηή επζζηυπδζδ αθμνά ζε
αζαθζμβναθία, ανενμβναθία, πδβέξ ζημ δζαδίηηομ, αάζεζξ δεδμιέκςκ CD-ROM.Έκα γήηδια
πμο πνέπεζ κα μνβακχζμοιε ζςζηά είκαζ ζημκ ηνυπμ ηαηαπχνδζδξ ηςκ αζαθζμβναθζηχκ
ακαθμνχκ, ζηδκ ελμζηείςζδ ιε ηδκ δθεηηνμκζηή δζενεφκδζδ ηαζ ζηδ δοκαηυηδηα
πνυζααζδξ ζε αζαθζμεήηεξ.
8. Δεκνζίεπζε απνηειεζκάησλ
Απζζηδιμκζηυ είκαζ αοηυ πμο ηάκμοκ μζ επζζηήιμκεξ (Cohen, Manion, 1997: 29-30). Γ
επζζηδιμκζηή ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ ηαζ δ ημζκμπμίδζδ ηδξ κέαξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ
πμο απέηηδζακ ιέζς ηδξ ένεοκαξ, δδθαδή μ παναηηδνζζιυξ ηςκ ενεοκδηζηχκ
απμηεθεζιάηςκ ςξ «επζζηδιμκζηχκ», βίκεηαζ είηε ιε επίζδιδ επζηφνςζδ απυ ιέθδ ηδξ
επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ , υπςξ δ δδιμζίεοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ζε ζοκέδνζμ ιε
ηνζηέξ(1μ Ηαεδηζηυ Νοκέδνζμ Ένεοκαξ ηαζ Απζζηήιδξ, Ώεήκα, Ηάνηζμξ 2017), είηε ιε
δδιμζίεοζδ ζε επζζηδιμκζηυ πενζμδζηυ, είηε ιε δδιμζίεοζδ ζε αζαθίμ (ιμκμβναθία ή άνενμ
ζε ζοθθμβζηυ ηυιμ ιε ακαθμνέξ ηαζ ηνζηζηέξ πμο έπεζ).Γ δζάποζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ
ιπμνεί κα βίκεζ ζε υθδ ηδκ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα ζηα πθαίζζα ηδξ εειαηζηήξ
εαδμιάδαξ(Ο.Λ.Α&Θ.: 23-12-2016 Ών. Λνςη. Φ20.1/220482/Δ2 ) ακ ημ εέια είκαζ ζπεηζηυ
ηαζ ιπμνεί κα εκηαπεεί ζηζξ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ(Δζαηνμθή ηαζ πμζυηδηα γςήξ, Λνυθδρδ
εεζζιμφ ηαζ ελανηήζεςκ, Έιθοθεξ Ξαοηυηδηεξ). Νοκεπχξ, δ ηαζκμηυιμξ δζαδζηαζία
«απθχκεηαζ ζημκ πχνμ ημο πνυκμο», απμηηχκηαξ «επζημζκςκζαηυ ζηυπμ ηαζ
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επζημζκςκζαηή πνμμπηζηή», εκχ μζ ιαεδηέξ εηπαζδεφμκηαζ ζημ νυθμ ημο ζοββναθέα ιε
«δδιυζζα έηθναζδ» ιέζα ζε αοεεκηζηέξ ζοκεήηεξ (ΘζημθαΎδμο, 2009).
9. Οπγγξαθή Γξγαζίαο
Γ ζοββναθή ηδξ ενβαζίαξ ηαθυ εα είκαζ κα ανπίζεζ απυ ηα πνχηα ζηάδζα ηδξ ενβαζίαξ ηαζ
υπζ υηακ ηεθεζχζεζ ημ ενεοκδηζηυ ιένμξ. Κ επζαθέπςκ εηπαζδεοηζηυξ δεκ είκαζ δζμνεςηήξ
ηεζιέκςκ βζα κα αζπμθδεεί ιε μνεμβναθζηά ηαζ ζοκηαηηζηά θάεδ, ιπμνεί υιςξ κα ηάκεζ
ζπυθζα ηαζ οπμδείλεζξ. Αίκαζ πνμηζιυηενμ κα ιδκ βίκεηαζ δ ζοββναθή ζε πνχημ εκζηυ
πνυζςπμ, αθθά κα βίκεηαζ δζαηφπςζδ ηδξ ιμνθήξ: «δ πανμφζα ενβαζία πναβιαηεφεηαζ...»,
«δ ένεοκα έδεζλε…». Αίκαζ ζδιακηζηυ κα ημκζζηεί πχξ εα θαίκμκηαζ ζημ ηείιεκμ υζα έπεζ
δακεζζηεί μ ιαεδηήξ(π.π. ζφιθςκα ιε ημκ Cohen,L.(1997) ηαζ μζ αζαθζμβναθζηέξ κα βίκμκηαζ
ιε ημ ζφζηδια APA. Νηδ ζοββναθή ηςκ ενεοκδηζηχκ ακαθμνχκ ηδξ πμζμηζηήξ ένεοκαξ εα
πνέπεζ κα ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηα παναηάης ηεθάθαζα:
Αζζαβςβή
Θεςνδηζηυ ιένμξ
Ηεεμδμθμβία Ένεοκαξ
Ώπμηεθέζιαηα Ένεοκαξ
Νογήηδζδ απμηεθεζιάηςκ
Νοιπενάζιαηα-Λνμηάζεζξ βζα ημ ιέθθμκ
ΐζαθζμβναθία
Λανάνηδια(ημ ενςηδιαημθυβζμ)

ΤΞΓΟ
6

1-2

1

1

8

4

4

1

ΓΞΓΡΚΑ
Θεςνδηζηυ
Οπυααενμ
Ένεοκαξ
Δζαηφπςζδ
Ανεοκδηζηχκ
Ανςηδιάηςκ
Πςνζζιυξ
μιάδεξΕαεμνζζιυξ
Μυθςκ

ζε

Νφκηαλδ
Ανςηδιαημθμβίμο
Δζελαβςβή
Ένεοκαξ
Ώκάθοζδ
Ώπμηεθεζιάηςκ
Νοββναθή
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ενβαζίαξ

Λανμοζίαζδ
Ώπμηεθεζιάηςκ

10.
ξν
λνδ
ηάγ
ξακ
κα
πιν
πνί

εζεο έξεπλαο
11. Ναξάδεηγκα θαιήο πξαθηηθήο
Λαναεέημοιε ηδκ πενίθδρδ ηαζ ημ ενςηδιαημθυβζμ ηδξ ένεοκαξ πμο δζελήπεδ απυ μιάδα
ιαεδηνζχκ ημο 4μο Γοικαζίμο Ώβνζκίμο ηαζ πανμοζζάζηδηε ζημ 1Κ Ηαεδηζηυ Νοκέδνζμ
Ένεοκαξ ηαζ Απζζηήιδξ: «Ιε ηδκ πανμφζα ενβαζία ιεθεηήεδηε δ πνήζδ ημο δζαδζηηφμο
ζημοξ ιαεδηέξ ηδξ Α, Β, Γ Γοικαζίμο, ημο 4μο Αβνζκίμο. Δζακειήεδηε ενςηδιαημθυβζμ
ηθεζζημφ ηφπμο ηαζ ηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα αθμνμφκ: ηδκ αζθάθεζα ζηα ημζκςκζηά
δίηηοα, ηζξ χνεξ εκαζπυθδζδξ ηςκ εθήαςκ ζημ δζαδίηηομ, ηδκ πνήζδ ηςκ ιέζςκ
ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ, ημκ εηθμαζζιυ ιέζμο δζαδζηηφμο, ημκ ηνυπμ πνυζααζδξ, ηδκ δθζηία
έκανλδξ πνήζδξ ημο δζαδζηηφμο ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ. Ε ιέεμδμξ ηδξ ένεοκαξ είκαζ δ
ειπεζνζηή .Σμ ενςηδιαημθυβζμ δζακειήεδηε απυ ημ Δεηέιανζμ ημο 2016 ιέπνζ ημκ
Ζακμοάνζμ 2017.Σα απμηεθέζιαηα επελενβάζηδηακ απυ ηδκ ενεοκδηζηή μιάδα ζηα πθαίζζα
ημο ιαεήιαημξ ηδξ Σεπκμθμβίαξ. Ε ζηαηζζηζηή ακάθοζδ έβζκε ιε ημ ζηαηζζηζηυ παηέημ
excel.»
Γξσηεκαηνιφγην γηα ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν
Σάλδ: Α/ Β/ Γ βοικαζίμο
Φφθμ: Αβυνζ/ Ημνίηζζ
1.Έπεζξ Ε/Τ;
□ ΚΑΖ □ ΟΥΖ
2.Έπεζξ πνυζααζδ ζημ δζαδίηηομ ζπίηζ ζμο;
□ ΚΑΖ □ ΟΥΖ
3.Έπεζξ Ε/Τ ζημ δςιάηζυ ζμο;
□ ΚΑΖ □ ΟΥΖ
4.ε πμζα δθζηία λεηίκδζεξ κα πνδζζιμπμζείξ ημ δζαδίηηομ;
5.Παίγεζξ δζαδζηηοαηά παζπκίδζα;
□ ΚΑΖ □ ΟΥΖ
6.Υνδζζιμπμζείξ ηα ιέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ;
□ ΚΑΖ □ ΟΥΖ
7.Έπεζξ κηναπεί βζα ηάηζ πμο είδεξ ζημ δζαδίηηομ;;
□ ΚΑΖ □ ΟΥΖ
8.Έπεζξ απεζθδεεί ιέζς δζαδζηηφμο;
□ ΚΑΖ □ ΟΥΖ
9.Έπεζξ εηθμαίζεζ ιέζς δζαδζηηφμο;
□ ΚΑΖ □ ΟΥΖ
10.Έπεζξ δχζεζ πμηέ πνμζςπζηά ζημζπεία ζε ηάπμζμκ πμο βκχνζζεξ ζημ δζαδίηηομ;
□ ΚΑΖ □ ΟΥΖ»( Λαπασςάκκμο ΐαζζθζηή_et_al,2017)
Οπκπεξάζκαηα – Ιαζεζηαθά Απνηειέζκαηα
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Ηε αάζδ ηδκ παναηήνδζδ ηδξ δζδαηηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζημ 4μ Γοικάζζμ Ώβνζκίμο μζ
ιαεδηέξ πμο ζοιιεηείπακ εκενβά ηαηά ηδκ υθδ πμνεία ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ
έδεζλακ ζδζαίηενα ζηακμπμζδιέκμζ απυ ηδκ εκενβυ ζοιιεημπή ηςκ ζοιιαεδηχκ ημοξ απ΄
υθμ ημ ζπμθείμ. Γ αθθδθεπίδναζδ ιέζς ηδκ ζοκενβαηζηχκ ενβαθείςκ ιάεδζδξ έδεζλε κα
ημοξ ηζκδημπμζεί ζδζαίηενα. ΐαζζηυ πθεμκέηηδια ημο project ακαδείπηδηε δ πνμζέββζζδ ηδξ
ζπμθζηήξ βκχζδξ ιε εκαθθαηηζηυ ηαζ πνςηυηοπμ ηνυπμ, δ μπμία αμήεδζε ημοξ ιαεδηέξ
ζηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζή ηδξ. Ώκαθοηζηυηενα, ζε παζδαβςβζηυ επίπεδμ, ζδιακηζηή
οπήνλε δ δζαεειαηζηυηδηα, ηαεχξ ζοκδοάζηδηακ ηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα ηδξ Γθχζζαξ,
ηδξ Ζμβμηεπκίαξ ηαζ ηδξ Λθδνμθμνζηήξ. Νοκμθζηά, δ οθμπμίδζδ ηδξ ένεοκαξ ζοκέααθθε ζηδ
ιεηαηυπζζδ ημο ηέκηνμο αάνμοξ ηδξ δζδαζηαθίαξ απυ ηδ δζδαηηζηή ημο ακηζηεζιέκμο
(παναδμζζαηέξ ιέεμδμζ δζδαζηαθίαξ) ζηδ δζδαηηζηή ημο εκενβμφ οπμηεζιέκμο, πμο
απμηεθεί ζφβπνμκδ-εκαθθαηηζηή δζδαηηζηή πνμζέββζζδ (Εμζζοαάηδ, 2003). Νφιθςκα ιε
αοηή, δ έιθαζδ ζηδ δζδαζηαθία δίκεηαζ ζηδκ ηζκδημπμίδζδ ημο ιαεδηή, μ μπμίμξ
εκενβμπμζείηαζ ηαζ απμηηά πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία.Κζ ιαεδηέξ
αοηεκενβμφκ ηαζ ακαθαιαάκμοκ πνςημαμοθίεξ, ζοκενβάγμκηαζ ηαζ πνδζζιμπμζμφκ
εκαθθαηηζημφξ ηνυπμοξ εφνεζδξ πθδνμθμνζχκ, μζ μπμίεξ, θυβς ημο αζςιαηζημφ ηαζ
επμπηζημφ ηνυπμο πνυζθδρήξ ημοξ, απμηημφκ ζφκημια ημ παναηηήνα ηςκ βκχζεςκ. Νηδ
δναζηδνζυηδηα μζημδυιδζδξ ηδξ κέαξ βκχζδξ ζοιιεηείπακ εκενβά ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ
δμιήξ ηδξ πανμοζίαζδξ ηαεχξ ηαζ ζηδκ ζοββναθή ηδξ ενβαζίαξ. Λνμηεζιέκμο κα
δζενεοκδεμφκ ηαθφηενα μζ δοζημθίεξ ηαζ μζ απυρεζξ ηςκ ζοιιαεδηχκ ημοξ ηαζ κα
απακηδεμφκ ηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα , πνμηάεδηε απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ιαεδηέξ βζα ημ
ζπεδζαζιυ
ηαζ
ηδκ
οθμπμίδζδ
ιζαξ
ένεοκαξ,
δ
πνήζδ
δθεηηνμκζημφ
ενςηδιαημθμβίμο(google forms) (Ώθελμφδα, 2015). Απίζδξ, ηαηά ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ
δζδαηηζηήξ αοηήξ πανέιααζδξ, πνδζζιμπμζήεδηε δ ζοκενβαηζηή ηαζ μιαδμζοκενβαηζηή
ιάεδζδ ιέζς ηδξ ενβαζίαξ ζε μιάδεξ, δίκμκηαξ ζηδκ ακαγήηδζδ ηδξ βκχζδξ ιζα
ημζκςκζημπμθζηζζιζηή δζάζηαζδ.
Λανυθμ πμο μζ πενζζζυηενεξ ένεοκεξ βίκμκηαζ απυ ιειμκςιέκμοξ εηπαζδεοηζημφξ
πμο ηάκμοκ ιεηαπηοπζαηέξ ζπμοδέξ ζε πακεπζζηήιζα, δ ένεοκα ιέζα απυ ημ ιάεδια ηδξ
Ξεπκμθμβίαξ, ιπμνεί κα εζζαπεεί ςξ ηαζκμημιία, ηαζ ςξ έκκμζα κα ειπενζέπεηαζ ζηδκ
αθθαβή ηαζ κα αθμνά ζε ηάηζ ηαζκμφνβζμ πμο δεκ οπήνπε πνμδβμοιέκςξ (Εςκζηακηίκμο,
2005), επεζδή ιπμνμφκ κα ειπθαημφκ υθμζ μζ ιαεδηέξ . πςξ οπμζηδνίγεζ μ Εαράθδξ
(1995), ηα ηεθεοηαία πνυκζα δζαιμνθχκεηαζ ιία εκηεθχξ δζαθμνεηζηή ακηίθδρδ ημο νυθμο
ημο εηπαζδεοηζημφ. Γζα κα ηάκεζ ζςζηά ηδ δμοθεζά ημο δε θηάκεζ πζα κα ζηδνίγεηαζ ζηδκ
πνμζςπζηυηδηα ή ημ ηαθέκημ ημο, αθθά πνέπεζ κα εειεθζχκεζ επζζηδιμκζηά ηζξ εκένβεζέξ
ημο πάκς ζηζξ βκχζεζξ πμο ημο δίκμοκ μζ ζπεηζηέξ ιε ημ επάββεθιά ημο επζζηήιεξ. Γ
ζοκεπήξ αφλδζδ ηδξ βκχζδξ απαζηεί απυ ημ ζφβπνμκμ εηπαζδεοηζηυ δζανηή εκδιένςζδ
ηαζ επζιυνθςζδ, πνάβια πμο ήηακ άβκςζημ ηαζ πενζηηυ ζε παθζυηενμοξ εηπαζδεοηζημφξ.
Ώοηυ αέααζα, δε ζδιαίκεζ πςξ μζ επζιμνθχζεζξ πνέπεζ κα έπμοκ ηοπζηυ παναηηήνα αθθά
μοζζαζηζηυ. Γ ακάβηδ βζα ζειζκάνζα ειπεζνζημφ πενζεπμιέκμο είκαζ ημ ζοιπέναζια ιεηά
απυ ημ ηέθμξ ηάεε είδμοξ επζιυνθςζδξ, πςνίξ ςζηυζμ κα ζηακμπμζείηαζ ηάεε θμνά, ιε
ημοξ εηπαζδεοηζημφξ κα ακανςηζμφκηαζ ηζ έιαεακ, ηαζ πμφ εα ημοξ πνδζζιεφζμοκ ζηδκ
ηάλδ, αιθζζαδηχκηαξ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια. Απίζδξ, ιπμνεί κα βίκεζ απυ ημζκμφ ηαζ
ζοκενβαηζηά, ιέζς ηδξ ελέηαζδξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ πναηηζηήξ ζε υθα ηα
επίπεδα, ιε ζοιιεηέπμκηεξ ιαεδηέξ ηαζ ηαεδβδηέξ ζε υθδ ηδκ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα. Κ
νυθμξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ αθθάγεζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ παναδμζζαηή
δζδαζηαθία. Κ εηπαζδεοηζηυξ δεκ είκαζ πζα μ ηονίανπμξ ηδξ ηάλδξ αθθά βίκεηαζ
ζοκημκζζηήξ, ζοκενβάηδξ, αμδευξ, ζφιαμοθμξ, οπμζηδνζηηήξ ηαζ ηαεμδδβδηήξ (Stübig &
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Schäfer, 2004). Ώπυ ηδκ άθθδ, μζ ιαεδηέξ παφμοκ κα είκαζ παεδηζημί απμδέηηεξ ηδξ
βκχζδξ, δνμοκ αοηυκμια, δδιζμονβμφκ μζ ίδζμζ οθζηυ, ζοκενβάγμκηαζ, ιμζνάγμκηαζ,
ιαεαίκμοκ μ έκαξ απυ ημκ άθθμκ ηαζ αθθδθμαλζμθμβμφκηαζ. Κ εηπαζδεοηζηυξ θεζημονβεί ςξ
παναηδνδηήξ, οπμζηδνζηηήξ ηαζ αμδευξ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαζ επζηνέπεζ
ζημοξ ιαεδηέξ κα ακαθαιαάκμοκ πνςημαμοθίεξ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ πμο έπμοκ
ηεεεί. Κ εηπαζδεοηζηυξ ηαθείηαζ κα εκενβμπμζήζεζ ημοξ ιαεδηέξ ημο βζα κα ζοιιεηάζπμοκ
εκενβά ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία ηαζ ακαγδηά δζανηχξ ηνυπμοξ βζα κα ημ ηαημνεχζεζ. Κζ
ιαεδηέξ πνέπεζ κα αζζεάκμκηαζ υηζ ζηδκ εηπαζδεοηζηή ημοξ δζαδζηαζία ιπαίκμοκ ορδθέξ
απαζηήζεζξ αάζεζ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ημο βκςζηζημφ ημοξ ακηζηεζιέκμο. Γ
ιάεδζδ ιεηαιμνθχκεηαζ ζε ιζα δναζηδνζυηδηα «δζηηφςζδξ», υπμο μ ιαεδηεουιεκμξ
ζοκενβάγεηαζ ιε μιυηζιμφξ ημο πένα απυ ηα ζηεκά υνζα ηδξ ηάλδξ ηαζ ημο ζπμθείμο ημο,
δδιζμονβεί ηαζ ιμζνάγεηαζ ιαγί ημοξ πθδνμθμνίεξ, βκχζεζξ ηαζ πνμσυκηα, ζοιιεηέπεζ,
ζοκενβάγεηαζ, αλζμπμζεί, αλζμθμβεί ηαζ εηεέηεζ ηδ βκχιδ ημο βζα ηα δδιζμονβήιαηα ηδξ
μιάδαξ ημο. Νφβπνμκεξ εεςνίεξ ιάεδζδξ ακαδεζηκφμοκ απυ ηδκ άθθδ πςξ μζ ιαεδηέξ
ιαεαίκμοκ ηαθφηενα ηαζ ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία, υηακ ζημ
πενζεπυιεκμ ηδξ ιάεδζδξ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηα εκδζαθένμκηα ηαζ δ ηαεδιενζκυηδηα
ημοξ. Κζ ιαεδηέξ απμηημφκ κέμοξ ηνυπμοξ πνυζααζδξ ζηδ βκχζδ, εκενβμφκ αοηυκμια,
ακαπηφζζμοκ ζηναηδβζηέξ ιάεδζδξ, επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ, ελαζημφκ βκςζηζηέξ,
επζημζκςκζαηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ ιέζα απυ ηδ ζοκενβαζία ηαζ ηδκ
αθθδθμτπμζηήνζλδ-αθθδθμαμήεεζα ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ. Ηαεαίκμοκ κα ηαηεοεφκμοκ
ηαζ κα μνβακχκμοκ ηδ ιάεδζδ ημοξ , κα ελεηάγμοκ ηνζηζηά ηζξ επζηοπίεξ ημοξ ηαζ κα
απμηημφκ νεαθζζηζηή ακηίθδρδ ηςκ πνμζςπζηχκ ημοξ επζδυζεςκ (Γενιακυξ, 2002).
Απεζδή δεκ ιπμνμφιε κα αθθάλμοιε ηδκ ημζκςκία αάζδ ζοιαμθαίςκ(Ηichel Crozier),
ιπμνμφιε υιςξ κα ααζζζημφιε ζε ιζα ζδέα ή πνςηυηοπδ δνάζδ πμο έπεζ ζπεδζαζηεί βζα κα
αεθηζχζμοιε ημοξ επζεοιδημφξ ιαξ ζηυπμοξ (Λαζζανδήξ, 2008α). Γ ένεοκα πμο ηζκείηαζ
απυ ηάης πνμξ ηα πάκς (bottom-up) επζηνέπεζ ζε ιαεδηέξ ηαζ εηπαζδεοηζημφξ κα
ακαθάαμοκ δνάζδ, είκαζ ζδιακηζηή ζε ημιείξ υπςξ μζ εηπαζδεοηζηέξ αθθαβέξ, μζ δζδαηηζηέξ
πανειαάζεζξ
βζα
κα
ακαβκςνίζμοκ
πζεακά
πνμαθήιαηα
ηδξ
ζπμθζηήξ
γςήξ(Ηπαβάηδξ,2003), κα αλζμθμβήζμοκ, κα αθθάλμοκ ηαζ κα αεθηζχζμοκ ηζξ ηαηαζηάζεζξ
ιε αάζδ ηα εονήιαηα, ηαζ εκ ηέθεζ κα αθθάλμοκ ηδκ ημοθημφνα ημο ζπμθείμο άνα ηαζ ηδ
θήιδ ημο.
Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
Cohen, L., Manion, L.,(1997). Mεεμδμθμβία ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ένεοκαξ, Έηθναζδ, Ώεήκα.
Newton, C. & Tarrant,T.(1992) Managing Change in Schools, London:Routledge.
Stübig, F., Schäfer, C. (2004): Lernen an Stationen. Ein Beitrag zum selbständigen Lernen.
Kassel, Kassel University Press GmbH.
Piaget, J. (1977). The origin of intelligence in the child. Middlesex: Penguin Books Ltd.
Ώθελμφδα, Γ. (2015). Δζδαηηζηή αλζμπμίδζδ ηςκ θμνιχκ Google: ηέρεζξ, Γιπεζνίεξ,
Πνμηάζεζξ. Νημ Φ. Γμφζζαξ (επζι.) Λναηηζηά ημο Νοκεδνίμο «Γ εηπαίδεοζδ ζηδκ επμπή
ηςκ ΞΛΑ», 237 – 244, Ώεήκα: Ώιακαηίδδξ.
ΐάιαμοηαξ,Η., (1998). Γζζαβςβή ζηδκ Φοπμπαζδαβςβζηή ένεοκα ηαζ Ιεεμδμθμβία, Ώεήκα:
Γνδβυνδξ.
Βάπμξ, Δ. (2010). διεζχζεζξ βζα ημ ιάεδια: Δμιή ηαζ ζδιαζία ηδξ επζζηδιμκζηήξ ενβαζίαξ
ζημοξ ημιείξ δναζηδνζυηδηαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Ώνζζημηέθεζμ Λακεπζζηήιζμ
Θεζζαθμκίηδξ.
Γενιακυξ, ∆. (2002). Οζ ημίπμζ ηδξ Γκχζδξ. Ώεήκα:Gutenberg.

232

Δαβδζθέθδξ ΐ., Δεθδβζάκκδ Έ., (2004). «Ιζα απυπεζνα εθανιμβήξ ηδξ ηαλζκμιίαξ ημο Bloom
ζημκ ρδθζαηυ εββναιιαηζζιυ», 4μ Αθθδκζηυ Νοκέδνζμ ιε Δζεεκή Νοιιεημπή, Κζ
Ξεπκμθμβίεξ Λθδνμθμνίαξ ηαζ Απζημζκςκζχκ ζηδκ Αηπαίδεοζδ, Ώεήκα.
Δδιαηυπμοθμξ, Δ. & Λακαβζςηαηυπμοθμξ, Π. (2011), Σ.Π.Γ. ηαζ Ονβάκςζδ – Δζμίηδζδ
πμθζηχκ Ιμκάδςκ: Απμηεθέζιαηα ιζαξ ειπεζνζηήξ ένεοκαξ εζηζαζιέκδξ ζηζξ
απυρεζξ ηςκ Δζεοεοκηχκ ηδξ Δεοηενμαάειζαξ Γηπαίδεοζδξ ημο Κμιμφ Απαΐαξ, iTeacher, 3, 2942.
Εαράθδξ, Ώπ. (1995). Παζδαβςβζηή Φοπμθμβία Γ΄ έηδμζδ. Θεζζαθμκίηδ: Αηδμηζηυξ Κίημξ
Ώδεθθχκ Εονζαηίδδ.
Εμζζοαάηδ, Φ. (2003) .Γκαθθαηηζηή Δζδαηηζηή. Πνμηάζεζξ βζα ηδ ιεηάααζδ απυ ηδ
Δζδαηηζηή ημο ακηζηεζιέκμο ζηδ Δζδαηηζηή ημο εκενβμφ οπμηεζιέκμο. Ώεήκα:
Gutenberg.
Εςκζηακηίκμο Ώ. (2005). Πχξ εα δζεοεφκεζξ απμηεθεζιαηζηά ημ ζπμθείμ ζμο. Ζεοηςζία:
Εακηγδθάνδ.
Ηπαβάηδξ, Γ.(2003). Ε ζοιαμθή ηδξ ένεοκαξ-δνάζδξ ζηδκ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ. ημ Δ.
Βενβίδδξ (επζι)Γηπαίδεοζδ Γκδθίηςκ. οιαμθή ζηδκ ελεζδίηεοζδ ζηεθεπχκ ηαζ
εηπαζδεοηχκ,(ζεθ.225-231).Ώεήκα: Αθθδκζηά Γνάιιαηα.
ΘζημθαΎδμο, Ν., (2009). Θμβμηεπκία ηαζ Κέεξ Σεπκμθμβίεξ. Απυ ηδ εεςνία ζηδ δζδαηηζηή
πνάλδ. Ώεήκα: Εέδνμξ.
Λαπασςάκκμο ΐαζζθζηή_et_al.Πναηηζηά 1μο Ιαεδηζημφ οκεδνίμο Ένεοκαξ ηαζ Γπζζηήιδξ,
Ώεήκα, Ηάνηζμξ 2017.
Λαζζανδήξ, Λ. (2008α). ηναηδβζηυξ πεδζαζιυξ, ηαζκμημιίεξ ηαζ αλζμθυβδζδ ζηδκ
εηπαίδεοζδ. Ζεοηςζία: Ώκμζηηυ Λακεπζζηήιζμ Εφπνμο.

233

Ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ άηππνπ ζπιινγηζκνύ σο κέζν
αληηκεηώπηζεο ζηεξενηύπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ: Έλα
παξάδεηγκα από ην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο
Δξ Αλδξεαλή Ιπάηηεικαλ
Παζδαβςβζηυ Ζκζηζημφημ Ηφπνμο
baytel@ucy.ac.cy

Νεξίιεςε
Νηδκ πανμφζα ενβαζία, ζογδηείηαζ μ νυθμξ ηςκ δελζμηήηςκ άηοπμο ζοθθμβζζιμφ (Informal
Reasoning) ςξ ιέζμ βζα ηδκ απμδυιδζδ ζηενεμηφπςκ ηαζ πνμηαηαθήρεςκ, ιε αάζδ ηδ εεςνία ηδξ
δζηηήξ ζοθθμβζζηζηήξ δζενβαζίαξ (dual process theory). Νημ πνχημ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ, μνίγεηαζ δ
έκκμζα ημο άηοπμο ζοθθμβζζιμφ ηαζ επελδβείηαζ μ βκςζηζηυξ ιδπακζζιυξ πμο εκενβμπμζείηαζ ηαηά
ηδ δζάνηεζα θεζημονβίαξ ημο εκ θυβς ηνυπμο ζηέρδξ. Απίζδξ, μνίγμκηαζ μζ έκκμζεξ ζηενευηοπα ηαζ
πνμηαηαθήρεζξ ηαζ ζογδηείηαζ δ ζπέζδ ημο άηοπμο ζοθθμβζζιμφ ιε ηζξ έκκμζεξ αοηέξ. Νηδ ζοκέπεζα,
ηεηιδνζχκεηαζ εεςνδηζηά ημ πχξ δ ακάπηολδ δελζμηήηςκ άηοπμο ζοθθμβζζιμφ ιπμνεί κα
ζοκεζζθένεζ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζηενεμηφπςκ ηαζ ηςκ πνμηαηαθήρεςκ ηςκ ιακεακυκηςκ. Νημ
δεφηενμ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ, ιε αάζδ ημ πνμηεζκυιεκμ εεςνδηζηυ οπυααενμ, πανμοζζάγεηαζ έκα
πανάδεζβια δζδαηηζημφ/ιαεδζζαημφ οθζημφ απυ ημ ιάεδια ηδξ ΐζμθμβίαξ, ημ μπμίμ ζημπεφεζ ζηδκ
ακηζιεηχπζζδ ζηενεμηφπςκ ηαζ πνμηαηαθήρεςκ πμο αθμνμφκ ζηδκ ηαηαβςβή, ηα ιμνθμθμβζηά
παναηηδνζζηζηά ηαζ ηα επζηεφβιαηα ηςκ ακενχπςκ.
Θέμεηο-θιεηδηά: άηοπμξ ζοθθμβζζιυξ, αζμθμβία, εηπαίδεοζδ, πνμηαηαθήρεζξ, ζηενευηοπα

1. Γηζαγσγή
Κζ ναβδαίεξ ημζκςκζηέξ, πμθζηζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ αθθαβέξ, ηαεχξ ηαζ ηα αολδιέκα
ιεηακαζηεοηζηά νεφιαηα πμο παναηδνμφκηαζ ηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ζε πμθθέξ
πχνεξ ηδξ Αονςπασηήξ Έκςζδξ έπμοκ δζαιμνθχζεζ έκα κέμ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηυ
βίβκεζεαζ. Νοπκά, ηα κέα αοηά δεδμιέκα αολάκμοκ ηδκ φπανλδ ζηενεμηφπςκ ηαζ
πνμηαηαθήρεςκ πμο απεζθμφκ ηδκ ημζκςκζηή ζοκμπή ηαζ εζνήκδ, ηδκ ημζκςκζηή ζφβηθζζδ
ηαζ έκηαλδ αηυιςκ δζαθυνςκ εεκζηχκ, ενδζηεοηζηχκ ή ημζκςκζηχκ μιάδςκ. Ξα
ζηενευηοπα ηαζ μζ πνμηαηαθήρεζξ απμηεθμφκ έκα ζμαανυ πνυαθδια βζα ηδκ ημζκςκζηή
έκηαλδ ηαζ ζοιιεημπζηυηδηα πμθθχκ ακενχπςκ, δζυηζ αθεκυξ επδνεάγμοκ ζε ιεβάθμ
ααειυ ηδκ ηαεδιενζκή ζηέρδ ηςκ ακενχπςκ ηαζ αθεηένμο δεκ ελαθείθμκηαζ ιε ηδκ
επίπθδλδ αοηχκ πμο ηα εηθνάγμοκ, μφηε ιε ηδκ επζζήιακζδ ηςκ ηζκδφκςκ πμο
πνμηαθμφκ ζηζξ ακενχπζκεξ ζπέζεζξ (Δναβχκα, 2007).
Ξζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, δζάθμνμζ ενεοκδηέξ, ζε ιζα πνμζπάεεζα ηαθφηενδξ
ηαηακυδζδξ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ακενχπζκδξ ζηέρδξ, έπμοκ επζδείλεζ ζδζαίηενμ ενεοκδηζηυ
εκδζαθένμκ βζα ημκ βκςζηζηυ ιδπακζζιυ θεζημονβίαξ ημο ηαεδιενζκμφ ηνυπμο ζηέρδξ
ηςκ ακενχπςκ, μ μπμίμξ παναηηδνίγεηαζ ςξ άηοπμξ ζοθθμβζζιυξ (informal reasoning)
(Galotti, 1989), ηαεχξ ηαζ βζα ηδ ζπέζδ ημο ιε ηα ζηενευηοπα ηαζ ηζξ πνμηαηαθήρεζξ.
Νηδκ πανμφζα ενβαζία, εα πνμηαεεί έκα εεςνδηζηυ πθαίζζμ πμο αθμνά ζηδκ
ακάπηολδ δελζμηήηςκ άηοπμο ζοθθμβζζιμφ ςξ ιέζμ ακηζιεηχπζζδξ ζηενεμηφπςκ ηαζ
πνμηαηαθήρεςκ. Αζδζηυηενα, εα οπμζηδνζπεεί υηζ δ ηαηακυδζδ ηαζ αλζμπμίδζδ ημο
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βκςζηζημφ ιδπακζζιμφ πμο εκενβμπμζείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα θεζημονβίαξ ημο άηοπμο
ζοθθμβζζιμφ, εη ιένμοξ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ/ηνζχκ, ηαεχξ ηαζ δ αλζμπμίδζδ
ηαηάθθδθμο δζδαηηζημφ/ιαεδζζαημφ οθζημφ πμο ζημπεφεζ ζηδκ πνμχεδζδ δελζμηήηςκ
άηοπμο ζοθθμβζζιμφ, ιπμνμφκ κα ζοκεζζθένμοκ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζηενεμηφπςκ ηαζ
ηςκ πνμηαηαθήρεςκ. Απζπθέμκ εα πανμοζζαζηεί, ζε ζοκημιία, έκα πανάδεζβια
δζδαηηζημφ/ιαεδζζαημφ οθζημφ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ζηενευηοπςκ ηαζ πνμηαηαθήρεςκ
ιέζς ηδξ ακάπηολδξ δελζμηήηςκ άηοπμο ζοθθμβζζιμφ, πμο εθανιυζηδηε ζημ ιάεδια ηδξ
ΐζμθμβίαξ ηδξ Ώ΄ Ζοηείμο, ζε δδιυζζμ ζπμθείμ ηδξ Εφπνμο, ηαηά ηδ ζπμθζηή πνμκζά 20162017. Ξμ ζοβηεηνζιέκμ πανάδεζβια εκηάζζεηαζ ζηδκ εκυηδηα ηδξ Εθδνμκμιζηυηδηαξ ηαζ
αθμνά ζηδκ ηαηαβςβή ηαζ ζηα ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ακενχπςκ ηαζ ηδ
ζπέζδ ημοξ ιε ηα αημιζηά ηαζ ημζκςκζημ-μζημκμιζηά, πμθζηζζιζηά επζηεφβιαηά ημοξ.
2. Θεσξεηηθό πιαίζην
2.1. Άηππνο ζπιινγηζκφο
Ξζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, πμθθμί βκςζηζημί επζζηήιμκεξ, ροπμθυβμζ, κεονμεπζζηήιμκεξ,
κεονμαζμθυβμζ ηαζ θζθυζμθμζ ημο κμο ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα ηαηακμήζμοκ ηαζ κα
ελδβήζμοκ ημκ ηαεδιενζκυ ηνυπμ ζηέρδξ ηςκ ακενχπςκ, δζαπίζηςζακ υηζ μ
ηαεδιενζκυξ ηνυπμξ ζηέρδξ δεκ πενζμνίγμκηαζ απμηθεζζηζηά ζημκ ζοθθμβζζιυ μ μπμίμξ
ζηδνίγεηαζ ζε αοζηδνμφξ ηακυκεξ θμβζηήξ ηαζ ιαεδιαηζηχκ, αθθά ηαζ ζε άθθμοξ
πανάβμκηεξ υπςξ ηζξ πνμζςπζηέξ αλίεξ, ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηζξ πνμζδμηίεξ ημο
ζηεπηυιεκμο. Γζα αοηυ, μ ηαεδιενζκυξ ηνυπμξ ζηέρδξ έπεζ παναηηδνζζεεί ςξ άηοπμξ
ζοθθμβζζιυξ (Galotti, 1989; Mercier, 2011; Sadler; 2004; Sadler & Zeidler, 2005; Wu & Tsai,
2011) ή ςξ άηοπδ θμβζηή ζηέρδ ή ιδ ηοπζηή θμβζηή ζηέρδ, ή ςξ θμβζηή ηδξ θοζζηήξ
βθχζζαξ (Johnson, & Blair, 2002).
Κ άηοπμξ ζοθθμβζζιυξ έπεζ απμηηήζεζ ηζξ ηεθεοηαίεξ δφμ δεηαεηίεξ ζδιακηζηυ
ενεοκδηζηυ εκδζαθένμκ, δζυηζ αθεκυξ αθμνά ζημκ ηαεδιενζκυ ηνυπμ ζηέρδξ ηςκ
ακενχπςκ (Galotti, 1989; Mercier, 2011), ηαζ αθεηένμο ζημκ ζοθθμβζζιυ πμο απαζηείηαζ βζα
ηδκ επίθοζδ ακμζηημφ ηφπμο πνμαθδιάηςκ, ζφβπνμκςκ επίιαπςκ ημζκςκζημεπζζηδιμκζηχκ γδηδιάηςκ ηαζ δεζηχκ δζθδιιάηςκ, ηαεχξ ηαζ ημζκςκζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ
γδηδιάηςκ πμο ζπμθζάγμκηαζ ζηα ναδζμθςκζηά ηαζ ηδθεμπηζηά δεθηία εζδήζεςκ, ζημ
δζαδίηηομ ηαζ ζηα δζάθμνα άθθα ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ.
Κζ Driver ηαζ ζοκενβάηεξ (2000) οπμζηδνίγμοκ υηζ δ επζπεζνδιαημθμβία είκαζ ημ ιέζμ
έηθναζδξ ημο άηοπμο ζοθθμβζζιμφ, ηαζ μ ηνυπμξ ιέζα απυ ημκ μπμίμ μζ ενεοκδηέξ
ιπμνμφκ κα έπμοκ πνυζααζδ ζε αοηυ ημ είδμξ ζηέρδξ (Driver et al., 2000). Γζα πανάδεζβια,
δ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ ηαζ δ μζημδυιδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ επζπεζνδιάηςκ πμο
ζηδνίγμκηαζ ζε ακηζιαπυιεκεξ πθδνμθμνίεξ ηαζ πνμζεββίζεζξ, ηαζ μζ μπμίεξ πνμένπμκηαζ
απυ πμζηίθεξ πδβέξ, απμηεθμφκ ζδιακηζηέξ ζοκζζηχζεξ ημο άηοπμο ζοθθμβζζιμφ (Johnson,
2002; Kuhn, 1993; Means & Voss, 1996; Mercier, 2011).
ζμκ αθμνά ζημκ ιδπακζζιυ θεζημονβίαξ ημο άηοπμο ζοθθμβζζιμφ, ηζξ ηεθεοηαίεξ
ηνεζξ δεηαεηίεξ, έπμοκ ακαπηοπεεί δζάθμνεξ εεςνίεξ, εη ηςκ μπμίςκ μζ εεςνίεξ ηδξ δζηηήξ
ζοθθμβζζηζηήξ δζενβαζίαξ είκαζ μζ επζηναηέζηενεξ.
2.2. Άηππνο ζπιινγηζκφο θαη ζεσξίεο ηεο δηηηήο ζπιινγηζηηθήο δηεξγαζίαο
Νηδκ επζζηδιμκζηή αζαθζμβναθία, δ δζενεφκδζδ ηδξ ζδέαξ ηδξ φπανλδξ εκυξ δοζζιμφ
(duality) ημο ακενχπζκμο κμο, μ μπμίμξ ηαεμδδβεί ημκ άηοπμ ζοθθμβζζιυ ηςκ ακενχπςκ
(Frankish & Evans, 2009) έπεζ ζδιακηζηή εέζδ. Νοβηεηνζιέκα, ιε αάζδ ηδκ ζδέα ημο δοζζιμφ
ημο ακενχπζκμο κμο, έπμοκ ακαπηοπεεί δζάθμνεξ εεςνίεξ, βκςζηέξ ςξ εεςνίεξ ηδξ δζηηήξ
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ζοθθμβζζηζηήξ δζενβαζίαξ (dual process theories) (De Neys & Glumicic, 2008; Evans, 2008;
Evans & Over, 1996; Fugelsang, & Smilek, 2009; Kahneman& Frederick, 2002; Sloman, 1996;
Stanowich & West, 2000).
Απζπθέμκ, ηα ηεθεοηαία πνυκζα, έπεζ ηαηααθδεεί πνμζπάεεζα απυ ανηεημφξ ενεοκδηέξ
βζα εκμπμίδζδ ηςκ δζαθυνςκ εεςνζχκ δζηηήξ ζοθθμβζζηζηήξ δζενβαζίαξ ζε ιζα
εκμπμζδιέκδ εεςνία ζηέρδξ (Evans, 2008; Frankish & Evans, 2009; Houde, 2007; Wu & Tsai,
2011). Γ εκμπμζδιέκδ αοηή εεςνία έπεζ μκμιαζεεί εεςνία ηδξ δζηηήξ ζοθθμβζζηζηήξ
δζενβαζίαξ (dual process theory) ηαζ έπεζ αλζμπμζδεεί απυ δζάθμνμοξ ενεοκδηέξ (Kahneman
& Frederick, 2002; Wu & Tsai, 2011) βζα ηδκ ενιδκεία ημο βκςζηζημφ ιδπακζζιμφ πμο
εκενβμπμζείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα θεζημονβίαξ ημο άηοπμο ζοθθμβζζιμφ.
Νοβηεηνζιέκα, δ εεςνία ηδξ δζηηήξ ζοθθμβζζηζηήξ δζενβαζίαξ οπμζηδνίγεζ υηζ
οπάνπμοκ δφμ δζαθμνεηζημί βκςζηζημί ιδπακζζιμί θεζημονβίαξ ηδξ ακενχπζκδξ ζηέρδξ
(distinct processing mechanisms), μζ μπμίμζ ααζίγμκηαζ ζε δφμ δζαθμνεηζηά βκςζηζηά
ζοζηήιαηα: ημ βκςζηζηυ ζφζηδια Δ ηαζ ημ βκςζηζηυ ζφζηδια ΔΔ (De Neys & Glumicic, 2008;
Evans, 2008; Evans & Over, 1996; Kahneman & Frederick, 2002; Stanovich & West, 2000). Ηε
αάζδ ηδ εεςνία αοηή, ημ βκςζηζηυ ζφζηδια Δ θαιαάκεζ πχνα αοευνιδηα ηαζ αζοκείδδηα,
ηαζ είκαζ δζαζζεδηζημφ ηαζ εονεηζημφ ηφπμο, εκχ ημ βκςζηζηυ ζφζηδια ΔΔ θαιαάκεζ πχνα
ζοκεζδδηά ηαζ ειπενζέπεζ θμβζηή ηαζ αθδνδιέκδ ζηέρδ. Απζπθέμκ, μζ δζαδζηαζίεξ ημο
βκςζηζημφ ζοζηήιαημξ Δ, υζμκ αθμνά ζηδ θφζδ ημοξ, είκαζ βνήβμνεξ ηαζ αοηυιαηεξ, εκχ
μζ δζαδζηαζίεξ ημο βκςζηζημφ ζοζηήιαημξ ΔΔ είκαζ ανβέξ ηαζ πνεζάγμκηαζ πνμζεηηζηή
ζηέρδ.
Γ επζζηδιμκζηή ένεοκα έπεζ ζηδ δζάεεζή ηδξ δεδμιέκα πμο οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ
βκςζηζηέξ δζαδζηαζίεξ ημο βκςζηζημφ ζοζηήιαημξ Δ ελανηχκηαζ απυ ημ πθαίζζμ ακαθμνάξ
ηαζ απυ ηα ζηενεμηοπζηά πζζηεφς (De Neys & Franssens, 2009), απυ ηζξ δζάθμνεξ
πνμηαηαθήρεζξ, ηζξ πνμτπάνπμοζεξ βκχζεζξ, ηζξ επζζηδιμθμβζηέξ πεπμζεήζεζξ, ηζξ
πνμζςπζηέξ αλίεξ, επζεοιίεξ ηαζ πνμζδμηίεξ ημο ζηεπηυιεκμο (Houde, 2007; Sadler &
Zeidler, 2004; Wu & Tsai, 2011), ηαεχξ ηαζ απυ ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηα ηίκδηνά ημο
(Evans, 2008), ηα μπμία ακαζφνμκηαζ απυ ηδ ιαηνυπνμκδ ικήιδ (Wu & Tsai, 2011).
Ξμ βκςζηζηυ ζφζηδια ΔΔ πένακ απυ ηδκ πανμπή ημο μνεμθμβζημφ ηαζ ακαθοηζημφ
ηνυπμο ζηέρδξ πμο πανέπεζ, δοκδηζηά, δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζημ κα εθέβπεζ ή/ηαζ
κα πανειπμδίγεζ ηδ δνάζδ ημο βκςζηζημφ ζοζηήιαημξ Δ (Evans, 2008). Αζδζηυηενα, ημ
βκςζηζηυ ζφζηδια ΔΔ, δοκδηζηά, εθέβπεζ ή/ηαζ πανειπμδίγεζ (inhibition), ακ εεςνδεεί
ακαβηαίμ, βκχζεζξ/ απμθάζεζξ/ απακηήζεζξ πμο είκαζ ηαηαπςνδιέκεξ ζημ βκςζηζηυ
ζφζηδια Δ, ηαζ μζ μπμίεξ ζηδνίγμκηαζ, ηονίςξ, ζηδ δζαίζεδζδ ηαζ ζηζξ πνμηαηαθήρεζξ (De
Neys & Franssens, 2009; De Neys et al., 2010; De Neys et al., 2008; Evans, 2008). Κ έθεβπμξ
ή/ηαζ δ πανειπυδζζδ ιζαξ βκχζδξ ή απυθαζδξ ή απάκηδζδξ ημο βκςζηζημφ ζοζηήιαημξ Δ
εεςνείηαζ ςξ έκα ααζζηυ ιένμξ ημο ιδπακζζιμφ θεζημονβίαξ ημο άηοπμο ζοθθμβζζιμφ, ζημ
πθαίζζμ ημο μπμίμο ηα ζηεπηυιεκα άημια, εκενβά, πνμζπαεμφκ κα ακαζηείθμοκ ιζα
ζζςπδθή, αθθά αηαηάθθδθδ οπάνπμοζα βκχζδ/ απυθαζδ/ απάκηδζδ (De Neys et al., 2008).
Γ δζαδζηαζία αοηή ημο εθέβπμο ή ηδξ πανειπυδζζδξ εκενβμπμζείηαζ υηακ οπάνλεζ
ζοκεζδδηά ηνζηζηυξ ζημπαζιυξ βζα ηζξ παναδμπέξ ημο ηάεε αηυιμο, ηαεχξ ηαζ ημο
εονφηενμο ημζκςκζημ-πμθζηζζιζημφ πθαζζίμο, ημ μπμίμ εοεφκεηαζ βζα ηζξ παναδμπέξ αοηέξ.
Νηδ αζαθζμβναθία, μ ηνζηζηυξ ζημπαζιυξ εεςνείηαζ ςξ έκα ιέζμ ηαηακυδζδξ ημο
«εαοημφ», ακαβκχνζζδξ ηςκ βκχζεςκ, ηςκ αλζχκ ηαζ ηςκ ακηζθήρεςκ πμο δζαεέηεζ ημ
ηάεε άημιμ, ηαεχξ ηαζ ςξ έκα ιέζμ εθέβπμο ηαζ πνμχεδζδξ ηδξ πνμζςπζηήξ ακάπηολδξ
(Graham & Phelps, 2003; Minott, 2008; Parson & Stephenson, 2005 ). Απζηνέπεζ ζημοξ
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ακενχπμοξ κα ακηζιεηςπίζμοκ ηνζηζηά ηαζ κα αιθζζαδηήζμοκ ηδκ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηή
«πναβιαηζηυηδηα» ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα ακαθάαμοκ δνάζδ βζα ημκ ιεηαζπδιαηζζιυ ηδξ.
ζμκ αθμνά ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία, δζάθμνμζ ενεοκδηέξ (De Neys et al., 2008;
Houde, 2007) οπμζηδνίγμοκ υηζ δ ζηακυηδηα ηνζηζημφ ζημπαζιμφ ηαζ εθέβπμο ή/ηαζ
πανειπυδζζδξ ιζαξ απυθαζδξ ή απάκηδζδξ πμο πνμένπεηαζ απυ ημ βκςζηζηυ ζφζηδια Δ
είκαζ μοζζαηζηή βζα ηδ θήρδ ιζαξ ηεθζηήξ, ηεηιδνζςιέκδξ, ιε δεδμιέκα, απυθαζδξ. Γζ' αοηυ
οπμζηδνίγμοκ υηζ ζηζξ δζδαηηζηέξ πανειαάζεζξ βζα πνμχεδζδ δελζμηήηςκ άηοπμο
ζοθθμβζζιμφ επζαάθθεηαζ κα δμεεί έιθαζδ ζηδκ ακάπηολδ ζηακμηήηςκ ηνζηζημφ
ζημπαζιμφ ηαζ εθέβπμο ή/ηαζ πανειπυδζζδξ απμθάζεςκ ημο βκςζηζημφ ζοζηήιαημξ Δ ηςκ
ιακεακυκηςκ (Houde, 2007; Wu & Tsai, 2011).
ζμκ αθμνά ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο βκςζηζημφ ζοζηήιαημξ ΔΔ, μ Barrouillet
(2011) οπμζηδνίγεζ υηζ εα πνέπεζ κα δμεεί έιθαζδ ζημοξ πανάβμκηεξ εηείκμοξ πμο
ιπμνμφκ κα δζεοημθφκμοκ ηδ πνήζδ ηδξ ακαθοηζηήξ ζηέρδξ. Νφιθςκα ιε ημκ Barrouillet
(2011), μζ πανάβμκηεξ αοημί είκαζ μζ ζαθείξ μδδβίεξ βζα ηνζηζηυ ζημπαζιυ ηςκ παναδμπχκ,
εη ιένμοξ ημο ηάεε αηυιμο, μ ζοκεζδδηυξ έθεβπμξ ή /ηαζ δ πανειπυδζζδ ηδξ αοευνιδηδξ
ζηέρδξ ημο ζοζηήιαημξ Δ, δ εθανιμβή ηδξ ηοπζηήξ θμβζηήξ ζηέρδξ, μ ζηακμπμζδηζηυξ
πνυκμξ επελενβαζίαξ δεδμιέκςκ ηαζ δ απαναίηδηδ πνμζμπή (Evans, Curtis-Holmes, 2005)
βζα αλζμθυβδζδ ηδξ αοευνιδηδξ απάκηδζδξ πνμενπυιεκδξ απυ ημ ζφζηδια Δ.
Απμιέκςξ, ιε αάζδ ηδ εεςνία ηδξ δζηηήξ ζοθθμβζζηζηήξ δζαδζηαζίαξ, δ μπμία
οπμζηδνίγεζ ηδκ φπανλδ δφμ βκςζηζηχκ ζοζηδιάηςκ ζημκ άκενςπμ ζημ πθαίζζμ ημο
άηοπμο ζοθθμβζζιμφ, υηακ μ ζηεπηυιεκμξ ένεεζ ακηζιέηςπμξ ιε έκα ακμζηημφ ηφπμο
πνυαθδια, ηυηε ζε έκα πνμηαηανηηζηυ ζηάδζμ, εκενβμπμζείηαζ αοηυιαηα ηαζ αζοκείδδηα
ημ βκςζηζηυ ζφζηδια Δ ημο ακενχπζκμο κμο, ημ μπμίμ μδδβεί ζε ιζα δζαζζεδηζηή/
αοευνιδηδ θήρδ απυθαζδξ. Γ δζαζζεδηζηή/ αοευνιδηδ θήρδ απυθαζδξ πμο εθέβπεηαζ
απυ ημ βκςζηζηυ ζφζηδια Δ ιπμνεί κα ηαηαθήλεζ είηε ζε ηεθζηή απυθαζδ, είηε ιπμνεί κα
εθεβπεεί ή/ηαζ κα πανειπμδζζεεί ιέζς ηδξ εκενβμπμίδζδξ ημο βκςζηζημφ ζοζηήιαημξ ΔΔ,
κα δζαθμνμπμζδεεί, ακ ηνζεεί ακαβηαίμ, μφηςξ χζηε κα πνμηφρεζ ιζα κέα ηεθζηή ηαζ
ηεηιδνζςιέκδ απυθαζδ.
2.3. Οηεξεφηππα θαη Νξνθαηαιήςεηο
Κ υνμξ «ζηενευηοπα» έπεζ εζζαπεεί απυ ημκ Walter Lippmann, ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ
ημο 1920, ζημ ηθαζζζηυ ημο αζαθίμ «Εμζκή βκχιδ». Κ Lippmann οπμζηήνζλε υηζ ηα
ζηενευηοπα απμηεθμφκ βκςζηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ μζ μπμίεξ είκαζ θμνηζζιέκεξ ηυζμ απυ
ηδκ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα, ηαεχξ ηαζ απυ ηα ζοκαζζεήιαηά ιαξ. Λζμ πνυζθαηα, μζ
Augoustinos ηαζ Walker (1995) έπμοκ μνίζεζ ηα ζηενευηοπα ςξ ημζκςκζηέξ
ακαπαναζηάζεζξ, πμο δζαεέημοκ ζοιαμθζηή, ζοκαζζεδιαηζηή, πμθζηζηή ηαζ ζδεμθμβζηή
δζάζηαζδ. Απίζδξ, ηα έπμοκ παναηηδνίζεζ ηαζ ςξ πμθζηζζιζηέξ ηαηαζηεοέξ μζ μπμίεξ
δζαιμνθχκμκηαζ ιέζα απυ ιδπακζζιμφξ ελμοζίαξ, ηαζ ακηζηαημπηνίγμοκ ημ ημζκςκζηυ
ηφνμξ ηςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ πμο ηα εηθνάγμοκ. Απζπνυζεεηα, οπμζηδνίγμοκ υηζ ηα
ζηενευηοπα δδιζμονβμφκ πνμζδμηίεξ βζα ημ πμζα εα πνέπεζ κα είκαζ δ ακαιεκυιεκδ
ζοιπενζθμνά εκυξ αηυιμο, μδδβχκηαξ ζημ θαζκυιεκμ πμο μκμιάγεηαζ «αοηυεηπθδνμφιεκδ πνμθδηεία». Δδθαδή ημ άημιμ ηαηαθήβεζ κα ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηζξ
πνμζδμηίεξ ηςκ άθθςκ (Δναβχκα, 2007). Ώπυ ηδκ άθθδ, μζ Jost ηαζ Banaji (1994) εεςνμφκ
ηα ζηενευηοπα, ηονίςξ, ςξ ζδεμθμβζηέξ ακαπαναζηάζεζξ μζ μπμίεξ κμιζιμπμζμφκ ηδκ
εηιεηάθθεοζδ ηάπμζςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ απυ άθθεξ.
Ώκελάνηδηα, υιςξ, απυ ημκ αηνζαή μνζζιυ ηδξ έκκμζαξ «ζηενευηοπα», αοηά
δζαιμνθχκμκηαζ ηαζ ακαπανάβμκηαζ ιέζς ηδξ ημζκςκζηήξ αθθδθεπίδναζδξ, ακηθχκηαξ ηδ

237

ιμνθή ηαζ ημ πενζεπυιεκυ ημοξ απυ ημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ πμο πενζαάθθεζ ημοξ
ακενχπμοξ (Δναβχκα, 2007). Ώθθάγμοκ πμθφ ανβά ηαζ δφζημθα, ηαζ δ αθθαβή αοηή
επένπεηαζ ςξ απμηέθεζια εονφηενςκ ημζκςκζηχκ, μζημκμιζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ αθθαβχκ
(Hogg & Vaugham, 2010). Ώκαδφμκηαζ ηαζ εηθνάγμκηαζ αοευνιδηα ηαζ αζοκείδδηα.
Απζπθέμκ, υπςξ υθα ηα βκςζηζηά ζπήιαηα, έηζζ ηαζ ηα ζηενευηοπα επδνεάγμοκ ηζξ κέεξ
πθδνμθμνίεξ ηζξ μπμίεξ μζ άκενςπμζ δέπμκηαζ απυ ημ πενζαάθθμκ ημοξ, ηαζ ηζξ μπμίεξ
μνβακχκμοκ ιε ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ. Εαεμδδβμφκ ηδκ ακενχπζκδ ζηέρδ πνμξ μνζζιέκεξ
εηδμπέξ ή ηδκ απμιαηνφκμοκ απυ άθθεξ, ηαζ επζπθέμκ επδνεάγμοκ ημ ακ ηαζ ημ πυηε ιζα
πθδνμθμνία, πμο είκαζ ήδδ εββεβναιιέκδ ζηδ ικήιδ, εα ακαζονεεί βζα κα αλζμπμζδεεί ή
υπζ.
Ξα ζηενευηοπα παναηηδνίγμκηαζ απυ βεκζηεφζεζξ ηαζ οπεναπθμοζηεφζεζξ, ηαζ μζ
άκενςπμζ ηα απμδέπμκηαζ ηαζ ηα οζμεεημφκ ςξ ημζκά παναδεηηά πςνίξ κα ηα θζθηνάνμοκ
ιε αάζδ ακηζηεζιεκζηά ηνζηήνζα. Ξα ανκδηζηά ηαζ οπμηζιδηζηά ζηενευηοπα,
παναηηδνίγμκηαζ ςξ πνμηαηαθήρεζξ (Devine, 1989). Νφιθςκα ιε ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία,
μζ πνμηαηαθήρεζξ δζαπςνίγμκηαζ ζε ηνεζξ ηονίςξ ηαηδβμνίεξ, ιε αάζδ ημκ ηνυπμ
θεζημονβίαξ ημοξ: Οπάνπμοκ πνμηαηαθήρεζξ ηςκ πεπμζεήζεςκ (beliefs bias),
πνμηαηαθήρεζξ ημο ηαζνζάζιαημξ ή ηαοηζζηζηέξ πνμηαηαθήρεζξ (matching bias) ηαζ
πνμηαηαθήρεζξ ηδξ επζαεααίςζδξ (confirmation bias) (ΐμζκζάδμο, 2004; Houde, 2000; Evans
et al., 1983; Mercier & Sperber, 2009).
Αζδζηυηενα, μζ πνμηαηαθήρεζξ ηςκ πεπμζεήζεςκ αθμνμφκ ζηδκ ηάζδ ηςκ
ακενχπςκ κα ηνίκμοκ ηδκ μνευηδηα εκυξ ζοθθμβζζιμφ υπζ ιε αάζδ ηδ θμβζηή ζοκέπεζα
(εβηονυηδηα), αθθά ιε αάζδ ηζξ πεπμζεήζεζξ ημοξ υζμκ αθμνά ζηδκ αθήεεζα ή υπζ εκυξ
ζοιπενάζιαημξ (Evans et al., 1983). Κζ Evans ηαζ ζοκενβάηεξ (1983) οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ
πνμηαηαθήρεζξ ηςκ πεπμζεήζεςκ είκαζ πζμ ζζπονέξ ζηδκ πενίπηςζδ πεζζηζηχκ αθθά
άηονςκ ζοθθμβζζιχκ, πανά ζηδκ πενίπηςζδ ιδ πεζζηζηχκ, αθθά έβηονςκ
ζοιπεναζιάηςκ. Νφιθςκα ιε ηδ ΐμζκζάδμο (2004), αοηή δ ηάζδ ηςκ ακενχπςκ κα
πνδζζιμπμζμφκ ηζξ πνμηαηαθήρεζξ ηςκ πεπμζεήζεςκ ημοξ βζα ηζξ ηνίζεζξ ημοξ ηαζ βζα ηδκ
ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ, ζηδνίγεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ άκενςπμζ ηάεε θμνά πμο
ζοθθμβίγμκηαζ πνμζπαεμφκ κα εκηάλμοκ ηζξ ζοθθμβζζηζηέξ ημοξ πνμηάζεζξ ζηζξ ήδδ
οπάνπμοζεξ δμιέξ βκχζεςκ ηζξ μπμίεξ δζαεέημοκ. Νημ πθαίζζμ, υιςξ, ιζαξ ηέημζαξ
πνμζπάεεζαξ, υηακ μζ κέεξ πθδνμθμνίεξ ένπμκηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ πνμτπάνπμοζεξ
βκχζεζξ ηςκ αηυιςκ, ζοκήεςξ, ζοιααίκμοκ θάεδ. Νοβηεηνζιέκα, ζηδκ πενίπηςζδ αοηή, μζ
άκενςπμζ, ζοπκά, ελαβάβμοκ θάεμξ ζοιπενάζιαηα, πανααζάγμκηαξ ημοξ ηακυκεξ ηδξ
ηοπζηήξ θμβζηήξ, δζυηζ ηείκμοκ κα ιδ δζαηανάζζμοκ ηζξ ήδδ οπάνπμοζεξ δζηέξ ημοξ
βκςζζαηέξ δμιέξ (ΐμζκζάδμο, 2004).
Κζ ηαοηζζηζηέξ πνμηαηαθήρεζξ ή πνμηαηαθήρεζξ ηαζνζάζιαημξ αθμνμφκ ζηδκ ηάζδ
ηςκ ακενχπςκ κα ηνίκμοκ ηδκ μνευηδηα εκυξ ζοθθμβζζιμφ υπζ ιε αάζδ ηδ θμβζηή
ζοκέπεζα (εβηονυηδηα), αθθά ιε αάζδ ηακυκεξ υπςξ αοημί πνμηφπημοκ ιέζα απυ ημ
ηαίνζαζια πμο βίκεηαζ ιεηαλφ οθζζηάιεκςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ κέςκ πθδνμθμνζχκ (Evans,
2008). ιςξ, ζηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ μζ ηακυκεξ μζ μπμίμζ ζζπφμοκ βζα ηζξ οθζζηάιεκεξ
πθδνμθμνίεξ δεκ ζζπφμοκ βζα ηζξ κέεξ πθδνμθμνίεξ. Ξμ απμηέθεζια αοημφ ημο
ηαζνζάζιαημξ μδδβεί ημοξ ζηεπηυιεκμοξ κα εθανιυγμοκ ααίαζηα ημοξ ήδδ οπάνπμκηεξ
ηακυκεξ, μζ μπμίμζ, υιςξ, δεκ ζζπφμοκ ζηζξ κέεξ πθδνμθμνίεξ, πςνίξ κα ακαγδημφκ ηαζ κα
μζημδμιμφκ άθθμοξ ηακυκεξ μζ μπμίμζ κα είκαζ ζοιααημί ιε ηζξ κέεξ πθδνμθμνίεξ, ιε αάζδ
ηδκ ηοπζηή θμβζηή. Ώοηυ μδδβεί ημοξ ακενχπμοξ ζηδ δζάπναλδ πμθφ ζμαανχκ θαεχκ
(Houde, 2007) ηαζ ηενάζηζςκ αδζηζχκ.
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Κζ πνμηαηαθήρεζξ ηδξ επζαεααίςζδξ αθμνμφκ ζηδκ ηάζδ ηςκ ακενχπςκ ηαηά ηδκ
μπμία, ηάεε θμνά πμο πνμζπαεμφκ κα ακαηαθφρμοκ ακ μζ πεπμζεήζεζξ ημοξ βζα ημκ
ηυζιμ είκαζ ζςζηέξ, εεςνμφκ πζμ εφημθμ κα ράλμοκ βζα εκδείλεζξ πμο επζαεααζχκμοκ ηζξ
πεπμζεήζεζξ ημοξ, πανά κα ράλμοκ βζα εκδείλεζξ μζ μπμίεξ ηζξ δζαρεφδμοκ (ΐμζκζάδμο,
2004; Mercier & Sperber, 2009). Κ Mercier (2010) οπμζηδνίγεζ υηζ μζ πνμηαηαθήρεζξ ηδξ
επζαεααίςζδξ είκαζ απυ ηζξ πζμ ζζπονέξ πνμηαηαθήρεζξ. Κζ εζδζημί ηδξ βκςζηζηήξ
ροπμθμβίαξ απμδίδμοκ αοηυ ημ βεβμκυξ, ηονίςξ, ζηα βκςζηζηά εθθείιιαηα ηςκ
επδνεαγυιεκςκ αηυιςκ (Mercier, 2010).
Κζ Markovits ηαζ Mantel (1989) οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ πνμηαηαθήρεζξ δνμοκ
ακελάνηδηα απυ ημκ ααειυ ζηακυηδηαξ ζηέρδξ ημο ηάεε ζηεπηυιεκμο, εκχ μζ Barton ηαζ
ζοκενβάηεξ (2009) οπμζηδνίγμοκ υηζ βζα ηάεε πνμζπάεεζα βζα κα εθεβπεμφκ/ αβκμδεμφκ
αοηέξ μζ πνμηαηαθήρεζξ απαζηείηαζ έκα ζδιακηζηυ ηυζημξ πνμζμπήξ (attentional cost), ημ
μπμίμ ζοκήεςξ μζ άκενςπμζ απμθεφβμοκ κα ηαηααάθθμοκ. Κζ Mercier ηαζ Sperber (2009)
παναηηδνίγμοκ ηδκ πνμζμπή ςξ ηδ δοκαιζηή επζθμβή ηαηάθθδθςκ δζαεέζζιςκ
πθδνμθμνζχκ απυ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδ ικήιδ, ιε ζηυπμ ηδ ααεφηενδ επελενβαζία ημοξ.
Γεκζηυηενα, ζημ πθαίζζμ ηςκ ενεοκχκ βζα ηα ζηενευηοπα ηαζ ηζξ πνμηαηαθήρεζξ έπεζ
δζαθακεί υηζ μζ άκενςπμζ έπμοκ ιζα πνμδζάεεζδ κα ηνίκμοκ ςξ θμβζηά ζοκεπή εηείκα ηα
ζοιπενάζιαηα ιε ηα μπμία μζ ίδζμζ ζοιθςκμφκ ηαζ ηα μπμία μζ ίδζμζ εεςνμφκ ςξ αθδεή,
πςνίξ κα ιεθεημφκ ηαζ κα θαιαάκμοκ οπυρδ ηδκ μνευηδηα ηαζ εβηονυηδηά ημοξ. Απίζδξ,
μζ πθδνμθμνίεξ βίκμκηαζ απμδεηηέξ, πςνίξ κα ακαθφμκηαζ ηαζ κα αλζμθμβμφκηαζ ζηδ αάζδ
δεδμιέκςκ, ηαζ πςνίξ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ δ εβηονυηδηα ηαζ δ μνευηδηά ημοξ
(ΐμζκζάδμο, 2004; Houde, 2007; Mercier & Sperber, 2009; Sadler & Zeidler, 2004; 2005; Wu &
Tsai, 2011).
Απμιέκςξ, ζφιθςκα ιε ηα οπάνπμκηα επζζηδιμκζηά δεδμιέκα, ηα ζηενευηοπα ηαζ μζ
πνμηαηαθήρεζξ επδνεάγμοκ αοευνιδηα ηαζ αζοκείδδηα ημκ ηαεδιενζκυ ηνυπμ ζηέρδξ
ηςκ ακενχπςκ, δεκ ελαθείθμκηαζ ιε ηδκ επίπθδλδ αοηχκ πμο ηα εηθνάγμοκ, αθθά μφηε
ηαζ ιε ηδκ επζζήιακζδ ηςκ ηζκδφκςκ πμο πνμηαθμφκ ζηζξ ακενχπζκεξ ζπέζεζξ ηαζ ζηδκ
ημζκςκία (Δναβχκα, 2007; Jost & Banaji, 1994). Γ πνμζπάεεζα ηςκ ακενχπςκ κα αβκμήζεζ
ηα ζηενευηοπα ηαζ ηζξ πνμηαηαθήρεζξ απαζηεί ζδιακηζηυ ηυζημξ πνμζμπήξ ηαζ ζοκεζδδηή
πνμζπάεεζα. Ώπαζηεί ζηακυηδηεξ ηαζ δελζυηδηεξ ηνζηζημφ ζημπαζιμφ βζα ηζξ πεπμζεήζεζξ, ηα
ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηζξ βκχζεζξ ηςκ ζηεπηυιεκςκ, ηαεχξ ηαζ ζηακυηδηεξ εθέβπμο ή/ηαζ
οπένααζή ημοξ, υπςξ ηαζ δελζυηδηεξ ακαθοηζηήξ ζηέρδξ. Δδθαδή, δελζυηδηεξ άηοπμο
ζοθθμβζζιμφ..
2.4. Οηεξεφηππα, Νξνθαηαιήςεηο θαη Άηππνο Οπιινγηζκφο ζηελ Γθπαίδεπζε
Ξα ζηενευηοπα ηαζ μζ πνμηαηαθήρεζξ θαίκεηαζ υηζ ιαεαίκμκηαζ ζε πάνα πμθφ ιζηνή δθζηία.
Ξα παζδζά ήδδ ζηδκ δθζηία ηςκ ηνζχκ εηχκ έπμοκ ζοκείδδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ δμιήξ ηδξ
ημζκυηδηάξ ημοξ ηαζ ακηζθαιαάκμκηαζ ηζξ ζπέζεζξ ελμοζίαξ πμο οπάνπμοκ ζε αοηή
(Nesdale, 2001). Ξα παζδζά υηακ εκηαπεμφκ ζημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια θένμοκ ζςνεία
ζηενεμηφπςκ ηαζ πνμηαηαθήρεςκ. Απμιέκςξ, μ νυθμξ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ
είκαζ εειεθζχδδξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζηενευηοπςκ ηαζ ηςκ πνμηαηαθήρεςκ
(Δναβχκα, 2007).
Νοβηεηνζιέκα, ημ ζπμθείμ, ιπμνεί, ιεηαλφ άθθςκ δνάζεςκ, κα πνμςεήζεζ ηδκ
ακίπκεοζδ ηαζ απμδυιδζδ ζηενεμηφπςκ ηαζ πνμηαηαθήρεςκ ιέζς ηδξ πνμχεδζδξ
δελζμηήηςκ άηοπμο ζοθθμβζζιμφ: Δδθαδή, ιέζς ημο ηνζηζημφ ζημπαζιμφ, ημο εθέβπμο ηςκ
αοευνιδηςκ απακηήζεςκ, ζηέρεςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ πεπμζεήζεςκ, ηδξ δζενεφκδζδξ
ηαζ αλζμθυβδζδξ πθδνμθμνζχκ, ηδξ αλζμθυβδζδξ ηδξ εβηονυηδηαξ ηαζ μνευηδηαξ
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επζπεζνδιάηςκ, ηδξ ηεηιδνίςζδξ, ιε έβηονα δεδμιέκα, εέζεςκ ηαζ απμθάζεςκ. Νηδ
ζοκέπεζα, δ απμδυιδζδ ζηενεμηφπςκ ηαζ πνμηαηαθήρεςκ ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ ζηδκ
απμδμπή ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ, ζηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ηαηά ημο ναηζζζιμφ ηαζ ηδξ
ιζζαθθμδμλίαξ, ζηδκ εκζοκαίζεδζδ πςνίξ δζαηνίζεζξ, ζηδκ οπένααζδ επζθακεζαηχκ
ζοκαζζεδιαηζζιχκ, ζηδκ αθθδθεββφδ ηαζ ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ζζυηδηαξ ηαζ ημο ζεααζιμφ,
ιε ζηυπμ ιζα δίηαζδ ηαζ δδιμηναηζηή ημζκςκία (Zembylas, 2014).
H ηαηακυδζδ ημο βκςζηζημφ ιδπακζζιμφ θεζημονβίαξ ημο άηοπμο ζοθθμβζζιμφ εη
ιένμοξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ δ αλζμπμίδζδ ηαηάθθδθμο
δζδαηηζημφ/ιαεδζζαημφ οθζημφ βζα ηδκ πνμχεδζδ δελζμηήηςκ άηοπμο ζοθθμβζζιμφ
ιπμνμφκ κα ζοκεζζθένμοκ μοζζαζηζηά ζηδκ πνμζπάεεζα βζα ακηζιεηχπζζδ ηςκ
ζηενεμηφπςκ ηαζ ηςκ πνμηαηαθήρεςκ ημοξ, δζυηζ εέημοκ ηζξ αάζεζξ βζα έκα ηαεδιενζκυ
ηνυπμ ζηέρδξ ηςκ ακενχπςκ, υπμο μζ απμθάζεζξ εθέβπμκηαζ βζα ηδκ εβηονυηδηα ηαζ
μνευηδηά ημοξ, ηαζ ζοιαάθθμοκ ζηδκ ημζκςκζηή ζοκμπή ηαζ εζνήκδ, ηδκ ημζκςκζηή
ζφβηθζζδ ηαζ έκηαλδ ηςκ αηυιςκ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ μζημδυιδζδ δίηαζςκ ηαζ δδιμηναηζηχκ
ημζκςκζχκ.



3.Δηδαθηηθό πιηθό
3.1. Βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ πξνψζεζε δεμηνηήησλ
άηππνπ ζπιινγηζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ
Νημ ιένμξ αοηυ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, πανμοζζάγμκηαζ μζ ααζζηέξ ανπέξ ζπεδζαζιμφ ηαζ
ακάπηολδξ δζδαηηζημφ οθζημφ πμο ζημπεηδκ ακηζιεηχπζζδ ζηενεμηφπςκ ηαζ
πνμηαηαθήρεςκ ιέζς ηδξ πνμχεδζδξ ημο άηοπμο ζοθθμβζζιμφ, ιε αάζδ ηδ εεςνία ηδξ
δζηηήξ ζοθθμβζζηζηήξ δζενβαζίαξ ηαζ ηδ εεςνία ιάεδζδξ ημο μζημδμιζζιμφ ηαζ ημο
ημζκςκζημφ μζημδμιζζιμφ. Κζ ανπέξ αοηέξ είκαζ:
Ώλζμπμίδζδ ηδξ δζενχηδζδξ ςξ ααζζηυ πθαίζζμ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ. Νοβηεηνζιέκα,
ζημ πθαίζζμ ηδξ δζενχηδζδξ πνμηείκεηαζ δ αλζμπμίδζδ εκυξ ακμζηημφ ηφπμο πνμαθήιαημξ
ή εκυξ ηαεμδδβδηζημφ ζεκανίμο ή ενςηήιαημξ ημο μπμίμο δ θφζδ ή δ απάκηδζδ εα
παναπέιπεζ ζηδ δοκδηζηή απμδυιδζδ ζηενεμηφπςκ ηαζ πνμηαηαθήρεςκ. Απίζδξ, δ
πνμχεδζδ ημο ηνζηζημφ ζημπαζιμφ, ημο εθέβπμο ή/ηαζ πανειπυδζζδξ απμθάζεςκ ημο
βκςζηζημφ ζοζηήιαημξ Δ ημο άηοπμο ζοθθμβζζιμφ ηςκ ιακεακυκηςκ, ηαεχξ ηαζ δ
αλζμπμίδζδ ηδξ ακαθοηζηήξ ζηέρδξ εα πνέπεζ κα απμηεθμφκ ααζζηέξ ζημπεφζεζξ ηδξ υθδξ
δζδαηηζηήξ/ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ (De Neys et al., 2010; Houde, 2007). Ξμ εηάζημηε
επζθεβυιεκμ πνυαθδια, ζεκάνζμ ή ενχηδια εα πνέπεζ κα ζοκδέεηαζ ιε ημοξ ακηίζημζπμοξ
Δείηηεξ Απζηοπίαξ ηαζ Απάνηεζαξ (Δ.Α.Α). ηςκ Ώκαθοηζηχκ Λνμβναιιάηςκ (Οπμονβείμ
Λαζδείαξ ηαζ Λμθζηζζιμφ Εφπνμο, 2016) πμο αθμνμφκ ζηα ελεηαζηέα ηαζ δζδαηηέξ βζα ημ
ζοβηεηνζιέκμ ιάεδια. Ώκάθμβα ιε ημ πμζεξ έκκμζεξ, θαζκυιεκα, ζηάζεζξ, δελζυηδηεξ ηαζ
ανπέξ. επζδζχηεηαζ κα ιεθεηδεμφκ ζε ηάεε ιάεδια, επζαάθθεηαζ δ επζθμβή ημο ηαηάθθδθμο
ζπεηζημφ πνμαθήιαημξ/ζεκανίμο. Κζ δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ πμο εα ακαπηοπεμφκ, ζημ
πθαίζζμ ηδξ δζενχηδζδξ, βζα ηδκ πνμχεδζδ ηςκ οπυ έιθαζδ Δ.Α.Α., εα πνέπεζ κα
ζημπεφμοκ ζηδκ εκενβυ ειπθμηή ηςκ ιαεδηχκ ζε ακαζημπαζηζηέξ, δζενεοκδηζηέξ
δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ ακίπκεοζδ, ακάθοζδ, αλζμθυβδζδ ηαζ ακηζιεηχπζζδ ζηενεμηφπςκ,
πνμηαηαθήρεςκ, επζθακεζαηχκ ζοκαζζεδιαηζζιχκ ηαζ άθθςκ παναδμπχκ πμο αθμνμφκ
ζημ βκςζηζηυ ζφζηδια Δ ημο άηοπμο ζοθθμβζζιμφ. Απίζδξ, εα πνέπεζ κα δμεεί έιθαζδ
ζηδκ πνμχεδζδ επζζηδιμθμβζηχκ ζηυπςκ πμο αθμνμφκ ζηδ θφζδ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδ
ζπέζδ ηδξ ιε ηδκ ημζκςκία, εκεαννφκμκηαξ ημοξ ιαεδηέξ κα ακαζημπάγμκηαζ βζα ηδκ
εβηονυηδηα ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ ηςκ επζπεζνδιάηςκ ημοξ.
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Γ εκενβυξ ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ, ζημ πθαίζζμ ηδξ δζενχηδζδξ, βζα ηδκ πνμχεδζδ
δελζμηήηςκ άηοπμο ζοθθμβζζιμφ είκαζ ηαεμνζζηζηή. Νοβηεηνζιέκα, μζ ιαεδηέξ εα πνέπεζ
κα έπμοκ εοηαζνίεξ κα ειπθαημφκ εκενβά ζε ζημπεοιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ πμο εα ημοξ
επζηνέπμοκ κα ζημπαζεμφκ ηνζηζηά βφνς απυ ηα ζοκαζζεήιαηα, ηζξ απυρεζξ ηζξ
πεπμζεήζεζξ ημοξ, ηζξ βκχζεζξ ηαζ ηζξ ημζιμεεςνίεξ ημοξ. Θα εθέβλμοκ ηαζ κα
ακαδμιήζμοκ ηζξ εέζεζξ ημοξ ιε αάζδ ακηζηεζιεκζηά ηνζηήνζα ηαζ δεδμιέκα, ιε
οπεοεοκυηδηα απέκακηζ ζημοξ ίδζμοξ, ημοξ ζοκακενχπμοξ ημοξ ηαζ ηδκ ημζκςκία. ΐαζζηή
ανπή ζηδ ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία απμηεθεί ηαζ δ αοηυ-αλζμθυβδζδ ηαζ εηεν-αλζμθυβδζδ
ηςκ ιαεδηχκ, πμο μδδβεί ζε ααεφηενμ ακαζημπαζιυ βζα ηδκ ηεηιδνίςζδ ηςκ εέζεςκ ηαζ
απυρεχκ ημοξ.
Κ νυθμξ ημο εηπαζδεοηζημφ ζηδκ υθδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία, ζημ πθαίζζμ ηδξ δζενχηδζδξ
βζα ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζηενεμηφπςκ ηαζ ηςκ πνμηαηαθήρεςκ, εα πνέπεζ κα εζηζάγεζ,
ηονίςξ, ζηδκ πανμπή εοηαζνζχκ βζα ηδκ πνμχεδζδ δζαδζηαζζχκ ηαηακυδζδξ ηαζ
εκενβμπμίδζδξ ημο ιδπακζζιμφ θεζημονβίαξ ημο άηοπμο ζοθθμβζζιμφ. Γζα πανάδεζβια, δ
εκεάννοκζδ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηνζηζηυ ζημπαζιυ ηαζ ηεηιδνίςζδ ηςκ εέζεςκ/ζζπονζζιχκ
ημοξ ιε δεδμιέκα ηαζ έβηονα επζπεζνήιαηα, οπμαάθθμκηαξ οπμζηδνζηηζηέξ/
ακαζημπαζηζηέξ ενςηήζεζξ ημο ηφπμο «βζαηί ημ ζηέθηδηεξ αοηυ;», «πχξ ημ βκςνίγμοιε
αοηυ;», «πυζμ αλζυπζζηδ είκαζ δ πδβή πνμέθεοζδξ ηςκ πθδνμθμνζχκ ζμο;», «ιε πμζα
ηνζηήνζα οπμζηδνίγεζξ αοηυ», ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ ζδιακηζηά ζηδκ εκενβμπμίδζδ ημο
ιδπακζζιμφ θεζημονβίαξ ημο βκςζηζημφ ζοζηήιαημξ ΔΔ ημο άηοπμο ζοθθμβζζιμφ ηαζ ημο
εθέβπμο ηςκ ζζπονζζιχκ ημο βκςζηζημφ ζοζηήιαημξ Δ.. Απίζδξ, δ αλζμθυβδζδ ηςκ
δελζμηήηςκ ζοθθμβζζιμφ ζηδ αάζδ ηςκ Δ.Α.Α., εη ιένμοξ ημο εηπαζδεοηζημφ, ιέζς
δζαιμνθςηζηήξ ηαζ ηεθζηήξ αλζμθυβδζδξ,, ιε ηδ πνήζδ πμζηίθςκ ιέζςκ ηαζ
εβηονμπμζδιέκςκ ενβαθείςκ, είκαζ απαναίηδηδ.
3.2. Ναξάδεηγκα δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα πξνψζεζε δεμηνηήησλ άηππνπ ζπιινγηζκνχ
γηα αληηκεηψπηζε ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ
Νημ ιάεδια ηδξ ΐζμθμβίαξ ηδξ Ώ΄ Ζοηείμο, ζηδκ εκυηδηα ιε ηίηθμ: Αζζαβςβή ζηδκ
Εθδνμκμιζηυηδηα (Ηπάζηεθιακ η. ά., 2016), μζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα ιεθεηήζμοκ ημκ
ηνυπμ ιεηααίααζδξ ηςκ ηθδνμκμιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ απυ ημοξ βμκείξ ζημοξ
απμβυκμοξ. Νοβηεηνζιέκα, μζ ιαεδηέξ, ιεηαλφ άθθςκ, ιεθεημφκ ηδκ ηθδνμκυιδζδ ηςκ
θοθεηζηχκ ηαζ ιμνθμθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ (π.π. πνχια επζδενιίδαξ, πνχια ηαζ
ζπήια ιαθθζχκ ηαζ ιαηζχκ, ακάζηδια, η.θπ) ζημκ άκενςπμ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ηθδνμκυιδζδ
δζαθυνςκ βμκζδίςκ πμο είκαζ οπεφεοκα βζα δζάθμνεξ ηθδνμκμιζηέξ αζεέκεζεξ (π.π.
ιεζμβεζαηή ακαζιία).
Δεδμιέκμο, υιςξ, υηζ δ ηαηαβςβή ηαζ ηα ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ
ακενχπςκ, ιεηαλφ άθθςκ, έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ζημ πανεθευκ, αθθά ηαζ ζήιενα αηυιδ,
ςξ πνυζπδια βζα ναηζζζηζηέξ ηαζ ιζζαθθυδμλεξ ζοιπενζθμνέξ, βζα θοθεηζηέξ δζαηνίζεζξ,
εηθμαζζιυ ηαζ ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ, ζημ πθαίζζμ ηδξ εκυηδηαξ αοηήξ, ακαπηφπεδηακ
ζπεηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ιε ζηυπμ ηδκ ακάπηολδ δελζμηήηςκ άηοπμο ζοθθμβζζιμφ βζα ηδκ
απμδυιδζδ ζηενεμηφπςκ ηαζ πνμηαηαθήρεςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα θοθεηζηά ηαζ
ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ακενχπςκ, ηαζ ηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ ανπχκ ηαζ αλζχκ
ημο αθθδθμζεααζιμφ, ηδξ αθθδθεββφδξ, ηδξ αθθδθμηαηακυδζδξ, ηδξ απμδμπήξ ηδξ
δζαθμνεηζηυηδηαξ. ηδξ ημζκςκζηήξ εοαζζεδημπμίδζδξ ηαζ ηδξ ακάβηδξ βζα μζημδυιδζδ
δίηαζςκ ηαζ δδιμηναηζηχκ ημζκςκζχκ.
Νημ Λανάνηδια ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ, παναηίεεκηαζ δναζηδνζυηδηεξ πμο απμηεθμφκ
ιένμξ ημο ιαεδζζαημφ πενζαάθθμκημξ, βζα ηδκ πνμχεδζδ δελζμηήηςκ άηοπμο
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ζοθθμβζζιμφ ζημ ιάεδια ηδξ ΐζμθμβίαξ Ώ΄ Ζοηείμο, ιε ηίηθμ: «Ώκενχπζκα ιμνθμθμβζηά
παναηηδνζζηζηά ηαζ επζηεφβιαηα», υπςξ αοηυ εθανιυζηδηε ιε ιαεδηέξ ηδξ Ώ΄ Ζοηείμο,
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ 2016-2017, ζε δδιυζζμ ζπμθείμ ηδξ Εφπνμο.
4. Γπίινγνο
Νηδκ πανμφζα ενβαζία, ζογδηήεδηε δ ζδιαζία ηαζ μ ηνυπμξ πνμχεδζδξ δελζμηήηςκ
άηοπμο ζοθθμβζζιμφ βζα ηδκ απμδυιδζδ ζηενεμηφπςκ ηαζ πνμηαηαθήρεςκ, ιε αάζδ ηδ
εεςνία ηδξ δζηηήξ ζοθθμβζζηζηήξ δζενβαζίαξ (dual process theory). Νηδκ ανπή ηδξ ενβαζίαξ,
μνίζηδηε δ έκκμζα ημο άηοπμο ζοθθμβζζιμφ ηαζ επελδβήεδηε μ βκςζηζηυξ ιδπακζζιυξ πμο
εκενβμπμζείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα θεζημονβίαξ ηδξ ζηέρδξ αοηήξ, ιε αάζδ ηδ εεςνία ηδξ
δζηηήξ ζοθθμβζζηζηήξ δζενβαζίαξ. Νογδηήεδηε, επίζδξ, δ ζπέζδ ημο άηοπμο ζοθθμβζζιμφ ιε
ηα ζηενευηοπα ηαζ ηζξ πνμηαηαθήρεζξ ημο ηάεε αηυιμο ηαζ εειεθζχεδηε εεςνδηζηά ημ
πχξ δ ακάπηολδ δελζμηήηςκ άηοπμο ζοθθμβζζιμφ ιπμνεί κα απμδμιήζεζ ή κα ιεζχζεζ ηα
ζηενευηοπα ηαζ ηζξ πνμηαηαθήρεζξ ηςκ ιακεακυκηςκ. Νηδ ζοκέπεζα, πανμοζζάζηδηακ
ααζζηέξ ανπέξ ακάπηολδξ ιαεδζζαηχκ πενζααθθυκηςκ βζα ηδκ πνμχεδζδ δελζμηήηςκ
άηοπμο ζοθθμβζζιμφ ηαζ ηδκ απμδυιδζδ ζηενεμηφπςκ ηαζ πνμηαηαθήρεςκ. Απίζδξ, ιε
αάζδ ημ πνμηεζκυιεκμ εεςνδηζηυ οπυααενμ πανμοζζάζηδηε, ζε ζοκημιία, έκα
πανάδεζβια ιαεδζζαημφ πενζαάθθμκημξ ιε ηίηθμ «Ώκενχπζκα ιμνθμθμβζηά
παναηηδνζζηζηά ηαζ επζηεφβιαηα» πμο ζημπεφεζ ζηδκ απμδυιδζδ ζηενεμηφπςκ ηαζ
πνμηαηαθήρεςκ πμο αθμνμφκ ζηα ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ακενχπςκ ηαζ ηδ
ζπέζδ ημοξ ιε ηδκ ακενχπζκδ αλία ηαζ ηα ακενχπζκα επζηεφβιαηα.
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Ναξάξηεκα
ΦΡΘΘΜ ΓΞΓΑΟΖΑΟ
Ξάλδ: Ώ΄ Ζοηείμο
Νπμθζηή πνμκζά: 2016-17
Ηάεδια: ΐζμθμβία
Ακυηδηα: Εθδνμκμιζηυηδηα
«Αλζξώπηλα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη επηηεύγκαηα»
Δξαζηεξηόηεηα 1:
Θα δζααάζεηε πνμζεηηζηά ηδκ πενζβναθή εκυξ πεζνάιαημξ πμο έβζκε ηδ δεηαεηία ημο 80,
ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα απακηήζεηε ηα ενςηήιαηα πμο αημθμοεμφκ. Ξμ πείναια
πενζβνάθεηαζ ζε έκα έβηονμ επζζηδιμκζηυ πενζμδζηυ.
Νεξηγξαθή πεηξάκαηνο:
Έκαξ ενεοκδηήξ πανμοζίαζε ζε ιζα μιάδα θμζηδηχκ έκα αίκηεμ πμο έδεζπκε δφμ άκηνεξ κα
ιζθμφκ ηαζ ημκ έκα κα ζπνχπκεζ ημκ άθθμ, ζε δφμ δζαθμνεηζηέξ εηδμπέξ. Νηδ ιία εηδμπή,
έκαξ θεοηυξ άκδναξ ζπνχπκεζ έκα ιαφνμ, εκχ ζηδκ άθθδ εηδμπή, έκαξ ιαφνμξ άκδναξ
ζπνχπκεζ έκα θεοηυ. Κζ άκδνεξ έζπνςπκακ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ ηαζ ήηακ κηοιέκμζ ιε ίδζα
νμφπα. Ηεηά ηδκ πνμαμθή μζ θμζηδηέξ ηθήεδηακ κα ενιδκεφζμοκ ηαζ κα ζπμθζάζμοκ ηζξ
ζηδκέξ πμο είδακ. Κζ πθείζημζ θμζηδηέξ ακηζθήθεδηακ ημκ ιαφνμ άκδνα ζακ πνυζςπμ
επζεεηζηυ, εκχ ημκ θεοηυ άκδνα ζακ άκενςπμ πμο έηακε, απθά, έκα αζηείμ.
Νηδ ζοκέπεζα, μ ενεοκδηήξ πανμοζίαζε ζημοξ θμζηδηέξ δζάθμνα ηεπκμθμβζηά επζηεφβιαηα
ηδξ δεηαεηίαξ ημο 80 ηαζ γήηδζε απυ αοημφξ κα πνμαθέρμοκ ζε πμζμκ απυ ημοξ δφμ
άκηνεξ ακήημοκ. Κζ πθείζημζ θμζηδηέξ απάκηδζακ υηζ ακήηακ ζημκ θεοηυ άκδνα.
α. Θα ζπμθζάζεηε ηζξ ενιδκείεξ πμο έδςζακ μζ πθείζημζ θμζηδηέξ βζα ημοξ δφμ άκδνεξ.
α. Θα ελδβήζεηε πμο μθείθεηαζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ πθείζημζ θμζηδηέξ ημο πζμ πάκς
πεζνάιαημξ έδςζακ ηεθείςξ δζαθμνεηζηέξ ενιδκείεξ ζηδκ ίδζα «πναβιαηζηυηδηα».
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β. Θα ελδβήζεηε πμο μθείθεηαζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ πθείζημζ θμζηδηέξ ημο πζμ πάκς
πεζνάιαημξ πνυαθερακ υηζ ηα ηεπκμθμβζηά επζηεφβιαηα ακήηακ ζημκ θεοηυ άκδνα.
δ. Ξμ πνχια ημο ακενχπζκμο δένιαημξ ιπμνεί κα ηοιαίκεηαζ απυ πμθφ ζημφνμ ηαθέ έςξ
ζπεδυκ νυγ-ηζηνζκςπυ. Θα βνάρεηε πμο ιπμνεί κα μθείθεηαζ αοηυ ηαζ βζαηί.
ε. Ξμοξ δφμ πνμδβμφιεκμοξ αζχκεξ, δζάθμνμζ επζζηήιμκεξ οπμζηήνζγακ υηζ μζ δζαθμνέξ
ηςκ ακενχπςκ ζηα επζηεφβιαηά ημοξ ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ημ πνχια ημο δένιαηυξ ημοξ
ηαζ ηδ θοθή ημοξ. Ηε αάζδ ηζξ ιέπνζ ηχνα βκχζεζξ ζαξ ζημ ιάεδια ηδξ ΐζμθμβίαξ, κα
βνάρεηε ακ ζοιθςκείηε ή δζαθςκείηε ιε ημκ πζμ πάκς ζζπονζζιυ ηαζ κα βνάρεηε ηνία
επζπεζνήιαηα βζα κα ηεηιδνζχζεηε ηδ εέζδ ζαξ.
ζη. Θα ζογδηήζεηε ηα επζπεζνήιαηά ζαξ ζηδκ μιάδα ζαξ ηαζ κα βνάρεηε πυζμ ζίβμονμζ/εξ
είζαζηε βζα ηδκ εβηονυηδηα ηαζ μνευηδηα ηςκ επζπεζνδιάηςκ ζαξ; Θα οπμβναιιίζεηε
ακάθμβα ηαζ κα αζηζμθμβήζεηε ηδκ επζθμβή ζαξ:
ΛΚΖΟ
ΖΔΓΚ
ΕΏΘΚΖΚΟ
γ. Ξζ πνεζάγεζηε κα βκςνίγεηε πενζζζυηενμ βζα κα είζαζηε πζμ ζίβμονμζ/εξ βζα ηδκ
απάκηδζή ζαξ ηαζ ηδκ εβηονυηδηα ηαζ μνευηδηα ηςκ επζπεζνδιάηςκ ζαξ;
Δξαζηεξηόηεηα 2:
Θα δζααάζεηε ηζξ πζμ ηάης πθδνμθμνίεξ πμο ζαξ δίκμκηαζ, κα αλζμπμζήζεηε ηζξ βκχζεζξ
ζαξ βζα ηδκ ηθδνμκμιζηυηδηα ηαζ κα απακηήζεηε ζηα ηνία επζιένμοξ ενςηήιαηα πμο
αημθμοεμφκ:
Λθδνμθμνίεξ:
•
Ξμ πνχια ηδξ επζδενιίδαξ ιαξ ηαζ μζ δζάθμνεξ δζαηοιάκζεζξ ηδξ ηαεμνίγμκηαζ
βεκεηζηά απυ ζοβηεηνζιέκα βμκίδζα ηονίςξ ιέζς ιζαξ πνςζηζηήξ μοζίαξ πμο μκμιάγεηαζ
ιεθακίκδ.
•
Ηεθακίκδ έπμοκ ηυζμ ηα ακμζηηυπνςια υζμκ ηαζ ηα ζημονυπνςια άημια. Γ
δζάθμνα πμο οπάνπεζ ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ ανίζηεηαζ ζημκ ανζειυ, ημ ιέβεεμξ ηαζ ημ είδμξ
ηςκ ζςιαηζδίςκ ιεθακίκδξ.
•
Γ ιεθακίκδ είκαζ ιζα ιεβάθδ αδνακήξ πνςηεΎκδ πμο δνα ζακ έκα αζμθμβζηυ
πνμζηαηεοηζηυ θίθηνμ ηαηά ηδξ οπενζχδμοξ αηηζκμαμθίαξ (UV αηηζκμαμθία) ηαζ ιαξ
πνμζηαηεφεζ απυ ηζξ αθααενέξ ζοκέπεζέξ ηδξ. Νοβηεηνζιέκα, απμννμθά ηζξ αηηίκεξ UV ηαζ
ελμοδεηενχκεζ ηζξ ζδζαίηενα αθααενέξ εθεφεενεξ νίγεξ πμο ζπδιαηίγμκηαζ ζημ δένια ιαξ
ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή ημοξ απυ ηδκ UV αηηζκμαμθία.
•
Νηζξ ηνμπζηέξ πενζμπέξ ηδξ βδξ υπμο δ οπενζχδδξ αηηζκμαμθία θηάκεζ ζηδ
ιεβαθφηενδ έκηαζή ηδξ, μζ άκενςπμζ έπμοκ πζμ ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ιεθακίκδξ.
•
Γ ιεθακίκδ πνμζηαηεφεζ επίζδξ ηδ αζηαιίκδ ΐ9 (θοθθζηυ μλφ) πμο είκαζ απαναίηδηδ
βζα ηδ ζφκεεζδ ημο DNA ζηα ηφηηανα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηοηηανζηήξ δζαίνεζδξ.
•
Γ οπενζχδδξ αηηζκμαμθία είκαζ απαναίηδηδ ζημκ άκενςπμ βζα ημ ζπδιαηζζιυ ηδξ
αζηαιίκδξ D3. Ξα άημια πμο γμοκ ιαηνζά απυ ηζξ ηνμπζηέξ πενζμπέξ ηαζ δζαεέημοκ ακμζηηυ
πνχια δένιαημξ, πθεμκεηημφκ υζμκ αθμνά ηδκ παναβςβή αζηαιίκδξ D3 δ μπμία είκαζ
απαναίηδηδ βζα ηδκ απμννυθδζδ ημο αζαεζηίμο ηαζ ημο θςζθυνμο απυ ημ έκηενμ βζα ηδ
δζαιυνθςζδ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ οβζχκ μζηχκ ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ κεονμ-ιοσηήξ
θεζημονβίαξ.
α. Νοιθςκείηε ή υπζ ιε ημκ ζζπονζζιυ ηαζ ηα επζπεζνήιαηα πμο έπεηε ηαηαβνάρεζ ζημ
ενχηδια ε ηδξ Δναζηδνζυηδηαξ 1 ημο θφθθμο ενβαζίαξ. Θα αζηζμθμβήζεηε ηδκ απάκηδζδ
ζαξ.
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α. Θα πνμζπαεήζεηε κα αεθηζχζεηε ή κα δζμνεχζεηε ηζξ απακηήζεζξ ζαξ πμο αθμνμφκ
ζηα ενςηήιαηα α, α, β, δ ηαζ ε ηδξ Δναζηδνζυηδηαξ 1, βνάθμκηαξ ηζξ αθθαβέξ ζε
λεπςνζζηυ πανηί.
β. Θα ακαζημπαζηείηε ηαζ κα βνάρεηε ηζξ απυρεζξ ζαξ βζα ημ παναηάης ζφκημιμ ηείιεκμ,
δίκμκηαξ ζε ζοκημιία έκα ιέπνζ δφμ ζπεηζηά παναδείβιαηα: «Γ ζδέα ιαξ βζα ημκ άκενςπμ
ηαζ ημκ ηυζιμ, μζ αλίεξ ιαξ ηαζ ηα ζδακζηά ιαξ είκαζ υκηςξ «δζηά ιαξ» ή ιήπςξ ηα
«ηθδνμκμιήζαιε» δίπςξ κα ηα θζθηνάνμοιε ιε ημ δζηυ ιαξ ηνζηήνζμ; Ηήπςξ πζζηεφμοιε
πνάβιαηα απυ ζοκήεεζα, επεζδή δεκ ηάκαιε ημκ ηυπμ κα ζηεθημφιε ηδ δζηή ιαξ βκχιδ
βζα ηα πνάβιαηα; Λυζμ αοεεκηζημί είιαζηε ηεθζηά ηαζ πυζμ βκςνίγμοιε ημκ εαοηυ ιαξ;»
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Νηδκ ενβαζία αοηή εα πανμοζζαζηεί ιζα πνυηαζδ άζηδζδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ απυ ηδκ ίδζα ηδ
ζπμθζηή ιμκάδα εέημκηαξ ηδ ζπέζδ ζπμθείμο-ημζκςκίαξ ζε άθθμ ηθίια, δεδμιέκμο υηζ ημ ζπμθείμ
πθέμκ ηαθείηαζ κα απμηεθέζεζ θμνέα ηαζ ηαηαθφηδ ηςκ ζφβπνμκςκ ημζκςκζημ-μζημκμιζηχκ
αθθαβχκ (Ηπμογάηδξ,1995). Γζα ημ θυβμ αοηυ εα επζπεζνδεεί μ ζηναηδβζηυξ πνμβναιιαηζζιυξ ημο
εηπαζδεοηζημφ μνβακζζιμφ ζοιαάθθμκηαξ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο παναηηήνα ημο ζπμθείμο ιε
δνάζεζξ πμο εα ελαζθαθίζμοκ ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ημο, μζ μπμίεξ ηαζ εα απμηεθέζμοκ ημ
θεζημονβζηυ πνμβναιιαηζζιυ ημο.
Θέμεηο θιεηδηά: ζηναηδβζηυξ ηαζ θεζημονβζηυξ πνμβναιιαηζζιυξ, ιεηαζπδιαηζζηζηυ ιμκηέθμ
δβεζίαξ, ημοθημφνα ζπμθείμο.

Αζζαβςβή
Γ δζαδζηαζία θήρδξ απμθάζεςκ απμηεθεί ααζζηή πνμτπυεεζδ βζα ηδ θεζημονβία εκυξ
εηπαζδεοηζημφ μνβακζζιμφ (Ώκδνέμο & Λαπαηςζηακηίκμο, 1994). Γ ζδιαζία ηςκ
απμθάζεςκ είκαζ πνμθακήξ, αθμφ αοηέξ ηαεμνίγμοκ ηδκ ελέθζλδ ή ηδ ζηαζζιυηδηα ημο
εηπαζδεοηζημφ μνβακζζιμφ (Εμοημφγδξ, 1999). Κ δζεοεοκηήξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ιμκάδαξ
έπμκηαξ ηδκ βεκζηή εοεφκδ ηδξ δζμίηδζδξ, ημο εθέβπμο θεζημονβίαξ ηαζ ηδξ επζζηδιμκζηήξ
ηαεμδήβδζδξ ημο πνμζςπζημφ ηαεμνίγεζ ημκ ζηναηδβζηυ πνμβναιιαηζζιυ πμο
ζημπμεεηεί ηδ θοζζμβκςιία ημο ζπμθείμο.
Ξμ ζφβπνμκμ ζπμθείμ μθείθεζ κα ακαπηφλεζ ζοκενβαηζηή ημοθημφνα ιε θήρδ ημζκχκ
απμθάζεςκ βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ απμζημθήξ ημο. Γ ημζκή ηαοηυηδηα ηαζ ημοθημφνα
ειπκεοζιέκδ απυ ημκ δβέηδ - Δζεοεοκηή εα δζαιμνθςεεί ιε ηδκ επίηεολδ ημο
ζηναηδβζημφ πνμβναιιαηζζιμφ ηδξ ιμκάδαξ. Κ ζφθθμβμξ δζδαζηυκηςκ ζακ ιζα
επαββεθιαηζηή μιάδα εα οθμπμζήζεζ ιε δνάζεζξ ημκ ανπζηυ ζπεδζαζιυ. ηακ ημ ζπμθείμ
θεζημονβεί ζακ ημζκυηδηα πναηηζηήξ, έπεζ ζφζηδια ημζκχκ αλζχκ, πεπμζεήζεςκ ηαζ
πναηηζηχκ ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί δζαεέημοκ ηνυπμοξ ζηέρδξ ηαζ δνάζδξ, έπμοκ ηδκ
εοηαζνία κα ιάεμοκ ηαζ κα ελεθζπεμφκ (Lave & Wenger, 2005).
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Νξώην κέξνο
Ξα πενζεχνζα αοηυκμιδξ δζμίηδζδξ ζηζξ εηπαζδεοηζηέξ ιμκάδεξ ηδξ πχναξ ιαξ είκαζ
πενζμνζζιέκα αθμφ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια είκαζ ζοβηεκηνςηζηυ. Γ εφεοιδ θεζημονβία
ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ νοειίγεηαζ απυ δζαηάλεζξ εβηοηθίςκ ημο Οπμονβείμο Λαζδείαξ πμο
έπεζ νυθμ επζηεθζηυ ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ ςνμθμβίςκ πνμβναιιάηςκ, ημ ςνάνζμ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ, ηδ δζδαζηαθία ηςκ ιαεδιάηςκ, ηδ δζδαηηέα φθδ, ηδ δζαιυνθςζδ ηςκ
ηιδιάηςκ, ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ. Ώοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια κα επδνεάγεζ
ανκδηζηά ηυζμ ηδκ πμζυηδηα ημο εηπαζδεοηζημφ ένβμο πμο επζηεθείηαζ υζμ ηαζ ηδκ οβεία,
ροπμθμβζηή ηαζ ζςιαηζηή, ημο εηπαζδεοηζημφ, μδδβχκηαξ ημκ ιέπνζ ηαζ ζηδκ ελμοεέκςζδ
(burn-out) (Brown & Ralph, 1998). Έηζζ οπμααειίγεηαζ μ νυθμξ ημο ζοθθυβμο ηαεδβδηχκ
ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ μ μπμίμξ ζηενείηαζ ηδκ ακάπηολδ πνςημαμοθζχκ ηαζ δεκ ηαθθζενβεί
ημ αίζεδια εοεφκδξ πμο εα μδδβήζεζ ζηδ ζοιιεημπή ημο βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ απμζημθήξ
ημο μνβακζζιμφ. Ξμ ιμκηέθμ ηδξ ιεηαζπδιαηζζηζηήξ δβεζίαξ πμο εεςνείηαζ ςξ ημ πζμ
απμηεθεζιαηζηυ απυ ημοξ ζφβπνμκμοξ ενεοκδηέξ πνεζαεφεζ υηζ δ δβεζία δεκ ιπμνεί κα
πνμένπεηαζ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ απυ ημ δζεοεοκηή αθθά ηαζ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ,
ιέζα απυ πνςημαμοθίεξ πμο ημοξ δίκμκηαζ (Leithwood & Jantzi, 2000).
Νφιθςκα ιε ημ Θεμθζθίδδ (2012) απυ ηζξ ένεοκεξ πμο έπμοκ δζελαπεεί, θάκδηε πςξ
μζ ζπμθζημί δβέηεξ είκαζ ηα άημια πμο εα πνέπεζ κα ακαπηφλμοκ ηαζ κα ειπθμοηίζμοκ ηζξ
δβεηζηέξ δελζυηδηέξ ημοξ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα ζοιαάθθμοκ ζηδ αεθηίςζδ ημο
ζπμθείμο. Ξα ηίκδηνα ημο δβέηδ ηαοηίγμκηαζ ιε αοηά ηςκ οθζζηαιέκςκ ημο (Μάπηδξ ηαζ
ΐζηζθάηδ, 2007). Κ ιεηαζπδιαηζζηζηυξ δβέηδξ δζαηνίκεηαζ βζα ημ υναια πμο εηπέιπεζ, ηζξ
αλίεξ πμο ημ παναηηδνίγμοκ ςξ πνμζςπζηυηδηα, ηζξ ορδθέξ πνμζδμηίεξ, ηζξ αθθαβέξ πμο
εζζάβεζ ζημ ζπμθείμ, ηδκ ηαεζένςζδ ιαηνμπνυεεζιςκ ζηυπςκ, ηδκ δδιζμονβία αλζυθμβδξ
ημοθημφναξ, ηδκ πανμπή αμήεεζαξ ηαζ ζηήνζλδξ ζε μπμζμδήπμηε ιέθμξ (Μάπηδξ ηαζ
ΐζηζθάηδ, 2007).
Ώπμηεθεί ημζκή παναδμπή βζα ηδκ ζπμθζηή ημζκυηδηα δ αθθαβή ημο πθαζζίμο
θεζημονβίαξ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ ιέζς ημο επακαηαεμνζζιμφ ηςκ ανιμδζμηήηςκ υθςκ
ηςκ ειπθεηυιεκςκ ιεθχκ ζφιθςκα ιε ημ δδιμηναηζηυ ιμκηέθμ δζμίηδζδξ. Κζ δζεοεοκηέξ,
μζ μπμίμζ πνδζζιμπμζμφκ ημ ιμκηέθμ αοηυ δζμίηδζδξ, εκδζαθένμκηαζ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα
εκυξ πενζαάθθμκημξ πμο οπμζηδνίγεζ ηδκ ακηαθθαβή ζδεχκ, εέηεζ ζηυπμοξ - μνάιαηα
(Starratt, 2001), ακαπηφζζεζ ζπέζεζξ ζεααζιμφ ηαζ ζοκενβαζίαξ ηαζ παναηζκεί ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ κα ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζηζξ δζαδζηαζίεξ (Gale & Densmore, 2003). Ώοηυ
ζδιαίκεζ πςξ μζ δζεοεοκηέξ μθείθμοκ κα ιμζναζημφκ ηδκ δβεζία ημοξ, εκζζπφμκηαξ ηδκ
εκενβυ ζοιιεημπή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (Meyers et al., 2001) Αηπαζδεοηζημί, μζ μπμίμζ
ζοιιεηέπμοκ ζηδ δζαδζηαζία θήρδξ ιίαξ απυθαζδξ ηαζ ζπεδζάγμοκ μζ ίδζμζ ηα αήιαηα πμο
πνέπεζ κα αημθμοεήζμοκ, ηαηααάθθμοκ ηάεε πνμζπάεεζα χζηε αοηή κα οθμπμζδεεί
(Everard & Morris, 1999).
Νηα ζπμθεία αοηά μ δζεοεοκηήξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ημκ ζπεδζαζιυ ηαζ
πνμβναιιαηζζιυ ηυζμ ηςκ ιαηνμπνυκζςκ ζηυπςκ (ζηναηδβζηυξ πνμβναιιαηζζιυξ) βζα
ηδκ ιεθθμκηζηή ηαηεφεοκζδ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ ηαζ ηδ δζαιυνθςζδ ημο παναηηήνα
ημο ζπμθείμο (ζπμθζηή ημοθημφνα), υζμ ηαζ βζα ημοξ αναποπνυεεζιμοξ ζηυπμοξ πμο
ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ηαεδιενζκή θεζημονβία ηδξ (θεζημονβζηυξ πνμβναιιαηζζιυξ)
(Εμοημφγδξ, 1999).
Γ ζδιακηζηυηδηα ηδξ έκκμζαξ ηδξ ζπμθζηήξ ημοθημφναξ πδβάγεζ απυ ηδ δζαπίζηςζδ
υηζ ηάεε εηπαζδεοηζηυξ μνβακζζιυξ είκαζ δζαθμνεηζηυξ απυ ημοξ οπυθμζπμοξ, έπμκηαξ
ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά. Ξμφηδ δ δζαθμνεηζηυηδηα επδνεάγεζ ηυζμ ηδκ
απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ απμδμηζηυηδηα ημο εηπαζδεοηζημφ πνμζςπζημφ υζμ ηαζ ηςκ
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ιαεδηχκ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ μ δζεοεοκηήξ ημο ζπμθείμο πνμζδζμνίγεζ ηδ θοζζμβκςιία ημο
ζπμθείμο ζπεδζάγμκηαξ πνμβνάιιαηα ιε ζηυπμ ηδκ απυηηδζδ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ
χζηε μζ ιαεδηέξ κα ιπμνμφκ κα επζημζκςκμφκ ζε δζαθμνεηζηά βθςζζζηά ηαζ πμθζηζζιζηά
πενζαάθθμκηα ηαζ κα ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζημ ημζκςκζηυ - επαββεθιαηζηυ βίβκεζεαζ..
Αιπκεοζηήξ ηςκ ιαηνμπνυκζςκ ζηυπςκ βζα ηδκ ιεθθμκηζηή ηαηεφεοκζδ ηδξ
ιμκάδαξ ηαεχξ ηαζ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ή ηςκ εκενβεζχκ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ
παναπάκς ζηυπςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαεδιενζκήξ ημοξ θεζημονβίαξ είκαζ μ δζεοεοκηήξ
ημο ζπμθείμο. Γζα ηδκ ηαθφηενδ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ζπμθείμο μ δζεοεοκηήξ απυ
ημζκμφ ιε ημ πνμζςπζηυ ηαθείηαζ κα ζπεδζάζεζ πνμβνάιιαηα πμο κα ζημπμεεημφκ ηδ
θοζζμβκςιία ημο ζπμθείμο δ μπμία είκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ απμζημθή ημο.
Νοβηεηνζιέκα πνέπεζ:
α) κα ηαεμνζζημφκ μζ ακηζηεζιεκζημί ζηυπμζ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ
α) κα πνμζδζμνζζηεί δ οπάνπμοζα ηαηάζηαζδ
β) κα ηαηαβναθμφκ ηα πνμαθήιαηα
δ) κα δζαηοπςεμφκ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ
ε) κα επζθεβμφκ ζηναηδβζηέξ ή δνάζεζξ πμο εα ςθεθήζμοκ ηαζ εα ηαηεοεφκμοκ ηδ
ζπμθζηή ιμκάδα ζηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ ηαζ
ζη) κα δεζιεοεμφκ υθεξ μζ πθεονέξ κα εθανιυζμοκ ημ ζοιθςκδεέκ πθαίζζμ δνάζδξ
(Βεοβανίδδξ, 1983).
Λνμηείκεηαζ δ ακάπηολδ ζηναηδβζημφ πνμβναιιαηζζιμφ εέημκηαξ ηνεζξ ζδιακηζημφξ
ζηυπμοξ:
Νοκεζδδημπμίδζδ ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ ημο ζπμθείμο ηαζ ηδξ απμζημθήξ ημο ζε
ζοκδοαζιυ ιε ηδ δζαιυνθςζδ ημο παναηηήνα - ηδξ ημοθημφναξ ημο.
Αίκαζ βεβμκυξ υηζ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ έπεζ απαζπμθήζεζ ζδζαίηενα ηδ δζεεκή
αζαθζμβναθία δ έκκμζα ηδξ ζπμθζηήξ ημοθημφναξ ηαζ δ ζπμοδαζυηδηά ηδξ βζα ηδκ ηαθφηενδ
θεζημονβία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ μνβακζζιχκ. Γ ημοθημφνα ακαθένεηαζ ζηα άημια, ζημ
πθαίζζμ ημο μνβακζζιμφ πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ μζ αλίεξ,
μζ πεπμζεήζεζξ, μζ πνμηαηαθήρεζξ ηαζ δ ζοιπενζθμνά εηδδθχκμκηαζ ιέζς ζοβηεηνζιέκςκ
δζαδζηαζζχκ ηδξ γςήξ ημο μνβακζζιμφ (Day 2003). Απίζδξ μζ Hoy ηαζ Miskel (2008)
εεςνμφκ υηζ «δ ημοθημφνα είκαζ έκα ζφζηδια ημζκμφ πνμζακαημθζζιμφ πμο ηναημφκ ηα
ιέθδ ημο μνβακζζιμφ ιαγί ηαζ ημο δίκμοκ ιζα λεπςνζζηή ηαοηυηδηα. Κζ πνμζακαημθζζιμί
είκαζ αλίεξ, ηακυκεξ, ιφεμζ, ζοιπενζθμνέξ ηαζ ζζςπδνέξ παναδμπέξ». Γ ζπμθζηή
ημοθημφνα, μ ηνυπμξ γςήξ ημο ζπμθείμο, μζ πεπμζεήζεζξ, ηα πζζηεφς ηαζ μζ δεδμιέκεξ
αλίεξ θεζημονβμφκ αζοκείδδηα . Έπμοκ ακηίηηοπμ ζηδ ζπμθζηή δζδαζηαθία ηαζ εα πνέπεζ κα
θαιαάκμκηαζ ζμαανά οπυρδ ζε ζπέζδ ιε υθα ηα πνμβνάιιαηα ζπμθζηήξ αεθηίςζδξ
(Ώββεθίδδξ, 2011).
Νδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ ιζαξ ζςζηήξ ηαζ οβζμφξ ζπμθζηήξ ημοθημφναξ παίγεζ
μ εηάζημηε δζεοεοκηήξ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ, ακ ηαζ είκαζ πενζζζυηενμ ςθέθζιμ μζ
ζπμθζηέξ αλίεξ, μζ ζηάζεζξ, μζ απυρεζξ κα ακαπηφζζμκηαζ ιε ηδ αμήεεζα υθςκ ηςκ
ειπθεημιέκςκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Απεζδή δ ακάπηολδ ιζαξ οβζμφξ ζπμθζηήξ
ημοθημφναξ ζοιαάθθεζ ηαεμνζζηζηά ζηδκ απυδμζδ ηαζ αεθηίςζδ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ
ζοκίζηαηαζ δ πάναλδ ζηναηδβζηήξ βζα ηδ δζαιυνθςζή ηδξ.
Γ επζιυνθςζδ ημο πνμζςπζημφ ζηδ δζαθμνμπμζδιέκδ δζδαζηαθία χζηε κα ιπμνεί
κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ κέεξ ημζκςκζηέξ, πμθζηζζηζηέξ ηαζ επαββεθιαηζηέξ απαζηήζεζξ βζα ηδ
αεθηίςζδ ημο ένβμο ημο.
Κζ
εηπαζδεοηζηέξ
ακάβηεξ
ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ
δζαιμνθχκμκηαζ
ηαζ
δζαθμνμπμζμφκηαζ ιέζα ζημ πνυκμ. Γ ζοκεπήξ ηαζ δζανηήξ επαββεθιαηζηή ελέθζλή ημοξ
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οπαβμνεφεζ ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζε πνμβνάιιαηα επζιυνθςζδξ. Ηε ημκ ηνυπμ αοηυ εα
πνμαμφκ ζηζξ δζδαηηζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ ηαζ ηζξ ιεεμδμθμβζηέξ πνμζανιμβέξ πμο
απαζημφκηαζ πνμηεζιέκμο κα δζδάλμοκ ιε απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ ημοξ ιαεδηέξ ημοξ.
Νφιθςκα ιε ημκ ΐενβίδδ (2003) δ απμιυκςζδ ηςκ εηπαζδεοηχκ - ζηεθεπχκ ιεηαλφ
ημοξ ηαζ δ απμπή απυ επζζηδιμκζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο αθμνμφκ ζηδκ επαββεθιαημπμίδζδ,
ζηδκ ειρφπςζδ ηαζ ζηδκ πνμζςπζηή ακάπηολή ημοξ, έπμοκ ςξ απμηέθεζια ημ ενβαζζαηυ
άβπμξ ηαζ ηδκ πενζπανάηςζδ ζε μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ παναδμζζαηέξ πναηηζηέξ, ιε
απμηέθεζια «ημ αίςια» ηαζ δ «ειπεζνία» κα παναιέκμοκ ακαλζμπμίδηα ηαζ κα ελαζεεκεί
ημ εκδζαθένμκ ηαζ δ εκενβδηζηή ζοιιεημπή ζηδκ εηπαζδεοηζηή πνάλδ. εξγαζηαθή ξνπηίλα
θαη ζε εβηαηάθεζρδ ημο μοζζαζηζημφ εηπαζδεοηζημφ ημοξ ένβμο (Ζεοηενζχημο, Λ.. 2005,
Ευηημξ, Ώ., 2005).
Γ Αζςηενζηή Ώλζμθυβδζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ιμκάδαξ ηαζ ημο εηπαζδεοηζημφ ένβμο.
Κ εεζιυξ ηδξ αλζμθυβδζδξ πνέπεζ κα έπεζ ςξ απχηενμ ζημπυ ηδκ αεθηίςζδ ηδξ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο εηπαζδεοηζημφ ένβμο αθθά ηαζ ηδξ απμζημθήξ ημο μνβακζζιμφ
ιε ηδκ ακάδεζλδ ηδξ ιμκάδαξ ζηδ ημζκςκία.
Κ δζεοεοκηήξ εη κυιμο (ΦΑΕ 1340/ 16-10-2002) είκαζ μ δζμζηδηζηυξ ηαζ
επζζηδιμκζηυξ - παζδαβςβζηυξ οπεφεοκμξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ιμκάδαξ ηαζ πνμεδνεφεζ ζηζξ
ζοκεδνζάζεζξ ημο ζοθθυβμο δζδαζηυκηςκ. Ακεαννφκεζ ηδ δζαηφπςζδ απυρεςκ ηαζ
πνμηάζεςκ ακαπηφζζμκηαξ ηδ ζοκενβαζία ηαζ ηδκ αθθδθεββφδ ιεηαλφ ηςκ δζδαζηυκηςκ,
επζδζχημκηαξ ηδκ ζοκεζδδηή επζθμβή ιεευδςκ πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ εέημκηαξ ζηυπμοξ
βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ απμζημθήξ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ επμπηείαξ ημο. Έηζζ δδιζμονβεί
μιάδεξ ενβαζίαξ ηςκ επζιένμοξ ζηυπςκ πμο απυ ημζκμφ έπμοκ ηεεεί ζηζξ ζοκεδνζάζεζξ
δζδαζηυκηςκ ιε ημ πνμζςπζηυ ημο ζπμθείμο. Κ νυθμξ ηςκ μιάδςκ ενβαζίαξ δεκ πνέπεζ
κα αθμνά ιυκμ ηδ δζαδζηαζηζηή εθανιμβή ηδξ εζςηενζηήξ αλζμθυβδζδξ ημο ζπμθείμο
(ζφκηαλδ ενςηδιαημθμβίςκ, επζιέθεζα ζοιπθήνςζδξ, ζηαηζζηζηήξ ακάθοζδξ, ζφκηαλδ
εηεέζεςκ) αθθά επζαάθθεηαζ κα είκαζ δζαιμνθςηζηυξ έηζζ χζηε κα ακηζιεηςπζζημφκ μζ
αδοκαιίεξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ιμκάδαξ βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ απμζημθήξ ημο.
Δεύηεξν κέξνο
Κ ζηναηδβζηυξ πνμβναιιαηζζιυξ πνμζδζμνίγεζ ημοξ ζηναηδβζημφξ ζηυπμοξ ηαεχξ ηαζ ημ
πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ εα ακαπηοπεμφκ μζ ηαηάθθδθεξ εκένβεζεξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ πμο
εα απμηεθέζμοκ ημ θεζημονβζηυ πνμβναιιαηζζιυ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ.
Αζδζηυηενα:
ζμ ακαθμνά ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ημοθημφναξ ημο μνβακζζιμφ μζ εηπαζδεοηζημί
ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ πνέπεζ κα ειπθαημφκ ζε αθθδθμεπίδναζδ πνμηεζιέκμο κα
απμηηήζμοκ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ ή κα αλζμθμβήζμοκ ηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ ζηάζεζξ ηαζ
απυρεζξ βζα ηδ ιάεδζδ. Γ εκενβδηζηή ζοιιεημπή ημοξ ζηδ δζενβαζία ηδξ ιάεδζδξ ιπμνεί
κα επζηεοπεεί ιε ηδκ ακάπηολδ ζοκημκζζιμφ ζοκενβαηζηχκ πναηηζηχκ ιεηαλφ ημοξ ζημ
πθαίζζμ ηδξ ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ. Νφιθςκα ιε ηα δεδμιέκα ειπεζνζηχκ ιεθεηχκ ζε
ζπμθεία ιε ορδθά επίπεδα ζπμθζηήξ επζηοπίαξ, θαίκεηαζ υηζ δ ακάπηολδ ζοκενβαηζηήξ
ημοθημφναξ, δ αίζεδζδ ηδξ ημζκήξ εοεφκδξ, δ ακηαθθαβή ηαζ ζφκεεζδ βκχζεςκ ηαζ
δελζμηήηςκ, δ οπμζηήνζλδ ημο ημζκμφ ζηυπμο αεθηίςζδξ ηδξ δζδαζηαθίαξ, ηαεχξ ηαζ δ
αίζεδζδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ημζκυηδηαξ ζημ πθαίζζμ ημο ζπμθείμο απμηεθμφκ ηα ηφνζα
παναηηδνζζηζηά ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ (Mc Langhlin, 2002).
Κ δζεοεοκηήξ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ, εα πνέπεζ κα αμδεήζεζ ηδκ ακάπηολδ ηαζ
πνμχεδζδ ηδξ ζοκενβαηζηήξ ημοθημφναξ ζε υθα ηα επίπεδα ιε ζημπυ ηδκ εδναίςζή ηδξ
ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ. Ηε άθθα θυβζα, ιυκμ ακ δδιζμονβδεεί υναια ζπμθείμο ηαζ
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πνμςεδεεί δ αίζεδζδ ηδξ ημζκήξ εοεφκδξ, μζ εηπαζδεοηζημί εα δνμοκ ςξ ιζα μιάδα, ιε
ημζκή ηαοηυηδηα ηαζ ζηυπμοξ.
Γ δζαιυνθςζδ ημοθημφναξ ζημ ζφβπνμκμ ζπμθείμ απμηεθεί απμθαζζζηζηυ
πανάβμκηα εημζιυηδηαξ ηαζ ζηακυηδηαξ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ κα αεθηζςεεί ηαζ κα
ελεθζπεεί ακηαπμηνζκυιεκδ ζηδκ απμζημθή ηδξ.
Κ δεφηενμξ ζηναηδβζηυξ ζηυπμξ πμο πνμηείκεηαζ είκαζ δ επζιυνθςζδ ημο
πνμζςπζημφ. Κ δζεοεοκηήξ εα πνέπεζ κα ελαζθαθίζεζ ημοξ απαναίηδημοξ μζημκμιζημφξ
πυνμοξ ηαζ ζε ζοκενβαζία ιε πακεπζζηδιζαημφξ ηαζ ημπζημφξ θμνείξ κα μνβακχζεζ
πνμβνάιιαηα επζιυνθςζδξ ημο πνμζςπζημφ. Άθθςζηε δ «δζα αίμο ιάεδζδ», δ επέηηαζδ
ηδξ εηπαίδεοζδξ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο αηυιμο απμηεθεί αδήνζηδ ακάβηδ ζε ιζα
δζανηχξ ιεηαθθαγυιεκδ ημζκςκία υπςξ είκαζ δ ζδιενζκή. Απίζδξ πνμηείκεηαζ εκδμζπμθζηή
επζιυνθςζδ, ηδξ πνμχεδζδξ ηδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ ςξ απμηέθεζια ηδξ βκχζδξ πμο
πνμηφπηεζ απυ ηα ειπεζνζηά δεδμιέκα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ πμο εα εδναζχζεζ
ηδκ ημζκή επαββεθιαηζηή πναηηζηή ημο ζπμθείμο. Γ επζιυνθςζδ αοηή δεκ πνέπεζ κα
απμζημπεί ιυκμ ζηδ πνμζθμνά βκχζεςκ αθθά ζηδκ αθθαβή ηςκ ζηάζεςκ πμο
δοζπεναίκμοκ ηδ θεζημονβία ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ. Ώοηή είκαζ ιζα δζαδζηαζία πμο δεκ
επζθένεζ ηάπμζεξ αθθαβέξ ζηδκ αίεμοζα δζδαζηαθίαξ αθθά δζανηή αθθαβή ζηδ ηαεδιενζκή
ημοθημφνα ημο ζπμθείμο.
Κ ηνίημξ ζηναηδβζηυξ ζηυπμξ είκαζ δ εζςηενζηή αλζμθυβδζδ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ.
Κ θεζημονβζηυξ ζπεδζαζιυξ ημο ζηναηδβζημφ αοημφ ζηυπμο πνμηείκεηαζ κα οθμπμζδεεί ιε
ηδ ζφζηαζδ:
α) μιάδαξ ενβαζίαξ εζδζηχκ (άνζζηα ηαηανηζζιέκςκ) ηαζ οπεφεοκςκ βζα ηδκ πνμζςπζηή
ακάπηολδ, ηδκ επζηαζνμπμίδζδ ηςκ επαββεθιαηζηχκ βκχζεςκ ηαζ πναηηζηχκ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ πμο οπδνεημφκ ζηδ ζπμθζηή ιμκάδα ηαζ ζηδ ιεηαλφ ημοξ επζημζκςκία ζοκενβαζία (μιάδα αοημιυνθςζδξ).
α) μιάδαξ ενβαζίαξ δνάζεςκ εεεθμκηζημφ παναηηήνα βζα ηδ δζαζφκδεζδ ημο ζπμθείμο ιε
ηδκ ημπζηή ημζκυηδηα. Γ μιάδα αοηή ακαθαιαάκεζ επζζηέρεζξ, δζαθέλεζξ, εηδδθχζεζξ βζα
ηδκ πνμχεδζδ ηδξ θζθμζμθίαξ (ημοθημφναξ) ημο ζπμθείμο ηαζ ζοκενβάγεηαζ ιε ημπζημφξ
θμνείξ. Νπεδζάγεζ πνμκμδζάβναιια δνάζεςκ ηδξ ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ βζα ηδκ επζημζκςκία
ημο ζπμθείμο ιε ηδκ ημπζηή ημζκςκία.
Κ έθεβπμξ ηαζ δ επμπηεία ηςκ δνάζεςκ ηςκ παναπάκς μιάδςκ ακήημοκ ζηδ
δζεφεοκζδ ημο ζπμθείμο, ζηδκ μπμία θμβμδμημφκ βζα ηδκ πμνεία ημο ακαηζεέιεκμο ένβμο
ημοξ ζε ηαηηά πνμζοιθςκδιέκα πνμκζηά δζαζηήιαηα πνζκ ηδ ζφκηαλδ ηδξ ηεθζηήξ
αλζμθυβδζδξ ημο ένβμο ημοξ.
Γ δζαιμνθςηζηή αλζμθυβδζδ ηςκ μιάδςκ ενβαζίαξ πανέπεζ ακαηνμθμδυηδζδ βζα
ηδκ πεναζηένς θεζημονβία ημο ζπμθείμο εκχ δ ηεθζηή αλζμθυβδζδ ζημ ηέθμξ ηδξ ζπμθζηήξ
πνμκζάξ ηαεμνίγεζ ημ ααειυ επίηεολδξ ηςκ ζηυπςκ πμο ηέεδηακ ηαηά ημκ
πνμβναιιαηζζιυ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ πνμβναιιαηζζιέκςκ εκενβεζχκ ιε
ζπεηζηή έηεεζδ ζηδκ μπμία πενζθαιαάκμκηαζ πνμηάζεζξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ αδοκαιζχκ
πμο έπμοκ δζαπζζηςεεί.
Κ θεζημονβζηυξ ζπεδζαζιυξ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ απαζηεί ηδ ζοκενβαζία υθςκ ηςκ
ιεθχκ ηδξ ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ απμζημθήξ ημο. Έκα πθαίζζμ
θεζημονβίαξ πμο ζηδνίγεηαζ ζηζξ ανπέξ ηδξ ζοκενβαζίαξ, ηδξ ακάδεζλδξ ηαζ αλζμπμίδζδξ
ηςκ δοκαημηήηςκ υθςκ ηςκ ιεθχκ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ιμκάδαξ απαζηεί πμθθή δμοθεζά ηαζ
πνμζπάεεζα βζα κα αθθάλεζ δ κμμηνμπία πμο επζηναηεί (Ηαονμβζχνβμξ, 1999). Λμθθέξ
θμνέξ δ ακηίζηαζδ ζηδκ αθθαβή, δ ηαποπμρία ιπμνμφκ κα ακαπαζηίζμοκ ηζξ υπμζεξ
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πνμζπάεεζεξ ακακέςζδξ ή επακαπνμζδζμνζζιμφ ζηυπςκ, πναηηζηχκ ηαζ κμμηνμπίαξ
(ΝαΎηδξ, 2005).
Κ δζεοεοκηήξ εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζήζεζ ηδκ πεζεχ βζα κα πεηφπεζ ημ ζοκημκζζιυ,
ηδ ζοκενβαηζηυηδηα, ηδ δέζιεοζδ ημο πνμζςπζημφ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ,
εκζζπφμκηαξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ζηδκ ακάθδρδ πνςημαμοθζχκ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ
ηαζκμηυιςκ δνάζεςκ πμο εα μδδβήζμοκ ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο εηπαζδεοηζημφ
ένβμο ηαζ ηαηά επέηηαζδ ζηδκ εηπθήνςζδ ηδξ απμζημθήξ ηδξ. Ξμ ιέθθμκ θαίκεηαζ υηζ
ακήηεζ ζε εηπαζδεοηζηέξ ιμκάδεξ πμο εα απμθαιαάκμοκ ηδκ αοημκμιία ημοξ ιε ηδ
δζαιυνθςζδ ηδξ δζηήξ ημοξ «εζςηενζηήξ» εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ. Έηζζ, εα έπμοιε ηδκ
εηπαζδεοηζηή ιμκάδα ηδξ ηαζκμημιίαξ, ηδξ αοημκμιίαξ, ηδξ ζοθθμβζηήξ εοεφκδξ ηαζ ημο
δδιυζζμο απμθμβζζιμφ.
Οπκπεξάζκαηα
Ξμ ιέθθμκ θαίκεηαζ υηζ ακήηεζ ζε εηπαζδεοηζηέξ ιμκάδεξ πμο εα απμθαιαάκμοκ ηδκ
αοημκμιία ημοξ ιε ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ δζηήξ ημοξ «εζσηεξηθήο» εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ.
Έηζζ, ζημ ιέθθμκ εα έπμοιε ηδκ εηπαζδεοηζηή ιμκάδα ηδξ ηαζκμημιίαξ, ηδξ αοημκμιίαξ,
ηδξ ζοθθμβζηήξ εοεφκδξ ηαζ ημο δδιυζζμο απμθμβζζιμφ.
Γ αθθαβή ηςκ ζηάζεςκ πμο δοζπεναίκμοκ ηδ θεζημονβία ημο ζπμθείμο, δ θήρδ απυ
ημζκμφ απμθάζεςκ, δ ζοκενβαζία υθςκ ηςκ ιεθχκ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ, μ
ακαζημπαζιυξ ςξ πνμξ ηδκ εθανιμβή ηςκ ζηναηδβζηχκ ζηυπςκ πμο ηέεδηακ ηαζ δ
ακαπνμζανιμβή ημοξ πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεμφκ ζημ ιέθθμκ, δζαιμνθχκεζ ιζα εκζαία
επαββεθιαηζηή πναηηζηή πμο εα ακηζπνμζςπεφζεζ ηδ κέα ημοθημφνα ημο ζπμθείμο.
Κιάδεξ ενβαζίαξ εηπαζδεοηζηχκ ημο ζπμθείμο ζπεδζάγμοκ ηαζ πναβιαημπμζμφκ
δνάζεζξ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ζηναηδβζηχκ ζηυπςκ ηάης οπυ ηδκ επμπηεία ημο
δζεοεοκηή. Κ ζοκημκζζιυξ, δ ζοκενβαηζηυηδηα, δ ακάθδρδ πνςημαμοθζχκ απυ ημ
εηπαζδεοηζηυ πνμζςπζηυ ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ εεηζηά ημ υθμ εβπείνδια.
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Νεξίιεςε
Ξα ηεθεοηαία πνυκζα ιε ηδκ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ πνμζθφβςκ ζηδκ Αθθάδα είκαζ πζμ έκημκμ ημ
γήηδια ηδξ εκζςιάηςζδξ-εηπαίδεοζήξ ημοξ ζηα ζπμθεία. Γ ιαηνμ-εεχνδζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ
πμθζηζηήξ ηαζ δ ιζηνμ – εεχνδζδ ζε επίπεδμ ζπμθείςκ ηαζ παζδαβςβζηχκ πναηηζηχκ επδνεάγμοκ ηδ
δζαπείνζζδ ηδξ πμθζηζζιζηήξ δζαθμνεηζηυηδηαξ. Νηδκ ενβαζία πανμοζζάγμκηαζ μζ ακηζθήρεζξ ηςκ
βμκέςκ βζα ηδκ έκηαλδ ηςκ πνμζθφβςκ ζηα δδιυζζα ζπμθεία. Εθήεδηακ 50 ηοπαίμζ βμκείξ ιε
παζδζά πμο θμζημφκ ζε δδιυζζα δδιμηζηά ζπμθεία ημο κμιμφ Ώηηζηήξ απυ δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ κα
απακηήζμοκ ζημ ενχηδια πχξ αθέπμοκ ημ εκδεπυιεκμ κα θμζημφκ πνμζθοβυπμοθα ζηδκ ίδζα ηάλδ
ιε ημ παζδί ημοξ. Κζ απακηήζεζξ ηαηδβμνζμπμζήεδηακ. Ξα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ έδεζλακ υηζ μζ
βμκείξ εηθνάγμοκ ακδζοπίεξ ηαζ δζζηαηηζηυηδηα. Ξμ 48% ηςκ βμκέςκ ακδζοπμφκ βζα ηδκ οβεία ηςκ
παζδζχκ ημοξ πνμαάθθμκηαξ θυβμοξ οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ ηςκ πνμζθφβςκ. Ξμ 35% εεςνμφκ
υηζ ημ βθςζζζηυ έθθεζιια εα απμηεθέζεζ ειπυδζμ ζηδκ πνυμδμ ηςκ παζδζχκ ημοξ ηαζ ημ 17%
πζζηεφμοκ υηζ δ δζαθμνεηζηή ημοθημφνα ηαζ μ δζαθμνεηζηυξ πμθζηζζιυξ εα επδνεάζμοκ ανκδηζηά
ηδκ ζπμθζηή επίδμζδ, ζηδκ ιεθθμκηζηή ζοιπενζθμνά ημοξ ηαεχξ ηαζ ηζξ ζοκήεεζεξ ηςκ παζδζχκ
ημοξ. Λνυηεζηαζ βζα απακηήζεζξ πμο ιπμνμφκ κα ενιδκεοημφκ ιέζα ζημ βεκζηυ πθαίζζμ ηςκ
ιμκηέθςκ δζαπείνζζδξ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ: ημ αθμιμζςηζηυ, εκηαλζαηυ ηαζ ζοιπενζθδπηζηυ. Νηδκ
Αθθάδα, ήδδ απυ ημκ Κηηχανζμ ημο 2016 θεζημονβμφκ Δνκέο Ρπνδνρήο γηα ηελ Γθπαίδεπζε ησλ
Νξνζθύγσλ (ΔΡΓΝ), ζηα ηέκηνα θζθμλεκίαξ ηαηά ηζξ πνςζκέξ χνεξ απυ 8.30 έςξ 12.30, αθθά ηαζ
εκηυξ ηςκ ζπμθείςκ ηαηά ηζξ ιεζδιενζακέξ χνεξ απυ 14.00 έςξ 18.00. ΐάζεζ ηςκ παναπάκς δ
εηπαίδεοζδ ηςκ πνμζθφβςκ πναβιαημπμζείηαζ απμημιιέκα απυ ημκ οπυθμζπμ εθθδκζηυ ιαεδηζηυ
πθδεοζιυ. Αίκαζ, θμζπυκ ακαβηαία δ ακάπηολδ εηπαζδεοηζηχκ πμθζηζηχκ ιε ζημπυ ηδ δζαπείνζζδ
ηςκ πμθοπμθζηζζιζηχκ δζαθμνχκ ηαζ δ απμδμπή ιζαξ πμθοπμθζηζζιζηήξ ζοκφπανλδξ ηυζμ απυ ηδκ
πθεονά ηςκ πνμζθφβςκ υζμ ηαζ απυ ηδκ πθεονά ηςκ βμκέςκ ιε ιαεδηέξ πμο θμζημφκ ζηα
ζπμθεία.
Θέμεηο-θιεηδηά: εηπαίδεοζδ πνμζθφβςκ, ακηζθήρεζξ βμκέςκ,

1. Γηζαγσγή
Γ εζζνμή πνμζθφβςκ, ηονίςξ απυ ηδ Νονία, ζημκ εθθαδζηυ πχνμ ηα ηεθεοηαία πνυκζα
βίκεηαζ μθμέκα ηαζ πζμ έκημκα. Γ ζφκεεζδ ηδξ κέαξ εθθδκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ είκαζ πζα
ειθακήξ. Ηέζα ζε ιζα ηέημζα δδιμβναθζηή αθθαβή πνμηφπηεζ δ ακαβηαζυηδηα κα
δζενεοκδεεί ημ γήηδια ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ πνμζθφβςκ ιαεδηχκ ζηα εθθδκζηά ζπμθεία.
Λνμξ ημ πανυκ ηαηά ηδκ ηνέπμοζα ζπμθζηή πνμκζά 2016-17 εθανιυζηδηακ απυ ημ
Οπμονβείμ Λαζδείαξ, Ένεοκαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ μζ πνμηάζεζξ Απζζηδιμκζηήξ Απζηνμπήξ
ζε ζοκενβαζία ιε ημ Οπμονβείμ Αζςηενζηχκ ηαζ Δζμζηδηζηήξ Ώκαζοβηνυηδζδξ
(Ηεηακαζηεοηζηήξ Λμθζηζηήξ). Λζμ ζοβηεηνζιέκα θεζημφνβδζακ Δμιέξ Οπμδμπήξ βζα ηδκ
Αηπαίδεοζδ ηςκ Λνμζθφβςκ (Δ.Ο.Α.Λ.) ζε ζοβηεηνζιέκεξ ζπμθζηέξ ιμκάδεξ, υπμο
ηαεμνίζηδηακ δ μνβάκςζδ, δ θεζημονβία, μ ζοκημκζζιυξ ηαζ ημ πνυβναιια εηπαίδεοζδξ
ζηζξ δμιέξ αοηέξ, ηαεχξ ηαζ ηα ηνζηήνζα ηαζ δ δζαδζηαζία ζηεθέπςζδξ αοηχκ αάζεζ ημο
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άνενμο 38 ημο Θ.4415/2016. Γ επμπηεία, μ ζοκημκζζιυξ ηαζ δ παζδαβςβζηή ηαεμδήβδζδ
ηζξ Δ.Ο.Α.Λ. μνίζηδηακ ιε Οπμονβζηή Ώπυθαζδ 152360/ΓΔ4/19-9-2016 (ΦΑΕ ΐ 3049). Γ
εηπαίδεοζδ ζηζξ δμιέξ θζθμλεκίαξ πναβιαημπμζήεδηε ηαηά ηζξ πνςζκέξ χνεξ (8:30-12:30).
Λένα απυ ηζξ Δμιέξ αοηέξ θεζημφνβδζακ ηαζ εζδζηέξ ηάλεζξ οπμδμπήξ ζε ζπμθζηέξ ιμκάδεξ
ημκηά ζε δμιέξ θζθμλεκίαξ ηαηά ηζξ απμβεοιαηζκέξ χνεξ (14:00-18:00). Δζαθαίκεηαζ ιζα
εηπαίδεοζδ πνμζθφβςκ απμημιιέκδ απυ ημκ εονφηενμ εθθδκζηυ ιαεδηζηυ πθδεοζιυ. Γ
έκηαλδ ημοξ ζημ ζπμθζηυ ζφζηδια είκαζ έκα γδημφιεκμ πμο εα πνέπεζ κα ελεηαζηεί ζημ
πθαίζζμ ηδξ θζθμζμθίαξ ηδξ Δζαπμθζηζζιζηήξ Αηπαίδεοζδξ, ηδξ ζοκεηπαίδεοζδξ υθςκ ηςκ
παζδζχκ ιε ζεααζιυ ζηα ακενχπζκα δζηαζχιαηα, χζηε μ πνμζθοβζηυξ-ιαεδηζηυξ
πθδεοζιυξ κα ιδκ παναιείκεζ πενζεςνζμπμζδιέκμξ. Ώοηή δ θζθμζμθία ηδξ δζαπμθζηζζιζηήξ
εηπαίδεοζδξ ειπενζέπεζ ζε ιαηνμ- επίπεδμ ηζξ εεζιζηέξ δμιέξ ημο ηναηζημφ ιδπακζζιμφ,
ζημ ιεζμ-επίπεδμ ηζξ ζπμθζηέξ ιμκάδεξ ηαζ ζημ ιζηνμ-επίπεδμ ηζξ παζδαβςβζηέξ πναηηζηέξ
πμο εθανιυγμκηαζ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ. Γ δζεεκήξ αζαθζμβναθία επζηεκηνχκεηαζ υζμκ αθμνά
ηδκ δζαπμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ είηε ζηδκ θήρδ ηναηζηχκ ιέηνςκ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηδξ
πμθοπμθζηζζιζηήξ ημζκςκίαξ (π.π. Modood, 2007, Parekh, 2000) είηε ζηζξ ζηναηδβζηέξ
δζδαζηαθίαξ ηδξ δζαπμθζηζζιζηήξ εηπαίδεοζδξ (π.π. Banks & McGee Banks, 2009, Θζημθάμο,
2000). Λανυθα αοηά, ιζα ιαηνμ-εεχνδζδ ηδξ δζαπμθζηζζιζηήξ εηπαίδεοζδξ ιπμνεί κα
εθανιυζεζ εηπαζδεοηζηέξ πμθζηζηέξ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ εφνοειδ θεζημονβία ηδξ
ημζκςκίαξ. Ακχ, ιζα ιζηνμ-εεχνδζδ αβκμχκηαξ ηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ηςκ
δζαπμθζηζζιζηχκ ηναηχκ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ εθανιμβή θαεειέκςκ δζαπμθζηζζιζηχκ
πναηηζηχκ ιε ζοκέπεζα ηδκ ζπμθζηή απμηοπία ημο πνμζθοβζημφ-ιαεδηζημφ πθδεοζιμφ.
Ηέζα ζε έκα ηέημζμ πθαίζζμ δεκ πνέπεζ κα αβκμμφκηαζ μζ δζαθμνεηζηέξ ειπεζνίεξ ηαζ
ακηζθήρεζξ πμο ημοααθμφκ μζ ιαεδηέξ απυ ημοξ βμκείξ ημοξ ηαζ ηζξ θένκμοκ ιαγί ημοξ ζημ
ζπμθείμ. Κζ ίδζμζ ηαζ μζ βμκείξ ημοξ απαζημφκ αλζχζεζξ απυ ημ ζπμθείμ ηαζ ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ πμο ζοπκά δεκ ζοκάδμοκ μφηε ιε ηζξ παζδαβςβζηέξ ηεπκζηέξ ηδξ
δζδαζηαθίαξ πμο οθμπμζμφκηαζ απυ ημκ εηάζημηε παζδαβςβυ μφηε ιε ηδκ εζηυκα ημο
επαββεθιαηζζιμφ πμο έπεζ μ εηπαζδεοηζηυξ βζα ημκ εαοηυ ημο (Terhart, 2005).
Απμιέκςξ, δ παζδαβςβζηή ηδξ έκηαλδξ ηςκ πνμζθφβςκ ζημ εθθδκζηυ ζπμθείμ
πνεζάγεηαζ ιζα πμθοπμθζηζζιζηή-ζοκμθζηή εεχνδζδ πνμηεζιέκμο κα εθανιμζημφκ μζ
ηαηάθθδθεξ εηπαζδεοηζηέξ πμθζηζηέξ. Δζαθμνεηζηά, μζ ζηαηζηέξ ακηζθήρεζξ πενί πμθζηζζιμφ
μδδβμφκ ζε ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ ηςκ πνμζθφβςκ. Αίκαζ εοκμσηυ κα ακαπηοπεμφκ
ακηζζηαειζζηζηά εηπαζδεοηζηά ιέηνα βζα ηα παζδζά ηςκ πνμζθφβςκ, χζηε κα εκηαπεμφκ
μιαθά ζηδκ εθθδκζηή ζπμθζηή πναβιαηζηυηδηα. Ξμ πνχημ αήια πνμξ αοηή ηδκ
ηαηεφεοκζδ απμηεθεί δ απμδυιδζδ ηςκ ζηενεμηφπςκ ηαζ πνμηαηαθήρεςκ ηςκ εθθήκςκ
βμκέςκ βζα ηδκ έκηαλδ ηςκ πνμζθφβςκ ζηα ζπμθεία. Γ ζοκφπανλδ ηςκ πνμζθφβςκ ιε
ημκ οπυθμζπμ πθδεοζιυξ ιζαξ πχναξ δδιζμονβεί πμζμηζηά ιζα πμθοπμθζηζζιζηυηδηα πμο
δζαθένεζ απυ εηείκδ ηςκ δζαθυνςκ ιεζμκμηήηςκ (Modood, 1997). Άνα, ηνίκεηαζ ακαβηαία
δ ακάπηολδ εηπαζδεοηζηχκ πμθζηζηχκ βζα κα πνμζανιμζηεί υθμξ μ πθδεοζιυξ ζημ
ηαζκμφνζμ πμθζηζηυ βίβκεζεαζ. ζμκ αθμνά ημ ιαεδηζηυ πθδεοζιυ δ ηαθφηενδ δζαπείνζζδ
ιπμνεί κα βίκεζ ιέζς ηδξ δζαπμθζηζζιζηήξ εηπαίδεοζδξ (Eldering & Rothenberg, 1996).
2. Ιεζνδνινγία ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο
Αθανιυζηδηε δ πμζμηζηή ιέεμδμξ ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ δ δμιδιέκδ ζοκέκηεολδ. Ξμ δείβια
ήηακ ηοπαίμ ηαζ αθμνμφζε πεκήκηα βμκείξ πμο έπμοκ παζδζά ηα μπμία θμζημφκ ζε δδιυζζα
ζπμθεία πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ημο κμιμφ Ώηηζηήξ. Κζ ενςηήζεζξ πμο
πνδζζιμπμζήεδηακ ήηακ ενςηήζεζξ βκχιδξ (opinion questions) πμο ζηυπεοακ ζηδ
δζενεφκδζδ ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ βμκέςκ βζα ημ πχξ αθέπμοκ ημ εκδεπυιεκμ κα θμζημφκ
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πνμζθοβυπμοθα ζηδκ ίδζα ηάλδ ιε ημ παζδί ημοξ. Έβζκε ακάθοζδ δεδμιέκςκ
ηαηδβμνζμπμζχκηαξ ηζξ απακηήζεζξ ημο ενεοκδηζημφ ενςηήιαημξ. Ξα απμηεθέζιαηα ηδξ
ένεοκαξ έδεζλακ ηάπμζεξ ακδζοπίεξ ηςκ βμκέςκ υζμκ αθμνά ηδκ έκηαλδ ηςκ πνμζθφβςκ
ιαεδηχκ ζημ ζπμθείμ. Λζμ ζοβηεηνζιέκα: Ξμ 48% ηςκ βμκέςκ ακδζοπμφκ βζα ηδκ οβεία
ηςκ παζδζχκ ημοξ πνμαάθθμκηαξ ηζξ αδοκαιίεξ ηςκ ηναηζηχκ δμιχκ ζημκ ημιέα ηδξ
οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ ηςκ πνμζθφβςκ. Ξμ 35% ηνίκμοκ υηζ ημ βθςζζζηυ έθθεζιια εα
απμηεθέζεζ πνυζημιια ζηδκ ζπμθζηή επζηοπία ηςκ παζδζχκ ημοξ ηαζ ημ 17% εεςνμφκ υηζ
δ δζαθμνεηζηή ημοθημφνα ηαζ μ δζαθμνεηζηυξ πμθζηζζιυξ εα επδνεάζμοκ ανκδηζηά ηδκ
ζπμθζηή πνυμδμ, ηδ ιεθθμκηζηή ζοιπενζθμνά ηαεχξ ηαζ ηζξ ζοκήεεζεξ ηςκ παζδζχκ ημοξ.
3. Γξκελεία απνηειεζκάησλ βάζεη ηνπ αθνκνησηηθνύ, εληαμηαθνύ θαη
ζπκπεξηιεπηηθνύ κνληέινπ ζρνιηθήο έληαμεο
Κζ ακηζθήρεζξ ηςκ βμκέςκ επζηεκηνχκμκηαζ ζηζξ αδοκαιίεξ εθανιμβήξ ιέηνςκ
εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ηυζμ ζε ιαηνμ-επίπεδμ υζμ ηαζ ζε ιζηνμ-επίπεδμ. Νηδκ μοζία μζ
ακηζθήρεζξ αοηέξ εηπνμζςπμφκ ημ ιμκηέθμ ηδξ αθμιμίςζδξ ζε ιζα ημζκή ημοθημφνα, πμο
ζοκήεςξ είκαζ δ ηονίανπδ πμθζηζζιζηή ημοθημφνα. Ώοηυ ημ ιμκηέθμ θαίκεηαζ πςξ είκαζ
απμννζπηέμ ζηδκ πνάλδ, αάζεζ ηςκ μζ Kincheloe ηαζ Steinberg (1997), βζαηί ςεχκηαξ ηζξ
πνμζθοβζηέξ μιάδεξ κα ελμιμζςεμφκ ιε ηδκ ηονίανπδ ημοθημφνα ημοξ ελακαβηάγεζ κα
παναιείκμοκ ζημ πενζεχνζμ.
Αλάθθμο, ζηδ ζπμθζηή πναβιαηζηυηδηα μζ εηπαζδεοηζημί οθμπμζμφκ αοηυ ημ ιμκηέθμ
ιπμνμφκ κα εεςνήζμοκ ημοξ πνυζθοβεξ ιαεδηέξ οπαίηζμοξ βζα ηδ ζπμθζηή απμηοπία ημοξ
(Banks & McGee Banks, 2009). Γ δζδαζηαθία εκδέπεηαζ κα επζθένεζ ειπυδζμ ζηδκ πνυμδμ
ηςκ πνμζθφβςκ ιαεδηχκ, ελαζηίαξ ηδξ κέαξ ημοθημφναξ πμο έπμοκ οζμεεηήζεζ ηαζ
ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε εηείκδ ηδξ μζημβεκείαξ ημοξ. Λνυηεζηαζ βζα ιζα πμθζηζζιζηή
ζφβηνμοζδ, μζ πνυζθοβεξ ιαεδηέξ εα οπμπνεςεμφκ κα αθθάλμοκ ηδκ πμθζηζζιζηή ημοξ
ηαοηυηδηα ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί δεκ εα ιεηααάθθμοκ ηζξ δζδαηηζηέξ ημοξ πναηηζηέξ. Ηε ημκ
ηνυπμ αοηυ μζ έθθδκεξ βμκείξ ιπμνεί κα παναιείκμοκ ζηακμπμζδιέκμζ αάζεζ ηςκ
ακηζθήρεχκ ημοξ, αθθά δζαζςκίγμοκ ημ status quo ηαζ ηδκ ανπδβία ηδξ ηονίανπδξ μιάδαξ
(Theodorou, 2010). Ηπμνεί ημ ιμκηέθμ αοηυ κα αεθηζχζεζ ηδκ απμδμηζηυηδηα ηςκ
πνμζθφβςκ ιαεδηχκ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα ηαζ ζημκ εθθδκζηυ πμθζηζζιυ, αθθά κα
μδδβήζεζ ημοξ πνυζθοβεξ ιαεδηέξ ζηδκ ημζκςκζηή πενζεςνζμπμίδζδ. Ηε ηέημζεξ
ακηζθήρεζξ είκαζ δφζημθμ μζ βμκείξ κα πνμαμφκ ζηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ πνμηαηαθήρεςκ
(Petrou, Angelides & Leigh, 2009,Theodorou, 2010). Ώπυ ηδκ πθεονά ηδξ εηπαζδεοηζηήξ
έκηαλδξ ημ αθμιμζςηζηυ- ιμκμπμθζηζζιζηυ ιμκηέθμ, εα εκζζπφζεζ ηδκ ημζκςκζηή πυθςζδ
ηαζ δε εα δζεοημθφκεζ ηδκ μιαθή εκζςιάηςζδ πνμζθφβςκ ιαεδηχκ ζηδ ζπμθζηή
ημοθημφνα ημο έεκμοξ-ηνάημοξ (Banks, 1998).
ζμκ αθμνά ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ βμκέςκ βζα ημ βθςζζζηυ έθθεζιια αοηυ ιπμνεί κα
νοειζζηεί ιέζς εζδζηχκ ηάλεςκ εηιάεδζδξ ηδξ βθχζζαξ, υπςξ εθανιυγεζ δ Γενιακία βζα
ημοξ ιεηακάζηεξ. (Γηυαανδξ, 2001).
Αλάθθμο, ένεοκεξ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ (Λαπάξ, 2000) ηαζ ζηδ Ώιενζηή (Rios, 1993),
έπμοκ δείλεζ πςξ μζ αθμιμζςηζηέξ παζδαβςβζηέξ πναηηζηέξ ακαπηφζζμοκ ζημοξ ιαεδηέξ
ζηακυηδηεξ ηαφηζζδξ ιε ηδκ ηονίανπδ ημοθημφνα απμαθέπμκηαξ ζηδκ ηαηαζηνμθή ημο
πμθζηζζιμφ ηςκ πνμζθφβςκ. Ώξ ιδκ λεπκάιε υηζ ηα πνμζθοβυπμοθα ημζκςκζημπμζμφκηαζ
ζε ημζκυηδηεξ ιε δζαθμνεηζηά πμθζηζζιζηά βκςνίζιαηα απυ εηείκα ημο ζπμθείμο. Άνα, μζ
αθμιμζςηζηέξ παζδαβςβζηέξ ηεπκζηέξ ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζηδ ζπμθζηή απμηοπία (Banks
ηαζ McGee Banks, 2009). Ώπυ ηδκ άθθδ ιενζά ιεθεηχκηαξ ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ βμκέςκ δεκ
δζαθαίκεηαζ ηαιία πνυεεζδ πνμξ έκα εκηαλζαηυ ιμκηέθμ ζπμθζηήξ εκζςιάηςζδξ ιζαξ
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πθμοναθζζηζηήξ ημζκςκίαξ δ μπμία εα ακαβκςνίγεζ ηαζ εα κμιζιμπμζήζεζ ηδ
δζαθμνεηζηυηδηα (Banks & McGee Banks, 2009).
Νε ακηίεεζδ ιε ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ βμκέςκ ημ εκηαλζαηυ ιμκηέθμ εεςνεί υηζ μζ
δζαθμνεηζημί πμθζηζζιμί ηςκ πνμζθφβςκ δεκ απμηεθμφκ έθθεζιια ηαζ ειπυδζμ ζηδ
ζπμθζηή γςή. Ώκηίεεηα είκαζ μνβακςιέκμζ ηαζ δμιδιέκμζ ιε ηέημζμ ηνυπμ πμο
ειπθμοηίγμοκ ηδκ ημζκςκία ιέζς ηδξ ζοκφπανλδξ δζαθμνεηζηχκ πμθζηζζιχκ (Banks, 1998).
Ακχ, ημ εκηαλζαηυ ιμκηέθμ ζπμθζηήξ έκηαλδξ εα ιπμνμφζε κα αμδεήζεζ ζηδκ μιαθή
έκηαλδ ηςκ πνμζθφβςκ ζηδ ζπμθζηή πναβιαηζηυηδηα, πςνίξ κα ημοξ απμιαηνφκεζ απυ
ημοξ πμθζηζζιμφξ πνμέθεοζήξ ημοξ (Banks, 1998) μζ βμκείξ είκαζ δζζηαηηζημί ζ‘ αοηυ. Κζ
βμκείξ αθέπμοκ ηδκ αδοκαιία ημο εθθδκζημφ ζπμθείμο κα οθμπμζήζεζ πμθζηζζιζηέξ
πναηηζηέξ πμο εα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ βθςζζζηέξ ηαζ πμθζηζζιζηέξ ακάβηεξ ηςκ εθθήκςκ
ιαεδηχκ ηαζ ηςκ πνμζθφβςκ. Αίκαζ δφζημθμ κα ηαηακμδεεί απυ ημοξ βμκείξ υηζ δ
ζπμθζηή έκηαλδ ιε ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ βθςζζχκ ηαζ ηςκ δζαθμνεηζηχκ
πμθζηζζιχκ εα ςθεθήζεζ υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ. Αλάθθμο, ζηα εθθδκζηά ζπμθεία δζδάζημκηαζ
πενζζζυηενεξ απυ ιία βθχζζεξ, εκχ μζ εηπαζδεοηζημί πμο δζδάζημοκ έπμοκ πμζηζθυιμνθμ
πμθζηζζιζηυ οπυααενμ (Grant & Sleeter, 2005). Αίκαζ δοκαηυκ ιέζς ζπμθζηχκ
δναζηδνζμηήηςκ πνμαβςβήξ ιμοζζηήξ, αεθδηζηήξ, ζζημνζηήξ, ενδζηεοηζηήξ παζδείαξ κα
κμιζιμπμζδεμφκ μζ δζαθμνεηζημί πμθζηζζιμί ηςκ πνμζθφβςκ, πανυθα αοηά είκαζ
αηαηυνεςημ κα πνμδζαβναθμφκ ηα είδδ ηςκ ζπέζεςκ πμο εα δζέπμοκ ηζξ δζάθμνεξ
πμθζηζζιζηέξ μιάδεξ ημο ζπμθείμο. Εαηά ζοκέπεζα, δ οπάνπμοζα ηαηάζηαζδ θυβς
αδοκαιζχκ εα μδδβήζεζ απμηθεζζηζηά ζηδκ πνμζανιμβή ηςκ πνμζθφβςκ ιαεδηχκ ζηζξ
δμιέξ ημο ζπμθείμο (Banks & McGee Banks, 2009) ιζα ηαζ εα εκηαπεμφκ ζε ζπμθεία πμο δεκ
έπμοκ ζπεδζαζηεί βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ επζηοπίαξ ημοξ. Θα πνέπεζ κα ηαοηζζημφκ ιε ηδκ
ηονίανπδ ημοθημφνα βζα κα έπμοκ ζπμθζηή επζηοπία (Papamichael, 2008). Αιθακίγεηαζ,
θμζπυκ ακεπανηέξ ημ εκηαλζαηυ ιμκηέθμ ζηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ πνμηαηαθήρεςκ ηςκ
βμκζχκ βζα ημ ζπμθείμ.
Αάκ, πανμοζζαγυηακ επέββοα βζα ιεηαννοειίζεζξ ημο ζπμθείμο ηαζ ακαζοβηνυηδζδξ
ηςκ εεζιζηχκ ημζκςκζηχκ δμιχκ ημο ηνάημοξ, μζ βμκείξ εα δεπυηακ πζμ εφημθα ιζα
ζοιπενζθδπηζηή εηπαίδεοζδ πμο εα ηάθοπηε ηζξ ακάβηεξ ηάεε αηυιμο (Grant & Sleeter,
2005). Ηζα ζοκεηπαίδεοζδ πμο δε εα είπε ςξ απμηθεζζηζηυ ζηυπμ ηδ ζπμθζηή επζηοπία ηςκ
πνμζθφβςκ ιαεδηχκ, ηδκ ακενςπζζηζηή δζάζηαζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ιέζς ακηαθθαβήξ ηαζ
βκςνζιίαξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ βθςζζχκ ηαζ πμθζηζζιχκ. Γ απμιάηνοκζδ ηςκ
πνμηαηαθήρεςκ ηςκ βμκέςκ βζα ηδκ έκηαλδ ηςκ πνμζθφβςκ ιαεδηχκ ζηα ζπμθεία
ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε ηδ ζοκενβαζία βμκέςκ, εηπαζδεοηζηχκ, πνμζθφβςκ εκηυξ ηαζ
εηηυξ ηςκ ζπμθείςκ. Ώπαζηείηαζ ζοιαμοθεοηζηή βμκέςκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ ιε ζηυπμ ηδκ
ηαθθζένβεζα ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ δελζμηήηςκ θήρδξ απμθάζεςκ, χζηε
κα πνμεημζιαζημφκ μζ πνυζθοβεξ ιαεδηέξ ςξ εκενβμί πμθίηεξ ζηδκ εκηαλζαηή ζπμθζηή
πμθζηζηή (Angelides, Stylianou & Leigh, 2004). Εάηζ ηέημζμ απαζηεί ζπμθζηυ ιεηαζπδιαηζζιυ,
ηδ δδιζμονβία ιζαξ ζοκεηπαίδεοζδξ πμο εα ακηαπμηνίκεηαζ ζηδ θζθμζμθία ηδξ
δζαπμθζηζζιζηήξ παζδαβςβζηήξ πναηηζηήξ ιε ηδ ζοκενβαζία ηςκ δζαθμνεηζηχκ
ημζκμηήηςκ (Hajisoteriou, 2011). Γ ημζκή ζημπμεεζία ιέζς ηδξ ζοκενβαζίαξ υθςκ ηςκ
ειπθεηυιεκςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ μδδβεί ζηδκ ακάπηολδ εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ
ζπμθζηχκ δναζηδνζμηήηςκ βζα υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ μζ μπμίμζ ιπμνμφκ κα ζηακμπμζήζμοκ
ηδκ πνμζδμηία βζα ορδθμφξ αηαδδιασημφξ ζηυπμοξ (Giangreco, 1997).
Κζ μζημβέκεζεξ ηςκ ιεηακαζηχκ εα πνέπεζ κα αθθδθεπζδνάζμοκ ιε ηζξ μζημβέκεζεξ
ηςκ εθθήκςκ ιαεδηχκ, χζηε κα παίνμοκ ηα παζδζά ημοξ ζημ ζπμθείμ ζζάλζαξ εηηίιδζδξ ηαζ
κα εοκμδεεί δ επζηοπία υθςκ. Ξμ ζοιπενζθδπηζηυ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ ζοιαάθθεζ ζηδκ
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εκενβυ ζοιιεημπή υθςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία. ηακ μζ βμκείξ
ακηζθδθεμφκ υηζ δ εηενμβέκεζα ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ ιε ηδ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ ηαζ ηδκ
ελαημιζηεοιέκδ δζδαζηαθία εκζζπφεζ ηδκ πκεοιαηζηή ηαζ ημζκςκζηή ακάπηολδ υθςκ ηςκ
ιαεδηχκ εα απαθθαβμφκ απυ ακηζπαναεέζεζξ ζηδ ζηέρδ ηαζ ζηδ δνάζδ (Banks and
McGee Banks, 2009).
4. Αλάιπζε –παξνπζίαζε
Ενίκεηαζ ζδιακηζηυ κα αλζμπμζδεμφκ μζ ακηζθήρεζξ ηςκ βμκέςκ ηαηά ημ ζπεδζαζιυ ιζαξ
δζαπμθζηζζιζηήξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ πνμηεζιέκμο κα εκηαπεμφκ μζ πνυζθοβεξ
ιαεδηέξ μιαθά ζηδκ ζπμθζηή πναβιαηζηυηδηα. Έηζζ, δεκ εα ακαπανάβμκηαζ αζζεήιαηα
ιίζμοξ ηαζ αηαηένβαζηεξ ζδέεξ (Leiprecht, 1998). Ώοηέξ μζ ακηζθήρεζξ ιπμνεί κα
πνμςεήζμοκ ηδκ ζηακυηδηα ακάθδρδξ πνμμπηζηχκ βζα ηδκ ειπεζνία ημο άθθμο(Leiprecht,
1998).
Γ εκδεπυιεκδ ζπμθζηή απμηοπία ηςκ εθθήκςκ ιαεδηχκ ηαηά ηδκ άπμρδ ηςκ
βμκέςκ ιπμνεί κα απμδμεεί ζηα ροπμημζκςκζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ πμθζηζζιζηήξ ημοξ
πνμέθεοζδξ (Diehm & Radtke, 1999). Κ δζαπςνζζιυξ κηυπζςκ ιαεδηχκ ηαζ πνμζθφβςκ
ζημ ιοαθυ ηςκ βμκέςκ ίζςξ λεηζκά απυ ηδκ ζδέα ηδξ πνμζςνζκήξ δζαιμκήξ ηςκ
πνμζθφβςκ ζηδ πχνα ηαζ ηδξ πζεακήξ επζζηνμθήξ ζηδ πχνα πνμέθεοζδξ. Νπεηζηά ιε ηζξ
ακηζθήρεζξ ημο βθςζζζημφ εθθείιιαημξ ιπμνεί κα οθμπμζδεεί πνυβναιια εηιάεδζδξ ηδξ
ιδηνζηήξ, αθθά ηαζ ηδξ εεκζηήξ βθχζζαξ ζε πανάθθδθεξ ή απμβεοιαηζκέξ ζπμθζηέξ ηάλεζξ.
Γ αολακυιεκδ βθςζζζηή ηαζ ημζκςκζημπμθζηζζιζηή ακμιμζμβέκεζα μθείθεηαζ ζημκ
ανβυ νοειυ εηζοβπνμκζζιμφ ηςκ πενζεπμιέκςκ ημοξ, ζε ζπέζδ ιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ
ημζκςκίαξ ηαζ ημο ζπμθείμο (Lanfranchi, 1999). Γ έκηαλδ ηςκ πνμζθφβςκ ιαεδηχκ ζηα
ζπμθεία εα ανεζ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ακηζιέηςπμοξ ιε δζαθμνεηζηά αλζαηά ζοζηήιαηα.
Κπυηε ιπνμζηά ζε ιζα ζπμθζηή ηάλδ ιε δζαθμνεηζηυ ημζκςκζηυ, βθςζζζηυ, πμθζηζζιζηυ
οπυααενμ μ εηπαζδεοηζηυξ επζηάζζεζ κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ αθθαβέξ ιε κέεξ
δζαπμθζηζζιζηέξ πνμζεββίζεζξ δζεοημθφκμκηαξ ημ παζδαβςβζηυ ημο ένβμ.
Λένα απυ ηδκ έκηαλδ ηςκ πνμζθφβςκ ιαεδηχκ ζηδ ζπμθζηή πναβιαηζηυηδηα
ζδιακηζηυ είκαζ δ ιεηάδμζδ πμθοπμθζηζζιζηχκ ζημζπείςκ, δ αιμζααία πνμζανιμβή επζννμή ηδξ κηυπζαξ ηαζ ηδξ λέκδξ βθχζζαξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ δζαθμνεηζηχκ πμθζηζζιχκ
(Schweitzer, 1994). Γ ακάπηολδ ηδξ δζαπμθζηζζιζηήξ ζηακυηδηαξ εα αμδεήζεζ ηα
πνμζθοβυπμοθα κα δνμοκ δοκαιζηά ζε δφμ πμθζηζζιμφξ (Khanide, 2008). Γ παζδαβςβζηή
εκηαλζαηή πμθζηζηή ιέζς παζδαβςβζηχκ πναηηζηχκ δζαπμθζηζζιζηήξ ιάεδζδξ δίκεζ
ζδζαίηενδ πνμζμπή ηαζ ζεααζιυ ζημοξ δζαθμνεηζημφξ πμθζηζζιμφξ, ιεηαζπδιαηίγεζ ημ
ζπμθείμ ζε πχνμ ζοκενβαηζηήξ εηπαίδεοζδξ, ελαθείθμκηαξ ημκ ηίκδοκμ ηςκ εεκζηχκ ή
πμθζηζζιζηχκ ζηενεμηφπςκ.
5. Οπδήηεζε απνηειεζκάησλ
Κζ ακηζθήρεζξ βμκέςκ πμο είκαζ πνμζακαημθζζιέκεξ ζε μιμζμβεκείξ ιαεδζζαηέξ μιάδεξ,
αδοκαημφκ κα ηαηακμήζμοκ ηδκ ημζκςκζηή ηαζ βθςζζζηή δζαθμνεηζηυηδηα. Ώοημφ ημο
είδμοξ απμηθίζεζξ ελδβμφκηαζ ςξ έκα είδμξ «εθθείιιαημξ» (Δαιακάηδξ, 2002). Ξα
ακηζζηαειζζηζηά ιέηνα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ζημκ ημζκςκζηυ πθμοναθζζιυ
εεςνμφκηαζ ακαβηαία. Κζ βμκείξ πζζηεφμοκ υηζ δ ιδ ηαημπή ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ
εεςνείηαζ έκα ζμαανυ έθθεζιια, ημ μπμίμ ειπμδίγεζ ηδκ πνυμδμ ηςκ ιαεδηχκ. Νημ
εθθαδζηυ πχνμ αηυια δεκ παναηδνείηαζ έκηαλδ ηςκ ιαεδηχκ πνμζθφβςκ ζηζξ ζπμθζηέξ
ηάλεζξ. Ώοηυ εα ιπμνμφζε κα βίκεζ ιε εζδζηά πνμβνάιιαηα, υπςξ ηαζ ζημ ηακμκζηυ
ζπμθείμ. Ώοηυ ημ εκδεπυιεκμ πνμηαθεί ακδζοπία ζημοξ βμκείξ πμο έπμοκ ζοκδείζεζ ζε έκα
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ιμκμπμθζηζζιζηυ ηαζ ιμκμβθςζζζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, εκχ μ ιαεδηζηυξ πθδεοζιυξ
εζδζηά ζηζξ ιεβάθεξ πυθεζξ είκαζ ιζηηήξ ζηακυηδηαξ, υζμκ αθμνά ηδ βθχζζα, ηδκ ημζκςκζηή
ηαζ πμθζηζζιζηή πνμέθεοζδ.
Κζ βμκείξ ήνεακ ακηζιέηςπμζ ιε ιζα ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα δζαθμνεηζηή απυ
αοηή πμο έπμοκ ζοκδείζεζ ηαζ πζζηεφμοκ πςξ δ κέα ηαηάζηαζδ εα επδνεάζεζ ανκδηζηά
ηδκ ημζκςκζημπμίδζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ.
Ξα παζδζά γμοκ ιέζα ζημκ ηυζιμ, μζ ηνίζεζξ ηαζ μζ ζοβηνμφζεζξ ηα αθμνμφκ ηαζ αοηά
(Kaiser, 1996). Ηε ηέημζεξ ακηζθήρεζξ μζ βμκείξ ακαπανάβμοκ πνμηαηαθήρεζξ, ζηενευηοπα,
απμεαννφκμκηαξ ηα παζδζά κα αζχζμοκ ηδ κέα πναβιαηζηυηδηα ιε νεαθζζηζηυ ηνυπμ
(Klafki, 1992). Ξα παζδζά δζαεέημοκ ζοκαζζεδιαηζηέξ, αζζεδηζηέξ, ηζκδηζηέξ ή πναηηζηέξ
ακάβηεξ ηαζ ζηακυηδηεξ, ακηζθαιαάκμκηαζ ηζξ ανκδηζηέξ ζηάζεζξ ηςκ βμκέςκ ηαζ εφημθα ηζξ
ιεηααζαάγμοκ.
ξ δ ηαθφηενδ, εκαθθαηηζηή θφζδ ζηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ βμκέςκ ημπμεεηείηαζ δ
δζαπμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ (Auernheimer,2003). Αίκαζ ζδιακηζηυ κα παναπημφκ ζδιακηζηέξ
εηπαζδεοηζηέξ πμθζηζηέξ πμο εα θαιαάκμοκ οπυρδ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ακηζθήρεζξ, χζηε κα
εθανιμζημφκ δζαπμθζηζζιζηέξ, παζδαβςβζηέξ πναηηζηέξ (Leeman & Leiprecht, 1998). πμζα
δζάζηαζδ ηαζ ακ θάαεζ δ δζαπμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ ηαηά ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ πανέπεζ ηδκ
εοηαζνία κα ζοκακηδεμφκ μζ δζαθμνεηζημί πμθζηζζιμί ηαζ κα αζςεμφκ ςξ οπανλζαηυξ
ειπθμοηζζιυξ, ακμίβμκηαξ ιζα κέα μπηζηή ζημκ άθθμ ηαζ ημκ εαοηυ ημο (Colin & Müller,
1998). Ηπμνεί μζ βμκείξ κα επζιέκμοκ ζηδκ ακηίθδρδ βζα «πμθζηζζιζηά ελανηχιεκα,
ζοθθμβζηά πνυηοπα» (Krewer, 1994), αθθά ζημ πθαίζζμ ηδξ δζαπμθζηζζιζηυηδηαξ μζ
εηπαζδεοηζημί ηαζ βμκείξ πνέπεζ κα βκςνίζμοκ ηδκ μζημβεκεζαηή, ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηή
ηαζ βθςζζζηή πναβιαηζηυηδηα ηςκ υθςκ ηςκ ιαεδηχκ. Απζπθέμκ, ακαπανάβμκηαζ ζοπκά
απθμπμζδιέκεξ δζπμημιίεξ, «εζείξ - ειείξ», υηακ μζ βμκείξ πενζμνίγμκηαζ ζημοξ εεκζημφξ
πμθζηζζιμφξ. Κζ βμκείξ θαίκεηαζ κα ελανηχκηαζ άιεζα απυ ημοξ ηακυκεξ ηαζ ηζξ ανπέξ ημο
πμθζηζζιμφ ημοξ, πςνίξ δζάεεζδ βκςνζιίαξ ηαζ ζοκενβαζίαξ ιε ημ άθθμ εα παναιείκμοκ
δίπςξ πνμζςπζηή ζζημνία ηαζ ζηάζδ (Leiprecht, 1996) πμο είκαζ πεζνυηενμ βζα ηδκ
ημζκςκζηή ηαζ πκεοιαηζηή ημοξ ακάπηολδ.
6. Οπκπεξάζκαηα-πξνηάζεηο
Ηε ηδκ εζζνμή ηςκ πνμζθφβςκ ζηδ πχνα ιαξ αθθάγμοκ μζ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ γςήξ ηαζ
ιαγί ιε αοηέξ μζ απαζηήζεζξ ηςκ βμκέςκ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ (Εαράθδξ & ΐνεηηυξ, 2002
). Γ ζπμθζηή εηπαίδεοζδ ζε αοηυ ημ θαζκυιεκμ ηδξ πνμζθοβζάξ μθείθεζ κα ζηφρεζ ιε
ζδζαίηενδ αανφηδηα ηαζ κα ιδκ εεεθμηοθθεί επδνεάγμκηαξ ανκδηζηά ημκ αζυημζιo ηςκ
ακενχπςκ (Johann, 1998). Γ ζοκεηπαίδεοζδ επζθένεζ ανιμκζηή ζοκφπανλδ ηςκ
δζαθμνεηζηχκ πμθζηζζιχκ δζαιμνθχκμκηαξ εκενβμφξ πμθίηεξ πμο εα ζέαμκηαζ ηδκ
πμθζηζζιζηή ηαζ βθςζζζηή εηενμβέκεζα ηαζ ηδκ ζδζαζηενυηδηα ημο ηάεε ιαεδηή ιε βυκζιμ
δζάθμβμ ηαζ ζοκενβαζία.
Γ απμηεθεζιαηζηή έκηαλδ ηαζ εηπαίδεοζδ ηςκ πνμζθφβςκ πνμαάθθεζ ςξ ακαβηαία
ζηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα βζα ηδκ απμθοβή δζαηνίζεςκ, ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ ηαζ
ημζκςκζηχκ ζοβηνμφζεςκ.
Γμκείξ ηαζ εηπαζδεοηζημί πνέπεζ κα απμηηήζμοκ ακηζναηζζζηζηή πθδνυηδηα,
ζοκαίζεδζδ ηςκ ανκδηζηχκ επζπηχζεςκ ημο ναηζζζιμφ ζηδκ πνυμδμ ηςκ παζδζχκ ημοξ.
Γ απαθθαβή ηςκ ακηζθήρεςκ πμο ειπενζέπμοκ ναηζζζιυ εα επζηεοπεεί ιε ηδκ εηπυκδζδ
ηαηάθθδθςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ, ιε ζοκεπή εηπαίδεοζδ ηαζ επζιυνθςζδ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ. Ηέζς δζαθυβμο, ζοκενβαζίαξ βμκέςκ-εηπαζδεοηζηχκ εα ηαηακμδεεί ημ
«άθθμ», ημ «δζαθμνεηζηυ» πμο ζηδκ ανπή είκαζ άβκςζημ ηαζ ανβυηενα ζοιθζθζχκεηαζ ιε
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ημ «λέκμ». Ηε ημκ ηνυπμ αοηυ εα δδιζμονβδεμφκ δζαπμθζηζζιζηά ζπμθεία ιε ζεααζιυ ζηδ
δζαθμνεηζηυηδηα πανά ηζξ ζδιενζκέξ απαζηήζεζξ πνμζανιμβήξ ζηδκ ηονίανπδ ημοθημφνα
ηςκ ζπμθείςκ ιε «ιμκμβθςζζζηυ ηαζ ιμκμπμθζηζζιζηυ habitus» (Gogolin, 2000).
Γζα ημκ θυβμ αοηυ δ δζαπμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ δίκμκηαξ έιθαζδ ζηδκ ακενχπζκδ
αλζμπνέπεζα (Müller, 2001) εα ζοιαάθθεζ ζηδκ μιαθή έκηαλδ ηςκ πνμζθφβςκ ιαεδηχκ
ζηα ζπμθεία. Κ ακενςπζζιυξ επζθένεζ εεηζηή επίδναζδ ζηδκ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ, βμκέςκ, ηαεχξ ηαζ ζημ βεκζηυ ζπμθζηυ ηθίια (Fritzsche, 2004, Müller, 2001).
Γ δζανηήξ εκδιένςζή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα πενζζηαηζηά επζηοπμφξ ακηζιεηχπζζδξ
ναηζζζηζηχκ εηδδθχζεςκ ιέζς επζιμνθςηζηχκ ζοκακηήζεςκ ιε ελεζδζηεοιέκμοξ θμνείξ,
είκαζ ζδιακηζηή, χζηε κα θακεί δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ δζαπμθζηζζιζηυηδηαξ ζημ
ζπμθείμ.
Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
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Νεξίιεςε
Γ πανμφζα ενβαζία αλζμθμβεί ιζα δζεπζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ ηδξ πανμοζίαζδξ ηςκ ανπχκ ηδξ
δβεζίαξ ζηδκ ηάλδ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εθανιμβή ημοξ ζηδκ ανπαία εθθδκζηή ημοθημφνα. Γ
ένεοκα δζελήπεδ ζημ κέμ ιμοζείμ ηδξ Ώηνυπμθδξ ηαζ μ ηφνζμξ ζηυπμξ ηδξ είκαζ κα ελεηαζηεί εάκ δ
πνμζέββζζδ αοηή επζηνέπεζ ζημοξ θμζηδηέξ κα πνμζδζμνίζμοκ ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά δβεζίαξ
ζημκ ανπαίμ εθθδκζηυ πμθζηζζιυ ηαζ κα οζμεεηήζμοκ αοηά ηα παναηηδνζζηζηά μδδβχκηαξ ηδ δζηή
ημοξ ηάλδ.
Θέμεηο-θιεηδηά: δβεζία ζηδκ ηάλδ, Ώνπαίμξ εθθδκζηυξ πμθζηζζιυξ, δζεπζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ ζηδκ
εηπαίδεοζδ, ένεοκα πεδίμο.

1. Γηζαγσγή
Νημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ, πανμοζζάγμκηαζ μνζζιέκα παναηηδνζζηζηά δβεζίαξ
ημο ανπαίμο εθθδκζημφ πμθζηζζιμφ ηα μπμία δφκακηαζ κα εκζζπφζμοκ ηδκ πμθζηζζηζηή
ηαοηυηδηα ημο εηπαζδεοηζημφ. Γ επζθεβιέκδ ζζημνζηή πενίμδμξ ιεθέηδξ είκαζ δ ηθαζζηή
(5μξ αζ. π.Π.), επμπή ζηδκ μπμία δ Ώεήκα ήηακ ζηδκ ημνοθή ηδξ δυλαξ ηδξ ηαζ ιένμξ αοηήξ
ηδξ δυλαξ ακαδεζηκφεηαζ ιέζα απυ ηα ένβα ηέπκδξ ημο κέμο ιμοζείμο ηδξ Ώηνυπμθδξ. Γ
δβεηζηή πνμζςπζηυηδηα αοηήξ ηδξ επμπήξ ήηακ μ Λενζηθήξ, ημο μπμίμο δ γςή ηαζ δ
πμθζηζηή ηανζένα ακαδεζηκφμοκ επίζδξ ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ηδξ.
Γ ένεοκα πεδίμο πναβιαημπμζήεδηε ζημ Ημοζείμ ηδξ Ώηνυπμθδξ ιε 60 άημια ςξ
δείβια ζοιιεηεπυκηςκ θμζηδηχκ, οπμρήθζςκ εηπαζδεοηζηχκ ημο Κζημκμιζημφ
Λακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ. Ηέζα απυ ηα ηαθθζηεπκζηά δδιζμονβήιαηα πμο εηηίεεκηαζ ζημ
ιμοζείμ, ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ιέζα απυ ηδκ παναηήνδζδ ηςκ εηεειάηςκ,
εκενβμπμζμφκηαζ υθεξ μζ πενζμπέξ ημο εβηεθάθμο ηςκ θμζηδηχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ
ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ηαζ ηδξ ροπμηζκδηζηήξ, αθμφ εκενβμπμζείηαζ δ αιοβδαθή, δ πενζμπή
δδθαδή ημο εβηεθάθμο πμο είκαζ οπεφεοκδ βζα ηα ζοκαζζεήιαηα. Ηέζα απυ ηδκ
εκενβμπμίδζδ αοηχκ ηςκ πενζμπχκ ημο εβηεθάθμο, αθμιμζχκμκηαζ εοημθυηενα έκκμζεξ μζ
μπμίεξ δε εα ιπμνμφζακ κα αθμιμζςεμφκ εφημθα ηαζ αζςιαηζηά ιέζα απυ άθθδ
πνμζέββζζδ.
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2. Βηβιηνγξαθηθή Γπηζθόπεζε
Αίκαζ βκςζηυ υηζ ιζα Λακεπζζηδιζαηή ηάλδ είκαζ ιζα μιάδα θμζηδηχκ. Νε βεκζηέξ βναιιέξ,
μζ ιαεδζζαηέξ μιάδεξ έπμοκ ημοθάπζζημκ δφμ ηφνζμοξ ζηυπμοξ:
1. κα μθμηθδνχζμοκ ηα ιαεδζζαηά ηαεήημκηα,
2. κα δζαηδνήζμοκ απμηεθεζιαηζηέξ ηαζ εεηζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ μιάδαξ.
(Wilcox, 1997)
Γ δβεζία απμηεθείηαζ απυ δνάζεζξ πμο οπμζηδνίγμοκ ηδκ μιάδα χζηε κα επζηεθέζεζ
επζηοπχξ ηα ηαεήημκηά ηδξ ηαζ κα δζαηδνήζεζ απμηεθεζιαηζηέξ ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ
ηςκ ιεθχκ ηδξ. Λνμηεζιέκμο ιζα μιάδα κα είκαζ επζηοπδιέκδ, πνέπεζ κα ακαπηοπεμφκ
ηυζμ δνάζεζξ δβεζίαξ επί ημο ένβμο υζμ ηαζ δνάζεζξ δβεζίαξ βζα ηδ ζοκηήνδζδ ηςκ
ζπέζεςκ ηςκ ιεθχκ ηδξ μιάδαξ. (Johnson, 1991)
Γ δβεζία είκαζ έκα ζφκμθμ δελζμηήηςκ πμο ιπμνεί ηακείξ κα ακαπηφλεζ. Γ οπεφεοκδ
δβεζία ελανηάηαζ απυ:
Ώ) ηδκ εοέθζηηδ ζοιπενζθμνά,
ΐ) ηδκ ζηακυηδηα ακίπκεοζδξ ηςκ ζοιπενζθμνχκ πμο απαζημφκηαζ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ
πνμκζηή ζηζβιή πνμηεζιέκμο δ μιάδα κα θεζημονβήζεζ απμηεθεζιαηζηά ηαζ
Γ) ηδκ ζηακυηδηα κα εθανιμζημφκ αοηέξ μζ ζοιπενζθμνέξ απυ ημκ ίδζμ ημκ δβέηδ ή ηα
οπυθμζπα ιέθδ ηδξ μιάδαξ. (Johnson, 1991)
ΐαζζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ δβεζίαξ ζηδκ ηάλδ είκαζ:
Ώ) Ξμ κα δζαεέηεζμ δβέηδξ ελμοζία πςνίξ κα είκαζ αοηανπζηυξ:
ξ δβέηεξ ηδξ ιάεδζδξ, μζ εηπαζδεοηζημί μθείθμοκ κα ακαθάαμοκηδκ ελμοζία ζηδκ ηάλδ.
ξ δβέηεξ ιπμνεί κα πνεζαζηεί κα αολήζμοκ ηδκ έκηαζδ ηδξ θςκήξ , ίζςξ πνεζαζηεί κα
γδηήζμοκ απυ ημοξ θμζηδηέξ κα ιδ ιζθμφκ ιεηαλφ ημοξ, ίζςξ πνεζαζηεί κα ακηζιεηςπίζμοκ
ηδκ ακηίζηαζδ ηςκ θμζηδηχκ, ηα ζπυθζα ηαζ ηα πανάπμκα ηαζ ίζςξ πνεζαζηεί κα πμοκ ή
κα ηάκμοκ πνάβιαηα πμο ηάκμοκ ηαζ ημοξ ίδζμοξ κα αζζεακεμφκ άαμθα. Ξμ κα είκαζ ηακείξ
δβέηδξ δε ζδιαίκεζ υηζ μθείθεζ κα ηενδίζεζ ηάπμζμ δζαβςκζζιυ δδιμηζηυηδηαξ, αθθά ακ
ηαημνεχζεζ κα ηαεζενςεεί ςξ αλζυπζζημξ, μζ θμζηδηέξ εα ημκζέαμκηαζ ηαζ εα αημθμοεμφκ
ηζξ μδδβίεξ ημο εηπαζδεοηζημφ. (Scheie, 2016)
ΐ) Ξμ κα δζαεέηεζ μ δβέηδξ δελζυηδηεξ επζημζκςκίαξ:
Κνζζιέκεξ ααζζηέξ δελζυηδηεξ είκαζ δ ζηακυηδηα:
• ηδξ ζαθμφξ ηαζ πςνίξ αιθζαμθία επζημζκςκίαξ ζδεχκ ηαζ ζοκαζζεδιάηςκ,
• ηδξ επζημζκςκίαξ ιδκοιάηςκπμο είκαζ πθήνδ ηαζ ζοβηεηνζιέκα,
• ηδξ ζοιθςκίαξ θεηηζηχκ ηαζ ιδ θεηηζηχκ ιδκοιάηςκ,
• ηδξ θήρδξ ακαηνμθμδυηδζδξ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ιδκοιάηςκ ημο,
• ηδξ δζαηήνδζδξ μπηζηήξ επαθήξ ιε υθμοξ ημοξ θμζηδηέξ,
• ηδξ απενίζπαζηδξ πνμζμπήξ πςνίξ απάκηδζδ ιέπνζ ημ άθθμ άημιμ κα έπεζ ζηείθεζ έκα
πθήνεξ ιήκοια,
• ηδξ πανάθναζδξ ιε αηνίαεζα ηαζ πςνίξ αλζμθυβδζδ ηδξ μοζίαξ ημο ιδκφιαημξ ημο
πμιπμφ,
• ηδξ ηαηακυδζδξ πένα απυ ηζξ θέλεζξ - ενιδκεία ιδ θεηηζηχκ ιδκοιάηςκ ηαζ
ζοιπενζθμνάξ.
• ηδξ ηαηακυδζδξ αζηδιάηςκ ηαζ πνμεέζεςκ ζε ιδκφιαηα άθθςκ, ζδζαίηενα ζε πανάπμκα.
Κζ παναπάκς δελζυηδηεξ είκαζ βκςζηέξ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ ςξ ζδιακηζηέξ δελζυηδηεξ
βζα ηδ δζαπείνδζδ ηδξ ηάλδξ. Αίκαζ δελζυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ απυ μπμζμκδήπμηε δβέηδ,
ζε μπμζαδήπμηε ηαηάζηαζδ (Wilcox, 1997).
Γ) Ξμ κα εεςνείηαζ μ δβέηδξ ςξ αλζυπζζημξ ηαζ πνμαθέρζιμξ:
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Γ απμδμπή ηαζ δ οπμζηήνζλδ απυ ημοξ θμζηδηέξ είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ
μζημδυιδζδ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ειπζζημζφκδξ. Κ Stephen Brookfield (1990) πνμηείκεζ υηζ
εηείκμζ πμο παίγμοκ νυθμ ηαεμδδβδηή ζε ιζα μιάδα ιάεδζδξ πνέπεζ κα δχζμοκ πνμζμπή
ζηδκ ζζμννμπία ιεηαλφ δφμ ζδιακηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ πμο ηάκμοκ ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ πζμ αλζυπζζημοξ ζηα ιάηζα ηςκ θμζηδηχκ: ηδκ αλζμπζζηία ηαζ ηδκ
αοεεκηζηυηδηα.
2.1 Ννιηηηζηηθή ηαπηφηεηα θαη δηδαζθαιία
Εάεε εηπαζδεοηζηυξ θένκεζ ημκ εαοηυ ημο-ηζξ ειπεζνίεξ ημο, ηδκ ημοθημφνα ημο ηαζ ηδκ
ζζημνία ημο-ζηδκ ηάλδ (White et al., 2005). Κζ εηπαζδεοηζημί έπμοκ ηζξ δζηέξ ημοξ
παναδμπέξ ηαζ πεπμζεήζεζξ ζπεηζηά ιε ημ ηζ ζδιαίκεζ«ηαθυξ εηπαζδεοηζηυξ», ζπεηζηάιε ηζξ
βκχζεζξ ημοξ βζα ηδκ ένεοκα ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηδ εεςνία ηαζ ηδκ ακενχπζκδ ακάπηολδ,
ηαεχξ ηαζ ηδ βκχζδ ηαζ ηδκ αβάπδ ημοξ βζα ημ βκςζηζηυ ημοξ ακηζηείιεκμ. Φένκμοκ ζηδκ
ηάλδ ημοξ ηνυπμοξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηζξ πνμζςπζηυηδηέξ ημοξ πμο δζαιμνθχκμκηαζ απυ
πμθζηζζιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ. (White et al., 2005)
Ξα ηεθεοηαία πνυκζα, δ Αθθάδα ακηζιεηςπίγεζ ιζα μζημκμιζηή ηνίζδ πμο επδνεάγεζ ηζξ
ζηάζεζξ ηαζ ηζξ απυρεζξ ηςκ ακενχπςκ ζε πμθθά εέιαηα, αθθά ημ πζμ ζδιακηζηυ είκαζ υηζ
αοηή δ ηνίζδ επδνεάγεζ ηδκ ροπμ-ζοκαζζεδιαηζηή οβεία ημο εθθδκζημφ θαμφ. ξ
απμηέθεζια, ηυζμ μζ ζπμοδαζηέξ υζμ ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί ηαθμφκηαζ κα ακηζιεηςπίζμοκ
δφζημθεξ ζοκαζζεδιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ πμο επδνεάγμοκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ
ιαεαίκμοκ, δζδάζημοκ ηαζ ηαζκμημιμφκ.
Γ εζζαβςβή ιζαξ ηαζκμηυιμο πνμζέββζζδξ βζα ηδκ δβεζία ζηδκ ηάλδ ιπμνεί κα
ζοιαάθεζ ζε ιζα κέα δζάζηαζδ ηςκ ακηζθήρεςκ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Ώκ
ηαζ είκαζ απαναίηδημ κα δζενεοκδεεί ηαηά πυζμκ δ απυπεζνα αοηή έπεζ ηα επζεοιδηά
απμηεθέζιαηα υζμκ αθμνά ηδκ εκενβυ ζοιιεημπή ηςκ θμζηδηχκ, ηαηακμχκηαξ ηδκ
ακάβηδ ηδξ ζζημνζηήξ ηαοηυηδηαξ ημο δζδάζημκημξ ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ
δβεζίαξ ζηδκ ηάλδ.
Αίκαζ πμθφ παναηηδνζζηζηυ υηζ μζ ηαεδβδηέξ εηθνάγμοκ δζανηχξ ηαηά ηδ δζδαηηζηή
πνάλδ ηδκ ημοθημφνα ημοξ. Γζα κα ηαηακμήζμοιε ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ μζ
πεπμζεήζεζξ, μζ αλίεξ ηαζ μζ ειπεζνίεξ ζοκδέμκηαζ ιε ημκ πμθζηζζιυ μθείθμοιε κα εθέβλμοιε
ακδ πναηηζηή ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ πμθζηζζηζηή ημοθημφνα. πςξ θέεζ μ Giroux (1992): "Κζ
εηπαζδεοηζημί πνέπεζ κα ανμοκ ηνυπμοξ βζα κα δδιζμονβήζμοκ έκα πχνμ βζα αιμζααία
ειπθμηή ημο πμθζηζζιζημφ ζημζπείμο πμο δεκ απαζηεί ηδκ ζίβαζδ ιζαξ πμθθαπθυηδηαξ
θςκχκ απυ έκα ιυκμ ηονίανπμ θυβμ» (ζεθ. 201). Γ πμθζηζζιζηή ειπθμηή επζδζχηεζ κα
ηαηακμήζμοκ μζ εηπαζδεοηζημί ηαζ κα ακαβκςνίζμοκ ηζξ δζηέξ ημοξ πμθζηζζιζηέξ αλίεξ ηαζ
πχξ αοηυ επδνεάγεζ ηδ δζηή ημοξ δζδαηηζηή πνάλδ. (White et al., 2005)
2.2 Ε αλάγθε ηεο ηζηνξηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηδαζθαιία
Κζ εηπαζδεοηζημί πμο εηηζιμφκ ηαζ ηαηακμμφκ ηδκ πμθζηζζιζηή ημοξ ηαοηυηδηα ιπμνμφκ
κα ακαβκςνίζμοκ ημκ πμθζηζζιυ ςξ ιζα ζφκεεηδ ηαηαζηεοή. Ηε αοηυκ ημκ ηνυπμ,
ακαπηφζζμοκ ηδ δοκαηυηδηα εζξ αάεμξ ζοκδέζεςκ ιε ημοξ θμζηδηέξ ημοξ. Γ ειπθμηή
πμθζηζζιζηχκ ζημζπείςκ ζημ ιάεδια απμννέεζ απυ ηδκ ηαηακυδζδ ημο εαοημφ ηαζ ηςκ
άθθςκ, πνμηεζιέκμο κα ηαηακμδεμφκ ηαζ κα βίκμοκ ζεααζηέξ ηαζ απμδεηηέξ δζαθμνεηζηέξ
αλίεξ. (White et al., 2005).
Γ ηαηακυδζδ απυ ηάεε ηαεδβδηή ημο δζημφ ημο πμθζηζζιζημφ οπυααενμο ηαζ δ
ζφκδεζδ ημο οπυααενμο ιε ημοξ θμζηδηέξ ζηδκ ηάλδ δδιζμονβεί έκα πθμφζζμ ιαεδζζαηυ
πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ μζ ζπμοδαζηέξ ηαζ μ εηπαζδεοηζηυξ ακαπηφζζμοκ αιμζααία
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εηηίιδζδ. Κζ παναηάης δναζηδνζυηδηεξ ιπμνμφκ κα ειααεφκμοκ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ
ηνυπςκ ιε ημοξ μπμίμοξ μ πμθζηζζιυξ επδνεάγεζ ηδ δζδαηηζηή πναηηζηή.
• Εαηακυδζδ ηδξ αημιζηήξ ζζημνίαξ, ηθδνμκμιζάξ, μζημβέκεζαξ, ημζκυηδηαξ ηαζ πμθζηζζιμφ,
ηαεχξ ηαζ ηςκ άθθςκ μιάδςκ ζηζξ μπμίεξ ακήηεζ μ εηπαζδεοηζηυξ,
• Εαηαβναθή μνζζιέκςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο πμθζηζζιμφ ημο εηπαζδεοηζημφ,
• Εαηαβναθή ηςκ παναδυζεςκ, ηςκ εμνηαζιχκ, ηςκ πμθζηζζηζηχκ πναηηζηχκ ηαζ ηςκ
πεπμζεήζεςκ.
• Έκανλδ πνμβνάιιαημξ ακάβκςζδξ. Απζθμβή ζοββναθέςκ πμο εηπνμζςπμφκ
πμθζηζζιμφξ πμο δζαθένμοκ απυ αοηυκ ημο εηπαζδεοηζημφ. Δδιζμονβία ή ζοιιεημπή ζε ιζα
θέζπδ ακάβκςζδξ πμο ειπθέηεζ ακαβκχζηεξ απυ πμθθαπθά οπυααενα.
• Εαηαβναθή ηςκ πναβιάηςκ πμο ηάκεζ μ εηπαζδεοηζηυξ ζηδκ ηάλδ ημο ηαζ πμο
πνμένπμκηαζ απυ ηδκ πμθζηζζηζηή ημο πνμμπηζηή. Έθεβπμ ηδξ θίζηαξ ιε έκακ ζοκάδεθθμεηπαζδεοηζηυ. Αφνεζδ ζδιείςκ ζηα μπμία μζ θίζηεξ ηςκ δφμ εηπαζδεοηζηχκείκαζ υιμζεξ ηαζ
δζαθμνεηζηέξ. (White et ασ., 2005)
3. Ιεζνδνινγία
3.1 Ορεδηαζκφο Έξεπλαο
Νημπυξ αοηήξ ηδξ ένεοκαξ είκαζ κα ελεηάζεζ ηαηά πυζμ αοηή δ πνμζέββζζδ ηαεζζηά
ζηακμφξ ημοξ θμζηδηέξ κα εκημπίζμοκ ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά δβεζίαξ ζημκ ανπαίμ
εθθδκζηυ πμθζηζζιυ ηαζ ηαηά πυζμ ημοξ επζηνέπεζ κα οζμεεηήζμοκ αοηά ηα παναηηδνζζηζηά
ζηδ δζηή ημοξ ηάλδ.
Ξμ επζθεβιέκμ πθαίζζμ ένεοκαξ βζα ηδ ζοθθμβή δεδμιέκςκ ζοκδέεηαζ ζηεκά ιε ημκ
ενεοκδηζηυ ζηυπμ (Bird, 1999, Faulkner et al 1999). Γ ενεοκδηζηή πνμζέββζζδ πμο εεςνείηαζ
πζμ ηαηάθθδθδ βζα ηδκ επίηεολδ ημο ενεοκδηζημφ ζηυπμο είκαζ δ πμζμηζηή, ηαεχξ επζηνέπεζ
ιζα εηηεκή ηαζ εζξ αάεμξ ακάθοζδ ηαζ ενιδκεία ηςκ ακηζθήρεςκ ηαζ ηςκ ζηάζεςκ ηαζ
ηφνζμξ ζηυπμξ ηδξ είκαζ δ πανμοζίαζδ ηαζ δ ηαηακυδζδ ηςκ δζενβαζζχκ ιέζς ακαθοηζηήξ
επαβςβήξ (Bird et al, 1999).
3.2 Έξεπλα πεδίνπ
Κ ζπεδζαζιυξ ηαζ δ πναβιαημπμίδζδ εηπαζδεοηζηχκ επζζηέρεςκ έπμοκ ζδιαζία βζα ημκ
ειπθμοηζζιυ ηςκ ειπεζνζχκ ηςκ θμζηδηχκ. Λνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί αοηυ, ιζα επίζηερδ
μθείθεζ κα πναβιαημπμζδεεί ιυκμ έπεζηα απυ πνμζεηηζηή ελέηαζδ ηαζ επζθμβή ημο ηυπμο
ζφιθςκα ιε ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια. Αίκαζ απαναίηδημ μ πνυκμξ ηδξ επίζηερδξ κα
ζοιπίπηεζ ιε ηδκ χνα ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ ιαεδιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ακηζηείιεκμ
ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο πνυηεζηαζ κα πναβιαημπμζδεμφκ ζημκ επζθεβιέκμ ηυπμ. Κζ
δελζυηδηεξ πμο ακαπηφζζμοκ μζ θμζηδηέξ είκαζ: παναηήνδζδ, δζαηφπςζδ ενςηήζεςκ,
αηνυαζδ, ηαηαβναθή δεδμιέκςκ, ακάθοζδ, ζφκεεζδ ηαζ αλζμθυβδζδ. (Brinia, 2006)
3.3 Γξεπλεηηθά κέζα
Κ ηφπμξ δεζβιαημθδρίαξ πμο επζθέπεδηε είκαζ έκαξ εζδζηυξ ηφπμξ ιεευδμο
δεζβιαημθδρίαξ πμο ααζίγεηαζ ζηδ ζοθθμβή δεδμιέκςκ απυ ιέθδ ημο πθδεοζιμφ πμο
είκαζ αμθζηά δζαεέζζια βζα κα ζοιιεηάζπμοκ ζηδ ιεθέηδ. Ξμ ηφνζμ πθεμκέηηδια αοηήξ ηδξ
ηνέπμοζαξ ιεευδμο δεζβιαημθδρίαξ είκαζ δ εοημθία πμο πανμοζζάγεζ ζηδκ εθανιμβή ηδξ.
Ώπυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ πνήζδ ηδξ δεκ μδδβεί πάκημηε ζε ακηζπνμζςπεοηζηά ημο
πθδεοζιμφ δείβιαηα, βεβμκυξ ημ μπμίμ μδδβεί ζηδ ιείςζδ ηδξ ακηζπνμζχπεοζδξ ηςκ
απμηεθεζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ζηδκ φπανλδ ιεβάθμο ζθάθιαημξ ζηδκ αλζμθυβδζδ εάκ
πνυηεζηαζ κα βίκμοκ βεκζηεφζεζξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ςξ ακηζπνμζςπεοηζηά υθμο ημο
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πθδεοζιμφ. Ξέημζεξ βεκζηεφζεζξ δε εα πναβιαημπμζδεμφκ ζηδκ πανμφζα ένεοκα, δ μπμία
ακαβκςνίγεζ ηδ ιμκαδζηυηδηα ηαζ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηδξ εθανιμβήξ πμο αημθμοεεί.
3.4 Πν εξσηεκαηνιφγην
Ξμ ενςηδιαημθυβζμ απμηεθείηαζ απυ έκα πνμηαεμνζζιέκμ ζφκμθμ ενςηήζεςκ πμο έπμοκ
ζπεδζαζηεί βζα κα ακηθμφκ ζοβηεηνζιέκεξ πθδνμθμνίεξ χζηε κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζε ιζα
ζοβηεηνζιέκδ ακάβηδ βζα ενεοκδηζηέξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε έκα ζπεηζηυ εέια. Κζ
πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ένεοκα ζοθθέβμκηαζ απυ ημκ πθδεοζιυ ζοκήεςξ απυ έκα ζπεηζηυ
δείβια εκδζαθένμκημξ. Ξμ ενςηδιαημθυβζμ είκαζ έκαξ μζημκμιζηυξ ηνυπμξ ηοπμπμίδζδξ
δεδμιέκςκ, πανυθμ πμο ημ ηίκδηνμ ημο ζοιιεηέπμκηα είκαζ δφζημθμ κα αλζμθμβδεεί,
επδνεάγμκηαξ ηδκ εβηονυηδηα ηδξ απάκηδζδξ (Key J., 1997) Νηδκ ένεοκά ιαξ, ηα
ενςηδιαημθυβζα μθμηθδνχεδηακ ακχκοια, πνμηεζιέκμο κα ιδκ πενζμνζζημφκ μζ
απακηήζεζξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ.
3.5 Δείγκα έξεπλαο
Ξμ ενεοκδηζηυ δείβια απμηεθείηαζ απυ 60 θμζηδηέξ ημο Λνμβνάιιαημξ Αηπαίδεοζδξ
Εαεδβδηχκ ημο Κζημκμιζημφ Λακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ (δθζηίαξ 22 έςξ 25 εηχκ).
Λναβιαημπμζήεδηε ημ δεφηενμ ελάιδκμ ημο αηαδδιασημφ έημοξ 2015-2016 (Ηάνηζμξ Δμφκζμξ). Γ ένεοκα δζήνηεζε ιία εαδμιάδα ηαζ πναβιαημπμζήεδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο
ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ πμο πνμζθένεζ δφμ χνεξ δζδαζηαθίαξ ηαζ δφμ χνεξ ένεοκαξ
πεδίμο.
Γζα κα οθμπμζδεεί δ ένεοκα, απαζηήεδηακ δφμ χνεξ ζηδκ ηάλδ βζα κα ηαθφρμοκ ηδ
εεςνία ηαζ ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ θμζηδηχκ βζα ημ πναηηζηυ ιένμξ, πμο πενζεθάιαακε
επίζηερδ ζημ Ημοζείμ ηδξ Ώηνυπμθδξ, υπμο μζ θμζηδηέξ ζε μιάδεξ ηθήεδηακ κα
απακηήζμοκ ζε ενςηήζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ δβεζία ζηδκ Ώνπαία Αθθάδα (ηθαζζηή πενίμδμξ).
Κζ χνεξ δζδαζηαθίαξ πενζεθάιαακακ ημ πνχημ ζηάδζμ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ πμο ήηακ δ
δζάθελδ. Κ εηπαζδεοηζηυξ δίδαλε ζημοξ θμζηδηέξ ηδ δζδαηηζηή εκυηδηα "Γβεζίαξ ζηδκ
ηάλδ", πνμηεζιέκμο κα ημοξ πανάζπεζ ημ απαναίηδημ εεςνδηζηυ οπυααενμ βζα ημ
επυιεκμ αήια.
Ξμ επυιεκμ αήια ήηακ δ επίζηερδ ζημ ιμοζείμ ηδξ Ώηνυπμθδξ. Λνχημκ, έκαξ
μδδβυξ εκδιένςζε ημοξ θμζηδηέξ βζα ηδκ ζζημνία ημο ιμοζείμο ηαζ ηδκ δβεζία ζημκ
ανπαίμεθθδκζηυ πμθζηζζιυ. Ηεηά απυ αοηυ, μζ θμζηδηέξ πςνίζηδηακ ζε μιάδεξ ηαζ έπνεπε
κα μθμηθδνχζμοκ ηάπμζεξ δναζηδνζυηδηεξ αάζεζ ενςηήζεςκ πμο ημοξ είπακ μνζζηεί
(Ανςηδιαημθυβζμ 1 & 2). Νηδ ζοκέπεζα, μ εηπνυζςπμξ ηδξ ηάεε μιάδαξ πανμοζίαζε ζηζξ
άθθεξ μιάδεξ ημ ένβμ ημοξ.
Ξμ ηεθεοηαίμ ιένμξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ήηακ δ ζοιπθήνςζδ εκυξ
ενςηδιαημθμβίμο πμο αλζμθυβδζε υθδ ηδ δζαδζηαζία ηαζ ιζα ζογήηδζδ βζα αοηήκ ηδκ
ειπεζνία. Νημ ηέθμξ, μζ θμζηδηέξ ηθήεδηακ κα βνάρμοκ έκα αζςιαηζηυ δμηίιζμ ζπεηζηά ιε
αοηή ηδκ ειπεζνία ηαζ κα ημ παναδχζμοκ ιεηά απυ ιία εαδμιάδα βζα κα εοιδεμφκ αοηή
ηδκ ειπεζνία.
4. Απνηειέζκαηα
Ξα απμηεθέζιαηα ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ απμηεθμφκηαζ απυ ηα ζημζπεία πμο
ελήπεδζακ απυ ηα ενςηδιαημθυβζα πμο είπακ ζοιπθδνςεεί απυ ημοξ θμζηδηέξ ηαηά ηδ
δζάνηεζα αοηήξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ.
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Απνηειέζκαηα 1νπεξσηεκαηνινγίνπ
Ξα ενςηήιαηα ημο πνχημο ενςηδιαημθμβίμο απμζημπμφζακ ζηδκ ακίπκεοζδ ηςκ
ααζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ δβεζίαξ ζημκ ανπαίμ εθθδκζηυ πμθζηζζιυ ηαε 'υθδ ηδ
δζάνηεζα ηδξ επίζηερδξ ζημ ιμοζείμ ηδξ Ώηνυπμθδξ. Απζπθέμκ, είκαζ ιζα εθανιμβή ημο ηζ,
βζαηί ηαζ πχξ δ δβεζία είκαζ ζδιακηζηή ηαζ πχξ εα βίκεζ μ εηπαζδεοηζηυξ δβέηδξ.
Ξμ ενςηδιαημθυβζμ (Λανάνηδια) απμηεθείηαζ απυ ηνία ενςηήιαηα πμο μζ θμζηδηέξ
πνέπεζ κα απακηήζμοκ ζε ζοκενβαζία ιε ηα άθθα ιέθδ ηδξ μιάδαξ. Ξμ πνχημ ενχηδια
ήηακ βζα ημ πχξ ηαηακμμφκ ηδκ δβεζία ζημ ιμοζείμ, ημ δεφηενμ ημ πχξ πζζηεφμοκ υηζ δ
δβεζία επδνεάγεζ ηδκ ακάπηολδ ημο πμθζηζζιμφ ηαζ ημ ηνίημ πμο είκαζ μζ πανάβμκηεξ βζα
ηδκ ανπαία Ώεήκα κα βίκεζ δβέηδξ ιεηαλφ ηςκ άθθςκ εθθδκζηχκ πμθζηζζιχκ.
Γ πνχηδ ενχηδζδ: Κζ θμζηδηέξ δήθςζακ υηζ μνζζιέκα παναηηδνζζηζηά ηδξ δβεζίαξ
ιπμνμφκ κα εκημπζζημφκ ζηα αβάθιαηα ημο ιμοζείμο πμο έπμοκ ηενάζηζμ ιέβεεμξ ηαζ
ηςκ μπμίςκ δ εέζδ ημο ζχιαημξ είκαζ πμθφ επζαθδηζηή ("ηαιία θεηηζηή επζαμθή", "ηα
αβάθιαηα επζαάθθμκηαζ πςνίξ κα ημζηάγμοκ "Ξα αθεκηζηά", "ηα βθοπηά ηςκ ακδνχκ
ανίζημκηαζ ζηδ εέζδ" ιάπδξ "εκχ ηα βοκαζηεία αβάθιαηα ανίζημκηαζ ζε εέζδ" πνμζμπήξ
""). Γ αίεμοζα ημο ιμοζείμο είκαζ ηαθά μνβακςιέκδ ηαζ απμπκέεζ αζθάθεζα ηαζ ηάλδ. Ξα
αβάθιαηα έπμοκ ηάπμζα απυζηαζδ ιεηαλφ ημοξ βζα κα ηα εεςνμφκ ιμκαδζηά ηαζ οπήνλακ
πμθθέξ απεζημκίζεζξ ιάπδξ ηαζ ζοιαυθςκ δφκαιδξ υπςξ θζμκηάνζα ηαζ ζππείξ (ημ άθμβμ
ήηακ ζφιαμθμ ελμοζίαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηθαζζζηήξ πενζυδμο θυβς ηδξ ακάπηολδξ
ηδξ ζππζηήξ δφκαιδξ) .
Δεφηενδ ενχηδζδ (μ θυβμξ): Κζ ζπμοδαζηέξ ακέθενακ υηζ δ δβεζία επδνεάγεζ ηδκ
ακάπηολδ ηδξ ανπαίαξ Ώεήκαξ υζμκ αθμνά ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηέπκδξ, ηδξ δδιμηναηίαξ,
ημο πμθζηζζιμφ, ηδξ μζημκμιίαξ, ηςκ κυιςκ ηαζ ηδξ δζηαζμζφκδξ, ηδξ ζηναηζςηζηήξ
δφκαιδξ ηαζ ηδξ δφκαιδξ ηαζ ηδξ δυλαξ ηδξ πυθδξ.
Γ ηνίηδ ενχηδζδ (μ ηνυπμξ): Κζ ζπμοδαζηέξ ακέθενακ υηζ δ Ώεήκα ακαδεζηκφεηαζ
πυθζξ-ηνάημξ-δβέηδξ θυβς ημο δδιμηναηζημφ πκεφιαημξ, ηδξ πμθζηζζηζηήξ ακάπηολδξ, ηδξ
δβεζίαξ ημο Λενζηθή ηαζ ημο μνάιαηυξ ημο κα βίκεζ δ Ώεήκα ηέκηνμ ημο εθθδκζημφ
πμθζηζζιμφ, ημο ακεπηοβιέκμο ειπμνίμο, ηδξ βεςβναθζηήξ εέζδξ ηαζ ημο εηπαζδεοηζημφ
ζοζηήιαημξ.
4.1 Απνηειέζκαηα 2νπ εξσηεκαηνινγίνπ
Ξμ δεφηενμ ενςηδιαημθυβζμ (Λανάνηδια) μθμηθδνχεδηε ιεηά ημ πέναξ ηδξ ένεοκαξ
πεδίμο ηαζ επνυηεζημ κα ελεηάζεζ ηδ ιεηαβκςζηζηή ειπεζνία ηςκ θμζηδηχκ. Γ πνχηδ
ενχηδζδ αθμνμφζε ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ακαβκςνίγμοκ ηάπμζα παναηηδνζζηζηά
δβεζίαξ ζημ ιμοζείμ, δ δεφηενδ ζημ πχξ δ ειπεζνία αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ δφκαηαζ κα
εκζζπφζεζ ηδ ιάεδζδ ζηδκ ηάλδ ηαζ δ ηνίηδ αθμνμφζε ζηζξ ζηέρεζξ ημοξ βζα ημ πχξ δ
ζζημνζηή ηαοηυηδηα ημοξ αμδεά ζηδ δζδαζηαθία.
Ανχηδζδ 1δ: Κζ θμζηδηέξ δήθςζακ υηζ παναηηδνζζηζηά δβεζίαξ ιπμνμφκ κα
εκημπζζημφκ ζηδκ επζαμθή ηαζ ηδκ αοεεκηζηυηδηαηςκ αβαθιάηςκ αθθά ηαζ ζηδκ
ακηαθθαβή απυρεςκ ςξ πνμξ ηδκ ηονζανπία ηαζ ηδ δυλα ηςκ αβαθιάηςκ.
Ανχηδζδ 2δ: Νφιθςκα ιε ημοξ θμζηδηέξ, αοηή δ ειπεζνία εα ημοξ δχζεζ ηδ
δοκαηυηδηα κα ηαηακμήζμοκ ηδ ζδιαζία ηδξ δβεζίαξ ζηδκ ηάλδ, ηδκ εθανιμβή ηέημζςκ
δνάζεςκ ζηδ δζαδζηαζία δζδαζηαθίαξ, ηδ ζπμοδαζυηδηα ηδξ αζςιαηζηήξ ιάεδζδξ, ηδκ
πνμζανιμβή ηδξ ζζημνζηήξ ηαοηυηδηαξ ζηδ δζδαζηαθία, Κ ζοκδοαζιυξ ηδξ παναηήνδζδξ
ζημ πθαίζζμ ιζαξ δναζηδνζυηδηαξ ιε ηδ ιάεδζδ.
Ανχηδζδ 3δ: Κζ θμζηδηέξ δήθςζακ υηζ δ ζζημνζηή ηαοηυηδηα ιπμνεί κα οπμζηδνίλεζ
ηδ δζδαζηαθία ημοξ ςξ πνμξ ηδκ αλζμπμίδζδ ηαζ ηαηακυδζδ ηςκ ζζημνζηχκ δεδμιέκςκ,
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ηδκ εκζςιάηςζδ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ πνμζςπζημηήηςκ ημο ανπαίμο εθθδκζημφ
πμθζηζζιμφ, ηδκ εκίζποζδ ηδξ δζεπζζηδιμκζηήξ πνμζέββζζδξ, ηδκ απυηηδζδ βκχζδξ.
4.2 Απνηειέζκαηα 3νπ εξσηεκαηνινγίνπ
Ξμ ηεθεοηαίμ ενςηδιαημθυβζμ (Λανάνηδια) ήηακ ιζα αλζμθυβδζδ ηδξ υθδξ δζαδζηαζίαξ. Ξμ
πνχημ ενχηδια αθμνμφζε ζηδκ ένεοκα πεδίμο ηαζ ημ ακ ήηακ εκδζαθένμοζα βζα ημοξ
θμζηδηέξ. Ξμ δεφηενμ ενχηδια αθμνμφζε ζημ πχξ αοηή δ ειπεζνία ζοκέααθε ζηδκ
εκίζποζδ ηςκ δβεηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ θμζηδηχκ. Γ ηνίηδ ενχηδζδ αθμνμφζε ζηδ
ζδιαζία ηδξ επίζηερδξ ζημ ιμοζείμ ηδξ Ώηνυπμθδξ, δ ηέηανηδ αθμνμφζε ζημ ζοκδοαζιυ
εεςνίαξ ηαζ ένεοκαξ πεδίμο ηαζ ζηδκ ηαηακυδζδ ημο εέιαημξ ηαζ δ Λέιπηδ ζηα
παναηηδνζζηζηά δβεζίαξ. Γ έηηδ ενχηδζδ ακαθένεηαζ ζηδκ ζζημνζηή ηαοηυηδηα ηαζ ηδ
ζδιαζία ηδξ δβεζίαξ βζα έκακ εηπαζδεοηζηυ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ιάεδζδξ ζηδκ ηάλδ. Κζ
δφμ ηεθεοηαίεξ ενςηήζεζξ αθμνμφκ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ δζδαηηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ηα μθέθδ
πμο έθααακ μζ θμζηδηέξ απυ αοηή ηδ δζαδζηαζία. Ξα απμηεθέζιαηα είκαζ ηα αηυθμοεα.
Λνχηδ ενχηδζδ: Γ πθεζμρδθία ηςκ θμζηδηχκ ζοιθχκδζε υηζ δ ένεοκα ζημκ ημιέα
ήηακ εκδζαθένμοζα θυβς ηδξ ηαζκμημιίαξ ηδξ, ηδξ εθανιμβήξ ηδξ αζςιαηζηήξ ιάεδζδξ,
ηδξ επαθήξ ιε ηα αβάθιαηα, ηδξ δζαθμνεηζηήξ αζςιαηζηήξ πνμζέββζζδξ ηαζ ηδξ μιαδζηήξ
ενβαζίαξ.
Δεφηενδ ενχηδζδ: Ξνζάκηα επηά ζπμοδαζηέξ δήθςζακ υηζ δ δζαδζηαζία αοηή
ζοκέααθε ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ δβεζίαξ, επεζδή είπακ ηδκ εοηαζνία
κα ζηεθημφκ, κα ενβαζημφκ ζε μιάδεξ ηαζ κα ζοκενβαζημφκ.
Ξνίηδ ενχηδζδ: Αίημζζ πέκηε θμζηδηέξ δήθςζακ υηζ δ επίζηερδ ζημ ιμοζείμ ήηακ
ανηεηά ζδιακηζηή εκχ είημζζ δήθςζακ υηζ ήηακ ζηακμπμζδηζηή επεζδή είπακ ηδκ εοηαζνία
κα εθανιυζμοκ ηδκ εεςνία ζηδκ πνάλδ, κα ακαθφζμοκ ζε αάεμξ ημκ ανπαίμ εθθδκζηυ
πμθζηζζιυ ηαζ κα ζοιιεηάζπμοκ ζε δζαδναζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ.
Ξέηανηδ ενχηδζδ: Νανάκηα ηέζζενζξ θμζηδηέξ ακέθενακ υηζ μ ζοκδοαζιυξ ηδξ
εεςνίαξ ηαζ ηδξ πναηηζηήξ ζοκέααθε ζηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ ηφνζςκ δβεηζηχκ
παναηηδνζζηζηχκ ημοξ επεζδή είπακ ηδκ εοηαζνία κα ακζθδθεμφκ αζςιαηζηά ηα
παναηηδνζζηζηά ηδξ δβεζίαξ ιέζς ηδξ επίζηερδξ.
Λέιπηδ ενχηδζδ: Κζ ζπμοδαζηέξ ακέθενακ υηζ ηαθθζένβδζακ δελζυηδηεξ
επζημζκςκίαξ ιε ηφνζμ επζπείνδια ηδκ εοηαζνία βζα εκδμζηυπδζδ ηαζ ζοκεηδμπζηά
εκίζποζδ ηδξ αοημβκςζίαξ.
Έηηδ ενχηδζδ: Αίημζζ ηέζζενζξ θμζηδηέξ δήθςζακ υηζ δ δζαιυνθςζδ ηδξ ζζημνζηήξ
ημοξ ηαοηυηδηαξ εκζζπφεηαζ ιέζα απυ ηδκ επίζηερδ εκχ έκηεηα δήθςζακ υηζ ζοκέααθε ζε
ζδιακηζηυ επίπεδμ πάνδ ζημκ ειπθμοηζζιυ ηδξ ζζημνζηήξ ημοξ βκχζδξ.
Έαδμιδ ενχηδζδ: Γ πθεζμρδθία ηςκ θμζηδηχκ πζζηεφεζ υηζ μ εηπαζδεοηζηυξ ιέζα
απυ ααζζηά δβεηζηά παναηηδνζζηζηά ζοιαάθθεζ ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ ιάεδζδξ θυβς ηδξ
αοεεκηζηυηδηαξ, ηδξ επζημζκςκίαξ, ηςκ δζαπνμζςπζηχκ δελζμηήηςκ ηαζ ημο βεβμκυημξ υηζ
ειπκέεζ ημοξ θμζηδηέξ.
βδμδ ενχηδζδ: Κζ θμζηδηέξ πνυηεζκακ κα οπάνπεζ πενζζζυηενμξ πνυκμξ βζα ηδκ
ένεοκα πεδίμο ηαζ βζα ηδκ ηαθφηενδ εηιεηάθθεοζδ ημο πχνμο ημο ιμοζείμο.
Έκαηδ ενχηδζδ: Κζ θμζηδηέξ δήθςζακ υηζ ηα μθέθδ πμο απμηυιζζακ ήηακ δ μιαδζηή
ενβαζία, δ επαθή ιε ημκ ανπαίμ εθθδκζηυ πμθζηζζιυ, δ ζοιιεημπή ζε ιζα κέα δζδαηηζηή
δζαδζηαζία, μ ειπθμοηζζιυξ ηδξ ζζημνζηήξ βκχζδξ ηαζ δ εκίζποζδ ηδξ αοημβκςζίαξ ημοξ.
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5. Οπδήηεζε
Ανεοκδηέξ υπςξ μ Eleuterio (1997) ηαζ μ Hoelscher (1999) παναηήνδζακ υηζ μζ αίεμοζεξ
δζδαζηαθίαξ είκαζ βειάηεξ ιε ηαεδβδηέξ ηαζ θμζηδηέξ πμο ιμζνάγμκηαζ ακμζπηά ηδκ
πμθζηζζηζηή ημοξ ηαοηυηδηα, ηδ γςή ηαζ ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ ζηδ γςή, ακαπηφζζμοκ
ειπζζημζφκδ ηαζ εκεαννφκμοκ ηδκ ακάπηολδ ζζπονυηενςκ δεζιχκ. Νηδκ ένεοκά ιαξ,
ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε απυ ηα απμηεθέζιαηα υηζ αοηή δ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία
ζπεηζηά ιε ηδκ Γβεζία ζηδκ ηάλδ οπήνλε ιζα ηαζκμηυιμξ πνυηαζδ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ιε ιεβάθδ απήπδζδ ζημοξ θμζηδηέξ, ηαεζζηχκηαξ ηδκ ιζα εοπάνζζηδ ηαζ
δζαδναζηζηή δζαδζηαζία.
θμζ μζ θμζηδηέξ οπμζηήνζλακ υηζ δ δζαδζηαζία έβζκε πζμ εκδζαθένμοζα θυβς ημο
ζοκδοαζιμφ ηδξ ανπαίαξ εθθδκζηήξ ημοθημφναξ ηαζ ηδξ δβεζίαξ ζηδκ ηάλδ, ηαεχξ είκαζ
έκαξ ηνυπμξ κα εθανιμζηεί δ δβεζία ζηδκ ηάλδ δζαιμνθχκμκηαξ ηδκ ηαηάθθδθδ ζζημνζηή
ηαοηυηδηα ημο εηπαζδεοηζημφ πμο είκαζ ζδιακηζηή βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ
πμθζηζζιζηήξ ηαοηυηδηαξ. Γ ζφκδεζδ ιε ηδκ ανπαία εθθδκζηή ημοθημφνα έδςζε πνυζεεηα
ηίκδηνα ζημοξ θμζηδηέξ, δίκμκηαξ αήια βζα ακηαθθαβή ζδεχκ ηαζ ειπθμοηζζιυ ηδξ βκχζδξ.
Νημ ηέθμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ, μζ θμζηδηέξ ήηακ ζε εέζδ κα πνμζδζμνίγμοκ ηα παναηηδνζζηζηά
δβεζίαξ απυ ιυκμζ ημοξ, ακαθφμκηαξ ηδκ δβεζία ζηδκ ανπαία Αθθάδα.
Γ μιαδζηή ενβαζία ηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ αζςιαηζηήξ ιάεδζδξ ζοκέααθακ ζηδκ
εθεοεενία ηδξ έηθναζδξ, ηδκ ακηαθθαβή απυρεςκ ηαζ ηδκ εοηαζνία κα εκημπζζημφκ
ζημζπεία δβεζίαξ. Γ ζοζπέηζζδ ιε ηδκ ανπαία Αθθάδα ζοκέααθε ζε αοηυ, ηαεζζηχκηαξ ημ
ιάεδια πζμ δζαδναζηζηυ εθανιυγμκηαξ ηδ εεςνία ζηδκ πνάλδ.
Ακ ηαηαηθείδζ, αοηή δ ηαζκμηυιμξ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ζοκέααθε ζημ κα
ζπδιαηίζμοκ μζ θμζηδηέξ ηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ απυρεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ δβεζία ζηα
γδηήιαηα ηδξ ηάλδξ ηαζ κα ακαπηφλμοκ ιζα βεκζηή άπμρδ βζα ηδκ δβεζία ζε ζπέζδ ιε ημκ
ανπαίμ εθθδκζηυ πμθζηζζιυ.
6. Οπκπεξάζκαηα - Ηαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε κειινληηθή έξεπλα
Γ εζζαβςβή αοηήξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ είκαζ ιζα πμθφ εθπζδμθυνα πνυηαζδ ιε
αλζυθμβα εονήιαηα βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Ξα εονήιαηα ηδξ ενεοκδηζηήξ
πνυηαζδξ βζα ηδκ δβεζία ζηδκ ηάλδ ιπμνμφκ κα ζοκδοαζημφκ ιε ηδκ εκίζποζδ ηδξ
πμθζηζζηζηήξ ηαοηυηδηαξ ημο εηπαζδεοηζημφ χζηε μζ εηπαζδεοηζημί κα κζχεμοκ πζμ
ζίβμονμζ ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ ηαεμδήβδζδ ηδξ ηάλδξ ημοξ.
Νε υθδ ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ ένεοκαξ, οπήνλε ζοκεπήξ ακηαθθαβή ζδεχκ, βκχζεςκ
ηαζ δζδαηηζημφ οθζημφ πμο εκίζποζακ ηδ ζοκενβαηζηή ένεοκα, δ μπμία είκαζ πμθφ
ζδιακηζηή βζα ηδκ επέηηαζδ ηςκ μνζγυκηςκ ηςκ επενπυιεκςκ εηπαζδεοηζηχκ. Αίκαζ
απαναίηδημ έκαξ ζπμοδαζηήξ κα απμηηήζεζ ζθαζνζηή βκχζδ ηαζ κα δζαιμνθχζεζ ηδκ
πνμζςπζηυηδηά ημο ιε υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενα πμθζηζζιζηά ζημζπεία. Κ ζοκδοαζιυξ
ημο ανπαίμο εθθδκζημφ πμθζηζζιμφ ιε ηδκ δβεζία μδδβεί ζηδκ ηαηάηηδζδ ηυζμ βκχζδξ
υζμ ηαζ αοημβκςζίαξ πμο ζοκέααθε ζηδ αεθηίςζδ ημο θμζηδηή ςξ εηπαζδεοηζημφ.
Ξέθμξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ δζδαζηαθίαξ, δ μιαδζηή ενβαζία ηαζ
ηνίζζιεξ επζημζκςκζαηέξ ηαζ δζαπνμζςπζηέξ δελζυηδηεξ ηαθθζενβήεδηακ. Ηεθθμκηζηέξ
ιεθέηεξ ιπμνμφκ κα δζενεοκήζμοκ ηδκ πνυηθδζδ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ κα επζθέλεζ ηδκ
ηαηάθθδθδ ιέεμδμ ή ζοκδοαζιυ ιεευδςκ βζα κα αεθηζχζεζ ηδ δζαδζηαζία δζδαζηαθίαξ
ιέζς πανυιμζςκ δζεπζζηδιμκζηχκ ηαζκμηυιςκ πνμζεββίζεςκ.
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Ναξάξηεκα
1μ ενςηδιαημθυβζμ
1) Λχξ ακηζθαιαάκεζηε ηδκ δβεζία ζε αοηυ ημ δςιάηζμ ημο ιμοζείμο;
2) Λχξ επδνεάγεζ δ δβεζία ηδκ ακάπηολδ ηδξ Ώνπαίαξ Ώεήκαξ;
3) Νηεθηείηε ημοξ θυβμοξ μζ μπμίμζ ηαηέζηδζακ ηδκ Ώεήκα πυθδ-ηνάημξ-δβέηδ ηδξ επμπήξ.
2μ ενςηδιαημθυβζμ
1) Λχξ ακηζθαιαάκεζηε ηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά (ανπή, επζημζκςκία ηαζ αλζμπζζηία) ηδξ
δβεζίαξ;
2) Λχξ εεςνείηε υηζ αοηή δ ειπεζνία εκζζπφεζ ηδ ιάεδζδ ζηδκ ηάλδ;
3) Λχξ πζζηεφεηε υηζ δ ακαβκχνζζδ ηδξ ζζημνζηήξ ηαοηυηδηαξ ιπμνεί κα ζαξ αμδεήζεζ ζηδ
δζαδζηαζία δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ;
3μ Γνςηδιαημθυβζμ
1.: Γ ένεοκα πεδίμο ζημ Ημοζείμ ηδξ Ώηνυπμθδξ ήηακ:
Ώ) αανεηή
ΐ) αδζάθμνδ
Γ) εκδζαθένμοζα
Γζαηί;
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2. Λζζηεφεηε υηζ αοηή δ ειπεζνία ζοκέααθε ζηδκ εκίζποζδ ηςκ δβεηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ
ζαξ;
Ώ) καζ
ΐ) υπζ
Αάκ καζ, βζαηί πζζηεφεηε υηζ ζοκέαδ αοηυ ή ηζ είκαζ αοηυ πμο ζοκέααθε ζηδκ εκίζποζή ημοξ;
3. Λυζμ ζδιακηζηή εεςνείηε ηδκ επίζηερδ ζημ ιμοζείμ βζα ηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ
ηαηακυδζδξ ηςκ ααζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ δβεζίαξ;
Ώ) Εαευθμο
ΐ) Ζίβμ
Γ) Νε ζηακμπμζδηζηυ επίπεδμ
Δ) Λάνα πμθφ
4. Λζζηεφεηε υηζ δ επίζηερδ ζημ ιμοζείμ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ δζάθελδ ζοκέααθε ζημκ
εκημπζζιυ ηςκ ααζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ δβεζίαξ ζημκ εαοηυ ζαξ;
Ώ) Δζαθςκχ
ΐ) Ώδζάθμνμ
Γ) Νοιθςκχ
Γζαηί;
5. Νε πμζμ ααειυ πζζηεφεηε υηζ εκημπίγεηε ιέζα ζαξ ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ηδξ δβεζίαξ
(ανπή, επζημζκςκία ηαζ αλζμπζζηία);
6. Λυζμ ζδιακηζηή πζζηεφεηε υηζ δ επίζηερδ ζημ ιμοζείμ ήηακ βζα ημ ζπδιαηζζιυ ηδξ
ζζημνζηήξ ζαξ ηαοηυηδηαξ;
Ώ) Εαευθμο
ΐ) Ζίβμ
Γ) Νε ζηακμπμζδηζηυ επίπεδμ
Δ) Λάνα πμθφ
Γζαηί;
7. Λζζηεφεηε υηζ μ εηπαζδεοηζηυξ πμο δζαεέηεζ ααζζηά δβεηζηά παναηηδνζζηζηά ζοιαάθθεζ
ζηδκ εκίζποζδ ηδξ ιάεδζδξ ζηδκ ηάλδ;
Ώ) Δζαθςκχ
ΐ) Ώδζάθμνμ
Γ) Νοιθςκχ
Αάκ ζοιθςκείηε, ιε πμζμ ηνυπμ πζζηεφεηε υηζ επζηοβπάκεηαζ δ πνμχεδζδ ηδξ ιάεδζδξ;
8. Οπάνπμοκ πνμηάζεζξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δζδαηηζηήξ δζαδζηαζίαξ ή ηάηζ
πμο εα εέθαηε κα ζοιπενζθδθεεί ζηδ δζαδζηαζία δζδαζηαθίαξ;
9. Λζζηεφεηε υηζ έπεηε απμημιίζεζ μθέθδ ζοκμθζηά;
Ώ) καζ
ΐ) υπζ
Αάκ καζ, ιπμνείηε κα πενζβνάρεηε εκ ζοκημιία ημ υθεθμξ πμο εκδεπμιέκςξ έπεηε
απμημιίζεζ;
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Ιεηακάζεζε: ζεσξεηηθή πεξηγξαθή θαη εκπεηξηθόο
εληνπηζκόο
Ναξαζθεπή Ιπισλά
MA, PhD, UCL Institute of Education, UK
m.paraskevi@yahoo.co.uk
Νεξίιεςε
Γ ιεηαιάεδζδ (metalearning) είκαζ ημκζηνμοηηζαζζηζηή δζαδζηαζία κμδιαημδυηδζδξ ηδξ
πνμζςπζηήξ ειπεζνίαξ ηδξ ιάεδζδξ ιέζς ακαζημπαζηζηήξ ελέηαζδξ ηςκ βκςζζαηχκ,
ζοκαζζεδιαηζηχκ, πανςεδζζαηχκ υρεχκ ηδξ ηαζ ημο πθαζζίμο ιέζα ζημ μπμίμ αζχεδηε. Γ
δζαδζηαζία αοηή οπμηζκείηαζ απυ ηδ ζοκεζδδημπμζδιέκδ ακάβηδ ημο ιαεδηή κα αεθηζχζεζ ημκ
ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ πνμζεββίγεζ ζημ πανυκ ηαζ εα πνμζεββίγεζ ζημ ιέθθμκ ηδ ιάεδζδ ζε ζφβηνζζδ
ιε ημ πανεθευκ. Κ ζηυπμξ αοηυξ πναβιαηχκεηαζ απυ ημκ ιαεδηή ιέζα απυ ηδκ ηαηαζηεοή
ιεηαιαεδζζαηχκ ζηναηδβζηχκ, δδθαδή πνμζςπζηχκ πνμζεββίζεςκ πμο αθμνμφκ ηδκ επίβκςζδ
ηδξ ιάεδζδξ, ημκ έθεβπμ ηδξ πμνείαξ ηδξ ηαζ ηζξ εηηεθεζηζηέξ θεζημονβίεξ δζεηπεναίςζήξ ηδξ.
Λανυηζ μνζζιέκδ ςξ ααζζηή ζηακυηδηα βζα ηδκ Δζα αίμο Ηάεδζδ απυ ηδκ Αονςπαζηή Έκςζδ, δ
ιεηαιάεδζδ έπεζ ςξ ζήιενα ακαπηοπεεί πενζζζυηενμ ζε επίπεδμ εεςνδηζηχκ-δζδαηηζημθμβζηχκ
πνμηάζεςκ ηαζ εθάπζζηα ιέζα απυ ειπεζνζηή ένεοκα ζε πενζαάθθμκηα ιάεδζδξ. Γ πανμφζα
ακαημίκςζδ πανμοζζάγεζ ειπεζνζηά δεδμιέκα ακηθδιέκα απυ ένεοκα πεδίμο πάκς ζημκ ηνυπμ ιε
ημκ μπμίμ μζ ιαεδηέξ ιίαξ ηάλδξ Λνςημαάειζαξ Αηπαίδεοζδξ δμιμφκ ηαζ αζχκμοκ ηδ ιεηαιάεδζδ.
Γ ζπεηζηή πμζμηζηή ιεθέηδ πενίπηςζδξ έβζκε ζε δδιυζζμ ζπμθείμ ημο Ζμκδίκμο (Ώββθία), ζε έκα
ηιήια (Θ=23) Γ' Δδιμηζημφ (Year 4). Γ ένεοκα ζηυπεοζε ζημκ εκημπζζιυ ηδξ ιεηαιάεδζδξ ζηζξ
ακαζημπαζηζηέξ δζδβήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ πάκς ζε πανεθεμκηζηέξ ηαζ πανμκηζηέξ ειπεζνίεξ ιάεδζδξ
ζηδκ ηάλδ ημοξ, ιέζς ζοκεκηεφλεςκ. Ξα ηονζυηενα εονήιαηα ακαδεζηκφμοκ δφμ υρεζξ ηδξ
ιεηαιάεδζδξ: ηζξ δμιέξ ιεηαιάεδζδξ ηδξ ηάλδξ (πνμαάθθμοκ ηδκ επζεοιδηή απυ ηδκ ηάλδ εηδμπή
ιεηαιάεδζδξ) ιέζα απυ ζοζηδιαημπμζδιέκεξ πναηηζηέξ ηαζ βθχζζα ηαζ ηζξ πνμζςπζηέξ
ζηναηδβζηέξ ιεηαιάεδζδξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ενιδκεία ηςκ δμιχκ ιεηαιάεδζδξ απυ ημοξ
ιαεδηέξ. Κ (ιεηα)ιαεδηήξ θαίκεηαζ κα είκαζ ηαοηυπνμκα εκημθμδυπμξ ηαζ δνςκ: ακηθεί κυδια απυ
ηδ δμιή χζηε κα ιπμνέζεζ κα δμιήζεζ ηδ δζηή ημο ιεηαιάεδζδ. Κζ δζαπζζηχζεζξ αοηέξ ζηνέθμοκ
ηδκ ενεοκδηζηή ιαξ πνμζμπή ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ δμιέξ ηδξ ηάλδξ επζδνμφκ χζηε κα
εκζζπφμκηαζ ή κα απμζμαμφκηαζ ζοβηεηνζιέκεξ ιεηαιαεδζζαηέξ ζηναηδβζηέξ ηςκ ιαεδηχκ.
Θέμεηο-θιεηδηά: Ηεηαιάεδζδ, πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ, κμδιαημδυηδζδ ειπεζνίαξ, ζηναηδβζηέξ
ιεηαιάεδζδξ

1. Γηζαγσγή
Γ έκκμζα ηδξ ιεηαιάεδζδξ (metalearning) πνμηφπηεζ ιέζα απυ ηδκ ηναημφζα ζηα
εηπαζδεοηζηά πνάβιαηα ημκζηνμοηηζαζζηζηή ή επμζημδμιζζηζηή εεχνδζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ
ιάεδζδξ. Γ εζηίαζδ ηδξ εεςνδηζηήξ πνμζμπήξ εδχ ανίζηεηαζ ζημ πνυζςπμ, ημ μπμίμ
επελενβάγεηαζ ηδκ πνμζςπζηή ημο ειπεζνία χζηε κα δμιήζεζ ηδ ιάεδζδ ηαζ κα δμιδεεί,
δδθαδή κα αοημδζαιμνθςεεί ιέζα απυ αοηήκ. Νημκ ημκζηνμοηηζαζζιυ, δδθαδή, ιάεδζδ
είκαζ δ δζαδζηαζία δδιζμονβίαξ βκχζδξ ιέζα απυ ηδ κμδιαημδυηδζδ ηδξ ειπεζνίαξ.
Νηζξ ανπέξ αοηέξ ημο ημκζηνμοηηζαζζιμφ ααζίζηδηακ, ανβυηενα, μζ "ιεηα-" εεςνίεξ
βζα ηδ ιάεδζδ, δ ιεηαβκχζδ ηαζ δ ιεηαιάεδζδ, ακηζηείιεκμ ηςκ μπμίςκ είκαζ υπζ δ ίδζα δ
δζαδζηαζία ζηέρδξ ή ιάεδζδξ, αθθά μ ζημπαζιυξ ημο αηυιμο πάκς ζηδ δζαδζηαζία. Γ
ζοιαμθή ηαζ ηςκ δφμ ζημκ ημκζηνμοηηζαζζιυ είκαζ δ εκδεθεπήξ εεςνδηζηή ηαζ ειπεζνζηή
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πενζβναθή ηδξ (αοηυ-)νφειζζδξ βζα ηδκ επίηεολδ πνμζςπζημφ εθέβπμο πάκς ζηδ δυιδζδ:
αοηυξ/ή πμο ιαεαίκεζ έπεζ επίβκςζδ υηζ ιαεαίκεζ ηαζ ηαηεοεφκεζ ηδ ιάεδζδ εηεί πμο εέθεζ.
Νηδκ ιεηαιάεδζδ,ημ άημιμ έπεζ επίβκςζδ ηαζ αζηεί έθεβπμ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ
πνδζζιμπμζεί ηδ ιάεδζδ (βκςνίγεζ υηζ ιαεαίκεζ ηαζ ζημπάγεηαζ ηνζηζηά πάκς ζημκ ηνυπμ
ιε ημκ μπμίμ ιαεαίκεζ). Γ ιεηαιάεδζδ, ηέθμξ, απμηεθεί εεςνδηζηά εονφηενδ δζαδζηαζία
ηδξ ιεηαβκχζδξ ζημ ιμκηέθμ ημο ημκζηνμοηηζαζζιμφ, ηαεχξ δ ιάεδζδ απμηεθεί εονφηενδ
ηαζ πενζεηηζηυηενδ έκκμζα απυ ηδ βκχζδ.
Γ ηαηαζηεοή ηδξ έκκμζαξ ηαζ ημο πεδίμο ηδξ ιεηαιάεδζδξ πνμέηορε απυ ηδ
ζοββέκεζά ηδξ ιε ζοβηεηνζιέκα επζζηδιμκζηά πεδία ηα μπμία επίζδξ επδνέαζε μ
ημκζηνμοηηζαζζιυξ απυ ηδκ δεηαεηία αηυιδ ημο 1960 ηαζ ελαημθμοεεί κα επδνεάγεζ ηδ
δζαδζηαζία ηδξ δυιδζήξ ημοξ ιέπνζ ηαζ ζήιενα. Ξέημζεξ έκκμζεξ-πεδία είκαζ βζα πανάδεζβια
αοηυ ηδξ 'ααεζάξ ιάεδζδξ' (deep/slow learning), ηδξ ιάεδζδξ ιέζα απυ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ
ηαζ ηδξ αοημαλζμθυβδζδξ (Assessment for Learning). Ηε ηδ ιεηαβκχζδ ημζκέξ είκαζ μζ
έκκμζεξ 'ιεηα-' ηαζ 'νφειζζδ' (Flavell, 1976)˙ ιε ηδκ μνβακςζζαηή ροπμθμβία, δ έιθαζδ ζημ
νυθμ ημο πθαζζίμο (Maudsley 1979), δ ζδιακηζηυηδηα ηςκ πνμζςπζηχκ ηζκήηνςκ ηαζ δ
έκκμζα ηδξ ζηναηδβζηήξ (Biggs 1987)˙ ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή ροπμθμβία ηα εονεηζηά
ζπήιαηα-θμβζηέξ μνβάκςζδξ ηδξ ζηέρδξ (π.π. εκκμζμθμβζηυξ πάνηδξ) (Novak & Gowin
1985) ηαζ δ ‗παβζςιέκδ‘ κμμηνμπία (fixed mindset) ηαζ κμμηνμπία ‗ακάπηολδξ‘(growth
mindset) (Dweck 2001). Λθέμκ πνυζθαηα, δ αιζβχξ εηπαζδεοηζηή ένεοκα (Deakin Crick et al
2014˙ Watkins 2001, 2009˙ Claxton 2006) έπεζ πνμζθένεζ ζοβηνζηζηέξ ιεθέηεξ βζα ηδ
ιεηαιάεδζδ, ιεθέηεξ βζα ηδ πνήζδ ηδξ ιεηαιάεδζδξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ ζπμθζηήξ
επίδμζδξ ηαζ ενβαθεία βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ ιεηαιάεδζδξ ζηα ζπμθεία.
2. Θεσξεηηθή πεξηγξαθή ηεο κεηακάζεζεο
2.1 Ιάζεζε θαη κεηακάζεζε
Ηπμνμφιε, πενζεηηζηά, κα μνίζμοιε ηδ ιεηαιάεδζδ υπςξ μζ Carnell et al.: «Ώκ ιάεδζδ
είκαζ δ δζαδζηαζία δδιζμονβίαξ βκχζδξ ιέζα απυ ηδ κμδιαημδυηδζδ ηδξ ειπεζνίαξ, ηυηε
ιεηαιάεδζδ είκαζ δ δζαδζηαζία κμδιαημδυηδζδξ ηδξ ειπεζνίαξ ηδξ ιάεδζδξ» (2000:5).
Λνμζδίδμοιε, δδθαδή, κυδια ηαζ ζηδκ ίδζα ιαξ ηδ ιάεδζδ ςξ ειπεζνία, χζηε κα ελάβμοιε
βκχζδ βζα ηδ ιάεδζδ ηαεεαοηή.
πςξ ηαζ δ ημκζηνμοηηζαζζηζηή ιάεδζδ, έηζζ ηαζ δ ιεηαιάεδζδ δεκ είκαζ αιζβχξ
βκςζηζηή δζαδζηαζία ηαζ δεκ ζοκηεθείηαζ ζε ημζκςκζηυ ηεκυ. Λνυηεζηαζ βζα δζαδζηαζία δ
μπμία έπεζ βκςζζαηέξ, ζοκαζζεδιαηζηέξ ηαζ πανςεδζζαηέξ υρεζξ ηαζ πμο αζχκεηαζ ιέζα ζε
ζοβηεηνζιέκμ πθαίζζμ [αθ. Νπήια 1]. Ξμ άημιμ αζχκεζ ηζξ ηνεζξ ααζζηέξ υρεζξ ηδξ
δζαδζηαζίαξ ςξ αθθδθέκδεηεξ. Ηέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ νφειζζδξ, μζ βκςζηζηέξ
δζαδζηαζίεξ επδνεάγμοκ ηαζ επδνεάγμκηαζ απυ ημ ζοκαίζεδια αθθά ηαζ ηδκ πανχεδζδ ιε
ηνυπμ μ μπμίμξ είκαζ παναηηδνζζηζηυξ βζα ηάεε ιαεδηή/ιαεήηνζα. Γ νφειζζδ έπεζ νυθμ
ζοκημκζζηζηυ, δζαιεζμθααδηζηυ, αηυιδ ηαζ ακηζζηαειζζηζηυ ηαζ δζαηδνεί ηδ δοκαιζηή
εηείκδ ζζμννμπία ακάιεζα ζηζξ υρεζξ ηδξ ιάεδζδξ πμο εα αμδεήζεζ ημ άημιμ κα επζηφπεζ
ημκ ζηυπμ πμο επζεοιεί βζα ηδκ πνμζςπζηή ημο ιάεδζδ.
Λνυηεζηαζ αηυιδ βζα ιία δζαδζηαζία, δ μπμία πενζθαιαάκεζ υπζ ιυκμ νφειζζδ ηςκ
εζςηενζηχκ ζημζπείςκ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ιάεδζδξ, αθθά ηαζ έκα επζπνυζεεημ επίπεδμ
νφειζζδξ. Ζυβς ημο υηζ ηαζ δ ίδζα δ ιάεδζδ, αθθά ηαζ δ ιεηαιάεδζδ αζχκμκηαζ ιέζα ζε
ζοβηεηνζιέκμ ημζκςκζηυ πθαίζζμ, είκαζ ιεκ πνμζςπζηέξ, αθθά είκαζ ηαζ ηαοηυπνμκα
πνμσυκηα ημζκςκζηήξ δζαιεζμθάαδζδξ. Κ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ημ πθαίζζμ πανέπεζ ιζα
ειπεζνία, εκ πμθθμίξ, μνζμεεηεί ιε πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ ζαθή ηνυπμ ημ πχξ μ
ιαεδηήξ/δ ιαεήηνζα εα θεζημονβήζεζ βζα κα κμδιαημδμηήζεζ ηδκ ειπεζνία ημο/ηδξ.
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Λαθαζυηενα, βζα πανάδεζβια, ιμκηέθα ιάεδζδξ, υπςξ ημ ζοιπενζθμνζζηζηυ,
απμζζςπμφζακ ημ ζοκαίζεδια ηαζ ααζίγμκηακ ζηδκ ελςηενζηή πανχεδζδ,
πανμοζζάγμκηαξ ηδ ιαεδζζαηή ειπεζνία ςξ ηονίςξ βκςζηζηή ηαζ πνμαάθθμκηαξ ζημοξ
ιαεδηέξ ηδκ ζδέα ηδξ κμδζζανπίαξ.

Ορήκα 1. Νημζπεία ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ιεηαιάεδζδξ

2.2 Γθαξκνζκέλε κεηακάζεζε
Κζ ιαεδηέξ έπμοκ πνυζααζδ ζε αοηή ηδ δζανηχξ ζοκηεθμφιεκδ δζαδζηαζία ιέζς ηδξ
ακαζημπαζηζηήξ ελέηαζδξ, ηδξ εημφζζαξ, δδθαδή, δζενεοκδηζηήξ ακάικδζδξ ιε ζηυπμ ηδκ
ελαβςβή κμήιαημξ απυ ιία ή πενζζζυηενεξ ιαεδζζαηέξ ειπεζνίεξ. Κ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ
θεζημονβεί ημ άημιμ (ζοκημκζζηζηή νφειζζδ βκςζηζηχκ δζαδζηαζζχκ, πανχεδζδξ ηαζ
ζοκαζζεήιαημξ) βζα κα ιάεεζ ιέζα ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ πθαίζζμ (θοζζηυ ηαζ ημζκςκζηυ
πενζαάθθμκ ιάεδζδξ) είκαζ ημ ακηζηείιεκμ ημο ιεηαιαεδζζαημφ ακαζημπαζιμφ. Γ
δζαδζηαζία αοηή οπμηζκείηαζ απυ ηδ ζοκεζδδημπμζδιέκδ ακάβηδ ημο ιαεδηή/ηδξ
ιαεήηνζαξ κα αεθηζχζεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ πνμζεββίγεζ ζημ πανυκ ηαζ εα
πνμζεββίγεζ ζημ ιέθθμκ ηδ ιάεδζδ ζε ζφβηνζζδ ιε ημ πανεθευκ. Ξζ έβζκε ηαθά; Ξζ υπζ;
Ηπμνχ κα ηναηήζς αοηυ πμο εεςνχ πςξ έηακα επζηοπδιέκα βζα κα ιάες, χζηε κα
θεζημονβήζς ηαθφηενα ηδκ επυιεκδ θμνά πμο εα ιάες;
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Ορήκα 2. Κ ηφηθμξ ηδξ εθανιμζιέκδξ ιεηαιάεδζδξ
Κ ηφηθμξ λεηζκά απυ ηδ ιάεδζδ, ηδξ μπμίαξ μ ιαεδηήξ/δ ιαεήηνζα ηάκεζ
ακαζηυπδζδ ηαζ ελάβεζ ζοιπενάζιαηα βζα ηδκ πνμζςπζηή ημο ιάεδζδ, απυ ηα μπμία
ιαεαίκεζ. Νημπεφεζ ηαηυπζκ κα εθανιυζεζ υζα έιαεε ζηδ ιεθθμκηζηή ημο/ηδξ ιάεδζδ χζηε
κα ηδ αεθηζχζεζ.
Κ ζηυπμξ αοηυξ ηδξ αεθηίςζδξ ηδξ ιάεδζδξ πναβιαηχκεηαζ απυ ημκ ιαεδηή/ηδ
ιαεήηνζα ιέζα απυ ηδκ ηαηαζηεοή ιεηαιαεδζζαηχκ ζηναηδβζηχκ, δδθαδή πνμζςπζηχκ
πνμζεββίζεςκ πμο αθμνμφκ ηδκ επίβκςζδ ηδξ ιάεδζδξ, ημκ έθεβπμ ηδξ πμνείαξ ηδξ ηαζ
ηζξ εηηεθεζηζηέξ θεζημονβίεξ δζεηπεναίςζήξ ηδξ. Κζ πνμζςπζηέξ ζηναηδβζηέξ αοηέξ,
δζαιμνθχκμκηαζ ηαζ παβζχκμκηαζ ιέζα απυ επάθθδθμοξ ηφηθμοξ εθανιμζιέκδξ
ιεηαιάεδζδξ, δδθαδή ακαζημπαζιμφ πάκς ζε ιαεδζζαηέξ ειπεζνίεξ. Δζαιμνθςηζηυξ
ζηυπμξ ηςκ ιεηαιαεδζζαηχκ ζηναηδβζηχκ είκαζ δ αεθηίςζδ ηδξ ιάεδζδξ, βεβμκυξ πμο ηζξ
ηαεζζηά ιδ βναιιζηέξ: δεκ έπμοκ ζοβηεηνζιέκμ, 'ακηζηεζιεκζηυ', ιεηνήζζιμ επζδζςηυιεκμ
ζηυπμ, αθθά πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ αεθηίςζδ ζε ζπέζδ ιε ημ ιαεδζζαηυ 'πνζκ', ζηα
πθαίζζα πμο εέηεζ πάκηα ημ ζοβηεηνζιέκμ πθαίζζμ ιάεδζδξ. Θα ιπμνμφζακ κα
εηθναζημφκ ςξ απάκηδζδ ζηζξ ελήξ ενςηήζεζξ: Λμζμξ είκαζ μ δζηυξ ιμο πνμζςπζηυξ
ηνυπμξ κα ιαεαίκς; Λςξ μνβακχκς ηαζ εθέβπς ηδ ζηέρδ/ημ ζοκαίζεδια/ηα ηίκδηνά ιμο
χζηε κα ιάες ιε ημ αέθηζζημ ηνυπμ ζημ πθαίζζμ πμο ανίζημιαζ; Ώθμφ λένς πθέμκ π βζα
ημ πχξ ιαεαίκς, πχξ ιπμνχ κα ημ αλζμπμζήζς ηδκ επυιεκδ θμνά πμο εα εεθήζς κα
ιάες βζα κα είιαζ πζμ επζηοπήξ;
2.3 Ιεηακάζεζε, εθπαίδεπζε θαη έξεπλα
Ώπυ ηζξ (αηοπχξ) εθάπζζηεξ ειπεζνζηέξ ένεοκεξ πάκς ζηδ ιεηαιάεδζδ, μζ μπμίεξ ιάθζζηα
πνμένπμκηαζ ηονίςξ απυ ημκ αββθμζαλςκζηυ αηαδδιασηυ πχνμ, πνμηφπηεζ ιία εεηζηή
εζηυκα βζα ημ νυθμ ηδξ ιεηαιάεδζδξ ζηδκ Αηπαίδεοζδ (ζπμθζηή), ζδζαίηενα ζημ επίπεδμ
ηδξ Λνςημαάειζαξ. Ηέζα απυ ηνεζξ ααζζηέξ ημπμεεηήζεζξ, βκςνίγμοιε πςξ α) δ
ηαθθζένβεζα ηδξ ιεηαιάεδζδξ μδδβεί ζε αεθηίςζδ ηδξ ζπμθζηήξ επίδμζδξ (Watkins, 2010), δ
μπμία ζοκδέεηαζ ιε ηδκ αολδιέκδ επίβκςζδ ηαζ ημκ επζζηαιέκμ πεζνζζιυ ηςκ πνμζςπζηχκ
ιεηαιαεδζζαηχκ ζηναηδβζηχκ ηάεε ιαεδηή/ιαεήηνζαξ, α) ηα ααζζηά ζημζπεία ηδξ
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ιεηαιάεδζδξ, ζοκεζδδηυηδηα ηαζ εηηεθεζηζηυξ έθεβπμξ ηδξ πνμζςπζηήξ ιάεδζδξ,
εκζζπφμοκ ηδκ αοημπεπμίεδζδ ημο αηυιμο υηζ είκαζ ηονίανπμ ηδξ ιάεδζήξ ημο (Carnell et
al., 2000) ηαζ β) H πνμζπάεεζα κα ‗δζδαπεεί‘ δ ιεηαιάεδζδ ςξ ιέεμδμξ οπμζηήνζλδξ ηδξ
ιεθέηδξ ηςκ ιαεδιάηςκ δεκ είπε απμηέθεζια μφηε ζημοξ ιαεδηέξ, μφηε έβζκε απμδεηηή
απυ εηπαζδεοηζημφξ (απυ ένεοκεξ ζημ Γ.ΐ.) (Claxton, 2006). Γκςνίγμοιε δδθαδή, πςξ
πνυηεζηαζ βζα ιέεμδμ απμηεθεζιαηζηή, δ μπμία εκζζπφεζ ηδ δζάεεζδ ημο παζδζμφ κα
επεκδφζεζ ζηδ ιάεδζδ, αθθά ιπμνεί ιυκμ κα οπμζηδνζπεεί ηαζ ηαθθζενβδεεί ηαζ υπζ κα
δζδαπεεί ζακ «παηέημ δελζμηήηςκ».
Γ ιεηαιάεδζδ έπεζ ςξ ζήιενα ακαπηοπεεί πενζζζυηενμ ζε επίπεδμ εεςνδηζηχκδζδαηηζημθμβζηχκ πνμηάζεςκ ηαζ εθάπζζηα ιέζα απυ ειπεζνζηή ένεοκα ζε πενζαάθθμκηα
ζοζηδιαηζηήξ ιάεδζδξ, ιε ηζξ πενζζζυηενεξ ένεοκεξ πμο ηδκ ακαθένμοκ κα ιδκ ηδκ έπμοκ
ςξ ααζζηυ ακηζηείιεκμ, αθθά κα ηδκ ζοιπενζθαιαάκμοκ ζηα ελαβυιεκά ημοξ
απμηεθέζιαηα. Νοκεπχξ, δε, επζζδιαίκεηαζ δ έθθεζρδ δεδμιέκςκ ειπεζνίαξ πνμζςπζηήξ
δυιδζδξ ηδξ ιεηαιάεδζδξ (Moreno, 2005˙ Watkins, 2015). Ώζζζυδμλδ πνμμπηζηή βζα ηδκ
πνυμδμ ημο επζζηδιμκζημφ δζαθυβμο πνμηαθεί δ ζπεηζηά πνυζθαηδ ακάδεζλδ ηδξ
ιεηαιάεδζδξ (μκμιαγυιεκδ εδχ ςξ Learning to Learn, L2L) ςξ Βαζζηή δελζυηδηα
(competency) Δζα ΐίμο Ηάεδζδξ ζηζξ ζπφμοζεξ αηγέκηεξ βζα ηδκ Αηπαίδεοζδ ηδξ Α.Α.
(Ζζζζααχκα, Ώηγέκηα 2020) (European Council 2006). Γ μπηζηή αοηή εκεάννοκε, ιεκ, ιία
ζοβηνζηζηή ακαζηυπδζδ ακηζθήρεςκ ηαζ πναηηζηχκ ζημκ Αονςπασηυ πχνμ, ημ πνυαθδια
υιςξ ηδξ ακοπανλίαξ δεδμιέκςκ πάκς ζηδκ πνμζςπζηή δυιδζδ ηδξ ιεηαιάεδζδξ
παναιέκεζ.
3. Ιεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Γ πανμφζα ακαημίκςζδ πανμοζζάγεζ ζηδ ζοκέπεζα ενεοκδηζηά δεδμιέκα πάκς αηνζαχξ
ζημ ενεοκδηζηυ ηεκυ πμο εκημπίγεηαζ ζημκ πχνμ ηδξ ιεηαιάεδζδξ. Νοβηεηνζιέκα,
πανμοζζάγεζ ειπεζνζηά δεδμιέκα ακηθδιέκα απυ ένεοκα πεδίμο πάκς ζημκ ηνυπμ ιε ημκ
μπμίμ μζ ιαεδηέξ ιίαξ ηάλδξ Λνςημαάειζαξ Αηπαίδεοζδξ δμιμφκ ηαζ αζχκμοκ ηδ
ιεηαιάεδζδ. Γ ενεοκδηζηή ζηυπεοζδ επζηεκηνχκεηαζ ζε ηνία ααζζηά ενςηήιαηα: α)
αζχκμοκ υκηςξ μζ ιαεδηέξ-ηνζεξ ιεηαιάεδζδ ζηα πθαίζζα ηδξ ιάεδζδξ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ;
α) ιε πμζμκ ζδζαίηενμ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηάλδ ηνυπμ; β) πμζμζ πανάβμκηεξ δζαιμνθχκμοκ
ηδ ιαεδηζηή ιεηαιάεδζδ;
Γ ένεοκα ζηυπεοζε ζημκ εκημπζζιυ ηδξ ιεηαιάεδζδξ ζηζξ ακαζημπαζηζηέξ δζδβήζεζξ
ηςκ ιαεδηχκ πάκς ζε πανεθεμκηζηέξ ηαζ πανμκηζηέξ ειπεζνίεξ ιάεδζδξ ζηδκ ηάλδ ημοξ,
ιέζς ζοκεκηεφλεςκ. Γ ζοβηεηνζιέκδ πνμζέββζζδ εκηάζζεηαζ ιεεμδμθμβζηά ζηδ
Φαζκμιεκμβναθία (Marton & Booth, 1997), δ μπμία επζηεκηνχκεηαζ ζηδ ιεθέηδ
θαζκμιέκςκ ηαζ ζδζαίηενα ηδξ ιάεδζδξ ιέζα απυ ηδκ επίβκςζδ πμο έπεζ βζα ημ θαζκυιεκμ
ημ ζφκμθμ πμο ημ αζχκεζ. Γ ζπεηζηή πμζμηζηή ιεθέηδ πενίπηςζδξ έβζκε ζημ Ζμκδίκμ
(Ώββθία), ζε έκα ηιήια (Θ=23, 11 αβυνζα, 12 ημνίηζζα) Γ' Δδιμηζημφ (Year 4) εκυξ Δδιμζίμο
(State) ζπμθείμο, ημ μπμίμ πνμβναιιαηζηά ζηυπεοε ζηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ ιεηαβκχζδξ ιέζα
απυ ηδκ ακμζπηή ζογήηδζδ ιεηαλφ δαζηάθςκ ηαζ ιαεδηχκ ζε γδηήιαηα ιάεδζδξ, αθθά
ηαζ ιέζα απυ εζδζηή μνμθμβία πενζβναθήξ ηςκ 'ζδζμηήηςκ' ηδξ ιάεδζδξ: π.π. ζοκενβαζία,
επζιμκή, ιεηαβκςζηζηυξ ακαζημπαζιυξ, ηθπ. Γ ζοθθμβή δεδμιέκςκ δζήνηεζε 6 ιήκεξ.
Ξα ενεοκδηζηά ενβαθεία πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ήηακ δφμ ηφπμζ αημιζηήξ
ακαζημπαζηζηήξ ζοκέκηεολδξ: α) δζαπνμκζημφ ακαζημπαζιμφ, δδθαδή ακαζημπαζιμφ
πάκς ζε ζςνεοιέκεξ ειπεζνίεξ ιάεδζδξ ζηδκ ηάλδ ηαζ α) ζοβπνμκζημφ ακαζημπαζιμφ,
δδθαδή ακαζημπαζιμφ πάκς ζε ζοβηεηνζιέκεξ ειπεζνίεξ ιάεδζδξ ζηδκ ηάλδ ζηα
ιαεήιαηα Γθχζζαξ (Literacy) ηαζ Ηαεδιαηζηχκ (Mathematics). Κζ δεφηενεξ ήηακ πνυζεεηα
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ζοκεκηεφλεζξ οπμαμδεμφιεκδξ ικήιδξ, δδθαδή μ ηάεε ιαεδηήξ είπε αζκηεμζημπδεεί ηδκ
ίδζα ιένα βζα 5 θεπηά ηάκμκηαξ αζηήζεζξ 'ειαάεοκζδξ ηαζ επέηηαζδξ' ζηδ Γθχζζα ηαζ ζηα
Ηαεδιαηζηά ηαζ ιεηά ημ πέναξ ημο ιαεήιαημξ ηθήεδηε κα ακαζημπαζηεί πάκς ζηδ
ζοβηεηνζιέκδ ειπεζνία, αθέπμκηάξ ηδκ ζε μευκδ οπμθμβζζηή ηαζ ζπμθζάγμκηάξ ηδκ ζε
'πναβιαηζηυ πνυκμ'.
Ξα δεδμιέκα πμο πνμέηορακ ιεηά απυ απμιαβκδημθχκδζδ είπακ ηδ ιμνθή δφμ
'αθδβήζεςκ' βζα ηάεε ιαεδηή/ηνζα (1 δζαπνμκζηή ηαζ 1 ζοβπνμκζηή ζε 2 ιένδ). Γ ακάθοζδ
πμο αημθμοεήεδηε ήηακ εειαηζηή-επαβςβζηή, δδθαδή επζπεζνήεδηε ελαβςβή εονφηενςκ
ηαηδβμνζχκ ηαζ εειάηςκ ιέζα απυ ηζξ απακηήζεζξ ηάεε ιαεδηή/ηνζαξ ηαζ έπεζηα απυ
αοηέξ ημο ζοκυθμο ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ.
4. Ναξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ
Γ ακαημίκςζδ αοηή ακαθένεηαζ ζε ιία εηηεηαιέκδ δζδαηημνζηή ενβαζία ηδξ μπμίαξ ηα
απμηεθέζιαηα βζα ημ ιεηαιαεδζζαζηυ ακαζημπαζιυ ακαθένμκηαζ ηυζμ ζηδ δμιή, υζμ ηαζ
ζημ πενζεπυιεκμ ηςκ αθδβήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ημο δείβιαημξ. Γζα θυβμοξ μζημκμιίαξ,
αθθά ηαζ εεςνδηζηήξ έιθαζδξ, πανμοζζάγμκηαζ εδχ ηα εονήιαηα πμο ακαθένμκηαζ ζηδ
δμιή ηαζ ηςκ ακαζημπαζηζηχκ αθδβήζεςκ, ηαεχξ ακαδεζηκφμοκ υηζ μζ ιαεδηέξ ηδξ ηάλδξ
πνάβιαηζ αζχκμοκ ηδ ιεηαιάεδζδ ζηα πθαίζζα ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ ιε ηνυπμ ζδζαίηενμπαναηηδνζζηζηυ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηάλδ ηαζ υηζ δ δζαιυνθςζδ ηδξ ιαεδηζηήξ
ιεηαιάεδζδξ επδνεάγεηαζ απυ ημκ ηνυπμ πμο θεζημονβεί ηαζ ιζθά βζα ηδ ιάεδζδ δ ηάλδ.
Ξα εονήιαηα ηδξ ένεοκαξ ακαδεζηκφμοκ ηέζζενα ιεβάθα ακηζηείιεκα ακαζημπαζιμφ
ζε ζπέζδ ιε ηδ ιάεδζδ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ. Νε ηαηάηαλδ απυ ηζξ βεκζηυηενεξ ζηζξ εζδζηυηενεξ
ειπεζνίεξ ιάεδζδξ, δ εζηυκα πμο επζημζκςκμφκ μζ ιαεδηέξ βζα ηδ ιεηαιάεδζή ημοξ δείπκεζ
πςξ ηείκμοκ, μ ηαεέκαξ ηαζ δ ηαεειία ιε ημκ πνμζςπζηυ ημοξ ηνυπμ, κα ζηεθημκηαζ βζα
ηδ ιάεδζδ ιέζα απυ ημ κα ακαζημπάγμκηαζ ηζ εεςνείηαζ ηαθή ιάεδζδ ζηδκ ηάλδ ζε
ακηζδζαζημθή ιε ημ πχξ μζ ίδζμζ ιαεαίκμοκ ηαθφηενα.
Νίλαθαο 1. Όςεηο ηεο Δνκήο θαη ηνπ Νξνζώπνπ ζηε κεηακαζεζηαθή αθήγεζε ησλ
καζεηώλ θαη καζεηξηώλ
Δηαρξνληθή κεηακάζεζε:
Ώ. Γ ΞΏΙΓ
[Ηαεαίκς πχξ ζημπεφεζ δ ζπμθζηή εηπαίδεοζδ κα δζαιμνθχκεζ ηδ δζηή ιμο ιάεδζδ]
ΐ. Γ ΔΔΕΓ ΗΚΟ ΗΏΘΓΝΓ ΝΞΓΘ ΞΏΙΓ
[Ηαεαίκς πχξ εβχ ιαεαίκς ζηδκ ηάλδ]
Οπγρξνληθή κεηακάζεζε:
Γ. ΗΏΘΓΝΓ ΝΑ ΓΘΝΞΔΕΏ ΏΘΞΔΕΑΔΗΑΘΏ
[Ηαεαίκς πχξ πνέπεζ κα ιαεαίκς ζε δζαθμνεηζηά ιαεήιαηα]
Δ. ΗΏΘΓΝΓ ΗΑΝΏ ΏΛΚ ΔΜΏΝΞΓΜΔΚΞΓΞΑΝ ΝΑ ΓΘΝΞΔΕΏ ΏΘΞΔΕΑΔΗΑΘΏ
[Ηαεαίκς πχξ ιαεαίκς ιέζα απυ ζοβηεηνζιέκεξ ιαεδζζαηέξ ειπεζνίεξ]
Δζαηνίκμοιε ζε αοηή ηδ βεκζηή ηάζδ δφμ υρεζξ ηδξ ιεηαιάεδζδξ: ηζξ δμιέξ
ιεηαιάεδζδξ ηδξ ηάλδξ (πνμαάθθμοκ ηδκ επζεοιδηή απυ ηδκ ηάλδ εηδμπή ιεηαιάεδζδξ)
ηαζ ηζξ πνμζςπζηέξ ζηναηδβζηέξ ιεηαιάεδζδξ (ιαεδζζαηυ 'εβχ'). Κζ ιαεδηέξ ιε
ζοζηδιαηζηυηδηα ελέθναζακ ημκ ακαζημπαζιυ ημοξ βζα ηδ ιάεδζδ ςξ έκα
΄δζάθμβμ΄ακάιεζα ζημ ηί εέθεζ/επζηνέπεζ/επζανααεφεζ ή, ακηίεεηα, δεκ επζηνέπεζ δ ηάλδ ηαζ
ζημ πχξ μζ ίδζμζ/ίδζεξ βκςνίγμοκ πχξ κα ιαεαίκμοκ ιε επζηοπία, μπυηε ημ επζδζχημοκ ή ιε
δοζημθία, μπυηε ανίζημκηαζ ζε δφημθδ εέζδ. Λνμζπαεμφκ, δδθαδή, κα ανμοκ ηνυπμ κα
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δζαπθάεμοκ δζανηχξ έκα επζηοπδιέκμ ιαεδζζαηυ εβχ, ενιδκεφμκηαξ δζανηχξ ηδ δμιή ηαζ
ημκ εαοηυ ημοξ ιέζα ζε αοηή.
Κζ ιαεδηέξ ημο δείβιαημξ δζαηφπςζακ ημ ζημπαζιυ ημοξ πάκς ζηδ κμδιαημδυηδζδ
δμιήξ ηαζ εαοημφ ιε πανυιμζμ ηνυπμ. θεξ μζ αθδβήζεζξ (δζαπνμκζηέξ ηαζ ζοβπνμκζηέξ)
πνδζζιμπμζμφζακ ημ βθςζζζηυ-κμδηζηυ ζπήια ηδξ ακαθμνάξ-ζοιπεναζιμφ (ζηδκ ηάλδ
πνμαάθθεηαζ/ζοιααίκεζ π..., άνα εβχ...). Ηε ηδ ζοκεπή πνήζδ ηδξ εηθναζηζηήξ αοηή δμιήξ,
μζ ιαεδηέξ οπμβνάιιζγακ ηδκ φπανλδ ζοζηδιαημπμζδιέκςκ πναηηζηχκ ηδξ ηάλδξ, ζηζξ
μπμίεξ μζ ίδζμζ ακηαπμηνίκμκηακ. Γ ζηαεενή θμίηδζδ ηςκ παζδζχκ (ημοθάπζζημκ 4 πνυκζα)
ζε ζπμθζηή ηάλδ (βζα ηα πενζζζυηενα) ζημ ίδζμ ζπμθείμ, ιε ηδκ ίδζα θζθμζμθία ηαζ ηθίια,
αθθά ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ιαεαίκμοκ ηαζ ζε άθθα πενζαάθθμκηα εηηυξ ηάλδξ (π.π.
δθεηηνμκζηά πενζαάθθμκηα ιάεδζδξ, βμκεσηυ πθαίζζμ ηθπ), ημοξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα
έπμοκ ήδδ δζαιμνθχζεζ ιία εζηυκα βζα ημ πχξ είκαζ μζ ίδζμζ ζα ιαεδηέξ (βεκζηά), πχξ
ηαθμφκηαζ κα είκαζ ιέζα ζηδκ ηάλδ, ηαζ πχξ ακηαπελένπμκηαζ ζηζξ ζδζαίηενεξ αοηέξ
πνμζδμηίεξ.
Κζ ακαθμνέξ ημοξ ζημ πθαίζζμ ηδξ ιάεδζδξ ακαδεζηκφμοκ ηνία ζδιακηζηά
παναηηδνζζηζηά ημο: α) νμοηίκεξ ηαζ ‗ηεθεημονβζηά‘, δδθαδή ζοβηεηνζιέκεξ δζαδζηαζίεξ
ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ πναβιαηχκεηαζ ημ 'ιάεδια' ηαζ ηαη' επέηηαζδ δ 'ιάεδζδ', α) ιία
θίζηα απυ επηά ‗παναηηδνζζηζηά ιάεδζδξ‘ υπςξ επζιμκή, ζοκενβαζία, ζοβηέκηνςζδ,
ακαζημπαζιυξ ηθπ, ηα μπμία ζοζηήκμκηαζ ςξ εειεθζχδδ βζα ηδ ιάεδζδ ζημ ζοβηεηνζιέκμ
ζπμθείμ απυ ημ Θδπζαβςβείμ αηυιδ, πςνίξ υιςξ κα μνίγεηαζ αοζηδνά ημ πενζεπυιεκμ ηδξ
ηάεε έκκμζαξ ηαζ, ηαη' επέηηαζδ β) ιία παβζςιέκδ βθχζζα ηάλδξ, εκ είδεζ μνμθμβίαξ, δ
μπμία θεζημονβεί ςξ ημζκυξ ηχδζηαξ ημο ζπμθείμο ηαζ ηδξ ηάλδξ.
Ώπμθφηςξ ζαθή ηάκεζ ηδ δφκαιή ηδξ δ δμιή πάκς ζηδ δζαιυνθςζδ ημο ηνυπμο ιε
ημκ μπμίμ μζ ιαεδηέξ ζημπάγμκηαζ ιεηαιαεδζζαηά. Ώλζμζδιείςημ είκαζ ημ εφνδια υηζ ηα
παζδζά ακαζημπάγμκηακ βζα ηδ βκχζδ ηαζ ηα ηίκδηνα ιε βθχζζα ηδκ μπμία ημοξ πανέπεζ δ
δμιή. "Γζα κα ιάες πνέπεζ κα εθανιυζς ζοβηέκηνςζδ ηαζ ζοκενβαζία ηαζ ακαζημπαζιυ,
αθθζχξ δεκ είκαζ ιάεδζδ..." (Elizabeth). Ηζθά εδχ ζακ κα αημθμοεεί ιία 'ζοκηαβή' ηαζ ηα
'οθζηά' ηδξ. Κζ απακηήζεζξ ηςκ οπυθμζπςκ ιαεδηχκ, θίβμ δζέθενακ. Ξμ αλζμζδιείςημ
έβηεζηαζ ζημ υηζ, ζημκ ημιέα ημο ζοκαζζεήιαημξ βζα ηδ ιάεδζδ, βζα ημ μπμίμ ημ ζπμθείμ
δεκ έπεζ ηαζ δεκ πανέπεζ 'ηχδζηα', μζ ζημπαζιμί δζαηοπχεδηακ ιε πμθφ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ
ηαζ θελζθυβζμ, πμο οπμδδθχκεζ ιία πζμ πνμζςπζηή ειπθμηή. "...ηδκ επυιεκδ θμνά πμο πάς
ζπμθείμ θές ηδξ ηονίαξ κα ιμο δχζεζ δφζημθμ. Ώθθά ιε ημ πμο εα ιμο ημ δχζεζ παεαίκς
*πζάκεζ ηα ιάβμοθά ηδξ ιε ηνυιμ* 'εβχ κα ημ ηάκς αοηυ; Δεκ λένς ηαευθμο πχξ κα ημ
ηάκς!'" (Carrie). Γ θελζθμβζηή ακηζδζαζημθή εδχ ακαδεζηκφεζ ηδ δφκαιδ ηδξ δμιήξ κα
πνμαάθθεζ ημ 'ζςζηυ', ημ 'πνέπεζ'.
Ηεηά ηζξ ακαθμνέξ, ηαζ μζ ζοιπεναζιμί ηςκ ιαεδηχκ, ιε ημοξ μπμίμοξ εηθνάγμοκ
ηδκ πνμζςπζηή ημοξ ακηίθδρδ βζα ηδ ζηάζδ ημοξ απέκακηζ ζηδ ιάεδζδ, ακαδεζηκφμοκ
πάθζ έκα δζάθμβμ ιε ηδ δμιή. Ξα παζδζά εηθνάγμοκ α) ηζξ πνμζςπζηέξ πνμηζιήζεζξ/ηθίζεζξ
ημοξ ζηδ ιάεδζδ, αθθά ηαζ ηδκ επζθφθαλδ ή ηαζ ημκ ανκδηζζιυ απέκακηζ ζε αοηήκ, α) ηζξ
εοηαζνίεξ ηαζ ημοξ πενζμνζζιμφξ πμο ζοκακημφκ ζε: ηεπκζηέξ, ακηζθήρεζξ, έηθναζδ.
Έπμκηαξ ήδδ ιία επίβκςζδ βζα ημ ηί ημοξ ανέζεζ ηαζ ιε πμζμφξ ηνυπμοξ θεζημονβμφκ πζμ
επζηοπδιέκα βζα κα ιάεμοκ, μζ ιαεδηέξ δζαπζζηχκμοκ υηζ δ ηάλδ ημοξ επζαάθθεζ υνζα.
Ώηυιδ ηζ ακ ηάπμζμξ ηνυπμξ ιάεδζδξ είκαζ επζηοπδιέκμξ ηαζ απμδμηζηυξ βζα ημοξ ίδζμοξ
(π.π. αημιζηή ηαζ υπζ μιαδζηή ενβαζία), εκδέπεηαζ κα ιδκ είκαζ απμδεηηυξ απυ ηδκ ηάλδ,
μπυηε ακαβηάγμκηαζ κα πενζμνζζημφκ. Ώκ δ βθχζζα πμο πνδζζιμπμζμφκ βζα κα ιάεμοκ
δεκ είκαζ απμδεηηή ζηδκ ηάλδ, κζχεμοκ πενζμνζζιυ. Ώκ μζ ηεπκζηέξ πμο βκςνίγμοκ απυ
ελςζπμθζηά πενζαάθθμκηα ή αηυιδ ηαζ απυ πθαίζζα ιάεδζδξ δζαθμνεηζηχκ βκςζηζηχκ
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ακηζηεζιέκςκ δεκ είκαζ απμδεηηέξ ζηδκ ηάλδ/ζημ ιάεδια, κζχεμοκ πενζμνζζιυ. "Νηδ
Γθχζζα είκαζ ηαθφηενδ δ ιάεδζή ιμο, βζαηί ιπμνχ κα είιαζ δδιζμονβζηή. Νηα Ηαεδιαηζηά
πάθζ αοηυ δεκ βίκεηαζ. [...] ηακ ιαεαίκς Ηαεδιαηζηά ηάκς ακαζημπαζιυ πνζκ ιάες, εκχ
ζηδ Γθχζζα ηάκς ιεηά. Ιένς υηζ ιαεαίκς δζαθμνεηζηά." (Iris). Αηθνάγμοκ υιςξ ηαζ ηδ
εεηζηή ημοξ ζηάζδ απέκακηζ ζε εοηαζνίεξ πμο ημοξ πανέπμκηαζ απυ ηδκ ηάλδ, ηζξ μπμίεξ
εηθαιαάκμοκ ςξ εοηαζνίεξ ελέθζλδξ ηδξ πνμζςπζηήξ ημοξ ιάεδζδξ. Εαζ βζα αοηέξ, ςζηυζμ,
ηζξ εοηαζνίεξ, ηαηαεέημοκ ηδκ ειπεζνία υηζ πανέπμκηαζ ιε ημκ δμιδιέκμ ζε επίπεδμ
δζαδζηαζίαξ ηαζ βθχζζαξ ηνυπμ πμο είκαζ ζηαεενυξ βζα ηδκ ηάλδ.
5. Οπδήηεζε
Φαίκεηαζ, θμζπυκ, υηζ δ δυιδζδ ηδξ ιαεδηζηήξ ιεηαιάεδζδξ πνμηφπηεζ ιέζα απυ ζοκεπή
δζάθμβμ ηαζ αθθδθεπίδναζδ ηδξ δμιήξ ηαζ ημο πνμζχπμο. Κζ ιαεδηέξ/ηνζεξ, βκςνίγμοκ
ήδδ ή ακαηαθφπημοκ παναηηδνζζηζηά, πνμζδμηίεξ, ηαηεοεφκζεζξ, εοηαζνίεξ ηαζ
πενζμνζζιμφξ πμο πνμηάζζεζ δ ηάλδ βζα ηδκ δζαδζηαζία ηδξ πνμζςπζηήξ ημοξ ιάεδζδξ.
Ανιδκεφμοκ ηζξ απαζηήζεζξ ημο πθαζζίμο ηαζ, έπμκηαξ βκχζδ ηςκ πνμζςπζηχκ ημοξ
ιαεδζζαηχκ παναηηδνζζηζηχκ, θεζημονβμφκ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ βεθφνςζδξ ηςκ δφμ.
Γζα κα επζηφπμοκ ηδ αεθηίςζδ ζηδκ μπμία ζημπεφμοκ, δίκμοκ ημ δζηυ ημοξ κυδια ζηζξ
επζηαβέξ ηδξ ηάλδξ ηαζ ημ ηάκμοκ ιε έκα ζδζυηοπμ ηνυπμ ηηήια ημοξ, βίκμκηαζ δδθαδή
εηθναζηέξ ηςκ επζηαβχκ ηδξ δμιήξ ιε ημκ δζηυ ημοξ, πνμζςπζηυ ηνυπμ.
Κ ηνυπμξ αοηυξ αθμιμζςηζηήξ ενιδκείαξ (ζηναηδβζηήξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ
πνμηθήζεςκ ηαζ δνάζδξ δ μπμία αημθμοεείηαζ πάθζ απυ ζηναηδβζηυ ζπεδζαζιυ), ζοκζζηά
ηδ ιεηαιαεδζζαηή ζηναηδβζηή ημο ηάεε αηυιμο. Κζ ίδζμζ μζ ιαεδηέξ, αέααζα, ιέζα απυ ημκ
ακαζημπαζιυ ημοξ εηθνάγμοκ πςξ δ ζηναηδβζηή αοηή ζε ιεβάθμ ιένμξ πνμζδζμνίγεηαζ
απυ ηδ δμιή. Δδθαδή οπάνπεζ δ ακηίθδρδ υηζ δ ηάλδ, πένα απυ ημ κα δζαιμνθχκεζ ηαζ κα
πνμςεεί ηδκ έκκμζα ηδξ 'ιάεδζδξ' ιε ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ, πνμζδζμνίγεζ αηυιδ ηαζ ηδ
ιεηαιαεδζζαηή ζηναηδβζηή. Φαίκεηαζ, δδθαδή, πςξ ηα ίδζα ηα ιέζα ηαζ μζ ηνυπμζ πμο
ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ μζ ιαεδηέξ ηαζ ιαεήηνζεξ βζα κα αεθηζχζμοκ ηδ
ιεηαιάεδζή ημοξ είκαζ αοζηδνά πνμζδζμνζζιέκμζ απυ ηδ δμιή.
Ηε ημ κα πνμαάθθεζ ζοβηεηνζιέκεξ επζεοιδηέξ εηθάκζεζξ ηδξ ιάεδζδξ ηαζ κα
«απμκμιζιμπμζεί» ή κα ιδκ εκζζπφεζ ζημζπεία ή ηαζ μθυηθδνεξ ιεηαιαεδζζαηέξ
ζηναηδβζηέξ, δ δμιή θαίκεηαζ κα επζηοβπάκεζ ζζπονυ έθεβπμ, πενζμνίγμκηαξ ημ εφνμξ ηαζ
ηδ δοκαιζηή ηαθθζένβεζαξ ημο ιεηαιαεδζζαημφ ζημπαζιμφ ημο ιαεδηή: μζ πνμζςπζηέξ
ζηναηδβζηέξ ιεηαιάεδζδξ ειθακίγμκηαζ ζε επζηνεπηυ εφνμξ ιέζα ζηδκ ηάλδ. Ξμ εφνμξ
αοηυ είκαζ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ηάλδξ ηαζ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ ημ ζφκμθμ ηςκ αηυιςκ
πμο αζχκμοκ ιάεδζδ ιέζα ζηδκ ηάλδ δμιεί, κμδιαημδμηεί ηαζ δζαπναβιαηεφεηαζ ηδκ
έκκμζα ιάεδζδ. Αζζάβς εδχ ηδκ έκκμζα ημο εφνμοξ, δζυηζ μ έθεβπμξ ηδξ δμιήξ πάκς ζηδκ
πνμζςπζηή ζηναηδβζηή δεκ είκαζ απυθοημξ. Κζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ ημο δείβιαημξ
δήθςζακ ιε πενζζζυηενδ ή θζβυηενδ ζαθήκεζα υηζ μζ ιεηαιαεδζζαημί ζημπαζιμί ημοξ δε
ανίζημκηαζ ζε πθήνδ ακηίεεζδ ιε ημκ ηνυπμ πμο πνμαάθθεζ ημ ζπμθείμ.
Ξμ ηαηελμπήκ ενβαθείμ ιε ημ μπμίμ δ ηαηεζηδιέκδ δμιή εθέβπεζ ηδ δυιδζδ θαίκεηαζ
κα είκαζ δ βθχζζα ηαζ ζοβηεηνζιέκα μ βθςζζζηυξ εηείκμξ 'ηχδζηαξ', ηαηά Bernstein (1965),
πμο πνδζζιμπμζεί δ δμιή βζα κα εκζζπφεζ ή κα απμζμαεί ζηναηδβζηέξ. Κ έθεβπμξ
εκημπίγεηαζ υηακ ζηδκ ηάλδ εκημπίγμκηαζ δζάθμνεξ 'δζάθεηημζ', υπςξ ηζξ παναηηδνίγεζ μ
Kress (1982), μζ μπμίεξ είκαζ θμνείξ δζαθμνεηζηχκ ζδεχκ, οπμαάενςκ, ηθπ. Κζ 'δζάθεηημζ'
αοηέξ δε θεζημονβμφκ ζζυηζια, ηαεχξ ηάπμζεξ ιυκμ επζηοβπάκμοκ ηδκ απνυζημπηδ
ακαπαναβςβή ημοξ θυβς ημο υηζ ακήημοκ ζηζξ ΄ημζκςκζηά επζηναημφζεξ'. Γ ζπμθζηή ηάλδ
απμηεθεί, έηζζ, ΄πεδίμ ζφβηνμοζδξ' (clash interface) (Murata, 2015) δζαθυνςκ 'δζαθέηηςκ',
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ημ μπμίμ, ζφιθςκα ιε ημκ Moore (2012) ακαβκςνίγεζ πςξ δ δζάζηαζδ ακάιεζα ζηζξ
'δζαθέηημοξ' δεκ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ζηακυηδηα, αθθά ιε ηδκ ειπεζνία πμο έπεζ μ ιαεδηήξ ή δ
ιαεήηνζα ιε ηδκ ημζκςκζηά ηονίανπδ ΄δζάθεηημ'. Νηδκ πανμφζα ένεοκα, δ δζάεεζδ ημο
ζπμθείμο κα ιεηαδχζεζ ζημοξ ιαεδηέξ ηάπμζεξ ζδζυηδηεξ ηδξ ιάεδζδξ (π.π. ζοβηέκηνςζδ)
θάκδηε ιε ζαθήκεζα απυ ηδ πνήζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ υνςκ ηαζ ζημοξ δζημφξ ημοξ
ακαζημπαζιμφξ. Οπήνπακ ιεκ μζ ίδζμζ υνμζ ζημοξ ακαζημπαζιμφξ υθςκ ηςκ παζδζχκ, δ
ενιδκεία ημοξ, υιςξ, δζέθενε. Κζ υνμζ δδθαδή είπακ πθέμκ εκηαπεεί ζηδ δζηή ημοξ
πνμζςπζηή 'δζάθεηημ', ηδκ μπμία δζαιυνθςζακ ιε ιμκηέθμ αοηήκ ηδξ ηάλδξ.
Νοιπεναζιαηζηά ηαηαθήβμοιε ζηδ δζαπίζηςζδ υηζ ιέζα ζημ πθαίζζμ ηδξ ζπμθζηήξ
ηάλδξ (πμο βίκεηαζ ακηζθδπηή ςξ δμιή) μ ιαεδηήξ/δ ιαεήηνζα αλζμπμζχκηαξ δζάθμνα
ενεείζιαηα ηονίςξ εκηυξ, αθθά ηαζ εηηυξ δμιήξ, ιπμνεί κα ζημπάγεηαζ πάκς ζηδ θμβζηή
ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηυζμ ηδξ πνμζδζμνζζιέκδξ ιάεδζδξ, υζμ ηαζ ηδξ πνμζςπζηήξ,
ακαδουιεκδξ, δμιμφιεκδξ δζηήξ ημο/ηδξ. O ιεηαιαεδηήξ έπεζ έηζζ έκα δζπθυ νυθμ. Αίκαζ
«εκημθμδυπμξ», δδθαδή θαιαάκεζ εοεέςξ ή ηαζ ελάβεζ μ ίδζμξ κυδια απυ ηδ δμιή. Αίκαζ
υιςξ ηαοηυπνμκα ηαζ «δνςκ», δδθαδή πνδζζιμπμζεί δζαιεζμθααδιέκα κμήιαηα βζα κα
δμιήζεζ ηδ δζηή ημο ιεηαιάεδζδ. Κ ιεηαιαεδηήξ επδνεάγεηαζ απυ ηδ δμιή ηαζ ηδκ
επδνεάγεζ, δζυηζ δμιείηαζ απυ αοηήκ ηαζ ηαηυπζκ «απακηά», πανειααίκεζ ζε αοηήκ ιε ημ κα
θεζημονβεί ιε ημκ πνμζςπζηυ ημο ηνυπμ ιέζα ζε αοηήκ. Γ μπηζηή αοηή πνμένπεηαζ απυ
ηδκ Εμζκςκζμθμβία ηαζ είκαζ εειεθζχδδξ ζημ ένβμ ζδζαίηενα ημο Goffman (1967), αθθά ηαζ
ηςκ Bourdieu, Giddens, ηαζ άθθςκ. Φαίκεηαζ, θμζπυκ, πςξ, υπςξ δ ιάεδζδ ιέζα ζε έκα
πθαίζζμ, έηζζ ηαζ δ ιεηαιάεδζδ ιέζα ζε αοηυ είκαζ απμηέθεζια δζακηίδναζδξ οπμηεζιέκμο
ηαζ δμιήξ. Δεκ δμιμφιαζηε-δμιμφιε ιυκμ ςξ πνμξ ημ πχξ ιαεαίκμοιε, αθθά ηαζ ςξ πνμξ
ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ζηεθηυιαζηε βζα ημ πχξ ιαεαίκμοιε ηαζ δζαιμνθχκμοιε ημκ
εαοηυ ιαξ ςξ ιαεδηή-ηνζα.
Ξμ πανυκ Νοκέδνζμ, ζημ μπμίμ ηαηαηέεδηε δ πανμφζα ακάνηδζδ, δήθςκε ζηδκ
ακαημίκςζή ημο: “Σμ θεηζκυ οκέδνζμ εα εζηζαζηεί ζε αοηήκ ηδκ πνμαθδιαηζηή ηδξ
πμθφπθεονδξ ακάπηολδξ ημο ιαεδηή ζημ ζφβπνμκμ ζπμθείμ...”. Θεςνχ ζδιακηζηή, θμζπυκ,
ηδ δοκαηυηδηα κα δζενεοκήζμοιε ςξ επζζηδιμκζηή εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα ηαζ κέεξ
πθεονέξ ακάπηολδξ ηςκ Αθθήκςκ ιαεδηχκ. Δεδμιέκδξ ηαζ ηδξ Αονςπασηήξ έιθαζδξ ζηδ
ιεηαιάεδζδ, εεςνχ πνμηεναζυηδηα ημ κα λεηζκήζεζ δοκαιζηά επζζηδιμκζηυξ δζάθμβμξ βζα
ηδ ιεηαιάεδζδ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ ηαζ ζηδ πχνα ιαξ, χζηε κα πνμηφρεζ ηαζ έκα εεςνδηζηυ
ηαζ πναηηζηυ πθαίζζμ οπμζηήνζλήξ ηδξ.
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Νεξίιεςε
Λμθθμί ενεοκδηέξ πζζηεφμοκ υηζ ηφνζμξ ζηυπμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζήιενα είκαζ κα εθμδζάζεζ ηα
παζδζά ιε βκχζεζξ, δελζυηδηεξ ηαζ αλίεξ πμο πνεζάγμκηαζ βζα κα θεζημονβήζμοκ απμηεθεζιαηζηά ςξ
πμθίηεξ ζε ιζα δδιμηναηζηή ημζκςκία (Batho, 1990). Ξμ παζδί είκαζ ιέθμξ ιζαξ μζημβέκεζαξ, ιζαξ
ζοκμζηίαξ, εκυξ πςνζμφ ή ιζαξ πυθδξ ηαζ αζχκεζ ιέζα ζημ ιζηνυημζιυ ημο ηζξ απαζηήζεζξ, ημοξ
ζοιαζααζιμφξ ηαζ ηζξ ζοβηνμφζεζξ πμο ζοκεπάβεηαζ δ μνβακςιέκδ ημζκςκζηά γςή. Έπμκηαξ ςξ
βκχιμκα ηα παναπάκς, δφμ δδιυζζα κδπζαβςβεία ζε δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ, πεζναιαηίγμκηαζ ιε
ημ εεζιυ ημο Νοιαμοθίμο ηδξ ηάλδξ, ιία απυ ηζξ πζμ βκςζηέξ ηεπκζηέξ ημο CelestineFreinet,
απμηοπχκμκηαξ ηδ δζαδζηαζία ηαζ ηα απμηεθέζιαηά ηδξ. Ξμ ζοβηεηνζιέκμ πνυβναιια πμο εα
μ
πναβιαημπμζδεεί ιε ηδκ ζοκενβαζία ηςκ ηιδιάηςκ ηδξ Αθέκδξ Ηεθζάδμο απυ ημ 6 Θδπζαβςβείμ
Λεζναζά ηαζ ηδξ Ώθελάκδναξ Θάημο απυ ημ Θδπζαβςβείμ Μμδυπμθδξ Ώηηζηήξ, απμζημπχκηαξ ζηδκ
αλζμπμίδζδ ηςκ ανπχκ ηδξ δδιμηναηζηήξ εηπαίδεοζδξ ιε αζςιαηζηυ ηνυπμ ιέζα απυ ηδ ζπμθζηή
ηαεδιενζκυηδηα. Νοβηεηνζιέκα, ηα δφμ ηιήιαηα εθανιυγμοκ ημ εεζιυ ημο ζπμθζημφ ζοιαμοθίμο,
ηαηαβνάθμκηαξ ηδ δζαδζηαζία αθθά ηαζ ημκ ηνυπμ ελμζηείςζδξ ηςκ ιαεδηχκ ιε νυθμοξ υπςξ
ζοκημκζζηήξ, βναιιαηέαξ ηαζ οπεφεοκμξ θυβμο.
Θέμεηο-θιεηδηάδδιμηναηζηή παζδεία, ζοιαμφθζμ, κδπζαβςβείμ.

1. Γηζαγσγή
Ξμ κδπζαβςβείμ, ςξ ιένμξ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ, αημθμοεεί ηζξ ααζζηέξ ανπέξ
ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ, ιία απυ ηζξ μπμίεξ είκαζ δ
δζαιυνθςζδ δδιμηναηζηχκ ηαζ οπεφεοκςκ πμθζηχκ ιέζα απυ νεαθζζηζηέξ ζοκεήηεξ
ιάεδζδξ ηαζ αίςζδξ. Γ δδιμηναηία απμηηά μοζζαζηζηυ κυδια υηακ ημ ζπμθείμ ζοκακηά
ηδκ ημζκςκία ηαζ υηακ μζ ιαεδηέξ εθανιυγμοκ ηζξ δδιμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαεδιενζκά.
Κζ πναβιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ, ηα νεαθζζηζηά πνμαθήιαηα πμο πνμηφπημοκ ακάιεζα ζημοξ
ιαεδηέξ, μζ απμθάζεζξ πμο πνέπεζ κα θάαμοκ ςξ μιάδα,υπςξ μζ δνάζεζξπμο
οθμπμζήεδηακ ζε αοηήκ ηδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ, είκαζ αοηέξ πμο εα μδδβήζμοκ ημοξ
ιαεδηέξ ζημ κα ακαβκςνίγμοκ ηδ δδιμηναηία ςξ ημζκή επζδίςλδ ζε υθεξ ηζξ εηθάκζεζξ ηδξ
ζπμθζηήξ γςήξ.Ξα παζδζά οζμεεημφκ ημζκμφξ ζημπμφξ ηαζ ενβάγμκηαζ βζα ηδκ επίηεολή ημοξ
πνμζθένμκηαξ εοηαζνίεξ ζζυηζιδξ ζοιιεημπήξ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ πνμαθδιάηςκ πμο
ακαδφμκηαζ ζηδκ μιάδα (Sole&Freits, 2005), αθθά ηαζ ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ.
Λμθθμί ενεοκδηέξ πζζηεφμοκ υηζ ηφνζμξ ζηυπμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζήιενα είκαζ κα
εθμδζάζεζ ηα παζδζά ιε βκχζεζξ, δελζυηδηεξ ηαζ αλίεξ πμο πνεζάγμκηαζ βζα κα
θεζημονβήζμοκ απμηεθεζιαηζηά ςξ πμθίηεξ ζε ιζα δδιμηναηζηή ημζκςκία (Batho, 1990).
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Νημ πθαίζζμ αοηυ ηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα εηηυξ απυ αηαδδιασηέξ βκχζεζξ
πνμζπαεμφκ κα ηαθθζενβήζμοκ ζηάζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ, μζ μπμίεξ μδδβμφκ ζηδ δδιζμονβία
δδιμηναηζηχκ, εκενβχκ ηαζ οπεφεοκςκ πμθζηχκ. Ηία ηέημζα δναζηδνζυηδηα είκαζ ηαζ ημ
ζοιαμφθζμ ηάλδξ υπςξ αοηυ έπεζ ακαθοεεί ιέζα ζηα ηείιεκα ημο CelestineFreinet. Κ Γάθθμξ
παζδαβςβυξζηα ηείιεκά ημο ζζπονίγεηαζ υηζ ακ δ αθοζίδα ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο παζδζμφ
ελαημθμοεεί κα δζαιμνθχκεηαζ αλίγεζ κα πνμζηεεεί ηαζ μ ηνίημξ ηδξ δδιμηναηζηήξ
ζοκείδδζδξ, ηαζ αοηυ εα επζηεοπεεί ιε ηδκ επζθεβιέκδ ιίιδζδ δδιμηναηζηχκ δζαδζηαζζχκ
(Freinet, 1955). Ώξ πνμζεέζμοιε ζηα παναπάκς ηδκ παναδμπή υηζ ηα παζδζά δεκ
εζςηενζηεφμοκ αδζάηνζηα ηζξ ζοκήεεζεξ ημο ημζκςκζημφ ημοξ πενζαάθθμκημξ αθθά
πνμζπαεμφκ κα ηζξ ακηζθδθεμφκ ιέζα απυ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα ζηδκ μπμία
ζοιιεηέπμοκ μζ ίδζμζ ηαζ μζ ζοκμιήθζημί ημοξ (Thornberg & Elvstrand, 2012). Απμιέκςξ, δ
ηαεδιενζκή πναηηζηή ηδξ δδιμηναηίαξ είκαζ εηείκδ πμο δίκεζ πκμή ηαζ δφκαιδ ζηδκ έκκμζα
ηδξ δδιμηναηίαξ ηαζ αμδεά ημοξ ιαεδηέξ κα ηδκ ηαηακμήζμοκ ιέζα απυ ηα δζηά ημοξ
ιάηζα.
Ξμ ιαεδηζηυ ζοιαμφθζμ είκαζ ιία δναζηδνζυηδηα πμο εοκμεί ηδ δδιζμονβία
ηαηάθθδθμο ηθίιαημξ ζηδκ ηάλδ. Αηεί μ εηπαζδεοηζηυξ δίκεζ ζημοξ ιαεδηέξ αθεκυξ ηδκ
εθεοεενία ηαζ ηδ δοκαηυηδηα κα εηθνάγμοκ ηζξ απυρεζξ ημοξ, αθεηένμο κα ζέαμκηαζ ηζξ
δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ, έηζζ χζηε κα ιάεμοκ ιέζα απυ ηδκ ειπεζνία ηαζ ηδ δμηζιή. Ηε
αοηυκ ημκ ηνυπμ δζαπαζδαβςβμφκηαζ ζε γδηήιαηα ακενςπζζιμφ, αλζμπνέπεζαξ,
αθθδθεββφδξ ηαζ δίηαζμο αβχκα, εκχ ακαπηφζζμοκ εκδζαθένμκ βζα ημ ημζκυ ηαθυ, χζηε ηα
παζδζά κα πνμεημζιάγμκηαζ βζα έκακ εκενβδηζηυ νυθμ ζηδκ ημζκςκία (Γηθζάμο &
Γμονβζχημο, 2006). Ώπυ ηδ ζηζβιή πμο μζ εηπαζδεοηζημί βίκμκηαζ αηνμαηέξ ηαζ «αημφκ» ιε
εκενβδηζηυ ηνυπμ ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηζξ απυρεζξ ηςκ ιαεδηχκ, ηδκ ίδζα ζηζβιή πμομζ
ίδζμζ ιαεαίκμοκ κα αημφκ ηαζ κα απμδέπμκηαζ ηζξ δζαθμνεηζηέξ μπηζηέξ βςκίεξ ιίαξ
εειαηζηήξ ημοξ ηαηεοεφκμοιε ζημ κα πνδζζιμπμζμφκ ζηναηδβζηέξ επίθοζδξ ζοβηνμφζεςκ,
κα πνμςεμφκ ημ δζάθμβμ ηαζ κα ιαεαίκμοκ εκενβχκηαξ.Άθθςζηε μζ ανπέξ ηδξ
δδιμηναηίαξ ειπεδχκμκηαζ ηαζ ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ (Berman, 1990, Mullins, 1990)
ιυκμ ιέζα απυ ηδκ πναηηζηή εθανιμβή ημοξ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα.
Γ εηπαζδεοηζηή δνάζδ πμο πανμοζζάγεηαζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία, οθμπμζήεδηε
ζε παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ ηαζ αθμνά ζηδκ εζζαβςβή ηςκ παζδζχκ ζηδκ έκκμζα ηδξ
δδιμηναηίαξ ηαζ βεκζηυηενα ζηδκ έκκμζα ημο «πμθίηδ» ιέζα απυ ημ ζπμθζηυ ζοιαμφθζμ. Ξμ
πενζεπυιεκυ ηδξ είκαζ απυθοηα ζοιααηυ ιε ημοξ βεκζημφξ ηαζ εζδζημφξ ζημπμφξ ημο
Ώκαθοηζημφ Λνμβνάιιαημξ Νπμοδχκ (Ώ.Λ.Ν.) ηαζ ημο Δζαεειαηζημφ Ακζαίμο Λθαζζίμο
Λνμβναιιάηςκ Νπμοδχκ (Δ.Α.Λ.Λ.Ν.) βζα ημ κδπζαβςβείμ, υπμο δίκεηαζ ζδζαίηενδ έιθαζδ
ζηδκ έκκμζα ημο πμθίηδ ηαζ ζηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ δδιμηναηζηχκ δζαδζηαζζχκ ιέζα απυ
αζςιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ πνμαθδιαηζζιμφ ζημ Θδπζαβςβείμ. Ξμ ζοιαμφθζμ ηάλδξ ιε κήπζα
ηαζ πνμκήπζα δφμ κδπζαβςβείςκ ακαπηφζζεζ ηζξ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ ηςκ παζδζχκ,
εζζάβμκηαξ πνμαθδιαηζζιμφξ βζα ηα δζηαζχιαηα ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ υηακ είιαζηε ιέθδ
εκυξ ζοκυθμο, δδιζμονβχκηαξ εοηαζνίεξ ζοιιεημπήξ ζε υθα ηα παζδζά βζα ζογδηήζεζξ ηαζ
βζα ηδ θήρδ απμθάζεςκ.
Κζ δναζηδνζυηδηεξ πμο πναβιαημπμζήεδηακμδήβδζακ ηα παζδζά ηςκ κδπζαβςβείςκ
ζηδ ζηαδζαηή δζαιυνθςζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ημζκυηδηαξ μδδβχκηαξ ζηδ ιεηαιυνθςζδ ηδξ
ηάλδξ απυ ζφκμθμ αηυιςκ ζε ημζκυηδηα πνμζχπςκ.
2. Οηνηρεία εθαξκνγήο
Γ εηπαζδεοηζηή αοηή πνυηαζδ πναβιαημπμζήεδηε ζημ οπμπνεςηζηυ πνςζκυ ηιήια ημο 6μο
Θδπζαβςβείμο Λεζναζά ηαζ ζημ οπμπνεςηζηυ πνςζκυ ηιήια ημο μθμήιενμο Θδπζαβςβείμο
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Μμδυπμθδξ. Γ οθμπμίδζδ ηςκ ιαεδηζηχκ ζοιαμοθίςκ δζήνηδζε 3 ιήκεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα
ηςκ ιδκχκ αοηχκ πναβιαημπμζήεδηακ 10 ζοιαμφθζα. Ξμ δείβια ζημ ζφκμθμ απμηεθείηαζ
απυ 44 ιαεδηέξ κδπζαβςβείμο, 27 κήπζα ηαζ 17 πνμκήπζα εη ηςκ μπμίςκ ηαζ 3 παζδζά ιε
δζαβκςζιέκεξ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ.






3. Οηόρνη-επηδηώμεηο
Ξμ κδπζαβςβείμ έπεζ ςξ απαναίηδηδ αθεηδνία ημ δδιμηναηζηυ παζδαβςβζηυ ηθίια ηαζ
ιπμνεί κα πνδζζιμπμζεί πμζηίθεξ δναζηδνζυηδηεξ βζα ηδ ιφδζδ ημο παζδζμφ ζε ααζζηέξ
αλίεξ ηαζ πναηηζηέξ ηδξ δδιμηναηίαξ αθθά ηαζ ηδκ οπμαμήεδζδ ηδξ ηαηακυδζδ ηδξ
έκκμζαξ ημο πμθίηδ. Ηζα ζδζαίηενα αζςιαηζηή δναζηδνζυηδηα πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ
είκαζ δ εέζπζζδ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοιαμθαίμο ζηδκ ανπή ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ πμο εα
ιπμνμφζε κα έπεζ ηδ ιμνθή ζοκηάβιαημξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ αίςζδ ηδξ ειπεζνίαξ ημο
«ζοκαπμθαζίγμοιε» ιέζα απυ έκα εζημκζηυ ημπζηυ ζοιαμφθζμ. Νηδ ζοβηεηνζιέκδ
πενίπηςζδ ημο ιαεδηζημφ ζοιαμοθίμο πμο υπςξ ακαθένεηαζ ηαζ απυ ηδκ παζδαβςβζηή
μιάδα «Νηαζζανπείμ» ζημ ζπεηζηυ ζζημθυβζμ ηδξ «ηα ιαεδηζηά ζοιαμφθζα εδχ δεκ
απμαθέπμοκ απθά ζηδκ επζαμθή ηδξ ηάλδξ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ, αθθά
οπδνεηχκηαξ ηζξ ανπέξ ημο δζαθυβμο, ηδξ αθθδθμηαηακυδζδξ, ημο αθθδθμζεααζιμφ ηαζ
ηδξ δζηαζμζφκδξ, ζημπεφμοκ ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ πμθζηεζυηδηαξ, ηδξ εζνήκδξ ηαζ ηδξ
δδιμηναηίαξ ζηδκ πνάλδ».
Γ πνμμδεοηζηή εηπαίδεοζδ ηαζ μζ εηθναζηέξ ηδξ οπμζηήνζγακ πςξ αοημφ ημο ηφπμο
δ δζδαζηαθία ηαζ μζ δνάζεζξ πνμςεμφκ ηδκ ημζκςκζημπμίδζδ ημο αηυιμο, ημκ
εηδδιμηναηζζιυ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ελαζθαθίγεζ ζοκεήηεξ αζςιαηζηήξ ιάεδζδξ.
πςξ πνμηφπηεζ απυ υζα έπμοκ ακαθενεεί παναπάκς ααζζηυξ ζηυπμξ ηδξ δνάζδξ
αοηήξ ήηακ δ εκίζποζδ ηαζ δ ηαθθζένβεζα ιε αζςιαηζηυ ηνυπμ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ημζκυηδηαξ
ηαζ ηδξ μιάδαξ. Ώοηυ πνμτπμεέηεζ ηαζ ηδκ πανάθθδθδ ηαηακυδζδ ηδξ εοεφκδξ ηαζ ηδξ
ζοκ-εοεφκδξ. Θα ακηζθδθεμφκ υζμ πενζζζυηενμ βίκεηαζ πςξ απμηεθμφκ ιέθμξ ιίαξ
μιάδαξ ηαζ δ μιάδα αοηή ιίαξ άθθδξ ιε απμηέθεζια μζ ίδζμζ κα είκαζ εηείκμζ πμο
ακαθαιαάκμοκ δνάζδ βζα ηδκ μιαθυηενδ ζοκφπανλδ υθςκ.
Λζμ ζοβηεηνζιέκμζ εηπαζδεοηζημί ζηυπμζ ιε αάζδ ημ Δζαεειαηζηυ Ακζαίμ Λθαίζζμ
Λνμβναιιάηςκ Νπμοδχκ (Δ.Α.Λ.Λ.Ν.) είκαζ:
Θα ζοιιεηέπμοκ ζε ζογδηήζεζξ, κα επζπεζνδιαημθμβμφκ οπμζηδνίγμκηαξ ηα
πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα ηςκ απυρεςκ πμο αημφβμκηαζ.
Θα ειπθμοηίγμοκ ημκ πνμθμνζηυ ημοξ θυβμ ιε κέεξ θέλεζξ (δδιμηναηία, οπμπνέςζδ,
δζηαίςια, μιάδα, ημζκυηδηα, ιέθδ).
Θα ηαθθζενβήζμοκ ηδκ ηνζηζηή ημοξ ζηέρδ ηαζ ηδκ ζηακυηδηα εκενβδηζηήξ αηνυαζδξ.
Θα πνδζζιμπμζήζμοκ ηαζ κα ακηζθδθεμφκ ηδκ ηεπκμθμβία (skype) ςξ έκα ιέζμ
επζημζκςκίαξ, ζοθθμβήξ πθδνμθμνζχκ ηαζ ακηαθθαβήξ απυρεςκ.
4. Ιεζνδνινγία ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο
Έπμκηαξ ημζκυ ενεοκδηζηυ εκδζαθένμκ ηδ δδιμηναηζηή παζδεία ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ηδκ
ηαθθζένβεζα δδιμηναηζημφ ηθίιαημξ ζημ κδπζαβςβείμ, επζδζχλαιε κα ενεοκήζμοιε ηδ
ζοιαμθή ημο εεζιμφ ημο ζπμθζημφ ζοιαμοθίμο ζηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή.
ΐαζζηυ νυθμ δζαδναιάηζζε ηαζ δ απυ ημζκμφ παναημθμφεδζδ ημο επζιμνθςηζημφ
ζειζκανίμο ημο Δ.Α.Λ. ιε εέια: Οθμπμίδζδ Λζθμηζημφ Λνμβνάιιαημξ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ
Λαζδαβςβζηήξ Freinet ζηδ δδιυζζα εηπαίδεοζδ, ζηδ δζαιυνθςζδ ηαζ επζθμβή ηδξ
ζοβηεηνζιέκδξ δναζηδνζυηδηαξ.
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Νοβηεηνζιέκα, ζε αοηή ηδκ εηπαζδεοηζηή δνάζδ ζοιιεηείπακ δφμ ηιήιαηα απυ δφμ
δζαθμνεηζηά δδιυζζα κδπζαβςβεία ηδξ Ώηηζηήξ. Κζ εηπαζδεοηζημί ηςκ δφμ ηιδιάηςκ
ζοκενβάζηδηακ βζα ηδκ ζοθθμβή ζημζπείςκ πνδζζιμπμζχκηαξ ηα ίδζα πνςηυημθθα
παναηήνδζδξ.
Νε αοηυ ημ ζδιείμ ηνίκεηαζ απαναίηδημ κα ακαθενεεί πςξ ημ έκα ηιήια ήηακ
πνςζκυ οπμπνεςηζηυ ηιήια, εκχ ημ δεφηενμ ηιήια παναημθμφεδζδξ θεζημονβμφζε ιε ηα
ίδζα παζδζά ςξ πνςζκυ ηιήια οπμπνεςηζημφ ςνανίμο ηαζ ςξ πνμαζνεηζηυ μθμήιενμ,
επμιέκςξ είπε δομ εηπαζδεοηζημφξ ακάθμβα ιε ηδ θεζημονβία ημο.
Δεδμιέκμο υηζ ηάεε ειπεζνία βζα κα ιπμνέζεζ κα βίκεζ αίςια ηςκ παζδζχκ πνέπεζ κα
επακαθαιαάκεηαζ ηαζ κα εκεαννφκεηαζ ζε ηάεε εοηαζνία, ημ ζοιαμφθζμ απμθαζίζηδηε κα
πναβιαημπμζείηαζ ζοβηεηνζιέκδ ιένα ηδξ εαδμιάδαξ, ιε μνζζιέκμοξνυθμοξ υπςξ
πνυεδνμξ, βναιιαηέαξ, οπεφεοκμξ θυβμο. Ξμ νυθμ ημο βναιιαηέα ηαζ ζηα δφμ ζπμθεία
ημκ ακέθααακ μζ κδπζαβςβμί βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ πναηηζηχκ. Ηζηνέξ παναιεηνμπμζήζεζξ
ηαζ δζαθμνμπμζήζεζξ ακάθμβα ιε ηδκ ηάλδ έβζκακ ηαζ ζηα δφμ κδπζαβςβεία ιε ζηυπμ κα
ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ μιάδαξ.
Ξμ ζοιαμφθζμ μνβακχεδηε ζημ ηνίπηοπμ: Λνυαθδια-Λνυηαζδ-Απζανάαεοζδ, μζ
ιαεδηέξ δδθαδή εα ακαβκχνζγακ έκα πνυαθδια, εα πνυηεζκακ ιία ή πενζζζυηενεξ θφζεζξ
ηαζ εα έδζκακ επζανάαεοζδ ζε έκακ ζοιιαεδηή ημοξ.
Γ παναηήνδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ απυ ηζξ κδπζαβςβμφξ βζκυηακ ιε ηδ ιμνθή
διενμθμβίμο ιεηά ημ ηέθμξ ηάεε ζοιαμοθίμο, πανάθθδθα αλζμθμβμφζακ ηδκ πμζυηδηα ηδξ
επζημζκςκίαξ, ηδκ ηήνδζδ ηςκ απμθάζεςκ ημο ζοιαμοθίμο, ηδκ ίζδ ζοιιεημπή ηςκ
παζδζχκ ηαεχξ ηαζ ημ εκδζαθένμκ ημοξ.
Γ παζδαβςβζηή ημο Freinet δίκεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία ζηδκ εθεοεενία έηθναζδξ, ζηδκ
επζημζκςκία ηαζ ηδκ ζοκενβαζία ηυζμ ζηδκ ηάλδ ακάιεζα ζημοξ ιαεδηέξ υζμ ηαζ ιε άθθεξ
ηάλεζξ ιέζς ηδξ αθθδθμβναθίαξ(παθαζυηενα) ιέζς ημο δζαδίηηομο ζηζξ ιένεξ ιαξ.
Απμιέκςξ, ςξ ααζζηή δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ πνδζζιμπμζήεδηε δ αοηυ-αλζμθυβδζδ υπμο
ηα παζδζά ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ιέζς Skype αλζμθυβδζακ, πενζέβναρακ ηαζ δζαηφπςζακ
επζπεζνδιαημθμβχκηαξ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο ζοιαμοθίμο.
5. Ναξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
5.1 Μξγάλσζε ζπκβνπιίνπ
Ξμ ζοιαμφθζμ πανμοζζάζηδηε ςξ δναζηδνζυηδηα ηαζ ςξ ιεεμδμθμβία ζηα παζδζά ζηζξ
ανπέξ Ώπνζθίμο ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ ηαζ μνβακςιέκμ ηνυπμ ηδξ ηεπκζηήξ Freinet.
Ώπμθαζίζηδηε κα πναβιαημπμζείηαζ ηάεε Λαναζηεοή ζημ πνςζκυ οπμπνεςηζηυ ςνάνζμ
θεζημονβίαξ. Γζα ηδ δζελαβςβή ημο ζοιαμοθίμο πνεζάζηδηε ηα παζδζά κα ακαθάαμοκ νυθμοξ
υπςξ μ οπεφεοκμξ θυβμο (πμο εα έδζκε έκα ζοιαμθζηυ ακηζηείιεκμ ζε αοηυκ πμο ιζθμφζε
ηδνχκηαξ ηδ δζαδζηαζία) ηαζ μ πνυεδνμξ ζοιαμοθίμο. ξ βναιιαηέαξ βζα ηδκ ηαηαβναθή
απυρεςκ ηαζ πναηηζηχκ απμθαζίζηδηε ημ νυθμ αοηυ κα ημκ ακαθάαεζ δ κδπζαβςβυξ. Γ
επζθμβή ηςκ δφμ άθθςκ πνμζχπςκ απμθαζίζηδηε κα βίκεηαζ ζε ηάεε ζοιαμφθζμ ιέζς
ηθήνςζδξ υπςξ άθθςζηε βίκεηαζ απυ ηδκ ανπή ηδξ πνμκζάξ ζε ακάθμβεξ δναζηδνζυηδηεξ.
Κζ ιαεδηέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα υθδξ ηδξ εαδμιάδαξ γδημφζακ απυ ηδ κδπζαβςβυ κα
ηαηαβνάρεζ ημ εέια πμο ήεεθακ κα ζογδηδεεί ζημ ζοιαμφθζμ ηδξ Λαναζηεοήξ. Νημ
ζφκμθμ πναβιαημπμζήεδηακ 10 ζοιαμφθζα.
Ξδκ διένα ημο Νοιαμοθίμο πνζκ αοηυ λεηζκήζεζ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εθεφεενδξ
εκαζπυθδζδξ ηςκ παζδζχκ ζε βςκίεξ υπμζμξ επζεοιμφζε κα θάαεζ ημ θυβμ έβναθε ημ
υκμιά ημο ζε ζοβηεηνζιέκμ πανηί έηζζ χζηε κα ηδνδεεί ιία ζεζνά πνμηεναζυηδηαξ ηαζ κα

286

ανπίγμοκ κα ελμζηεζχκμκηαζ ιε ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ υπςξ πενζιέκς ηδ ζεζνά ιμο, αημφς
ιε πνμζμπή ηαζ εηθνάγς ηζξ απυρεζξ ιμο πάκς ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ εέια.

Γηθόλα 1.Εαηαβναθή μκμιάηςκ βζα ηδ θήρδ θυβμο ζημ ζοιαμφθζμ
Λανάθθδθα, βζα κα αμδεδεμφκ ηα παζδζά ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εαδμιάδαξ κα
παναηδνμφκ ημκ πίκαηα ηαηαβναθήξ ηςκ εειάηςκ ζογήηδζδξ απμθαζίζηδηε έκαξ
δζαηνζηυξ πνςιαηζζιυξ ηάηζ πμο άθθςζηε εα δζεοηυθοκε ζημ ααειυ ημο δοκαημφ ηαζ ηδκ
επελενβαζία ημο πίκαηα ηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ ιε ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ. Έηζζ, ιε ηυηηζκμ
ιανηαδυνμ ακαβναθυηακ ημ εέια βζα ζογήηδζδ, ζηδ ζοκέπεζα ιε ιπθε δ θφζδ πμο
πνμηείκεηαζ ηαζ ηέθμξ ιε πνάζζκμ ζηδκ Ξνίηδ ηαζ ηεθεοηαία ζηήθδ δ επζανάαεοζδ πμο δίκεζ
ημ ζοιαμφθζμ ζε αημιζηυ ή ζοθθμβζηυ επίπεδμ.

Γηθόλα 2.Κ πίκαηαξ ζοιαμοθίμο ζημ Θδπζαβςβείμ Μμδυπμθδξ
5.2 Ναξαηήξεζε ζπκβνπιίσλ
Νημ επίπεδμ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ επζημζκςκίαξ ηα παζδζά ζε ζφκμθμ 10 ζοιαμοθίςκ, ζπεηζηά
ζφκημια, ιεηά ημ ηνίημ ζοιαμφθζμ ηαηακυδζακ υηζ πνεζάγεηαζ κα αημφζμοκ υθεξ ηζξ
πνμηάζεζξ πνμηεζιέκμο κα θάαμοκ ιία απυθαζδ. Αιπέδςζακ θμζπυκ ηδκ πμθφ ζδιακηζηή
έκκμζα ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ ηαζ επζπθέμκ ηδξ εεηζηήξ
αθθδθελάνηδζδξ πμο ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηδκ έκκμζα ημο πμθίηδ (Johnson, Johnson, 2016).
Ξμ εκδζαθένμκ ηςκ παζδζχκ βζα ημ ζοιαμφθζμ αολακυηακ ιε ηδκ πάνμδμ ηςκ
εαδμιάδςκ. Ώνπζηά εεχνδζακ υηζ δεκ αθμνά υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ αθθά ιυκμ εηείκμοξ πμο

287

δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα, ζηαδζαηά, υιςξ, παναηήνδζακ υηζ ιπμνμφζακ κα ζογδηήζμοκ
ηαζ άθθα εέιαηα υπςξ βζα ηδ δζαννφειζζδ ηδξ ηάλδξ, βζα εέιαηα ελςζπμθζηά πμο είπακ
πνμηφρεζ ζε άθθα πθαίζζα (παζδζηή πανά, πχνμοξ άεθδζδξ), βζα ηδκ επζεοιία ημοξ κα
γδηήζμοκ απυ ηδ κδπζαβςβυ κα αζπμθδεμφκ ιε έκα εέια πμο ηα εκδζαθένεζ. Γ
απμζφκδεζδ θμζπυκ ημο ζοιαμοθίμο απυ ηα πνμαθήιαηα ζοιπενζθμνάξ ηςκ παζδζχκ
έβζκε ζηαδζαηά ηαζ ηα εέιαηα ειπθμοηίζηδηακ αηυια ηαζ ιε αζηήιαηα βζα δζδαζηαθία
μνζζιέκςκ ιαεδιάηςκ.
Γ ηήνδζδ ηςκ απμθάζεςκ ημο ζοιαμοθίμο είκαζ έκα γήηδια ζδζαίηενα ζδιακηζηυ
βζαηί είκαζ αοηυ πμο εα μδδβήζεζ ημοξ ιαεδηέξ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ηαοηυηδηαξ ημο
πμθίηδ. Γ δδιυζζα ζογήηδζδ είκαζ ιία δέζιεοζδ βζα ηδκ ακάθδρδ ημο νυθμο ημο πμθίηδ
(Johnson, Johnson, 2016) ηαζ ζημ πθαίζζμ αοηυ αμδεμφκ αηυια ηαζ μζ ακηζπαναεέζεζξ βζαηί
εκζζπφμοκ ηδ θςκή ημο ηάεε ιέθμοξ ηαζ αολάκμοκ ηδ ζδιαζία ηδξ ηήνδζδξ ηςκ
απμθάζεςκ. Λναβιαηζηά μζ πνμηάζεζξ ηςκ ίδζςκ ηςκ παζδζχκ οζμεεηήεδηακ απυθοηα
απυ ημ πνχημ ζοιαμφθζμ, απμδεζηκφμκηαξ ηδ δφκαιδ ηςκ δδιμηναηζηχκ απμθάζεςκ. Νε
αοηυ ημ ζδιείμ εα εέθαιε κα οπμβναιιίζμοιε υηζ δ ζοιιεημπή ηςκ κδπζαβςβχκ ζηζξ
πνμηάζεζξ ηςκ παζδζχκ ήηακ εθάπζζηδ ζηα 3 πνχηα ζοιαμφθζα βζα κα ιεζχζεζ ημ
ηζιςνδηζηυ πνυζδιμ ηςκ πνμηάζεςκ ηςκ παζδζχκ ζηζξ θφζεζξ.
Γ ζοζηδιαηζηυηδηα ημο ζπμθζημφ ζοιαμοθίμο εκζζπφεζ ημ δδιμηναηζηυ αίζεδια ηαζ
ηζιά ηδ ααζζηή ανπή υηζ δ δδιμηναηία μνίγεηαζ ηαζ εκδοκαιχκεζ ζηδκ ηαεδιενζκή
πναηηζηή. ζηυζμ αοηή δ ζηαεενά πανααζάζηδηε πνμξ ημ ηέθμξ ημο πνμβνάιιαημξ ιε
απμηέθεζια κα βίκεηαζ δεφηενμ ζοιαμφθζμ ιέζα ζηδκ εαδμιάδα φζηενα απυ απαίηδζδ
ηςκ παζδζχκ. Κπμζαδήπμηε απυθαζδ θαιαάκεηαζ δδιμηναηζηά ζημ πθαίζζμ ημο
ζοιαμοθίμο βίκεηαζ ζεααζηή ηυζμ απυ ηα παζδζά υζμ ηαζ απυ ηζξ κδπζαβςβμφξ. Ξμ
πνυαθδια ήηακ υηζ μνζζιέκεξ θμνέξ οπήνπακ πμθθά εέιαηα ηαζ έπνεπε κα βίκεζ
ζοιαμφθζμ, εκχ άθθεξ πνμέηοπηε ηάπμζμ ειπυδζμ ζημ ζπμθζηυ πνμβναιιαηζζιυ. Γ
ιεηάεεζδ ημο ζοιαμοθίμο ζε άθθδ ιένα δεκ θάκδηε κα επδνέαζε ανκδηζηά ημ εκδζαθένμκ
ηςκ παζδζχκ.
Λανάθθδθα ιέζα απυ ημ ζοιαμφθζμ ηαθθζενβείηαζ ζηα παζδζά δ έκκμζα ημο
πμθοδζάζηαημο ηυζιμο ηαζ δζα ιέζμο αοηήξ δ ακαβκχνζζδ ηςκ επζεοιζχκ ηαζ ηςκ
ακαβηχκ ημο ηάεε αηυιμο λεπςνζζηά. Αίκαζ ζδιακηζηυ βζα ηα παζδζά δθζηίαξ 5 εηχκ κα
ακαπηφλμοκ ιία ζζμννμπία ακάιεζα ζημ αημιζηυ ηαζ ζημ ζοθθμβζηυ ηαζ κα ιδκ
ζζμπεδχζμοκ ηδκ ιία έκκμζα εζξ αάνμξ ηδξ άθθδξ. Γ αημιζηή εοεφκδ ζημ πθαίζζμ ηδξ
μιάδαξ απμηηά αλία ηαζ ιέζα απυ «ζπέζεζξ οπεοεοκυηδηαξ μ κυιμξ βίκεηαζ ζεααζηυξ
βζαηί ζέαεηαζ ηα αημιζηά δζηαζχιαηα» (Λαβχκδ, 2007). Γ ίζδ ζοιιεημπή δζαζθαθζγυηακ
θοζζηά ιέζα απυ ημοξ ηακυκεξ ημο ζοιαμοθίμο αθθά εέθαιε κα ηαηαβνάρμοιε ημ ααειυ
ζοιιεημπήξ ηςκ πζμ ζοκεζηαθιέκςκ παζδζχκ. Νηα ηεθεοηαία ζοιαμφθζα άνπζζακ κα
ζοιιεηέπμοκ ηα θζβυηενμ μιζθδηζηά παζδζά δζεηδζηχκηαξ ιάθζζηα ηδκ απμηαηάζηαζδ ιίαξ
αδζηίαξ πμο είπε ζοιαεί παθαζυηενα.
5.3Δηαδηθηπαθφ ζπκβνχιην
Ηε ηδκ πναβιαημπμίδζδ ανηεηχκ ζοιαμοθίςκ ηαζ απυ ηζξ δφμ ηάλεζξ ηαζ ιε ηδκ
παναηήνδζδ ηδξ ελμζηείςζδξ ηςκ παζδζχκ ηυζμ ιε ηδ δναζηδνζυηδηα ημο ζοιαμοθίμο,
υζμ ηαζ ιε ημκ ηνυπμ δζελαβςβήξ αοημφ, απμθαζίζηδηε κα δζμνβακςεεί έκα δζαδζηηοαηυ
ζοιαμφθζμ ζογήηδζδξ ηςκ εκηοπχζεςκ ηςκ δφμ ηάλεςκ.
Κζ δφμ ηάλεζξ ιέζς skypeζογήηδζακ ημκ ηνυπμ δζελαβςβήξ ημο ζοιαμοθίμο ζε ηάεε
ηάλδ, ηα πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηχπζζακ ηαζ πμζα θφζδ δυεδηε. Ξα παζδζά ιπυνεζακ κα
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ελδβήζμοκ δζελμδζηά ηδ δζαδζηαζία αθθά ηαζ ηα πνμαθήιαηα πμο πνεζάζηδηε κα
ακηζιεηςπίζεζ ηάεε ζοιαμφθζμ.
Ηέζα απυ ηζ ζογήηδζδ αοηή μζ κδπζαβςβμί δζαπίζηςζακ πςξ:
Κζ ιαεδηέξ ιπυνεζακ κα δζαηοπχζμοκ ζαθή ενςηήιαηα ιε κυδια ηαζ μοζία
Ώπάκηδζακ ιε πθδνυηδηα ηαζ ζαθήκεζα ζηα ενςηήιαηα ηαζ ηζξ απμνίεξ ηδξ ηάεε ηάλδξ
Λνμέαδζακ ζε ζοβηνίζεζξ ηαζ εκημπζζιυ μιμζμηήηςκ ηαζ δζαθμνχκ
Λνυηεζκακ θφζεζξ ζε πνμαθήιαηα πμο δ ιία ηάλδ είπε ακηζιεηςπίζεζ κςνίηενα
6. Αμηνιόγεζε- Οπκπεξάζκαηα
Έπμοιε ηδκ πεπμίεδζδ υηζ ζημ κδπζαβςβείμ, ιέζα ζε έκα παζδαβςβζηυ ηθίια ακμζηηυ,
δδιμηναηζηυ, πμο ιεηαδίδεζ ζηα παζδζά ζζβμονζά ηαζ αζθάθεζα, δ δδιζμονβζηή πνμζέββζζδ
εειάηςκ ζπεηζηχκ ιε ηδ δδιμηναηία, ιέζς δναζηδνζμηήηςκ πμο λεηζκμφκ απυ ηζξ
ειπεζνίεξ ηαζ ηζξ βκχζεζξ ηςκ παζδζχκ, αλζμπμζμφκ ηδκ επζηαζνυηδηα, ειπθέημοκ ηδ
αζςιαηζηυηδηα (Πνοζαθίδδξ, 2005), ακαπηφζζμοκ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ ζοκδέμκηαζ ιε
ηδκ ημζκςκία, είκαζ εθζηηυ κα εειεθζςεείδ ηαοηυηδηα ημο δδιμηναηζημφ πμθίηδ.
Γ παναπάκς πεπμίεδζδ ανήηε ιεβάθδ ακηαπυηνζζδ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ
εηπαζδεοηζηήξ δνάζδξ.
Αζδζηυηενα, ζε επίπεδμ πνμθμνζημφ αθθά ηαζ βναπημφ θυβμο ιέζα απυ ηζξ ηαηηζηέξ
ζοκεδνζάζεζξ ημο ζοιαμοθίμο ιπμνμφιε κα παναηδνήζμοιε υηζ οπήνπε αολδηζηή πνήζδ
ηδξ μνμθμβίαξ ηςκ θέλεςκ ημο ζοιαμοθίμο. Πνδζζιμπμζμφζακ ζοπκυηενα ηαζ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ημο ζοιαμοθίμο ηαεχξ ηαζ ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ εθεφεενςκ εκαζπμθήζεςκ ή ηαζ
ακηζπαναεέζεςκ θνάζεζξ υπςξ «δεκ είκαζ δδιμηναηζηυ αοηυ», «εα ημ αάθς ζημ
ζοιαμφθζμ» .
Νηαδζαηά μζ πνμηάζεζξ ημο ζημ ζοιαμφθζμ απέηηδζακ ααεφηενμ κυδια απυ ημ κα
ακαθένμοκ απθά ηδκ παναααηζηή ζοιπενζθμνά ηάπμζμο ζοιιαεδηή ημοξ. Ώπέηηδζακ
παναηηήνα πενζζζυηενμ πνμηάζεςκ πμο μδήβδζακ ζε δνάζεζξ πμο αθμνμφζακ ηδκ αοηυμνβάκςζδ ηδξ ζπμθζηήξ ημοξ ημζκυηδηαξ υπςξ δ ηαεζένςζδ δομ διενχκ εθεφεενδξ
επζθμβήξ θίθμο ζημ παζπκίδζ πςνίξ ηθήνςζδ. Ώκηζθήθεδηακ ηδκ έκκμζα ηδξ ζπμθζηήξ
ημζκυηδηαξ ηαζ έζηεζθακ βνάιια ζηδκ άθθδ ηάλδ ημο ζπμθείμο βζα κα θφζμοκ ηζξ δζαθμνέξ
ημοξ. Λανάθθδθα, υηακ ακαθένμκηακ ζε ιία πνμζςπζηή δζέκελδ ιε ημκ ηαζνυ
επζηεκηνχεδηακ πενζζζυηενμ ζε αοηυ πμο ημοξ εκυπθδζε δδθαδή ζηδ ζοιπενζθμνά πανά
ζημ πνυζςπμ πμο ηδκ εηδήθςζε. Ξμ πηίζζιμ εεηζηχκ ζπέζεςκ ιε ημοξ ζοκμιήθζημοξ
αμήεδζε ζηδκ εηπθήνςζδ ηςκ οπμπνεχζεχκ ημοξ ηαζ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ηαοηυηδηαξ
ημο ιέθμοξ ιζαξ μιάδαξ. Γ έκκμζα ημο «ακήηεζκ» ακαδείπεδηε ζηα ζοιαμφθζα ζε
ζοκδοαζιυ πάκηα ε ηζξ εοεφκεξ πμο ακηζζημζπμφκ βζα ηδκ πθήνςζδ αοηήξ ηδξ έκκμζαξ.
ΐαζζηυ παναηηδνζζηζηυ πμο παναηδνήεδηε ηαζ ζηζξ δφμ ηάλεζξ ήηακ ημ βεβμκυξ πςξ
ηα παζδζά εεςνμφζακ πςξ ημ ζοιαμφθζμ είκαζ ηάηζ θοζζηυ πμο πνέπεζ κα βίκεηαζ ζε υθεξ
ηζξ ηάλεζξ πνμηεζιέκμο κα απμθαζίγμοκ μζ ίδζμζ. Ηάθζζηα ακανςηήεδηακ ακ ηα ζοιαμφθζα
εα ζοκεπζζημφκ ζηδκ πνχηδ Δδιμηζημφ, αοηυ ημ ενχηδια πενζθαιαάκεζ ημ πνυαθδια ηδξ
αζοκέπεζαξ ζηζξ ιεευδμοξ ημο κδπζαβςβείμο ηαζ ημο Δδιμηζημφ.
Αίκαζ ζδιακηζηυ κα ακαθενεεί πςξ ημ ηιήια πμο θεζημονβμφζε ιε άθθδ εηπαζδεοηζηυ
ζημ πνμαζνεηζηυ μθμήιενμ πνυβναιια, δ μπμία δεκ ζοιιεηείπε ζηδ δνάζδ ακέθενε
πμθθέξ θμνέξ πςξ ζε ηάπμζμ πνυαθδια ηα παζδζά είηε γδημφζακ έηηαηημ ζοιαμφθζμ, είηε
ηδξ γδημφζακ κα ημ ζδιεζχζεζ ζημ πανηί βζα ηα εέιαηα ημο ζοιαμοθίμο. Απμιέκςξ
δζαπζζηχκμοιε υηζ υζα έιαεακ ηα παζδζά ζε αοηή ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ ηα ιεηέθενακ
ζε άθθμ πθαίζζμ απμδεζηκφμκηαξ υηζ απέηηδζακ ιεηαβκςζηζηέξ ζηακυηδηεξ.
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Έηζζ υηακ πναβιαημπμζήεδηε δ δζαδζηηοαηή επζημζκςκία ιεηαλφ ηςκ δφμ ηάλεςκ
ηάεε ιαεδηήξ ήηακ ζε εέζδ κα πανμοζζάζεζ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο δζημφ ημοξ
ζοιαμοθίμο εκημπίγμκηαξ μιμζυηδηεξ ηαζ δζαθμνέξ αθθά ηαζ κα πνμηείκμοκ θφζεζξ ηαζ
πνμηάζεζξ πνμηεζιέκμο κα θεζημονβήζεζ ηαθφηενα ημ ζοιαμφθζμ. Παναηηδνζζηζηυ αοηήξ
ηδξ επζημζκςκίαξ ήηακ υηζ ηα παζδζά ιε ηάεε θεπημιένεζα ηζξ θφζεζξ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ
ηονίςξ ηζξ επζανααεφζεζξ δζαπζζηχκμκηαξ υηζ ααζζηή ανπή ηδξ δδιμηναηίαξ είκαζ δ
ακαβκχνζζδ ηδξ επζηοπίαξ ημο άθθμο.
Γ εθεφεενδ έηθναζδ ηαζ επζημζκςκία ήηακ μζ ααζζηέξ δελζυηδηεξ πμο εκεάννοκακ
ημοξ ιαεδηέξ κα ζοκεπίζμοκ ημ ζοιαμφθζμ, ηζκδημπμζχκηαξ ημοξ ζημ κα ζοιιεηέπμοκ
εκενβά αθθά ηαζ ζημ κα βεκζηεφζμοκ ηδ θεζημονβία ημο. Ηε ηδκ εθεφεενδ έηθναζδ ηαζ
επζημζκςκία, μζ ιαεδηέξ ζε ηθίια ζοκενβαζίαξ ηαζ υπζ ακηαβςκζζιμφ, ακέπηολακιέζα ζε
αθδεζκή, αοεεκηζηή, ημζκςκζηή πενίζηαζδ, ηζξ δελζυηδηεξ ημο βναπημφ ηαζ πνμθμνζημφ
θυβμο, εκχ ηαοηυπνμκα ηαθθζένβδζακ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ ζοκενβαζίαξ ηαζ
εκζοκαίζεδζδξ.
Νοιπεναζιαηζηά, εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε πςξ δ δναζηδνζυηδηα αοηή επδνέαζε
ηαζ δζαιυνθςζε ημ ηθίια ηδξ ηάλδξ μδδβχκηαξ ηα παζδζά ζε ιία δζαθμνεηζηή
ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζοβηνμφζεςκ ηαζ ηςκ δζαθμνχκ πμο πνμηφπημοκ ακάιεζά ημοξ,
ςεχκηαξ ημοξ κα ακαγδηήζμοκ πενζζζυηενμ θφζεζξ βζα ζοκφπανλδ. Εονίςξ ιέζα απυ ηδκ
παναδμπή υηζ οπάνπμοκ πνμαθήιαηα αθθά μζ δδιμηναηζηέξ πναηηζηέξ ιαξ εκδοκαιχκμοκ
κα ηα αλζμθμβήζμοιε ηαζ κα δμφιε ιε πμζμ ηνυπμ ιπμνμφιε κα δνάζμοιε ζημ πθαίζζμ ηδξ
ζοιιεημπήξ ζε ιία μιάδα.





7. Νξνεθηάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο
Ζεζημονβχκηαξ ιέζα ζε έκα πθαίζζμ ζοκενβαζίαξ αθθά ηονίςξ ζοκ-εοεφκδξ ηαζ
ζοκδδιζμονβίαξηςκ εειάηςκ πμο επελενβαγυιαζηακ ςξ άιεζδ απυννμζα ημο εεζιμφ ημο
ζοιαμοθίμο, δδιζμονβήεδηακ ηαζ άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ πμο εκίζποζακ ηαζ οπμζηήνζλακ
ημ ζοβηεηνζιέκμ ζημπυ.
Αζδζηυηενα εθανιυζηδηακ ζπέδζα ενβαζίαξ υπςξ:
Ξμ οπμονβζηυ ζοιαμφθζμ.
Αηθμβέξ βζα ημκ πνυεδνμ ημο Νοιαμοθίμο ιε πνμεηθμβζηή εηζηναηεία ηαζ πνμβναιιαηζηέξ
δδθχζεζξ.
Δζαιυνθςζδ μζημ-ηχδζηά ιε ηδ ζοββναθή «μζημθμβζημφ Νοκηάβιαημξ».

290

Γηθόλα 3.Λνμβναιιαηζηέξ δδθχζεζξ ηαζ μνζζιυξ οπμονβζημφ ζοιαμοθίμο
Κζ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ έθενακ ηδκ άζηδζδ ηδξ δδιμηναηία ζηζξ ηάλεζξ ημο
κδπζαβςβείμο εκζζπφμκηαξ ηδκ επζεοιία ηςκ παζδζχκ βζα ιάεδζδ ηςκ πναβιαηζηχκ
ημζκςκζηχκ ζοκεδηχκ. Γεκζηυηενα δδιζμονβήεδηε έκα πθαίζζμ εθανιμβήξ ηςκ
δδιμηναηζηχκ αλζχκ ζηδ ααειίδα ηδξ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ υπμο μζ ιαεδηέξ ιε αζθάθεζα
ελέθναζακ ηαζ οπεναζπίζηδηακ ηζξ απυρεζξ ημοξ, ακηζπαναηέεδηακ ιε επζπεζνήιαηα ηαζ
ακηζθήθεδηακ υηζ ζε ηάεε πενίπηςζδ δζαζθαθίγμκηαζ ηα δζηαζχιαηά ημοξ. Νε ιία κέα
ειαάεοκζδ εα ιπμνμφζαιε κα ιεθεηήζμοιε ημ ααειυ ειπζζημζφκδξ ηςκ παζδζχκ ζηδ
δδιμηναηζηή επίθοζδ πνμαθδιάηςκ, ηα δζηαζχιαηα ηςκ ιεζμρδθζχκ ζηδκ μιάδα, ηαζ ηδκ
αθθαβή ζε ζηενευηοπεξ ακηζθήρεζξ. Ξα εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα πμο ααζίγμκηαζ ζηζξ
ανπέξ ηδξ δδιμηναηίαξ ηαζ ηδκ πνμςεμφκ ελανηχκηαζ απυ ηδ ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ
υπςξ άθθςζηε ηαζ δ ίδζα δ δδιμηναηία. Αίκαζ απαναίηδημ, θμζπυκ, κα ιεθεηδεεί
επζζηδιμκζηά δ πμζυηδηα ηδξ ζοιιεημπήξ, μζ αθθαβέξ ζημ ααειυ ζοιιεημπήξζηζξ
δδιμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ δ δοκαιζηή ηδξ ζπέζδξ ηςκ ιεθχκ ηδξ μιάδαξ πμο
ζοιιεηέπεζ. Ξέθμξ εα είπε εκδζαθένμκ κα ιεθεηδεεί δ δζάποζδ ηδξ δδιμηναηζηήξ
δζδαζηαθίαξ εηηυξ ημο ιαεδηζημφ ζοιαμοθίμο ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ αιζβχξ ζηζξ
ιαεδζζαηέξ ακάβηεξ ηςκ παζδζχκ ηαζ ζοκδέμκηαζ ιε ηα εκδζαθένμκηά ημοξ.
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Νεξίιεςε
Ξα ζζπφμκηα πνμβναιιαηζηά ηείιεκα βζα ηδ βθςζζζηή δζδαζηαθία ημο Γοικαζίμο (ΔΑΛΛΝ ηαζ ΏΛΝ)
θαίκεηαζ υηζ οζμεεημφκ -θναζηζηά ημοθάπζζημ-ηζξ ανπέξ ηδξ θεζημονβζηήξ ιεευδμο βζα ηδ
δζδαζηαθία ηςκ ηακυκςκ ημο ζοζηήιαημξ ηδξ κεμεθθδκζηήξ βθχζζαξ. Ώηυιδ πζμ ζαθήξ είκαζ δ
οζμεέηδζδ ηςκ θεζημονβζηχκ ακηζθήρεςκ ζηα ΐζαθία Αηπαζδεοηζημφ, ιε πζμ παναηηδνζζηζηή εκ
πνμηεζιέκς ηδκ ακαθμνά ζε ακαηαθοπηζηέξ ηαζ επαβςβζηέξ δζαδζηαζίεξ ζοκεζδδημπμίδζδξ ηςκ
βναιιαηζηχκ θαζκμιέκςκ. Κ ζηυπμξ υιςξ αοηυξ εκ ιένεζ ιυκμ οθμπμζείηαζ ζηα ακηίζημζπα ζπμθζηά
εβπεζνίδζα, ηα μπμία πνμςεμφκ ηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ
επαβςβζηά (απυ ηα παναδείβιαηα ζηδ εεςνία). Εάηζ ηέημζμ υιςξ δε ζδιαίκεζ μπςζδήπμηε υηζ ηα
βναιιαηζηά θαζκυιεκα ακαηαθφπημκηαζ» απυ ημοξ ιαεδηέξ, δεδμιέκμο υηζ ελεηάγμκηαζ ιέζα ζε
πνμηαζζαηά παναδείβιαηα πμο πνμένπμκηαζ αέααζα απυ ηα ηείιεκα ημο ζπμθζημφ αζαθίμο, αθθά
ζηδκ πνάλδ πνδζζιμπμζμφκηαζ εηηυξ ημο ζοιθναζηζημφ ηαζ επζημζκςκζαημφ ημοξ πθαζζίμο, ιε
απμηέθεζια κα αηονχκεηαζ δ πνμζπάεεζα ζοκεζδδημπμίδζδξ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ βθςζζζηχκ
δμιχκ. Απεζδή υιςξ δ θεζημονβία ηςκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ ηαζ δμιχκ κμείηαζ ςξ ζοιαμθή ζηδκ
εδναίςζδ ηδξ επζημζκςκίαξ, βζ‘ αοηυ ηαζ δ ζοκεζδδημπμίδζή ηδξ, ηαζ αηυιδ πενζζζυηενμ δ
ακαηάθορή ηδξ απυ ημοξ ιαεδηέξ, είκαζ εθζηηή ζε πθαίζζα «πναβιαηζηήξ» πνήζδξ ηδξ βθχζζαξ,
υπμο πανάβεηαζ επζημζκςκζαηυ απμηέθεζια ηαζ αέααζα ιε αλζμπμίδζδ ηδξ δζαζζεδηζηήξ βκχζδξ πμο
δζαεέημοκ. Δεδμιέκμο υηζ ζηζξ ζζπφμοζεξ ζημ εθθδκζηυ ζπμθείμ ζοκεήηεξ δεκ είκαζ πάκημηε εθζηηή δ
αλζμπμίδζδ ηςκ ιαεδηζηχκ ηεζιέκςκ ιε ζηυπμ ηδ ζοθθμβζηή επελενβαζία ηαζ επακαδζαηφπςζή
ημοξ, μ εηπαζδεοηζηυξ ιπμνεί, αλζμπμζχκηαξ ηείιεκα ημο ζπμθζημφ αζαθίμο, κα «ζηήκεζ» δζδαηηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ ιε ηεπκζηέξ υπςξ δ απμδυιδζδ ηεζιέκςκ, δ ακηζηαηάζηαζδ, δ αθαίνεζδ, δ αθθαβή
εέζδξ ηςκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ η.θπ. μζ μπμίεξ δίκμοκ ζημοξ ιαεδηέξ ηδ δοκαηυηδηα κα
απμηζιμφκ ημ επζημζκςκζαηυ απμηέθεζια ηαζ κα μδδβμφκηαζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ θεζημονβίαξ
ζοβηεηνζιέκςκ ιμνθμζοκηαηηζηχκ δμιχκ. Νημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ εζζήβδζήξ ιμο πανμοζζάγς έκα
εκδεζηηζηυ πανάδεζβια θεζημονβζηήξ δζδαζηαθίαξ ηδξ δμιήξ ηδξ βθχζζαξ πμο έπεζ ςξ επίηεκηνμ
ημκ θεζημονβζηυ νυθμ ημο επζεέημο.
Θέμεηο-θιεηδηά: βθχζζα, δμιή, θεζημονβζηή δζδαζηαθία, ακαηάθορδ, επζημζκςκία.

1. Γηζαγσγή
πςξ είκαζ βκςζηυ, ημ 2006 ζοββνάθδηακ αζαθία βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ Θεμεθθδκζηήξ
Γθχζζαξ ημο Γοικαζίμο, βζα κα οθμπμζήζμοκ ημ Ώκαθοηζηυ Λνυβναιια Νπμοδχκ (εθελήξ:
ΏΛΝ) ημο ιαεήιαημξ ζημ πθαίζζμ ημο ζζπφμκημξ ςξ ηαζ ζήιενα Δζαεειαηζημφ Ακζαίμο
Λθαζζίμο Λνμβνάιιαημξ Νπμοδχκ (εθελήξ: ΔΑΛΛΝ), ηα μπμία ζοκηάπεδηακ ημ 2003. Ξμ
δζδαηηζηυ παηέημ ηάεε ηάλδξ πενζθάιαακε ημ ΐζαθίμ Ηαεδηή (εθελήξ: ΐΑ), ημ Ξεηνάδζμ
Ανβαζζχκ (εθελήξ: ΞΑ) ηαζ ημ ΐζαθίμ Αηπαζδεοηζημφ (εθελήξ: ΐΑ). Ώπυ ηδκ δεηαεηή δζδαηηζηή
πνήζδ ηςκ εβπεζνζδίςκ αοηχκ έπεζ πζα ζοζζςνεοεεί δζδαηηζηή ειπεζνία δ μπμία έπεζ
ακαδείλεζ ηα εεηζηά ηαζ ηα ανκδηζηά ζημζπεία ημοξ. Νημ ιεηαλφ υιςξ ηδκ ίδζα πνμκζηή
πενίμδμ ζημ πχνμ ηδξ βθςζζμδζδαηηζηήξ επζζηήιδξ έπμοκ ζδιεζςεεί ιεβάθεξ ελεθίλεζξ μζ
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μπμίεξ έπμοκ δδιζμονβήζεζ κέα δεδμιέκα πμο υπζ ιυκμ ιαξ επζηνέπμοκ, αθθά ηαζ ιαξ
οπμπνεχκμοκ κα ζηαεμφιε απέκακηί ημοξ ιε ζφβπνμκδ ηνζηζηή ιαηζά.
Ηεηαλφ ηςκ ααζζηχκ ανπχκ πμο ζοκαπμηεθμφκ ημ πθαίζζμ βζα ιζα ζφβπνμκδ
δζδαηηζηή πνμζέββζζδ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Θεμεθθδκζηήξ Γθχζζαξ ηεκηνζηή εέζδ ηαηέπεζ δ
ανπή ηδξ θεζημονβζηήξ δζδαζηαθίαξ ηδξ δμιήξ ηδξ βθχζζαξ, ηδκ μπμία νδηά οζμεεημφκ ηα
ζζπφμκηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα (ΔΑΛΛΝ ηαζ ΏΛΝ). Νηδκ εζζήβδζδ πμο αημθμοεεί, εα
επζπεζνήζς κα δείλς ημ ααειυ ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ αλζμπμζμφκ ηδ θεζημονβζηή
δζδαζηαθία ηδξ δμιήξ ηδξ βθχζζαξ ηα ζζπφμκηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα ηδξ Θεμεθθδκζηήξ
Γθχζζαξ ημο Γοικαζίμο ηαζ εκηέθεζ ημοξ πενζμνζζιμφξ ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ αλζμπμίδζήξ
ημοξ ζηδ δζδαηηζηή πνάλδ.
2. Ε ιεηηνπξγηθή δηδαζθαιία ηεο δνκήο ηεο γιώζζαο ζηα ηζρύνληα πξνγξακκαηηθά
θείκελα θαη ζρνιηθά εγρεηξίδηα
2.1. Ηξηηηθή ησλ πξνγξακκαηηθψλ θεηκέλσλ
Ξα ζζπφμκηα πνμβναιιαηζηά ηείιεκα (:ΔΑΛΛΝ ηαζ ΏΛΝ) βζα ηδ βθςζζζηή δζδαζηαθία ημο
Γοικαζίμο θαίκεηαζ υηζ οζμεεημφκ -θναζηζηά ημοθάπζζημ- ηζξ ανπέξ ηδξ θεζημονβζηήξ
ιεευδμο βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ ηακυκςκ ημο ζοζηήιαημξ ηδξ κεμεθθδκζηήξ βθχζζαξ.
Λνάβιαηζ οπάνπμοκ ζηα ηείιεκα αοηά ηάπμζεξ –υπζ ζδιακηζηέξ ηαηά ηδ βκχιδ ιμοακαθμνέξ πμο δίκμοκ ηδκ εκηφπςζδ υηζ δ δζδαζηαθία ηδξ βθχζζαξ ηςκ
βναιιαηζημζοκηαηηζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ζπδιάηςκ απμζημπεί ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ
θεζημονβίαξ ημοξ ζηδκ πνυηαζδ ή ζημ θυβμ (Παηγδζαααίδδξ, 2007). Ακδεζηηζηέξ είκαζ π.π.
ακαθμνέξ ημο ηφπμο «Θα είκαζ ζε εέζδ κα ακαβκςνίγμοκ ηα δμµζηά ηαζ βναµµαηζηά
ζημζπεία ηδξ κεμεθθδκζηήξ βθχζζαξ ζημκ πνμηαζζαηυ ηαζ ηεζµεκζηυ θυβμ, χζηε κα
ηαηακμμφκ ηαζ κα αζηζμθμβμφκ ηαζ ηζξ ηοπυκ πανεηηθίζεζξ ή ακαηνμπέξ ηςκ παναπάκς
ζημζπείςκ» (ΔΑΛΛΝ, 49). «Θα ακηζθδθεεί μ ιαεδηήξ ηδ θεζημονβία ημο μοζζαζηζημφ ζηδκ
πνυηαζδ …κα ακηζθδθεεί μ ιαεδηήξ ηδ θεζημονβία ημο επζεέημο ζηδκ πνυηαζδ … κα
ακηζθδθεεί μ ιαεδηήξ ηδ θεζημονβία ημο οπμηεζιέκμο ζηδκ πνυηαζδ ηηθ.» (ΏΛΝ, 51, 52, 53).
Ώηυιδ πζμ ζαθήξ είκαζ δ οζμεέηδζδ ηςκ θεζημονβζηχκ ηάζεςκ ηαζ ακηζθήρεςκ βζα ηδ
βθςζζζηή δζδαζηαθία ζηα ΐΑ, ζηα μπμία πνμηείκμκηαζ δναζηδνζυηδηεξ πμο μδδβμφκ ημοξ
ιαεδηέξ ζηδκ ηαηακυδζδ δμιχκ ηδξ βθχζζαξ, ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ πνήζδξ ηαζ ηδξ
θεζημονβζηήξ ημοξ αλίαξ (ΐΑ, 3, 9). Ηάθζζηα δ θεζημονβζηή ηάζδ δεκ πενζμνίγεηαζ ζηδκ
ηαηακυδζδ ηδξ θεζημονβίαξ βθςζζζηχκ δμιχκ ηαζ θαζκμιέκςκ, αθθά ακαθένεηαζ ηαζ ζηδ
θεζημονβζηή πνήζδ ηδξ βθχζζαξ ζε δζάθμνα πενζαάθθμκηα ηαζ επίπεδα (Παηγδζαααίδδξ,
2007). Παναηηδνζζηζηή είκαζ εκ πνμηεζιέκς ηαζ δ ακαθμνά ζε επαβςβζηέξ δζαδζηαζίεξ
ζοκεζδδημπμίδζδξ ηςκ βναιιαηζηχκ θαζκμιέκςκ «Αίκαζ θακενυ υηζ μδδβμφιαζηε
επαβςβζηά ζηδ εεςνία ιέζα απυ ηδ ιεθέηδ ηςκ ακηίζημζπςκ θαζκμιέκςκ ζηα ηείιεκα»
(ΐΑ, 2, 7) «Κζ ακαηαθοπηζηέξ επαβςβζηέξ δζαδζηαζίεξ μδδβμφκ ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ
βναιιαηζηχκ θαζκμιέκςκ» (ΐΑ, 3, 9).
2.2. Ηξηηηθή ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ
Ιεηζκχκηαξ ακηίζηνμθα μθείθμοιε κα παναδεπεμφιε υηζ δ ιέεμδμξ ιε ηδκ μπμία ηα
ζζπφμκηα εβπεζνίδζα -υπςξ ζοκέααζκε ςξ έκα ζδιείμ ηαζ ιε ηα πνμδβμφιεκα- πνμςεμφκ
ηδκ εη ιένμοξ ηςκ ιαεδηχκ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ
είκαζ ζαθχξ δ επαβςβζηή, ιε ηδ εεςνία κα πνμηφπηεζ ιέζα απυ ηα παναδείβιαηα. Εάηζ
ηέημζμ υιςξ δε ζδιαίκεζ μπςζδήπμηε υηζ ηα βναιιαηζηά θαζκυιεκα «ακαηαθφπημκηαζ»
απυ ημοξ ιαεδηέξ, υπςξ οπμζηδνίγμοκ μζ ζοκηάηηεξ ηςκ εβπεζνζδίςκ, ιζαξ ηαζ ηα
παναδείβιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, εκχ είκαζ αοεεκηζηά, ανίζημκηαζ εηηυξ
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επζημζκςκζαημφ πθαζζίμο, έηζζ πμο πμθφ δφζημθα βίκεηαζ ακηζθδπηή δ θεζημονβία ημο οπυ
ελέηαζδ ηάεε θμνά βθςζζζημφ θαζκμιέκμο (Παναθαιπυπμοθμξ, & Παηγδζαααίδδξ, 1997).
Ηε ιζα πνχηδ ιαηζά θαίκεηαζ υηζ δ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ είκαζ ζοκδεδειέκδ
ιε ηα ηείιεκα ηαζ υηζ ηα βθςζζζηά θαζκυιεκα ελεηάγμκηαζ ιε ηδ πνήζδ πνμηαζζαηχκ
παναδεζβιάηςκ ιέζα ζηα ηείιεκα. Νηδκ πνάλδ υιςξ, ιε ημκ ηνυπμ πμο απμιμκχκμκηαζ
ηαζ παναηίεεκηαζ ηα παναδείβιαηα αοηά, πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ θνάζεζξ απμπθαζζζςιέκεξ
απυ ηα ζοιθναγυιεκά ημοξ, ιζαξ ηαζ πναηηζηά δεκ είκαζ εθζηηυ δ ηάλδ βζα ηάεε έκα απυ
ηα δεηάδεξ παναδείβιαηα κα επζζηνέθεζ ζημ ακηίζημζπμ ηείιεκμ, βζα κα ημ δεζ
πθαζζζςιέκμ, υπςξ πνμηείκεηαζ απυ ημ βθςζζζηυ εβπεζνίδζμ. Γ πενζζηαζζαηή αοηή
επζζηνμθή ζε δζάθμνα ηείιεκα εηηυξ ημο υηζ απαζηεί πμθφ απυ ημκ μφηςξ ή άθθςξ
θζβμζηυ δζαεέζζιμ πνυκμ, δεκ έπεζ πζα κυδια, ιζαξ ηαζ δ μοζζαζηζηή επαθή ιε ημ
πενζεπυιεκμ ηαζ ημ επζημζκςκζαηυ πθαίζζμ ηςκ ακηίζημζπςκ ηεζιέκςκ έπεζ βίκεζ ζε άθθδ
πνμκζηή ζηζβιή.
Απεζδή υιςξ δ θεζημονβία ηςκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ ηαζ δμιχκ δεκ κμείηαζ πανά ςξ
ζοιαμθή ζηδκ εδναίςζδ ηδξ επζημζκςκίαξ, βζ‘ αοηυ ηαζ δ ζοκεζδδημπμίδζή ηδξ ηαζ -αηυιδ
πενζζζυηενμ- δ ακαηάθορή ηδξ απυ ημοξ ιαεδηέξ δεκ είκαζ εθζηηή πανά ιυκμ ζε πθαίζζα
πναβιαηζηήξ πνήζδξ ηδξ βθχζζαξ, υπμο πανάβεηαζ επζημζκςκζαηυ απμηέθεζια ηαζ υπζ ιε
παναδείβιαηα απμημιιέκα απυ ηδ πνήζδ (Ηπαµπζκζχηδξ, 1999). Λναηηζηά αοηυ ζδιαίκεζ
πςξ είκαζ ακάβηδ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηείιεκα πμο έπμοκ παναβάβεζ είηε μζ ίδζμζ μζ
ιαεδηέξ είηε άθθμζ πνήζηεξ ηδξ βθχζζαξ ηαζ κα αλζμπμζείηαζ δ δζαζζεδηζηή βκχζδ πμο
δζαεέημοκ ηυζμ βζα ημ βθςζζζηυ ζφζηδια ηαζ ημοξ ηακυκεξ πμο δζέπμοκ ηδ θεζημονβία
ημο υζμ ηαζ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα πνήζδξ ηςκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ ζε δζάθμνεξ
πενζζηάζεζξ επζημζκςκίαξ (Παναθαιπυπμοθμξ & Παηγδζαααίδδξ, 1997).
Δεδμιέκμο υηζ ζηζξ ζζπφμοζεξ ζημ εθθδκζηυ ζπμθείμ ζοκεήηεξ δεκ είκαζ πάκημηε
εθζηηή δ αλζμπμίδζδ ηςκ ιαεδηζηχκ ηεζιέκςκ ιε ζηυπμ ηδ ζοθθμβζηή επελενβαζία ηαζ
επακαδζαηφπςζή ημοξ, μ εηπαζδεοηζηυξ, πνμηεζιέκμο κα αμδεήζεζ ημοξ ιαεδηέξ ημο κα
μδδβδεμφκ ακαηαθοπηζηά ηαζ επαβςβζηά ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ζοβηεηνζιέκςκ
ιμνθμζοκηαηηζηχκ δμιχκ, ιπμνεί κα αλζμπμζεί ηείιεκα ημο ζπμθζημφ αζαθίμο ηαζ κα
«ζηήκεζ» δζάθμνεξ δζδαηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ιε ηεπκζηέξ υπςξ δ απμδυιδζδ ηεζιέκςκ, δ
ακηζηαηάζηαζδ, δ αθαίνεζδ, δ αθθαβή εέζδξ ηςκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ ημοξ ηηθ. μζ μπμίεξ
δίκμοκ ζημοξ ιαεδηέξ ηδ δοκαηυηδηα κα απμηζιμφκ πανάθθδθα ηαζ ημ επζημζκςκζαηυ
απμηέθεζια πμο ηάεε θμνά δδιζμονβείηαζ (Παναθαιπυπμοθμξ & Παηγδζαααίδδξ, 1997).
Λανάθθδθα είκαζ απμθφηςξ ακαβηαίμ ηαηά ηδ δζδαζηαθία ηδξ δμιήξ ηδξ βθχζζαξ μ
εηπαζδεοηζηυξ κα απμθεφβεζ ηδκ –ζοκήεδ είκαζ αθήεεζα– έιθαζδ ζηδ ιεηαβθχζζα, δ
μπμία υπςξ είκαζ θοζζηυ δδιζμονβεί επζπθέμκ δοζημθίεξ ζημοξ πενζζζυηενμοξ ιαεδηέξ,
ηαζ κα επζκμεί ζοπκά ηαζ ακάθμβα ιε ημ επίπεδμ ηδξ ηάλδξ ημο εκαθθαηηζημφξ ηνυπμοξ
δζδαζηαθίαξ, πζμ εοπάνζζημοξ ηαζ ηεθζηά πζμ απμηεθεζιαηζημφξ.
Λνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή ηζκείηαζ δ δίςνδ δεζβιαηζηή δζδαζηαθία πμο
πανμοζζάγεηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ιε ηδκ μπμία επζδζχηεηαζ μζ ιαεδηέξ κα ηαηακμήζμοκ ηδ
θεζημονβία ημο επζεέημο ζημκ θυβμ, ηάηζ πμο πενζθαιαάκεηαζ ζηδ «δζδαηηέα φθδ» ημο
ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο ηδξ Ώ΄ Γοικαζίμο (Οπμεκυηδηα ΐ2 ηδξ 4δξ εκυηδηαξ). Γ ζοβηεηνζιέκδ
δζδαηηζηή αοηή δμηζιή εθανιυζηδηε ζε πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ ανηεηέξ θμνέξ ζηα πθαίζζα
ηςκ δεζβιαηζηχκ δζδαζηαθζχκ πμο πναβιαημπμζχ ζε ζπμθεία ηδξ πενζμπήξ εοεφκδξ ιμο.
Λνμηεζιέκμο κα βίκεζ ζαθέζηενδ δ δζδαηηζηή πνυηαζδ, είκαζ πνήζζιμ πνχηα κα
πενζβνάρς ζφκημια ιζα δζδαζηαθία πμο αημθμοεεί πζζηά ημ ζζπφμκ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ
ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα πνμαχ ζε ακαθοηζηή πενζβναθή ηδξ εκαθθαηηζηήξ δζδαηηζηήξ εηδμπήξ
ηδκ μπμία πνμηείκς.
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3. Έλα παξάδεηγκα δηδαζθαιίαο ηεο δνκήο ηεο γιώζζαο: Ε ιεηηνπξγηθή δηδαζθαιία
ηνπ επηζέηνπ
3.1. Ε δηδαζθαιία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ επηζέηνπ κε βάζε ην ηζρχνλ δηδαθηηθφ
πξφηππν
Ήδδ ζημοξ πνμμνβακςηέξ ηδξ 4δξ εκυηδηαξ ημο ΐΗ ηδξ Ώ΄ Γοικαζίμο (―Φνμκηίγς ηδ
δζαηνμθή ηαζ ηδκ οβεία ιμο») δίκεηαζ δ πθδνμθμνία υηζ μζ ιαεδηέξ εα δζδαπεμφκ ιεηαλφ
ηςκ άθθςκ ηαζ «ημκ νυθμ ημο επζεέημο ζηδκ πνυηαζδ». Αθαθνά ηνμπμπμζδιέκδ ηαζ πνμξ
ιζα πζμ θεζημονβζηή ηαηεφεοκζδ είκαζ δ δζαηφπςζδ ημο δζδαηηζημφ ζηυπμο ζημ ΐΑ (ζ. 58),
υπμο επί θέλεζ μνίγεηαζ πςξ μ ζηυπμξ πμο ηίεεηαζ είκαζ μζ ιαεδηέξ «κα ελμζηεζςεμφκ ιε ηζξ
ηθίζεζξ ηαζ ηδ θεζημονβία ηςκ επζεέηςκ ζημ θυβμ». Λχξ επζπεζνείηαζ κα επζηεοπεεί μ
ζηυπμξ ιε ημοξ δζαεέζζιμοξ ιαεδζζαημφξ πυνμοξ ημο ΐΗ; Ώξ δμφιε ζφκημια ηζξ αζηήζεζξ
ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο πενζθαιαάκεζ δ ζπεηζηή οπμεκυηδηα ΐ2, δ μπμία έπεζ ημκ ηίηθμ
«Απζεεηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ» πμο, ακ δεκ είκαζ παναπθακδηζηυξ, ζίβμονα δεκ έπεζ πθήνδ
ακηζζημζπία πνμξ ημκ δζαηδνοβιέκμ δζδαηηζηυ ζηυπμ.
Κζ ιαεδηέξ ανπζηά ηαθμφκηαζ ιε ηνεζξ αζηήζεζξ ηδξ ηαηδβμνίαξ «Aημφς ηαζ ιζθχ»
κα λακαδμφκ μνζζιέκεξ μκμιαηζηέξ θνάζεζξ πμο εκηυπζζακ ζηα εζζαβςβζηά ηείιεκα 1, 2
ηαζ 3, πνμηεζιέκμο κα ανμοκ πμζα ζδζυηδηα δίκεζ ηάεε επίεεημ ζημ ηάεε μοζζαζηζηυ, κα
πνμζέλμοκ ηοπυκ δζαθμνέξ βέκμοξ, πηχζδξ ή ανζειμφ ηαζ κα πενζβνάρμοκ ζηδ ζοκέπεζα
ηζ έθαβακ ζημ πνςζκυ ημοξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηα ηαηάθθδθα επίεεηα πμο κα απμδίδμοκ
ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ ηνμθίιςκ πμο ηαηακάθςζακ. Ώημθμοεμφκ ηέζζενζξ αζηήζεζξ ηδξ
ηαηδβμνίαξ «Δζααάγς ηαζ βνάθς» ιε αάζδ ηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ ανπζηά ηαθμφκηαζ κα
οπμβναιιίζμοκ ζηα ηείιεκα 4 ηαζ 5 ηα επίεεηα ιαγί ιε ηα μοζζαζηζηά πμο πνμζδζμνίγμοκ
ηαζ κα ηα ιεηαθένμοκ ζε πίκαηα πμο αημθμοεεί ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα παναηδνήζμοκ ηζ
αθθάγεζ, ακ δζααάζμοκ ηα ηείιεκα πςνίξ ηα επίεεηα ηαζ κα ηα αθθάλμοκ ιε ζοκχκοια ή
ακηχκοια. Ηε ηδκ ηνίηδ άζηδζδ μζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα ακαγδηήζμοκ ηαζ κα
ηαηαβνάρμοκ επζεεηζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ ζηα ηείιεκα 1 ηαζ 6 ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα
πνδζζιμπμζήζμοκ ηάπμζμοξ ζε έκα ηείιεκμ πμο εα ημοξ γδηάεζ απυ ημοξ βμκείξ ημοξ κα
πνμζέπμοκ πχξ ηνέθμκηαζ ηα παζδζά ημοξ. Ξέθμξ, ιε ηδκ άζηδζδ 4 μζ ιαεδηέξ ανίζημοκ
επίεεηα ζηα πνμδβμφιεκα ηείιεκα, ηα μπμία δε θεζημονβμφκ ςξ επίεεηα.
ξ επζζηέβαζια ηςκ αζηήζεςκ αοηχκ μζ ιαεδηέξ δζααάγμοκ έημζιμ ιέζα ζε πθαίζζμ
ημ ζοιπέναζια «Ηαεαίκς υηζ: 1. Ξμ επίεεημ ιπμνεί κα πνμζδζμνίγεζ έκα μοζζαζηζηυ ηαζ κα
ημο δίκεζ ιζα (ιυκζιδ) ζδζυηδηα. Νε αοηή ηδκ πενίπηςζδ θέιε υηζ θεζημονβεί ςξ επζεεηζηυξ
πνμζδζμνζζιυξ ηαζ 2. Ώοηυξ μ πνμζδζμνζζιυξ είκαζ ζημ ίδζμ βέκμξ, ζηδκ ίδζα πηχζδ ηαζ
ζημκ ίδζμ ανζειυ ιε ημ μοζζαζηζηυ».
Γ δζδαηηζηή εηδμπή πμο οπμζηδνίγεηαζ απυ ημ ΐΗ εηηυξ απυ ηα πμθθά πναηηζηά
πνμαθήιαηα πμο δδιζμονβεί (π.π. απχθεζα πνυκμο ιε ηδκ απμζπαζιαηζηή ηαζ ζοκεπή
επζζηνμθή ζε πμθθά ηαζ δζαθμνεηζηά άζπεηα ιεηαλφ ημοξ ηείιεκα ηαζ ηεθζηά ηυπςζδ βζα
ημοξ ιαεδηέξ ηηθ.), θαζκμιεκζηά αημθμοεεί ημ θεζημονβζηυ ιμκηέθμ δζδαζηαθίαξ ηδξ
δμιήξ, αθθά ζηδκ πνάλδ αημθμοεεί έκα δμιζζηζηυ ηαζ ρεοδμεπαβςβζηυ ιμκηέθμ, ημ μπμίμ
ιέζα απυ ηδ ιίιδζδ, ηδκ αοημιαημπμίδζδ ηαζ ηδκ ελάζηδζδ ιε παναδείβιαηα πμο έπμοκ
ςξ ιμκάδα ακάθοζδξ ηδκ θέλδ ηαζ ηδκ πνυηαζδ πνμζθένεζ έημζιδ ηδ βκχζδ ηδκ μπμία μζ
ιαεδηέξ οπμηίεεηαζ πςξ επαβςβζηά ιαεαίκμοκ (Ηήηζδξ, 2004). Αίκαζ αιθίαμθμ ακ ιε
παναδείβιαηα λεημιιέκα απυ ηα ηείιεκά ημοξ ηαζ εηηυξ επζημζκςκζαημφ πθαζζίμο μζ
ιαεδηέξ ηεθζηά εα ιπμνέζμοκ κα ακαηαθφρμοκ ηδ θεζημονβία ημο επζεέημο ζημ θυβμ ηαζ
ιάθζζηα ακελάνηδηα απυ ημ ηεζιεκζηυ είδμξ. Νηδκ πνάλδ δ δζδαηηζηή αοηή εηδμπή
ζοβηεκηνχκεζ πμθθά απυ ηα παναηηδνζζηζηά ιζαξ παναδμζζαηήξ βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ
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ζηδκ μπμία δίκεηαζ έιθαζδ ζηδ ιεηαβθχζζα ηαζ υπζ ζηδκ ίδζα ηδ βθχζζα, εκχ δεκ
πνμςεεί πναβιαηζηά ηαζ μοζζαζηζηά ηδκ δζαηδνοβιέκδ ηεζιεκμηεκηνζηυηδηα
(Ηαηζαββμφναξ, 2009). Γ ζδιακηζηυηενδ αδοκαιία ηδξ υιςξ είκαζ υηζ μζ ηακυκεξ ημο
βθςζζζημφ ζοζηήιαημξ δεκ «ακαηαθφπημκηαζ» απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ιαεδηέξ, αθθά ημοξ
δίκμκηαζ ςξ έημζιδ βκχζδ. Έηζζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηά ηδξ είκαζ αιθίαμθδ αηυιδ ηαζ ζε
ηαεανά βκςζηζηυ επίπεδμ.
3.2. Γλαιιαθηηθή πξφηαζε δηδαζθαιίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ επηζέηνπ
Ξμ ενχηδια πμο εη ηςκ πναβιάηςκ ηίεεηαζ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ πανμοζίαζδ είκαζ πχξ
ιπμνεί κα βίκεζ δ δζδαζηαθία ιαξ πζμ θεζημονβζηή, πςνίξ κα αθθάλμοκ δναιαηζηά ηα
δζδαηηζηά ιέζα ηαζ μ δζδαηηζηυξ ζηυπμξ. Νε έκα ηέημζμ ενχηδια επζπεζνχ κα απακηήζς ιε
ηδ εκαθθαηηζηή δζδαηηζηή εηδμπή ηδκ μπμία πνμηείκς ζηδ ζοκέπεζα.
3.2.1.Πν ζθεπηηθφ
Εφνζμξ ζηυπμξ ηδξ πνμηεζκυιεκδξ δζδαηηζηήξ εηδμπήξ είκαζ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ μζ
ιαεδηέξ ηδ θεζημονβία ημο επζεέημο ιέζα ζημ ηείιεκμ ιε ηνυπμ αζςιαηζηυ, πμο
εθαπζζημπμζεί ή ηαζ απμθεφβεζ ηεθείςξ ηδ πνήζδ δοζκυδηςκ ιεηαβθςζζζηχκ υνςκ,
ακαηαθοπηζηυ ηαζ επαβςβζηυ, πμο μδδβεί ημκ ιαεδηή ζηδκ ακαηάθορδ ημο ηακυκα ιέζα
απυ ηδ βθςζζζηή πνήζδ, ηαζ -ηονίςξ- παζβκζχδδ ηαζ εοπάνζζημ, πμο αλζμπμζεί ηδκ μιαδζηή
δζδαζηαθία.
3.2.2. Μξγάλσζε ηεο ηάμεο
Ώνπζηά μζ ιαεδηέξ ενβάγμκηαζ ζε μθμιέθεζα, ζηδ ζοκέπεζα ζε μιάδεξ ηαζ ζημ ηέθμξ βίκεηαζ
ζογήηδζδ ηαζ πάθζ ζηδκ μθμιέθεζα ηδξ ηάλδξ.
3.2.3.Νεξηγξαθή ηεο δηδαζθαιίαο
Λνζκ απυ ημ ιάεδια επέθελα έκα απυ ηα εζζαβςβζηά ηείιεκα πμο ανίζημκηαζ ζηδκ 4 δ
εκυηδηα ημο ιαεδηζημφ εβπεζνζδίμο, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημ ηείιεκμ 2 (αθ. Λανάνηδια).
Φοζζηά εα ιπμνμφζε κα πνδζζιμπμζδεεί ηάπμζμ άθθμ ηείιεκμ είηε απυ ημ ΞΑ είηε επζθμβήξ
ηςκ ιαεδηχκ ή δζηήξ ιμο, ιε ηνζηήνζα αθεκυξ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ αθεηένμο
ηδ ζοζπέηζζδ ηςκ εζδζηχκ ιμνθμζοκηαηηζηχκ δμιχκ ημο ηεζιέκμο ιε ημ ηεζιεκζηυ είδμξ
ηαζ εκ πνμηεζιέκς ηδκ πανμοζία πμθθχκ επζεέηςκ ζε έκα ηείιεκμ πενζβναθζηυ
(Παηγδζαααίδδξ, 2005).
Νηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ δ μθμιέθεζα ηδξ ηάλδξ ιεθέηδζε, ενβάζηδηε ηαζ
ζογήηδζε πάκς ζημ ηείιεκμ ζπεηζηά ιε ημ εέια, ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηα βθςζζζηά
παναηηδνζζηζηά ημο ζε ζοζπέηζζδ ιε ημκ ζημπυ ημο ζοκηάηηδ ημο. Αζηζάγμκηαξ ηδ
ζογήηδζδ ζημ επίεεημ ςξ ααζζηυ βθςζζζηυ ιέζμ γήηδζα απυ ημοξ ιαεδηέξ, αθμφ
εκημπίζμοκ ηαζ οπμβναιιίζμοκ υθα ηα επίεεηα ημο ηεζιέκμο, κα πνμζπαεήζμοκ κα ημ
δζααάζμοκ λακά πςνίξ αοηά, πνμηεζιέκμο κα ακηζθδθεμφκ υηζ ηάπμζα απυ αοηά ιπμνμφκ
ηαζ κα παναθεζθεμφκ, πςνίξ κα πθήηηεηαζ δ αηεναζυηδηα ημο ηεζιέκμο, εκχ ηάπμζα δεκ
ιπμνμφκ κα παναθεζθεμφκ, βζαηί θεζημονβμφκ ςξ μοζζαζηζηά. Ηε αθμνιή ηδκ
παναηήνδζδ αοηή έβζκε ζογήηδζδ βζα ηδκ μοζζαζηζημπμίδζδ ημο επζεέημο.
Κθμηθδνχκμκηαξ ημ πνχημ ιένμξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηάθεζα ημοξ ιαεδηέξ κα
πνμαθδιαηζζημφκ βζα ημ απμηέθεζια πμο δδιζμονβείηαζ ζημ κυδια ημο ηεζιέκμο ανπζηά
ιε ηδκ αθαίνεζδ υζςκ επζεέηςκ είκαζ δοκαηυ κα παναθεζθεμφκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιε ηδκ
πνμζεήηδ ημοξ, πνμηεζιέκμο έηζζ κα βίκεζ ακαθμνά ζηδκ ζδιαζζμθμβζηή θεζημονβία ημο
επζεέημο.
Νηδ δεφηενδ θάζδ μζ ιαεδηέξ πςνίζηδηακ ζε 4 μιάδεξ, πνμηεζιέκμο κα ενβαζημφκ
μιαδζηά ιε ακηίζημζπα θφθθα ενβαζίαξ (Παηγδζαααίδδξ, 2000). Ώπμζημθή ηάεε μιάδαξ
ήηακ κα επζθένεζ ηάπμζα ηνμπμπμίδζδ ζηα επίεεηα ημο ηεζιέκμο πμο ζοκμδεφμοκ
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μοζζαζηζηά, πνμηεζιέκμο κα απμηζιδεεί ημ ακηίζημζπμ επζημζκςκζαηυ απμηέθεζια. Έηζζ,
απυ ηδκ πνχηδ μιάδα γδηήεδηε κα αθθάλεζ ημ βέκμξ ημοξ, απυ ηδ δεφηενδ ηδκ πηχζδ
ημοξ, απυ ηδκ ηνίηδ ημκ ανζειυ ημοξ ηαζ απυ ηδκ ηέηανηδ ηδ εέζδ ημοξ. Κθμηθδνχκμκηαξ
ηδ δναζηδνζυηδηα αοηή μζ εηπνυζςπμζ ηςκ μιάδςκ δζάααγακ ιεβαθυθςκα ημ
ηνμπμπμζδιέκμ ηάεε θμνά ηείιεκμ, πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηςεεί ζηδκ πνάλδ πζα -ηαζ ιε
ανηεηή δυζδ βέθζμο πμο δδιζμονβμφζε δ αηνυαζδ ακεθθήκζζημο θυβμο- υηζ δεκ είκαζ
επζηνεπηυ κμδιαηζηά ηαζ επζημζκςκζαηά κα αθθάλμοιε ημ βέκμξ, ημκ ανζειυ ηαζ ηδκ
πηχζδ ηςκ επζεέηςκ πμο ζοκμδεφμοκ μοζζαζηζηά, εκχ δ αθθαβή ηδξ εέζδξ ημοξ δεκ
αθθάγεζ ημ κυδια, αθθά ημ φθμξ ημο ηεζιέκμο. Ξα ζοιπενάζιαηα ηάεε μιάδαξ
ηαηαβνάθδηακ ιε ηδ ζεζνά ζημκ πίκαηα ςξ ελήξ:
α. Ξμ επίεεημ, υηακ ζοκμδεφεζ μοζζαζηζηυ, ζοιθςκεί ιε αοηυ ζημ βέκμξ ηαζ ανζειυ
α. Ξμ επίεεημ, υηακ ζοκμδεφεζ μοζζαζηζηυ, ζοιθςκεί ιε αοηυ ζηδκ πηχζδ
β. Ξμ επίεεημ, υηακ ζοκμδεφεζ μοζζαζηζηυ, ζοιθςκεί ιε αοηυ ζημκ ανζειυ
δ. Ξμ επίεεημ ηακμκζηά ιπαίκεζ πνζκ ημ μοζζαζηζηυ ηαζ ζπακζυηενα ιεηά απυ αοηυ. Γ
αθθαβή ηδξ εέζδξ ημο δεκ αθθάγεζ ημ κυδια, αθθά ημ φθμξ ημο ηεζιέκμο
ξ ηαη΄ μίημκ ενβαζία γδηήεδηε απυ ημοξ ιαεδηέξ κα βνάρμοκ έκα πενζβναθζηυ
ηείιεκμ (80-100 θέλεςκ) βζα ημκ ηυπμ υπμο οπμεεηζηά πέναζακ ηζξ δζαημπέξ ημοξ ιε ηδκ
επζζήιακζδ υηζ ημ ηείιεκυ ημοξ πνυηεζηαζ κα ζοιπενζθδθεεί ζε δζαθδιζζηζηυ θοθθάδζμ
ιέζς ημο μπμίμο έκα ημονζζηζηυ βναθείμ εέθεζ κα πνμζεθηφζεζ ημονίζηεξ ζημκ ηυπμ αοηυ
βζα ηδκ επυιεκδ πνμκζά ηαζ υηζ εα αλζμθμβδεεί ιε ηνζηήνζμ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ
ηαηαθθδθυηδηα ηςκ επζεέηςκ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ (Εαηζανμφ, 2001).
3.2.4. Ηξηηηθή απνηίκεζε
Ηε ημ πανάδεζβια θεζημονβζηήξ δζδαζηαθίαξ ηδξ δμιήξ ηδξ βθχζζαξ πμο πανμοζίαζα
πνμζπάεδζα κα ακαδείλς ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο οπάνπμοκ βζα αλζμπμίδζδ ηςκ ζζπουκηςκ
εβπεζνζδίςκ ζημ πθαίζζμ ιζαξ ζφβπνμκδξ δζδαηηζηήξ πνμζέββζζδξ ημο ιαεήιαημξ ηδξ
Θεμεθθδκζηήξ Γθχζζαξ, ζημ μπμίμ δ ανπή ηδξ θεζημονβζηήξ δζδαζηαθίαξ ηδξ δμιήξ ηδξ
βθχζζαξ ηαηέπεζ ηεκηνζηή εέζδ. Λζμ ζοβηεηνζιέκα, ζοβηνίκμκηαξ ηδκ πνμηεζκυιεκδ
δζδαηηζηή εηδμπή ιε ημ ζζπφμκ δζδαηηζηυ πνυηοπμ ιπμνμφιε κα επζζδιάκμοιε ηζξ ελήξ
δζαθμνέξ (Παναθαιπυπμοθμξ & Παηγδζαααίδδξ, 1997):
ΐαζζηυξ ζηυπμξ ηδξ ήηακ μζ ιαεδηέξ κα μδδβδεμφκ ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ημο νυθμο ηαζ
ηδξ θεζημονβίαξ ημο επζεέημο υπςξ αοηυ θεζημονβεί ιέζα ζε μθμηθδνςιέκμ ηείιεκμ ηαζ υπζ
ζε απμιμκςιέκεξ θνάζεζξ.
Λανάθθδθα ζηυπμξ ήηακ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ ημ «κυδια» ή ημ επζημζκςκζαηυ
απμηέθεζια πμο πανάβεζ δ απυηθζζδ απυ ημκ ηακυκα ή δ ειπνυεεηδ πανααίαζδ ημο
ηακυκα.
Απζπεζνήεδηε κα «ακαηαθφρμοκ» ιέζα απυ ηδ πνήζδ ηαζ ηεθζηά κα δζαηοπχζμοκ
επαβςβζηά μζ ίδζμζ μζ ιαεδηέξ ημοξ ηακυκεξ πμο δζέπμοκ ηδ θεζημονβία ημο ζοβηεηνζιέκμο
βθςζζζημφ ζημζπείμο.
Δυεδηε έιθαζδ ζηδκ ίδζα βθχζζα ηαζ υπζ ζηδ ιεηαβθχζζα ηαζ εθαπζζημπμζήεδηε δ πνήζδ
ιεηαβθςζζζηχκ υνςκ.
Ακεαννφκεδηε δ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ.
4. Γπίινγνο
Ηε υζα ακέπηολα πνμδβμοιέκςξ πνμζπάεδζα κα δείλς πςξ, ιμθμκυηζ ηα πνμβναιιαηζηά
ηείιεκα (ΔΑΛΛΝ ηαζ ΏΛΝ) ηαζ ηα ΐΑ οζμεεημφκ ηδκ ανπή ηδξ θεζημονβζηήξ δζδαζηαθίαξ ηδξ
δμιήξ ηδξ βθχζζαξ, ηα ιαεδηζηά εβπεζνίδζα εκ ιένεζ ιυκμ πανέπμοκ δοκαηυηδηεξ
αλζμπμίδζήξ ηδξ, εκχ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ ηδκ αηονχκμοκ. Δεδμιέκμο υηζ -ζημκ μναηυ
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ημοθάπζζημ μνίγμκηα- δεκ πνμαθέπεηαζ ζφκηαλδ κέςκ αζαθίςκ βθχζζαξ, είιαζηε
οπμπνεςιέκμζ, ιε επίβκςζδ ηςκ πενζμνζζιχκ πμο οπάνπμοκ ζηα ζζπφμκηα εβπεζνίδζα, κα
ακαγδηήζμοιε ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο οπάνπμοκ βζα αλζμπμίδζή ημοξ ζηδ δζδαηηζηή πνάλδ
ζε ιζα πζμ ζφβπνμκδ ηαηεφεοκζδ.
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Νηα παζδζηά ιμο πνυκζα υθεξ μζ επζζηέρεζξ –ζοββεκχκ ηαζ θίθςκ- ζοκμδεφμκηακ
απαναζηήηςξ απυ ηάπμζμ βθοηυ δχνδια.
Ηεβάθα ηαζ ιζηνά ημοηζά ζε πνχια νμγ ή θζζηζηί, ιε θεοηέξ ημνδέθεξ ηαζ αζφιιεηνμοξ
θζυβημοξ, ιζηνά ηζίβηζκα ηαρζά, βοάθζκα αάγα ηαζ δμπεία.
Ώπμβεφιαηα ηδξ Εονζαηήξ ιε γαπανχδδ θζθέιαηα, πάζηεξ δζάθμνεξ –ηονίςξ κμοβηαηίκεξ, ζηνμββοθά ηαζ ηεηνάβςκα ζμημθαηάηζα, αιοβδαθςηά, πμθφπνςια πηζθμφν, αθθά ηαζ
ζαναβθί, ιζηνά ημονημοιπίκζα, ζμνμπζαζηυ ηακηασθζ, πάθθεοημοξ ημοναιπζέδεξ.
Εμοαεκημφθεξ ηνοθενέξ ηαζ ζηθδνέξ ακηζδζηίεξ ιέζα ζηδ εαθπςνή ηδξ γάπανδξ, θυβζα
ηάπμηε πζηνά ιε ηδ βθφηα ζημ ζηυια, μκεζνμπμθήζεζξ ηαζ αδζαιυνθςηα ζπέδζα βφνς απυ
ηδκ μζηεζυηδηα ηδξ ζακηζβί –ιεβαθχζαιε, πςνίζαιε ηαζ ημοξ πζμ πμθθμφξ δεκ ημοξ
λακαείδα.
ιςξ, αηυια, υηακ ιπαίκς ζε γαπανμπθαζηείμ βζα ζοκδεζζιέκεξ αβμνέξ, πενζιέκμκηαξ ηδ
ζεζνά ιμο, πενζενβάγμιαζ ηδκ πανάηαλδ ηςκ βθοηζζιάηςκ.
Εαζ ηυηε, παναηδνχκηαξ ηα ανιμκζηά ηαζ ιε αηνίαεζα ηειαπζζιέκα βθοηά ηαρζμφ ηαζ ηζξ
ιδθυπζηεξ, έπς ηδκ εκηφπςζδ πςξ αθέπς εκ ζεζνά ημιιάηζα απυ ηα πεναζιέκα ιμο
πνυκζα, εκχ μζ ιζζέξ θέηεξ πμνημηαθζμφ ιεξ ζημ ζζνυπζ επακαθένμοκ ηάηζ απυ ημκ ήθζμ
πμο έδοε ηα ηονζαηάηζηα απμβεφιαηα.
Ξέθμξ, μζ ιζηνμί αθνάημζ ιπεγέδεξ, πμο ηνίαμκηαζ αιέζςξ ζημ ζηυια ηαζ θζχκμοκ, ηναηάκε
πάκς ζηδκ επζθάκεζά ημοξ ηζξ ιμνθέξ ηάπμζςκ πνμζχπςκ, πςνίξ υκμια, πςνίξ δθζηία,
αθθά ιυκμ ιε ηδκ εθαθνά εαιπή βεφζδ ηδξ ικήιδξ.
Γ. Αοζηαεζάδδξ, Ηε βειάημ ζηυια











Γλδεηθηηθφ θχιιν εξγαζίαο
1. Ώθμφ ιεθεηήζεηε πνμζεηηζηά ημ Εείιεκμ 2, ηναηήζηε ζδιεζχζεζξ ιε ηδ αμήεεζα ημο
παναηάης ενςηδιαημθμβίμο ηαζ ακαημζκχζηε πνμθμνζηά ζε υθδ ηδκ ηάλδ ηα
ζοιπενάζιαηά ζαξ:
Λμζμ είκαζ ημ εέια ημο ηεζιέκμο;
Λμζμξ είκαζ μ ζημπυξ ημο ζοκηάηηδ ημο;
Λμζμ ιένμξ ημο θυβμο ηονζανπεί ζημ ηείιεκμ ηαζ βζαηί;
Οπμβναιιίζηε υθα ηα επίεεηα πμο οπάνπμοκ ζημ ηείιεκμ. Λχξ ηα ανίζηεηε;
Δζααάζηε ημ ηείιεκμ παναθείπμκηαξ υθα ηα επίεεηα. Ξζ δζαπζζηχκεηε; Ηπμνμφκ κα
παναθεζθεμφκ υθα;
Θα ανείηε ηαζ κα ηοηθχζεηε υζα επίεεηα δεκ ιπμνμφκ κα παναθεζθεμφκ. Λμζα είκαζ αοηά;
Γζαηί ηάπμζα απυ ηα επίεεηα είκαζ δοκαηυ κα παναθεζθεμφκ, εκχ ηάπμζα άθθα δε ιπμνμφκ
κα αθαζνεεμφκ;
Δζααάζηε ημ ηείιεκμ παναθείπμκηαξ ηα επίεεηα πμο ζοκμδεφμοκ μοζζαζηζηά. Λμζμ είκαζ ημ
απμηέθεζια ηδξ πανάθεζρδξ πάκς ζημ κυδια ημο ηεζιέκμο;
Ιακαβνάρηε ημ ηείιεκμ αθθάγμκηαξ ηδκ εέζδ ηςκ επζεέηςκ πμο ζοκμδεφμοκ μοζζαζηζηά.
Ώθθάγμκηαξ ηδ εέζδ ημοξ ηζ παναηδνείηε βζα ημ κυδια ή ημ φθμξ ημο ηεζιέκμο;
2. Θα βνάρεηε έκα πενζβναθζηυ ηείιεκμ (80-100 θέλεςκ) βζα ημκ ηυπμ υπμο πενάζαηε ηζξ
πενζζκέξ ζαξ δζαημπέξ. Οπμεέζηε υηζ ημ ηείιεκυ ζαξ πνυηεζηαζ κα ζοιπενζθδθεεί ζε
δζαθδιζζηζηυ θοθθάδζμ ιέζς ημο μπμίμο έκα ημονζζηζηυ βναθείμ εέθεζ κα πνμζεθηφζεζ
ημονίζηεξ ζημκ ηυπμ αοηυ βζα ηδκ επυιεκδ πνμκζά. Γ αλζμθυβδζδ ημο ηεζιέκμο ζαξ εα
βίκεζ ιε ηνζηήνζμ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ επζεέηςκ πμο εα
πνδζζιμπμζήζεηε.
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Νεξίιεςε
Νηδκ πανμφζα ενβαζία ιαξ εα ακαθενεμφιε ζηδκ πνμζπάεεζα ημο δαζηάθμο Ξγάκμο Ξζαβηζά κα
εθανιυζεζ ηζξ ανπέξ ηδξ ιαεδηζηήξ αοημδζμίηδζδξ, ηαηά ημ ζπμθζηυ έημξ 1923-24, ζημ ζπμθείμ ηδξ
ημζκυηδηαξ Ώηζζπυπμοθμο ημο Θ. Μεεφικμο ζηδκ Ενήηδ. Γ πνμζπάεεζα ημο παναημθμοεεί ηαζ
εκηάζζεηαζ ζηα ιεηαννοειζζηζηά παζδαβςβζηά ηζκήιαηα πμο ακαπηφζζμκηαζ ηδκ πενίμδμ αοηή ζε
υθμ ημκ δοηζηυ ηυζιμ, επζδζχημκηαξ κα εέζμοκ ημ παζδί ηαζ ηζξ ακάβηεξ ημο ζημ ηέκηνμ ημο
παζδαβςβζημφ εκδζαθένμκημξ ηαζ αζηχκηαξ ζηθδνή ηνζηζηή ζημ δαζηαθμηεκηνζηυ ζπμθείμ, ημ
μπμίμ επζγδημφκ κα αθθάλμοκ. Κ Ξζαβηζάξ απμηεθεί ιία πενίπηςζδ δαζηάθμο-δζακμμφιεκμο ημο
εηπαζδεοηζημφ δδιμηζηζζιμφ ηδξ βεκζάξ ημο ΄20, δ μπμία επδνεαζιέκδ απυ ημ ηίκδια ημο Θέμο
Νπμθείμο πνμζπαεεί κα πνμςεήζεζ κεςηενζζηζηέξ παζδαβςβζηέξ ιεευδμοξ ζημκ Αθθαδζηυ πχνμ ηαζ
εζζδβείηαζ ημ Νπμθείμ Ανβαζίαξ, ηδκ Λαζδαβςβζηή ηδξ ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ, ηδκ νζγμζπαζηζηή
ακηίθδρδ ηδξ Ώβςβήξ ημο Λμθίηδ ηαζ ηδκ ζπέζδ ημο ζοκδζηαθζζιμφ ιε ηδκ Λαζδαβςβζηή ηαζ ηα
ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζηά δζηαζχιαηα. Κζ πνμζπάεεζεξ ημο εκηάζζμκηαζ ζημ νεφια εηείκμ ηςκ
ειπκεοζιέκςκ δαζηάθςκ ημο ιεζμπμθέιμο, πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ βκςζηχκ, μζ μπμίμζ ιέζα απυ
ακηζλμυηδηεξ ηαζ δοζημθίεξ, ζε έκα νεοζηυ πμθζηζηυ ημπίμ, αβςκίζηδηακ βζα κα αθθάλμοκ ημ
εθθδκζηυ ζπμθείμ.
Θέμεηο-θιεηδηά: Ξγάκμξ Ξζαβηζάξ, αοημδζμίηδζδ, ιεζμπυθειμξ, Ώηζζπυπμοθμ

1. Γηζαγσγή
Νηζξ 16 Δακμοανίμο ημο 1925, μ ιεηεηπαζδεουιεκμξ δάζηαθμξ Ξγάκμξ Ξζαβηζάξ (1924-26)
πανμοζζάγεζ ζημ παζδαβςβζηυ θνμκηζζηήνζμ ηδξ Φζθμζμθζηήξ Νπμθήξ εζζήβδζδ, δ μπμία
ακαθενυηακ ζηζξ πνμζπάεεζεξ ημο κα εθανιυζεζ ζημ δζεέζζμ δδιμηζηυ ζπμθείμ
Ώηζζπυπμοθμο Μεεφικμο ηδκ ανπή ηδξ ζπμθζηήξ αοημδζμίηδζδξ ηαηά ημ ζπμθζηυ έημξ
1923-24. Γ δεηαεηία ημο ΄20, απμηεθεί δεηαεηία παζδαβςβζηχκ πεζναιαηζζιχκ βζα ημκ
εθθδκζηυ πχνμ, μ μπμίμξ δέπεηαζ επζδνάζεζξ απυ ηζξ ιεηαννοειζζηζηέξ ηζκήζεζξ πμο
ελεθίζζμκηαζ ζημ Αονςπασηυ ακάθμβμ (Reble, 1996: 430).
Νηδκ Αθθάδα, ζηζξ ανπέξ ημο 20μο αζ., μζ θζθεθεφεενεξ αζηζηέξ δοκάιεζξ, ζηδκ
πνμζπάεεζα ημοξ κα πνμπςνήζμοκ ζημκ αζηζηυ εηζοβπνμκζζιυ ηδξ πχναξ, εεχνδζακ ηδ
ιεηαννφειζζδ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ ςξ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ ηδξ πνμυδμο
ηαζ ηδξ ακαβέκκδζδξ ημο έεκμοξ.
Νημ νεοζηυ πμθζηζηυ ημπίμ ηδξ επμπήξ, μζ ιεηαννοειζζηζηέξ πνμζπάεεζεξ ζηδκ
εηπαίδεοζδ ζοκάκηδζακ ζηαεενά ακηίζηαζδ ηαζ ζοκδέεδηακ ιε ημ βθςζζζηυ γήηδια ηαζ
ημ εεκζηυ πνυβναιια, αθμφ ήηακ ζπδιαηζηά ηα γδηήιαηα ζηα μπμία εηδδθχκμκηακ μζ
πμθχζεζξ ηςκ ανπχκ ημο αζχκα, ιε άκεο πνμδβμοιέκμο μλφηδηα. Ώοηή ηδκ επμπή
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ειθακίγμκηαζ ζημ ζζημνζηυ πνμζηήκζμ, μζ πνςηαβςκζζηέξ ηδξ πενζυδμο ημο εηπαζδεοηζημφ
δδιμηζηζζιμφ: Ώθέλακδνμξ Δεθιμφγμξ, Ηακυθδξ Ξνζακηαθοθθίδδξ ηαζ Δδιήηνδξ Γθδκυξ
ηαζ ζηα πνυκζα πμο εα αημθμοεήζμοκ εα επζδζχλμοκ, ιε υπδια ηδκ δδιμηζηή βθχζζα, κα
πνμςεήζμοκ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζηδκ εθθδκζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ιέζς αοηήξ ζηδκ
εθθδκζηή ημζκςκία (Λαηνζηίμο-Νηαονίδδ,2008:121).
Γ ακηίδναζδ εα είκαζ δοκαιζηή ηαζ άιεζδ ηαζ έκα απυ ηα πζμ ιαπδηζηά ηδξ
πνμπφνβζα εα απμηεθέζεζ δ Φζθμζμθζηή Νπμθή ημο Λακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ, ζηδκ έδνα
Λαζδαβςβζηήξ ηδξ μπμίαξ ανίζηεηαζ, απυ ημ 1912, έκαξ ζδιακηζηυξ παζδαβςβυξ,
ηαεανμθυβμξ ηαζ θζθμααζζθζηυξ, μ Θζηυθαμξ Αλανπυπμοθμξ.
2. Ιία κειέηε πεξίπησζεο.
Νηδκ ενβαζία ιαξ, υπςξ πνμακαθέναιε, εα πανμοζζάζμοιε ιία ιεηαννοειζζηζηή
πνμζπάεεζα εθανιμβήξ ηδξ ανπήξ ηδξ αοημδζμίηδζδξ, ζηδκ Ενήηδ, ηδκ ηνίηδ δεηαεηία ημο
εζημζημφ αζχκα, πμο πναβιαημπμίδζε έκαξ κέμξ ηδκ επμπή εηείκδ δάζηαθμξ, μ Ξγάκμξ
Ξζαβηζάξ. Γ ιεθέηδ ιαξ θζθμδμλεί κα πνμζθένεζ ιία ιζηνή ρδθίδα ζηδκ πνμζπάεεζα κα
ηαηαβναθεί, κα πενζβναθεί ηαζ κα ακαθοεεί, δ ενβαζία ηςκ δαζηάθςκ ηδξ ηάλδξ, μζ
επζζηδιμκζηέξ ηαζ ζδεμθμβζηέξ ημοξ ακαθμνέξ ηαεχξ ηαζ μ ηνυπμξ πμο ζοιιεηείπακ ηαζ
ζοκδζαιυνθςζακ ηα ιεηαννοειζζηζηά ηζκήιαηα ηδξ επμπήξ ημοξ.
Λαναιέκεζ βεβμκυξ υηζ, ακ βζα ημοξ ιεηαννοειζζηέξ παζδαβςβμφξ, ημοξ δβέηεξ ημο
εηπαζδεοηζημφ δδιμηζηζζιμφ ή βζα ημοξ ζοκηδνδηζημφξ παζδαβςβμφξ ηδξ ζπμθήξ ηδξ
Ώεήκαξ έπμοκ οπάνλεζ ιεθέηεξ πμο πανμοζζάγμοκ, ακαθφμοκ ηαζ ηνίκμοκ ηδκ ενβαζία ηαζ
ηζξ απυρεζξ ημοξ, δ ένεοκα άνβδζε κα θςηίζεζ ηδ δμοθεζά ηςκ δαζηάθςκ ηδξ ηάλδξ μζ
μπμίμζ παναιέκμοκ αθακείξ, ζε ζδιακηζηυ ααειυ, ιέπνζ ζήιενα. Νδιακηζηή πνμζθμνά,
ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ακάδεζλδξ ημο ένβμο ηαζ ηδξ πνμζθμνάξ ημοξ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ
παζδαβςβζηήξ ζηέρδξ ηαζ πνάλδξ, απμηεθεί δ ενβαζία ημο Πάνδ Ώεακαζζάδδ «Δάζηαθμζ
ηαζ εηπαζδεοηζηυξ δδιμηζηζζιυξ» .
Γ πανμφζα ακαημίκςζδ πνμέηορε απυ ειπεζνζηή ένεοκα πμο πναβιαημπμζήζαιε
ζηα παζδαβςβζηά πενζμδζηά ημο ιεζμπμθέιμο, ζηδκ πνμζπάεεζα ιαξ κα πνμζδζμνίζμοιε
ηα παζδαβςβζηά νεφιαηα πμο αημθμοεμφζακ ηαζ ηζξ πναηηζηέξ πμο εθάνιμγακ μζ
δάζηαθμζ ηδξ επμπήξ. Απζπεζνήζαιε κα εκηάλμοιε, ημ ιειμκςιέκμ-αημιζηυ πενζζηαηζηυ
ημο πεζναιαηζζιμφ πάκς ζημ εεζιυ ηδξ ιαεδηζηήξ αοημδζμίηδζδξ, ζημ Μέεοικμ, ηδκ
φπανλδ ημο μπμίμο ακαηαθφραιε ζημ ανπείμ, εκηυξ ημο εονφηενμο ημζκςκζημφ πθαζζίμο
ζημ μπμίμ βεκκήεδηε ηαζ κα ημ ζοκδέζμοιε ιε ημζκςκζηέξ δμιέξ ηαζ θεζημονβίεξ. Έβζκε
ζαθέξ υηζ δ ειπεζνζηή ένεοκα πμο πναβιαημπμζήζαιε έπνεπε κα ζοιπθδνςεεί απυ ιζα
ηαηακμδηζηή-ενιδκεοηζηή δζαδζηαζία ακάπθαζδξ ηαζ ηαηακυδζδξ ημο ημζκςκζημφ,
πμθζηζημφ ηαζ αηαδδιασημφ πθαζζίμο εκηυξ ημο μπμίμο ελεθίπεδηακ μζ παζδαβςβζημί
πεζναιαηζζιμί ηδκ επμπή αοηή. Γ πνμζπάεεζά ιαξ αθμνμφζε έκακ, υζμ ημ δοκαηυκ πζμ
δζαθεηηζηυ, ζοκδοαζιυ ηςκ δφμ αοηχκ ηνυπςκ ιεθέηδξ ημο ηεηιδνίμο ιαξ.
3. Ε καζεηηθή απηνδηνίθεζε ζηελ Ηξήηε ηνπ κεζνπνιέκνπ
Κ Ξγάκμξ Ξζαβηζάξ ακήηεζ ζηδ βεκζά ηςκ δαζηάθςκ ημο ΄20, δ μπμία επδνεαζιέκδ απυ ημ
ηίκδια ημο Θέμο Νπμθείμο πνμζπαεεί κα πνμςεήζεζ κεςηενζζηζηέξ παζδαβςβζηέξ
ιεευδμοξ ζημκ Αθθαδζηυ πχνμ ηαζ εζζδβείηαζ ημ Νπμθείμ Ανβαζίαξ, ηδκ Λαζδαβςβζηή ηδξ
ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ, ηδκ νζγμζπαζηζηή ακηίθδρδ ηδξ Ώβςβήξ ημο Λμθίηδ ηαζ ηδκ ζπέζδ
ημο ζοκδζηαθζζιμφ ιε ηα ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζηά δζηαζχιαηα. (Ηπαθηάξ, οπυ έηδμζδ).
Ώπμηεθεί ιία πενίπηςζδ δαζηάθμο-δζακμμφιεκμο ημο εηπαζδεοηζημφ δδιμηζηζζιμφ ηδξ
πνχηδξ βεκζάξ, απυ αοημφξ μζ μπμίμζ ζοκδέεδηακ ιε πμθθαπθέξ ζπέζεζξ ιε ημ αεκζγεθζζιυ
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ηδξ πενζυδμο ηαζ ελεθίπεδηακ ζε επζεεςνδηέξ δδιμηζηήξ εηπαίδεοζδξ (Ώεακαζζάδδξ,
2006:20-23).
Κ Ξζαβηζάξ οπδνέηδζε ηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ ςξ δάζηαθμξ ηαζ ανβυηενα, ημ
1933, ςξ επζεεςνδηήξ (Ώεακαζζάδδξ, 2001:58), εκχ οπήνλε ηαζ εκενβυ ζοκδζηαθζζηζηυ
ζηέθεπμξ. Δζεηέθεζε ακηζπνυεδνμξ ηδξ Δζδαζηαθζηήξ Κιμζπμκδίαξ Αθθάδαξ ημ 1928-29,
(Δζδαζηαθζηυκ ΐήια,174,13/5/28) έκα πνυκμ ιεηά ηδκ δζάζπαζή ηδξ, ζε ιία επμπή ηαηά
ηδκ μπμία δ Κιμζπμκδία θαίκεηαζ κα απμηεθεί ααζζηυ ζφιιαπμ ηδξ νζγμζπαζηζηήξ
ιενίδαξ ηςκ δδιμηζηζζηχκ ηαζ ζοιιεηέπεζ εκενβά ζημ δδιμζζμτπαθθδθζηυ ηίκδια, πμο
απυ ημ 1927 ανπίγεζ κα ζοκημκίγεηαζ ιε ημ ενβαηζηυ. (Ώκδνέμο,1990). Οπδνεηεί ηδκ Δ.Κ.Α.
ζε ιία επμπή πμο δ ζοκημκζζιέκδ πνμζπάεεζα ηςκ ηονίανπςκ ηάλεςκ ηδξ πχναξ κα
ακαπαζηίζμοκ ηδκ ακάπηολδ ημο ενβαηζημφ ηζκήιαημξ ηαζ ηςκ δζεηδζηήζεςκ ηςκ
ενβαγμιέκςκ μδήβδζε ηδκ ηοαένκδζδ ΐεκζγέθμο, ζηδκ ζοκηδνδηζηή πμθζηζηή ημο
Δδζχκοιμο (κ.4225/1929), ημο 1929, ημο κυιμο πμο έηακε δοκαηέξ ηζξ εηημπίζεζξ δαζηάθςκ
ιε ηδκ ηαηδβμνία ηδξ δζάδμζδξ «ακαηνεπηζηχκ» ζδεχκ ηαζ μδήβδζε ζε πενζμνζζιυ ηςκ
ζοκδζηαθζζηζηχκ εθεοεενζχκ ηαζ ηαηαζημθή ηςκ ηζκδημπμζήζεςκ (Κζημκυιμο,1978: 316).
Ξδκ επμπή πμο ιεθεηάιε, μ Ξγ. Ξζαβηζάξ ςξ κεανυξ δάζηαθμξ, μπαδυξ ηδξ «ιδηνζηήξ
βθχζζαξ» (Ξζαβηζάξ, 1947:205) θμζηά ζηδκ ιεηεηπαίδεοζδ ηςκ δδιμδζδαζηάθςκ, εκχ δ
ζφβηνμοζδ ακάιεζα ζηδκ έδνα ηδξ Ώεήκαξ, πμο ανίζηεηαζ ζηδκ πνςημπμνία ημο
ακηζδδιμηζηζζηζημφ αβχκα ηαζ ζημοξ πνςηενβάηεξ ημο εηπαζδεοηζημφ δδιμηζηζζιμφ βζα
ημκ έθεβπμ ημο εηπαζδεοηζημφ εεζιμφ, εκηείκεηαζ ηαζ δ ζζημνία ηδξ εεζιμεέηδζδξ ηδξ ίδζαξ
ηδξ ιεηεηπαίδεοζδξ είκαζ παναηηδνζζηζηή.
Γ ιεηεηπαίδεοζδ εεςνείηαζ ςξ έκαξ απυ ημοξ εεζιμφξ πμο εζζδβήεδηε μ Θ.
Αλανπυπμοθμξ, ςξ Γεκζηυξ Γναιιαηέαξ ημο Οπμονβείμο Λαζδείαξ ηδξ ηοαένκδζδξ Δδι.
Γμφκανδ ηαζ ζοκδευηακ ιε ηζξ πνμζπάεεζεξ ημο κα εδναζχζεζ ηδκ Λαζδαβςβζηή ςξ
αοηυκμιδ επζζηήιδ ζζυηζιδ ιε ηζξ άθθεξ ζημκ αηαδδιασηυ πχνμ. (ΦΑΕ 176, Ώ΄, 24/ 9/1922.
ηαζ ΦΑΕ 210, 22/10/1922.).
Γ εζζαβςβή ημο κέμο αοημφ εεζιμφ (ηδξ ιεηεηπαίδεοζδξ) ζπεηίγμκηακ, υπςξ
οπμζηήνζλε μ Αλανπυπμοθμξ ιε ημκ αολακυιεκμ εηδδιμηναηζζιυ ηςκ αζηζηχκ ηναηχκ,
ιεηά ημκ πνχημ παβηυζιζμ πυθειμ, πμο είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ αεθηίςζδ ηδξ εέζδξ ηςκ
θασηχκ ηάλεςκ ηαζ ηδκ ζοκεπαηυθμοεδ ακάβηδ εηζοβπνμκζζιμφ ημο δδιμηζημφ πμο ήηακ
ημ ζπμθείμ ηςκ ηάλεςκ αοηχκ. Γ εηπαίδεοζδ ηςκ δαζηάθςκ έπνεπε ιε ηδ ζεζνά ηδξ κα
ακαααειζζηεί, μ δάζηαθμξ έπνεπε κα ιεηεηπαζδεοεεί. (Αλανπυπμοθμξ,1932).
Γζα ημοξ ίδζμοξ θυβμοξ, δφμ πνυκζα κςνίηενα, υηακ ζηδκ ηοαένκδζδ ήηακ μζ
Φζθεθεφεενμζ ημο Α. ΐεκζγέθμο, ημ Αηπαζδεοηζηυ Νοιαμφθζμ, ιε αάζδ ηδκ ανιμδζυηδηα ημο
κα παναζηεοάγεζ ζπέδζα κυιςκ, αζπμθήεδηε ιε ηδκ ακάβηδ ιεηεηπαίδεοζδξ ηςκ
δαζηάθςκ ηαζ πνυηεζκε ηδ θφζδ εκυξ αοημηεθμφξ ζδνφιαημξ ιεηεηπαίδεοζδξ,
απμιαηνοζιέκμο απυ ηδ Φζθμζμθζηή Νπμθή. Γ ηοαενκδηζηή αθθαβή πμο ζδιεζχεδηε ζηζξ
εηθμβέξ ηδξ 1δξ Θμειανίμο είπε ςξ απμηέθεζια κα ακαζηαθμφκ, πνμζςνζκά, ηα ζπέδζα
ημοξ. Γ ιεηεηπαίδεοζδ εα ζδνοεεί ηεθζηά ιε πνςημαμοθία ημο Θ. Αλανπυπμοθμο ηαζ εα
ζοκδεεεί ιε ημ Λακεπζζηήιζμ Ώεδκχκ ηαζ ηδκ έδνα ηδξ Λαζδαβςβζηήξ (Ώκδνέμο,1989:429).
Ξμ 1925, μ Ξζαβηζάξ, ιεηαθένεζ ζηδ ιεηεηπαίδεοζδ ηζξ ειπεζνίεξ ημο απυ ηδκ
εθανιμβή κεςηενζζηζηχκ παζδαβςβζηχκ ιεευδςκ ζηδκ Ενήηδ. Κζ πνχηεξ πνμζπάεεζεξ
ημο κα εθανιυζεζ ηδκ Λαζδαβςβζηή ημο «Θέμο Νπμθείμο», αθμνμφζακ ηδκ αοημδζμίηδζδ
ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ, ιζα ανπή πμο ζοκδευηακ ιε ημ ζπμθείμ ενβαζίαξ, ημ μπμίμ
απμηεθμφζε ημκ πονήκα ηδξ ιεηαννοειζζηζηήξ Λαζδαβςβζηήξ ηαζ εεςνήεδηε ςξ ημ
ζπμθείμ ημο ιέθθμκημξ.
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Γ ενβαζία ζε έκα Νπμθείμ Ανβαζίαξ, υπςξ ημοθάπζζημκ ηδκ ακηζθαιαακυηακ μ
άκενςπμξ πμο εεςνήεδηε ςξ εζζδβδηήξ ημο, μ Georg Kerschensteiner (1854-1932),
ελορχκεηαζ απυ απθή πεζνμηεπκζηή δναζηδνζυηδηα ή απυ ιεεμδζηή ανπή πμο
εθανιμγυηακ ηονίςξ ηαηά ηδ δζδαζηαθία ηςκ πεζνμηεπκζηχκ ιαεδιάηςκ, ζε βεκζηή ανπή
ηδξ πκεοιαηζηήξ δδιζμονβίαξ (Πνζζηζάξ, 2012:76). Κ Kerschensteiner ζοκδέεζ ηδκ βεκζηή
ιυνθςζδ ηαζ ηδκ πεζνςκαηηζηή ενβαζία, ηονίςξ βζα πάνδ ηδξ αβςβήξ, δ μπμία ζηνέθεηαζ
πνμξ ηα ημζκά ηαζ δδιζμονβεί ζημ ιαεδηή ηδ ζοκαίζεδζδ ηδξ εοεφκδξ απέκακηζ ζηδκ
Λμθζηεία ηαζ, οπυ ημ πνίζια ιζαξ αβςβήξ πνμζακαημθζζιέκδξ ζηα ημζκά, πνμςεεί ηδκ ζδέα
ηδξ ιαεδηζηήξ αοημδζμίηδζδξ (Reble,1996:467). Κ ιαεδηήξ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ μνβάκςζδ
ηδξ ζπμθζηήξ γςήξ ιαεαίκεζ κα ζοκενβάγεηαζ ζηδκ μιάδα ηαζ δζαιμνθχκεζ ημζκςκζηή
πνμζςπζηυηδηα, εέημκηαξ ημ βεκζηυ ζοιθένμκ οπενάκς ημο πνμζςπζημφ, ηάηζ πμο
απμηεθεί πνχηζζημ ζημπυ ηδξ αβςβήξ (Πνζζηζάξ,2012:78). Κ Kerschensteiner οπμζηήνζλε
υηζ μζ ηφνζεξ ανεηέξ πμο παναηηδνίγμοκ ημκ πμθίηδ, μ ζεααζιυξ πνμξ ημοξ άθθμοξ, ημ
δεζηυ εάννμξ ηαζ δ ακζδζμηέθεζα, ιπμνμφζακ κα ακαπηοπεμφκ ηαζ κα ελαζηδεμφκ ζημ
πθαίζζμ ιζαξ γςκηακήξ ηαζ αοημδζμζημφιεκδξ ζοκενβαηζηήξ ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ, ηαζ
ελαζθαθίγμκηακ ιε ηδκ ηαεζένςζδ ζηα ζπμθεία εεζιχκ οβζμφξ αοημδζμίηδζδξ
(Εμκημιήηνμξ, 2006:246-248).
Οπυ ηδκ επίδναζδ ηςκ ζδεχκ ημο ζπμθείμο ενβαζίαξ, ηέεδηε ζημκ εθθδκζηυ
εηπαζδεοηζηυ πχνμ, ζηζξ ανπέξ ημο 20μο αζ., ημ γήηδια ηδξ ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ ηαζ ηδξ
ιαεδηζηήξ αοημδζμίηδζδξ ηαζ πνμςεήεδηε ιε ηδ δδιμζίεοζδ ημ 1916 απυ ημκ
Γεςνβαηάηδ δ ιεηάθναζδ ημο ένβμο ημο Kerschensteiner, «Γ έκκμζα ημο ζπμθείμο
ενβαζίαξ». Ηέζα ζηζξ δφμ πνχηεξ δεηαεηίεξ ημο αζχκα ειθακίζηδηακ ζοβηεηνζιέκεξ
πνμζπάεεζεξ εζζαβςβήξ ημο εεζιμφ ηδξ ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ ηαζ ηδξ αοημδζμίηδζδξ.
Ακδεζηηζηά ακαθένμοιε ηδκ πνμζπάεεζα ημο Ώθέλακδνμο Δεθιμφγμο, μ μπμίμξ εθάνιμζε
ηζξ ανπέξ ηδξ μιαδζηήξ δνάζδξ ηαζ ηδξ αοημδζμίηδζδξ ζημ Ώκχηενμ
Δδιμηζηυ
Λανεεκαβςβείμ ΐυθμο, ημο μπμίμο ακέθααε ηδ δζμίηδζδ ημ 1908 ηαζ ανβυηενα ηδκ
πνμζπάεεζα εζζαβςβήξ ημο εεζιμφ ηδξ ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ ζημ Ηανάζθεζμ Δζδαζηαθείμ
ηαηά ηδ πνμκζηή πενίμδμ 1923-1926 (Εμκημιήηνμξ,2006: 537,556). Απίζδξ, ηδκ πνμζπάεεζα
ημο Δ. ΗςναΎηδ ηαηά ηδκ πενίμδμ 1917-1920 ζημ Δζδαζηαθείμ Ζαιίαξ, δ μπμία εκηάζζεηαζ
ζηζξ πζμ πνχζιεξ πνμζπάεεζεξ ζοιιεημπήξ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ ζπμθζηήξ
γςήξ (Νημ ίδζμ: 553). Ακδεζηηζηή ηδξ παναπάκς ηαηάζηαζδξ είκαζ ηαζ δ ημζκυηδηα ημο
Δζδαζηαθείμο Θεζζαθμκίηδξ επί ημο Ηίθημο Εμοκημονά, ηαηά ηδκ ηνζεηία 1927-1930, μ
μπμίμξ ηαεζένςζε ηζξ «Νοβηεκηνχζεζξ» ηάεε Λέιπηδ, ηζξ μπμίεξ παναηηήνζγε ςξ «ηάηζ
ακάθμβμ ιε ηζξ λέκεξ ημζκυηδηεξ» ηαζ εεςνμφζε ςξ ηέκηνμ γςήξ ημο Δζδαζηαθείμο.
Λνυηεζηαζ βζα ιεηαννοειζζηέξ παζδαβςβμφξ, μζ μπμίμζ ζοκδέμκηακ ιε ημ νεφια ημο
εηπαζδεοηζημφ δδιμηζηζζιμφ.
ζηυζμ ηαζ απυ ηδ ιενζά ηδξ έδναξ ηδξ Ώεήκαξ εηδδθχεδηε εκδζαθένμκ βζα ημ
ζπμθείμ ενβαζίαξ ηαζ ηζξ ιαεδηζηέξ ημζκυηδηεξ, ακ ηαζ ζε ιεηαβεκέζηενμ πνυκμ. Έηζζ ημ
1927 μ Θζηυθαμξ Αλανπυπμοθμξ εα αθζενχζεζ ζδζαίηενμ ηεθάθαζμ ζηδκ δεφηενδ έηδμζδ
ημο ένβμο ημο «Αζζαβςβή εζξ ηδκ Λαζδαβςβζηήκ» ζημ Νπμθείμ Ανβαζίαξ, εκχ ζημ
Λεζναιαηζηυ ζπμθείμ ημο Λακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ, πμο εα ζδνοεεί ημ 1929 εθανιυζηδηακ
ιέηνα βζα ηδκ ημζκςκζηή αβςβή ηςκ ιαεδηχκ, ηαζ μ εεζιυξ ηδξ αοημδζμίηδζδξ ζηδ αάζδ
ζοβηεηνζιέκςκ ανπχκ (Θζημθμπμφθμο, 2014: 191).
Νε εεςνδηζηυ επίπεδμ ζπεηζηά ιε ημ παναπάκς εέια, εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ημ
ηείιεκμ ημο Ηζπάθδ Λαπαιαφνμο πμο δδιμζίεοζε ζημ πενζμδζηυ Γνβαζία, ημκ Ώπνίθζμ
ημο 1924, ιε ηίηθμ «Ξμ ζπμθείμ ενβαζίαξ», ημ μπμίμ είπε πανμοζζάζεζ ζημ πθαίζζμ ηςκ
δζαθέλεςκ ημο Αηπαζδεοηζημφ Κιίθμο» (Λαπαιαφνμξ,1924), πανμοζζάγμκηαξ ημ Νπμθείμ
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Ανβαζίαξ, ςξ ιζα μνβακςιέκδ ζπμθζηή ενβαηζηή ημζκυηδηα, δ μπμία αοημδζμζηείηαζ,
πνμεημζιάγμκηαξ ημκ ηαθυ πμθίηδ (Εμκημιήηνμξ, 2006: 470). Ηε ηδκ αοημδζμίηδζδ,
αζπμθήεδηε ηαζ μ Νπονίδςκ Εαθθζάθαξ, ζοκηδνδηζηυξ παζδαβςβυξ, μ μπμίμξ δζαδέπεδηε
ημ 1947 ημκ Θζηυθαμ Αλανπυπμοθμ ζηδκ έδνα ηδξ Ώεήκαξ, ημο μπμίμο δ δζδαηημνζηή
δζαηνζαή είπε εέια ηδκ εθανιμβή ηδξ αοημδζμίηδζδξ ζηα ζπμθεία.
Νηδκ έηεεζή ημο μ Ξγ. Ξζαβηζάξ (Ξζαβηζάξ, 1926) ακαθένεηαζ ζε δφμ ένβα πμο
επδνέαζακ ημ ιεηαννοειζζηζηυ ημο εβπείνδια ζημ Ώηζζπυπμοθμ Μεεφικμο ηαηά ημ ζπ.
έημξ 1923-24. Ξμ πνχημ, αθμνά ημ ένβμ ημο εθαεημφ δαζηάθμο C. Burkhardt, «Γ γςή
ιαεδηζηήξ ημζκυηδημξ» ηαζ ημ ιεηέθναζε μ Νπ. Εαθθζάθαξ ηδκ επμπή αοηή, (βκςνίγμοιε
υηζ δ δεφηενδ έηδμζδ ημο αζαθίμο πναβιαημπμζήεδηε ημ 1926, εκχ ιαξ δζαθεφβεζ δ
διενμιδκία ηδξ πνχηδξ ημο έηδμζδξ) ηάκμκηάξ ημ βκςζηυ ζημ εθθδκζηυ ημζκυ. Ξμ
δεφηενμ, είκαζ ημ αζαθίμ ημο Δηαθμφ Ώ. Patri «Vers l‘ école de demain», ημ μπμίμ είπε εηδμεεί
ημ 1919.
Ξδκ πνμκζά πμο δμφθερε ζηδκ Ενήηδ, είπε ιυθζξ 7 πνυκζα οπδνεζίαξ ςξ δάζηαθμξ,
ζφιθςκα ιε ιανηονία ημο ζδίμο (Ξζαβηζάξ,1926) ηαζ είκαζ θακενυ πςξ παναημθμοεμφζε
ηζξ επζζηδιμκζηέξ ελεθίλεζξ ημο ιεζμπμθέιμο ηυζμ ζηδκ Αθθάδα υζμ ηαζ ζημ ελςηενζηυ.
Απδνεαζιέκμξ απυ ηζξ ανπέξ ηςκ ιεηαννοειζζηζηχκ ηζκδιάηςκ παναηδνεί υηζ ημ
εθθδκζηυ ζπμθείμ ηδξ επμπήξ είκαζ ζπμθείμ ημο δαζηάθμο ηαζ υπζ ημο ιαεδηή. Κ δάζηαθμξ
είκαζ θμνέαξ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηονζανπεί ζηδ ζπμθζηή αίεμοζα, εκχ μζ ακάβηεξ ηα
εκδζαθένμκηα ηαζ δ γςηζηυηδηα ηςκ ιαεδηχκ δεκ έπμοκ ηαιία ζδιαζία, ακηζεέηςξ
ηαηαπκίβμκηαζ ηαζ πενζεςνζμπμζμφκηαζ. Γ δζδαζηαθία ζημ ζπμθείμ αοηυ είκαζ λέκδ πνμξ
ηδκ πναβιαηζηυηδηα ζηδκ μπμία γεζ ημ παζδί ηαζ απμημιιέκδ απυ ημκ ηυζιμ πμο ημ
πενζαάθθεζ.
Κ Ξζαβηζάξ εηθνάγεζ ηδκ επζεοιία βζα ιία δζδαζηαθία ιαηνζά απυ ημοξ ηέζζενεζξ
ημίπμοξ ηδξ ζπμθζηήξ αίεμοζαξ, ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ. «… ηαζ ηζ εα διπυδζγε κα
ηνδικζζεμφκ μθυηεθα μζ ημίπμζ αοημί χζηε κα έθεμοκ εζξ ζηεκμηένα ζπέζζκ ηαζ επαθήκ
πνμξ ημκ πενζαάθθμκηα αοημφξ ηυζιμκ πνμξ ηδκ αθήεεζακ πνμξ ηδκ γςήκ;». Εαηαδζηάγεζ
ημ απμζηεζνςιέκμ πενζαάθθμκ ηδξ ζπμθζηήξ ιάεδζδξ, ημκίγμκηαξ πςξ ημ ζπμθείμ είκαζ
μθυηεθα λέκμ πνμξ ηδ γςή ημο παζδζμφ ηαζ απαζηχκηαξ ημ άημιμ κα αθεεεί κ‘
ακαπηφζζεηαζ ακειπυδζζηα ηζ‘ εθεφεενα, εκχ πανάθθδθα δ ιάεδζδ ημο πνέπεζ κα
επζδζχηεηαζ ιέζς ηδξ ειπεζνίαξ εκηυξ ηαζ εηηυξ ζπμθείμο ιε ηδ αμήεεζα ιζαξ εοέθζηηδξ
δζαδζηαζίαξ πμο εα είκαζ ζηακή κα απακηά ζηζξ ακάβηεξ ηδξ γςήξ.
Λνμαάθθμκηαξ εέζεζξ ημο ηζκήιαημξ vom Kinde aus, μ Ξζαβηζάξ ημκίγεζ πςξ μζ
ακάβηεξ ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ πνέπεζ κα βίκμκηαζ ζεααζηέξ, αθμφ απυ αοηέξ πνέπεζ κα
λεηζκά δ δζαδζηαζία ηδξ αβςβήξ ηαζ εηθνάγεζ ηδκ πεπμίεδζή ημο πςξ δ ηαηαπίεζδ ηδξ
εέθδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ζοκζζηά «… δζεζηναιιέκδκ αβςβήκ ακηί ηαθήξ». Λνμηείκεζ ημ
ζεααζιυ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημοξ ηαζ επζζδιαίκεζ πςξ ακ ηαζ ηάηζ ηέημζμ εα ηαεζζημφζε
ηζξ ζπέζεζξ ημοξ ιε ημ δάζηαθμ πενζζζυηενμ πενίπθμηεξ απυ υηζ δ επίηθδζδ ιίαξ ηοθθήξ
πεζεανπίαξ, ςζηυζμ δ δδιμηναηζηή μνβάκςζδ ηδξ ηάλδξ είκαζ μ ιυκμξ ηνυπμξ βζα ηδκ
δδιζμονβία δδιμηναηζηχκ πμθζηχκ. Νε ιία ηέημζα ηάλδ ιε δδιμηναηζηή μνβάκςζδ, μζ
ιαεδηέξ ακαπηφζζμοκ ημ ζοκαίζεδια ηδξ εοεφκδξ οπαημφμκηαξ ζημοξ κυιμοξ
θεζημονβίαξ ηδξ ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ πμο μζ ίδζμζ εέημοκ ηαζ αζχκμοκ ζηδκ πνάλδ ημοξ
δεζημφξ ηακυκεξ ηδξ δδιμηναηίαξ ιέζα απυ ηζξ επζηαβέξ ηδξ ενβαζίαξ ιζαξ
αοημδζμζημφιεκδξ ημζκυηδηαξ.
Γ πνμζπάεεζα ημο λεηίκδζε ημ ιήκα Κηηχανζμ ημο 1923, ζημ ζπμθείμ Ώηζζπυπμοθμ
Μεεφικμο, ιε 27 ιαεδηέξ ηαζ ιαεήηνζεξ ηςκ Α΄ ηαζ Νη‘ ηάλεςκ ημο ζπμθείμο, πμο
παναημθμοεμφζακ πνυβναιια ζοκδζδαζηαθίαξ. Λαναηδνεί υηζ μζ ιαεδηέξ ημο δεκ
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αβαπμφκ ημ ζπμθείμ ηαζ ηδ ζπμθζηή ενβαζία ηαζ είκαζ απείεανπμζ. Ώπμθαζίγεζ κα εέζεζ,
ηαη‘ ανπάξ, ηα υνζα ημο ιε απμθαζζζηζηυηδηα ζηδκ ηάλδ «… πνμζπαεχ κα ημοξ πάνς ημκ
αένα […] δζυηζ αθθμίιμκμκ ακ ιμο ημκ πάνμοκ εηείκμζ ζημ ιεηαλφ» ηαζ ζηδ ζοκέπεζα
πνμπςνχκηαξ ιε ανβά αήιαηα κα πνμζπαεήζεζ βζα ηδ δδιζμονβία εεζιχκ
αοημδζμίηδζδξ. Γ απυθαζή ημο κα ιδκ αζαζηεί βζα ηδκ εζζαβςβή ηαζκμημιζχκ, είκαζ
ζφιθςκδ ιε ηζξ απυρεζξ ηςκ πενζζζυηενςκ ιεηαννοειζζηχκ Αθθήκςκ δαζηάθςκ ηδξ
επμπήξ.
Ώνπζηά ζοβηεκηνχκεζ υθεξ ηζξ ελμοζίεξ ζημ πνυζςπυ ημο ηαηά ηα παναδμζζαηά
πνυηοπα, αθθά θνμκηίγεζ κα επζζδιαίκεζ ζημοξ ιαεδηέξ ημο ηάεε ηζ ημζκυ πμο δζαεέημοκ
ηαζ ιμζνάγμκηαζ, χζηε κα ανπίγμοκ κα ηαηακμμφκ ηδκ έκκμζα ηδξ ημζκυηδηαξ, εκχ
ηαοηυπνμκα ελδβεί ηάεε εκένβεζα ηαζ εκημθή ημο ιε αάζδ ημ ημζκυ ζοιθένμκ. Ξμοξ
επυιεκμοξ ιήκεξ επζιεθείηαζ ημ εκ θυβς εέια έηζζ χζηε δ ηάλδ κα εηθέλεζ ακηζπνμζχπμοξ
μζ μπμίμζ εα ηδκ εηπνμζςπμφκ ζε δζάθμνεξ πενζζηάζεζξ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ ηαζ εα
δίκμοκ θυβμ ζε αοηήκ. Ξαοηυπνμκα ανπίγεζ κα ιεηααζαάγεζ ελμοζίεξ απυ ημκ ίδζμ ζηδ
ζπμθζηή ημζκυηδηα, υπςξ π.π. ηδκ εηθμβή ηςκ επζιεθδηχκ.
Ηε ηδκ εοηαζνία ηςκ αμοθεοηζηχκ εηθμβχκ πνμηνέπεζ ημοξ ιαεδηέξ ημο κα
παναθθδθίζμοκ ηδκ εηθμβή επζιεθδηχκ ζηδκ ηάλδ ιε ηζξ εεκζηέξ εηθμβέξ, εκχ ζηδ
ζογήηδζδ πμο αημθμοεεί ημκίγεηαζ υηζ μζ πμθίηεξ οπαημφμοκ ζημοξ κυιμοξ πμο μζ ίδζμζ
εέημοκ ηαζ ζημοξ ακηζπνμζχπμοξ πμο μζ ίδζμζ εηθέβμοκ ηαζ ηαη‘ ακαθμβία ηαζ δ ηάλδ
πνέπεζ κα πνάλεζ ημ ίδζμ. Ώπμθαζίγμοκ δ ρδθμθμνία βζα ηδκ εηθμβή επζιεθδηχκ κα είκαζ
ιοζηζηή ηαζ ημ ιήκα Δεηέιανζμ πναβιαημπμζμφκ εηθμβή επζιεθδηχκ ιε ηδ αμήεεζα
ρδθμδεθηίςκ, εκχ βζα πνχηδ θμνά ηα παζδζά ακαθαιαάκμοκ νυθμοξ βζα ηδκ μιαθή
θεζημονβία ηδξ δζαδζηαζίαξ. Δζαηοπχκμοκ ηαζ ρδθίγμοκ ηα ηνία πνχηα άνενα ημο κυιμο
πενί επζιεθδηχκ ηδξ ηάλδξ. Ξα ηαεήημκηα ηςκ επζιεθδηχκ επεηηείκμκηαζ ηαζ εηηυξ ηςκ
μνίςκ ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ ηαζ έηζζ είκαζ οπεφεοκμζ βζα ηδκ ηήνδζδ ηδξ δζοπίαξ ηαζ ηδξ
ηάλδξ ζημ πςνζυ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ Πνζζημοβέκκςκ.
Ηε ηδκ επάκμδμ ζημ ζπμθείμ, ημ ιήκα Δακμοάνζμ, δζαπζζηχκμοκ ηδκ ακάβηδ κα
εηθέλμοκ επυπηδ βζα ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ πεζεανπίαξ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο μ δάζηαθμξ
απμοζζάγεζ, αθμφ μζ επζιεθδηέξ δεκ ιπμνμφκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζε ηυζμ αολδιέκα
ηαεήημκηα. Ξμκίγεηαζ υηζ δ οπαημή ζημκ επυπηδ, πμο δ ζπμθζηή ημζκυηδηα εηθέβεζ, είκαζ
μοζζαζηζηά οπαημή ζημοξ κυιμοξ πμο μζ ίδζμζ μζ ιαεδηέξ εεζπίγμοκ ηαζ μ επυπηδξ εηηεθεί
ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δ οπαημή αοηή δεκ είκαζ οπμηαβή αθθά δδιμηναηία ηαζ αοημκμιία.
Ηεηααζαάγμκηαξ ηαζ άθθεξ ελμοζίεξ ζηδκ ηάλδ, μ Ξζαβηζάξ επζηνέπεζ ζηδκ ημζκυηδηα
κα απμθαζίγεζ βζα ηδκ ηζιςνία υζςκ ιαεδηχκ παναααίκμοκ ημοξ ηακυκεξ ηδξ ηαζ ζημκ
επυπηδ κα επζαάθθεζ ηδκ ηζιςνία. Λαναηδνεί υηζ μζ ιαεδηέξ ημο δεκ επζεοιμφκ κα
επζαάθμοκ ηζιςνίεξ, βζαηί αοηυ, ηαηά ηδκ ηνίζδ ημο, ακηίηεζηαζ ζημ αημιζηυ ημοξ
ζοιθένμκ, αθθά ηαζ υηζ είκαζ έημζιμζ κα παναπςνήζμοκ ζημ δάζηαθμ ηζξ κεμαπμηηδεείζεξ
ελμοζίεξ ημοξ αδζαιανηφνδηα, πςνίξ κα οπεναζπίγμκηαζ ηδκ εέθδζδ ηδξ ημζκυηδηάξ ημοξ
απέκακηζ ζηδκ αοεαίνεηδ πανέιααζδ ιζαξ αοεεκηίαξ. Νοιπεναίκεζ ιε θφπδ ημο υηζ
πνεζάγεηαζ πνυκμξ βζα κα ειπεδχζμοκ ηζξ δδιμηναηζηέξ ανπέξ ηαζ κα εβηαηαθείρμοκ ηδκ
ηοθθή οπαημή ζηδκ ελμοζία ημο.
Ξμκ επυιεκμ ιήκα, δ άνκδζδ ιαεδηχκ κα εηηεθέζμοκ ηζξ πμζκέξ πμο ημοξ έπμοκ
επζαθδεεί, μδδβεί ζε ζογήηδζδ ζηδκ ηάλδ, βζα ηδκ ακάβηδ δ ιεζμρδθία κα οπαημφεζ ζηδκ
πθεζμρδθία, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηδκ δοκαηυηδηα κα αθθάλεζ έκαξ κυιμξ ακ ηαηαθένεζ κα
πείζεζ ηακείξ ηδκ πθεζμρδθία βζα ηδκ ακάβηδ αοηή. Ξμκίγεηαζ υιςξ υηζ εθυζμκ μ κυιμξ ηδξ
ηάλδξ είκαζ ζε ζζπφ, μθείθμοκ κα οπαημφζμοκ ζε αοηυκ.
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Ξμ Ηάνηζμ ιήκα, απμθαζίγμοκ βζα ημ πνυκμ πμο ιπμνεί κα ηαηέπεζ ηακείξ ημ
αλίςια ημο επυπηδ ηαεχξ ηαζ ηδ δζαδζηαζία εηθμβήξ ημο. Αηθέβμοκ κέμ επυπηδ ηαζ
επζιεθδηέξ. Ηε αθμνιή παναιέθδζδ ηαεδηυκηςκ, ρδθίγμοκ κυιμ βζα ηζξ πνμτπμεέζεζξ
ηαζ ηδ δζαδζηαζία ηαεαίνεζδξ ή παναίηδζδξ επζιεθδηή.
Ξμκ Ώπνίθζμ, ιε ηδκ εοηαζνία ηδξ δζελαβςβήξ ζηδ πχνα δδιμρδθίζιαημξ, ελδβείηαζ
ζημοξ ιαεδηέξ δ δζαθμνά ηδξ έιιεζδξ απυ ηδκ άιεζδ δδιμηναηία ηαζ ημκίγεηαζ δ
ακςηενυηδηα ηδξ ηεθεοηαίαξ. Ξμκ ίδζμ ιήκα απμθαζίγμοκ κα ηαηαβνάθμοκ ηα
εκδζαθένμκηα βεβμκυηα ζηδκ ηάλδ ηαζ μνίγμοκ πνμκμβνάθμ.
Ξμ Ηάζμ, ιε αθμνιή ζοιπθμηή ιαεδηχκ ημο Ώηζζπυπμοθμο ιε ιαεδηέξ βεζημκζημφ
πςνζμφ, δζαπζζηχκεζ πςξ μ κέμξ επυπηδξ οπμζπέεδηε αηζιςνδζία πνμηεζιέκμο κα εηθεβεί.
Νοιπεναίκεζ υηζ ημ αημιζηυ ζοιθένμκ οπενίζποζε ημο μιαδζημφ ηαζ υηζ δ ηάλδ δεκ
ηαηαθένκεζ κα αοημδζμζηδεεί ,πανά ημ υηζ μζ ανπέξ ηδξ αοημδζμίηδζδξ εθανιυγμκηαζ βζα
ιήκεξ. Λαν‘ υθα ηαφηα, δ ηάλδ δεκ θαίκεηαζ δζαηεεεζιέκδ κα απειπμθήζεζ ηζξ ελμοζίεξ ηδξ
ηαζ έηζζ αθμφ ρδθίζεζ κυιμ ιε ημκ μπμίμκ ζηενεί απυ ημκ επυπηδ ηα πμθζηζηά ημο
δζηαζχιαηα βζα μνζζιέκμ δζάζηδια, ειθακίγεηαζ βζα ημ δζάζηδια ιέπνζ ηδ θήλδ ημο έημοξ
πενζζζυηενμ πεζεανπδιέκδ ηαζ ζοκεζδδημπμζδιέκδ βζα ημ εβπείνδια ηδξ αοημδζμίηδζδξ.
Ξεθεζχκμκηαξ ηδκ έηεεζή ημο μ Ξζαβηζάξ παναηδνεί υηζ δ αοημδζμίηδζδ είκαζ δοκαηυ
κα εθανιμζηεί ιυκμ ζηζξ ιεβάθεξ ηάλεζξ ημο δδιμηζημφ ηαζ ζηδ δεοηενμαάειζα
εηπαίδεοζδ, αθθά βζα κα επζηφπεζ, απαζηείηαζ πνμπαναζηεοή ηςκ ιαεδηχκ απυ ηζξ ιζηνέξ
ηάλεζξ ζηδκ πεζεανπία ηαζ υπζ ζηδκ ηοθθή οπαημή. Οπενεειαηίγεζ οπέν εκυξ Νπμθείμο
Ανβαζίαξ, εκυξ ζπμθείμο ημζκυηδηαξ, ζημ μπμίμ εα θεζημονβμφκ μιάδεξ ενβαζίαξ, ηαζ ζημ
μπμίμ μ ιαεδηήξ εα δζαπθάεεηαζ ζε δδιμηναηζηυ πμθίηδ εθανιυγμκηαξ ζηδκ πνάλδ ηαζ
αζχκμκηαξ ιέζς ηδξ αοημδζμίηδζδξ, ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο δδιμηναηζημφ
πμθζηεφιαημξ. Ξμ ζπμθείμ αοηυ πνέπεζ κα είκαζ , ηαηά ηδ βκχιδ ημο, έκα δδιμηναηζηυ
ζπμθείμ, ημ μπμίμ εα πνμεημζιάγεζ ημοξ ιαεδηέξ βζα ηδκ πναβιαηζηή ημζκςκζηή
δδιμηναηία ιέζς ημο παναδείβιαημξ ηαζ ηδξ δνάζδξ.
Γ έηεεζδ ημο Ξγάκμο Ξζαβηζά δδιμζζεφηδηε ζημ πενζμδζηυ Πνμιδεεφξ μ Πονθυνμξ,
ημο Μεεφικμο, ζε ζοκέπεζεξ ηαηά ημ ΐ‘ έημξ έηδμζήξ ημο, απυ ημ Ηάνηζμ ημο 1926 έςξ ημκ
Δμφθζμ ηδξ ίδζαξ πνμκζάξ, ζε εκκέα ζοκμθζηά ηεφπδ ημο πενζμδζημφ απυ ημ 29 μ έςξ ημ 37μ
ηαζ αημθμφεδζακ ζπυθζα ημο εηδυηδ. Απνυηεζημ βζα 15διενμ πενζμδζηυ, ηαηά ηδ δζάνηεζα
ηςκ πενζζζμηένςκ πνυκςκ ηδξ έηδμζήξ ημο, ημ μπμίμ εηδζδυηακ απυ 1925-1941. Οπήνλε
«εηπαζδεοηζηυκ απμηθεζζηζηχξ πενζμδζηυκ» […] (ημ μπμίμ) πνμζθένεζ μθυηθδνμκ εαοηυκ
εζξ ηδκ οπδνεζίακ ηςκ δζδαζηάθςκ ηαζ πακηυξ πενί ηα εηπαζδεοηζηά αζπμθμφιεκμο».
Δζεοεοκηήξ ημο ήηακ μ Γεχνβζμξ Φ. Δαθένιμξ. Δδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ εέζδ
ημο πενζμδζημφ βζα ημ βθςζζζηυ γήηδια, δζυηζ εκχ είκαζ ζηαεενά πνμζακαημθζζιέκμ ζημ
δδιμηζηζζιυ ηαζ ηδκ οπενάζπζζδ ηδξ βθςζζμεηπαζδεοηζηήξ ιεηαννφειζζδξ πνδζζιμπμζεί
ηδκ (απθή) ηαεανεφμοζα. ζμκ αθμνά ημκ πμθζηζηυ ημο πνμζακαημθζζιυ, μ Πνμιδεεφξ,
πνυζηεζηαζ ζημ ηυιια ηςκ Φζθεθεοεένςκ πςνίξ ςζηυζμ κα δζζηάγεζ κα αζηεί δνζιεία
ηνζηζηή ζηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ημο υηακ εεςνεί υηζ μζ νοειίζεζξ ηαζ ηα ιέηνα πμο
πνμηείκμκηαζ δεκ οπδνεημφκ ηα ζοιθένμκηα ημο ηθάδμο (Δδιανάξ ηά,2004:396-400).
Νηα πνυκζα πμο εα αημθμοεήζμοκ μ Ξγάκμξ Ξζαβηζάξ εα ζοκεπίζεζ ηζξ πνμζπάεεζεξ
ημο βζα ηδκ ιεηαννφειζζδ ημο «παθζμφ» ζπμθείμο ηαζ ηδκ εζζαβςβή κεςηενζζηζηχκ
παζδαβςβζηχκ ιεευδςκ. Αλαημθμοεχκηαξ κα αβςκίγεηαζ βζα έκα ζπμθείμ ενβαζίαξ ηαζ
ζοκενβαηζηυηδηαξ, ζηδκ πνάλδ εθανιυγεζ ηδκ ηεπκζηή ημο ζπμθζημφ ηοπμβναθείμο, πμο
πνμηείκεζ μ C. Freinet ζε ζπμθεία ηδξ Θέαξ Δςκίαξ, ηδκ πενίμδμ 1930-32, ζε ιζα πενζμπή
πνμζθφβςκ, ιεηακαζηχκ ηαζ θηςπχκ ακενχπςκ (Ναπμοκηγάηδξ, 2007). Ξδκ ίδζα επμπή
εηδίδεζ ημ δεηαπεκεήιενμ πενζμδζηυ «Ε γςή ιαξ» (1930-1933), ζοκεπήξ ιε ηζξ ζδέεξ Freinet
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ηαζ ιεηαθνάγεζ ημ αζαθίμ ημο «Όπζ πζα ακαβκςζηζηά - Σμ ηοπμβναθείμ ζημ Δδιμηζηυ
πμθείμ», ημ 1933, ιε πνυθμβμ ημο ίδζμο Freinet.
Γ πενίπηςζδ ημο Ξγάκμο Ξζαβηζά είκαζ ζδιακηζηή βζαηί δ ενβαζία ημο, ηυζμ ζημ
Ώηζζπυπμοθμ υζμ ηαζ ανβυηενα ζηδκ Ώεήκα, ηαηαδεζηκφεζ πςξ παναημθμοεμφζε εκενβά
ηζξ ιεηαννοειζζηζηέξ πνμηάζεζξ ηδξ επμπήξ ημο ζε υθδ ηδκ Αονχπδ: Ξμ βενιακζηυ
ιεηαννοειζζηζηυ ηίκδια, ομ μπμίμ επδνέαζε ηαζ ηαευνζζε εκ πμθθμίξ ηδκ ελέθζλδ ηδξ
παζδαβςβζηήξ ζηέρδξ ζηδκ Αθθάδα, δίκμκηαξ ημ κυδια ζηδκ έκκμζα ηδξ ζπμθζηήξ
ημζκυηδηαξ, αθθά ηαοηυπνμκα ηαζ ημ βαθθζηυ νεφια ηςκ ζδεχκ ημο Freinet, ημ μπμίμ ήηακ
ιεζμρδθζηυ ηαζ αθμνμφζε έκα ιζηνυ ανζειυ δαζηάθςκ, ειπθμοηίγμκηαξ ημ
ιεηαννοειζζηζηυ ημο εβπείνδια ιε κέα μπηζηή, κέεξ ιεευδμοξ ηαζ ηεπκζηέξ. Κζ πνμζπάεεζεξ
ημο εκηάζζμκηαζ ζημ νεφια εηείκμ ηςκ ειπκεοζιέκςκ δαζηάθςκ ημο ιεζμπμθέιμο,
πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ βκςζηχκ, μζ μπμίμζ ιέζα απυ ακηζλμυηδηεξ ηαζ δοζημθίεξ, ζε έκα
νεοζηυ πμθζηζηυ ημπίμ αβςκίζηδηακ βζα κα αθθάλμοκ ημ εθθδκζηυ ζπμθείμ.
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Νεξίιεςε
Γ πανμφζα εζζήβδζδ, δ μπμία αθμνά ιία μθζζηζηή δζδαζηαθία βζα ηδκ έκκμζα ηδξ Αζνήκδξ ιέζς ηδξ
Ξέπκδξ ηαζ ιε δεζπυγμοζεξ ηζξ ανπέξ ηδξ δζαπμθζηζζιζηήξ αβςβήξ ηαηέζηδ δοκαηή ιέζα απυ ηζξ
μηηχ (8) ζδιακηζηέξ μθμηθδνςιέκεξ δζδαηηζηέξ πνμηάζεζξ ηαζ απμηέθεζε έκα ηιήια ηδξ
εηδμεεζζμιέκδξ δζπθςιαηζηήξ ιεηαπηοπζαηήξ ενβαζίαξ ζημ Αθθδκζηυ Ώκμζηηυ Λακεπζζηήιζμ ηδξ
ζοββναθέςξ. Γ ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ πνςημηφπδζε ηαζ ανίζηεοζε πθδκ ημο εκ θυβς ένβμο, δζυηζ
ειπενζείπε ηδκ εβηεηνζιέκδ απυ ημ Δκζηζημφημ Αηπαζδεοηζηήξ Λμθζηζηήξ (Δ.Α.Λ.) εηπαζδεοηζηή ένεοκα.
Ξμ απαναίηδημ οθζηυ, ημ μπμίμ ζοκμδεφεζ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ δζδαηηζηέξ πνμηάζεζξ απμηεθεί
πμθφηζιμ ενβαθείμ βζα ημοξ ζοκαδέθθμοξ δζδαζηάθμοξ εηπαζδεοηζημφξ, μζ μπμίμζ ηαζ μζ μπμίεξ
επζεοιμφκ ή εα επζεοιμφζακ κα δζδάλμοκ ιε πανυιμζμ ηνυπμ, ιε ζημπυ ηδκ μιαθή έκηαλδ υθςκ
ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ ιαεδηνζχκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Νοβηεηνζιέκα εα πανμοζζάζμοιε
ηδκ πνμεημζιαζία ηδξ εηπαζδεοηζημφ, δ μπμία πενζβνάθεζ ημκ πνυκμ έηηαζδξ ημο ένβμο, ηδκ
εκκμζμθμβζηή πνμζέββζζδ ηδξ έκκμζαξ εζνήκδ δζαεειαηζηά, ηδ ζδιαζία ηςκ ιαεδηζηχκ
εκδζαθενυκηςκ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ ιαεδηνζχκ ηδξ έηηδξ ηάλδξ ημο Δδιμηζημφ ζπμθείμο, ηζξ
εζζαβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, μζ μπμίεξ πνμεημζιάγμοκ ηδ αζςιαηζηή, ηδκ πμθοαζζεδηζηή
πνμζέββζζδ ιε δζεπζζηδιμκζηυ ηαζ πμθοηνμπζηυ ηνυπμ, μδδβχκηαξ ηα παζδζά μιαδμζοκενβαηζηά
ηαζ δδιζμονβζηά ζηδ ιεηαβκχζδ ηαζ ζημκ ακαζημπαζιυ. Γ κέα πναβιαηζηυηδηα ζε ζοκδοαζιυ ιε
ηα οπάνπμκηα ηαζ ζοκεπχξ μβημφιεκα πνμαθήιαηα ηδξ ημζκςκζηήξ θηχπεζαξ ηαζ ηδξ μζημθμβζηήξ
ηαηαζηνμθήξ ηαεζζημφκ ζαθέξ, υηζ οπάνπεζ ακάβηδ αθθαβήξ ημο ηνυπμο ζηέρδξ ηςκ ακενχπςκ
ζε παβηυζιζα πθέμκ ηθίιαηα, ιε ζημπυ ηδκ εζνδκζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηυζμ ζε
εεκζηυ-ημπζηυ υζμ ηαζ ζε δζεεκέξ επίπεδμ(Ενίααξ, 1998: 223). Γζ' αοηυ μ, δ δζδάζηαθμξ αλίγεζ κα
οζμεεηεί ιία μζημοιεκζηή πνμμπηζηή ηαζ ζε ηάεε εοηαζνία κα ημκίγεζ ημ εέια ηδξ ζοκενβαζίαξ ηςκ
πμθζηχκ ηαζ ηδξ μιυκμζαξ ηςκ θαχκ αθθά ηαζ ηδξ δζεεκμφξ μζημοιεκζηήξ ηαηακυδζδξ ηαζ ηδξ
εζνήκδξ. Νοιπεναζιαηζηά, μθυηθδνδ δ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία αλίγεζ κα δζαπκέεηαζ απυ έκα
εζνδκζζηζηυ πκεφια ηαζ απυ έκακ πμθζηζζιυ ηδξ παζδζηυηδηαξ, μ μπμίμξ δίκεζ ιία άθθδ
ακενςπζζηζηή δζάζηαζδ.
Θέμεηο-θιεηδηά: αβςβή ηδξ εζνήκδξ, Ξέπκδ, δζαδναζηζηυηδηα.

1. Γηζαγσγή
Κ ηυζιμξ ιαξ είκαζ έκαξ πθμοναθζζιυξ αίαξ. Ακίμηε απέκακηζ ζηδ αία αοηή ιπμνμφκ κα
ζοκηεθμφκ ηαζ μζ ενδζηείεξ. Κζ ενδζηείεξ πμο εα ιπμνμφζακ κα είκαζ ζοκηεθεζηέξ εζνήκδξ,
ηαηά πμθθμφξ ανίζημκηαζ ζηζξ νίγεξ ηςκ πμθέιςκ ηαζ ηςκ ζοβηνμφζεςκ. Αίκαζ ζδιακηζηυ
κα ακαβκςνίζμοιε υηζ μζ εεμθμβίεξ ηαζ μζ ζδεμθμβίεξ αοημφ ημο είδμοξ έπμοκ ηδ νίγα ημοξ
ζημ θυαμ (‗Aνιζηνμβη, 2002). Ώοηυ ζοκεπάβεηαζ ηαζ απυ ηδκ αολδιέκδ παναβςβή αζαθίςκ
βφνς απυ αοηυ ημ εέια. Γ ―ζενή αία‖ υθμ ηαζ βίκεηαζ ακηζηείιεκμ επζιεθδιέκδξ ζπμοδήξ. Γ
αία ζε μπμζμκδήπμηε ηφπμ είκαζ δζαημπή ημζκςκίαξ ηαζ επζημζκςκίαξ. Ώκηίεεηα δ εζνήκδ
ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ μδδβεί ζηδκ ημζκςκία ηαζ ζηδκ επζημζκςκία, βζαηί είκαζ ημζκςκία
ηαζ επζημζκςκία. Ώκαηνέπμκηαξ ζηδ θέλδ εζνήκδ αθέπμοιε πςξ ημ νήια είνς ζδιαίκεζ
ζοκάπης, εκχκς, ζοκδές αθθά ηαζ δζαηοπχκς θυβμ μιζθδηζηυ, ηάκς ενχηδζδ. Ώοηυ
ιεηαθνάγεηαζ υηζ ανίζημιαζ ζε εζνήκδ, υηακ ιπμνχ κα ιζθάς, κα έπς ζοκμιζθία, κα
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απμηείκς ημκ θυβμ ηαζ κα δέπμιαζ ημκ θυβμ ημο άθθμο ηαζ ζοκεπχξ έπς εκυηδηα ηαζ
μιυκμζα ιαγί ημο. Γ αία ακηίεεηα μδδβεί ζηδ ιδ-ημζκςκία ηαζ ιδ επζημζκςκία.
Γζα κα ανμοκ ηα παζδζά ηδκ πνμζςπζηή μθμηθήνςζδ ιέζς ηδξ ηέπκδξ, αλίγεζ κα
βκςνίγμοκ πχξ κα ειπθμοηίζμοκ ηδ γςή ημοξ απυ ηζξ ίδζεξ ημοξ ηζξ πνμζπάεεζεξ κα
δδιζμονβήζμοκ ηέπκδ ηαζ κα απμηνζεμφκ ζηζξ μπηζηέξ ιμνθέξ(Chapman, 1993: 115-117).
Έηζζ εα ακαηαθφρμοκ ηαζ εα αζηήζμοκ ηζξ ηαθθζηεπκζηέξ δελζυηδηέξ ημοξ, εκζζπφμκηαξ ηδκ
αοημεζηυκα ημοξ, εηεέημκηαξ ηζξ δδιζμονβίεξ ημοξ ζε πκεφια πμθζηζζιμφ ηδξ εζνήκδξ. Κζ
ιαεδηέξ εα ενβαζημφκ μιαδζηά, δζενεοκδηζηά, ελεθίζζμκηαξ ηδκ αοηεκένβεζα ηαζ ηδ
ζοκενβαηζηή ζοιπενζθμνά ζοκδοάγμκηαξ παναδμζζαηά ηαζ ζφβπνμκα επμπηζηά ιέζα
δζδαζηαθίαξ. Ξα παζδζά, ηα μπμία ιαεαίκμοκ απυ ηδκ επαθή ηαζ ηδ ζοκενβαζία ημοξ ιε
ημοξ δζδαζηάθμοξ ημοξ δέπμκηαζ απυ ημοξ ίδζμοξ ηδ ιεηαθμνά ηδξ ημζκςκζηήξ ειπεζνίαξ
ηαζ ηα ζοιαμθζηά ημοξ ζοζηήιαηα, υπςξ δ βθχζζα, ημ ανζειδηζηυ ζφζηδια ηαζ ηα ένβα
ηέπκδξ. ‗Κθα αοηά ιεηαηνέπμκηαζ ζε ενβαθεία ιε ηα μπμία ημ παζδί ζηδκ πμνεία ηδξ
ημζκςκζημπμίδζήξ ημο ιπμνεί κα εθέβπεζ πζμ ζοκεζδδηά ημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ.
πςξ οπμζηδνίγεζ ηαζ μ Lev Vygotsky, ζπεηζηά ιε ημκ ημζκςκζηυ παναηηήνα ηδξ
ιάεδζδξ, δ ιάεδζδ ζημ πθαίζζμ ηδξ ζπμθζηήξ εηπαίδεοζδξ είκαζ δζαδζηαζία εκζςιάηςζδξ
ηδξ βκχζδξ, ηδξ ημζκςκζηήξ ειπεζνίαξ ηαζ ηδξ ιεηαηνμπήξ ημοξ ζε πνήζζιμ ενβαθείμ
ζοκφπανλδξ ηαζ ιία ιμνθή εηπμθζηζζιμφ ςξ απμηέθεζια ηδξ δζδαηηζηήξ ανςβήξ ηςκ
εκδθίηςκ ιεθχκ αοηήξ ηδξ ημζκςκίαξ, δδθαδή ημο βμκζμφ, ημο δζδαζηάθμο, ηδξ πανέαξ,
ηςκ θίθςκ ή ημο πνμπμκδηή ηδξ αεθδηζηήξ μιάδαξ. Κ Vygotsky ζζπονίγεηαζ πςξ δ
ελεθζηηζηή ακάπηολδ ηδξ ακενχπζκδξ κυδζδξ, υπςξ εηείκδ ηδξ αθδνδιέκδξ ζηέρδξ, δεκ
πνμένπεηαζ απυ ηάπμζα αζμβεκεηζηή ελέθζλδ ημο αηυιμο, αθθά ζε αοηυ πμο μκμιάγεζ
―εζςηενζημπμίδζδ ημο πμθζηζζιμφ― (Blank, Guillermo, 1990:31-58 & Εμφαμο Κονακία,
2010:1517). Εαζ επεζδή δ εηιάεδζδ αοηχκ ηςκ ημζκςκζηχκ ζοιαάκηςκ ημο πμθζηζζιμφ
απυ ηα παζδζά εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ηνζηζηά ηαζ ζοκεζδδηά βζα κα θεζημονβήζεζ ςξ έκα
ενβαθείμ έηθναζδξ, ηαηακυδζδξ ηαζ εθέβπμο ηδξ ζοιπενζθμνάξ, βζ‘ αοηυ μ δάζηαθμξ δεκ
οπμζηδνίγεζ ιία άηνζηδ ιεηαθμνά βκχζδξ αθθά δδιζμονβεί ζοκεήηεξ, επζκμεί ηεπκάζιαηα
ηαζ ζοκδοάγεζ ιέζα ηαζ ηνυπμοξ δζδαζηαθίαξ πμο ακηαπμηνίκμκηαζ ζημ οπάνπμκ επίπεδμ
δζακμδηζηήξ ακάπηολδξ ημο παζδζμφ ιε ζηυπμ κα δζεοημθφκεζ ηδκ ελέθζλή ημο ηαζ κα ημ
μδδβήζεζ ζε ακχηενα επίπεδα ηαηακυδζδξ, εκένβεζεξ δδθαδή, πμο ζοκζζημφκ δζδαηηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ, μζ μπμίεξ ζοκδοάγμοκ ηαζ ζέαμκηαζ ημκ ημπζηυ παναηηήνα ημο
πμθζηζζιμφ ηαζ πανμοζζάγμοκ ηδκ πμθζηζζηζηή ζδζαζηενυηδηα. Γ πνμζπάεεζα ηδξ
ζοββναθέςξ κα απμδχζεζ ζηδκ ενβαζία πμζηζθία, έηηαζδ ηαζ εφνμξ δεδμιέκςκ ηδκ
μδήβδζε κα απμηηήζεζ δ ίδζα δ ένεοκα πμθθαπθέξ ιμνθέξ (αζαθζμβναθζηή, βθςζζμθμβζηήεεμθμβζηή- ζζημνζημζοβηνζηζηή- εηπαζδεοηζηή- ζηαηζζηζηή).
Ξα παζδζά εοαζζεδημπμζήεδηακ πμθθαπθά ιέζς ηδξ Ξέπκδξ ζηδκ έκκμζα ηδξ εζνήκδξ
ηαζ απμηίιδζακ ιε εεηζηή μπηζηή ηζξ δζδαζηαθίεξ ιέζς ηδξ εζηυκαξ ηαζ ηδξ ιμοζζηήξ,
αφλδζακ ηδκ αοημεηηίιδζή ημοξ ηαζ έκζςζακ πζμ ζδιακηζηά πνυζςπα ηαζ ηαθφηενα ιέζα
απυ υθδ ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία.
2. Γθπαίδεπζε κέζα από ηηο ηέρλεο
Θεςνδηζηή πνμζέββζζδ-εεςνίεξ ιάεδζδξ πμο εθανιυζηδηακ: Εμζκςκζημ-Λμθζηζζιζηή
Ώκάπηολδ. Νημζπεία ηδξ εεςνίαξ ηδξ ημζκςκζηήξ ιάεδζδξ. Piaget, Bruner ηαζ Vygotsky,
πνμζέββζζδ επμζημδμιδηζζιμφ (Δυιδζδ ηδξ βκχζδξ αήια-αήια ιέζα απυ δδιζμονβζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ ηςκ ίδζςκ ηςκ ιαεδηχκ, ηδξ ακαηάθορήξ ηδξ ηαζ ηδξ ζοκενβαηζηήξ
ιάεδζδξ). ΐαειίδα ιαεήιαημξ: απεοεοκυιαζηε ζε ιαεδηέξ ηαζ ιαεήηνζεξ ηδξ έηηδξ ηάλδξ
ημο δδιμηζημφ μζ μπμίμζ αλζμπμζμφκ: ηδ αζςιαηζηή, ηδ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ ηαεχξ ηαζ ηδκ
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ένεοκα. Κζ ειπθεηυιεκεξ βκςζηζηέξ πενζμπέξ ήηακ ηα Αζηαζηζηά, δ Ημοζζηή, δ Ηεθέηδ
Λενζαάθθμκημξ, ηα Θνδζηεοηζηά, δ Θεαηνζηή αβςβή, δ Ζμβμηεπκία ηαζ δ Αοέθζηηδ Βχκδ
(Δζαεειαηζηυηδηα, ΐήιαηα βζα ηδ Βςή) .
Γ πνμεημζιαζία έβζκε απυ ηδκ εηπαζδεοηζηυ δ μπμία ηαευνζζε ημκ πνμζακαημθζζιυ
ηαζ ηδ πνμκζηή έηηαζδ-δζάνηεζα ηαηά ηδκ μπμία οθμπμζήεδηε ημ ζφκμθμ ένβμ απυ ημκ
Δακμοάνζμ έςξ ηαζ ημ Ηάνηζμ ζημ ζπμθζηυ έημξ 2014-2015. Νηυπμζ ηςκ ιαεδιάηςκ ιεηαλφ
άθθςκ ήηακ κα:
δζεοημθοκεμφκ μζ ιαεδηέξ βζα κα ηαηακμήζμοκ ημοξ πανάβμκηεξ, μζ μπμίμζ ζοιαάθθμοκ
ζηδ δδιζμονβία εκυξ εζνδκζημφ ηθίιαημξ ηαζ ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ έπμοιε ακάβηδ
απυ έκα βυκζιμ ηθίια βζα κα εοδμηζιήζεζ δ εζνήκδ.
βκςνίζμοκ πςξ δ εζνήκδ είκαζ δχνμ ημο Θεμφ ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ανεηή ηαεχξ επίζδξ
κα ένεμοκ ζε επαθή ιε έκακ κέμ ηνυπμ γςήξ πμο δίκεζ δ ημζκςκία ιε ημκ Εφνζμ.
ηαηακμήζμοκ πςξ δ ΐαζζθεία ημο Θεμφ λεηζκά απυ αοηυκ ημκ ηυζιμ ηζ πςξ δ εζνήκδ είκαζ
ηανπυξ πνμζεοπήξ ηαζ πδβή ηαθχκ θμβζζιχκ. Γ ηαναπή ηαζ μ εοιυξ είκαζ λέκα πνμξ ημ
ήεμξ ηαζ ημ αίςια ηδξ εζνήκδξ (Peace, 1921: 59).
ιάεμοκ υηζ δ εζνήκδ δυεδηε ζε υθμ ημ ακενχπζκμ βέκμξ ιε ηδ βέκκδζδ ημο Πνζζημφ, ημ
Λάεμξ ηαζ ηδκ Ώκάζηαζή ημο -βεβμκυξ αάζδ ζοιθζθίςζδξ ημο Θεμφ ιε ημκ άκενςπμ.
ζοκεζδδημπμζήζμοκ πςξ δ εζνήκδ ζπεηίγεηαζ ιε ημ εο αβςκίγεζεαζ βζα ηδκ επζηνάηδζδ ηδξ
εθεοεενίαξ, ηδξ ζζυηδηαξ ηαζ ηδξ δζηαζμζφκδξ.
δζααθέρμοκ πςξ ημ εοαββέθζμ είκαζ ημ εοαββέθζμ ηδξ εζνήκδξ ηαζ ηδξ πανάξ ηαζ μζ
ακαβκχζηεξ ημο ηαθμφκηαζ κα βίκμοκ εζνδκμθυνα πνυζςπα πνμζεοπήξ ιέζς ηδξ
εοπανζζηζαηήξ αβάπδξ ζημ πνυζςπμ ημο εηάζημηε Άθθμο.
εοαζζεδημπμζδεμφκ ζημ υηζ μζ άβζμζ θεζημονβμφκ ηαζ ςξ πνυηοπα εζνήκδξ.
ακαπηφλμοκ δελζυηδηεξ ζοβηέκηνςζδξ ηαζ επελενβαζίαξ δεδμιέκςκ, επζημζκςκίαξ ηαζ
ζοκενβαζίαξ.
ακηζθδθεμφκ πςξ δ εζνήκδ ημο Θεμφ ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ πκεοιαηζηή αθθαβή ημο ακενχπμο,
υκηςξ ηαζ εέια δζηήξ ημο επζθμβήξ ςξ απμθαζζζηζηή ημο ζηνμθή πνμξ ημκ Θευ.
ζηφρμοκ πάκς απυ ηα θμβμηεπκζηά ηείιεκα ηαζ ιε βμκζιμπμζδηζηυ ηνυπμ κα ηαηαθάαμοκ
πςξ δ έκκμζα ηδξ ζοβπχνεζδξ ηαζ ηδξ ιεηάκμζαξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ εζνήκδ.
Δυεδηε ζδζαίηενδ ζδιαζία ζηδκ πμνεία ακάπηολδξ ημο ένβμο δ δζενεφκδζδ ηςκ
ιαεδηζηχκ εκδζαθενυκηςκ ζε ζοκαθή ελάνηδζδ ιε ημ εέια ημο πανυκημξ ζπεδίμο
ενβαζίαξ, υπμο μζ ιαεδηέξ εηδήθςζακ πανάθθδθα ιε ηδ δδιζμονβία ηςκ ιαεδηζηχκ
μιάδςκ, ημκ ημζκυ πνμβναιιαηζζιυ ηαζ ηδκ επζθμβή ηςκ εειάηςκ δζενεφκδζδξ ηαζ
ενβαζζχκ βζα ηδκ εζνήκδ ζε πμθθαπθά επίπεδα ιάεδζδξ. Ηέζς ηδξ εζηυκαξ ηαζ ηδξ
ιμοζζηήξ μζ ιαεδηέξ ιπυνεζακ κα ακηζθδθεμφκ ηδκ ηέπκδ ςξ έκα γςκηακυ ημιιάηζ ηδξ
ηαεδιενζκυηδηάξ ημοξ. Κ πμζδηζηυξ θυβμξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίζηαζδ, ηαεχξ
ζοκδοάγεηαζ ιε ηα εζηαζηζηά ηαζ ηα ιμοζζηά ένβα, υπζ ιυκμ δεκ απμδοκαιχκεηαζ, αθθά
πνμζθαιαάκεηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ ιε ηνυπμ πενζζζυηενμ εοπάνζζημ, εκχ επζπνυζεεηα δ
―ζηναηδβζηή ηδξ ακάβκςζδξ ειπθμοηίγεηαζ‖ ηαζ ηεθζηά ακαδεζηκφμκηαζ κέεξ ενιδκεοηζηέξ
πνμμπηζηέξ ηςκ πμζδιάηςκ.
Εφνζμξ νυθμξ ηδξ εηπαζδεοηζημφ ζε πνςηανπζηή εζζαβςβζηή θάζδ ήηακ κα ηεκηνίζεζ
ηαζ κα δζεονφκεζ ηα ιαεδηζηά εκδζαθένμκηα ηαζ αέααζα, κα πνμζθένεζ ηζξ πνχηεξ
ακαβηαίεξ βκχζεζξ. Κ ζημπυξ ημο εζζαβςβζημφ ιαεήιαημξ ήηακ πεκηαπθυξ: α)κα
πνμζημιίζεζ ηζξ απαναίηδηεξ βκχζεζξ, α)κα εκενβμπμζήζεζ ημ ζπεηζηυ εκδζαθένμκ, β)κα
πνμαεί ζημκ ημζκυ πνμβναιιαηζζιυ πμο εα ζοβηεηνζιεκμπμζήζεζ ημκ πνμηαηανηηζηυ
πνμβναιιαηζζιυ ημο εηπαζδεοηζημφ, δ)κα ηάκεζ ημκ επζιενζζιυ ημο ένβμο ζηζξ μιάδεξ
ακάθμβα ιε ηα εκδζαθένμκηά ημοξ ηαζ ε)κα ηαεμνίζεζ ημ πνμκμδζάβναιια δνάζδξ. Γ
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αθεηδνία ημο εζζαβςβζημφ ιαεήιαημξ έβζκε ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ. Αδχ έθααε πχνα ιε ηδ
δζαθεηηζηή, ηδ ζογήηδζδ ιεηά απυ ιία ιαεδηζηή επίζηερδ ζε πχνμ πμο ήηακ ζπεηζηυξ ιε
ημ εέια(ένεοκα πεδίμο ζε ιμοζείμ), ιε ηδκ πανμοζίαζδ ακηζηεζιέκςκ-θςημβναθζχκ
ζπεηζηχκ ιε ημ εέια, ιε ηδκ ακάβκςζδ ζπεηζημφ δδιμζζεφιαημξ πμζήιαημξ ηαζ ιε ηδκ
παναημθμφεδζδ ηαζκίαξ, ζπεηζημφ ―κημηζιακηέν‖.
Αζζενπυιεκμζ πθέμκ ζηδκ οθμπμίδζδ ημο επζιένμοξ πνμβνάιιαημξ ηαζ ηςκ
δναζηδνζμηήηςκ πμο ημ απμηεθμφκ εεςνμφιε επζαεαθδιέκμ κα ημκίζμοιε υηζ βζα κα ιδκ
ηαηαθήλεζ ημ υθμ εβπείνδια ζηδκ ακηζβναθή ηαζ ηδ ζονναθή ηςκ αηαηένβαζηςκ
πθδνμθμνζχκ, δ εηπαζδεοηζηυξ έηνζκε ζηυπζιμ κα δχζεζ ηεκηνζηά ενςηήιαηα ζηα μπμία
ηάεε μιάδα ηθήεδηε κα απακηήζεζ. Ξα ενςηήιαηα έπνεπε κα ελανηχκηαζ απυ ημοξ
ζηυπμοξ, ημοξ μπμίμοξ είπε εέζεζ βζα ηάεε ημιέα ηαζ ηονίςξ κα έπμοκ ακαθμνά ζε ζπέζεζξ.
Κζ ενςηήζεζξ αλίγεζ κα ηαηεοεοκεμφκ ζηδ δζαηφπςζδ βεκζηεφζεςκ ηαζ κα πνμςεμφκ ηδκ
εκκμζμθμβζηή μπηζηή. Κζ οπμδδθχζεζξ ηαζ μζ επζζδιάκζεζξ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ μπηζηήξ
πνμέηορακ απυ ημκ πνμζακαημθζζιυ υθςκ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ. Γ δζδάζηαθμξ
αλζμπμίδζε ημ δεδμιέκμ αοηυ ηαζ δδιζμφνβδζε εοηαζνίεξ ιάεδζδξ, μζ μπμίεξ επδνέαζακ
εεηζηά ημ ζοκαίζεδια ηαζ ηδ αμφθδζδ ηςκ ιαεδηχκ. Γ πνήζδ ηςκ ζοιαυθςκ
ιεηααθήεδηε, απυ ζφιαμθα οπυικδζδξ ζε ζφιαμθα επζημζκςκίαξ. Γ ιεβαθφηενδ ζηακυηδηα
οπμεεηζηήξ ζηέρδξ ζημκ έθδαμ είκαζ πζεακυ κα επεηηείκεζ ηδκ ζηακυηδηά ημο κα
ακαβκςνίγεζ ηδκ πμζηζθία ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ βζα ημ ίδζμ ακηζηείιεκμ ηαζ ηδ δζαθμνά
ιεηαλφ ηδξ πμζυηδηαξ ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ ημο ζοκαζζεήιαημξ πμο οπάνπεζ πνμξ αοηυ.
Εμζκςκζηά, ςξ έθδαμζ ήηακ πζμ χνζιμζ ηαζ ιπυνεζακ κα ζοκενβαζημφκ ιε ημοξ
ζοιιαεδηέξ ημοξ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ημζκχκ ζηυπςκ. Αιπεζνζηά ηαζ ιέζα απυ ημ
ιάεδια ηςκ Θνδζηεοηζηχκ βκχνζγακ πςξ οπάνπεζ ημ αζαθζηυ ηείιεκμ ηαζ δ ενιδκεία ημο
ηαεχξ ηαζ υηζ ημ ίδζμ ιπμνεί πμθοηνμπζηά κα θάαεζ πμθζηζζιζηέξ δζαζηάζεζξ ζηδκ
Αηπαίδεοζδ ιέζς ηςκ Ξεπκχκ- ημ Αοαββέθζμ ςξ παβηυζιζα πμθζηζζιζηή ηθδνμκμιζά.
Εφνζμξ ζημπυξ ηδξ Ανιδκείαξ ηδξ ΐίαθμο ήηακ κα ένεμοκ μζ ιαεδηέξ ζε άιεζδ επαθή ιε ηδ
ααζζηή αζαθζμβναθζηή πδβή, κα ζηφρμοκ πάκς ζηα ιεηαθναζιέκα ηείιεκα, κα
πνμζεββίζμοκ ημκ θυβμ ημο Θεμφ δζεπζζηδιμκζηά, βμκζιμπμζδηζηά, ιεηαβκςζηζηά,
ακαζημπαζηζηά ηαζ πμθοηνμπζηά ηαζ αζπμθμφιεκμζ ιε αοηυκ, κα ημκ αζχζμοκ ηαζ κα ημκ
αζζεακεμφκ ςξ θυβμκ πμο ιζθάεζ ζηζξ ηανδζέξ ημοξ.
Απμιέκςξ, υθεξ μζ ενιδκεοηζηέξ-δζδαηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζοκέηθζκακ ζηδκ
πναβιαημπμίδζδ ημο ζημπμφ αοημφ (Δεναίζδξ, 1995: 371-372), ιέζα ζηα υνζα ιίαξ εζδζηήξ
δζδαηηζηήξ ηδξ εζνήκδξ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ δθζηία ηςκ ιαεδηχκ, υπμο ιαγί ιε ηδκ
ακάθοζδ ιε παναδείβιαηα ηςκ ααζζηχκ εκκμζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ εζνήκδ, υπςξ δ
αδζηία, ημ ηαθυ ηαζ ημ ηαηυ, μ πυθειμξ, δ θηχπεζα ηαζ δ ακζζυηδηα, ζοκοπάνπεζ ζηδ
δζδαζηαθία ηαζ δ ζοζηδιαηζηή ακάθοζδ ηςκ αζηζχκ ηαζ ηςκ αθμνιχκ ηςκ ηζκήηνςκ ηαζ
ηςκ πνμεέζεςκ ηαζ υθςκ ηςκ πνμηαηαθήρεςκ, ηα μπμία δοζπεναίκμοκ ηδ αίςζδ ηδξ
εζςηενζηήξ, ηδξ ελςηενζηήξ ηαζ ηδξ άκςεεκ εζνήκδξ. Ηε φθδ επζθεβυιεκδ απυ ηδκ
παβηυζιζα ζζημνία, ηδ ιοεμθμβία ηαζ απυ ημκ πμθζηζζιυ ηαζ ημ ήεμξ, ημ μπμίμ πνμηφπηεζ
απυ ημ πκεφια ηςκ ηεζιέκςκ ηδξ αίαθμο, αθθά ηαζ απυ βεβμκυηα ηδξ ημπζηήξ ηαζ δζεεκμφξ
πναβιαηζηυηδηαξ (Ηανηακηχκδξ, 1977: 34,53).
Νοβηεηνζιέκα είδαιε ηδκ ενιδκεία ημο αζαθζημφ ηεζιέκμο ηαζ ηδ ζφκεεζδ ηδξ
πενίθδρδξ απυ ηα παζδζά πάκς ζηδκ έκκμζα ημο αζχιαημξ ηδξ εζνήκδξ ζηζξ πνχηεξ
πνζζηζακζηέξ ημζκυηδηεξ ιέζα απυ ηα ηείιεκα ημο Ώπμζηυθμο Λαφθμο ηαζ ημο Ηεβάθμο
ΐαζζθείμο. Κζ ιαεδηέξ εκηυπζζακ αοηά ηα ζημζπεία ιέζα ζημ ηείιεκμ, ηζξ θέλεζξ ηθεζδζά, ηα
οπμβνάιιζζακ ηαζ έβναρακ ηδκ πενίθδρδ ηαηά μιάδα. Εαηά ηδ θάζδ επελενβαζίαξπνμέηηαζδξ, ιε ηδ αμήεεζα ηςκ πζκάηςκ μζ ιαεδηέξ ηάεε μιάδαξ δζαηφπςζακ βζα ηδ
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ζοκενβαγυιεκδ ιαγί ημοξ μιάδα ενςηήζεζξ δζαθμνεηζημφ επζπέδμο. Ώκάθμβα ιε ημκ
ηεθζηυ ανζειυ ενςηήζεςκ ηάεε ιέθμξ δζαηφπςζε ιία ή πενζζζυηενεξ ενςηήζεζξ, μζ μπμίεξ
πήνακ ηδκ ηεθζηή ημοξ ιμνθή ιε ηδ ζοιαμθή ηαζ ηςκ οπμθμίπςκ ιεθχκ. Έηζζ
ηαηανηίζηδηε έκαξ πίκαηαξ ενςηδιάηςκ, μ μπμίμξ αθμνμφζε ημ πνμξ ιεθέηδ ηείιεκμ ηαζ
απεοεοκυηακ ζηδ ζοκενβαγυιεκδ μιάδα.
Λνμηάεδηε ζημοξ ιαεδηέξ κα δζααάζμοκ βζα ηδ γςή ηδξ πνχηδξ εηηθδζίαξ, απυ
βναπηυ ηείιεκμ πμο ημοξ δυεδηε ιε ηίηθμ: ―δ γςή ιέζα ζηδκ πνχηδ ημζκυηδηα‖ ηαζ
δδιζμφνβδζακ αθίζεξ ζπεηζηέξ ιε εέια ηδ γςή ηδξ πνχηδξ πνζζηζακζηήξ ημζκυηδηαξ
πνδζζιμπμζχκηαξ ηα ααζζηά ζημζπεία ημο αζαθζημφ ηεζιέκμο. Ηε πνμηνμπή ηδξ
δζδάζημοζαξ μζ ιαεδηέξ έθενακ εζηαζηζηά ένβα ιέζα ζηδκ ηάλδ(εηηοπςιέκα απυ ημ
δζαδίηηομ) ηα μπμία είδακ μζ ζοιιαεδηέξ ημοξ ιε ιμοζζηή οπυηνμοζδ‘ ηα ένβα
πανέπειπακ ζε ζηδκέξ εζνδκζηήξ γςήξ ηαζ ηα παζδζά ακέθενακ ζηέρεζξ, εκηοπχζεζξ ηαζ
ζοκαζζεήιαηα πμο ημοξ πνμηάθεζακ ηα ζοβηεηνζιέκα ένβα ηςκ Λζηάζμ, Εμέιπζη, Ηπμκζέ,
Ηπαηυκζ, Ξυια,Μμφιπεκξ, Εαηνάηδ, Θάμοξ η.α. Ξα ιδκφιαηα ηςκ παζδζχκ, ηα μπμία
πνμήθεακ απυ ηδκ επαθή ημοξ ιε ηα εζηαζηζηά ένβα πανμοζζάγμκηαζ ζοκμπηζηά ηαζ
εκδεζηηζηά ςξ ελήξ: ―αλίγεζ υθμξ μ ηυζιμξ κα είκαζ εζνδκζηυξ, κα αβαπάεζ μ έκαξ ημκ άθθμκ
ηαζ κα ιδκ βίκμκηαζ ειθφθζμζ πυθειμζ‖ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα πμο ελέθναζακ ιέζα απυ ηδκ
παναηήνδζδ ήηακ: ―εθεοεενία, πανά, γεζηαζζά, αβάπδ, θζθία, θζθμπαηνία, ζοκενβαζία,
αβςκζζηζηυηδηα, εζνήκδ, πανά ,αθήεεζα‖. Ξα ημζκά ζδιεία Ώβίαξ Γναθήξ ηαζ Εμνακίμο πμο
μζ ιαεδηέξ εκηυπζζακ εκδεζηηζηά: ―Φζθακενςπία, Θδζηεία (Ναναημζηή/Μαιαγάκζ), Λίζηδ ζε
έκακ Θευ, Λίζηδ ζημοξ αββέθμοξ, Λίζηδ υηζ μζ πνμθήηεξ είκαζ απεζηαθιέκμζ ημο Θεμφ,
Ξαπεζκυηδηα, Ξδ ιένα ηδξ Δεοηέναξ Λανμοζίαξ, Λνμζεοπή‖. Νε δεφηενδ θάζδ μζ δφμ
μιάδεξ, μζ μπμίεξ ζοκενβάζηδηακ ιεηαλφ ημοξ, ακηάθθαλακ ενςηδιαημθυβζα ηαζ
απάκηδζακ ζημ ενςηδιαημθυβζμ πμο ημοξ εημίιαζε δ άθθδ μιάδα. Αίκαζ εοκυδημ υηζ μζ
ιαεδηέξ ςθεθήεδηακ ιαεδζζαηά ηαζ ιεηαβκςζηζηά δζπθά ηυζμ απυ ηζξ ενςηήζεζξ ηζξ
μπμίεξ δζαηφπςζακ υζμ ηαζ απυ ηζξ απακηήζεζξ ημοξ. Γζ‘ αοηυ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί δ
ηεπκζηή αοηή ζοπκά, ιε ζημπυ κα πνμςεήζεζ ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδκ επελενβαζία
πθδνμθμνζχκ, ζηάζεςκ ηαζ αλζχκ πμο ειπενζέπμκηαζ ζηα δζδαηηζηά ακηζηείιεκα ηςκ
Θνδζηεοηζηχκ, ηδξ Ζμβμηεπκίαξ, ηςκ Ξεπκχκ ηαζ ηςκ Εμζκςκζηχκ Απζζηδιχκ.
Ηέζα απυ ηα δζάθμνα εζηαζηζηά ένβα δζδάπηδηακ μζ ιαεδηέξ ηδκ έκκμζα ηδξ εζνήκδξ
ιέζα απυ ηα εζημκζγυιεκα πνυζςπα ηαζ πχξ ηα ίδζα ηα παζδζά ιπμνμφκ κα βίκμοκ
πνυηοπα γςήξ ςξ πανάβμκηεξ αβάπδξ ηαζ εζνήκδξ. Ξα παζδζά εκενβμπμζήεδηακ
ζημπαζηζηά ηαζ πμθοηνμπζηά ιέζς ηδξ ιμοζζηήξ ηαζ ημο πμζδηζημφ θυβμο ζε
μπηζημπμζδιέκδ ιμνθή (πνμαμθή ―video‖) πάκς ζηδκ έκκμζα ηδξ εζνήκδξ (ελςηενζηήξ ηαζ
εζςηενζηήξ), ζηδ ζφκδεζή ηδξ ιε ηδκ αβάπδ εκζζπφμκηαξ ηδ ςξ ζηάζδ γςήξ, ηαζ
ζοκεζδδημπμζχκηαξ ηδκ αλία ημο εζνδκζημφ παζπκζδζμφ ηαζ ηδξ θζθίαξ ηαζ απμθαιαάκμκηαξ
ηδ πανά ηδξ ζοκδδιζμονβίαξ ηαζ ηδξ μιαδζηυηδηαξ ιέζς ηδξ πμνςδζαηήξ ζφιπναλδξ, ηδξ
εζηαζηζηήξ αθθά ηαζ ηδξ πμζδηζηήξ-δναιαημονβζηήξ έηθναζδξ.
2.1. Δηδαθηηθφ παξάδεηγκα αγσγήο εηξήλεο κέζσ ηεο Πέρλεο
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Eηθόλα 1. Sandro Boticelli, Ε Ιπζηηθή Γέλλεζε
Δεφηενδ δζδαζηαθία: ―O Θευξ ιμο μ Ώθθμδαπυξ― ιέζα απυ ηα εζημκζγυιεκα πνυζςπα ηδξ
Θεμηυημο ηαζ ημο Πνζζημφ ςξ πνυηοπα εζνήκδξ. Γ θοβή ζηδκ Ώίβοπημ ιίαξ επηαιεθμφξ
μζημβέκεζαξ απυ ηδ Λαθαζζηίκδ ζηδκ Ώίβοπημ βζα κα βθοηχζεζ ιία πμθζηζηή δίςλδ,
ηαεεζηςηζηή, αίαζα. Κ Γνχδδξ ακηζιεηχπζζε ηδκ πνμθδηεία ημο Ηεζζία ιε ηαεανά
πμθζηζημφξ δζμζηδηζημφξ υνμοξ ηαζ πνμζπάεδζε κα ελαθείρεζ ιία ηαηά ηδ βκχιδ ημο εκ
δοκάιεζ απεζθή ηδξ ελμοζίαξ ημο ηαζ ηδξ δζαδμπήξ ηδξ δζηήξ ημο μζημβέκεζαξ ζε αοηή. ―Κ
Γνχδδξ ιπμνεί κα πάνεζ ηδ ιμνθή ηδξ άηανδδξ ηαζ ζηθδνήξ ελμοζίαξ, πμο
ακηζθαιαάκεηαζ ημκ ηυζιμ ζακ ζηάηζ πμο πάκς ημο παίγεζ ηζξ ηφπεξ υθςκ ιαξ. Λυθειμξ,
πείκα, δοζηοπία, μνθάκζα ηαζ πνμζθοβζά ηάεε ημο ηίκδζδ ζηδ βζβάκηζα αοηή ζηαηζένα. Κ
πενζζηυξ, δ Γζμοβημζθααία, δ Νμιαθία, δ Νονία είκαζ ιενζηέξ ιμκάπα απυ ηζξ ηζκήζεζξ ημοξ
ηαζ ηζξ αημίιδηεξ πνμζπάεεζέξ ημοξ βζα ηδ ζθαβή ηςκ αδοκάηςκ πμο ζφιθςκα ιε ημ
Αοαββέθζμ είκαζ αδέθθζα ημο Πνζζημφ πμο βεκκζέηαζ. Κ Γνχδδξ ιπμνεί κα πάνεζ ηδ ιμνθή
ηδξ άηανδδξ ηαζ ζηθδνήξ ημζκςκίαξ ιαξ, πμο πενζπαναηςιέκδ ζημκ ιζηνμαζηζηυ
εοδαζιμκζζιυ ηδξ ηαζ ζηδ αυθερή ηδξ απμηθείεζ υθμοξ εηείκμοξ πμο δζαθένμοκ ή πμο
βοικμί ηαζ πεζκαζιέκμζ ηδξ γδημφκ έκα ημιιάηζ ρςιί. Κ καγζζιυξ, μ ναηζζζιυξ, δ
λεκμθμαία, μ εεκζηζζιυξ δεκ είκαζ ηίπμηε άθθμ απυ ημ ιίζμξ αοηχκ πμο πενκμφκ ηαθά
εκακηίμκ αοηχκ πμο δεκ έπμοκ ηίπμηε. Κ Γνχδδξ...είκαζ ςζηυζμ αίια αεχςκ ηαζ
ακοπενάζπζζηςκ εζηυκςκ ημο Θεμφ, βζα ηζξ μπμίεξ μ Πνζζηυξ βεκκήεδηε‖ (Λαπαεακαζίμο,
2008: 61-64).
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Eηθόλα 2. Γ. Carribale, La Fuga in Egitto

Γηθόλα 3. Πν όξακα ηνπ Ζσζήθ ζηελ Αίγππην, Ισζατθό 12νπ αη., Ναιέξκν, Οηθειία
Νημπυξ ημο ιαεήιαημξ ήηακ μζ ιαεδηέξ κα δζδαπεμφκ ιε αθμνιή ηα εζημκζγυιεκα
ένβα ζηδκ μνευδμλδ ηαζ ηδ δοηζηή ημοξ ιμνθή ηδκ έκκμζα ηδξ εζνήκδξ ιέζα απυ ηα
εζημκζγυιεκα πνυζςπα ηαζ πχξ ηα παζδζά ιπμνμφκ κα βίκμοκ πνυηοπα γςήξ ςξ
πανάβμκηεξ ηδξ αβάπδξ ηαζ ηδξ εζνήκδξ. Νηυπμξ ημο ιαεήιαημξ ήηακ κα πνμεημζιαζημφκ
μζ ιαεδηέξ ροπμθμβζηά-ιαεδζζαηά, έηζζ χζηε κα δζεβενεεί ημ αμοθδηζηυ ηίκδηνμ ηαζ κα
ζηναθεί ημ εκδζαθένμκ ηαζ δ πνμζμπή ημοξ ζημ ακηζηείιεκμ ηδξ δζδαζηαθίαξ. Γ
πνμεημζιαζία έβζκε α)ιε ηδ ζοζηδιαηζηή παναηήνδζδ ηαζ ηδκ πενζβναθή ηδξ εζηυκαξ δ
μπμία εζημκίγεζ ημ ημζιμσζημνζηυ βεβμκυξ ηδξ Γέκκδζδξ ημο Θεακενχπμο-ηδ βέκκδζδ εκυξ
παζδζμφ πμο δζχηεηαζ-ιία ιοζηζηή Γέκκδζδ (Sandro Boticelli). Απίζδξ έβζκε αηνυαζδ
άζιαημξ ζφβπνμκδξ ιμοζζηήξ απυ ημ δζαδίηηομ ιε εέια ηδ ζδιαζία ηδξ βέκκδζδξ εκυξ
παζδζμφ(―When a child is born‖). Έηζζ, πνμηείκμκηαξ ηδκ ηήνδζδ ηςκ ζδιεζχζεςκ
εζηζάζηδηε δ πνμζμπή ηςκ ιαεδηχκ ςξ ελήξ: ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δζααάγμοιε ιία
εζηυκα(ελάζηδζδ ηδξ πνμζμπήξ, ηδξ ικήιδξ ηαζ ηδξ παναηδνδηζηυηδηαξ), ζηδκ
εκενβμπμίδζδ ηςκ αζζεήζεςκ ηςκ παζδζχκ βζα ηδ δνάζδ ηαζ ηδ δδιζμονβία, ζηδ βκςνζιία
ιε ηα ένβα ηδξ εονςπασηήξ γςβναθζηήξ ενδζηεοηζημφ ηαζ θαηνεοηζημφ παναηηήνα. Κζ
ακαιεκυιεκεξ ιμνθέξ ζοκενβαηζηήξ ζοιπενζθμνάξ, μζ μπμίεξ πνμέηορακ απυ ηδκ υθδ
εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία: α) μζ ιαεδηέξ ακηάθθαλακ απυρεζξ πνζκ θάαμοκ εέζδ, α)
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ελέθναζακ εθεφεενα ηζξ απυρεζξ ημοξ ιέζα απυ ηζξ ακηζννήζεζξ ηαζ ηζξ ενςηήζεζξ,
β)έκζςζακ πυζμ ζδιακηζημί είκαζ μζ ίδζμζ ηαζ μζ ίδζεξ ςξ παζδζά ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ αβάπδξ
ηαζ ηδξ εζνήκδξ, δ) οζμεέηδζακ μνεέξ ζηάζεζξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ (υπςξ εηείκδξ ηδξ αβάπδξ,
ηδξ εοβέκεζαξ, ηδξ αθθδθεββφδξ, ημο ζεααζιμφ, ηδξ αοημεηηίιδζδξ, ηδξ πεζεανπίαξ), μζ
μπμίεξ ηαηαηηχκηαζ ζημ αάεμξ ημο πνυκμο ιέζα απυ ηδ δζα αίμο εηπαίδεοζδ-αβςβή
πάκς ζε ακάθμβα εέιαηα. Κζ ιαεδηέξ πςνίζηδηακ ζε ηέζζενζξ μιάδεξ ηςκ ηεζζάνςκ
ιαεδηχκ. Ανβαζία ηςκ μιάδςκ ήηακ κα πενζβνάρμοκ ημ εέια ηδξ εζηυκαξ, ηα πνυζςπα,
ηδ ζπέζδ ηςκ πνμζχπςκ, ηζξ ζπέζεζξ ιε ηα πνάβιαηα, ηα πνχιαηα ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα,
ηα μπμία ακαδφμκηαζ αθέπμκηαξ ιία εζηυκα.
Ξα
δζαεέζζια
αμδεδηζηά
ιέζα
(θςημβναθίεξ, πθδνμθμνζαηυ οθζηυ βζα ηα ένβα) πανυηνοκακ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ
ιαεήηνζεξ κα ζοκενβαζημφκ ηαζ κα ακαηαθφρμοκ ηδκ ενιδκεία ηαζ ηδ ζδιαζία ημο ένβμο
ζηδ ζφβπνμκδ επμπή. Παναηηδνζζηζηά έβζκε ακαθμνά απυ ηα παζδζά βζα ηδκ
επζηαζνμπμίδζδ ηςκ ιδκοιάηςκ ζηδ ζδιενζκή επμπή ζε μθυηθδνμ ημκ ηυζιμ. Νηζξ εζηυκεξ
ιε ημοξ πίκαηεξ(δοηζηήξ ηαζ μνευδμλδξ ηεπκμηνμπίαξ), μζ μπμίμζ είπακ ςξ εέια ηδ θοβή
ζηδκ Ώίβοπημ, ‖Paessaggio con La fuga in Egitto‖ μζ ιαεδηέξ έδςζακ ημ δζηυ ημοξ ηίηθμ:
―δζςβιυξ, ηοκδβδηυ‖ ηαζ ακέθενακ πςξ ηαζ μζ ίδζμζ, μζ ίδζεξ έπμοκ αζχζεζ ημ δζςβιυ ηαζ ημ
ηοκδβδηυ εκηυξ ηαζ εηηυξ ζπμθζημφ πενζαάθθμκημξ απυ δζάθμνμοξ ζοιιαεδηέξ αθθά ηαζ
ζοιιαεήηνζέξ ημοξ. Ξα παζδζά έκζςζακ πςξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοιαάθμοκ
ζδιακηζηά ηα ίδζα ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ αβάπδξ ηαζ ηδξ εζνήκδξ. Γ εεηζηή αθθδθελάνηδζδ
πμο οπήνλε ζηδκ υθδ ενβαζία: υθμζ δζάααζακ εη πενζηνμπήξ ζηδκ μιάδα ηζξ ενςηήζεζξ, ηζξ
μπμίεξ έδςζε δ εηπαζδεοηζηυξ ηαζ απμθάζζζακ πμφ εα δμεεί αάνμξ ζηδκ απάκηδζή ημοξ.
Νηδ ζοκέπεζα, πνυηεζκακ υθμζ ηαζ υθεξ ηζξ δζηέξ ημοξ πνμηάζεζξ ηαζ ηαηέβναρακ αοηέξ, ηζξ
μπμίεξ εα επζθέλμοκ ςξ ηζξ ηαθφηενεξ, θνμκηίγμκηαξ χζηε ζημκ ηεθζηυ ηαηάθμβμ ηςκ
πνμηάζεςκ κα οπάνπμοκ πνμηάζεζξ ηαζ απυ υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ ηδξ
μιάδαξ.
Γ ζφβπνμκδ δζδαηηζηή έπεζ απμδχζεζ ζδιαζία ζηδ ζφκεεζδ ζοκμπηζηχκ ηεζιέκςκ
ηαζ έπεζ ημκίζεζ ηδκ ακάβηδ άιεζδξ δζδαζηαθίαξ ηεπκζηχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ ζφκεεζήξ ημοξ
ηαζ έπεζ ημκίζεζ ηδκ ακάβηδ ηδξ άιεζδξ δζδαζηαθίαξ ηεπκζηχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ ζφκεεζήξ
ημοξ, εζδζηυηενα, υηακ δεκ πνυηεζηαζ βζα ζοκμπηζηή απυδμζδ κμήιαημξ, αθθά βζα ζφκεεζδ
πενίθδρδξ. Ηεηαλφ ηςκ ηεπκζηχκ πφηκςζδξ ημο θυβμο ζοιπενζθαιαάκμκηαζ: α) δ
ακαβςβή ηςκ πανάθθδθςκ εκκμζχκ ζε έκκμζα βέκμοξ, α)δ απυδμζδ δζαδμπζηχκ ιμνθχκ
δνάζδξ ιε ημ απμηέθεζιά ημοξ, ηαζ β)δ δζαηφπςζδ ηνίζεςκ (Ηαηζαββμφναξ, 2008: 132135). Λαίνκμκηαξ αθμνιή απυ ηζξ ενβαζίεξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηζξ εζνδκζηέξ ζηζβιέξ ηαζ ηδκ
ανάπκδ-ημκ ζζηυ ηδξ εζνήκδξ δυεδηε ζημοξ ιαεδηέξ Φφθθμ ενβαζίαξ, ηα μπμίμ έδζκε
πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ εζνήκδ ιέζα απυ ηζξ επζζημθέξ ημο Ώπμζηυθμο Λαφθμο ηαζ ημο
Ηεβάθμο ΐαζζθείμο. Ηε αάζδ ημοξ εειαηζημφξ άλμκεξ, μζ μπμίμζ ζοκεέημοκ ηδ δμιή ημο
ηεζιέκμο ηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ ααζζηχκ θέλεςκ έβζκε δ ζφκεεζδ ηδξ Λενίθδρδξ. Κζ
ιαεδηέξ ζηέθηδηακ ιε αάζδ ηα ηείιεκα ηαζ ζδιείςζακ επζβναιιαηζηά ηζ είκαζ δ εζνήκδ ηαζ
πάκς ζηα ηείιεκα οπμβνάιιζζακ ηζξ θέλεζξ-ηθεζδζά. Εαηά ηδ θάζδ επελενβαζίαξπνμέηηαζδξ, ιε ηδ αμήεεζα δφμ πζκάηςκ μζ ιαεδηέξ ηάεε μιάδαξ δζαηφπςζακ βζα ηδ
ζοκενβαγυιεκδ ιαγί ημοξ μιάδα ενςηήζεζξ δζαθμνεηζημφ επζπέδμο, έηζζ χζηε κα
ηαηανηζζηεί έκαξ πίκαηαξ ενςηδιάηςκ, μ μπμίμξ αθμνμφζε ημ πνμξ ιεθέηδ ηείιεκμ ηαζ
απεοεοκυηακ ζηδ ζοκενβαγυιεκδ μιάδα. Λνμζπάεεζα ηδξ μιάδαξ ήηακ κα ζοιπενζθάαεζ
δζαθμνεηζημφ επζπέδμο ηαζ ηαηδβμνζχκ ενςηήζεζξ, ελαζθαθίγμκηαξ ηαοηυπνμκα ηδ
ζοιιεημπή υθςκ ηςκ ιαεδηχκ. Νηδκ ηαη‘ μίημκ ενβαζία πνμξ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ
ιαεήηνζεξ γδηήεδηε απυ ηδκ εηπαζδεοηζηυ κα θένμοκ εζηαζηζηά ένβα ιε εέια ηδκ εζνήκδ
ηαζ πνμηάεδηε ςξ πδβή ακαγήηδζδξ ημ δζαδίηηομ. Κζ ιαεδηέξ έθενακ εζηαζηζηά ένβα ιέζα
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ζηδκ ηάλδ, ηα μπμία είδακ μζ ζοιιαεδηέξ ημοξ ιε ιμοζζηή οπυηνμοζδ‘ ηα ένβα
πανέπειπακ ζε ζηδκέξ εζνδκζηήξ γςήξ ηαζ ηα παζδζά ακέθενακ ζηέρεζξ, εκηοπχζεζξ ηαζ
ζοκαζζεήιαηα πμο ημοξ πνμηάθεζακ ηα ζοβηεηνζιέκα ένβα. Ξδκ επυιεκδ χνα
πνμαθήεδηε ζημοξ ιαεδηέξ μ γςβναθζηυξ πίκαηαξ ―Κ Αοαββεθζζιυξ‖ ημο Fra Aggelico.

Γηθόλα 4. Fra Aggeliko, Μ Γπαγγειηζκόο
Έκαξ αζαθζηυξ πίκαηαξ ιε πενζεπυιεκμ εζνήκδξ. Γ δζδάζημοζα έβναρε ημκ ηίηθμ ζημκ
πίκαηα: ―Γ Γοκαίηα ηαζ δ ζςηδνία ημο ηυζιμο‖ ηαζ γήηδζε απυ ημοξ ιαεδηέξ κα ανμοκ
μιμζυηδηεξ ηαζ δζαθμνέξ ιε ηδκ μνευδμλδ εζηυκα ηδξ Γέκκδζδξ ηαζ κα δμφκε ηα πνυζςπα,
ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ημοξ, ηα ζοκαζζεήιαηα, ηδκ ηίκδζδ, ηα παναηηδνζζηζηά, ηζ εηπέιπμοκ,
ηα νμφπα, ημ θςξ ηαζ ημ είδμξ ημο δζςβιμφ ηςκ πνμζχπςκ(Πνζζηυξ, Λακαβία, Δςζήθ,
πνςηυπθαζημζ). Ανςηήεδηακ εάκ ηαοηίγμκηαζ ιε ηάπμζμ απυ ηα εζημκζγυιεκα πνυζςπα.
Νηδκ Ξνίηδ Δζδαζηαθία έβζκε Νημπαζηζηή εκενβμπμίδζδ ιέζς ηδξ Ξέπκδξ ηδξ
Ημοζζηήξ ηαζ ημο Λμζδηζημφ Ζυβμο ζηδκ Έηηδ ηάλδ. Κ ημιέαξ ηδξ ιμοζζηήξ εηπαίδεοζδξ
ηςκ παζδζχκ είκαζ έκα εοαίζεδημ ημιιάηζ ιε πμθθέξ ζδζαζηενυηδηεξ, ηαεχξ ηαζ πμζηίθεξ
δζαζηάζεζξ πνμαθδιαηζζιμφ. Απίζδξ ―δ εκαζπυθδζδ ημο παζδζμφ ιε ηδ ιμοζζηή είκαζ ιία
ζφκεεηδ δζαδζηαζία ηαηά ηδκ μπμία δε δέπεηαζ ιυκμ παεδηζηά ημοξ ήπμοξ ηαζ ηδ ιμοζζηή
αθθά ζοιιεηέπεζ ζε αοηή ιε υθμ ημο ημ είκαζ―. Γ ιμοζζηή δζεβείνεζ ηαζ ηαθθζενβεί υπζ ιυκμ
ηδκ αημή, ηδ θςκή ηαζ ηζξ αζζεήζεζξ ημο αθθά ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ημο παζδζμφ. Γ ίδζα δ
ιμοζζηή δζεβείνεζ δζάθμνα ζοκαζζεήιαηα, υπςξ ηνοθενυηδηα, θφπδ, αζζζμδμλία,
απαζζζμδμλία, έηπθδλδ, εθεοεενία ηαζ ροπζηή ζηακμπμίδζδ (Humphreys, 2007: 78-90). Γ
ιμοζζηή ιάεδζδ επζηοβπάκεηαζ ηαθφηενα, υηακ μ ιαεδηήξ πνδζζιμπμζεί ηδκ αοευνιδηδ
ηίκδζδ ημο ζχιαημξ/ιμοζζημηζκδηζηή αβςβή. Έηζζ ιέζα απυ αοηή ημ παζδί ηαηακμεί ηαζ
αζχκεζ ηδ ιμοζζηή ηαθφηενα. Έίκαζ άλζμ κα ακαθενεεί υηζ ιία ζπμθζηή πμνςδία απμηεθεί
―πεδίμ πνμζέββζζδξ δζαθμνεηζηχκ πμθζηζζιχκ (Bredolo, 1983: 20-27). Κ νυθμξ ηδξ
πμνςδίαξ είκαζ ιμνθςηζηυξ, ημζκςκζηυξ, εοπάνζζημξ ηαζ πνμζηαηεοηζηυξ (Λαπαδάηδ,
2009: 14,16,20,25). Νηυπμζ ημο ιαεήιαημξ ήηακ δ δδιζμονβία βκςζηζηχκ ζοκδέζεςκ
ακάιεζα ζηδκ Ξέπκδ ηδξ Ημοζζηήξ Πμνςδίαξ ιε ηζξ έκκμζεξ ηδξ πνμζςπζηήξ εζςηενζηήξ
εζνήκδξ ηαζ ηδξ ελςηενζηήξ-ημζκςκζηήξ εζνήκδξ ζηδκ αθθδθυδναζή ημοξ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ
δζηαζμζφκδξ ζηα ζοβηεηνζιέκα ηναβμφδζα (αημφζιαηα). Κζ ιαεδηέξ εηηέεδηακ ζε δζπθυ
ενέεζζια, ιμοζζηυ ηαζ μπηζηυ ζημ δζαδίηηομ(πνήζδ πνμηγέηημνα) ιε ηδκ παναημθμφεδζδ
―video‖ ημο μπηζημπμζδιέκμο άζιαημξ (Φφηανδξ, 2010: 233-234) ιε ηίηθμ: ―πμθθά δε εέθεζ
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μ άκενςπμξ‖ ημο Κδοζζέα Αθφηδ, ημ μπμίμ δεκ ανίζηεηαζ ζηδκ φθδ ημο Ώκεμθμβίμο ή ηδξ
Θεμεθθδκζηήξ Γθχζζαξ. Κζ ιαεδηέξ πνμεημζιάζηδηακ απυ ηδ δζδάζημοζα βζα κα αζχζμοκ
ηδ ροπζηή ηαηάζηαζδ ημο πμζδηή. Δυεδηακ μζ ζηίπμζ ζε θςημηοπία. Έβζκε δδιζμονβία
ζφκδεζδξ ακάιεζα ζηδκ Ξέπκδ ηαζ ημκ ακαζημπαζιυ ιέζα απυ ηδκ απυθαοζδ ηδξ πανάξ
ηδξ ζοκδδιζμονβίαξ ιέζς ηδξ πμνςδζαηήξ ζφιπναλδξ ηαζ ηδξ ζφβηνζζδξ ημο εκυξ ιε ημ
άθθμ ιμοζζηυ άζια ιέζα απυ ηδ δζάηνζζδ ηςκ μιμζμηήηςκ ηαζ ηςκ δζαθμνχκ. Νηδκ
Ξέηανηδ Ημοζζηή Δζδαζηαθία μζ ιαεδηέξ ακέθοζακ ηδκ εζημκμπμζία ηςκ ζηίπςκ ημο
ηναβμοδζμφ ―πήνακε ηζξ ημοαανίζηνεξ‖ ηαζ ιέζα ζηδκ ηάλδ λεδζπθχεδηακ ιδκφιαηα
πανάξ, εθπίδαξ ηαζ εζνήκδξ πμο αζχκμκηαζ ιέζα απυ ημ εζνδκζηυ παζπκίδζ. Έβναρακ πμίδζδ
ζε αοηυ ηαζ γςβνάθζζακ ηα δζηά ημοξ αζχιαηα-αβςβή εζνήκδξ ιέζς ηέπκδξ. Ηέζα απυ
ηδκ πμνςδζαηή ζφιπναλδ ηαζ ηδκ πμζδηζηή ηέπκδ μδδβήεδηακ ηα παζδζά ιε ηαηάθθδθα
αήιαηα ζηδκ εεαηνζηή αβςβή, ζηδ δναιαημονβζηή έηθναζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ εζνήκδξ ζημ
δζδκεηέξ.
Νηδκ Λέιπηδ δζδαζηαθία μζ ιαεδηέξ βκχνζζακ πχξ εηθνάζηδηακ βζα ηδκ εζνήκδ
άκενςπμζ ηςκ Ξεπκχκ ηαζ ηςκ Γναιιάηςκ υπςξ εζηαζηζημί ηαζ ιμοζζημί ηαθθζηέπκεξ,
ζοββναθείξ, πμζδηέξ, άζηδζακ ηδκ αζζεδηζηή ημοξ παναηδνδηζηυηδηα (υναζδ, αημή,
υζθνδζδ) βζα κα δζαθεπεμφκ ιε ηζξ εζηυκεξ, μζ μπμίεξ θαίκμκηαζ ζηα ηνία θμβμηεπκζηά
ηείιεκα, πνμέαδζακ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ ηςκ ζηίπςκ ηςκ πμζδιάηςκ πμο ημοξ είθηοζε
πενζζζυηενμ, πανςεήεδηακ ιε παζβκζχδδ ηνυπμ ζηδκ εφνεζδ δζαθμνχκ ηαζ μιμζμηήηςκ
ακάιεζα ζηα ηνία θμβμηεπκζηά ηείιεκα πεγμφ ηαζ πμζδηζημφ θυβμο, ηαηέηηδζακ ηδκ
ζηακυηδηα ζοκαζζεδιαηζηήξ ζοιιεημπήξ, ενιήκεοζακ ιε δδιζμονβζηυ ηνυπμ ημ
θμβμηεπκζηυ ένβμ ηαζ έβζκακ ηα ίδζα ηα παζδζά εκενβδηζημί, δδιζμονβζημί ακαβκχζηεξ
αημθμοεχκηαξ ιεβάθδ ηαζ επίπμκδ πνμενβαζία ζηδκ πμνεία ηδξ αζζεδηζηήξ ακάβκςζδξακαβκςζηζημηεκηνζηυ ιμκηέθμ M.Benton-G.Fox, ημ μπμίμ επζηαζνμπμζδιέκμ απμηεθείηαζ
απυ ηέζζενα ζηάδζα/θάζεζξ πμο ζημπεφμοκ ζηδκ― αημιζηή αθθά ηαζ ζηδκ μιαδζηή
ακηαπυηνζζδ ηςκ ιαεδηχκ ηαεχξ ηαζ ζηδκ δζενεφκδζδ, ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ
ηεθεζμπμίδζδ αοηήξ ηδξ ακηαπυηνζζήξ ημοξ‖. Θεςνδηζηυ οπυααενμ ημο ιμκηέθμο αοημφ
απμηεθμφκ μζ απυρεζξ ηδξ Rosenblatt, ηαεχξ δίκεζ ζδζαίηενμ αάνμξ ζηδκ ―αλία ηδξ
θμβμηεπκζηήξ ειπεζνίαξ αοηήξ ηαεαοηήξ‖, ζηδκ πνμεημζιαζία ημο πενζαάθθμκημξ, αθθά ηαζ
ζε υθδ ηδ δζαδζηαζία. Ξμ ζοβηεηνζιέκμ ιμκηέθμ δζδαζηαθίαξ, ημ μπμίμ οθμπμζήεδηε
πνμζπάεδζε κα δχζεζ έιθαζδ ζηδ δδιζμονβζηή επζημζκςκία ημο ιαεδηή ηαζ έπεζ δακεζζηεί
παναηηδνζζηζηά ηαζ απυ ηδκ μθζζηζηή πνμζέββζζδ ημο πμζδηζημφ θυβμο ιε αάζδ ημ
ιμκηέθμ ημο Perkins (Ευηημξ, 2011: 59-61). Κ παναηηήναξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ αοηχκ,
υπςξ ημ ίδζμ εθανιμγυιεκμ ιμκηέθμ οπαβμνεφεζ, δζαηνίκεηαζ απυ ημκ παζβκζχδδ
παναηηήνα ημο, ιέζς ημο μπμίμο μ ιαεδηήξ εα ειπθαηεί ζε παζπκίδζ ιε ημ πμζδηζηυ
ηείιεκμ. Ξα παζδζά ακίπκεοζακ ηδκ αθθδθμδζαπθμηή ηςκ δφμ ιμνθχκ ηέπκδξ(εζηαζηζηυξ
ηαζ θμβμηεπκζηυξ θυβμξ) ηαεχξ ηαζ ηζξ μιμζυηδηεξ ηαζ δζαθμνέξ πμο οπήνλακ. Απεζήιακακ
ζοβηεηνζιέκεξ ζπέζεζξ πμο παναηήνδζακ ακάιεζα ζηα θμβμηεπκζηά ηαζ ηα εζηαζηζηά ένβα
ηςκ γςβνάθςκ. Δφκακηαζ ηα ίδζα κα ακηαθθάζζμοκ απυρεζξ, κα δζαθςκμφκ, κα
επζπεζνδιαημθμβμφκ ηαζ ηεθζηά κα ηαηακμμφκ ηαθφηενα ηδ δζηή ημοξ ζπέζδ ιε ημ ηείιεκμ,
ηαεχξ δεκ επζημζκςκμφκ ιυκμ ιε αοηυ, αθθά ηαζ ιεηαλφ ημοξ (Εαθμβήνμο-ΐδζανάηδ,
2000). Νηδκ Έηηδ δζδαζηαθία βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ πνμηάεδηε ζηα παζδζά δ ηεπκζηή
πνυηαζδ-πνμέηηαζδ, δ μπμία οζμεέηδζε ημκ υνμ ―ηεπκζηή εζηίαζδξ ζηδ θςκή ημο εθήαμο‖
πανειααίκμκηαξ ζηδ βθςζζζηή δμιή ημο πμζήιαημξ δδιζμονβχκηαξ ηεκά ζδιεία
κμήιαημξ βζα κα πνμηθδεεί ακαβκςζηζηή ακηαπυηνζζδ.
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Γηθόλα 5. Φάθεινη εξγαζηώλ γηα ηελ Γηξήλε-Πεηξάδηα Ννίεζεο
Ξα ηεκά ζδιεία επέηνερακ ζημκ έθδαμ ακαβκχζηδ, ηδκ έθδαδ ακαβκχζηνζα κα
εκζςιαηχζεζ ζηδκ πνμζςπζηή ημο ειπεζνία ηδκ λέκδ ειπεζνία ημο Άθθμο: ημο ηεζιέκμο
πμο ακαβζβκχζηεηαζ. Κζ ιαεδηέξ επέθελακ κα δδιμζζεφζμοκ ηδ δζηή ημοξ πμίδζδ ιε
δζάθμνα ιέζα ηαζ ηνυπμοξ. Ακδεζηηζηά βίκεηαζ ακαθμνά ζηα ηεηνάδζα πμίδζδξ πμο ήδδ
δδιζμονβήεδηακ ή ιέζα απυ δθεηηνμκζηέξ ιμνθέξ, υπςξ είκαζ ημ ζζημθυβζμ ημο ζπμθείμο,
ηα―e-mails‖ ηαζ ηα ―Poetry blogs‖. Κζ εζηυκεξ ιε ημοξ πίκαηεξ εζνήκδξ ημζπμημθθήεδηακ
ζημκ πενζηείιεκμ-πενζαάθθμκηα ημίπμ ημο ηθζιαημζηαζίμο ημο ζπμθείμο.

Γηθόλα 6. Ηιηκαθνζηάζην ηεο εηξήλεο
Νηζξ οπυθμζπεξ δζδαζηαθίεξ ιε ημ ζοκδοαζιυ ηδξ εζηυκαξ, ηδξ ιμοζζηήξ ηαζ ηδξ
πνμαμθή εζηαζηζηχκ, ηζκδιαημβναθζηχκ ηαζ ιμοζζηχκ απμζπαζιάηςκ ηαλίδερακ ζε ζδέεξ
ηαζ ζοκαζζεήιαηα, ηαεμδδβήεδηακ απυ ηα θεηηζηά ζφιαμθα, ακηάθθαλακ απυρεζξ ιε ημοξ
ζοιιαεδηέξ ημοξ βζα ηδκ απμηςδζημπμίδζδ ηςκ ιδκοιάηςκ-ζδιαζκμιέκςκ ημο ηεζιέκμο,
ζοκδζαθέπεδηακ ιαγί ημοξ επάκς ζημ πμθοζδιζηυ-πμθοθςκζηυ δοκαιζηυ ηςκ ζδεχκ ηαζ
ηςκ αλζχκ. Γ μκημθμβζηή ζφκδεζδ ηδξ εζνήκδξ ιε ηδκ αβάπδ ηαηακμήεδηε ηαζ
εοαζζεδημπμίδζε ηα παζδζά ιέζα απυ έκα ζφκμθμ δζδαηηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζημ
πθαίζζμ ηδξ υβδμδξ δζδαζηαθίαξ ―αβαπχ άνα οπάνπς‖ ηεζιεκμηεκηνζηά ιε ηδ ιαηζά ημο
Ώπμζηυθμο Λαφθμο ηαζ ημο Θζηδθυνμο ΐνεηηάημο ιέζς ηδξ ακαζημπαζηζηήξ ιάεδζδξ ηαζ
ηδξ ηέπκδξ.
3. Οπκπεξάζκαηα
Αβηαεζζηχκηαξ ηζξ εεςνίεξ ημο Vygotsky ζηδ δζδαηηζηή ηδξ ηέπκδξ, μζ Brent ηαζ Marjory
Wilson ζζπονίγμκηαζ υηζ ηα ζπέδζα ηςκ παζδζχκ δεκ είκαζ υπςξ είκαζ εονέςξ δζαδεδμιέκμ,
πνμζπάεεζεξ ακαπανάζηαζδξ ημο ηυζιμο. Νηδκ απυπεζνά ημοξ κα απμηηήζμοκ ημζκςκζηά
πνήζζιεξ ζπεδζαζηζηέξ δελζυηδηεξ αθθά ηαζ βζα κα επζκμήζμοκ κυδια ιέζς ηςκ ζοιαυθςκ,
ηα παζδζά οζμεεημφκ μπηζηά ζφιαμθα ημο ημζκςκζημφ πενίβονμο (Brent, W. 2004: 299-328).
Ηέζα απυ ηδκ ζφκμθδ ένεοκα πμο έβζκε βζα πνχηδ θμνά ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ ηίηθμ
δζαπζζηχεδηε πςξ ζημ εθθδκζηυ ζπμθείμ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ηαεδιενζκή ειπεζνία δ
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―δζδαζηαθία ηδξ εζηυκαξ‖ δεκ οζμεεηείηαζ ζημκ ααειυ πμο κα ακηζζημζπεί πνμξ ημ εφνμξ
ελμζηείςζδξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ ιαεδηνζχκ ιε αοηήκ ηονίςξ ιέζς ηδξ ηεπκμθμβίαξ ιε
ηδκ ζοκδνμιή ηδξ μπμίαξ αηυια ηαζ αζοκαίζεδηα κα απμηςδζημπμζμφκ πμθθαπθά μπηζηά
ενεείζιαηα ηαζ κα ―ηαθθζενβμφκ ηδκ παναηδνδηζηυηδηα, ηδ θακηαζία ηαζ ηδκ ηνζηζηή ημοξ
ζηέρδ‖ (Ξγίκα Εαθμβήνμο, 2002: 95-98). Ξα παζδζά βκχνζζακ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ
ζηέρδξ ηαζ ακηίθδρδξ. Εαηεκυδζακ πςξ μ πυθειμξ, μ εάκαημξ, δ δεζηή αζημπία, μζ
ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ (Rowan, 2010: 25-30), μζ ζπέζεζξ ελμοζίαξ απμηεθμφκ ημκ ακηίπμδα
ηδξ εζνήκδξ-ιμνθέξ αίαξ πμο δοζημθεφμοκ ημκ άκενςπμ κα αζχζεζ ηδκ εζνήκδ, εζςηενζηά,
ελςηενζηά ηαζ άκςεεκ. Κζ ζδέεξ εα ιπμνμφζακ κα είκαζ ακελάκηθδηεξ ηαζ ιμκαδζηέξ ζε
πνςημηοπία, υπςξ ηαζ δ ιμκαδζηυηδηα ηαζ δ δδιζμονβζηή θακηαζία ηςκ ιαεδηχκ.
Ώκηζιεηςπίγμκηαξ ημοξ ίδζμοξ δδιζμονβμφξ ςξ αθδεζκμφξ ζοββναθείξ εκεαννφκεδηακ κα
πάνμοκ ηδ ζοββναθή ζηα ζμαανά ηαζ κα ηδκ ακηζιεηςπίζμοκ ςξ έκα πναβιαηζηά δζα αίμο
ενβαθείμ πανά ςξ ιία απμιμκςιέκδ ζπμθζηή δναζηδνζυηδηα. Γ έηδμζδ ημο ένβμο
ημοξ(δθεηηνμκζηή-δζαδζηηοαηή ιμνθή) αεθηίςζε ηδ ζοββναθζηή δελζυηδηα. Γνάθμκηαξ βζα
έκακ ζημπυ πένα απυ ηδκ αλζμθυβδζδ ημο δζδαζηάθμο ζοπκά ηζκδημπμζείηαζ δ ιαεήηνζα
κα βνάρεζ υζμ πζμ επαββεθιαηζηά ιπμνεί. Ξα ένβα ηςκ παζδζχκ(πμζήιαηα, εζηαζηζηέξ ηαζ
άθθεξ δδιζμονβίεξ) εκοπάνπμοκ ζε εζδζηυ μπηζημαημοζηζηυ αθζένςια-εκεφιζμ βζα ηα ίδζα,
ημ μπμίμ ημοξ δυεδηε ζημ ηέθμξ ημο δζδαηηζημφ έημοξ πνμξ ακάικδζδ ηαζ εκεφιδζδ ημο
υθμο βεβμκυημξ.
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Νεξίιεςε
Νηδκ πανμφζα εζζήβδζδ, πανμοζζάγεηαζ δ ηεπκζηή ημο World Café ςξ ενβαθείμο αλζμθυβδζδξ εκυξ
πμθφιδκμο
ζπμθζημφ πενζααθθμκηζημφ πνμβνάιιαημξ πμο εηπμκήεδηε ζημ πθαίζζμ ηςκ
εβηεηνζιέκςκ πνμβναιιάηςκ ζπμθζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ιεηά ημ ηέθμξ ημο ςνανίμο, ζε
εεεθμκηζηή αάζδ απυ υθμοξ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ηαεδβδηέξ ηαζ ιαεδηέξ. Νηυπμξ ιαξ είκαζ κα
πανμοζζάζμοιε ηδκ πμνεία ηαζ ηα απμηεθέζιαηα εκυξ ενβαζηδνίμο ζε ιαεδηέξ Γοικαζίμο πμο είπε
ζημπυ κα αλζμθμβήζεζ ηδκ οθμπμίδζδ ημο πνμβνάιιαημξ υζμκ αθμνά ηδκ ιεεμδμθμβία, ηδκ
δζαεειαηζηυηδηα, ηδκ πνςημηοπία, ηδκ μζημδυιδζδ βκχζεςκ, ηδ δζαιυνθςζδ ηχδζηα αλζχκ,
ζηάζεςκ ηαζ ζοιπενζθμνχκ ηςκ ιαεδηχκ απέκακηζ ζημκ εαοηυ ημοξ, ηδκ μιάδα, ημ πενζαάθθμκ
ηαεχξ ηαζ ημκ ααειυ δοζημθίαξ ημο εέιαημξ υπςξ ακαθένμκηαζ ζημ ΔΑΑΛΝ ημο ΛΔ («Ώκαηηήεδηε
ζηζξ 5/9/17 απυ http://www.pischools.gr/download/programs/depps/31depps_Peribalontikis.pdf»). Γ
ιεεμδμθμβία πμο πνδζζιμπμζήζαιε αλζμπμζεί ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ημο World Café: ηδκ ανπή ηδξ
ζοκενβαηζηήξ κμδιμζφκδξ ηαζ ημο δδιζμονβζημφ δζαθυβμο βφνς απυ έκα εέια πμο εκδζαθένεζ ιζα
μιάδα ακενχπςκ. Κζ ζοιιεηέπμκηεξ ιαεδηέξ απάκηδζακ, πνυεοια, εζθζηνζκά, ζοκενβαηζηά ηαζ ιε
εοθάκηαζημοξ ηνυπμοξ ζε ηνία δζαδμπζηά ενςηήιαηα πμο εα ημοξ ηέεδηακ. Εαηαοηυκ ημκ ηνυπμ,
δ δζαδζηαζία ηδξ αλζμθυβδζδξ ημο πνμβνάιιαημξ πμο ζοκήεςξ, είκαζ αανεηή ή/ηαζ ζοπκά
παναθείπεηαζ έβζκε ιε πνςηυηοπμ, παζβκζχδδ, αζςιαηζηυ ηνυπμ, πάνδ ζηδκ ιεεμδμθμβία πμο
πνμηείκεηαζ. Γ ιεθέηδ πενίπηςζδξ ημο Νπμθείμο ζημ μπμίμ εθανιυζαιε ημ ενβαζηήνζμ, ιαξ
επζαεααίςζε αηυια ιζα θμνά ηδκ πνμεοιία ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ κα αημφζμοκ ηαζ κα ιζθήζμοκ
χζηε κα απμηοπχζμοκ βναπηά ηζξ ζηέρεζξ ημοξ υηακ είκαζ ιαγί ιε άθθμοξ, αθθά ηαζ ηδκ
ακαβηαζυηδηα αλζμθυβδζδξ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμθζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ιε ζηυπμ πάκηα ηδκ
αεθηίςζή ημοξ.
Θέμεηο-θιεηδηά: αλζμθυβδζδ, πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ, World Café

1. Γηζαγσγή
Νηδκ Αθθάδα ήδδ απυ ημ 1990 (Θ.1892, ΦΑΕ 101Ώ) εεζιμεεηείηαζ δ εζζαβςβή ηδξ
Λενζααθθμκηζηήξ Αηπαίδεοζδξ ζηδκ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ηαζ ιε ηδ Γ1/308/1991
Οπμονβζηή Ώπυθαζδ ζηδκ πνςημαάειζα. Νήιενα ιεηά απυ ιζα ιαηνυπνμκδ πμνεία ηαζ
εηπυκδζδ πμθθχκ πζθζάδςκ ιαεδηζηχκ πνμβναιιάηςκ απμηεθεί εεεθμκηζηή πνμαζνεηζηή
δναζηδνζυηδηα ζηδκ Δεοηενμαάειζα Αηπαίδεοζδ «εηηυξ» ημο ςνμθμβίμο πνμβνάιιαημξ
ημο ζπμθείμο, «εκηυξ» βζα ηδκ Λνςημαάειζα.
Νφιθςκα ιε ηδκ εβηφηθζμ ζπμθζηχκ δναζηδνζμηήηςκ πμο απμζηέθθεηαζ ηάεε
θεζκυπςνμ ζηα Νπμθεία ηαζ αθμνά ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ πμθφιδκςκ πνμβναιιάηςκ, ζημ
ηέθμξ ημο ζπμθζημφ έημοξ, μζ οπεφεοκμζ ηαεδβδηέξ πμο εηπυκδζακ πενζααθθμκηζηά
πνμβνάιιαηα ηαθμφκηαζ κα παναδχζμοκ ημ οθζηυ πμο έθηζαλακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο
πνμβνάιιαημξ (παναδμηέμ ή ηεθζηυ πνμσυκ) ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιζα ηεθζηή έηεεζδ /
αλζμθυβδζδ ημο πνμβνάιιαημξ. Γ εβηφηθζμξ πνμηνέπεζ ζε δζάποζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ
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(ζηδκ εκυηδηα «πανμοζίαζδ») ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηδκ ακάβηδ αλζμθυβδζδξ (ζηδκ εκυηδηα
«ηνυπμξ αλζμθυβδζδξ ημο πνμβνάιιαημξ»). Νηδκ πανμφζα ενβαζία δεκ εα αζπμθδεμφιε
ιε ηδ βεκζηή αλία ηδξ αλζμθυβδζδξ, αθθά ιε ηδκ ιεθέηδ πενίπηςζδξ εκυξ Νπμθείμο ζημ
μπμίμ δ αλζμθυβδζδ έβζκε ιε έκα αζςιαηζηυ ενβαζηήνζμ αλζμπμζχκηαξ ηδκ ιέεμδμ ημο
World Café.
Ξμ εεςνδηζηυ πθαίζζμ ηαζ δ ζημπμεεζία εκυξ ζπμθζημφ πενζααθθμκηζημφ
πνμβνάιιαημξ, υπςξ ημ ζοβηεηνζιέκμ πμο απμηέθεζε ακηζηείιεκμ ηδξ ιεθέηδξ
πενίπηςζδξ πμο εα ζαξ πανμοζζάζμοιε ζηδκ πανμφζα εζζήβδζδ, ιεηαλφ άθθςκ είκαζ:
Γ εζζαβςβή ηςκ ιαεδηχκ ζε πενζααθθμκηζηέξ έκκμζεξ ηαζ δ εοαζζεδημπμίδζδ ημοξ
ζηα πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα ηαζ ζηα εέιαηα ηδξ αεζθμνίαξ.
Γ ηαηακυδζδ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ακάιεζα ζηζξ δζάθμνεξ παναιέηνμοξ ημο
πενζαάθθμκημξ (θοζζηέξ, ημζκςκζηέξ, πμθζηζζηζηέξ, μζημκμιζηέξ).
Γ ακάπηολδ ημο αζζεήιαημξ ηδξ πνμζςπζηήξ εοεφκδξ ημο ηαεεκυξ ζηδκ
πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ.
Γ εζζαβςβή ημοξ ζε δναζηδνζυηδηεξ αζςιαηζημφ ηαζ ειπεζνζημφ παναηηήνα.
Γ ακάθδρδ εοεφκδξ ηαζ δ θήρδ απμθάζεςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ ηδ αεθηίςζδ
ημο πενζαάθθμκημξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ.
Γ βκςνζιία ιε ημκ ηυπμ ημοξ ηαζ μ ζεααζιυξ ζηδ θοζζηή ηαζ πμθζηζζηζηή
ηθδνμκμιζά.
Γ ακάθδρδ δνάζδξ ιε ζοιιεημπή ζε δνάζεζξ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο
πενζαάθθμκημξ.
Γ δζαεειαηζηυηδηα, δ δζεπζζηδιμκζηυηδηα, δ εζζαβςβή ζε άηοπεξ ιμνθέξ ιάεδζδξ
(ιεθέηδ πεδίμο, αλζμπμίδζδ πνςημβεκχκ πδβχκ, πνήζδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ)
ηαζ δ ακάπηολδ – ηαθθζένβεζα επζζηδιμκζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ δελζμηήηςκ
(παναηήνδζδ, ηαηαβναθή, ηαλζκυιδζδ, ιέηνδζδ, ενιδκεία ηςκ δεδμιέκςκ,
έθεβπμξ ιεηααθδηχκ ηαζ δζαηφπςζδ οπμεέζεςκ)
Γ ακάπηολδ μιαδζημφ πκεφιαημξ ηαζ πκεφιαημξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ
ιαεδηχκ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ μιάδαξ, αθθά ηαζ ιεηαλφ πενζααθθμκηζηχκ μιάδςκ
άθθςκ Νπμθείςκ. Γ δδιζμονβία Εμζκμηήηςκ Ηάεδζδξ
Γ δδιζμονβία ηνζηζηά ζηεπηυιεκςκ ηαζ πενζααθθμκηζηά οπεφεοκςκ πμθζηχκ.
Γ εοαζζεδημπμίδζδ ηαζ ηζκδημπμίδζδ ημο εκδζαθένμκηυξ ημοξ βζα ζοζηδιαηζηή
εκαζπυθδζή ιε ηδκ Λενζααθθμκηζηή Αηπαίδεοζδ.
Γ ζοκεζδδημπμίδζδ υηζ μ πενζααθθμκηζηυξ «εββναιιαηζζιυξ», απαζηεί πένα απυ
ηδ βκχζδ, ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ, ηδκ δναζηδνζμπμίδζδ ηαζ ηδκ ακάθδρδ δνάζδξ
ηυζμ ζε πνμζςπζηυ υζμ ηαζ ζε ζοθθμβζηυ επίπεδμ.
Ξέθμξ ηδκ εζζαβςβή ζε κέεξ ή θζβυηενμ βκςζηέξ ιεεμδμθμβζηέξ ηαζ εηπαζδεοηζηέξ
δζαδζηαζίεξ ζπεηζηέξ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ημο πενζαάθθμκημξ ςξ πδβήξ ιάεδζδξ
αθθά ηαζ ςξ εηπαζδεοηζημφ ενβαθείμο.
Ώκ ηαζ δεκ οπάνπεζ αζαθζμβναθζηυξ υνμξ «school activities» πμο κα εκκμεί ηζξ Νπμθζηέξ
Δναζηδνζυηδηεξ, έπμοιε ηαηαθένεζ ζημ πθαίζζμ ηςκ πνμβναιιάηςκ Νπμθζηχκ
Δναζηδνζμηήηςκ κα μζημδμιήζμοιε υθα αοηά ηα πνυκζα ηδ εεςνία ηαζ ηδκ πνάλδ ημο
«school activities», ςξ ιζα εθανιμζιέκδ εεςνία αζςιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ (Experiential
Education).
ΐαζζηυ ζημζπείμ είκαζ πςξ έιπναηηα θεζημονβμφιε ςξ δ επζζηδιμκζηή δζηθείδα
ζφκδεζδξ ημο ζπμθείμο ιε ημκ ηυζιμ αζςιαηζηά, ηάεε θμνά πμο μ ηυζιμξ «ιπαίκεζ» ζημ
ζπμθείμ ηαζ υηακ ημ ζπμθείμ «αβαίκεζ» ζημκ ηυζιμ. θμζ μζ Αηπαζδεοηζημί πμο
δναζηδνζμπμζμφκηαζ δζααεααζχκμοκ υηζ μζ Νπμθζηέξ Δναζηδνζυηδηεξ είκαζ ημιιάηζ ηδξ
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παζδαβςβζηήξ ημοξ, ημ μπμίμ υιςξ δεκ έπεζ δζδαπεεί εβηφηθζα. Νημ πθαίζζμ ηδξ δζανημφξ
ακαγήηδζδξ κέςκ δζδαηηζηχκ ηεπκζηχκ βζα ηδκ ζηήνζλδ ημο ένβμο ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
πμο εηπμκμφκ πνμβνάιιαηα Λενζααθθμκηζηήξ Αηπαίδεοζδξ, δ εζζαβςβή ηδξ ηεπκζηήξ ημο
World Café ςξ κέμο ιεεμδμθμβζημφ ενβαθείμο, αθθά ηαζ δ επζεοιία ιαξ βζα «ελςηενζηή»
αλζμθυβδζδ ημο πνμβνάιιαημξ, απυ ηδκ Οπεφεοκδ Λενζααθθμκηζηήξ, οπήνλακ ημ έκαοζια
βζα ηδκ οθμπμίδζδ εκυξ World Café ιε εέια ηδκ αλζμθυβδζδ ημο πνμβνάιιαημξ, ημ μπμίμ
πναβιαημπμζήζαιε ζημ πχνμ ημο Νπμθείμο, ηδκ Λαναζηεοή 12/5/2017.
1.1 Ορεηηθά κε ηα ζπλεξγαηηθά Cafés ζπδήηεζεο:
Ξα ζοκενβαηζηά Cafés ζογήηδζδξ ααζίγμκηαζ ζηδκ οπυεεζδ υηζ μζ άκενςπμζ δζαεέημοιε
έιθοηδ ζμθία ηαζ δδιζμονβζηυηδηα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηάεε δοζημθίαξ. Γ ζοθθμβζηή
ζμθία είκαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ απυ ηδκ αημιζηή Κζ πμθθέξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ
ιπμνμφκ κα δχζμοκ απάκηδζδ ηαζ ζηα πζμ δφζημθα ενςηήιαηα. Ώπυ ηζξ θζθμζμθζηέξ
ζογδηήζεζξ ζηδκ Ώνπαία Ώεήκα, ζηα ηαθεκεία ζακ "πχνμ ζοκάκηδζδξ ηςκ ακδνχκ, ηυπμ
παζπκζδζμφ ηαζ βθεκηζμφ, πεδίμ ημζκςκζηήξ ζοκακαζηνμθήξ, αθθά ζοπκά ηαζ έκημκδξ
πμθζηζηήξ ηυκηναξ" υπςξ θέεζ μ Γ. Λίπαξ ζε ιζα ζοκέκηεολδ ζηδ εθδιενίδα Εαεδιενζκή
(7/12/13) ηαζ ζηα θμβμηεπκζηά ηαθεκεία ημο Λανζζζμφ, μζ άκενςπμζ ιζθμφκ, ζοιιεηέπμοκ,
αιθζζαδημφκ,
ιαεαίκμοκ.
(«Ώκαηηήεδηε
ζηζξ
5/9/17
απυ
http://www.kathimerini.gr/505628/article/politismos/arxeio-politismoy/ta-kafeneiasynanthseis-kai-istoria» )
1.2 Ε κέζνδνο ηνπ World Café
Κζ έθδαμζ ιαεδηέξ απμθαιαάκμοκ ηδκ έκκμζα ημο «ιαγί». Κζ θίθμζ, μζ ζοιιαεδηέξ
απμηεθμφκ ημοξ ζδιακηζημφξ άθθμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ ζογδημφκ, δζαζηεδάγμοκ,
ακανςηζμφκηαζ βζα ηα πάκηα, βζαηί θμζπυκ υπζ ηαζ ιαεαίκμοκ; "We can be wise only
together" βνάθεζ δ Margaret J. Wheatley (2005) ζημκ πνυθμβμ ημο The World Café: Shaping
out Futures through Conversations That Matter. Ζαιαάκμκηαξ οπυρδ αοηή ηδ ζοθθμβζηή
ζμθία, δ μπμία απμηεθεί έκα απυ ημοξ ηαεμνζζηζηυηενμοξ πανάβμκηεξ ημο ιαεδζζαημφ
απμηεθέζιαημξ (Brown & Isaacs, 2005) απμθαζίζαιε κα αλζμπμζήζμοιε ηδκ ηεπκζηή ημο
World Café. Ξμ World Café λεηίκδζε ζηδκ Ώιενζηή ημ 1995 απυ ηδκ Juanita Brown ηαζ ημκ
David Isaacs, δφμ πακεπζζηδιζαημφξ δαζηάθμοξ ηαζ είκαζ ιζα εφπνδζηδ ιέεμδμξ βζα ηδ
δδιζμονβία εκυξ γςκηακμφ ζοκενβαηζημφ δζαθυβμο βφνς απυ έκα εέια ή γήηδια πμο
εκδζαθένεζ ή απαζπμθεί ιζα μιάδα ακενχπςκ. Αίκαζ ααζζζιέκμ ζηζξ ανπέξ ηςκ
ζοιιεημπζηχκ ηαθέ ζογήηδζδξ, πμο έπμοκ νίγα ζηδ εειεθζαηή ακάβηδ ηςκ ακενχπςκ κα
επζημζκςκμφκ βζα πνάβιαηα πμο έπμοκ ζδιαζία βζ‘ αοημφξ. Ηέζα απυ βυκζια ενςηήιαηα,
μζ ζοιιεηέπμκηεξ ηαθμφκηαζ κα ζηεθημφκ δδιζμονβζηά, κα ιμζναζημφκ ηδκ βκχζδ ημοξ ηαζ
κα επελενβαζημφκ κέεξ ζδέεξ, μζ μπμίεξ εα πνμηφρμοκ πζεακυκ απυ ηδ ζογήηδζδ. Ξα Cafés,
πμο έπμοκ θζθμλεκδεεί ζε δζάθμνμοξ πχνμοξ, έπμοκ μκμιαζεεί ακάθμβα ιε ημοξ
επζδζςηυιεκμοξ ζηυπμοξ π.π. Δδιζμονβζηά Cafés, Cafés Νηναηδβζηήξ, Cafés Γβεζίαξ,
Εμζκμηζηά Cafés. Έπμοιε ηδκ πεπμίεδζδ υηζ μζ άκενςπμζ έπμοκ έιθοηδ ηδ ζμθία ηαζ ηδ
δδιζμονβζηυηδηα βζα κα ακηζιεηςπίζμοιε ηζξ πζμ δφζημθεξ πνμηθήζεζξ ηαζ κα
πνμπςνήζμοιε ζηδκ επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ιαξ. Γ ααζζηή ανπή ημο World Café είκαζ
υηζ υθμζ ιαγί είιαζηε ζμθυηενμζ απυ υ, ηζ μ ηαεέκαξ λεπςνζζηά , πανάβμοιε πμζμηζηυηενμ
ένβμ ηαζ πνμηείκμοιε απμδμηζηυηενεξ θφζεζξ απ' υηζ μ ηαεέκαξ ιυκμξ ημο.
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1.3 Café Philosophique
Λνυηεζηαζ βζα ιζα πνςηυηοπδ πναηηζηή ηδξ θζθμζμθίαξ δ μπμία βεκκήεδηε ζημ Λανίζζ ημ
1992 ζημ Café des Phares, ζηδ βεζημκζά ηδξ Bastille. Αιπκεοζηήξ ημοξ ήηακ μ θζθυζμθμξ
Marc Sautet (1947-1998). Νηα θζθμζμθζηά ηαθέ ιπμνμφκ κα ζοιιεηάζπμοκ υθμζ ζηδκ
ζογήηδζδ, μ ίδζμξ μ ειπκεοζηήξ ημοξ ιάθζζηα πανυηνοκε ημκ ηυζιμ κα παίνκεζ ημ θυβμ. Κζ
ζογδηήζεζξ είπακ πνμηαεμνζζιέκμ εέια ηαζ πνμκζηή δζάνηεζα ηαζ αμήεδζακ πμθφ ζημ κα
βίκεζ πζμ πνμζαάζζιδ δ θζθμζμθία ζημ εονφ ημζκυ. Ξμ 1998 πνμκζά ημο εακάημο ημο Sautet
θεζημονβμφζακ ζε εαδμιαδζαία αάζδ 100 θζθμζμθζηά ηαθέ ζε υθδ ηδ Γαθθία ηαζ 150
πενίπμο δζεεκχξ. Ξμ 2002 δ UNESCO πνδζζιμπμίδζε ηδκ ιέεμδμ ζηδκ 1δ ιένα θζθμζμθίαξ
πμο δζμνβάκςζε 21 Θμειανίμο ζημ Λανίζζ.
1.4 Knowledge ή K-Café:
Δδνοηήξ ημο είκαζ μ David Gurteen, μ μπμίμξ ενβάγεηαζ ςξ ακελάνηδημξ ζφιαμοθμξ βζα ηδ
δζαπείνζζδ ηδξ βκχζδξ, «δζαιεζμθααδηήξ» ηαζ μιζθδηήξ βκςζηυξ δζεεκχξ βζα ημ πάεμξ
ημο βζα ηδ ιεηαζπδιαηζζηζηή ζοκμιζθία ηαζ ςξ μ δδιζμονβυξ ημο Gurteen Knowledge Café.
Ξεπκζηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ μ ηαηαζβζζιυξ ζδεχκ, δ ιέεμδμξ ηςκ πμθθαπθχκ
ρδθμθμνζχκ, δ ιέεμδμξ ηδξ ζοκαζκεηζηήξ απυθαζδξ. ΐαζζηέξ ανπέξ ημο K-Café: Αίιαζηε
εδχ βζα κα ιάεμοιε μ έκαξ απυ ημκ άθθμ, κα βκςνζζημφιε ηαθφηενα, κα ακμζπημφιε ηαζ
κα πάνμοιε νίζηα, κα ζδηςεμφιε κα πενπαηήζμοιε , κα ηάκμοιε ενςηήζεζξ, κα είιαζηε μ
εαοηυξ ιαξ, κα δζαζηεδάζμοιε, δ αιθζαμθία, μζ δζαθμνεηζηέξ πεπμζεήζεζξ είκαζ απμδεηηέξ,
δεκ οπάνπμοκ ζςζηέξ ηαζ θάεμξ απακηήζεζξ. Γ ιυκδ απανάδεηηδ ενχηδζδ είκαζ αοηή πμο
δεκ έβζκε.
1.5 Πν Ηαθέ ηεο Νεξηβαιινληηθήο Γθπαίδεπζεο
Ξμ Εαθέ ηδξ Λενζααθθμκηζηήξ Αηπαίδεοζδξ, βνάθηδηε ημ 2015 απυ ηζξ Δ. Θηίκμο ηαζ Α.
Θζάνπμο Οπεφεοκεξ Λενζααθθμκηζηήξ Αηπαίδεοζδξ, ζε ιζα πνμκζηή πενίμδμ υπμο ακεμφζε
μ πνμαθδιαηζζιυξ βζα ηδκ εέζδ ηαζ ημ ιέθθμκ ηδξ Λ.Α. ζημ εθθδκζηυ ζπμθείμ ιεηά απυ
ζπεδυκ 30 πνυκζα πανμοζίαξ ηδξ ζηδκ εηπαίδεοζδ. ΐαζζηυξ πνμαθδιαηζζιυξ ημο ήηακ υηζ
πάκηα απυ ημκ δζάθμβμ έθεζπε δ βκχιδ ηςκ ααζζηχκ πνςηαβςκζζηχκ, ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ πμο οθμπμζμφκ πνμβνάιιαηα ζημ Νπμθείμ. Ξμ αζαθίμ πενζβνάθεζ ηδκ
ζοιιεημπζηή, δδιζμονβζηή δζαδζηαζία ακηαθθαβήξ βκχζεςκ, μοζζαζηζημφ δζαθυβμο ηαζ
επίθοζδ πνμαθήιαημξ ζηδκ Λενζααθθμκηζηή Αηπαίδεοζδ αθθά ηαζ ζηδκ εηπαζδεοηζηή
δζαδζηαζία βεκζηυηενα ιε ζημπυ ηδκ ακηαθθαβή βκχζεςκ, απυρεςκ ηαζ θήρδξ
απμθάζεςκ. Αίκαζ έκαξ ζοκδοαζιυξ ηςκ δφμ Cafés events ημο World Café ηαζ ημο
Knowledge Café. Βδημφιεκμ είκαζ δ απμζαθήκζζδ ηδξ έκκμζαξ πμο ηίεεηαζ ηάεε θμνά ζε
ζογήηδζδ, δ δζαηφπςζδ λεηάεανςκ ζηυπςκ ηαζ δ επζθμβή ηαηάθθδθςκ δνάζεςκ βζα ηδκ
επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ. Λνυηεζηαζ βζα έκα αζςιαηζηυ ενβαζηήνζμ πμο ιπμνεί κα
πνδζζιμπμζδεεί βζα επίθοζδ πνμαθήιαημξ ζηδκ πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ, αθθά ηαζ ηδκ
εηπαίδεοζδ βεκζηυηενα, ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ ηαζ ημο δζαθυβμο αθθά ηαζ
ημ ζοθθμβζηυ «πηίζζιμ» ηδξ κέαξ βκχζδξ.







2. Ιεζνδνινγία- Ρινπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ αμηνιόγεζεο
Ξφπμξ Νπμθείμο: Γοικάζζμ
Ξίηθμξ πνμβνάιιαημξ: «Εοακέξ θςκέξ ιονζάδεξ: υζα είπε ημ κενυ »
Ξφπμξ Λενζααθθμκηζηήξ Κιάδαξ: Ώπυ ηδκ Γ‘ Γοικαζίμο
Ώνζειυξ ιαεδηχκ: 36
Ώνζειυξ εηπαζδεοηζηχκ: 03
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Αζδζηυηδηα εηπαζδεοηζηχκ: 2 ΛΑ 02 / 1 ΛΑ 17
Γζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ημο ενβαζηδνίμο επζθέλαιε ηδκ ιέεμδμ ημο «Εαθέ ηδξ
Λενζααθθμκηζηήξ Αηπαίδεοζδξ» υζμκ αθμνά ηδκ ελαβςβή ηςκ ζοιπεναζιάηςκ ιε ηδκ
ιέεμδμ ηδξ ρδθμθμνίαξ, αθθά δζαηδνήζαιε ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ημο ηθαζζζημφ World Café.
Ξμ μκμιάζαιε ημ «Εαθέ ηδξ αθήεεζαξ». ξ ηυπμ εθανιμβήξ επζθέλαιε ιζα αίεμοζα ημο
Νπμθείμο, ιεζδιένζ Λαναζηεοήξ ιεηά ημ πέναξ ημο ςνανίμο. Βδηήζαιε απυ ημοξ ιαεδηέξ
ιαξ κα ζοβηνμηήζμοκ μιάδεξ ζογήηδζδξ ηαζ κα ηαείζμοκ ηοπαία ζηα ηναπέγζα πμο είπακ
απυ πνζκ δζεοεεηδεεί βζα ηδξ ακάβηεξ ημο Café. Κζ ιαεδηέξ πμο εηδήθςζακ εκδζαθένμκ
ήηακ πενζζζυηενμζ απυ υζμοξ πνμέαθεπε μ ανπζηυξ ζπεδζαζιυξ ημο ενβαζηδνίμο ηαζ δεκ
είπαιε ζηδ δζάεεζή ιαξ άθθα ηναπέγζα, υζμζ δεκ πςνμφζακ αημθμφεδζακ ηδκ ιζα εη ηςκ
δφμ εηπαζδεοηζηχκ ζε άθθδ αίεμοζα ηαζ απάκηδζακ ζηζξ ενςηήζεζξ πςνίξ ηδκ δζαδζηαζία
ημο World Café. Κζ απακηήζεζξ δεκ ηαηαβνάθμκηαζ ζηδκ πανμφζα ενβαζία. Ξα οθζηά πμο
πνδζζιμπμζήζαιε ήηακ πανηί ημο ιέηνμο, ιανηαδυνμζ, post-it, ηαζ ιζηνά αοημηυθθδηα
(ρήθμζ).
2.1 Ε πνξεία ηνπ εξγαζηεξίνπ:
ξ ειροπςηέξ ηαζ δζμνβακςηέξ είπαιε ήδδ δζαιμνθχζεζ ηζξ ηνεζξ ενςηήζεζξ βφνς απυ ημ
εέια. Γ δζαιυνθςζδ ηςκ ενςηήζεςκ είκαζ ελαζνεηζηά ηνίζζιδ ηαεχξ μζ ενςηήζεζξ εα
ήηακ ημ ενέεζζια βζα ειαάεοκζδ, ζογήηδζδ, ηαζ αλζμθυβδζδ ημο πνμβνάιιαημξ. «Ώκ
δζέεεηα ιυκμ ιζα χνα βζα κα επζθφζς έκα πνυαθδια απυ ημ μπμίμ εα ηνειυηακ δ γςή
ιμο, εα αθζένςκα ηα πνχηα 55 θεπηά, εα ηα αθζένςκα ζημ κα δζαιμνθχζς ηδκ
ηαηάθθδθδ ενχηδζδ, αθμφ έηακα αοηυ, εα ιπμνμφζα κα επζθφζς ημ πνυαθδια ζε
θζβυηενμ απυ πέκηε θεπηά.» (Ώlbert Αinstein) («Ώκαηηήεδηε ζηζξ 5/9/17 απυ
http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/Art-of-Powerful-questionsFRA.pdf»).
Ώνπζηά εκδιενχζαιε ημοξ ιαεδηέξ βζα ηδκ δζαδζηαζία, ιμζνάγμκηαξ ηαοηυπνμκα ηαζ
ηζξ Κδδβίεξ ζημοξ Νοιιεηέπμκηεξ, δδθαδή ημ «ιεκμφ» ιε ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηαζ ηδκ
δεμκημθμβία ημο Εαθέ (Λίκαηαξ 1) Αλδβήζαιε ημκ ζημπυ ημο ζοβηεηνζιέκμο Café, ηζξ
ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ ηαζ ηδκ εεζιμηοπία.
θα ηα ηναπέγζα είπακ ηδκ ίδζα ενχηδζδ, δ μπμία πανέιεκε βζα δφμ βφνμοξ
ζογήηδζδξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο ενβαζηδνίμο. Ώημθμοεχκηαξ ηοηθζηή πμνεία, ιεηά ημ
ηέθμξ ημο πνμηαεμνζζιέκμο πνυκμο, 15' δζάνηεζα μ πνχημξ βφνμξ βζα ηδκ ηάεε ενχηδζδ
ηαζ 10' μ δεφηενμξ, μζ ζοιιεηέπμκηεξ άθθαγακ ηναπέγζ, πδβαίκμκηαξ ζε ηάπμζμ πμο δεκ
είπακ ηαείζεζ πνζκ. Νοκμθζηά, απακηήεδηακ ηνία ενςηήιαηα ηαζ έβζκακ μηηχ ιεηαηζκήζεζξ
ζε 100'. Ξα ηεθεοηαία είημζζ θεπηά ηα αθζενχζαιε ζημ «tour gallery» (μζ ιαεδηέξ
ηζκήεδηακ ζημκ πχνμ ηαζ δζάααζακ υθεξ ηζξ απακηήζεζξ) ηαζ ηδκ ρδθμθμνία. Νε ηάεε
ηναπέγζ γδηήζαιε απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ κα μνίζμοκ πμζμξ εα είκαζ μ «μζημδεζπυηδξ»
ηδξ μιάδαξ, μ μπμίμξ εα πανάιεκε ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ημο World Café ζημ ζοβηεηνζιέκμ
ηναπέγζ, εκχ μζ οπυθμζπμζ ιαεδηέξ εα άθθαγακ ηαζ ιεηαηζκμφκηακ ζε κέα ηναπέγζα-μιάδεξ
ενβαζίαξ. Λανάθθδθα ελδβήζαιε ημκ νυθμ ημο «μζημδεζπυηδ» μ μπμίμξ είκαζ κα
οπμδέπεηαζ ηα κέα ιέθδ ηςκ μιάδςκ ηαζ κα ηα εκδιενχκεζ βζα ηζξ ζογδηήζεζξ ηδξ
πνμδβμφιεκδξ μιάδαξ. Κ μζημδεζπυηδξ (table host) δεκ ιεηαηζκείηαζ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα
ηδξ δζαδζηαζίαξ, αθθά παναιέκεζ ηαζ εκδιενχκεζ ημοξ κεμθενιέκμοξ ζοκδαζηοιυκεξ βζα ημ
ηζ έπεζ ζογδηδεεί. Ξμ ζδιακηζηυηενμ ένβμ εκυξ μζημδεζπυηδ είκαζ κα ακηζθδθεεί ηαζ κα
ιεηαθένεζ ημ κυδια ημο ηζ έπεζ θεπεεί απυ ημοξ πνμδβμφιεκμοξ ζοκμιζθδηέξ ζημ ηναπέγζ,ή
έπεζ απμηοπςεεί ζε ζπέδζα, ζφιαμθα ή θέλεζξ. Ακεαννφκαιε ημοξ ιαεδηέξ κα
αοηεκενβήζμοκ βνάθμκηαξ, ζπεδζάγμκηαξ ηαζ γςβναθίγμκηαξ απακηήζεζξ-ηθεζδζά ζημ

327

εζδζηυ «ηναπεγμιάκηδθμ» πανηί ημο ιέηνμο.(Αζηυκα 1) Ηε ηδκ μθμηθήνςζδ ημο πνχημο
βφνμο ζογήηδζδξ, γδηήζαιε απυ ημοξ μζημδεζπυηεξ κα παναιείκμοκ βζα ημκ επυιεκμ
βφνμ ηαζ απυ ημοξ οπυθμζπμοξ κα ιεηαηζκδεμφκ ζε λεπςνζζηά ηναπέγζα ςξ «ηαλζδζχηεξ» ή
πνεζαεοηέξ ηςκ ζδεχκ πμο είπακ ήδδ θεπεεί. Έηζζ, μζ «ηαλζδζχηεξ» ιεηέθενακ ηζξ ααζζηέξ
ζδέεξ, ζηζξ κέεξ ημοξ μιάδεξ, εκχ μ μζημδεζπυηδξ πανέιεζκε ζηδ εέζδ ημο ηαζ οπμδέπηδηε
ημοξ κέμοξ «ηαλζδζχηεξ». Γ ηεπκζηή εκεμοζίαζε ημοξ ιαεδηέξ ηαζ μζ ηαηαβναθέξ
πμθθαπθαζζάζηδηακ. Νημ ηέθμξ ημο ενβαζηδνίμο μζ πενζζζυηενμζ ζοιιεηέπμκηεξ είπακ
απακηήζεζ ζηα ενςηήιαηα πμο ημοξ είπακ ηεεεί, ακηθχκηαξ εοπανίζηδζδ απυ ηδκ
δζαδζηαζία. Νημ ηέθμξ δ ειροπχηνζα ηάθεζε ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ιαεδηέξ κα απθχζμοκ
υθα ηα βναιιέκα ηναπεγμιάκηδθα ζηα ενακία ηάης απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ενςηήζεζξ πμο
είπακ ημπμεεηδεεί εηεί. Νηδκ ζοκέπεζα μζ ιαεδηέξ έηακακ ημκ βφνμ ηαζ ιεθέηδζακ ηζξ
απακηήζεζξ πμο είπακ δχζεζ αοημί ηαζ μζ ζοιιαεδηέξ ημοξ. Νηδ θάζδ αοηή δ ειροπχηνζα
έδςζε 6 πνςιαηζζηά αοημηυθθδηα ζε ηάεε ιαεδηή, γδηχκηαξ κα ρδθίζεζ ηζξ δφμ
ζδιακηζηυηενεξ απυρεζξ ζε ηάεε ενχηδζδ, απυ υζεξ έπμοκ ηαηαβναθεί.
πςξ ήδδ έπμοιε επζζδιάκεζ ζηδκ πενίθδρδ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ μ
εηπαζδεοηζηυξ πνέπεζ κα αλζμθμβήζεζ ηδκ οθμπμίδζδ ημο πνμβνάιιαημξ υζμκ αθμνά ηδκ
ιεεμδμθμβία, ηδκ δζαεειαηζηυηδηα, ηδκ πνςημηοπία, ηδκ μζημδυιδζδ βκχζεςκ, ηδ
δζαιυνθςζδ ηχδζηα αλζχκ, ζηάζεςκ ηαζ ζοιπενζθμνχκ ηςκ ιαεδηχκ απέκακηζ ζημκ
εαοηυ ημοξ, ηδκ μιάδα, ημ πενζαάθθμκ ηαεχξ ηαζ ημκ ααειυ δοζημθίαξ ημο εέιαημξ. Κζ
ενςηήζεζξ, δζαιμνθχεδηακ πάκς ζε αοηυ ημ πθαίζζμ, ιε ζηυπμ ημκ ακαζημπαζιυ ηαζ ηδκ
ακαηνμθμδυηδζδ ζπεηζηά ιε ηζξ ηνεζξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ ηςκ ζηυπςκ ημο πνμβνάιιαημξ
πμο εα έπνεπε κα έπμοκ επζηεοπεεί: βκςζηζημί, ροπμηζκδηζημί ηαζ ζοκαζζεδιαηζημί. Ξζξ
παναεέημοιε ιαγί ιε ηζξ απακηήζεζξ ηαζ ηζξ ρήθμοξ πμο πήνακ μζ δδιμθζθέζηενεξ πμο
ζδιαίκεζ υηζ εηπνμζςπμφκ ημοξ ακηίζημζπμοξ απυ ημοξ πανυκηεξ ιαεδηέξ. Νηδκ
πναβιαηζηυηδηα εάκ μιαδμπμζήζμοιε ηζξ απακηήζεζξ ηάης απυ εονφηενεξ ηαηδβμνίεξ
αθέπμοιε υηζ πμθθέξ απακηήζεζξ ακαθένμοκ ηζξ ίδζεξ ζδέεξ άνα μζ ρήθμζ ιμζνάγμκηαζ. Θα
ζδιεζχζμοιε υηζ δ ρδθμθμνία έβζκε ζηδ θήλδ ηςκ δφμ ςνχκ ηαζ ηάπμζμ ιαεδηέξ
πζεγυιεκμζ απυ ημκ πνυκμ έθοβακ πςνίξ κα ρδθίζμοκ. Αίπακ υιςξ ηαηαβνάρεζ ηζξ ζδέεξ
ημοξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο ενβαζηδνίμο. Γ ηαηαβναθή είκαζ πθήνδξ, ηναηήζαιε ηα
ηεθαθαία υπμο οπήνπακ, βζαηί πνμθακχξ απμηοπχκμοκ ηδκ έιθαζδ πμο επζεοιμφζε κα
δχζεζ μ ιαεδηήξ/δ ιαεήηνζα, αηυια ηαζ μζ εκκμζμθμβζηά αθθδθμεπζηαθοπηυιεκεξ
απακηήζεζξ ηαηαβνάθδηακ. Οπάνπμοκ πμθθέξ γςβναθζηέξ απεζημκίζεζξ μζ μπμίεξ πνήγμοκ
εζδζηήξ ακαθμνάξ ηαζ βζα ηζξ μπμίεξ εα βίκεζ λεπςνζζηή ιεθέηδ.

Αζηυκα 1. Ξναπεγμιάκηδθμ
2.2 Γξσηήζεηο:
Ξζ ηάκαηε ζημ πθαίζζμ ημο πνμβνάιιαημξ; (Νε πμζυ/α ζδιείμ/α είκαζ δζαθμνεηζηυ απυ ημ
ηοπζηυ «ηακμκζηυ» ιάεδια;)
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Ηάεαιε ηνυπμοξ, έηζζ χζηε κα απμηνέρμοιε ηδκ ιυθοκζδ ζημκ πθακήηδ ιαξ ηαζ κα
έπμοιε έκα ηαθφηενμ αφνζμ
ΐμδεήζαιε μιαδζηά ηαζ θηζάλαιε έκακ πζμ υιμνθμ ηήπμ ζημ Νπμθείμ ιαξ.
Ηάεαιε βζα υθα ηα πνμαθήιαηα ημο κενμφ, π.π. ηδκ θεζροδνία, ηδκ ιυθοκζδ ηδκ
οπενηαηακάθςζδ ηαζ ηδκ λδναζία
Ηάεαιε πνάβιαηα ιέζα απυ εηδνμιέξ, ζημ ελςηενζηυ ηαζ ζε δζάθμνεξ πενζμπέξ ηδξ
Αθθάδαξ
Ξαλζδεφμκηαξ, επεηηείκαιε ηζξ βκχζεζξ ιαξ ιε έκακ λεπςνζζηυ ηνυπμ
Ήηακ ιζα αθμνιή βζα κα λεηζκήζμοιε ιζα ΔΔΏΦΚΜΑΞΔΕΓ ζπέζδ ιε ημ πενζαάθθμκ ζηα
πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ ηαεχξ ηαζ ηδξ ενβαζίαξ
Γεθάζαιε, ηάκαιε κέμοξ θίθμοξ, ζοκενβαζηήηαιε ιε άημια πμο δεκ ζοκενβαγυιαζηε
ζοπκά, ιάεαιε εκδζαθένμκηα πνάβιαηα, δμοθέραιε ζε μιάδεξ, ιάεαιε πςξ κα
πνμζηαηέρμοιε ημ πενζαάθθμκ. (8 ρήθμζ)
Αίκαζ ηάηζ δζαθμνεηζηυ, βζαηί είκαζ έλς απυ ηα πθαίζζα ημο ιαεήιαημξ ηαζ αοηυ ημ
πνυβναιια ιαξ αμήεδζε κα ανεεμφιε πμζμ ημκηά μ έκαξ ιε ημκ άθθμ, κα ζοκενβαζημφιε
ηαζ θοζζηά κα ΔΔΏΝΕΑΔΏΝΚΟΗΑ
Ήνεαιε πζμ ημκηά ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ιαξ, ηάκαιε κέεξ βκςνζιίεξ, ηαλίδερε μ κμοξ ιαξ,
δζεονφκαιε ημοξ μνίγμκηεξ ιαξ ιέζς πμθθχκ ζογδηήζεςκ
Δζαζηεδάζαιε, ιμζναζηήηαιε ηζξ ζδέεξ ιαξ
Αίκαζ δζαθμνεηζηυ βζαηί έπμοιε ηδκ ζηακυηδηα κα επζημζκςκήζμοιε ηαζ ιε άθθα παζδζά,
απυ άθθα ηιήιαηα
Ηάεαιε κα πνμζηαηεφμοιε ημ πενζαάθθμκ
Νοκενβαζηήηαιε, ιάεαιε κα δμοθεφμοιε μιαδζηά, ειπθμοηίζαιε ηζξ βκχζεζξ ιαξ
(Αζηυκα 2)
Δζαζηεδάζαιε, ζηεθηήηαιε, αθθδθμαμδεδεήηαιε
Λενάζαιε ηαθά, ήνεαιε πζμ ημκηά ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ιαξ
Ηάεαιε ζζημνίεξ ηαζ ιφεμοξ βζα ημ κενυ απυ ηδκ εθθδκζηή πανάδμζδ
Ηάεαιε κα ζεαυιαζηε ηαζ κα ιδκ ζπαηαθάιε άθθμ ημ κενυ
Ώπυ αοηυ ημ πνυβναιια έιαεα κα ζοκενβάγμιαζ ηαζ ηαηάθενα κα ηάκς κέμοξ θίθμοξ
Εαηάθααα ηδκ αλία ημο κενμφ βζα ηδκ επζαίςζή ιαξ, πνζκ δεκ ιπμνμφζα κα ημ ηαηαθάας.
Απίζδξ ακηζθήθεδηα πυζμ ιεβάθμ είκαζ ημ πνυαθδια έθθεζρδξ κενμφ. Αιείξ ζπαηαθάιε
κενυ άζημπα ηαζ άθθμζ δεκ έπμοκ μφηε βζα ηα απαναίηδηα. Θμζχες πμθφ εοηοπζζιέκδ.
Αοπανζζηχ βζ αοηήκ ηδκ οπένμπδ ειπεζνία (4 ρήθμζ)
Ώπυ ημ πνυβναιια έιαεα υηζ δεκ πνέπεζ κα ζπαηαθάς ημ κενυ βζαηί είκαζ πμθφηζιμ.
Γ μιαδζηυηδηα ιε αμήεδζε κα ζοκενβάγμιαζ
Θα ακαπηφλς ηζξ βκχζεζξ ιμο, κα εοαζζεδημπμζδεχ ηαζ κα ιδκ ηάκς οπενηαηακάθςζδ (1
ρήθμξ)
Θα ζοκενβάγμιαζ
Λμζέξ ήηακ μζ ζδιακηζηυηενεξ δοζημθίεξ / πνμηθήζεζξ πμο ακηζιεηςπίζαηε; (ζακ άημια,
ζακ μιάδα)
Αίιαζηε πμθθά άημια ιε απμηέθεζια κα επζηναηεί ηθίια ακδζοπίαξ
Δεκ ηδνμφζαιε ημοξ ηακυκεξ πμο είπαιε ζοιθςκήζεζ απυ ηδκ ανπή ηδξ πνμκζάξ
Δεκ ηδνμφζαιε ημοξ ηακυκεξ πμο είπαιε αάθεζ απυ ηδκ ανπή ηδξ πνμκζάξ, δ αίεμοζα ηδξ
πενζααθθμκηζηήξ ήηακ ιζηνή (9Ρήθμζ)
Ηενζηέξ θμνέξ βζκυηακ αανεηυ. Θα ιπμνμφζε κα βίκεζ θίβμ πζμ δζαζηεδαζηζηυ ππ ιε
παζβκίδζα (8 ρήθμζ)
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Ώοηυ πμο δεκ ιμο άνεζε ζημ πνυβναιια ήηακ ημ θαβδηυ (4 ρήθμζ)
Οπάνπμοκ πμθθά παζδζά ζημ ηιήια ηαζ πμθθέξ θμνέξ ηα παζδζά αβαίκμοκ εηηυξ εθέβπμο
ηαζ μζ ηαεδβήηνζεξ δεκ ιπμνμφκ κα ιαξ δζοπάζμοκ (3 ρήθμζ)
Ηενζηέξ θμνέξ βζκυηακ αανεηυ (1 ρήθμξ)
Θα ιπμνμφζε κα βίκεζ πζμ δναζηήνζμ
Κζ δναζηδνζυηδηεξ υπςξ ηαεανζζιυξ δνυιςκ ή πνμζθμνά αμήεεζαξ εα ιπμνμφζακ κα
ηάκμοκ πζμ γςκηακυ ημ πνυβναιια
Γ δοζημθία ζηδ ΝΟΘΑΜΓΏΝΔΏ ήηακ απυ ηα εέιαηα πμο ιαξ απαζπυθδζε πενζζζυηενμ.
Γ θαζανία πμο βίκεηαζ ηάεε θμνά πμο έπμοιε ημ πνυβναιια, θυβς ηςκ πμθθχκ παζδζχκ
ηαζ δ ζοκενβαζία πμο εα οπήνπε βζα ηζξ ενβαζίεξ πμο έπνεπε κα ηάκμοιε μιαδζηά. Θα
πνυηεζκα κα πςνζγυιαζηε ζε δφμ ηιήιαηα ηαζ έηζζ ημ πνυβναιια εα ήηα πζμ ςναίμ ηαζ
εα ημ ηαηαθαααίκαιε! (2 ρήθμζ)
Δεκ είπα ηαιία δοζημθία (4 ρήθμζ)
Κζ μιαδζηέξ ενβαζίεξ ιε δφζημθα εέιαηα ηαζ μ δφζημθμξ ηνυπμξ ενβαζίαξ ιε άημια πμο
δεκ ζοιπαεχ ή δεκ ιε ζοιπαεμφκ. (1 ρήθμξ)
Ημθμκυηζ ζημ πενζααθθμκηζηυ πνυβναιια είπακ δζαηοπςεεί πμθθέξ ζδέεξ ηαζ πνμηάζεζξ
βζα ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαεχξ υπςξ βκςνίγμοιε μ πθακήηδξ ακηζιεηςπίγεζ
ιζα μλφηαηδ πενζααθθμκηζηή ηνίζδ, ημ πζμ δφζημθμ ήηακ κα ηζξ εθανιυζμοιε ζηδκ
πνμζςπζηή ιαξ γςή.
Γ ζδιακηζηυηενδ δοζημθία ήηακ κα ζοκενβαζηχ ιε άημια πμο δεκ ζοιπαεχ. Απίζδξ κα
ηάεμιαζ ηδκ Λαναζηεοή ιέπνζ ηζξ 2.10'. (3 ρήθμζ)
Γ ζδιακηζηυηενδ δοζημθία πμο ζοκάκηδζα ήηακ υηζ ζηδκ Δηαθία δεκ είπαιε ανηεηυ κενυ,
ήηακ πενζζζυηενμ ακεναημφπμ ηαζ πενπαημφζαιε ζοκέπεζα.
Εαε' υθδ ηδκ δζάνηεζα δεκ ηάκαιε πμθθέξ πενζααθθμκηζηέξ δνάζεζξ.
Γ ΝΟΘΑΜΓΏΝΔΏ
Γ οπεναμθζηή θαζανία
Αίπαιε εθάπζζηεξ χνεξ ημο πνμβνάιιαημξ υθδ ηδ πνμκζά
Γ ζδιακηζηυηενδ δοζημθία πμο ακηζιεηςπίζαιε ήηακ κα αμδεήζμοιε κα ζςεεί θίβμ μ
πθακήηδξ ιε ημκ δζηυ ιαξ λεπςνζζηυ ηνυπμ
Ώθζενχκμοιε πμθφ θίβδ χνα βζα κα πνμζηαηέρμοιε ημκ πθακήηδ ιαξ (Αζηυκα 3)
Ξζ ηένδζζεξ απυ αοηυ ημ πνυβναιια; (ή/ ηαζ ηζ ζμο άνεζε πενζζζυηενμ)
Εένδζζα πμθθά, ιμο άνεζε δ μιαδζηυηδηα πμο είπαιε ςξ μιάδα αθθά ηαζ υθεξ μζ
πθδνμθμνίεξ πμο πήνα βζα ημ κενυ. Εαηάθααα ηδκ ζδιαζία πμο έπεζ βζα ηδκ ακενχπζκδ
γςή, αθθά ηαζ ηα πνμαθήιαηα πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδκ έθθεζρή ημο. Απίζδξ έιαεα βζα
ηνυπμοξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ ζπαηάθδξ (8 ρήθμζ)
Θα εηηζιχ ημοξ ζοιιαεδηέξ ιμο
Θα ζοκενβάγμιαζ
Θα ζεαυιαζηε ηαζ κα ιδκ ζπαηαθάιε ημ κενυ
Εένδζζα πμθθέξ βκχζεζξ βζα ημ κενυ
Εαηάθααα πυζμ ζδιακηζηυ είκαζ ημ κενυ ηαζ πςξ δεκ πνέπεζ κα ημ ζπαηαθάιε πςνίξ θυβμ
Έιαεα βζα ημοξ ηνυπμοξ ελμζημκυιδζδξ ημο κενμφ ηαζ κα ιδκ ημ ζπαηαθάιε
Εένδζζα κέμοξ θίθμοξ ηαζ έιαεα κα ζοκενβάγμιαζ
Αίιαζ πμθφ πανμφιεκδ απυ αοηυ ημ πνυβναιια
Νοκενβαζία
Ώβαπάιε πενζααθθμκηζηή
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Θα αθθάλς ηνυπμ ζηέρδξ ιμο, ηζξ ζοκήεεζέξ ιμο ηαζ κα ηζξ ιεηαηνέρς ζε πμζμ
μζημθμβζηέξ ππ κα ιδκ αθήκς ηδκ ανφζδ ακμζπηή υηακ αμονηζίγς ηα δυκηζα ιμο. Ώκ ηαζ
ήηακ δφζημθμ κα πνμζανιμζηχ ζηα κέα δεδμιέκα ηχνα κμζχες ηαθφηενα (3 ρήθμζ)
Θα ιπμνμφζαιε κα ηάκμοιε πμθθά πνάβιαηα βζα κα αμδεήζμοιε ημ πενζαάθθμκ έλς
πανά κα ηαευιαζηε ηαζ κα ζογδηάιε εδχ ηάεε Λαναζηεοή
Γ απμδμπή ηάπμζςκ ζδεχκ ηαζ δ ηήνδζδ ηάπμζςκ ααζζηχκ ηακυκςκ
Νοκεκκυδζδ, δναζηδνζμπμίδζδ, μιαδζηή δμοθεζά, ζοιιεημπή
3. Οπκπεξάζκαηα
H ηεθεοηαία θάζδ, δ ζογήηδζδ ζηδκ μθμιέθεζα είκαζ πμθφ ζδιακηζηή βζαηί δδιμζζμπμζεί ημ
απυζηαβια ηςκ ζογδηήζεςκ ηαζ βίκεηαζ ακηζηείιεκμ ζογδηήζεςκ απυ ηδκ μιάδα.
Νηδκ πενίπηςζή ιαξ μζ ιαεδηέξ απμπχνδζακ, θυβς πνμπςνδιέκδξ χναξ ηαζ έηζζ
ηα ζοιπενάζιαηα ελήπεδηακ
απυ ηζξ ηαηαβναθέξ πμο είπαιε ζηα πάνηζκα
ηναπεγμιάκηδθα απυ ημοξ ιαεδηέξ.

Αζηυκα 2
Νοκμπηζηά εα ιπμνμφζαιε κα ακαθένμοιε:
Κζ ιαεδηέξ ήηακ πνυεοιμζ, πθήνςξ ζοκενβάζζιμζ, ελέθναζακ απμνίεξ βζα ηδκ δζαδζηαζία
ηαζ υπζ βζα ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ενςηήζεςκ. Απίζδξ αθζένςζακ θζβυηενμ πνυκμ ζηδκ
ζογήηδζδ ηαζ πενζζζυηενμ ζηδκ απμηφπςζδ Γ ιέεμδμξ ηδξ ρδθμθμνίαξ ίζςξ δεκ είκαζ
αλζυπζζηδ ιε ηα παζδζά, δζαπζζηχζαιε ρδθμεδνία εη ιένμοξ ηάπμζςκ ιαεδηχκ ηαζ υηζ
ηάπμζμζ ιαεδηέξ οπενρήθζζακ ημκ ζοββναθέα ηαζ υπζ ηδκ ζδέα.











Γ Νοκενβαζία ήηακ αοηή πμο ζηακμπμίδζε αθθά ηαζ πνμαθδιάηζζε ηαοηυπνμκα
πενζζζυηενμ ημοξ ιαεδηέξ. Ξδκ αθέπμοιε κα ακαθένεηαζ ζε έλζ απακηήζεζξ ζακ πνυαθδια
ηαζ ζε μηηχ ζακ ηένδμξ ή εεηζηή πθεονά ημο πνμβνάιιαημξ. ( Αζηυκα 4).
Γ ηαθή δζάεεζδ, ημ ηαθυ ηθίια ( βεθάζαιε , δζαζηεδάζαιε, πενάζαιε ηαθά) επζαεααζχκεζ
υηζ μζ ιαεδηέξ απυθαοζακ ηδκ ζοιιεημπή ημοξ ζημ πνυβναιια.
Εάπμζμζ ιαεδηέξ δεκ ακαθένεδηακ ηαευθμο ζημ πενζααθθμκηζηυ πνυβναιια: ημ ηαφηζζακ
ιε ηδκ εηδνμιή ζηδκ Δηαθία ηαζ ακέθενακ πνμαθήιαηα ή ζοκαζζεήιαηα απυ ηδκ εηεί
παναιμκή ημοξ.
Δεκ δίζηαζακ κα ηαηαβνάρμοκ υηζ βζκυηακ πμθθή θαζανία ελαζηίαξ ηςκ πμθθχκ ιαεδηχκ
ηαζ υηζ αοηυ ειπυδζγε ηδκ μιαθή δζελαβςβή ημο πνμβνάιιαημξ.
Οπήνλε ιζα πνυηαζδ, επίθοζδξ ημο πνμαθήιαημξ ιε πςνζζιυ ηδξ μιάδαξ ζε δφμ ηιήιαηα
ηαζ ιζα πνυηαζδ βζα εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ άθθςκ ιαεδηχκ ιε εεεθμκηζηέξ δνάζεζξ ηδξ
Λ.Κ.
Απίζδξ είπακ ηδκ αοηεπίβκςζδ υηζ δεκ ηδνμφζακ ημοξ ηακυκεξ πμο μζ ίδζμζ είπακ αάθεζ.
Έπμοιε ηέζζενζξ ηαηαβναθέξ βζα ιδ ακάθδρδ δνάζδξ: έιαεακ ανηεηά, αθθά δεκ έδναζακ
υζμ εα ήεεθακ.
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Ώκηζθήθεδηακ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηςκ γδηδιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα πενζααθθμκηζηά
πνμαθήιαηα.
Ώζζεάκεδηακ αδφκαιμζ κα αμδεήζμοκ (ακ ηαζ ακέθενακ ηάπμζμοξ ηνυπμοξ).
Αίπακ ηδκ αίζεδζδ ημο ιαεήιαημξ βζαηί ακαθένεδηακ ζε ενβαζίεξ.
Αίπακ ιεβάθδ δοζημθία κα ζοκενβαζημφκ ιε άημια πμο δεκ ζοιπαεμφζακ & ακηίζηνμθα.
Ξμ παθανυ, αδζάθμνμ ηθίια πμο οπήνπε ζε έκα ηναπέγζ άθθαλε υηακ ιεηαηζκήεδηακ μζ
ιαεδηέξ πανά ημ υηζ μ μζημδεζπυηδξ πμο πανέιεζκε ήηακ μ πζμ «εοηοπζζιέκμξ ιαεδηήξ»
ημο ηναπεγζμφ αθμφ υηζ ζπεδίαζε ήηακ ιάθθμκ άζπεημ ιε ημ πνυβναιια. Νημ
ζοβηεηνζιέκμ πανηί ανέεδηε ιζα απάκηδζδ πμο έθεβε «δεκ λένς ηζ κα βνάρς » αθθά δεκ
είιαζηε ζίβμονμζ βζα ημκ ζοββναθέα ηδξ.
3.1 Αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ
Κζ ιαεδηέξ ήηακ εκεμοζζαζιέκμζ ιε ηδκ ιέεμδμ ημο World Café Έκμζςζακ ζηακμπμίδζδ
ηαεχξ είπακ ηδκ εοηαζνία κα ζοκενβαζημφκ ηαζ κα ακηαθθάλμοκ απυρεζξ ιε ανηεημφξ απυ
ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ, πνμαθδιαηίζηδηακ, πθδνμθμνήεδηακ, αθθά ηαζ είδακ ιε
δζαθμνεηζηή ιαηζά ηδκ αλζμθυβδζδ. Γ μιάδα πμο δμφθερε ζηδκ δζπθακή ηάλδ ιε ημκ
παναδμζζαηυ ηνυπμ απακηχκηαξ ζηζξ ενςηήζεζξ ζηα θφθθα Ώ4 ελέθναζε δζαιανηονία ηαζ
επζεοιία κα επακαθδθεεί ημ ενβαζηήνζμ. Ξα απμηεθέζιαηα ημο ενβαζηδνίμο υπςξ
ηαηαβνάθδηακ απυ ημοξ ιαεδηέξ ιεθεηήεδηακ απυ ηδκ Οπεφεοκδ Λενζααθθμκηζηήξ ηαζ
απμηοπςεήηακ ήδδ παναπάκς ηα επζηναηέζηενα ακά ενχηδζδ. Απίζδξ παναδυεδηακ
ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ πμο εηπυκδζακ ημ πνυβναιια χζηε κα ηζξ ιεθεηήζμοκ ηαζ κα
ελάβμοκ ηαζ αοημί ηα ζοιπενάζιαηά ημοξ. Θεςνμφιε ημ ενβαζηήνζμ ήηακ επζηοπδιέκμ,
δεδμιέκμο υηζ ακαδφεδηακ ζογδηήζεζξ ηαζ δζαθςκίεξ. Λανυθμ πμο μζ ιαεδηέξ ήηακ
εθεφεενμζ κα βνάρμοκ υ, ηζ πίζηεοακ, μ ηαεέκαξ πνμζπαεμφζε κα πείζεζ ημοξ οπμθμίπμοξ
ηδκ μνευηδηα ηςκ επζπεζνδιάηςκ ημο. Γ ρδθμθμνία ήηακ πμθφ εθηοζηζηή βζα μνζζιέκμοξ
ιαεδηέξ μζ μπμίμζ οπενρήθζζακ πζεακυκ θίθμοξ ηαζ υπζ ζδέεξ, υιςξ μ ανπζηυξ ζηυπμξ δ
αλζμθυβδζδ ιέζς ζοκενβαηζημφ δζαθυβμο είπε επζηεοπεεί. θμζ ακελαζνέηςξ μζ
ζοιιεηέπμκηεξ εηπαζδεοηζημί ηαζ ιαεδηέξ δήθςζακ υηζ ημοξ δυεδηε δ εοηαζνία κα δμοκ ιε
κέα ιαηζά ημ εέια. Ώκαθένεδηακ απνυζημπηα ηαζ εθεφεενα ηαζ ζηα εεηζηά ηαζ ζηα
ανκδηζηά ζδιεία πμο πνμβνάιιαημξ. Παναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ δ μοδέηενδ ζηάζδ πμο
ζοκήεςξ αθέπμοιε κα οπενζζπφεζ ζηα ενςηδιαημθυβζα αλζμθυβδζδξ είπε εθάπζζηεξ
ηαηαβναθέξ. Ώοηή δ «άζηδζδ δζαθυβμο», δ πνμζπάεεζα έηθναζδξ ηδξ βκχιδξ ηαζ δ
εκενβδηζηή αηνυαζδ ήηακ ημ πανάπθεονμ ηένδμξ ημο ενβαζηδνίμο. Νημπεφμοιε, ιε ηδκ
κέα Νπμθζηή Πνμκζά κα επακαθάαμοιε ημ Εαθέ ηδξ Ώθήεεζαξ ηαζ ζε κέα ζπμθεία χζηε κα
ειπθμοηίζμοιε ηα απμηεθέζιαηα αοηήξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ κα εκζζπφζμοιε ηδκ ανπζηή ιαξ
πεπμίεδζδ υηζ υπςξ ιαεαίκμοιε ηαθφηενα «ιαγί», αλζμθμβμφιε ηαζ ηδκ μιαδζηή δμοθεζά
ιαξ ηαθφηενα «ιαγί».
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Γηθόλα 6

Γηθόλα 4

Νίλαθαο 1. Μδεγίεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
Μδεγίεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
Ηζθήζηε πςνίξ κα δζζηάγεηε, υθεξ μζ βκχιεξ είκαζ ζδιακηζηέξ.
Γζα κα αημοζημφκ υθεξ μζ ζδέεξ ηαζ μζ απυρεζξ δζεοημθφκεηε υθα ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ κα
εηθναζημφκ.
Αλαζηδεείηε ζηδκ εκενβδηζηή αηνυαζδ (αημφς πνμζεηηζηά ημκ άθθμκ, χζηε κα είιαζ ζε εέζδ
κα ιεηαθένς ηα θεβυιεκά ημο ζε ηάπμζμκ άθθμκ ή ζηδκ μιάδα)
Αζηζάζηε ζε υ, ηζ ζαξ θαίκεηαζ ζδιακηζηυ.
Ώπμηοπχζηε ζημ πανηί ηζξ ζηέρεζξ αθμφ ηζξ ιμζναζηείηε ιε ηδκ μιάδα ζαξ.
Γνάρηε θέλεζξ, πνμηάζεζξ, ζοκεήιαηα, ζπεδζάζηε, γςβναθίζηε, ιε άθθα θυβζα εηθναζηείηε
εθεφεενα.
Ηζθήζηε ιε ηδκ ηανδζά ηαζ ημ ιοαθυ ζαξ.
Νοκδέζηε ηζξ ζδέεξ υθδξ ηδξ μιάδαξ.
Δζαζηεδάζηε
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niki.karagiorga@hotmail.com
Νεξίιεςε
Γ πανμφζα ενεοκδηζηή πνυηαζδ δζαπναβιαηεφεηαζ ηδ πνδζζιυηδηα ηδξ πμθζηζζηζηήξ δζάζηαζδξ
ζηδ δζάνενςζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ζε πενζαάθθμκηα ιάεδζδξ εκδθίηςκ. Γ ιμοζεζαηή
ειπεζνία (πμο, εκ πμθθμίξ, ζοκδέεηαζ, πθέμκ, άιεζα ιε ηδ ιμοζεζαηή αβςβή) έπεζ ακαδεζπεεί ςξ έκα
απυ ηα πζμ ζζπονά παζδαβςβζηά ενβαθεία, πνμζθένμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα ηςδζημπμζήζεςκ ηαζ
απμηςδζημπμζήζεςκ βκςζηζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ζοιπενζθμνζζηζηχκ ηάζεςκ ζε δζάθμνα
πενζαάθθμκηα, έκα εη ηςκ μπμίςκ είκαζ ηαζ μζ μιάδεξ ηςκ εκήθζηςκ εηπαζδεουιεκςκ. Γ απμδυιδζδ
ηδξ βκχζδξ ιέζς ημο πμθζηζζιμφ θαίκεηαζ κα μδδβεί ζε ιζα εονεία ακαδυιδζδ ηςκ επζιένμοξ
ιδκοιάηςκ, ιε ηαηάθδλδ ηδ βυκζιδ ηαζ δδιζμονβζηή ιάεδζδ ηαζ ιάθζζηα ζημ πθαίζζμ ημο
πμθζηζζηζημφ ιμκηέθμο επζημζκςκίαξ. Ξα ιμοζεία ηαζ μζ θμζπμί πμθζηζζηζημί θμνείξ δζαηνίκμκηαζ βζα
ηδκ ζδζαίηενδ ημζκςκζηή απμζημθή ημοξ, εκζζπφμκηαξ ηονίςξ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ πκεοιαηζηήξ
αζςζζιυηδηαξ ηαζ ηδκ ακάδεζλή ηδξ ζε ζφβπνμκμ δδιμηναηζηυ ζπήια ηδξ ζζυηδηαξ. Ξμ πμθζηζζιζηυ
θαζκυιεκμ, ιε ηδκ ηαηάθθδθδ εθανιμβή ηαζ αλζμπμίδζή ημο ζηδκ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα, είκαζ
δοκαηυκ κα επδνεάζεζ ειθακχξ ηαζ κα ζοκηεθέζεζ εεηζηά ζημ απμηέθεζια ηδξ Ηεηαζπδιαηίγμοζαξ
Ηάεδζδξ ζε εκήθζηεξ εηπαζδεουιεκμοξ.
Θέμεηο-Ηιεηδηά: Λμθζηζζιυξ, Ηεηαζπδιαηίγμοζα Ηάεδζδ, Ημοζεζαηή ειπεζνία, Freire, Mezirow,
Εςδζημπμζήζεζξ-απμηςδζημπμζήζεζξ, Λμθζηζζηζηυ Ημκηέθμ επζημζκςκίαξ.

1. Γηζαγσγή
Γ εεςνία ηδξ ιεηαζπδιαηίγμοζαξ ιάεδζδξ, υπςξ αοηή ακαπηφπεδηε απυ ημκ Mezirow,
εειεθζχκεηαζ ζηδκ ακακμδιαημδυηδζδ ηδξ πνμτπάνπμοζαξ βκχζδξ, ηςκ παναδμπχκ ηαζ
ηςκ ήδδ δζαιμνθςιέκςκ απυρεςκ εη ιένμοξ ηςκ εκδθίηςκ, ζημκ ημιέα ηδξ δζά αίμο
ιάεδζδξ. Γ δζαδζηαζία αοηή ιπμνεί κα επζηεοπεεί ζημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ ιε
βκχιμκα ηνία ααζζηά ζημζπεία: ημκ ηνζηζηυ ζημπαζιυ, ηδκ μνεμθμβζηή ζογήηδζδ ηαζ ηδκ
ειπεζνία. Άθθςζηε, δ ειπεζνία γςήξ ηςκ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ «πονμδμηεί» ηδκ
εηηίκδζδ ηδξ πμνείαξ πμο εα μδδβήζεζ ζηδ ιεηαζπδιαηίγμοζα ιάεδζδ. Γ έιθαζδ ζ‘αοηή
ηδ εέζδ ηεηιδνζχκεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ εκήθζηεξ ηαηακμμφκ ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ ηαζ
δζαιμνθχκμοκ εκ ηέθεζ ηδκ πνμζςπζηυηδηά ημοξ.
Ώπυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ εκζςιάηςζδ ημο πμθζηζζιμφ ζηδκ παζδεοηζηή δζαδζηαζία
ηαθθζενβεί ηδκ αζζεδηζηή ειπεζνία, θεζαίκεζ ηζξ δδιζμονβζηέξ δελζυηδηεξ ηαζ δζεονφκεζ ηδκ
ηάζδ βζα ηνζηζηυ (αοημ)ζημπαζιυ. Αζδζηυηενα δ επαθή ιε ηζξ ηέπκεξ-ηαζ ιάθζζηα ηζξ
εζηαζηζηέξ-ζοιαάθθεζ ζηδκ εκίζποζδ ηδξ θακηαζίαξ ημο αηυιμο ηαζ ζηδ δοκαηυηδηα κα
ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ ειπεζνζηή πναβιαηζηυηδηα οπυ πνίζια πμθφπθεονμ ηαζ δδιζμονβζηυ.
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Εαηά ζοκέπεζα, δ αλζμπμίδζδ ημο πμθζηζζηζημφ ηεθαθαίμο ζηδκ εηπαίδεοζδ ζοκηεθεί ζηδ
δζαιυνθςζδ εκυξ ιμκηέθμο μθυπθεονδξ ιάεδζδξ πμο οπμζηδνίπεδηε απυ ζημπαζηέξ ηαζ
παζδαβςβμφξ υπςξ μζ Kant, Dewey, Freire ηαζ Gardner. Νημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ
εκδθίηςκ, ιζα ηέημζα πναηηζηή απμηεθεί ζζπονυ «ενβαθείμ» ζηα πένζα ηςκ εηπαζδεοηχκ,
πμο μθείθμοκ κα δδιζμονβμφκ εκαφζιαηα βζα δζάθμβμ ηαζ πμθοδζάζηαημ πνμαθδιαηζζιυ
πένα απυ ζηενευηοπα ηαζ ζοιαάζεζξ, χζηε μζ εηπαζδεουιεκμζ κα εκενβμπμζδεμφκ
μοζζαζηζηά ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ, ηαηά ημ δοκαηυκ, μθζζηζηή εεχνδζδ ημο βκςζηζημφ
ακηζηεζιέκμο.
2. Ε θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ηεο Πέρλεο
2.1. Πέρλε θαη Ηνηλσλία
Αίκαζ ακηζθδπηυ πςξ βζα κα βίκεζ ιία ζογήηδζδ βφνς απυ ηα ένβα ηέπκδξ εα πνέπεζ κα
οπάνπεζ ιία ζπεηζηή μζηεζυηδηα ιε ημκ δφζημθμ αοηυκ μνζζιυ. Κ Πάζκηεβηεν (2006) ζε ιζα
πνμζπάεεζα κα μνίζεζ ημ ένβμ ηέπκδξ δίκεζ ζημ ημζκυ έκα απθυ ηνζηήνζμ, αοηυ ηδξ
ακάθοζδξ ηαζ ηδξ ενιδκείαξ. Ώκ έκα ακηζηείιεκμ ιπμνεί κα ιαξ δχζεζ παναπάκς αθμνιέξ
βζα πνμαθδιαηζζιυ ηαζ ζηέρδ πένακ ηδξ νεαθζζηζηήξ ζδέαξ πμο εηπνμζςπεί, ηυηε
πνυηεζηαζ βζα έκα ένβμ ηέπκδξ. Νφιθςκα ιε ημκ Λεθεβνίκδ (2013):
«…Ε ζζημνία ημο ένβμο ηέπκδξ δζαηνίκεηαζ ζε δφμ θάζεζξ . Ε ιία είκαζ
εηείκδ ηδξ δζαιυνθςζδξ ημο ένβμο, δ μπμία ηαθφπηεζ ημ δζάζηδια απυ
ηδ ζηζβιή πμο μ δδιζμονβυξ ημο λεηζκάεζ κα ημ θηζάπκεζ, έςξ ηδκ χνα
πμο ημ μθμηθδνχκεζ. Ε άθθδ θάζδ είκαζ εηείκδ ηδξ αοημκυιδζδξ ημο
ένβμο, πμο ανπίγεζ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο, μπυηε παναδίδεηαζ ζηδκ
ακενςπυηδηα, έημζιμ πθέμκ κα ζοκηεθέζεζ , χζηε ηα ιέθδ ηδξ κα
απμηηήζμοκ ιζα γςή δζαθμνεηζηή, ηαθφηενδ απυ εηείκδ πμο δζήβακ
υζμ δεκ είπακ έθεεζ ζε επαθή ιαγί ημο..» (ζ.71)
Γ ηέπκδ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ακενχπζκδ φπανλδ ελ‘ ανπήξ ημο ηυζιμο ηαζ πνυηεζηαζ βζα
δφμ έκκμζεξ αθθδθμηνμθμδμημφιεκεξ. Ξμ απμηέθεζια αοηήξ ηδξ ζπέζδξ είκαζ ημ ίδζμ ημ
ένβμ ηέπκδξ ιε ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ επμπήξ ημο. Κ ηαθθζηέπκδξ ιέζα απυ ηδκ ηέπκδ
εκζανηχκεζ ηα ζοκαζζεήιαηα ημο ηαζ πανμοζζάγεζ ηδ δζηή ημο αθήεεζα βζα ημκ ηυζιμ. Γ
παζκηεββενζακή εεςνία ακαθένεζ πςξ ημ ένβμ ηέπκδξ είκαζ έκα ακηζηείιεκμ πμο αβμνεφεζ,
πμο ιαξ απμηαθφπηεζ ηάηζ άθθμ υπςξ ηάκμοκ μζ αθθδβμνίεξ. Ξμ ένβμ ηέπκδξ ακάβεηαζ ζε
ζφιαμθμ ηαηαζηάζεςκ ηαζ ζοβηονζχκ αθμφ ιεηαθένεζ ηδκ εκένβεζα ημοξ ιέζα ζηδκ οθζηή
θυνια ημο. Ξμ ένβμ ηέπκδξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ δ ηέπκδ βεκζηυηενα δεκ είκαζ ιζα ιμοζεζαηή
ακάβηδ αθθά ιζα θοζζηή, αοηυιαηδ βζα πμθθμφξ, ακενχπζκδ δναζηδνζυηδηα. Νοκεπχξ, δ
ηέπκδ πμο δδιζμονβήεδηε πνζκ ηδκ εβηαείδνοζδ ηςκ ιμοζείςκ θαίκεηαζ κα είκαζ ιία
ηέπκδ ηαεανή απυ ηζξ ιμοζεζαηέξ ζοιαάζεζξ. Γ φπανλδ ηςκ ιμοζείςκ έεεζε ιζα άηοπδ
ζεζνά ηνζηδνίςκ βζα ηδκ επζθμβή ηςκ ένβςκ πμο εκηάπεδηακ ζηζξ ζοθθμβέξ, υπςξ π.π ημ
ιέβεεμξ αοηχκ, ημ πενζεπυιεκμ, δ πνμζδζμνζγυιεκδ αλία ημοξ, ημ φθμξ, δ ηεπκμηνμπία ηηθ
(Ηαθνχ, 2007). Απίζδξ ηα ιμοζεία ηαζ μζ βηαθενί έπαζλακ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ δδιζμονβία
δζαθυνςκ ηαθθζηεπκζηχκ ιφεςκ. Ηέζς ηδξ δφκαιδξ εκυξ επζιεθδηή ηαζ ηδξ πμθζηζηήξ
εκυξ ιμοζείμο ζημ κα ηαεμνίγμοκ ηδκ αοεεκηία ηςκ ηαθθζηεπκχκ ηαζ κα πεζναβςβμφκ ημ
ημζκυ ςξ πνμξ ηδκ ζπμοδαζυηδηα ζοβηεηνζιέκςκ ένβςκ, ιία μθυηθδνδ αβμνά ένβςκ
ηέπκδξ μνβακχεδηε βφνς απυ αοηά ιε ζημπυ ημ ηένδμξ.
2.2. Γθπαίδεπζε Γλειίθσλ θαη Πέρλε
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Νφιθςκα ιε ηδ Ηέβα (2011: 39), μζ ηέπκεξ «…απμηεθμφκ πθμφζζμ δοκαιζηυ πθδνμθμνζαηυ
οθζηυ πμο εκζζπφμοκ ηδκ αζζεδηζηή ακηίθδρδ, δζεονφκμοκ ηδκ ημοθημφνα ηαζ ελεθίζζμοκ
ηδκ πμθζηζζιζηή ζοκείδδζδ». Νημ πθαίζζμ ηδξ αιζβμφξ παζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ, μ Fowler
(1996) ζζπονίγεηαζ επίζδξ υηζ ηα ένβα ηέπκδξ εκενβμπμζμφκ πμθζηζζιζηά ημοξ
εηπαζδεουιεκμοξ, εεςνχκηαξ πςξ δ επαθή ημοξ ιε αοηά «…εκηάζζεζ ζημ πχνμ ηαζ ημ
πνυκμ ηζξ ζηέρεζξ πνμάβμκηαξ ηδκ πμθζηζζιζηή ημοθημφνα, μνζμεεηεί ημ πμθζηζζιζηυ ηαζ
ζζημνζηυ ιαξ πθαίζζμ ηαζ πανάθθδθα ακαβκςνίγεζ ηδκ χζιςζδ ηςκ πμθζηζζιχκ…»
(Fowler,1996:55). Λαθαζυηενα, μ Dewey, ζημ ένβμ ημο Art as Experience (1934,
1980),οπμζηήνζλε υηζ δ θακηαζία, ηονίανπμ ζημζπείμ ηδξ βυκζιδξ ιάεδζδξ, ακαπηφζζεηαζ
ιέζς ηδξ αζζεδηζηήξ ειπεζνίαξ. Ώκηίζημζπα, μ Sartre, ζημ δμηίιζμ Ξζ είκαζ Ζμβμηεπκία (1949,
1971), ακαθένεηαζ ζηδ δδιζμονβζηή ακάβκςζδ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο ημ πενζεπυιεκμ
ημο μπμίμο μ ακαβκχζηδξ ιπμνεί κα ακακμδιαημδμηήζεζ ηαζ κα επακαζοκεέζεζ,
πνδζζιμπμζχκηαξ ηδ θακηαζία ημο, πένα απυ ηα πκάνζα ημο ζοββναθέα. Λμθφ ζδιακηζηή,
αηυιδ, οπήνλε δ ζοκεζζθμνά ημο Gardner (1973,1983,1990) πμο, δζαηοπχκμκηαξ ηδ
εεςνία ηδξ πμθθαπθήξ κμδιμζφκδξ, οπμζηήνζλε υηζ, ιέζς ηδξ αζζεδηζηήξ ειπεζνίαξ,
δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα βζα ηδ ζοκεζδδημπμίδζδ υρεςκ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ πμο δε
βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ ιε ηνυπμ μνεμθμβζηυ. Απζπνμζεέηςξ, μζ ζημπαζηέξ ημο Palo Alto ηδξ
Εαθζθυνκζα ζζπονίζηδηακ υηζ δ επαθή ιε ηα ένβα ηέπκδξ πνμζθένεζ ηδ δοκαηυηδηα
εκενβμπμίδζδξ ημο δελζμφ διζζθαζνίμο πμο είκαζ πνμμνζζιέκμ βζα ηδκ άιεζδ, δζαζζεδηζηή
ηαζ μθυπθεονδ ζφθθδρδ ηαηαζηάζεςκ ηαζ ζπέζεςκ. Ξέθμξ, μζ ζημπαζηέξ ηδξ Νπμθήξ ηδξ
Φνακηθμφνηδξ, υπςξ μζ Adorno ηαζ Horkheimer (1953/1974, 1980, 2000) πνμζέδςζακ
ζηδκ Ξέπκδ ηδκ ζδζυηδηα ημο ιδπακζζιμφ πμο ακηζααίκεζ ζηδκ αθθμηνίςζδ ηδξ
ηαεδιενζκυηδηαξ ηαζ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα βζα απεβηθςαζζιυ απυ ηδκ ηαεεζηδηοία ηάλδ
ηςκ πναβιάηςκ, αιθζζαδηχκηαξ πνμδβμφιεκεξ παβζςιέκεξ παναδμπέξ.
Κζ πνμακαθενεείζεξ απυρεζξ ακηακαηθχκηαζ ζε πμζηίθεξ ημζκςκζημπμθζηζηέξ,
ζζημνζηέξ, πνμζςπζηέξ ηαζ ροπμθμβζηέξ πνμεηηάζεζξ, μδδβχκηαξ ζηδ ικδιμκζηή ακάηθδζδ
ηςκ πνμζςπζηχκ ειπεζνζχκ, ηζξ μπμίεξ, ιέζς ηδξ εκενβμπμίδζδξ ημο ζημπαζιμφ, ημ
άημιμ επελενβάγεηαζ εη κέμο ηαηαθήβμκηαξ, ιέζς ημο ακαζημπαζιμφ, ζηδ ιεηαβκχζδ
(Ηέβα, 2011:42). Γ θμβζηή αοηή δζενβαζία ηεηιδνζχκεηαζ επζζηδιμκζηά απυ ηδ εεςνία ηδξ
Ηεηαζπδιαηίγμοζαξ Ηάεδζδξ πμο δζαηοπχεδηε απμ ημκ Mezirow (1991) ηαζ
εθανιυζηδηε βζα πνχηδ θμνά ζε πενζαάθθμκηα ηοπζηήξ ηαζ άηοπδξ Αηπαίδεοζδξ
Ακδθίηςκ.
3. Ηεηαζπδιαηίγμοζα Ηάεδζδ ηαζ αζζεδηζηή ειπεζνία
3.1.

Κζ «ηςδζημπμζήζεζξ» ηαζ «απμηςδζημπμζήζεζξ» ημο Freire

Ξμ εεςνδηζηυ πθαίζζμ ηδξ ιεηαζπδιαηίγμοζαξ ιάεδζδξ ιέζα απυ ηδκ αζζεδηζηή ειπεζνία
μνίζηδηε βζα πνχηδ θμνά απυ ημ Freire (1970, 1978) μ μπμίμξ έεζλε ηδκ έκκμζα ηδξ
ηνζηζηήξ ζοκεζδδημπμίδζδξ ζημ πεδίμ ηδξ Αηπαίδεοζδξ Ακδθίηςκ. Δζάνενςζε ηδκ
εηπαζδεοηζηή ημο ιέεμδμ ιε αάζδ ηδκ επελενβαζία ηςκ θεβυιεκςκ «ηςδζημπμζήζεςκ»
πμο ήηακ ζοπκά ένβα ηέπκδξ ηαζ εζηυκζγακ ηαηαζηάζεζξ ζπεηζηέξ ιε ηα αζχιαηα ηςκ
ζοιιεηεπυκηςκ, επζθέβμκηάξ ηζξ ιε ηνυπμ χζηε κα βίκμκηαζ αθμνιή βζα ηνζηζηυ
ζπμθζαζιυ ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. Εάεε εέια ζοκίζηαημ ζε οπμεέιαηα, δδθαδή
ζε επζιένμοξ ηςδζημπμζήζεζξ-έκκμζεξ πμο ακηζζημζπμφζακ ζε ένβα ηέπκδξ. Κ δζάθμβμξ
μδδβμφζε ζε «απμηςδζημπμίδζδ» ηςκ δζαθμνεηζηχκ δζαζηάζεςκ,
υπςξ αοηέξ
εκζςιαηχκμκηακ ζε ηάεε ηςδζημπμίδζδ ιε έκαοζια ημ ένβμ ηέπκδξ ηαζ ηαεζζημφζε
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δοκαηή ηδκ ηνζηζηή ηαηακυδζδ ημο οπμ-εέιαημξ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ (Ευηημξ, 2017).
Νημ ηεθζηυ ζηάδζμ, μζ ζοιιεηέπμκηεξ έηακακ ζφκεεζδ ηςκ οπμεειάηςκ, πνμζεββίγμκηαξ ημ
ηεκηνζηυ εέια μθζζηζηά, ακαζοβηνμηχκηαξ ηαζ, εκδεπμιέκςξ, ακαεεςνχκηαξ ηζξ απυρεζξ
ημοξ βζ‘αοηυ. Αίκαζ πνμθακέξ υηζ μ ζημπεοιέκμξ ζοιαμθζζιυξ πμο ειπενζεπυηακ ζηζξ
ηςδζημπμζήζεζξ ημφξ αμδεμφζε κα ακηθμφκ ζαθή ιδκφιαηα βζα ηζξ αζηίεξ ηδξ ηαηάζηαζήξ
ημοξ, ηαεχξ επνυηεζημ, ςξ επί ημ πθείζημκ, βζα ιέθδ αδφκαιςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ.
3.2.

Jack Mezirow ηαζ Ηεηαζπδιαηίγμοζα ιάεδζδ

Ηε ζδιείμ αθεηδνίαξ ηζξ έκκμζεξ ημο Freire, μ Jack Mezirow ακέπηολε ηδ δεηαεηία ημο 1970
ηδ εεςνία ηδξ ιεηαζπδιαηίγμοζαξ ιάεδζδξ ηδκ μπμία πανμοζίαζε ζηδκ πζμ πθήνδ ηδξ
ιμνθή ημ 1991, ζημ ζφββναιιά ημο Transformative dimensions of adult learning. Λνυηεζηαζ
βζα ηδ «δζενβαζία ιέζς ηδξ μπμίαξ ιεηαζπδιαηίγμοιε πνμαθδιαηζηά πθαίζζα ακαθμνάξ
(δμιέξ ζηέρεςκ, κμδηζηέξ ζοκήεεζεξ, κμδιαηζηέξ πνμμπηζηέξ) – δμιέξ παναδμπχκ ηαζ
πνμζδμηζχκ – έηζζ χζηε κα ηζξ ηάκμοιε πζμ πενζεηηζηέξ, εοδζάηνζηεξ, ακμζηηέξ,
ζημπαζηζηέξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηά δεηηζηέξ ζηδκ αθθαβή» (Mezirow, 2009 :92). Κ ζημπαζηήξ
οπμζηδνίγεζ υηζ ηάεε εκήθζηαξ ενιδκεφεζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ιε βκχιμκα έκα
ζοβηεηνζιέκμ ζφζηδια αλζχκ, πμο ακαπηφπεδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ημζκςκζημπμίδζήξ
ημο ηαζ ημ μπμίμ εκηάζζεηαζ ζημ πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ υπμο αοηυξ ιεβάθςζε (Mezirow,
1991: 2-7, Ευηημξ, 2005: 75). Νοιπεναίκεζ, επζπνμζεέηςξ, υηζ μ εκήθζηαξ απμηηά ηίκδηνμ
βζα ιάεδζδ, υηακ δ ακηίθδρή ημο βζα ηδκ πναβιαηζηυηδηα ανεεεί ζε δοζανιμκία ιε ιζα
ηαζκμφνζα ειπεζνία ή, ακηίζηνμθα, υηακ δεκ οπάνπεζ ακηζζημζπία ιεηαλφ πναβιαηζηυηδηαξ
ηαζ πνυηενδξ ειπεζνίαξ (Mezirow, 1977, 1981). Άνα, ημ ζδιείμ εηηίκδζδξ ηδξ
ιεηαζπδιαηίγμοζαξ ιάεδζδξ είκαζ ημ «απμπνμζακαημθζζηζηυ δίθδιια» (Ευηημξ, 2011: 87).
Λνυηεζηαζ βζα ηδκ αίζεδζδ ηςκ εκδθίηςκ υηζ «ηάηζ δεκ πάεζ ηαθά» ζημκ ηνυπμ ιε ημκ
μπμίμ κμδιαημδμημφκ ηζξ ηαηαζηάζεζξ, βεβμκυξ πμο ημοξ ςεεί ζηδκ επακαλζμθυβδζδ ηςκ
παναδμπχκ ημοξ, ιε απχηαημ ζηυπμ ημκ μθμηθδνςηζηυ ιεηαζπδιαηζζιυ ηδξ δμιήξ ηδξ
ζηέρδξ ημοξ (Ηέβα, 2011: 55). ζηυζμ, επεζδή ηάηζ ηέημζμ είκαζ ιάθθμκ αδφκαημ κα
επζηεοπεεί ζηδ δζάνηεζα εκυξ εηπαζδεοηζημφ πνμβνάιιαημξ ή ιζαξ ζοκεδνίαξ, ζηυπμξ ημο
εηπαζδεοηή ηαζ, εκ πνμηεζιέκς ημο επζηεθαθήξ ηδξ μιάδαξ, βίκεηαζ δ αθθαβή ιζαξ ή
πενζζζυηενςκ κμδηζηχκ ζοκδεεζχκ ηςκ ιεθχκ ιζαξ μιάδαξ, εηπαζδεοηζηήξ ή ενβαζζαηήξ.
Κ ιεηαζπδιαηζζιυξ ιζαξ κμδηζηήξ ζοκήεεζαξ ιπμνεί κα ζοιαεί λαθκζηά, ιε έκα κέμ
ενέεζζια ή κα πνμηφρεζ ζηαδζαηά, ιέζα απυ κέεξ ειπεζνίεξ πμο αθθάγμοκ επζιένμοξ
απυρεζξ ηαζ ημνοθχκμκηαζ ιε ημκ ηεθζηυ ιεηαζπδιαηζζιυ ηδξ κμδηζηήξ ζοκήεεζαξ ηδξ
μπμίαξ απμηεθμφκ ιένδ (Ευηημξ, 2011: 87-88). Κ Mezirow πνμηείκεζ ηνία ααζζηά ζημζπεία
πμο ιπμνμφκ κα εθανιμζημφκ βζα ηδ δζαδζηαζία αοηή: ηδκ ειπεζνία, ημκ ηνζηζηυ
ζημπαζιυ ηαζ ηδκ μνεμθμβζηή ζογήηδζδ(Mezirow, 1991).
3.3. Ώλζμπμίδζδ ηδξ αζζεδηζηήξ ειπεζνίαξ ζηδ Ηεηαζπδιαηίγμοζα Ηάεδζδ Νφιθςκα ιε
ημκ Ευηημ, (2011: 87), ζε ιζα δζαδζηαζία Ηεηαζπδιαηίγμοζαξ Ηάεδζδξ, πμο αλζμπμζεί ηδκ
αζζεδηζηή ειπεζνία, μ εηπαζδεοηήξ πνέπεζ πνςηίζηςξ κα δζαπζζηχζεζ ημ
απμπνμζακαημθζζηζηυ δίθδιια, ζηδ ζοκέπεζα κα πνμαεί ζε ζογήηδζδ ιε ημοξ
εηπαζδεουιεκμοξ βζα ηδκ εκδεπυιεκδ εκζοκείδδηδ βκχζδ ή ιδ ημο δζθήιιαημξ εη ιένμοξ
ημοξ ηαζ, ακ ζοιθςκήζμοκ, κα ημοξ γδηήζεζ κα εκενβμπμζήζμοκ ημκ ηνζηζηυ ζημπαζιυ
ιέζς ηαθθζηεπκζηχκ εκαοζιάηςκ (παναηήνδζδ ένβςκ ηέπκδξ). Νηδκ πενίπηςζδ αοηή,
ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ιζα ζεζνά αολδηζηχκ ιεηαζπδιαηζζιχκ ηςκ απυρεςκ, ιε
ζδιείμ εηηίκδζδξ ηδκ ηνζηζηή επελενβαζία ιζαξ άπμρδξ πμο, ζηαδζαηά, εα μδδβήζεζ ζηδκ
επελενβαζία άθθςκ επζιένμοξ απυρεςκ, ιε ζημπυ ημκ, ηαηά ημ δοκαηυκ, ιεηαζπδιαηζζιυ
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ιζαξ ή πενζζζυηενςκ κμδηζηχκ ζοκδεεζχκ. Νε υ,ηζ αθμνά ηδκ επζθμβή ηςκ ένβςκ ηέπκδξ
πνμξ «πνήζδ», δε πνεζάγεηαζ κα είκαζ απμηθεζζηζηά εζηαζηζηά, μφηε κα πενζθαιαάκμκηαζ ζ‘
αοηά πμο, ηαηά ημ ημζκχξ θεβυιεκμκ, παναηηδνίγμκηαζ ςξ ένβα ορδθήξ ηέπκδξ. Γ
δζαδζηαζία αοηή δεκ ηάκεζ εκκμζμθμβζηή πνμζέββζζδ ηςκ ένβςκ ηέπκδξ, μφηε έπεζ ςξ
ακηζηείιεκμ ηδκ ηεπκμηνζηζηή. Κ ζηυπμξ είκαζ κα απμηεθέζμοκ ηα ένβα ηέπκδξ «μπήιαηα»
βζα πμθοζπζδή ηνζηζηυ πνμαθδιαηζζιυ ηαζ ακαζημπαζιυ, πένα απυ ζοιαάζεζξ, παβζςιέκεξ
παναδμπέξ, πνμηαηαθήρεζξ ηαζ ζηενευηοπα. ξ εη ημφημο, είκαζ δοκαηυ κα επζθεβμφκ ένβα
απυ δζαθμνεηζηέξ ηαηδβμνίεξ ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ δδιζμονβίαξ (πμίδζδ, πεγμβναθία,
ηζκδιαημβνάθμ, εέαηνμ, πμνυ ηθπ.) ηαζ ιάθζζηα υπζ απαναίηδηα βκςζηά. Γίκεηαζ δζάθμβμξ,
ελεηάγμκηαζ ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα, ιε ηνυπμ χζηε κα επζηεοπεεί ηα
ιέβζζηα δ εκενβμπμίδζδ ηςκ ιεθχκ ηδξ μιάδαξ, ζημζπείμ πμο απμηεθεί έκα απυ ηα ααζζηά
παναηηδνζζηζηά ηδξ Ηεηαζπδιαηίγμοζαξ Ηάεδζδξ.
4. Ε αμηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζκνύ ζε Νεξηβάιινληα Mάζεζεο Eλειίθσλ
Γ ηέπκδ ηαζ μ πμθζηζζιυξ είκαζ ακαπυζπαζηα ημιιάηζα ηδξ πνάλδξ ηαζ βζ αοηυ ημ θυβμ
ζοκζζημφκ παναβςβζηέξ δοκάιεζξ (Νηανπαθέγμξ, 2003). Ξμ ένβμ - δδιζμφνβδια ημο αηυιμο
είκαζ ηαοηυπνμκα έηθναζδ, αζζεδηζηή ιμνθή, ηαζ κμδηζηή ζφθθδρδ ιε ιεεμδμθμβζηή
αημθμοεία πμο ιαξ επζηνέπεζ κα ζπδιαηίζμοιε ιζα πζμ ακηζηεζιεκζηή ηαζ μθμηθδνςιέκδ
άπμρδ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημο. Απίζδξ, ζφιθςκα ιε ημκ Νηανπαθέγμ (2003), ημ
δδιζμονβζηυ απμηέθεζια δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημκ εεαηή κα ζπδιαηίζεζ ιία
μθμηθδνςιέκδ άπμρδ βζα ηζξ θοζζηέξ, κμδηζηέξ, δεζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ
ακηζθήρεζξ ημο δδιζμονβμφ, ζημζπεία ηα μπμία απμηεθμφκ ηαζ δμιζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ
ζδζμζοβηναζίαξ ημο.
ξ βκςζηυκ, δ δζδαζηαθία ηδξ ηέπκδξ ζε πενζαάθθμκηα ιάεδζδξ ακαπηφζζεζ ηδκ
ημζκςκζηυηδηα ημο αηυιμο, λεπενκχκηαξ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα, ηδκ απμιυκςζδ ηαζ
ημκ αημιζζιυ. Γ ημζκςκζημπμίδζδ ιαεαίκεζ ζημ άημιμ κα είκαζ εκενβυ ιέθμξ ηδξ
ημζκςκίαξ, κα απμηηά βκχζεζξ, δελζυηδηεξ, κα δζαεέηεζ ζηάζεζξ πμο ημο επζηνέπμοκ κα
βίκεηαζ απμηεθεζιαηζηυ ιέθμξ ζηζξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ. (Νηανπαθέγμξ, 2003). Απζπθέμκ, δ
ειπθμηή ιε ημκ πμθζηζζιυ ακαζνεί ηδ ιμκμθζεζηυηδηα ηαζ ημκ απμιμκςηζζιυ ηαζ αθήκεζ
πενζεχνζμ βζα πμθθαπθυηδηα εηδμπχκ ηαζ ενιδκεζχκ, εκενβμπμζχκηαξ ηδ ζοιιεημπή ηαζ
ηδκ μοζζαζηζηή δναζηδνζμπμίδζδ. Ξμ αίζεδια ημο «ακήηεζκ» ζε ιία ημζκςκζηή μιάδα
δδιζμονβεί ζοκαζζεήιαηα αζθάθεζαξ ηαζ ελςζηνέθεζαξ, ιε ααζζηέξ ανπέξ ημ ζεααζιυ ηαζ
ηδκ ζζυηδηα. Ώπμηέθεζια αοηήξ ηδξ παζδαβςβζηήξ πναηηζηήξ, πμο ζηδνίγεηαζ ζημ
πμθζηζζιζηυ ιμκηέθμ επζημζκςκίαξ, θαίκεηαζ κα είκαζ μ εκζηενκζζιυξ ηςκ αλζχκ ηδξ γςήξ,
δ αθηνμοζζηζηή ακηίθδρδ, δ κδθαθζυηδηα ζπεηζηά ιε ηδκ εηηίιδζδ ηςκ ημζκςκζηχκ
δεδμιέκςκ, δ δδιζμονβία ζζπονχκ ημζκςκζηχκ δεζιχκ απυ ηα εκήθζηα ιέθδ ιζαξ μιάδαξ.
Ν‘αοηυ ημ πθαίζζμ, δ κέα ιεηαζπδιαηζζιέκδ αημιζηή ζηάζδ ηαζ ζοκείδδζδ ιπμνεί κα
ςθεθήζεζ ημ ίδζμ ημ άημιμ ζε πνμζςπζηυ επίπεδμ αθθά ηαζ ημ βεκζηυ ζφκμθμ ιε
εκενβδηζηυ ηνυπμ οπέν ημο πενζαάθθμκημξ, ηδξ αζςζζιυηδηαξ, ηδξ ημζκςκζηήξ ζζυηδηαξ
ηαζ άθθςκ αλζχκ. Γ πνμέηηαζδ ηαζ ακάηαζδ ημο πμθζηζζηζημφ ηαζ πμθζηζζιζημφ επζπέδμο
ακαδεζηκφεηαζ ιέζς ηδξ ζζμπέδςζδξ ημο «εβχ» ηαζ ηδξ αημιζηήξ ιακζέναξ (Νηανπαθέγμξ,
2003). Γ ηέπκδ ηαζ μ πμθζηζζιυξ απμηεθμφκ ηυπμοξ εθεοεενίαξ ηδξ ζηέρδξ ηαζ ηδξ
έηθναζδξ. Αη παναθθήθμο θεζημονβμφκ ηαζ ςξ ηυπμζ ημζκςκζημπμίδζδξ ηαζ ακάπηολδξ.
Ηέζς ηδξ αημιζηήξ δδιζμονβίαξ ακμίβμκηαζ ηακάθζα επζημζκςκίαξ ηαζ ιεθέηδξ ηδξ
δζαθμνεηζηυηδηαξ πμο ζοκακηάηαζ ζηζξ κμμηνμπίεξ ηαζ ημοθημφνεξ ημο ζφβπνμκμο
ηυζιμο. Νοκεπχξ, είκαζ εφθμβμ πςξ δ έκηαλδ ημο πμθζηζζιζημφ θαζκμιέκμο ζηα
πενζαάθθμκηα ιάεδζδξ αμδεά μθυπθεονα ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ κα ακαπηφλμοκ πνμζςπζηέξ
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δελζυηδηεξ ηαζ ηνζηζηέξ ηεπκζηέξ, κα απμηηήζμοκ πνήζζιεξ βκχζεζξ, κα απμαάθμοκ ηζξ
πνμηαηαθήρεζξ ημοξ, κα ημζκςκζημπμζδεμφκ, κα αθθάλμοκ ζε επίπεδμ πκεοιαηζηυ ηαζ
ζοκαζζεδιαηζηυ. Νε ηάεε πενίπηςζδ αλζμπμίδζδξ ημο Λμθζηζζιμφ ζηδκ εηπαζδεοηζηή
δζαδζηαζία ηςκ εκδθίηςκ, μ εηπαζδεοηήξ μθείθεζ κα:




Λνμηαθέζεζ ημ ζημπαζιυ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ βφνς απυ ημ πμθζηζζηζηυ απυεεια
Ακεαννφκεζ ηδκ ειπθμηή ζηδ δζαδζηαζία ηδξ παναηήνδζδξ, ακάθοζδξ ηαζ ενιδκείαξ
Δχζεζ εκαφζιαηα βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ

Ώπυ ηδκ άθθδ, ηίεεηαζ ημ ενχηδια ηαηά πυζμ μζ εηπαζδεουιεκμζ μζ μπμίμζ δεκ είκαζ
απαναίηδηα ελμζηεζςιέκμζ ιε ηα ένβα ηέπκδξ-ηαζ βεκζηυηενα ηα πμθζηζζιζηά επζηεφβιαηαιπμνμφκ κα έπμοκ ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ δζακμδηζηή πνυζααζδ ζηδκ ηαηακυδζή ημοξ. Γ
ιμοζεζαηή ειπεζνία, ηεθάθαζμ απανέβηθζηα ζοκοθαζιέκμ ιε ηδκ απμδμπή ημο
πμθζηζζιζημφ ηεθαθαίμο ακμίβεζ επζπνυζεεηεξ δζαφθμοξ ζηδκ αλζμπμίδζδ ημο Λμθζηζζιμφ
ζε πενζαάθθμκηα εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ, ηαεχξ ιπμνεί-οπυ ζοβηεηνζιέκεξ πνμτπμεέζεζξκα πνμζθένεζ ορδθήξ αλίαξ αζζεδηζηή ειπεζνία, αηυιδ ηαζ ζε άημια πμο δεκ είκαζ
απαναίηδηα ελμζηεζςιέκα ιε αοηή. Ν‘αοηυ ημ πθαίζζμ ηζκμφκηαζ ηαζ μζ απυρεζξ ημο
Bourdieu μ μπμίμξ επζζδιαίκεζ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί μνβακζζιμί, έπμκηαξ εη πνμμζιίμο
δεδμιέκδ ηδ βκχζδ, ιπμνμφκ κα ιεεμδεφζμοκ ζοζηδιαηζηά ηδκ ακηζζηάειζζδ ηςκ
ακζζμηήηςκ ηαζ κα πανέπμοκ ζε υθμοξ (εκ ιένεζ) ηα ιμνθςηζηά εθυδζα πμο δεκ έπμοκ
θάαεζ απυ ημ μζημβεκεζαηυ ηαζ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ (Bourdieu, 1985: 374, 383). ξ εη
ημφημο, ημ ιμοζείμ, ςξ παζδεοηζηυξ μνβακζζιυξ ιε ακενςπμηεκηνζηυ παναηηήνα, ιπμνεί
κα απμηεθέζεζ πχνμ άηοπδξ ιάεδζδξ, υπζ ιυκμ ζε βκςζηζηυ ηαζζοκαζζεδιαηζηυ, αθθά ηαζ
ζε πμθζηζζηζηυ επίπεδμ.Ξα παναηάης παναδείβιαηα επζαεααζχκμοκ ημκ ζζπονζζιυ:
 1993, Νηλαθνζήθεηνπ ONTARIO: Νείξακα Clarkson & Worts «The animated
Muse»
Ξμκ Δακμοάνζμ ημο 1993, ιζα πεζναιαηζηή ενιδκεοηζηή έηεεζδ άκμζλε ζηδκ ηακαδζηή
ζοθθμβή ηδξ Λζκαημεήηδξ ημο Κκηάνζμ ζημ Ξμνυκημ (AGO). Νηυπμξ ήηακ δ ελενεφκδζδ ζε
αάεμξ εκυξ γςβναθζημφ πίκαηα ζε έκα πενίπηενμ ιε ηαείζιαηα βζα δφμ επζζηέπηεξ ηαζ
ημκ πίκαηα ημπμεεηδιέκμ απέκακηζ ημοξ (εζηυκα 1). Κ ηαιαάξ ήηακ «Ξμ θνάβια Beaver»,
έκα ημπίμ γςβναθζζιέκμ ημ 1919 απυ ημκ ηακαδυ ηαθθζηέπκδ J.E.H. MacDonald . Νημ
πενίπηενμ οπήνπακ αημοζηζηά ηαζ touchpad βζα ηδκ επζθμβή ιεηαλφ ηνζχκ πνμβναιιάηςκ
ήπμο. Έκα πνυβναιια πανείπε ιζα εζζαβςβή εκυξ επζιεθδηή ζηδ γςβναθζηή. Ξμ δεφηενμ
πνυβναιια επζπεζνμφζε ηδ ζηζαβνάθδζδ ημο ηαθθζηέπκδ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηα θυβζα ηςκ
θίθςκ ηαζ ζοββεκχκ ημο. Ξμ ηνίημ ιένμξ, δ «Άζηδζδ ηδξ Αλενεφκδζδξ» απμηεθμφζε ηδκ
ηανδζά ημο πεζνάιαημξ. Δζανημφζε 12 θεπηά ηαζ εκέπθεηε ημκ επζζηέπηδ ζε ιζα
δδιζμονβζηή δζαδζηαζία ιε ηζξ εζηυκεξ ημο πίκαηα. Ηεηά απυ ιζα μθζβυθεπηδ παφζδ, μζ
εεαηέξ ηθήεδηακ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηδ θακηαζία ημοξ βζα κα ακαθφζμοκ ηδκ εζηυκα ηαζ
κα ακαβκςνίζμοκ πνχιαηα ηαζ ζπήιαηα ζ‘αοηήκ. Νημ ηέθμξ, μζ επζζηέπηεξ ηθήεδηακ κα
πενζβνάρμοκ ηδκ ειπεζνία ημοξ ιε θέλεζξ, εζηυκεξ ή ηαζ ηα δφμ, ζε ιζα ηάνηα.
Γ επζηοπία ημο πεζνάιαημξ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ επζζηέπηεξ άθθαλακ βκχιδ
απέκακηζ ζημ ένβμ ηαζ, ηαη‘επέηηαζδ, απέκακηζ ζηδκ ηέπκδ βεκζηυηενα. Γ δζαθμνεηζηή
πνμζέββζζδ ηςκ ένβςκ ηέπκδξ ζοκεηέθεζε ζηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ημο ημζκμφ ακαθμνζηά
ιε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ Ξέπκδξ, αθθά ηαζ ιε ημ πενζεπυιεκμ πμο ζοπκά πανμοζζάγεζ υρεζξ
ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ (The Animated Muse, 1993).
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2012: MoMA, Κέα Ρόξθε: Δηαδξαζηηθόο ςεθηαθόο πίλαθαο «Έλαζηξε Κχρηα»
ηνπ Van Gogh από ηνλ Ν. Βξέιιε
Έκα άθθμ πανάδεζβια ιεηαζπδιαηίζηζηδξ ιμοζεζαηήξ ειπεζνίαξ απμηέθεζε μ δζαδναζηζηυξ
ρδθζαηυξ πίκαηαξ ηδξ έκαζηνδξ κφπηαξ ημο ΐακ Γημβη ζημ MOMA ηδξ Θέαξ Ουνηδξ πμο
εηηέεδηε δίπθα απυ ημκ πναβιαηζηυ πίκαηα ζημ αιενζηάκζημ ιμοζείμ. Κ εεαηήξ ιπμνεί κα
επέιαεζ ιε ηα πένζα ημο πάκς ζημκ ρδθζαηυ πίκαηα ηαζ κα αθθάλεζ βζα θίβμ ηδ ζεζνά ηςκ
ζημζπείςκ, ηα πνχιαηα, ηα ζπήιαηα ηηθ. Ηέζα απυ ηδ δζάδναζδ βίκεηαζ ακηζθδπηή δ
ηεπκμηνμπία ημο ηαθθζηέπκδ ηαζ δ εζηαζηζηυηδηα ημο ένβμο. Κ εεαηήξ ιπμνεί κα
ηαηακμήζεζ ηαθφηενα ηζξ ιζηνέξ θυνιεξ ημο πίκαηα, ηδ δφκαιδ ηςκ πνςιάηςκ, ηδκ
ζζμννμπία ηδξ ζφκεεζδξ η.α., αθμφ πεζναιαηίγεηαζ μ ίδζμξ ιε ηα ζημζπεία ημο πίκαηα ηαζ
πνμζπαεεί κα ημκ απμδχζεζ δζαθμνεηζηά. Ίζςξ εηεί κα ακαδεζηκφεηαζ ημ ιμκαδζηυ
ηαθέκημ ημο ηαθθζηέπκδ ηαζ κα επζαεααζχκεηαζ δ αοεεκηία ημο, αθμφ δ ηεθζηή ηαζ
πναβιαηζηή ζφκεεζδ ημο ένβμο είκαζ δ πζμ ανιμκζηή. Κ ρδθζαηυξ πίκαηαξ εα ακαδείλεζ
ημκ πνςηυηοπμ, ηαεχξ πμθθέξ κέεξ απμνίεξ εα δδιζμονβδεμφκ ηαζ ανηεημί εα
ακαηνέλμοκ ζημκ αοεεκηζηυ βζα κα ηζξ θφζμοκ. Ώηυια ηαζ ακ ηάπμζμξ οπμζηδνίγεζ πςξ μ
ρδθζαηυξ πίκαηαξ εα απμννμθήζεζ ημ εεαηή ζε αάνμξ ημο αοεεκηζημφ, ζηδ ζοβηεηνζιέκδ
πενίπηςζδ είκαζ μ ιυκμξ ηνυπμξ κα δεζ ηάπμζμξ ιία έκαζηνδ κφπηα υπςξ εα ηδκ έαθεπε μ
ΐακ Γημβη ηαζ επζπθέμκ ιέζα απυ ηδκ ειπεζνία ημο ιε ημ ένβμ μ εεαηήξ πζεακυκ κα κζχζεζ
ηαζ κα βκςνίζεζ ηαθφηενα ημκ ηαθθζηέπκδ(ΗμΗΏ, 2012).


Ιζα εζηυκα δεκ οπάνπεζ πνμημφ δδιζμονβδεεί απυ ημ πένζ. Γκχ βίκεηαζ,
αθθάγεζ ηαεχξ μζ ζηέρεζξ ημο αηυιμο αθθάγμοκ. Ηαζ υηακ ηεθεζχζεζ,
ζοκεπίγεζ κα αθθάγεζ, ζφιθςκα ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ ζηέρδξ εηείκμο πμο
ημ ημζηάγεζ. Ιζα εζηυκα γεζ ιζα γςή ζακ έκα γςκηακυ πθάζια,
οπμαάθθμκηαξ ηζξ αθθαβέξ πμο ιαξ επζαάθθεζ δ γςή ιαξ απυ ιένα ζε ιένα.
Αοηυ είκαζ θοζζηυ, ηαεχξ δ εζηυκα γεζ ιυκμ ιέζα απυ ημκ άκενςπμ πμο
ηδκ ημζηάγεζ.
(Zervos 1935: 173).
5. Μη πνιιαπιέο παηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο ηεο Ινπζεηαθήο εκπεηξίαο
5.1. Ιεηαζρεκαηίδνπζα Ιάζεζε θαη Ινπζεηαθή εκπεηξία
Γ Ηεηαζπδιαηίγμοζα Ηάεδζδ-ααζζηά ζημζπεία ηδξ μπμίαξ απμηεθμφκ δ αζςιαηζηή
εκενβμπμίδζδ ηαζ μ ηνζηζηυξ ακαζημπαζιυξ-ιπμνεί κα ακαηνέρεζ ή κα αθθάλεζ, εκ ιένεζ,
παβζςιέκεξ παναδμπέξ ηαζ κμδηζηέξ ζοκήεεζεξ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ πμο πζεακυκ
ζηενμφκηαζ ενβαθείςκ απμηεθεζιαηζηήξ επζημζκςκίαξ, ζοκενβαζίαξ ηαζ κμδιαημδυηδζδξ.
Οπυ αοηυ ημ πνίζια, δ δζαδζηαζία ηδξ αοηή ιπμνεί κα παναηηδνζζεεί ςξ ιζα ιμνθή
ιάεδζδξ, αθμφ μζ εηπαζδεουιεκμζ ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ ιε έκα απμπνμζακαημθζζηζηυ
δίθδιια, ιζα κέα ειπεζνία πμο ιπμνεί κα ακαζηεοάζεζ ηζξ πνυηενεξ ακηζθήρεζξ ημοξ.
Απζπνμζεέηςξ, δεδμιέκμο ημο βεβμκυημξ υηζ δ Ξέπκδ είκαζ δοκαηυ κα ζοιαάθεζ ζηδκ
εοαζζεδημπμίδζδ ημο πκεφιαημξ ηαζ ηδκ εκενβμπμίδζδ ημο ζοκαζζεήιαημξ, ιζα πναηηζηή
ιεηαζπδιαηίγμοζαξ ιάεδζδξ ιε ηδ πνήζδ ηδξ ιμοζεζαηήξ ειπεζνίαξ εα ήηακ ηεθέζθμνδ
βζα ηδκ αθθαβή ζηάζδξ ηαζ ζοιπενζθμνάξ ζηα ιέθδ ιζαξ εηπαζδεοηζηήξ μιάδαξ. Λνυηεζηαζ,
δδθαδή, βζα ιζα παζδαβςβζηή δζαδζηαζία, ιε ηδκ εονεία έκκμζα ημο υνμο, δ μπμία είκαζ
πζεακυκ κα ζοκηεθέζεζ ζηδκ μζηεζμπμίδζδ ηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ ενβαθείςκ βζα ηδκ
απμηςδζημπμίδζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. Λζμ ζοβηεηνζιέκα, δ εθανιμβή ηδξ
Ηεηαπδιαηίγμοζαξ Ηάεδζδξ, ιέζς ηδξ ιμοζεζαηήξ ειπεζνίαξ ζηδ θεζημονβία ιζαξ
εηπαζδεοηζηήξ μιάδαξ, ζοιαάθθεζ:
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α) ζηδκ ακάπηολδ ζημπαζηζηήξ δζάεεζδξ απυ ηδκ πθεονά ηυζμ ηςκ ιεθχκ υζμ ηαζ ημο
επζηεθαθήξ αοηήξ ηδξ μιάδαξ
α) ζηδκ ακάπηολδ μθζζηζηήξ ζοζηδιζηήξ ζηέρδξ ηαζ εκδοκάιςζδ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ απυ
ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδ δζαδζηαζία
β) ζημ ιεηαζπδιαηζζιυ ζηάζεςκ ηαζ ζοιπενζθμνχκ ιέζς ημο πμθζηζζιμφ (μ μπμίμξ
εά‘πνεπε κα απμηεθεί ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηδξ ηαεδιενζκυηδηάξ ιαξ), ιε απχηενμ
ζηυπμ ηδ απμδζάνενςζδ ηςκ ιδπακζζιχκ ακηίζηαζδξ ηαζ ζφβηνμοζδξ.
Άθθςζηε, δεδμιέκμο ημο βεβμκυημξ υηζ ημ ιεηαδμηζηυ ιμκηέθμ επζημζκςκίαξ- πμο
ζηδνίγεηαζ ζηδ βναιιζηή ιεηάδμζδ ημο ιδκφιαημξ (εζη.1) εεςνείηαζ πανςπδιέκμ ηαζ
ιαεδζζαηά ακαπμηεθεζιαηζηυ αηυιδ ηαζ ζηδκ ελέθζλή ημο (εζη. 2)-πνμζακαημθζγυιαζηε
ζηδκ οζμεέηδζδ ημο πμθζηζζιζημφ ιμκηέθμο επζημζκςκίαξ ημ μπμίμ δίκεζ έιθαζδ ζηδ
δζαδζηαζία ηδξ ζοιιεημπήξ ηαζ ημο ζοζπεηζζιμφ. (Hooper-Greenhill, 1999: 48). Νφιθςκα ιε
ηδκ άπμρδ αοηή, δ πναβιαηζηυηδηα δεκ έπεζ πεπεναζιέκδ ηαοηυηδηα, αθθά πηίγεηαζ ιέζς
ηδξ επζημζκςκίαξ. πςξ εηθνάγμοιε ηα πζζηεφς ηαζ ηζξ αλίεξ ιαξ ιέζα απυ πμθζηζζιζηά
ζφιαμθα, ακαθυβςξ πθάεμοιε ηαζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα δ μπμία επακαπνμζδζμνίγεηαζ
δζανηχξ ιέζα ζε δζαπναβιαηεοηζηά πθαίζζα ή ενιδκεοηζηέξ ημζκυηδηεξ (Hooper-Greenhill,
1999: 48). Έηζζ, δ ιμοζεζαηή ειπεζνία πνδζζιμπμζεί ημ ζοβηεηνζιέκμ ιμκηέθμ βζα ιζα
επζηοπδιέκδ πνμζέββζζδ ηςκ ημζκςκζηχκ αλζχκ.

Γηθ.1Νεγή: Hooper-Greenhill, 1999: 48

Γηθ.2 Νεγή: Hooper-Greenhill, 1999: 48

5.2. Ε κνπζεηαθή εκπεηξία σο de facto παηδαγσγηθφ εξγαιείν
Γ ιμοζεζαηή εηπαίδεοζδ απμηεθεί έκα de facto παζδαβςβζηυ ενβαθείμ, δ ζδιαζία ημο
μπμίμο ακαβκςνίγεηαζ πθέμκ ηαζ ζηδ πχνα ιαξ. Αλάθθμο, ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ άηοπδξ
εηπαίδεοζδξ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ιμοζεζαηήξ ειπεζνίαξ ζοκάδμοκ. Νε αιθυηενεξ ηζξ
πενζπηχζεζξ, ενεείζιαηα, ακηζηείιεκα ηαζ εζηυκεξ βίκμκηαζ ημ ένεζζια βζα ημ δζάθμβμ πμο
εα ακαδείλεζ ηδ βκχζδ ιέζς ηδξ (ημζκήξ) ειπεζνίαξ. Νηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιμοζεζαηήξ
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ειπεζνίαξ, δ μζημδυιδζδ ηδξ κέαξ βκχζδξ ζηδνίγεηαζ πνςηίζηςξ ζηα βκςζηζηά ηαζ
ειπεζνζηά ηεηηδιέκα ημο αηυιμο ηαζ ζοκδέεηαζ ζοκεζνιζηά ιε ηα ζοβηείιεκμ ηδξ
επίζηερδξ. Νοκμπηζηά, δ ιμοζεζαηή εηπαίδεοζδ πνμζθένεζ:


εοηαζνίεξ βζα ζζυηζιδ ζοιιεημπή ηςκ εηπαζδεομιέκςκ



δοκαηυηδηεξ ελαημιζηεοιέκδξ πνμζέββζζδξ, ιε αάζδ ημοξ πνμζςπζημφξ νοειμφξ,
ημ ακηζθδπηζηυ δοκαιζηυ ηαζ ηζξ δελζυηδηεξ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ



εοηαζνίεξ βζα ακάζονζδ πνμζςπζηχκ πθδνμθμνζχκ, ειπεζνζχκ, παναηδνήζεςκ ιε
ζημπυ ηδ δδιζμονβία δζαθυβμο



ελμζηείςζδ ιε ελεγδηδιέκμοξ υνμοξ & ζοιαμθζζιμφξ



υλοκζδ-ζοκημκζζιυ ηςκ αζζεήζεςκ & ακάδεζλδ ζοζπεηζζιχκ



ακάπηολδ ηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ & δδιζμονβζηήξ θακηαζίαξ



ελμζηείςζδ ιε ηδκ επζζηδιμκζηή ιεεμδμθμβία & ηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία ιε
ζημπυ ηδκ
απμηνοζηάθθςζδ ηεηιδνζςιέκδξ άπμρδξ.

5.3.Ε κνπζεηαθή εκπεηξία σο «φρεκα» αλαλνεκαηνδφηεζεο-αλαζηνραζκνχ
Γ πνμχεδζδ ημο πμθζηζζιμφ ζε πενζαάθθμκηα εηπαζδεοηζηά θαίκεηαζ κα έπεζ εεηζηά
απμηεθέζιαηα ζηδκ αθθαβή ζηάζδξ ηαζ ζοιπενζθμνάξ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ απέκακηζ ζε
γδηήιαηα ημζκςκίαξ ηαζ πενζαάθθμκημξ. Κζ θεπηέξ κμδιαηζηέξ ζοκδέζεζξ πμο
πνμαάθθμκηαζ απυ ηδκ ηέπκδ, δ οπενηυκζζδ ηδξ παναηήνδζδξ ηαζ ημο ζημπαζιμφ, δ
ακάδεζλδ ηδξ ενιδκείαξ, ηδξ δζενεφκδζδξ ηαζ ηδξ ημζκςκζημπμίδζδξ αολάκμοκ ηδκ
ζηακυηδηα ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, ηδξ πνυθδρδξ ηαζ ηδξ αθθδθεββφδξ. Απζπθέμκ, εκημπίγμκηαζ
μζ αζηίεξ θακεαζιέκςκ πεζνζζιχκ ηαζ επζαθααχκ εκενβεζχκ, εκχ μ δζάθμβμξ πμο
πνμηφπηεζ δζεονφκεζ ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ακενχπςκ ηαζ πμθζηζζιχκ.
6. Μ Ννιηηηζκόο σο θαηαιύηεο γηα ηελ Αεηθνξία θαη ηνλ Ηνηλσληθό Ιεηαζρεκαηηζκό
Νοιπεναζιαηζηά, δ ημοθημφνα-πμθζηζζιυξ ηαεμνίγμοκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ
άκενςπμζ ακηζθαιαάκμκηαζ, αοημπναβιαηχκμκηαζ ηαζ δζαπναβιαηεφμκηαζ ηζξ δζαθμνέξ
ημοξ. Γ πμθζηζζηζηή πμθοιμνθία δίκεζ εοηαζνίεξ βζα δζάθμβμ ηαζ ημζκςκζημφξ
ακαζπδιαηζζιμφξ (Unesco, 2009). Απζπνμζεέηςξ, μ πμθζηζζιυξ ηαζ ηα ζημζπεία ημο
ιπμνμφκ κα βίκμοκ επζημζκςκζαηέξ δίμδμζ βζα μιάδεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ δοζημθίεξ
πνμζανιμβήξ αθθά ιπμνεί ηαζ κα εηπαζδεφζεζ ακενχπμοξ, ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ηδξ
αεζθμνίαξ. Γ πμθζηζζιζηή ζδζαζηενυηδηα ιζαξ μιάδαξ εκήθζηςκ εηπαζδεουιεκςκ δεκ είκαζ
απαναίηδηα έκα ιεζμκέηηδια ακ ιία ζηναηδβζηή πμθζηζηήξ είκαζ ζε εέζδ κα ηδ ιεηαηνέρεζ
ζε έκα εθηοζηζηυ πθεμκέηηδια πμο, αθεκυξ, εα δζαζχζεζ ηδκ πμθζηζζιζηή ηαοηυηδηα ηαζ,
αθεηένμο, εα πνμζθένεζ ηδκ εοηαζνία βζα ακάπηολδ ζε αοηήκ ηδκ μιάδα (Unesco, 2009).
Απμιέκςξ, δ έκηαλδ ημο πμθζηζζιμφ ζηδ ΐζχζζιδ Ώκάπηολδ έπεζ δζπθυ νυθμ: Ώπυ ηδ ιζα μ
πμθζηζζιυξ είκαζ ημ ιέζμ βζα κα εοαζζεδημπμζδεεί δ ημζκςκία ζε γδηήιαηα αεζθμνίαξ ηαζ
απυ ηδκ άθθδ απμηεθεί ημ ενβαθείμ βζα ηδκ πνμχεδζδ ακαπηολζαηχκ ζπεδίςκ πμο εα
αμδεήζμοκ ζοθθμβζηά ηδκ ακενςπυηδηα. Ακ ηαηαηθείδζ, αοηυ πμο έπεζ ζδιαζία είκαζ πςξ
μ πμθζηζζιυξ είκαζ ιζα οπμθμβίζζιδ δφκαιδ ζηδ κευηενδ ιμνθή ηδξ ακενχπζκδξ
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ακάπηολδξ, δ μπμία έπεζ ζημπυ κα ελαζθαθίζεζ ηδκ ζζυηδηα, ηδκ αζςζζιυηδηα, ηδκ
παναβςβζηυηδηα ηαζ ηδκ αοηεκένβεζα.
7. Αληί επηιόγνπ
Ο Πμθζηζζιυξ ζηδκ Γηπαίδεοζδ επζδζχηεζ ηδκ πμζμηζηή ακααάειζζδ ηδξ ακενχπζκδξ
δζααίςζδξ ηαζ ηδκ ζηαεενμπμίδζδ ηδξ Αεζθμνίαξ. Ηαη‟αοηυκ ημκ ηνυπμ, επζηοβπάκεηαζ μ
ημζκςκζηυξ ιεηαζπδιαηζζιυξ ιζαξ άηαιπηδξ ημζκςκίαξ ζε ιζα εοαζζεδημπμζδιέκδ,
ανιμκζηή ηαζ ζζμννμπδιέκδ ημζκςκία δ μπμία ηαεμνίγεηαζ απυ πμζμηζηέξ ζοκζζηχζεξ,
ζεαυιεκδ ημ αβαευ ηδξ γςήξ ηαζ ηδξ θφζδξ.
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απυζηαζδ/ηδθενβαζίαξ αμδεμφκ ζηδ ιεβζζημπμίδζδ ημο εηπαζδεοηζημφ μθέθμοξ, δεδμιέκμο υηζ
επζηνέπμοκ ηδκ οπένααζδ ημο πχνμο, ημο πνυκμο ηαζ ηςκ παναδμζζαηχκ ιμκηέθςκ δζδαζηαθίαξ.
Λαναηδνείηαζ υηζ ζοκέπεζα ακαπηφζζμκηαζ δζάθμνεξ πθαηθυνιεξ ζφβπνμκδξ ή αζφβπνμκδξ
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αοηυξ οπαβμνεφεηαζ απυ ηδ ιαηνυπνμκδ πνήζδ ημοξ ζε ζοκδοαζιυ ιε πθμφζζα δζδαηηζηή ειπεζνία.
Ώκαθοηζηυηενα, ζηα πθαίζζα εκυξ εζημκζημφ ιαεήιαημξ/ζειζκανίμο ηαζ ιε αάζδ έκα ιζηηυ ιμκηέθμ
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1. Γηζαγσγή
Ξμ εβπείνδια ηδξ εζζαβςβήξ ιζαξ κέαξ θζθμζμθίαξ δζδαζηαθίαξ ζημκ εηπαζδεοηζηυ πχνμ
λεηίκδζε ημ 2012. Γ ειπεζνία απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ πχνμ ήηακ ζδζαίηενα αμδεδηζηή ζημ κα
ακηζθδθεμφιε ηζξδζδαηηζηέξ ακάβηεξ, αηνζαχξ επεζδή οπήνπε πθδεχνα παναδεζβιάηςκ
ηαζ δεδμιέκςκ ιεηάαπυ πμθθέξ χνεξ δζδαζηαθίαξ ζε αηνμαηήνζα δζαθμνεηζηχκ
επζπέδςκ, ακαβηχκ ηαζεπζδζχλεςκ. Ξδκ ηεθεοηαία ηεηναεηία εθανιυζαιε ηδ δζδαζηαθία
ιε video, ζε ζοκδοαζιυ ιε άθθα δθεηηνμκζηά ενβαθεία. Απζθέλαιε κα πανμοζζάζμοιε ημ
ιάεδια ιε ηδκ ίδζα θμβζηή πμο αημθμοεμφιε ηαζ ζηδκ ηάλδ, δδθαδή ηδκ αθζένςζδ ημο
(πενζζζυηενμο δοκαημφ) πνυκμο ζε ιζα «face to face» επαθή ιε ημ ιαεδηή. Ώκαπηφλαιε
επίζδξ ημ ένβμ ηαζ ζε πενζαάθθμκ mobile app, βζαηί εεςνήζαιε πςξ ζε ιζα επμπή υπζ
πθέμκ απθά δζαδζηηφμο, αθθά θμνδηχκ ζοζηεοχκ, πνέπεζ μ ηάεε εκδζαθενυιεκμξ κα
ιπμνεί κα έπεζ πνυζααζδ ζημ βκςζηζηυ οθζηυ απυ πακημφ, ιε ηάεε ιέζμ ηαζ πςνίξ
πενζμνζζιμφξ. Γ εοεθζλία αοηή ημο πνμσυκημξ αλζμθμβήεδηε πμθφ εεηζηά απυ ημ ημζκυ.
Ήδδ έπμοιε εέζεζ ημ ζοκμθζηυ ένβμ ζε θεζημονβία ηαζ ζηδκ Γ΄ αάειζα εηπαίδεοζδ.
Νοβηεηνζιέκα, απυ ημκ Κηηχανζμ 2014 εθανιυγεηαζ πζθμηζηά ζημ Ξιήια Λθδνμθμνζηήξ
ηδξ Νπμθήξ Θεηζηχκ Απζζηδιχκ ημο Λακεπζζηδιίμο Θεζζαθίαξ βζα ηδ δζδαζηαθία ηνζχκ
ιαεδιάηςκ ιε αάζδ ημ ιμκηέθμ ημο εαδμιαδζαίμο ηφηθμο. Κ ζπεδζαζιυξ ημο
εβπεζνήιαημξ παναπέιπεζ ζε ιζα μθμηθδνςιέκδ πνυηαζδ ηδθεηπαίδεοζδξ βζα ηάεε
βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηαζ ααειίδα εηπαίδεοζδξ. Λνυηεζηαζ βζα έκα μθμηθδνςιέκμ
πνυβναιια Αηπαίδεοζδξ, Ξδθεηπαίδεοζδξ ηαζ Δζδαηηζηήξ, ηαζ πνμξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ αοηέξ
ελεθίζζεηαζ ζηδκ πανμφζα θάζδ.
2. Ηπξίσο Ηείκελν
2.1.Δηδαζθαιία κέζσ ηεο ηερλνινγίαο
ΐζχκμοιε ιζα ηεπκμθμβζηή αθθαβή δ μπμία επζδνά ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ, υπςξ βζα
πανάδεζβια μζημκμιζηυ, επζζηδιμκζηυ ηαζ πμθζηζζηζηυ. Γ πθδνμθμνζηή δζαδναιαηίγεζ,
μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ, έκα ζδιακηζηυ νυθμ ζηζξ ακενχπζκεξ δναζηδνζυηδηεξ. Κζ
ηεπκμθμβζηέξ αθθαβέξ ζοκδέμκηαζ ιε ηδ δζαιυνθςζδ ιζαξ κέαξ ημοθημφναξ, δ μπμία
παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ ηίκδζδ, ηδκ ηαπφηδηα, ημ ζηζβιζαίμ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα.
Γ ημοθημφνα αοηή, πμο ζπεηίγεηαζ ιε πναηηζηέξ ααζζζιέκεξ ζηδκ πθδνμθμνζηή ηαζ ηα
ενβαθεία ηδξ, δεκ οπμηαεζζηά ιε ηακέκα ηνυπμ ηδ βεκζηή ημοθημφνα αθθά ηδ
ζοιπθδνχκεζ.
Γ δδιζμονβζηή πνήζδ ηςκ ενβαθείςκ ηδξ πθδνμθμνζηήξ μθείθεζ κα είκαζ
πνμζανιμζιέκδ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ ζηυπμοξ ηαζ κα πνμζθένεζ εοηαζνίεξ αλζμπμίδζδξ ηαζ
ειπθμοηζζιμφ ηςκ ειπεζνζχκ πμο έπμοκ ηα παζδζά απυ ηδ πνήζδ ηςκ ενβαθείςκ ζημ ζπίηζ.
Γ ηεηιδνίςζδ εκυξ εέιαημξ, δ επελενβαζία ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ δ πανμοζίαζδ ηςκ
απμηεθεζιάηςκ, ζοκδοαζιέκεξ ιε μοζζαζηζηά ηίκδηνα πμο ζοπκά απμοζζάγμοκ απυ ημ
ζπμθείμ, ακαδεζηκφμοκ ιζα δζεπζζηδιμκζηή δζαδζηαζία βφνς απυ ηδ πνήζδ εκυξ ημζκμφ
ενβαθείμο ηαζ βίκμκηαζ ιζα πναβιαηζηή εοηαζνία βζα ιάεδζδ (Duchateau, 1992).
Ώπυ πμθθμφξ ακαβκςνίγεηαζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ ηεπκμθμβίεξ πθδνμθμνζχκ ηαζ
επζημζκςκζχκ ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ έκα ζζπονυ ενβαθείμ ζηδ ζοθθμβή, επελενβαζία
ηαζ πανμοζίαζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ κέςκ ιμνθχκ επζημζκςκίαξ
(Honey & Henriguez, 1993). Γ εηπαζδεοηζηή πνήζδ ηςκ ηεπκμθμβζχκ πθδνμθμνζχκ ηαζ
επζημζκςκζχκ δδιζμονβεί έκα κέμ πενζαάθθμκ ιάεδζδξ πενζζζυηενμ εθηοζηζηυ ηαζ
εοπάνζζημ (Εεηέξ & Ηοθςκάημο, 2001). Κοζζαζηζηά πνυηεζηαζ βζα ηδκ δζαιυνθςζδ εκυξ
δζαθμνεηζημφ ιαεδζζαημφ πενζαάθθμκημξ, υπμο μ νυθμξ ημο εηπαζδεοηζημφ ηαζ ηςκ
εηπαζδεομιέκςκ ηαζ δ ιεηαλφ ημοξ ζπέζδ επακαπνμζδζμνίγμκηαζ οπυ ημ θςξ ηςκ κέςκ
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ζοκεδηχκ ηαζ δοκαημηήηςκ. O εηπαζδεουιεκμξ ζοιιεηέπεζ εκενβά ζηδκ εηπαζδεοηζηή
δζαδζηαζία ιέζα ζε έκα δζαδναζηζηυ πενζαάθθμκ, ημ μπμίμ ημκ ηαεζζηά απυ παεδηζηυ
δέηηδ δδιζμονβυ ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ ηδξ βκχζδξ.






2.2. Ε Πειεθπαίδεπζε
Νηδκ επμπή ιαξ, πμο δ ηεπκμθμβζηή ακάπηολδ βίκεηαζ υθμ ηαζ πζμ ναβδαία, δ
ηδθεηπαίδεοζδ απμηεθεί πθέμκ ιία απυ ηζξ ηονίανπεξ ιμνθέξ εηπαίδεοζδξ. Γ ηδθειαηζηή
ηεπκμθμβία δζαζθαθίγεζ ηδ δζαδναζηζηή επζημζκςκία ιεηαλφ ηςκ ειπθεημιέκςκ ζηδκ
εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηαζ ηαεζζηά εθζηηή ηδ ιεηαθμνά δζαθμνεηζηχκ ηφπςκ
πθδνμθμνζχκ (εζηυκαξ, ήπμο, οπενηεζιέκμο), ζοιαάθθμκηαξ έηζζ ζηδκ απελάνηδζδ ηδξ
εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ απυ ημ πχνμ, ημ πνυκμ ηαζ ημ ιμκμδζάζηαημ ηνυπμ
ακαγήηδζδξ, πανμοζίαζδξ ηαζ δζαηίκδζδξ ηδξ πθδνμθμνίαξ (Ζζμκανάηδξ, 2001).
Ηέζς ηδξ ηδθεηπαίδεοζδξ πθέμκ παφεζ κα ζζπφεζ ημ ιέπνζ ηχνα «δαζηαθμηεκηνζηυ»
πνυηοπμ, εκχ ηδ εέζδ ημο παίνκεζ ημ «ιαεδημηεκηνζηυ». Γ «δαζηαθμηεκηνζηή» ηθαζζζηή
δζδαζηαθία επζηεκηνχκμκηακ ζηζξ ακάβηεξ ημο δζδάζημκηα ηαζ μζ εηπαζδεουιεκμζ ήηακ
οπμπνεςιέκμζ κα πνμζανιμζημφκ ζε αοηέξ. Ώκηίεεηα, μζ ζφβπνμκεξ ιμνθέξ ελ
απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδξ επζπεζνμφκ κα θένμοκ ημκ εηπαζδεουιεκμ ζημ ηέκηνμ ηδξ
ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ (Ηπαθαμφναξ, 2002). Γ ζηακμπμίδζδ ηςκ ιαεδηχκ άθθςζηε,
ζφιθςκα ιε ηδκ παζδαβςβζηή ένεοκα (Ηαηζαββμφναξ, 2000), είκαζ έκαξ απυ ημοξ
ζδιακηζηυηενμοξ πανάβμκηεξ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ δζδαζηαθίαξ, αθμφ ηαεμνίγεζ
ζε ιεβάθμ ααειυ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ιάεδζδξ, ημκ ηνυπμ ιάεδζδξ ηαζ ηδκ ζοιπενζθμνά
ηςκ ιαεδηχκ. Αλανηάηαζ ηυζμ απυ οπμηεζιεκζημφξ πανάβμκηεξ (αημιζηά παναηηδνζζηζηά,
ααειυξ εκδζαθένμκημξ πμο πανμοζζάγεζ βζα ημκ ιαεδηή ημ δζδαηηζηυ ακηζηείιεκμ ή ημ
ζοιαάκ) υζμ ηαζ απυ πανάβμκηεξ ηδξ δζδαζηαθίαξ, υπςξ είκαζ δ ιεεμδμθμβζηή μνβάκςζδ
ηδξ δζδαζηαθίαξ, μζ δζδαηηζηέξ ηεπκζηέξ (πανχεδζδ, ζοιιεημπή, εκενβμπμίδζδ ηςκ
ιαεδηχκ ηθπ), δ επζημζκςκία δζδάζημκηα-ιαεδηχκ (ενςηήζεζξ-απακηήζεζξ, πνυκμξ
ιαεδηζηήξ ζοιιεημπήξ) ηαζ ηέθμξ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ηεπκμθμβίαξ. Γ πμζμηζηή ζηάειδ
ηδξ πανεπυιεκδξ εηπαίδεοζδξ απυ απυζηαζδ ααζίγεηαζ απυθοηα ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ζηδκ
πμζυηδηα ημο εηπαζδεοηζημφ οθζημφ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ ανηζυηδηα ηαζ πμζυηδηα ηδξ
επζημζκςκίαξ (ιε ηδκ εονεία έκκμζα) ιεηαλφ ημο ζπμοδαζηή απυ ηδ ιζα ιενζά ηαζ ημο
ηαεδβδηή ημο ηαζ ημο εηπαζδεοηζημφ μνβακζζιμφ απυ ηδκ άθθδ, πμο άθθςζηε είκαζ μζ
ηφνζμζ πανάβμκηεξ ηδξ πανμφζαξ ιμνθςηζηήξ ζπέζδξ ζ‘ αοηή ηδκ ζδζυηοπδ ιμνθή ηδξ
εηπαίδεοζδξ.
Γ ηδθεηπαίδεοζδ ιαηνμπνυεεζια, εέηεζ έκα πμθφ ζοβηεηνζιέκμ ζηυπμ: ηδκ
ακάπηολδ ηαζ πνμχεδζδ ηαηάθθδθςκ ιεευδςκ ηαζ ηεπκζηχκ, ζπεδζαζιέκςκ έηζζ χζηε κα
αεθηζχζμοκ ηδκ πμζυηδηα, ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ εοεθζλία ηδξ εηπαίδεοζδξ. Κ
ζηυπμξ αοηυξ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ιε ηδ αεθηίςζδ ηαζ ηδκ ακάπηολδ οπδνεζζχκ
εηπαίδεοζδξ απυ απυζηαζδ, ιε πνήζδ οπμθμβζζηζηχκ ηαζ δζηηοαηχκ ηεπκμθμβζχκ.
Ώκαθοηζηά μζ ζηυπμζ πμο εέηεζ δ ηδθεηπαίδεοζδ είκαζ μζ ελήξ:
Ώκάπηολδ πενζααθθυκηςκ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιεευδςκ, ζηακχκ κα εκζςιαηχζμοκ ηδκ
ηεπκμθμβία πθδνμθμνζχκ ζε δζαθμνεηζηά ζηάδζα εηπαίδεοζδξ.
ΐεθηίςζδ ημο πενζαάθθμκημξ, ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ ηςκ εθανιμβχκ πμθοιέζςκ
ημο μνβακζζιμφ ζημκ μπμίμ εθανιυγμκηαζ αοηέξ μζ κέεξ ιέεμδμζ.
Ακεάννοκζδ ημο ημζκμφ ζηδ πνήζδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ οπδνεζζχκ ηδξ ελ'
απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδξ.
Ώκακέςζδ ηςκ παζδαβςβζηχκ ιεευδςκ ζηα εηπαζδεοηζηά ζδνφιαηα.
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Δδιζμονβία ηζκήηνςκ βζα ηδ δζάποζδ ηαζ ακηαθθαβή πθδνμθμνζχκ ηαζ εηπαζδεοηζημφ
οθζημφ ιεηαλφ εηπαζδεοηζηχκ ζδνοιάηςκ ακά ημκ ηυζιμ.
Ώπμηεθεζιαηζηή ιεηάδμζδ ηαζ δζακμιή ημο εηπαζδεοηζημφ οθζημφ ζημοξ εηπαζδεουιεκμοξ.
Εαεμνζζιυξ πνμηφπςκ ηαζ πνμδζαβναθχκ βζα εθανιμβή ιεευδςκ ηαζ ακάπηολδ
πενζεπμιέκμο.
Γ επζημζκςκία ιέζς οπμθμβζζηχκ έπεζ πμθθά πθεμκεηηήιαηα. Ηέζς ημο δζαδζηηφμο
ιπμνεί κα έπεζ ηακείξ πνυζααζδ ζε πθμφζζμ πθδνμθμνζαηυ οθζηυ (δζεεκή πακεπζζηήιζα,
αζαθζμεήηεξ, ηθπ). Κ εηπαζδεουιεκμξ ιπμνεί κα πνμζανιυζεζ ηα ιαεήιαηά ημο ηαζ κα
δδιζμονβήζεζ έκα πνυβναιια πμο κα ηαθφπηεζ ηζξ ακάβηεξ ημο.
2.3. Δηδαθηηθή θηινζνθία πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο (OpeneClass)
Ηζθχκηαξ βζα ―δζδαηηζηή θζθμζμθία‖ εηπαζδεοηζημφ ενβαθείμο είκαζ αέααζμ πςξ ημ
πνυαθδια πθέμκ δεκ ανίζηεηαζ ζημ πμζμ ενβαθείμ εα δζαθέλμοιε, αθθά πχξ εα ημ
πνδζζιμπμζήζμοιε ηαζ -βζα ηδκ αηνίαεζα- πςξ εα εηπαζδεφζμοιε ημκ εηπαζδεοηζηυ ηζ
αοηυξ ιε ηδ ζεζνά ημο ημ ιαεδηή ζηδ αέθηζζηδ πνήζδ ημο ενβαθείμο ηαζ -ηαηά ζοκέπεζαζηδ ιεβζζημπμίδζδ ημο εηπαζδεοηζημφ μθέθμοξ. Ηζα δθεηηνμκζηή ηάλδ ζήιενα
πνμζθένεηαζ απυ πμθθμφξ πανυπμοξ/θμνείξ/δδιζμονβμφξ ενβαθείςκ πθδνμθμνζηήξ ηαζ
ζε ιεβάθμ πμζμζηυ αοηυ βίκεηαζ δςνεάκ. Νε παθαζυηενδ ενβαζία έπμοιε ζοβηνίκεζ ηέημζα
ενβαθεία ιε επανηή ηεηιδνίςζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ ηαζ ιάθζζηα πνυζθαηα
επζθέλαιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε έκα αηυια, ημ Classroom ηδξ Google, ζηδκ επζημζκςκία ιε
ημοξ ιαεδηέξ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα εκυξ ζπμθζημφ έημοξ, πνμηεζιέκμο κα ακαδείλμοιε ηαζ κα
επακαδζαηοπχζμοιε ηδκ ανπζηή ιαξ εέζδ: δ επζθμβή ημο Openeclass βίκεηαζ βζαηί
πνάβιαηζ είκαζ δςνεάκ πνμζθενυιεκμ, ημ οπμζηδνίγμοκ ηα πενζζζυηενα εθθδκζηά
πακεπζζηδιζαηά ζδνφιαηα, ζοκηδνείηαζ ηαζ αεθηζχκεηαζ απυ επίζδιμ θμνέα πμο
δδιζμονβήεδηε βζα ημ ζημπυ αοηυ, έπεζ πμθφ ηαθά παναηηδνζζηζηά ή ημοθάπζζημκ
πανυιμζα ιε πμθθά αλζυθμβα ζφβπνμκά ημο ενβαθεία, εηηζιάιε πςξ είκαζ ζδζαίηενα θζθζηυ
ζημ πνήζηδ ηαζ πνυζθμνμ βζα εηπαίδεοζδ ζε αοηυ ηαζ ιε αοηυ.
Γ δθεηηνμκζηή πθαηθυνια e-Class οπμζηδνίγεζ οπδνεζίεξ αζφβπνμκδξ
ηδθεηπαίδεοζδξ ζηδκ αηαδδιασηή ημζκυηδηα ημο Λακεθθήκζμο Δζηηφμο Gunet ηαζ απμηεθεί
ηδ ελεθθδκμπμίδζδ ηδξ πθαηθυνιαξ Claroline. Γ πθαηθυνια GUNET e-class απμηεθεί έκα
μθμηθδνςιέκμ Νφζηδια Δζαπείνζζδξ Γθεηηνμκζηχκ Ηαεδιάηςκ. Έπεζ ζπεδζαζηεί ιε
πνμζακαημθζζιυ ηδκ εκίζποζδ ηδξ ζοιααηζηήξ δζδαζηαθίαξ αλζμπμζχκηαξ ηδκ -ήδδ ζε
ορδθυ ααειυ- αθμιμζςιέκδ ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ πθδνμθμνζηή ηεπκμθμβία.
ΐαζίγεηαζ ζηδ θζθμζμθία ημο θμβζζιζημφ ακμζπημφ ηχδζηα ιε ααζζημφξ άλμκεξ ζημ
ζπεδζαζιυ ηδξ ηδκ εοημθία πνήζδξ, ηδκ πνμζανιμζηζηυηδηα ζηζξ απαζηήζεζξ ηαεχξ ηαζ
ηδκ εοημθία ακααάειζζδξ ηαζ επέηηαζδξ(Γεςνβμφθδ η.ά., 2006).
Γ πνυζααζδ ζηδκ οπδνεζία βίκεηαζ ιε ηδ πνήζδ εκυξ απθμφ θοθθμιεηνδηή
(webbrowser) πςνίξ ηδκ απαίηδζδ ελεζδζηεοιέκςκ ηεπκζηχκ βκχζεςκ. Απζηνέπεζ ζημκ
εηπαζδεοηή ηδκ δθεηηνμκζηή μνβάκςζδ, απμεήηεοζδ ηαζ πανμοζίαζδ ημο εηπαζδεοηζημφ
οθζημφ ηαζ πανέπεζ ζημκ εηπαζδεουιεκμ έκα εκαθθαηηζηυ ηακάθζ ελαημιζηεοιέκδξ ιάεδζδξ
ακελάνηδημ απυ πςνμπνμκζηέξ δεζιεφζεζξ. H πανμπή οπμδμιχκ εηπαίδεοζδξ ηαζ
ηαηάνηζζδξ ακελάνηδηα απυ ημοξ πενζμνζζηζημφξ πανάβμκηεξ ημο πχνμο ηαζ ημο πνυκμο
ηδξ ηθαζζζηήξ δζδαζηαθίαξ, πνμζθένεζ ζημκ εηπαζδεουιεκμ ηδ δοκαηυηδηα κα ηαεμνίγεζ
ιυκμξ ημο ημ πνυβναιια εηπαίδεοζήξ ημο. Γζα ηδκ επίηεολδ ημο παναπάκς ζηυπμο δ
πθαηθυνια οπμζηδνίγεζ ηδκ δθεηηνμκζηή μνβάκςζδ, απμεήηεοζδ ηαζ πανμοζίαζδ ημο
εηπαζδεοηζημφ οθζημφ, πμο πνμζθένεηαζ ζημοξ εηπαζδεουιεκμοξ ιε δζάθμνα ιέζα (αζαθία,
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ζδιεζχζεζξ, πανμοζζάζεζξ, δπδηζηά ανπεία, video, ηθπ.), ζε ρδθζαηή ιμνθή άιεζα
πνμζαάζζιδ απυ ημ δζαδίηηομ/Internet (Κιάδα Ώζφβπνμκδξ Ξδθεηπαίδεοζδξ GUnet, 2003).
Νε ηάεε πενίπηςζδ υιςξ απμδείπεδηε πςξ δεκ ανηεί έκα πμθφ ηαθυ ενβαθείμ
ηδθεηπαίδεοζδξ ακ μ εηπαζδεοηζηυξ δεκ ηαηακμεί ηδ θζθμζμθία ηδξ ίδζαξ ηδξ
ηδθεηπαίδεοζδξ ηαζ -αοημκυδηα- ηδκ εηπαζδεοηζηή θζθμζμθία ηαεαοηή. Ξδκ επμπή
ιάθζζηα πμο βζα ηδ πχνα ιαξ δ ηδθεηπαίδεοζδ απμηεθεί ιέβζζημ εηπαζδεοηζηυ δζαηφαεοια,
εεςνείηαζ επζηαηηζηή ακάβηδ δ ηαηακυδζδ ηδξ ενβαθεζαηήξ δζάζηαζδξ/θζθμζμθίαξ ηδξ
ίδζαξ ηδξ δζαδζηαζίαξ, πνμηεζιέκμο δζ‘ αοηήξ κα επζδζςπεμφκ ηαηανπήκ ηαζ ζοκαηυθμοεα
κα επζηεοπεμφκ ζηακμπμζδηζηά ηαζ ιεηνήζζια εηπαζδεοηζημί ζηυπμζ. Ώοηυξ άθθςζηε ήηακ
ηαζ μ θυβμξ πμο απυ ηδκ ανπζηή θάζδ ηδξ ζφζηαζδξ ημο Ανβαζηδνίμο Ξδθεηπαίδεοζδξ
ζημ Ξιήια Λθδνμθμνζηήξ ηδξ Νπμθήξ Θεηζηχκ Απζζηδιχκ Λακεπζζηδιίμο Θεζζαθίαξ
απμθαζίζαιε κα πνμπςνήζμοιε ζε ζειζκάνζα δζδαηηζηήξ βζα εηπαζδεοηζημφξ (θζθμθυβμοξ
ανπζηά), ιε ααζζηυ ζημπυ κα ηαεμνίζμοιε ηζξ δζδαηηζηέξ ηαζ παζδαβςβζηέξ πνμδζαβναθέξ
εκυξ ιαεήιαημξ δζα γχζδξ πνζκ αοηυ ―ημπμεεηδεεί/δζαηζκδεεί‖ ιε αζθάθεζα ιέζς
δθεηηνμκζημφ πενζαάθθμκημξ. Γ πνάλδ ιαξ δζηαίςζε ζε ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια, ηαεχξ
δζαπζζηχζαιε ημ ελήξ ακηζθαηζηυ: ελαζνμοιέκςκ θοζζηά ηςκ πενζπηχζεςκ πμο μ
εηπαζδεοηζηυξ δεκ είκαζ ελμζηεζςιέκμξ είηε ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ζοκμθζηά είηε ιε ηα κέα
εηπαζδεοηζηά ενβαθεία (εκδεπμιέκςξ ηαζ απυ πεπμίεδζδ), παναηδνήζαιε πςξ πμθθμί κέμζ
εηπαζδεοηζημί εκχ πεζνίγμκηαζ ιε άκεζδ ηζξ ζοζηεοέξ ηαζ εα ιπμνμφζακ κα εηπαζδεοημφκ
ζηδ πνήζδ ημο εκ θυβς θμβζζιζημφ, εκημφημζξ δεκ έπμοκ απμζαθδκίζεζ ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ ζηυπμοξ πμο ζοκμθζηά ή ηάεε θμνά επζδζχημκηαζ ιε ηδ πνήζδ ημο
ενβαθείμο ηαζ ηςκ επζιένμοξ πενζααθθυκηςκ ημο. Εαηά ζοκέπεζα, ηα πεδία ημο Openeclass
ηαζ ηα δζαηζκμφιεκα δζ‘ αοηχκ εηπαζδεοηζηά οθζηά, π.π. ανπεία ηεζιέκμο, πανμοζζάζεζξ,
δπδηζηά ανπεία, video, πνέπεζ ηαηά ηδκ εηπαίδεοζδ ημο εηπαζδεοηζημφ κα πνμζδζμνζζημφκ
ελανπήξ ζε ζοκάνηδζδ ιε ημοξ επζδζςηυιεκμοξ ζηυπμοξ, πνμηεζιέκμο ημ ενβαθείμ κα
εεςνδεεί θοζζηή πνμέηηαζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ κα ιδ δδιζμονβείηαζ δ παναιζηνή
αιδπακία ή αιθζζαήηδζδ βζα ηδ ζημπμεεζία ή ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα. Κ ιαεδηήξ
άθθςζηε μδδβείηαζ ηαζ εηπαζδεφεηαζ απυ ημ δάζηαθυ ημο, άνα μ εηπαζδεοηζηυξ πνέπεζ
ηαηανπήκ κα απμθαζίζεζ ακ πνεζάγεηαζ ή υπζ ηα ενβαθεία ζημ ιάεδιά ημο ζήιενα, κα
εηπαζδεοηεί ηαηάθθδθα ζηδ πνήζδ ηαζ ηδ θζθμζμθία ημοξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα ζπεδζάζεζ ημ
ιάεδια ιε ακενςπμηεκηνζηυ πάκηα πνμζακαημθζζιυ, ηαεμδδβχκηαξ ημκ εηπαζδεουιεκμ
ζηδ κέα αοηή δζάζηαζδ ηδξ βκχζδξ.
2.4.Δηδαθηηθή θηινζνθία πιαηθφξκαο ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο κέζσ
ηειεδηάζθεςεο (BigBlueButton)
Ηε ημκ υνμ ―ηδθεδζάζηερδ‖ (videoconferencing) ακαθενυιαζηε ζηδκ αιθίδνμιδ
επζημζκςκία ζε πναβιαηζηυ πνυκμ ιέζς ήπμο, ηζκμφιεκδξ εζηυκαξ ηαζ δεδμιέκςκ ακάιεζα
ζε δφμ ή πενζζζυηενα απμιαηνοζιέκα ζδιεία (Ώκαζηαζζάδδξ η.α., 2009).
H ηδθεδζάζηερδ, εθυζμκ ηεεεί ζε έκα ζςζηά δζαιμνθςιέκμ παζδαβςβζηυ πθαίζζμ, εα
ιπμνέζεζ κα αεθηζχζεζ ημ πενζαάθθμκ επζημζκςκίαξ ηαζ αθθδθεπίδναζδξ ιεηαλφ
εηπαζδεοηζηχκ ηαζ εηπαζδεομιέκςκ (Anastasiades, 2006; Paivarinta & Munkvold,
2010).Αζδζηυηενα, δ δζαδναζηζηή ηδθεδζάζηερδ απμηεθεί έκα ζδιακηζηυ ηεπκμθμβζηυ ιέζμ
ημ μπμίμ οπυ παζδαβςβζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ πνμτπμεέζεζξ εα ιπμνμφζε κα
ζοιαάθεζζδιακηζηά ζημ άκμζβια ημο ζπμθείμο ζε εονφηενα ημζκςκζηά ηαζ ιαεδζζαηά
πενζαάθθμκηα, ελαθείθμκηαξ ημοξ βεςβναθζημφξ πενζμνζζιμφξ ιεηαλφ δζδάζημκηα ηαζ
εηπαζδεομιέκςκ ιε ηδκ εβηαείδνοζδ εκυξ πθαζζίμο, ημ μπμίμ πανέπεζ υπζ απθχξ
δοκαηυηδηεξ επζημζκςκίαξ ιεηαλφ ηςκ δομ ιενχκ, π.π. ιέζς ακηαθθαβήξ απυρεςκ ή
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δζαιμζναζιμφ δεδμιέκςκ, αθθά ηαζ εκενβμφ ζοιιεημπήξ ημοξ ζε έκα δοκαιζηυ πενζαάθθμκ
αθθδθεπίδναζδξ, ιε ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ βκχνζζιά ημο ηδ ζοκενβαηζηή μζημδυιδζδ ηδξ
βκχζδξ απυ απυζηαζδ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ (Anastasiades, 2007).
Ξμ BigBlueButton ακήηεζ ζηζξ εθανιμβέξ ηδθεδζάζηερδξ πμο δεκ απαζημφκ ηδκ
εβηαηάζηαζδ πνυζεεημο οθζημφ (Software ή Hardware), επζηνέπμκηαξ έηζζ κα
πνδζζιμπμζδεεί ακελάνηδηα απυ ηδκ ανπζηεηημκζηή ηαηαζηεοήξ ημο οπμθμβζζηή ημο
πνήζηδ ηαζ ημ θεζημονβζηυ ημο ζφζηδια, οπμζηδνίγμκηαξ πνήζηεξ ζε πενζαάθθμκηα
Windows, MacOS ηαζ Linux. Γ εθανιμβή εηηεθείηαζ απεοεείαξ απυ ημκ πθμδβυ δζαδζηηφμο
(Internet Explorer, Chrome, Firefox, η.α) ιε εβηαηεζηδιέκμ πνυζεεημ (plug-in) Flash ηαζ
εζημκζηή ιδπακή Java (βζα ηδκ οπμζηήνζλδ δζαιμζναζιμφ επζθάκεζαξ ενβαζίαξ). Γ φπανλδ
ηάιεναξ ηαζ ιζηνμθχκμο απαζηείηαζ ιυκμ υηακ μζ ζοιιεηέπμκηεξ εέθμοκ κα ειθακίγμκηαζ
ηαζ κα ζοκμιζθμφκ ιε ημκ ηεκηνζηυ μιζθδηή-ζοκημκζζηή. Λνμηεζιέκμο κα ζοκδεεεί ηάπμζμξ
πνήζηδξ, ανηεί κα βκςνίγεζ ηδ δζεφεοκζδ ημο ελοπδνεηδηή (server) ζημκ μπμίμ «ηνέπεζ» ημ
BBB, εκχ πθέμκ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα έκαξ πνήζηδξ κα ζοκδεεεί ηαζ ιέζς ηδξ έλοπκδξ
θμνδηήξ ζοζηεοήξ ημο εβηαεζζηχκηαξ ηδκ ακηίζημζπδ εθανιμβή βζα πενζαάθθμκ
Android.(Λαπαδάηδξ & Κνθακάηδξ, 2013).
Ξμ BigBlueButton είκαζ έκα ακμζπημφ ηχδζηα ζφζηδια ηδθεδζαζηέρεςκ, ημ μπμίμ
οπμζηδνίγεζ ημκ δζαιμζναζιυ δζαθακεζχκ (PDF ηαζ PPT), video, πίκαηα, chat, θςκήξ ηαζ
επζθάκεζαξ ενβαζίαξ. Απζηνέπεζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηαζ δζαπείνζζδ ζοκεδνζχκ ηθεζζηχκ
μιάδςκ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ακαημίκςζδξ έπεζ επζθεβεί ακάιεζα ζε
άθθα πανυιμζα θμβζζιζηά ζηα πθαίζζα ηδξ θζθμζμθίαξ ηδξ «ακμζηηυηδηαξ» (Opensourcesoftware/OSS), ηδκ μπμία ζοιιενίγμκηαζ ηαζ οζμεεημφκ ηα εθθδκζηά πακεπζζηδιζαηά
ζδνφιαηα. Ώοηυ αέααζα δεκ ζδιαίκεζ πςξ ζημ ενεοκδηζηυ ιαξ ένβμ έπμοιε απμηθείζεζ άθθα
ενβαθεία ζφβπνμκδξ ηδθεηπαίδεοζδξ ελαζηίαξ ημο παναπάκς πανάβμκηα. Ώκηίεεηα,
εεςνμφιε πςξ μ ενεοκδηήξ πνέπεζ κα βκςνίγεζ ηαθά ηα πνμζθενυιεκα ενβαθεία, ηδ
θζθμζμθία ηαζ ηδ πνήζδ ημοξ, πνμηεζιέκμο κα ιπμνεί κα ηεηιδνζχκεζ ιε εοημθία ηαζ
επζζηδιμκζηή επάνηεζα ηζξ επζθμβέξ ημο.
Εαηά ημ πνμδβμφιεκμ ζπμθζηυ έημξ αλζμπμζήζαιε βζα ημ ζημπυ αοηυ έκα ειπμνζηυ
πνμσυκ, ηδκ πθαηθυνια ηδθεδζαζηέρεςκ WebEx ηδξ Cisco, ηαζ ιαξ δυεδηε δ εοηαζνία κα
αλζμθμβήζμοιε ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο ενβαθείμο ηαζ κα πνμπςνήζμοιε ζε ζοβηνζηζηή ιεθέηδ
ιε ημ ΐΐΐ. Ώκ ελαζνέζμοιε μνζζιέκμοξ αοημιαηζζιμφξ ηαηά ηδ ζφκδεζδ ημο ελμπθζζιμφ,
πμο ηάπμζμξ κέμξ πνήζηδξ εα εηηζιμφζε υηζ ημκ δζεοημθφκμοκ, δεκ εεςνμφιε υηζ ζηα
πθαίζζα εκυξ εηπαζδεοηζημφ ένβμο ηαζ ζοβηεηνζιέκα επζιυνθςζδξ εηπαζδεοηζηχκ οπάνπεζ
θυβμξ κα δχζμοιε πνμηεναζυηδηα ζε ηέημζεξ θεπημιένεζεξ ηαζ θοζζηά κα επςιζζεμφιε ημ
ηαευθμο εοηαηαθνυκδημ ηυζημξ ηδξ ιίζεςζδξ ημο ενβαθείμο έκακηζ ιζαξ ιεεμδζηήξ
πνμζέββζζήξ ημο ηαεαοημφ, πενζζζυηενμ δε δίκμκηαξ έιθαζδ ζημ υηζ μ εηπαζδεοηζηυξ εα
ηθδεεί κα ενβαζηεί ιε ηάεε πανυιμζμ ενβαθείμ ηαζ δζ‘ αοημφ κα επζδζχλεζ ημ γδημφιεκμ
εηπαζδεοηζηυ απμηέθεζια, πενί ημο μπμίμο ηαζ μ θυβμξ.Έπμοιε άθθςζηε δζαπζζηχζεζ πςξ
πμθθά ζδζςηζηά εηπαζδεοηήνζα ιζζεχκμοκ αηνζαά ενβαθεία, βκςζηά παβημζιίςξ ζημ
πχνμ ηδξ ηδθεηπαίδεοζδξ ηαζ πνδζζιμπμζμφιεκα απυ λέκα πακεπζζηήιζα, ιε ηφνζμ ζημπυ
κα εκζζπφζμοκ ηδ δδιυζζα εζηυκα ημοξ δζα ηδξ πνήζδξ αοηχκ ηςκ επμπηζηχκ ιέζςκ, εκχ
ηδκ ίδζα ζηζβιή ζηδκ πνάλδ δ πνήζδ ημοξ είκαζ πμθφ πενζμνζζιέκδ, υπςξ απμδεζηκφεηαζ
απυ ένεοκα πμο αθμνά ηδκ πθεονά ημο ιαεδηή. Αθάπζζημζ εηπαζδεοηζημί πνδζζιμπμζμφκ
ηα ενβαθεία ζηζξ πναβιαηζηέξ ημοξ δζαζηάζεζξ, εκχ ζοκήεςξ πνυηεζηαζ βζα ιαεήιαηα
εεηζημφ πνμζακαημθζζιμφ ηαζ ελμζηεζςιέκμοξ ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ εηπαζδεοηζημφξ,
βεβμκυξ πμο επζαεααζχκεζ ηδ εέζδ ιαξ βζα πνμαθδιαηζηή ζενάνπδζδ ηςκ πνμηεναζμηήηςκ
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ακαθμνζηά ιε ηδκ εζζαβςβή ηδξ ηδθεηπαίδεοζδξ, ιεζηηήξ ή πθήνμοξ, ζηδκ εθθδκζηή
εηπαζδεοηζηή πναβιαηζηυηδηα.
Αίκαζ πνμθακέξ πςξ δ ζφβπνμκδ ηδθεηπαίδεοζδ οπενααίκεζ ηαηά πμθφ ζε δοζημθία
ηδκ αζφβπνμκδ, εθυζμκ μ εηπαζδεοηζηυξ είκαζ ―εηηεεεζιέκμξ‖ ζε ζπεδυκ πναβιαηζηέξ
ζοκεήηεξ δζδαζηαθίαξ, ακάθμβεξ ιε αοηέξ ηδξ ηάλδξ, ηαζ -ηαηά ζοκέπεζα- απαζηείηαζ κα
εθέβπεζ απυθοηα ημ δζδαηηζηυ ακηζηείιεκμ. Ηάθζζηα, βζα πμθθμφξ εηπαζδεοηζημφξ ημ
πενζαάθθμκ ηδξ ηάλδξ εεςνείηαζ εοημθυηενμ, ηαεχξ δ θοζζηή επζημζκςκία ζοπκά ημοξ
αμδεά κα δζεοεεημφκ ή/ηαζ πνμζςνζκά κα οπενααίκμοκ πνμαθήιαηα βκχζδξ ή δζδαηηζηήξ
ιέζς ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ιε ημ ιαεδηή, ημκ μπμίμ ηαηεοεφκμοκ ηαζ πεζνίγμκηαζ. Ώκηίεεηα,
ζε έκα ιάεδια απυ απυζηαζδ μ δζαεέζζιμξ πνυκμξ ηαζ μζ ζοκεήηεξ απαζημφκ απυ ημκ
εηπαζδεοηζηυ ειπεζνία βζα ηδ ιέβζζηδ δοκαηυηδηα εθέβπμο ηαζ δζαπείνζζδξ ημο πνυκμο, ημο
οθζημφ, ηδξ πνυαθερδξ, ηςκ ακαβηχκ ημο ημζκμφ. Δεκ είκαζ ηοπαίμ άθθςζηε ημ υηζ πμθθμί
εηπαζδεοηζημί, ακ ηαζ δζδάζημοκ ανηεηά πνυκζα, απμθεφβμοκ κα παναδχζμοκ ημ ιάεδια
ιε video, ιέζς ηδθευναζδξ ή βεκζηά ιε ζφβπνμκμ ηνυπμ ζε δθεηηνμκζηυ πενζαάθθμκ, βζαηί
αζζεάκμκηαζ αιδπακία ή/ηαζ ακαζθάθεζα, υπςξ επίζδξ ηαζ ημ υηζ μζ ίδζμζ ζοπκά
δζεηπεναζχκμοκ ιε ιεβάθδ επζηοπία έκα πνυβναιια αζφβπνμκδξ ηδθεηπαίδεοζδξ,
δεδμιέκμο υηζ εθέβπμοκ πθήνςξ ημοξ νοειμφξ ημο.
Νοιπεναίκμοιε πςξ δ ζφβπνμκδ ηδθεηπαίδεοζδ δδιζμονβεί αολδιέκεξ απαζηήζεζξ βζα
έκα ιάεδια ―πεζεμφξ‖, δδθαδή έκα απυθοηα πενζεηηζηυ ηαζ ζαθέξ ιάεδια ιε άιεζα
ιεηνήζζια απμηεθέζιαηα. Νηδκ πνμζπάεεζά ιαξ κα εηπαζδεφζμοιε ημκ εηπαζδεοηζηυ κα
δζμνβακχκεζ ηαζ κα δζελάβεζ έκα ηέημζμ ιάεδια, πνέπεζ κα δζαπςνίζμοιε ημ θοζζηυ
δζδαηηζηυ ακηζηείιεκμ ηαζ ηζξ ακηζηεζιεκζηέξ απαζηήζεζξ πανάδμζήξ ημο απυ ηδ ιεηαθμνά
ημο ζημ ζφβπνμκμ δθεηηνμκζηυ πενζαάθθμκ ηδθεηπαίδεοζδξ ηαζ ημ πεζνζζιυ ημο ενβαθείμο.
Ηε δεδμιέκμ υηζ ημ μπμζμδήπμηε ενβαθείμ δζανηχξ εα εηζοβπνμκίγεηαζ, άνα εα
επζδζχηεηαζ κα είκαζ πάκηα θζθζηυ πνμξ ημ πνήζηδ ηαζ κα πανέπεζ δοκαηυηδηεξ πμο εα
πνμζμιμζχκμοκ ηα ιέβζζηα ηδ θοζζηή δζδαζηαθία, δεκ εεςνμφιε υηζ δ δζδαηηζηή
θζθμζμθία ημο ενβαθείμο ιπμνεί κα κμδεεί απμημιιέκδ απυ ημ ίδζμ ημ δζδαηηζηυ
ακηζηείιεκμ ηαζ ηζξ θοζζηέξ δζδαηηζηέξ ημο ακάβηεξ.
2.5. Δηδαθηηθή θηινζνθία εθαξκνγήο/application “θιεηζηήο” εζσηεξηθήο
επηθνηλσλίαο-ηειεζπλεξγαζίαο νκάδσλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο θαη ππνινγηζηή
(Slack)
Νηα πνμηεζκυιεκα ενβαθεία απμθαζίζαιε ελανπήξ κα ζοιπενζθάαμοιε ηαζ ιζα εθανιμβή
άιεζςκ ιδκοιάηςκ (app ηαζ desktop) βζα επζημζκςκία/ηδθεζοκενβαζία μιάδςκ. Απζθέλαιε
ηδκ εθανιμβή Slack ακ ηαζ δεκ δζέθενε ζδιακηζηά απυ άθθεξ πανυιμζεξ, ηζξ μπμίεξ επίζδξ
δμηζιάζαιε (Riot, Mattermost), ηονίςξ βζαηί βζα έκα έημξ ηδ πνδζζιμπμζήζαιε
ζοζηδιαηζηά ηυζμ ιε μιάδεξ ιαεδηχκ ηαζ θμζηδηχκ, υζμ ηαζ ζε επζιυνθςζδ
εηπαζδεοηζηχκ δζάνηεζαξ πμθθχκ εαδμιάδςκ. Θεςνήζαιε πςξ έκα IM (InstantMessaging)
ενβαθείμ είκαζ απαναίηδημ ζε μιάδεξ πμο πνεζάγμκηαζ ιζα ζοκεπή άιεζδ «ηθεζζηή»
επζημζκςκία ηαζ έπμκηαξ δεπεεί έκημκεξ επζδνάζεζξ ηαζ απυ ημ πχνμ ηςκ επζπεζνήζεςκ,
απμθαζίζαιε ηδκ εζζαβςβή ημο ζημκ εηπαζδεοηζηυ πχνμ. Άθθςζηε μ πανάβμκηαξ πμο
ηαεμνίγεζ ηδκ επζθμβή ηςκ ενβαθείςκ δεκ είκαζ ημ επαββεθιαηζηυ ακηζηείιεκμ, αθθά ημ
είδμξ ηαζ δ θφζδ ηδξ ζοκενβαζίαξ ηςκ μιάδςκ.
Εάπμζμζ οπμζηδνίγμοκ πςξ μ εκ θυβς ζηυπμξ εα ιπμνμφζε ημ ίδζμ εφημθα κα
επζηεοπεεί ηαζ ιέζς ιζαξ IM εθανιμβήξ ζοκδεδειέκδξ ιε βκςζηυ ιέζμ ημζκςκζηήξ
δζηηφςζδξ ηαζ επζπεζνδιαημθμβμφκ οπέν αοηήξ ηδξ επζθμβήξ ιε ημ ζηεπηζηυ υηζ μζ
πενζζζυηενμζ ανίζημκηαζ ζοκεπχξ ζοκδεδειέκμζ ζημ εκ θυβς ιέζμ ηαζ πνδζζιμπμζμφκ βζα
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ηαεδιενζκέξ πνήζεζξ ηδ θεζημονβία μιάδςκ. Δεκ οπάνπεζ θοζζηά ηαιία δζαθςκία
ακαθμνζηά ιε ηδκ ηεπκζηή δοκαηυηδηα βζα άιεζδ επζημζκςκία ηαζ ιεηαθμνά ανπείςκ. Γ
πνάλδ υιςξ ιαξ εκεαννφκεζ κα επζιέκμοιε ζε ιζα ακελάνηδηδ εθανιμβή, βζαηί δ πνήζδ
ηδξ εκζζπφεζ ηδκ ηαοηυηδηα ηδξ μιάδαξ ηαζ ζθονδθαηεί ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ
μιαδζηυηδηαξ ηαζ ημο επαββεθιαηζζιμφ.
Εαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοημφ ημο ενβαθείμο μζ εηπαζδεουιεκμζ πνέπεζ κα
ηαεμδδβδεμφκ ζοζηδιαηζηά ζηδ πνήζδ ημο, χζηε κα έπμοκ ημ πνυκμ κα ημ αλζμθμβήζμοκ,
κα ζοιιενζζημφκ ηζξ επζθμβέξ ηςκ εηπαζδεοηχκ ηαζ αημθμφεςξ κα ιπμνμφκ κα ηζξ
εζζάβμοκ αζηζμθμβδιέκα ζηζξ ιεθθμκηζηέξ δζηέξ ημοξ μιάδεξ. Ώοηυ ζδιαίκεζ πςξ πνέπεζ κα
επζδζχημοιε ζοπκή επζημζκςκία, αηυια ηαζ βζα ηαεδιενζκά πνμζςπζηά εέιαηα,
πνμηεζιέκμο κα εείζμοιε ημ πνήζηδ/ιέθμξ ηδξ μιάδαξ ζηδκ πνδζζιμπμίδζδ ημο
ενβαθείμο, ζοκδέμκηάξ ημ ιε ηδκ ίδζα ηδκ επζημζκςκία ηαζ υπζ απμηθεζζηζηά ιε ηδκ
ενβαζία. Απεζδή είκαζ ζηδ θφζδ ημο αηυιμο κα ακηζιεηςπίγεζ πςνζζηζηά ηδκ ενβαζία απυ
ηδκ πνμζςπζηή γςή ιε υ,ηζ ζοκαηυθμοεα ιπμνεί κα ζδιαίκεζ αοηυ, ιυκζια ή
πενζζηαζζαηά, πνέπεζ κα δίκμοιε έιθαζδ ζηδκ επζημζκςκία, ηδκ μζηεία ζπέζδ, ηδκ
μιαδζηυηδηα, ηδκ εοημθία, ηαζ βεκζηά ζε παναηηδνζζηζηά πμο ζοκδέμοκ ηδκ μιάδα ηαζ
ημοξ θυβμοξ φπανλήξ ηδξ ιε ηδκ ίδζα ηδ γςή ηαζ ηδκ ακενχπζκδ θφζδ.
2.6. Δηδαθηηθή θηινζνθία εθαξκνγήο/application ηειεζπλεξγαζίαο νκάδσλ γηα ηελ
παξαθνινχζεζε θαη ηελ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ έξγσλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο θαη
ππνινγηζηή (Trello)
Ξμ Trello είκαζ έκα ενβαθείμ (ηδθε)ζοκενβαζίαξ πμο μνβακχκεζ ηα ηνέπμκηα ένβα μιάδςκ
ζε πίκαηεξ. Ηε ιζα ιαηζά ημ Trello πθδνμθμνεί ηάεε ιέθμξ βζα ημ ένβμ, βζα ηζξ οπμπνεχζεζξ
ηαζ ηδκ αημιζηή πμνεία ηαεεκυξ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ζοκμθζηή πμνεία ηδξ δζαδζηαζίαξ. Νηα
πθαίζζα ιζαξ ακαημίκςζδξ ζπεηζηήξ ιε ηδ θζθμζμθία εηπαζδεοηζηχκ ενβαθείςκ, δ θμβζηή
ημο ―πίκαηα‖ ζοκανηάηαζ αθεκυξ ιε ηα μιαδζηά ένβα (εηπαζδεοηήξ/έξ-εηπαζδεουιεκμζ),
αθεηένμο ζοκεζνιζηά ιε ηδκ ίδζα ηδκ εηπαίδεοζδ. Ηε έκημκεξ επζδνάζεζξ ηαζ εδχ απυ ημ
πχνμ ηςκ επζπεζνήζεςκ, δίκμοιε ιεβάθδ ζδιαζία αηυια ηαζ ζημ επζημζκςκζαηυ ιένμξ ηδξ
πνμζέββζζδξ ηςκ ενβαθείςκ, ηαεχξ ημ δζαηφαεοια εκημπίγεηαζ ζηδ δοκαηυηδηα κα πεζζεεί
μ ζοκενβάηδξ/εηπαζδεουιεκμξ βζα ηδκ ακαβηαζυηδηα πνήζδξ ημο ενβαθείμο.
Δδζαίηενα πνήζζιμ ακαδεζηκφεηαζ ημ Trello ζηδκ πενίπηςζδ ενεοκδηζηχκ ένβςκ, υπμο
ηαζ ημ δμηζιάζαιε. Απζπεζνήζαιε κα ζοκδέζμοιε ηδ θζθμζμθία ημο ενβαθείμο ιε αοηήκ
ημο ηζκήηνμο, εηιεηαθθεουιεκμζ ημκ ηαζκμηυιμ παναηηήνα ηςκ ενβαθείςκ αοηχκ ζε
ενεοκδηζημφξ ηαζ εηπαζδεοηζημφξ πχνμοξ ηαζ ηδ θεζημονβία ημοξ ςξ ιδπακζζιμφ
πανχεδζδξ ηςκ ζοκενβαγυιεκςκ ενεοκδηχκ. Εαζ ιυκμ ημ βεβμκυξ ηδξ αιεζυηδηαξ πμο
πνμζθένεζ ημ Trello ζηδκ εκδιένςζδ βζα ηδκ πμνεία ημο ένβμο ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ
παζβκζχδδ παναηηήνα πμο ημο πνμζδίδμοιε ηαηά ηδ δμηζιαζηζηή θάζδ εζζαβςβήξ ηαζ
εηπαίδεοζδξ θεζημονβμφκ ηαεμνζζηζηά ζηδκ εκίζποζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ απμδμπήξ απυ ημ
πνήζηδ. Ακχ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα πνυηεζηαζ βζα ενβαθείμ, άνα βζα ιζα πμθφ θοζζηή
θεζημονβία πμο ιυκμ κα δζεοημθφκεζ ιπμνεί, εκημφημζξ ημ βεβμκυξ ηδξ εθθζπμφξ
ελμζηείςζδξ ιεβάθμο ιένμοξ αηυια ηαζ εκ δοκάιεζ πνδζηχκ (π.π. εηπαζδεοηζηχκ,
ενεοκδηχκ, η.θπ.) ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ ηα εκ θυβς ενβαθεία ιαξ μδήβδζε κα ημ
πεζνζζημφιε ζηδ θάζδ εζζαβςβήξ ςξ αοημζημπυ -υζμ ακηζθαηζηυ ηζ ακ θαίκεηαζ αοηυπνμηεζιέκμο κα επζηνέρμοιε ζημοξ εηπαζδεουιεκμοξ/ζοκενβάηεξ κα ακηζθδθεμφκ ηα
μθέθδ πμο πνμζθένεζ ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ ημο ένβμο.
Νηδ πνήζδ ημο Trello ζε μιάδεξ ιαεδηχκ δεκ ακηζιεηςπίζαιε ηακέκα πνυαθδια,
αηνζαχξ επεζδή δεκ έπμοκ ηαιζά πνμδβμφιεκδ ειπεζνία ηαζ ιπμνμφιε κα ημοξ
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ηαεμδδβήζμοιε ελανπήξ ζημ ένβμ. Θεςνμφιε δε πςξ δ ελμζηείςζή ημοξ ιε ηζξ κέεξ
ηεπκμθμβίεξ θεζημονβεί εκζζποηζηά πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή.
3. Οπκπεξάζκαηα
Νε ιζα επμπή κέςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ -υπζ απθά δζαδζηηφμο αθθά- θμνδηχκ πθέμκ ζοζηεοχκ
πμο επζηνέπμοκ ηαζ ιεβζζημπμζμφκ ηδκ ελαημιζηεοιέκδ πενζήβδζδ ηαζ ηδκ απυθοηα
πνμζςπμπμζδιέκδ ειπεζνία, δ εηπαίδεοζδ δεκ εα ιπμνμφζε κα ζηενείηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ
αοηέξ. Ηε δεδμιέκδ ηδκ εθεφεενδ πνυζααζδ ζηα ενβαθεία ηδθεηπαίδεοζδξ ηαζ
ηδθεζοκενβαζίαξ, μθείθμοιε κα ιεηαηνέρμοιε ηδ βκχζδ ζε δφκαιδ εηπαζδεφμκηαξ ημ
δάζηαθμ ηαζ ημ ιαεδηή ζηδ πνήζδ ηςκ ενβαθείςκ αοηχκ. Γ εθανιμβή ημο ιμκηέθμο
εηπαίδεοζδξ πμο πνεζαεφμοιε είκαζ πνμθακέξ πςξ εζζάβεζ ηαζκμηυιεξ δζαδζηαζίεξ ηαζ
ιδπακζζιμφξ ζηδ δζάδμζδ ηδξ βκχζδξ ηαζ επακαπνμζδζμνίγεζ ημ πάνηδ ηδξ ζοκενβαζίαξ
εηπαζδεοηζημφ-ιαεδηή, αθθά ηαζ εηπαζδεοηζηχκ ιεηαλφ ημοξ. Γ εηπαίδεοζδ ζηα ενβαθεία
πνεζάγεηαζ πνυκμ, βζαηί πνέπεζ πνχηα κα ηαηακμήζμοκ μζ εηπαζδεουιεκμζ/εηπαζδεοηζημί
ηδ θζθμζμθία ημο ιαεήιαημξ πμο επζεοιμφκ κα ιεηαθένμοκ ζηα ενβαθεία ιε ηνυπμ
ιεζηηυ αθθά ηαζ απμηθεζζηζηά απυ απυζηαζδ, ζηδ ζοκέπεζα κα εηπαζδεοεμφκ ζηδκ ηαθή
πνήζδ ηςκ ενβαθείςκ ηαζ ηέθμξ κα ιάεμοκ κα ζπεδζάγμοκ πθήνδ ιαεήιαηα ηαζ κα
ζοκενβάγμκηαζ εηπαζδεφμκηαξ ζημ πενζαάθθμκ αοηυ. Ξμ ιμκηέθμ εα ιπμνμφζε άνζζηα κα
εκηαπεεί ηαζ κα ειπθμοηίζεζ ηδ δζελαβςβή ηςκ πνμβναιιάηςκ επζιυνθςζδξ ΐ1 επζπέδμο
Ξ.Λ.Α. ζημ δδιυζζμ ζπμθείμ.
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Πν Ηπξηαθάηηθν Ορνιείν Γξγαηίδσλ ζηελ Αιεμάλδξεηα
(1919-1965)
Γηώηα Ναπαδεκεηξίνπ
Δζδάηηςν Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ
giotapapadim@yahoo.gr

Νεξίιεςε
μφ
Νηζξ πνχηεξ δεηαεηίεξ ημο 20 αζχκα, δ εθθδκζηή πανμζηία, δ πμθοπθδεέζηενδ λέκδ πανμζηία ζηδκ
πμθοπμθζηζζιζηή ηαζ ημζιμπμθίηζηδ Ώθελάκδνεζα ηδξ επμπήξ, ήηιαγε μζημκμιζηά ηαζ ημζκςκζηά.
ζηυζμ, μζ Έθθδκεξ αζζεάκμκηακ ήδδ ηζξ πνχηεξ ακδζοπίεξ βζα ημ ιέθθμκ ημοξ ζηδκ Ώίβοπημ.
Λνμηεζιέκμο κα οπεναζπζζημφκ ηδ εέζδ ημοξ, ακαγδημφζακ ηνυπμοξ βζα κα εκζζπφζμοκ ηδκ
πανμζηζαηή ζοκμπή. Γ εηπαίδεοζδ ηςκ ηαηχηενςκ ζηνςιάηςκ ηνζκυηακ ακαβηαία, χζηε κα
ελαζθαθζζηεί δ αθμζίςζή ημοξ ζηδκ εθθδκζηή εεκζηή μιάδα ιέζα απυ ηδκ εζςηενίηεοζδ
αζζεδιάηςκ εεκζηήξ αθθδθεββφδξ ηαζ αθμζίςζδξ. Ν‘ αοηυ ημ πθαίζζμ, ημ 1919, ζδνφεδηε ημ
Εονζαηάηζημ Νπμθείμ Ανβαηίδςκ απυ ημκ Αεκζηυ Νφκδεζιμ Αθθδκίδςκ Ώζβφπημο, έκα Νφκδεζιμ υπμο
πνμήδνεοε δ Ώ. Λακαβζςηάημο ιζα πνςημπυνμξ πνμζςπζηυηδηα, δ πνχηδ βοκαίηα πμο θμίηδζε
ηαζ απμθμίηδζε απυ ηδκ Δαηνζηή Ώεδκχκ, ιεηά απυ αβχκα εκάκηζα ζηδ βναθεζμηναηία ηαζ ηδ
ζοκηδνδηζηή κμμηνμπία ηδξ επμπήξ. Νηδκ ακαημίκςζή ιαξ –πνμσυκ ένεοκαξ ζε ζπεηζηυ ανπεζαηυ
οθζηυ απυ ημ αζβοπηζχηζημ ανπείμ– εζηζάγμοιε ζημ Εονζαηάηζημ Νπμθείμ Ανβαηίδςκ (θεζημονβία,
πνυβναιια, πμνεία ζημκ πνυκμ…), έκα ζπμθείμ πμο απεοεοκυηακ ζηζξ αζμπαθαίζηνζεξ ηδξ εθθδκζηήξ
πανμζηίαξ ιε ζηυπμ κα ημοξ πανέπεζ βεκζηή ιυνθςζδ αθθά ηαζ πνήζζιδ επαββεθιαηζηά, χζηε κα
αεθηζχζμοκ ηδκ ημζκςκζηή ημοξ εέζδ. Απζπθέμκ, ζοβηνίκμοιε ημ ηονζαηάηζημ ζπμθείμ ηδξ
Ώθελάκδνεζαξ ιε ηνία ακηίζημζπα ηονζαηάηζηα ζπμθεία βζα ενβάηνζεξ ζηδκ Αθθάδα ηαζ εκημπίγμοιε
ηα ημζκά παναηηδνζζηζηά ηαζ ηζξ δζαθμνέξ ημοξ. Ώπυ ηδ ζφβηνζζδ ακαδεζηκφεηαζ δ ζδζαζηενυηδηα
ημο αθελακδνζκμφ ζπμθείμο ηαζ ημ ημζκςκζηυ ένβμ πμο πνμζέθενε ζηδκ αθελακδνζκή εθθδκζηή
πανμζηία.
Θέμεηο θιεηδηά: πανμζηζαηυξ εθθδκζζιυξ, επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ, εηπαίδεοζδ βοκαζηχκ

Νηδκ πανμφζα ακαημίκςζδ επζπεζνείηαζ ιζα ααζζζιέκδ ζε ανπεζαηέξ πδβέξ δδιμζζμπμίδζδ
πηοπχκ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ζζημνίαξ ημο πανμζηζαημφ εθθδκζζιμφ πμο ζημπεφεζ ζηδκ
ηαηακυδζδ ηςκ ζπεηζηχκ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ, ηαζ ιάθζζηα ηδκ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ
ηςκ βοκαζηχκ, πνμαθδιαηζζιχκ ιζαξ εεκζηήξ μιάδαξ πμο δναζηδνζμπμζείηαζ εηηυξ ημο
εεκζημφ ηδξ πχνμο ζε επμπή αδζυναηδξ αθθά πνμσμφζαξ παναηιήξ.
Αζηζάγμοιε εδχ ζημ Ηονζαηάηζημ πμθείμ Γνβαηίδςκ Αζβφπημο πμο ζδνφεδηε ζηδκ
Ώθελάκδνεζα ημ 1919, απυ ημκ Γεκζηυ φκδεζιμ Γθθδκίδςκ Αζβφπημο (ζημ ελήξ ΑΝΑΏ) πμο
είπε ζδνοεεί θίβμ κςνίηενα, ημ 1918. Νημπυξ ημο Νοκδέζιμο ήηακ «δ εεκζηή πκεοιαηζηή ηαζ
δεζηή επίννςζζξ» ηςκ Αθθδκίδςκ, πμο απμηεθμφζακ «ημ ήιζζο ημο Γθθδκζημφ πθδεοζιμφ».
Νημοξ ζημπμφξ ημο ΑΝΑΏ ακαθένεηαζ επίζδξ δ εκδοκάιςζδ ηςκ αζεεκζηχκ άπμνςκ
ημνζηζζχκ ιε ηδ θεζημονβία Λαζδζηχκ Αλμπχκ. Λνάβιαηζ, ημ 1919 ίδνοζε παζδζηέξ ελμπέξ
ζημ Sidi Bishr, υπμο παναεένζγακ ηάεε ηαθμηαίνζ πενίπμο 150 άπμνα ηαζ αζεεκζηά
ημνζηζάηζα. Νηδ ζοκέπεζα, οπυ ηδκ επμπηεία ημο θεζημφνβδζε απυ ημ 1953 ζημ Βενιπίκεζμ
Άζοθμ Λαζδζηχκ Αλμπχκ έκα Τπαίενζμ Ιζηνυ πμθείμ (ΑΝΑΏ, 1934: 3· Εςκζηακηζκίδδξ, 1966:
21-24).
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Νδιεζχκμοιε εδχ υηζ μζ πνςημαμοθίεξ αοηέξ –υπςξ ηαζ άθθεξ πανυιμζεξ ζηζξ
πανμζηίεξ ηαζ ζηδκ Αθθάδα– ζοκάδμοκ ιε ημ ηθίια ηδξ επμπήξ. Νοκδεζγυηακ ηυηε κα
πνςημζηαημφκ ζε θζθακενςπζηέξ/θζθεηπαζδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ βοκαίηεξ ιεζαίςκ ηαζ
ακχηενςκ ημζκςκζηχκ ζηνςιάηςκ, μζ μπμίεξ ακηζθαιαάκμκηακ ηδ θζθακενςπία ςξ
πνμέηηαζδ ηδξ ιδηνυηδηαξ ηαζ εεςνμφζακ πςξ υθεζθακ κα αμδεμφκ ηζξ άηοπεξ μιυθοθέξ
ημοξ· πανάθθδθα, έαθεπακ αοηέξ ηζξ ημζκςκζηά απμδεηηέξ δνάζεζξ ηαζ ςξ πνμζθενυιεκμ
ιέζμ βζα δνάζδ ζηδ δδιυζζα ζθαίνα (Φμονκανάηδ, 1987: 62-63). Απζπθέμκ, ακ δ
εηπαίδεοζδ απμηεθεί ηνυπμ βζα ακηζιεηχπζζδ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ έκδεζαξ ηαζ ηςκ
δεζηχκ επζπηχζεχκ ηδξ ζηζξ βοκαίηεξ, ηυηε δ ζπεηζηή θζθακενςπζηή δνάζδ ηείκεζ κα
ιεηαζπδιαηίγεηαζ απυ πνάλδ εθεδιμζφκδξ ζε πανέιααζδ ημζκςκζηήξ δζυνεςζδξ (αθ. ηαζ
Δαθαημφνα & Βζχβμο-Εαναζηενβίμο, 2015: 280).
Ιακαβονίγμκηαξ ζημκ ΑΝΑΏ, μθείθμοιε κα ζηαεμφιε ζηδκ ζδνφηνζά ημο, ηδκ Ώββεθζηή
Λακαβζςηάημο. «Ιζα ημζαφηδ δοκαηή θοζζμβκςιία, έκα ηυζμκ ακήζοπμκ πκεφια…»
ζφιθςκα ιε ημκ ζοββναθέα ημο αζαθίμο «Δζακμμφιεκεξ Γθθδκίδεξ ηδξ Αζβφπημο»,
Ώπυζημθμ Εςκζηακηζκίδδ, μ μπμίμξ ηδ παναηηδνίγεζ «Ηαθθζννυδ Πανέκ» ηδξ Ώζβφπημο.
Λνάβιαηζ, δ Ώ. Λακαβζςηάημο οπήνλε –ιεηά απυ ιεβάθμ ηαζ επίιμκμ αβχκα εκάκηζα ζηδ
βναθεζμηναηία, ημ ακδνμηναημφιεκμ πενζαάθθμκ ηαζ ηζξ ακηζθήρεζξ ηδξ επμπήξ πμο
ήεεθακ ηδ βοκαίηα κα πενζμνίγεηαζ ζηα μζηζαηά ένβα ηαζ ζηα ιδηνζηά ηαεήημκηα– δ
πνχηδ θμζηήηνζα ηδξ Δαηνζηήξ ζημ Λακεπζζηήιζμ Ώεδκχκ απυ ημ 1892. Λανεκεέημοιε εδχ
υηζ ημ Λακεπζζηήιζμ Ώεδκχκ απμηεθμφζε ηυηε ημ ιμκαδζηυ ακχηαημ εηπαζδεοηζηυ ίδνοια
ηδξ πχναξ ηαζ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ (ΐαθηάκζα, Ώκαημθζηή Ηεζυβεζμξ) ηαζ υηζ απυ ηδκ
Δαηνζηή ημο Νπμθή απμθμζημφζακ υθμζ μζ ζαηνμί ηδξ επμπήξ (εηηυξ απυ εηείκμοξ πμο
ζπμφδαγακ ζηδκ Αονχπδ). Γ Ώββεθζηή Λακαβζςηάημο θμζπυκ απμθμίηδζε απυ ηδκ Δαηνζηή
Νπμθή Ώεδκχκ ιε άνζζηα πανά ημ υηζ ζηα πνυκζα ηςκ ζπμοδχκ ηδξ δ πανμοζία ηδξ ζηα
αιθζεέαηνα πνμηαθμφζε μλείεξ ακηζδνάζεζξ ηαζ ζοκμδεουηακ απυ πμδμηνμηήιαηα ηαζ
ημνμσδεοηζηά επζθςκήιαηα. Αίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ –υπςξ ηαηαβνάθεζ μ Γν.
Ιεκυπμοθμξ ζε ιζα «Ώεδκασηή Απζζημθή» ημο ζηδ «Δζάπθαζδ ηςκ Λαίδςκ» (29-2-1920)– μζ
ζοιθμζηδηέξ ηδξ ηδκ οπμδέπηδηακ ηαηά ηδκ είζμδυ ηδξ ζημ αιθζεέαηνμ, θςκάγμκηαξ
«ηδκ ημογίκα! ηδκ ημογίκα!». ΐέααζα, δ Λακαβζςηάημο δεκ πημήεδηε. Νηα πνυκζα πμο
αημθμφεδζακ ακαηδνφπεδηε πνχηδ Οθδβήηνζα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα Εαεδβήηνζα ηδξ Δαηνζηήξ
Νπμθήξ Ώεδκχκ, εκχ οπήνλε ηαζ δ πνχηδ βοκαίηα πμο ηζιήεδηε ιε ημκ ηίηθμ ημο
ακηεπζζηέθθμκημξ ιέθμοξ ηδξ Ώηαδδιίαξ Ώεδκχκ βζα ημ ιεβάθμ επζζηδιμκζηυ ηαζ
ημζκςκζηυ ένβμ ηδξ (Εςκζηακηζκίδδξ, 1966: 21-24· Λαννέκ, 1892: 7· Λμοθάημο-Μειπεθάημο,
2008: 673, 677).
Γ Ώββεθζηή Λακαβζςηάημο έγδζε ζηδκ Ώθελάκδνεζα, υπμο ηαζ δναζηδνζμπμζήεδηε ζε
επαββεθιαηζηυ (ςξ ιζηνμαζμθυβμξ ηαζ οβζεζκμθυβμξ), επζζηδιμκζηυ, θζθακενςπζηυ,
θμβμηεπκζηυ ηαζ ηαθθζηεπκζηυ επίπεδμ (Λακαβζςηάημο, 1951: 4-14, 174). Ήηακ ιζα
θζθεθεφεενδ, ακήζοπδ ηαζ δναζηήνζα πνμζςπζηυηδηα πμο εκδζαθενυηακ βζα ηδκ
ημζκςκζηή πνυμδμ ηαζ εζδζηυηενα βζα ηδκ δεζηή, ημζκςκζηή ηαζ δζακμδηζηή ελφρςζδ ηδξ
βοκαίηαξ. Ακδζαθένεζ εδχ ηαζ δ ζαηνζηή ζδζυηδηά ηδξ, εθυζμκ ηαηά ηδ δεηαπεκηαεηία 19051920 μζ ζαηνμί πνςημζηάηδζακ δοκαιζηά ζε πμθοάνζειεξ ζοθθμβζηέξ πνςημαμοθίεξ
εηπαζδεοηζημφ ηαζ ημζκςκζημφ παναηηήνα (αθ. ηαζ Νηαονίδδ-Λαηνζηίμο, 1999: 148-165). Γζα
πανάδεζβια, ζηδκ Ώίβοπημ απυ ηα δεηαεπηά ζδνοηζηά ιέθδ ημο Αηπαζδεοηζημφ Κιίθμο
(1918-21), ηα εκκέα ήηακ βζαηνμί (Λαπαδδιδηνίμο, 2004).
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Γηθόλα 1. Γ Ώββεθζηή Λακαβζςηάημο ακάιεζα ζημοξ ζαηνμφξ
ημο Αθθδκζημφ Θμζμημιείμο Ώθελάκδνεζαξ
Λδβή: Mixanitouxronou
Δεκ ήηακ ηοπαίμ θμζπυκ υηζ οπυ ηδκ πνμεδνεία ηδξ Λακαβζςηάημο μ ΑΝΑΏ
πνμπχνδζε ζηδκ ίδνοζδ ημο Ηονζαηάηζημο πμθείμο Γνβαηίδςκ Αζβφπημο πμο
απεοεοκυηακ ζηζξ αζμπαθαίζηνζεξ ηδξ εθθδκζηήξ πανμζηίαξ, ιε ζηυπμ κα ημοξ πανέπεζ
ιυνθςζδ πνήζζιδ, ηαζ ιάθζζηα –υπςξ οπμβναιιίγεηαζ ζε θοθθάδζυ ημο ΑΝΑΏ–
«δεηαπθάζζα πνήζζιδ ζηδκ ημζιμπμθζηζηή Αθελάκδνεζα…», υπμο ημ πενζαάθθμκ απείπε
πμθφ «απυ ηδκ αηιυζθαζνακ ηςκ Γθθδκίδςκ πυθεςκ» (ΑΝΑΏ, 1934: 20).
Λνάβιαηζ, ζηζξ πνχηεξ δεηαεηίεξ ημο 20μφ αζχκα, δ Ώθελάκδνεζα ήηακ ημ
ιεβαθφηενμ θζιάκζ ηδξ Ώζβφπημο ηαζ έκα απυ ηα ιεβαθφηενα ηδξ Ηεζμβείμο. Ώπυ ημοξ
450.000 ηαημίημοξ ηδξ, πάκς απυ ημ έκα ηέηανημ ήηακ λέκμζ πάνμζημζ. Γ αηιυζθαζνά ηδξ
πανμιμζάγεηαζ ιε έκα ηενάζηζμ ηαγάκζ, υπμο ιζα πμζηζθία απυ ημοθημφνεξ ακαιζβκφμκηακ,
βζα κα ζπδιαηζζηεί ιζα ημζιμπμθίηζηδ ημοθημφνα. ιςξ, πανά ηζξ ακαιίλεζξ, ηζξ ζοιιαπίεξ
ηαζ ηζξ βεζηκζάζεζξ πμο επέααθακ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ επαββεθιαηζηέξ ακαβηαζυηδηεξ,
μζ εεκζηέξ νίγεξ ηάεε πανμζηίαξ ελαημθμοεμφζακ κα οθίζηακηαζ. Κζ λέκμζ είπακ ηδκ
ηαοηυηδηα ημο Ώθελακδνζκμφ ημζιμπμθίηδ, αθθά πανάθθδθα δζαηδνμφζακ ηδκ εεκζηή
ημοξ οπυζηαζδ (Λαπαδδιδηνίμο, 2001).
Κζ Έθθδκεξ απμηεθμφζακ ηυηε ηδκ πμθοπθδεέζηενδ λέκδ πανμζηία ζηδκ Ώθελάκδνεζα.
Λανυηζ ήηιαγακ αηυιδ, δ έλανζδ ημο αζβοπηζαημφ εεκζημφ ηζκήιαημξ, δ ζηαδζαηή
ζζπονμπμίδζδ ηδξ ζεαβεκμφξ αζηζηήξ ηάλδξ, δ επίηαζδ ημο ακηαβςκζζιμφ ακάιεζα ζημοξ
λέκμοξ πάνμζημοξ ηαζ δ απεζθή επζδείκςζδξ ηδξ ζζπονήξ ημζκςκζημμζημκμιζηήξ ημοξ εέζδξ
δεκ ημοξ επέηνεπακ πζα κα δνμοκ ηυζμ εθεφεενα υζμ πνζκ απυ ημκ Ώ΄ παβηυζιζμ πυθειμ.
Ώζζεάκμκηακ θμζπυκ ηζξ πνχηεξ ακδζοπίεξ βζα ημ ιέθθμκ ημοξ ζηδκ Ώίβοπημ, έκα ιέθθμκ
πμο ιέπνζ ηυηε ημ εεςνμφζακ ελαζθαθζζιέκμ (Νμοθμβζάκκδξ, 1980: 413-423)· Λνμηεζιέκμο
κα οπεναζπζζημφκ ηδ εέζδ ημοξ, ακαγδημφζακ ηνυπμοξ βζα κα εκζζπφζμοκ ηδκ πανμζηζαηή
ζοκμπή, πμο ανζζηυηακ οπυ ηδκ απεζθή θοβυηεκηνςκ δοκάιεςκ. Γ εηπαίδεοζδ
εεςνήεδηε πςξ εα οπμζηήνζγε αοηή ηδκ πνμζπάεεζα βζα εκίζποζδ ηδξ πανμζηζαηήξ
ζοκμπήξ, εθυζμκ απμηεθεί ααζζηυ ιδπακζζιυ βζα ηδκ εζςηενίηεοζδ ηδξ εεκζηήξ
ηαοηυηδηαξ (Λαπαδδιδηνίμο, 2003). Ηάθζζηα, δ εηπαίδεοζδ ηςκ ηαηχηενςκ ζηνςιάηςκ
ηνζκυηακ αηυιδ πενζζζυηενμ ακαβηαία, χζηε υπζ ιυκμ κα ηαθοθεεί δ έθθεζρδ
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πνμκμζαηχκ εεζιχκ, αθθά ηαζ κα ελαζθαθζζηεί δ αθμζίςζδ ηςκ ζηνςιάηςκ αοηχκ ζηδκ
εθθδκζηή εεκζηή μιάδα ιέζα απυ ηδκ εζςηενίηεοζδ αζζεδιάηςκ εεκζηήξ αθθδθεββφδξ ηαζ
αθμζίςζδξ.
Αζδζηυηενα, ημ 1919 –υηακ ηδκ αζβοπηζαηή ημζκςκία ηάναγακ δ ειθάκζζδ εκυξ
ενβαηζημφ ηζκήιαημξ πμο ειπκευηακ απυ ηδ Μςζζηή Απακάζηαζδ ηαζ δ έλανζδ ημο
αζβοπηζαημφ εεκζημφ ηζκήιαημξ ηαηά ηδξ ανεηακζηήξ απμζηζμηναηίαξ– μζ Έθθδκεξ
αζζεάκμκηακ ηδ εέζδ ημοξ κα ηθμκίγεηαζ πζμ αζζεδηά (Νμοθμβζάκκδξ, 1999: 201-207·
Λαπαδδιδηνίμο, 2002α). Δεκ είκαζ ηοπαίμ θμζπυκ υηζ ημ 1919 ζδιαδεφεηαζ απυ ζδιακηζηά
εηπαζδεοηζηά βεβμκυηα ζηδκ αζβοπηζχηζηδ εθθδκζηή πανμζηία, βεβμκυηα πμο ζοκδέμκηαζ
ιε ηδκ ακαγήηδζδ θφζεςκ ζηα δζαθαζκυιεκα ιεθθμκηζηά αδζέλμδα ζοκδεδειέκςκ ιε ηδκ
εηπαίδεοζδ (Λαπαδδιδηνίμο, 2002α· Λαπαδδιδηνίμο, 2004). Ξμ ίδζμ έημξ ηαζ ζε αοηυ ημ
πθαίζζμ ζδνφεδηε ηαζ ημ Εονζαηάηζημ Νπμθείμ Ανβαηίδςκ Ώζβφπημο ζηδκ Ώθελάκδνεζα.
Κπςζδήπμηε, ηδκ επμπή εηείκδ ζηδκ Ώθελάκδνεζα, ζημ πθαίζζμ ηδξ θζθακενςπζηήξ
πανάδμζδξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ ηδ ιυνθςζδ άπμνςκ παζδζχκ, πένα απυ ηδκ πανμπή
δςνεάκ ή ιε έηπηςζδξ θμίηδζδξ ζηα Εμζκμηζηά Νπμθεία, θεζημονβμφζακ πμθθέξ κοπηενζκέξ
ζπμθέξ, υπςξ αοηέξ πμο ζοκηδνμφζε μ ζφθθμβμξ Ανίςκ, δ Γθθδκζηή Έκςζζξ Αζβφπημο ηαζ
ημ Γθθδκζηυ Γιπμνζηυ Γπζιεθδηήνζμ (Νμοθμβζάκκδξ, 1999: 85). Λανάθθδθα, θεζημονβμφζε ηαζ
έκα δίηηομ εονφηενδξ οπμζηήνζλδξ ζηζξ ενβαγυιεκεξ βοκαίηεξ. Γζα πανάδεζβια, έκαξ άθθμξ
ζφθθμβμξ, μ ζφθθμβμξ Ιάκκα, είπε ζδνφζεζ ηδ Θοπηενζκή Νπμθή Εμνζηζζχκ Ε Γνβάηζξ, έκα
Άζοθμ υπμο μζ ενβαγυιεκεξ Αθθδκίδεξ ειπζζηεφμκηακ ηα παζδζά ημοξ, έκα Σιήια Γζπενζκήξ
Ιεθέηδξ βζα παζδζά, ηαεχξ ηαζ έκα Κδπζμηνμθείμ.
Αζδζηυηενα, ημ Ηονζαηάηζημ πμθείμ Γνβαηίδςκ Αζβφπημο θεζημονβμφζε απυ ηζξ
δεηαπέκηε Κηηςανίμο έςξ ηα ηέθδ Δμοκίμο υθεξ ηζξ Εονζαηέξ (8 πι.- 1.30 ιι.), εηηυξ απυ
ηδκ Εονζαηή ημο Λάζπα. Ηαεήιαηα δζδάζημκηακ ηαζ Ξεηάνηδ απυβεοια (3-6 ιι.)
(ζοκμθζηή δζδαζηαθία μηηχ ςνχκ εαδμιαδζαίςξ). Ξα ιαεήιαηα δίδαζηακ δζπθςιαημφπμζ
δάζηαθμζ ιε ακαβκςνζζιέκα δζπθχιαηα, ζοπκά αιζζεί. Εαηά ημκ πνχημ πνυκμ
θεζημονβίαξ ημο (1919) ζημ αθελακδνζκυ ζπμθείμ θμίηδζακ πεκήκηα ενβαγυιεκεξ βοκαίηεξ.
Έκα πνυκμ ανβυηενα, ημ ζπμθείμ ιεηαζηεβάζηδηε ζε εβηαηαζηάζεζξ πμο ηάθοπηακ ηζξ
απαζηήζεζξ εκυξ πναβιαηζημφ ζπμθείμο, πνμηεζιέκμο κα ακηαπμηνζεεί ζημκ ζοκεπχξ
αολακυιεκμ ανζειυ ιαεδηνζχκ. Λνάβιαηζ, ζε θίβα πνυκζα μζ ιαεήηνζέξ ημο λεπέναζακ ηζξ
δζαηυζζεξ. Γ ιαηνά πμνεία ημο Ηονζαηάηζημο πμθείμο δζήνηεζε ςξ ηδ δεηαεηία ημο ‘60. Ν‘
αοηά ηα πνυκζα μνβακχεδηε ηαθφηενα ηαζ ιυνθςζε πενίπμο πέκηε ιε έλζ πζθζάδεξ
ιαεήηνζεξ ζοκμθζηά (Γζαθμονάηδξ, 1967: 303).
Ξμ Ηονζαηάηζημ πμθείμ Γνβαηίδςκ Αζβφπημο ζηυπεοε ζε δφμ ηαηεοεφκζεζξ:

ζηδ αεθηίςζδ ηδξ ημζκςκζηήξ εέζδξ ηςκ ιαεδηνζχκ ημο ιέζς ηδξ πναηηζηήξ
δζδαζηαθίαξ, ηδξ πνήζζιδξ ιυνθςζδξ ηαζ ηςκ επαββεθιαηζηχκ εθμδίςκ. Ηε αοηή ηδκ
ημζκςκζηή ακααάειζζδ θαίκεηαζ κα ζοιπμνεφεηαζ ηαζ δ πκεοιαηζηή ηαζ δεζηή ελφρςζδ
ηςκ ιαεδηνζχκ, εθυζμκ –υπςξ ημκίγεηαζ ζε θοθθάδζμ ημο ΑΝΑΏ– «ηα εβηαηαθεθεζιιέκα
ζημοξ βαιρυκοπαξ ηδξ ζηθδνήξ ημζκςκίαξ ημνάζζα», πμο ηαηέθεοβακ ζημ Ηονζαηάηζημ
πμθείμ Γνβαηίδςκ Αζβφπημο, εα εθμδζάγμκηακ ιε δοκαηέξ ανπέξ βζα ημκ «αβχκα ηδξ
γςήξ».

ζηδκ εδναίςζδ/εκίζποζδ ηδξ εεκζηήξ ηαοηυηδηαξ ηςκ ιαεδηνζχκ, εθυζμκ ιε ηδκ
πναηηζηή ηαζ ηδκ «ακοπμθυβζζηδ δεζηή» ςθέθεζα βζα ηζξ ιαεήηνζεξ, ζοκμδμζπμνεί ηαζ «δ
εθθδκζηή πνδζζιυηδηα ημο ζεικμφ Ηονζαηάηζημφ πμθείμο» πμο εα βαθμοπμφζε, ζφιθςκα
πάκηα ιε ημκ ΑΝΑΏ, «άπμνεξ ια πζζηέξ ζημκ Γθθδκζηυ Ζδεαθζζιυ Γθθδκμπμφθεξ […] ζε υ,ηζ
Γθθδκζηυ» (ΑΝΑΏ, 1934: 18-20).
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Γζα κα πναβιαημπμζδεμφκ αοημί μζ ζηυπμζ ζημ ζπμθείμ θεζημονβμφζε πθήνεξ
Δδιμηζηυ, ηνζηάλζμ Γαθθζηυ ηιήια ηαζ δζηάλζα ηιήιαηα Ώνααζηχκ ηαζ Ώββθζηχκ. Νημ
πνυβναιιά ημο ζοκδοάγμκηακ βεκζηέξ ηαζ πναηηζηέξ βκχζεζξ, εεκζηή δζδαζηαθία ηαζ δεζηή
δζαπαζδαβχβδζδ. Κζ ιαεήηνζεξ δζδάζημκηακ ιαεήιαηα, ηα μπμία επζθέβμκηακ απυ ημ
επίζδιμ πνυβναιια ηςκ εθθδκζηχκ ζπμθείςκ (Αθθδκζηά, Ηαεδιαηζηά, Δενά Εαηήπδζδ ηαζ
ζοκήεςξ Δζημνία ηαζ Γεςβναθία). Δζδάζημκηακ επίζδξ Αιπμνζηά (ιία ή δφμ χνεξ ηδκ
εαδμιάδα Ζμβζζηζηή ηαζ ηαηά πενζυδμοξ Αιπμνζηή Ώθθδθμβναθία ηαζ Εαηαζηζπμβναθία),
Ιέκεξ Γθχζζεξ, Αθθδκζηή ηαζ Γαθθζηή Νηεκμβναθία ηαζ Δαηηοθμβναθία (ΑΝΑΏ, 1934: 5·
Γζαθμονάηδξ, π.π., Εζκδοκεφεζ κα ηθείζδ μνζζηζηχξ δ Εονζαηάηζηδ Νπμθή ημνζηζζχκ).

Γηθόλεο 2 & 3. Ηαεήηνζεξ δζδάζημκηαζ Δαηηοθμβναθία ηαζ Γαθθζηά ζημ Εονζαηάηζημ
Νπμθείμ
Λδβή: Ώζβοπηζχηζημ ανπείμ, ΑΖΔΏ
Γζα πανάδεζβια –ζφιθςκα ιε πνυβναιια ημο ζπμθείμο πμο θοθάζζεηαζ ζημ
μιχκοιμ ανπείμ ημο ΑΖΔΏ ηαζ οπμβνάθεζ δ Ώ. Λακαβζςηάημο ςξ Λνυεδνμξ ημο Αεκζημφ
Νοκδέζιμο Αθθδκίδςκ Ώζβφπνμο ηαζ μ Δζεοεοκηήξ ημο ζπμθείμο Θςιάξ Γεςνβίμο,
δζπθςιαημφπμξ δάζηαθμξ– ημ ζπμθζηυ έημξ 1934-35 ημ Ηονζαηάηζημ πμθείμ θεζημφνβδζε
ιε έλζ ηιήιαηα:

Γθθδκζηυκ ιε Δδιμηζηυ δζαζνειέκμ ζε ηαηχηενμ ηιήια (υπμο ζοκδζδάζημκηακ μζ Ώ΄,
ΐ΄, Γ΄, Δ΄ ηάλεζξ) ηαζ ζε ακχηενμ (υπμο ζοκδζδάζημκηακ μζ Α΄ ηαζ ΝΞ΄ ηάλεζξ).

Γαθθζηυκ ιε πνμπαναζηεοαζηζηή ηάλδ (ηνεζξ χνεξ ηδκ εαδμιάδα), ιεζαία (δφμ
χνεξ ηδκ εαδμιάδα) ηαζ ακχηενδ (ηνεζξ χνεξ ηδκ εαδμιάδα), υπμο θμζημφζακ ιαεήηνζεξ
ιε βκχζεζξ πμο ζζμδοκαιμφζακ ιε ηζξ βκχζεζξ ηςκ βαθθζηχκ ζπμθχκ Brevet).

Δαηηοθμβναθίαξ (δζδαζηυηακ ημ ζφζηδια Pigiet ηνεζξ χνεξ ηδκ εαδμιάδα).

Γαθθζηήξ ηεκμβναθίαξ (θεζημονβμφζε ιία χνα ηδκ εαδμιάδα, μζ απυθμζηεξ
έπαζνκακ δίπθςια ηδξ βαθθζηήξ Νπμθήξ Dyployé).

Γθθδκζηήξ ηεκμβναθίαξ (ιία χνα ηδκ εαδμιάδα).

Γιπμνζηυκ (μζ ιαεήηνζεξ δζδάζημκηακ Νημζπεία Ζμβζζηζηήξ ιία χνα ηδκ εαδμιάδα).
Ξμ αζβοπηζχηζημ αοηυ ηονζαηάηζημ ζπμθείμ θμζπυκ πνμζακαημθζγυηακ ζηδκ
επαββεθιαηζηή εκίζποζδ ηςκ βοκαζηχκ ιε ζοζηδιαηζηά ιαεήιαηα Γαθθζηχκ, Αθθδκζηήξ ηαζ
Γαθθζηήξ Δαηηοθμβναθίαξ, Αθθδκζηήξ ηαζ Γαθθζηήξ Νηεκμβναθίαξ ηαζ Αιπμνζηχκ. Κ
πνμζακαημθζζιυξ αοηυξ αέααζα δε ζδιαίκεζ υηζ ζημ πνυβναιιά ημο δεκ εκημπίγμκηαζ ηαζ
μζ ηονίανπεξ ακηζθήρεζξ ηδξ επμπήξ πμο ήεεθακ ςξ ααζζημφξ νυθμοξ βζα ηδ βοκαίηα
αοημφξ ηδξ κμζημηονάξ ηαζ ιδηέναξ. Γζα πανάδεζβια, ζημ πνυβναιιά ημο βζα ημ 1931
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ζοκακηάιε ιαγί ιε ηα πναηηζηά ιαεήιαηα ηδκ Οβζεζκή ηαζ ηδκ Κζηζαηή Κζημκμιία (Λμθίηδξ,
1928-1930: 388), ιαεήιαηα πμο εα οπμζηήνζγακ ηζξ ιαεήηνζεξ ημο Ηονζαηάηζημο πμθείμο,
χζηε κα αζηήζμοκ ζςζηά ηαζ απμηεθεζιαηζηά ημοξ παναπάκς νυθμοξ. Ηάθζζηα, βζα ημ
αθελακδνζκυ ζπμθείμ μ ιδηνζηυξ νυθμξ ηδξ βοκαίηαξ ήηακ «ζενυξ». «Αξ ιμνθχζςιεκ
θμζπυκ, ηδκ Γθθδκίδα ιδηένα πμο εα θένδ πμθίηαξ εκηίιμοξ αζμπαθαζζηάξ […] αξ
θςηίζςιεκ ηδκ Γθθδκίδα ιδηένα ιε θςξ εθθδκζηυ», ηυκζζε δ Ώ. Λακαβζςηάημο ηαηά ημκ
εμνηαζιυ ηδξ θήλδξ ημο ζπμθζημφ έημοξ 1924 (ΑΝΑΏ, 1934: 20 & 24). Νπεηζηά ιε ηδ θνάζδ
αοηή επζζδιαίκμοιε: α. υηζ δ ακαθμνά ζημκ ιδηνζηυ νυθμ ζοκμδεφεηαζ –υπςξ εα πενίιεκε
ηακείξ– ιε οπενημκζζιέκμοξ «εεκζημφξ» επζεεηζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ, πμο παναπέιπμοκ
ζηδκ επζεοιία βζα εδναίςζδ εεκζηήξ ηαοηυηδηαξ πμο έπμοιε ήδδ επζζδιάκεζ ςξ ααζζηυ
ζηυπμ ημο ζπμθείμο, ηαζ α. υηζ ειπενζέπεζ ηαζ ακαθμνά ζημ ηαλζηυ πεπνςιέκμ ηςκ οπυ
εηπαίδεοζδ ημνζηζζχκ πμο πνμμνίγμκηακ κα θένμοκ ζημκ ηυζιμ παζδζά «εκηίιμοξ
αζμπαθαζζηάξ», ζηα υνζα πάκηα ηδξ ημζκςκζηήξ ημοξ εέζδξ. Θέζδ θοζζηά πμο ζοκακηάιε
ηαζ ζηδκ Αθθάδα, υηακ ήδδ απυ ημ 1887 δ Ε. Λαννέκ βνάθεζ: «δεκ εκκμμφιεκ αεααίςξ
ιυνθςζζκ ηδκ ιεηαηνμπήκ ημο οζμφ ημο βεςνβμφ ή ημο ηνεμπχθμο εζξ επζζηήιμκα, δζυηζ
εη ημφημο ιάθθμκ αθάαδ ή ςθέθεζα αιθμηένμζξ πνμηφπηεζ» (Λαννέκ, 1887: 1).
Νε αοηυ ημ ηαλζηυ πεπνςιέκμ μθείθμοιε κα ζηαεμφιε. Νφιθςκα ιε ηζξ ακηζθήρεζξ
ηδξ επμπήξ δ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ ηςκ βοκαζηχκ έπνεπε κα ημοξ πανέπεζ εθυδζα,
αθθά πςνίξ κα εκμπθεί ημ παηνζανπζηυ ηαηεζηδιέκμ. Αίκαζ παναηηδνζζηζηέξ μζ ζπεηζηέξ
ημπμεεηήζεζξ ελεπμοζχκ βοκαζηχκ εηπαζδεοηζηχκ θίβα πνυκζα ανβυηενα, ημ 1931, ζημ Ώ΄
εκ Ώζβφπης Αθθδκζηυκ Δζδαζηαθζηυκ Νοκέδνζμκ, ιε ηζξ μπμίεξ οπεναζπίγμκηακ ηδκ
επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ ηςκ βοκαζηχκ, υιςξ βζα ημιείξ πμο πνμζζδίαγακ ζημ θφθμ ηαζ
ηδκ ηαλζηή πνμέθεοζή ημοξ ηαζ θοζζηά ζηα υνζα πάκηα ηδξ ναπηζηήξ ή ηδξ
ιζηνμτοπαθθδθίαξ (ιε ηα ακάθμβα ιαεήιαηα). Κζ ζοκηδνδηζηέξ ημπμεεηήζεζξ αοηχκ ηςκ
ιμνθςιέκςκ ηαζ επζηοπδιέκςκ βοκαζηχκ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ένπμκηακ ζε ακηίεεζδ ιε
ηδκ ίδζα ηδ γςή ημοξ, εθυζμκ μζ ίδζεξ ήηακ ελαζνεηζηά δναζηήνζεξ πνμζςπζηυηδηεξ
(αέααζα, ζημκ ημζκςκζηά απμδεηηυ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ). Γ μνεμθνμζφκδ ημοξ αοηή
θεζημφνβδζε εηημκςηζηά βζα ημ ιάθθμκ ηαναβιέκμ ηθίια ημο Νοκεδνίμο, υπμο
εηθνάγμκηακ, νδηά ή ιδ, μζ ακδζοπίεξ ηςκ ακηνχκ ηδξ πανμζηίαξ πμο έαθεπακ ζηζξ
βοκαίηεξ πμο μζ ζπμοδέξ ιπμνμφζακ κα ηαηαζηήζμοκ ακηαβςκζζηζηέξ επαββεθιαηζηά,
αηυιδ έκακ πζεακυ ακηίπαθμ ζημκ ήδδ δφζημθμ –υπςξ έπμοιε ήδδ επζζδιάκεζ– αβχκα
ημοξ βζα επζαίςζδ (αθ. ΐθαπμβζάκκδ-Λαπαδδιδηνίμο, 2002: 180-189). Κζ ηαζνμί ςζηυζμ
ηομθμνμφζακ ηαζ δνμιμθμβμφζακ ακαπυηνεπηεξ αθθαβέξ. Ξδκ ίδζα επμπή θμζπυκ ιζα άθθδ
ελέπμοζα εηπαζδεοηζηυξ ηδξ επμπήξ ελέθναζε ηδκ άπμρδ πςξ δ βοκαίηα πμο θυβς ηςκ
ζοκεδηχκ ακαβηάγεηαζ κα ενβαζηεί, απαθθάζζεηαζ απυ ηδ ιυκςζδ, ηενδίγεζ ηα πνμξ ημ
γδκ ηαζ δεκ πενζιέκεζ κα ηδ γήζμοκ «ςξ πθάζια πανάζζημκ» ηαζ υηζ δ ημζκςκζηή ελέθζλδ
μδδβεί ηζξ Αθθδκίδεξ «υπζ ιυκμ κα ενβάγςκηαζ ηαζ κα ακαθαιαάκμοκ οπεφεοκμκ δνάζζκ,
αθθά ηαζ κα επζγδηχζζκ ακαβκχνζζζκ δζηαζςιάηςκ» (Ηαθακδνή, 1929: 10).
Νημ ζδιείμ αοηυ ηνίκμοιε ζηυπζιμ βζα κα ηαηακμήζμοιε ηα ζπεηζηά ιε ημ
Ηονζαηάηζημ πμθείμ βζα ηζξ εθθδκίδεξ ενβάηνζεξ ζηδκ Ώθελάκδνεζα, κα ημ εκηάλμοιε ζημ
πθαίζζμ ακηίζημζπςκ ηονζαηάηζηςκ ζπμθείςκ βζα ενβάηνζεξ πμο θεζημφνβδζακ ζε ιεβάθεξ
πυθεζξ ηδξ Αθθάδαξ, υπςξ δ Ώεήκα, μ Λεζναζάξ δ Ανιμφπμθδ ηαζ δ Λάηνα απυ ηζξ
ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ημο 19μο αζχκα, πάκηα ζημ πθαίζζμ θζθακενςπζηήξ δναζηδνζυηδηαξ
βοκαζηχκ ιεζαίςκ ηαζ ακχηενςκ ημζκςκζηχκ ζηνςιάηςκ. Ξα ζπμθεία αοηά –ηαζ αέααζα δ
αθελακδνζκή εηδμπή ημοξ– είπακ ημζκά παναηηδνζζηζηά, υπςξ:

δεκ αημθμοεμφζακ ημ επίζδιμ πνυβναιια ημο Οπμονβείμο Λαζδείαξ, υιςξ ζημ
ηέθμξ ηάεε ζπμθζημφ έημοξ βίκμκηακ ελεηάζεζξ, υπςξ ηαζ ζηα ηακμκζηά ζπμθεία ηδξ επμπήξ.
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δέπμκηακ βοκαίηεξ υθςκ ηςκ δθζηζχκ (ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ αέααζα κέεξ ημπέθεξ),
ιε ηδκ πνμτπυεεζδ κα είκαζ οβζείξ ηαζ κα έπμοκ ειαμθζαζηεί. Κζ ιαεήηνζεξ ηαηαηάζζμκηακ
ζε ηάλεζξ ακάθμβα ιε ημ βκςζηζηυ ημοξ επίπεδμ ηαζ δζδάζημκηακ ιαεήιαηα απαναίηδηα
βζα ηδκ πκεοιαηζηή ημοξ ακάπηολδ ηαζ ιαεήιαηα ιε πναηηζηυ πνμζακαημθζζιυ.

ζοπκά δζέεεηακ ζαηνυ, μ μπμίμξ ελέηαγε ηζξ ιαεήηνζεξ ηαζ ημοξ πανείπε δςνεάκ
ζοιαμοθέξ.

μνβάκςκακ εηδνμιέξ ηαζ εηδδθχζεζξ, υπμο ιμίναγακ ηαζ δχνα ζηζξ ιαεήηνζεξ βζα
κα ηζξ εκεαννφκμοκ κα θμζημφκ (Ναθίιπα, 2002: 212-213).
Θα ακαθενεμφιε επζβναιιαηζηά εδχ ζηα δφμ ιεβαθφηενα Εονζαηά Νπμθεία, αοηά
ζηδκ Ώεήκα ηαζ ημκ Λεζναζά: ηδ πμθή ηδξ Ηονζαηήξ Απυνςκ Γοκαζηχκ ηαζ Ημναζίδςκ ημο
Θαμφ ηαζ ημ Ηονζαηυκ πμθείμκ ημο εκ Πεζναζεί οκδέζιμο ηςκ Ηονζχκ πνμξ Πνμζηαζίακ
ηδξ Γνβάηζδμξ.
Ξμ πνχημ, δ πμθή ηδξ Ηονζαηήξ Απυνςκ Γοκαζηχκ ηαζ Ημναζίδςκ ημο Θαμφ,
θεζημφνβδζε ζηδκ Ώεήκα απυ ημ 1889, ιε πνςημαμοθία ηδξ Ε. Λαννέκ ηαζ ηςκ
ζοκενβαηνζχκ ηδξ απυ ηδκ Γθδιενίδα ηςκ Ηονίςκ. Ξμ ηονζαηάηζημ αοηυ ζπμθείμ ζηυπεοε
ζηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο ακαθθααδηζζιμφ ηςκ θηςπχκ ημνζηζζχκ αθθά ηαζ ζηδκ
δεζημπμίδζή ημοξ, εθυζμκ «αζ ενβάηζδεξ δζαθεείνμκηαζ… υπζ δζυηζ ενβάγμκηαζ, αθθά δζυηζ
μοδείξ ιέπνζ πνυηζκμξ έηζ ειενίικδζε πμηέ πενί ηδξ δεζηήξ ιμνθχζεςξ αοηχκ μοδείξ
οπέδεζλε πνμξ αοηάξ ηα ηαεήημκηα ηςκ» (Λαννέκ, 1891: 2). Ξα ιαεήιαηα βίκμκηακ ηα
απμβεφιαηα ηδξ Εονζαηήξ (ημκ πεζιχκα 2-5. ι.ι. ηαζ ημ ηαθμηαίνζ 4-7 ι.ι.). Ώπυ ημ ζπμθείμ
αοηυ απμθμζημφζακ ηάεε πνυκμ πενίπμο 200 ιαεήηνζεξ, μζ μπμίεξ είπακ δζδαπεεί Γναθή
ηαζ Ώκάβκςζδ, Ώνζειδηζηή, Αθθδκζηή Δζημνία αζμβναθζηχξ (αίμζ δνχςκ/δνςίδςκ),
Πνζζηζακζηή Γεζηή, Κζηζαηή Κζημκμιία ηαζ Λναβιαημβκςζία. Ξμ πνυβναιιά ημο ζπμθείμο
απέηηδζε πζμ επαββεθιαηζηή πνμμπηζηή απυ ημ 1893, υηακ πνμζηέεδηε ημ ιάεδια ηδξ
ημπηζηήξ πμο εα ελαζθάθζγε ζηζξ ιαεήηνζεξ ηεπκμβκςζία βζα ενβαζία ζημκ πνμζμδμθυνμ
βζα ηδκ επμπή πχνμ ηδξ ναπηζηήξ, εθυζμκ ιάθζζηα μζ πενζζζυηενεξ ενβάγμκηακ ήδδ ζε
ενβμζηάζζα ναπηζηήξ. Έηζζ, εα είπακ ηα εθυδζα κα αζηήζμοκ ημ ακαβκςνζζιέκμ ημζκςκζηά
επάββεθια ηδξ ιμδίζηναξ, ημ μπμίμ ζοκάδεζ ηαζ ιε ηα ήεδ ηδξ επμπήξ πμο ήεεθακ ηζξ
βοκαίηεξ ζημ ζπίηζ ηαζ υπζ ζημκ δδιυζζμ πχνμ. Ξμ Ηονζαηυ πμθείμ είπε ιαηνά πμνεία ζημκ
πνυκμ, αθμφ θεζημφνβδζε ιέπνζ ημ 1973 ςξ ηιήια ηδξ Γπαββεθιαηζηήξ ηαζ Οζημηονζηήξ
πμθήξ ηδξ Γκχζεςξ ηςκ Γθθδκίδςκ. Νηδ Νπμθή αοηή –αθθά υπζ ζημ ηονζαηάηζημ ζπμθείμ–
ζοκακηάιε απυ ημ 1911 ηδ δζδαζηαθία ηδξ δαηηοθμβνάθδζδξ, ιέζα απυ ηδκ μπμία δ
Νπμθή ζηνέθεηαζ ζηζξ βοκαίηεξ πμο πνμζαθέπμοκ ζημκ αζμπμνζζιυ απυ ηδ
δδιμζζμτπαθθδθία (Λαννέκ, 1890: 3-4· Λαννέκ, 1891: 2-3· Ναθίιπα, 2002: 215-240·
Εμναζίδμο, 1995: 218-19).
Ώπυ ημ 1904 ςξ ημ 1939 θεζημφνβδζε ζηδ ζδιακηζηυηενδ ενβαημφπμθδ ηδξ επμπήξ,
ημκ Λεζναζά, ημκ, ημ άθθμ εθθδκζηυ ηονζαηάηζημ ζπμθείμ βζα ενβάηνζεξ πμο ιαξ εκδζαθένεζ
εδχ. Νφιθςκα ιε ημ ηαηαζηαηζηυ ημο οκδέζιμο Ηονζχκ πνμξ Πνμζηαζίακ ηδξ Γνβάηζδμξ
–ημο βοκαζηείμο ζοθθυβμο ιε θζθακενςπζηυ παναηηήνα πμο ημ οπμζηήνζγε– ζημπυξ ημο
ζπμθείμο αοημφ ήηακ «δ δεζηή ηαζ οθζηή πνμζηαζία ηαζ δ ζπεηζηή ιυνθςζζξ ημο ενβαηζημφ
βοκαζηείμο πθδεοζιμφ ηδξ πυθεςξ Πεζναζχξ». Νημ Ηονζαηυ πμθείμ ημο Λεζναζά πμο
δζαζνμφκηακ ζε έλζ ηάλεζξ, μζ ενβάηνζεξ δζδάζημκηακ: Ώκάβκςζδ, Γναθή, Θνδζηεοηζηά,
Ώνζειδηζηή, Λαηνζδμβναθία, Δζημνία, Γεςβναθία, Οβζεζκή ηαζ Κζηζαηή Κζημκμιία. ξ
ακχηενδ ζπμθή ημο Εονζαημφ Νπμθείμο θεζημονβμφζε απυ ημ 1935 δ Γπαββεθιαηζηή
Οζημηονζηή πμθή «Ε Ιέθζζζα» ιε ηιήιαηα ημπηζηήξ/ναπηζηήξ-πεζνμηεπκίαξ, ηαπέθςκ ηαζ
δακηεθχκ. Ξμ Ηονζαηυ πμθείμ ημο Λεζναζά θεζημονβμφζε ιε ανπέξ ενβμζηαζζαηήξ
πεζεανπίαξ, ηαζ ζοκέααθε χζηε κα πεζναβςβείηαζ ιε αζηζηά πνυηοπα δ ζοιπενζθμνά ηςκ
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ενβαηνζχκ ηαζ κα ελαζθαθίγεηαζ βζα ημοξ ενβμδυηεξ πεζεανπδιέκμ ενβαηζηυ δοκαιζηυ.
Ώπυ ηδκ πθεονά ημοξ ηαζ μζ ενβάηνζεξ ιε ηα εθυδζα πμο απμηημφζακ, αθθά ηαζ ιε ηδ
δζαιεζμθάαδζδ ηςκ θζθακενχπςκ ηονζχκ, δζαζθάθζγακ πζμ εφημθδ πνυζααζδ ζηδκ
αβμνά ενβαζίαξ (Ναθίιπα, 2002: 240-257· ΐθ. ηαζ ΑΖΔΏ, θάηεθμξ ημο οκδέζιμο Ηονζχκ
Πεζναζχξ πνμξ Πνμζηαζίακ ηδξ Γνβάηζδμξ).
Νε δζαθμνεηζηυ ζδεμθμβζηυ ηθίια πμο εκηάζζεζ ηα βοκαζηεία αζηήιαηα ζε πμθζηζηυ
πθαίζζμ δζεηδζηήζεςκ ηζκείηαζ έκα άθθμ ηονζαηάηζημ ζπμθείμ βζα ενβάηνζεξ πμο ζδνφεδηε
ζηδκ Ώεήκα ημ 1911. Λνυηεζηαζ βζα ημ Ηονζαηυκ πμθείμκ Γνβαηνζχκ ημ μπμίμ δεκ
οπμζηδνζγυηακ απυ ηάπμζμ βοκαζηείμ θζθακενςπζηυ ζςιαηείμ, αθθά απυ ημ Γνβαηζηυ
Ηέκηνμ Αεδκχκ. Γ ενβαζία βζα ηζξ βοκαίηεξ, βζα αοηυ ημ Ηονζαηυ πμθείμ, δεκ απμηεθμφζε
δεζηή απεζθή ηαζ ακαβηαίμ ηαηυ αθθά ημζκςκζηυ αβαευ –πμο ιπμνμφζε κα ζοκοπάνπεζ ιε
ημ μζηζαηυ ζδεχδεξ– εθυζμκ έηζζ μζ βοκαίηεξ εα ελαζθάθζγακ ημζκςκζηή ηαζ μζημκμιζηή
ακελανηδζία. Απζπθέμκ, δ δεζημπμίδζδ ηςκ ενβαηνζχκ πμο πνέζαεοακ ηα άθθα ζπμθεία,
εδχ βζκυηακ ακηζθδπηή ςξ ιυνθςζδ ηαθήξ ζοιπενζθμνάξ. Νημ ηνζεηέξ πνυβναιιά ημο
ζπμθείμο αοημφ –πμο ζπδιαημπμζήεδηε ιε ηδ αμήεεζα ημο Δ. Γθδκμφ ηαζ εθανιυζηδηε
απυ ημ 1912– ζοκακηάιε ηαζ ηδκ Ώπθή Ζμβζζηζηή ηαζ Εαηαζηζπμβναθία πανάθθδθα ιε ηδ
Γναθή, ηδκ Ώκάβκςζδ (ζηδκ «ημζκή μιζθμοιέκδ ιε εθεφεενδ ή απθμπμζδιέκδ
μνεμβναθία»), ηδκ Ώνζειδηζηή, ηδκ Οβζεζκή-Κζημηονζηή, ημ Ξναβμφδζ ηαζ ηδκ Δπκμβναθία.
Ηάθζζηα, οπήνπε ηαζ ιζα ηέηανηδ «ακςηένα» ηάλδ, υπμο μζ ιαεήηνζεξ δζδάζημκηακ
παζδμημιία ηαζ –πνμαζνεηζηά– ηδ βαθθζηή βθχζζα ςξ επαββεθιαηζηυ εθυδζμ. Ξμ Ηονζαηυ
πμθείμ ιεηαηνάπδηε ημ 1921 ζε ιμνθςηζηυ-ημζκςκζηυ ζςιαηείμ ηαζ μ φκδεζιμξ
Γθθδκίδςκ οπέν ηςκ Δζηαζςιάηςκ ηδξ Γοκαζηυξ ακέθααε ηδ ζοκέπζζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο,
μνβακχκμκηαξ δίιδκα ηιήιαηα επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ, υπμο μζ ιαεήηνζεξ
δζδάζημκηακ ακεμδεηζηή, ημιιςηζηή, ημπηζηή-ναπηζηή, πζθμπμζία ηαζ ηαηαζηεοή
ζηδεμδέζιςκ (Ναθίιπα, 2002, 257-269· Θεμδςνμπμφθμο, 1915: 75-83). Γ φπανλδ
Ζμβζζηζηήξ ηαζ Γαθθζηχκ ζημ πνυβναιια, δείπκεζ ζηδκ πνάλδ ημ εκδζαθένμκ ηςκ
ζοκηεθεζηχκ ημο ζπμθείμο βζα δζεφνοκζδ ηςκ επαββεθιαηζηχκ μνζγυκηςκ ηςκ βοκαζηχκ.
Θα ακαθενεμφιε ζηδ ζοκέπεζα επζβναιιαηζηά ζε ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ημο
αθελακδνζκμφ ηονζαηάηζημο ζπμθείμο απυ ηα ηνία πνμακαθενεέκηα εθθαδζηά ηονζαηάηζηα
ζπμθεία:

Έκαξ ααζζηυξ ζημπυξ ημο αθελακδνζκμφ ζπμθείμο ήηακ κα ζοιαάθεζ ζηδκ
εδναίςζδ/εκίζποζδ ηδξ εεκζηήξ ηαοηυηδηαξ ηςκ ιαεδηνζχκ ημο. Αοκυδημ είκαζ υηζ αοηή δ
δζάζηαζδ δεκ εκημπίγεηαζ ζημοξ ζημπμφξ ηςκ εθθαδζηχκ ζπμθείςκ, ακ ηαζ ζε αοηά
δδθχκεηαζ ζοπκά δ πνυεεζδ εκίζποζδξ ημο παηνζςηζζιμφ ηςκ Αθθδκίδςκ.

Ηέζα απυ ηδ θεζημονβία ηςκ εθθαδζηχκ ηονζαηάηζηςκ ζπμθείςκ παναηδνμφιε ηδ
ζηαδζαηή δζαδζηαζία ιεηαζπδιαηζζιμφ ηδξ ιυνθςζδξ βζα ηζξ βοκαίηεξ ζε επαββεθιαηζηή
ιε ηδκ εζζαβςβή ακάθμβςκ ιαεδιάηςκ (ζοπκά ελεθίζζμκηαζ ηαζ ζε ζπμθέξ εηιάεδζδξ
επαββεθιάηςκ πμο πνμζζδζάγμοκ ζηδ βοκαζηεία θφζδ). Ξμ αθελακδνζκυ ζπμθείμ υιςξ πμο
ζδνφεδηε ανβυηενα απυ ηα ηνία πνμακαθενεέκηα ζπμθεία ζηδκ Αθθάδα ηαζ θεζημονβμφζε
ζε άθθμ ημζκςκζηυ-μζημκμιζηυ πθαίζζμ, πανείπε απυ ηδκ ανπή πανάθθδθα ιε ηδ
ζημζπεζχδδ βεκζηή ιυνθςζδ ηαζ πναηηζηή-επαββεθιαηζηή.

Νηα ηονζαηάηζηα ζπμθεία ηδξ Αθθάδαξ ζοκακηάιε ζηδκ πνμζπάεεζα βζα πανμπή
επαββεθιαηζηχκ εθμδίςκ ζηζξ βοκαίηεξ ιαεήιαηα απυ ημκ πχνμ ηδξ ημπηζηήξ/ναπηζηήξ
ηαζ βεκζηυηενα ηδξ πεζνμηεπκίαξ. Ώκηίεεηα, ζημ αθελακδνζκυ ζπμθείμ απυ ηδκ ανπή
εζζάβμκηαζ ιαεήιαηα –δ Αθθδκζηή ηαζ Γαθθζηή Δαηηοθμβναθία ηαζ Νηεκμβναθία, ηα
Αιπμνζηά ηαζ ηα Γαθθζηά– ιε ζηυπμ ηδ δζεφνοκζδ ηςκ ζοκυνςκ ζηα επαββέθιαηα βζα ηζξ
βοκαίηεξ ηςκ ενβαηζηχκ ζηνςιάηςκ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ηδκ ημζκςκζηή ημοξ άκμδμ.
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Νδιεζχκμοιε επίζδξ πςξ δζδαζηαθία βαθθζηήξ βθχζζαξ δεκ ζοκακηάιε ζηα ηονζαηάηζηα
ζπμθεία ζηδκ Αθθάδα (ιυκμ πνμαζνεηζηά ζηδκ ακχηενδ ηάλδ ημο ζπμθείμο ημο ΑΕΏ). Νημ
ζπμθείμ ηδξ Ώθελάκδνεζαξ υιςξ δ δζδαζηαθία ηδξ ήηακ ζδιακηζηή, εθυζμκ ήηακ
πνμαπαζημφιεκμ βζα μπμζαδήπμηε άζηδζδ επαββέθιαημξ ζηδκ ακηαβςκζζηζηή
πμθοπμθζηζζιζηή ημζκςκία ηδξ πυθδξ.

Δφμ αηυιδ εκδζαθένμοζεξ δζαθμνέξ πμο αλίγεζ κα ακαθένμοιε, βζαηί είκαζ
εκδεζηηζηέξ ημο ηνυπμο πμο ακηζθαιαάκμκηακ ημκ ζημπυ ηςκ ζπμθείςκ αοηχκ ζηδκ
Αθθάδα ηαζ ηδκ Ώίβοπημ:
α. Ξα ηονζαηάηζηα ζπμθεία ηδξ Αθθάδαξ θεζημονβμφζακ Εονζαηέξ απυβεοια ηαζ υπζ πνςί,
χζηε κα ιπμνμφκ μζ ιαεήηνζεξ κα παναημθμοεμφκ ηδ Θεία Ζεζημονβία (Ναθίιπα, 2002:
212). Ώκηίεεηα, ζημ αθελακδνζκυ ηονζαηάηζημ ζπμθείμ ηα ιαεήιαηα δζδάζημκηακ Εονζαηέξ
πνςί, χζηε μζ ιαεήηνζεξ κα είκαζ λεημφναζηεξ, αθθά ηαζ κα απμθεφβμοκ ημοξ ηζκδφκμοξ
πμο ζοκεπάβμκηακ μζ κοπηενζκέξ έλμδμζ. Απζπθέμκ απυ ημ πνυβναιια ημο αθελακδνζκμφ
ζπμθείμο απμοζζάγμοκ ηα Θνδζηεοηζηά.
α. Κζ δζδάζημκηεξ ηαζ ζηζξ δφμ πχνεξ ζοκήεςξ πνμζέθενακ ενβαζία αιζζεί. ζηυζμ, ζηα
εθθαδζηά ζπμθεία δεκ ήηακ απαναίηδημ κα έπμοκ ακαβκςνζζιέκα πηοπία (θπ. ζοπκά ηα
Θνδζηεοηζηά ηα δίδαζηακ ζενείξ). Ώκηίεεηα, μζ δζδάζημκηεξ ζημ αθελακδνζκυ είπακ
ακαβκςνζζιέκα δζπθχιαηα ακάθμβα ιε ηδκ εζδζηυηδηά ημοξ.
Νοιπεναζιαηζηά, ζηδκ πμθφπνμκδ πμνεία ημο ημ Ηονζαηάηζημ πμθείμ Γνβαηίδςκ
Αζβφπημο πανείπε ζηζξ εκδεείξ βοκαίηεξ ηδξ εθθδκζηήξ αζβοπηζχηζηδξ πανμζηίαξ
αθθααδηζζιυ ηαζ επαββεθιαηζηή ιυνθςζδ, ηα μπμία πανάθθδθα ιε ηδκ έιθαζδ ζηδκ
εδναίςζδ/εκίζποζδ ηδξ εεκζηήξ ηαοηυηδηαξ απμηέθεζακ ενβαθεία εκζςιάηςζδξ ζηδκ
πανμζηζαηή ημζκυηδηα ηαζ ζηζξ αλίεξ ηδξ ηαζ ζοκέααθακ ζηδ ζοζπείνςζδ βφνς απυ ημκ
εθθδκζηυ πονήκα, μ μπμίμξ ανζζηυηακ οπυ ηδκ απεζθή δζάποζδξ ζηδκ πμθοπμθζηζζιζηή
αζβοπηζαηή ημζκςκία ηδξ επμπήξ. Απζπθέμκ, ιε μθμηθδνςιέκδ ζπμθζηή δμιή, πθήνεξ
πνυβναιια ηαζ ακαβκςνίζζιμοξ απυ ηδκ βφνς ημζκςκία ηίηθμοξ ζηήνζλε ηδκ εθθδκίδα
ενβαγυιεκδ βοκαίηα ιε επαββεθιαηζηά εθυδζα, χζηε κα ιπμνέζεζ κα δζεηδζηήζεζ ηαζ κα
ηαηαηηήζεζ ημζκςκζηή ακαβκχνζζδ.
Ξμ Ηονζαηάηζημ πμθείμ Γνβαηίδςκ Αζβφπημο άκμζλε κέεξ επαββεθιαηζηέξ πνμμπηζηέξ
ζηζξ ενβαγυιεκεξ βοκαίηεξ ηδξ επμπήξ, ζοκέααθε ζημκ επακαπνμζδζμνζζιυ ηςκ βοκαζηείςκ
δοκαημηήηςκ ηαζ ζηδ δζεφνοκζδ ηδξ βοκαζηείαξ ζθαίναξ δναζηδνζυηδηαξ ιε εηπαίδεοζδ
πμο έδζκε ζηδ βοκαίηα δοκαηυηδηα βζα ημζκςκζηή ηαζ επαββεθιαηζηή δναζηδνζυηδηα ζημκ
δδιυζζμ πχνμ. Δεκ είκαζ ηοπαίμ υηζ δ θήιδ ημο ζηδκ αθελακδνζκή ημζκςκία ήηακ ιεβάθδ.
Παναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ απυ ημ ζπμθείμ δεκ απμηθείμκηακ «ηαζ εήθεα θμζηχκηα εζξ
ημπζηάξ ζπμθάξ ηαζ δδ αθθμβθχζζμοξ» (Λνυβναιια Εονζαηάηζημο Νπμθείμο βζα ημ 193435). Ηε άθθα θυβζα ημ ηονζαηάηζημ ζπμθείμ πνμζείθηοε ηαζ ενβαγυιεκεξ πμο δεκ είπακ
εθθδκζηή εεκζηυηδηα (ΑΝΑΏ, 1934: 27) (ίζςξ ηάπμζεξ απυ αοηέξ ήηακ παζδζά ιζηηχκ βάιςκ
ιε Έθθδκεξ ηαζ αθθμδαπμφξ βμκείξ). Γζα πανάδεζβια, απυ ηζξ δζαηυζζεξ πέκηε ιαεήηνζεξ
ημο 1931, μζ ηνζακηαιία δεκ είπακ εθθδκζηή εεκζηυηδηα (Λαπηίημξ, 1931: 315). Ώπμδίδμοιε
ηδκ επζηοπία ηαζ ηδ ιαηνμγςία ημο αθελακδνζκμφ ζπμθείμο ζημ υηζ μζ ζηυπμζ ημο ηαζ ημ
πνυβναιιά ημο ήηακ πνμζανιμζιέκα ζηζξ ακάβηεξ ηδξ πανμζηίαξ, αθθά ηαζ ζημ υηζ μζ
ίδζεξ μζ βοκαίηεξ ηςκ ηαηχηενςκ ζηνςιάηςκ ηδξ εθθδκζηήξ πανμζηίαξ ζηδκ Ώίβοπημ είπακ
ζοκεζδδημπμζήζεζ ημκ εειεθζαηυ νυθμ ιζαξ επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ βζα ηδκ επζαίςζδ
ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ακάδεζλή ημοξ ζημ πμθοπμθζηζζιζηυ ακηαβςκζζηζηυ πενζαάθθμκ, υπμο
γμφζακ.
Παναηηδνζζηζηά, ζε ζπεηζηή επζζημθή απυθμζηδξ ημο Ηονζαηάηζημο πμθείμο
Γνβαηίδςκ Αζβφπημο δζααάγμοιε εοπανζζηίεξ, βζαηί, αθμφ παναημθμφεδζε ημ ζπμθείμ, εκχ
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πανάθθδθα ενβαγυηακ ςξ νάπηνζα, πνμζεθήθεδ ζηδκ ηεκηνζηή Δζεφεοκζδ Ξδθεθχκςκ
ημο Ώζβοπηζαημφ ηνάημοξ ηαζ αεθηίςζε ηδκ ημζκςκζηή ηδξ εέζδ.

Γηθόλα 4. Αοπανζζηήνζα επζζημθή απυθμζηδξ ημο Ηονζαηάηζημο πμθείμο
Λδβή: ΑΝΑΏ, 1934: 27
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Τβζεζκήξ
ζηδκ
Γθθάδα!...
Ώκαηηήεδηε
ζηζξ
5-4-2017
απυ
http://www.mixanitouxronou.gr/stin-kouzina-stin-kouzina-m%CE%84afto-ton-tropochlevazan-i-fitites-tin-proti-gineka-pou-isichthi-stin-iatriki-scholi-i-angelikipanagiotatou-ochi-mono-den-egkatelipse-alla-egine-i-proti-kathi/
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1977-2017: 40 ρξόληα Γθπαηδεπηηθήο Ξαδηνηειεόξαζεο
Δξ Ονθία Ναπαδεκεηξίνπ
Πνμσζη. Σι. Γηπαζδεοηζηήξ Ραδζμηδθευναζδξ,
Τπμονβείμ Παζδείαξ, Ένεοκαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ
sofipapadi@minedu.gov.gr

Νεξίιεςε
Γ Αηπαζδεοηζηή Μαδζμηδθευναζδ θεζημονβεί απυ ημ 1977 ιέπνζ ζήιενα ςξ έβηονμξ παναβςβυξ
εηπαζδεοηζημφ μπηζημαημοζηζημφ οθζημφ ηαζ ιεηαζπδιαηίγεηαζ ιεηά ηδκ ρδθζαηή ηδξ ιεηάααζδ ημ
2011. Ηε ηδ δοκαιζηή πμο ιπμνεί κα ακαπηφλεζ, επζηεθεί έκακ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ ημζκςκζηυ νυθμ,
οπμζηδνίγμκηαξ ηδ ζπμθζηή εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία αθθά ηαζ ηδ δζα αίμο ιάεδζδ. Αηπέιπεζ έκα
ζφκμθμ πνμβναιιάηςκ ζηδνζγυιεκςκ ζημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ζπμοδχκ, βεκζηήξ παζδείαξ ηαζ
πθδνμθυνδζδξ, ακαδεζηκφμκηαξ ηζξ ηαζκμηυιεξ εηπαζδεοηζηέξ δνάζεζξ ηαζ ζοκεπχξ επζδνά,
ιαεαίκεζ, ηαεμνίγεζ ζηάζεζξ ηαζ αλίεξ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ ζηδ ιεηέπεζηα γςή ημοξ. Ώλζμπμζχκηαξ ηζξ
ζοκεπχξ ελεθζζζυιεκεξ ηεπκμθμβίεξ ημο δζαδζηηφμο, ηα ζπμθεία ιε εονογςκζηή πνυζααζδ έπμοκ ηδ
δοκαηυηδηα κα αλζμπμζμφκ ημ οθζηυ ηδξ Αηπαζδεοηζηήξ Ξδθευναζδξ ιε ηδ ιμνθή ηςκ ―ιέζςκ νμήξ‖
ηδκ επζεοιδηή ζηζβιή. Γ δζδαζηαθία ααζζζιέκδ ζηα ―ιέζα νμήξ‖ ηαζ ζε μθμηθδνςιέκα ιαεδζζαηά
πενζαάθθμκηα πμο ζηδνίγμκηαζ ζε αοηά επζθένεζ αθθαβέξ ζημκ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ, ειπθέημκηαξ
ημοξ ιαεδηέξ ζε πθμφζζεξ αθθδθεπζδναζηζηέξ ιαεδζζαηέξ ειπεζνίεξ ηαζ ιεηαηνέπμκηάξ ημοξ απυ
παεδηζημφξ δέηηεξ ζε εκενβμφξ ζοιιεηέπμκηεξ. Γ ΑΞ ηαθείηαζ κα δζαιμνθχζεζ έκακ κέμ νυθμ ζημ
ζοκεπχξ ιεηαααθθυιεκμ πενζαάθθμκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ιεεμδμθμβζχκ.
Θέμεηο-θιεηδηά: Γηπαζδεοηζηή Σδθευναζδ, ιέζα νμήξ, αίκηεμ ηαη΄απαίηδζδ, αθθδθεπίδναζδ,
εκενβδηζηή ιάεδζδ, ιάεδζδ οπμζηδνζγυιεκδ απυ αίκηεμ

1. Γηζαγσγή
Γ ηδθευναζδ είκαζ πανμφζα ζηδκ ηαεδιενζκή γςή ηςκ ιαεδηχκ, απμηεθεί έκα πμθφ
ζδιακηζηυ ιέζμ ημζκςκζημπμίδζδξ ηαζ εηπαίδεοζδξ, ―ιζα απυ ηζξ ηονζυηενεξ πδβέξ
ημζκςκζηήξ ιάεδζδξ‖ (Εαράθδξ, 1998). Γ Γηπαζδεοηζηή Σδθευναζδ (ΑΞ) έπεζ ακαδεζπεεί
δζεεκχξ ζε πνμκμιζαηυ ιδπακζζιυ δζάποζδξ ηδξ βκχζδξ ιέζς πνμβναιιάηςκ ελ
απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδξ. Λνμζθένεζ ζημκ ιαεδηή ηδ δοκαηυηδηα κα παναημθμοεεί
εηπμιπέξ ζημ ζπίηζ ή ζημ ζπμθείμ πμο αημθμοεμφκ ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια πμοδχκ
(ΏΛΝ) ή άθθα εέιαηα εονφηενμο εκδζαθένμκημξ υπςξ δ ημζκςκζηή αβςβή, αβςβή οβείαξ,
πενζααθθμκηζηή ηαζ δζαπμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ ηαζ κα πνμζεββίγεζ ηδ βκχζδ ιε ηείιεκμ
(αθήβδζδ, δζάθμβμοξ), ήπμ ηαζ εζηυκα (ΐαζάθα, 2001). Απζπθέμκ, ζοιαάθθεζ ζδζαίηενα ζηδκ
πνυηθδζδ εκδζαθένμκημξ, ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ πνμζμπήξ, ζηδκ επελήβδζδ πμθφπθμηςκ
θαζκυιεκςκ ηαζ ζηδκ απμζαθήκζζδ δφζημθςκ εκκμζχκ πμο είκαζ δφζημθμ κα ελδβδεμφκ
απμηθεζζηζηά ιε ημκ πνμθμνζηυ θυβμ ή ιε βναπηυ ηείιεκμ.
Ηε ηδ πνήζδ ηςκ εονογςκζηχκ οπδνεζζχκ ηαζ ηζξ ηεπκμθμβίεξ ημο δζαδζηηφμο, δίκεηαζ
ιζα κέα δζάζηαζδ ζηδ ζφβηθζζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ηδθευναζδξ ηαζ ηςκ κέςκ ιέζςκ ζηδκ
εηπαίδεοζδ. Ηε ηδκ πνμζθμνά ηδξ μπηζημαημοζηζηήξ αθήβδζδξ ηαζ ηδκ ζηακυηδηα
δδιζμονβίαξ “εζημκζηχκ ιαεδζζαηχκ πενζααθθυκηςκ”, δ ζφβηθζζδ ηςκ ηεπκμθμβζχκ
απμηεθεί ζήιενα ιζα πνυηθδζδ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ. Ηζα αηυια πνυηθδζδ βζα ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ είκαζ κα ακαβκςνίζμοκ ηδκ αλία ηαζ ηζξ εοηαζνίεξ ηςκ κέςκ ρδθζαηχκ
μπηζημαημοζηζηχκ ιέζςκ ηαζ κα ηαηακμήζμοκ υηζ απμηεθμφκ ζζπονά, ηαζκμηυια ηαζ
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δδιζμονβζηά ζημζπεία πμο εα ειπθμοηίζμοκ ηδ δζδαζηαθία ημοξ ηαζ ηδ ιάεδζδ (Bijnens et
al. 2004).
Ηε ηδκ είζμδμ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ ημ εηπαζδεοηζηυ αίκηεμ
βίκεηαζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ ααζζηυ ζημζπείμ ιάεδζδξ. Νε αοηυ ημ πθαίζζμ δ
Αηπαζδεοηζηή Μαδζμηδθευναζδ, ςξ παναβςβυξ εηπαζδεοηζημφ ηαζ επζιμνθςηζημφ αίκηεμ
ηαζ ιε ηδ δοκαιζηή πμο ιπμνεί κα ακαπηφλεζ, επζηεθεί έκακ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ ημζκςκζηυ
νυθμ, οπμζηδνίγμκηαξ ηδ ζπμθζηή εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία αθθά ηαζ ηδ δζα αίμο ιάεδζδ.
Νημ άνενμ αοηυ ζηζαβναθμφιε ανπζηά ηδκ ακάπηολδ ηδξ Αηπαζδεοηζηήξ Ξδθευναζδξ
(ΑΞ) ςξ ιζα δζαθμνεηζηή ηδθευναζδ πμο οπδνεηεί ηδ ιάεδζδ, πνμςεεί ηδκ πνμζςπζηή ηαζ
ημζκςκζηή ακάπηολδ ημο εεαηή ηαζ υπζ ηδ αζμιδπακία ηδξ επζημζκςκίαξ. Αζηζάγμκηαξ ζηδκ
Αθθάδα πανμοζζάγμκηαζ ηα ηακάθζα πνμαμθήξ, μζ ιέεμδμζ παναβςβήξ ηαζ μζ εειαηζηέξ
υπμο δυεδηε πνμηεναζυηδηα δδιζμονβίαξ εηπαζδεοηζηχκ αίκηεμ. Νηδ ζοκέπεζα ιε άλμκα ηα
ζοιπενάζιαηα ένεοκαξ ημο 2007 ημο Οπμονβείμο Λαζδείαξ, ηαηαβνάθμκηαζ μζ
εηπαζδεοηζηέξ δνάζεζξ, μζ μπμίεξ ακαπηφπεδηακ οπυ ημκ βεκζηυ υνμ «Ρδθζαηή ιεηάααζδ
ηδξ Αηπαζδεοηζηήξ Μαδζμηδθευναζδξ», ζημπεφμκηαξ ζηδκ οπμζηήνζλδ ημο βναιιαηζζιμφ
ζηα Ηέζα ηαζ ηδξ Κπηζημαημοζηζηήξ Λαζδείαξ ζημ ζφβπνμκμ ζπμθείμ. Ξμ άνενμ
μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδ ζογήηδζδ βζα ημκ νυθμ ηδξ ΑΞ ζηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ
δζαδζηαζίαξ ζηδκ επμπή ημο δζαδζηηφμο.
2. Γθπαηδεπηηθή Πειεόξαζε: ζηνρεύνληαο ζηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε
Ξμ 1910 έβζκε δ εζζαβςβή ηςκ ηαζκζχκ ςξ εηπαζδεοηζηυ ιέζμ ζηα δδιυζζα ζπμθεία ημο
Rochester ζηδ Θέα Ουνηδ. Ηε ηδκ εθεφνεζδ ηδξ ηδθευναζδξ ζοζηδιαημπμζήεδηε δ
αλζμπμίδζδ ηαζκζχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Ξμ εκδζαθένμκ βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή ηδθευναζδ ζηζξ
ΓΛΏ εηθνάζηδηε κςνίξ: μζ εηπαζδεοηζημί πνυαθερακ ηδ δοκαιζηή ηδξ ηδθευναζδξ ςξ
εηπαζδεοηζηυ ενβαθείμ ηαζ επζδίςλακ ηδ εέζπζζδ εηπαζδεοηζηχκ εηπμιπχκ απυ ημ
Εμβηνέζμ. Ξμ 1934, ημ ηναηζηυ Λακεπζζηήιζμ ηδξ Iowa άνπζζε κα ιεηαδίδεζ ιέζς
ηδθευναζδξ, εηπμιπέξ ιαεδιάηςκ ζπεηζηά ιε ηδ ζημιαηζηή οβζεζκή ηαζ ημοξ αζηενζζιμφξ.
Ηεηά απυ πμθθέξ πνμζπάεεζεξ ηαζ δοζημθίεξ θυβς ημο ιδ ειπμνζημφ παναηηήνα ηδξ, δ
εηπαζδεοηζηή ηδθευναζδ ημ 1967 έβζκε επίζδια ―δδιυζζα ηδθευναζδ‖ ηαζ πενζθάιαακε κέεξ
ελμοζζμδμηήζεζξ πμζυηδηαξ ηαζ πμζηζθμιμνθίαξ υπςξ δζεοηνζκίγεηαζ απυ ημ Κυιμ πενί
Δδιμζίςκ Γηπμιπχκ (Public Broadcasting Act) (Wikipedia, 2009).
Γ ΑΞ πνδζζιμπμζεί ηα θεζημονβζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηδξ
ηδθευναζδξ ςξ ιέζμκ, αθθά ιζθάεζ ιία δζαθμνεηζηή βθχζζα πμο οπδνεηεί ηδ ιάεδζδ ηαζ
πνμςεεί ηδκ πνμζςπζηή ηαζ ημζκςκζηή ακάπηολδ ημο εεαηή. Ώνηεηέξ ιεθέηεξ (Auckland,
2000; Dubeck et al., 1988; Gorn et al., 1976) δζενεοκμφκ ηδκ αλζμπμίδζδ ηαζ
απμηεθεζιαηζηυηδηά ηδξ ΑΞ ςξ ιδπακζζιμφ δζάποζδξ ηδξ βκχζδξ ηαζ ςξ πνμξ ηδ
δζδαζηαθία δζαθυνςκ ιαεδιάηςκ. Νφιθςκα ιε ημοξ Singer & Singer (1981) μζ ιαεδηέξ
Δδιμηζηχκ ζπμθείςκ πμο παναημθμοεμφκ ιζηνήξ δζάνηεζαξ ηαζκίεξ ηδξ ΑΞ ηαζ ζηδ
ζοκέπεζα ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζε ζογδηήζεζξ βζα ημ πενζεπυιεκυ ημοξ βίκμκηαζ πζμ
δδιζμονβζημί ηαζ αεθηζχκμοκ ηδκ ηνζηζηή ημοξ ζηέρδ. Ώπυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ ηονζυηενδ
ηνζηζηή πμο βίκεηαζ βζα ηδ πνήζδ ηδξ ΑΞ ζηδ δζδαζηαθία είκαζ υηζ απμηεθεί έκα παεδηζηυ
εηπαζδεοηζηυ ιέζμ ηαζ δεκ πνμςεεί ηδκ εκενβδηζηή ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ χζηε δ
αλζμπμίδζδ ηςκ ηαζκζχκ ηδξ ζηδκ ηάλδ δεκ έπεζ ιεβάθδ επζηοπία (Salomon, 1994).
Νήιενα ηα πνμβνάιιαηά ηδξ ΑΞ δζαηίεεκηαζ ιε εηπμιπή, ζημ δζαδίηηομ ή
ζοκδοαζηζηά. Ανεοκδηέξ (Singer & Singer, 1998, Fisch, 2004) έπμοκ ηαηαθήλεζ υηζ μ
«ηαεμδδβδηζηυξ ηαζ δζεοηνζκζζηζηυξ νυθμξ ημο εκήθζηα-εηπαζδεοηζημφ είκαζ ηαεμνζζηζηυξ
βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ηδθευναζδξ. Νηζξ ιένεξ ιαξ ηςκ αολδιέκςκ
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δζδαηηζηχκ απαζηήζεςκ, ημ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ είκαζ πμθφ πζεακυηενμ κα πνδζζιμπμζδεεί
ιυκμκ εθυζμκ μζ εηπαζδεοηζημί ακηζθδθεμφκ ημκ ηνυπμ πμο ζοκδέεηαζ ιε ημ ΏΛΝ» (Fisch,
2004). Ξμ μπηζημαημοζηζηυ οθζηυ πνμζεέηεζ ιία πναβιαηζηή δζάζηαζδ ηαζ αοεεκηζηυηδηα
ζηδ δζαδζηαζία ιάεδζδξ, γςκηακεφμκηαξ ημ πενζεπυιεκμ ημο ιαεήιαημξ.
3. Γθπαηδεπηηθή Ξαδηνηειεόξαζε ζηελ Γιιάδα: Ζζηνξηθή αλαδξνκή
3.1 Ε ίδξπζε
Νηδκ ΑΜΞ ημ 1977 ζοζηήκεηαζ δ Οπμδζεφεοκζδ Γηπαζδεοηζηήξ Ραδζμθςκίαξ ηαζ Σδθευναζδξ
ιε ζηυπμ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ πμο πανέπεζ δ ναδζμθςκία ηαζ δ ηδθευναζδ
βζα ηδ ιεηάδμζδ ηαεανά εηπαζδεοηζηχκ πνμζπμθζηχκ, ζπμθζηχκ, πακεπζζηδιζαηχκ
πνμβναιιάηςκ (Αθδιενίδα ηδξ Εοαενκήζεςξ, ΦΑΕ 352, 13-4-1977). Ξμκ Ηάνηζμ ημο 1981
δ Δζεφεοκζδ Γηπαζδεοηζηήξ Ραδζμηδθευναζδξ ζοζηήκεηαζ πθέμκ ζημκ Κνβακζζιυ ημο
Οπμονβείμ Λαζδείαξ ιε ημ άνενμ 38 (Αθδιενίδα ηδξ Εοαενκήζεςξ, ΦΑΕ 80, 31-3-1981):
«1. Γζξ ηδκ Ηεκηνζηήκ Τπδνεζίακ ημο Τπμονβείμο Γεκζηήξ Παζδείαξ ηαζ ενδζηεοιάηςκ
ζοκζζηάηαζ Δζεφεοκζζξ Γηπαζδεοηζηήξ Ραδζμ-ηδθεμνάζεςξ, οπαβμιέκδ εζξ ημκ Γεκζηυκ
Γναιιαηέα.
2.Γνβμκ ηδξ Δζεοεφκζεςξ Γηπαζδεοηζηήξ Ραδζμηδθεμνάζεςξ είκαζ δ εθανιμβή
πνμβναιιάηςκ ναδζμθςκζηχκ ηαζ ηδθεμπηζηχκ, δζα ηδκ οπμαμήεδζζκ ηδξ δζδαζηαθίαξ
ηςκ ιαεδιάηςκ εζξ ηαξ δζαθυνμοξ ααειίδαξ ηδξ εηπαζδεφζεςξ, ημκ επαββεθιαηζηυκ
πνμζακαημθζζιυκ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηδκ επζιυνθςζζκ ημο δζδαηηζημφ πνμζςπζημφ , ςξ ηαζ
δ παναημθμφεδζζξ ηδξ θεζημονβίαξ ηαζ απμδυζεςξ ηςκ πνμβναιιάηςκ Γηπαζδεοηζηήξ
Ραδζμηδθεμνάζεςξ.»
«Γ Αηπαζδεοηζηή Μαδζμηδθευναζδ απμηεθεί Δζεφεοκζδ ημο Οπμονβείμο Αεκζηήξ Λαζδείαξ
ηαζ Θνδζηεοιάηςκ ηαζ ηδ θεζημονβία ηδξ, δ μπμία δζέπεηαζ απυ ημ άνενμ 38 ημο
Θ.1143/1981, επμπηεφεζ ηαζ ζοκημκίγεζ μ Ακζαίμξ Δζμζηδηζηυξ Ξμιέαξ Θειάηςκ Απμπηζηχκ
Ηέζςκ Δζδαζηαθίαξ, Αηπαζδεοηζηήξ Μαδζμηδθευναζδξ, ΐζαθζμεδηχκ ηαζ Δζημνζηχκ
Ώνπείςκ ημο Οπμονβείμο, εκχ μ μνβακζζιυξ πνδιαημδμηείηαζ απυ ημκ εηήζζμ ηαηηζηυ
πνμτπμθμβζζιυ ηαζ ημ πνυβναιια δδιμζίςκ επεκδφζεςκ ημο εκ θυβς Οπμονβείμο»
(Hellastat, 2007). H Δζεφεοκζδ Γηπαζδεοηζηήξ Ραδζμηδθευναζδξ (ΔΓΣ) απμηεθεί ηαζκμηυιμ
θμνέα ημο Οπμονβείμο Λαζδείαξ ακαπηφζζμκηαξ ηαζ πνμαάθθμκηαξ ηδθεμπηζηά
πνμβνάιιαηα βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζηδκ Λνςημαάειζα ηαζ
ηδ Δεοηενμαάειζα Αηπαίδεοζδ, ηαεχξ ηαζ εονφηενα ζηδ θασηή επζιυνθςζδ, ηδ
ζοκεπζγυιεκδ εηπαίδεοζδ, ηδ δζα αίμο ιάεδζδ.
3.2 Νξνβνιή θαη δηάζεζε πεξηερνκέλνπ
Ηέπνζ ημ 2013 μζ παναβςβέξ ηδξ ΔΑΞ πνμαάθθμκηακ ιέζα απυ ημ ακμζηηυ ηφηθςια ηδξ
δδιυζζαξ ηδθευναζδξ. Αζδζηυηενα, απυ ημ ακμζηηυ επίβεζμ ακαθμβζηυ ηφηθςια ηδξ ΑΞ1
πνμαάθθεηαζ ημ πνυβναιια ζηδκ Αθθάδα ηαζ απυ ημ δμνοθμνζηυ ρδθζαηυ ηφηθςια
(ERTWorld) ζε δζάθμνεξ πχνεξ ημο ηυζιμο ιε πανμοζία απυδδιμο εθθδκζημφ ζημζπείμο.
Λνμβνάιιαηα ηδξ ΔΑΞ ιεηαδίδμκηακ ηαζ απυ μνζζιέκμοξ ημπζημφξ ηαζ πενζθενεζαημφξ
ηδθεμπηζημφξ ζηαειμφξ ζηδκ Αθθάδα, πνμζακαημθζζιέκμοξ ζηδκ εηπμιπή ηονίςξ
πμθζηζζηζημφ, ιμνθςηζημφ, εκδιενςηζημφ πνμβνάιιαημξ ηαζ απυ ημ Μαδζμθςκζηυ Ίδνοια
ηδξ Εφπνμο. Ηέπνζ ημ 2011 οπήνπε ακμζηηή ζοκενβαζία ηδξ ΔΑΞ ιε ημ Λενζθενεζαηυ
Δίηηομ Ξδθεμπηζηχκ Νηαειχκ UNIMEDIA πμο πενζθάιαακε 11 ημπζημφξ ηδθεμπηζημφξ
ζηαειμφξ ζε υθδ ηδκ Αθθάδα.
Ξα πνμβνάιιαηα ζε ιμνθή αζκηεμηαζεηχκ ηαζ DVD, δζαηίεεκημ ζηδκ Αθθάδα ζε
πακεπζζηήιζα, πμθζηζζηζημφξ ζοθθυβμοξ, ζδνφιαηα, μνβακζζιμφξ ηαζ απ‘ εοεείαξ ζε ζπμθεία
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ιέπνζ ημ 2009. Κιμίςξ ζημ ελςηενζηυ, δζαηίεεκημ ζε παηνζανπεία, πακεπζζηήιζα, πνεζαείεξ,
πνμλεκεία, ζδνφιαηα, ζοθθυβμοξ ηαζ ζπμθεία. Γ ΑΞ είπε ζοκενβαζία ιε ημ πενζμδζηυ
«Μαδζμηδθευναζδ» έςξ ημ 2013, ζημ μπμίμ πανμοζίαγε ημ εαδμιαδζαίμ ηδθεμπηζηυ
πνυβναιια ηαεχξ ηαζ εζδζηή ζεθίδα αθζενςιέκδ ζε εέιαηα ηαζ άνενα πμο αθμνμφκ ζηα
εηπαζδεοηζηά ηδξ πνμβνάιιαηα. Νημ πθαίζζμ ηδξ πνμαμθήξ ημο ένβμο ηδξ ζοιιεηείπε ηαζ
ζοκεπίγεζ κα ζοιιεηέπεζ ζε θεζηζαάθ εηπαζδεοηζηχκ ηαζκζχκ ημο εζςηενζημφ υπςξ «Ώβχκ»,
«Φεζηζαάθ Κθοιπίαξ» ηαζ ημο ελςηενζημφ υπςξ ηδξ Amiens, Helsinki, Rovereto Δηαθίαξ,
Δνάκ, Δαπςκίαξ ζδιεζχκμκηαξ ανηεηέξ δζαηνίζεζξ.
3.3 Νεξηερφκελν
Ξα πνμβνάιιαηα ηδξ Αηπαζδεοηζηήξ Μαδζμηδθευναζδξ εκηάζζμκηαζ ζε ηνεζξ ααζζηέξ
ηαηδβμνίεξ εηπμιπχκ: ζπμθζηέξ, επζιμνθςηζηέξ, εκδιενςηζηέξ. Κζ ζπμθζηέξ εηπμιπέξ
οπμζηδνίγμοκ ηζξ ακάβηεξ ηςκ ΏΛΝ, μζ επζιμνθςηζηέξ εηπμιπέξ ακαθένμκηαζ ζε εέιαηα
ζπεηζηά ιε ηδκ ηέπκδ, ημ εέαηνμ, ημκ πμνυ, ή ηδκ ακάδεζλδ πμθζηζηχκ ηαζ ηαζκμηυιςκ
δνάζεςκ ημο Οπμονβείμο. Κζ δε βεκζηυηενα εκδιενςηζηέξ εηπμιπέξ έπμοκ ιζα εονφηενδ
ημζκςκζηή δζάζηαζδ, ιε εέιαηα υπςξ πενζαάθθμκ, κανηςηζηά, άημια ιε εζδζηέξ
εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ, ναηζζζιυξ.
Κζ εειαηζηέξ εκυηδηεξ, ζηζξ μπμίεξ έπμοκ παναπεεί εηπαζδεοηζηά αίκηεμ υπςξ έπμοκ
δζαιμνθςεεί ζηα πνυκζα ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ, είκαζ: Ώεθδηζζιυξ, Ώβςβή Οβείαξ, Γθχζζα,
Αζδζηή Ώβςβή, Απζζηήιδ ηαζ Ξεπκμθμβία, Θέαηνμ (ανπαίμ, κεχηενμ), Δζημνία ηαζ
Ώνπαζμθμβία, Ζμβμηεπκία, Λμθζηζηή ηαζ Εμζκςκζηή Ώβςβή, Λνςημαάειζα Αηπαίδεοζδ,
Λενζαάθθμκ ηαζ Κζημθμβία, Ξέπκδ, Φζθμζμθία, Ξεπκζηή Απαββεθιαηζηή Αηπαίδεοζδ,
Ροπμθμβία ηαζ Εμζκςκζμθμβία.
Απζπθέμκ δ ΔΑΞ «εκμζηίαγε» («πνμιήεεζα» ή «εκμζηίαζδ» πκεοιαηζηχκ δζηαζςιάηςκ
βζα μνζζιέκμ πνυκμ ή ανζειυ επακαθήρεςκ) έημζιεξ αζκηεμηαζκίεξ, εθθδκζηήξ ή λέκδξ
πνμέθεοζδξ ζηζξ εειαηζηέξ Ξέπκδ & Λμθζηζζιυξ, Οβεία & Δζαηνμθή, Εοηθμθμνζαηή Ώβςβή,
Νελμοαθζηή Ώβςβή, Αθθδκζηή & Ιέκδ Ζμβμηεπκία, Θεαηνζηή Λαζδεία, Γεςβναθία Αθθάδαξ,
Αθθδκζηά Ημοζεία, ΐογακηζκή Δζημνία, Φναβημηναηία, Θευηενδ Αθθδκζηή Δζημνία, Απζζηήιδ
& Ξεπκμθμβία, ΐζμθμβία, Γεςθμβία, Λενζαάθθμκ, Ροπμθμβία, Αθθδκζηή Γθχζζα, Πδιεία. Εαηά
ηδκ πενίμδμ ημο 1995-2005 οπήνπε έιθαζδ ζηδκ πνμαμθή πνμβναιιάηςκ βζα ηδ
δζδαζηαθία Ιέκςκ Γθςζζχκ (Ώββθζηά, Γαθθζηά, Δηαθζηά, Δζπακζηά, Γενιακζηά, Δαπςκζηά). Γ
πνμαμθή ζοκμδεουηακ απυ έκηοπμ οπμζηδνζηηζηυ οθζηυ ππ. μδδβίεξ / πνμηάζεζξ ζπεηζηά
ιε ημκ ηνυπμ πνήζδξ ηαηά ηδ δζδαζηαθία, ημ μπμίμ δζακέιεημ απυ ημ πενζμδζηυ
«Μαδζμηδθευναζδ».
3.4 Ναξαγσγή
Κ ζπεδζαζιυξ ημο πνμβνάιιαημξ απυ ηδ ΔΑΞ, δ παναβςβή ηαζ «εκμζηίαζδ» εηπαζδεοηζημφ
οθζημφ βίκεηαζ ιε αάζδ ηζξ ακάβηεξ οπμζηήνζλδξ ηςκ ΏΛΝ, ηζξ ακάβηεξ πμο πνμηφπημοκ
απυ ημ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ηζξ ακάβηεξ πνμαμθήξ ηαζκμηυιςκ δνάζεςκ ημο
Οπ.Λαζδείαξ (Λαπαδδιδηνίμο, 2007). Γ δζαδζηαζία πμο αημθμοεείηαζ λεηζκά ιε ημκ
εκημπζζιυ ηςκ εθθείρεςκ ακαθμνζηά ιε ηδ εειαημθμβία ζε ζπέζδ ιε ημ ΏΛΝ, ημκ
ζπεδζαζιυ ηαηαθυβμο ιε οπμρήθζεξ εειαηζηέξ αάζεζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμθζηζηχκ, ηδξ
επζηαζνυηδηαξ ηαζ ηα αζηήιαηα ηδξ ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ ηαζ ηαηαθήβεζ ζηδκ ηεθζηή
επζθμβή ηςκ εειαηζηχκ. Γζα ηάεε πνυβναιια πνμηαεμνίγμκηαζ δ ζηδκμεεηζηή πνμζέββζζδ
ηαζ ηα ιέζα πμο απαζημφκηαζ, υπςξ δ δζεκένβεζα ζοκεκηεφλεςκ ιε εζδζημφξ, δ ζοιιεημπή
δεμπμζχκ, ιμοζζηχκ, πμνεοηχκ βζα ηδ δναιαημπμίδζδ ή ηδκ αθήβδζδ, δ θφζδ ηαζ δ
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δζάνηεζα ηςκ εζςηενζηχκ ηαζ ελςηενζηχκ βονζζιάηςκ, δ πνήζδ εζδζηχκ ηεπκζηχκ ιέζςκ
(animation, 3D, εζδζηέξ θήρεζξ) ηαζ αηυιδ δ ζοββναθή ημο ηεθζημφ ζεκανίμο.
Νηδ ζοκέπεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ απμηοπχκμκηαζ ακαθοηζηυηενα μ ζημπυξ ηαζ μζ
επζιένμοξ ζηυπμζ ημο πνμβνάιιαημξ ζηζξ εειαηζηέξ πμο έπμοκ επζθεβεί, πναβιαημπμζείηαζ
επζζηδιμκζηή ένεοκα ιε ηδκ αλζμπμίδζδ πμθθαπθχκ πδβχκ ηαζ ζοββνάθεηαζ ημ
πνμηεζκυιεκμ ανπζηυ ζεκάνζμ. Ξμ ζεκάνζμ πνμηφπηεζ απυ ηδ ζοκενβαζία εηπαζδεοηζηχκ ιε
εζδζημφξ επζζηδιμκζημφξ ζοκενβάηεξ ή ειπεζνμβκχιμκεξ ακάθμβα ιε ηζξ ζδζαίηενεξ
βκςζζμθμβζηέξ ηαζ θμζπέξ απαζηήζεζξ ηάεε πνμβνάιιαημξ. Αηηυξ ηδξ ζοκενβαζίαξ ιε
εηαζνίεξ παναβςβήξ, βζα ημκ απμηεθεζιαηζηυηενμ ζπεδζαζιυ ηςκ πνμβναιιάηςκ δ ΔΑΞ
έπεζ ζοκενβαζεεί, ιε έβηνζημοξ θμνείξ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ακαθένμκηαζ εκδεζηηζηά μζ
αηυθμοεμζ:
Ίδνοια Αοβεκίδμο (βζα ηδκ παναβςβή εηπμιπχκ αζηνμκμιίαξ ηαζ δζαζηδιζηήξ
ηεπκμθμβίαξ)
Ηαεδιαηζηυ Ξιήια- Ξμιέαξ Δζδαηηζηήξ (βζα ηδ ζοιπαναβςβή πνμβναιιάηςκ
οπμδεζβιαηζηήξ δζδαζηαθίαξ βζα ημ Γοικάζζμ ηαζ Ζφηεζμ) & Λαζδαβςβζηυ Ξιήια Δδιμηζηήξ
Αηπαίδεοζδξ Λακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ
Ημνθςηζηά Δκζηζημφηα (Γαθθζηυ, Γηαίηε, Δηαθζηυ) ηαζ Λνεζαείεξ (Δζπακζηή, Δαπςκζηή) βζα
ηδκ οπμζηήνζλδ πνμβναιιάηςκ Ιέκςκ Γθςζζχκ
Αεκζηυ Εέκηνμ Ξεηιδνίςζδξ, Δζεφεοκζδ Λμθοιέζςκ ηδξ ΑΜΞ
Οπμονβεία, ΐμοθή ηςκ Αθθήκςκ, Λαζδαβςβζηυ Δκζηζημφημ Εφπνμο
Ημοζείμ Γμοθακδνή, Unicef, Εέκηνμ Θεναπείαξ Αλανηδιέκςκ Ώηυιςκ
Ακδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ ζοκενβαζία ιεηαλφ ηδξ ΔΑΞ ηαζ Λαζδαβςβζημφ
Δκζηζημφημο Εφπνμο, ζημ πθαίζζμ ημο ικδιμκίμο εηπαζδεοηζηήξ ζοκενβαζίαξ Αθθάδαξ –
Εφπνμο (2005), ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ πναβιαημπμζήεδηακ ακηαθθαβέξ εηπαζδεοηζηχκ
ηαζκζχκ ηαζ δομ ζοιπαναβςβέξ: δ πνχηδ «Δφμ θασημί γςβνάθμζ: Θευθζθμξ–Εηάζζαθμξ»,
«πναβιαηεφεηαζ ημ αίμ ηαζ ηδκ πμθζηεία ηςκ δφμ θασηχκ γςβνάθςκ ηαεχξ ηαζ ημ
ηαθθζηεπκζηυ ημοξ ένβμ ιε ηνυπμ χζηε κα δζαθακεί ημ ημζκυ πμθζηζζιζηυ οπυααενμ ηςκ
δφμ δδιζμονβχκ» (2007) ηαζ δ δεφηενδ «Νεθένδξ-Δζαιακηήξ: Κ ηυζιμξ ηδξ Εφπνμο»,
(2010).
Γ ΔΑΞ ηαηά ηα έηδ 2000-2007 έπεζ δδιζμονβήζεζ ιζα ζεζνά απυ εηπαζδεοηζηέξ
ηαζκίεξ/ζεζνέξ ηαθφπημκηαξ ημοξ 15 ζοκμθζηά εειαηζημφξ ημιείξ πμο πνμακαθένεδηακ.
Νημ Δζάβναιια 1 πανμοζζάγεηαζ δ ελέθζλδ ηςκ ιεβεεχκ παναβςβήξ, υπμο παναηδνείηαζ
ιία ηαεμδζηή πμνεία ιε ηάζεζξ ακαζηνμθήξ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία δζεηία (ςξ πνμξ ηδ
δζάνηεζα παναβςβήξ).
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Δζάβναιια 1: Αλέθζλδ ιεβεεχκ παναβςβήξ (2000 – 2007)
Νηα επυιεκα δφμ δζαβνάιιαηα 2, 3 πανμοζζάγμκηαζ δ πμζμζηζαία ηαηακμιή ηδξ ζοκμθζηήξ
παναβςβήξ ηαηά ηφνζμ εειαηζηυ ημιέα, ηυζμ ζε πθήεμξ ηαζκζχκ/ζεζνχκ υζμ ηαζ ζε
δζάνηεζα ηςκ πνμβναιιάηςκ (Έηεεζδ Λεπναβιέκςκ ΔΑΞ, 2000-2007). Νε ζοκδοαζιυ
πθήεμοξ ηαζ δζάνηεζαξ, μ Ώεθδηζζιυξ ηαηαθαιαάκεζ ηδκ πνχηδ εέζδ θυβς ζδζαίηενα
αολδιέκδξ παναβςβήξ ηαηά ημ έημξ 2000 (27 παναβςβέξ ηαηά ημ έημξ απυ ημ ζφκμθμ
ηςκ 41 ζοκμθζηά παναβςβχκ βζα ημκ αεθδηζζιυ ηαζ απμοζία ηαηά ηα ηεθεοηαία έηδ). Ξα
παζδζηά πνμβνάιιαηα ανίζημκηαζ ζηδ δεφηενδ εέζδ, ιε ζηαεενή πανμοζία ζε υθμ ημ
δζάζηδια. Ώημθμοεμφκ δ Δζημνία ηαζ Ώνπαζμθμβία ιε ζηαεενή επίζδξ πανμοζία, δ Ξέπκδ ιε
πμθφ εκημκυηενδ υιςξ πανμοζία ηαηά ηδκ ανπή ηδξ πενζυδμο (25 παναβςβέξ ζηδ δζεηία
2000 – 2001 απυ ημ ζφκμθμ ηςκ 34 αθθά ηαζ επακειθάκζζδ ημ 2007 ιε 4 παναβςβέξ), δ
Απζζηήιδ & Ξεπκμθμβία ηαζ δ Λμθζηζηή & Εμζκςκζηή Ώβςβή ιε ζηαεενή πανμοζία.
Λοιπά
22,6%
Αγωγή Υγείας
8,2%

Πολιηική και
Κοινωνική
Αγωγή
9,3%
Ιζηορία και
Αρταιολογία
10,0%

Αθληηιζμός
14,7%
Τέτνη
13,6%

Παιδικά /
Σηοιτειώδης
Εκπαίδεσζη
11,5%
Επιζηήμη και
Τετνολογία
10,0%

Δζάβναιια 2: Λμζμζηζαία ηαηακμιή παναβςβήξ ακά ηφνζμ εειαηζηυ ημιέα αάζεζ ημο
ζοκμθζημφ ανζειμφ πνμβναιιάηςκ (2000 – 2007)
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Νδιεζχκεηαζ υηζ ηαηά ηα έηδ 2002 – 2003 δδιζμονβήεδηακ ζοιπθδνςιαηζηά δζάθμνα
spots, αθζενχιαηα ζε μνβακζζιμφξ ηαζ πνμβνάιιαηα πμο αθμνμφζακ ζε επεηεζαηέξ
εηδδθχζεζξ, ζοκμθζηήξ δζάνηεζαξ 2 ςνχκ. Απζπθέμκ, ημ έημξ 2007 δ ΑΞ πνμπχνδζε ζε
ιεηάθναζδ, απυ ηα εθθδκζηά ζηα αββθζηά, ηαζ οπμηζηθζζιυ βζα 88 ζοκμθζηά ηαζκίεξ πμο
πνμμνίγμκηακ βζα ημκ απυδδιμ εθθδκζζιυ.
Αθληηιζμός
12,2%
Θέαηρο
6,1%
Λογοηετνία
5,1%
Πολιηική και
Κοινωνική
Αγωγή
8,0%

Τέτνη
9,7%

Λοιπά
20,9%

Παιδικά /
Σηοιτειώδης
Εκπαίδεσζη
15,1%
Επιζηήμη και
Τετνολογία
10,4%

Ιζηορία και
Αρταιολογία
12,5%

Δζάβναιια 3: Λμζμζηζαία ηαηακμιή παναβςβήξ ακά ηφνζμ εειαηζηυ ημιέα αάζεζ ηδξ
ζοκμθζηήξ δζάνηεζαξ ηςκ πνμβναιιάηςκ
Νημ Δζάβναιια 4 ειθακίγμκηαζ ακαθοηζηά μ ζοκμθζηυξ ανζειυξ ζεζνχκ πμο πνμιδεεφεδηε
δ ΑΞ ηάεε έημξ ηδξ πενζυδμο 2000 – 2007 ηαζ δ ζοκμθζηή δζάνηεζα ημοξ. Ξμ έημξ
ακαθένεηαζ ζηδκ διενμιδκία έκανλδξ ηςκ δζηαζςιάηςκ.
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Δζάβναιια 4: Λνμιδεεουιεκεξ λέκεξ ηαζ εθθδκζηέξ ζεζνέξ
(2000 – 2007)
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4. Έξεπλα Ρπνπξγείνπ Ναηδείαο 2007 γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ΓΠ - Νξνηάζεηο
Ξμ θεζκυπςνμ ημο 2007 πναβιαημπμζήεδηε πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή ένεοκα ηδξ εηαζνίαξ
Hellastat ζε 802 εηπαζδεοηζημφξ Λνςημαάειζαξ (47,7%) ηαζ Δεοηενμαάειζαξ Αηπαίδεοζδξ
(52,3%) ζπεηζηά ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηαζ ηδ ιεθθμκηζηή πμνεία ηδξ ΑΞ. Γ ένεοκα ηδξ Hellastat
μδήβδζε ζ΄ έκα ζφκμθμ πνμηάζεςκ βζα ηδ αεθηίςζδ ηαζ ακάπηολδ ηυζμ ηςκ οπδνεζζχκ,
υζμ ηαζ ηδξ εκζςιάηςζήξ ημοξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, μζ μπμίεξ ηαηαβνάθμκηαζ
ζε αοηήκ ηδκ εκυηδηα.
«Ξμ εηπαζδεοηζηυ αίκηεμ βίκεηαζ ζοκεπχξ πζμ δφζημθμ κα εεςνδεεί ςξ έκα
απμιμκςιέκμ δζδαηηζηυ ιέζμ. Νφιθςκα ιε ηδκ ένεοκα πμο δζεκενβήεδηε, δ ζοκηνζπηζηή
πθεζμρδθία (>90%) ηςκ εηπαζδεοηζηχκ εεςνεί υηζ είκαζ απαναίηδημ έκα αίκηεμ ιε
εηπαζδεοηζηυ πενζεπυιεκμ κα ζοκμδεφεηαζ απυ πνυζεεημ οθζηυ πμο εα αμδεήζεζ ηαηά ηδ
δζδαζηαθία. Ξμ ζοκμδεοηζηυ οθζηυ πενζθαιαάκεζ δζαθάκεζεξ, οπμζηδνζηηζηά ηείιεκα,
άνενα, πίκαηεξ, ζοκεκηεφλεζξ ιε εζδζημφξ, ζοκδέζιμοξ ζε πδβέξ πθδνμθυνδζδξ, ηεζη
αοημαλζμθυβδζδξ, πνμηεζκυιεκα ζπέδζα ιαεδιάηςκ. Νε ηάεε πενίπηςζδ πνμηείκεηαζ δ
επζθμβή ηςκ ζοιπθδνςιαηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ οθζηχκ κα πναβιαημπμζείηαζ απυ ηδκ ΑΞ
βζα ηάεε πνυβναιια πμο ζπεδζάγεηαζ, εκχ ημ πενζεπυιεκμ ηάεε αίκηεμ εα πνέπεζ κα
ηαλζκμιείηαζ ηαηά εειαηζηέξ πενζμπέξ ηαζ κα πενζβνάθεηαζ απυ ιεηαδεδμιέκα πμο εα
δζεοημθφκμοκ ηδκ ακαγήηδζδ.
Γ ΑΞ πνμηεζιέκμο κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ ακάβηεξ βζα πανμπή εηπαζδεοηζημφ οθζημφ,
εα πνέπεζ κα πανάβεζ επίηαζνα, ζφβπνμκα ηαζ ζφκημια ζε δζάνηεζα εηπαζδεοηζηά
πνμβνάιιαηα ηα μπμία εα εκηαπεμφκ ζε έκα δίηηομ επζημζκςκίαξ ηαζ αθθδθεπίδναζδξ
ηυζμ ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα υζμ ηαζ ιε άθθμοξ οπμζηδνζηηζημφξ θμνείξ ζημ ένβμ
ηδξ παναβςβήξ. Νοκεπχξ, μζ δζαδναζηζηέξ εηπαζδεοηζηέξ οπδνεζίεξ πμο ηαθείηαζ κα
πνμζθένεζ δ ΑΞ πανέπμκηαζ πζμ εφημθα ζημκ οπμθμβζζηή. Γ ηδθευναζδ υιςξ, ζημ πθαίζζμ
ηδξ ζφβηθζζδξ ηςκ ηεπκμθμβζχκ ηςκ ιέζςκ, ηςκ ηδθεπζημζκςκζχκ ηαζ ηδξ πθδνμθμνζηήξ,
ελεθίζζεηαζ πθέμκ ζε έκακ πμθφ ζμαανυ ακηαβςκζζηή, θεάκμκηαξ ζε υθα ηα ζηνχιαηα
ηδξ ημζκςκίαξ, ιε παιδθυηενμο ηυζημοξ ελμπθζζιυ ηαζ ιδ απαζηχκηαξ βκχζεζξ
οπμθμβζζηχκ ηαζ ζηακυηδηεξ πθδηηνμθυβδζδξ, ζδζαίηενα πνμζθενυιεκδ βζα ηδ δζα αίμο
ιάεδζδ.
Νοκεπχξ δ ηδθευναζδ ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ ρδθζαηή ηδξ εηδμπή ιε ηα πθεμκεηηήιαηα
πμο πνμζθένεζ εα πνέπεζ κα ζοκεπίζεζ κα απμηεθεί πθαηθυνια δζάεεζδξ ημο οθζημφ ηδξ
ΑΞ, ζηδκ επίβεζα ιμνθή ηδξ ή ηαζ ςξ IPTV βζα ηδκ Αθθάδα ηαζ ζηδ δμνοθμνζηή ιμνθή βζα
ιεηαδυζεζξ ζημ ελςηενζηυ. Θα πνέπεζ ημ Οπμονβείμ κα ελεηάζεζ ηδ δοκαηυηδηα
δδιζμονβίαξ εκυξ ρδθζαημφ εηπαζδεοηζημφ - επζιμνθςηζημφ – εκδιενςηζημφ –
ροπαβςβζημφ ηδθεμπηζημφ ηακαθζμφ βζα κέμοξ ηαζ παζδζά, υπμο ιεηαλφ άθθςκ εα
πανμοζζάγμκηαζ ηαζ ηα εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα ηδξ ΑΞ. Λανάθθδθα υιςξ, δ ΑΞ ηαθείηαζ
κα αλζμπμζήζεζ αίκηεμ ηαη‘ απαίηδζδ (video on demand) ηαζ ιέζςκ νμήξ (streaming media)
πμο πανέπμκηαζ ιέζς ημο δζαδζηηφμο. Ώπαναίηδηδ είκαζ δ δδιζμονβία δζηηοαηήξ πφθδξ δ
μπμία εα πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ακαγήηδζδξ ιε δζάθμνα ηνζηήνζα ηαζ οπδνεζίεξ υπςξ
δοκαηυηδηα αλζμθυβδζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ οθζημφ, forum ζογδηήζεςκ, εκδιένςζδ
πνδζηχκ.
Γ ΑΞ ηαθείηαζ κα λεπενάζεζ ζδιακηζηά ειπυδζα πμο οθίζηακηαζ ζήιενα ηαζ
δοζπεναίκμοκ ημ ένβμ ηδξ, υπςξ ηδκ ακεπανηή πνδιαημδυηδζδ, πενζμνζζιέκδ αοημκμιία,
έθθεζρδ ελεζδζηεοιέκμο πνμζςπζημφ ζε εέιαηα εηπαζδεοηζηήξ ηεπκμθμβίαξ, ηζκδηζηυηδηα
ενβαγμιέκςκ, αζάθεζα μνβακςηζηήξ δμιήξ.»
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5. Ε ςεθηαθή κεηάβαζε ηεο Γθπαηδεπηηθήο Πειεόξαζεο
Νηδ ζοκέπεζα ηδξ πζμ πάκς ένεοκαξ ηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα κα ακηαπμηνζεεί ζημοξ
πνμηεζκυιεκμοξ άλμκεξ ελέθζλδξ, δ ΔΑΞ έπεζ πναβιαημπμζήζεζ έκα ζφκμθμ ηαζκμημιζχκ, μζ
μπμίεξ έπμοκ «ιεηαζπδιαηίζεζ» ημ πνμθίθ ηδξ ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία 2007-2017. Γ κέα
ηδξ ιμνθή ζημπεφεζ ζηδκ ακηαπυηνζζδ αθεκυξ ζηζξ κέεξ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ ηαζ
αθεηένμο ζηζξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ηςκ ρδθζαηά ζεαβεκχκ ιαεδηχκ. Γ πενζβναθή ηςκ
ηαζκμημιζχκ αημθμοεεί ζηζξ επυιεκεξ οπμεκυηδηεξ ιε ημκ βεκζηυηενμ υνμ-μιπνέθα «Γ
ρδθζαηή ιεηάααζδ ηδξ Αηπαζδεοηζηήξ Ξδθευναζδξ» (ΓηπαζδεοηζηήΣδθευναζδ 2.0 – 2δ βεκζά
ηδξ ΓΣ).
5.1 Ιέζα ξνήο ζηε δηαδηθηπαθή βηληενζήθε www.edutv.gr
Ώπυ ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ πζμ πάκς ένεοκαξ είκαζ ειθακήξ μ πνμαθδιαηζζιυξ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ βζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ ηαεμνζζιέκδξ χναξ ιεηάδμζδξ ηςκ ηδθεμπηζηχκ
εηπμιπχκ ηαζ ζοκεπχξ ηδκ πζεακή αζοιααηυηδηα ιε ηδ νμή ημο ΏΛΝ ζημ ζπμθείμ. Ξμ
δζαδίηηομ υιςξ ακαηνέπεζ ημκ πενζμνζζιυ αοηυ ηαζ ηδ ζοκεπαβυιεκδ δοζημθία ηδξ
παζδαβςβζηήξ αλζμπμίδζήξ ηςκ εηπμιπχκ. Νημ πθαίζζμ ηδξ ζφβηθζζδξ ηςκ ηεπκμθμβζχκ
ηςκ ιέζςκ δ ΔΑΞ ακέπηολε ηδ δοκαιζηή εκίζποζδξ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζφιθςκα ιε ηα
πνυηοπα ηςκ εονςπασηχκ πςνχκ. Έηζζ ημκ Κηηχανζμ ημο 2007, λεηίκδζε δ δζάεεζδ ημο
μπηζημαημοζηζημφ οθζημφ ηδξ ΑΞ ιε ιμνθή ηαζκζχκ ―ηαη΄ απαίηδζδ” ιέζς ηδξ οπδνεζίαξ
αίκηεμ ημο Λακεθθήκζμο Νπμθζημφ Δζηηφμο (ΛΝΔ) ημο Εέκηνμο Απζημζκςκζχκ ηαζ Δζηηφςκ
ημο Λακεπζζηδιίμο Ενήηδξ (www.sch.gr/vod).
Ξμκ Κηηχανζμ ημο 2009 θεζημφνβδζε μ δζηηοαηυξ ηυπμξ www.edutv.gr ηδξ ΔΑΞ, μ
μπμίμξ ζπεδζάζηδηε ηαζ ακαπηφπεδηε ιε ηδ ζοκενβαζία ηςκ ΔΑΞ ηαζ Δ/κζδξ Ζεζημονβζηχκ
Οπμδμιχκ ηαζ Θέςκ Ξεπκμθμβζχκ ημο Οπμονβείμο Λαζδείαξ. Έπμοκ ρδθζμπμζδεεί ηαζ
ηςδζημπμζδεεί 300 πνμβνάιιαηα ζε ορδθή πμζυηδηα εζηυκαξ ηαζ ήπμο ιε ηα ακηίζημζπα
ιεηαδεδμιέκα ηαζ είκαζ δζαεέζζια ςξ ―αίκηεμ νμήξ‖ ή ―ηαη‘ απαίηδζδ‖, ηαηανβχκηαξ ημοξ
οπάνπμκηεξ πςνμπνμκζημφξ πενζμνζζιμφξ ηδξ ηδθεμπηζηήξ ιεηάδμζδξ (Λαπαδδιδηνίμο,
2011). Απζπθέμκ, 700 ιζηνήξ δζάνηεζαξ αίκηεμ παναβςβήξ ηδξ ΑΞ ηαζ δζαηνζεέκηα αίκηεμ ζε
ιαεδηζημφξ δζαβςκζζιμφξ θζθμλεκμφκηαζ ζημ «Φςηυδεκηνμ/Αηπαζδεοηζηά ΐίκηεμ», ημ
μπμίμ είκαζ ημ Λακεθθήκζμ Ώπμεεηήνζμ Αηπαζδεοηζηχκ ΐίκηεμ βζα ηδκ Λνςημαάειζα ηαζ ηδ
Δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ. Ώπμηεθεί έκα ηα απμεεηήνζα Ώκμζπηχκ Αηπαζδεοηζηχκ Λυνςκ
ηδξ «μζημβέκεζαξ» Ώπμεεηδνίςκ «Φςηυδεκηνμ» ηαζ θζθμλεκεί ζοθθμβέξ αίκηεμ ιζηνήξ
δζάνηεζαξ έςξ 10 θεπηχκ, πμο ελοπδνεημφκ δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ ηδξ ζπμθζηήξ
εηπαίδεοζδξ, ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ιέζα ζε εηπαζδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ
δζαηίεεκηαζ εθεφεενα ιε ηδκ άδεζα Creative Commons CC BY-NC-SA. Ώπεοεφκεηαζ ζημοξ
εηπαζδεοηζημφξ, ιαεδηέξ, βμκείξ ηαζ ενεοκδηέξ ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ είκαζ
ακμζηηυ ζε υθμοξ.
5.2 Αλάδεημε ηεο καζεηηθήο δεκηνπξγίαο ζηελ πιαηθφξκα www.i-create.gr
Ώπυ ημκ Νεπηέιανζμ ημο 2010 δ ΔΑΞ ιπαίκεζ ζηδκ ρδθζαηή επμπή ηαζ ζοκδέεηαζ μνβακζηά
ιε ημοξ κέμοξ ακενχπμοξ ηαζ ηζξ ημζκυηδηέξ ημοξ. Ώκαβκςνίγεζ υηζ δ βκχζδ είκαζ ιζα
δζαδζηαζία ζε δζανηή ελέθζλδ ηαζ εέθεζ κα βίκεζ ιένμξ ηαζ ηαηαθφηδξ αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ:
ιεηαζπδιαηίγεηαζ ζε ιζα multimedia πθαηθυνια, ζοκδεδειέκδ ιε ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ
ζζηυημπμοξ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ ηαζ πνμζθένεζ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ μιάδεξ ημοξ, ζε
δαζηάθμοξ ηαζ ηαεδβδηέξ ηα ενβαθεία ηαζ ημ πενζαάθθμκ βζα κα ζπεδζάζμοκ ηαζ κα
πναβιαημπμζήζμοκ ηα δζηά ημοξ multimedia projects. Ώκαθαιαάκμκηαξ εκενβυ νυθμ ζηδ
ζφκδεζδ ημο ζπμθείμο ιε ημκ ιαεδηή δδιζμονβυ, ενεοκδηή, πμθίηδ ημο ηυζιμο ηαζ
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ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ μπηζημαημοζηζηήξ παζδείαξ, δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζηδκ
εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα κα δδιζμονβήζεζ πενζεπυιεκμ (User Generated Video)
αλζμπμζχκηαξ
ηα
πνμζθενυιεκα
αίκηεμ.
Κζ
ιαεδηέξ
ιπμνμφκ
κα
ηα
επακαπνδζζιμπμζήζμοκ (re-use), κα ζπεδζάζμοκ ηαζ κα ―ακεαάζμοκ‖ ηα δζηά ημοξ αίκηεμ,
κα ηα ιμζναζημφκ (share) ηαζ αλζμθμβήζμοκ ιέζς ηδξ κέαξ πθαηθυνιαξ ιαεδηζηήξ
δδιζμονβίαξ www.i-create.gr (Ηάνηζμξ, 2011). Γ ΑΞ έπεζ ακαπηφλεζ εηπαζδεοηζηέξ δνάζεζξ
εκδιένςζδξ, εκενβμπμίδζδξ ηαζ εκδοκάιςζδξ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ζημπεφμκηαξ ζηδκ
οπμζηήνζλδ ημο βναιιαηζζιμφ ζηα Ηέζα ζημ ζφβπνμκμ ζπμθείμ. Κζ εηπαζδεοηζηέξ δνάζεζξ
ηαζ ημ ρδθζαηυ πενζεπυιεκμ πμο ακαπηφπεδηε, ακαδεζηκφμκηαζ ζηδκ πθαηθυνια
ιαεδηζηήξ δδιζμονβίαξ www.i-create.gr (Ξζαηανέζημο, & Λαπαδδιδηνίμο, 2011) ηαζ ζε
ηδθεμπηζηή γχκδ ιαεδηζηήξ δδιζμονβίαξ απυ ημ θεζκυπςνμ ημο 2017.
H πθαηθυνια i-create αλζμθμβήεδηε ακάιεζα ζηζξ 10 ηαθέξ πναηηζηέξ βζα ηδκ
εηπαίδεοζδ ηαζ ιάεδζδ 2.0 ζημ πθαίζζμ ηδξ πνυζηθδζδξ ηαζκμημιζηχκ πνςημαμοθζχκ
κέςκ ηαζ ηαθχκ πναηηζηχκ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ δζαδζηηοαηχκ ενβαθείςκ ηαζ
ημζκμηήηςκ ζημκ ημιέα ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ δζα αίμο ιάεδζδξ ημο Ανεοκδηζημφ
Λακεπζζηδιζαημφ Δκζηζημφημο Αθανιμζιέκδξ Απζημζκςκίαξ ημο Ξιήιαημξ Απζημζκςκίαξ
ηαζ ΗΗΑ ημο Λακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ (Ηάεδζδ 2.0, 2012).
Γ πνμζπάεεζα ηςκ ιαεδηζηχκ μιάδςκ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ημοξ κα
δδιζμονβήζμοκ αίκηεμ οπμζηδνίγεηαζ απυ επζιμνθχζεζξ ηαζ ζειζκάνζα ζημ δζαδίηηομ απυ
εζδζημφξ ημο πεδίμο ηδξ μπηζημαημοζηζηήξ αθήβδζδξ ζηδκ πθαηθυνια ιαεδηζηήξ
δδιζμονβίαξ ζηδ δζεφεοκζδ http://i-create.gr/#sp-seminaria. Ξμ 2011 δζμνβακχεδηε απυ
ηδκ ΑΞ μ πνχημξ Λακεθθαδζηυξ Ηαεδηζηυξ Δζαβςκζζιυξ «Λαπαδζαιάκηδξ-ΑθφηδξΓηάηζμξ-Ξζίνηαξ: 100 πνυκζα ιεηά» ηαζ αιέζςξ ιεηά ηδκ ίδζα πνμκζά δζμνβακχεδηε μ
δζαβςκζζιυξ ρδθζαηήξ δδιζμονβίαξ «Νπμθζηά Ηαβεζνέιαηα» ζημ πθαίζζμ ηδξ έκηαλδξ ηδξ
Ηεζμβεζαηήξ Δζαηνμθήξ ζημκ Εαηάθμβμ ηδξ Λμθζηζζηζηήξ Εθδνμκμιζάξ ηδξ
Ώκενςπυηδηαξ ηδξ UNESCO ιε ιεβάθδ ακηαπυηνζζδ ζηζξ ζπμθζηέξ ημζκυηδηεξ.
Κζ ιαεδηζημί δζαβςκζζιμί αίκηεμ πμο δζμνβακχεδηακ απυ ηδκ ΑΞ ζε ζοκενβαζία ιε
έβηνζημοξ θμνείξ ζε πακεθθήκζα ηαζ πακεθθαδζηή ηθίιαηα ακαθένμκηαζ ζημκ πζμ ηάης
ηαηάθμβμ. Ηενζημί δζαβςκζζιμί πνυηεζκακ ηδ δδιζμονβία ζοιπθδνςιαηζηχκ ρδθζαηχκ
δδιζμονβζχκ υπςξ πανμοζίαζδξ, αθίζαξ, πνςηυηοπδξ ιμοζζηήξ ζφκεεζδξ ή
ζζημθμβίμο/blog ή άθθδξ εθανιμβήξ Web2.0.
Λαπαδζαιάκηδξ-Αθφηδξ-Γηάηζμξ-Ξζίνηαξ: 100 πνυκζα ιεηά
Νπμθζηά Ηαβεζνέιαηα, ΐάθε ημ δζηυ ζμο Γημθ ζηδ ΐία
Λακεθθήκζμξ Δζαβςκζζιυξ ΐζκηεμιμοζεία ηαζ ΐζκηεμΗμοζεία: Γ Δζηή ιαξ Γκχιδ ηαζ
Δζαβςκζζιυξ Γναπηήξ Ενζηζηήξ Λνμζέββζζδξ
School Lab, Ζέιε υπζ ζημκ ζπμθζηυ εηθμαζζιυ –πεκηαεηήξ δζάνηεζα ζε ζοκενβαζία ιε ημ
ΐνεηακζηυ Νοιαμφθζμ
Energy Bits - ΐζχζζιεξ εκενβεζαηέξ ζδέεξ: ηαζ ηχνα μ θυβμξ ζε ζαξ!
3μξ 4μξ 5μξ Λακεθθήκζμξ Ηαεδηζηυξ Δζαβςκζζιυξ Ξαζκζχκ Ηζηνμφ Ηήημοξ
1μξ 2μξ Δζεεκήξ Ηαεδηζηυξ Δζαβςκζζιυξ Ξαζκζχκ Ηζηνμφ Ηήημοξ
Δζαβςκζζιμί Ρδθ. Δδιζμονβίαξ ιε ηδ Γεκ. Γναιιαηεία Δζυηδηαξ ηςκ Φφθςκ
Λακεθθήκζμξ δζαβςκζζιυξ ναδζμθχκμο «Εακ΄ημ κ΄αημοζηεί» ιε ημ European School Radio
ηαζ ημ Λαζδαβςβζηυ Δκηζηζημφημ ηδξ Εφπνμο
5.3 Οπκκεηνρή ζε Γπξσπατθά έξγα θαη ζπλέξγεηεο
Νημ πθαίζζμ ηδξ οπμζηήνζλδξ ηδξ ζπμθζηήξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ επμπή ημο δζαδζηηφμο, δ ΔΑΞ
ζοιιεηείπε ζημ ένβμ ―EduTubePlus: A European curriculum related video library and hybrid
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e-services for the pedagogical exploitation video in class‖, πμο ζηυπεοε ζηδ δδιζμονβία ιζαξ
μθμηθδνςιέκδξ πμθφβθςζζδξ, δζαδζηηοαηήξ οπδνεζίαξ βζα ηδκ παζδαβςβζηή αλζμπμίδζδ
εηπαζδεοηζηχκ αίκηεμ ζηα Αονςπασηά ζπμθεία. Ξμ ένβμ EduTubePlus (2008-2011)
ακαπηφπεδηε ζημ πθαίζζμ ημο Αονςπασημφ Λνμβνάιιαημξ eContentPlus, ιε ζηυπμ ηδ
αεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ, ηδξ πνδζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ αλζμπμίδζδξ ημο ρδθζαημφ
πενζεπμιέκμο ζηδκ Αονχπδ. Νηδ ζοκέπεζα δ ΔΑΞ ζοιιεηείπε ζημ ένβμ MEDEAnet (20122014) ιε ζηυπμ κα πνμςεήζεζ ηδ ιάεδζδ ιε Ρδθζαηά Ηέζα ζε μνβακζζιμφξ ηαζ ζπμθεία,
ιε επζιμνθχζεζξ ζε ημπζηυ επίπεδμ, δνάζεζξ δζηηφςζδξ ηαζ δζαιμζναζιυ ηδξ βκχζδξ
ηαεχξ ηαζ ζημ MARCH - Make Science Real in Schools (2013-2016) ιε ζηυπμ ηδ δδιζμονβία
εθηοζηζηχκ πενζααθθυκηςκ ιάεδζδξ ζηζξ Θεηζηέξ Απζζηήιεξ ζηδ Δεοηενμαάειζα
Αηπαίδεοζδ. Απζπθέμκ ζοκενβάζηδηε ιε ημ ΔΞΟΑ Δζυθακημξ ζημ δζαιεζζηυ ένβμ energy bits
(2011-2013) βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ αζχζζιδξ πνήζδξ ηδξ εκένβεζαξ, ζοκδοάγμκηαξ δνάζεζξ
ζηδκ ηδθευναζδ ηαζ ημ δζαδίηηομ.
6. Οπδήηεζε-Οπκπεξάζκαηα
Ηεβάθμ ιένμξ ηςκ πνμηάζεςκ ηαζ ηαηεοεφκζεςκ ηδξ ένεοκαξ ημο 2007, υπςξ θάκδηε
ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα έπμοκ οθμπμζδεεί ή είκαζ ζε δζαδζηαζία ακάπηολδξ. Ξδκ
ηεθεοηαία δεηαεηία έπεζ δμεεί έιθαζδ ζηδ ιαεδηζηή δδιζμονβία, ζηδ δζαδναζηζηυηδηα,
ζηδ αέθηζζηδ μνβάκςζδ ημο οθζημφ ηαζ ακμζηηή δζάεεζή ημο ιε αλζμπμίδζδ
ιεηαδεδμιέκςκ (Φςηυδεκηνμ/ΐίκηεμ), ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ οανζδζηχκ
ιμνθχκ υπςξ δ WebTV ηαζ ζηζξ ζοκένβεζεξ ιε έβηνζημοξ θμνείξ (Λακεπζζηήιζα Ώεήκαξ,
Λεζναζά, Λάκηεζμ, ΔΑΛ, ΔΞΟΑ Δζυθακημξ, ΑΜΞ, Ώκηνζπνμζςπεία ηδξ Αον.Απζηνμπήξ, Γναθείμ
ημο Αον.Εμζκμαμοθίμο, Γεκζηή Γναιιαηεία Ακδιένςζδξ/Απζημζκςκίαξ, Εακάθζ ηδξ ΐμοθήξ,
ΞΑΔ Ώεήκαξ) ηαζ εονςπασηά ένβα. Απζπθέμκ ιε ιζηνέξ εζςηενζηέξ παναβςβέξ δ ΑΞ
οπμζηδνίγεζ ηαζ ακαδεζηκφεζ ημ ένβμ ηςκ ζπμθείςκ ηαζ εονφηενα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
ιμκάδςκ (Θειαηζηέξ Ααδμιάδεξ, Νοκέδνζα, Γιενίδεξ, Απζιμνθχζεζξ, ημ Θέαηνμ ζηδκ
Αηπαίδεοζδ, ηζκδιαημβναθζηά ενβαζηήνζα, πενζααθθμκηζηέξ δνάζεζξ).
Κζ ηεπκμθμβίεξ ηδξ ηδθευναζδξ ηαζ ημο δζαδζηηφμο ζοβηθίκμοκ πνμξ κέεξ οανζδζηέξ ιμνθέξ
ηαεχξ επίζδξ μζ ζφβπνμκεξ εηπαζδεοηζηέξ ιεεμδμθμβίεξ ηαζ πναηηζηέξ ιεηααάθθμκηαζ ιε
πμθφ βνήβμνμ νοειυ αλζμπμζχκηαξ ηζξ ακαδουιεκεξ ηεπκμθμβίεξ.
Κ ζοκδοαζιυξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ιεεμδμθμβζχκ δίκεζ ημ ζηίβια
ηαζ ημκ κέμ πνμζακαημθζζιυ ζηδκ ΑΞ, δ μπμία ηαθείηαζ κα δζαιμνθχζεζ ημκ κέμ ηδξ νυθμ
ζε έκα ιεηαααθθυιεκμ πενζαάθθμκ ηαζ ζε ιζα μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ ακηαβςκζζηζηή
αβμνά. Γ κέα μκμιαζία «Αηπαζδεοηζηή Μαδζμηδθευναζδ ηαζ Ρδθζαηά Ηέζα» ζημκ κέμ
μνβακζζιυ ημο Οπμονβείμο Λαζδείαξ (2017) ακαδεζηκφεζ ηζξ κέεξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ ηζξ
πνμηθήζεζξ πμο εα ακηζιεηςπίζεζ ηα επυιεκα έηδ.
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Νεξίιεςε
Γ ιαεδηζηή δζαννμή απμηεθεί έκα παβηυζιζμ εηπαζδεοηζηυ πνυαθδια, ιε ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ βζα
ηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ζοκμπή. Νηδκ πανμφζα ενβαζία, βίκεηαζ εζδζηή
ακαθμνά ζηα εθθδκζηά δεδμιέκα ηαζ πανμοζζάγεηαζ ιία ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα βζα ηδ ιαεδηζηή
δζαννμή, δ μπμία πναβιαημπμζήεδηε απυ ημ Λαναηδνδηήνζμ βζα ηα Θέιαηα Εαηαβναθήξ ηαζ
Ώκηζιεηχπζζδξ ηδξ Ηαεδηζηήξ Δζαννμήξ (ΛΗΔ) ημο Δκζηζημφημο Αηπαζδεοηζηήξ Λμθζηζηήξ (ΔΑΛ). Γ
ένεοκα αοηή, πμο μθμηθδνχεδηε ημκ Ώπνίθζμ ημο 2017, ένπεηαζ κα ζοιπθδνχζεζ έκα ζδιακηζηυ
ηεκυ ζηδκ εηπαζδεοηζηή ένεοκα, ηαεχξ έπεζ πανέθεεζ ιία δεηαεηία, απυ ηδκ επμπή πμο
πνμκμθμβείηαζ δ ηεθεοηαία ακηίζημζπδ ένεοκα ημο Λαζδαβςβζημφ Δκζηζημφημο. ξ πνμξ ημκ
ζπεδζαζιυ, ααζίζηδηε ζε πνςημβεκή δεδμιέκα ηαζ απμηεθεί ιία απμβναθζηή ιεθέηδ βζα ημ
θαζκυιεκμ αοηυ ζηδκ εθθδκζηή δδιυζζα πνςημαάειζα ηαζ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ηαηά ηδκ
πενίμδμ 2013-2016. ξ εη ημφημο, δ ένεοκα αθμνά ηδκ επελενβαζία ηαζ ηδκ πενζβναθζηή ακάθοζδ
δεδμιέκςκ βζα ηδ ιαεδηζηή δζαννμή ζε έκα εονφ θάζια ημο εθθδκζημφ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ,
απυ ημ δδιμηζηυ ζπμθείμ ηαζ ημ βοικάζζμ (οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ) ιέπνζ ημ βεκζηυ ηαζ ημ
επαββεθιαηζηυ θφηεζμ (ιδ οπμπνεςηζηή ηοπζηή εηπαίδεοζδ). ξ πνμξ ηδκ ακάθοζδ, επζπεζνεί κα
εέζεζ έκα ααζζηυ πθαίζζμ πνμαθδιαηζζιμφ, ιε έιθαζδ ζηδ πςνμηαλζηή, ακενςπμβεςβναθζηή ηαζ
ημζκςκζηή δζάζηαζδ ημο πνμαθήιαημξ, οπυ πμζηίθεξ παναιέηνμοξ (ηάλδ, θφθμ, δζμζηδηζηή
πενζθένεζα, κμιυ, αζηζηυηδηα, έημξ βέκκδζδξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ), ζε ιζα επμπή πμο δ πμθζηζηή ηδξ
ζοιπενίθδρδξ ζηδκ εηπαίδεοζδ απμηεθεί ααζζηυ γδημφιεκμ βζα ηδκ Αθθάδα. Αλάθθμο, δ ζημπμεεζία
ηαζ δ πνμαθδιαηζηή ηδξ ένεοκαξ ζοκδέεηαζ άννδηηα ιε ηδκ εθανιμβή ημο Νηναηδβζημφ Νπεδζαζιμφ
ημο Οπμονβείμο Λαζδείαξ, Ένεοκαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ (ΟΛΛΑΘ) βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ Λνυςνδξ
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Αβηαηάθεζρδξ ημο Νπμθείμο (ΛΑΝ), ζημ πθαίζζμ ηδξ εονφηενδξ ζοκεηηζηήξ εονςεκςζζαηήξ πμθζηζηήξ
βζα ηδκ Αονχπδ ημο 2020. ξ εη ημφημο, οζμεεηείηαζ ιία μθζζηζηή μπηζηή βζα ηδκ ηαηαβναθή ημο
ανκδηζημφ αοημφ θαζκμιέκμο, πνζκ παβζςεεί ζε ζοκηεθεζιέκμ βεβμκυξ ηαζ απμηεθέζεζ ηνμπμπέδδ
βζα ηδκ «ημζκςκία ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδξ ιάεδζδξ».
Θέμεηο-θιεηδηά: Ηαεδηζηή δζαννμή, πνυςνδ εβηαηάθεζρδ ζπμθείμο, πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ,
δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ.

1. Γηζαγσγή
Νηδ ζογήηδζδ πμο δζελάβεηαζ ζήιενα βζα ηδκ εηπαίδεοζδ δζεεκχξ, ηονζανπεί δ άπμρδ δ
Ηαεδηζηή Δζαννμή απμηεθεί ζημζπείμ ηθοδςκζζιμφ ηαζ απμζηαεενμπμίδζδξ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ πμθζηζηχκ βζα πμζμηζηή εηπαίδεοζδ ηαζ βζα ημζκςκζηή έκηαλδ,
δοζπεναίκμκηαξ ημ γδημφιεκμ ηδξ ημζκςκζηήξ ζοιπενίθδρδξ (social inclusion). Οπυ αοηυ
ημ πνίζια, ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ, ημ θαζκυιεκμ ηδξ Ηαεδηζηήξ Δζαννμήξ (ΗΔ) ηίεεηαζ,
πνμζεββίγεηαζ ηαζ ελεηάγεηαζ ζε ζοκάνηδζδ ηονίςξ ιε ηδκ ημιαζηή έκκμζα ηδξ ζζυηδηαξ
ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδξ άνζδξ ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ (social exclusion).
Εαηά ηαζνμφξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ δζαθμνεηζημί μνζζιμί ηαζ πμζηζθία ζπεηζηχκ υνςκ
βζα ηδ δζαννμή ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ απυ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια (dropouts), ακάθμβα ιε
ηδκ έιθαζδ ζε επζιένμοξ παναιέηνμοξ ημο θαζκμιέκμο. Νηδκ εηπαζδεοηζηή βθχζζα, μ
υνμξ «δζαννμή» ζοπκά ακαθένεηαζ ζημοξ/ζηζξ κέμοξ/εξ εηείκμοξ/εξ, μζ μπμίμζ/εξ δεκ
μθμηθδνχκμοκ ηδκ εηπαίδεοζδ πμο μνίγεηαζ ςξ δ εθάπζζηδ ακαβηαία εηπαζδεοηζηή
πνμαπαίηδζδ ζηδκ ημζκςκία υπμο γμοκ. Έκαξ δεφηενμξ μνζζιυξ ηδξ «δζαννμήξ»
ακαθένεηαζ ζημοξ/ζηζξ κέμοξ/εξ εηείκμοξ/εξ, μζ μπμίμζ/εξ δεκ μθμηθδνχκμοκ ηδκ
εηπαίδεοζδ πμο έπμοκ λεηζκήζεζ. Νε εονςεκςζζαηυ επίπεδμ, δ Αονςπασηή Απζηνμπή
πνδζζιμπμζεί ζοπκά ζηα ηείιεκά ηδξ ημοξ υνμοξ «Λνυςνδ Αβηαηάθεζρδ ημο Νπμθείμο»
(ΛΑΝ - ESL- Early School Leaving), «Λνυςνδ Αβηαηάθεζρδ ηδξ Αηπαίδεοζδξ ηαζ Εαηάνηζζδξ»
(ΛΑΑΕ - ELET - Early Leaving from Education and Training), ηαεχξ ηαζ ημκ υνμ «Αηηυξ
Αηπαίδεοζδξ, Ώπαζπυθδζδξ ή Εαηάνηζζδξ» (ΑΑΏΕ - NEET - Not in Education, Employment or
Training).
Νημ πθαίζζμ ηδξ Αονχπδξ 2020, έπεζ ηεεεί ςξ εονςπασηυξ ζηυπμξ δ ιείςζδ ημο
πμζμζημφ ηςκ αηυιςκ πμο εβηαηαθείπμοκ πνυςνα ηδ ζπμθζηή εηπαίδεοζδ ζε πμζμζηυ
ιζηνυηενμ ημο 10%. Κ ακηίζημζπμξ ζηυπμξ βζα ηδκ Αθθάδα είκαζ ημ πμζμζηυ ηςκ αηυιςκ
πμο εβηαηαθείπμοκ πνυςνα ηδ ζπμθζηή εηπαίδεοζδ κα βίκεζ ιζηνυηενμ ημο 9,7%. Γζα ηδκ
επίηεολδ ημο ζηυπμο αοημφ, εθανιυγεηαζ ιία ζοκεηηζηή, μθμηθδνςιέκδ ηαζ ηεηιδνζςιέκδ
πμθζηζηή βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ Λνυςνδξ Αβηαηάθεζρδξ ημο Νπμθείμο, δ μπμία
πενζθαιαάκεζ ιέηνα πνυθδρδξ, πανέιααζδξ ηαζ ακηζζηάειζζδξ ηαζ ηαθφπηεζ υθα ηα
επίπεδα ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ. Ξα ιέηνα αοηά ιε ηδ ιμνθή μθμηθδνςιέκςκ
πνάλεςκ πνδιαημδμημφκηαζ, ζηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ, ηαηά ηδκ πνμβναιιαηζηή πενίμδμ
2014-2020, ζημ πθαίζζμ ημο ΑΝΛΏ απυ ημ Απζπεζνδζζαηυ Λνυβναιια Ώκάπηολδ
Ώκενχπζκμο Δοκαιζημφ, Αηπαίδεοζδ ηαζ Δζα ΐίμο Ηάεδζδ. Νδιεζχκεηαζ υηζ δ ιείςζδ ηδξ
ΛΑΝ απμηεθεί αζνεζζιυηδηα (ex ante conditionality) ηαζ δ πνδιαημδυηδζδ εηπαζδεοηζηχκ
δνάζεςκ ηεθεί οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ ηδξ εηπθήνςζδξ αοημφ ημο εη ηςκ πνμηένςκ υνμο.
2. Νεξηγξαθή κειέηεο
Γ πανμφζα ιεθέηδ αθμνά ηδκ επελενβαζία ηαζ ηδκ ακάθοζδ δεδμιέκςκ βζα ηδ ιαεδηζηή
δζαννμή ζηδκ εθθδκζηή δδιυζζα πνςημαάειζα ηαζ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ηαηά ηδκ
πενίμδμ ακαθμνάξ 2013-2016. Ζυβμζ ζοβηνζζζιυηδηαξ ιε ημ πανεθευκ ηαευνζζακ ημκ
ζπεδζαζιυ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ηαη‘ ακαθμβία ιε παθαζυηενεξ ένεοκεξ ημο
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Λαζδαβςβζημφ Δκζηζημφημο (Λ.Δ.). Ξμ 2008 πνμκμθμβείηαζ δ ηεθεοηαία ένεοκα ημο Λ.Δ. βζα ηδ
ιαεδηζηή δζαννμή, πμο αθμνμφζε ηα δεδμιέκα ηδξ βεκζάξ ιαεδηχκ/ηνζχκ 2003-04.
Νδιεζχκεηαζ υηζ είπακ πνμδβδεεί άθθεξ ηνεζξ ένεοκεξ: δ πνχηδ ηαζ δ δεφηενδ ημ 1994 ηαζ
ημ 2000-01 ακηίζημζπα, ιε ενεοκχιεκμ πθδεοζιυ ιυκμ ημοξ/ηζξ ιαεδηέξ/ηνζεξ βοικαζίμο
ηαζ δ ηνίηδ ημ 2006 ιε ενεοκχιεκμ πθδεοζιυ ημοξ ιαεδηέξ ημο Γοικαζίμο, ημο (ηυηε)
Ακζαίμο Ζοηείμο (Α.Ζ.) ηαζ ηςκ (ηυηε) Ξ.Α.Α. Απμιέκςξ, δ ζοβηνζηζηή εεχνδζδ ιε ηζξ ένεοκεξ
ημο Λ.Δ. οπαβμνεφεηαζ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, απυ ημ βεβμκυξ υηζ ημ πνμκζηυ δζάζηδια πμο
ιεζμθααεί ιεηαλφ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ηαζ ηςκ παθαζυηενςκ ηνίκεηαζ ανηεηά ιεβάθμ,
ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο μπμίμο, ελάθθμο, ζοκέαδζακ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζηδ πχνα (πνμ
ικδιμκίμο ηαζ ιεηά ικδιυκζμ επμπή).
Γ ένεοκα έπεζ απμβναθζηυ παναηηήνα ηαζ ζηδνίγεηαζ ζε πνςημβεκή δεδμιέκα πμο
πνμένπμκηαζ απυ ημ ζφκμθμ ημο ιαεδηζημφ πθδεοζιμφ. Ξα δεδμιέκα αοηά
ηαηαβνάθμκηαζ ζημ myschool, ημ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ζοθθμβήξ ηαζ επελενβαζίαξ
δεδμιέκςκ πμο ακαπηφζζεζ ηαζ θεζημονβεί ημ ΔΞΟΑ Δζυθακημξ. Γ ακαβηαζυηδηά ηδξ
ζοκδέεηαζ ιε ηδκ εθανιμβή ηδξ ζοκεηηζηήξ ζηναηδβζηήξ ημο ΟΛΛΑΘ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ
ηδξ Λνυςνδξ Νπμθζηήξ Αβηαηάθεζρδξ (ΛΑΝ) ηαζ εέηεζ ημοξ αηυθμοεμοξ ζηυπμοξ:
κα ηαθοθεεί –υζμ ημ δοκαηυκ– υθμ ηα θάζια ημο εθθδκζημφ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ
(απυ ηδκ πνςημαάειζα ηαζ ηδκ ηαηχηενδ δεοηενμαάειζα, δδθαδή ηδκ οπμπνεςηζηή, ιέπνζ
ηαζ ηδκ ακχηενδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, βζα ημοξ πενζζζυηενμοξ ηφπμοξ ζπμθείςκ)
ηαζ κα πνμζδζμνζζηεί ημ ιέβεεμξ ηδξ ιαεδηζηήξ δζαννμήξ ζε ηάεε ελεηαγυιεκμ ηφπμ
ζπμθείμο,
κα πνμζδζμνζζηεί δ ηαηακμιή αοηήξ ηδξ δζαννμήξ ςξ πνμξ δζάθμνεξ πμζμηζηέξ
παναιέηνμοξ,
κα ζοιπθδνςεεί ημ οπάνπμκ ηεκυ ζηδκ εηπαζδεοηζηή ένεοκα ηαηά ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία,
υζμκ αθμνά ηζξ απμβναθζηέξ ιεθέηεξ βζα ηδ ιαεδηζηή δζαννμή,
κα ελαπεμφκ ζοιπενάζιαηα βζα ηδκ οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ υζμκ αθμνά ηδ ιαεδηζηή
δζαννμή ηαζ πνμηάζεζξ ακηζιεηχπζζήξ ηδξ.

3. Ιεζνδνινγία
Λένα απυ ημ βεβμκυξ υηζ δ πανμφζα ένεοκα αημθμοεεί ηδ ααζζηή ιεεμδμθμβία ηςκ
ηεζζάνςκ ενεοκχκ ημο Λαζδαβςβζημφ Δκζηζημφημο, δζαηνίκεηαζ ηαζ βζα ηαζκμηυια
ζημζπεία, υπςξ: αλζμπμίδζδ πνςημβεκχκ ζημζπείςκ απυ ημ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια
myschool (ΔΞΟΑ–Δζυθακημξ, άκηθδζδ δεδμιέκςκ ζε πακεθθαδζηυ επίπεδμ βζα ημ
ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ ηαζ βζα ηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ,
δζενεφκδζδ ηδξ ζπέζδξ ηδξ ιαεδηζηήξ δζαννμήξ ιε πνυζεεηδ πανάιεηνμ ημ έημξ βέκκδζδξ
ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ.
Νημ πθαίζζμ ηδξ ένεοκαξ αοηήξ, επζπεζνείηαζ ιία ηαηά ηφνζμ θυβμ πμζμηζηή ένεοκα ιε
πμζμηζηέξ πνμεηηάζεζξ. ζμκ αθμνά ημκ ηνυπμ ηαηαβναθήξ, αημθμοεείηαζ δ ζοκήεδξ
(ζημκ πχνμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ένεοκαξ) ιεεμδμθμβία ηδξ ημυνηδξ, δδθαδή δ ελέηαζδ ιζαξ
ημζκήξ μιάδαξ ιαεδηχκ/ηνζχκ πμο εηηζκμφκ απυ ημ ίδζμ πνμκζηυ ζδιείμ ηδ ζπμθζηή
δζαδνμιή ημοξ ηαζ παναημθμοεμφκηαζ βζα έκα ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια (Νηαιέθμξ,
2002). Ηε ηδ ιεεμδμθμβία αοηή, δίκεηαζ πνμηεναζυηδηα ζηδ δζαπνμκζηή παναημθμφεδζδ
ηδξ ίδζαξ μιάδαξ ιαεδηχκ/ηνζχκ, εκχ δ πνμκζηή εββφηδηα ημο παναηδνδηή/ενεοκδηή ιε
ημ ιεθεηχιεκμ θαζκυιεκμ ηίεεηαζ ζε παιδθυηενδ πνμηεναζυηδηα. Λανυθ‘ αοηά,
επζδζχηεηαζ μ ζοκδοαζιυξ δζαπνμκζηήξ ηαζ ζοβπνμκζηήξ εεχνδζδξ, ιε ηδκ
παναημθμφεδζδ ηδξ πμνείαξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ ζε ηνία δζαδμπζηά ζπμθζηά έηδ,
εηηζκχκηαξ απυ ημ 2013-14, πμο απμηεθεί ημ πνχημ έημξ βεκζηεοιέκδξ θεζημονβίαξ ημο
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πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ ζοθθμβήξ ζημζπείςκ ηδξ εηπαίδεοζδξ myschool ηαζ
θηάκμκηαξ ιέπνζ ηαζ ημ ζπμθζηυ έημξ 2015-16.
4. Πν δείγκα
Νηδκ ένεοκα, αάζεζ ηςκ δεδμιέκςκ ημο πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ myschool, απυ ημ
ζφκμθμ ηςκ 7.530 ζπμθζηχκ ιμκάδςκ ηδξ δδιυζζαξ πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ
εηπαίδεοζδξ, πμο θεζημονβμφζακ ηαηά ημ ζπμθζηυ έημξ 2013-2014 ζηδκ επζηνάηεζα,
ελεηάζηδηακ δεδμιέκα απυ ηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ, δδθαδή απυ 7.504 ζπμθεία. Αζδζηυηενα,
ζηα ζπμθεία αοηά απυ ημοξ 399.329 ιαεδηέξ/ηνζεξ, πμο ηαηά ημ ζπμθζηυ έημξ 2013-14
ήηακ εββεβναιιέκμζ, ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα 398.414 ιαεδηέξ/ηνζεξ. Aπυ ηδκ ένεοκα
ελαζνέεδηακ πενζμνζζιέκεξ ηαηδβμνίεξ ζπμθείςκ βζα δζαθμνεηζημφξ θυβμοξ, είηε θυβς ηδξ
ζδζαίηενδξ θοζζμβκςιίαξ ημοξ (εζπενζκά, εηηθδζζαζηζηά), είηε θυβς έθθεζρδξ ζημζπείςκ
ή/ηαζ αηνίαεζαξ (ζδζςηζηά, ζπμθζηέξ ιμκάδεξ εζδζηήξ αβςβήξ). Απίζδξ, δε ζοιπενζθήθεδηακ
ηα κδπζαβςβεία, πανά ηδκ οπμπνεςηζηή πνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ φπανλδ ζπεηζηχκ
ζημζπείςκ ζημ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια, θυβς ιεεμδμθμβζηχκ πενζμνζζιχκ. ζηυζμ, απυ
ηδ δζαζηαφνςζδ ηςκ πμζμηζηχκ ιεβεεχκ ηδξ εηπαίδεοζδξ απυ πενζζζυηενεξ πδβέξ
(myschool, ΑΖΝΞΏΞ), δζαπζζηχκεηαζ υηζ μ ζοκμθζηυξ δζενεοκχιεκμξ πθδεοζιυξ ηςκ
ζπμθζηχκ ιμκάδςκ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ είκαζ ηυζμ ιεβάθμξ, χζηε δ απυηθζζδ ηςκ
ζηαηζζηζηχκ ιεβεεχκ πμο πνμηφπημοκ ηνίκεηαζ ςξ αιεθδηέα.
5. Ναξνπζίαζε θαη αλάιπζε εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ
Εαηά ηδκ πανμοζίαζδ, δίκεηαζ έιθαζδ ζηδκ απμηφπςζδ ηδξ οπάνπμοζαξ ιαεδηζηήξ νμήξ
ηαζ δζαννμήξ ηαηά ηδκ ηνζεηία 2013-2016 ζηζξ επζιένμοξ εηπαζδεοηζηέξ ααειίδεξ
(Λνςημαάειζα, Δεοηενμαάειζα, Οπμπνεςηζηή, Ώκχηενδ Δεοηενμαάειζα, Ξοπζηή
Απαββεθιαηζηή), ηυζμ βεκζηά υζμ ηαζ ζε ηνία ααζζηά - βεςβναθζηά επίπεδα: 1. ηδκ
επζηνάηεζα, 2. ηδ δζμζηδηζηή πενζθένεζα ηαζ 3. ημκ κμιυ. Ώοηά, ζηδ ζοκέπεζα, ελεηάγμκηαζ
ηάεε θμνά ςξ πνμξ ηζξ παναιέηνμοξ: i) ηάλδ, ii) θφθμ, iii) αζηζηυηδηα, iv) δθζηία.
Νημκ πίκαηα 1 πανμοζζάγμκηαζ ηα πμζμζηά ιαεδηζηήξ δζαννμήξ βζα ηάεε ηφπμ
ζπμθείμο. Ξμ πμζμζηυ πνμηφπηεζ απυ ημκ ανζειυ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ πμο δεκ
μθμηθήνςζακ ηδ θμίηδζδ πνμξ ημκ ανζειυ αοηχκ πμο εββνάθδηακ ηακμκζηά.
Δζαπζζηχκεηαζ ζδιακηζηή απυηθζζδ ζηα πμζμζηά δζαννμήξ ιεηαλφ ηφπςκ ζπμθείμο ηαζ
ααειίδςκ. Ξμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ δζαπζζηχκεηαζ ζηδκ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ (11%),
εκχ μ ιεβαθφηενμξ υβημξ ιαεδηχκ δζαννέεζ ζημ Γοικάζζμ (4.338 ιαεδηέξ) ιε ζδιακηζηά
αολδιέκμ πμζμζηυ (4,23%) ζε ζπέζδ ιε ημ Δδιμηζηυ ή ημ Ζφηεζμ.
Νίλαθαο 1. Ιαζεηηθή Δηαξξνή αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο
Γξάθηεθαλ
θαλνληθά

Ιαζεηηθή
Δηαξξνή

Ννζνζηό %
ΙΔ

ISCED 1

99.984

1.788

1,79%

ISCED 1

95.805

1.577

1,65%

ΓΟΗΘΏΝΔΚ

ISCED 2

102.447

4.338

4,23%

ΓΑΖ

ISCED 3

78.237

1.499

1,92%

ΑΛΏΖ

ISCED 3

19.800

2.181

11,02%

Βαζκίδα εθπαίδεπζεο
Λνςημαάειζα
Λνςημαάειζα
Οπμπνεςηζηή
Δεοηενμαάειζα
Ώκχηενδ
Δεοηενμαάειζα
Δεοηενμαάειζα

ΔΓΗΚΞΔΕΚ
(ημυνηδ Ώ΄- Γ΄)
ΔΓΗΚΞΔΕΚ
(ημυνηδ Δ΄- Νη΄)
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Απαββεθιαηζηή
Εαηά ηδ ιεβαθφηενδ ειαάεοκζδ ζηα δεδμιέκα, δ ιεθέηδ έδεζλε υηζ ηα πμζμζηά
δζαννμήξ ηάεε ελεηαγυιεκδξ ααειίδαξ μθείθμκηαζ ηονίςξ ζηδκ πνχηδ ηάλδ ηάεε ημυνηδξ.
Γζα πανάδεζβια, απυ υζμοξ δζαννέμοκ ζημ Γοικάζζμ, ημ 93% δζαννέεζ απυ ηδκ Ώ‘
Γοικαζίμο. Νε αοηυ ημ πμζμζηυ πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ υζμζ δε θμίηδζακ ηαευθμο ζημ
Γοικάζζμ. Ώπυ ηδκ άθθδ, ιυθζξ ημ 1,8% εβηαηαθείπεζ ημ ζπμθείμ ζηδκ Γ‘ Γοικαζίμο.
Ορήκα 1. Ννζνζηά % καζεηηθήο δηαξξνήο ζηελ ειιεληθή πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

11,02%

12%
10%
8%
4,23%

6%
4%

1,79%

1,92%

1,65%

2%
0%

ΔΘΜ.Χ (κοόρτθ ΔΘΜ.Χ (κοόρτθ
τάξεων Α'-Β'-Γ') τάξεων Δ'-Ε'-τ')

ΓΤΜΝΑΙΟ

ΓΕΛ

ΕΠΑΛ

Ορήκα 2. Ννζνζηά % θνίηεζεο θαη καζεηηθήο δηαξξνήο θαηά βαζκίδα θαη ηάμε

Γ δζαπνμκζηή ελέθζλδ ηδξ ιαεδηζηήξ δζαννμήξ ζημ Γοικάζζμ, ζημ μπμίμ ιεηνήεδηε μ
ιεβαθφηενμξ ανζειυξ δζαννευκηςκ ιαεδηχκ ηαζ βζα ημ μπμίμ οπάνπμοκ πθδνέζηενα
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ζημζπεία απυ ιεθέηεξ ζε αάεμξ πνυκμο, ειθακίγεηαζ ζημ αηυθμοεμ ζπήια 3. Ηε ημ
πέναζια ημο πνυκμο θαίκεηαζ κα ιεζχκεηαζ μ απυθοημξ ανζειυξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ πμο
εκημπίγμκηαζ ςξ δζαννεφζακηεξ/ζεξ ζε ηάεε ιαεδηζηή βεκζά, ηαεχξ ηαζ ημ πμζμζηυ ημοξ
επί ηςκ ηάεε θμνά εββεβναιιέκςκ. Ώκηίζημζπδ ηάζδ ακαβκςνίγεηαζ ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ
ηαζ ηφπμοξ ζπμθείμο, αθθά δζαηίεεκηαζ ζημζπεία βζα θζβυηενεξ ζπμθζηέξ πνμκζέξ.

25,00%

22,70%
20,00%

19,50%

17,60%

15,00%

12,60%
11,55%
9,60%

10,00%

6,98%

6,51%
6,09%

5,00%

4,23%
0,00%

Ορήκα 3. Δηαρξνληθή εμέιημε ηεο Ιαζεηηθήο Δηαξξνήο ζην Γπκλάζην
Νημκ αηυθμοεμ πίκαηα 2 πανμοζζάγμκηαζ ηα πμζμζηά ιαεδηζηήξ δζαννμήξ ιε αάζδ
ηδκ έιθοθδ δζάζηαζδ ηαζ βζα ηάεε ηφπμ ζπμθείμο λεπςνζζηά. Λαναηδνείηαζ υηζ ηα αβυνζα
ειθακίγμοκ ζηαεενά ορδθυηενα πμζμζηά δζαννμήξ απυ ηα ημνίηζζα ζε υθεξ ηζξ
εηπαζδεοηζηέξ ααειίδεξ ηαζ ημοξ ηφπμοξ ζπμθείςκ. Νημκ πίκαηα 3, ζημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ δ
ιαεδηζηή δζαννμή ειθακίγεηαζ ιζηνυηενδ ζηζξ αζηζηέξ πενζμπέξ ηαζ αημθμοεμφκ μζ
διζαζηζηέξ ηαζ μζ αβνμηζηέξ, ιε ιζηνή υιςξ δζαθμνά.
Νίλαθαο 2. Ιαζεηηθή Δηαξξνή θαη θύιν αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο
Δεκνηηθό

Γπκλάζην

ΓΓΘ

ΓΝΑΘ

% ΙΔ

% ΙΔ

% ΙΔ

% ΙΔ

Ώβυνζα

1,81

4,82

2,08

11,45

Εμνίηζζα

1,76

3,58

1,77

9,99

Ούλνιν

1,79

4,23

1,92

11,02

Φύιν

Νίλαθαο 3. Ιαζεηηθή Δηαξξνή θαη αζηηθόηεηα αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο
Δεκνηηθό
Γπκλάζην
ΓΓΘ
ΓΝΑΘ
Αζηηθόηεηα
% ΙΔ
% ΙΔ
% ΙΔ
% ΙΔ
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Ώζηζηή
Γιζαζηζηή
Ώβνμηζηή

1,69
1,62
2,30

4,12
4,41
4,51

1,54
2,35
3,95

11,60
9,23
10,80

Ούλνιν

1,79

4,23

1,92

11,02

Δεκ πανμοζζάγμκηαζ ζδιακηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ εηπαζδεοηζηέξ
ααειίδεξ, εηηυξ απυ ηδκ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ, ζηδκ μπμία δ δζαννμή είκαζ
ιεβαθφηενδ ζηζξ αζηζηέξ πενζμπέξ ηαζ ιζηνυηενδ ζηζξ διζαζηζηέξ, υπςξ βίκεηαζ ειθακέξ
απυ ημ αηυθμοεμ ζπήια.
Ορήκα 4. Ννζνζηά % Ιαζεηηθήο Δηαξξνήο αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη αζηηθόηεηα

14%
11,60%
10,80% 11,02%
9,23%

12%
10%
8%
6%
4,12%

4%
2% 1,69%

4,51%
4,23%
4,41%

2,30%
1,62% 1,79%

3,95%

2,35%
1,54%

1,92%

0%
ΔΘΜ.Χ (Α'-Β'-Γ')
ΑΣΙΚΘ

ΓΤΜΝΑΙΟ
ΘΜΙΑΣΙΚΘ

ΓΕΛ
ΑΓΡΟΣΙΚΘ

ΕΠΑΛ
ΤΝΟΛΟ

Νημ παναηάης ζπήια 5 μπηζημπμείηαζ δ ιαεδηζηή δζαννμή ζε ζπέζδ ιε ημ έημξ
βέκκδζδξ, πανάιεηνμξ βζα ηδκ μπμία δεκ οπάνπεζ ιέηνμ ζφβηνζζδξ ιε παθαζυηενεξ
ένεοκεξ, ηαευηζ δεκ είπε δζενεοκδεεί ςξ ηχνα. Λνμηφπηεζ υηζ ημ πμζμζηυ ηδξ δζαννμήξ
αολάκεηαζ ζδιακηζηά υζμ ιεβαθχκεζ δ δθζηία ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ πμο θμζημφκ ζε ιζα
ζοβηεηνζιέκδ ηάλδ.
Ορήκα 5. Ιαζεηηθή Δηαξξνή θαη έηνο γέλλεζεο αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο
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Νμκ πίκαηα 4 πμο αημθμοεεί πενζθαιαάκεηαζ δ ιαεδηζηή δζαννμή ακά πενζθένεζα ζε
πμζμζηά ηαζ ζε απυθοημοξ ανζειμφξ.
Νίλαθαο 4.Νεξηθεξεηαθή δηάζηαζε ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο αλά βαζκίδα
εθπαίδεπζεο
Δεκνηηθό
Βαζκίδα Γθπαίδεπζεο (Πάμεηο Α-ΒΓπκλάζην
ΓΓΘ
ΓΝΑΘ
Γ)
Νεξηθέξεηεο
Ώκαημθζηή Ηαηεδμκία
ηαζ Θνάηδ
Ώηηζηή
ΐυνεζμ Ώζβαίμ
Δοηζηή Αθθάδα
Δοηζηή Ηαηεδμκία
Ήπεζνμξ
Θεζζαθία
Δυκζα Θδζζά
Εεκηνζηή Ηαηεδμκία
Ενήηδ
Θυηζμ Ώζβαίμ
Λεθμπυκκδζμξ
Νηενεά Αθθάδα
ΟΡΚΜΘΜ ΤΞΑΟ

%
ΙΔ
2,96
1,89
1,37
2,88
0,55
1,88
1
1,29
1,09
1,78
1,4
2,48
2,37
1,79

Δηαξξ
Δηαξξέ
Δηαξξέ
% ΙΔ
% ΙΔ
ένληεο
νληεο
νληεο
174
615
26
192
14
54
68
27
195
127
49
132
115
1.788

8,73
4,15
3,21
4,71
1,42
2,13
4,66
3,33
3,75
4,15
2,46
5
3,77
4,23

551
1.346
60
320
39
63
320
72
694
306
86
285
196
4.338

2,11
1,83
1,04
1,9
1,22
1,42
1,73
2,46
1,78
2,68
2,61
2,07
2,21
1,92

91
469
14
101
29
35
94
42
247
137
63
88
89
1.499

%
ΙΔ
13,36
12,43
7,81
10
6,8
11,25
9,65
10,76
9,93
11,86
8,62
9,6
14,96
11,02

Δηαξξέ
νληεο
201
643
41
139
44
61
128
44
383
177
84
102
134
2.181

ζμκ αθμνά ηδκ πενζθενεζαηή δζάζηαζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ, δ δζμζηδηζηή πενζθένεζα
πμο ειθακίγεζ ςξ βεκζηή εζηυκα ηα ιεβαθφηενα πμζμζηά δζαννμήξ είκαζ δ Ώκαημθζηή
Ηαηεδμκία ηαζ Θνάηδ. Νε αοηήκ παναηδνείηαζ δ ιεβαθφηενδ δζαννμή ζηδκ πνςημαάειζα
εηπαίδεοζδ, ζημ Γοικάζζμ ηαζ ζημ ΑΛΏΖ. Νημ ΓΑΖ ζηδκ ορδθυηενδ εέζδ ειθακίγεηαζ δ
πενζθένεζα Ενήηδξ, δ μπμία ζε υθεξ ηζξ ηαηδβμνίεξ είκαζ ημκηά ή πάκς απυ ημκ
ακηίζημζπμοξ ζοκμθζημφξ δείηηεξ. Λανυιμζα εζηυκα ςξ πνμξ ηα πμζμζηά ειθακίγμοκ δ
Δοηζηή Αθθάδα ηαζ δ Νηενεά Αθθάδα. Γ Δοηζηή Ηαηεδμκία ειθακίγεζ ημοξ παιδθυηενμοξ
δείηηεξ δζαννμήξ ζε υθεξ ηζξ ηαηδβμνίεξ, ιε ανηεηή δζαθμνά απυ ηδκ επυιεκδ πενζθένεζα
πμο είκαζ δ Ήπεζνμξ.
Ακηυξ ηςκ πενζθενεζχκ, δζαπζζηχκεηαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ υηζ ηαζ ζε επίπεδμ κμιμφ
δ εζηυκα ζοιααδίγεζ ιε ηα ακάθμβα εονήιαηα ηςκ πενζθενεζχκ. Γζα πανάδεζβια, μζ κμιμί
ηδξ πενζθένεζαξ Ώκαημθζηήξ Ηαηεδμκίαξ ηαζ Θνάηδξ ειθακίγμοκ ορδθά πμζμζηά ηυζμ
ιεζμζηαειζηά υζμ ηαζ ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ. Ώκηίζημζπα, μζ κμιμί ηδξ Δοηζηήξ Ηαηεδμκίαξ,
πμο ζδιεζχκεζ ηδκ ηαθφηενδ πενζθενεζαηή επίδμζδ, δεκ ειθακίγμκηαζ ζηζξ δεηάδεξ ηςκ
πεζνυηενςκ επζδυζεςκ, ιε ιυκδ ελαίνεζδ ηα Γνεαεκά βζα ημ ΓΑΖ.
Δδζαίηενμ εκδζαθένμκ έπεζ δ πεναζηένς ελέηαζδ ηδξ ιαεδηζηήξ δζαννμήξ ζημκ κμιυ
Ώηηζηήξ, υπμο ζοβηεκηνχκεηαζ ημ ιεβαθφηενμ πθήεμξ ιαεδηχκ, πενίπμο ημ 1/3 ηδξ
πχναξ. Αίκαζ ακαιεκυιεκμ ζηδκ Ώηηζηή κα οπάνπεζ ηαζ μ ιεβαθφηενμξ ανζειυξ
ιαεδηχκ/ηνζχκ πμο δζαννέμοκ, μ μπμίμξ ανίζηεηαζ ζε ακαθμβία ιε ημκ ιαεδηζηυ
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πθδεοζιυ, πνμζδζμνίγεηαζ δδθαδή βφνς ζημ 30% ημο ζοκυθμο ηςκ δζαννευκηςκ/μοζχκ
ζε ηάεε ιζα απυ ηζξ ιεθεηχιεκεξ ημυνηεζξ.
Απζζδιαίκεηαζ υηζ δ ακάθοζδ δε βίκεηαζ ιε αάζδ ηζξ μηηχ (8) πενζθενεζαηέξ εκυηδηεξ,
ζηζξ μπμίεξ πςνίζηδηε δ Ώηηζηή ιε ημκ Εαθθζηνάηδ. Νημκ πίκαηα 5 παναηίεεκηαζ ηα
ζημζπεία ακά εηπαζδεοηζηή δζμζηδηζηή οπμδζαίνεζδ (7 οπμδζαζνέζεζξ) βζα θυβμοξ
ζοβηνζζζιυηδηαξ ιε ηα ζημζπεία ηςκ πνμδβμφιεκςκ ενεοκχκ.
Νίλαθαο 5. Ιαζεηηθή Δηαξξνή ζηελ Αηηηθή
Δηεπζύλζεηο
Δεκνηηθό
Γπκλάζην
ΓΓΘ
ΓΝΑΘ
Γθπαίδεπζεο
Κ
% ΙΔ
Κ
% ΙΔ
Κ
% ΙΔ
Κ
% ΙΔ
Αηηηθήο
Ώ΄ Ώεήκαξ

214

3,14

417

5,71

123

2,22

118

12,59

ΐ΄ Ώεήκαξ

53

1,1

96

2,13

41

1,02

49

15,08

Γ΄ Ώεήκαξ

48

1,04

137

2,93

45

1,22

131

13,86

Δ΄ Ώεήκαξ

55

1,33

128

3,02

90

2,38

86

9,91

105

4,94

187

9,81

28

2,29

72

16,51

80

1,49

242

4,62

56

1,46

64

8,86

60

1,3

139

3,02

86

2,46

123

13,09

615

1,9

1.346

4,2

469

1,8

643

12,4

Δοηζηήξ
Ώηηζηήξ
Ώκαημθζηήξ
Ώηηζηήξ
Λεζναζά
ΟΡΚΜΘΜ

6. Οπκπεξάζκαηα
Ώπυ ηδ ζοκμθζηή εεχνδζδ ηςκ δεδμιέκςκ πνμηφπημοκ επζβναιιαηζηά ηα ελήξ:
 Κζ αζηζηέξ πενζμπέξ ειθακίγμοκ ιζηνυηενα πμζμζηά δζαννμήξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ διζαζηζηέξ
ηαζ ηζξ αβνμηζηέξ, πςνίξ υιςξ ιεβάθεξ δζαθμνμπμζήζεζξ.
 Ξα ιεβαθφηενα πμζμζηά ιαεδηζηήξ δζαννμήξ ειθακίγμκηαζ ζηδκ πενζθένεζα Ώκαημθζηήξ
Ηαηεδμκίαξ ηαζ Θνάηδξ ζε υθμοξ ημοξ ηφπμοξ ζπμθείμο ηαζ ακηίζημζπα ορδθά πμζμζηά
έπμοκ υθμζ μζ κμιμί ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πενζθένεζαξ. Γ πενζθένεζα Δοηζηήξ Ηαηεδμκίαξ
πανμοζζάγεζ ηα ιζηνυηενα πμζμζηά δζαννμήξ ηαζ αημθμοεεί δ πενζθένεζα Γπείνμο, ζηδκ
μπμία ηα πμζμζηά δζαννμήξ έπμοκ ιεζςεεί ηαηά ημ ήιζζο ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία.
Ώκάθμβδ αεθηίςζδ ζδιεζχεδηε ηαζ ζηζξ πενζθένεζεξ ΐμνείμο Ώζβαίμο ηαζ Θμηίμο Ώζβαίμο.
 Νε απυθοημοξ ανζειμφξ ηαζ ζηαεενά βζα υθεξ ηζξ ααειίδεξ εηπαίδεοζδξ, μζ πενζζζυηενμζ
ιαεδηέξ δζαννέμοκ ζηδκ Ώηηζηή, βεβμκυξ ακαιεκυιεκμ ηαεχξ ημ 1/3 ημο ιαεδηζημφ
πθδεοζιμφ ανίζηεηαζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενζθένεζα. Ώημθμοεεί βζα ημοξ ίδζμοξ θυβμοξ δ
πενζθένεζα Εεκηνζηήξ Ηαηεδμκίαξ.
 Γ έιθοθδ δζάζηαζδ ειθακίγεηαζ ζηδ Δεοηενμαάειζα Αηπαίδεοζδ, εηεί υπμο ηα αβυνζα
εβηαηαθείπμοκ ημ ζπμθείμ ιε ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα απυ ηα ημνίηζζα. Ηεβαθφηενδ έκηαζδ
ημο θαζκμιέκμο οπάνπεζ ζημ Γοικάζζμ υπμο ηα αβυνζα δζαννέμοκ ιε πμζμζηυ 35%
πενζζζυηενμ απυ ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ ηςκ ημνζηζζχκ.
 Γ έιθοθδ δζάζηαζδ ειθακίγεηαζ ηαζ ζε πενζθενεζαηυ επίπεδμ. Παναηηδνζζηζηυηενα
εονήιαηα μζ ιεβάθεξ δζαηοιάκζεζξ ιεηαλφ πενζθενεζχκ ζημ Δδιμηζηυ, ηα πμθφ ιεβάθα
πμζμζηά δζαννμήξ ηςκ αβμνζχκ έκακηζ ηςκ ημνζηζζχκ ζηα κδζζά ημο Ώζβαίμο ηαζ ηδκ
Ενήηδ βζα ημ Γοικάζζμ ηαζ ζηδ Θεζζαθία, Νηενεά Αθθάδα ηαζ Θυηζμ Ώζβαίμ βζα ημ ΓΑΖ.
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Κζ ιαεδηέξ/ηνζεξ πμο θμζημφκ ζε ηάλδ υπζ ακάθμβδ ηδξ πνμκμθμβζηήξ ημοξ δθζηίαξ ή/ηαζ
ιαεδηέξ/ηνζεξ πμο ιέκμοκ ηαζ επακαθαιαάκμοκ ιία ή πενζζζυηενεξ θμνέξ ιία ζπμθζηή
ηάλδ δζαννέμοκ ζε πμθφ ιεβάθμ πμζμζηυ. ζμ πενζζζυηενα είκαζ ηα πνυκζα πμο ηάπμζμξ
είκαζ «ζηάζζιμξ/δ», ηυζμ αολάκμκηαζ μζ πζεακυηδηεξ κα δζαννεφζεζ ή ηαθφηενα κα έπεζ ήδδ
δζαννεφζεζ.
Απμιέκςξ, δ πχνα ιαξ ηαθείηαζ ιέζα ζημ πθαίζζμ ηδξ άζηδζδξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ
πμθζηζηήξ κα ακηζιεηςπίζεζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ Ηαεδηζηήξ Δζαννμήξ, υπςξ ειθακίγεηαζ
εβπχνζα, δνχκηαξ ιέζα ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ηδξ Αονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ
θεζημονβχκηαξ ζοβπνυκςξ ζημ παβηυζιζμ εηπαζδεοηζηυ πμθζηζηυ ημπίμ. Γ ζοκεπήξ
παναημθμφεδζδ, ιεθέηδ ηαζ ενιδκεία ημο θαζκμιέκμο, λεπςνζζηά βζα ηδκ εθθδκζηή
πναβιαηζηυηδηα, αθθά ηαζ ζε εοεεία ζφβηνζζδ ιε ηζξ οπυθμζπεξ πχνεξ ηδξ ΑΑ, ηνίκεηαζ
επζηαηηζηή ηαζ ηίεεηαζ ζημ επίηεκηνμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ. Αηζοβπνμκζζιυξ ηςκ
ιεεμδμθμβζηχκ ενβαθείςκ, επζηαζνμπμίδζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ ζοζπέηζζή ημοξ ιε
ζφβπνμκα ημζκςκζηά θαζκυιεκα (μζημκμιζηή ηνίζδ, ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ, ναηζζζιυξ,
έιθοθδ αία, ελανηήζεζξ, εηθμαζζιυ η.θπ.), αλζυπζζηδ ηαηαβναθή ηαζ έβηονδ ενιδκεία ηςκ
δεδμιέκςκ ηδξ Ηαεδηζηήξ Δζαννμήξ, δεκ είκαζ δοκαηυκ κα οπάνλμοκ πςνίξ ηδκ εθανιμβή
εκυξ ιαηνυπκμμο ζηναηδβζημφ ζπεδζαζιμφ βζα ημ γήηδια αοηυ ζηδ πχνα ιαξ, μφηε υιςξ
πςνίξ ηδ ζοκενβαζία ιε ηζξ εονςπασηέξ πχνεξ ζηδ δζαηφπςζδ πνμηάζεςκ πμθζηζηήξ,
ηαεχξ ηαζ ηδ ζφιπθεοζδ ιαγί ημοξ ηαηά ηδκ εθανιμβή αοηχκ ηςκ πνμηάζεςκ ζηδκ
πνάλδ. Κ ζημπυξ υθςκ είκαζ ημζκυξ: έκα ζπμθείμ πμο ημ δζαπενκμφκ μζ ανπέξ ηδξ ζζυηδηαξ
ηαζ ημο ζεααζιμφ ζηδ δζαθμνεηζηυηδηα ηαζ δ έιθαζδ ζηδ ζοθθμβζηυηδηα, έκα ζπμθείμ πμο
δεκ αθήκεζ μφηε έκακ/ιία ιαεδηή/ηνζα κα «δζαννεφζεζ».
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Πν αλζξσπηζηηθό ηδαληθό ζηε ζνζηαιηζηηθή
κεηαξξπζκηζηηθή ζθέςε
Γιεπζεξία Ναπαζηεθαλάθε
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Νεξίιεςε
Νημ εεςνδηζηυ ζπήια ημο ακενςπζζιμφ δ ανζζηενά εα εκηάλεζ ιε ημ δζηυ ηδξ ηνυπμ ηζξ
παζδαβςβζηέξ ηδξ ακηζθήρεζξ, ηαεχξ εεςνεί υηζ ημ ακενςπζζηζηυ ζδακζηυ ιπμνεί κα ημ
εηπνμζςπήζεζ ιμκάπα ημ ζπμθείμ ενβαζίαξ ζηδ ζμζζαθζζηζηή ημο εηδμπή, δδθαδή ημ ζπμθείμ ηδξ
πμθοηεπκζηήξ εηπαίδεοζδξ. Κζ ανζζηενμί ιεηαννοειζζηέξ παζδαβςβμί εα πενζβνάρμοκ ημκ
ακενςπζζιυ πνμζδίδμκηάξ ημο ηνία ααζζηά παναηηδνζζηζηά: α) ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ αλίαξ ηδξ
ακενχπζκδξ γςήξ, α) ηδκ εθεοεενία ημο αηυιμο, δ μπμία ελαζθαθίγεζ ηαζ ηδκ αλζμπνέπεζά ημο, β)
ηδκ παναδμπή υηζ ηάεε άκενςπμξ έπεζ δζηαίςια ζηδκ εοηοπία. Ώζηχκηαξ ηνζηζηή ζημ πενζεπυιεκμ
ηδξ παζδείαξ ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ ζδιεζχκμοκ υηζ αοηυ απμβφικςζε ημ παζδί απυ ηδκ ημζκςκία
ηαζ ημοξ ακενχπμοξ. Ώκηίεεηα, δ βκήζζα ακενςπζζηζηή παζδεία ζημπεφεζ ζηδκ μθυπθεονδ ακάπηολδ
ημο αηυιμο. Γζα ημοξ Έθθδκεξ ανζζηενμφξ ιεηαννοειζζηέξ παζδαβςβμφξ, ηα παναπάκς ζδιαίκμοκ
ηδκ πναβιάηςζδ ηςκ ζδακζηχκ ημο δδιμηζηζζιμφ ηαζ ηδκ ακαηνμθμδυηδζδ ημο ακενςπζζηζημφ
ζδακζημφ απυ δφμ κέεξ πδβέξ: ηζξ ιεηαθνάζεζξ ηςκ ανπαίςκ ηθαζζηχκ, μζ μπμίεξ πνέπεζ κα
εζζαπεμφκ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδ ιεθέηδ ηςκ ζφβπνμκςκ επζηεοβιάηςκ ημο πμθζηζζιμφ ηαζ
ηονίςξ ηςκ ηαηαηηήζεςκ ηδξ ΑΝΝΔ.
Θέμεηο – θιεηδηά: ακενςπζζιυξ, πμθοηεπκζζιυξ, ζπμθείμ ενβαζίαξ

1. Πν παξαδνζηαθό αλζξσπηζηηθό ηδαληθό – ε ζέζε ησλ δεκνηηθηζηώλ
Νηδκ εθθδκζηή πενίπηςζδ ημ ακενςπζζηζηυ ζδακζηυ ηδξ παζδείαξ, ηαοηίζηδηε ιε ηδ ζπμοδή
ηδξ ανπαίαξ βναιιαηείαξ ηαζ ηδκ επζηέκηνςζδ ζηδ ιεθέηδ ημο ζοκηαηηζημφ ηαζ ηδξ
βναιιαηζηήξ. Γ ηονζανπία ηδξ ηαεανεφμοζαξ ηαζ δ ηαθθζένβεζα ηδξ εεκζηήξ ηαοηυηδηαξ
πένζλ ηδξ πίζηδξ ζηδκ ανπαζμεθθδκζηή ηαηαβςβή ηςκ κέςκ Αθθήκςκ, έενερε ηδκ
παναπάκς ελέθζλδ. Ώκ ηδκ επμπή ημο κεμεθθδκζημφ δζαθςηζζιμφ δ ζηνμθή πνμξ ηδκ
ανπαζυηδηα ειπενζείπε γςμβυκεξ ηαζ δδιζμονβζηέξ ζδέεξ εκυρεζ ηδξ πίζηδξ ζηδκ αθφπκζζδ
ηαζ ηδκ απεθεοεένςζδ απυ ηδκ πκεοιαηζηή, μζημκμιζηή ηαζ πμθζηζηή ηονακκία, ζημ
πθαίζζμ ημο εθεφεενμο εθθδκζημφ ααζζθείμο μ ακενςπζζιυξ ζηδκ παζδεία ηαοηίζηδηε ιε ηδ
ζηείνα ιίιδζδ ηςκ επζηεοβιάηςκ ηςκ ανπαίςκ Αθθήκςκ. Γ ανπαζμβκςζία ηαζ δ ζπμοδή
ηςκ ανπαίςκ ζοββναθέςκ έενεθε ηαζ ηδκ εθπίδα βζα ηδ βνήβμνδ επακάηαιρδ ημο έεκμοξ
ιεηά ημκ μεςιακζηυ γοβυ ηαζ πανάθθδθα απακημφζε ζηζξ ηαηδβμνίεξ υηζ μζ κεμέθθδκεξ
δεκ ηαηάβμκηαζ απυ ημοξ ανπαίμοξ Έθθδκεξ, ηαηδβμνίεξ πμο εηηυλεοζε μ Φαθιενάβζεν ηαζ
αιθζζαδημφζακ ηα εειέθζα ημο κεμεθθδκζημφ εεκζηζζιμφ (Δειενηγήξ, 1996).
Γ εδναίςζδ ηδξ Ηεβάθδξ Δδέαξ ηαζ δ δζαιυνθςζδ ημο ζπήιαημξ ημο ηνίζδιμο
πανεθευκημξ ημο εθθδκζημφ έεκμοξ απυ ημκ Λαπαννδβυπμοθμ εα ενέρεζ, υπςξ ζδιεζχκεζ
μ Δ. Γθδκυξ ιζα ζηείνα ηαζ θμνιαθζζηζηή ακηίθδρδ βζα ηδκ εθθδκζηή ανπαζυηδηα, δ μπμία
ζοκδοάγεηαζ ιε ημ εκηεθχξ δζαθμνεηζηυ πνυηαβια ηδξ ακαζφζηαζδξ ηδξ αογακηζκήξ
αοημηναημνίαξ (Γθδκυξ, 1995: 40-41). Εαη‘ μοζία ηαζ δ ανζζηενά ιεηαπμθειζηά εα
δζαιμνθχζεζ έκα ζπήια βζα ηδκ εθθδκζηή ζζημνία πμο ανίζηεηαζ ζε ζοκάθεζα ιε ηδκ
μπηζηή ημο Λαπαννδβυπμοθμο, έζης ηαζ ακ πνμζπαεεί κα ζοκεέζεζ ηα ζημζπεία ηδξ
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ζζημνζηήξ ζοκέπεζαξ ημο έεκμοξ ιέζα απυ ιζα ιανλζζηζηή μπηζηή ηαζ ιε ηαηαθοβή ζηα
ακηζηεζιεκζηά ηνζηήνζα ημο Νηάθζκ (Λαθμφηδξ, 2008). Γ ζδέα αοηή, πμο εα ηαηαθήλεζ ζηδ
ιζηναζζαηζηή ηναβςδία ηαζ εα ηαηαννεφζεζ ιαγί ηδξ, εα αθήζεζ έκα ιεβάθμ ηεκυ ζημκ
αζηενζζιυ ημο εθθδκζημφ εεκζηζζιμφ ηαζ ηδξ ζθαίναξ ηδξ ζδεμθμβίαξ ημο ιεζμπμθέιμο,
ηεκυ πμο εα επζηνέρεζ ένεοκεξ ηαζ ακαγδηήζεζξ πνμξ άθθεξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ εεςνδηζηά
ζπήιαηα, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ μ ιανλζζιυξ.
Έςξ ηδκ ακαηίκδζδ ημο βθςζζζημφ γδηήιαημξ ηαζ ηδκ ειθάκζζδ ημο εηπαζδεοηζημφ
δδιμηζηζζιμφ μ ζηείνμξ πνμζακαημθζζιυξ πνμξ ηδκ ανπαζυηδηα εα ηαηαθαιαάκεζ ιε
ηαηαεθζπηζηυ ηνυπμ ημοξ πκεοιαηζημφξ πνμζακαημθζζιμφξ ηδξ κεμεθθδκζηήξ δζακυδζδξ
(Φναβημοδάηδ, 1993: 182). Κ εηπαζδεοηζηυξ δδιμηζηζζιυξ, υπςξ ημκ ακαβκςνίγεζ ηαζ μ
ημιμοκζζηήξ Γθδκυξ ζηδκ εζζαβςβή ημο ζμθζζηή ημο Λθάηςκα εα πνμζθένεζ ζδιακηζηέξ
οπδνεζίεξ ζημ κα λεθφβεζ ηυζμ δ κεμεθθδκζηή ζηέρδ βεκζηά, υζμ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο
ακενςπζζηζημφ ζδακζημφ ζηδ πχνα ιαξ απυ ηδ ζηείνα ανπαζμιάεεζα. Αδχ πνέπεζ κα
ζδιεζχζμοιε υηζ ηαηά ηδκ παζδαβςβζηή εεςνία πμο ήηακ ηονίανπδ ζηδκ Αθθάδα, ηδκ
μπηζηή δδθαδή ημο Αναάνημο, δ ειιμκή ζηδ βθςζζζηή δζδαζηαθία ηαζ δ πνήζδ ηδξ
ηαεανεφμοζαξ ζακ υνβακα δζδαζηαθίαξ, δεκ ένπμκηακ ζε ζφβηνμοζδ ιε ηζξ παζδαβςβζηέξ
ανπέξ ημο ενααηζακμφ ζπμθείμο. Ώκηίεεηα μ δδιμηζηζζιυξ, ιέζα απυ ημ παζδαβςβζηυ
υπδια ηδξ κέαξ αβςβήξ εα ημκίζεζ υηζ ηαεανεφμοζα ηαζ ζπμθείμ ενβαζίαξ είκαζ
αζφιπηςηα. πςξ βναθεί ηαζ μ Δ. Γθδκυξ ζημ ένβμ ημο «Κζ πμίνμζ οΎγμοζζκ, ηα πμζνίδζα
ημΎγμοζζκ, μζ υθεζξ ζΰγμοζζκ»: ««Κ Δδιδηνάηδξ έθαβεκανίββδκ». Θα εβεθμφζακ ηαζ μζ
ημίπμζ ημο ζπμθείμο» (Γθδκυξ, 1995: 31). Ηε αοηυ ημκ ηνυπμ αέααζα δεκ ιπμνεί πανά κα
ιεηααθδεεί ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο ακενςπζζιμφ ζημ ζπμθείμ, ηαεχξ ιεηααάθθεηαζ ηαζ δ
πίζηδ ζηδ ιμνθςηζηή δφκαιδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ ανπαίςκ βθςζζχκ.
2. Γπηβίσζε – αλαβίσζε – δπλακηθόο ξεαιηζκόο
Εμιαζηυ ζδιείμ βζα ηδκ ακηίθδρδ ηςκ ανζζηενχκ παζδαβςβχκ υζμκ αθμνά ηζξ
ακενςπζζηζηέξ ζπμοδέξ εα είκαζ μζ εέζεζξ πμο δζαηοπχκεζ μ Δ. Γθδκυξ ζηδκ Αζζαβςβή ημο
«Νμθζζηή» ημο Λθάηςκα. Κζ ζδέεξ αοηέξ εα ειπκεφζμοκ ηζξ εέζεζξ ηζξ μπμίεξ μζ ανζζηενμί
παζδαβςβμί εα δζαηοπχζμοκ ηδ δεηαεηία ημο 1940. Ώλίγεζ κα παναεέζμοιε ημ ααζζηυ
άλμκα ηδξ πνμαθδιαηζηήξ ημο Γθδκμφ βζαηί ιαξ δίκεζ ημκ ηνυπμ ημκ μπμίμ ακηζιεηςπίγεζ
ηζξ ακενςπζζηζηέξ ζπμοδέξ ηυζμ βεκζηά ζακ ημιιάηζ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηζξ εονςπασηέξ
πχνεξ ιέζα ζημ πνυκμ, υζμ ηαζ ζηδκ εθθδκζηή πενίπηςζδ, απυ ηδκ επμπή ηδξ ακάδοζδξ
ημο αηηζηζζιμφ, ηδ αογακηζκή επμπή, ηδκ ημονημηναηία ηαζ ηδ δδιζμονβία ημο εθθδκζημφ
ηνάημοξ ςξ ηζξ ιένεξ ιαξ. Κζ ακενςπζζηζηέξ ζπμοδέξ είκαζ δ ζπμοδή ημο ανπαίμο
εθθδκμνςιασημφ ηυζιμο, δδθαδή εκυξ ηυζιμο πνμκζηά ηαζ ημπζηά μνζζιέκμο, πμο υιςξ
απέηηδζε θυβς ηςκ δδιζμονβδιάηςκ ημο ιζα παβηυζιζα αηηζκμαμθία. Κ ηυζιμξ αοηυξ
ιαξ είκαζ βκςζηυξ απυ ηα βναπηά ημο ικδιεία, ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ ανπαζμθμβζηή ένεοκα,
πμο ζοκεπχξ θένκεζ κέα εονήιαηα, ηα βναπηά ικδιεία, πμο ηα ιεθεηά δ ηθαζζηή
θζθμθμβία. Ηπμνεί κα είκαζ μθυηθδνα ηείιεκα, υπςξ μ «Νμθζζηήξ» ημο Λθάηςκα, ιπμνεί
κα είκαζ ηαζ θίβεξ ζηυνπζεξ θνάζεζξ ή ικήιεξ ζοββναθέςκ απυ δεφηενμ ηαζ ηνίημ πένζ
(Γθδκυξ, π.π.: 11).
Κ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ακηζηνίγεζ μ Δ. Γθδκυξ ηζξ ακενςπζζηζηέξ ζπμοδέξ ζπεηίγεηαζ
ιε ηδκ εηάζημηε πκεοιαηζηή ηαζ ημζκςκζημμζημκμιζηή πναβιαηζηυηδηα ηδξ ηάεε επμπήξ.
Εαη‘ μοζία μ Δ. Γθδκυξ εέηεζ ημ γήηδια υηζ ηάεε επμπή ιπμνεί ή ακάθμβα δεκ ιπμνεί κα
ακηθήζεζ δδιζμονβζηά ζημζπεία απυ ηδ ιεθέηδ ημο ανπαίμο εθθδκμνςιασημφ ηυζιμο. Νηδ
ιεθέηδ ημο Λθάηςκα θμζπυκ δ ηάεε επμπή αάγεζ ηα δζηά ηδξ ενςηήιαηα (Γθδκυξ, π.π.: 4).
Ξχνα, ηαηά ημ Δ. Γθδκυ ημ ενχηδια ακ είκαζ χνζιμ ημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ ζηδκ Αθθάδα
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βζα ηδ ιεθέηδ ημο «Νμθζζηή» ημο Λθάηςκα ιαξ θένκεζ ζημ ααζζηυ πνυαθδια βζα ηδ εέζδ
ηςκ ακενςπζζηζηχκ ζπμοδχκ ζηδκ Αθθάδα, πμο θυβς ηδξ θζθμζμθζηήξ εέζδξ ημο ένβμο,
πενζηθείεζ ηαζ ημ άθθμ πνυαθδια βζα ηδ εέζδ ηςκ θζθμζμθζηχκ ηαζ επζζηδιμκζηχκ
ζπμοδχκ ζηδ πχνα ιαξ (Γθδκυξ, π.π.: 7). Κ ηνυπμξ, υιςξ πμο αθέπμοιε ηα πνάβιαηα είκαζ
ιζα ζοκάνηδζδ ημο εαοημφ ιαξ, ηονίςξ ημο μιαδζημφ εαοημφ ιαξ, πμο ιπμνεί κα είκαζ ημ
έεκμξ ηαζ δ ηάλδ. ζηυζμ, ηάεε μπηζηή εέαζδξ ηείκεζ κα δζηαζχζεζ ημκ εαοηυ ηδξ. Δζηαίςζδ
ηαηά ημ Δ. Γθδκυ είκαζ υηζ ηάεε μπηζηή βςκία εεχνδζδξ πζζηεφεζ υηζ είκαζ «ζπένια γςήξ
ηαζ υπζ εακάημο». Γζα ημ Δ. Γθδκυ δ επαθήεεοζδ αοηή βίκεηαζ ιε ηδκ πνάλδ. «Ξμ ιυκμ
ηνζηήνζμ ηδξ αθήεεζαξ είκαζ δ πνάλδ… πμζα εεςνία ακηαπμηνίκεηαζ πθδνέζηενα ζηζξ
ακηζηεζιεκζηέξ ηζκδηήνζεξ δοκάιεζξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, αοηή είκαζ δ ηάεε θμνά ζςζηή
εεςνία»(Γθδκυξ, π.π.: 10-11).
Κζ ακενςπζζηζηέξ ζπμοδέξ απμηεθμφκ ιμνθή ζζημνζηήξ ικήιδξ πμο ζηδκ ζδζαίηενδ
πενίπηςζδ ηςκ ζπμοδχκ αοηχκ έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδ «βκςζηζηή ηζ ιμνθςηζηή ακάβηδ
ημο πμθζηζζιέκμο ακενχπμο,πμο έπεζ βζα εέια ηδξ ηδ ιεθέηδ, ηδκ ελαηνίαςζδ, ηδκ
ακαζηυπδζδ, ηδκ αλζμπμίδζδ ηαζ ηδκ ιεηαλίςζδ ζημ ζζημνζηυ βίβκεζεαζ υπμο εγήεδηε
ιέζα ζε ιζακ μνζζιέκδ ημπζηή ηαζ πνμκζηή πενζμπή ηδξ ακενχπζκδξ ζζημνίαξ, δδθαδή ζηδκ
ανπαίακ Αθθάδα ηαζ ζηδ Μχιδ»(Γθδκυξ, π.π.:11).
Γ πνμζπάεεζα αοηή μδδβεί ημ Δ. Γθδκυ ζε δφμ ημιαζηέξ έκκμζεξ ηδξ ακηίθδρήξ ημο:
ηδκ επζαίςζδ ηαζ ηδκ ακααίςζδ. Γ επζαίςζδ είκαζ ηαεμθζηυηενδ ηαζ ακαπυζπαζηδ απυ ηδκ
φπανλδ ηάεε ημζκςκίαξ. Αίκαζ υθα ηα ζημζπεία πμο γμοκ μνβακζηά ιέζα ζε έκα θαυ ηαζ
πενκάκε απυ ηδ ιζα βεκζά ζηδκ άθθδ. Γ ακααίςζδ είκαζ «οζηενμβέκκδηδ». Λνμτπμεέηεζ
πςξ έπμοκε ιείκεζ ικδιεία απυ ιζα ιαηνζκή παθζά γςή ηαζ πςξ έπεζ δδιζμονβδεεί έκα
εζδζηυ ημζκςκζηυ υνβακμ βζα ηδκ ζοκεζδδηή ζζημνζηή ικήιδ, πμο ιεθεηάεζ ηα ικδιεία ηαζ
πνμζπαεεί κα ηα λακαγςκηακέρεζ. Γ ακααίςζδ «πανμοζζάγεηαζ ζακ ακάβηδ, πμο πδβάγεζ
απυ ηα ζοιθένμκηα ηαζ ηα γςηζηά αζηήιαηα, πμο βεκκζμφκηαζ ιέζα ζε ζηεκυηενμοξ
ημζκςκζημφξ ηφηθμοξ, ημζκςκζηέξ μιάδεξ, ηάλεζξ ή ηαζ μθυηδηεξ ακηζιαπυιεκεξ»(Γθδκυξ,
π.π.: 13). Κζ ηάλεζξ δδιζμονβμφκ ημ επμζημδυιδια πμο ακηζζημζπεί ζηζξ ακάβηεξ ημοξ ηαζ εα
ακηθήζμοκ απυ ημ πανεθευκ ηα ηαηάθθδθα ζημζπεία, χζηε κα μζημδμιήζμοκ ηαζ κα
ζοκεέζμοκ ηδ δζηή ημοξ εζηυκα βζα αοηυ ημ πανεθευκ, πμο ηαθφπηεζ ηζξ δζηέξ ημοξ
ακάβηεξ. Ξυζμ δ επζαίςζδ υζμ ηαζ δ ακααίςζδ ελοπδνεημφκ αοημφ ημο είδμοξ ακάβηεξ.
«Ξμοξ πανέπμοκ υπζ ιυκμ ηα ζημζπεία πανά ηαζ ηδκ εζςηενζηή ζοκμπή ηαζ δοκαιζηυηδηα
ζηδ ιμνθμπμίδζή ημοξ. Ηα δ ζοκμπή ηαζ δοκαιζηυηδηα ζηδ ιμνθμπμίδζδ έπμοκ άιεζδ
ζπέζδ ιε ηδκ ηαλζεέηδζδ ηδξ μιάδαξ ιέζα ζημ ζφκμθμ ηαζ ημ ζηάδζμ ηδξ ελέθζλήξ ηδξ. Ώπ‘
αοηυ ηαεμνίγεηαζ δ ααζζηή ημπμεέηδζδ ηδξ μιάδαξ απέκακηζ ζ‘ υθεξ ηζξ αλίεξ ηδξ γςήξ»
(Γθδκυξ, π.π.: 13).
Γ επζαίςζδ ηαζ δ ακααίςζδ απμηεθμφκμνβακζηέξ θεζημονβίεξ ιέζα ζε ηάεε ημζκςκία.
Ηέζα ζε αοηή ηδκ μνβακζηή θεζημονβία ηχνα ιυκμ ιπμνεί κα ιπεζ ημ ενχηδια βζα ηδ εέζδ
πμο έπμοκ μζ θεβυιεκεξ ακενςπζζηζηέξ ζπμοδέξ, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ ιζα ζδζμιμνθία ηδξ
ζοκεζδδηήξ ζζημνζηήξ ικήιδξ, δδθαδή ηδξ ακααίςζδξ. Ώπμηεθμφκ ηαηά ημ Γθδκυ ιζα
ζδζμιμνθία ηαεχξ απυ ηδ ιία απμηεθμφκ ημ ανπαίμ πανεθευκ ημο εθθδκμνςιασημφ
ηυζιμο πνμζδζμνζζιέκμ πνμκζηά ηαζ πςνζηά, ημ μπμίμ υιςξ απμηεθεί μζημοιεκζηυ
πνυηοπμ (Γθδκυξ, π.π.: 17). Ώζηία βζα αοηυ είκαζ ηαη‘ μοζία υηζ ιέζα ζημκ εθθδκμνςιασηυ
ηυζιμ μ άκενςπμξ άνπζζε κα βίκεηαζ άκενςπμξ. «Γ ιεθέηδ ημο ανπαίμο εθθδκζημφ ηαζ
νςιασημφ ηυζιμο, υπμο ηζ υπμηε ηζ ακ ηαθθζενβήεδηε, είπε ηζ έπεζ βζα ζημπυ κα
ηαεμδδβήζεζ ηζξ πκεοιαηζηέξ πνςημπμνίεξ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηζξ αλίεξ ηδξ ζφβπνμκδξ
γςήξ, κ‘ ακαπηφλεζ ηδ δοκαιζηυηδηα ζηζξ μιάδεξ, ζηζξ ηάλεζξ ηαζ θαμφξ…» (Γθδκυξ, π.π.: 18).
Γζα ημ Γθδκυ δ ζζημνζηή ειπεζνία επζιανηονεί βζα αοηή ηδ θεζημονβία ηςκ ακενςπζζηζηχκ
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ζπμοδχκ, ζε ζοκάνηδζδ, υιςξ, ιε ζοβηεηνζιέκεξ επμπέξ ηαζ ζηζβιέξ ηδξ ιεηέπεζηα
ζζημνίαξ. Ξέημζα θοζζηά ζηζβιή δδιζμονβζηήξ πνυζθδρδξ ηδξ ανπαζυηδηαξ είκαζ δ
Ώκαβέκκδζδ, πμο μδήβδζε ζηδκ ακαηάθορδ ηςκ ανπαίςκ ηεπκχκ ηαζ έααθε ηα εειέθζα ηδξ
επζζηδιμκζηήξ επακάζηαζδξ ζηδ Δ. Αονχπδ.
Νε ζπέζδ θμζπυκ ιε ηδκ ανπαζυηδηα ηαζ ηδκ πνυζθδρή ηδξ μ Δ. Γθδκυξ δζαπζζηχκεζ
ηνία επίπεδα. Λνχημ επίπεδμ είκαζ ημ ένβμ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ ανπαζυηδηαξ. Ώοηυ
ημ ηάκεζ δ ηνζηζηή ςξ ηθάδμξ ηδξ ηθαζζηήξ θζθμθμβίαξ ηαζ δ ανπαζμθμβία. Ώλίγεζ εδχ κα
ακαθένμοιε πανεκεεηζηά υηζ δ βκχζδ ηδξ ανπαίαξ εθθδκζηήξ θζθμζμθίαξ ηαζ ηδξ ανπαίαξ
εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ εα ειπθμοηζζηεί απυ ιανλζζηέξ ή ιανλίγμκηεξ Έθθδκεξ ζζημνζημφξ ηαζ
θζθμζυθμοξ, μζ μπμίμζ εα εθανιυζμοκ ηα κέα ακαθοηζηά ενβαθεία ηα μπμία ημοξ
πνμζθένεζ δ ζφβπνμκδ ένεοκα ζηδ ιεθέηδ ημο ανπαίμο ηυζιμο. Ακδεζηηζηά μ Δ.
Ξζζιπμοηίδδξ, δζδάηημναξ ημο Δκζηζημφημο Ώζζακμθμβίαξ ηδξ Ώηαδδιίαξ Απζζηδιχκ ηδξ
ΑΝΝΔ εα θςηίζεζ ημ γήηδια ηδξ δμοθμηηδζίαξ ημο ανπαίμο ηυζιμο (Ξζζιπμοηίδδξ, 1991).
Νηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ, εα ηζκδεμφκ ηαζ ηα ένβα ημο Π. Θεμδςνίδδ, ημο Λ. Ζεηαηζά ή
αηυια ηαζ ημο Ε. Εαζημνζάδδ (Θμφηζμξ, 1994: 78-81, 87-89, 99-100).
Γζα ημκ Δ. Γθδκυ αημθμοεεί ςξ γδημφιεκμ δ ηαηακυδζδ, δ ανπαζμβκςζία πμο
απμηεθεί έκα ένβμ ζφκεεημ βζα κα ανμφιε ημ υθμ ημο ανπαίμο ηυζιμο. Γζα κα βίκεζ αοηυ
πνεζάγεηαζ «πμθοιένεζα ζηδκ ακαγήηδζδ ηςκ ζημζπείςκ, μθμιένεζα ζηδκ ακαζφκεεζδ ηδξ
μθυηδηαξ». Ώοημί είκαζ βζα ημ Δ. Γθδκυ μζ «δφμ απαναίηδημζ δνυιμζ ηδξ επζζηήιδξ, πμο
δζενεοκχκηαξ ηαζ ακαζοκεέημκηαξ ημκ ανπαίμ ηυζιμ εα ημο πνμζθένμοκ ζηδκ
ακααίςζδ». Ξμ ηνίημ ζδιείμ, ιεηά ηδκ απμηαηάζηαζδ ηαζ ηδκ ενιδκεία βζα ηδ εεχνδζδ
ημο ανπαίμο ηυζιμο, πμο πνμτπμεέηεζ ηα δφμ άθθα, είκαζ δ «δδιζμονβζηή ακααίςζδ ημ
ελορςηζηυ ηαζ ιμνθςηζηυ λακαγήζζιμ…. Αδχ ηαζ ιυκμ μθμηθδνχκεηαζ μ ζημπυξ ηςκ
ακενςπζζηζηχκ ζπμοδχκ. Ώπυ δς ηαζ πένα βίκεηαζ δ ιεημοζίςζδ ηαζ ιεηαλίςζδ ηςκ
παθζχκ αλίςκ ζε βυκζια ζπένιαηα ηδξ κέαξ γςήξ, υηακ δ πκεοιαηζηή πνςημπμνία ηαζ ημ
ζοβηαζνζκυ ζφκμθμ ηαζ μιαδζηά ηαζ αημιζηά εα λακαγήζεζ ημ πηεξ ιεζ‘ απυ ημ ζήιενα ηαζ
εα δδιζμονβήζεζ ηζξ κέεξ ιμνθέξ ηδξ γςήξ, μνβακςηζηέξ ηαζ πκεοιαηζηέξ». Κπυηε
«απμηαηάζηαζδ ηςκ ικδιείςκ, ενιδκεία ηαζ ακαζφκεεζδ, δδιζμονβζηυ λακαγήζζιμ είκαζ
ηα ηνία εειεθζαηά ζοζηαηζηά ζηδ ιεθέηδ ημο ανπαίμο ηυζιμο ηαζ ζηζξ ακενςπζζηζηέξ
ζπμοδέξ»(Γθδκυξ, π.π.: 21). Αίκαζ θακενυ υηζ ζημ εθθδκζηυ ζπμθείμ απυ ημ ζφκμθμ αοηυ ηδξ
ανπαζμβκςζίαξ δεκ ηαηάθενκε κα πενάζεζ απμθφηςξ ηίπμηα. Γ βκχζδ ημο ανπαίμο
ηυζιμο ζοκίζηαημ ζηδκ ημπζχδδ δζαδζηαζία ηδξ βναιιαηζηήξ δζδαζηαθίαξ 30-40 ζεθίδςκ
ανπαίμο ηεζιέκμο, ημ μπμίμ δεκ ηαηάθενκε θοζζηά κα δχζεζ ηαιζά ααζζηή βκχζδ βζα ημκ
ανπαίμ ηυζιμ, μφηε κα ιεηαθένεζ ηάηζ ζημοξ ιαεδηέξ απυ ημ πκεφια ηδξ επμπήξ ηαζ ημο
ηεζιέκμο. Νηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ ζηα εηπαζδεοηζηά κμιμζπέδζα ημο 1913 ακαθένεηαζ
παναηηδνζζηζηά: «Γ δε δζδαζηαθία ηδξ ανπαίαξ πμο έπεζ θεάζεζ; Λενί ιεκ βκχζεςξ ηαζ
αζζεήζεςξ ημο ανπαίμο ηυζιμο εη ηςκ πδβχκ εα ήημ αζηείμκ κα μιθήζδ ηζξ, αθμφ, παν‘
υθδκ ηδκ επί ηνία έηδ εοζίακ πνυκμο, ηυπμο ηαζ ζοιπάζδξ ζπεδυκ ηδξ πκεοιαηζηήξ
ζηιάδμξ ηςκ παζδζχκ, ςξ απμηέθεζια έπμιεκ ηδκ ακάβκςζζκ μθίβςκ ιφεςκ ημο Ώζζχπμο
ηαζ πεκηήημκηα πενίπμο ζεθίδςκ εη ηδξ Εφνμο Ώκααάζεςξ ηαζ ηςκ Αθθδκζηχκ ημο
Ιεκμθχκημξ. Ώθθά ηαφηα μφηε ημο ανπαίμο πμθζηζζιμφ έζης ηαζ αιοδνμηάηδκ ζδέακ
δφκακηαζ κα δχζςζζκ εζξ ηα δςδεηαεηή ηαφηα παζδία, μφηε ηακ ηδκ ζηακυηδηα ηδξ
πεναζηένς, δζά ηαη‘ ζδίακ ιεθέηδξ, ζοιπθδνχζεςξ ηδξ βκχζεςξ ημο ανπαίμο ηυζιμο μοδέ
πυννςεεκ ελαζθαθίγμοζζ» (Γεκζηή Αζζδβδηζηή έηεεζζξ δζά ηα εηπαζδεοηζηά κμιμζπέδζα ημο
1913, 2002: 504).
Γ ειιμκή ζηδ βναιιαηζηή δζδαζηαθία ηςκ ανπαίςκ ηεζιέκςκ, ζφιθςκδ ιε ημ
πκεφια ηδξ αογακημπνζζηζακζηήξ πανάδμζδξ ηαζ ηδξ παζδείαξ ηδκ επμπή ηδξ

393

ημονημηναηίαξ, ζοκέπζγε ζημ πθαίζζμ ημο κέμο εθθδκζημφ ηνάημοξ κα ελοπδνεηεί ζημπμφξ
άθθμοξ απυ αοημφξ ημοξ μπμίμοξ οπμηίεεηαζ υηζ ελοπδνεημφζε δ ζπμοδή ηςκ ανπαίςκ.
Γζα ημ Δ. Γθδκυ, ακηίεεηα ιε ημοξ θζθεθεφεενμοξ παζδαβςβμφξ δ δδιζμονβζηή πνυζθδρδ
ηδξ ανπαζυηδηαξ δεκ ελακηθείηαζ μφηε ζημ πθαίζζμ ημο ζπμθείμο, αθθά μφηε ηαζ ζηδκ
άκεζζδ ηδξ ανπαζμθμβίαξ ηαζ ηδξ θζθμθμβίαξ. Γ δδιζμονβζηή πνυζθδρδ ημο ανπαίμο
ηυζιμο πενζθαιαάκεζ ηαηά ηδκ ακηίθδρδ ημο Δ. Γθδκμφ ηδ ζφβηνμοζδ ηςκ ημζκςκζηχκ
ηάλεςκ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή αθθαβή.
Γζα ημ Δ. Γθδκυ, δ παναπάκς ηνζπθή ηίκδζδ, ηα ηνία ζηαθμπάηζα πνμξ ηδ
δδιζμονβζηή πνυζθδρδ ημο ανπαίμο ηυζιμο δεκ είκαζ ημ ηένια. Γ ηνζπθή θμζπυκ εκένβεζα
έπεζ ιζα άθθδ πνμτπυεεζδ ηαζ εδχ ανίζηεηαζ ημ ηθεζδί ηδξ ζηέρδξ ημο Δ. Γθδκμφ. Γζαηί «ημ
ααεφηαημ ηαζ μοζζαζηζηυηαημ δοκαιζηυ ζημζπείμ βζα ηδκ ηαηακυδζδ, ηδκ ακαζφκεεζδ ηαζ
ηδκ γςμβυκα αθμιμίςζδ εκυξ πμθζηζζιμφ ηαζ ηςκ αλζχκ ημο είκαζ δ ημζιμεεςνδηζηή ηαζ
αζμεενςνδηζηή ζημπζά, απ‘ υπμο ημζηάγμοιε ημ ζζημνζηυ βίβκεζεαζ. Ώοηή απανηίγεζ ηαζ
εηθνάγεζ ημ δζηυ ιαξ εβχ... Εζ επεζδήξ ειείξ δεκ είιαζηε άημια αζφκδεηα, πανά ιέθδ απυ
ζφκμθα», δ εέζδ αοηή, «δ ακηαβςκζζηζηή ηδξ ημπμεέηδζδ πμο ηαεμνίγεζ ηαζ ηδ ζπέζδ ιαξ
πνμξ ημκ ανπαίμ ηυζιμ». Άνα «δ πμζυηδηα ηαζ δ αλία ηςκ ακενςπζζηζηχκ ζπμοδχκ ζε
ιζακ μνζζιέκδ πχνα… έπεζ ζηεκυηαηδ ζπέζδ ηαζ ακαθμνά πνμξ ηδκ ημζιμεεςνδηζηή
ημπμεέηδζδ πμο έπμοκ μζ πκεοιαηζηέξ πνςημπμνίεξ ζηζξ πχνεξ αοηέξ ηδκ ζηζβιήκ
εηείκδ»(Γθδκυξ, π.π.: 22). Ώπυ ημ ζδιείμ αοηυ ηαζ πενά μ Δ. Γθδκυξ οπενααίκεζ ηδκ
ακηίθδρδ ημο αζηζημφ μνεμθμβζζιμφ, πμο επαββέθθμκηαζ μζ θζθεθεφεενμζ ιεηαννοειζζηέξ,
ηαεχξ εζζάβεζ λεηάεανα ηδκ ακηίθδρδ ηςκ ηάλεςκ ηαζ ηδξ ημζιμεεςνίαξ ηδξ ηάεε
ημζκςκζηήξ μιάδαξ. Ξμ πθαίζζμ ημο αζηζημφ ηνάημοξ δεκ ιπμνεί κα πνμζθένεζ, έζης ηαζ
ακ ααδίζεζ ηάπμζμξ ηα ηνία παναπάκς ζηάδζα, ιζα δδιζμονβζηή ενιδκεία ημο ανπαίμο
ηυζιμο, κα δχζεζ δδθαδή έκα δδιζμονβζηυ πενζεπυιεκμ ζηζξ ακενςπζζηζηέξ ζπμοδέξ.
ΐθέπμκηαξ ημκ ηνυπμ πμο μζ δζάθμνεξ επμπέξ είδακ ημκ ανπαίμ ηυζιμ, μ Δ. Γθδκυξ
θηάκεζ ζε ηάπμζα ζοιπενάζιαηα. Ώ. Κ ζημπυξ, ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηα ιέζα ηςκ
ακενςπζζηζηχκ ζπμοδχκ ακηζζημζπμφκ ηάεε θμνά ζηδκ ημζιμεεςνία πμο είπε δ
πκεοιαηζηή πνςημπμνία ηάεε ηονίανπδξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ ή εηείκδξ πμο αβςκζγυηακ
βζα ηδκ ηονζανπία ή εηείκδξ πμο αβςκζγυηακ βζα κα ηδκ ηναηήζεζ. ΐ. Γ ηάεε πενίπηςζδ ζε
ηάεε επμπή ή έπαζνκε έκα ιένμξ απυ ηα ζημζπεία πμο ζοκαπανηίγμοκ ηδ ζοκμθζηή ένεοκα
ημο ανπαίμο ηυζιμο ηαζ αοηυ εεςνμφζε ηονζυηαημ, ή ζηνεθυηακε πνμξ μνζζιέκεξ αλίεξ
ηςκ ανπαίςκ, εηείκεξ πμο εηείκδ ηδ ζηζβιή ελοπδνεημφζακ ηδ ζφβπνμκδ γςή. Γ. Γ
εεχνδζδ ή ζηνέθεηαζ πνμξ ηζξ ελςηενζηέξ ιμνθέξ, πμο πανμοζζάγμκηαζ παβζμπμζδιέκεξ μζ
αλίεξ ηδξ ανπαίαξ γςήξ, ηδ βθχζζα, ημ ηφπμ, ημ ζπήια ηηθ ή ζηνέθεηαζ πνμξ ηδκ μοζία, ημ
πενζεπυιεκμ, ημ πκεφια ημο ανπαίμο πμθζηζζιμφ. Δ. Ή ζηνέθεηαζ δ ιεθέηδ ζηα ηαεέηαζηα
ημιιαηζαζηά απμζπαζιαηζηά, δίκμκηαξ αλία ζηδ θεπημιένεζα, πςνίξ ζοκμθζηή εεχνδζδ ηζ
ακαζφκεεζδ ή ακαγδηάεζ ηα ζφκμθα, ακαζοκεέηεζ ηζξ μθυηδηεξ, ηοκδβάεζ ηδκ
μθμηθδνςηζηή εκαηέκζζδ. Γ πνχηδ πενίπηςζδ απμηεθεί ημ βενιακζηυ πανάδεζβια ημο
19μο αζχκα, πμο πνυζθενε έκα υβημ θεπημιενεζαηχκ παναηδνήζεςκ βζα ηα ηαεέηαζηα,
πςνίξ εονφηενδ εκαηέκζζδ. Α. Ή παίνκεζ δ εεχνδζδ ηζξ ιμνθέξ ηαζ ηζξ αλίεξ ζακ ζηαηζηέξ
εθάπαλ δμζιέκεξ, ή παίνκεζ ελεθζπηζηά ηζκδιέκεξ ι‘ αζηζαηή αθθδθμοπία ηαζ αθθδθελάνηδζδ
ζη‘ μνβακζηυ ημοξ λεηφθζβια ηαζ ζηδκ ηαεμθζηή ζοζπέηζζδ ακαιεηαλφ ημοξ (Γθδκυξ, π.π.:
26). Νη. Ή έπμοιε ιίιδζδ ή «παίνκεηαζ» μ ανπαίμξ ηυζιμξ ζε έκα βίβκεζεαζ ζπεηζηυ ηαζ
πνμπςνά πνμξ ηα ειπνυξ. Κ ηνυπμξ αοηυξ μκμιάγεηαζ δδιζμονβζηυξ ζζημνζζιυξ. Ξμ
ζδιείμ αοηυ απμηεθεί ημζκυ έδαθμξ βζα υθμοξ ημοξ δδιμηζηζζηέξ.
Αίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ απυ ηδκ επμπή ημο πανεεκαβςβείμο ημο ΐυθμο μ
Δεθιμφγμξ πνμζπάεδζε ιέζα ζηδκ ζπμθζηή πνάλδ κα πνμζεββίζεζ ημκ ανπαίμ ηυζιμ ιε
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ιεηαθνάζεζξ. ζηυζμ δεκ έιεζκε εηεί, αθθά πνμπχνδζε ακαγδηχκηαξ ιε ηζξ ιαεήηνζέξ ημο
κα ακαδείλεζ ιέζα απυ ημ μιδνζηυ ηείιεκμ ηζξ ενδζηεοηζηέξ ακηζθήρεζξ ηςκ ακενχπςκ
ηδξ μιδνζηήξ επμπήξ, ζημζπεία απυ ημ αίμ ημοξ ηαζ βεκζηά εειαηζηέξ πμο εα έδζκακ ιζα
γςκηακή εζηυκα ζηζξ ιαεήηνζεξ ηδξ επμπήξ αοηήξ. Έηζζ ζηδκ εζζαβςβή ημο ζηδ ιεηάθναζδ
ημο «Νμθζζηή» ημο Λθάηςκα μ Δ. Γθδκυξ ικδιμκεφεζ ηδκ ενβαζία ημο Δεθιμφγμο (Γθδκυξ,
π.π.: 56).
Β. Ηζα δζαθμνά βζα ηδκ ακααίςζδ ημο ανπαίμο ηυζιμο έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ άπθςια
πμο παίνκεζ ιέζα ζηδ ζφβπνμκδ γςή δ ζοκεζδδηή ζηνμθή πνμξ ηα πεναζιέκα. Ώθμνά ιζα
εθίη ή απθχκεηαζ ιε ηδκ παζδεία ζε μθμέκα ηαζ πθαηφηενεξ ιάγεξ. Νηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ δ
Θ. Krupskaya εα ακαθενεεί ζηδκ ακάβηδ ζοιιεημπήξ υθμο ημο θαμφ ζηδκ μζημδυιδζδ ηδξ
κέαξ ημζκςκίαξ ηάκμκηαξ θυβμ βζα «ζοκεζδδηή ιάγα» (Krupskaya, π.π.a: 199-200).
Γζα ημ Δ. Γθδκυ ηα παναπάκς ζοιπενάζιαηα απυ ηδ ιεθέηδ ηςκ ακενςπζζηζηχκ
ζπμοδχκ ιαξ επζηνέπμοκ κα λεπςνίζμοιε δφμ ηνυπμοξ εεχνδζδξ ημο ανπαίμο ηυζιμο,
ημ θμνιαθζζιυ ηαζ ημ νεαθζζιυ. Κ θμνιαθζζιυξ πμο ηείκεζ πνμξ ηδκ απμηάθορδ ηάπμζαξ
οπμηζεέιεκδξ ααεφηενδξ μοζίαξ, αδοκαηεί κα ανεζ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ είκαζ ηαζ βίβκεζεαζ,
ιμνθήξ ηαζ ελςοπμηεζιεκζημφ είκαζ. Εάπμζεξ θμνέξ βζα κα κζηήζεζ ηδκ αδοκαιία ημο
βίκεηαζ δοκαιζηυξ θμνιαθζζιυξ, ια ηαζ πάθζ ηαηά ημ Δ. Γθδκυ «αθέπεζ ζηζέξ»(Γθδκυξ, π.π.:
27). Κ νεαθζζιυξ δέπεηαζ ηδκ ελςοπμηεζιεκζηή πναβιαηζηυηδηα υπμο ιένμξ ηδξ είκαζ μ
άκενςπμξ. ζηυζμ ηαζ ζημ νεαθζζιυ ακ βίκεζ δεηηυξ μ ανπζηυξ πςνζζιυξ ηδξ μοζίαξ απυ
ηδ ιμνθή, ημ πνυαθδια ηίκδζδξ ηαζ ζηαηζηυηδηαξ πενζπθέηεηαζ άθοηα. Κ ηέημζμξ
νεαθζζιυξ ιέκεζ ζηαηζηυξ ηαζ ιδπακζηυξ. Ξζξ αδοκαιίεξ αοηέξ ηζξ λεπενκά ιυκμ μ
δοκαιζηυξ νεαθζζιυξ. Κ δοκαιζηυξ νεαθζζιυξ δέπεηαζ ηδκ εκυηδηα μοζίαξ ηαζ ιμνθήξ,
ηαεχξ «δ πεναζηζηή ηζκμφιεκδ ζζμννυπδζδ ηςκ δοκάιεςκ είκαζ δ ιμνθή»(Γθδκυξ, π.π.:
28).
Γ αλζμπμίδζδ ηδξ ανπαζμβκςζίαξ ιε υθεξ ηζξ παναπάκς πνμτπμεέζεζξ ηαζ ιέζα απυ
ημ πνίζια ημο δοκαιζημφ νεαθζζιμφ (δζαθεπηζημφ οθζζιμφ) εα ήηακ έκαξ πμθφ δοκαηυξ
ιμπθυξ, ιζα ζζπονυηαηδ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηαηή ηζκδηήνζα δφκαιδ αοηήξ ηδξ
αλζμπθαζίαξ, πμο εα έανζζηε ζηήνζβια ζηδκ άιεζδ μνβακζηή επζαίςζδ (βζα πανάδεζβια ηδ
δδιμηζηή βθχζζα ηαζ ζημζπεία απυ ηζξ παναδυζεζξ ημο θαμφ).
«Ώπυ ηζξ αλίεξ ημο ανπαίμο ηυζιμο ιέζα ζημ κέμκ Αθθδκζζιυ, ζηδ γςκηακή βθχζζα
ημο θαμφ, ζηα ήεδ ηαζ ηα έεζιά ημο, ζηζξ πανμζιίεξ ημο, ημοξ ενφθμοξ ημο, ηα ηναβμφδζα
ημο, ηζξ παναδυζεζξ ημο, ηα ηαθθζηεπκζηά ιμηίαα ημο, ζηδ θασηή ημζιμεεςνία ηαζ
αζμεεςνία ηζ πνμπάκηςκ ζηδ ζοκείδδζδ ηδξ ζοκέπεζαξ ηαζ ηδξ άιεζδξ ηαηαβςβήξ απυ
ημοξ δμλαζιέκμοξ εηείκμοξ δδιζμονβμφξ…» (Γθδκυξ, π.π.: 36). Ώλίγεζ κα πμφιε υηζ μ
Βαπανζάδδξ εα εέζεζ ηάπςξ δζαθμνεηζηά ημ γήηδια ηδξ ζζημνζηήξ ζοκέπεζαξ ημο
εθθδκζζιμφ. Θα ημπμεεηήζεζ ηζξ απανπέξ ημο εθθδκζημφ έεκμοξ ζημ ηέθμξ ημο ιεζαίςκα
ηαζ ηδκ έκανλδ ηδξ ημονημηναηίαξ. Ιεηυαεζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ μνζζηζηά απυ ημ
ανπαζμεθθδκζηυ πανεθευκ ηαζ ζηνέθεζ ηδκ πνμζμπή ημο πνμξ ημκ κέμ εθθδκζζιυ
απμηθεζζηζηά. Γ μπηζηή αοηή εα ζοκμδεοηεί ιε ιζα εονφηενδ επίεεζδ ηδξ ημιιαηζηήξ
δβεζίαξ, ιεηά ημ 1950 ζημ Δ. Γθδκυ, πμο εα πνμζπαεήζεζ κα ιεζχζεζ ηδ ζδιαζία ηδξ
ζηέρδξ ημο ιέζα ζημ εθθδκζηυ ημοιμοκζζηζηυ ηίκδια (Ηαονμεζδήξ, 1988: 211-219). Ώπυ
ηδκ άθθδ, υπςξ ακαθέναιε ηαζ παναπάκς αοηυξ μ δνυιμξ αλζμπμίδζδξ ηδξ ανπαίαξ
πανάδμζδξ απεηέθεζε ζηαεενά ιέζα ζηδ ζηέρδ ημο εηπαζδεοηζημφ δδιμηζηζζιμφ, αθθά ηαζ
ζηδ ιεθέηδ ηδξ δδιμηζηήξ βθχζζαξ. Κ Η. Ξνζακηαθοθθίδδξ εα ημκίζεζ υηζ δ ελέθζλδ ηαζ δ
οθή ηδξ ανπαίαξ βθχζζαξ θςηίγεηαζ ηαθφηενα ακ παναηδνήζμοιε βζα πανάδεζβια ηδ
θςκμθμβία ηςκ κεμεθθδκζηχκ ζδζςιάηςκ.
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3. Ε αξηζηεξή παηδαγσγηθή ζθέςε κεηά ην 1940
Κζ ανζζηενμί παζδαβςβμί ηδ δεηαεηία ημο 1940 εα ηαηαεέζμοκ ηζξ δζηέξ ημοξ πνμηάζεζξ
υζμκ αθμνά ημ ακενςπζζηζηυ ζδακζηυ ηδξ παζδείαξ. Ξμ ζπήια ηςκ ακαβκςνζζιέκςκ ζημ
εθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ακενςπζζηζηχκ ζπμοδχκ, ιε ηδκ ειιμκή ζηδκ
ανπαζυηδηα ηαζ ηδ βθςζζζηή δζδαζηαθία, δίκεζ ηδ εέζδ ημο ζε ιζα κέα ακηίθδρδ πμο
εζζάβεζ ημ ακενςπζζηζηυ ζδακζηυ ζηδκ εηπαίδεοζδ ζηνέθμκηαξ ηδκ πνμζμπή ημο πνμξ ηδκ
ζφβπνμκδ γςή ηαζ ημ ιμκηένκμ ηυζιμ. Κ ακενςπζζιυξ ζημ πθαηφηενμ κυδιά ημο
πνμζθαιαάκεηαζ ςξ α. ακαβκχνζζδ ηδξ αλίαξ ηαζ ηδξ αλζμπνεπείαξ ημο ακενχπμο ηαζ α.
ακαβκχνζζδ ηδξ αλίαξ ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ (Νςηδνίμο, 1947: 212). Κ Ε. Νςηδνίμο ζημ
άνενμ ημο «Ξμ ακενςπζζηζηυ ζδακζηυ ηαζ δ παζδεία» ζοιποηκχκεζ ηα ζοιπενάζιαηά ημο
βζα ημ ακενςπζζηζηυ ζδακζηυ ζηα παναηάης ζδιεία: «1. Νηδ εέζδ ημο λεπεναζιέκμο
αζηζημφ ακενςπζζιμφ, εα πνμαάθμοιε βζα ζδακζηυ ηδξ παζδείαξ ημκ ημζκςκζηυ
ακενςπζζιυ. Θα βίκεζ πμθφηζιμ ηίκδηνμ βζα ηδ δδιζμονβζηή δνάζδ ηδξ κεμθαίαξ. Αηθνάγεζ
ημοξ πυεμοξ ηαζ ηζξ θαπηάνεξ ημο κέμο ηυζιμο, πμο άνπζζε κα πηίγεηαζ.
2. Ξνμθμδυηνα πδβή βζα ημκ αζηζηυ ακενςπζζιυ ζ‘ υθεξ ηζξ ιμνθέξ πμο πήνε, μ
ανπαίμξ εθθδκζηυξ πμθζηζζιυξ παν‘ υθδ ηδκ αλία ημο, δεκ ιπμνεί πζα κα ηνμθμδμηεί ημκ
ημζκςκζηυ ακενςπζζιυ. Φοζζηά ηα υπμζα βυκζια ζημζπεία ημοξ πμο πνέπεζ πνχηα κα ηα
ηαεανίζεζ δ ζοβπνμκζζιέκδ επζζηδιμκζηή ένεοκα, ε‘ αλζμπμζδεμφκ ιέζα ζηα πθαίζζα ημο
ημζκςκζημφ ακενςπζζιμφ.
3. Κζ ηθαζζηέξ ζπμοδέξ δεκ ιπμνεί πζα κ‘ απμηεθμφκ ηδ αάζδ βζα ηδ βεκζηή ιυνθςζδ
ιέζα ζηδ ζμζζαθζζηζηά ιεηαννοειζζιέκδ παζδεία ιαξ. Γ ιεθέηδ ζηα ζπμθεία ηςκ ανπαίςκ
ηθαζζηχκ ζε ιεηάθναζδ ηαζ υπζ ζημ πνςηυηοπμ είκαζ απαναίηδηδ ιυκμ βζα ηδ
θμβμηεπκζηή ιυνθςζδ ηςκ παζδζχκ.
4. Θα αλζμπμζήζμοιε ζημ πηίζζιμ ημο κέμο πμθζηζζιμφ υθα ηα βυκζια ζημζπεία απυ
μθυηθδνμ ημκ εεκζηυ πμθζηζζιυ. Δδζαίηενα ζημ ιάεδια ηδξ ζζημνίαξ, δ δζδαζηαθία βζα ημκ
ανπαίμ πμθζηζζιυ εα πάνεζ ημ ακηίζημζπμ ιε ηδκ αλία ημο πθάημξ. Ηε ηδ ζςζηή
ημπμεέηδζδ ημο, ιε ηδ δζαθεπηζηή εεχνδζδ ημο ηα παζδζά εα ηαηακμήζμοκ ηζξ αζηίεξ, ηζξ
ηζκδηήνζεξ δοκάιεζξ ηδξ αηιήξ ηαζ παναηιήξ ημο.
5. …Ξμ ηθαζζηυ βοικάζζμ βεκκήεδηε ιέζα ζημκ αζηζηυ ακενςπζζιυ, ηαζ αοηυκ ιυκμ
ελοπδνεημφζε, είκαζ πζα λεπεναζιέκμξ ηφπμξ ζπμθείμο. Θα γήζεζ υιςξ, θοηνςιέκμ απυ
ημκ ροπμηηυκμ ρεοημηθαζζηζζιυ, ςζυημο ημ θασηυ ηνάημξ εημζιάζεζ ηαζ εθανιυζεζ ηδ
νζγζηή ακαβέκκδζδ ηδξ παζδείαξ, ηαζ κα ζαφζεζ υζμ εα απθχκεηαζ μ πμθοηθαδζζιυξ ηδξ
ιέζδξ παζδείαξ» (Νςηδνίμο, 1947: 215). Ώκηζθαιαακυιαζηε υηζ ζημ ζπήια αοηυ
ακηζπανααάθθμκηαζ δφμ δζαθμνεηζημί ακενςπζζιμί, πμο ζπεηίγμκηαζ υπζ ιυκμ ιε αοηυ
ηαε‘ αοηυ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ακενςπζζηζηχκ ζπμοδχκ, αθθά ηαζ ιε ηδκ ζζημνζηή
δζαδζηαζία ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ δοκάιεζξ πμο ημοξ ελέενερακ.
Νηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ, δ Μ. Διανζχηδ ζημ αζαθίμ ηδξ «Ώκενςπζζηζηή παζδεία», πμο
εηδίδεζ ημ 1955 ζοκδοάγεζ ηζξ παζδαβςβζηέξ ηδξ ακηζθήρεζξ ιε ημ ακενςπζζηζηυ ζδακζηυ.
Ώλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ ηδκ πενίμδμ πμο εηδίδεζ ημ ένβμ αοηυ έπεζ εκηαπεεί ζημ
ανζζηενυ ηίκδια, βεβμκυξ πμο απμηοπχκεηαζ ζηζξ εέζεζξ ηδξ, μζ μπμίεξ εκηάζζμκηαζ ζηδ
ζμζζαθζζηζηή ηαηεφεοκζδ ηδξ Θέαξ Ώβςβήξ. Ηάθζζηα παναηδνχκηαξ ηζξ ιεθέηεξ ηδξ απυ
ημ 1940 ηαζ ιεηά, εκημπίγμοιε ημκ ειπθμοηζζιυ ηςκ ακαθμνχκ ηδξ ιε ηδ ιανλζζηζηή
αζαθζμβναθία. Θα είκαζ άθθςζηε ηαζ δ πενίμδμξ πμο δ Μ. Διανζχηδ εα δδθχζεζ υηζ «μ
ζμζζαθζζιυξ έδςηε ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο κέμο ακενςπζζιμφ» (Διανζχηδ, 31/3/62). Γζα ηδκ
παζδαβςβυ«μ ααζζηυξ ζημπυξ ηδξ παζδείαξ είκαζ δ δζαιυνθςζδ ηδξ μθυπθεονα
ελεθζβιέκδξ πνμζςπζηυηδηαξ. Νηδνζβιέκμζ ζηζξ εεςνίεξ ηςκ Ηανλ, Έκβηεθξ ηαζ Ζέκζκ,
δεπυιαζηε υηζ αοηή είκαζ ημ μοζζαζηζηυ αίηδια βζα ηδκ επζζηδιμκζηή ηαζ
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ημζκςκζηήελέθζλδ» (Διανζχηδ, 3/7/77). Ζίβα πνυκζα ιεηά ηδκ έηδμζδ ημο αζαθίμο ηδξ
«Ώκενςπζζηζηή Λαζδεία», ημ 1960 εα δδθχζεζ ηαηά ηδκ επίζηερή ηδξ ζηδ Νμαζεηζηή Έκςζδ
υηζ είδε ηδκ πναβιάηςζδ ημο βκήζζμο ακενςπζζιμφ, πχξ αοηυξ δδθαδή ηενδίγεζ βζα
πνχηδ θμνά ζοβηεηνζιέκμ ηαζ νεαθζζηζηυ πενζεπυιεκμ (Διανζχηδ, 21/5/60).
Κ ακενςπζζιυξ απμηέθεζε ηδ θζθμζμθία ηδξ παζδαβςβζηήξ ηδξ εεςνίαξ
(Λακεθθήκζα Έκςζδ Ώβςκζζηχκ ηαζ Φίθςκ ηδξ ΑΛΚΘ (ΛΑΏΦΑ), 2001: 27). Γ ίδζα εέθμκηαξ
κα πενζβνάρεζ ηδκ έκκμζα, ακαθένεζ υηζ πενζθαιαάκεζ ηνία παναηηδνζζηζηά: α) ηδκ
ακαβκχνζζδ ηδξ αλίαξ ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ, α) ηδκ εθεοεενία ημο αηυιμο, δ μπμία
ελαζθαθίγεζ ηαζ ηδκ αλζμπνέπεζά ημο, β) ηδκ παναδμπή υηζ ηάεε άκενςπμξ έπεζ δζηαίςια
ζηδκ εοηοπία. Ένβμ ηδξ παζδείαξ είκαζ «κα ακαενέρεζ ημκ άκενςπμ ζημ πθαίζζμ ημο
βκήζζμο ακενςπζζιμφ»(Διανζχηδ, 1955: 10-15). Απδνεαζιέκδ υιςξ απυ ηζξ ζμζζαθζζηζηέξ
ζδέεξ, εα επζζδιάκεζ υηζ «μ μοιακζζιυξ ζημκ ηαπζηαθζζιυ απμηεθεί αζηζηή
οπμηνζζία»(Διανζχηδ, 1955: 13), ηαεχξ επζηναηεί δ πείκα, μ ακαθθααδηζζιυξ, δ
ακεθεοεενία, μζ απάκενςπεξ ζοκεήηεξ οβζεζκήξ (ζηθδνά ακεοβζεζκά ενακία, ειπφνεηα
παζδζά). Ώπυ εενιμιέηνδζδ ζηα ζπμθεία ημ 1955, ηα 70 απυ ηα 80 παζδζά έπμοκ πονεηυ.
Λαναεέημκηαξ αοηέξ ηζξ απυρεζξ ακηζθαιαακυιαζηε ηδκ ακηίθδρδ ηδξ Μ. Διανζχηδ
ζπεηζηά ιε ηδκ εηπαίδεοζδ: είκαζ μνβακςιέκδ ζηυπζια απυ ιία ηάλδ ηαζ ελοπδνεηεί ημοξ
ζημπμφξ ηδξ άνπμοζαξ ηάλδξ. Δεκ ακαπηφπεδηε πμηέ παζδεία έλς απυ ηδκ πμθζηζηή ηδξ
άνπμοζαξ ηάλδξ, υπςξ παναηηδνζζηζηά ζδιεζχκεζ (Διανζχηδ, 1955: 12, 35, 41-42). Γ
ηονίανπδ ηάλδ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, υπςξ ζηδκ εθθδκζηή, «ζοκηνίαεζ ηάεε πνμμδεοηζηή
πνμζπάεεζα βζα κα ηναηήζεζ ηδκ ελμοζία»(Διανζχηδ, 1955: 38). Ώπυ ηα θζθεθεφεενα
ζοκεήιαηα πμο εοαββεθζγυηακ «δεκ έιεζκε ηίπμηα, ηα ακαηάθεζακ αίαζα»(Διανζχηδ, 1955:
40). Έθεβακ ιυνθςζδ υθςκ ηςκ δοκάιεςκ ημο αηυιμο (Pestalozzi) ηαζ ημ ακενςπζζηζηυ
ζδακζηυ παναιμνθχεδηε ζε λέθνεκμ αημιζηζζιυ. Γ παζδεία ζημκ εθθδκζηυ ιεηαπμθειζηυ
ηυζιμ «εημζιάγεζ ακενχπμοξ δεζηά ακάπδνμοξ»(Διανζχηδ, 1955: 42). Έηζζ θμζπυκ αζηεί
ηνζηζηή ηαζ ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ παζδείαξ, ηαεχξ εεςνεί υηζ απμβφικςζε ημ παζδί απυ ηδκ
ημζκςκία ηαζ ημοξ ακενχπμοξ. Ώκηίεεηα απυ αοηυ, δ βκήζζα ακενςπζζηζηή παζδεία
ζημπεφεζ ζηδκ μθυπθεονδ ακάπηολδ ημο αηυιμο. Νε αοηυ ημ ζδιείμ, ζοιπίπηεζ ηαζ μ
αημιζηζζιυξ ιε ημκ ζμζζαθζζιυ ηαζ ιπμνμφιε κα ηάκμοιε θυβμ βζα ηδ εειεθίςζδ ιζαξ
δδιμηναηζηήξ ημζκςκίαξ (Διανζχηδ, 1955: 15, 17, 28).
4. Ννιπηερληζκόο
Νημ εεςνδηζηυ ζπήια ημο ακενςπζζιμφ, εα εκηάλεζ δ Μ. Διανζχηδ ηζξ παζδαβςβζηέξ ηδξ
ακηζθήρεζξ, ηαεχξ εεςνεί υηζ ημ ακενςπζζηζηυ ζδακζηυ ιπμνεί κα ημ εηπνμζςπήζεζ
ιμκάπα ημ ζπμθείμ ενβαζίαξ, ημ ζπμθείμ ηδξ πμθοηεπκζηήξ εηπαίδεοζδξ. Ηεβάθδ ζδιαζία
δίδεηαζ απυ ηδκ παζδαβςβυ ζηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδκ επζζηδιμκζηή ένεοκα βζα ηδκ
«δεζημπμίδζδ ημο αηυιμο»(Διανζχηδ, 1955: 27 – 28). Γ επζζηήιδ ζηδκ μπηζηή ηδξ
παζδαβςβμφ είκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ ενβαζία, ηαεχξ πνέπεζ κα ηδκ ηαεμνίζεζ.
Γ παζδαβςβυξ πενζβνάθεζ ηδκ απυζηαζδ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ ηδξ δζακμδηζηήξ ηαζ
πεζνςκαηηζηήξ ενβαζίαξ βζα κα επζπεζνδιαημθμβήζεζ ζπεηζηά ιε ηδκ άπμρδ ηδξ.
«Οπάνπμοκ άκενςπμζ πμο ζ‘ υθδ ημοξ ηδ γςή ζηνίαμοκ ιία αίδα ηαζ δζακμμφιεκμζ
ηθεζζιέκμζ ζηα βναθεία ημοξ»(Διανζχηδ, 1955: 27). Ξμ ζπμθείμ ζφιθςκα ιε ηδκ
παζδαβςβυ,ακηί κα πνμζπαεεί κα ελαθείρεζ, ααεαίκεζ αοηή ηδ δζαίνεζδ.
Ηε αοηή ηδκ μπηζηή εεςνεί υηζ πνέπεζ κα ζοκδέεηαζ δ εηπαίδεοζδ ιε ηδκ ενβαζία,
ζημζπείμ πμο απμηεθεί ηαζ ηδκ μοζία ηδξ πμθοηεπκζηήξ ιυνθςζδξ. Νφιθςκα ιε ηδ
ιανλζζηζηή ακηίθδρδ, δ δζαδζηαζία ηαηακυδζδξ ηςκ ιέζςκ παναβςβήξ, δε δζαπςνίγεηαζ
απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ εηπαίδεοζδξ. Νημπυξ ηδξ ζμζζαθζζηζηήξ εηπαίδεοζδξ απμηεθεί δ
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μθυπθεονδ ακάπηολδ ημο ακενχπμο, βεβμκυξ πμο ειπμδίγεηαζ απυ ημκ οθζζηάιεκμ
ηαηαιενζζιυ ηδξ ενβαζίαξ (Ηανλ, 2002: 366 – 375). Κ ηαηαιενζζιυξ ηδξ ενβαζίαξ
δδιζμφνβδζε έκα ζηνχια πνμκμιζμφπςκ πμο αζπμθείηαζ ιυκμ ιε ηδκ πκεοιαηζηή –
εεςνδηζηή ενβαζία ηαζ έκα άθθμ ιδ πνμκμιζμφπςκ, πμο αζπμθείηαζ ιε ηδ ζςιαηζηή –
πναηηζηή ενβαζία. Ώπμηέθεζια ημο δζαπςνζζιμφ αοημφ είκαζ δ ημζκςκζηή ακζζυηδηα, δ
άκζζδ ηαηακμιή ηςκ οθζηχκ αβαεχκ ηδξ παναβςβήξ. Νφιθςκα ιε ηδ ιανλζζηζηή
ακηίθδρδ, αοηυξ μ ηαηαιενζζιυξ μδδβεί ζημκ ηαλζηυ δζαπςνζζιυ ηςκ ακενχπςκ, ζηδκ
ιεζμρδθία ηςκ μθίβςκ πμο ηαηέπμοκ ηα ιέζα παναβςβήξ ηαζ ζηδκ πθεζμρδθία ηςκ
πμθθχκ, πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ παναβςβή ηςκ οθζηχκ αβαεχκ (Ηάνημο, 1985: 49).
Κ δζαπςνζζιυξ αοηυξ έπεζ ακηακάηθαζδ ηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ηαεχξ μδδβεί ημοξ ιδ
πνμκμιζμφπμοξ ζηδ ζηένδζδ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδκ αιάεεζα. Κ ενβαγυιεκμξ ιαεαίκεζ υζεξ
βκχζεζξ ημο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ ενβαζία, βεβμκυξ πμο έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ
ιμκμιένεζα ηαζ ηδκ απμλέκςζή ημο. Έηζζ, μ ενβαγυιεκμξ ζηζξ ιανλζζηζηέξ ακαθφζεζξ
ακαβηαζιέκμξ κα οπδνεηήζεζ ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ ιδπακήξ ιεηααάθθεηαζ ζε ελάνηδιά ηδξ.
Έηζζ, μ Ε. Ηανλ δζαπζζηχκεζ υηζ ιε ημ πςνζζιυ ηδξ επζζηήιδξ απυ ηδκ ενβαζία, δ ενβαζία
βίκεηαζ ιζα δφκαιδ έλς απυ ηδκ επζζηήιδ ηαζ ακαβηαζηζηά οπμηάζζεηαζ ζηδκ οπδνεζία
ημο ηεθαθαίμο(Ηάνημο, 1985: 50).
Νφιθςκα ιε ημοξ Ε. Ηανλ ηαζ Φν. Έκβηεθξ, δ εηπαίδεοζδ πενζθαιαάκεζ: α) ηδ
δζακμδηζηή – εεςνδηζηή εηπαίδεοζδ, α) ηδ ζςιαηζηή – θοζζηή αβςβή, β) ηδκ πμθοηεπκζηή
εηπαίδεοζδ. Νηδκ πμθοηεπκζηή εηπαίδεοζδ, ιεηαδίδμκηαζ υθεξ μζ βεκζηέξ επζζηδιμκζηέξ
αάζεζξ υθςκ ηςκ παναβςβζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ηαοηυπνμκα εζζάβμκηαζ ηα παζδζά ηαζ μζ
έθδαμζ ζηδκ πναηηζηή πνήζδ ηαζ ημ πεζνζζιυ ηςκ ζημζπεζςδχκ ενβαθείςκ υθςκ ηςκ
επαββεθιαηζηχκ ηθάδςκ. Γ πμθοηεπκζηή εηπαίδεοζδ ηαηέπεζ ηδκ ηεκηνζηή εέζδ ζηδ
ιανλζζηζηή θζθμζμθία, ζε ζοκδοαζιυ υιςξ πάκηα ιε ηδ δζακμδηζηή ηαζ ηδ ζςιαηζηή
αβςβή. Ώκηζθαιαακυιαζηε θμζπυκ υηζ δ πμθοηεπκζηή εηπαίδεοζδ εκηάζζεηαζ ζηδ βεκζηή
εηπαίδεοζδ ηαζ δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηδκ απθή επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ, δ μπμία
πανέπεζ ιζα «ιμκμηεπκζηή» εηπαίδεοζδ, ακαπηφζζμκηαξ ιυκμ ιία ζηακυηδηα ημο
ακενχπμο. Νφιθςκα ιε ημκ Ε. Ηανλ, ζηα ιέζα παναβςβήξ οπάνπεζ ημ ζπένια ηδξ
εηπαίδεοζδξ ημο ιέθθμκημξ. Αηεί επζηοβπάκεηαζ δ ζφκδεζδ εεςνίαξ ηαζ πνάλδξ,
πκεοιαηζηήξ ηαζ ζςιαηζηήξ ενβαζίαξ (Ηάνημο, 1985: 50-52;Krupskaya, π.π.b: 227 – 228).
Νε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ ηαζ οπμζηδνίγμκηαξ ηζξ παναπάκς εέζεζξ, παναηηδνζζηζηά
είκαζ ηα θυβζα ηδξ Μ. Διανζχηδ: «θμζ μζ ιαεδηαί κα ιάεμοκ ημκηά ζημκ Λθάηςκα κα
πεζνίγμκηαζ ηαζ κα πνδζζιμπμζμφκ ηαξ απθάξιδπακάξ, ηα κέα ενβαθεία, ηαξ κέαξ ζοζηεοάξ,
κα δζδαπεμφκ ηαξ ανπάξ ημο ελδθεηηνζζιμφ, ηαξ ηεπκμθμβζηάξ ιεευδμοξ ηδξ ενβαζίαξ.
Ώοηή είκαζ δ θεβυιεκδ πμθοηεπκζηή ιυνθςζζξ. Ώοηή εα ζοκδέζδ δδιζμονβζηά ημ ζφζηδια,
ημ πενζεπυιεκμκ, ηδκ ιέεμδμκ ενβαζίαξ ηδξ βεκζηήξ ιμνθχζεςξ ιε ηαξ κέαξ ζοκεήηαξ ηαζ
ηαξ απαναζηήημοξ ακάβηαξ ηδξ ζδιενζκήξ παναβςβήξ. Ώοηήκ ηδκ ιυνθςζζκ ηδκ
πμθοηεπκζηήκ δεκ ηδκ ζοβπέμιεκ ιε ηδκ ζηεκήκεπαββεθιαηζηήκ· ακηζεέηςξ, είκαζ εοέθζηημξ
ηαζ πνμζανιυγεηαζ μθμκέκ πνμξ ηαξ ιεηααμθάξ, αζ μπμίαζ ζοκηεθμφκηαζ εζξ ηδκ
παναβςβήκ ηαζ εζξ ηδκ ημζκςκίακ»(Διανζχηδ, 2011: 214).
Γ Μ. Διανζχηδ δζεοηνζκίγεζ υηζ δ ζφκδεζδ ημο ζπμθείμο ιε ηδκ παναβςβή δεκ ζδιαίκεζ
επαββεθιαηζηή ιυνθςζδ, αθθά ζημπεφεζ ζηδκ εθανιμβή επζζηδιμκζηχκ βκχζεςκ ζηδκ
παναβςβή (Διανζχηδ, 1955: 33). Γ μθυπθεονδ ηαθθζένβεζα ημο αηυιμο πμο εοαββεθίγεηαζ δ
παζδαβςβυξ ηαζ πμο είκαζ απυθοηα ζφιθςκδ ιε ηζξ εέζεζξ ηδξ ιανλζζηζηήξ ζηέρδξ, ιπμνεί
κα πνμηφρεζ ιυκμ ιε ημ ζοκδοαζιυ ηδξ επζζηδιμκζηά μνβακςιέκδξ ενβαζίαξ ιε ηδ βεκζηή
ιυνθςζδ (Διανζχηδ, 1955: 42). Κ πμθοηεπκζζιυξ ειπενζέπεζ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ αιμζααίαξ
ελάνηδζδξ ακάιεζα ζημοξ επζζηδιμκζημφξ ηθάδμοξ (θοζζηή, πδιεία, ιαεδιαηζηά) ιε ηδκ
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πναηηζηή δναζηδνζυηδηα, ηδκ ηεπκζηή (Διανζχηδ, 1955: 59). Γ ζφκδεζδ αφηδ απμηεθεί
αλίςια βζα ηδκ πμθοηεπκζηή εηπαίδεοζδ. Λαναδείβιαηα οθμπμίδζδξ ακαθένεζ ηδκ Ώιενζηή
ηαζ ηδ Νμαζεηζηή Έκςζδ. Κζ ζδέεξ ηδξ πμθοηεπκζηήξ εηπαίδεοζδξ, πμο ανήηακ ηδκ
εθανιμβή ημοξ ιεηά ημ 1917 ζηδ Νμαζεηζηή Έκςζδ, άκηθδζακ πμθθά ζημζπεία απυ ηδ κέα
παζδαβςβζηή ακηίθδρδ πμο είπε βεκκδεεί ζηδκ Ώιενζηή ηαζ είπε ελαπθςεεί ζηδκ Αονχπδ
πενί ημο ζπμθείμο ενβαζίαξ (Δακαζζήξ – Ώθεκηάηδξ, 2000: 197).
Οπκπεξάζκαηα
Ώκαηεθαθαζχκμκηαξ ηα παναπάκς ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ δ έκκμζα ηςκ ακενςπζζηζηχκ
ζπμοδχκ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ θζθεθεφεενςκ ιεηαννοειζζηζηχκ πνμζπαεεζχκ εα βίκεζ
πνμζπάεεζα κα ακαπηοπεεί ιε ακαθμνέξ ζηδκ κεμεθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα. Λανάθθδθα,
εα ημκζζηεί μ ιμνθςηζηυξ παναηηήναξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ παζδείαξ, πμο πνμαάθθεηαζ
ιέζα ζε ιζα πνμζπάεεζα αζηζημφ ελμνεμθμβζζιμφ ηαζ οπένααζδξ ημο αδζελυδμο, πμο δ
ηονζανπία ημο ηθαζζημφ βοικαζίμο δδιζμονβμφζε ζηδ ιέζδ παζδεία. Γζα ημοξ ανζζηενμφξ
ιεηαννοειζζηέξ παζδαβςβμφξ δ έκκμζα ημο ακενςπζζιμφ εα ειπθμοηζζηεί ιε ηζξ
επελενβαζίεξ ηαζ ηζξ εέζεζξ ημο ιανλζζιμφ ηαζ εα πνμαάθεζ ημ βεβμκυξ υηζ δ ηαλζηή
ζοβηνυηδζδ ηδξ ημζκςκίαξ δεκ ιπμνεί κα ηαθθζενβήζεζ έκα βκήζζμ ακενςπζζιυ, ηαεχξ
ζηδνίγεηαζ ζημκ ακηαβςκζζιυ, ηδκ ηαηαπίεζδ ηαζ ηδκ εηιεηάθθεοζδ. Γ πνυζθδρδ ηδξ
έκκμζαξ ηδξ πμθοηεπκζηήξ εηπαίδεοζδξ εα δχζεζ έκα πζμ απεθεοεενςιέκμ ζπήια ζηδκ
ακενςπζζηζηή παζδεία ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ ηθαζζηέξ ακενςπζζηζηέξ ζπμοδέξ ιε ηδκ
πνμζήθςζή ημοξ ζημκ ανπαίμ ηυζιμ. Γ ζθαίνα ηδξ παναβςβήξ, δ ζοιιεημπή ηςκ
πθαηζχκ θασηχκ ιαγχκ ζηδκ μζημδυιδζδ ηδξ κέαξ ημζκςκίαξ ηαζ δ ηαηάνβδζδ ηδξ
ηαηαπίεζδξ ζηδ ζθαίνα ηδξ ακενχπζκδξ ενβαζίαξ εα απμηεθέζμοκ ηδ κέα ηνμπζά πάκς
ζηδκ μπμία ιμνθχκεηαζ ηαζ ηαθθζενβείηαζ μ ακενςπζζιυξ.
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Νεξίιεςε
Κ εηπαζδεοηζηυξ ζήιενα οπμπνεμφηαζ κα παίλεζ έκα νυθμ δζαθμνεηζηυ απυ αοηυκ ημο ιεηαδυηδ
βκχζεςκ πμο είπε εκζηενκζζηεί έςξ ηχνα. Αίκαζ βεβμκυξ υηζ μζ ημζκςκζηέξ αθθαβέξ ηαζ ηεπκμθμβζηέξ
ελεθίλεζξ πνμηνέπμοκ ηδξ ζπμθζηήξ πναηηζηήξ ηαζ αθήκμοκ ημ ζπμθείμ κα αζειαίκεζ πνμζπαεχκηαξ
κα πνμθάαεζ ηδ κέα βκχζδ. Απεζδή αοηυ είκαζ αδφκαημ, δ απαίηδζδ απυ ημ ζπμθείμ ημο ζήιενα δεκ
είκαζ δ βκχζδ ηαεαοηή, αθθά δ ηαηάηηδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ πμο μδδβεί ζηδ βκχζδ. Έηζζ μ δάζηαθμξ
βίκεηαζ μ δζεοημθοκηήξ αοημφ ημο ζηυπμο, ακαγδηχκηαξ -ζε έκα πθέμκ ζδζαίηενα απαζηδηζηυ
εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ-ημκ ηνυπμ πμο εα επζηφπεζ αοηυκ ημκ ζηυπμ. ΐαζζηή πνμτπυεεζδ βζα ηδκ
επίηεολδ αοημφ ημο ζηυπμο είκαζ δ ζοιιεημπή ηςκ παζδζχκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, ζοκεπχξ
δ αζςιαηζηή ιάεδζδ ζε δζάθμνεξ εηθάκζεζξ ηδξ. Γ αζςιαηζηή ιάεδζδ ιπμνεί κα δζαποεεί ζε υθα ηα
βκςζηζηά πεδία ηαζ ακηζηείιεκα, πνμηαθχκηαξ ημ εκδζαθένμκ ηςκ παζδζχκ. ηακ ηα παζδζά
ζοιιεηέπμοκ, δδιζμονβμφκ, εηπαζδεφμκηαζ ιε έκακ ηνυπμ εκαθθαηηζηυ πμο δζχπκεζ ηδκ πθήλδ, δίκεζ
ενεείζιαηα, ηαθθζενβεί πμθθαπθά υθεξ ηζξ ιμνθέξ κμδιμζφκδξ ηαζ ηα παζδζά ιαεαίκμοκ κα
εκδζαθένμκηαζ.
Θέμεηο-Ηιεηδηά: Ημοζεζμπαζδαβςβζηή, Ξέπκεξ, Εζκδιαημβνάθμξ, Φζθακαβκςζία

Eηζαγσγή
Eίιαζ εηπαζδεοηζηυξ ζηδ ιζηνή ζπμθζηή ιμκάδα ημο 3/ε Δ.Ν.Εαθααανδχκ-Μυδμο. ξ πνμξ
ηζξ δνάζεζξ ημο ζπμθείμο, δ εδηεία ιμο ςξ πνμσζηαιέκδ-πένα απυ ηα δζδαηηζηά ιμο
ηαεήημκηα- ηα ηεθεοηαία 6 πνυκζα ιμο επέηνερε κα εέζς ηάπμζεξ αάζεζξ ζηδ θεζημονβία
ημο ζπμθείμο πμο αθμνμφκ ζηδκ πμθζηζζηζηή ηαθθζένβεζα, εκδιένςζδ ηαζ ελέθζλδ ηςκ
παζδζχκ ιαξ ιέζα απυ επζζηέρεζξ, ζειζκάνζα ηαζ πμζηίθεξ δνάζεζξ πμο έπμοκ ςξ
πνμαπαζημφιεκμ ηδκ δδιζμονβζηή ειπθμηή ςκ παζδζχκ ζε αοηέξ. Κζ δνάζεζξ αοηέξ
δζαπέμκηαζ ζηδ ζπμθζηή ηαεδιενζκυηδηα, έπμοκ ή υπζ ζφκδεζδ ιε ηα ακαθοηζηά
πνμβνάιιαηα ηαζ αθμνμφκ υθα ηα παζδζά. Φοζζηά οπάνπμοκ ηαζ μζ ακά ηάλεζξ δνάζεζξ,
πνμβνάιιαηα, πμο απμθαζίγμοκ κα οθμπμζήζμοκ μζ εηπαζδεοηζημί ηςκ ηάλεςκ.
1. Μιηγνζέζηα ζρνιεία : Νξνβιεκαηηζκνί θαη δηαπηζηώζεηο
Γ φπανλδ ηςκ μθζβμεέζζςκ ζπμθείςκ ζηδκ Αθθάδα αθθά ηαζ ηδκ οπυθμζπδ Αονχπδ έπεζ
πνμηαθέζεζ ζημ δζάαα ημο πνυκμο, ηαζ ζδζαίηενα ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, πμθθμφξ
πνμαθδιαηζζιμφξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ απμδμηζηυηδηά ημοξ ηαζ ηδκ ακαβηαζυηδηα φπανλήξ
ημοξ.
Νε ιζα πνχηδ ακάθοζδ εα επεζήιαζκα ηα ελήξ, ααζζγυιεκδ ζηδ 10εηή ειπεζνία ιμο ζημ
3/Θέζζμ Δδιμηζηυ Νπμθείμ:
1α) Θεηζηά ζημζπεία θεζημονβίαξ ηςκ μθζβμεέζζςκ ζπμθείςκ

401























Γκυηδηα-ζοκενβαζία εηπαζδεοηζηχκ: Νε έκακ πενζμνζζιέκμ ανζειδηζηά Νφθθμβμ
Δζδαζηυκηςκ δζεοημθφκμκηαζ μζ εηπαζδεοηζημί κα επζημζκςκμφκ, κα ακηαθθάζζμοκ
απυρεζξ, κα έπμοκ ζοκεπή επαθή ιε ηδ δζεφεοκζδ ημο ζπμθείμο, άνα κα οπυηεζκηαζ υθα ηα
ιέθδ ζε,
οκεπή εκδιένςζδ, υζμκ αθμνά ζηδ ζοιπενζθμνά ηςκ ιαεδηχκ, ηζξ επζδυζεζξ ημοξ, αθθά
ηαζ ηζξ αθθαβέξ, ελεθίλεζξ ζημκ εηπαζδεοηζηυ ηθάδμ.
Άιεζδ ηαζ ηαηηζηή επαθή ιε ημοξ βμκείξ, ηαεχξ μζ ηεθεοηαίμζ ιπμνμφκ ιε ιεβαθφηενδ
άκεζδ κα επζημζκςκήζμοκ ιε ημοξ/ηζξ εηπαζδεοηζημφξ ζημ πθαίζζμ ημο μθζβμεέζζμο
ζπμθείμο. Ώζθαθχξ, δ επαθή αοηή πνμτπμεέηεζ ηδκ εκίζποζδ α΄πυ ιένμοξ ηδξ δζεφεοκζδξ,
εζδζηά, ημζκή βναιιή πθεφζδξ δζδαζηυκηςκ ηαζ βμκέςκ, υπζ ιυκμ ζε ζπέζδ ιε ηα
ιαεδζζαηά απμηεθέιαηα, αθθά ηαζ ιε ηδ εέζπζζδ ηακυκςκ ζοιπενζθμνάξ απυ ημζκμφ,
χζηε κα οπάνπεζ ζοιπυνεοζδ ηςκ δφμ πθεονχκ.
Αιεζυηδηα ζηδκ επζημζκςκία ζοκαδέθθςκ Λνςζκμφ-Κθμδιένμο-Ξ.Α.-Λανάθθδθδξ
Νηήνζλδξ-Αζδζημηήηςκ (μζ εζδζηυηδηεξ ηαεζενχκμκηαζ ζηα μθζβμεέζζα Δδιμηζηά Νπμθεία ιε
ημ κέμ ζπέδζμ κυιμο,ιε εθανιμβή απυ ημ ζπμθζηυ έημξ 2017-2018). Αίκαζ ζαθέξ υηζ πςνίξ
ηδ ζοκενβαζία αοηχκ ηςκ πθεονχκ εα οπάνπεζ αθθδθμεπζηάθορδ ηαζ έθθεζρδ
απμδμηζηυηδηαξ ηαζ εκίζποζδξ ηςκ παζδζχκ ιε αδοκαιίεξ αθθά ηαζ ιε ζδζαίηενα πνμζυκηα.
ηεκυηενδ επαθή ιε ηα παζδζά-ελαημιίηεοζδ, ηαεχξ ηα παναπάκς ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ
μθζβάνζειεξ ηάλεζξ επζηνέπμοκ ζημοξ/ζηζξ εηπαζδεοηζημφξ κα βκςνίζμοκ ηαθφηενα
ημοξ/ηζξ ιαεδηέξ/ηνζέξ ημοξ ηαζ κα εθανιυζμοκ, εοημθυηενα απυ ηζξ πμθοάνζειεξ ηάλεζξ,
πνμβνάιιαηα ηαζ δζδαζηαθία ελαημιζηεοιέκδ ιε αάζδ ηζξ ζηακυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ.
Έθθεζρδ δζαπςνζζιχκ ακάιεζα ζηα παζδζά(ιζηνμί –ιεβάθμζ), άνα αεθηίςζδ ηςκ
ημζκςκζηχκ ζπέζεχκ ημοξ ηαζ μιαθυηενδ ημζκςκζημπμίδζδ.
Γοημθία ζημκ ζοκημκζζιυ δνάζεςκ θυβς ηδξ εοεθζλίαξ ημο Νοθθυβμο Δζδαζηυκηςκ (ιζηνυξ
ανζειυξ, ζοκεπήξ επαθή)ηαζ
Γκίζποζδ ηςκ ζπέζεςκ ιε ηδκ ημπζηή ημζκςκία. Αλ΄ανπήξ, υηακ ιζθάιε βζα μθζβμεέζζα
ζπμθεία, βκςνίγμοιε υηζ ακαθενυιαζηε ζε ιζηνέξ ημζκςκίεξ, ζηζξ μπμίεξ δ φπανλδ ημο
ζπμθείμο απμηεθεί έκακ εηπαζδεοηζηυ, πμθζηζζηζηυ πονήκα, υπςξ εα ακαθφζμοιε ζηδ
ζοκέπεζα.
1α) Ώνκδηζηά ζημζπεία θεζημονβίαξ ημο μθζβμεέζζμο ζπμθείμο
Οζ ζοκδζδαζηαθίεξ ηςκ ηάλεςκ απμηεθμφκ πνυζεεημ θμνηίμ βζα ημοξ/ηζξ εηπαζδεοηζημφξ,
αθμφ ηαθμφκηαζ κα δζδάλμοκ ηαοηυπνμκα απυ δφμ έςξ έλζ ηάλεζξ- ακάθμβα ιε ηδκ
μνβακζηυηδηα ημο ζπμθείμο- ημ μπμίμ ένβμ δοζπεναίκεηαζ υηακ ηαθμφκηαζ κα δζδάλμοκ ζε,
Ώκάπμδμοξ ηφηθμοξ ιαεδιάηςκ, υπμο θυβς ηςκ ζδαίηενςκ απαζηήζεςκ απυ ημοξ
ιζηνυηενμοξ (π.π.ιαεδηήξ ηδξ Γ΄ηάλδξ δζδάζεηαζ Δζημνία ηδξ Δ΄ηάλδξ) πανμοζζάγμκηαζ
ιεβαθφηενεξ δοζημθίεξ ζηδκ ηαηακυδζδ, επελενβαζία, ζδζαίηενα ηςκ παζδζχκ ιε αδοκαιίεξ
ζε αοημφξ ημοξ ημιείξ, αθθά ηαζ ιζηνυηενμοξ δθζηζαηά. Ξα παναπάκς μδδβμφκ ζε,
Φυνημ ενβαζίαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ άβπμξ μθμηθήνςζδξ ηδξ φθδξ
ηαεενυ ςνάνζμ 25 ςνχκ βζα υθμοξ ημοξ/ηζξ οπδνεημφκηεξ ζε μθζβμεέζζα ζπμθεία,
ηαοηυπνμκα ιε ημ
Δζπθυ ένβμ ηςκ πνμσζηαιέκςκ ηςκ ζπμθζηχκ αοηχκ ιμκάδςκ (δζεφεοκζδ ηαζ δζδαηηζηή),
ζημοξ μπμίμοξ δεκ πανέπεηαζ εθάθνοκζδ ςνανίμο.
Ε έθθεζρδ εζδζημηήηςκ, πμο πνυκζα οπμααειίγεζ ηα μθζβμεέζζα ζε ζπμθεία ηαηχηενα ηςκ
πμθοεέζζςκ, ηαεχξ ηα παζδζά ζηενμφκηαζ ηδξ μθμηθδνςιέκδξ παζδείαξ.
1β) Ξμ μθζβμεέζζμ ζπμθείμ ςξ πονήκαξ πμθζηζζιμφ
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Ξμ μθζβμεέζζμ ζπμθείμ ιπμνεί κα πνμζθένεζ πμθθαπθά ζηζξ ιζηνέξ ημζκυηδηεξ
θεζημονβχκηαξ απμηεκηνςηζηά, οπμζηδνίγμκηαξ ημ ακεςπμβεκέξ ηαζ θοζζηυ πενζαάθθμκ
ηδξ ιζηνήξ ημζκυηδηαξ, δδιζμονβχκηαξ έκα πονήκα πμθζηζζιμφ ιέζα απυ πμζηίθεξ δνάζεζξ
πμο εα ακαθένς εκ ζοκημιία ζηδ ζοκέπεζα:








ΞΏΕΞΔΕΑΝ ΑΕΛΏΔΔΑΟΞΔΕΑΝ ΑΕΔΜΚΗΑΝ
ΓΘΜΔΗΔΏ -ΗΑΝ ΑΛΔΝΕΑΡΑΘ- ΕΏΔ ΝΟΘΑΜΓΏΝΔΏ ΗΑ ΏΖΖΏ ΚΖΔΓΚΘΑΝΔΏ ΝΝΠΚΖΑΔΏ
ΏΛΚΓΑΟΗΏΞΔΘΏ ΝΑΗΔΘΏΜΔΏ-ΑΘΓΗΑΜΝΑΔΝ
ΑΛΔΝΕΑΡΑΔΝ ΑΔΔΔΕΘ
ΛΚΖΔΞΔΝΞΔΕΏ ΛΜΚΓΜΏΗΗΏΞΏ
ΝΟΗΗΑΞΚΠΓ ΝΑ ΔΜΏΝΑΔΝ ΞΓΝ ΕΚΔΘΚΞΓΞΏΝ
ΝΟΗΗΑΞΚΠΓ ΞΘ ΓΚΘΑΘ ΝΞΔΝ ΔΜΏΝΑΔΝ ΞΚΟ ΝΠΚΖΑΔΚΟ
2. Ννιηηηζηηθέο δξάζεηο
Ακδεζηηζηά, παναεέης ηάπμζεξ δνάζεζξ ημο ζπμθείμο ιαξ ηδκ πενίμδμ 2011-2017 ςξ έκα
ενέεζζια πμο μδδβεί πζζηεφς ζηδ δζαπίζηςζδ υηζ πμθθά ιπμνμφκ κα βίκμοκ ζε
πμθζηζζιζηά πεδία ακ αλζμπμζήζμοιε ηζξ χνεξ ηδξ Αο.Βχκδξ, Ώζζε.Ώβςβήξ, αθθά ηαζ
εκηάζζμκηαξ δνάζεζξ ζημκ ααζζηυ ημνιυ ιαεδιάηςκ ζε ηάεε εειαηζηή εκυηδηα.
2α) Εζκδιαημβνάθμξ
Κ ηζκδιαημβνάθμξ είκαζ έκα ιέζμ ιαγζηήξ επζημζκςκίαξ (Η.Η.Α) ιε ημ μπμίμ έπεζ
ελμζηεζςεεί ημ ηαηακαθςηζηυ ημζκυ, ηαζ έπεζ εζζαάθεζ ζηα ζπίηζα ιαξ ιε δζάθμνεξ ιμνθέξ
(ηδθευναζδ, homecinema,D.V.D.) (Φναβημφθδξ, 2005, ζεθ.45). Ώκηίεεηα δεκ πνδζζιμπμζείηαζ
ζηδκ εηπαίδεοζδ, πανά ιυκμ ζε πενζμνζζιέκεξ πνμαμθέξ κημηζιακηέν ηονίςξ
πενζααθθμκηζημφ πενζεπμιέκμο, ηαζ αοηυ πςνίξ έκα βεκζηυηενμ ζπέδζμ ηαζ ζημπμεεζία. Νηα
πθαίζζα αοηή ηδξ ενβαζίαξ θμζπυκ, εα πνμζπαεήζμοιε κα ακαδείλμοιε ημκ
ηζκδιαημβνάθμ ςξ έκα δζδαηηζηυ ιέζμ, ακαδεζηκφμκηαξ ηζξ δοκαηυηδηέξ ημο.
Κ Sorlin ημκίγεζ υηζ μ ηζκδιαημβνάθμξ απμηεθεί έκα πανάδεζβια "ιαγζηήξ πμθζηζζιζηήξ
πναηηζηήξ", είκαζ έκα ιέζμ δζαζηέδαζδξ πμο παναιέκεζ θασηυ. Απμιέκςξ δ ιεθέηδ ηςκ
μπηζημαημοζηζηχκ ιέζςκ εα ζοιαάθεζ ζηδκ ακάθοζδ ηαζ ενιδκεία ηςκ ημζκςκζηχκ
θαζκμιέκςκ, ηαεχξ εζηζάγεζ υπζ ιυκμ ζηδκ πμθζηζηή ηςκ πνμζςπζημηήηςκ, αθθά ζηδκ
ηαεδιενζκυηδηα ηςκ απθχκ ακενχπςκ (Sorlin, 2004, ζεθ.16-17, 322)
Νε ζοκδοαζιυ ιε ηα μπηζημαημοζηζηά ιέζα, ημ ρδθζαηυ πενζαάθθμκ, ημ δζαδίηηομ ςξ
δζδαηηζηυ ενβαθείμ ηαζ δ εζημκζηή πναβιαηζηυηδηα ςξ αζςιαηζηή δζδαζηαθία,
πνμηείκμκηαζ βζα ιζα εκαθθαηηζηή δζδαηηζηή ιέεμδμ ιε ζηυπμ ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ
Δζημνίαξ. Κ κέμξ νυθμξ ημο δαζηάθμο ακαθένεζ δ Εμοκέθδ (2005), είκαζ κα μδδβεί ημκ
ιαεδηή ζε κέεξ ιμνθέξ οπεοεοκυηδηαξ ηαζ ζοθθμβζηυηδηαξ, κα εκζζπφεζ ηδκ ζοκενβαηζηή
ιάεδζδ, ηαζ ιέζς ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ κα επζθένεζ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζηδκ
εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, πμο αθμνά ζηδ δζαδζηαζία ηδξ βκχζδξ ηαζ ζηζξ ζπέζεζξ ηςκ
ιαεδηχκ ιε ημκ εηπαζδεοηζηυ (Εμοκέθδ, 2006, ζεθ.265).
Ακημφημζξ ιέπνζ ζήιενα δ πνήζδ ηςκ μπηζημαημοζηζηχκ ιέζςκ ζηδ δζδαζηαθία θεζημονβεί
ιυκμ επζημονζηά ηαζ ειπεδςηζηά ηςκ υζςκ έπεζ πνμζθένεζ μ θυβμξ ηαζ ημ ηείιεκμ,
απμηεθμφκ δδθαδή ζοιπθήνςια ημοξ. Γ δδιζμονβζηή πνήζδ ημοξ υιςξ, ζοκίζηαηαζ ζηδκ
πνυηθδζδ ζογήηδζδξ ιε αθμνιή ηδκ πανμοζίαζή ημοξ, δ ζφκηαλδ, βζα πανάδεζβια
,ζπεδίςκ δζδαζηαθίαξ πμο εα λεηζκμφκ απυ ημ μπηζημαημοζηζηυ ιέζμ, ηαζ ιε αάζδ αοηυ εα
βίκεηαζ δ δζδαζηαθία ιζαξ εκυηδηαξ. Ηε άθθα θυβζα επζγδηείηαζ δ αοημκμιία ηςκ
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μπηζημαημοζηζηχκ ιέζςκ ζημ ιάεδια, ηα μπμία πνμηαθχκηαξ ηδκ ζηέρδ ηαζ ημ
ζοκαίζεδια εα μδδβήζμοκ ζε ενιδκεία ηαζ ακάθοζδ.
Ημνθέξ επαθήξ ηςκ παζδζχκ ιε ηδκ ηζκδιαημβναθζηή βθχζζα:
α) Δδιζμονβία Ηζκδιαημβναθζηήξ θέζπδξ: Ξα παζδζά ακέθοζακ ηαζκίεξ ζε επίπεδμ
ημζκςκζηυ, θαμβναθζηυ, δδιζμφνβδζακ βθςζζζηά ηείιεκα ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο
πμζδηζημφ θυβμο, έιαεακ κα αζημφκ ηνζηζηή, αοημζπεδίαζακ εεαηνζηά δνχιεκα ηαζ
μνβάκςζακ απμβεοιαηζκέξ πνμαμθέξ ςξ ιζα ιζηνή βζμνηή. Κζ επζθμβέξ ηςκ ηαζκζχκ ήηακ
πάκηα, είηε εθθδκζηέξ είηε υπζ, έλς απυ ημ νεφια ηδξ επμπήξ.
α) Δδιζμονβία ηαζκζχκ animation ιε ημ Κεακζηυ Πθάκμ: Ξα παζδζά ήνεακ ζε επαθή ιε έκα
αβαπδιέκμ είδμξ, ακαηαθφπημκηαξ ηδκ ηζκδιαημβναθζηή ανπή ηδξ ηζκμφιεκδξ εζηυκαξ
ιέζα απυ ζοκεπείξ ηαζ βνήβμνεξ εκαθθαβέξ θςημβναθζηέξ, εκχ ηαοηυπνμκα δμφθερακ ιε
δζαθμνεηζηά οθζηά, πθαζηεθίκεξ, πανηυκζα, θοζζηά οθζηά, ζε ιζα δδιζμονβζηή ζηδκμεεηζηή
άπμρδ.
β) ειζκάνζα ηζκδιαημβναθζηήξ βναθήξ: Ηέζα απυ ημ πνυβναιια ¨Πάιε ζκειά¨ ηα παζδζά
εκηνφθδζακ ζηδκ ηζκδιαημβναθζηή αθήβδζδ ιέζα απυ ηδ βναθή ζεκανίμο, ηδκ ηαηακμιή
ηςκ απαζημφιεκςκ νυθςκ βζα κα ζηδεεί έκα ένβμ, αθθά ηαζ ηδξ δεμπμζίαξ
δ) Δδιζμονβία Φςημηυιζηξ: Ξμ Φςημηυιζη απμηεθεί ιζζα πμθφ απθή ηαζ βνήβμνδ ιμνθή
αθήβδζδξ πμο πνμζζδζάγεζ ζημκ ηζκδιαημβνάθμ, υπμο δμεέκημξ εκυξ εέιαημξ ηαζ ιζαξ
ρδθζαηήξ ιδπακήξ ηα παζδζά δδιζμονβμφκ ζζημνίεξ. Νημ ζοβηεηνζιέκμ θςημηυιζη δυεδηε
ημ εέια; ¨Ηζα ζφβηνμοζδ ηαζ δ θφζδ ηδξ ζε 2 μιάδεξ ηαζ ηα οπυθμζπα ήηακ δμοθεζά ηςκ
παζδζχκ.
ε) Δδιζμονβία ηαζκζχκ: Κζ ηαζκίεξ δδιζμονβμφκηαζ ιε εειαηζηή πμο ακαδφεηαζ απυ ηάπμζμ
ιάεδια, υπςξ δ ηαζκία ¨Δε αθέπεζ… ηζ υιςξ ηνέπεζ¨ ιε ημκ παναμθοιπζμκίηδ Εμκ
Ηπανάηα Θ., ιέζα απυ θζθακαβκςζηζηέξ δνάζεζξ, υπςξ ιε ηδκ ηαζκία ¨Ο Κηαήξ ημο
ζπμθζημφ¨, πμο πνμέηορε απυ ηδκ επίζηερδ ηδξ ζοββναθέςξ ηαξ Μμοζάηδ Η. ζημ ζπμθείμ
ιαξ, εειαηζηή πμο ζοκάδεζ ηαζ ιε ηδκ διένα ηαηά ηδξ Νπμθζηήξ ΐίαξ. Απίζδξ,
δδιζμονβήζαιε ηδκ ηαζκία ¨Πενπαηχ, πμδδθαηχ…ζηδκ πυθδ ή ημ πςνζυ ηοηθμθμνχ¨ιε
αθμνιή ημ Λμθζηζζηζηυ Λνυβναιια πμο εηπμκήζαιε βζα ηδκ Εοηθμθμνζαηή Ώβςβή.
Νηδκ πνυζθαηδ ηαζκία ιαξ ¨Εάεε ιένα… Εαθααάνδα¨, μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ, ιε ηδκ ηάιενα ζημ
πένζ ηαηέβναρακ ηδ ζπμθζηή ημοξ ηαεδιενζκυηδηα, ιέζα απυ ζηβιέξ πμο λεπχνζζακ,
πενζέβναρακ ηδ γςή ημοξ ζημ πςνζυ ηαζ ιίθδζακ βζα ηζξ επζεοιίεξ ημοξ ηαζ ηα υκεζνά
ημοξ.
2α) Φζθακαβκςζία
Ώκάιεζα ζηζξ δζανηείξ δνάζεζξ ημο ζπμθείμο ιαξ, δ θζθακαβκςζία δζαηνέπεζ ηδ ζπμθζηή
γςή παίνκμκηαξ δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ. Λνμςεμφιε ηδκ ακάβκςζδ ζηδκ ηάλδ, ηαεχξ υπςξ
ακαθένεζ δ Ώκαβκςζημπμφθμο Δ. (2002, ζεθ.22), ¨Πνμςεχ ηδκ ακάβκςζδ ζηδκ ηάλδ
ζδιαίκεζ ζηέθημιαζ ιε ημοξ ιαεδηέξ ιμο ηζξ πμθθαπθέξ ζπέζεζξ πμο ιπμνχ κα έπς ιε ηα
ηείιεκα¨. Κ/δ εηπαζδεοηζηυξ ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ακάβκςζδξ πνμζθένεζ ζημ παζδί
¨ηδ δοκαηυηδηα κα παίγεζ ιε ημ εβχ ημο, ιε ηζξ εκμνιήζεζξ ηαζ ηζξ επζεοιίεξ ημο, κα
πεζναιαηζζηεί ιε ημ θακηαζζαηυ ηςκ πνμζςπζηχκ ημο ζοκαζζεδιάηςκ¨(μ.π. ζε. 25).
Ξαοηυπνμκα, εκεαννφκμκηαζ μζ ακαβκχζεζξ απυ ηα ίδζα ηα παζδζά, ηαζ δ δζηή ημοξ
πανμοζίαζδ υζςκ δζάααζακ –ζημ ζπμθείμ ή ζημ ζπίηζ- ζοκεέημκηαξ ηδ δζηή ημοξ
δδιζμονβία, ιε θυβμ-εζηυκα-πμθοηνμπζηυ ηείιεκμ, εκζζπφμκηαξ έηζζ ηδκ ακαβκςζηζηή
ακηίθδρδ ηαζ ηδ δδιζμονβζηυηδηά ημοξ.
Λένακ ηδξ ζοκεπμφξ αοηήξ δνάζδξ, λεπςνζζηέξ ιμνθέξ επαθήξ ηδξ ζπμθζηήξ ημζκυηδηάξ
ιαξ θαιαάκμοκ πχνα ηαζ ελεθίζζμκηαζ, υπςξ:
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α) Γπζζηέρεζξ ζοββναθέςκ ζημ ζπμθείμ ιαξ ιε αθμνιή ηδκ Λαβηυζιζα Γιένα βζα ημ
Λαζδζηυ ΐζαθίμ, υπμο ηα παζδζά, αθμφ ήδδ έπμοκ βκςνίζεζ ζηδκ ηάλδ ένβα ηςκ
ζοββναθέςκ, ζογδημφκ,ακαθφμοκ, αθθδθεπζδνμφκ, δδιζμονβμφκ ζζημνίεξ, γςβναθζέξ,
αθίζεξ, ηαζκίεξ ή ιζηνά εεαηνζηά.
α) Γπζζηέρεζξ ζηζξ αζαθζμεήηεξ ημο κδζζμφ, ιε ζηυπμ ηδ βκςνζιία ηςκ παζδζχκ ιε ημ πχνμ,
ηα είδδ ηςκ αζαθίςκ, ηδ δζαδζηαζία δακεζζιμφ, ηονίςξ ηδ ελμζηείςζδ ηςκ παζδζχκ ιε ημ
πχνμ πμο εα ημοξ πανμηνφκεζ κα επζζηέπημκηαζ ηαηηζηά αζαθζμεήηεξ
β) Δδιζμονβία αίεμοζαξ –αζαθζμεήηδξ ζημ ζπμθείμ ιαξ. Αβηαηαθείπμκηαξ ηδ δφζπνδζηδ ηαζ
ιδ εθηοζηζηή αζαθζμεήηδ ημο Ξαιζεοηδνίμο, πμο είπαιε ηα πνμδβμφιεκα πνυκζα,
δδιζμονβήζαιε έκακ πχνμ εθηοζηζηυ ιε πμθφπνςια νάθζα, ηαλζκυιδζδ ηςκ αζαθίςκ ακά
είδμξ ηαζ δδιζμονβία πχνμο ακάβκςζδξ ζε ιζα απυ ηζξ αίεμοζεξ ημο ζπμθείμο ιαξ,
βεβμκυξ πμο μδήβδζε ζε αφλδζδ ημο δακεζζιμφ αζαθίςκ απυ ηα παζδζά. Νηδκ ανπή ηδξ
ζπμθζηήξ πνμκζάξ πανμοζζάγς ηδ αζαθζμεήηδ ζηα παζδζά, ηα ηανηεθάηζα ιε ηα είδδ ηαζ
ημοξ ηαθχ κα νςημφκ, κα ζοιαμοθεφμκηαζ ημοξ/ηζξ εηπαζδεοηζημφξ ζηδκ ακαγήηδζδ ηςκ
αζαθίςκ πμο άπημκηαζ ηςκ εκδζαθενυκηςκ ημοξ. Νοβπνυκςξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
ζπμθζηήξ πνμκζάξ, αλζμπμζμφιε ημ οθζηυ ηδξ αζαθζμεήηδξ, δζαπέμκηάξ ημ ζηδ δζδαηηζηή, ηα
δζάθμνα ιαεδζζαηά ακηζηείιεκα, αθθά ηαζ ςξ λεπςνζζηή δνάζδ ηζξ χνεξ ηδξ Αο.Βχκδξ.
δ) Δδιζμονβζηή βναθή ιε ημ Δζεεκέξ Ηέκηνμ οββναθέςκ ηαζ Ιεηαθναζηχκ Ρυδμοοιιεημπέξ ζε δζαβςκζζιμφξ βναθήξ απυ ημ Δ.Η..Ι. ηαζ ανααεφζεζξ ιαεδηχκ/ιαεδηνζχκ
ιαξ. Ξμ Δ.Ε.Ν.Η. απμηεθεί ζδιακηζηυ εεζιυ ζημ κδζί πνμςεχκηαξ πμζηζθμηνυπςξ ημ
αζαθίμ ηαζ επεκδφμκηαξ ζδζαίηενα ζηα ζπμθεία ηδξ Ώ/Θιζαξ ηαζ ΐ/Θιζαξ Αηπαίδεοζδξ.
Ώκάιεζα ζηζξ δνάζεζξ ημο εα ακαθέναιε ηα ζειζκάνζα, ηζξ πανμοζζάζεζξ αζαθίςκ ηαζ
Ημοζεζμζηεοχκ, αθθά ηαζ ηζξ επζζηέρεζξ ζηα ζπμθεία βζα ακαβκχζεζξ αζαθίςκ, απυ ηα
μπμία ηα παζδζά ειπκέμκηαζ ιε ζηυπμ ηδ δδιζμονβζηυηδηα πμο εηθένεηαζ ςξ ηαηαζηεοή ή
ηείιεκμ.
2β) Ημοζεζμπαζδαβςβζηή
Απζζηέρεζξ ζε Ημοζεία ηαζ Ώνπαζμθμβζημφξ πχνμοξ:
Γ βκςνζιία ιε ηα ικδιεία ηαζ ημοξ ικδιεζαημφξ πχνμοξ είκαζ αοημκυδηδ πθέμκ
δζαδζηαζία ζηδκ εηπαίδεοζδ. Γ βκςνζιία υιςξ αοηή πνέπεζ κα είκαζ ζαθέξ υηζ δεκ εα
απμηεθεί απθή πενζήβδζδ, πςνίξ κα ηαείζηαηαζ ζαθέξ ημ ζζημνζηυ βίβκεζεαζ,
απμζηενδιέκμ απυ ηζξ ικδιμκζηέξ ημο θεζημονβίεξ ηαζ ηδ ικδιεζαηή πμθζηζηή πμο ημ
δζέζςζε, ημ θνυκηζζε, ημ ηαηέζηδζε ικδιείμ (Μεπμφζδ Η., 2004, ζεθ.81). Ώκηίεεηα,
απμηεθμφκ ιανηονίεξ, πμο ιπμνμφκ κα θακενχζμοκ μζημκμιζηέξ, ημζκςκζηέξ ηαζ
πμθζηζζιζηέξ επζθμβέξ ηςκ ημζκςκζχκ ημο πανεθευκημξ, κα απμηαθφρμοκ πμθζηζηέξ ηαζ
ζδεμθμβζηέξ πνμεέζεζξ, κα ζοζπεηζζημφκ ιε ηα ¨ζδιακηζηά¨ηαζ ¨αζήιακηα¨ηδξ ηαεδιενζκήξ
γςήξ ηςκ ακενχπςκ (υ.π, ζεθ. 86)
Νε υθεξ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ επζζηέρεζξ ζε πχνμοξ εκδζαθένμκημξ γδημφιε ηδ αμήεεζα
λεκαβχκ,
παναημθμοεμφιε
εηπαζδεοηζηά
πνμβνάιιαηα
ηδξ
ανπαζμθμβίαξ,
πνμεημζιάγμοιε ηα παζδζά βζα ημκ πχνμ πμο εα επζζηεθημφκ ηαζ δ δνάζδ πενζθαιαάκεζ
ακαηνμθμδυηδζδ ζηδκ επζζηνμθή ή δνάζδ ζημ πεδίμ ιε βναθή, γςβναθζηή η.α. ακάθμβα
ιε ημ εέια ηαζ ημκ πχνμ
α) Απζζηεθηήηαιε ημκ Ώνπαζμθμβζηυ πχνμ ηδξ Ώνπαίαξ Εαιείνμο, ημκ Ώνπαζμθμβζηυ
πχνμξ ημο Ώβ. Νηεθάκμο(Ώηνυπμθδ ηδξ Μυδμο), ηαζ λεκαβδεήηαιε ζηδ Ηεζαζςκζηή πυθδ
ηδξ Μυδμο, πάκηα ιε ημκ ζοκμδυ-λεκαβυ ιαξ Εμκ Ιοθμονά Θ.
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α) Απζζηεθηήηαιε ημ Λαθάηζ ημο Ηεβάθμο Ηαβίζηνμο βζα κα ζοιιεηέπμοιε ζημ
εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια ηδξ ΐ΄Αθμνείαξ Ώνπαζμηήηςκ ¨9 ανπαζμθμβζηά αζκίβιαηα γδημφκ
θφζδ
β) Γκςνίζαιε ηδκ πανάδμζδ ηςκ πςνζχκ ηδξ πενζμπήξ ιαξ ζηα Ζαμβναθζηά ιμοζεία
Δζιοθζάξ –Ώπμθθχκςκ-Εαθααανδχκ-Νμνςκήξ, ηαεχξ ηαζ ζημ Ημοζείμ Ώβνμηζηήξ
Εθδνμκμιζάξ Φακχκ
δ) Ηεθεηήζαιε ηζξ ημζπμβναθίεξ ζημ αογακηζκυ εηηθδζάηζ ημο Ώβ.Θζημθάμο-Φμοκημοηθί,
ζημ πθαίζζμ ημο ιαεήιαημξ ηδξ ΐογακηζκήξ ζζημνίαξ
ε) Λαίλαιε ζηδκ Λζκαημεήηδ Μυδμο, ακαγδηχκηαξ ημοξ πίκαηεξ, ιε ημ αζαθίμ ¨Ξμ ράνζ πμο
ακαγδημφζε ημ υκεζνυ ημο- (Λαθαζυηενμ Αηπαζδεοηζηυ πνυβναιια ημο Ημοζείμο πμο
ζοκηυκζγε δ Αηπαζδεοηζηυξ-Ημοζεζμπαζδαβςβυξ Εα Λαοθίδδ Η.
ζη) Λαίλαιε ηαζ δδιζμονβήζαιε ζημ Moοζείμ Λαζπκζδζχκ ζηδκ Ώνπίπμθδ, ζε έκακ ζδζαίηενμ
πχνμ υπμο δ εκημθή ¨Ιδκ αββίγεηε ηα εηεέιαηα ¨ακηζζηνέθεηαζ, ηαεχξ ηα παζδζά
ηαθμφκηαζ κα πζάζμοκ, κα παίλμοκ, κα δμηζιαζημφκ.













Ώλζμπμίδζδ ηςκ Ημοζεζμζηεοχκ
Κζ Ημοζεζμζηεοέξ, ημ Ημοζείμ πμο επζζηέπηεηαζ ηάεε απμιαηνοζιέκμ απυ ημ ηέκηνμ
ζπμθείμ είκαζ ιζα δνάζδ , πμο ιε ιεβάθδ πανά παναημθμοεμφιε κα ακαπηφζζεηαζ ηαζ κα
ειπθμοηίγεηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Γ Ημοζεζμζηεοή είκαζ πμθφηζιμ υνβακμ ζηα πένζα ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ, ηαεχξ αηυιδ ηαζ βζα υζμοξ ακηζηνίγμοκ ιε αιδπακία αοηά ηα ααθζηζάηζα,
οπάνπμοκ πνμηάζεζξ βζα δναζηδνζυηδηεξ. Αλάθθμο, υπςξ απμδείπηδηε απυ ηδκ ειπεζνία
ιαξ, ζηδκ πμνεία αλζμπμίδζήξ ημοξ ζίβμονα μζ πνμηάζεζξ αοηέξ ειπθμοηίγμκηαζ απυ ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ, αθθά ηαζ ηα παζδζά πμο πνμηείκμοκ ηαζ δδιζμονβμφκ, ζδζαίηενα υηακ ημ
ακηζηείιεκμ είκαζ εθηοζηζηυ βζ΄αοηά ηαζ δεκ ημ ελακηθμφιε ζε ιζα εεςνδηζηή πανμοζίαζδ.
Ώλζμπμζήζαιε ηζξ ηάηςεζ Ημοζεζμζηεοέξ πανάθθδθα ιε ηα Λμθζηζζηζηά Λνμβνάιιαηα ή
άθθεξ δνάζεζξ ηδξ Αοέθζηηδξ Βχκδξ, ηαεχξ ηαζ ζημ πθαίζζμ ζπμθζηχκ εμνηχκ:
α) ε ζοκενβαζία ιε ημ Δζεεκέξ Ηέκηνμ οββναθέςκ ηαζ Ιεηαθναζηχκ Ρυδμο.:
Λανμοζίαζδ ηδξ Ημοζεζμζηεοήξ «Σμ ανπαίμ έκδοια» , ιζα Ημοζεζμζηεοή δζαίηενα
εκδζαθένμοζα βζα ηδ Δ΄ηάλδ, θυβς ημο υηζ ζοκδέεηαζ ιε ημ ιάεδια ηδξ Δζημνίαξ, ηαζ υπμο
ηα παζδζά ιαεαίκμοκ βζα ημ ανπαίμ έκδοια ηαζ κηφκμκηαζ ιε ημ πενζεπυιεκμ ηδξ
ιμοζεζμζηεοήξ
Λανμοζίαζδ ηδξ Ημοζεζμζηεοήξ «Ε ζζημνία ηδξ Γναθήξ»
Λανμοζίαζδ ηδξ Ημοζεζμζηεοήξ «Σα παθζά παζπκίδζα», δ μπμία πανμοζζάζηδηε βζα
δεφηενδ θμνά ζημ ζπμθείμ ιαξ ηαζ θέημξ, ζοβηεηνζιέκα ζημ Λμθζηζζηζηυ Λνυβναιια ¨Ξα
παζπκίδζα ζημκ Ηεζαίςκα¨. Αδχ ηα παζδζά αθέπμοκ, ζοβηνίκμοκ παζπκίδζα ζημκ πνυκμ
ζοκεζδδημπμζχκηαξ ηδ δζάνηεζα ηάπμζςκ απυ αοηά ζημ πνυκμ,έςξ ηζξ ιένεξ ιαξ
Λανμοζίαζδ ημο ένβμο ηδξ Αθθδκίδαξ θςημβνάθμο Βμφθαξ Παπασςάκμο, ιζα
Ημοζεζμζηεοή πμο αλζμπμζήεδηε βζα ημκ εμνηαζιυ ηδξ 28δξ Κηηςανίμο, ιέζα απυ ηείιεκα
ηςκ παζδζχκ ιε ζηέρεζξ ηαζ ζοκαζζεήιαηα πμο ημοξ πνμηαθέζμοκ μζ ηαηαπθδηηζηέξ αοηέξ
θςημβναθίεξ
α) ε ζοκενβαζία ιε ημ Ιμοζείμ Παζδζηήξ Σέπκδξ:
«Ε δζαθμνεηζηυηδηα ιέζα απυ ηδκ ηέπκδ» , έκα ιάεδια εκάκηζα ζημκ ναηζζζιυ ηάεε
είδμοξ ιέζα απυ ηδκ ηέπκδ, ζοβηεηνζιέκα απυ πίκαηεξ δζάζδιςκ γςβνάθςκ αθθά ηαζ
παζδζχκ
«Φνμκηίγς ιε ηέπκδ» , υπμο δ μζημβέκεζα, μ άθθμξ, μ εαοηυξ ιμο, ημ πενζαάθθμκ ηαζ υηζ
άθθμ εηιαζεφζμοκ ηα παζδζά ςξ ακηζηείιεκμ θνμκηίδαξ, παίνκεζ ιμνθή ηαθθζηεπκζηή αθμφ
εηθναζηεί ςξ θυβμξ, ζηέρδ ηαζ ζοκαίζεδια.
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β) ε ζοκενβαζία ιε ημ Ηέκηνμ Ιεθέηδξ Κεχηενδξ Ηεναιζηήξ Σέπκδξ
«Γκςνίγς ηδκ ηεναιζηή πανάδμζδ ηδξ πχναξ ιμο». Γ Ημοζεζμζηεοή αοηή, πενζέπεζ
οπένμπεξ ιζηνμβναθίεξ ηεναιζηχκ ζηεοχκ παθαζυηενςκ πνήζεςκ ηαζ δίκεζ ημ ενέεζζια
βζα ζογήηδζδ βφνς απυ ημοξ θυβμοξ αθθαβήξ ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ οθζηχκ, ηα ζηεφδ
βίκμκηαζ πνυηοπα ιαεδηζηχκ ηαηαζηεοχκ ιε πδθυ ηαζ μθμηθδνχκεηαζ υιμνθα δ δνάζδυπςξ ηαζ πνάλαιε-ιε ιζα επίζηερδ ζε ημκηζκυ παναδμζζαηυ αββεζμπθαζηείμ.
3. Νοιπέναζια
Ίζςξ οπεναάθθς, αθθά αοηυ απέδεζλε δ πμθφπνμκδ ειπεζνία ιμο ζημ ζπμθείμ, θέβμκηαξ
πςξ ηα ηαθφηενα ιαεήιαηα βίκμκηαζ πςνίξ ηα αζαθία, εηεί υπμο μζ ιαεδηέξ θέκε ¨Πάζαιε
ιάεδια ζήιενα¨, βζαηί ηα ιαεήιαηα αοηά βίκμκηαζ αβυββοζηα, ακαδεζηκφμοκ ηα
εζςηενζηά ηίκδηνα ηςκ παζδζχκ ηαζ ηζξ δζάθμνεξ ιμνθέξ κμδιμζφκδξ ημοξ,
οπμζηδνίγμκηαξ ηδ ιάεδζδ πμθοηνμπζηά.
Αίκαζ απμδμηζηυ κα πεζναιαηζγυιαζηε, κα αβαίκμοιε απυ ηδκ ηάλδ, ή ακ υπζ απυ ηδκ ηάλδ,
απυ ημ μνεμβχκζμ πθαίζζμ ημο αζαθίμο, ακμζπημί ζε εκαθθαηηζηή δζδαζηαθία ιε αίςια ηαζ
θακηαζία…
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Νεξίιεςε
Ξμ ζεκάνζμ είκαζ ζοιααηυ ιε ημ ΘΝ βζαηί δζέπεηαζ απυ ηδκ ανπή ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ. Ξα παζδζά
πνμαθδιαηίγμκηαζ, ενεοκμφκ, ζηέθημκηαζ ηνζηζηά, απμθαζίγμοκ, αλζμπμζμφκ ηζξ δοκαηυηδηέξ ημοξ
ηαζ αλζμθμβμφκ ημ απμηέθεζια. ΐαζίγεηαζ ζηδ ζοκενβαηζηή δνάζδ ηαζ είκαζ δζεπζζηδιμκζηυ.
Εζκδημπμζεί ημ ζχια ιε αζςιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ημ κμο ιε ειπνάβιαηεξ ηαζ ακαπαναζηαηζηέξ
αθθά ηαζ ηδκ ροπή, εκενβμπμζχκηαξ ημ εκδζαθένμκ ηςκ παζδζχκ ηαζ δίκμκηαξ κυδια ζηδ δζδαηηζηή
δζαδζηαζία ιε δνάζεζξ ιέζα απυ ηδκ ηαεδιενζκή ημοξ πναηηζηή ηαζ ηζξ πνμδβμφιεκεξ βκχζεζξ.
Ξέθμξ
ηαθθζενβεί
ηδκ
οπεοεοκυηδηα,
ηδ
ζοθθμβζηή
ζηέρδ
ηαζ
ζοκηεθεί
ζηδκ
ημζκςκζημζοκαζζεδιαηζηή ακάπηολδ ηςκ κδπίςκ.
Θέμεηο-Ηιεηδηά: Ηαεδιαηζηά, Γεςιεηνία, Απζηάθορδ επζθακεζχκ, Θδπζαβςβείμ.

1.Γηζαγσγή
Κ Van Hiele, ααζζγυιεκμξ ζηδ εεςνία ηςκ πέκηε επζπέδςκ ακάπηολδξ ηδξ βεςιεηνζηήξ
ζηέρδξ, πνμηείκεζ ηδκ μνβάκςζδ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Γεςιεηνίαξ ζε πέκηε πενζυδμοξ. Γζα
ηα κήπζα ιαξ αθμνμφκ μζ δφμ πνχηεξ.
Γ πνχηδ πενίμδμξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ Γεςιεηνίαξ πμο πνέπεζ κα ελαζθαθίγεζ ηδκ
ηαηάηηδζδ ημο πνχημο επζπέδμο ζηέρδξ, πμο μκμιάγεηαζ «βεςιεηνζηή άπμρδ». Κ ζηυπμξ
ηδξ δζδαζηαθίαξ είκαζ ηα βεςιεηνζηά ζπήιαηα κα βίκμοκ θμνείξ ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ. Κζ
ιαεδηέξ έπμοκ ζηδ δζάεεζή ημοξ έκα ζφκμθμ ζοβηεηνζιέκςκ βεςιεηνζηχκ ζπδιάηςκ,
χζηε κα ακαηαθφρμοκ ηζξ ζπέζεζξ πμο δζέπμοκ αοηά ηα ζπήιαηα.
Γ δεφηενδ πενίμδμξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο ιαεήιαημξ πνέπεζ κα μδδβεί ζηδκ
ηαηάηηδζδ ημο δεφηενμο επζπέδμο ζηέρδξ, πμο μκμιάγεηαζ «μοζία ηδξ βεςιεηνίαξ ή
ιαεδιαηζηή άπμρδ». Κ ζηυπμξ ηδξ δζδαζηαθίαξ είκαζ δ εηιάεδζδ ηςκ ζπέζεςκ πμο
ζοκδέμοκ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ ζπδιάηςκ. Ξμ επμπηζηυ οθζηυ εα απμηεθείηαζ απυ έκα ζφκμθμ
ηνζβχκςκ, ηεηναβχκςκ ηαζ παναθθδθυβναιιςκ, ιε ηα μπμία μζ ιαεδηέξ πνμζπαεμφκ κα
ηαθφρμοκ ιζα επζθάκεζα (επίζηνςζδ). Νηδκ επίζηνςζδ π.π. ιε υιμζα ηνίβςκα, ιπμνμφκ κα
«δμοκ» ζοζηήιαηα πανάθθδθςκ εοεεζχκ, ηεηναβχκςκ ηηθ. Απζπθέμκ, ηαηά ηδ δζάνηεζα
αοηήξ ηδξ πενζυδμο, ανπίγεζ δ θμβζηή ηαλζκυιδζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ηςκ ζπδιάηςκ.
Γ ιεθέηδ ηδξ Γεςιεηνίαξ απαζηεί ηδ ζηεκή ζφκδεζδ ηαζ ζοκενβαζία ηνζχκ εζδχκ
βκςζηζηχκ δζαδζηαζζχκ: «μπηζημπμίδζδξ», «ηαηαζηεοήξ» ηαζ «ζοθθμβζζιμφ», βζα
ακάπηολδ ηδξ ιαεδιαηζηήξ ζηέρδξ, ηυζμ ηδξ ηαηχηενδξ, υπςξ δ ακαβκχνζζδ ηςκ
ζπδιάηςκ υζμ ηαζ ηδξ ακχηενδξ, υπςξ δ ακαηάθορδ ηςκ ζδζμηήηςκ ηςκ ζπδιάηςκ ηαζ δ
επίθοζδ ιαεδιαηζηχκ πνμαθδιάηςκ.
Γ άηοπδ Γεςιεηνία είκαζ άννδηηα δειέκδ ιε ηδ δζενεφκδζδ, ιέζς πεζνμκαηηζηχκ
δναζηδνζμηήηςκ. Γ Dina van Hiele-Geldof οπμζηδνίγεζ υηζ, υηακ εζζάβεηαζ ημ παζδί ζηδ
Γεςιεηνία, εα πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ, δ πνμδβμφιεκδ ειπεζνία ημο. Γζ‘ αοηυ, δ ανπή
πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε βκςζηά βεςιεηνζηά ζπήιαηα. Γ ανπζηή ακηίθδρδ αοηχκ ηςκ
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ακηζηεζιέκςκ μδδβεί ζε ιδ – δζαηνζηέξ δμιέξ πμο ακαθφμκηαζ ηάης απυ ηδκ ηαεμδήβδζδ
ημο δαζηάθμο.
Ηέζς ιζαξ θαζκμιεκμθμβζηήξ ακάθοζδξ, εα ηνααήλεζ ηδκ πνμζμπή ηςκ ιαεδηχκ
ημο ζηδ βεςιεηνζηή πμζυηδηα ηςκ ζπδιάηςκ, χζηε κα δζεοηνζκίζεζ ημ πενζεπυιεκμ ημο
εέιαημξ. Ξμ δίπθςια ημο πανηζμφ, ημ ηυρζιμ ηαζ δ ηαηαζηεοή ιμκηέθςκ είκαζ ζδιακηζηά
ενβαθεία βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ πςνζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ παζδζχκ, ζδζαίηενα βζα ηδ
ζοιιεηνία ηςκ βεςιεηνζηχκ ζπδιάηςκ. Ηε αοηέξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ειπθμοηίγμοκ ηζξ
απεζημκζζηζηέξ δμιέξ ημοξ.
Έηζζ μνβακχζαιε ηδ δζδαζηαθίαξ ιαξ χζηε κα πνμεημζιαζημφκ ηα παζδζά κα
πενάζμοκ απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ απθήξ μπηζημπμίδζδξ ηςκ ζπδιάηςκ ζηδκ δζαδζηαζία
ηαηαζηεοήξ ηαζ ζοθθμβζζιμφ ιέζς αζςιαηζηχκ, ειπνάβιαηςκ ηαζ ακαπαναζηαηζηχκ
δναζηδνζμηήηςκ. Δδθ. δ παναπάκς δζδαηηζηή εθανιμβή ζοιαάθθεζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ
«βεςιεηνζηήξ άπμρδξ» ηςκ παζδζχκ ηαζ ηδκ μδδβεί πνμξ ηδκ «μοζία ηδξ βεςιεηνίαξ».
2. Δνκή εξγαζίαο
2.1. Οηνηρεία εθαξκνγήο
Βαειίδα Γηπαίδεοζδξ πμο οθμπμζήεδηε ημ πνυβναιια: Λνμζπμθζηή Αηπαίδεοζδ
Υνμκμθμβία: Νπ. Έημξ 2014-15
Δζάνηεζα: Δφμ αδμιάδεξ











2.2.Οθνπφο: Θα ηαηακμήζμοκ βεςιεηνζηέξ ηαζ πςνζηέξ έκκμζεξ – Απζηάθορδ ζπδιάηςκ
2.3.Γθπαηδεπηηθνί ζηφρνη θαη ππνελφηεηεο:
2.3.1.Ναηδί θαη Ιαζεκαηηθά (1δ, 2δ, 3δ, 4δ δναζηδνζυηδηα)
Θα ακαπηφλμοκ μπηζημπμζδιέκδ ηαζ βεςιεηνζηή ζηέρδ.
Θα πνμαθδιαηίγμκηαζ, κα δζενεοκμφκ, κα δζαηοπχκμοκ οπμεέζεζξ ηαζ κα ηαηαθήβμοκ ζε
ζοιπενάζιαηα (Ηάζημνεξ πμο εα δδιζμονβήζμοκ ζπέδζμ πθαηζδίςκ).
Θα επζθφμοκ πνμαθήιαηα απυ ηδκ ηαεδιενζκή άθθμοξ γςή ιε αάζδ βκχζεζξ πμο έπμοκ
ήδδ ηαηαηηήζεζ (Απίζηνςζδ πθαηζδίςκ αοθήξ-Γκχζδ ζπδιάηςκ)
Θα ειπθμοηίγμοκ ηδ βθχζζα ιε θέλεζξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηα ιαεδιαηζηά (Ζέλεζξ ιενχκ,
ζδζμηήηςκ ηαζ ζπέζεςκ ηςκ ζπδιάηςκ)
2.3.2.Δεκηνπξγία θαη έθθξαζε, εηθαζηηθά (1δ, 2δ δναζηδνζυηδηα)
Θα βκςνίζμοκ ιεβάθμοξ γςβνάθμοξ ηαζ ηεπκζηέξ (Λμθ Εθέε-Εοαζζιυξ)
Θα παναηδνμφκ, κα ηάκμοκ πνμζεηηζηέξ εηηζιήζεζξ ηαζ κα ηαηακμμφκ έκκμζεξ ιέζς
δδιζμονβζηήξ ζηέρδξ (Λαναηήνδζδ πίκαηα, εκημπζζιυξ ζπδιάηςκ, Ώκάθοζδ ζφκεεζδ
ηοαζζηζημφ πίκαηα)
Θα πεζναιαηίγμκηαζ, κα επζημζκςκμφκ, κα εηθνάγμκηαζ ηαζ κα θηζάπκμοκ ημθθάγ
(Δδιζμονβία ημθθάγ «ζπδιαημπχναξ»)





2.3.3.Ναηδί θαη Π.Ν.Γ. (4δ δναζηδνζυηδηα)
Θα ακαπηφλμοκ ακαπαναζηαηζηή ζηέρδ ηαζ ιεηαβκςζηζηέξ ζηακυηδηεξ
Θα πνδζζιμπμζμφκ ηαηάθθδθμ θμβζζιζηυ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ (Gcompris-Ξάκβναι)
Θα επζημζκςκμφκ ηαζ κα αλζμπμζμφκ ηδκ ηεπκμθμβία




2.3.4.Οπλεξγαηηθνί ζηφρνη-Ηνηλσληθή αλάπηπμε (1δ , 2δ, 3δ, 4δ δναζηδνζυηδηα)
Θα ζοκενβάγμκηαζ ηαζ κα ζοιιεηέπμοκ ζζυηζια ζε μιάδεξ ιέζς εεηζηήξ αθθδθελάνηδζδξ
Θα αημφκ άθθμοξ ηαζ κα ιζθάκε παιδθυθςκα
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Θα ιδ θεφβμοκ ακ δεκ ηεθεζχζεζ ημ ημζκυ ένβμ
2.4.Ναξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ-δηδαθηηθά βήκαηα-κεζνδνινγία-δηδαθηηθφ
πιηθφ
2.4.1. 1ε Δξαζηεξηφηεηα
Δζδαηηζημί ζηυπμζ:
Θα ακαβκςνίγμοκ ηαζ κα μκμιάγμοκ ημ ηνίβςκμ, ημ ηεηνάβςκμ ηαζ ημ παναθθδθυβναιιμ
ζε μπμζμδήπμηε ιέβεεμξ ηαζ πνμζακαημθζζιυ. Nα ένεμοκ ζε επαθή ιε ένβα ηέπκδξ.
Θα ζοβηνίκμοκ ηαζ κα ηαηδβμνζμπμζμφκ δοζδζάζηαηα ζπήιαηα
Θα εκημπίγμοκ ηαζ κα δζαπεζνίγμκηαζ απθά βεςιεηνζηά ζπήιαηα βζα κα ηάκμοκ δζηέξ ημοξ
εζηυκεξ.
Πενζβναθή δναζηδνζυηδηαξ:
Ξα κήπζα έπμοκ ιάεεζ κα ακαβκςνίγμοκ ηα ζπήιαηα ηαζ λεηίκδζακ κα ηα ηαηαζηεοάγμοκ
ιε δζάθμνα οθζηά. Γζα κα ζοκεπίζμοιε ηαζ κα ζοκδέζμοιε ηζξ πνμδβμφιεκεξ
δναζηδνζυηδηεξ ιε ηζξ επυιεκεξ ηαθμφιε ηα παζδζά πνχηα κα εκημπίζμοκ ηα ζπήιαηα
ζημκ ηοαζζηζηυ πίκαηα ημο Paul Klee ηαζ ιεηά κα ηαηαζηεοάζμοκ ηδ δζηή ημοξ
«ζπδιαημπχνα» βζαηί ηδκ έπμοκ αημφζεζ πμθθέξ θμνέξ ιέπνζ ηχνα ζηζξ «πενζπέηεζεξ ηςκ
ζπδιάηςκ» πμο ήηακ ημ εέια ηςκ πνμδβμφιεκςκ βεςιεηνζηχκ δναζηδνζμηήηςκ. Έηζζ ηα
παζδζά ηζκδημπμζμφκηαζ ανίζημκηαξ κυδια ζηζξ δνάζεζξ ημοξ.
Ώνπζηά, πανμοζζάγμοιε ζηδκ πανεμφθα ιζα ιεβάθδ αθίζα ημο πίκαηα. Ξα παζδζά
παναηδνμφκ ηαζ ηάκμοιε ακμζηηέξ ηονίςξ ενςηήζεζξ: Ξζ αθέπεηε ζημκ πίκαηα; Λμζα
πνχιαηα λεπςνίγεηε; Ναξ ανέζμοκ αοηά ηα πνχιαηα; Θα εέθαηε κα ηα αθθάλεηε; Ξζ εα
αάγαηε; Ξζ ζπήιαηα αθέπεηε; Ξζ άθθμ κμιίγεηε υηζ ιπμνμφιε κα θηζάλμοιε ακ εκχζμοιε
πμθθά ζπήιαηα; Ξζ κμιίγεηε υηζ ήεεθε κα γςβναθίζεζ μ γςβνάθμξ; Ιένεηε πςξ ημκ θέκε;

Γηθόλα 1. Νίλαθαο ηνπ Paul Klee
Νηδ ζοκέπεζα δείπκμοιε θςημβναθία ημο Klee, θέιε ημ υκμιά ημο ηαζ ιε ζογήηδζδ
πθδνμθμνμφκηαζ θίβα πνάβιαηα βζα ηδ γςή ημο ηαζ βζα ημκ ηοαζζιυ. Κζ πθδνμθμνίεξ ηαζ
μζ ενςηήζεζξ είκαζ θίβεξ βζαηί ηφνζμξ ζηυπμξ ιαξ είκαζ δ βεςιεηνία. Γ ηέπκδ ηδξ
γςβναθζηήξ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ενβαθείμ ηαζ ζοκηεθεί ζηδκ αζζεδηζηή ακάπηολδ ημο
παζδζμφ δζαζζεδηζηά.
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Γηθόλα 2. Paul Klee
Λθδνμθμνίεξ: Κ Paul Klee βεκκήεδηε ζηδκ Αθαεηία ημ 1879, έγδζε ιεβάθμ ιένμξ ηδξ
γςήξ ημο ζηδ Γενιακία ηαζ εηηυξ απυ γςβνάθμξ ήηακ ιμοζζηυξ ηαζ βθφπηδξ. Κ πίκαηαξ
ακήηεζ ζημ νεφια ημο ηοαζζιμφ βζ‘ αοηυ έπεζ έκημκα πνχιαηα ηαζ πμθθά ζπήιαηα
(Wikipedia).
Ώκ δείλμοκ έκημκμ εκδζαθένμκ αθέπμοιε βζα θίβμ ζημκ οπμθμβζζηή ηζ άθθα ηοαζζηζηά
ένβα ημο Klee, Kandinsky, Picasso ηαζ μνβακχκμοιε ακηίζημζπδ δναζηδνζυηδηα αζζεδηζηήξ
αβςβήξ βζα άθθδ ιένα.
Νημ ηέθμξ ηα παζδζά εηθνάγμοκ ζδέεξ ηαζ απυρεζξ ιέζς ενςηήζεςκ ηδξ Θδπζαβςβμφ:
Λμζεξ πανυιμζεξ θέλεζξ ζαξ ένπμκηαζ ζημ ιοαθυ ιε ημ υκμια Klee; Ξζ κμιίγεηε υηζ
ζηεθηυηακ μ Klee υηακ γςβνάθζζε ημκ πίκαηα; Λςξ εα ημκ γςβναθίγαηε εζείξ;
Λχξ κζχεεηε υηακ ημκ ημζηάηε; Ξζ ηίηθμ εα δίκαηε; Θα ιπμνμφζαιε κα θηζάλμοιε ιζα
«ζπδιαημπχνα» βζα κα ιέκμοκ ηα δζηά ιαξ ζπήιαηα;
Ώιέζςξ ιεηά δδιζμονβμφκηαζ 5 μιάδεξ ηςκ ηεζζάνςκ παζδζχκ. Λάκς ζημ ηναπέγζα
οπάνπμοκ ιεβάθα ημιιάηζα απυ πέκηε παγθ ημο πίκαηα «ζπδιαημπχνα». Λαίνκμοκ απυ
έκα ημιιάηζ ημο παγθ ηαζ πνέπεζ κα ημ θηζάλμοκ βζα κα ηάκμοκ ηδκ μιάδα ημοξ (ηοπαία
ζφκεεζδ). Εάεε μιάδα ημθθάεζ ημ παγθ ζε πανηί Ώ3 ηαζ αθμφ ζογδηήζεζ ηαζ ζοιθςκήζεζ
πνέπεζ κα ηοηθχζεζ ζημ ακηίβναθμ-παγθ ημο πίκαηα ημ ακηίζημζπμ ζπήια ημο μκυιαηυξ
ηδξ: ηνίβςκμ, ιζηνυ ηεηνάβςκμ, ιεβάθμ ηεηνάβςκμ, ιζηνυ παναθθδθυβναιιμ, ιεβάθμ
παναθθδθυβναιιμ. Ξα μκυιαηα ηα δίκεζ δ Θδπζαβςβυξ. Ξα παζδζά εα ηαεμνίζμοκ πμζμξ
εα είκαζ ζοκημκζζηήξ, πμζμξ εα ημθθήζεζ ημ παγθ (οπεφεοκμξ οθζημφ) πμζμξ εα ηοηθχκεζ
(βναιιαηέαξ) ηαζ πμζμξ εα ημ πανμοζζάζεζ (εηπνυζςπμξ) ημ απμηέθεζια. ηακ
ηεθεζχζμοκ, πανμοζζάγμοκ ζηδκ πανεμφθα ηα ζπήιαηα πμο εκηυπζζακ ηαζ ακ πνεζάγεηαζ
ζογδηάκε. Νημ ηέθμξ απμθαζίγμοκ υθμζ ιαγί κα βίκμοκ ηαθθζηέπκεξ ηαζ κα θηζάλμοκ ηδ δζηή
ημοξ «ζπδιαημπχνα». Εάκμοκ ημθθάγ ζε πανηί ημο ιέηνμο, ιε έημζια ημιιέκα ζπήιαηα ζε
δζάθμνα πνχιαηα ηαζ ιεβέεδ. Εάεε μιάδα ηάκεζ ημ δζηυ ηδξ ηιήια ηαζ εα αημθμοεήζεζ
πανυιμζα δζαδζηαζία υπςξ πνζκ ηαζ ιε ημοξ ίδζμοξ νυθμοξ. Ηυθζξ ηδ θηζάλμοκ
πακδβονίγμοκ, ιε ημκ ηνυπμ πμο εα ζηεθημφκ. Ακαθθαηηζηά ή ζηδ ζοκέπεζα ηάκμοκ
αημιζηά ή μιαδζηά ημθθάγ ηδξ ζπδιαημπχναξ ιε ζπήιαηα πμο εα ηυρμοκ ηα ίδζα ηα
παζδζά.
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Γηθόλα 3. Ηνιιάδ «ζρεκαηνρώξαο»
Ιεεμδμθμβία-Δζδαηηζηυ οθζηυ:
Ξμ παγθ θηζάπηδηε απυ ηδ Θδπζαβςβυ, ιε ημ θμβζζιζηυ « J I G S A W P U Z Z L E »
Δζάνηεζα: 30΄-40΄ (Ηπμνεί κα πςνζζηεί ζε δφμ Δναζηδνζυηδηεξ)
Ξεπκζηέξ: Απίδεζλδ, Λαναηήνδζδ, Νογήηδζδ, Ανςηήζεζξ-απακηήζεζξ, Κιαδζηή ενβαζία ηαζ
Λναηηζηή ελάζηδζδ: παγθ, ημθθάγ
Οθζηά: Ώθίζα (60x80), πνςιαηζζηά πανηζά, ηυθθεξ, πανηί ιέηνμο, ιανηαδυνμζ,
Οπμθμβζζηήξ, Αηηοπςηήξ, Δζαδίηηομ, Ζμβζζιζηυ « J I G S A W P U Z Z L E » .





2.4.2. 2ε Δξαζηεξηφηεηα
Δζδαηηζημί ζηυπμζ:
Θα ζοκδοάγμοκ ζπήιαηα ηαζ κα δδιζμονβμφκ άθθα ζπήιαηα..
Θα πενζβνάθμοκ άηοπα ζδζυηδηεξ ηαζ ζπέζεζξ δοζδζάζηαηςκ ζπδιάηςκ ηαζ ηςκ ιενχκ
ημοξ.
Θα ηάκμοκ επζηαθφρεζξ επζθακεζχκ
Πενζβναθή Δναζηδνζυηδηαξ:
Ξα παζδζά ηαθμφκηαζ κα ηαθφρμοκ ηα ηεηνάβςκα πθαηίδζα ηδξ αοθήξ ιε βεςιεηνζηά
ζπήιαηα, ζε ζοκδοαζιμφξ πμο εα επζθέλμοκ ηα ίδζα. Γζα κα εκενβμπμζήζμοιε πάθζ ημ
εκδζαθένμκ ηςκ παζδζχκ πνμηείκμοιε ιζα δναζηδνζυηδηα ααζζζιέκδ ζε πναβιαηζηή
ηαηάζηαζδ πμο έπεζ κυδια βζα ηα παζδζά (Ξγεηάηδ, 2010). Γζα κα είκαζ ηαζ εοπάνζζηδ δ
δναζηδνζυηδηα εα ιεηαιμνθςεμφκ υθα ζε: «Ηπμιπ μ ιάζημναξ».
Ώπυ ηδκ ανπή ηδξ πνμκζάξ ηα κήπζα είπακ εκημπίζεζ υηζ ηάπμζα πθαηάηζα ηδξ αοθήξ
ιαξ πάθαζακ ηαζ έηζζ απμθαζίζαιε κα ηα αθθάλμοιε. Νηδκ πανεμφθα θέιε ζηα παζδζά υηζ
μ ηεπκίηδξ νχηδζε πςξ εέθμοιε κα βίκμοκ ηαζ βζ‘ αοηυ πνέπεζ κα ημκ αμδεήζμοιε. Θα
βίκμοιε μζ «Ηπμιπ-αμδεμί» ημο ηαζ εα απμθαζίζμοιε ημ ζπέδζμ πμο εα έπμοκ ηα
ηαζκμφνβζα πθαηάηζα. Ώνπζηά εα ανμφιε πςξ εέθμοιε κα ημπμεεηδεμφκ ζηδκ αοθή. Γζ‘
αοηυ ημ θυβμ έπμοιε θηζάλεζ πμθφπνςια ηνίβςκα, ηεηνάβςκα ηαζ παναθθδθυβναιια απυ
πανηυκζ ζε ζηαεενέξ δζαζηάζεζξ. Ξα ζπήιαηα ηαθφπημοκ ηδκ επζθάκεζα ηάεε παθζμφ
ηεηνάβςκμο πθαηζδίμο ημπμεεηχκηαξ ηα ζε ζοκδοαζιμφξ π.π. δφμ ηνίβςκα βζα έκα παθζυ,
δφμ παναθθδθυβναιια ή ηέζζενα ηεηνάβςκα ηθπ.
Ώιέζςξ ιεηά ζε γεοβάνζα ηα παζδζά ηαθμφκηαζ, αθμφ παναηδνήζμοκ λακά ηα
ζπήιαηα, κα ζοκενβαζημφκ, κα ηάκμοκ οπμεέζεζξ, κα πεζναιαηζζημφκ, κα ηα ζοκδοάζμοκ
ηαζ κα ηα ημπμεεηήζμοκ ιε ηέημζμ ηνυπμ ζε ηάεε πθαηίδζμ λεπςνζζηά ζηδκ αοθή χζηε κα
ιδκ αθήκμοκ ηεκά. Νηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα πεηφπμοκ ημ ακαιεκυιεκμ απμηέθεζια,
δμηζιάγμοκ κα πνμζανιυζμοκ ηα πάνηζκα ζπήιαηα ζηα πθαηάηζα, ακηαθθάζμοκ ζηέρεζξ
ηαζ δζαηοπχκμοκ απυρεζξ βζα ημ πχξ εα πνέπεζ κα ηα ημπμεεηήζμοκ. Λεζναιαηίγμκηαζ
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δζανηχξ, ημπμεεημφκ έκα ζπήια, πνμζπαεμφκ κα ανμοκ ιε πμζμ ζοκδοάγεηαζ, ηάκμοκ
θάεμξ, ημ αβάγμοκ, παίνκμοκ άθθμ, ημ πεηοπαίκμοκ ή ηα αθθάγμοκ υθα ιέπνζ κα πεηφπμοκ
ημκ ηαηάθθδθμ ζοκδοαζιυ ηαζ κα επζηεοπεεί μ ζημπυξ ημοξ, πμο είκαζ δ επζηάθορδ ηςκ
πθαηζδίςκ ηαζ ηεθζηά υθδξ ηδξ επζθάκεζαξ βζα κα ηδ δείλμοκ ζημκ ηεπκίηδ. Νοβηνίκμκηαξ ηα
ζπήιαηα, εα ημπμεεηήζμοκ ημ έκα δίπθα ζημ άθθμ ή εα ακαβηαζημφκ κα ηα
πενζζηνέρμοκ πνμξ ηδκ ηαηάθθδθδ εέζδ βζα κα ηαθφρμοκ ημ πθαηίδζμ. Ηε αοημφξ ημοξ
ζπδιαηζζιμφξ ηαζ ημοξ ιεηαζπδιαηζζιμφξ, εα ακαηαθφρμοκ πενζζζυηενεξ ζδζυηδηεξ π.π.
δζαζηάζεζξ, ίζεξ πθεονέξ, ζπέζδ ιε πχνμ η.θ.π. ηαζ εα πνμάβμοκ ηδκ έκκμζα ηςκ ζπδιάηςκ
ηαζ ηδξ επζθάκεζαξ. Ηε ηδ ιέεμδμ ηδξ δμηζιήξ ηαζ πθάκδξ ζημ ιεζμπχνμ, εα
ιεηαζπδιαηίζμοκ ηα παθζά ηεηνάβςκα πθαηίδζα ζε ηαζκμφνβζα, πμο απμηεθμφκηαζ απυ
πενζζζυηενα ηαζ ιζηνυηενα ζπήιαηα. ΐζςιαηζηά εα ακαπηφλμοκ ζηναηδβζηή επίθοζδξ ημο
πνμαθήιαημξ, αθμφ ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηζξ επζθμβέξ πμο έπμοκ ηαζ πάνμοκ απυθαζδ βζα
ημ ηεθζηυ ζπέδζμ.
Ώκ ηα παζδζά δοζημθεφμκηαζ πμθφ, δ κδπζαβςβυξ εα πανμοζζάζεζ έκα πνυηοπμ πμο
είκαζ ζπεδζαζιέκμ ζε πανηί ζακ ηδκ παναηάης εκδεζηηζηή εζηυκα οθμπμίδζδξ. Έηζζ αθμφ
πεζναιαηζζημφκ ανηεηά ηαζ εθυζμκ δ δδιζμονβζηή ακαγήηδζδ ηα μδδβήζεζ ζε οπμεέζεζξ,
ζοβηνίζεζξ, επζθμβέξ, ηαζ ηνίζεζξ, εα μδδβδεμφκ ζημκ έθεβπμ ιε ηδκ αμήεεζα ηςκ
ζοιιαεδηχκ ημοξ ή ημο ανπζημφ πνμηφπμο.

Ώνπζηυ
Λθαηάηζ

Γηθόλα 4. Γλδεηθηηθόο ζρεδηαζκόο πινπνίεζεο επηθάιπςεο επηθάλεηαο
Γ κδπζαβςβυξ εκεαννφκεζ ηδκ ακαγήηδζδ θφζεςκ, δζεοημθφκεζ ηα παζδζά κα δνάζμοκ ηαζ
κα ζηεθημφκ, εκζζπφμκηαξ ημκ ιαεδιαηζηυ δζάθμβμ ηαζ αλζμπμζχκηαξ ηζξ ζδέεξ ηαζ ηζξ
ζηναηδβζηέξ ηςκ παζδζχκ. Νοπκά ηαηεοεφκεζ ημκ πνμζακαημθζζιυ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ
ημοξ γδηά κα πενζβνάθμοκ ηαζ κα ελδβμφκ ηζξ ηζκήζεζξ ημοξ θεηηζηά (ηζ πνυαθδια
ζοκακηάξ, βζαηί ημ έααθεξ έηζζ, πχξ ημ ζηέθηδηεξ; Ξζ ημζκυ έπμοκ ηα δφμ ηνίβςκα πμο
ημπμεέηδζεξ ιαγί ιε έκα ηεηνάβςκμ; Ώκ ήηακ ιεβαθφηενα εα ιπμνμφζαιε κα θηζάλμοιε
αοηυ ημ ηεηνάβςκμ; Ξα δφμ παναθθδθυβναιια ιαγί έπμοκ ίζεξ πθεονέξ ηαζ βςκίεξ ιε ημ
ηεηνάβςκμ; ηθπ.). Νηδ ζοκέπεζα εα αβάθμοιε θςημβναθία ημοξ ζοκδοαζιμφξ βζα κα
δείλμοιε ζημκ ηεπκίηδ πςξ εέθμοιε κα ηα θηζάλεζ. Εαζ θοζζηά εα είιαζηε ηαζ ειείξ εηεί βζα
κα ημο δίκμοιε υηζ πνεζάγεηαζ.

Γηθόλα 5. Νξνηάζεηο ησλ παηδηώλ
Ιεεμδμθμβία-Δζδαηηζηυ οθζηυ:
Δζάνηεζα: 30΄
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Ξεπκζηέξ: Νογήηδζδ, Απίδεζλδ, Ανβαζία ζε γεοβάνζα, Λναηηζηή άζηδζδ
Οθζηά: Νπήιαηα ζε πανηυκζ




2.4.3. 3ε Δξαζηεξηφηεηα
Δζδαηηζημί ζηυπμζ:
Θα ζπεδζάγμοκ ηαζ κα ηαηαζηεοάγμοκ δοζδζάζηαηα ζπήιαηα (ηνίβςκμ,
παναθθδθυβναιιμ, ηεηνάβςκμ).
Θα ακηζθδθεμφκ ηα ιένδ ηαζ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ ζπδιάηςκ.
Πενζβναθή δναζηδνζυηδηαξ:
Νηδκ ηνίηδ δναζηδνζυηδηα ηα κήπζα ιέζα ζηδκ ηάλδ, ηάεμκηαζ ζηα ηναπεγάηζα ηαζ
θηζάπκμοκ πθαηάηζα ίδζα ιε εηείκα πμο πνζκ πνδζζιμπμζμφζακ βζα ηδκ επζηάθορδ ηδξ
αοθήξ.
Ξμ ηάεε κήπζμ δνα αημιζηά ηαζ ηαοηυπνμκα μιαδζηά ζημ ιζηνμπχνμ ηαζ πνμζπαεεί
κα εθανιυζεζ ηζξ βκχζεζξ πμο έπεζ εζςηενζηεφζεζ ζπεηζηά ιε ηα ζπήιαηα.
Εαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνμδβμφιεκδξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ αθμφ έπμοκ
ηάκεζ επζηαθφρεζξ
πθαηζδίςκ
υθα
ηα
κήπζα,
ηα
πνςιαηζζηά
πθαηάηζα
ηεθείςζακ. Αίπαιε θνμκηίζεζ κα είκαζ θζβυηενα.
Κζ «ιάζημνεξ» δεκ ιπμνμφκ κα μθμηθδνχζμοκ ημ ένβμ ημοξ ηαζ ιε ηδκ πανυηνοκζδ ηδξ
κδπζαβςβμφ απμθαζίγμοκ κα θηζάλμοκ ηζ άθθα.
Λδβαίκμοκ ζηδκ ηάλδ ηαζ πςνίγμκηαζ ζε 3 μιάδεξ. Εάεε μιάδα ακαθαιαάκεζ κα
θηζάλεζ ηα πθαηάηζα εκυξ ζπήιαημξ: ηνίβςκμ, ηεηνάβςκμ, παναθθδθυβναιιμ. Ξμ ηάεε
παζδί υιςξ εα ηάκεζ ηα δζηά ημο. Ώπθχξ εα είκαζ ηα ίδζα ιε εηείκα ηςκ άθθςκ παζδζχκ ηδξ
μιάδαξ. Ημζνάγμκηαζ πμθφπνςια πανηυκζα πμο έπμοκ ηζξ δζαζηάζεζξ ημο παθζμφ
πθαηζδίμο ηδξ αοθήξ ηαζ ηα παζδζά πνέπεζ κα ανμοκ ηνυπμ κα ηαηαζηεοάζμοκ ημ ζπήια
ημοξ (δίπθςια δζαβχκζα βζα ηνίβςκμ, ζηδ ιέζδ βζα παναθθδθυβναιιμ, δφμ θμνέξ ζηδ
ιέζδ ή ηνααχκηαξ βναιιέξ ιε πάναηα, ιε απμηφπςια αοηχκ πμο είκαζ ήδδ ζηνςιέκα
έλς ακ πνεζαζηεί ηθπ.). Νημ πανηί πζα δ ζηέρδ ημοξ θεζημονβεί αθαζνεηζηά. Θα πνέπεζ κα
ακαβκςνίζεζ ηζξ ημζκέξ δμιέξ πίζς απυ ηδ κέα ηαηάζηαζδ, εα πνέπεζ κα ζηεθηεί ηδκ
ηαηαζηεοή ημο ζπήιαημξ ζε έκα κέμ πενζαάθθμκ ιε δζαθμνεηζηά δεδμιέκα. Λεζναιαηίγεηαζ
βζα ηδ δδιζμονβία άθθςκ ζπδιάηςκ απυ ημ ηεηνάβςκμ, πνμζπαεεί κα ακαηαθφρεζ
ιεευδμοξ επίθοζδξ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο πνμηφπημοκ. (Θα δζπθχζεζ ημ πανηί; Θα
ζπεδζάζεζ ηα ζπήιαηα ιε πάναηα; Νε ηζ ιέβεεμξ; Οπάνπεζ άθθμξ ηνυπμξ; Θα πνδζζιμπμζήζεζ
ηα οπάνπμκηα; Θα ηα ζοβηνίκεζ; Θα ηα ακηζβνάρεζ; Λχξ κα ηα ημπμεεηήζεζ; η.θ.π.).
Λνμαθδιαηίγμκηαζ, ζογδημφκ, οπμεέημοκ, δμηζιάγμοκ, ζοβηνίκμοκ ηαζ απμθαζίγμοκ.
ηακ ηνίκμοκ ημ απμηέθεζια ζηακμπμζδηζηυ, ηα ηυαμοκ ηαζ ηα ζοβηεκηνχκμοκ βζα
κα ζοκεπίζμοκ ηδκ επζηάθορδ.
Ιεεμδμθμβία-Δζδαηηζηυ οθζηυ:
Δζάνηεζα: 20΄
Ξεπκζηέξ: Κιαδζηή ενβαζία, Λνμζμιμίςζδ
Οθζηά: Πανηυκζα, ραθίδζα, πάναηεξ



2.4.4. 4ε Δξαζηεξηφηεηα
(Ηπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ςξ δναζηδνζυηδηα αλζμθυβδζδξ)
Δζδαηηζημί ηυπμζ:
Θα ακηζθαιαάκμκηαζ ηαζ κα ηαηακμμφκ ααζζηέξ βεςιεηνζηέξ έκκμζεξ
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Θα ιεηαζπδιαηίγμοκ, κα ακαθφμοκ ηαζ κα ζοκεέημοκ δοζδζάζηαηα ζπήιαηα αλζμπμζχκηαξ
ηζξ ζδζυηδηέξ ημοξ έηζζ χζηε κα δδιζμονβμφκ πζμ ζφκεεηεξ εζηυκεξ
Πενζβναθή δναζηδνζυηδηαξ:
Ηέζα απυ ημ θμβζζιζηυ Gcompris εα πνδζζιμπμζήζμοιε απυ ημκ οπυηζηθμ «Λαγθ» ημ
tangram πμο είκαζ ηζκέγζημ παγθ. Ξμ tangram ζηα ηζκέγζηα, ζδιαίκεζ εθηά ημιιάηζα βζα
επζδέλζμοξ/δζμναηζημφξ. Ώπμηεθείηαζ απυ 7 ημιιάηζα, πμο μκμιάγμκηαζ «ηακξ» ηαζ ηα
μπμία ζπδιαηίγμοκ έκα ηεηνάβςκμ πμο πενζθαιαάκεζ: 5 ζζμζηεθή ηνίβςκα (2 ιζηνά, 1
ιεζαίμ, 2 ιεβάθα), 1 ηεηνάβςκμ ηαζ 1 παναθθδθυβναιιμ (Γεςνβζάδμο, 2007).
Ζέιε ζηα παζδζά υηζ έκα ζπμθείμ απυ ηδκ Είκα ιαξ έζηεζθε ηάνηα βζα κα βκςνζζημφιε
ηαζ εα ημοξ ζηείθμοιε ηαζ ειείξ ιία. Γζ‘ αοηυ ιπμνμφιε κα βίκμοιε Εζκέγμζ ηαζ κα θηζάλμοιε
ηζκέγζηα παγθ. Αλδβμφιε υηζ δ δζαδζηαζία ιμζάγεζ πμθφ ιε υζα ηάκαιε βζα ηδκ επίζηνςζδ
ηδξ αοθήξ. Ηυκμ πμο ηχνα δε εα επζηαθφρμοιε ηεηνάβςκα αθθά επζθάκεζεξ ιε
δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ (πμοθί, πφνβμ, ζηοθάηζ, άκενςπμ ηθπ.) πμο ιπμνμφκ κα επζθέλμοκ.
Νημ ηέθμξ εα αβάθμοιε θςημβναθίεξ ηζξ εζηυκεξ πμο δδιζμφνβδζακ ηαζ εα θηζάλμοιε ιζα
δζηή ιαξ ηάνηα βζα κα ηδ ζηείθμοιε ζηα παζδζά ημο Εζκέγζημο ζπμθείμο.

Γηθόλα 6. Πagram «Ννπιί»
Λμθθέξ απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ θάζδξ αοηήξ είκαζ απθά αήιαηα πμο απαζημφκ
ζοβηεηνζιέκδ απάκηδζδ. Ξα παζδζά ιέζς ημο εθεφεενμο ή/ηαζ ημο ηαεμδδβμφιεκμο
πνμζακαημθζζιμφ δζεοημθφκμκηαζ κα εκημπίζμοκ ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηαζ ζδζυηδηεξ
ηςκ ζπδιάηςκ ηαζ ιε αάζδ ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ ανπίγμοκ κα ζοζπεηίγμοκ ηα δζάθμνα
ζπήιαηα ιεηαλφ ημοξ. Νε αοηή ηδ θάζδ πνμζηέεδηε έκα ηαζκμφνβζμ ζημζπείμ, αοηυ ηςκ
δζαθμνεηζηχκ ιεβεεχκ ηςκ ζπδιάηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηαζ ηδξ αηακυκζζηδξ ιμνθήξ
ημο πενζβνάιιαημξ. Απίζδξ ηα παζδζά ελμζηεζχκμκηαζ ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ
ακαπανζζημφκ ηζξ βκχζεζξ ημοξ ιε δζαζηεδαζηζηυ ηνυπμ ζε 4 μιάδεξ ηςκ 5 αηυιςκ, ιέζς
ηδξ επζημζκςκίαξ, ηδξ ζογήηδζδξ ηαζ ηδξ δζενεφκδζδξ.
Νοκμπηζηά, ημ tangram είκαζ έκα βεςιεηνζηυ ιέζμ, ημ μπμίμ πανέπεζ ζηα παζδζά ηδ
δοκαηυηδηα κα ακαπηφλμοκ πμζηίθεξ βεςιεηνζηέξ δελζυηδηεξ, υπςξ είκαζ μ πνμζδζμνζζιυξ
ηαζ δ μκμιαζία ηςκ ζπδιάηςκ, δ ακαβκχνζζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ηςκ ζπέζεςκ
ημοξ, δ ακηίθδρδ ημο αιεηάαθδημο ηςκ πςνζηχκ επζπέδςκ, μ εκημπζζιυξ ηςκ πθεονχκ
εκυξ βεςιεηνζημφ ζπήιαημξ, δ παναηήνδζδ ημο πνμζακαημθζζιμφ ημο ζπήιαημξ ηαζ δ
ακηζζημίπδζδ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ εέζδ ηαζ δ κμδηζηή ακαπαναβςβή ηςκ ειπεζνζχκ πμο
απέηηδζακ ζηζξ πνμδβμφιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ.
Γ επζθμβή ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ιέζς εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ έβζκε βζαηί αοηυ είπε
ηαηάθθδθδ δζάνηεζα ηαζ ζπεδίαζδ δζεπζθάκεζαξ πνήζδξ (πνχιαηα, ήπμζ, θεζημονβίεξ), έδζκε
ροπαβςβζηή δζάζηαζδ ηαζ δοκαηυηδηεξ ζοκενβαζίαξ ηαζ ακέπηοζζε ηδ δδιζμονβζηυηδηα,
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ηδ θακηαζία ηαζ ηδ βθςζζζηή έηθναζδ ηςκ παζδζχκ. ΐέααζα ήηακ ελμζηεζςιέκα ιε ηδ
πνήζδ ημο πμκηζηζμφ.
Ξα παζδζά εθέβπμοκ ιυκζια ηδ δνάζδ ημοξ, αθμφ είκαζ 5 ηαζ πνέπεζ κα ζογδηάκε ηαζ
κα απμθαζίγμοκ απυ ημζκμφ. Απίζδξ ηαζ μ δζεοημθοκηζηυξ νυθμξ ηδξ κδπζαβςβμφ, ηδξ
επέηνεπε κα εθέβπεζ ηδ δζαδζηαζία ιε ενςηήζεζξ ακμζπημφ ηφπμο πμο μδδβμφκ ζηδ
ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ δνάζδξ. Οπήνπε ηαζ μπηζηυξ έθεβπμξ ιε ηδκ ανζζηενή μευκδ πμο
απεζηυκζγε ηδ ιμνθή ηαζ ιάθζζηα δ μιάδα ιπμνμφζε κα απμθαζίζεζ αοηή βζα ημ ααειυ
πμο εα ηδ πνδζζιμπμζμφζε ηάκμκηαξ ηθζη ή υπζ ζηα επζιένμοξ ζπήιαηα. Γ δνάζδ
αοηυιαηα ηαηέθδβε ζε έθεβπμ ακ ημ ζπήια πμο ημπμεεημφκηακ δεκ ηαίνζαγε ζημ
πενίβναιια. Έθεβπμξ έβζκε ηαζ εη ημο απμηεθέζιαημξ, αθμφ έπνεπε κα μθμηθδνςεεί δ
επίζηνςζδ ηδξ επζθάκεζαξ πςνίξ ηεκά. Εαζ ημ θμβζζιζηυ επζαεααίςκε ηδκ εηπθήνςζδ ημο
ζηυπμο βζαηί επζανάαεοε ηα παζδζά ηδ ζηζβιή πμο ημπμεεημφζακ ζςζηά ημ ηεθεοηαίμ
ημιιάηζ. Γζ‘ αοηυ εα ιπμνμφζε κα θεζημονβήζεζ ηαζ ςξ δναζηδνζυηδηα αλζμθυβδζδξ.
Ιεεμδμθμβία-Δζδαηηζηυ οθζηυ:
Δζάνηεζα: 30΄
Ξεπκζηέξ: Λναηηζηή ελάζηδζδ ζε μιάδεξ
Οθζηά: Οπμθμβζζηήξ, Αηηοπςηήξ, Ζμβζζιζηυ GCompris.
2.5.Αμηνιφγεζε
Γ αλζμθυβδζδ ηδξ δζδαηηζηήξ πναηηζηήξ ιπμνεί κα βίκεζ ιε ηδ δναζηδνζυηδηα 4 απυ ηδ
κδπζαβςβυ αθθά βίκεηαζ ηαζ απυ ηα παζδζά ιέζς δζανημφξ ακαζημπαζιμφ ηαζ εθέβπμο
επίηεολδξ ημο ανπζημφ ζημπμφ.
Κ έθεβπμξ πνμηφπηεζ απυ ηδ ζοκεπή δζαδζηαζία πεζναιαηζζιμφ, δμηζιχκ ηαζ
δζμνεχζεςκ. Ξα παζδζά δνμοκ ιε ηα οθζηά πμο έπμοκ ηαζ πνμζπαεμφκ κα ηαηαθένμοκ ημ
ηαθφηενμ δοκαηυ απμηέθεζια βζα ηδκ επίηεολδ ημο ανπζημφ ημοξ ζηυπμο. Λενζιέκμοιε κα
εηθνάζμοκ θεηηζηά ηδκ δζαδζηαζία ζηέρδξ υζδ χνα δνμοκ, χζηε κα ακαζημπαζημφκ ζηα
δεδμιέκα ηδξ πνμδβμοιέκδξ ειπεζνζηήξ ημοξ ενιδκείαξ βζα ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ ζπδιάηςκ.
Ηε ηδ αμήεεζα ενςηήζεςκ απυ ηδ κδπζαβςβυ βζα ηδ δνάζδ, δζενεοκδηζημφ παναηηήνα,
αθθά ηαζ πνμαθδιαηζζιμφ βζα ηδκ μνεή ή ιδ ζεζνά εκενβεζχκ ηςκ παζδζχκ (βζαηί ημ
έηακεξ έηζζ; Ξζ δεκ ζμο ανέζεζ; Ξζ εα άθθαγεξ; Ξζ ζμο ανέζεζ; Λςξ κζχεεζξ; Ξζ εα βζκυηακ ακ.;
Ώκ ήζμοκ ηνίβςκμ ηζ.;) εηείκα μδδβμφκηαζ κα ακαγδηήζμοκ θφζεζξ, κα δμηζιάζμοκ επζπθέμκ
ηαηαζηάζεζξ ηαζ κα ηεηιδνζχζμοκ αοηή ηδ δνάζδ. Έηζζ ακαθφμοκ θεηηζηά ηαζ
επελενβάγμκηαζ ηζξ ηαηαζηάζεζξ, εκχ πνμζπαεμφκ κα ηζξ δζαπεζνζζημφκ ιε ηνυπμ ςθέθζιμ
βζα ημ ίδζα. Αλδβμφκ ηζξ εκένβεζέξ ημοξ, ηάκμοκ αθαζνεηζηέξ ζηέρεζξ εθυζμκ δζαηνίκμοκ ηζξ
ζδζυηδηεξ ηςκ ζπδιάηςκ, ηζξ δζαζηάζεζξ ημοξ, ημοξ ιεηαζπδιαηζζιμφξ πμο πνμηφπημοκ
ηαζ ζε πενίπηςζδ θάεμοξ ακαγδημφκ ημοξ θυβμοξ. Ώθθδθεπζδνμφκ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ
ημοξ, ζογδημφκ αοηυ πμο ηάκμοκ, άνα ειααεφκμοκ ηδ δνάζδ, μδδβμφκηαζ ζε ορδθυηενα
επίπεδα αθαίνεζδξ, βεκίηεοζδξ αθθά ηαζ ηαηακυδζδξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πναβιαηζηυηδηαξ.
Γζα κα θηάζμοκ ζηδ θφζδ ημο πνμαθήιαημξ ζογδημφκ, δμηζιάγμοκ ηαζ απμθαζίγμοκ. πμο
πνδζζιμπμζμφκ ηάπμζμ πνυηοπμ ηδξ κδπζαβςβμφ, μ έθεβπμξ είκαζ ηαζ μπηζηυξ βζαηί
ζοβηνίκμοκ αθέπμκηαξ ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ημ ζπέδζμ.
Δεφηενδ δναζηδνζυηδηα αλζμθυβδζδξ είκαζ μζ βεςπίκαηεξ ζημοξ μπμίμοξ ηα παζδζά
θηζάπκμοκ δζηά ημοξ ζπήιαηα, παναζηάζεζξ ή επζηαθφπημοκ επζθάκεζεξ ηαζ αημθμοεείηαζ
δ παναπάκς δζαδζηαζία.
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Γηθόλα 7. Γεσπίλαθεο ζηνλ Ε/Ρ θαη απηνζρέδηνη
3. Ηπξίσο θείκελν
Νημ κδπζαβςβείμ απμθεφβμοιε ηα θφθθα ενβαζίαξ βζ‘ αοηυ εα παναεέζμοιε ιυκμ ηζξ
πνμθμνζηέξ μδδβίεξ πμο δυεδηακ ζηα παζδζά βζα ηδκ 4δ δναζηδνζυηδηα. Νηζξ οπυθμζπεξ
είκαζ εκζςιαηςιέκεξ ηαζ απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ημοξ.
Κδδβίεξ 4δξ Δναζηδνζυηδηαξ: Ξα παζδζά πνμζπαεμφκ κα ημπμεεηήζμοκ ηα ζπήιαηα
ζημ ηυηηζκμ πενίβναιια ηδξ δελζάξ μευκδξ αθέπμκηαξ ηδκ εζηυκα ζηδκ ανζζηενή μευκδ.
Εάκμκηαξ ηθζη πάκς ζηα ιαφνα ζπήιαηα βίκμκηαζ βηνζ βζα κα ιπμνμφκ κα δζαηνίκμοκ ημ
ιέβεεμξ ηαζ ηδ ιμνθή ημοξ. Απζθέβμοκ ημ ακηίζημζπμ πνςιαηζζηυ ζπήια απυ δελζά, ημ
πενζζηνέθμοκ υζμ πνεζάγεηαζ ιε ηα πνάζζκα αεθάηζα ηαζ ημ ημπμεεημφκ ζημ ζδιείμ πμο
ηαζνζάγεζ ιέζα ζημ πενίβναιια. Οπάνπμοκ πμθθέξ εζηυκεξ, απθέξ αθθά ηαζ πζμ ζφκεεηεξ.
Γζα ηδκ ελμζηείςζδ ηςκ παζδζχκ ιπμνμφιε ανπζηά κα έπμοιε πενζζηνέρεζ ειείξ ηα
ζπήιαηα ζηδκ ηαηάθθδθδ εέζδ.

Γηθόλα 8. Πagram “ζρήκα”
Λανμηνφκμοιε υθα ηα παζδζά κα ένεμοκ ηαζ κα πεζναιαηζζημφκ ιε ηδκ δζαδζηαζία.
Θα ακμίλμοκ ημ θμβζζιζηυ ζε μιάδεξ ηςκ 5 παζδζχκ ηαζ κα πεζναιαηζζημφκ παίγμκηαξ ιε
ηα tagram αημθμοεχκηαξ ηζξ μδδβίεξ, πμο εα ημοξ δχζμοιε:
«Ηε ηα δομ ακμζπημπνάζζκα αέθδ, δζάθελε ημ ηάβηναι πμο εέθεζξ κα ζπδιαηίζεζξ.
Ηεηαηίκδζε έκα ημιιάηζ ηνααχκηαξ ημ αθμφ ηάκεζξ ηθζη πάκς ημο. Ξμ ημοιπί ιε ηα
ιαφνα ημιιάηζα ζμο δείπκεζ ζε πμζμ ζδιείμ ημο ηάβηναι ακηζζημζπεί ηάεε ημιιάηζ. Ξμ
ημοιπί ιε ηα ηυηηζκα πενζβνάιιαηα ζπδιαηίγεζ ζηδκ δελζά επζθάκεζα ημ πενίβναιια ημο
ηάβηναι. Ξα δομ ιμκά ζημονυπνςια αέθδ πενζζηνέθμοκ ημ ημιιάηζ θίβμ, ηα δφμ επυιεκα
πμθφ, εκχ ημ ηεθεοηαίμ δζπθυ ημ βονκάεζ ακάπμδα. Ξμ παζπκίδζ ηεθεζχκεζ ιυθζξ
ημπμεεηήζεζξ ζςζηά ηαζ ηα 7 ημιιάηζα ημο ζπήιαημξ».
Νηδ ζοκέπεζα γδηάιε απυ ηα παζδζά κα ιεηνήζμοκε απυ πυζα ημιιάηζα ηαζ απυ ηζ
είδμοξ ζπήιαηα απμηεθμφκηαζ ηα ηάβηναι. Ξα παναηζκμφιε κα παναηδνήζμοκ ηδκ μευκδ
ηαζ κα δζαπζζηχζμοκ αθεκυξ, ηζ απεζημκίγεζ ημ ηάεε ζπέδζμ ηαζ αθεηένμο ακ υθα ηα ζπέδζα
απμηεθμφκηαζ απυ ζζάνζεια ηαζ υιμζα ημιιάηζα. Απίζδξ, ημοξ γδηάιε κα μκμιάζμοκ υθα
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ηα ημιιάηζα, κα ζοβηνίκμοκ ακ έπμοκ ίδζμ ιέβεεμξ ηαζ ζπήια ηαζ κα εκημπίζμοκ ηζξ
μιμζυηδηεξ ηαζ ηζξ δζαθμνέξ ημοξ. Λνμςεμφιε ηδ θεηηζηή επζημζκςκία ιεηαλφ ημοξ ηαζ ηδκ
πενζβναθή ηδξ δνάζδξ ημοξ. Νοιθςκμφκ βζα ημ ηζ εα ηάκεζ ημ ηαεέκα (π.π. πμζμ ζπήια εα
ημπμεεηήζεζ).

Γηθόλα 9 θαη 10. Πagram «ζθπιάθη»
Ηε ηζξ θςημβναθίεξ πμο εα αβάθμοιε ηα παζδζά ιπμνμφκ κα ακαηνέπμοκ υπμηε
εέθμοκ ζηδκ πνμδβμφιεκδ ειπεζνία ημοξ ηαζ κα ζοκεζδδημπμζμφκ υθδ ηδ δζαδζηαζία. Γ
πνήζδ ημο οπμθμβζζηή απμηέθεζε ηίκδηνμ βζα ηδκ εκαζπυθδζδ ηςκ παζδζχκ ιε ηδκ
επζηάθορδ ζπδιάηςκ, βζαηί ηα παζπκίδζα είκαζ πάκηα πζμ εοπάνζζηα.
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Νεξίιεςε
Γ εθθδκζηή εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ζε ιζα πνμζπάεεζα ζφβηθζζδξ πνμξ ηδκ ημζκή εηπαζδεοηζηή
πμθζηζηή ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ηδξ εονςπασηήξ έκςζδξ επζπεζνεί, παν‘ υθεξ ηζξ ακηίλμεξ μζημκμιζηέξ
ζοκεήηεξ, ιεηαννοειίζεζξ πμο πνμζακαημθίγμκηαζ πνμξ ηδκ αεθηίςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηάξ
ηςκ μνβακςζζαηχκ δμιχκ ηαζ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Γ απμηίιδζδ ημο παναβυιεκμο
εηπαζδεοηζημφ ένβμο ακά ζπμθζηή ιμκάδα απμηεθεί ηδκ πνςηανπζηή δνάζδ, δ μπμία πνςηίζηςξ εα
επζπεζνδεεί ιε ηδκ αοημαλζμθυβδζδ. Θειεθζχδεζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ οθμπμίδζή ηδξ είκαζ δ
πανμπή ακάθμβμο ααειμφ αοημηέθεζαξ ζηδ ζπμθζηή ιμκάδα ηαζ δ ακάθδρδ πνςημαμοθίαξ ηαζ
εοεφκδξ απυ ημ ζοθθμβζηυ δζμζηδηζηυ υνβακμ, ημκ Νφθθμβμ Δζδαζηυκηςκ. Ξα ιέθδ ημο εα ηθδεμφκ
κα εέημοκ ημοξ ζηυπμοξ, κα δζαιμνθχκμοκ ημ εηπαζδεοηζηυ ένβμ πμο εα πανάβμοκ, ακάθμβα ιε
ημκ εηπαζδεοηζηυ ηαζ δζμζηδηζηυ ημοξ νυθμ ηαζ κα θμβμδμημφκ βζα ηα επζηεφβιαηα πμο
ηαημνεχκμοκ. Ώκηζηείιεκμ ηδξ πανμφζδξ πνμζέββζζδξ είκαζ μ πνμζδζμνζζιυξ πθαζζίμο
επζημζκςκίαξ, ςξ ααζζημφ ποθχκα ηδξ απαζημφιεκδξ ζοκένβεζαξ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ημζκχκ
ζηυπςκ, ηυζμ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ημο Νοθθυβμο Δζδαζηυκηςκ υζμ ηαζ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ ιε
ημοξ ααζζημφξ ημζκςκζημφξ εηαίνμοξ ηδξ.
Θέμεηο-θιεηδηά: επζημζκςκία ζπμθζηήξ ιμκάδαξ, απμηεθεζιαηζηυηδηα, ζφθθμβμξ δζδαζηυκηςκ,
ακάθδρδ εοεφκδξ, δζαιυνθςζδ εηπαζδεοηζημφ ένβμο.






1. Γπηθνηλσλία – γεληθό πιαίζην
Θεςνχκηαξ δεδμιέκμ ημ βεβμκυξ πςξ ζημπυξ ιζαξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ είκαζ κα
πνμζεθηφεζ, κα δζαηδνεί ηαζ κα ζηακμπμζεί ιαεδηέξ ηαζ βμκείξ, είκαζ επζαεαθδιέκμ κα
επζημζκςκεί απμηεθεζιαηζηά ιαγί ημοξ. Ώοηή δ πμθφ ζδιακηζηή ανιμδζυηδηα ηυζμ ημο
Δζεοεοκηή υζμ ηαζ ημο Νοθθυβμο Δζδαζηυκηςκ απμηεθεί πνςηανπζηυ ιέθδια ηαζ πμθφ
πνήζζιμ ενβαθείμ επίηεολδξ ηςκ ζηυπςκ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ.
Γεκζηά δ επζημζκςκία ζημοξ μνβακζζιμφξ απμηεθεί ιέζμκ χζηε:
Θα ζοκημκζζεμφκ μζ δνάζεζξ ηςκ αηυιςκ πνμηεζιέκμο κα οθμπμζδεμφκ μζ ζηυπμζ.
Θα παναζπεεμφκ ζηδκ μιάδα ςξ πθδνμθμνία ηα δεδμιέκα ημο πθαζζίμο θεζημονβίαξ
χζηε κα θδθεμφκ μζ απαναίηδηεξ ζοθθμβζηέξ απμθάζεζξ.
Θα εηθναζεμφκ ζοκαζζεήιαηα, ζηακμπμίδζδξ ή ιδ απυ ηδκ ενβαζία ηζ απυ ηδ ζπέζδ ιε
ημοξ ζοκαδέθθμοξ, ειπζζημζφκδξ ή αιθζαμθίαξ ζηα πθαίζζα ηδξ μιαδζηήξ ενβαζίαξ.
Θα ηαεμδδβδεεί ηαζ κα παναηζκδεεί δ μιάδα, κα απμηζιδεεί δ απμηεθεζιαηζηυηδηά ηδξ,
κα ακαηνμθμδμηδεεί δ επίδμζδ ιε ηδ ζοιαμθή επζιυνθςζδξ.
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Θα απμδμεεί δ οθζηή ή δ δεζηή ακηαιμζαή.
Αζδζηυηενα, μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ βίκεηαζ δ επζημζκςκία ζε ιζα ζπμθζηή ιμκάδα ηδκ
ηαεζζηά εεηζηή ή ανκδηζηή δφκαιδ δεδμιέκμο υηζ, μζ εηπαζδεοηζημί επζηοβπάκμοκ
απμηεθεζιαηζηυηενα, ιέζα ζε ζοκενβαηζηυ ηθίια ηδκ επίηεολδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηυπςκ
ημοξ ηαζ πανάθθδθα ηδκ ακάπηολδ ηαζ ελέθζλή ημοξ ςξ επαββεθιαηίεξ εηπαζδεοηζημί.
Έκα οπμζηδνζηηζηυ επζημζκςκζαηυ ηθίια ηάκεζ ημοξ ακενχπμοξ κα αζζεάκμκηαζ
αζθαθείξ, κα ιζθμφκ ηαζ κα εκενβμφκ εθεφεενα ηαζ πςνίξ θυαμ ηαζ κα ακαθαιαάκμοκ
πνςημαμοθία. Εαηά ζοκέπεζα ημ απμηεθεζιαηζηυ επζημζκςκζαηυ πθαίζζμ ηαείζηαηαζ άιεζα
ςξ έκαξ ζδζαίηενα ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ ενβαζζαηήξ ζηακμπμίδζδξ ηζ επμιέκςξ ςξ έκαξ
ηαεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ απμηεθεζιαηζηήξ πανμπήξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ οπδνεζίαξ. Νε
ακηίεεηδ πενίπηςζδ πενζμνίγεηαζ δ απμδμηζηυηδηα ηςκ πνμζπαεεζχκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ,
δεδμιέκμο υηζ, ημ πμζμζηυ ηδξ πνμζπάεεζαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ πμο εκδέπεηαζ κα πάκεηαζ
ελαζηίαξ πνμαθδιαηζηήξ επζημζκςκίαξ ακένπεηαζ ςξ ηαζ ημ 70%.
Γ ααζζηή ανπή ηδξ επζημζκςκίαξ:
ΏΛΚΝΞΚΖΑΏΝ – ΕΔΔΕΚΛΚΔΓΝΓ – ΗΓΘΟΗΏ – ΗΑΞΏΔΚΝΓ –
ΏΛΚΕΔΔΕΚΛΚΔΓΝΓ – ΔΑΕΞΓΝ – ΏΘΞΏΛΚΕΜΔΝΓ
επδνεάγεηαζ άιεζα απυ ηδκ αζζεδηζηή ειπεζνία ηαζ ηδκ πνμδζάεεζδ ηδξ ιμνθήξ ημο
ιδκφιαημξ, (πχξ είκαζ θηζαβιέκμ…. ) απυ ηδκ πνμδζάεεζδ ημο πενζεπμιέκμο ημο
ιδκφιαημξ, (ηζ εέθεζ κα πεηφπεζ…) απυ ημ πθαίζζμ πνήζδξ ηςκ ιέζςκ πμο πνδζζιμπμζμφιε,
(πχξ ιεηαδίδεηαζ….) ηαζ απυ ηζξ ζπέζεζξ απμζημθέα – παναθήπηδ πμο ζπεηίγμκηαζ άιεζα
ιε ηδ ζοκμθζηή πνυηενδ ειπεζνία ημοξ.
Νοκήεδ πνμαθήιαηα ηαηά ηδκ επζημζκςκζαηή δζαδζηαζία είκαζ:
ημ ιήκοια κα ιδ θηάκεζ ζημκ δέηηδ …,
ημ ιήκοια κα ιδ βίκεηαζ ηαηακμδηυ υπςξ ζηυπεοε δ δζαιυνθςζή ημο ηζ υπςξ αηνζαχξ
εηπέιπεηαζ …,
κα οπάνπμοκ «πδβέξ εμνφαμο», πενζζζυηενεξ απυ υζεξ ημ ιήκοια ιπμνεί κα λεπενάζεζ ….,
ηαζ ηέθμξ
κα θζθηνάνεηαζ ηαζ κα αθθμζχκεηαζ ημ ιήκοια, ζοκήεςξ, απυ ηζξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ
απμζημθέα ηαζ δέηηδ.
Κζ αζηίεξ ηςκ επζημζκςκζαηχκ ειπμδίςκ είκαζ πμζηίθεξ. Δεκ εηθνάγεηαζ εφζημπα ηαζ
ιε αηνίαεζα εη ιένμοξ ημο απμζημθέα αοηυ πμο εκκμείηαζ. Δεκ οπάνπεζ πνμζεπηζηή
(εκενβδηζηή) αηνυαζδ εη ιένμοξ ημο δέηηδ. Δε θαιαάκεηαζ οπυρδ δ ιδ θεηηζηή
επζημζκςκία. Αηδδθχκεηαζ αοεαίνεηδ αεααζυηδηα πθήνμοξ επίβκςζδξ ημο εέιαημξ ηαζ
πεπμίεδζδ πςξ υθμζ εα ακηζθδθεμφκ ημ ιήκοια ιε ημκ επζεοιδηυ ηνυπμ ηαζ εα
ακηαπμηνζεμφκ ακάθμβα. Κζ αζηίεξ πμο πνμηαθμφκ ηα θάεδ ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ςξ ελήξ:
Ζάεδ ημο Ώπμζημθέα: Έπεζ απυθοηδ ακηίθδρδ ηαζ ζηάζδ βζα ημκ εαοηυ ημο ηαζ ημοξ
άθθμοξ ηαζ ηάκεζ αοεαίνεηεξ οπμεέζεζξ.
Ζάεδ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο Ηδκφιαημξ: Πνδζζιμπμζείηαζ πμθφπθμημ, ιδ εθηοζηζηυ φθμξ
ηαζ αηαηάθθδθεξ θέλεζξ ζε ζπέζδ ιε ημ δέηηδ.
Ζάεδ ημο Δέηηδ: Έπεζ επίζδξ απυθοηδ ακηίθδρδ, πνμηαηάθδρδ, πζεακυκ ειθακίγεζ
αδοκαιία ζηδκ ηαηακυδζδ ημο κμήιαημξ, ημ δζαζηνεαθχκεζ, παναθείπεζ ιένμξ ημο ή
πνμζεέηεζ ζημζπεία ημο πνμηεζιέκμο κα ημ ζοιπθδνχζεζ ηαζ ακηζδνά θακεαζιέκα απυ
θυαμ ή δοζπζζηία.
Λνμηεζιέκμο κα απμθεοπεμφκ ηα επζημζκςκζαηά θάεδ, έιθαζδ εα πνέπεζ κα δμεεί:
Νηδκ ηαεανυηδηα ηαζ ζηδ δζαφβεζα ςξ ελέπμοζαξ ζδιαζίαξ παναηηδνζζηζηά ημο
ιδκφιαημξ χζηε κα επζηεοπεεί δ απμηεθεζιαηζηή ζοιαμθή ημο. Έκα εφζημπα
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δδιζμονβδιέκμ ιήκοια εα πνέπεζ κα πνμζεθηφεζ ηδκ πνμζμπή ηαζ ημ εκδζαθένμκ, κα
δδιζμονβεί αίζεδια επζεοιίαξ ηαζ κα μδδβεί ζηδ δνάζδ – ζοιιεημπή.
Νηδκ εφζημπδ επζθμβή ημο ηυκμο ηδξ θςκήξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηάεε θμνά, ηδξ πνμζάξ
ηδξ, ηδξ έκηαζήξ ηδξ ηαζ ηδξ βθχζζαξ ημο ζχιαημξ. Λνμζδζμνίγμοκ (ιανηονμφκ πμθθέξ
θμνέξ ) ηα ζοκαζζεήιαηα πμο ίζςξ δεκ εηθνάγμκηαζ απμηεθεζιαηζηά ιε ηα θυβζα.
Απζζδιαίκεηαζ πςξ δ ζοκμθζηή επζημζκςκία ζοκαενμίγεηαζ απυ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ μιζθίαξ
– ζογήηδζδξ ηαηά 7-10%,απυ ημκ ηυκμ ηδξ θςκήξ ηαηά 20-23 ηαζ απυ ηδ βθχζζα ημο
ζχιαημξ ηαηά 70% .
Νηδ δζαζθάθζζδ ήζοπμο πενζαάθθμκημξ επζημζκςκίαξ, χζηε κα ιδκ πανειαάθθμκηαζ ήπμζ,
πνυζςπα ή βεβμκυηα πμο κα ηδ δζαηυπημοκ.
Νημκ πενζμνζζιυ ηδξ απμθοηυηδηαξ ηδξ ακηίθδρήξ ιαξ.
Νφιθςκα ιε μνζζιυ ηδξ « Ο υνμξ ακηίθδρδ ακαθένεηαζ ζηα ιέζα ιε ηα μπμία μζ
πθδνμθμνίεξ, μζ μπμίεξ απμηηχκηαζ ιέζς ηςκ αζζεδηδνίςκ μνβάκςκ ιεηαηνέπμκηαζ ζε
ειπεζνίεξ ακηζηεζιέκςκ, βεβμκυηςκ, ήπςκ, βεφζεςκ η.θ.π.» (Roth, 1986). Κ ηάεε άκενςπμξ
δζαεέηεζ έκα ζφζηδια απυ ακηζθήρεζξ, ιε αάζδ ηζξ μπμίεξ ηαηαθαααίκεζ ηδκ
πναβιαηζηυηδηα ηαζ δζαιμνθχκεζ ηδ ζηάζδ ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο ζηδκ αθθδθεπίδναζδ
ιε ημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ.
Νπμοδαίμ νυθμ βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ επζημζκςκίαξ έπεζ
δζαδναιαηίζεζ δ ημζκςκζηή ροπμθμβία ηαζ δ ημζκςκζμθμβία, αεθηζχκμκηαξ ηζξ ζοκεήηεξ
ηάης απυ ηζξ μπμίεξ πναβιαημπμζείηαζ δ επζημζκςκία αθθά ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ηςκ αηυιςκ
πμο ζοιιεηέπμοκ ζε αοηήκ. Νηδκ πενίπηςζδ πμο επζπεζνμφηακ κα ηαηαβναθεί δ ζοιαμθή
ηςκ παναπάκς επζζηδιχκ ζηδκ επζημζκςκία ηςκ ακενχπςκ ιε έκακ υνμ, μ υνμξ
Νοκαζζεδιαηζηή Θμδιμζφκδ εα ήηακ ίζςξ μ πζμ δυηζιμξ.
Νφιθςκα ιε ημκ μνζζιυ ημο Daniel Goleman ςξ ζοκαζζεδιαηζηή κμδιμζφκδ μνίγεηαζ
δ ζηακυηδηα(competence) δ μπμία πανέπεζ ζημ άημιμ ηδ δοκαηυηδηα κα ακαβκςνίγεζ
ηαηακμεί πνδζζιμπμζεί πθδνμθμνίεξ ζοκαζζεδιαηζηήξ θφζεςξ μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ
ζημοξ άθθμοξ ή ζημκ εαοηυ ημο) ιε ηνυπμ χζηε κα μδδβείηαζ ζε απμηεθεζιαηζηή ή
ελαζνεηζηή επίδμζδ. Ώημθμοεχκηαξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ ακαπηφζζμκηαζ επζημζκςκζαηέξ
δελζυηδηεξ υπςξ:
Ώπμθοβή ηδξ εζηίαζδξ ζημ «Αβχ»
Ακενβδηζηή αηνυαζδ
Θεηζηή ζηάζδ ηαζ ροπμθμβία – Ώπμθοβή επίηνζζδξ, ακηζδζηίαξ, δμβιαηζζιμφ
Αζθζηνίκεζα ηαζ αλζμπζζηία θυβςκ ηαζ ένβςκ
Οπμιμκή ζηδκ ακηίεεηδ άπμρδ – Λεζεχ ηζ υπζ επζαμθή Αζηίαζδ ζηδκ μιζθία
Δζαηήνδζδ αθειιαηζηήξ επαθήξ
Οπμαμθή ενχηδζδξ ςξ έκανλδ ηδξ ζογήηδζδξ
Λνμζπάεεζα πθήνμοξ ηαηακυδζδξ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ επζημζκςκζαηήξ επαθήξ
Ώπάκηδζδ ιε εεηζηή δζάεεζδ χζηε κα ακαηνμθμδμηήζεζ εεηζηά ημκ ζοκμιζθδηή.
3. Νξνηάζεηο επηθνηλσληαθνύ πιαηζίνπ ζρνιηθήο κνλάδαο
Νε ζοκέπεζα ηδξ δζαιυνθςζδξ ηδξ επζημζκςκζαηήξ πμθζηζηήξ ιζαξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ
αημθμοεμφκ πνμηάζεζξ ζπεδζαζιμφ ςξ ιένμξ ημο εηήζζμο πνμβναιιαηζζιμφ ημο
εηπαζδεοηζημφ ένβμο απυ ιένμοξ ημο Νοθθυβμο Δζδαζηυκηςκ. Κζ πνμηάζεζξ επζημζκςκίαξ
ηδξ Νπμθζηήξ Ημκάδαξ Ώ/ειζαξ Αηπαίδεοζδξ (Θδπζαβςβείμο – Δδιμηζημφ) πμο
αημθμοεμφκ, εκηάζζμκηαζ ζηα πθαίζζα εεχνδζήξ ηδξ ςξ έκακ μνβακζζιυ πμο ιαεαίκεζ
απυ ημ πενζαάθθμκ ημο ηαζ δζαπέεζ ζε αοηυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ δζηήξ ημο δνάζδξ. Λζμ
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ζοβηεηνζιέκα μζ επζημζκςκζαηέξ ημο δναζηδνζυηδηεξ μνβακχκμκηαζ ηαζ ηαηακέιμκηαζ
ζημοξ ελήξ άλμκεξ:
Ώ). Απζημζκςκία ιε ημοξ ιαεδηέξ.
ΐ). Απζημζκςκία ιε ημοξ βμκείξ.
Γ). Απζημζκςκία ιεηαλφ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ημο Νοθθυβμο Δζδαζηυκηςκ.
3Α). Γπηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο.
Ώπμηεθεί ηδκ πθέμκ αοημκυδηδ αθθά ηαοηυπνμκα ηαζ ηδκ πζμ δφζημθδ επζημζκςκία
εθυζμκ έβηεζηαζ αηνζαχξ ζηδκ πνμζέββζζδ εκυξ ορδθμφ επζπέδμο εηπαζδεοηζηήξ
οπδνεζίαξ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ. Ώλζυθμβμ εηπαζδεοηζηυ ένβμ ζδιαίκεζ ζηακμπμζδιέκμζ
ηαζ εοηοπζζιέκμζ ιαεδηέξ πμο αζχκμοκ ιζα ζπμθζηή γςή δ μπμία ημοξ δίκεζ ηδκ εοηαζνία κα
εηθνάγμκηαζ εθεφεενα, κα ζοκακαζηνέθμκηαζ ζζυηζια, κα δδιζμονβμφκ ηαζ κα
ακαπηφζζμκηαζ ζε έκα μνβακςιέκμ πενζαάθθμκ πμο κζχεμοκ δζηυ ημοξ. Γζ‘ αοηυκ αηνζαχξ
ημ θυβμ ηαζ ημ ίδζμ ημ ζπμθείμ πνμζδμηά ηδ εεηζηή ακηαπυηνζζή ημοξ ζηα ιδκφιαηα πμο
ημοξ απμζηέθθεζ.
Νηδ ζπμθζηή ηάλδ δ επζημζκςκία ιεηαλύ ημο εηπαζδεοηζημφ ηαζ ηδξ μιάδαξ ηςκ
ιαεδηώκ ζηδνίγεηαζ ηαηά ηύνζμ θόβμ ζηδκ μιζθία ηαζ ζηδ δζελαβςβή ζογδηήζεςκ. Ξόζμ
ηαηά ηδκ εζζαβςβή ηςκ πμζηίθςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ υζμ ηαζ ηαηά ηδ δζαδζηαζία
δζεοεέηδζδξ γδηδιάηςκ πμο αθμνμύκ ζηδκ ηαεδιενζκή επαθή ηαζ επζημζκςκία ιεηαλύ
ηςκ ιαεδηχκ δ πνμθμνζηή ηονίςξ ακηαθθαβή ηςκ απυρεςκ, ηςκ ζηέρεςκ ηαζ ηςκ
ζοκαζζεδιάηςκ δζαιμνθχκεζ ηδ βεκζηή ακηίθδρδ βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία.
Λνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί απμηεθεζιαηζηή επζημζκςκία ιε ημοξ ιαεδηέξ
πνμηείκεηαζ πνςηανπζηά εη ιένμοξ ημο εηπαζδεοηζημφ δ εζηίαζδ ζηα εκδζαθένμκηα ηςκ
ιαεδηχκ, ζηζξ παζδαβςβζηέξ βκχζεζξ, ζηδκ ηαηακυδζδ ημο παζδζημφ ροπζζιμφ, ζημ
ζεααζιυ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημοξ, ζηδκ ζηακυηδηα εθζβιχκ, ηαεχξ ηαζ ζηδ δίηαζδ
ακηζιεηχπζζδ.
Κ εηπαζδεοηζηυξ ςξ απμζημθέαξ ημο ιδκφιαημξ εα πνέπεζ κα δζαιμνθχκεζ ημ
ιήκοια πνμξ ημοξ ιαεδηέξ έηζζ χζηε κα παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ αηνίαεζα, ηδκ αθήεεζα,
ηδκ επάνηεζα ηδξ ακαβηαίαξ πθδνμθμνίαξ ηαζ ηδ ζπεηζηυηδηά ηδξ ιε ημ εέια. Δδζαίηενδ
ζδιαζία έπεζ δ δζαιυνθςζδ ηαζ δζαηήνδζδ ιζαξ εκζαίαξ εκκμζμθμβζηήξ πνμζέββζζδξ,
ηαφηζζδξ εκκμζχκ ηαζ θέλεςκ, ηαηακμδηήξ απυ ημοξ ιαεδηέξ χζηε κα δζεοημθφκεηαζ δ
εφζημπδ ακηαπυηνζζή ημοξ ζημ ιήκοια ηαζ δ ακειπυδζζηδ έηθναζδ ηςκ απυρεχκ ημοξ.
Νε έκα δεφηενμ επίπεδμ, ελίζμο ζδιακηζηυ, μ εηπαζδεοηζηυξ ςξ δέηηδξ ηςκ
ιδκοιάηςκ ηςκ ιαεδηχκ, εα πνέπεζ κα εθανιυγεζ ηδκ εκενβδηζηή αηνυαζδ, δ μπμία
απμηεθεί ααζζηή δελζυηδηα, ζδζαζηένςξ υηακ μ ζοκμιζθδηήξ είκαζ ιαεδηήξ. Αίκαζ ζδζαίηενα
ςθέθζιμ, μ εηπαζδεοηζηυξ κα επζδεζηκφεζ έκημκμ εκδζαθένμκ ζε υζα επζημζκςκεί μ ιαεδηήξ
ηαζ κα ακαπανάβεζ αοηά πμο θέεζ ημ παζδί πςνίξ κα επζπεζνεί κα δδιζμονβήζεζ δζηά ημο
ιδκφιαηα.
Ίδζα επζημζκςκζαηή ζηάζδ πνέπεζ κα δζαηδνεί επίζδξ υηακ πνεζάγεηαζ κα
ακηζιεηςπίζεζ παναπηχιαηα ηςκ ιαεδηχκ. Κθείθεζ κα δζαιμνθχκεζ ηέημζεξ ζοκεήηεξ
επζημζκςκίαξ πμο κα επζηνέπμοκ ηδκ αοευνιδηδ έηθναζδ ηςκ απυρεςκ ηαζ ηςκ
ζοκαζζεδιάηςκ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηδκ ηαηακυδζή ημοξ, ιε εκενβδηζηή αημή ζηα θεβυιεκα
ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηονίςξ πςνίξ ανκδηζηή, ζοκαζζεδιαηζηή θυνηζζδ απυ πθεονάξ ημο
εηπαζδεοηζημφ. Ηε αοηυκ ημκ ηνυπμ, δείπκεζ εκενβδηζηά υηζ πνμζπαεεί κα ηαηακμήζεζ
επαηνζαχξ ημ ιήκοια ημο παζδζμφ ηαζ ημ εκεαννφκεζ κα εηθναζηεί εθεφεενα. ξ εη ημφημο
δζαζθαθίγεζ ηδκ απμθοβή πζεακυηδηαξ πανακμήζεςκ πμο μθείθμκηαζ ζε άζημπδ
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δδιζμονβία ημο ιδκφιαημξ απυ ημ ιαεδηή ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδκ ακάπηολδ ζοκαζζεδιάηςκ
ειπζζημζφκδξ ημο ιαεδηή ζημ πνυζςπυ ημο.
Ηέθδια ημο εηπαζδεοηζημφ επίζδξ πνέπεζ κα είκαζ:
Γ ελμζηείςζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε δζάθμνα είδδ επζημζκςκίαξ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ
δζδαζηαθίαξ ιε ηδκ εθανιμβή εηπαζδεοηζηχκ ιεευδςκ, υπςξ δ μιαδμζοκενβαηζηή
δζδαζηαθία, δ πανμοζίαζδ ενβαζζχκ ζηδκ μιάδα απυ ημοξ ιαεδηέξ, δ δδιζμονβία
επζημζκςκζαηχκ δζηηφςκ, δ δδιμζίεοζδ ένβςκ ημοξ ζε ημζκυ εηηυξ ζπμθζηήξ ηάλδξ ηζ
άθθςκ ιαεδημηεκηνζηχκ ιεευδςκ πμο πνμάβμοκ ηδ δδιζμονβζηυηδηα, χζηε κα
ακαπηφλμοκ ηζξ ζπεηζηέξ δελζυηδηεξ επζημζκςκίαξ.
Κ μνζζιυξ ζαθχκ ηακυκςκ επζημζκςκίαξ, μζ μπμίμζ βίκμκηαζ βκςζημί ζε υθμοξ.
Γ δζαιυνθςζδ ακμζηηχκ ηζ εοέθζηηςκ ηακαθζχκ επζημζκςκίαξ.
Γ δζαηήνδζδ μπηζηήξ ηαζ αημοζηζηήξ επαθήξ ιεηαλφ υθςκ ηςκ μιάδςκ ιαεδηχκ.
Ώκαπηφζζμκηαξ έκα δίηηομ απμηεθεζιαηζηήξ επζημζκςκίαξ ημ ζπμθείμ πνμηείκεηαζ
πεναζηένς ηζ εκδεζηηζηά κα:
Δίκεζ ηδκ εοηαζνία ζημοξ ιαεδηέξ κα ζοκδζαιμνθχκμοκ ημ παναβυιεκμ ένβμ ιε ηδκ
ζδζαίηενδ πνμζςπζηυηδηά ημοξ ηαζ ηδκ αημιζηή ημοξ πνμζπάεεζα ζε υθεξ ημο ηζξ
εηθάκζεζξ. Κζ ιαεδηέξ ιαεαίκμοκ ηί βίκεηαζ ζημ ζπμθείμ, βζαηί βίκεηαζ, πχξ βίκεηαζ, ηζ
πνέπεζ κα ηάκμοκ ηαζ ηζ εα ήεεθακ κα ηάκμοκ χζηε κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ επζηοπία ηδξ υθδξ
δζαδζηαζίαξ. Γ ιάεδζδ έηζζ, ακαδεζηκφεηαζ ακαιθζζαήηδηα ζε δζηυ ημοξ επίηεοβια.
Δίκεζ ηδκ εοηαζνία ζημοξ ιαεδηέξ κα ζοιιεηέπμοκ ζε ζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ
πενζααθθμκηζηήξ αβςβήξ, αβςβήξ οβείαξ, πμθζηζζιμφ ηαζ άθθςκ ηαζκμηυιςκ δνάζεςκ, μζ
μπμίεξ ημοξ επζηνέπμοκ κα βκςνίζμοκ ηαζ κα πνμαάθθμοκ ημ ζπμθζηυ ένβμ ζημ εονφηενμ
ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ, ζηδ θμβζηή ηςκ «ηαθχκ πναηηζηχκ».
Δδιζμονβεί ζζημζεθίδα ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ ιέζα απυ ηδκ μπμία ηαθφπηεηαζ δ
δδιμζζμπμίδζδ ημο εηπαζδεοηζημφ ένβμο, δ ακαηνμθμδυηδζή ημο ιέζς ηδξ ακηαπυηνζζδξ
ημο δέηηδ ημο ιδκφιαημξ ηαζ δ δζάποζή ημο ζημ πενζαάθθμκ ιε απχηενδ πνμζδμηία ηδκ
ηαηαλίςζή ημο ςξ ζδιακηζηυ.
Πνδζζιμπμζεί, επίζδξ, ημ δζαδίηηομ ςξ ιέζμ ζφκδεζδξ ηαζ επαθήξ ηςκ ιαεδηχκ πμο
θμζημφκ ή θμίηδζακ ζηδ ζπμθζηή ιμκάδα, ηυζμ ιέζς ζζημζεθίδαξ (blog), υζμ ηαζ ιε ηδ
ιμνθή εκυξ ηθεζζημφ ηοηθχιαημξ ιεθχκ ημο πμο ημοξ εκχκεζ ημ ζπμθείμ ημοξ ηαζ
επζημζκςκμφκ ηαη‘ επέηηαζζκ ιε ημοξ θίθμοξ ημοξ ιέζς αοημφ.
ηακ μζ ιαεδηέξ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ κζχεμοκ πςξ ζοκαενμίγμοκ ιζα ζπμοδαία μιάδα
πμο δνα πμζηζθμηνυπςξ ζηδκ εονφηενδ ημζκςκία ηαζ απμηεθεί έκακ πονήκα δδιζμονβζηυ
ιέζα ζ‘ αοηήκ, είκαζ δζαηεεεζιέκμζ κα ενβαζεμφκ βζα αοηήκ ηαζ κα οπμζηδνίγμοκ ηδ
ζοκέπζζδ ηαζ ηδκ ακααάειζζδ ηδξ φπανλήξ ηδξ. Νε ιζα ηέημζα αίζζα πενίπηςζδ, ηα
ζοκαζζεήιαηα αοημεηηίιδζδξ, ζηακμπμίδζδξ ηαζ οπενδθάκεζαξ πμο εηθνάγμκηαζ ζηα
παζδζηά πνυζςπα υηακ ακαθένμκηαζ ζημ ζπμθείμ ημοξ είκαζ μζ απμηεθεζιαηζηυηενμζ
πμθθαπθαζζαζηέξ ημο ένβμο ημο ηαζ μζ πζμ αλζυπζζημζ εηπνυζςπμί ημο.
3Β). Γπηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο.
Νε υ,ηζ αθμνά ημ επζημζκςκζαηυ πθαίζζμ ιε ημοξ βμκείξ, εεςνείηαζ ςξ ααζζηή πνμτπυεεζδ
δ ζοιαμθή ημοξ ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ ζοκεδηχκ ηδξ ζπμθζηήξ γςήξ ηςκ παζδζχκ ημοξ, δ
μπμία ηαζ ζοκεπάβεηαζ βζα αοημφξ δζηαζχιαηα ηαζ οπμπνεχζεζξ ςξ ημζκςκζημφξ εηαίνμοξ
εκυξ ακμζπημφ ζπμθείμο ηαζ έιιεζμοξ (;) απμδέηηεξ ηδξ πανεπυιεκδξ εηπαζδεοηζηήξ
οπδνεζίαξ. Γ απμηεθεζιαηζηή επζημζκςκία ιε ημοξ βμκείξ, ηυζμ ζε επίπεδμ εηπαζδεοηζημφ βμκέα υζμ ηαζ ζε επίπεδμ Νοθθυβμο Δζδαζηυκηςκ - Νοθθυβμο Γμκέςκ είκαζ ίζςξ μ
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ζδιακηζηυηενμξ πανάβμκηαξ δδιζμονβίαξ εκυξ εεηζημφ, ζοκενβαηζημφ ηαζ δδιζμονβζημφ
ζπμθζημφ ηθίιαημξ.
Κζ άλμκεξ επζημζκςκίαξ ημο εηπαζδεοηζημφ ένβμο ζημοξ βμκείξ, υπςξ πνμηείκμκηαζ
ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία αθμνμφκ:
Νηδ δζαδζηαζία ζοκδζαιυνθςζδξ ημο πνμβναιιαηζζιμφ ζοθθμβζηήξ δνάζδξ.
Νηδκ ηαεζένςζδ εκυξ ζηαεενμφ ζφζηδιαημξ αιθίδνμιδξ εκδιένςζδξ βζα ηδκ πμνεία
εηπαίδεοζδξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ βζα ηδ ζοκμθζηυηενδ δναζηδνζυηδηα ημο ζπμθείμο
Νηδκ ακάθδρδ πνςημαμοθίαξ ημο ζπμθείμο ςξ πνμξ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ ζοβηνμφζεςκ ιε
αοημφξ.
Εαζ ζηα ηνία αοηά επίπεδα επζημζκςκίαξ, αθθά εζδζηυηενα ζηζξ πνμζςπζηέξ
ζογδηήζεζξ ιε ημοξ βμκείξ ηαζ ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ βμκέςκ, ημ ζπμθείμ ιέζς ημο
εηπαζδεοηζημφ, δυηζιμ είκαζ κα επζδεζηκφεζ ήεμξ, εζθζηνίκεζα, εοαζζεδζία, αλζμπνέπεζα ηαζ
ορδθά επίπεδα ζοκαζζεδιαηζηήξ κμδιμζφκδξ.
Γ ζοκαζζεδιαηζηή κμδιμζφκδ απμηεθεί εειεθζχδδ ζφκεεηδ δελζυηδηα, δ μπμία
δζεοημθφκεζ ημκ εηπαζδεοηζηυ κα ακηζιεηςπίζεζ ηαζ κα δζαπεζνζζεεί ιε επαββεθιαηζζιυ ηδ
ζπέζδ ημο ιε ημοξ βμκείξ. ξ μ εζδζηυξ ζε αοηήκ ηδ ζπέζδ, μ εηπαζδεοηζηυξ μθείθεζ κα
εηθνάγεζ ιέζα ζε ηθίια εκζοκαίζεδζδξ ηαζ αθθδθμηαηακυδζδξ ηάεε παζδαβςβζηή ημο
δζαπίζηςζδ ηαζ ηάεε ζοιαμοθεοηζηή ημο πνυηαζδ. Γκςνίγμκηαξ πςξ μ θυβμξ ημο θένεζ
αανφηδηα βζα ημκ βμκέα, αηυιδ ηζ ακ θαίκεηαζ πςξ μ βμκέαξ δεκ ημκ εκζηενκίγεηαζ ανπζηά,
μ εηπαζδεοηζηυξ μθείθεζ κα πνμζπαεεί κα αιαθφκεζ ηζξ αιθζαμθίεξ ιέζα ζε ηθίια
αθθδθμηαηακυδζδξ ηαζ απμδμπήξ ημο βμκεσημφ νυθμο.
Φνμκηίγεζ επμιέκςξ κα δζαζθαθίζεζ, άιεζδ, εοεεία ηαζ βκήζζα επζημζκςκία ιε:
Ξδ δζαιυνθςζδ ηθίιαημξ ειπζζημζφκδξ ηαζ απμδμπήξ ημο νυθμο ημο.
Ξδκ απμθοβή ηςκ ελςηενζηχκ πανειαμθχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ επζημζκςκίαξ.
Ξδκ πνμζήθςζδ ζηδκ αηνυαζδ πςνίξ δζαημπή.
Ξδκ απμθοβή αοεαίνεηςκ ζοιπεναζιάηςκ.
Ξδκ ακαηνμθμδυηδζδ ημο μιζθδηή- βμκέα.
Ξδκ απμθοβή ηδξ επζηνζηζηήξ δζάεεζδξ, ηδξ πνμζαθδηζηήξ ζοιπενζθμνάξ, ηδξ
απμδμηζιαζίαξ.
Ξδκ απμδμπή ηδξ δοζανέζηεζαξ, ηδξ αβακάηηδζδξ ή ηαζ ημο εοιμφ απυ ιένμξ ημο βμκέα.
Ώπμθοβή ηδξ οπμπςνδηζηήξ δζάεεζδξ, ηδξ ζοζημθήξ, ηδξ εζςζηνέθεζαξ βζα θυβμοξ
εοβέκεζαξ ηαζ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ εθίρδξ ηαζ μίηημο δζυηζ μδδβμφκ ζε αδοκαιία
απμηεθεζιαηζηήξ πανέιααζδξ ημο.
Ξδκ απμθοβή εεςνδηζηχκ οπμδείλεςκ πμο είκαζ ακμίηεζεξ βζα ημκ βμκέα
Ξδκ ηαηάεεζδ ζοβηεηνζιέκςκ πνμζςπζηχκ απυρεςκ ηαζ πνμηάζεςκ πμο εα αμδεήζμοκ
ημ βμκέα ζημ νυθμ ημο
Ακ ηαηαηθείδζ εα επζηφπεζ ηδ δζαιυνθςζδ εκυξ αζθαθμφξ ηθίιαημξ έηθναζδξ
ανκδηζηχκ ζηέρεςκ - ζοκαζζεδιάηςκ εη ιένμοξ ημο βμκέα ηαζ αθθδθμηαηακυδζδξ ζε
πθαίζζα αιμζααίαξ ειπζζημζφκδξ ηαζ ζοκενβαζίαξ. Θα επζηφπεζ ημ ημζκυ γδημφιεκμ: «Ξμ
ηαθυ ημο παζδζμφ»
Ακδεζηηζηά ηαζ ςξ απυννμζα ηδξ παναπάκς πνμζέββζζδξ παναηίεεκηαζ μζ αηυθμοεεξ
δναζηδνζυηδηεξ πμο εα εβηαεζδνφζμοκ έκα απμηεθεζιαηζηυ επζημζκςκζαηυ πθαίζζμ ιε
ημοξ βμκείξ:
Εαηά ηδκ ακαημίκςζδ ημο εηήζζμο πνμβνάιιαημξ ημο ζπμθείμο ιέζς ημζκήξ ζοκάκηδζδξ
ημο Νοθθυβμο Δζδαζηυκηςκ ιε ημ Νφθθμβμ Γμκέςκ, (Νπμθζηυ Νοιαμφθζμ) βίκεηαζ
πανάθθδθδ πνυζηθδζδ ηαηάεεζδξ πνμηάζεςκ βζα ηδκ απυ ημζκμφ δζμνβάκςζδ ηςκ
πμζηίθςκ ζπμθζηχκ δναζηδνζμηήηςκ.
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Εαηανηίγεηαζ ηαζ ακαημζκχκεηαζ ζημοξ βμκείξ ακαθοηζηυξ ηακμκζζιυξ θεζημονβίαξ
ζπμθείμο ιε ηδκ έκανλδ ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ.
Εαεμνίγεηαζ έκα ηαηηζηυ πνυβναιια εκδιένςζήξ ημοξ ηυζμ ζε επίπεδμ Νοθθυβμο Γμκέςκ
υζμ ηαζ ζε επίπεδμ Αηπαζδεοηζημφ – Γμκέςκ ακαθμνζηά ιε ηδκ ημζκή πνμζέββζζδ ηαζ
δνάζδ βζα ηδκ επίθοζδ πζεακχκ πνμαθδιάηςκ υπμο αοηά πανμοζζάγμκηαζ.
Δζμνβακχκμκηαζ ζε επίπεδμ ηαζ ιε πνςημαμοθία ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ ζεζνέξ μιζθζχκ ηαζ
ζειζκανίςκ βζα βμκείξ ιε ηδκ επζζηδιμκζηή οπμζηήνζλδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηδ
ζοιιεημπή έβηνζηςκ επζζηδιυκςκ – ζοκενβαηχκ ηαζ ανιυδζςκ θμνέςκ, χζηε κα
οπμζηδνίγεηαζ μ βμκεσηυξ ημοξ νυθμξ .
Νηα πθαίζζα εκυξ ζπμθείμο, ημ μπμίμ εέθεζ κα θεζημονβεί ςξ ηέκηνμ ηδξ ημζκυηδηαξ ζηδκ
μπμία ακήηεζ αθθά ηαζ ςξ πυθμξ έθλδξ βζα ημ ημζκυ ημο, ηαθυ εα είκαζ κα πανέπεηαζ δ
δοκαηυηδηα θεζημονβίαξ ημο ηζξ ελςδζδαηηζηέξ χνεξ ζακ ιζα θέζπδ ζοκακηήζεςκ βζα ηδκ
δζελαβςβή δζαθυνςκ δνάζεςκ (υπςξ παναδμζζαημί πμνμί, γςβναθζηή, ηεναιζηή).
Ξέθμξ, εα πνέπεζ κα δίκεηαζ ζημοξ βμκείξ δ δοκαηυηδηα εκδιένςζδξ, πθδνμθυνδζδξ –
ελοπδνέηδζδξ ηαζ αιθίδνμιδξ επζημζκςκίαξ ιέζς ηςκ Θέςκ Ξεπκμθμβζχκ, υπςξ ημ
δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ ηαζ ημ Δζαδίηηομ ηαζ δ δοκαηυηδηα ηαηάεεζδξ ηςκ πνμηάζεχκ
ημοξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ζπμθείμο.
3Γ). Γπηθνηλσλία ζηα πιαίζηα ηνπ Οπιιόγνπ Δηδαζθόλησλ.
Θειέθζμξ θίεμξ αοηήξ ηδξ πνμζέββζζδξ επζημζκςκίαξ ιεηαλφ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ είκαζ δ
παναδμπή πςξ μζ εηπαζδεοηζημί πμο απανηίγμοκ ημ Νφθθμβμ Δζδαζηυκηςκ απμηεθμφκ ιζα
εκζαία μθυηδηα ιε ημζκυ ένβμ: ηδκ πανμπή εηπαζδεοηζηήξ οπδνεζίαξ ζημ ζοκμθζηυ
ιαεδηζηυ δοκαιζηυ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ. Γ ζοκμθζηή εηπαζδεοηζηή οπδνεζία ζπεδζάγεηαζ,
ηαηακέιεηαζ, μνβακχκεηαζ, ζοκημκίγεηαζ, απμηζιάηαζ ηαζ επακαπνμζδζμνίγεηαζ απυ ημοξ
ίδζμοξ ζηδκ πνμμπηζηή αεθηίςζδξ ηδξ πμζυηδηάξ ηδξ ιέζς ηδξ απυ ημζκμφ θήρδξ
απμθάζεςκ ηαζ ακάθδρδξ ηδξ ακηίζημζπδξ ζοκ-εοεφκδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ςξ πνμξ ημοξ
ζηυπμοξ ηαζ ηδ δνάζδ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ.
Ξμ επζημζκςκζαηυ ηθίια ζηδ ζπμθζηή ιμκάδα, ιέζς ημο μπμίμο ακηαθθάζζμκηαζ μζ
ζδέεξ, μζ πθδνμθμνίεξ, μζ εκένβεζεξ ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ εηθνάγεηαζ δ ημοθημφνα ηδξ είκαζ
ηαεμνζζηζηυ βζα:
Ξδκ απμηεθεζιαηζηή ζοκενβαζία ζε επίπεδμ εηπαζδεοηζηήξ πνάλδξ ηαζ πανμπήξ ηδξ
εηπαζδεοηζηήξ οπδνεζίαξ εκηυξ ηάλδξ αθθά ηαζ ζε ζοθθμβζηυ επίπεδμ ζηα πθαίζζα ηδξ
ζπμθζηήξ ιμκάδαξ ηαζ ηδξ εοεφκδξ ημο Νοθθυβμο Δζδαζηυκηςκ. (Λνμβναιιαηζζιυξ,
Κνβάκςζδ, Δζεφεοκζδ – Νοκημκζζιυξ, Ώπμηίιδζδ ημο εηπαζδεοηζημφ ένβμο)
Ξδ δζαιυνθςζδ ηαθμφ ενβαζζαημφ ηθίιαημξ ηαζ ενβαζζαηήξ ζηακμπμίδζδξ.
Ξδ δζαιυνθςζδ εφζημπδξ ηζ απμηεθεζιαηζηήξ επζιμνθςηζηήξ πμθζηζηήξ, δ μπμία αεθηζχκεζ
ηδκ εηπαζδεοηζηή πνάλδ ηαζ ακαααειίγεζ ηδκ επαββεθιαηζηή ακάπηολδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ,
ααζζζιέκδ ζηδκ έηθναζδ ηςκ πναβιαηζηχκ επζιμνθςηζηχκ ακαβηχκ ημοξ.
Ξδκ αθθαβή ζηάζδξ ηαζ ηδκ οζμεέηδζδ κέςκ – ηαζκμηυιςκ πναηηζηχκ ιε ηδκ ακάθδρδ
πνςημαμοθζχκ ηαζ ηδ δζαπναβιάηεοζδ ηςκ ζδεχκ ηαζ ηςκ πνμηάζεςκ ηςκ ιεθχκ ηδξ
μιάδαξ.
Γ επζημζκςκία ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ημο Νοθθυβμο Δζδαζηυκηςκ δοζπεναίκεηαζ απυ
πανάβμκηεξ ιε ααζζηυηενμ ημ υηζ απμηεθμφκ ιζα πμθοπθδεή ηαζ ακμιμζμβεκή μιάδα.
Απίζδξ απαζηείηαζ δ πανμπή ανηεημφ πνυκμο χζηε κα μθμηθδνςεεί δ επζημζκςκζαηή
δζαδζηαζία εκχ εβηοιμκεί πάκηα μ ηίκδοκμξ κα λεθφβεζ ηάπμζμ ιέθμξ απυ ημ εέια
ζογήηδζδξ ηαζ κα απμιαηνοκεεί δ μιάδα απυ ημκ ζημπυ ηδξ επζημζκςκίαξ ηδξ.
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Νε αοηυ ημ ζδιείμ εα πνέπεζ κα ακαθενεεί πςξ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ δζαιυνθςζδ
απμηεθεζιαηζημφ επζημζκςκζαημφ ηθίιαημξ δζαδναιαηίγεζ μ Δζεοεοκηήξ ηδξ ζπμθζηήξ
ιμκάδαξ. Ηε ηδ ζηάζδ ηαζ ζοιπενζθμνά ημο εα πνέπεζ κα αιαθφκεζ ηζξ ακηζεέζεζξ, κα
εκεαννφκεζ πνςημαμοθίεξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, κα ελαζθαθίγεζ
ζοκενβαζία ζζυηζια ιε υθμοξ, κα ηαθθζενβεί πκεφια αθθδθεπίδναζδξ ηαζ αθθδθεββφδξ, κα
ειπκέεζ ιε ημ πανάδεζβιά ημο ηαζ ηδκ πανμοζία ημο ηαζ κα πανέπεζ εεηζηά ηίκδηνα
εθεφεενδξ έηθναζδξ υθςκ ηςκ απυρεςκ.
Ηεηαλφ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, επζημζκςκζαηέξ ζοιπενζθμνέξ πμο πνμάβμοκ ηδκ
ζοκενβαηζηή δνάζδ ηαζ πανάθθδθα ηδκ ενβαζζαηή ζηακμπμίδζδ απμηεθμφκ εκδεζηηζηά μζ:
Αηδήθςζδ πναβιαηζημφ εκδζαθένμκημξ βζα ημοξ ζοκαδέθθμοξ, ηδκ πνμζςπζηυηδηά ημοξ,
ηζξ δελζυηδηέξ ημοξ ηαζ ηδ γςή ημοξ.
Ακεάννοκζδ ζηδκ έηθναζδ απυρεςκ αηυιδ ηζ ακ είκαζ ακηίεεηεξ ιεηαλφ ημοξ.
Ώπμδμπή ημο δζηαζχιαημξ ηςκ άθθςκ κα δζαθμνμπμζμφκηαζ ςξ πνμξ ηζξ απυρεζξ.
Ακεάννοκζδ ζηδκ ελςηενίηεοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ εηπαζδεοηζημί
ζηδκ ηάλδ ηαζ πανυηνοκζδ βζα θζθζηή ακηαθθαβή πνμηάζεςκ επίθοζήξ ημοξ. Ξα
πνμαθήιαηα πμο πνμηφπημοκ θαίκμκηαζ ιζηνυηενα υηακ αθμνμφκ υθδ ηδκ μιάδα.
Δζάεεζδ ιζαξ πεηοπδιέκδξ πναηηζηήξ πμο δμηζιάζηδηε απυ ηάπμζμκ εηπαζδεοηζηυ ή απυ
ιζα ζπμθζηή ιμκάδα ζημοξ οπυθμζπμοξ ζοκαδέθθμοξ. Θα βίκεζ αηυιδ πζμ πεηοπδιέκδ ακ
πμθθαπθαζζαζεεί δ εθανιμβή ηδξ.
Ώκαβκχνζζδ ηςκ πνμζπαεεζχκ ηαζ ηςκ επζηεοβιάηςκ ημο ηάεε ιέθμοξ ηδξ μιάδαξ ςξ
ζδιακηζηέξ. Κ έπαζκμξ ηαζ δ επζανάαεοζδ ιε ηδ δζάδμζδ ηδξ ηαθήξ πναηηζηήξ εκυξ
εηπαζδεοηζημφ, απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ημο είκαζ ίζςξ δ ιυκδ δεζηή αιμζαή βζα
εηείκμκ.
Άιεζδ παναδμπή ηςκ πνμζςπζηχκ θαεχκ αθθά έιιεζδ ακαθμνά ζε θάεδ ηςκ άθθςκ. Θα
ιεζςεμφκ έηζζ ηα ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα ηαζ εα δζεοημθοκεμφκ μζ ζπέζεζξ. Έηζζ ηζ αθθζχξ,
ηζξ πζμ πμθθέξ θμνέξ, οπάνπεζ πενζεχνζμ πνυκμο ηαζ ηνυπμο, πνμηεζιέκμο κα δζμνεςεεί
έκα θάεμξ.
Νε αοηά ηα εεςνδηζηά πθαίζζα πνμηείκμκηαζ εκδεζηηζηά μζ ελήξ δνάζεζξ:
Νηδκ ανπή ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ ηίεεκηαζ μζ ζηυπμζ ηαζ μ πνμβναιιαηζζιυξ ηδξ
εηπαζδεοηζηήξ δνάζδξ ηυζμ ζε επίπεδμ ηάλδξ, υζμ ηαζ ζε επίπεδμ δναζηδνζμηήηςκ
ζοθθμβζηχκ πμο αθμνμφκ ζε εηπαζδεοηζηέξ ηαζκμημιίεξ ή ζε ζδζαίηενεξ εηπαζδεοηζηέξ
ακάβηεξ πμο πνμηφπημοκ.
Εαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ μζ εηπαζδεοηζημί παίνκμοκ ιένμξ ζε ηαηηέξ
ζοκεδνζάζεζξ, χζηε κα παναημθμοεμφκ ζοθθμβζηά ηδκ πμνεία ημο πνμβναιιαηζζιέκμο
πθάκμο δνάζδξ ηαζ κα ημ ακαπνμζανιυγμοκ ακάθμβα, υηακ αοηυ ηνίκεηαζ απαναίηδημ
βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ ζηυπςκ ημοξ.
Νημ ηέθμξ ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ βίκεηαζ δ απμηίιδζδ – αλζμθυβδζδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ
δνάζδξ ηαζ δ ακίπκεοζδ ηςκ πζεακχκ δοζπενεζχκ πμο πανειπυδζζακ ηδκ μθμηθήνςζδ
ηςκ ζηυπςκ, χζηε κα πνμαθεθεμφκ ηαζ κα παναηαιθεμφκ ηαηά ημ δοκαηυ ηδκ επυιεκδ
πνμκζά.
Λμθφ ζδιακηζηυ ζημζπείμ απμηεθεζιαηζηήξ επζημζκςκίαξ είκαζ δ δζαηήνδζδ εκυξ θαηέθμο
ιαεδηή, μ μπμίμξ εκδιενχκεηαζ ηαε΄ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ζπμθζηήξ γςήξ ημο απυ ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ.
Νηα επζημζκςκζαηά αοηά πθαίζζα πμο πνμςεμφκ ιζα επμζημδμιδηζηή ζοκενβαζία
ιεηαλφ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, αθεκυξ οθμπμζείηαζ δ ιαηνμπνυεεζιδ ζδζαίηενδ εθανιμβή ηδξ
εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ζηδ ζπμθζηή ιμκάδα ηζ αθεηένμο, ακαπηφζζμκηαζ αζζεήιαηα
ενβαζζαηήξ ζηακμπμίδζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ απυ ηδ ζοιαμθή ημοξ ζημ παναβυιεκμ
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εηπαζδεοηζηυ ένβμ χζηε, ηεθζηά, κα θεζημονβήζμοκ ζε έκα δεφηενμ επίπεδμ μζ ίδζμζ ςξ
απμηεθεζιαηζηυ επζημζκςκζαηυ ιέζμ ηδξ.
Νοιπεναζιαηζηά εα ιπμνμφζαιε κα ζοκμρίζμοιε υηζ ηδκ υθδ πνμζέββζζδ ζηδ
θνάζδ: Ώπμηεθεζιαηζηή επζημζκςκία είκαζ αοηή πμο εειεθζχκεηαζ απυ ηδκ απμδμπή ημο
άθθμο ηαζ πμο ζημπεφεζ ζηδκ ακάδεζλδ ηςκ ημζκχκ ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ!
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Νεξίιεςε
μ
Κζ δφμ εεαηνζηέξ παναζηάζεζξ πμο δμφθερα ιε ημοξ ιαεδηέξ ιμο ηαζ ηςκ ηνζχκ ηάλεςκ ζημ 15
Ζφηεζμ Εορέθδξ ηαηά ηα ζπμθζηά έηδ 2015-2016 ηαζ 2016-2017, ιμο έδςζακ ηδ δοκαηυηδηα κα
δζενεοκήζς πχξ ηα εεαηνζηά ενβαθεία ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ εκδοκάιςζδ ηςκ
εθήαςκ ιαεδηχκ ζε ζπέζδ ιε ημκ εαοηυ ημοξ ηαζ ημ ημζκςκζηυ ημοξ πνυζςπμ αθθά ηαζ κα ημοξ
αμδεήζμοκ ζηδκ πμνεία ημοξ πνμξ ηδκ εκδθζηίςζδ, ζε ιζα πενίμδμ ηδξ γςήξ ημοξ εοαίζεδηδ ηαηά
ηδκ μπμία είκαζ ελαζνεηζηά ζδιακηζηή δ ακάπηολδ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηαζ δ δδιζμονβία ημο εκενβμφ
ηαζ ζηεπηυιεκμο πμθίηδ. Δφμ ζμαανά ημζκςκζηά πνμαθήιαηα, υπζ ιυκμ ζηδ πχνα ιαξ αθθά ηαζ
ζηδκ Αονχπδ, ζοκδέεδηακ ιε ηδ εεαηνζηή δζαδζηαζία, ηζξ εεαηνζηέξ πνυαεξ ηαζ ηζξ εεαηνζηέξ
παναζηάζεζξ ζε ιεβάθμοξ εεαηνζημφξ πχνμοξ, ιε ζημπυ ηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ
ηςκ ιαεδηχκ ζε εέιαηα πμθζηζηά ηαζ ημζκςκζηά βζα ηα μπμία ζφκημια εα ηθδεμφκ κα πάνμοκ εέζδ
ηαζ απμθάζεζξ. Ηέζα απυ αοηή ηδ δμοθεζά ιμο άθθμηε πνμέηοπηακ ενςηήιαηα, άθθμηε έθηακα ζε
δζαπζζηχζεζξ, άθθμηε ζε ζοιπενάζιαηα ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ πμο δ εεαηνζηή δζαδζηαζία δζεζζδφεζ
ζηζξ ροπέξ ηςκ ακενχπςκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζ‘ αοηήκ, επδνεάγεζ ηζξ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεζξ αθθά ηαζ
ημκ ηνυπμ πμο αθέπμοκ ημκ εαοηυ ημοξ ηαζ ημοξ άθθμοξ. Ώοηέξ ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηα ζοιπενάζιαηα
πμο πνμέηορακ ιέζα απυ ηδ δζηή ιμο ειπεζνία εέθδζα κα ηςδζημπμζήζς ηαζ κα ηαηαβνάρς.
Θέμεηο-Ηιεηδηά: Αηθνάγμιαζ, Νηέπημιαζ, Ηαγί, Ημζνάγμιαζ

1. Γηζαγσγή:
θμζ υζμζ έπμοιε δμοθέρεζ έζης ηαζ θίβμ ιε ηα εεαηνζηά ενβαθεία, εεαηνζηυ παζπκίδζ,
αοημζπεδζαζιυξ, ζςιαηζηή έηθναζδ, ιε παζδζά ή εθήαμοξ, έπμοιε δζαπζζηχζεζ θίβμ ή
πμθφ υηζ ιε ημ πμο ιεηαθένμκηαζ μζ άκενςπμζ ζ‘ αοηή ηδ ζοκεήηδ ζοκηεθείηαζ ιζα
ιεηαιυνθςζδ. Νζβά-ζζβά είκαζ ζακ κα απμημθθάηαζ απυ πάκς ιαξ έκαξ εαοηυξ
επζδενιζηυξ, ζακ ιζα ιειανάκδ πμο λεημθθάεζ βζα κα απμηαθοθεεί απυ ηάης έκαξ πζμ
αθδεζκυξ εαοηυξ, ιζα πναβιαηζηυηδηα πμο ζοκήεςξ έπεζ ακάβηδ κα ηνφαεηαζ ηάης απυ
ιζα επίθαζδ πναβιαηζηυηδηαξ.
Λμθφ κςνίξ απυ ηυηε πμο ανπίζαιε κα δμοθεφμοιε ιε ημοξ ιαεδηέξ, έεεζα ιέζα ιμο
ημ ενχηδια «Ξζ είκαζ αοηυ πμο ηάκεζ αοηά ηα παζδζά κα ιεηαιμνθχκμκηαζ, κα
απεθεοεενχκμκηαζ, κα απμηημφκ επαθή ιε έκακ ααεφηενμ εαοηυ ιυθζξ ημοξ ιεηαηζκείξ
απυ ηδ ζοκεήηδ ηδξ παναδμζζαηήξ ηάλδξ ζε αοηή ηδξ εεαηνζηήξ δζαδζηαζίαξ;». Γ
απάκηδζδ πμο ακαδφεδηε απυ ιέζα ιμο ιε ηαηέπθδλε. Θμιίγς ηεθζηά υηζ οπάνπεζ ηάηζ
ζηδ ζοκεήηδ ηδξ ηάλδξ πμο ηδκ αβάγεζ απυ ηδ πναβιαηζηή γςή. θμζ ιαξ ηαθμφιαζηε κα
οπδνεηήζμοιε αοηή ηδ ζοκεήηδ ηαζ πνμζπαεμφιε κα ημ ηάκμοιε ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ
αθθά οπάνπεζ ηάηζ ζηδ θφζδ αοηήξ ηδξ ζοκεήηδξ πμο είκαζ έλς απυ ημοξ υνμοξ ηδξ
πναβιαηζηήξ γςήξ, δδιζμονβεί παεδηζηέξ ζηάζεζξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ ηαζ ζε πμθθέξ
πενζπηχζεζξ ηαηαπκίβεζ ηάεε αίζεδζδ ή ακάβηδ δδιζμονβίαξ ή δδιζμονβζηυηδηαξ.
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2. Ε ζπλζήθε ηεο ηάμεο θαη ε ζπλζήθε ηεο ζεαηξηθήο δηαδηθαζίαο: ε ζπκβνιή ηνπο
ζε θιίκα δεκηνπξγηθόηεηαο, αιιειεπίδξαζεο θαη εθθξαζηηθόηεηαο
2.1. Ε ζπλζήθε ηεο ηάμεο
Ώξ πνμζπαεήζμοιε βζα θίβμ κα δμφιε ηαζ κα ακαθφζμοιε ηδκ εζηυκα αοηήξ ηδξ ζοκεήηδξ
ιπνμζηά ιαξ. Έκα ζφκμθμ ακενχπςκ - εθήαςκ ζε ιζα δθζηία πμο υθα αθθάγμοκ, πμο ακ
ήιαζηακ ζε εέζδ κα δμφιε ηζξ εηνήλεζξ πμο ζοκηεθμφκηαζ ιέζα ημοξ ιάθθμκ εα
ηνμιάγαιε, πμο ένπμκηαζ απυ δζαθμνεηζηά πενζαάθθμκηα, ημζκςκζηά, πκεοιαηζηά,
πμθζηζζηζηά ηθπ, πνέπεζ κα ηαείζμοκ βζα 7 χνεξ ζοκήεςξ απέκακηζ ζε έκακ άκενςπμ
«αοεεκηία» πμο εα ημοξ ιεηαδχζεζ ιζα βκχζδ πμο πνέπεζ μπςζδήπμηε κα πνμζθάαμοκ,
ζοπκά πςνίξ κα ηαηαθαααίκμοκ ηδ πνδζζιυηδηά ηδξ, ιεηαηνέπμκηαξ έηζζ ημ δθαίζηεζμ ηδξ
εθδαείαξ ζε έκακ παεδηζηυ εεαηή ηαζ δέηηδ. Γ ζπέζδ πμο ακαπηφζζεηαζ ζηδ ζοκεήηδ ημο
ιαεήιαημξ – υπζ ηδξ πανέαξ ζημ δζάθθεζια ή ζηδκ ζοκακαζηνμθή ημοξ εηηυξ ηάλδξ – είκαζ
είηε ιε ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ, είηε ιε ημκ ηαεδβδηή ηαζ πάκηςξ δεκ δζαιμνθχκεηαζ
ιέζα απυ ιζα δοκαιζηή ηδξ ιεηαλφ ημοξ ζπέζδξ. Νοκοπάνπμοκ πςνίξ κα ζπεηίγμκηαζ ηαζ ημ
ζδιείμ ακαθμνάξ ημοξ είκαζ ηάηζ έλς απυ αοημφξ ή ηδκ ιεηαλφ ημοξ αθθδθεπίδναζδ ηαζ
έηζζ ζοκοπάνπμοκ ιέζα ζε έκα ζφκμθμ ακαβηαζηζηά, πςνίξ υνμοξ πναβιαηζηήξ ημζκςκίαξ
πμο δδιζμονβεί, π.π. μ ζηυπμξ πνμξ έκα ημζκυ ζημπυ, ηα ιέζα πμο εα ανς βζα κα πεηφπς
ημ ιεβαθφηενμ ηαζ ηαθφηενμ δοκαηυ απμηέθεζια, μζ επζθμβέξ πμο πνέπεζ κα ηάκς ζπεηζηά
ιε ημκ νυθμ ιμο ιέζα ζ‘ αοηυκ ημκ ημζκυ ζηυπμ πμο ημκ έπμοιε μνίζεζ ηαζ ημκ έπμοιε
απμδεπηεί υθμζ ηαζ ηεθζηά δ πνμζςπζηή εοεφκδ πμο ακαθαιαάκς βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ
αοημφ ημο ζηυπμο. θα αοηά υιςξ απμηεθμφκ ημοξ υνμοξ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ ηδξ
πναβιαηζηήξ γςήξ, είκαζ υθα αοηά πμο εα πνεζαζηεί κα είκαζ αοηά ηα παζδζά ζηδκ εκήθζηδ
γςή ημοξ.
2.2. Ε ζπλζήθε ηεο ζεαηξηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηα ζεαηξηθά εξγαιεία
Ώξ δμφιε ηχνα πχξ υθα αοηά, ιε έκακ ιαβζηυ ηνυπμ οθμπμζμφκηαζ ηαζ ιπαίκμοκ ζηδ εέζδ
ημοξ ιέζα ζηδ εεαηνζηή δζαδζηαζία.
Εαη‘ ανπήκ κα πς υηζ οπάνπμοκ πμθθμί ηνυπμζ βζα κα ηάκεζ ηακείξ εέαηνμ ζημ
ζπμθείμ. Ώοημζπεδζαζιμί, εεαηνζηά ενβαζηήνζα, αζηήζεζξ παθάνςζδξ ηαζ ζςιαηζηήξ
έηθναζδξ ηθπ. θα είκαζ πνήζζια ιε δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ. Λνμζςπζηά έπς επζθέλεζ υθα
αοηά κα ηα εκηάλς ιέζα ζ‘ έκακ ιεβαθφηενμ ζηυπμ, αοηυκ ηδξ εεαηνζηήξ πανάζηαζδξ ζε
έκα ιεβάθμ εέαηνμ, ιε υνμοξ ζπεδυκ επαββεθιαηζημφξ βζαηί έπς δζαπζζηχζεζ υηζ αοηυ ημ
παναπάκς αήια πνμζθένεζ αηυιδ ιεβαθφηενα μθέθδ. Λχξ θμζπυκ ηα εεαηνζηά ενβαθεία
ηαζ δ εεαηνζηή δζαδζηαζία ιαξ αάγεζ αοηυιαηα ιέζα ζηδ ζοκεήηδ πμο εβχ μκμιάγς
«ζοκεήηδ πναβιαηζηήξ γςήξ»
Ξμ εέαηνμ ηαζ δ εεαηνζηή δζαδνμιή είκαζ μ μνζζιυξ ημο «ιαγί». Ξίπμηε δεκ
οθμπμζείηαζ ηαζ ηίπμηε δεκ επζηοβπάκεηαζ εάκ δεκ δμοθέρμοιε υθμζ ιαγί. Ώοηυ ημ «ιαγί»
υιςξ δεκ είκαζ μφηε αοημκυδημ, μφηε εφημθμ. Απζηοβπάκεηαζ ζζβά-ζζβά ιέζα απυ αζηήζεζξ
ηαζ εεαηνζηά παζπκίδζα πμο ιε ιεβάθδ ηνοθενυηδηα ηαζ πνμζμπή ιαεαίκμοιε κα
αημοιπάιε μ έκαξ ημκ άθθμκ, ροπζηά ηαζ ζζβά-ζζβά ζςιαηζηά, ηονίςξ ιε ηα πένζα ηαζ ηδκ
αθή ζημ πνυζςπμ έηζζ πμο κα ηοηθμθμνήζεζ ιεηαλφ ιαξ δ εκένβεζα ηαζ κα εδναζςεεί δ
ειπζζημζφκδ.
Ηεηά απυ θίβμ βίκεηαζ ζαθέξ υηζ ημ ιυκμ ενβαθείμ πμο έπς βζα κα εηθνάζς είηε
ζοκαίζεδια είηε ζηέρδ είκαζ ημ ζχια ιμο ηαζ ημ πνυζςπυ ιμο. Πνδζζιμπμζμφιε θμζπυκ
αζηήζεζξ ηαζ ενβαζηήνζα βζα κα βκςνίζμοιε ηα εηθναζηζηά ιαξ ιέζα, κα δοκαιχζμοιε ηδ
ζοβηνυηδζδ ημο ζχιαημξ ηαζ ηδ βθχζζα ημο ζχιαημξ, κα δδιζμονβήζμοιε έκα ζίβμονμ
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ενβαθείμ πμο ιε αοημπεπμίεδζδ εα ιεηαθθάλεζ ημ απαθίκςημ, ιδ επελενβαζιέκμ
ζοκαίζεδια, ζε έηθναζδ πκεοιαηζηή ηαζ ηαθθζηεπκζηή.
Γ ίδζα δ ζοκεήηδ δδιζμονβεί ημ αίζεδια εοεφκδξ απέκακηζ ζημκ εαοηυ ιμο αθθά
ηονίςξ απέκακηζ ζημ ζφκμθμ. ηακ έκαξ ιαεδηήξ ανβεί ζημ ιάεδια, αοηυ πμο έπεζ
ακηζιεηςπίζεζ ή ζ‘ αοηυκ πμο έπεζ κα θμβμδμηήζεζ, είκαζ ιυκμ μ ηαεδβδηήξ ημο. Κ ιαεδηήξ
πμο ανβεί ζηδκ πνυαα ηαζ ιάθζζηα επακεζθδιιέκα, απυ ζοκήεεζα ζοκήεςξ, βζαηί έηζζ έπεζ
ιάεεζ, είκαζ εηηεεεζιέκμξ απέκακηζ ζημ ζφκμθμ. Έηζζ μ έθδαμξ ιαεαίκεζ υηζ μζ πνάλεζξ ημο
ζηδ γςή ημο έπμοκ άιεζμ ακηίηηοπμ ζ‘ έκα ημζκςκζηυ ζφκμθμ ηαζ ακαθαιαάκεζ ηδκ εοεφκδ
αθθά ηαζ ηζξ ζοκέπεζεξ ηςκ πναηηζηχκ ημο.
θα αοηά δεκ είκαζ αοημζημπυξ αθθά βίκμκηαζ ιέζα ζ‘ έκα ζοβηεηνζιέκμ πθαίζζμ, ημ
μπμίμ είκαζ εηεί πανυκ ςξ οπεκεφιζζδ πάκηα ηαζ θεζημονβεί ςξ εκςηζηυ ζημζπείμ αθθά ηαζ
ςξ απχηενμξ ζηυπμξ. Ώκαθένμιαζ ζηδκ πνυαα εκυξ ζοβηεηνζιέκμο ένβμο ηαζ ηζξ
παναζηάζεζξ ιαξ. Θμιίγς πςξ ακ αοηυξ μ ζηυπμξ ελέθζπε, ηίπμηε απ‘ υθα ηα πνμδβμφιεκα
δεκ εα είπε ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ δεκ εα θεζημονβμφζε ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ. Γζ αοηυ
δεκ ακαθένμιαζ πμηέ ζε ζοκακηήζεζξ, ενβαζηήνζα, μιάδεξ ενβαζίαξ ή άθθεξ ηέημζεξ
μνμθμβίεξ. Ηζθχ πάκημηε βζα «πνυαα». Γ φπανλδ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο ένβμο ζημ μπμίμ
δμοθεφμοιε ιε ζηυπμ ζοβηεηνζιέκεξ παναζηάζεζξ πμο ηθείκμκηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ
διενμιδκίεξ ηαζ ηζξ μπμίεξ βκςνίγμοιε πμθφ πνζκ, εκενβμπμζεί ιδπακζζιμφξ πμθφηζιμοξ
πμο δεκ εα ημοξ είπαιε δζαθμνεηζηά. Αίκαζ θακενυ υηζ οπάνπεζ ηάηζ ζηδκ ακενχπζκδ θφζδ
πμο ιαξ δζεβείνεζ ηαζ εκενβμπμζεί ακελάκηθδηεξ πδβέξ δδιζμονβζηυηδηαξ ηαζ οπμιμκήξ, ηζ
αοηυ είκαζ δ πνυηθδζδ κα πανμοζζαζημφιε ιπνμζηά ζημ ημζκυ, κα πανμοζζάζμοιε έκακ
εαοηυ πμο πζεακυκ ηακείξ δεκ βκχνζγε ηαζ κα βεοημφιε ηδκ οπένμπδ ζηζβιή ημο
πεζνμηνμηήιαημξ.
Γ πνμζήθςζδ ζημκ ζηυπμ θένκεζ ιμζναία ηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ πεζεανπίαξ ηαζ ηδξ
ζοβηνυηδζδξ ημο εαοημφ ιμο. Ηέζα απυ ηδ εεαηνζηή δζαδζηαζία βίκεηαζ θακενυ υηζ δ
δδιζμονβζηυηδηα ηαζ δ έιπκεοζδ πνμηεζιέκμο κα οπάνλμοκ πνεζάγμκηαζ έκα πχνμ
εζςηενζηήξ ζοβηνυηδζδξ ηαζ ελςηενζηήξ πεζεανπίαξ. Γ έιπκεοζδ βζα κα οπάνλεζ
πνεζάγεηαζ ζζςπή, ζοβηέκηνςζδ πκεοιαηζηή ηαζ ζςιαηζηή ηαζ πχνμ ηαζ έηζζ ηα παζδζά
ιαεαίκμοκ κα νίπκμοκ ημ αθέιια ημοξ πνμξ ηα ιέζα, ζηδκ ροπή ημοξ, απ‘ υπμο εα
ακηθήζμοκ ηα οθζηά πμο πνεζάγμκηαζ ηαζ ηδ δφκαιή ημοξ.
Γ δζαδζηαζία δμοθεζάξ ηαζ δζενεφκδζδξ πάκς ζ‘ έκακ νυθμ είκαζ δμοθεζά ιε ηα
ααεφηενα ηαζ πζμ υιμνθα ημζηάζιαηα ηδξ ροπήξ ιαξ. Ώοηή δ δζαδζηαζία είκαζ ίζςξ ηαζ δ
πζμ ζδιακηζηή. Αηεί μ ηαεδβδηήξ/ ειροπςηήξ/ ζηδκμεέηδξ έπεζ κα δμοθέρεζ ιε ηδκ
εκδοκάιςζδ ημο εθήαμο, πνέπεζ κα ιπμνεί κα δζαηνίκεζ πυζμ εα πζέζεζ, πυζμ εα
πνμζανιυζεζ, πυζμ εα εκεαννφκεζ. Αίκαζ ιαβζηυ κα αθέπεζξ κα ιεηαιμνθχκμκηαζ μζ πζμ
αδφκαιμζ, ακαζθαθείξ ή ζοκεζηαθιέκμζ ζε ζίβμονμοξ ηαζ δδιζμονβζημφξ εθήαμοξ. Ώοηυ
πμο ημοξ δδιζμονβεί ηδκ ζζβμονζά είκαζ ημ λεηάεανμ ημο ζηυπμο ηαζ δ πίζηδ υηζ μ ζηυπμξ
αοηυξ αλίγεζ κα οπμζηδνζπηεί ηαζ κα οθμπμζδεεί. Γζα ιέκα ημ κα λεηαεανίζς ημκ ζηυπμ
αοημφ πμο έπεζ κα ηάκεζ μ ηαεέκαξ πςνζζηά είηε ροπζηά βζα ηδ δμοθεζά ημο ζημ νυθμ είηε
πναηηζηά ζε επίπεδμ ζηδκζηήξ πναηηζηήξ είκαζ ιεβάθμ ζημίπδια. Γζαηί βκςνίγς υηζ ιέζα
απυ ημ λεηάεανμ ημο ζηυπμο εα επέθεεζ δ εκυηδηα, υηζ πνέμξ ιμο είκαζ κα ηηίζς ιέζα
ημοξ ημ κυδια, ημ βζαηί ηαζ ημ πχξ αοημφ πμο έπμοκ κα ηάκμοκ. Γ πεπμίεδζδ ηαζ δ πίζηδ
ιμο είκαζ υηζ υθα λεηζκμφκ απυ ηδ ζηέρδ, αηυιδ ηαζ ημ ζοκαίζεδια αθθά ηαζ δ
επελενβαζία ημο ηαζ μ ηνυπμξ έηθναζήξ ημο. θα, αηυιδ ηαζ δ έιπκεοζδ, λεηζκμφκ απυ
ημκ εβηέθαθμ ηαζ ηδ ζηέρδ ηαζ αοηή ηδ ζηέρδ είκαζ πμο πνμζπαεχ κα λεηαεανίζς βζ
αοημφξ.
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3. Ε ζεαηξηθή παξάζηαζε σο κνριόο εθθίλεζεο θαη απώηεξνο ζηόρνο:
Εαζ ηέθμξ δ πανάζηαζδ. Ώοηή είκαζ ημ ηίκδηνμ, μ θυβμξ ηαζ ημ κήια πμο ιαξ πδβαίκεζ απυ
ηδκ ανπή ιέπνζ ημ ηέθμξ. Πςνίξ ημ ζηυπμ ηδξ πανάζηαζδξ, ηίπμηε δεκ εα ήηακ ημ ίδζμ.
Ώοηή ιαξ δίκεζ ηδκ εκένβεζα, ηδ δφκαιδ ηαζ αοηυ ημ ηαηαπθδηηζηυ ιάεδια υηζ ζηδ γςή
οπάνπμοκ deadlines ηαζ εα πνέπεζ κα ιάεμοιε κα δμοθεφμοιε ιέζα ζ‘ αοηά. Εαζ δ ζηζβιή
πμο ηα παζδζά λένμοκ υηζ έπμοκ ηαηαηηήζεζ ηδ δφκαιδ κα ζηαεμφκ ιπνμζηά ζημ ημζκυ, κα
εηηεεμφκ ιε ηδκ αοημπεπμίεδζδ πμο ημοξ δίκεζ δ ζζβμονζά αοημφ πμο ηάκμοκ, κα
επζηφπμοκ ημ ζηυπμ, κα εηθναζημφκ ι‘ έκα ηνυπμ πμο δ ηαεδιενζκυηδηα δεκ ημ επζηνέπεζ,
ηζ υθα αοηά ιπνμζηά ζε δεηάδεξ ή εηαημκηάδεξ ιάηζα πμο ημοξ ημζηάκ ηαζ πενζιέκμοκ, δ
ζηζβιή πμο κζχεμοκ υηζ οπήνλακ ηυζμ δοκαημί πμο κα ιδκ επζηνέρμοκ κα ημοξ ηαηαπζεί δ
ζηδκή….αοηή είκαζ δ ζηζβιή πμο κζχεμοκ κζηδηέξ, πνςηαβςκζζηέξ, ζπμοδαίμζ ηαζ έπμοκ
πάνεζ έκα ιάεδια βζα ηδκ οπυθμζπδ γςή ημοξ.
4. Ε επηινγή ησλ έξγσλ θαη ε ζύλδεζή ηνπο κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα
4.1. «Πξσάδεο» ηνπ Γπξηπίδε θαη «Γπλαίθεο ηεο Νξνζθπγηάο»
Γ επζθμβή ηςκ ένβςκ ηα δφμ αοηά πνυκζα πμο δμοθέραιε ιε ηα παζδζά δεκ έβζκε ιε υνμοξ
εζάζμο νεπενημνίμο αθθά ζοκδέζαιε ηδ εεαηνζηή δζαδζηαζία ιε έκα ημζκςκζηυ εέια πάκς
ζημ μπμίμ εεςνήζαιε υηζ ήηακ πμθφ ζδιακηζηυ βζα ηα παζδζά κα δμοθέρμοκ ηαζ κα
πνμαθδιαηζζημφκ. Ξμ ζπ. έημξ 2015-2016 ημ εέια ιαξ ήηακ δ πνμζθοβζηή ηνίζδ. Κζ
«Ξνςάδεξ» ημο Αονζπίδδ ιαξ έδςζακ ηα θυβζα ηαζ ημ πθαίζζμ πμο πνεζαγυιαζηακ.
Πνδζζιμπμζήζαιε ςξ ιεηάθναζδ ημοξ οπυηζηθμοξ ηδξ μιχκοιδξ ηαζκίαξ ημο Η.
Εαημβζάκκδ (1972) βζαηί ιαξ έδζκε ηδκ αιεζυηδηα ζημοξ δζαθυβμοξ πμο πνεζαγυιαζηακ ηαζ
ηδξ μπμίαξ ημ δζηαίςια πνήζδξ ιαξ παναπχνδζε ιε ιεβάθδ πνμεοιία ηαζ πανά ημ
Ίδνοια Ηζπάθδξ Εαημβζάκκδξ. Ηέζα απυ αοηυ ημ ένβμ ιζθήζαιε βζα ημ εέια πμο εηείκμκ
ημ πεζιχκα ηαηέηθογε ζακ ηενάζηζα πζμκμζηζαάδα υθδ ηδκ Αονχπδ. Ξμ ζοκδέζαιε ιε
video, άθθεξ δνάζεζξ (υπςξ ηδκ επίζηερή ιαξ ζημ Εέκηνμ θζθμλεκίαξ πνμζθφβςκ ζημκ
Αθαζχκα, ιζα ειπεζνία πμο ηαηά βεκζηή μιμθμβία ηςκ ίδζςκ ηςκ παζδζχκ ζηάεδηε
ηαεμνζζηζηή βζ αοημφξ) ηαζ ζημζπεία πμο πνμζεέζαιε ζηδκ πανάζηαζδ ιε υθα υζα
αζχκαιε εηείκμ ημκ πεζιχκα ηαζ μκμιάζαιε ηδκ πανάζηαζή ιαξ «Γοκαίηεξ ηδξ
Λνμζθοβζάξ». Εθείζαιε ηζξ παναζηάζεζξ ιαξ ζημ Ίδνοια Ηζπάθδξ Εαημβζάκκδξ, ιζα αναδζά
απίζηεοηδξ ιαβείαξ ηαζ μιμνθζάξ.
4.2. Πα κνλφπξαθηα ηνπ Ιπέξηνιη Ιπξερη θαη… «Ε κήηξα πνπ ηνπο γέλλεζε κπνξεί
μαλά λα πηάζεη»
Ξμ ζπ. έημξ 2016-2017 ημ εέια ιαξ ήηακ δ άκμδμξ ηδξ αηνμδελζάξ ζηδκ Αονχπδ. Ώοηή ηδ
θμνά μ Ηπ. Ηπνεπη ιαξ έδςζε ηα θυβζα ηαζ μζ ζηδκέξ απυ ηα ένβα ημο «Κ ηφηθμξ ιε ηδκ
ηζιςθία» ηαζ «Ξνυιμξ ηαζ αεθζυηδηα ημο Γ‘ Μάζπ» ημ πθαίζζμ. Κ ΐνεηακυξ ηαεδβδηήξ
Θεαηνζηχκ Νπμοδχκ Michael Patterson έκςζε αοηέξ ηζξ ζηδκέξ ιε έκα άθθμ εκδζάιεζμ
ένβμ πμο έβναρε εζδζηά βζα ειάξ ηαζ έηζζ ιαξ δυεδηε δ δοκαηυηδηα κα ιζθήζμοιε βζα ημ
ζήιενα, βζα ημκ ηνυπμ πμο ηηίγεηαζ μ θυαμξ ηαζ ημ ιίζμξ ιέζα απυ ημζκςκζηά
πνμαθήιαηα ηαζ ημζκςκζημφξ απμηθεζζιμφξ ηαζ επδνεάγεζ ηζξ ζπέζεζξ ηςκ ακενχπςκ ζακ
δδθδηήνζμ πμο ζηάγεζ ζζβά-ζζβά. Ν‘ αοηή ηδκ πανάζηαζδ ζηεθεήηαιε υηζ δ ειπθμηή
ηαεδβδηχκ ζηδ εεαηνζηή δζαδζηαζία εα άκμζβε αηυιδ πενζζζυηενμ ηδ δμοθεζά ιαξ ζηδ
ζπμθζηή ημζκυηδηα ηαζ έηζζ δφμ ηαεδβδηέξ απυ ημ ζφθθμβμ ημο ζπμθείμο ιαξ παίλακε δφμ
πμθφ ααζζημφξ νυθμοξ ζημ ένβμ. Ώοηή ηδ θμνά πνδζζιμπμζήζαιε ςξ ηίηθμ βζα ηδκ
πανάζηαζή ιαξ ημοξ ζηίπμοξ απυ ημ ένβμ ημο Ηπνεπη «Γ άκμδμξ ηαζ δ πηχζδ ημο
Ώνημφνμ Κφζ», «Γ ιήηνα πμο ημοξ βέκκδζε ιπμνεί λακά κα πζάζεζ». Δχζαιε ηζξ
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παναζηάζεζξ ιαξ ζημ εέαηνμ ¨Ξνζακυκ¨ ιπνμζηά ζε ιαεδηέξ ηαζ εκήθζηεξ ιε
απμημνφθςια ηδ αναδζκή ιαξ πανάζηαζδ ιπνμζηά ζε πάκς απυ 200 εεαηέξ υπμο έκα
ζφκμθμ 12 ιαεδηχκ, εκυξ ιζηνμφ ημνζηζζμφ ηαζ δφμ ηαεδβδηχκ θεζημονβμφζακ ςξ έκα
οπένμπμ ζφκμθμ δειέκμ ιέζα απυ ηδκ ημζκή, ζηθδνή δμοθεζά ιδκχκ, ιέζα απυ ηδκ
ειπζζημζφκδ πμο έπηζζακ ιεηαλφ ημοξ υθμοξ αοημφξ ημοξ ιήκεξ, ελοπδνεηχκηαξ ημ ζηυπμ
πμο είπαιε αάθεζ, ιε παθιυ, νοειυ ηαζ πάεμξ, ιε ενιδκείεξ αλζμγήθεοηεξ ηαζ ηεθζηά
ορχκμκηαξ θςκή βζα έκα εέια ημο ζήιενα πμο αθμνά ηζξ δζηέξ ημοξ γςέξ ηαζ ημ δζηυ
ημοξ ιέθθμκ.
Εαζ ημ ιαβζηυ ιε ηδ εεαηνζηή δζαδζηαζία είκαζ υηζ υθα αοηά ηα εέιαηα πμο αθμνμφκ
ηδ γςή ιαξ δμοθεφμκηαζ υπζ άιεζα, οπυ ηφπμκ δζδαζηαθίαξ ή εεςνδηζηήξ πνμζέββζζδξ
αθθά ςξ απμηέθεζια ιζαξ άθθδξ αζςιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ ιέζα απυ ηδ δμοθεζά ζημ νυθμ
ηαζ ζημ ένβμ. Θεςνχ υηζ είκαζ πνέμξ ιαξ ςξ εηπαζδεοηζημί κα αθοπκίζμοιε ηαζ κα
αμδεήζμοιε ημοξ εθήαμοξ ζε ιζα ζοκεζδδημπμίδζδ βζα εέιαηα πμο πμθφ ζφκημια εα
πνέπεζ κα δζαπεζνζζημφκ ςξ εκήθζηεξ.

1.

2.

3.
4.
5.

5. Οπκπεξάζκαηα
Γ δζαδζηαζία ηυζμ ηςκ πνμαχκ υζμ ηαζ ηςκ παναζηάζεςκ μδήβδζε ζε ηάπμζα πμθφηζια
ζοιπενάζιαηα ςξ πνμξ ηδ πνδζζιυηδηα ημο πνμβνάιιαημξ:
Δζενεφκδζδ ηςκ εηθναζηζηχκ ιέζςκ ηςκ εθήαςκ ιέζα απυ ηα ενβαζηήνζα ηαζ ηζξ πνυαεξ
ζηδ δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ βκχνζζακ ημ ζχια ημοξ ηαζ πχξ αοηυ είκαζ εκ δοκάιεζ ενβαθείμ
έηθναζδξ ζοκαζζεδιάηςκ.
Αλςηενίηεοζδ ιζαξ εζςηενζηυηδηαξ ζοπκά δφζημθδξ κα ημζκςκζημπμζδεεί ζδζαίηενα ζε
εθήαμοξ πενζζζυηενμ ηθεζζιέκμοξ ζημκ εαοηυ ημοξ θυβς ζδζμζοβηναζίαξ ή ημζκςκζημφ
ηαζ μζημβεκεζαημφ πενζαάθθμκημξ.
Γ εκδοκάιςζδ ημο αζζεήιαημξ ημο «ιαγί» ηαζ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ζοκενβαζίαξ.
Γ αζςιαηζηή ζοκεζδδημπμίδζδ ιεβάθςκ ημζκςκζηχκ πνμαθδιάηςκ πμο ζφκημια εα
πνεζαζηεί κα δζαπεζνζζημφκ.
Γ εκδοκάιςζδ ημο ¨εβχ¨, ηδξ ζοθθμβζηήξ ηαζ αημιζηήξ αοημπεπμίεδζδξ ηαζ ηςκ
δελζμηήηςκ ιέζα απυ ηδκ ¨έηεεζδ¨ ζε ιεβάθα εέαηνα ιε πμθοάνζειμ ημζκυ.
6. Γπίινγνο
θα αοηά πμο ηηίγμκηαζ ηαζ επζηοβπάκμκηαζ ιέζα απυ ηδ εεαηνζηή δζαδζηαζία ηαζ
οθμπμζμφκηαζ ιε ηα εεαηνζηά ενβαθεία είκαζ αοηά πμο μκμιάγς «ζοκεήηδ ηαζ υνμζ ηδξ
πναβιαηζηήξ γςήξ». Εηίγμκηαζ πάκς ζηδ δμοθεζά, ζηδ δοκαιζηή ιζαξ μιάδαξ πμο δμοθεφεζ
ζ‘ έκακ ημζκυ ζηυπμ, ζηδκ πνμζςπζηή ηαζ ζοθθμβζηή εοεφκδ, ζηδ δδιζμονβία ζπέζεςκ
ειπζζημζφκδξ πμο ελεθίζζμκηαζ ζε πμθφ ζζπονμφξ δεζιμφξ αβάπδξ ακάιεζα ζηα ιέθδ ηδξ
μιάδαξ, ζηδκ μιμνθζά ηδξ δδιζμονβίαξ, ζηδκ επίηεολδ ζηυπςκ αημιζηχκ ηαζ ζοθθμβζηχκ,
ζηδκ πνυηθδζδ ηδξ οπένααζδξ πνμζςπζηχκ μνίςκ, ζηδ πεζεανπία, ζηδ ζοβηέκηνςζδ ηαζ
ζοβηνυηδζδ ημο εαοημφ, ζηδκ εκδοκάιςζδ ηςκ πζμ δδιζμονβζηχκ ηαζ εεηζηχκ ζημζπείςκ
πμο έπμοιε ιέζα ιαξ, ζημκ πνμαθδιαηζζιυ ηαζ ηδ ζηέρδ ηαζ ηεθζηά ζηδκ πκεοιαηζηή ηαζ
ροπζηή ζοκεζδδημπμίδζδ υηζ πμθφ ζφκημια εα αθήζμοιε πίζς ιαξ ημκ εθδαζηυ ιαξ εαοηυ
ηαζ εα αβμφιε ζηδκ εκήθζηδ γςή ηςκ πναβιαηζηχκ επζθμβχκ ηαζ απμθάζεςκ. Αίκαζ δ
ααεζά ιμο πεπμίεδζδ ηαζ πίζηδ ιέζα απυ ηδκ ειπεζνία ιμο υηζ ηα εεαηνζηά ενβαθεία ηαζ δ
εεαηνζηή δζαδνμιή πνμεημζιάγμοκ, εκδοκαιχκμοκ ηαζ δίκμοκ ελαζνεηζηά ζδιακηζηά
εθυδζα ζημοξ εθήαμοξ ηυζμ ροπζηά υζμ πκεοιαηζηά αθθά ηαζ ζςιαηζηά βζα ημ πέναζιά
ημοξ ζημκ ηυζιμ ηςκ εκδθίηςκ.
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Νεξίιεςε
Νηδκ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάγεηαζ δ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο ηδξ Αηπαίδεοζδξ ιέζα απυ ηδκ
Ξέπκδ ζημ ακηζηείιεκμ ηδξ Ώζθάθεζαξ ηαζ ηδξ Οβζεζκήξ ζηδκ Ανβαζία. Γ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο
πναβιαημπμζήεδηε ζε έκα δείβια δχδεηα ενβαγμιέκςκ ζε απμεδηεοηζηή ιμκάδα ζηδ αζμιδπακζηή
πενζμπή ηδξ Νίκδμο Θεζζαθμκίηδξ. Νηυπμζ ημο πνμβνάιιαημξ απμηέθεζακ ζε επίπεδμ βκχζεςκ ημ
κα ακαβκςνίγμοκ ηα ιέζα ελαζθάθζζδξ ηδξ οβζεζκήξ ηαζ ηδξ αζθάθεζαξ ζηδκ ενβαζία, ζε επίπεδμ
δελζμηήηςκ ημ κα εκημπίγμοκ ηδ ζοκδνμιή ηυζμ ηςκ ενβμδμηχκ, υζμ ηαζ ηςκ ενβαγμιέκςκ, ζημ κα
δφκαηαζ κα επζηεοπεεί δ αζθαθήξ ηαζ οβζήξ δζααίςζδ, υθςκ ηςκ άιεζα ηαζ έιιεζα ειπθεημιέκςκ,
εκχ ζε επίπεδμ ζηάζεςκ ημ κα πεζζεμφκ βζα ηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ δζαζθάθζζδξ αοηχκ ηςκ
αβαεχκ, κα απμδεπεμφκ ηα μθέθδ πμο εα πνμηφρμοκ βζα υθμοξ ηαζ κα εηηζιήζμοκ ημ πμζμζ εα
είκαζ αοημί πμο εα ςθεθδεμφκ. Γ Αηπαίδεοζδ ιέζα απυ ηδκ Ξέπκδ πναβιαημπμζήεδηε ζε έλζ
ζηάδζα. Εαηά ημ πνχημ ζηάδζμ έβζκε μ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ακάβηδξ βζα ηδκ ηνζηζηή δζενεφκδζδ ημο
εέιαημξ. Δεφηενμ ζηάδζμ απμηέθεζε δ έηθναζδ ηςκ απυρεςκ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ ηαζ ζημ ηνίημ
ζηάδζμ πναβιαημπμζήεδηε μ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ οπμεειάηςκ ηαζ ηςκ ηνζηζηχκ ενςηδιάηςκ. Ακ
ζοκεπεία, ζημ ηέηανημ ζηάδζμ είπαιε ηδκ επζθμβή ηςκ ένβςκ ηέπκδξ ηαζ ηδ ζοζπέηζζδ ημοξ ιε ηα
ηνζηζηά ενςηήιαηα ηαζ ζημ πέιπημ ζηάδζμ ηδκ επελενβαζία ηςκ ένβςκ ηέπκδξ ηαζ ηδκ
επακαζοζπέηζζδ ημοξ ιε ηα ηνζηζηά ενςηήιαηα. Ξέθμξ ζημ έηημ ζηάδζμ έβζκε μ ηνζηζηυξ
ακαζημπαζιυξ ηαζ δ απμηίιδζδ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ ζηακυηδηαξ βζα ηνζηζηυ ηαζ δδιζμονβζηυ
ζημπαζιυ, υπμο ηαζ δζαπζζηχεδηακ εκηοπςζζαηά απμηεθέζιαηα ηα μπμία ηαζ επζαεααίςζακ
εεηζηυηαηα ηδκ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο.
Θέμεηο-θιεηδηά: Αηπαίδεοζδ, Ξέπκδ, Ώζθάθεζα ηαζ Οβζεζκή, Ανβαζία

1. Γηζαγσγή
Γζα κα ιπμνέζμοιε κα πμνεοεμφιε ζηδκ εηπαίδεοζδ ιέζα απυ ηδκ Ξέπκδ, πνμαπαζημφιεκα
είκαζ δ ακάπηολδ ηδξ δδιζμονβζηήξ ηαζ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ, ακηζηείιεκα πμο απμηεθμφκ
ηαζ δφμ εη ηςκ πνςηανπζηχκ ζηυπςκ ημο Αονςπασημφ Λθαζζίμο Ώκαθμνάξ ζε ζπέζδ ιε
ηζξ ααζζηέξ, πενί ηδξ Δζα αίμο Ηάεδζδξ δελζυηδηεξ ζφιθςκα ιε ηδκ Κδδβία ημο
Αονςπασημφ Εμζκμαμοθίμο ηαζ ηδξ Αονςπασηήξ Απζηνμπήξ ηδξ 18δξ Δεηειανίμο 2006
(Ευηημξ, 2012: 9).
Νφιθςκα ιε αοηυ ημ πθαίζζμ ακαβκςνίζηδηακ μηηχ ααζζηέξ δελζυηδηεξ μζ μπμίεξ ηαζ
απαζημφκηαζ βζα ηδκ πνμζςπζηή μθμηθήνςζδ, ηδκ εκενβή πμθζηζηή δνάζδ, ηδκ ημζκςκζηή
έκηαλδ ηαζ ηδκ απαζπμθδζζιυηδηα ηςκ πμθζηχκ. Νοβηεηνζιέκα είκαζ δ επζημζκςκία ζηδ
ιδηνζηή βθχζζα, δ επζημζκςκία ζε λέκεξ βθχζζεξ, δ ρδθζαηή ζηακυηδηα, δ ιαεδιαηζηή
ζηακυηδηα αθθά ηαζ μζ ααζζηέξ ζηακυηδηεξ ζε επζζηήιδ ηαζ ηεπκμθμβία, μζ ιεηαβκςζηζηέξ
ζηακυηδηεξ, μζ ημζκςκζηέξ ζηακυηδηεξ ηαεχξ ηαζ αοηέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ζδζυηδηα
ημο πμθίηδ, δ πμθζηζζηζηή βκχζδ ηαζ έηθναζδ ηαζ ηέθμξ ημ αίζεδια πνςημαμοθίαξ ηαζ δ
επζπεζνδιαηζηυηδηα. Έηζζ ηαζ ιε αάζδ ημ πθαίζζμ ακαθμνάξ επζζδιαίκεηαζ υηζ: «Ώοηέξ μζ
ααζζηέξ ζηακυηδηεξ είκαζ ιεηαλφ ημοξ αθθδθέκδεηεξ, ηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ δίδεηαζ
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έιθαζδ ζημκ ηνζηζηυ ηνυπμ ζηέρδξ, ζηδ δδιζμονβζηυηδηα, ζηδκ πνςημαμοθία, ζηδκ
επίθοζδ πνμαθδιάηςκ, ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ηζκδφκςκ, ζηδ θήρδ απμθάζεςκ ηαζ ζηδκ
επμζημδμιδηζηή δζαπείνζζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ» (Ευηημξ, 2012: 9).
Οπάνπμοκ πμθθέξ εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηαεχξ ηαζ πμθθμί μνζζιμί ζπεηζημί ιε ηδκ
ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ ηδ δδιζμονβζηυηδηα. Έηζζ ζηδκ Αηπαίδεοζδ ιέζα απυ ηδκ Ξέπκδ
οζμεεημφιε ημοξ ελήξ μνζζιμφξ:
Γ ηνζηζηή ζηέρδ, ηαηά ημοξ Dewey, Freire, Mezirow ηαζ ζοκενβαηχκ αοημφ, είκαζ μ
ζημπαζηζηυξ ηνυπμξ ζηέρδξ πμο ελεηάγεζ ηδκ μνεμθμβζηυηδηα ηδξ ζηέρδξ ηαζ
πενζθαιαάκεζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηαζ ακαδζαιυνθςζδ ζηενεμηοπζηχκ ηαζ πανςπδιέκςκ
παναδμπχκ, ηζξ μπμίεξ εηθαιαάκμοιε ζακ δεδμιέκεξ.
Γ δδιζμονβζηυηδηα ηαηά ημοξ Brookfield ηαζ Eisner είκαζ ιία ζφκεεηδ ζηακυηδηα πμο
μδδβεί ζε ζδέεξ ηαζ θφζεζξ πμο είκαζ ηαζκμηυιεξ, ιμκαδζηέξ, εκαθθαηηζηέξ, πμζηίθεξ, ακμζηηέξ
ζε κέεξ ειπεζνίεξ ηαζ μπηζηέξ, πενζθαιαάκμκηαξ πμθθαπθμφξ ζοκδοαζιμφξ πάκς ζε έκα
εέια.
Γ Ώζζεδηζηή Αιπεζνία (δ ζοζηδιαηζηή επελενβαζία ένβςκ ηέπκδξ) ιπμνεί κα
ζοκεζζθένεζ ζηδκ ακάδοζδ ιζαξ μθμηθδνςιέκδξ βκχζδξ, πενζθαιαάκμκηαξ ηνζηζηέξ,
ζημπαζηζηέξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ ιάεδζδξ. Ηία ηέημζα ειπεζνία δζεονφκεζ
ηζξ πνμμπηζηέξ βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ δζενβαζζχκ ηαζ ηςκ θαζκμιέκςκ απυ ιία
δζαθμνεηζηή μπηζηή, βζα ειαάεοκζδ ζε πηοπέξ πένα απυ ηζξ ειθακίζεζξ , ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ
ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηςκ αζηίςκ ηςκ ηαηαζηάζεςκ» (Ευηημξ, 2012: 9-10).
2. Πν εθπαηδεπηηθό πιαίζην
Γ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο πναβιαημπμζήεδηε ζε απμεδηεοηζηή ιμκάδα ζηδ αζμιδπακζηή
πενζμπή ηδξ Νίκδμο Θεζζαθμκίηδξ. Ζυβς ημο ηφηθμο ενβαζζχκ ηαζ ηςκ αοζηδνχκ
πνςημηυθθςκ πμο δζέπμοκ ηδκ θεζημονβία ηδξ εκ θυβς εηαζνείαξ, ηνίκεηαζ επζαεαθδιέκδ δ
ζοκεπήξ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ. Γ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ εηπαζδεομιέκςκ
ημο πνμένπεηαζ απυ ημοξ δήιμοξ Θεζζαθμκίηδξ, Αουζιμο - Εμνδεθζμφ, Δέθηα, Παθηδδυκμξ
ηαζ Ώθελάκδνεζαξ. Ξμ δθζηζαηυ ημοξ εφνμξ είκαζ ιεηαλφ 30-50 εηχκ ηαζ έπμοκ πμθθά
ηαεήημκηα ηαζ δεζιεφζεζξ πμο απμννέμοκ απυ ημοξ ημζκςκζημφξ ημοξ νυθμοξ υπςξ ημο
ζογφβμο, ημο βμκέα ηαζ άθθμοξ.
Γ μιάδα απμηεθείηαζ απυ 12 άννεκεξ ενβαγυιεκμοξ ιεζαίμο εζζμδήιαημξ. Ξμ εέια
ηδξ δζδαζηαθίαξ είκαζ «Γ αζθάθεζα ηαζ δ οβζεζκή ζηδκ ενβαζία» ηαζ εα πναβιαημπμζδεεί
ζημ πθαίζζμ ηδξ επζιυνθςζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηδξ απμεήηδξ. Νηυπμζ ημο πνμβνάιιαημξ
απμηεθμφκ ζε επίπεδμ βκχζεςκ κα ακαβκςνίγμοκ ηα ιέζα ελαζθάθζζδξ ηδξ οβζεζκήξ ηαζ
ηδξ αζθάθεζαξ ζηδκ ενβαζία, ζε επίπεδμ δελζμηήηςκ κα εκημπίγμοκ ηδκ ζοκδνμιή ηυζμ
ηςκ ενβμδμηχκ, υζμ ηαζ ηςκ ενβαγμιέκςκ, ζημ κα δφκαηαζ κα επζηεοπεεί δ αζθαθήξ ηαζ
οβζήξ δζααίςζδ υθςκ ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ ηαζ ζε επίπεδμ ζηάζεςκ κα πεζζεμφκ βζα ηδκ
ακαβηαζυηδηα ηδξ δζαζθάθζζδξ αοηχκ ηςκ αβαεχκ, κα απμδεπεμφκ ηα μθέθδ πμο εα
πνμηφρμοκ βζα υθμοξ ηαζ κα εηηζιήζμοκ ημ πμζμζ εα είκαζ αοημί πμο ηεθζηχξ εα
ςθεθδεμφκ.
3. Γθαξκνγή ηεο κεζφδνπ
3.1. Οηάδην Α’: Νξνζδηνξηζκφο ηεο αλάγθεο γηα ηελ θξηηηθή δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο
Εαηά ηα ηνία έηδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ απμεήηδξ απμηεθεί, ίζςξ, εοηφπδια ημ υηζ οπήνπε
έκα ιυκμ ζοιαάκ ενβαηζημφ αηοπήιαημξ ηαζ ηακέκα άθθμ ζδζαίηενμ πνυαθδια, ζημοξ
ημιείξ ηδξ οβείαξ ηαζ ηδξ αζθάθεζαξ. Λανυθα αοηά ηαευηζ υθμζ μζ ενβαγυιεκμζ είπακ ηαζ
παθαζυηενεξ επαββεθιαηζηέξ ειπεζνίεξ ιε πμθθά ηαζ ζδιακηζηά εέιαηα ζ‘ αοημφξ ημοξ
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ημιείξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηδκ εηαζνεία οπήνπακ ακάθμβα ζοιαάκηα ζε άθθεξ απμεήηεξ
ηδξ ηαζ εζδζηυηενα επεζδή ημ ζοιαάκ ζηδκ απμεήηδ ιαξ είκαζ πνυζθαημ, ηνίεδηε
επζαεαθδιέκδ απ‘ υθμοξ ημοξ θμνείξ δ οθμπμίδζδ ημο πνμβνάιιαημξ επζιυνθςζδξ.
Εαηυπζκ ζοκεκκυδζδξ ιε ηδκ ενβμδμζία απμθαζίζηδηε υπςξ δζεηπεναζςεεί ημ
πνυβναιια, ιε δίςνδ δζάνηεζα ηαζ ιε ηδ πνήζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιεευδμο
(Ηεηαζπδιαηίγμοζα Ηάεδζδ ιέζα απυ ηδκ Ξέπκδ) ςξ μιαδζηή άζηδζδ βζα ηδκ
δδιζμονβζηή ηαζ ηνζηζηή πνμζέββζζδ ημο εέιαημξ (Ευηημξ, 2012: 23-69).
3.2. Οηάδην Β’: Έθθξαζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
Νημ ζηάδζμ αοηυ ςξ εηπαζδεοηήξ πχνζζα ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ ζε 2 μιάδεξ ηςκ 6
αηυιςκ βζα κα βνάρμοκ ηζξ ζηέρεζξ ημοξ ζε ιζα πανάβναθμ ιε εέια «Λμζα πζζηεφεηε υηζ
είκαζ δ ζπέζδ ημο ενβαγυιεκμο αθθά ηαζ ημο ενβμδυηδ, ιε ηδκ αζθάθεζα ηαζ ηδκ οβζεζκή
ζημκ πχνμ ενβαζίαξ;» (Kokkos, 2013). Κζ απακηήζεζξ πμο εδυεδζακ είκαζ μζ αηυθμοεεξ:
Γ πνχηδ μιάδα έδςζε ηδκ ελήξ απάκηδζδ:
«Πνέπεζ κα είιαζηε πνμζεηηζημί υηακ ενβαγυιαζηε, πνέπεζ κα ηδνμφιε ημοξ ηακυκεξ
αζθαθείαξ ηαζ οβζεζκήξ. Αθθά ηίπμηε δεκ βίκεηαζ πςνίξ κα αμδεήζεζ μ ενβμδυηδξ, πςνίξ κα
ιαξ δχζεζ παπμφηζζα αζθαθείαξ, πςνίξ κα ιαξ δχζεζ ζημθέξ βζα κα ενβαγυιαζηε ζηδκ
ηαηάρολδ, πςνίξ κα ζοκηδνεί ηα ιδπακήιαηα, πςνίξ κα πανέπεζ ιέζα αημιζηήξ οβζεζκήξ».
Γ δεφηενδ μιάδα απάκηδζε υηζ:
«Ε δμοθεζά ιαξ είκαζ δφζημθδ, πνδζζιμπμζμφιε ιεβάθα ιδπακήιαηα, δμοθεφμοιε ζε
πχνμοξ ιε πμθφ παιδθέξ εενιμηναζίεξ, δζαπεζνζγυιαζηε ηνυθζια, θμνηχκμοιε αανζά
ακηζηείιεκα βζ‟ αοηυ ηαζ πνέπεζ κα θεζημονβμφιε ζε υηζ ηάκμοιε ιε αζθάθεζα. Πνέπεζ κα
ζοκηδνμφιε ηα ιδπακήιαηα ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ πμο έπμοιε θάαεζ ηαζ κα πνμζέπμοιε
ηζξ πζκαηίδεξ αζθαθείαξ, βζαηί αθθζχξ ιπμνεί κα βίκεζ αηφπδια, ή αηυιδ κα ιδκ
ζοκηδνήζμοιε θυβς αιέθεζαξ ζςζηά ηάπμζα πνμσυκηα ηαζ ηυηε ηα πνάβιαηα εα είκαζ πμθφ
δφζημθα βζα ειάξ ηαζ βζα πάνα πμθθμφξ άθθμοξ ακενχπμοξ».




3.3 Οηάδην Γ’: Νξνζδηνξηζκφο ησλ ππνζεκάησλ θαη ησλ θξηηηθψλ εξσηεκάησλ
Κζ εηπαζδεουιεκμζ εζηίαζακ ηονίςξ ζημ πςξ επζηοβπάκεηαζ δ αζθάθεζα ηαζ δ οβζεζκή ζηδκ
ενβαζία. Ώκέθενακ επίζδξ υηζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο εα ζοιαεί ηάπμζμ αηφπδια ή
βεκζηυηενα εάκ πνμηφρεζ ηάπμζμ εέια ζπεηζηυ ιε ηδκ οβζεζκή ηαζ ηδκ αζθάθεζα εα
οπάνπμοκ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ πνμξ πάζα ηαηεφεοκζδ (ενβμδμζία ηαζ ενβαγυιεκμζ). Κ
πνμαθδιαηζζιυξ ηδξ πνχηδξ μιάδαξ επζηεκηνχεδηε ηονίςξ ζηδκ επζαεαθδιέκδ ζοκδνμιή
ημο ενβμδυηδ ηαζ ηδξ δεφηενδξ μιάδαξ ζηδκ ηαεμνζζηζηή ζοκδνμιή ηςκ ενβαγμιέκςκ.
Εαηυπζκ ζογδηήζεςξ πνμέηορακ δφμ οπμεέιαηα πνμξ δζενεφκδζδ:
Γ αθθδθελάνηδζδ ενβαγμιέκςκ ηαζ ενβμδμηχκ βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ ηδξ
οβζεζκήξ ζημκ πχνμ ενβαζίαξ.
Γ ηάνπςζδ ηςκ ςθεθεζχκ ηδξ ελαζθάθζζδξ ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ ηδξ οβζεζκήξ ζημκ πχνμ
ενβαζίαξ.
ΐάζεζ ηςκ οπμεειάηςκ αοηχκ δζαηοπχκμκηαζ ηα αηυθμοεα ηνζηζηά ενςηήιαηα πμο
ακηζζημζπμφκ ζημ 1° ηαζ ζημ 2° οπυεεια:
Α «Ηπμνεί μ ενβαγυιεκμξ κα επζηφπεζ ηδκ αζθάθεζα ηαζ ηδκ οβζεζκή ζηδκ ενβαζία πςνίξ
ηδκ ζοκδνμιή ημο ενβμδυηδ, αθθά ηαζ ακηζζηνυθςξ;»
Β «Λμζμοξ ελοπδνεηεί δ δζαζθάθζζδ ηςκ αβαεχκ ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ ηδξ οβζεζκήξ;»
3.4. Οηάδην Δ’: Γπηινγή ησλ έξγσλ ηέρλεο θαη ζπζρέηηζε ηνπο κε ηα θξηηηθά
εξσηήκαηα
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Γζα ηδκ επελενβαζία ηςκ ακςηένς ηνζηζηχκ ενςηδιάηςκ, ηαηυπζκ ηδξ ζπεηζηήξ
δζενεφκδζδξ πμο πναβιαημπμζήεδηε, επεθέβδζακ κα πνμηαεμφκ ζημοξ επζιμνθμφιεκμοξ
ηαζ έβζκακ ηεθζηχξ απυ ημζκμφ απμδεηηά ηα παναηάης ένβα:
1ν έξγν (εηθαζηηθφ)

Γηθόλα 1. Γνβάηεξ πμο ζπάκε πέηνεξ

Ξίηθμξ
Εαθθζηέπκδξ
Παναηηδνζζηζηά
Έημξ
Ημοζείμ

Λδβή

Νίλαθαο 1. Οηνηρεία 1νπ έξγνπ
Γνβάηεξ πμο ζπάκε πέηνεξ
Γθηζηάβ Ηνπξκπέ
Αθαζμβναθία
1849
Λζκαημεήηδ ηδξ Δνέζδδξ (ςξ ημ 1945 μπυηε ηαζ ηαηαζηνάθδηε,
ιαγί ιε ηδκ πζκαημεήηδ, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο ΐ΄ Λαβημζιίμο
Λμθέιμο)
Ώκαηηήεδηε ζηζξ 28/4/2017 απυ
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGLB102/132/962,3473/

Κ Γάθθμξ ηαθθζηέπκδξ Γθηζηάβ Ηνπξκπέ ήηακ μ παηέναξ ημο νεαθζζηζημφ ηζκήιαημξ
ηδξ γςβναθζηήξ. Ζασηυξ άκενςπμξ επακαζηάηδξ, ζμζζαθζζηήξ, εκάκηζα ζηα εοηεθή αζηζηά
πνυηοπα ηαζ ζημ ηαηεζηδιέκα «εέθς» ηςκ αηαδδιασηχκ. Γειάημξ αοημπεπμίεδζδ,
απεζηυκζζε, ιέζα ζηα ένβα ημο, ημ πμθζηζηυ ηαζ ημζκςκζηυ βίβκεζεαζ ηδξ επμπήξ ημο ιε
αιεζυηδηα ηαζ ςιυηδηα, βκςνίγμκηαξ ηαθά υηζ γμφζε ζε ιζα ζηθδνή επμπή βειάηδ ιε
πυκμ, ιε θηχπζα ηαζ απεθπζζία. (Ιέζηενκμο, 2013).
Κ πίκαηαξ ζοκδέεηαζ ηαζ ιε ηα δφμ ηνζηζηά ενςηήιαηα. Ώθεκυξ μ ενβαζζαηυξ πχνμξ
δεκ πθδνεί ηακέκα ηακυκα αζθαθείαξ (θεανιέκα ενβαθεία, εκδφιαηα, οπμδήιαηα) ηαζ δεκ
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οπάνπεζ ηαιία ιένζικα βζα ζοκεήηεξ (ζημ ιέζς ηδξ δελζάξ πθεονάξ ανίζηεηαζ παναηδιέκμ
ημ θαβδηυ ζε ιία ιζζάκμζπηδ πφηνα, ηα ζφκενβα εζηζάζεςξ παναηδιέκα δίπθα ζημ ρςιί
ηαζ πθήνςξ εηηεεεζιέκα ζημ πενζαάθθμκηα πχνμ). Αίκαζ ειθακέξ υηζ μ ενβμδυηδξ δεκ
εκδζαθένεηαζ βζα ηίπμηε, εζδζηυηενα ημπμεεηχκηαξ ζζημνζηά ηδκ δδιζμονβία ημο πίκαηα
(θίβμ ιεηά ηδκ αζμιδπακζηή επακάζηαζδ) είκαζ ηαηακμδηυ μζ ενβάηεξ εεςνμφκηαζ
ακαθχζζιμζ. ιςξ ηαζ μζ ίδζμζ μζ ενβάηεξ δεκ εκδζαθένμκηαζ βζα μηζδήπμηε ηαευηζ μ
ζοκδοαζιυξ ηδξ θηχπζαξ, ηδξ έθθεζρδξ παζδείαξ ηαζ ηδξ ελαεθίςζδξ ημοξ έπεζ μδδβήζεζ ζε
απμηηήκςζδ. Ώθεηένμο δ έθθεζρδ ηδξ δζαζθάθζζδξ ηςκ ζοκεδηχκ οβζεζκήξ ηαζ αζθαθείαξ
ελοπδνεηεί ιυκμ ημκ ενβμδυηδ ηαευηζ πςνίξ ημ ηυζημξ ηδξ αοηυ ηαζ ιε ημ δεδμιέκμ υηζ μζ
ενβάηεξ είκαζ αθχζζιμζ ιεβζζημπμζείηαζ ημ ηένδμξ ημο.

2ν έξγν (εηθαζηηθφ)

Γηθόλα 2. Βζμιδπακζηέξ ημζπμβναθίεξ ημο Κηδηνυζη

Ξίηθμξ
Εαθθζηέπκδξ
Παναηηδνζζηζηά
Έημξ
Ημοζείμ
Λδβή

Νίλαθαο 2. Οηνηρεία 2νπ έξγνπ
ΐζμιδπακζηέξ ημζπμβναθίεξ ημο Θηδηνυζη
Θηζέβημ Μζαένα
Ξμζπμβναθία
1932-1933
Δκζηζημφημ ηαθχκ ηεπκχκ ημο Θηδηνυζη
Ώκαηηήεδηε ζηζξ 28/4/2017 απυ
http://projourno.org/2013/12/keep-calm-and-carry-on-detroitsveteran-entrepreneur-marches-on/
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Ξμ δεφηενμ ένβμ απμηεθεί ηιήια ηςκ ΐζμιδπακζηχκ Ξμζπμβναθζχκ ημο Θηζηνυζη ιίαξ
ζεζνάξ είημζζ επηά ένβςκ ημο ιελζηακμφ ηαθθζηέπκδ Θηζέβημ Μζαένα, ειπκεοζιέκα απυ ηδ
αζμιδπακία ηδξ Ford Motor Company. Λενζαάθθμοκ ημ πχνμ ημο Δκζηζημφημο Ξεπκχκ ημο
Θηζηνυζη, εεςνμφκηαζ απυ ηα πζμ επζηοπδιέκμ ένβμ ημο ηαθθζηέπκδ ηαζ απμηεθμφκ πθέμκ
Αεκζηυ Ένβμ Κνυζδιμ ηςκ Γ.Λ.Ώ. (Ηπμγχκδ, 2015)
Αδχ ηαζ πάθζ παναηδνείηαζ ιία ζφκδεζδ ηαζ ιε ηα δφμ ηνζηζηά ενςηήιαηα ακ ηαζ
οθίζηακηαζ πίεζδ μζ ενβαγυιεκμζ (έκα ιεβάθμ ημιιάηζ ηδξ ημζκςκίαξ, ζημ ιέζμ ημο πίκαηα,
ημοξ παναημθμοεεί), εκημφημζξ μζ ζοκεήηεξ είκαζ ηαθφηενεξ. Κζ ενβάηεξ θμνάκε ζημθέξ,
πνμζηαηεοηζηά βοαθζά ηαζ ηάπμζμζ απ‘ αοημφξ βάκηζα, οπάνπεζ ενβμδδβυξ (μ ηφνζμξ ιε ημ
διίρδθμ ηαπέθμ πμο εθέβπεζ αθθά ηαζ αμδεά ημοξ ενβάηεξ). Κπυηε ζίβμονα ζοκδνάιεζ μ
ενβμδυηδξ πανέπμκηαξ ηα ιέζα αθθά ηαζ ηδκ επζζηαζία ημο ενβμδδβμφ αθθά ηαζ μ
ενβαγυιεκμξ, ιζαξ ηαζ ηδνεί ηα ιέηνα αζθαθείαξ ηαζ οβζεζκήξ. Πνεζάγεηαζ κα βίκεζ ηζ άθθδ
δμοθεζά αθθά ακαθμβζγυιεκμζ υηζ ακαθενυιαζηε ζηα έηδ 1932-1933 θίβμ ιεηά ημ
μζημκμιζηυ ηναπ ημο 1929 εα πνέπεζ κα είιαζηε ζηακμπμζδιέκμζ. ζμκ αθμνά βζα ημ πμζμξ
ηενδίγεζ εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υθμζ ιζα ηαζ μζ ενβαγυιεκμζ απμθαιαάκμοκ ηαθέξ ηαζ
πμζμηζηέξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ηαεχξ ηαζ μ ενβμδυηδξ ςθεθείηαζ απυ ημοξ
ζηακμπμζδιέκμοξ ενβαγμιέκμοξ πμο εα ημο απμδχζμοκ ηα ιέβζζηα, ηαευηζ υπςξ θαίκεηαζ
ζημ ένβμ δμοθεφμοκ μιαδζηά ζακ έκα ηαθμημονδζζιέκμ νμθυζ.
3ν έξγν (θηλεκαηνγξαθηθφ)

Ξίηθμξ
Νηδκμεέηδξ
Δζάνηεζα
Έημξ παναβςβήξ

Γηθόλα 3. Ιμκηένκμζ ηαζνμί
Νίλαθαο 3. Οηνηρεία 3νπ έξγνπ
Ημκηένκμζ ηαζνμί
Ξζάνθζ Ξζάπθζκ
87΄
1936
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Λνχηδ πνμαμθή
Πχνα παναβςβήξ
Απζθμβή
απμζπάζιαημξ
Λδβή

5 Φεανμοανίμο 1936 (Θέα Ουνηδ)
Γ.Λ.Ώ.
00:03:09 – 00:06:21 (Γ ζηδκή ζημ ενβμζηάζζμ)
Ώκαηηήεδηε ζηζξ 28/4/2017 απυ
https://www.youtube.com/watch?v=DfGs2Y5WJ14

Κζ Ημκηένκμζ Εαζνμί είκαζ ιία ηζκδιαημβναθζηή ηαζκία πμο ζηδκμεέηδζε, έβναρε ημ
ζεκάνζμ ημο θζθι ηαζ πνςηαβςκίζηδζε μ Ξζάνθζ Ξζάπθζκ. Νηδκ ηαζκία ειθακίγεηαζ μ
βκςζηυξ ιαξ αθδηάημξ ιε ημ παναηηδνζζηζηυ ημο ηαπέθμ ηαζ ιμοζηάηζ, πμο αβςκίγεηαζ κα
επζαζχζεζ ζημκ ιμκηένκμ ηαζ αζμιδπακμπμζδιέκμ ηυζιμ. Ξμ θζθι έπεζ ςξ θυκημ ημ ιεβάθμ
μζημκμιζηυ ηναπ ημο 1929 ηαζ απμηεθεί έκα ζαθέζηαημ ζπυθζμ ζηδκ απεβκςζιέκδ εφνεζδ
ενβαζίαξ ιέζα ζε ιζα ημζκςκία πμο ηθοδςκίγεηαζ ακάιεζα ζηδ «Νηφθθα» ηδξ ακενβίαξ ηαζ
ζηδ «Πάνοαδδ» ηδξ μζηηνήξ μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ ακενχπςκ, ηαεχξ ηαζ ζηζξ
πνμεηηάζεζξ αοηχκ. Λνμεηηάζεζξ υπςξ δ έκημκδ αζμιδπακμπμίδζδ ηαζ δ επζννμή αοηήξ
ηαηά ημκ Ξζάπθζκ ζηζξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ – υπςξ αοηέξ ηδξ θςνίδαξ παναβςβήξ.
Γ ηαζκία ζπμθζάγεζ ιε ζδζαίηενμ πζμφιμν ηζξ ζοκεήηεξ ηδξ επμπήξ ζηδκ μπμία
βονίζηδηε ηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ απυζπαζια ημοξ λέθνεκμοξ ενβαζζαημφξ νοειμφξ
ζοκδοαζιέκμοξ δοζηοπχξ ζοπκά ιε ηδ θηχπεζα, ηδκ ακενβία, ηζξ μζημκμιζηέξ ακζζυηδηεξ
ηαζ, μπςζδήπμηε, ηδκ ηονακκία ηδξ ιδπακήξ (Γαθακυπμοθμξ, 2007: 121). Ώκ ηαζ
ακαθενυιαζηε ζηδκ ίδζα επμπή ιε ημκ πίκαηα ημο Μζαένα, δ ηαζκία ημο Ξζάπθζκ είκαζ
βονζζιέκδ ημ 1936 ηέζζενα πνυκζα ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ένβμο «ΐζμιδπακζηέξ
ημζπμβναθίεξ ημο Θηδηνυζη», εκημφημζξ οπάνπεζ ιία εκηεθχξ δζαθμνεηζηή ακηίθδρδ ηςκ
πναβιάηςκ.
Έπμοιε ηαζ πάθζ ζοζπέηζζδ ηαζ ιε ηα δφμ ηνζηζηά ενςηήιαηα. Ξα ιέηνα αζθαθείαξ
ηαζ οβζεζκήξ απμοζζάγμοκ, μ ενβμδυηδξ αδζαθμνεί βζα ημκ ενβαγυιεκμ ιζα ηαζ ημκ αθέπεζ
ζακ έκα ημιιάηζ ηδξ βναιιήξ παναβςβήξ ακαθχζζιμ ηαζ εφημθα ακαπθδνχζζιμ, εκχ μ
ενβαγυιεκμξ ανίζηεηαζ ζε απυβκςζδ, εζδζηυηενα εθυζμκ ημ μζημκμιζηυ ηναπ ημο 1929
ήηακ πνυζθαημ, πνμζπαεεί κα επζαζχζεζ ιε ηάεε ηνυπμ ηαζ αδζαθμνεί ηζ αοηυξ ιε ηδ
ζεζνά ημο, αηυιδ ηαζ βζα ηζξ ζημζπεζχδεζξ ακενχπζκεξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ. Φοζζηά αοηυξ
πμο ηενδίγεζ είκαζ ιυκμ μ ενβμδυηδξ, μ μπμίμξ επεκδφεζ ιυκμ ζηδκ πίεζδ ηςκ
ενβαγμιέκςκ, ιέζς ημο αοηανπζημφ ενβμδδβμφ, ημο βνήβμνμο νοειμφ ζηδκ βναιιή
παναβςβήξ, ηδξ μευκδξ ιέζς ηδξ μπμίαξ πνμαάθθεηαζ ηαζ πζέγεζ ζε ηάεε πχνμ, αθθά
ζίβμονα υπζ ζηδκ ελαζθάθζζδ ζοκεδηχκ ηαζ οβζεζκήξ ηαζ αζθαθείαξ, ηαευηζ
ακηζιεηςπίγμκηαξ ςξ ακαθχζζιμοξ ημοξ ενβαγμιέκμοξ ηενδίγεζ πενζζζυηενμ.
Νίλαθαο 4. Ούλδεζε έξγσλ ηέρλεο κε ηα θξηηηθά εξσηήκαηα
Γπηιεγκέλα έξγα ηέρλεο
Ούλδεζε κε ηα θξηηηθά εξσηήκαηα

1° Ανβάηεξ πμο ζπάκε πέηνεξ
2° ΐζμιδπακζηέξ ημζπμβναθίεξ ημο Θηδηνυζη
3° Ημκηένκμζ ηαζνμί

Α
√
√
√

Β
√
√
√

3.5. Οηάδην Γ’: Γπεμεξγαζία ησλ έξγσλ ηέρλεο θαη ζπζρέηηζε ηνπο κε ηα θξηηηθά
εξσηήκαηα
Εαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ δζδαζηαθίαξ οπήνπε επανηήξ πνυκμξ κα επελενβαζεμφκ υθα ηα
ένβα, αθθά πθέμκ ςξ ιία μιάδα. Νημ πνχημ ένβμ «Ανβάηεξ πμο ζπάκε πέηνεξ»,
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πνδζζιμπμζήεδηε δ ηεπκζηή Visible Thinking. Κζ εηπαζδεουιεκμζ ελέθναζακ ηζξ απυρεζξ
ημοξ: «Κζ ενβάηεξ είκαζ ναηέκδοημζ ηαζ απνμζηάηεοημζ», «Ξμ θαβδηυ ημοξ είκαζ
παναπεηαιέκμ ζημ πχια», «Ξα ενβαθεία είκαζ θεανιέκα», «Δεκ οπάνπεζ ηάπμζμξ
επζζηάηδξ ζημ ένβμ», «Κ δεφηενμξ ενβάηδξ θαίκεηαζ ακήθζημξ». Ώημθμφεςξ
ζοζπεηίζεδηακ μζ παναηδνήζεζξ ηαζ ηα ζοιπεναζιάηςκ ιε ηα ηνζηζηά ενχηδια ηαζ
δυεδηακ πενεηαίνς πθδνμθμνίεξ βζα ημκ ηαθθζηέπκδ, ημ ένβμ αθθά ηαζ βεκζηυηενα βζα ηα
εζηαζηζηά ένβα (Ευηημξ, 2012: 65-67).
Ξμ εζηαζηζηυ ένβμ «ΐζμιδπακζηέξ ημζπμβναθίεξ ημο Θηδηνυζη» επελενβάζεδηε ιε ηδκ
ηερληθή ησλ 4 θάζεσλ ηνπ Perkins. Νηυπμξ απμηεθμφζε ανπζηχξ, ζηδκ πνχηδ θάζδ δ
δζενεφκδζδ ημο πίκαηα ιε ενςηήζεζξ υπςξ: «Ξζ αθέπεηε; Ξζ ημ ζδζαίηενμ παναηδνείηε; Νε
πμζα επμπή ιαξ παναπέιπεζ ημ ένβμ;». Νηδ δεφηενδ, δ πνμζπάεεζα επζηεκηνχεδηε ζημ κα
παναηδνήζμοκ μζ εηπαζδεουιεκμζ πζμ ειπενζζηαηςιέκα ημ ένβμ, ακ οπάνπεζ ηάηζ ημοξ
εηπθήζζεζ ή ημοξ παναλεκεφεζ. Νηδκ ηνίηδ ειααεφκαιε ζε ζοβηεηνζιέκα ζδιεία πμο
ελέπθδλακ ηαζ ζημοξ ζοιαμθζζιμφξ ημοξ. Εαζ ζηδκ ηέηανηδ θάζδ ζημκ επακέθεβπμ ηαζ
ζηδκ ζφκμρή υθςκ υζςκ ακαηαθοθεήηακ. Ώκαβκςνζζηήηακ μζ νυθμζ ηςκ ακενχπςκ πμο
ειθακίγμκηαζ ζηδκ ημζπμβναθία, ηα ζοκαζζεήιαηα πμο απμπκέμοκ, δ ηίκδζδ ιέζα ζημ
πχνμ ηαεχξ ηαζ δ δμιή. Νηδ ζοκέπεζα ηα ζοιπενάζιαηα ζοζπεηίζεδηακ ιε ηα ηνζηζηά
ενςηήιαηα ηαζ ακαθενεήηαιε ηαζ ζηα ζημζπεία ημο ένβμο (Ευηημξ, 2012: 43-47).
Ξμ ηζκδιαημβναθζηυ ένβμ «Ημκηένκμζ ηαζνμί» ημ ιεθεηήζαιε ιε ηδκ ηεπκζηή Visible
Thinking. Κζ επζιμνθμφιεκμζ δζαπίζηςζακ ηα παναηάης: «Κζ ενβάηεξ θαίκμκηαζ
ελαεθζςιέκμζ», «Ξμ αθεκηζηυ είκαζ πακηαπμφ πανχκ», «Γ ενβαζία είκαζ ιμκυημκδ ηαζ
ημοναζηζηή», «Δεκ οπάνπεζ θεπηυ ακάπαοθαξ», «Κζ ενβμδδβμί είκαζ αοηανπζημί» ηαζ «Κζ
παθζμί ενβάηεξ κμιίγμοκ πςξ έπμοκ ελμοζία ηαζ πζέγμκηαξ ημοξ κευηενμοξ πζζηεφμοκ υηζ
έηζζ εα απμηηήζμοκ πενζζζυηενδ αλία». Ξέθμξ ζοκδέεδηακ ηα ζοιπενάζιαηα ιε ηα
ηνζηζηά ενχηδια ηαζ ακαθενεήηαιε πενζζζυηενμ ζημ ένβμ ηαζ ηδ ζδιαζία ημο.
Εαηυπζκ ηδξ επελενβαζίαξ ηςκ ένβςκ δζαπζζηχεδηε υηζ ειπθμοηίζηδηακ μζ ανπζηέξ
απυρεζξ ηαζ πνμπςνήζαιε ζημ επυιεκμ ζηάδζμ.
3.6. Οηάδην Οη’: Ηξηηηθφο αλαζηνραζκφο θαη απνηίκεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο
ηθαλφηεηαο γηα θξηηηθφ/δεκηνπξγηθφ ζηνραζκφ
Ν‘ αοηυ ημ ζηάδζμ αοηυ μζ επζιμνθμφιεκμζ, ηθήεδηακ πάθζ ςξ δφμ μιάδεξ κα απακηήζμοκ
βναπηχξ ζημ ανπζηυ ενχηδια: «Λμζα πζζηεφεηε υηζ είκαζ δ ζπέζδ ημο ενβαγυιεκμο αθθά
ηαζ ημο ενβμδυηδ, ιε ηδκ αζθάθεζα ηαζ ηδκ οβζεζκή ζημκ πχνμ ενβαζίαξ;» έπμκηαξ πθέμκ
ηαηακμήζεζ ηαζ υηζ είπε εζπςεεί ζηα πνμδβμφιεκα ζηάδζα. Ηυθζξ μθμηθδνχεδηε δ βναπηή
δζαδζηαζία μ εηπνυζςπμξ ηδξ πνχηδξ μιάδαξ δζάααζε ηδκ εκδιενςιέκδ πθέμκ άπμρδ:
«Ε αζθάθεζα ηαζ δ οβζεζκή ζηδκ ενβαζία πνεζάγεηαζ ζοκενβαζία. Ο ενβμδυηδξ πνέπεζ
κα ιαξ πανέπεζ ηα ιέζα ηαζ ηζξ ιεευδμοξ ηζ ειείξ πνέπεζ κα είιαζηε πνμζεηηζημί, ηοπζημί
ηαζ ιε αίζεδια εοεφκδξ. Σμ κα είιαζηε αζθαθείξ ζηδκ δμοθεζά ηαζ κα έπμοιε ηαθέξ
ζοκεήηεξ οβζεζκήξ είκαζ ηάηζ πμο ςθεθεί υθμοξ ιαξ, ενβαγυιεκμοξ ηαζ ενβμδυηεξ βζ‟ αοηυ
ηαζ είκαζ ηαθυ κα πνμζπαεήζμοιε υθμζ ιαγί».
Ώκηζζημίπςξ μ εηπνυζςπμξ ηδξ δεφηενδξ μιάδαξ ιαξ ακαημίκςζε ηδκ
ζοιπθδνςιέκδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ανπζηή άπμρδ ημοξ:
«Ε δμοθεζά ιαξ είκαζ δφζημθδ, πνδζζιμπμζμφιε ιεβάθα ιδπακήιαηα, δμοθεφμοιε ζε
πχνμοξ ιε πμθφ παιδθέξ εενιμηναζίεξ, δζαπεζνζγυιαζηε ιεηαλφ άθθςκ ηνυθζια,
θμνηχκμοιε αανζά ακηζηείιεκα, βζ‟ αοηυ ηαζ πνέπεζ κα θεζημονβμφιε ζε υηζ ηάκμοιε ιε
αζθάθεζα ηαζ ζεαυιεκμζ ημοξ ηακυκεξ οβζεζκήξ, αλζμπμζχκηαξ ηαζ ζοκδοάγμκηαξ ημοξ
πυνμοξ πμο ιαξ πανέπεζ δ ενβμδμζία ιε ηδκ δζηή ιαξ ζοκέπεζα ηαζ ηοπζηυηδηα. Πνέπεζ κα

440

ζοκηδνμφιε ηα ιδπακήιαηα ζφιθςκα, ιε ηζξ μδδβίεξ πμο έπμοιε θάαεζ ηαζ κα πνμζέπμοιε
ηζξ πζκαηίδεξ αζθαθείαξ πμο έπεζ ημπμεεηήζεζ μ οπεφεοκμξ ηδξ εηαζνείαξ, ηα πνςηυημθθα
δζαπείνζζδξ ηαζ ημο ηακυκεξ οβζεζκήξ, βζαηί αθθζχξ ιπμνεί κα ζοιαεί ηάπμζα αθθμίςζδ, έκα
αηφπδια ή ιία αθάαδ ηαζ ηυηε ηα πνάβιαηα εα είκαζ πμθφ δφζημθα βζα υθμοξ. Γκχ εθυζμκ
υθα ααίκμοκ μιαθχξ, θυβς ηδξ ημζκήξ πνμζπάεεζαξ ενβαγμιέκςκ ηαζ ενβμδμηχκ,
μηζδήπμηε πνμηφρεζ εα είκαζ πνμξ υθεθμξ ημο ζοκυθμο».
Νίλαθαο 5. Ιεηαβνιή ησλ απόςεσλ ησλ επηκνξθνύκελσλ
Α/Α Μκάδσλ
Οηελ έλαξμε
Οηε ιήμε
Δηαθνξά
1ε
1
2
1
2ε
1
2
1
Ιέζνο Όξνο
1
2
1
Πειεηώλνληαο θαη ην έθην ζηάδην, δηαπηζηώλνπκε όηη νη επηκνξθνύκελνη καο,
έρνπλ έξζεη θνληά ζε θάζε νκάδα ζε δύν απόςεηο, ελώ αξρηθώο αζπάδνληαλ κόλν
κία εμ’ απηώλ. Έηζη βειηηώζεθαλ ζε πιεξόηεηα θαη ζθαηξηθόηεηα θαηά κία πιένλ
άπνςε, ζε ζρέζε κε ηε ζηάζε ηνπο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ επηκνξθσηηθνύ
πξνγξάκκαηνο.
3.7. Αλαζθφπεζε
Γ δζάνηεζα ηδξ δζδαζηαθίαξ δζήνηδζε ηέζζενζξ δζδαηηζηέξ χνεξ. Ξζξ δφμ πνχηεξ χνεξ
αζπμθδεήηαιε ιε ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ακάβηδξ βζα ηδκ ηνζηζηή δζενεφκδζδ ημο εέιαημξ
ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ ηδξ οβζεζκήξ ζηδκ ενβαζία. Ξδκ ηνίηδ χνα ιε ηδκ έηθναζδ ηςκ
απυρεςκ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ οπμεειάηςκ ηαζ ηςκ ηνζηζηχκ
ενςηδιάηςκ ηαζ ζηδκ επζθμβή ηςκ ένβςκ ηέπκδξ ηαζ ηδκ ανπζηή ζοζπέηζζδ ημοξ ιε ηα
ηνζηζηά ενςηήιαηα. Ξέθμξ ηδκ ηέηανηδ χνα έβζκε δ επελενβαζία ηςκ ένβςκ ηέπκδξ, δ
ηεθζηή ζοζπέηζζδ ημοξ ιε ηα ηνζηζηά ενςηήιαηα, μ ηνζηζηυξ ακαζημπαζιυξ ηαζ δ
απμηίιδζδ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ ζηακυηδηαξ βζα ηνζηζηυ ηαζ δδιζμονβζηυ ζημπαζιυ.
Νίλαθαο 6. Ηαηακεξηζκόο ρξόλνπ
1ε θαη 2ε δηδαθηηθή ώξα
Α’ ζηάδην ηεο κεζόδνπ
3ε δηδαθηηθή ώξα
Β’, Γ’ θαη Δ’ ζηάδην ηεο κεζόδνπ
4ε δηδαθηηθή ώξα
Γ’ θαη Οη’ ζηάδην ηεο κεζόδνπ
4. οιπενάζιαηα
Ηεθεηχκηαξ ηζξ απυρεζξ πνμηφπηεζ πθέμκ υηζ ζημ ηέθμξ ηδξ δζδαζηαθίαξ μζ ενβαγυιεκμζ
ζηέθηδηακ πζμ ηνζηζηά ηαζ δδιζμονβζηά. Έηζζ ζοιπθδνχκμκηαξ ηαζ ειπθμοηίγμκηαξ ηζξ
ανπζηέξ ημοξ απυρεζξ πνμέηορε έκα πθδνέζηενμ απμηέθεζια, ακηθχκηαξ αοηήκ ηδκ
πθδνυηδηα ημο απυ ηδκ βκχζδ, ηδ ζφβηνζζδ ηαζ ηδ ζηέρδ.
Λαναηδνχκηαξ ζοβπνυκςξ, ημ πυζμ εκηοπςζζαηά ήηακ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ
ιεευδμο, ημοθάπζζημκ ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ δζαθαίκεηαζ υηζ εκδεπμιέκςξ εα ήηακ
πμθφ πνήζζιδ δ ακηαθθαβή απυρεςκ ηαζ ειπεζνζχκ ιεηαλφ ηςκ εηπαζδεοηχκ πμο
εθάνιμζακ ηδ ιέεμδμ, χζηε κα πνμπςνήζμοιε ζε δζενβαζίεξ αοημιυνθςζδξ, πανάθθδθα
ιε ηδκ εθανιμβή ηδξ.
Ξέθμξ μνιχιεκμζ απυ ημκ εκεμοζζαζιυ, ημ εκδζαθένμκ ηαζ ηδκ ηενάζηζα απήπδζδ
πμο δζαπζζηχεδηε κα έπεζ δ ιέεμδμξ ζημ ζφκμθμ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ, δδιζμονβείηαζ έκα
αίζεδια αζζζμδμλίαξ ηαζ εθμνίαξ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ ηαζ ζε πμθθά ακηζηείιεκα, ηαεχξ
επίζδξ ηαζ ζε δζαθμνεηζημφξ επζιμνθμφιεκμοξ. Κνιχιεκμζ υιςξ υπζ απυ ημκ
εκεμοζζαζιυ βζα ιζα εφημθδ θφζδ ελαζθαθζζιέκδξ απμδμπήξ, αθθά απυ ηδκ πίζηδ ζε ιία
ζδακζηή μδυ βζα ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ βκχζδξ, ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηαζ ηδξ ζθαζνζηυηδηαξ.
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Νεξίιεςε
Ηέζα απυ ηα αζαθία, μζ ιαεδηέξ ιεηαθένμκηαζ ζε ηυπμοξ ηαζ πνυκμοξ ιαηνζκμφξ ια ηαζ ημκηζκμφξ,
παναιοεέκζμοξ, αθθά ηαζ πναβιαηζημφξ. θμ ημ ζπμθείμ είκαζ ζε ιία ζοκεπή δνάζδ... Γ ιονςδζά
ηςκ ηαζκμφνβζςκ αζαθίςκ πθδιιονίγεζ ημοξ δζαδνυιμοξ… Εαζ υθα βίκμκηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ
πνμζπάεεζαξ ηαθθζένβεζαξ ηδξ θζθακαβκςζίαξ ηςκ παζδζχκ. Ώπμηεθεί ημζκή παναδμπή υηζ, ζημ
Θδπζαβςβείμ ηαζ ημ Δδιμηζηυ Νπμθείμ, ηα θμβμηεπκζηά ηείιεκα αλζμπμζμφκηαζ ςξ οθζηυ βζα κα
εκενβμπμζήζμοκ ημ παζδί ζημ κμδηζηυ, αζζεδηζηυ ηαζ ημζκςκζημζοκαζζεδιαηζηυ επίπεδμ. Γ
ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ πναβιαηεφεηαζ ηδκ επζηαηηζηυηδηα ηαθθζένβεζαξ ηδξ θζθακαβκςζίαξ ζημ
πχνμ ημο ζπμθείμο, αθμφ εεςνείηαζ υηζ δ αβάπδ βζα ημ αζαθίμ έπεζ ζδιακηζηυ ακηίηηοπμ ζημ παζδί.
Νοβηεηνζιέκα, δίδεηαζ μ μνζζιυξ ηδξ θζθακαβκςζίαξ ηαζ ελδβμφκηαζ μζ δοζημθίεξ πμο πνέπεζ κα
λεπενάζεζ μ εηπαζδεοηζηυξ ζηδκ εθανιμβή ηδξ ζημ ζπμθείμ, εκχ βίκεηαζ ιζα επζζηυπδζδ ηςκ
πνμβναιιάηςκ θζθακαβκςζίαξ πμο έπμοκ εθανιμζηεί ζηα εθθδκζηά Δδιμηζηά Νπμθεία. Ηάθζζηα,
βζα κα ηαηαζηεί δ ιεθέηδ πθδνέζηενδ, δζενεοκάηαζ δ εέζδ πμο ηαηέπεζ δ θζθακαβκςζία ζηδκ
Λνςημαάειζα Αηπαίδεοζδ ηδξ Δακίαξ, ζηεπηυιεκμζ υηζ δ Δακία είκαζ ιζα πχνα ιε ανηεηέξ
ζδεμθμβζηέξ δζαθμνέξ ιε ηδκ Αθθάδα ηαζ υηζ ηα εονήιαηα εα ήηακ ανηεηά εκδζαθένμκηα.
Λανάθθδθα, πνμηείκμκηαζ ηάπμζεξ παζδαβςβζηέξ πναηηζηέξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ, ιε ζηυπμ ηδκ
άκεζζδ ηδξ θζθακαβκςζίαξ ζημ ζπμθείμ. Εαηαθήβμκηαξ, βίκεηαζ ιζα πνμζπάεεζα εθανιμβήξ ηαζ
πανμοζίαζδξ θζθακαβκςζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ -ζφιθςκα ιε ημ ηοηθζηυ ιμκηέθμ δζδαζηαθίαξ –
πάκς ζε ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ πμο αθμνά ζηδ δζαθμνεηζηυηδηα, έπμκηαξ οπυρδ υηζ δ θμβμηεπκία
επςάγεζ ηαζ ιεηαθαιπαδεφεζ ήεδ, αλίεξ ηαζ πακακενχπζκα ιδκφιαηα πμο μ εηπαζδεοηζηυξ έπεζ ηδ
δοκαηυηδηα κα πνδζζιμπμζήζεζ ςξ εθαθηήνζμ έκημκδξ ζηέρδξ ηαζ πνμαθδιαηζζιμφ.
Θέμεηο θιεηδηά: θζθακαβκςζία, δνάζεζξ, δοζημθίεξ εθανιμβήξ, δζαθμνεηζηυηδηα

1. Γηζαγσγή
Ξα παζδζά ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ημ αζαθίμ απυ πμθφ ιζηνή δθζηία, υηακ μζ βμκείξ ημοξ ημφξ
δζάααγακ ηάπμζμ παναιφεζ βζα κα ημζιδεμφκ ή αηυια ηαζ υηακ λεθφθθζγακ ηάπμζμ αζαθίμ
ζοκηνμθζά ιε ημοξ παππμφδεξ ιμθμκυηζ δεκ βκχνζγακ ακάβκςζδ. Νημ ελςηενζηυ
οπάνπμοκ αηυιδ ηαζ πνμβνάιιαηα ιφδζδξ ζηδκ ακάβκςζδ ήδδ απυ ηδ ανεθζηή δθζηία,
υπμο κμζμηυιεξ δζακέιμοκ ζε κέεξ ιδηένεξ εζδζηά δζαιμνθςιέκα έκηοπα ιε ζζημνίεξ,
πμζήιαηα ηαζ παναιφεζα. (Εανπυγδθμο, 1994) Ώπυ ηα παναπάκς, ζοιπεναίκμοιε υηζ δ
ακάβκςζδ αζαθίςκ εεςνείηαζ ηαίνζαξ ζδιαζίαξ ηαζ ζφιθςκα ιε ημκ μνζζιυ ηδξ ζδιαίκεζ
επζημζκςκία ιε ημκ εαοηυ ιαξ ηαζ ιε ημ ηείιεκμ, πμο απμηεθεί ηαηά ημκ Roland Barthes
(1977) έκα «αββείμ δζάποζδξ» ακηζεέζεςκ, ιε ηζξ μπμίεξ ηένπεζ. ΐέααζα, ημ γήηδια είκαζ δ
δδιζμονβζηή ακάβκςζδ, δ ηςδζημπμίδζδ δδθαδή ηςκ ηεζιέκςκ ζπεδυκ αζοκείδδηα ηαζ δ
κμδηή πάναλδ εκυξ μθυηθδνμο ηυζιμο ιέζα ζημκ ηυζιμ ημο αζαθίμο απυ ημκ ακαβκχζηδ
(Scholes, 2005). Λθέμκ λεθεφβεζ ηακείξ απυ ηδκ ακάθοζδ ηαζ ηδκ ενιδκεία ημο ηεζιέκμο ηαζ
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πνμπςνά εκδεθεπχξ ζηδκ ακαηάθορδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ημο ηεκχκ, ηαεχξ ηαζ ηδ
δζαηεζιεκζηυηδηα πμο εκδέπεηαζ κα ημ παναηηδνίγεζ (Εαναηίηζζμξ, 2012). Νπεηζηά
πνυζθαηα ζοκακηά ηακείξ ημκ υνμ θζθακαβκςζία βζα κα δδθςεεί δ εεηζηά
πνμζδζμνζζιέκδ ζπέζδ ημο ακαβκχζηδ ιε ημ αζαθίμ, δ μπμία ααζίγεηαζ ζηα εκδζαθένμκηα
ηαζ ηζξ ακάβηεξ ημο (Makridis, 2011). Νημκ δζεεκή πχνμ πζμ αλζμπμζήζζιμξ είκαζ μ υνμξ
«ημζκςκζηυξ εββναιιαηζζιυξ» ηαζ αθμνά ηδκ αθθδθεπίδναζδ ημο παζδζμφ ιε ημ αζαθίμ,
ιέζα απυ πναηηζηέξ εββναιιαηζζιμφ ηυζμ ζε άηοπα υζμ ηαζ ζε εεζιμεεηδιέκα
πενζαάθθμκηα (Hall, Larson, Marsh, 2003). Νφιθςκα ιε ένεοκεξ πμο έπμοκ δζελαπεεί, ζε
πχνμοξ εεζιμεεηδιέκμοξ ηαζ ιδ πμο οπάνπμοκ εεηζηέξ ακαβκςζηζηέξ ζοκήεεζεξ, (π.π
βμκείξ πμο δζααάγμοκ, θέζπεξ ακάβκςζδξ η.η.θ) ηα παζδζά ακαπηφζζμοκ θζθακαβκςζηζηέξ
ζηάζεζξ ηαζ ζηδ ζηέρδ ημοξ απμηοπχκμκηαζ εεηζηά ακαβκςζηζηά πνυηοπα (Εαναηίηζζμξ,
2012). Γίκεηαζ εφημθα θμζπυκ ακηζθδπηυ υηζ πνυζςπα ηαζ θμνείξ βκςνίγμοκ ζημ παζδί ηδ
ιαβεία ημο αζαθίμο ηαζ ηδξ ακάβκςζδξ ηαζ είκαζ εηείκμζ πμο παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ
ζηδκ ακαβκςζηζηή ημο ελέθζλδ.
Ξδ ιεηάααζδ απυ ημ ζηάδζμ πμο μζ ζοββεκείξ επζθέβμοκ ηαζ αθδβμφκηαζ ζζημνίεξ ζηα
παζδζά, ζημ ζηάδζμ πμο ηα ίδζα δζααάγμοκ ημ θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ ηαζ ηαλζδεφμοκ ,
ακαθαιαάκεζ ημ ζπμθείμ. Ξμ ένβμ πμο έπεζ κα επζηεθέζεζ είκαζ δφζημθμ, ηαεχξ μζ ιζηνμί
ιαεδηέξ πθέμκ ηαθμφκηαζ κα αημθμοεήζμοκ ηάπμζμ πνυβναιια δζδαζηαθίαξ, κα
ζοκοπάνλμοκ ιε ζοκμιήθζηα ημοξ άημια ηαζ εκ μθίβμζξ κα θδζιμκήζμοκ ηδκ ακαβκςζηζηή
δζαδζηαζία εζδμιέκδ ιέζα απυ ηδ εαθπςνή ημο ζπζηζμφ ημοξ (Εαπθάκδ & Ξζανιμπμφθμο,
2004). Κ εηπαζδεοηζηυξ εα πνέπεζ κα δδιζμονβήζεζ ηίκδηνα ζημοξ ιαεδηέξ-ακαβκχζηεξ,
ηέημζα χζηε κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ υηζ ημ ηείιεκμ εκέπεζ βκςζημφξ ζοιαμθζζιμφξ,
πνμαθδιαηζζιμφξ ηαζ αλίεξ , αθμφ δ γςή ηαζ μ εζςηενζηυξ ροπζζιυξ ηςκ ιαεδηχκ ,
απμηεθμφκ ηδ αάζδ ημο. ΐέααζα εδχ πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ εα πνέπεζ κα είκαζ ζε
επαβνφπκδζδ βζα κα ακηαπμηνζεεί ζηα πμθθαπθά ηαζ πμζηίθα ακαβκςζηζηά πνυηοπα ημο
ζοκυθμο ηδξ ηάλδξ (Εαηζίηδ-Γηίααθμο, 2008).
ζμκ αθμνά ημ εθθδκζηυ Δδιμηζηυ Νπμθείμ, απυ ημ 2006 αθζενχκεηαζ πνχηδ θμνά
ζημ Δζαεειαηζηυ Ακζαίμ Λθαίζζμ Λνμβνάιιαημξ Νπμοδχκ ηδξ πχναξ ιαξ βζα ημ ιάεδια
ηδξ Θεμεθθδκζηήξ Γθχζζαξ, (Δζαεειαηζηυ Ακζαίμ Λθαίζζμ Λνμβνάιιαημξ Νπμοδχκ, 2006)
εζδζηυ ηεθάθαζμ πμο αθμνά ζηδ θμβμηεπκία , εκχ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ακηζηαηάζηαζδξ
ιένμοξ ηςκ ηεζιέκςκ ιε αοεεκηζηά ηείιεκα ηαζ ηαεζενχκεηαζ δ Αοέθζηηδ γχκδ πμο
πνμζθένεζ ζημκ εηπαζδεοηζηυ χνεξ πμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ βζα ηδ
θμβμηεπκία. Λανάθθδθα, ηα κέα ακεμθυβζα ειπθμοηίγμκηαζ ιε αλζυθμβα ηείιεκα
ζοβπνυκςκ ηαζ ηθαζζηχκ ζοββναθέςκ, βίκμκηαζ αζαθζμπνμηάζεζξ ηαζ πνμηείκμκηαζ
δναζηδνζυηδηεξ θζθακαβκςζίαξ ηαζ βζα ημοξ βμκείξ. Γ θμβμηεπκία ζοκδέεηαζ ιε υθα ηα
ιαεήιαηα ιέζα απυ αζςιαηζηέξ πναηηζηέξ ηαζ παναζκμφκηαζ μζ εηπαζδεοηζημί κα
εθανιυγμοκ δναζηδνζυηδηεξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ, κα πνμζηαθμφκ ζοββναθείξ ζημ πχνμ
ημο ζπμθείμο η.ά. Οπμβναιιίγεηαζ θοζζηά ζε αοηυ ημ ζδιείμ υηζ ειθακίγεηαζ ιενζηή
απμζφκδεζδ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Ζμβμηεπκίαξ απυ αοηυ ηδξ Θεμεθθδκζηήξ Γθχζζαξ,
πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ δεκ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα κα εηηζιδεεί δ μθυηδηα ημο
ιαεήιαημξ ηδξ Ζμβμηεπκίαξ, ιαηνζά απυ εεςνίεξ ηαζ βναιιαηζηά θαζκυιεκα. Ώπυ ημ
ζπμθζηυ έημξ 2010-2011 ημ Οπμονβείμ Λαζδείαξ, Δζα αίμο ιάεδζδξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ
πνμπχνδζε ζηδ εεζιμεέηδζδ ημο «Θέμο Νπμθείμο» ιε κέμ εκζαίμ ακαιμνθςιέκμ
εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια (Θέμ Νπμθείμ, 2011). Ηέζα ζ' αοηυ ηαεζενχεδηε μ εεζιυξ ηδξ
θζθακαβκςζίαξ βζα ηδκ πνχηδ ηαζ ηδ δεφηενδ ηάλδ ημο δδιμηζημφ, ιε αφλδζδ ηςκ ςνχκ
ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ απυ 9 ζε 10 χνεξ (ζηδκ επζπθέμκ χνα βζκυηακ ακάβκςζδ
θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ- θζθακαβκςζία). Νίβμονα αοηυ ήηακ έκα εεηζηυ ιέηνμ ςζηυζμ,

444

εφθμβμ είκαζ ημ ενχηδια βζαηί εεζιμεεηήεδηε πνυβναιια θζθακαβκςζίαξ ιυκμ βζα ηζξ
δφμ πνχηεξ ηάλεζξ ημο δδιμηζημφ ηαζ υπζ ηαζ βζα ηζξ επυιεκεξ, ζηζξ μπμίεξ ιεθεηχκηαξ ημ
πνυβναιια παναηδνεί ηακείξ, υηζ αολήεδηακ μζ χνεξ ηδξ Φοζζηήξ, ηςκ Ώββθζηχκ ηαζ ηδξ
Λθδνμθμνζηήξ.
πςξ ηαζ κα έπεζ δ ηαηάζηαζδ, δ κέα πνυηαζδ απυ ημ Οπμονβείμ εεςνήεδηε
ηαζκμηυιμξ ηαζ εθανιυζηδηε πνχηα δμηζιαζηζηά ζε 800 μθμήιενα δδιμηζηά ζπμθεία ,
αθθά δοζηοπχξ μζ ικδιμκζαηέξ πμθζηζηέξ ζηδ πχνα ιαξ μδήβδζακ ζε άνζδ ηδξ εθανιμβήξ
ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ ηδκ ζοκεπαηυθμοεδ ηαηάνβδζδ αηυια ηαζ ηςκ μθμήιενςκ
δδιμηζηχκ ζπμθείςκ ιε απμηέθεζια μζ υπμζεξ πνμζπάεεζεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ κα πάκε
ιάθθμκ παιέκεξ. Ώημθμφεςξ, είκαζ βζα ιία αηυιδ θμνά ζημ πένζ ημο εηπαζδεοηζημφ κα
αβκμήζεζ έζης ηαζ θίβμ ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ηαζ κα ηαθθζενβήζεζ θζθακαβκςζηζηέξ
ζηάζεζξ ζημοξ ιαεδηέξ ημο. Νδιεζχκεηαζ δε υηζ δ πχνα ιαξ, υκηαξ πχνα ιε ηενάζηζα
μζημκμιζηά πνμαθήιαηα, δεκ αημθμοεεί ημ πανάδεζβια άθθςκ εονςπασηχκ πςνχκ ,πμο
πανά ηα πνμαθήιαηα πμο ηζ εηείκεξ ακηζιεηςπίγμοκ, θαίκεηαζ κα πνμζπαεμφκ κα
ηαθθζενβήζμοκ ακαβκχζηεξ ιε αβάπδ βζα ημ αζαθίμ.
Νηδ ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ, απμθαζίζαιε κα αζπμθδεμφιε ιε ηδ εέζδ πμο ηαηέπεζ δ
θζθακαβκςζία ζηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ ηδξ Δακίαξ, ζηεπηυιεκμζ υηζ δ Δακία είκαζ
ιζα πχνα ιε ανηεηέξ ζδεμθμβζηέξ δζαθμνέξ ιε ηδκ Αθθάδα ηαζ υηζ ηα εονήιαηα εα ήηακ
ανηεηά εκδζαθένμκηα. Νε έκα βεκζηυ πθαίζζμ πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ ζηδ Δακία απυ ημ
1976 ημ Δδιμηζηυ Νπμθείμ ηαζ δ ηαηχηενδ ααειίδα ηδξ Δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ
εκμπμζήεδηακ ηαζ δδιζμφνβδζακ ηδκ εκκζάπνμκδ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ, ιε
πνμαζνεηζηά ημ δέηαημ ηαζ εκδέηαημ έημξ θμίηδζδξ, ημ θεβυιεκμ «folkeskole»
(Βήβμξ,1990). Ξμ «folkeskole» απμηεθεί έκα δδιυζζμ ζπμθείμ ιε υναια βζα ημζκςκζηή
ζζυηδηα (ιέπνζ πνυζθαηα ζηδ Δακία μζ ηαλζηέξ δζαθμνέξ ήηακ ειθακείξ ζε υθα ηα
επίπεδα), ιεηαθαιπάδεοζδ ημο εονςπασημφ πκεφιαημξ αθθά ηαζ υθςκ ηςκ αλζχκ ηδξ
ημζκςκίαξ ηδξ Δακίαξ (Ηαηεαίμο, 2007). Κζ αλίεξ ηδξ δδιμηναηίαξ ηαζ ηδ ζζυηδηαξ ηςκ
πμθζηχκ ήηακ εηείκεξ πμο έηακακ επζηαηηζηή ηδκ εκαζπυθδζδ ιε ηδ θμβμηεπκία ζηα
δακέγζηα ζπμθεία. Λαθαζυηενα ιυκμ μζ εφπμνμζ είπακ πνυζααζδ ζε βναπηά ηείιεκα , εκχ
μζ πενζζζυηενμζ πμθίηεξ ιάεαζκακ ιέζα απυ ηδκ πνμθμνζηή πανάδμζδ, βεβμκυξ πμο
χεδζε ηζξ πενζζζυηενεξ ηοαενκήζεζξ κα εεζπίζμοκ θζθακαβκςζηζηέξ ηάζεζξ έηζζ χζηε κα
βκςνίζμοκ υθμζ ημκ βναπηυ εεκζηυ ηαζ παβηυζιζμ πθμφημ (Tveit, 1991).
Ώνπζηά, ζε υθα ηα «folkeskole» οπάνπεζ οπμπνεςηζηά αζαθζμεήηδ, πθήνςξ
ελμπθζζιέκδ απυ ηναηζηά ημκδφθζα, δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ ζπεδυκ
ηαεδιενζκά, έπεζηα απυ πανυηνοκζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ , ιε αάζδ ηζξ ηθίζεζξ ηαζ ηα
εκδζαθένμκηα ημο ηαεεκυξ. Απζπνμζεέηςξ, ζημ ζπμθείμ ιεθεημφκ θμβμηεπκία παβηυζιζμο
αεθδκεημφξ , εκχ ένεοκεξ ζηδ πχνα δείπκμοκ υηζ ηζξ βκχζεζξ ημοξ πάκς ζηδ θμβμηεπκία
ηζξ πνδζζιμπμζμφκ ηαζ ζηδκ εκήθζηδ γςή ημοξ. Ξμ ιάεδια ηδξ θμβμηεπκίαξ βίκεηαζ
ααζζζιέκμ ζηδ δζαεειαηζηυηδηα, υπμο ηδ ζοκδέμοκ ιε υθα ζπεδυκ ηα οπυθμζπα βκςζηζηά
ακηζηείιεκα (Williams, 1986). Νε βεκζηέξ βναιιέξ ημ κα δζααάγεζξ αζαθία ζηδκ Δακία
εεςνείηαζ ηυζμ απαναίηδημ υζμ ημ κα ακαπκέεζξ. Νηα ζπμθεία ηδξ Δακίαξ, αηυια ηαζ
ζημοξ παζδζημφξ ζηαειμφξ, οπάνπμοκ ηαιπάκζεξ ακάβκςζδξ αζαθίςκ, ηαιπάκζεξ
παιδθυθςκδξ ακάβκςζδξ ηαζ ενβαζηήνζα δδιζμονβζηήξ βναθήξ (Junker,1997). Ημθμκυηζ
οπάνπεζ πνμθακήξ έιθαζδ ζηδκ αλία ηδξ θμβμηεπκίαξ, μζ ιαεδηέξ ηδξ Δακίαξ
ακηζιεηςπίγμοκ ανηεηά πνμαθήιαηα ζε ζπέζδ ιε ηδ βθςζζμθμβζηή ηαζ βναιιαημθμβζηή
ημοξ επάνηεζα, βζ‘ αοηυ ηαζ ήδδ απυ ημ κδπζαβςβείμ εθανιυγμκηαζ πνμβνάιιαηα ζηα
μπμία μζ ιαεδηέξ ηάεε αδμιάδα δζααάγμοκ ηζ έκα δζαθμνεηζηυ θμβμηεπκζηυ αζαθίμ
ηαηάθθδθμ βζα ηδκ δθζηία ημοξ, ιε ζηυπμ ηυζμ ημκ ειπθμοηζζιυ ημο θελζθμβίμο ημοξ υζμ
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ηαζ ηδκ μθυπθεονδ ακάπηολδ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημοξ (Jensen, Brostrӧm & Hansen,
2010). Ξμ θαζκυιεκμ αοηυ πζεακμθμβμφιε υηζ απμννέεζ απυ ηδκ ελακαβηαζηζηή ηαζ
αβπχδδξ ζηάζδ ηςκ Δακχκ απέκακηζ ζημ αζαθίμ, πμο ημοξ θένκεζ ακηζιέηςπμοξ ιε ημ «κα
δζααάγμοκ απθά βζα κα δζααάγμοκ» ηζ υπζ βζα κα απμθαφζμοκ ημ θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ.
Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ μζ Δακμί βμκείξ ζηζξ ανπέξ ηάεε Ώοβμφζημο , υπμο λεηζκά ηαζ ημ
ζπμθζηυ έημξ, έπμοκ ςξ πνχημ ιέθδια πυζα αζαθία εα δμεμφκ ζηα παζδζά ημοξ βζα
ακάβκςζδ ηζ υπζ πμζά (Moos, 2014). Εαηαθήβμκηαξ, δ Δακία θαίκεηαζ κα απμηεθεί ιζα
πχνα πμο εεςνεί απαναίηδηδ ηδ πνμχεδζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζημ ζπμθείμ ηαζ ιάθζζηα
ακάβεζ ηδκ ακάβκςζδ αζαθίςκ ζε ηφνζμ ιέθδια ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ, ζε
ακηίεεζδ ιε άθθεξ εονςπασηέξ πχνεξ υπμο εεςνμφκ επζηαηηζηή πνχηα ηδκ εκαζπυθδζδ ιε
ηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ ηαζ ηα ιαεδιαηζηά, έπεζηα απυ ηδκ επζηαβή ημο ηαζνμφ ιαξ.
Ώαίαζηα ζοιπεναίκμοιε απυ ηα πνμακαθενεέκηα, υηζ δ θζθακαβκςζία απμηεθεί
πνςηανπζηυ ιέθδια θυβς ηδξ ζδζυηδηάξ ηδξ κα πνμζθένεζ ηδ ιαβεία ημο ηυζιμο ζημκ
ακαβκχζηδ. Ηε αθεηδνία ηδ ζηάζδ αοηή, δζαιμνθχκεζ ζηάζεζξ ηαζ αλίεξ, εκχ ηαοηυπνμκα
πνμαθδιαηίγεζ ηαζ δίκεζ απακηήζεζξ ζε ηαεμθζηά ενςηήιαηα (Εαθμβήνμο, 1999). Γίκεηαζ,
επμιέκςξ εφημθα ακηζθδπηυ, υηζ ζηα πθαίζζα ημο ζπμθείμο μ εηπαζδεοηζηυξ είκαζ εηείκμξ
πμο πνέπεζ κα έπεζ ελμζηείςζδ ιε ηα θμβμηεπκζηά ηείιεκα ηαζ ιε ηζξ εεςνίεξ ακάβκςζδξ,
χζηε κα ιεηαδίδεζ ααίαζηα ηδκ αβάπδ βζα ηδκ ακάβκςζδ αζαθίςκ. ξ εη ημφημο, ζηδκ
εβπχνζα ηαζ δζεεκή αζαθζμβναθία ανίζημοιε ιζα πθδεχνα απυ πναηηζηέξ ηαζ
δναζηδνζυηδηεξ πνμχεδζδξ ηδξ θζθακαβκςζίαξ, ηδκ μπμία ιπμνεί κα ζοιαμοθεοηεί μ
εηπαζδεοηζηυξ. Νηδ ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ εα παναεέζμοιε ηάπμζεξ εκδεζηηζηέξ.
Ώνπζηά, μ εηπαζδεοηζηυξ πνέπεζ κα είκαζ αέααζμξ υηζ μζ ιαεδηέξ ημο είκαζ
ελμζηεζςιέκμζ ιε ηδκ ακάβκςζδ ηαζ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα δζααάγμοκ, εκχ πανάθθδθα
ζέαεηαζ ηζξ αημιζηέξ (ή αηυια ηαζ θοθεηζηέξ) δζαθμνέξ ςξ πνμξ ηδκ ακάβκςζδ ηαζ
πνμζπαεεί κα επζανααεφεζ ηδκ παναιζηνή πνμζπάεεζα. Δεκ πνέπεζ κα θδζιμκμφιε αηυιδ
υηζ μθείθεζ κα βκςνίγεζ ηζξ απυρεζξ ηςκ ιαεδηχκ ημο βζα ηδκ ακάβκςζδ ηαζ ηζξ
πνμηζιήζεζξ ημοξ βζ‘ αοηή (π.π θςκαπηή, ζζςπδθή ακάβκςζδ). Νοβπνυκςξ, μ εηπαζδεοηζηυξ
πνέπεζ μ ίδζμξ κα απμηεθεί ακαβκςζηζηυ πνυηοπμ, κα πνμηείκεζ ακαβκχζιαηα ηαζ κα
δζαθέβεηαζ βζ‘ αοηά. Εμκηά ζ‘ αοηυ βίκεηαζ θακενυ υηζ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ πνέπεζ κα
επζηναηεί ηθίια πμο πνμάβεζ ηδκ θζθακαβκςζία (Ηαθαθάκηδξ, 2006).
Ώημθμφεςξ, ακαβηαία ηαείζηαηαζ δ φπανλδ αζαθζμεήηδξ ιέζα ζηδκ ζπμθζηή αίεμοζα.
Ξδκ ακαβηαζυηδηα αοηή ηυκζζακ ήδδ απυ ημ 18μ αζχκα επζθακείξ παζδαβςβμί,
οπμβναιιίγμκηαξ υηζ πανά ηζξ ακηζλμυηδηεξ δ δδιζμονβία αζαθζμεδηχκ ζηζξ ημζκυηδηεξ
ήηακ απηή ηαζ εοενβεηζηή βζα ημ έεκμξ. Δδζαίηενα ζηζξ ιένεξ ιαξ , πμο οπάνπεζ δ
οθζημηεπκζηή οπμδμιή, δ απμοζία αζαθζμεήηδξ ζηδκ ζπμθζηή ηάλδ απμηεθεί ηαηαηνζηέμ
βεβμκυξ, ηαεχξ πνμζθένεζ μθυπθεονδ ακάπηολδ , αθμφ ζζμδοκαιεί υζμ πίθζμζ
εηπαζδεοηζημί (Δςάκκμο, 1976). Δοζηοπχξ, ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ δδιζμονβία ιαεδηζηήξ
αζαθζμεήηδξ εκαπμηίεεηαζ ζηδκ εοπένεζα ηαζ ημ ιενάηζ ημο εηπαζδεοηζημφ ηαζ ίζςξ ηαζ ημο
δζεοεοκηή ημο ζπμθείμο, ηαεχξ μζ θζβμζηέξ αζαθζμεήηεξ πμο οπάνπμοκ είκαζ θηςπά
ελμπθζζιέκεξ ηαζ δεκ οπάνπεζ ηακ πχνμξ εζδζηά δζαιμνθςιέκμξ βζ‘ αοηέξ. Ηάθζζηα, δεκ
ηδνείηαζ ηανηέθα δακεζζιμφ , αθθά ηάπμζμ ηεηνάδζμ πμο ηαηαβνάθεηαζ πμζμξ δακείζηδηε
ηζ (Ώκαβκςζηυπμοθμξ, 1989). Απζπθέμκ, ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ημ οθζηυ πνμένπεηαζ απυ
ηα αζαθία πμο έπεζ μ εηπαζδεοηζηυξ ζημ ζπίηζ ημο, απυ ηάπμζμ αζαθίμ πμο δεκ πνεζαγυηακ
ηάπμζμξ απυ ημοξ ιαεδηέξ , εκχ θζβμζηά πνμένπμκηαζ απυ δςνεέξ θμνέςκ (ΝαΎηδξ ηαζ
ΝαΎηδ, 2002). Ώκαιθζζαήηδηα, ζοιπεναίκμοιε υηζ δ πνμχεδζδ ηδξ θζθακαβκςζίαξ ζημ
πχνμ ημο ζπμθείμο εα ήηακ πζμ εφημθδ ακ μ πχνμξ ηδξ αζαθζμεήηδξ ηδξ ηάλδξ ήηακ εζδζηά
μνβακςιέκμξ, ιε ιαλζθάνεξ ηαζ εζδζηυ παθάηζ χζηε κα κζχεμοκ μζ ιαεδηέξ ζακ κα
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ανίζημκηαζ ζημκ ζδζςηζηυ ημοξ πχνμ. Απζπθέμκ, εα ιπμνμφζε μ εηπαζδεοηζηυξ κα γδηήζεζ
δςνεέξ αζαθίςκ απυ ημπζηά αζαθζμπςθεία ηαζ μνβακζζιμφξ ιε ζημπυ κα ελμπθίζεζ υζμ ημ
δοκαηυκ ηαθφηενα ηδ αζαθζμεήηδ ηδξ ηάλδξ. Νοιπθδνςιαηζηά, ιε δεδμιέκμ ημ βεβμκυξ υηζ
μ εηπαζδεοηζηυξ έπεζ ςξ υπθμ ημο ημ θμβμηεπκζηυ αζαθίμ, πνμηείκεηαζ δ δδιζμονβία
παζβκζςδχκ δναζηδνζμηήηςκ πμο δεκ ακαζνμφκ ημκ ενιδκεοηζηυ ζηυπμ ηδξ δζδαζηαθίαξ,
αθθά ζοιπθδνχκμοκ ή πνμεηηείκμοκ ηδκ ακάβκςζδ ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ ηαθθζένβεζα
θζθακαβκςζηζηχκ ζηάζεςκ ηςκ ιαεδηχκ. Νε αοηέξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πενζθαιαάκμκηαζ
ενςηήζεζξ ηαηακυδζδξ ημο ηεζιέκμο, παζπκίδζα ιε ηζξ θέλεζξ ηαζ ηζξ εζηυκεξ ημο αζαθίμο,
δζαθυνςκ εζδχκ ηαηαζηεοέξ ηαεχξ ηαζ δζαεειαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ιε ζηυπμ ηδ
ζφκδεζδ ημο εέιαημξ ημο αζαθίμο ιε πμθθαπθά βκςζηζηά ακηζηείιεκα (Κζημκμιμπμφθμο,
2007). Λανάθθδθα, μ Gianni Rodari ζημ αζαθίμ ημο ιε ηίηθμ «Grammatica della fantasia:
Introduzione all'arte di inventare storie» (Rodari, 1973) οπμδεζηκφεζ δναζηδνζυηδηεξ ζηζξ
μπμίεξ αηυια ηαζ ημ μνεμβναθζηυ θάεμξ ημο ιαεδηή, ιεηαηνέπεηαζ ζε ιζα πενζπέηεζα
θακηαζίαξ.
Αίκαζ πνήζζιμ κα ημκζζηεί επίζδξ υηζ δναζηδνζυηδηεξ ιαβεζνζηήξ, εεαηνμθμβίαξ,
παναιοεμζαθάηαξ η.ά εεςνμφκηαζ ελίζμο ζδιακηζηέξ, αθμφ ηεκηνίγμοκ πάκημηε ημ
εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ (Ηπναζέν, 2005, Γζέσηξ,1997). Νηα ηεθάθαζα πμο αημθμοεμφκ
πανμοζζάγεηαζ ιζα εκδεζηηζηή εθανιμβή θζθακαβκςζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ πάκς ζε
ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ.
2. Οηνηρεία εθαξκνγήο
Ξμ αζαθίμ πμο επζθέπεδηε ςξ ιζα εθανιμβή δζδαηηζηήξ πνυηαζδξ θζθακαβκςζηζηχκ
δναζηδνζμηήηςκ είκαζ «Ξα ηνία ηέναηα» ημο David Mc Kee (McKee, 2005). Λνμηείκεηαζ δ
εθανιμβή ημο ζηδκ Λνςημαάειζα εηπαίδεοζδ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα εκδείηκοηαζ βζα
παζδζά ηδξ β΄ ηάλδξ ημο Δδιμηζημφ ζπμθείμο ηαζ πνμκζηά οπμθμβίγεηαζ υηζ απαζηεί πνμκζηή
ηάθορδ 5 ιδκχκ, ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ κα δμοθεφμκηαζ ηδκ χνα ηδξ Αοέθζηηδξ Βχκδξ.
2.1 Οηφρνη-επηδηψμεηο
Λνυηεζηαζ βζα έκα ελαζνεηζηυ αζαθίμ, απυ ημ δδιζμονβυ ημο δζάζδιμο Έθιεν ημο εθέθακηα,
πμο ηα πενζζζυηενα παζδζά βκςνίγμοκ, ηαεχξ πζεακυηαηα κα ημ δζάααζακ ζε ιζηνυηενδ
δθζηία. Απζθέπεδηε ηονίςξ βζα ηδ εειαηζηή ημο, πμο αθμνά ηδ δζαθμνεηζηυηδηα. Βχκηαξ
ζε ιζα επμπή υπμο ηα ζπμθεία είκαζ πμθοπμθζηζζιζηά ηαζ ζοκακηά ηακείξ ιαεδηέξ απυ
δζάθμνα ιένδ, ζηυπζιμ είκαζ κα πεναζηεί ζηα παζδζά ημ ιήκοια υηζ ηάεε άκενςπμξ έπεζ
πανίζιαηα , υζμ δζαθμνεηζηυξ ηζ ακ είκαζ απυ ειάξ ηαζ δεκ εα πνέπεζ κα ημκ ηνίκμοιε
ανκδηζηά πνζκ ημκ βκςνίζμοιε. Δεκ είκαζ ηοπαίμ ημ βεβμκυξ υηζ πμθθέξ θμνέξ ζηδ γςή ημο
μ άκενςπμξ, ηάκεζ ανηεηέξ (ζοπκά ακαπάκηεπεξ) βκςνζιίεξ , μζ μπμίεξ ηαηαθήβμοκ ζε
δοκαηέξ, ιαηνμπνυκζεξ θζθίεξ. Ώπυ αοημφξ ημοξ ακενχπμοξ παίνκεζ πμθθά εθυδζα βζα ημ
ιέθθμκ ηαζ απμηηά κέεξ ειπεζνίεξ. Λανάθθδθα, είκαζ έκα αζαθίμ ιε γςδνή εζημκμβνάθδζδ ,
πμο δζεβείνεζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ , εκχ εκδείηκοηαζ βζα δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ
(π.π ζεζζιυξ, ελςηζηά κδζζά). Κζ δναζηδνζυηδηεξ θζθακαβκςζίαξ ζε αοηυ ημ ηεηνάδζμ
έπμοκ ςξ ζθνπό ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ βκχζδξ ιε εοπάνζζημ ηνυπμ. Λανάθθδθα,
απμζημπμφκ υπζ ιυκμ ζηδ βκχζδ ημο νυθμο πμο ιπμνεί κα δζαδναιαηίζεζ δ θμβμηεπκία
ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ βθςζζζηήξ έηθναζδξ ηαζ ημκ ειπθμοηζζιυ ηςκ βκχζεςκ ηςκ
παζδζχκ, αθθά ηονίςξ ζηδκ αζζεδηζηή ημοξ ηαθθζένβεζα, ζηδκ ακάπηολδ ηδξ θακηαζίαξ
ημοξ, ζηδκ ροπζηή ημοξ ςνίιακζδ ηαζ ζηδκ μιαθή ημοξ ημζκςκζημπμίδζδ.
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2.2. Ιεζνδνινγία δηδαζθαιίαο – δηδαθηηθφ πιηθφ
ξ ιέεμδμξ δζδαζηαθίαξ οπμδεζηκφεηαζ δ εθανιμβή ημο ηοηθζημφ ιμκηέθμο δζδαζηαθίαξ,
ιε ηδκ ζοκαηυθμοεδ εθανιμβή ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ζηαδίςκ– ελενεφκδζδ, ειπθμοηζζιυξ,
επέηηαζδ, επακελέηαζδ, ακαηφηθςζδ- (Ώνααακή & Ηαθαθάκηδξ, 2012). Ώνπζηά
οπμδεζηκφεηαζ ιεβαθυθςκδ ακάβκςζδ ημο ηεζιέκμο ηαζ έπεζηα ζοιπθήνςζδ ηςκ
δναζηδνζμηήηςκ ελενεφκδζδξ (υπςξ αοηέξ πανμοζζάγμκηαζ παναηάης) απυ ημ ζφκμθμ
ηςκ ιαεδηχκ. Νηυπμζ ηδξ εκυηδηαξ δναζηδνζμηήηςκ είκαζ κα ηαηακμήζμοκ ηα παζδζά ημ
πενζεπυιεκμ ημο αζαθίμο, κα εοιδεμφκε ηδκ οπυεεζδ ηαζ κα απακηήζμοκ ζε ζοκδοαζηζηέξ
ενςηήζεζξ. Λανάθθδθα, πνμηείκμκηαζ ηαζ ηάπμζεξ βθςζζζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ιε ζηυπμ κα
βκςνίζμοκ ηα παζδζά ηδκ πμθοιμνθία ηδξ βθχζζαξ, κα δζεονφκμοκ ημ θελζθυβζυ ημοξ ηαζ
κα ένεμοκ ζε επαθή ιε ημ θελζθμβζηυ πθμφημ ηδξ βθχζζαξ.
Ώημθμφεςξ, πνμηείκμκηαζ δναζηδνζυηδηεξ ειπθμοηζζιμφ, βζα κα ελεηαζηεί ηαηά πυζμ
ακηαπμηνίκμκηαζ μζ ιαεδηέξ ζημ πενζεπυιεκμ ημο ηεζιέκμο. Απζιένμοξ ζηυπμζ ηδξ
εκυηδηαξ εεςνμφκηαζ δ αλζμπμίδζδ αοηυιαηδξ βναθήξ, δ ελςηενίηεοζδ ηνοιιέκςκ
ζημζπείςκ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ δ δζάκμζλδ ημο εζςηενζημφ ηυζιμο ηςκ ιαεδηχκ. Ακ
ζοκεπεία, οπμδεζηκφμκηαζ δναζηδνζυηδηεξ επέηηαζδξ, βζα ηδ ζφκδεζδ ημο αζαθίμο ιε άθθα
βκςζηζηά ακηζηείιεκα. ξ ζηυπμζ εέημκηαζ δ πμθφπθεονδ ελέηαζδ ημο εέιαημξ
πναβιάηεοζδξ ημο αζαθίμο ηαζ δ ζφκδεζή ημο ιε άθθα ιαεήιαηα ημο ζπμθείμο ηαζ άθθεξ
βκςζηζηέξ πενζμπέξ, εκχ αηυιδ ςξ ζηυπμ εέηεηαζ μ ζοκδοαζιυξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ
βκχζδξ ηςκ παζδζχκ ιε ηα αζχιαηά ημοξ απυ ηδκ ακάβκςζδ ημο αζαθίμο. Έπεζηα, βζα ημ
ζηάδζμ ηδξ επακελέηαζδξ ημο ηοηθζημφ ιμκηέθμο δζδαζηαθίαξ, δεκ πνμηείκμκηαζ
ζοβηεηνζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ, αθθά μιαδζηή ζογήηδζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ ηάλδ, βζα
ηδκ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ ςξ πνμξ ηδ εειαηζηή ημο αζαθίμο. Ακ ηαηαηθείδζ, ζημ ζηάδζμ
ηδξ ακαηφηθςζδξ υπμο ηα παζδζά ζοκδέμοκ ημ πενζεπυιεκμ ιε άθθα αζαθία ή ηείιεκα ,
πνμηείκμκηαζ δναζηδνζυηδηεξ ιε ζηυπμ κα ανίζημοκ μιμζυηδηεξ ηαζ δζαθμνέξ ζηδκ πθμηή
ένβςκ πμο δζααάγμοκ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηνζηζηήξ ζηέρδξ.
Νε αοηυ ημ ζδιείμ ηνίκεηαζ απαναίηδημ κα ζδιεζςεεί υηζ ζημ corpus ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ
θζθακαβκςζίαξ, οπάνπμοκ ζεθίδεξ πμο παναηίεεκηαζ πανμζιίεξ ή αηυια ηαζ άζπεηεξ
θαζκμιεκζηά ενςηήζεζξ βζα ημοξ ιαεδηέξ. Νημπυξ ημοξ είκαζ κα λεημονάζμοκ ημ ιαεδηή
ηαζ κα ημο πνμζθένμοκ βέθζμ,
ζοκδέμκηαξ ηδκ ακάβκςζδ
ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ιε ηδκ
απυθαοζδ ηαζ υπζ ιε ηδκ
αοζηδνή έκκμζα ηδξ ζπμθζηήξ ενβαζίαξ.
2.3. Ναξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
Σμκίγεηαζ υηζ παναηίεεηαζ έκα ιζηνυ δείβια ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο έπμοκ δδιζμονβδεεί,
θυβς ημο πενζμνζζιμφ ζηδκ έηηαζδ ηδξ πανμφζαξ δδιμζίεοζδξ.
Ευηηζκδ ηθςζηή δειέκδ,
ζηδκ ακέιδ ηοθζβιέκδ,
δχζηδξ ηθχηζμ κα βονίζεζ,
ημ παζπκίδζ εε κα ανπίζεζ...!
ΛΜΚΝΚΠΓ! Νηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο αημθμοεμφκ επζηνέπμκηαζ:





Ε θακηαζία
Ε δδιζμονβζηυηδηα
Ε αθέθεζα
Σμ αοευνιδημ
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ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΓΟ ΓΛΓΞΓΡΚΕΟΕΟ
1) Θοιάζαζ ημοξ ήνςεξ ημο αζαθίμο;;;;; ΘΏΔ, εηείκα ηα ηεναηάηζα… Κ ζοββναθέαξ δεκ ημοξ
έδςζε υκμια ηαζ υηακ θςκάγεζ ηάπμζμξ ημ έκα, βονκάκε υθα..
ΛΝ ΘΏ ΝΚΟ ΦΏΔΘΚΞΏΘ ΘΏ ΞΚΟΝ ΐΜΑΔΝ ΑΝΟ ΑΘΏ ΚΘΚΗΏ ΑΠΚΘΞΏΝ ΕΏΞΏ ΘΚΟ ΞΚ
ΠΏΜΏΕΞΓΜΏ ΛΚΟ ΗΏΝ ΑΔΑΔΙΏΘ…;
2) Γ εθδιενίδα «Times» ημο Ζμκδίκμο ηαζ ημ «Έεκμξ ηδξ Εονζαηήξ» ζοκενβάγμκηαζ βζα ηζξ
ακάβηεξ ζοκέκηεολδξ ζημκ εζημκμβνάθμ ημο αζαθίμο ιαξ, David McKee. Αίκαζ βεβμκυξ υηζ
εα έπεζξ ηδ ιμκαδζηή εοηαζνία κα νςηήζεζξ υ,ηζ εζφ εέθεζξ ηαζ κα θφζεζξ υθεξ ζμο ηζξ
απμνίεξ βζα ηα «Ξνία Ξέναηα». Θα ιπμνμφζεξ ίζςξ κα έπεζξ απμνίεξ ζακ ηζ αοηέξ……
 Λχξ ανέεδηακ εηεί ηα ηειπέθζηα ηέναηα;
 Γζαηί δεκ ήεεθακ βζα θίθμ ημοξ ημ ηίηνζκμ ηέναξ, αθμφ δε δζέθενε ζε ηίπμηα ελςηενζηά απυ
αοημφξ;
1._________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________
2._________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________
3) Δίπθα απυ ηα ρδθία ηςκ θέλεςκ
πνμζπάεδζε κα ανεζξ κέεξ θέλεζξ, πμο κα
ζπδιαηίγμοκ μθμηθδνςιέκδ ζδιαζία, υπςξ
ζημ
πανάδεζβια :
Ο-αξάληα
Μ-ξληζεο
Φ-εύγνπλ
Ζ-δηαίηεξα
Α-λέκειεο

ΣΩΡΑ ΠΡΟΠΑΘΗΕ ΚΙ ΕΤ…

αράντα όρνιθεσ
φεφγουν ιδιαίτερα
ανζμελεσ.

ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΓΟ ΓΙΝΘΜΡΠΖΟΙΜΡ
1) Ξμ ήλενεξ υηζ υηακ δζααάγεζξ ιζα ζζημνία, είκαζ ζακ κα δπμβναθείξ ιζα ηαζκία;
Πνδζζιμπμίδζε υθεξ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηδξ θςκήξ ζμο βζα κα δδιζμονβήζεζξ ηδκ ηαηάθθδθδ
αηιυζθαζνα δζααάγμκηαξ ημ αζαθίμ. Λνυζεπε υιςξ κα ακηζθαιαάκμκηαζ μζ αηνμαηέξ ζμο
ηα δζάθμνα πνυζςπα, πςνίξ κα βεθμζμπμζείξ ημοξ ήνςεξ.
Ηάκε ηδ πνμζά ηδξ θςκήξ ζμο: θανοββζηή , θεπηή , απαθή , έκνζκδ
Παίλε ιε ημκ ηυκμ ηδξ θςκήξ ζμο! Δζάααζε ιμκυημκα, ηναβμοδζζηά, πανάθςκα…
Δζάααζε ηδκ ζζημνία ιε ηοπνζαηή, ζηαθζηή, βαθθζηή πνμθμνά…
πςξ δζααάγεζξ ηδκ ζζημνία άνπζζε κα… ρζεονίγεζξ, θςκάγεζξ….
Παίλε ιε ημκ νοειυ! Ώνβυ, βνήβμνμ, ιμονιμονζζηυ, ναπ…
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2) ΏΘ ΞΚ ΐΔΐΖΔΚ ΓΞΏΘ…………
Ώκ ημ αζαθίμ «Ξνία Ξέναηα» , δεκ ήηακ αζαθίμ ηαζ ήηακ θαβδηυ , πμζμ θαβδηυ κμιίγεζξ εα
ήηακ; Γζαηί; Αβχ πζζηεφς ιαηανυκζα ιε ηζιά, βζαηί ημ ηυηηζκμ ηέναξ εα ήηακ μ ηζιάξ, ημ
ηίηνζκμ ηα ιαηανυκζα ηαζ ημ ιπθε , ημ ηονί νμηθυν απυ πάκς!
___________________________________________________________________________________________________
_________________________
Ώκ ημ αζαθίμ
ήηακ ηναβμφδζ,
Κάνε μια μικρι αναηιτθςθ ςτο Internet για άλλα τραγοφδια που
πμζμ ηναβμφδζ
ζχουν να κάνουν με τζρατα ι με ρατςιςτζσ… ΘΑ ΕΚΠΛΑΓΕΙΣ ΜΕ
θεξ κα ήηακ;
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!
Αβχ κμιίγς εα
ήηακ ημ
«Monster» ηδξ Lady Gaga!!
___________________________________________________________________________________________________
________
Ώκ ήηακ….. ΥΧΡΑ; Λμζα πχνα θεξ κα ήηακ; Θμιίγς δ Νμοαγζθάκδδ ζηδκ Ώθνζηή !
___________________________________________________________________________________________________
___________________________

3) Ξμ αζαθίμ ιαξ δίκεζ έκα ζδζαίηενμ ιάεδια βζα ημ πχξ ηάπμζμζ άκενςπμζ απμννίπημοκ
ακενχπμοξ ιυκμ απυ ηδκ ειθάκζζή ημοξ, ημοξ πθεοάγμοκ ηαζ πνμζπαεμφκ κα ημοξ
εηιεηαθθεοημφκ. Νμο έπεζ ζοιαεί εζέκα ηάηζ πανυιμζμ; Έπεζξ θενεεί πμηέ έηζζ; ΓΜΏΡΑ ΞΓ
ΔΔΕΓ ΝΚΟ ΑΗΛΑΔΜΔΏ ΝΑ ΔΟΚ ΛΏΜΏΓΜΏΦΚΟΝ.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4) Φακηάζμο υηζ είζαζ μ ηίηνζκμξ ήνςαξ ηαζ ηάκεζξ εζφ ημ ηαλίδζ βζα κα θηάζεζξ ζημ κδζί
ηςκ άθθςκ δφμ ηενάηςκ. Δδιζμφνβδζε έκα διενμθυβζμ ιε ηζξ ειπεζνίεξ πμο απμηυιζζεξ
ηαζ ηα ηαζκμφνζα πνάβιαηα πμο έιαεεξ ζημ ηαλίδζ ζμο... Ξζ δοζημθίεξ ακηζιεηχπζζεξ;
Εκέξα 1:
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Εκέξα 2:
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________

ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΓΟ ΓΝΓΗΠΑΟΕΟ
1) Ξμ αζαθίμ εα βίκεζ δζάζδιμ, αθμφ εα ιεηαθενεεί ηαζ ζημοξ ηζκδιαημβνάθμοξ!! Λνέπεζ,
υιςξ, κα ημ δζαθδιίζμοιε , χζηε κα ακηαπμηνζεεί εεηζηά ημ ημζκυ… Θα πνέπεζ κα
αμδεήζεζξ ηζ εζφ ηαζ κα λεηοθίλεζξ υθα ζμο ηα ηαθθζηεπκζηά ηαθέκηα!!!
1. Φηηάμε θπιιάδηα θάλνληαο κηα δσγξαθηά πνπ ζα απεηθνλίδεη ην πεξηερφκελν ηεο
ηαηλίαο.
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ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΓΟ ΑΚΑΗΡΗΘΤΟΕΟ
Γ ζζημνία ημο Έθιεν ημο πμθφπνςιμο εθέθακηα θαίκεηαζ κα ιμζάγεζ πμθφ ιε ηδ δζηή ιαξ
ζζημνία… Ώοηυ βζαηί ιζθάεζ βζα ηδκ δζαθμνεηζηυηδηα ηαζ πςξ ακηζιεηςπίγμοιε ηάπμζμοξ
πμο δζαθένμοκ απυ ειάξ!!! Ηπεξ ζημ www.google.com ηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ δαζηάθαξ
ζμο ράλε κα ανεζξ ημ ‗‗αζμβναθζηυ‘‘ ημο Έθιεν.
Οπάνπμοκ μιμζυηδηεξ ηαζ δζαθμνέξ ζηα δφμ εζημκμαζαθία; Λμζέξ εκημπίγεζξ εζφ;
Λχξ εα ήηακ έκαξ ηυζιμξ απυ ακενχπμοξ πμο είκαζ υιμζμζ ιεηαλφ ημοξ; Ηπμνμφιε κα
ανμφιε δφμ υιμζμοξ ακενχπμοξ; Νοκακηάιε ηάπμο ζηδ θφζδ ηδκ μιμζυηδηα;
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Νεξίιεςε
Ξμ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ ζοιαάθθεζ ζηδκ βεκζηυηενδ βκςζηζηή ακάπηολδ ημο παζδζμφ ιε
ηδκ ελάζηδζδ ηδξ παναηδνδηζηυηδηαξ, ηδξ αθαζνεηζηήξ ηαζ ηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ, ηδκ ακάπηολδ
βθςζζζηχκ ηαζ κμδηζηχκ ζηακμηήηςκ. Γ ακάπηολδ αοηχκ ηςκ ζηακμηήηςκ ηαζ ζδζαίηενα ηδξ
παναηδνδηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ, ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε ηδκ εκαζπυθδζδ ηςκ
παζδζχκ ιε ηα πενζηεζιεκζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ εζημκμβνάθδζδξ ηαζ ημο ηίηθμο ημο ελχθοθθμο.
Αλεηάγμκηαξ ημ πενζηείιεκμ ημο ελχθοθθμο ηςκ εζημκμβναθδιέκςκ παζδζηχκ αζαθίςκ ηαζ ημο
νυθμο ημο ζηδ κμδιαημδυηδζδ ηςκ αζαθίςκ αοηχκ, ανέεδηε υηζ ηα παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ
έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα ηάκμοκ πνμαθέρεζξ, κα ελδβμφκ ηαζ κα πενζβνάθμοκ ημ πενζεπυιεκμ ημο
εζημκμβναθδιέκμο παζδζημφ αζαθίμο ηαηά ηδκ εκαζπυθδζή ημοξ ιε αοηυ. Γζα ημ θυβμ αοηυ μζ
εηπαζδεοηζημί πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ηδ δοκαιζηή ηαζ ηδ πνδζζιυηδηα ηςκ παναηηδνζζηζηχκ αοηχκ
ηαζ κα ηα πνδζζιμπμζμφκ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ θμβμηεπκίαξ, εέημκηαξ ενςηήζεζξ πνζκ ηδκ ακάβκςζδ
ημο αζαθίμο, μζ μπμίεξ εα μδδβήζμοκ ζηδκ άκηθδζδ πθδνμθμνζχκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πθμηή ημο
αζαθίμο.
Θέμεηο-θιεηδηά:
πενζηεζιέκμο

εζημκμβναθδιέκμ

παζδζηυ

αζαθίμ,

ελχθοθθμ,

εηπαζδεοηζηυξ,

αλζμπμίδζδ

1. Γηζαγσγή
Ξμ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ απμηεθεί έκα πμθοηνμπζηυ ηείιεκμ, ημ μπμίμ
παναηηδνίγεηαζ απυ ζδιεζςηζηέξ πδβέξ (Γζακκζημπμφθμο, 2006. Serafini, 2012 a. Youngs
2010), υπςξ δ εζημκμβνάθδζδ ηαζ ημ ηείιεκμ. Νε αοηυ ημ πμθοηνμπζηυ ηείιεκμ δ
αθδβδιαηζηή νμή ηδξ ζζημνίαξ ιέζα απυ ηδ ζοκενβαζία εζημκμβνάθδζδξ ηαζ ηεζιέκμο
εκζζπφμοκ ημ ηείιεκμ (Ξζζθζιέκδ, 2007). Ξμ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ πνμζθένμκηαξ
εοπανίζηδζδ, ειπθέηεζ ιζηνμφξ, αθθά ηαζ ιεβαθφηενμοξ ακαβκχζηεξ, ζε πμθοεπίπεδεξ
ιαεδζζαηέξ δζαδζηαζίεξ ιεηαηνέπμκηαξ ηδκ ακάβκςζδ ζε ζοκανπαζηζηή ειπεζνία (DriggsWolfenbarger & Sipe, 2007). Απίζδξ δ πνςημηοπία, μ πθμφημξ ηδξ εζηαζηζηήξ βθχζζαξ ηςκ
εζηυκςκ ημο ηαζ δ δζανηήξ ηαζ μοζζαζηζηή ζπέζδ ιε ημ ηείιεκμ, ζοιαάθθμοκ ζηδκ
αθήβδζδ, ελάπημοκ ηδ θακηαζία, δδιζμονβμφκ αζζεδηζηέξ αλίεξ ηαζ ειπεζνίεξ ηαζ
πνμςεμφκ ηδκ αζζεδηζηή ηαθθζένβεζα ημο ακαβκχζηδ (Εαθμβήνμο, 2003). Ηέζα απυ ηδκ
πνμαμθή ζδεχκ, αλζχκ ηαζ ηςκ ζπέζεςκ ηςκ δνχςκ ζοκηεθεί ζηδ ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ
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δεζηή ακάπηολδ ημο παζδζμφ θεζημονβχκηαξ μοζζαζηζηά ςξ ιέζμ ημζκςκζημπμίδζήξ ημο
(Ξζζθζιέκδ, 2003).
Γ πθδεχνα αλζυθμβςκ εζημκμβναθδιέκςκ παζδζηχκ αζαθίςκ ηαζ δ ζδιακηζηή εέζδ
πμο ηαηέπμοκ ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία ηαζ ζημ ακαθοηζηυ πνυβναιια, είκαζ απυ ημοξ
θυβμοξ πμο μζ Arizpe ηαζ Styles (2003) οπμζηδνίγμοκ υηζ γμφιε ζηδ πνοζή επμπή ημο
εζημκμβναθδιέκμο παζδζημφ αζαθίμο. Κζ δοκαηυηδηεξ αλζμπμίδζήξ ημο απυ ημ εκ δοκάιεζ
ακαβκςζηζηυ ημζκυ ηδξ παζδζηήξ θμβμηεπκίαξ, δδθαδή ηα ιζηνά παζδζά, ηα μπμία ζφιθςκα
ιε ημκ Hunt (1991) είκαζ έκα «εκ ελεθίλεζ» ημζκυ, ηαεζζημφκ ζδζαίηενα ζδιακηζηή ηδ
δζαδζηαζία ηαζ ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ ηςκ εζημκμβναθδιέκςκ παζδζηχκ αζαθίςκ απυ ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ, μζ μπμίμζ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ηα πνδζζιμπμζήζμοκ ςξ έκα ζδιακηζηυ
ιένμξ ηςκ πναηηζηχκ ηδξ ηάλδξ. Νηδκ επζθμβή εκυξ εζημκμβναθδιέκμο παζδζημφ αζαθίμο,
υπςξ ηαζ υθςκ ηςκ αζαθίςκ βεκζηυηενα, ζδιακηζηυ νυθμ παίγμοκ ηα πενζηεζιεκζηά
παναηηδνζζηζηά. Κ υνμξ πενζηείιεκμ ακαθένεηαζ ζε υηζ οπάνπεζ βφνς απυ ημ ηείιεκμ αθθά
εκηυξ ημο αζαθίμο, υπςξ ηίηθμξ, οπυηζηθμξ, ελχθοθθμ, μπζζευθοθθμ, ηαπεηζανίεξ,
αθζενχζεζξ, εοπανζζηίεξ, αζμβναθζηά ζημζπεία ημο ζοββναθέα, υκμια ημο εηδμηζημφ μίημο.
Κ υνμξ πενζηείιεκμ εζζάβεηαζ βζα πνχηδ θμνά απυ ημκ Genette (1988, 1997) ηαζ απμηεθεί
ιένμξ ημο εονφηενμο υνμο παναηείιεκμ, μ μπμίμξ πενζθαιαάκεζ ηαζ ημκ υνμ επζηείιεκμ, μ
μπμίμξ έπεζ ζπέζδ ιε ζοκεκηεφλεζξ ημο ζοββναθέα, αζαθζμπανμοζζάζεζξ, ηνζηζηέξ ηαζ
ηνυπμοξ πνμχεδζδξ ημο αζαθίμο απυ ημκ εηδμηζηυ μίημ.
2. Πν εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθό βηβιίν θαη ην πεξηθείκελν ηνπ εμώθπιινπ
2.1. Πα νθέιε ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ παηδηθνχ βηβιίνπ
Γ παναηδνδηζηυηδηα, δ αθαζνεηζηή ηαζ δ ηνζηζηή ζηακυηδηα, δ ακάπηολδ βθςζζζηχκ ηαζ
κμδηζηχκ ζηακμηήηςκ, αθθά ηαζ δ βεκζηυηενδ βκςζηζηή ακάπηολδ ημο παζδζμφ απμηεθμφκ
ααζζηέξ θεζημονβίεξ ημο εζημκμβναθδιέκμο παζδζημφ αζαθίμο (Εανπυγδθμο. 1994. Εζηζανάξ,
1993. Langford, 1994. Norton, 2006. Thron, 1991). Νηδκ ελάζηδζδ ηδξ παναηδνδηζηυηδηαξ
ζοιαάθθεζ μοζζαζηζηά μ πμθοηνμπζηυξ παναηηήναξ ημο εζημκμβναθδιέκμο παζδζημφ
αζαθίμο, μ μπμίμξ μθείθεηαζ ζε ηνεζξ ζδιεζςηζημφξ ηχδζηεξ, ημκ μπηζηυ, ημ θεηηζηυ ηαζ ημ
ζπεδζαζηζηυ (Serafini, 2012 b. Youngs 2010). Κζ ακαβκχζηεξ ζοκδζαθέβμκηαζ ηαζ ιε ηάεε
έκα ηχδζηα λεπςνζζηά, ηαεχξ ηαζ ιε υθμοξ ιαγί ζηδκ παναβςβή κμήιαημξ (Kress, 2003).
Κ Serafini (2010), εα οπμζηδνίλεζ υηζ δ δζάδναζδ εζηυκαξ ηαζ ηεζιέκμο είκαζ πμο
μδδβεί ζηδκ παναβςβή ηαζ μθμηθήνςζδ κμήιαημξ ηαζ μ Sipe (1998) εα ιζθήζεζ βζα ιία
ζπέζδ ζοκενβίαξ υπμο ημ άενμζζια ηςκ ζδιεζςηζηχκ πδβχκ εζηυκαξ ηαζ θυβμο απμηεθεί
ηάηζ πενζζζυηενμ απυ ημ απθυ άενμζζια ηςκ ιενχκ ημο. Νφιθςκα ιε ημκ ίδζμ (Sipe, 2012)
ηα εζημκμβναθδιέκα παζδζηά αζαθία απμηεθμφκ ορδθήξ αζζεδηζηήξ αλίαξ ακηζηείιεκα. Ώκ
ηαζ δ δζάδναζδ ιεηαλφ ηεζιέκμο ηαζ εζηυκαξ απμηεθεί ιζα ζοκεζδδηή αζζεδηζηή πνυεεζδ εη
ιένμοξ ηςκ δδιζμονβχκ ημο εζημκμβναθδιέκμο παζδζημφ αζαθίμο (Arizpe & Styles, 2003), δ
ακάβκςζδ ημο δεκ απμηεθεί ηαζ δεκ πνέπεζ κα απμηεθεί απθά ιζα αζζεδηζηή απυθαοζδ,
αθθά ιζα εοηαζνία βζα απυηηδζδ ζηακμηήηςκ μπηζηχκ ηαζ θεηηζηχκ (Sipe, 1998).
Νηα εζημκμβναθδιέκα παζδζηά αζαθία δ ζπέζδ αθθδθεπίδναζδξ ακάιεζα ζημ θεηηζηυ
ηείιεκμ ηαζ ηζξ εζηυκεξ ιπμνεί κα πμζηίθεζ (Nikolajeva & Scott, 2000). Έηζζ ηα παζδζά ηαηά
ηδκ «ζοκαθθαβή» ημοξ ιε αοηά (Rosenblatt, 1995) πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκ ηαζ ηα δφμ
ζοζηήιαηα ηαηαζηεοήξ κμήιαημξ ζημ έπαηνμ, χζηε κα εηιεηαθθεφμκηαζ υθα υζα ηα
εζημκμβναθδιέκα παζδζηά αζαθία έπμοκ ηα ημοξ πνμζθένμοκ. Γ Rosenblatt (1995), δ μπμία
ηάκεζ θυβμ βζα ηδ ζοκαθθαηηζηή (transactional) ζπέζδ ιεηαλφ ηεζιέκμο ηαζ ακαβκχζηδ,
ζηνέθεζ ημ εκδζαθένμκ απυ ημ ηείιεκμ ζημκ ακαβκχζηδ, ηαοηίγεζ ημ ιαεδηή ιε ημκ
ακαβκχζηδ, ημκίγεζ ημκ εκενβδηζηυ ημο νυθμ ηαζ ηδ ιμκαδζηυηδηα ηδξ ακαβκςζηζηήξ
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πνάλδξ. Λνυηεζηαζ βζα ιία «ζοκαθθαβή» δ μπμία απαζηεί έκακ ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ
πκεοιαηζηά εκενβυ νυθμ εη ιένμοξ ηςκ παζδζχκ/ ακαβκςζηχκ, μζ μπμίμζ ακαθφμοκ,
ηαηακμμφκ, ενιδκεφμοκ ηα δεδμιέκα ημο θμβμηεπκζημφ ηεζιέκμο, ακάθμβα ιε ηα αζχιαηα
ηαζ ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ. Κ Nodelman (1988) ιάθζζηα οπμζηδνίγεζ υηζ ηάεε εζημκμβναθδιέκμ
αζαθίμ πενζέπεζ ηνεζξ ζζημνίεξ: ηδκ θεηηζηή, ηδκ εζημκζηή ηαζ ημ ζοκδοαζιυ ηςκ δφμ
πνχηςκ. Κ ζοκδοαζιυξ αοηυξ πνμηφπηεζ απυ ηζξ δζαθμνέξ πμο οπάνπμοκ ζηζξ δφμ
πνχηεξ ηζξ μπμίεξ μ Nodelman (1991) απμηάθεζε «εζνςκείεξ». Νφιθςκα ιε ημκ Nodelman
(1991), θέλεζξ ηαζ εζηυκεξ ζε έκα εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ έπμοκ ζοπκά ζπέζεζξ
ακηαβςκζζηζηέξ. ηακ ζοββναθείξ ηαζ εζημκμβνάθμζ δεκ ηζξ αάγμοκ κα ακηζηαηνμπηίγμοκ
ηαζ κα ακηζβνάθμοκ δ ιία ηδκ άθθδ, ηυηε μζ δφμ αοηέξ ηέπκεξ ζοκδοάγμκηαζ ηαθφηενα, ιε
πμθφ εκδζαθένμκηα απμηεθέζιαηα, πανέπμκηαξ δζαθμνεηζηέξ πθδνμθμνίεξ. ηακ
ζοιααίκεζ αοηυ ηυηε ηα ηείιεκα ηαζ μζ εζηυκεξ εκυξ εζημκμβναθδιέκμο παζδζημφ αζαθίμο
απμηημφκ εζνςκζηή ζπέζδ.Ηε ηδκ άπμρδ ημο αοηή ένπμκηαζ κα ζοιθςκήζμοκ μζ
Nikolajeva & Scott (2001) μζ μπμίμζ επζζδιαίκμοκ υηζ δ θακηαζία δεκ εα είπε ηαιία εέζδ
υηακ δ εζηυκα εα ζοιπθήνςκε απθά ηα ηεκά ημο θυβμο. Εάηζ ηέημζμ εα μδδβμφζε ζε ιζα
παεδηζηή ακάβκςζδ δ μπμία ιπμνεί κα απμθεοπεεί υηακ εζηυκα ηαζ θέλεζξ δίκμοκ
δζαθμνεηζηέξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ιία πμζηζθία ακαβκχζεςκ ηαζ ενιδκεζχκ.
Ώπυ υζα εζπχεδηακ παναπάκς εα ιπμνμφζε ηακείξ κα ζζπονζζηεί υηζ ημ
εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ πνμζηαθεί ηαζ πνμηαθεί ημκ ακαβκχζηδ κα οζμεεηήζεζ
ιζα ζηάζδ εεαηή. Εαηά ακηζζημζπία θμζπυκ ιε ηδ εεςνία ηδξ ακαβκςζηζηήξ ακηαπυηνζζδξ
(Iser, 1978) δ μπμία ακαθένεηαζ ζημκ οπμκμμφιεκμ ακαβκχζηδ, πμθθμί ιεθεηδηέξ
πνδζζιμπμζμφκ ηδκ έκκμζα ημο οπμκμμφιεκμο εεαηή (Nodelman, 1988) ή ημο ακαβκχζηδ
εεαηή (Γζακκζημπμφθμο, 2008). Κ ηφπμξ αοηυξ εεαηή έπεζ ζοβηεηνζιέκεξ δελζυηδηεξ ηαεχξ
πνέπεζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ δφμ ηνμπζηυηδηεξ ημο εζημκμβναθδιέκμο αζαθίμο, θεηηζηή ηαζ
εζημκζηή, κα παναηδνεί ηαζ κα ηαηαζηεοάγεζ κυδια απμηςδζημπμζχκηαξ μπηζηά υπζ ιυκμ
ηδκ εζηυκα αθθά ηαζ ημ ηείιεκμ (Arizpe & Styles, 2003. Doonan, 1993. Γζακκζημπμφθμο, 2008.
Εαθμβήνμο, 2003. Nikolajeva & Scott, 2000, 2001. Nodelman, 1988, 1991. Pantaleo, 2007.
Serafini, 2010. Sipe, 1998, 2000, 2001, 2012. Youngs, 2010, 2012), δελζυηδηεξ μζ μπμίεξ
ηαηαηημφκηαζ υηακ αοηυξ ηαείζηαηαζ εββνάιιαημξ ιέζα ζημ εονφηενμ ημζκςκζηυ ηαζ
πμθζηζζιζηυ βίβκεζεαζ.
Ζαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ παναπάκς εέζεζξ ηαζ απυρεζξ ζπεηζηά ιε ηζξ θεζημονβίεξ ηαζ
ημ νυθμ ημο εζημκμβναθδιέκμο παζδζημφ αζαθίμο βίκεηαζ θακενυ υηζ ηα ζφβπνμκα
εζημκμβναθδιέκα παζδζηά αζαθία είκαζ ζδιακηζηά βζα ηδκ παζδαβςβζηή ηαζ ηδκ αζζεδηζηή
ημοξ αλία, θυβς ημο ιμκαδζημφ ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ ζοκδοάγμοκ ηδ θμβμηεπκία ιε ηζξ
εζηαζηζηέξ ηέπκεξ (Sipe, 2001). Νημπυξ ημοξ είκαζ κα ακμίλμοκ κέμοξ μνίγμκηεξ ζηδκ ζηέρδ
ηαζ ηδκ ηνίζδ ημο παζδζμφ, κα ημ αμδεήζμοκ κα πνμζπεθάζεζ ηαζ κα αζχζεζ ημκ ηυζιμ,
πςνίξ κα απμαθέπμοκ ζηδκ πνυηθδζδ πνυζηαζνμο εκδζαθένμκημξ, αθθά ιέζα απυ ιζα
δζανηή ζπέζδ αθθδθεπίδναζδξ κα ειπθμοηίζμοκ ημκ ροπζηυ ημο ηυζιμ πνδζζιμπμζχκηαξ
ηζξ δφμ ιμνθέξ αζζεδηζηήξ απυθαοζδξ πμο πνμζθένμοκ, ημ θυβμ ηαζ ηδκ ηέπκδ (Εζηζανάξ,
1993).
2.2. Πν πεξηθείκελν ηνπ εμψθπιινπ
Ξα πενζηεζιεκζηά παναηηδνζζηζηά εκυξ αζαθίμο, αθθά ζδζαίηενα ημο ελχθοθθμο είκαζ αοηά
ιε ηα μπμία επζημζκςκεί βζα πνχηδ θμνά μ επζηείιεκμξ ακαβκχζηδξ (Γαανζδθίδμο, 2013.
Genette, 1997) ηαζ ηα μπμία ιπμνμφκ, πνζκ ηδκ ακάβκςζδ ημο, κα μδδβήζμοκ ζηδ
κμδιαημδυηδζδ ημο πενζεπμιέκμο ημο, κα πνμζδζμνίζμοκ ηαζ κα πνμαάθθμοκ ημ αζαθίμ
εκεαννφκμκηαξ έηζζ ηδκ ακάβκςζή ημο (Γζακκζημπμφθμο, 2008. Higonnet, 1990. Martinez,
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Stier & Falcon 2016. Pantaleo, 2003. Youngs & Serafini, 2011. Youngs & Serafini, 2013. Sipe &
McGuire, 2006. Youngs, 2010. Youngs, 2012). Γ Γζακκζημπμφθμο (2016), ζε ιεθέηδ ηδξ
ζπεηζηά ιε ηδκ εκίζποζδ ηδξ θζθακαβκςζίαξ ζηδκ πνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ, ακαθένεηαζ ζε
ιζα άθθμο είδμοξ ακάβκςζδ ηςκ εζημκμβναθδιέκςκ παζδζηχκ αζαθίςκ απυ παζδζά
πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ, ηα μπμία δεκ έπμοκ ιάεεζ αηυιδ κα δζααάγμοκ. Λνμηείκεζ ηδκ
εκαζπυθδζδ ηςκ παζδζχκ αοηχκ ιε ηα πενζηεζιεκζηά ζημζπεία ηαζ ακαθμνζηά ιε ημ
ελχθοθθμ επζζδιαίκεζ υηζ δ εζημκμβνάθδζή ημο δνα αζζεδηζηά ηαζ ενιδκεοηζηά ζε ζπέζδ
ιε ημ πενζεπυιεκμ ημο αζαθίμο ηαζ δ εκαζπυθδζδ ιε ημκ ηίηθμ μδδβεί ζηδκ ακαβκχνζζδ ημο
νυθμο ημο ζημ αζαθίμ αθθά ηαζ ζηδκ πνμζέββζζδ ημο θμβμηεπκζημφ ηεζιέκμο. Νφιθςκα
ιάθζζηα ιε ηδκ ίδζα ημ θεηηζηυ ενέεζζια ημο ηίηθμο ηαζ ημ μπηζηυ ενέεζζια ηδξ εζηυκαξ
ζημ ελχθοθθμ εκυξ εζημκμβναθδιέκμο παζδζημφ αζαθίμο θαίκεηαζ κα έπμοκ ηδκ ίδζα
αανφκμοζα ζδιαζία (Γζακκζημπμφθμο, 2008).
Γζα ημοξ εκκμμφιεκμοξ ακαβκχζηεξ ημο εζημκμβναθδιέκμο παζδζημφ αζαθίμο, ηα
ιζηνά παζδζά, ημ ελχθοθθμ είκαζ ημ πνχημ μπηζηυ ενέεζζια, ημ μπμίμ εα ηα παναηζκήζεζ
ηαζ εα ηα πνμζεθηφζεζ (Γζακκζημπμφθμο, 2008). ζηυζμ ιυθζξ ημ 15% ηςκ παζδζχκ
πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ εεςνεί υηζ δ ζζημνία λεηζκάεζ απυ ημ ελχθοθθμ, βεβμκυξ πμο
απμδεζηκφεζ υηζ μζ ιζηνμί ακαβκχζηεξ έπμοκ εκζηενκζζηεί ζοβηεηνζιέκεξ ζοιπενζθμνέξ
ακάβκςζδξ, ηζξ μπμίεξ οζμεεημφκ μζ εκήθζηεξ (εηπαζδεοηζημί ηαζ βμκείξ) ηαηά ηδκ έκανλδ
ηδξ ακάβκςζδξ (Ξζζθζιέκδ, 2007) υπζ ίζςξ εζηειιέκα, αθθά θυβς έθθεζρδξ βκχζδξ ζπεηζηά
ιε ηδκ ζπμοδαζυηδηα ημο πενζηεζιέκμο ημο ελχθοθθμο.
Γ εθηοζηζηυηδηα ημο ηίηθμο ηαζ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ ζε έκα ελχθοθθμ είκαζ έκα απυ
ηα ζημζπεία πμο εα δεθεάζμοκ ημκ ακαβκχζηδ κα πάνεζ έκα αζαθίμ ζηα πένζα ημο
(Εανπυγδθμο, 1994). Νφιθςκα ιε ηδκ Pantaleo (2003), δ εζημκμβνάθδζδ ημο ελχθοθθμο
θεζημονβεί ςξ έκα είδμξ πνυζηθδζδξ πνμξ ημκ ακαβκχζηδ βζα κα «ελενεοκήζεζ» ημ αζαθίμ
ηαζ ζοκεπίγμκηαξ οπμζηδνίγεζ υηζ ηαεχξ ηα παζδζά αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ εζημκμβνάθδζδ
ημο ελχθοθθμο πενζβνάθμοκ, ελδβμφκ ηαζ ηάκμοκ πνμαθέρεζξ βζα ημ πενζεπυιεκμ ημο
αζαθίμο. Ώκαθμνζηά ιε ημκ ηίηθμ, αοηυξ θεζημονβεί ςξ πδβή πθδνμθμνζχκ ηαζ
ενςηδιάηςκ βζα ημκ ακαβκχζηδ. Αίκαζ αοηυξ πμο πνμζθένεζ πνχημξ ηάπμζα δεδμιέκα,
απμηεθεί ημ πνχημ θεηηζηυ ιήκοια επζημζκςκίαξ ημο αζαθίμο ιε ημκ ακαβκχζηδ έπμκηαξ
ζδιακηζηέξ αλζχζεζξ ςξ θμνέαξ κμδιαημδυηδζδξ ημο πενζεπμιέκμο ημο (Γαανζδθίδμο,
2013. Nikolajeva & Scott, 2001). Γζα κα επζηεθεί αοηέξ ημο ηζξ θεζημονβία μ ηίηθμξ εα πνέπεζ
κα είκαζ ζαθήξ, αλζμικδιυκεοημξ ηαζ ζφκημιμξ (Λαζπαθίδδξ, 1996) ηαζ ζδζαίηενα υηακ
αθμνά ζηδκ παζδζηή θμβμηεπκία, βζα ημ θυβμ υηζ απεοεφκεηαζ ζε παζδζά ιε πενζμνζζιέκεξ
ειπεζνίεξ ηαζ δοκαηυηδηεξ ζηδκ απμηςδζημπμίδζδ ηςκ ζδιαζκυκηςκ ημο. Γζ΄ αοηυ ηαζ δ
πθεζμκυηδηα ηςκ ηίηθςκ ζηα εζημκμβναθδιέκα παζδζηά αζαθία είκαζ μκμιαηζημί
(Γζακκζημπμφθμο, 2008), ακαθένμκηαζ δδθαδή ζημκ πνςηαβςκζζηή ημο αζαθίμο.
Ξα πενζηεζιεκζηά ζημζπεία ιεηααάθθμκηαζ απυ επμπή ζε επμπή ακάθμβα ιε ηζξ
οθζημηεπκζηέξ, ημζκςκζηέξ ηαζ θμβμηεπκζηέξ ζοκεήηεξ. Νηζξ ζφβπνμκεξ εηδμηζηέξ πναηηζηέξ
παναηδνείηαζ δ ηάζδ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ πενζηεζιεκζηά ζημζπεία πμο έπμοκ ζημπυ κα
πνμζεθηφζμοκ ηαζ κα πνμαάθμοκ ημ αζαθίμ, αθθά ηαοηυπνμκα κα ζοιαάθθμοκ ηαζ ζηδκ
ενιδκεία ημο πενζεπμιέκμο ημοξ (Higonnet, 1990). Ώπυ ηδ ζηζβιή πμο παναηδνήεδηε υηζ
ηα πενζηεζιεκζηά ζημζπεία παίγμοκ έκα ζδιακηζηυ νυθμ ζηα εζημκμβναθδιέκα παζδζηά
αζαθία (Serafini, 2012 c) ηαζ ζδζαίηενα ζε αζαθία πμο απεοεφκμκηαζ ζε παζδζά πνμζπμθζηήξ
ηαζ πνςημζπμθζηήξ δθζηίαξ, ηα ζημζπεία ηςκ βναθζηχκ ηδξ ηοπμβναθίαξ ηαεχξ ηαζ ηδξ
εζημκμβνάθδζδ ημο ελχθοθθμο, αλζμπμζμφκηαζ ιε ζφκεεημοξ ηνυπμοξ ζηδκ μνβάκςζδ
ηςκ αζαθίςκ αοηχκ (Γαανζδθίδμο, 2013).
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Λμθθμί ιεθεηδηέξ ημο πενζηεζιέκμο επζζδιαίκμοκ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί πνέπεζ κα
βκςνίγμοκ ηδ πνδζζιυηδηα ηαζ ηδ δοκαιζηή ηςκ πενζηεζιεκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ κα
ηα πνδζζιμπμζμφκ δδιζμονβζηά ζηδ δζδαζηαθία ηδξ θμβμηεπκίαξ (Martinez et al., 2016.
Pantaleo, 2003. Serafini, 2012 c. Youngs & Serafini, 2011. Youngs, 2010). Κζ Youngs & Serafini
(2011) οπμζηδνίγμοκ υηζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηα πενζηεζιεκζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ εέημκηαξ
ενςηήζεζξ πνζκ ηδκ ακάβκςζδ ημο αζαθίμο, μ εηπαζδεοηζηυξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ημοξ
ακαβκχζηεξ ζηδκ άκηθδζδ πθδνμθμνζχκ ζπεηζηχκ ιε ημ ημκ ήνςα, ημ εέια ηαζ ηδκ
πθμηή ημο αζαθίμο, ζοιαάθθμκηαξ απμθαζζζηζηά ζηδ κμδιαημδυηδζδ ημο πενζεπμιέκμο.
Λμθθμί εηπαζδεοηζημί, ςζηυζμ, δεκ εηιεηαθθεφμκηαζ ηζξ εοηαζνίεξ πμο πνμζθένμοκ ηα
πενζηεζιεκζηά παναηηδνζζηζηά ζηδ κμδιαημδυηδζδ ηςκ αζαθίςκ (Youngs, 2010), ηαεχξ δεκ
είκαζ εκήιενμζ βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ζοκεζζθένμοκ ζηδ κμδιαημδυηδζδ ημο
ηεζιέκμο (Pantaleo, 2003). Έηζζ πενζμνίγμκηαζ ηονίςξ ζε ζημζπεία υπςξ δ ακάβκςζδ ημο
ηίηθμο, ημο ζοββναθέα, ηςκ εηδυζεςκ ηαζ ημο εζημκμβνάθμο ημο αζαθίμο (Martinez et al.,
2016). Κ Serafini (2012c) οπμζηδνίγεζ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ηδ
πνδζζιυηδηα ηςκ πενζηεζιεκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ζηδ κμδιαημδυηδζδ ηςκ
εζημκμβναθδιέκςκ παζδζηχκ αζαθίςκ, χζηε κα πνδζζιμπμζμφκ δδιζμονβζηά ηζξ
δοκαηυηδηεξ πμο πνμζθένμοκ αοηά ηα παναηηδνζζηζηά ζηδ δζδαζηαθία ηδξ θμβμηεπκίαξ.
Λνμηείκεζ ιάθζζηα μζ εηπαζδεοηζημί κα αθζενχκμοκ θίβμ πνυκμ ζημ ζπμθζαζιυ ηςκ
πενζηεζιεκζηχκ ζημζπείςκ, ηαεχξ αοηά δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα εκενβμπμίδζδξ ηδξ
πνυηενδξ βκχζδξ ηαζ πνμεημζιάγμοκ ημοξ ιαεδηέξ βζα ηδκ ζζημνία πμο πνυηεζηαζ κα
δζαααζηεί.
3. Έξεπλα
Νε ένεοκά ιαξ ελεηάζηδηε δ ζηακυηδηα παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ κα κμδιαημδμημφκ
ημ πενζεπυιεκμ εζημκμβναθδιέκςκ αζαθίςκ απυ ημ πενζηείιεκμ ημο ελχθοθθμο. Δείβια
ηδξ ένεοκαξ απμηέθεζακ 30 κήπζα, 16 ημνίηζζα ηαζ 14 αβυνζα ιε ιέζμ υνμ δθζηίαξ 5,7 έηδ.
Γ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ζε δδιυζζμ κδπζαβςβείμ ημο πμθεμδμιζημφ ζοβηνμηήιαημξ
ηδξ πυθδξ ημο ΐυθμο, ζημ μπμίμ δ ενεοκήηνζα ακήηε ζημ εηπαζδεοηζηυ πνμζςπζηυ. Γ
ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ιε αημιζηή διζδμιδιέκδ ζοκέκηεολδ ηαζ δ πμζμηζηή ακάθοζδ
πενζεπμιέκμο απμηέθεζε ηδ ιέεμδμ ακάθοζδξ ημο πενζεπμιέκμο ηςκ ζοκεκηεφλεςκ.
Οθζηυ ηδξ ένεοκαξ απμηέθεζακ έλζ αζαθία. Νοβηεηνζιέκα: Σμ βεφια ηςκ Θφηςκ
(Pennart, 1999) (εζηυκα 1), Ο πνάζζκμξ θφημξ (Gouichoux, 2008) (εζηυκα 2), Θφημξ έλς απυ
ηδκ πυνηα (Ward, 2003) (εζηυκα 3), Σνεζξ Φίθμζ ζημ Πμηάιζ (Oldland, 2013) (εζηυκα 4), Σμ
βμονμοκάηζ πμο ήεεθε κα „πεζ ιαθθζά (MacDonald, 2000) (εζηυκα 5) ηαζ Ο Ηφνζμξ Ιπμο
(Ξζζθζιέκδ, 2008) (εζηυκα 6).

Γηθόλα 7

Γηθόλα 2

Γηθόλα 3
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Γηθόλα 4

Γηθόλα 5

Γηθόλα 6

Γ επζθμβή ηςκ αζαθίςκ έβζκε θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημπμεεηήζεζξ ιεθεηδηχκ ηυζμ ςξ
πνμξ ηδκ εζημκμβνάθδζδ (Γζακκζημπμφθμο, 2008. Εακαηζμφθδ, 2002. Martinez et al., 2016.
Nikolajeva & Scott, 2000. Nodelman, 1988. Pol, 2012. Walsh, 2003), υζμ ηαζ ςξ πνμξ ημκ
ηίηθμ (Γαανζδθίδμο, 2013. Genette, 1988, 1997) αθθά ηαζ ιε ημ πενζηείιεκμ ημο ελχθοθθμο
ηςκ εζημκμβναθδιέκςκ παζδζηχκ αζαθίςκ βεκζηυηενα. Ώκαθμνζηά ιε ημ ελχθοθθμ
θήθεδηε οπυρδ δ άπμρδ υηζ έπεζ ζημπυ κα πνμζθένεζ ιζα πνχηδ κμδιαημδυηδζδ βζα ημ
πενζεπυιεκμ ημο αζαθίμο (Γζακκζημπμφθμο, 2008. Sipe, 2001). Νε ζπέζδ ιε ηδκ
εζημκμβνάθδζδ δ ηαηαζηεοή κμήιαημξ (Nodelman, 1988) ήηακ επίζδξ ημ ηνζηήνζμ
επζθμβήξ ηςκ αζαθίςκ ηαζ ζε ζπέζδ ιε ημκ ηίηθμ δ επζθμβή έβζκε ζφιθςκα ιε ηδκ
ηαηδβμνζμπμίδζδ ημο Genette (1988, 1997). ιε ηίηθμοξ πμο ακαθένμκηαζ πςνίξ
πανεηηνμπέξ ηαηεοεείακ ζημ εέια.
Εαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ένεοκαξ ηα παζδζά ηαθμφκηακ ζημκ εζδζηά δζαιμνθςιέκμ πχνμ
ηδξ δακεζζηζηήξ αζαθζμεήηδξ, μ μπμίμξ είπε δδιζμονβδεεί βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ ένεοκαξ.
Ώνπζηά ηα παζδζά παναηδνμφζακ ηδκ εζημκμβνάθδζδ ημο ελχθοθθμο βζα κα
κμδιαημδμηήζμοκ ημ πενζεπυιεκμ ημο αζαθίμο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δ κμδιαημδυηδζδ
μθμηθδνςκυηακ ιε ηδκ ακάβκςζδ ημο ηίηθμο απυ ηδκ ενεοκήηνζα. Γ ακάθοζδ ηςκ
απμηεθεζιάηςκ έδεζλε υηζ ηα παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα
πνδζζιμπμζμφκ ζημζπεία ηδξ εζημκμβνάθδζδξ ημο ελχθοθθμο βζα κα κμδιαημδμημφκ ημ
πενζεπυιεκμ ηςκ εζημκμβναθδιέκςκ παζδζηχκ αζαθίςκ ηαζ υηζ έπμοκ επίζδξ ηδκ
ζηακυηδηα κα αλζμπμζμφκ ημκ ηίηθμ ςξ πνμξ ηδκ πεναζηένς κμδιαημδυηδζδ ημο
πενζεπμιέκμο αοηχκ ηςκ αζαθίςκ.
πςξ πνμακαθένεδηε απυ ηα απμηεθέζιαηα πνμέηορε υηζ ηα παζδζά πνμζπμθζηήξ
δθζηίαξ έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα κμδιαημδμημφκ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ εζημκμβναθδιέκςκ
παζδζηχκ αζαθίςκ, αλζμπμζχκηαξ ηα πενζηεζιεκζηά παναηηδνζζηζηά ημο ελχθοθθμο ηςκ
εζημκμβναθδιέκςκ παζδζηχκ αζαθίςκ. Λζμ ζοβηεηνζιέκα, αλζμπμζχκηαξ ηδκ
εζημκμβνάθδζδ ιπυνεζακ κα κμδιαημδμηήζμοκ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ αζαθίςκ ααζζγυιεκα
ζηδκ πνυηενδ βκχζδ ημοξ (Dochy & Alexander, 1995) ζημ ζηδκζηυ, ζε ζηάζεζξ ηαζ
πεζνμκμιίεξ ημο ζχιαημξ ηαζ ημο πνμζχπμο (Nodelman, 1988), ζηδκ ακαβκχνζζδ
ζοιαυθςκ (Nodelman, 1988. Serafini, 2011. Serafini, 2012 b), ζηδκ ακαβκχνζζδ
ζπεδζαζηζηχκ βναιιχκ (Giorgis et al., 1999) ηαζ ζε δζαηεζιεκζηέξ ζοκδέζεζξ (Kristeva, 1980)
πμο έηακακ. Απί παναδείβιαηζ ζημ αζαθίμ Σμ βεφια ηςκ θφηςκ: ακαβκςνίζηδηε δ δζάεεζδ
ζημ πνυζςπμ ημο βμονμοκζμφ, δ μπμία ιεηαθνάζηδηε ςξ θφπδ, πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ
αδοκαιία ημο βμονμοκζμφ κα ιαβεζνέρεζ βζα ηυζμοξ πμθθμφξ θφημοξ. ¨Νημ αζαθίμ Ο
πνάζζκμξ θφημξ: μ θφημξ «πενπαηάεζ πανμφιεκμξ ζημ δάζμξ», «ηαζ πδβαίκεζ ζημ δάζμξ ηαζ
ράπκεζ βζα θαΎ», υπμο ακαβκςνίζηδηε δ ηίκδζδ ημο ζχιαημξ ηαζ δ ηίκδζδ απυ ανζζηενά
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πνμξ ηα δελζά. Απίζδξ ζημ αζαθίμ Θφημξ έλς απυ ηδκ πυνηα πναβιαημπμζήεδηε ιία
δζαηεζιεκζηή ζφκδεζδ ιε ημκ ηφηθςπα απυ ηζξ πενζπέηεζεξ ημο Κδοζζέα. Ξμ παζδί
παναηήνδζε υηζ ημ ανημοδάηζ θμαάηαζ, επεζδή έκα ιάηζ «ιεβάθμ», «άβνζμ» ηαζ «αμοθςηυ»
είκαζ έλς απυ ηδκ πυνηα, κμιίγμκηαξ υηζ πνυηεζηαζ βζα ιάηζ ηφηθςπα.
ξ πνμξ ημκ ηίηθμ ανέεδηε υηζ ηα παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα
κα αλζμπμζμφκ ηδκ πενζβναθζηή θεζημονβία ημο ηίηθμο (Genette, 1988, 1997), ζφιθςκα ιε
ηδκ μπμία μ ηίηθμξ ιαξ δίκεζ πθδνμθμνίεξ μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζημ εέια ημο αζαθίμο. Γζα
πανάδεζβια ζημ αζαθίμ Ο ηφνζμξ Ιπμο έκα παζδί παναηήνδζε υηζ ιζθάεζ «βζα έκακ
ιάζημνα πμο ημοξ έπεζ θηζάλεζ πάνα πμθθέξ θμνέξ ηα ζπίηζα ημοξ ηαζ έπεζ ημοναζηεί ηαζ
πζα δεκ ιπμνεί κα ηα θηζάπκεζ», ηαεχξ εεχνδζε υηζ μ ηφνζμξ Ηπμο είκαζ μ ιάζημναξ μ
μπμίμξ έθηζαπκε ηα ηαηεζηναιιέκα ζπίηζα ηςκ ακενχπςκ, υπςξ είπε πεζ παναηδνχκηαξ
ηδκ εζημκμβνάθδζδ.
3. Οπκπεξάζκαηα
Γ εκαζπυθδζδ ιε ηα πενζηεζιεκζηά παναηηδνζζηζηά πνζκ ηδκ ακάβκςζδ εκυξ
εζημκμβναθδιέκμο παζδζημφ αζαθίμο είκαζ δοκαηυ κα μδδβήζμοκ ζηδκ ελάζηδζδ ηδξ
παναηδνδηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ παζδζχκ πνμζπμθμηήξ δθζηίαξ. Γ
απυηηδζδ ηαζ δ ηαθθζένβεζα αοηχκ ηςκ ζηακμηήηςκ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηέξ. ζδζαίηενα
ακ ακαθμβζζηεί ηακείξ υηζ πνυηεζηαζ βζα ημ «εκ ελεθίλεζ» ημζκυ ηδξ παζδζηήξ θμβμηεπκίαξ
(Hunt, 1991). Ξα παζδζά ακαβκχζηεξ ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία ακάβκςζδξ ηςκ
εζημκμβναθδιέκςκ παζδζηχκ αζαθίςκ, ηαηά ηδκ μπμία πναβιαημπμζείηαζ δ δζαδζηαζία
ακαβκχνζζδξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ενιδκείαξ ηςκ ζπέζεςκ εζηυκαξ ηαζ ηεζιέκμο, απμηημφκ
αοηυ πμο δ Κζημκμιίδμο (2006) μκμιάγεζ εκδθζηίςζδ ημο αθέιιαηυξ ημοξ, ςξ
παναηδνδηχκ ηαζ εκ ζοκεπεία εκδθζηίςζήξ ημοξ ςξ ακαβκςζηχκ. Λνυηεζηαζ βζα ιζα
δζαδζηαζία ελάζηδζδξ ημο αθέιιαημξ ηαζ ειπθμοηζζιμφ ηδξ ακαβκςζηζηήξ ειπεζνίαξ ιέζα
απυ ηδκ ακάδεζλδ ηςκ ζπέζεςκ εζηυκαξ ηαζ θέλεςκ, δζαδζηαζία δ μπμία πνμζθένεζ ηδ
δοκαηυηδηα δζαιυνθςζδξ ακαβκςζηχκ ιε αολδιέκδ παναηδνδηζηυηδηα ηαζ ηνζηζηή
ζηακυηδηα. Ώοηή θμζπυκ δ δζαδζηαζία ηδξ εκδθζηίςζδξ ημο αθέιιαημξ ιπμνεί κα
ηαθθζενβδεεί ηαζ κα εκζζποεεί ηαζ ιέζα απυ ζοβηεηνζιέκεξ πναηηζηέξ εκαζπυθδζδξ ηςκ
παζδζχκ ιε ηα πενζηεζιεκζηά παναηηδνζζηζηά.
Απίζδξ ημ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ απμηεθεί δίαοθμ επζημζκςκίαξ ημο ιζηνμφ
παζδζμφ ιε ηδ θμβμηεπκία (Γζακκζημπμφθμο, 2006) ηαζ ηαηέπεζ παναδμζζαηά ιζα πάνα πμθφ
ζδιακηζηή εέζδ ζημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ηαζ ζηδκ ηαεδιενζκή δζδαηηζηή
πναβιαηζηυηδηα ηδξ πνμζπμθζηήξ εηπαίδεοζδξ (Driggs-Wolfenbarger & Sipe, 2007. Serafini,
2011. Sipe, 2001). Γ Pantaleo (2003) οπμζηδνίγεζ υηζ ηαζ δ εκαζπυθδζδ ιε ηα πενζηεζιεκζηά
ζημζπεία πνέπεζ κα απμηεθεί ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ακάβκςζδξ ηςκ
εζημκμβναθδιέκςκ παζδζηχκ αζαθίςκ ζηδκ ηάλδ, επεζδή ιυκμ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ έπαηνμ υθεξ μζ δοκαηυηδηεξ αοημφ ημο βκήζζμο πμθοηνμπζημφ
ηεζιέκμο. Νοιθςκχκηαξ ιε ηζξ παναπάκς εέζεζξ ηαζ απυρεζξ, εα θέβαιε υηζ ημ
εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ απμηεθεί έκα πμθφ ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ ηαεδιενζκήξ
δζδαηηζηήξ πναηηζηήξ ηαζ έκα μοζζαζηζηυ ενβαθείμ ζηα πένζα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Γ
ειπεζνία, δ μπμία απμημιίζαιε απυ ηδκ ένεοκα, ιαξ έηακε κα πζζηεφμοιε, υηζ δ
εκαζπυθδζδ ιε ηα πενζηεζιεκζηά παναηηδνζζηζηά δεκ πνέπεζ κα πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζηδκ
ακάβκςζδ ημο ηίηθμο, ημο μκυιαημξ ημο ζοββναθέα, ημο εζημκμβνάθμο ηαζ ηςκ
εηδυζεςκ, υπςξ ζοκδείγαιε κα ηάκμοιε πνζκ ηδ δζελαβςβή ηδξ ένεοκαξ, ηαζ υπςξ
ακαθένεηαζ ζηδ αζαθζμβναθία, υηζ ηάκμοκ μζ πενζζζυηενμζ εηπαζδεοηζημί. Ξα
απμηεθέζιαηα ιαξ μδήβδζακ ζημ ζοιπέναζια υηζ δ εκαζπυθδζδ ιε ηα πενζηεζιεκζηά
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παναηηδνζζηζηά πνέπεζ, ημοθάπζζημκ, κα πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδκ εζημκμβνάθδζδ ημο
ελχθοθθμο. Νοβπνυκςξ απμηεθεί ιία εοηαζνία δζενεφκδζδξ ηςκ απυρεςκ ηαζ ηςκ
ακηζθήρεςκ ηςκ παζδζχκ πάκς ζε ζοβηεηνζιέκα εέιαηα, δ μπμία δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα
ζημ/δκ εηπαζδεοηζηυ κα ηδκ εηιεηαθθεοηεί πμζηζθμηνυπςξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία.
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Νεξίιεςε
Ξα ηεθεοηαία πνυκζα δ ακαβκχνζζδ ηαζ δ ακάδεζλδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηςκ παζδζχκ απμηεθεί
ημιαζηυ ζδιείμ ζηδ δνάζδ ημζκςκζηχκ δμιχκ. Γ ακηίθδρδ υηζ ηα παζδζά απμηεθμφκ λεπςνζζηέξ
μιάδεξ ιεθέηδξ μδδβεί ζηδ δδιζμονβία ηαζ ακάπηολδ εκυξ κέμο ιμκηέθμο ένεοκαξ πμο ηα εέηεζ ζε
νυθμ εκενβμφ οπμηεζιέκμο. Λθέμκ, ζηα γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ηα ίδζα δεκ ενςημφκηαζ μζ εκήθζημζ,
επεζδή εεςνμφκηαζ ζηακυηενμζ κμδηζηά κα ακηαπελέθεμοκ ζε ενςηήζεζξ ζπεηζηέξ ιε ζοιπενζθμνέξ,
ειπεζνίεξ, ακηζθήρεζξ, πζζηεφς. ζμκ αθμνά, δε, ημκ ημιέα ηδξ εηπαίδεοζδξ δζεεκχξ έπεζ
δζαπζζηςεεί υηζ δ βκχιδ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδ ζπμθζηή ειπεζνία ηείκεζ κα ελαζθαθίγεζ ιζα μθζζηζηή
αλζμθυβδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ οπδνεζζχκ πμο πνμζθένμκηαζ ηάεε θμνά. Αίκαζ
ηαίνζαξ, θμζπυκ, ζδιαζίαξ κα ακαδεζπεμφκ μζ απυρεζξ ηαζ μζ ειπεζνίεξ ιαεδηχκ ζπεηζηά ιε ηα
εηπαζδεοηζηά πθαίζζα ζηα μπμία θμζημφκ, χζηε κα βκςζημπμζδεμφκ μζ πνμηθήζεζξ ηαζ μζ
πνμμπηζηέξ ελέθζλήξ ημοξ. Ξμ κα δζελαπεεί ιζα εηπαζδεοηζηή ένεοκα ιε ζοιιεηέπμκηεξ ιαεδηέξ
πενζθαιαάκεζ, θοζζηά, δζαθμνεηζηέξ ανπέξ (πνμηθήζεζξ, δεζηά γδηήιαηα) ηαζ πναηηζηέξ (εεςνδηζηέξ
πνμζεββίζεζξ, ιεεμδμθμβία ένεοκαξ, ενεοκδηζηά ενβαθεία), αθθά ζοκμδεφεηαζ ιε πθμφζζεξ ηαζ
αλζμθυβεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ γςή ημοξ. Νημ πανυκ ηείιεκμ, δίκεηαζ πνμζπάεεζα κα ημκζζημφκ
αοηέξ αηνζαχξ μζ πνμηθήζεζξ, αθθά ηαζ δ ζδιαζία ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ παζδζχκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή
ένεοκα.
Θέμεηο-Ηιεηδηά: Αηπαζδεοηζηή Ένεοκα, ένεοκα ιε ιαεδηέξ

1. Γηζαγσγή
Γ παζδαβςβζηή απμηεθμφζε ιζα «ειπεζνζηή ηέπκδ» ςξ ημκ 20μ πενίπμο αζχκα. Ξυηε
ζδιακηζηέξ επζζηδιμκζηέξ ηαζ ημζκςκζημ-μζημκμιζηέξ ελεθίλεζξ δδιζμφνβδζακ ηδκ ακάβηδ
κα ζοκδεεεί ιε ημοξ ηυθπμοξ ηδξ επζζηήιδξ. Νε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εονφηενδ ακάπηολδ ηαζ
πνυμδμ ημο ζοκυθμο ηςκ ακενςπζζηζηχκ επζζηδιχκ, πμθφπθμηα θαζκυιεκα ηδξ
ακενχπζκδξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πνάλδξ ηέεδηακ οπυ αοζηδνή
επζζηδιμκζηή ακάθοζδ (Ενμοζηαθάηδξ, 1989), εέημκηαξ ηζξ αάζεζξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ
ένεοκαξ.
Ώοημφ ημο ηφπμο, θμζπυκ, δ ένεοκα απμηεθεί έκα εονφ ηαζ απαζηδηζηυ πεδίμ ημ μπμίμ
ακαπυθεοηηα επζηαθφπηεηαζ ηαζ επδνεάγεηαζ απυ άθθεξ επζζηδιμκζηέξ πενζμπέξ,
ημζκςκζηέξ ηαζ ακενςπζζηζηέξ (Verma & Mallic, 2004). ζηυζμ, έκαξ βεκζηά απμδεηηυξ
μνζζιυξ είκαζ ελαζνεηζηά δφζημθμ κα δζαηοπςεεί. ξ απχηενμ ζηυπμ ηδξ ακαθένεηαζ δ
ιεθέηδ ηαζ δ ακάθοζδ θαζκμιέκςκ πμο ζε ιζα ζοκεπή αθθδθεπίδναζδ ζοκδέμκηαζ ηαζ
ηαεμνίγμοκ ηδ δζδαζηαθία. Ώοηά ηα θαζκυιεκα ιπμνμφκ μοζζαζηζηά κα δζαηνζεμφκ ζε
ηέζζενζξ εονείξ ημιείξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ υπςξ
ακαθένεζ ηαζ μ Mialaret et al. (2002): α) εηπαίδεοζδ - εεζιυξ, α) εηπαίδεοζδ - δνάζδ, β)
εηπαίδεοζδ - πενζεπυιεκμ, δ) εηπαίδεοζδ - πνμσυκ.
Νε ηάεε ιία απυ αοηέξ ηζξ έκκμζεξ ακηζζημζπεί έκαξ εονφηαημξ ενεοκδηζηυξ ημιέαξ
εκχ ηαοηυπνμκα, υθμζ μζ ημιείξ –υπςξ πνμακαθένεδηε- αθθδθεπζδνμφκ ηαζ
αθθδθμεπδνέαγμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πνάλδξ. Γ φπανλδ πμθθαπθχκ
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εκκμζχκ ηδξ έκκμζαξ «εηπαίδεοζδ» κμιμηεθεζαηά μδδβεί ζε πμζηζθία ιεεμδμθμβζηχκ
πνμζεββίζεςκ, ενεοκδηζηχκ ενβαθείςκ ζοθθμβήξ ηαζ ενιδκείαξ δεδμιέκςκ (Cohen &
Manion, 1994).
Γ πμθοπθμηυηδηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζοζηδιάηςκ, δ αφλδζδ ηδξ ζδιαζίαξ πμο έπεζ
δ εηπαίδεοζδ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ ηαζ δ έκημκδ απαίηδζδ ηδξ
ημζκςκίαξ κα αζηζμθμβμφκηαζ ηα απμηεθέζιαηά ηδξ ηαεζζημφκ ηδκ εηπαζδεοηζηή ένεοκα
ακαβηαία βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ. Νοκεπχξ, δ ηεθεοηαία είκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκδ ηαζ
ηαηεοεφκεηαζ απυ ηδκ εηπαζδεοηζηή πναβιαηζηυηδηα. Ώπμηεθεί ζδιαίκμκηα πανάβμκηα
ακαηνμθμδυηδζδξ ηαζ ελέθζλδξ αοηήξ. Ηεθεηά ηζξ παναιέηνμοξ πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ ηάεε
δζδαζηαθία, δ απμηεθεί έκα ιμκαδζηυ ζημ πχνμ ηαζ ζημ πνυκμ δοκαιζηυ βεβμκυξ.
Λμζμξ μ νυθμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ; Λμζμκ αθμνά, ζε πμζμκ απεοεφκεηαζ, πμζμζ
ειπθέημκηαζ ζε αοηή; Λμζμξ μ νυθμξ ηςκ ειπθεημιέκςκ; Λχξ είκαζ ηα ζπμθεία ζήιενα;
Λχξ δμιμφκηαζ; Λχξ μνβακχκμκηαζ; Λχξ ιπμνμφκ κα βίκμοκ; Ξζ εα πνέπεζ κα αεθηζςεεί
ζηδ δζδαζηαθία; Ξζ ειπμδίγεζ ηδ ιάεδζδ ηςκ ιαεδηχκ; Λμζεξ εηπαζδεοηζηέξ ιέεμδμζ
εκζζπφμοκ ηδ ιάεδζδ ηςκ ιαεδηχκ; Κζ βμκείξ ζε ηζ ααειυ ειπθέημκηαζ ηαζ πχξ ιπμνμφκ
κα αμδεήζμοκ; Ξζ ζοκηεθείηαζ έλς απυ ημ ζπμθείμ ηαζ πχξ επδνεάγεζ ηδ ιάεδζδ ηςκ
ιαεδηχκ; Ώπακηήζεζξ ζηζξ παναπάκς ενςηήζεζξ, αθθά ηαζ ζε πμθθέξ άθθεξ, πνμηφπημοκ
ιέζα απυ ημ ζημπαζιυ πάκς ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ζοκηεθμφκηαζ ηάεε θμνά ηαζ ζηα
απμηεθέζιαηα πμο πανάβμκηαζ.
Αηπαζδεοηζημί ηαζ ιαεδηέξ απμηεθμφκ ααζζηέξ ζοκζζηχζεξ αοηχκ ηςκ δζαδζηαζζχκ,
ζοκεπχξ ηαζ ααζζηέξ πδβέξ πθδνμθυνδζδξ βζα ηα απμηεθέζιαηα πμο θένμοκ. Κζ
εηπαζδεοηζημί ζοπκά θαιαάκμοκ ιένμξ ζε εηπαζδεοηζηέξ ένεοκεξ είηε μζ ίδζμζ ςξ ενεοκδηέξ
είηε ςξ ζοιιεηέπμκηεξ ζε ένεοκεξ ηνίηςκ. Κζ απυρεζξ, δε, ηςκ ιαεδηχκ -ζδίςξ
παθαζυηενα- δε θαζκυηακ κα θαιαάκμκηαζ ζμαανά οπυρδ ηαεχξ εεςνμφκηακ «ιδ ζηακά»
κμδηζηά ηαζ ζοκαζζεδιαηζηά κα εηθνάζμοκ ηα πζζηεφς ημοξ, εκχ μζ εκήθζηεξ ήηακ αοημί
πμο ηα ελέθναγακ εη ιένμοξ ημοξ. Ώοηυ, ςζηυζμ, ηείκεζ κα αθθάγεζ, υπςξ ακαθοηζηά
ακαθένεηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ειπθμοηίγμκηαξ ηδκ εηπαζδεοηζηή ένεοκα πμζηζθμηνυπςξ.
2. Ηπξίσο Ηείκελν
2.1. Γξεπλψληαο ηηο απφςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ
Ξα ηεθεοηαία πνυκζα ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ βζα ηδ δζενεφκδζδ ηςκ απυρεςκ ηαζ ηςκ
ειπεζνζχκ ηςκ παζδζχκ έπεζ ακαπηοπεεί ιέζα απυ ημζκςκζηέξ ηζκδημπμζήζεζξ πμο
ακαβκςνίγμοκ ηαζ ακαδεζηκφμοκ ηα δζηαζχιαηα ημοξ. Νηα άθθμηε «ζζςπδθά» παζδζά
δίκεηαζ θςκή χζηε κα πανμοζζαζημφκ ζημκ οπυθμζπμ ηυζιμ ηαζ έηζζ κα απμηηδεεί ιζα
ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ. Ηάθζζηα, ημ 1989 δ Νφιααζδ ηςκ Γκςιέκςκ
Αεκχκ βζα ηα Δζηαζχιαηα ημο Λαζδζμφ (UNCRC) ηαθεί ηα ηνάηδ- ιέθδ κα «εββοδεμφκ ζημ
παζδί πμο είκαζ ζηακυ κα ζπδιαηίζεζ ηδ δζηή ημο απυρδ ημ δζηαίςια κα εηθνάγεζ αοηέξ ηζξ
απυρεζξ εθεφεενα ζε υθα ηα εέιαηα πμο αθμνμφκ ημ ίδζμ, ηαζ υηζ εα δμεεί δ δέμοζα
ζδιαζία ζηζξ απυρεζξ ημο, ζφιθςκα ιε ηδκ δθζηία ηαζ ηδκ ςνζιυηδηα ημο» (άνενμ 12),
(Lewis An. & Porter J. 2004∙ Κ‘ Kane 2003∙ Theis & O‘ Kane 2005∙ Hart & Tyer 2006∙ Hill 2006).
Γεκζηυηενα, δζεεκχξ δ ακηίθδρδ βφνς απυ ηδκ παζδζηή δθζηία έπεζ αθθάλεζ, αθμφ ηα
παζδζά, -υπςξ θαίκεηαζ ήδδ απυ ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‘80-, βίκμκηαζ ακηζθδπηά ςξ
λεπςνζζηή μιάδα απυ ημοξ εκήθζηεξ ιε ηζξ δζηέξ ημοξ ειπεζνίεξ ηαζ αζχιαηα.
Ξα παζδζά απμηεθμφκ ιζα ημζκςκζηή μιάδα, έκα ααζζηυ ηαζ ιυκζιμ παναηηδνζζηζηυ
ηδξ ημζκςκίαξ. Απμιέκςξ, δ βκχζδ ημοξ βφνς απυ ημ ηζ ζδιαίκεζ κα είκαζ ηάπμζμξ παζδί
ηαζ ημ ηζ ζδιαίκεζ βζα ηα ίδζα ηα παζδζά κα αθθδθεπζδνμφκ ιε εκήθζηεξ απμηεθεί ζδιακηζηυ
εθυδζμ βζα ηδκ πεναζηένς ηαηακυδζδ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ ζπδιαηίγεηαζ ηαζ
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μνβακχκεηαζ δ ημζκςκζηή ηάλδ ηςκ πναβιάηςκ, (Mayall B., 2000). Γ ακηίθδρδ αοηή
ζοκάδεζ ηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ εκυξ κέμο πνμηφπμο ένεοκαξ ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ, πμο
ακαγδηά κα δζενεοκήζεζ ημκ ηνυπμ δζαιυνθςζδξ ηδξ, ηζξ ζπέζεζξ ηαζ ηζξ ημοθημφνεξ πμο
ακαπηφζμοκ ηα παζδζά ςξ λεπςνζζηέξ πενζμπέξ ιεθέηδξ (James & Prout, 1990).
Νφιθςκα ιε αοηή δ ηαηαζηεοή ηδξ παζδζηή δθζηίαξ πμο ακηζιεηςπίγεζ ηα παζδζά ςξ
«ιδ μθμηθδνςιέκμοξ εκήθζηεξ» έπεζ ηθμκζζηεί ηαζ ειθακίγεηαζ ημ αίηδια βζα ηδ δζελαβςβή
ενεοκχκ πμο ηα εέημοκ ζε εέζδ εκενβμφ οπμηεζιέκμο ιε ηα δζηά ημοξ δζηαζχιαηα, (Scott
J., 2000). Λθέμκ, ζηα γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ηα ίδζα δεκ ενςημφκηαζ μζ εκήθζημζ, επεζδή
εεςνμφκηαζ ζηακυηενμζ κμδηζηά κα ακηαπελέθεμοκ ζε ενςηήζεζξ ζπεηζηέξ ιε
ζοιπενζθμνέξ, ειπεζνίεξ, ακηζθήρεζξ, πζζηεφς. Δίκμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα ζηα παζδζά κα
ιζθήζμοκ βζα ηδ γςή ημοξ, μοζζαζηζηά ιαεαίκμοιε πενζζζυηενα βζα αοηά.
Κ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ηαηακμμφκ ηαζ δζαπναβιαηεφμκηαζ ημκ ηυζιμ ιέζα ζημκ
μπμίμ γμοκ, ζημ πανεθευκ, ζημ πανυκ ηαζ ζημ ιέθθμκ, μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μνίγμοκ ηδκ
οπμηεζιεκζηυηδηά ημοξ, δ εηδήθςζδ ηςκ ζοιπενζθμνχκ ημοξ απμηεθμφκ ηάπμζα
ζημζπεζχδδ γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ παζδζηή δθζηία ηαζ ιπμνμφιε κα ακηθήζμοιε
πθδνμθμνίεξ βζα αοηά απυ ηα ίδζα πμο ηα αζχκμοκ. ξ εη ημφημο, δεκ είκαζ μζ απθμί
απμδέηηεξ επζννμχκ, αθθά, ιάθθμκ, δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ηυζιςκ
ημοξ (Coles, 1986 .Greig & Taylor, 1999).
Ώοηή δ πανάιεηνμξ είκαζ ηαίνζα βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή πνάλδ, ηαεχξ ιέζα απυ ημοξ
ίδζμοξ ημοξ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα ακηθδεμφκ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ πμο
θαιαάκμοκ, αλζμθμβχκηαξ ηαζ πνμηείκμκηαξ ιεευδμοξ αεθηίςζδξ ηδξ. Αλάθθμο, μζ ηφνζμζ
απμδέηηεξ ηδξ είκαζ ηα παζδζά. Λμζμξ απμηεθεί, θμζπυκ, ηαηαθθδθυηενμ πθδνμθμνζμδυηδ;
Ξμ πχξ, υιςξ, ιπμνεί ηάπμζμξ κα ακηθήζεζ αοηέξ ηζξ πθδνμθμνίεξ οπυηεζηαζ ζε
ζοβηεηνζιέκμ ηχδζηα δεμκημθμβίαξ, πμο μθείθεζ κα θάαεζ ζμαανά οπυρδ.

1.
2.
3.
4.

2.2. Νξνθιήζεηο θαη Εζηθά Δεηήκαηα ζηελ Έξεπλα κε Ναηδηά
Ξμ ΐαζζθζηυ Εμθέβζμ Λαζδζαηνζηήξ ηαζ Οβείαξ Λαζδζχκ (RCPCH: Royal College of Paediatrics
and Child health) ακαβκςνίγεζ ηδκ ακάβηδ βζα ένεοκα ζε παζδζά (McIntosh, 2000) ηαζ
ααζίγεηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ δεζηέξ ανπέξ:
Γ Ένεοκα πμο αθμνά ηα παζδζά είκαζ ζδιακηζηή πνμξ υθεθμξ υθςκ ηςκ παζδζχκ ηαζ
πνέπεζ κα οπμζηδνζπεεί, εκεαννοκεεί ηαζ κα δζελαπεεί ηαηά ηνυπμ δεζηυ.
Ξα παζδζά δεκ είκαζ ιζηνμί εκήθζηεξ, έπμοκ έκα πνυζεεημ, ιμκαδζηυ ζφκμθμ
εκδζαθενυκηςκ.
Γ ένεοκα πνέπεζ κα βίκεηαζ ιυκμ ιε παζδζά, ακ ζοβηνίζζιδ ένεοκα βζα εκήθζηεξ δεκ
ιπμνμφζε κα απακηήζεζ ηδκ ίδζα ενχηδζδ.
Ηζα δζαδζηαζία ένεοκαξ, δ μπμία δεκ πνμμνίγεηαζ άιεζα πνμξ υθεθμξ ημο παζδζμφ, δεκ
είκαζ απαναίηδηα είηε ακήεζημ είηε πανάκμιμ.
Εαηά ηδ δζελαβςβή ηδξ ένεοκαξ ιε παζδζά ηαζ κέμοξ, ηα δεζηά γδηήιαηα πμο πνέπεζ
κα ακηζιεηςπζζημφκ είκαζ πανυιμζα ιε εηείκα πμο πενζβνάθμκηαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ
ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ βζα ηδκ ημζκςκζηή ηαζ ζαηνζηή ένεοκα. ζηυζμ, μ ηνυπμξ ιε ημκ
μπμίμ αοηά ηα δεζηά γδηήιαηα ακηζιεηςπίγμκηαζ ζηδκ πνάλδ ιπμνεί κα είκαζ πμθφ
δζαθμνεηζηυξ (Greig et al, 2007∙ Tisdall et al, 2009). Γεκζηυηενα, μζ πνμηθήζεζξ ηαζ ηα δεζηά
γδηήιαηα πμο ηαθείηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ έκαξ ενεοκδηήξ ιπμνεί κα εκηαπεμφκ ζηζξ
ηαηδβμνίεξ πμο πενζβνάθμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημο ηεθαθαίμο αοημφ.
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2.3. Αιιειεπίδξαζε-ζρέζε
Γ δδιζμονβία ζζπονήξ ζπέζδξ ακάιεζα ζημκ ενεοκδηή ηαζ ηα παζδζά πμο ζοιιεηέπμοκ
ζηδκ ένεοκα είκαζ ιεβίζηδξ ζδιαζίαξ. ζηυζμ, πμθθέξ θμνέξ ακάθμβα ιε ηδκ
πνμζςπζηυηδηα ηαζ ηδκ ζδζμζοβηναζία ημο ηάεε παζδζμφ αοηυ ιπμνεί κα ιδκ είκαζ εφημθμ,
αθθά κα ελεθζπεεί ιάθζζηα ζε ανηεηά πενίπθμημ γήηδια. Ξα παζδζά ιπμνεί κα ακηζθδθεμφκ
ημκ εκήθζηα - ενεοκδηή ςξ ιμνθή ελμοζίαξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα κα πνμζπαεμφκ κα ημκ
εοπανζζηήζμοκ (Coyne, 1998∙ Balen et al, 2000∙ Hill, 2005), βεβμκυξ πμο ιπμνεί κα αθθμζχζεζ
ζε ιεβάθμ ααειυ ηα δεδμιέκα ηαζ κα ιδκ ακαδείλεζ ηζξ αθήεεζεξ πμο ηνφαμκηαζ ζηζξ
ειπεζνίεξ ημοξ.
Κζ ενεοκδηέξ, θμζπυκ, πμο ακαγδημφκ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδ γςή ηαζ ηζξ
ειπεζνίεξ ηςκ παζδζχκ ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ ιε πμζηίθεξ πνμηθήζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ζε
πνχημ επίπεδμ ιε ηδ δζαθμνά δθζηίαξ, ιεβέεμοξ ηαζ θεηηζηήξ ζηακυηδηαξ ακάιεζα ζημοξ
ίδζμοξ ηαζ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ ένεοκα (Jorgenson J. & Sullivan Tr., 2010). Ηε άθθα
θυβζα, πνέπεζ κα θδθεεί οπυρδ ημ ιεβάθμ εφνμξ ηδξ κμδηζηήξ ηαζ ημζκςκζημζοκαζζεδιαηζηήξ ακάπηολδξ πμο ελανηάηαζ εκ πνχημζξ απυ ηδκ δθζηία, ηαζ εκ δεοηένμζξ
απυ ημ θφθμ, αθθά ηαζ ημ ημζκςκζημ-μζημκμιζηυ-ιμνθςηζηυ οπυααενμ ηδξ μζημβέκεζάξ
ημο ηάεε παζδζμφ.
Γζα κα βεθονςεμφκ αοηέξ μζ απμζηάζεζξ, μζ ενεοκδηέξ πνέπεζ κα είκαζ ακμζπημί ζε
ιεευδμοξ πμο ακηαπμηνίκμκηαζ ζημ επίπεδμ ηαηακυδζδξ ηςκ παζδζχκ, ζηζξ βκχζεζξ, ζηα
εκδζαθένμκηά ημοξ. Κζ ιέεμδμζ αοημί πνέπεζ κα μνβακςεμφκ ηαζ κα ζπεδζαζημφκ ηαηά
ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα εέημοκ ηα παζδζά- ζοιιεηέπμκηεξ ζε εέζδ εκενβμφ νυθμο (Greene
Sh. & Hogan D., 2005). Ένεοκεξ πμο ηάκμοκ πνήζδ δζαθμνμπμζδιέκςκ ιεευδςκ (Evans &
Fuller, 1996∙ Clark & Moss, 2001) ακαδεζηκφμοκ υηζ ηα παζδζά, αηυια ηαζ ζε ιζηνή δθζηία
ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ αλζυπζζημοξ πθδνμθμνζμδυηεξ ηαζ κα δχζμοκ ζδιακηζηέξ ηαζ
πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ.
Λαναδείβιαηα ηέημζςκ ιεευδςκ είκαζ δ γςβναθζηή, ηζκδηζηά παζπκίδζα, διενμθυβζμ,
πνήζδ θςημβναθζημφ οθζημφ, ζζημνίεξ ζεκανίμο, ιζηνμαθδβήζεζξ, πανμοζίαζδ αίκηεμ,
δναιαημπμίδζδ, πνήζδ ημοηθμεέαηνμο ηθπ. Ξέημζμοξ είδμοξ δναζηδνζυηδηεξ υπζ ιυκμ
δδιζμονβμφκ ιεβαθφηενα ηίκδηνα ηαζ δζαζηέδαζδ ζηα παζδζά χζηε κα παναιείκμοκ ζηδκ
ενεοκδηζηή δζαδζηαζία, αθθά οπμζηδνίγεηαζ υηζ επαολάκμοκ ηδκ ζηακυηδηα ημοξ κα
εηθνάγμοκ ηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ ειπεζνίεξ ζημκ εκήθζηα - ενεοκδηή, υπςξ ηαζ κα
ιεηαδχζμοκ πζμ αοεεκηζηέξ ηζξ ακηζθήρεζξ ημοξ βζα ηδ γςή ημοξ, (Greene & Hogan 2005).
Γζα πανάδεζβια, μζ Stalker & Connors (2003) έδςζακ ζηα παζδζά ηδ δοκαηυηδηα κα
εημζιάζμοκ ιζα ζζημνία, ιζα γςβναθζά ή ιζα ηαζκία πνζκ ηδ δζελαβςβή ηδξ ζοκέκηεολδξ. Γ
Emond (2002) ζογήηδζε ιε παζδζά πμο δέπμκηακ ηαη‘μίημκ θνμκηίδα ζπεηζηά ιε ημοξ
ηνυπμοξ πμο ηα ίδζα επζεοιμφζακ κα εηθναζημφκ ηαζ ακάθμβα πνμζάνιμζε ηα
επζημονζηά ενεοκδηζηά ηδξ ενβαθεία άθθμηε ζε απθή ζογήηδζδ, άθθμηε ζε γςβναθζηή, ζε
παζπκίδζα αηυια ηαζ ζε παζπκίδζα νυθςκ.
Γεκζηυηενα, πνέπεζ κα οπάνπεζ πνυκμζα χζηε μζ ενςηήζεζξ κα είκαζ ηαηακμδηέξ,
ζαθείξ ηαζ πνςζμπμπμζδιέκεξ ακάθμβα ιε ημ ηζ πθδνμθμνίεξ επζδζχημκηαζ ηάεε θμνά κα
ακηθδεμφκ. πςξ ακαθένεζ ηαζ μ Stangor (1998) μζ ζςζηέξ ηαζ πνςηυηοπεξ ενςηήζεζξ δε
ιπμνμφκ κα απακηδεμφκ ιε απθέξ ηαζ ιμκμθεηηζηέξ απακηήζεζξ, έπμκηαξ ςξ απχηενμ
ζηυπμ, θοζζηά, ηδ δζενεφκδζδ υζμ ημ δοκαηυκ ιε ιεβαθφηενδ αηνίαεζα ηςκ ειπεζνζχκ ηςκ
παζδζχκ.
Ηέζς ηδξ πνήζδξ ηέημζςκ ιεευδςκ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημκ ενεοκδηή κα
δζεκενβήζεζ ιζα ηέημζα ένεοκα, πμο ιπμνεί κα θαιαάκεζ οπυρδ ηάεε κέμ παναηηδνζζηζηυ
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πμο ιπμνεί κα ακαδοεεί ηαηά ηδ δζάνηεζά ηδξ. Έηζζ έιθαζδ πνέπεζ κα δμεεί ηαζ ζηδ
δδιζμονβία ηαηάθθδθμο πενζαάθθμκημξ, υπμο ιπμνεί κα δμιδεεί ιζα ζπέζδ μιάδαξ,
δίκμκηαξ ηαη‘ επέηηαζδ έκα κέμ νυθμ ζημκ ενεοκδηή, (John, 1996). Κ ηεθεοηαίμξ πνέπεζ κα
ανίζηεηαζ ιε ηα παζδζά, κα παίγεζ ιαγί ημοξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ,
κα πνμζπαεεί κα δδιζμονβήζεζ ζπέζδ ειπζζημζφκδξ, υπςξ αηυια ηαζ κα ιμζνάγεηαζ ηαζ
δζηά ημο πνμζςπζηά ζημζπεία υηακ αοηυ ηνίκεηαζ απαναίηδημ, ιε ζηυπμ κα ηα
«λεηθεζδχζεζ». Δδζαίηενα, υζμκ αθμνά ηδ δζενεφκδζδ γδηδιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ
ζπμθείμ, ημ μπμίμ ζοκήεςξ είκαζ έκημκα θμνηζζιέκμ βζα αοηά, είκαζ πμθφ ζδιακηζηή δ
δδιζμονβία μζηείαξ ζπέζδξ. Γζα κα ιπμνέζεζ ηάπμζμξ κα ηαηακμήζεζ ηα παζδζά απυ ηδκ
εκήθζηδ ζθαίνα απαζηείηαζ κα αημφεζ πνμζεηηζηά ημ ηζ έπμοκ κα πμοκ ηαζ κα ζοιιεηέπεζ
ζηδκ υθδ δζαδζηαζία εκενβά, (Hood et. al., 1996).
Απίζδξ, δ ένεοκα αοηή μθείθεζ κα δζελάβεηαζ ζε πενζαάθθμκηα μζηεία ζηα παζδζά (ππ
μζηία) ζηα μπμία αζζεάκμκηακ άκεηα, εκχ εκήθζηεξ (βμκείξ, εεναπεοηέξ ζε ιαεδηέξ ιε
ακαπδνία) πμο ηα παζδζά λένμοκ ηαζ ειπζζηεφμκηαζ ηαθυ είκαζ κα ζοιιεηέπμοκ ζηδ
ζοθθμβή δεδμιέκςκ ζε έκα πνχημ επίπεδμ. Ηε αοηυκ ημκ ηνυπμ δ δζαδζηαζία δεκ θένεζ
ηδ ιμνθή ακάηνζζδξ, αθθά ιζαξ εοπάνζζηδξ, πθμφζζαξ ζε ειπεζνίεξ ηαζ ζοκαζζεήιαηα
ζοκάκηδζδξ.
2.4. Οπλαίλεζε θαηφπηλ ελεκέξσζεο
Νοκαίκεζδ ηαηυπζκ εκδιένςζδξ ζδιαίκεζ υηζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ εζζάβμκηαζ ζημ ενεοκδηζηυ
πνυβναιια εεεθμκηζηά, ηαηακμμφκ ηδ θφζδ ημο, ημοξ ηζκδφκμοξ ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ
ςξ ειπθεηυιεκμζ, (Bogdan & Biklen, 1998). Γ εκδιένςζδ ζηα παζδζά πενζθαιαάκεζ
μοζζαζηζηά ανηεηέξ πθδνμθμνίεξ βφνς απυ ημ πχξ ηαζ ημ βζαηί εα ζοιιεηέπμοκ ζηδκ υθδ
δζαδζηαζία. Κζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ είκαζ πάκηα ζε βθχζζα ηαηακμδηή, ηαηάθθδθδ ηάεε
θμνά βζα ημ παζδί ζημ μπμίμ απεοεφκεηαζ. Νηα παζδζά, επίζδξ, ακαθένεηαζ ζαθχξ υηζ δ
ζοιιεημπή ημοξ είκαζ εεεθμκηζηή ηαζ υηζ είκαζ εθεφεενα κα απμζονεμφκ μπμζαδήπμηε χνα
(Parson & Stephenson, 2003).
Έκα, επίζδξ, ζδιακηζηυ ζδιείμ ζηζξ ένεοκεξ πμο ζοιιεηέπμοκ παζδζά μπμζαζδήπμηε
δθζηίαξ είκαζ δ ζοβηαηάεεζδ ημο ηνίημο πνμζχπμο, πμο ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ
είκαζ έκαξ εκήθζημξ, μ μπμίμξ απμθαζίγεζ ακ ιπμνμφκ κα ζοιιεηάζπμοκ ή υπζ. Ώοημί
μνίγμκηαζ αζαθζμβναθζηά ςξ «gatekeepers» ή αθθζχξ ςξ «εονςνμί». ηακ δ ένεοκα
δζελάβεηαζ ιε ιαεδηέξ μζ εονςνμί πενζθαιαάκμοκ βμκείξ, εηπαζδεοηζημφξ, εεναπεοηέξ,
δζεοεοκηέξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ζπμθζηέξ ανπέξ.
Κ ενεοκδηήξ πνέπεζ κα βκςνίγεζ υηζ ηαζ ηα παζδζά έπμοκ δχζεζ ηδ ζοβηαηάεεζδ ημοξ
ηαζ κα ημ παναηδνήζεζ ηαζ μ ίδζμξ ιέζς θεηηζηχκ ή ιδ θεηηζηχκ ακηζδνάζεςκ ημοξ ηαηά
ηδ δζάνηεζα ηδξ πνχηδξ ζοκάκηδζδξ ιαγί ημοξ, (Alderson, 2004). Νε αοηυ ημ ζδιείμ
δδιζμονβείηαζ έκα ενεοκδηζηυ δίθδιια βζα ημκ ενεοκδηή, επεζδή ιπμνεί μ ίδζμξ κα
ακηζιεηςπίζεζ ιεεμδμθμβζηυ πνυαθδια, ηαεχξ ιεηά ηδκ εκδιένςζδ πμθθμί
ζοιιεηέπμκηεξ ιπμνεί κα απμζονεμφκ ή κα ανκδεμφκ ελανπήξ κα ζοιιεηάζπμοκ, (Lorin Ir.
& Johnson J., 2005). Ξαοηυπνμκα, υιςξ, έπεζ ηδκ δεζηή οπμπνέςζδ κα δχζεζ ζημοξ
ζοιιεηέπμκηεξ ηδκ εοηαζνία κα έπμοκ βκχζδ ζπεηζηά ιε ηδκ ένεοκα, αθθά ηαζ ημ δζηαίςια
κα ιδ ζοιιεηάζπμοκ ή κα απμζονεμφκ ακά πάζα ζηζβιή.
2.5. Νξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ
Ώπυννδημ ζηδκ ένεοκα ζδιαίκεζ υηζ, εηηυξ ακ έπεζ ζοιθςκδεεί δζαθμνεηζηά, μζ
ηαοηυηδηεξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ πνμζηαηεφμκηαζ χζηε μζ πθδνμθμνίεξ πμο ζοθθέβμκηαζ
αθεκυξ κα ιδ ημοξ θένμοκ ζε δφζημθδ εέζδ ή κα ημοξ αθάρμοκ ηαζ αθεηένμο κα ιδκ είκαζ
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δοκαηή δ ηαφηζζδ ηςκ πνμζχπςκ απυ ηνίημοξ (Bogdan & Biklen, 1998). Νηδκ ενεοκδηζηή
ημζκυηδηα δ δζαηήνδζδ ημο απμννήημο απμηεθεί εειεθζχδεξ ιένμξ ημο ζεααζιμφ ηαζ ηδξ
πνμζηαζίαξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζε ηάεε ένεοκα. Νηζξ πενζπηχζεζξ υπμο ειπθέημκηαζ
παζδζά, υπςξ αοηή, ζζπφεζ ημ ίδζμ ηαζ είκαζ αηυια πζμ έκημκδ δ πνμζηαζία ημο απμννήημο,
ηαεχξ ειπθέημκηαζ ηαζ άθθεξ δεζηέξ ζοκζζηχζεξ. Ηέζς ηδξ δζαηήνδζδξ ημο απμννήημο, μ
ενεοκδηήξ ελαζθαθίγεζ υηζ ζε ιεηέπεζηα πανμοζίαζδ ηδξ ένεοκαξ δε ιπμνμφκ κα
ακαβκςνζζημφκ ηα παζδζά πμο ζοιιεηέπμοκ, ιδ πνμδίδμκηαξ έηζζ μφηε ηα ίδζα ηα παζδζά
πμο δέπεδηακ κα θάαμοκ ιένμξ μφηε ημοξ εκήθζηεξ- «εονςνμφξ» πμο ειπζζηεφηδηακ ημκ
ενεοκδηή (Hill, 2005). ΐέααζα, πνέπεζ κα ηαηαζηεί ζαθέξ υηζ ζε ζδζαίηενεξ πενζπηχζεζξ πμο
ιέζς ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ ακαδεζπεμφκ ηαηαζηάζεζξ πμο αθάπημοκ ηα
παζδζά, υπςξ ζε πενίπηςζδ ηαημπμίδζδξ, μ ενεοκδηήξ είκαζ οπμπνεχιεκμξ κα
επζημζκςκήζεζ ηαζ κα ημζκμπμζήζεζ ηζξ ελαβυιεκεξ πθδνμθμνίεξ ζημοξ ανιυδζμοξ θμνείξ,
(Flewitt, 2005).
Ώκ, ςζηυζμ, δεκ οπάνπεζ πενίπηςζδ αίαξ, αθθά μ ενεοκδηήξ ακαηαθφπηεζ ηάηζ πμο
ζηέθηεηαζ υηζ είκαζ ζδιακηζηυ κα βκςνίγμοκ μζ βμκείξ ή μζ άθθμζ εκήθζηεξ πμο έδςζακ ηδ
ζοβηαηάεεζή ημοξ, ηυηε μ ίδζμξ ηίεεηαζ ζε δφζημθδ δεζηή εέζδ. Ώπυ ηδ ιζα πθεονά μθείθεζ
κα αεααζςεεί υηζ δζαζθαθίγεηαζ ημ ζοιθένμκ ηαζ δ αζθάθεζα ημο παζδζμφ ηαζ απυ ηδκ
άθθδ έπεζ δεζηή οπμπνέςζδ κα ακηαπμδχζεζ ηδκ ειπζζημζφκδ ιε ηδκ μπμία ημκ
ακηζιεηχπζζακ μζ εκήθζηεξ πμο ημο έδςζακ ηδ δοκαηυηδηα κα ακαηαθφρεζ ηέημζα
γδηήιαηα, (Lorin Ir. & Johnson J., 2005).
3. Γεληθά Οπκπεξάζκαηα
Κ εηπαζδεοηζηυξ μθείθεζ κα επακαημπμεεηείηαζ ζοκεπχξ ζημ πχνμ ηαζ ημ πνυκμ ηαζ κα
επζθφεζ πνμαθήιαηα ιε αοεεκηζηυ ηνυπμ. Γζ‘ αοηυ είκαζ επζεοιδηυ κα ιπμνεί μ ίδζμξ κα
ενεοκά ηδ δνάζδ ημο ηαζ κα δίκεηαζ μ θυβμξ ζημοξ ιαεδηέξ, (Λάζμοθα, 2005). Κζ ηεθεοηαίμζ
ζπάκζα ζοιιεηέπμοκ ζηζξ απμθάζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ εηπαίδεοζδ πμο θαιαάκμοκ ηαζ ακ
αοηή ακηαπμηνίκεηαζ ή υπζ ζηζξ ακάβηεξ ημοξ, βεβμκυξ πμο πνέπεζ κα αθθάλεζ (Kenworthy
& Whittaker 2000).
Γ βκχιδ ημοξ βζα ηδ ζπμθζηή ειπεζνία είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή χζηε κα
ελαζθαθζζηεί ιζα μθζζηζηή αλζμθυβδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ οπδνεζζχκ πμο
πνμζθένμκηαζ ηάεε θμνά. Ξα ζπμθεία δεκ εα βίκμοκ πναβιαηζηά εκηαλζαηά ιέπνζ μζ
εκήθζηεξ πμο ηα εθέβπμοκ κα θαιαάκμοκ οπυρδ ηζξ απυρεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζπεηζηά ιε ηζξ
εηπαζδεοηζηέξ δζαδζηαζίεξ, (Ware, 2002).
Ηπμνεί δ ένεοκα πμο ζοιιεηέπμοκ ιαεδηέξ κα ένπεηαζ ακηζιέηςπδ ιε πμζηίθεξ
δοζημθίεξ ηαζ δεζηέξ πνμηθήζεζξ. Λαν‘υθα αοηά, αοηή δ δζαδζηαζία απμηεθεί ιζα ιμνθή
έκηαλδξ ημοξ ζημ ενεοκδηζηυ πεδίμ ακαδεζηκφμκηαξ δοκαηυηδηεξ ηαζ πενζμνζζιμφξ ζε
αοηυ. Κ ηονίανπμξ απυ ημοξ εκήθζηεξ ενεοκδηζηυξ ηυζιμξ ένπεηαζ κα ειπθμοηζζηεί
πμζηζθμηνυπςξ ηαζ κα δζαθμνμπμζδεεί οπμδεπμφιεκμξ ηζξ θςκέξ ηςκ παζδζχκ. Ξα
ηεθεοηαία έπμοκ ηαίνζμ νυθμ ζηδκ ένεοκα πμο ηα αθμνά ηαζ επελενβάγεηαζ γδηήιαηα πμο
ζημπεφμοκ ζηδκ δδιζμονβία ηαηαθθδθυηενςκ πενζααθθυκηςκ ακάπηολδξ ηαζ ελέθζλδξ
ημοξ. Ξα παζδζά δίκμοκ πάκηα ηδ θφζδ, πυζμ ιάθθμκ βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ
ιαεαίκμοκ ηαζ εέθμοκ κα ιαεαίκμοκ! Ξμ γήηδια είκαζ κα ηα αημφζεζ ηακείξ ηαζ κα δχζεζ
ηδκ απαναίηδηδ ζδιαζία ζε αοηά πμο έπμοκ κα πμοκ ή κα δείλμοκ!
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Νεξίιεςε
Γ ζοκενβαζία ημο ζπμθείμο ιε ηδκ μζημβέκεζα ηςκ ιαεδηχκ, απμηεθεί έκακ απυ ημοξ ηφνζμοξ
πανάβμκηεξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ, αθμφ ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ πςξ, δ
δδιζμονβία ηαζ δ ακάπηολδ επζημζκςκζαηχκ ηαζ ζοκενβαηζηχκ δεζιχκ ιεηαλφ ζπμθείμο ηαζ
μζημβέκεζαξ ζοιαάθθεζ ζηδ βκςζηζηή, ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ ροπμηζκδηζηή πνυμδμ ηςκ ιαεδηχκ
ηαεχξ ηαζ ζηδκ οπμζηήνζλδ ηαζ ζηδ αεθηίςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ εκ βέκεζ ηδξ
εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Εφνζμξ ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ είκαζ δ δζενεφκδζδ ηςκ ζηάζεςκ
ηαζ ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ηδ ζοκενβαζία ζπμθείμο-μζημβέκεζαξ ςξ πανάβμκηα
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ Ημοζζηχκ Νπμθείςκ. H ένεοκα δζελήπεδ ζε δείβια 143 ηαεδβδηχκ απυ
21 Ημοζζηά Νπμθεία ζε υθδ ηδκ Αθθάδα. Ώπυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ πνμηφπηεζ, υηζ μζ
εηπαζδεοηζημί ηςκ Ημοζζηχκ Νπμθείςκ είκαζ ζε ορδθυ ααειυ ζηακμπμζδιέκμζ απυ ηδ ζοκενβαζία
ημο ζπμθείμο ημοξ ιε ημοξ βμκείξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ υηζ δ επζηοπία ηδξ ζοκενβαζίαξ αοηήξ
ζοιαάθθεζ ζηδκ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ηςκ Ημοζζηχκ Νπμθείςκ.
Θέμεηο-θιεηδηά: Ημοζζηά Νπμθεία, ζπέζεζξ ζπμθείμο-μζημβέκεζαξ, εηπαζδεοηζημί, βμκεσηή ειπθμηή,
επζημζκςκία.

1. Γηζαγσγή
Ξμ ζπμθείμ, ςξ ιζα ημζκςκζηή μνβάκςζδ, απμηεθεί έκα ακμζπηυ ζφζηδια, ημ μπμίμ
επδνεάγεζ ηαζ επδνεάγεηαζ απυ ημ εονφηενμ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ θεζημονβεί ηαζ οπάνπεζ
(ΝαΎηδξ, 2007b; Lunenburg, 2010). Οπυ αοηή ηδκ έκκμζα, μζ ζπέζεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ηαζ
δζαηδνμφκηαζ ιεηαλφ ζπμθείμο ηαζ μζημβεκεζχκ ηςκ ιαεδηχκ, ςξ αθθδθεπζδνχκηα
οπμζοζηήιαηα, επδνεάγμοκ ηυζμ ηδκ πμζυηδηα ηδξ εηπαίδεοζδξ πμο πανέπεηαζ ζημοξ
ιαεδηέξ υζμ ηαζ ηδ θεζημονβία ηδξ ίδζαξ ηδξ μζημβέκεζαξ. Ένεοκεξ έπμοκ ακαδείλεζ ημκ
ζδιακηζηυ νυθμ πμο δζαδναιαηίγεζ δ δδιζμονβία ηαζ δ ακάπηολδ επζημζκςκζαηχκ δεζιχκ
ιεηαλφ ζπμθείμο ηαζ μζημβέκεζαξ ζηδ βκςζηζηή, ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ ροπμηζκδηζηή πνυμδμ
ηςκ ιαεδηχκ, ζηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο
ζπμθείμο (Thompson 1997: 63, υπ. ακαθ. ζημ ΝαΎηδξ, 2007α; Valli et al., 2013). Ώκ ηαζ δ
ζοκενβαζία ιεηαλφ ζπμθείμο ηαζ μζημβέκεζαξ είκαζ εεζιμεεηδιέκδ απυ ημκ κυιμ (άνενμ 53
ημο κ. 1566/1985) ιέζς ηδξ ζφζηαζδξ Νοθθυβμο Γμκέςκ ηαζ Εδδειυκςκ, δ
απμηεθεζιαηζηυηδηά ηδξ ελανηάηαζ απυ ηδκ ηαθή ηαζ εζθζηνζκή εέθδζδ ηαζ ηςκ δφμ
πθεονχκ.
Ώκαιθζζαήηδηα, μ άιεζα οπεφεοκμξ βζα κα ακαπηφλεζ ηαζ κα οπμζηδνίλεζ ιζα οβζή
αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ζπμθείμο ηαζ μζημβέκεζαξ εεςνείηαζ μ δζεοεοκηήξ ημο ζπμθείμο,
δζυηζ, ςξ δβέηδξ, είκαζ αοηυξ πμο εα ζπεδζάζεζ ηα πνμβνάιιαηα επζημζκςκίαξ ηαζ
ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ζπμθείμο-μζημβεκεζχκ, εα επδνεάζεζ δναζηζηά ηα απμηεθέζιαηά ημοξ
ηαζ εα ελμιαθφκεζ ηζξ ηοπχκ ηνζαέξ πμο δδιζμονβμφκηαζ ιεηαλφ ηαεδβδηχκ ηαζ βμκέςκ.
Νφιθςκα ιε ιεθέηεξ (ΝαΎηδξ, 2007a; Βααθακυξ, 2003; Λαζζανδήξ, 2004) ζε ηάεε ζπμθζηή
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ιμκάδα δ δβεζία ηαεμνίγεζ ηδκ πμζυηδηα ημο παναβυιεκμο ένβμο ηδξ, επμιέκςξ μ
δζεοεοκηήξ ηαθείηαζ ςξ δβέηδξ κα ειθοζήζεζ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ, ιαεδηέξ ηαζ βμκείξ
ηδκ αλία ημο εὖ ζοκενβάγεζεαζ ηαζ κα ζοκοπμβνάρεζ ημ ροπμθμβζηυ ζοιαυθαζμ ιεηαλφ
βμκέςκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ, ακαδεζηκφμκηαξ ημοξ ημζκμφξ ζηυπμοξ ηδξ πνμυδμο ηαζ ηδξ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ. Απίζδξ, εα ιμζναζηεί ημ υναια επζηοπίαξ ιε ημ έηενμ ηιήια ηςκ
ζδιακηζηχκ άθθςκ βζα ημ παζδί ηαζ εα πνμςεήζεζ ημ μιαδζηυ πκεφια ηαζ ηζξ ηαζκμηυιεξ
πνμζεββίζεζξ.
Ακημφημζξ, ζηδκ εθθδκζηή εηπαζδεοηζηή πναβιαηζηυηδηα ημ ζπμθείμ δεκ δζαηνίκεηαζ
βζα ηδκ ζηακή ημο δβεζία, αθμφ ζπεηζηέξ ένεοκεξ, έδεζλακ υηζ μ δζεοεοκηήξ ζηα πθαίζζα ημο
ζοβηεκηνςηζημφ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ πενζμνίγεηαζ ζοκήεςξ ζε νυθμ εθανιμζηήεηηεθεζηή ηδξ ηεκηνζηήξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ (Νασηδξ, 2007α). Απίζδξ, ακ ηαζ έπεζ
ακαβκςνζζηεί ζε δζεεκέξ επίπεδμ δ εεηζηή ζδιαζία ηδξ ζοκενβαζίαξ ζπμθείμο –
μζημβέκεζαξ ηαζ έπεζ ζοβηαηαθεπεεί ζημοξ 16 δείηηεξ πμζυηδηαξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηδξ
Αονςπασηήξ Έκςζδξ (European Commission, 2000), ένεοκεξ ζηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα
έπμοκ δζαπζζηχζεζ ηδ ιδ απμηεθεζιαηζηή ζοκενβαζία μζημβέκεζαξ – ζπμθείμο ηαζ ζοπκά
ηδκ φπανλδ ανκδηζημφ ηθίιαημξ ιεηαλφ ημοξ (Γεςνβίμο 1996; Εζνηζβζάκκδ 2008;
Λαπαβεςνβάηδξ 2015).
Νημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ κα ακαδείλεζ ηδ ζοκενβαζία ζπμθεζμφ –
μζημβέκεζαξ ςξ πανάβμκηα απμηεθεζιαηζηήξ θεζημονβίαξ ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ. Γ
ένεοκα εα επζηεκηνςεεί ζε ιζα εηπαζδεοηζηή δμιή ελεζδζηεοιέκςκ δδιυζζςκ ζπμθείςκ ηδξ
δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, πμο ζφιθςκα ιε ηδκ οπάνπμοζα αζαθζμβναθία δεκ έπεζ
ιεθεηδεεί ζδζαίηενα, ηα Ημοζζηά Νπμθεία ηδξ πχναξ ιαξ.
2. Ινπζηθά Ορνιεία
Δζημνζηά μ εεζιυξ ημο «Ημοζζημφ Νπμθείμο» ζηδκ Αθθάδα δδιζμονβήεδηε ημ 1988 μπυηε
ηαζ θεζημφνβδζε ημ πνχημ Λεζναιαηζηυ Ημοζζηυ Νπμθείμ ηδξ Λαθθήκδξ. Νημπυξ ημο
Ημοζζημφ Νπμθείμο, ζφιθςκα ιε ημκ ζδνοηζηυ Θυιμ 1824/1988 είκαζ δ πνμεημζιαζία ηαζ δ
ηαηάνηζζδ ηςκ κέςκ πμο επζεοιμφκ κα αημθμοεήζμοκ ηδκ επαββεθιαηζηή ηαηεφεοκζδ ηδξ
ιμοζζηήξ πςνίξ κα οζηενμφκ ζε βεκζηή παζδεία, εάκ ηεθζηά επζθέλμοκ άθθμ ημιέα
επζζηδιμκζηήξ ή επαββεθιαηζηήξ έηθναζδξ (Θ. 1824-ΦΑΕ 296/30-12-1988).
Ξμ Ημοζζηυ Νπμθείμ είκαζ ελεζδζηεοιέκμ δδιυζζμ ζπμθείμ ηδξ Δεοηενμαάειζαξ
εηπαίδεοζδξ ηαζ πενζθαιαάκεζ Γοικάζζμ ηαζ Ζοηεζαηέξ Ξάλεζξ. Νηδκ πνχηδ Γοικαζίμο ημο
Ημοζζημφ Νπμθείμο εββνάθμκηαζ απυθμζημζ ηςκ Δδιμηζηχκ Νπμθείςκ φζηενα απυ επζθμβή
ηαηά ηδκ μπμία ελεηάγμκηαζ οπμπνεςηζηά μζ αημοζηζηέξ, μζ θςκδηζηέξ, ηαζ μζ νοειζηέξ
ζηακυηδηέξ ημοξ (ΦΑΕ 658ΐ/1-7-1998). Ξα Ημοζζηά Νπμθεία ακαθένμκηαζ ηαζ ςξ ζπμθεία
βμκεσηήξ επζθμβήξ, αθμφ μζ βμκείξ επζηαθμφιεκμζ ημ ιμοζζηυ ηάθακημ ηαζ ηζξ ηαθθζηεπκζηέξ
ηθίζεζξ ημο παζδζμφ ημοξ, απμθαζίγμοκ εκ ηέθεζ ηδκ θμίηδζή ημο ζε αοηά παναηάιπημκηαξ
ημ βοικάζζμ βεκζηήξ παζδείαξ πνχηδξ εββναθήξ, πμο μνίγεηαζ αάζεζ βεςβναθζηχκ
ηνζηδνίςκ ηαηακμιήξ ημο ιαεδηζημφ πθδεοζιμφ (Βμνιπά ηαζ Οθακηή, 2008:7).
Ξμ ζπμθζηυ έημξ 2015-2016, ηαηά ημ μπμίμ δζεκενβήεδηε δ πανμφζα ένεοκα, ζε υθδ
ηδκ Αθθάδα θεζημφνβδζακ 44 Ημοζζηά Νπμθεία.
3. Ορέζεηο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο
Γ ζοκενβαζία ζπμθείμο-μζημβέκεζαξ, ακ ηαζ απμηεθεί ηαεμνζζηζηυ πανάβμκηα
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ, ζηδκ πχνα ιαξ άνπζζε κα ιεθεηάηαζ ηζξ
ηεθεοηαίεξ ηνεζξ δεηαεηίεξ. Αίκαζ απμδεδεζβιέκμ ηαζ δζαπζζηςιέκμ απυ υθμοξ ημοξ
ειπθεηυιεκμοξ ζηδκ εηπαίδεοζδ πςξ δ ζπμθζηή επζηοπία ημο ιαεδηή, εηηυξ απυ ηδκ
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πνμζπάεεζα ημο εηπαζδεοηζημφ ηαζ ημο ζπμθείμο, ελανηάηαζ ηαζ απυ άθθμοξ πανάβμκηεξ
υπςξ, ηζξ ζηάζεζξ, ηζξ ακηζθήρεζξ ηαζ ηζξ θζθμδμλίεξ ημο μζημβεκεζαημφ πενζαάθθμκημξ ημο,
ηζξ ειπεζνίεξ γςήξ πμο έπεζ αζχζεζ ηαζ ημ ημζκςκζηυ-πμθίηζημ-μζημκμιζηυ πθαίζζμ πμο
ιεβαθχκεζ (Γεςνβίμο, 2000; Νοιεμφ, 2002). Απμιέκςξ, ηνίκεηαζ ζηυπζιμ δ ζημπεοιέκδ
εζηίαζδ ημο εηπαζδεοηζημφ ιαξ ζοζηήιαημξ ηαζ δ ακάπηολδ ζοβηεηνζιέκδξ εηπαζδεοηζηήξ
πμθζηζηήξ πμο κα εκζζπφεζ ηδ ζπέζδ ζπμθείμο-μζημβέκεζαξ ηαζ ηδ ζοιιεημπή ηςκ βμκέςκ
υπζ ζε νυθμ εεαηχκ ζηδκ ιαεδηζηή γςή ηςκ παζδζχκ ημοξ, αθθά ζε νυθμ εκενβχκ
ζοκενβαηχκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδ θεζημονβία ηαζ ζηδ δζμίηδζδ ημο ζπμθείμο.
3.1. Γπηθνηλσλία Ορνιείνπ - Μηθνγέλεηαο
Κ ηνυπμξ ηαεχξ ηαζ δ ζοπκυηδηα επζημζκςκίαξ ιεηαλφ ζπμθείμο ηαζ μζημβέκεζαξ ηαεμνίγεζ
ηαζ μνζμεεηεί εκ βέκεζ ηδ ζπέζδ ζοκενβαζίαξ πμο εα ακαπηοπεεί ιεηαλφ ημοξ. Ώκηίζημζπα,
μζ εοηαζνίεξ ηαζ μ πχνμξ πμο εα δμεεί απυ ημ ζπμθείμ ζημοξ βμκείξ κα ζοιιεηέπμοκ ζηζξ
δναζηδνζυηδηεξ (εηπαζδεοηζηέξ, πμθζηζζηζηέξ, αεθδηζηέξ η.ά.) ηαζ ζηζξ απμθάζεζξ ημο,
θακενχκμοκ ηδ ζηάζδ ηαζ ηδκ ημοθημφνα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (αημιζηά ηαζ ζοθθμβζηά)
απέκακηζ ζηδ ακάβηδ ζοκενβαζίαξ ιε ημοξ βμκείξ (Γεςνβίμο, 2011:65).
Ξα μθέθδ απυ ηδ δδιζμονβία ιζαξ αιθίδνμιδξ ηαζ απμηεθεζιαηζηήξ επζημζκςκίαξ
ιεηαλφ ζπμθείμο ηαζ μζημβέκεζαξ, ςξ πανάβμκηα απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ αεθηίςζδξ ηςκ
ζπμθζηχκ ιμκάδςκ, ηαηαδεζηκφμκηαζ δζεεκχξ ιέζα απυ έκα πθήεμξ εεςνήζεςκ ηαζ
ειπεζνζηχκ ενεοκχκ.
Ηία ακμζπηή, ζοπκή ηαζ πμζμηζηή επζημζκςκία πμο εα ακαπηοπεεί αμδεάεζ βμκείξ
ηαζ εηπαζδεοηζημφξ κα ακηαθθάζμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ πνμζδμηίεξ, ηδκ πνυμδμ, ηζξ
ακάβηεξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηα ηςκ ιαεδηχκ εκζζπφμκηαξ ηδ ιάεδζδ ημοξ, κα
ζοκδζαιμνθχκμοκ ημζκμφξ ζηυπμοξ, κα παίνκμοκ ημζκέξ απμθάζεζξ ηαζ κα απμθεφβμοκ
ηζξ πανακμήζεζξ (Christenson & Sheridan, 2001:49, 116-118, υπςξ ακαθ. Εζνηζβζάκκδ,
2012:101). Απίζδξ, δ ακάπηολδ ηαζ δ εκίζποζδ ηδξ επζημζκςκίαξ μδδβεί ημοξ βμκείξ ιέζα
απυ ηδκ ειπθμηή ημοξ κα αεθηζχκμοκ ηζξ ζπέζεζξ ιε ηα παζδζά ημοξ, κα αζπμθμφκηαζ ηαζ
κα ηα αμδεμφκ ζηζξ ενβαζίεξ βζα ημ ζπίηζ, κα εηηζιμφκ ηδκ ενβαζία ηαζ ηδκ
απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο εηπαζδεοηζημφ ηαζ κα κζχεμοκ ζηακμπμίδζδ. Ώπυ ηδκ άθθδ
πθεονά, μζ εηπαζδεοηζημί ηαηακμμφκ ηαθφηενα ηζξ ακάβηεξ ηςκ ιαεδηχκ ημοξ,
οπμζηδνίγμοκ ημ ένβμ ημοξ ηαζ αεθηζχκμοκ ημκ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ ημοξ (Christenson &
Sheridan, υ.π.:50-52, Ηοθςκάημο-Εεηέ, 2006:47,59-63). Ώπυ ηα παναπάκς ζοιπεναίκεηαζ
πςξ δ επζημζκςκία πμο ακαπηφζζεηαζ ιεηαλφ ζπμθείμο ηαζ μζημβέκεζαξ υηακ είκαζ
επμζημδμιδηζηή επδνεάγεζ υθμοξ ημοξ ειπθεηυιεκμοξ θμνείξ εεηζηά αεθηζχκμκηαξ ηδ
ζοκενβαζία ημοξ ηαζ ηονίςξ επζδνά εεηζηά ζημοξ ιαεδηέξ (Εζνηζβζάκκδ, 2008:35).
3.2. Γνλετθή εκπινθή /ζπκκεηνρή /ζπλεξγαζία
Ώκ ηαζ μζ έκκμζεξ βμκεσηή ειπθμηή (parental involvement) ηαζ βμκεσηή ζοιιεημπή (parental
participation) έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ζηδ δζεεκή ζπεηζηή αζαθζμβναθία εκαθθαηηζηά, βζα κα
μνίζμοκ ηδκ πνμζπάεεζα ακάπηολδξ ζοκενβαηζηχκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ζπμθείμο ηαζ
μζημβέκεζαξ, ζηδκ μοζία πενζβνάθμοκ δφμ δζαθμνεηζηέξ ζδέεξ (Νοιεμφ, 2002:264). Εαηά ηδκ
βμκεσηή ειπθμηή μζ βμκείξ παίνκμοκ ιένμξ ζε δναζηδνζυηδηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ
εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ, ζηδ ιμνθή ηαζ ημκ ααειυ πμο εα ηαεμνίζεζ ημ ίδζμ ημ
ζπμθείμ, εκχ δ έκκμζα βμκεσηή ζοιιεημπή μνίγεζ έκα εονφηενμ θάζια ζπέζεςκ ηαζ
δναζηδνζμηήηςκ πμο θεάκεζ ζηδ δζαιμίναζδ εοεοκχκ ηαζ ελμοζζχκ (Νοιεμφ, υ.π.).
Ξμ εονφηενμ πεδίμ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ζπμθείμο ηαζ μζημβέκεζαξ μνίγεηαζ ςξ βμκεσηή
ζοκενβαζία ή ζοκεηαζνζζιυξ (partnership) ηαζ πνμτπμεέηεζ ηδκ φπανλδ ζζμδφκαιςκ
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ζπέζεςκ ιεηαλφ ηςκ δομ εηαίνςκ ζε ιία δζαθεηηζηή, οπμζηδνζηηζηή ηαζ απμηεθεζιαηζηή
ζοκενβαηζηή ζπέζδ (Epstein & Sheldon, 2006).
Ξα μθέθδ ηδξ ζοκενβαζίαξ ζπμθείμο-μζημβέκεζαξ, υπςξ ηαηαβνάθμκηαζ ζε ζπεηζηέξ
ένεοκεξ είκαζ ζδζαζηένςξ ζδιακηζηά βζα ηδ ζπμθζηή επζηοπία ηςκ ιαεδηχκ (Λκεοιαηζηυξ,
η.ά., 2008; Γεςνβίμο, 2000; Miedel & Reynolds, 1999) ηαζ ηδ βθςζζζηή ακάπηολδ ηαζ
ημζκςκζημπμίδζδ ημοξ (Hill & Taylor 2004). Κζ ιαεδηέξ, ζδίςξ ηδξ πνςημαάειζαξ
εηπαίδεοζδξ, κζχεμοκ ηζξ εκένβεζεξ ειπθμηήξ ηςκ βμκέςκ ημοξ ιε ημ ζπμθείμ ςξ
ζοκαζζεδιαηζηή ζηήνζλδ, ιε απμηέθεζια ηδκ εκίζποζδ ηδξ αοημεζηυκαξ ηαζ ηδξ
αοημπεπμίεδζήξ ημοξ (Γεςνβίμο, 2000; Θεμθακέθθδξ, η.ά., 2010). Ώπυννμζα ηδξ ακάπηολδξ
ζοκαζζεδιαηζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ ζημοξ ιαεδηέξ είκαζ δ επζηοπήξ
πνμζανιμβή ημοξ ζημ κέμ πενζαάθθμκ ημο ζπμθείμο ηαζ ςξ εη ημφημο δ ιείςζδ ηςκ
πμζμζηχκ ηδξ ζπμθζηήξ δζαννμήξ (Ηοθςκάημο- Εεηέ, 2009:413-414). Απίζδξ, μζ ιαεδηέξ
απμηημφκ εεηζηή ζηάζδ βζα ημ ζπμθείμ, ακαπηφζζμοκ ηίκδηνα, δίκμοκ αλία ζηδ ιάεδζδ
ηαζ έπμοκ ορδθυ ααειυ ζοιιεημπήξ ηαζ εκδζαθένμκημξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ιαεδιάηςκ
(Ηοθςκάημο-Εεηέ, 2006; Δςζδθίδμο, η.ά., 2010; Γζμααγμθζάξ, 2011:19).
Ώκακηίννδηα, δ ειπθμηή ηςκ βμκέςκ ιε ημ ζπμθείμ αμδεάεζ ηαζ ημοξ ίδζμοξ ημοξ
βμκείξ ζημκ νυθμ πμο δζαδναιαηίγμοκ ζημ πθαίζζμ ηδξ μζημβέκεζαξ. Ηέζα απυ ηδκ
ακάπηολδ επζημζκςκζαηχκ ηαζ ζοκενβαηζηχκ ζπέζεςκ ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ημκ
δζεοεοκηή ημο ζπμθείμο απμηημφκ πνυζεεηεξ δελζυηδηεξ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ παζδζχκ
ημοξ ζημ ζπίηζ, αεθηζχκμκηαξ έηζζ ημ εκδμμζημβεκεζαηυ ημοξ ηθίια ηαζ ηζξ ιεηαλφ ημοξ
ζπέζεζξ ηαζ εκζζπφμκηαξ εκ ηέθεζ ηδκ αίζεδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηάξ ημοξ ςξ πνμξ ηδκ
άζηδζδ ημο βμκεσημφ ημοξ νυθμο (Ηοθςκάημο- Εεηέ, 2009:414-415). Ακημφημζξ, μ ααειυξ
ειπθμηήξ ιε ηδ ζπμθζηή γςή ημο παζδζμφ ημοξ πνέπεζ κα είκαζ θεθμβζζιέκμξ, δδθαδή κα
ιδκ παίνκεζ μ βμκέαξ ημκ πνχημ νυθμ αθαζνχκηαξ ηδκ πνςημαμοθία απυ ημ παζδί, δζυηζ
ηυηε μζ ζοκέπεζεξ ηδξ βμκεσηή ειπθμηήξ εα είκαζ ανκδηζηέξ (Γεςνβίμο, 2011:173).
Απζπνυζεεηα, μζ εηπαζδεοηζημί, ιέζα απυ ηδκ άιεζδ πθδνμθυνδζδ ηςκ βμκέςκ, εα
έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα ηαηακμήζμοκ ηαθφηενα ηζξ ακάβηεξ ηςκ ιαεδηχκ ημοξ ηαζ κα
πνμζανιυζμοκ ηαηάθθδθα ημκ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ ηαζ επζημζκςκίαξ ιε ημοξ ιαεδηέξ ημοξ
(Ηοθςκάημο- Εεηέ, υ.π.).
4. Ιεζνδνινγία
Νηδκ πανμφζα ενεοκδηζηή ενβαζία έβζκε πνήζδ πμζμηζηήξ ένεοκαξ, ηαεχξ
ζοβηεκηνχεδηακ ζημζπεία ιε ζημπυ ηδκ ηαηαβναθή ζηάζεςκ ηαζ ακηζθήρεςκ ηςκ
ηαεδβδηχκ ηςκ Ημοζζηχκ Νπμθείςκ υζμκ αθμνά ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ επζημζκςκίαξ
ηαζ ζοκενβαζίαξ ημο ζπμθείμο ιε ημοξ βμκείξ ηςκ ιαεδηχκ. Αζδζηυηενα, ζηυπμζ ηδξ
ένεοκαξ είκαζ:
Ώ. Γ δζενεφκδζδ ημο ααειμφ ζηακμπμίδζδξ απυ ημ επίπεδμ ζοκενβαζίαξ ημο ζπμθείμο ιε
ημοξ βμκείξ ηςκ ιαεδηχκ ςξ πνμξ ηα δδιμβναθζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ εηπαζδεοηζηχκ.
ΐ. Γ δζενεφκδζδ ζοζπέηζζδξ ημο ααειμφ ζηακμπμίδζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ ιε ημ επίπεδμ
ζοκενβαζίαξ ημο ζπμθείμο ιε ημοξ βμκείξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ημο νυθμο πμο δζαδναιαηίγεζ
δ ζοκενβαζία αοηή ζηδκ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ημο ζπμθείμο.
Γ ένεοκα δζελήπεδ ημ δεφηενμ ηνίιδκμ ημο 2016. Γ ζοθθμβή ημο πνςημβεκμφξ
οθζημφ έβζκε ιε πνήζδ δμιδιέκμο ενςηδιαημθμβίμο, ημο μπμίμο δ θεζημονβζηυηδηα
εθέβπεδηε ιε δμηζιαζηζηή ένεοκα πμο εθανιυζηδηε ζε ιζηνυηενμ δείβια εηπαοδεοηζηχκ.
Ξα δεδμιέκα ακαθφεδηακ ιε ημ ζηαηζζηζηυ οπμθμβζζηζηυ πνυβναιια SPSS (version 22), ιε
ζηυπμ ηδ δζαηφπςζδ ζοιπεναζιάηςκ ηαζ πνμηάζεςκ πμο εα ακαθένμκηαζ ζημκ βεκζηυ
πθδεοζιυ ηςκ Ημοζζηχκ Νπμθείςκ.
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4.1. Νεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο
Ξμ ιέβεεμξ ημο δείβιαημξ είκαζ 143 εηπαζδεοηζημί ηαζ απμηεθείηαζ απυ άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ
υθςκ ηςκ εζδζημηήηςκ απυ 21 Ημοζζηά Νπμθεία ηδξ πχναξ ιαξ. Νδιεζςηέμκ υηζ, ηα 21
Ημοζζηά Νπμθεία απμηεθμφκ ημ 47,72% ημο ζοκυθμο ηςκ 44 Ημοζζηχκ Νπμθείςκ πμο
θεζημφνβδζακ ημ ζπμθζηυ έημξ 2015-2016, ζε υθα ηα βεςβναθζηά δζαιενίζιαηα ηδξ
Αθθάδαξ.
Ξμ πμζμζηυ ηςκ ακδνχκ ζημ δείβια είκαζ 43.36% ηαζ ημ πμζμζηυ ηςκ βοκαζηχκ
είκαζ 56.64%. Γ δθζηζαηή μιάδα ηςκ 31-40 εηχκ ακηζζημζπεί ζημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ιε
ηζιή 42.66% ηαζ ημ επυιεκμ παιδθυηενμ πμζμζηυ (35.66%) ακηζζημζπεί ζηδκ δθζηζαηή
μιάδα 41-50 εηχκ. Ξα κευηενα άημια ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ ηςκ 20-30 εηχκ απμηεθμφκ
ιυθζξ ημ 3.50% ημο ζοκμθζημφ δείβιαημξ.
Ξμ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ αηυιςκ ημο δείβιαημξ είκαζ εηπαζδεοηζημί ιε δζδαηηζηή
οπδνεζία ιζηνυηενδ ηςκ 10 εηχκ. Κζ έββαιμζ εηπαζδεοηζημί ημο δείβιαημξ είκαζ πενίπμο
οπενδζπθάζζμζ ηςκ άβαιςκ εηπαζδεοηζηχκ ιε ακηίζημζπα πμζμζηά 61.54% ηαζ 27.97%. Κζ
οπυθμζπεξ ηαηδβμνίεξ μζημβεκεζαηήξ ηαηάζηαζδξ ζοβηεκηνχκμοκ ημ οπυθμζπμ 10% ημο
δείβιαημξ.
Ξμ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο δείβιαημξ είκαζ εηπαζδεοηζημί ιε πηοπίμ ΏΑΔ ή/ηαζ ΏΑΔ ιε
ιεηαπηοπζαηυ ζε πμζμζηυ άκς ημο 60%. Ηζηνυ αθθά υπζ αιεθδηέμ είκαζ ημ πμζμζηυ ηςκ
ενςηχιεκςκ πμο είκαζ ηάημπμζ δζδαηημνζημφ ηίηθμο (πμζμζηυ 4.90%). Κζ εηπαζδεοηζημί ιε
εζδζηυηδηα ιμοζζηήξ ακηζζημζπμφκ ζε πμζμζηυ 46.15% ηαζ μζ οπυθμζπμζ εηπαζδεοηζημί
βεκζηχκ ιαεδιάηςκ ακηζζημζπμφκ ζε 53,85%.
Ξμ 72% πενίπμο ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ημο δείβιαημξ είκαζ ιυκζιμζ δδιυζζμζ οπάθθδθμζ
ηαζ ζπεδυκ έκαξ ζημοξ ηέζζενζξ εηπαζδεοηζημφξ είκαζ ακαπθδνςηήξ. Κζ οπυθμζπμζ
εηπαζδεοηζημί ημο δείβιαημξ ακήημοκ ζε άθθδ ηαηδβμνία ενβαζζαηήξ ζπέζδξ ιε ηδκ
εηπαζδεοηζηή ιμκάδα (π.π. ςνμιίζεζμζ).
5. Απνηειέζκαηα – Ορνιηαζκόο
Κζ εεηζηέξ απακηήζεζξ ζημ ααζζηυ ενχηδια ηδξ ένεοκαξ, βζα ημ ηαηά πυζμ μζ
εηπαζδεοηζημί είκαζ εοπανζζηδιέκμζ ιε ημ επίπεδμ ζοκενβαζίαξ ημο ζπμθείμο πμο
οπδνεημφκ ιε ημοξ βμκείξ ηςκ ιαεδηχκ, ιαξ οπμδδθχκμοκ πςξ μ ααειυξ ζηακμπμίδζδξ
ημοξ βζα ηδ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ζπμθείμο ηαζ βμκέςκ είκαζ απυ ιέηνζμξ έςξ ορδθυξ βζα ημ
96.5% ημο δείβιαημξ. Ώκηίζημζπα ορδθυ είκαζ ημ πμζμζηυ ηςκ ηαεδβδηχκ (85% ημο
δείβιαημξ) πμο εεςνμφκ υηζ μ ααειυξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ζπμθείμο ηαζ βμκέςκ
ζοιαάθθεζ ζηδκ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ημο ζπμθείμο.
ξ πνμξ ηα εέιαηα πμο πενζθαιαάκεζ δ ζοκενβαζία βμκέςκ ηαζ ηαεδβδηχκ, μζ πζμ
ζοπκέξ απακηήζεζξ ήηακ δ «Ώκηζιεηχπζζδ πνμαθδιάηςκ ζηδ θεζημονβία ημο ζπμθείμο» ιε
πμζμζηυ 52.4% ηαζ δ «Κνβάκςζδ ηαθθζηεπκζηχκ δναζηδνζμηήηςκ» ιε πμζμζηυ 51.0%. Νε
ακηίεεζδ ιε πμνίζιαηα άθθςκ ενεοκχκ, ζηα μπμία i) δ ειπθμηή ηςκ βμκέςκ
ηαηαβνάθεηαζ ςξ «δ πνμηαεμνζζιέκδ πανμοζία ημοξ ζε ζογδηήζεζξ ιε ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ» ηαζ δ «εθεβπυιεκδ» ζοιιεημπή ημοξ ζε δνάζεζξ ημο ζπμθείμο
(Ηακςθίηζδξ, 2004; Λκεοιαηζηυξ η.ά., 2008) ηαζ ii) δ ζοκενβαζία ημο ζπμθείμο ιε ημκ
εεζιζηυ εηπνυζςπμ ηςκ βμκέςκ, δδθαδή ημκ Νφθθμβμ Γμκέςκ ηαζ Εδδειυκςκ, ςξ ιζα
ηοπζηή κμιζιμπμζδηζηή επζημζκςκία ηαζ ζοκενβαζία (Λαπαβεςνβάηδξ, 2006:99; Νοιεμφ,
2008:139), ζηα Ημοζζηά Νπμθεία δ πανμοζία ηςκ βμκέςκ ήηακ ηαζ ελαημθμοεεί κα είκαζ
ημιαζηήξ ζδιαζίαξ βζα ημ πανυκ ηαζ ημ ιέθθμκ ημοξ. Αίκαζ βεβμκυξ υηζ, μζ βμκείξ ηαζ μ
Νφθθμβμξ Γμκέςκ ζοιπανίζηακηαζ εκενβά ζημ ζπμθείμ, ιε δζαδδθχζεζξ ηαζ οπμικήιαηα
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πνμξ ημ Οπμονβείμ, ημοξ οπεφεοκμοξ θμνείξ ηαζ ηα ΗΗΑ βζα θεζημονβζηά πνμαθήιαηα πμο
απαζπμθμφκ ηα Ημοζζηά Νπμθεία ακεθθζπχξ, απυ ηδκ ίδνοζδ ημοξ έςξ ηαζ ζήιενα (Ξμ
ΐήια, 2014, 2013, 2008). Ξέημζα πνμαθήιαηα είκαζ δ ιεηαθμνά ηςκ ιαεδηχκ ιε θεςθμνεία
ηαζ Α.Δ.Π. αοημηίκδηα (ΞΏΠΔ), δ ηαεδιενζκή ζίηζζδ ηαζ ημ ζδιακηζηυηενμ, δ πνυζθδρδ
ιυκζιςκ ηαεδβδηχκ ιμοζζηχκ εζδζηεφζεςκ (Ξμ ΐήια, 2010, 2006).
Απίζδξ, ημ δεφηενμ ιεβάθμ πμζμζηυ πμο ηαηαθαιαάκεζ δ απάκηδζδ «ζοκενβαζία βζα
ηδκ μνβάκςζδ ηαθθζηεπκζηχκ δναζηδνζμηήηςκ», είκαζ απμθφηςξ ηαηακμδηυ θυβς ημο
ιεβάθμο ανζειμφ εηδδθχζεςκ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζηα Ημοζζηά Νπμθεία ηάεε
ζπμθζηή πνμκζά έκακηζ ηςκ άθθςκ δδιυζζςκ ζπμθείςκ. Κζ βμκείξ, εηηυξ απυ ηδκ
οθζημηεπκζηή, ηδκ μζημκμιζηή ηαζ ηδκ ηεπκζηή αμήεεζα πμο πνμζθένμοκ, πμθθέξ θμνέξ
θαιαάκμοκ ηαζ μζ ίδζμζ ιένμξ ζε ηαθθζηεπκζηέξ εηδδθχζεζξ ημο ζπμθείμο, αθμφ πμθθμί απυ
αοημφξ αζπμθμφκηαζ είηε εναζζηεπκζηά, είηε επαββεθιαηζηά ιε ηδ ιμοζζηή ή άθθεξ ηέπκεξ.
Κζ εηπαζδεοηζημί ημο δείβιαημξ πζζηεφμοκ πςξ μζ πανάβμκηεξ πμο εοεφκμκηαζ βζα
ηδκ ζζπκή ζοκενβαζία ζπμθείμο-μζημβέκεζαξ είκαζ δ «έθθεζρδ πνυκμο απυ ηδκ πθεονά ηςκ
βμκέςκ βζα κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ πνμζηθήζεζξ ημο ζπμθείμο», μζ «ζοπκέξ αθθαβέξ ημο
δζδαηηζημφ πνμζςπζημφ» ηαζ δ «πανέιααζδ ηςκ βμκέςκ ζημ παζδαβςβζηυ ένβμ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ». Ώκαηνέπμκηαξ ζηδ δζεεκή ηαζ εθθδκζηή αζαθζμβναθία, παναηδνμφιε πςξ
ηαζ μζ ηνείξ αοημί πανάβμκηεξ ηαηαβνάθμκηαζ ςξ ειπυδζα ζηδκ επζημζκςκία ηαζ
ζοκενβαζία ζπμθείμο μζημβέκεζαξ (ΝαΎηδξ, 2008a:101-102, 2008b:75-76; Greenwood &
Hickman 1991).
Γ ζοκενβαηζηή ζπέζδ δζμίηδζδξ ζπμθείμο-μζημβέκεζαξ δζαθαίκεηαζ ηαζ απυ ηδκ
απάκηδζδ υηζ ζοπκυηενα, ζε πμζμζηυ 39,2% θαιαάκμοκ ηδκ πνςημαμοθία βζα ηζξ
ζοκακηήζεζξ ηςκ ηαεδβδηχκ ιε ημκ Νφθθμβμ Γμκέςκ απυ ημζκμφ μ/δ Δζεοεοκηήξ/νζα ιε
ημκ/ηδκ Λνυεδνμ ημο Νοθθυβμο Γμκέςκ.
Ώλζμζδιείςηδ είκαζ δ άπμρδ ηςκ ηαεδβδηχκ πςξ μζ βμκείξ ζοιιεηέπμοκ ζημ Δ.Ν.
ημο ζοθθυβμο Γμκέςκ ηαζ Εδδειυκςκ «βζα κα πνμζθένμοκ αμήεεζα ζηα παζδζά ημοξ» ηαζ
«βζα ηδκ αβάπδ ημοξ πνμξ ημ ζπμθείμ» ιε πμζμζηά απακηήζεςκ 87.4% ηαζ 60.1%
ακηίζημζπα. Γ ακηίθδρδ ηςκ ηαεδβδηχκ βζα ηδκ άδμθδ εκαζπυθδζδ ηςκ βμκέςκ ιε ηα
ημζκά ημο ζπμθείμο, θακενχκεζ ειπζζημζφκδ ζηα ιέθδ ημο Νοθθυβμο ηαζ δζάεεζδ
ζοκενβαζίαξ πνμξ υθεθμξ ημο ζπμθείμο ηαζ ηςκ ιαεδηχκ. Άθθςζηε ζηδκ ίδζα βναιιή
ζοκηάζζεηαζ ηαζ δ επυιεκδ απάκηδζδ, ζηδκ μπμία μζ εηπαζδεοηζημί ημο δείβιαημξ, ζε
πμζμζηυ ζπεδυκ 90%, πζζηεφμοκ απυ «ιέηνζα» έςξ «πμθφ» υηζ μζ βμκείξ ακηαπμηνίκμκηαζ
ζηζξ πνμζηθήζεζξ ημο ζπμθείμο βζα ηδκ εκδιένςζδ ημοξ ζπεηζηά ιε ηδκ πνυμδμ ηςκ
παζδζχκ ημοξ.
Νφιθςκα ιε ηδκ ένεοκα, μζ εηπαζδεοηζημί πζζηεφμοκ απυ «πμθφ» έςξ «πάνα πμθφ»
υηζ δ ηαθή ζοκενβαζία ημο ζπμθείμο ιε ηδκ μζημβέκεζα απμδίδεηαζ ζηδ δζηή ημοξ
πνμζπάεεζα (ζε πμζμζηυ 87%), ζηδκ πνμζπάεεζα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ κα πνμζεββίζμοκ ηζξ
μζημβέκεζεξ ηςκ ιαεδηχκ ημοξ (ζε πμζμζηυ 83%) ηαζ ηονίςξ ζημ εκδζαθένμκ ηςκ βμκέςκ
βζα ημ ιέθθμκ ηςκ παζδζχκ ημοξ (ζε πμζμζηυ 92%).
Κζ εηπαζδεοηζημί ζε πμζμζηυ 82% πζζηεφμοκ υηζ δ οθζζηάιεκδ ζοκενβαζία ημο
ζπμθείμο ημοξ ιε ημοξ βμκείξ ζοκηεθεί ζηδ αεθηίςζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ
ηαη‘ επέηηαζδ ζηδκ ηαθφηενδ ιάεδζδ ηςκ ιαεδηχκ.
Λθήεμξ ενεοκχκ ηαηαδεζηκφμοκ υηζ δ βμκεσηή ειπθμηή ζπεηίγεηαζ εεηζηά ιε ηδ
αεθηίςζδ ηςκ αηαδδιασηχκ επζδυζεςκ ηςκ ιαεδηχκ (Antonopoulou et al., 2011;
Λκεοιαηζηυξ η.ά., 2008; Γεςνβίμο, 2000; Miedel & Reynolds, 1999). ξ πανάβμκηεξ
αεθηίςζδξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ, μζ εηπαζδεοηζημί εεςνμφκ πενζζζυηενμ «ημ
βεβμκυξ πςξ οπάνπεζ αθθδθμεκδιένςζδ βζα ηοπυκ πνμαθήιαηα ηςκ παζδζχκ
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(ζοιπενζθμνάξ, ιάεδζδξ η.ά.)», «ημ υηζ αμδεάεζ ζηδ αεθηίςζδ ημο ζπμθζημφ ηθίιαημξ», «ημ
υηζ δ ζςζηή εκδιένςζδ αμδεά ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ζημ ένβμ ημοξ» ηαζ «ημ υηζ μζ ιαεδηέξ
κζχεμοκ άκεηα ηαζ αζζεάκμκηαζ μζηείμ ημ πενζαάθθμκ ημο ζπμθείμο». θμζ μζ πανάβμκηεξ
πμο αεθηζχκμοκ ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, ειθακίγμοκ ααειυ ζοιθςκίαξ απυ «Λμθφ»
έςξ «Λάνα πμθφ» ζε πμζμζηυ ιεβαθφηενμ ημο 85%. Ώπυ ηδκ άθθδ, ςξ πανάβμκηα πμο
πανειπμδίγεζ ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία μζ εηπαζδεοηζημί εεςνμφκ πενζζζυηενμ ηδκ
απμζζχπδζδ/ηάθορδ ηοπυκ αδοκαιζχκ ή πνμαθδιάηςκ ηςκ παζδζχκ ημοξ.
ξ πνμξ ημκ νυθμ πμο πνέπεζ κα επζηεθεί μ δζεοεοκηήξ ημο ζπμθείμο ζηδκ ειπθμηή
ημο Νοθθυβμο Γμκέςκ, μζ εηπαζδεοηζημί πζζηεφμοκ απυ «Ζίβμ» έςξ «Εαευθμο», υηζ μ
δζεοεοκηήξ δεκ πνέπεζ κα αβκμεί ηδκ ημπζηή ημζκςκία ζε πμζμζηυ 90.3% ηαζ απυ «Λάνα
πμθφ» έςξ «Λμθφ» υηζ μ δζεοεοκηήξ πνέπεζ κα είκαζ ζοκενβαηζηυξ – ζοκδζαιμνθςηζηυξ ζε
πμζμζηυ 92.2% ηαζ δζαπεζνζζηζηυξ ακηίεεηςκ απυρεςκ ηαζ ζοιθενυκηςκ ζε πμζμζηυ
91%. Ξα παναηηδνζζηζηά πμο πνμζδίδμοκ μζ εηπαζδεοηζημί ζημκ δζεοεοκηή βζα κα ιπμνέζεζ
κα επζηφπεζ ιζα απμηεθεζιαηζηή ζοκενβαζία ημο ζπμθείμο ιε ημκ Νφθθμβμ Γμκέςκ ηαζ
Εδδειυκςκ ηαοηίγμκηαζ ιε ηα παναηηδνζζηζηά ημο δζεοεοκηή–δβέηδ (ΝαΎηδξ, 2007a:145148).
Ώπυ ηδκ επαβςβζηή ακάθοζδ ηδξ ένεοκαξ πνμηφπηεζ υηζ, μζ εηπαζδεοηζημί άκς ηςκ
40 εηχκ έπμοκ, ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηά ορδθυηενδ ιέζδ ηζιή i) ςξ πνμξ ηδκ ζηακμπμίδζδ
ημο επίπεδμο ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ημο ζπμθείμο ηαζ ηδξ μζημβέκεζαξ (t=2.32
,pv=0.022<0.05=α), ii) ςξ πνμξ ηδ ζοιαμθή ημο ααειμφ ζοκενβαζίαξ ιε ημοξ βμκείξ ηςκ
ιαεδηχκ ζηδκ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ημο ζπμθείμο(t=2.26, pv=0.026<0.05=α) ηαζ iii)
ςξ πνμξ ηδκ ακηαπυηνζζδ ηςκ βμκέςκ ζηζξ πνμζηθήζεζξ ημο ζπμθείμο βζα ηδκ εκδιένςζδ
ημοξ ζπεηζηά ιε ηδκ πνυμδμ ηςκ παζδζχκ ημοξ (t=2.12, pv=0.036<0.05=α), ζε ζπέζδ ιε
ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηάης ηςκ 40 εηχκ.
Ξμ ζοιπέναζια, υηζ μζ πζμ έιπεζνμζ εηπαζδεοηζημί έπμοκ ιεβαθφηενδ άκεζδ ζηδκ
επζημζκςκία ηαζ δζαπεζνίγμκηαζ ηαθφηενα ηα εέιαηα ζοκενβαζίαξ ιε ημοξ βμκείξ,
ζοκακηάηαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ ιεθέηεξ πμο δζενεοκμφκ ηζξ ζηάζεζξ ηαζ ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ βζα ηδ ζπέζδ ζπμθείμο-μζημβέκεζαξ (Εμκημβζάκκδ & Κζημκμιίδδξ 2014;
Ηπνμφγμξ, 2002; Allexsaht-Snider, 1995 υπ. ακαθ. ζημ Νοιεμφ, 2008:138).
Απίζδξ, ημ παναπάκς ενεοκδηζηυ απμηέθεζια εκζζπφεηαζ απυ ημκ έθεβπμ ζοζπέηζζδξ
ηςκ Pearson ηαζ Spearman ηςκ ιεηααθδηχκ «ζοκμθζηή ειπεζνία» ηαζ «ααειυξ
ακηαπυηνζζδξ βμκέςκ ζηζξ πνμζηθήζεζξ ημο ζπμθείμο βζα ηδκ εκδιένςζδ ημοξ ζπεηζηά ιε
ηδκ πνυμδμ ηςκ παζδζχκ ημοξ» μζ μπμίεξ ζοζπεηίγμκηαζ αζεεκχξ εεηζηά, αθθά,
ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηά, ηζιή Pearson Correlation r=0.227 (pv=0.007<0.01) ηαζ ηζιή
Spearman Correlations ν=0.210 (pv=0.012<0.05). Λζμ ζοβηεηνζιέκα, υηακ αολάκμκηαζ ηα έηδ
ζοκμθζηήξ ειπεζνίαξ εκυξ εηπαζδεοηζημφ, αολάκεζ ηαζ μ ααειυξ ζηακμπμίδζδξ ημο
εηπαζδεοηζημφ απυ ηδκ ακηαπυηνζζδ ηςκ βμκέςκ ζηζξ πνμζηθήζεζξ ημο ζπμθείμο βζα ηδκ
εκδιένςζδ ημοξ ζπεηζηά ιε ηδκ πνυμδμ ηςκ παζδζχκ ημοξ.
Νδιακηζηυ εφνδια ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ, αθμφ αοηυξ μ πανάβμκηαξ δεκ έπεζ
δζενεοκδεεί ζημ πανεθευκ, είκαζ πςξ μζ εηπαζδεοηζημί ιε εζδζηυηδηα ιμοζζηήξ έπμοκ,
ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηά (t=-2.10, pv=0.037<0.05=α), παιδθυηενδ ιέζδ ηζιή (Η=3,62) ςξ
πνμξ ηδκ ζηακμπμίδζδ ημο επίπεδμο ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ημο ζπμθείμο ηαζ ηδξ μζημβέκεζαξ,
ζε ζπέζδ ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ βεκζηχκ ιαεδιάηςκ (Η=3,91). Έκαξ θυβμξ πμο ιπμνεί κα
ελδβήζεζ αοηή ηδ δζαθμνά, είκαζ ημ ιεβάθμ πμζμζηυ ακαπθδνςηχκ ηαζ ςνμιζζείςκ
ηαεδβδηχκ ιμοζζηήξ, μζ μπμίμζ θυβς αθεκυξ ηδξ εθαζηζηήξ ζπέζδξ ενβαζίαξ ηαζ αθεηένμο
ηδξ ζοπκήξ ιεηαηίκδζήξ ημοξ ηάεε ζπμθζηή πνμκζά απυ ζπμθείμ ζε ζπμθείμ δεκ επεκδφμοκ
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ζοκαζζεδιαηζηά ζημ ζπμθείμ ηαζ δεκ ακαπηφζζμοκ πνυκζεξ ζπέζεζξ ιε ημοξ βμκείξ ηςκ
ιαεδηχκ.
Ώπυ ημκ έθεβπμ ακελανηδζίαξ Chi Square ηςκ ιεηααθδηχκ «Λζζηεφεηε υηζ δ
ζοκενβαζία ημο ζπμθείμο ζαξ ιε ημοξ βμκείξ ζοκηεθεί ζηδ αεθηίςζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ
δζαδζηαζίαξ ηαζ ζηδκ ηαθφηενδ ιάεδζδ» ηαζ «Δηακμπμίδζδ απυ ημ επίπεδμ ζοκενβαζίαξ
ιεηαλφ ημο ζπμθείμο ηαζ ηδξ μζημβέκεζαξ» ζοιπεναίκεηαζ πςξ, ακ ηάπμζμξ εηπαζδεοηζηυξ
πζζηεφεζ υηζ δ ζοκενβαζία ημο ζπμθείμο ημο ιε ημοξ βμκείξ ζοκηεθεί ζηδ αεθηίςζδ ηδξ
εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ζηδκ ηαθφηενδ ιάεδζδ, έπεζ ιεβαθφηενδ πζεακυηδηα κα
είκαζ ζηακμπμζδιέκμξ απυ ημ επίπεδμ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ημο ζπμθείμο ημο ηαζ ηδξ
μζημβέκεζαξ ηςκ ιαεδηχκ απυ «πμθφ» έςξ «πάνα πμθφ».
Απίζδξ, ζδιεζχκεηαζ πςξ δεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή δζαθμνμπμίδζδ
ζηζξ ιεηααθδηέξ «ααειυξ ζηακμπμίδζδξ απυ ημ επίπεδμ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ημο ζπμθείμο
ηαζ ηδξ μζημβέκεζαξ», «ααειυξ ζοιαμθήξ ημο οθζζηάιεκμο ααειμφ ζοκενβαζίαξ ιε ημοξ
βμκείξ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ημο ζπμθείμο» ηαζ «ααειυξ
ακηαπυηνζζδξ ηςκ βμκέςκ ζηζξ πνμζηθήζεζξ ημο ζπμθείμο βζα ηδκ εκδιένςζδ ημοξ
ζπεηζηά ιε ηδκ πνυμδμ ηςκ παζδζχκ ημοξ» ςξ πνμξ ημ θφθμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ημο
δείβιαημξ. πςξ δζαπζζηχκεηαζ ηαζ ζε άθθεξ ένεοκεξ ημ θφθμ ημο εηπαζδεοηζημφ δεκ
θαίκεηαζ κα παίγεζ ηάπμζμ νυθμ ςξ πνμξ ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ηδ ζπέζδ
ζπμθείμο-μζημβέκεζαξ (Νοιεμφ, 2008:164).









6. Οπκπεξάζκαηα– Νξνηάζεηο
Ακ ηαηαηθείδζ, μζ ζπέζεζξ ζπμθείμο-μζημβέκεζαξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζηα Ημοζζηά Νπμθεία
ηδξ πχναξ ιαξ, ζφιθςκα ιε ηζξ απυρεζξ ηαζ ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο
δζδάζημοκ ζε αοηά, απμηεθμφκ πανάβμκηα απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ εκ θυβς ζπμθείςκ.
Απίζδξ, ημ εηπαζδεοηζηυ πνμζςπζηυ ηςκ Ημοζζηχκ Νπμθείςκ δδθχκεζ ορδθυ ααειυ
ζηακμπμίδζδξ απυ ηζξ ζπέζεζξ ζοκενβαζίαξ ημο ζπμθείμο ιε ημοξ βμκείξ ηςκ ιαεδηχκ
βεβμκυξ πμο ημ απμδίδεζ εκ πμθθμίξ ζηδκ πνμζπάεεζα πμο ηαηααάθθεζ ηαζ ζημ εεηζηυ
ηθίια πμο ηονζανπεί ζε αοηέξ ηζξ ζδζαίηενεξ εηπαζδεοηζηέξ δμιέξ.
Ξέθμξ, ζφιθςκα ιε ηα πμνίζιαηα ζπεηζηχκ ενεοκχκ ζε εθθδκζηυ ηαζ δζεεκέξ επίπεδμ,
ηα παναπάκς ενεοκδηζηά απμηεθέζιαηα ηαεχξ ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ημο
δείβιαημξ πμο δζαηοπχεδηακ ζηζξ ακμζπηέξ ενςηήζεζξ ημο ηνίημο ιένμοξ ημο
ενςηδιαημθμβίμο πνμηείκμοιε, βζα ηδκ πεναζηένς αεθηίςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ
ηςκ Ημοζζηχκ Νπμθείςκ, ηα αηυθμοεα:
Έκηαλδ ζηδκ αηγέκηα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ηδξ πχναξ, κμιμεεηήιαηα ηαζ
πανειαάζεζξ πμο κα δζεοημθφκμοκ, εκεαννφκμοκ, εκζζπφμοκ ηαζ κα δζεονφκμοκ ηδκ
μοζζαζηζηή επζημζκςκία ηαζ ζοκενβαζία ιεηαλφ ημο ζπμθείμο ηαζ ηδξ μζημβέκεζαξ, πνμξ
υθεθμξ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ εηπαίδεοζδξ.
Κοζζαζηζηή ζοιιεημπή ηςκ βμκέςκ ηαζ ηςκ εεζιζηχκ ημοξ ζοθθμβζηχκ μνβάκςκ ςξ
ζδιακηζηχκ εηαίνςκ ζηζξ εηπαζδεοηζηέξ ιεηαννοειίζεζξ ηαζ ζηδκ πάναλδ ηδξ
εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ηδξ Αθθάδαξ.
Απζιυνθςζδ/ηαηάνηζζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηςκ Ημοζζηχκ Νπμθείςκ ηαηά ημκ δζμνζζιυ
ημοξ ηαζ ηαηά ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα ζε εέιαηα πμο άπημκηαζ ηδξ ζοκενβαζίαξ
ζπμθείμο-μζημβέκεζαξ, υπςξ μ νυθμξ πμο ιπμνμφκ κα δζαδναιαηίζμοκ μζ βμκείξ ζηδκ
εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ηαζ δ ακάπηολδ πνμβναιιάηςκ βμκεσηήξ ειπθμηήξ πμο
πνμάβμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ζπμθείμο.
Δζεφνοκζδ ηδξ βμκεσηήξ ειπθμηήξ, πένα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο υπςξ απμδείπεδηε
ενεοκδηζηά μζ βμκείξ ζοιιεηέπμοκ, π.π. ζοιιεημπή εηπαζδεοηζηχκ-βμκέςκ ζε
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πνμβνάιιαηα εκζζποηζηήξ δζδαζηαθίαξ ηςκ ιαεδηχκ, ζοιιεημπή ηςκ βμκέςκ ζηδ
δζμζηδηζηή θεζημονβία ημο ζπμθείμο η.ά.
Νπεδζαζιυξ ηαζ εηπυκδζδ πανειααηζηχκ πνμβναιιάηςκ ιε ζηυπμ ηδκ πνμχεδζδ ηαζ
εκίζποζδ ηδξ βμκεσηήξ ζοιιεημπήξ ζημ ζπμθείμ. Ηία ηαζκμηυια πνυηαζδ είκαζ δ
δδιζμονβία ζπμθζηήξ δζαδζηηοαηήξ πθαηθυνιαξ πμο εηηυξ απυ ηδκ εκδιένςζδ πμο εα
πνμζθένεζ ζημοξ βμκείξ βζα ηζξ δνάζεζξ ημο ζπμθείμο, μ εηπαζδεοηζηυξ ιέζς eεηπαζδεοηζηχκ ενβαθείςκ, εα ιπμνεί κα αμδεάεζ ημοξ ιαεδηέξ ιέζς αζφβπνμκδξ
ηδθεηπαίδεοζδξ ζηδ ιεθέηδ ηςκ ιαεδιάηςκ ημοξ ηαζ εα πνμζθένεζ ζημοξ βμκείξ
εκεάννοκζδ, ζοιαμοθέξ, ηαζ εηπαζδεοηζηέξ πνμηάζεζξ (π.π. αζαθία, εηπαζδεοηζηά
αμδεήιαηα, διενίδεξ/ζειζκάνζα ιε εέιαηα πμο εκδζαθένμοκ ημοξ βμκείξ η.ά.) βζα κα
ζηδνίλμοκ μζ ίδζμζ ηδκ εηπαίδεοζδ ημο παζδζμφ ημοξ. Απίζδξ, πνμηείκεηαζ δ ζφκδεζδ ηδξ
εηπαζδεοηζηήξ πθαηθυνιαξ ιε ημζκςκζηά δίηηοα πμο είκαζ ελμζηεζςιέκμζ μζ ιαεδηέξ. Αζδζηά
ζημ πενζαάθθμκ ημο Ημοζζημφ Νπμθείμο θυβς ηδξ ζοκενβαζίαξ ηςκ ηαεδβδηχκ (ιμοζζηχκ
ηαζ βεκζηχκ ιαεδιάηςκ) ιε πμθζηζζηζημφξ θμνείξ (μνπήζηνεξ, εέαηνα, ιμοζζηά ζπήιαηα)
ιζα ηέημζα πνυηαζδ εα ήηακ ζδζαζηένςξ επςθεθήξ, βζαηί αθεκυξ εα πνμήβαβε ηδ δζάποζδ
πμθζηζζηζηχκ εζδήζεςκ, πνμβναιιάηςκ ηαζ εηδδθχζεςκ ηαζ αθεηένμο, δ ηαθθζηεπκζηή
επέκδοζδ εα έηακε ηδκ e-πθαηθυνια πζμ πνμζζηή ηαζ δδιμθζθή ζημοξ ειπθεηυιεκμοξ
ιαεδηέξ, βμκείξ ηαζ εηπαζδεοηζημφξ ημο Ημοζζημφ Νπμθείμο. Ώπχηενμξ ζηυπμξ ηδξ
πανέιααζδξ αοηήξ είκαζ δ πνμηεζκυιεκδ ζπμθζηή δζαδζηηοαηή πθαηθυνια κα ιεηαηναπεί
ζε ιζα e-κδζίδα πμθζηζζιμφ, ζοκ-εηπαίδεοζδξ ηαζ ζοκενβαζίαξ ζπμθείμο ηαζ μζημβέκεζαξ.
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Νεξίιεςε
Νηυπμξ ηδξ ένεοκαξ απμηεθεί δ ιεθέηδ ημο ηνυπμο απεζηυκζζδξ ηδξ ηζκδηζηήξ ακαπδνίαξ ζε
ιοεζζημνήιαηα παζδζηήξ ηαζ εθδαζηήξ θμβμηεπκίαξ. Νημ πνχημ ιένμξ ηδξ, ακαπηφζζεηαζ ημ
εεςνδηζηυ πθαίζζμ ηδξ ακαπδνίαξ ηαζ επζπεζνείηαζ ιζα αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ πάκς ζηζξ
ένεοκεξ - δζεεκείξ ηαζ εθθδκζηέξ - πμο ελεηάγμοκ ημκ ηνυπμ απεζηυκζζδξ ηςκ δνχςκ ιε ηζκδηζηέξ
ακαπδνίεξ ζηδκ παζδζηή θμβμηεπκία. Νημ δεφηενμ ιένμξ, πανμοζζάγμκηαζ ηα εονήιαηα ηδξ ένεοκαξ,
δδθαδή, δ ζηάζδ ηςκ ημζκςκζηχκ εεζιχκ (μζημβέκεζα, ημζκςκζηυξ πενίβονμξ, ζοκμιήθζημζ, ζπμθείμ,
πμθζηεία) απέκακηζ ζηα άημια ιε ηζκδηζηέξ ακαπδνίεξ, υπςξ αοηή απμηοπχκεηαζ ζηα οπυ ιεθέηδ
ιοεζζημνήιαηα. Γ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα είκαζ ημζκςκζμθμβζημφ πενζεπμιέκμο, ηαζ βζα ημκ
πνμζδζμνζζιυ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ, πνδζζιμπμζείηαζ δ πμζμηζηή ιμνθή ηδξ Ώκάθοζδξ
Λενζεπμιέκμο. Οθζηυ ηδξ ένεοκαξ απμηεθμφκ ημζκςκζηά ιοεζζημνήιαηα εθθδκζηήξ παζδζηήξ ηαζ
εθδαζηήξ θμβμηεπκίαξ ηα μπμία πενζθαιαάκμοκ ήνςεξ ιε ηζκδηζηέξ ακαπδνίεξ άκς ηαζ ηάης
άηνςκ. Νηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ δζαθαίκεηαζ δ δζαθμνά ζημκ ηνυπμ δζαπείνζζδξ ηδξ
ηζκδηζηήξ ακαπδνίαξ απυ ημοξ ζφβπνμκμοξ ζοββναθείξ. Λανμοζζάγεηαζ απαθθαβιέκδ απυ
ζηενεμηοπζηέξ ακηζθήρεζξ ηαζ πνμζεββίγεηαζ απυ ιε πενζζζυηενμ νεαθζζιυ ηαζ ζεααζιυ. Γ
μζημβεκεζαηή ζοκμπή ηαζ δ πμζυηδηα γςήξ ηςκ ιεθχκ ηδξ θαίκεηαζ κα επδνεάγεηαζ άιεζα ηαζ ιε
ημκ ίδζμ αηνζαχξ ηνυπμ ζε υθα ηα οπυ ένεοκα ιοεζζημνήιαηα. Κ ημζκςκζηυξ πενίβονμξ θένεηαζ
ιεζμκεηηζηά ηαζ απμννζπηζηά απέκακηζ ζημοξ πνςηαβςκζζηέξ. Ώκηίεεηα, μζ ζοκμιήθζημί ημοξ ημφξ
ακηζιεηςπίγμοκ εεηζηά ηαζ δζαηδνμφκ οπμζηδνζηηζηυ νυθμ. Γ θμίηδζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ακαπδνία
ζημ ζπμθείμ πανμοζζάγεζ ανηεηέξ δοζημθίεξ. Ξέθμξ, δ ζηάζδ ηδξ πμθζηείαξ δεκ έπεζ δζαθμνμπμζδεεί
ηαζ ζοκεπίγεζ κα είκαζ ανκδηζηά δζαηείιεκδ πνμξ ηα άημια ιε ηζκδηζηέξ ακαπδνίεξ.
Θέμεηο-θιεηδηά: Εζκδηζηή ακαπδνία, ημζκςκζημί εεζιμί, ιοεζζηυνδια, παζδζηή ηαζ εθδαζηή
θμβμηεπκία

1. Γηζαγσγή
Γ παζδζηή ηαζ εθδαζηή θμβμηεπκία βεκζηυηενα, απμηεθεί έκακ απυ ημοξ πθέμκ
απμηεθεζιαηζημφξ ηνυπμοξ βζα ηδ ιεηάδμζδ αλζχκ ηαζ ζηάζεςκ ζηα παζδζά ηαζ ζημοξ
εθήαμοξ. Ξα αζαθία πμο ιεθεηχκηαζ ζηδκ πανμφζα ένεοκα, υιςξ, θένμοκ ιζα επζπνυζεεηδ
εοεφκδ απέκακηζ ζηδκ ημζκςκία ηαεχξ απμηεθμφκ ζζπονυ θμνέα ζδεμθμβζηχκ ιδκοιάηςκ
πμο άθθμηε έπμοκ ςξ ζηυπμ ηδκ εδναίςζδ ηαζ άθθμηε ηδκ ακαεεχνδζδ ηςκ ηονίανπςκ
ημζκςκζηχκ δμιχκ ηαζ ηδξ ηαηδβμνζμπμίδζδξ ηςκ αηυιςκ ιε ηζκδηζηέξ ακαπδνίεξ ζε
αοηέξ. Ώοηυ, θμζπυκ, πμο ηάκεζ επζηίκδοκα ηα κεακζηά αζαθία ιε εέια ηδκ ακαπδνία,
ζφιθςκα ιε ημκ Solis (2004), είκαζ δ ηάζδ ημοξ κα εδναζχκμοκ ημζκςκζηέξ ηαηαζηεοέξ
υπςξ είκαζ δ έκκμζα υπςξ είκαζ δ έκκμζα ηδξ ακαπδνίαξ ηαζ ηδξ «θοζζμθμβζηυηδηαξ» ςξ
αοεεκηζηέξ ηαζ άνα αδζαιθζζαήηδηεξ. ΐάζεζ αοηχκ ηςκ εέζεςκ, θμζπυκ, δ ακαεεχνδζδ
ηδξ έκκμζαξ ηδξ ακαπδνίαξ ιέζς ηδξ θμβμηεπκίαξ απμηηά γςηζηή ζδιαζία ηονίςξ ζηδ
ζφβπνμκδ εθθδκζηή ημζκςκία δ μπμία ηαηααάθθεζ πνχζιεξ πνμζπάεεζεξ κα απμδεπεεί ηα
παζδζά ιε ηζκδηζηέξ ακαπδνίεξ ηαζ κα ηα εκζςιαηχζεζ ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ.
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Νηυπμξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ, ζφιθςκα ιε ημκ παναπάκς πνμαθδιαηζζιυ,
απμηέθεζε δ ιεθέηδ ημο ηνυπμο απεζηυκζζδξ ηδξ ηζκδηζηήξ ακαπδνίαξ ζε ιοεζζημνήιαηα
εθθδκζηήξ παζδζηήξ ηαζ εθδαζηήξ θμβμηεπκίαξ. Αζδζηυηενα, ενεοκχκηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα, μζ
ροπμθμβζηέξ δζαηοιάκζεζξ ηαζ μζ βεκζηυηενεξ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηαεδιενζκά
μζ έθδαμζ πνςηαβςκζζηέξ ηαζ μζ μζημβέκεζέξ ημοξ θυβς ηδξ ηζκδηζηήξ ακαπδνίαξ. Νηυπμξ,
επίζδξ, είκαζ κα ακαθοεμφκ μζ ζηάζεζξ ηςκ ζοκμιδθίηςκ αθθά ηαζ ηδξ εονφηενδξ
ημζκςκίαξ ηαεχξ ηαζ μ ηνυπμξ πμο αοηέξ επδνεάγμοκ ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ αοημεζηυκαξ
ηςκ δνχςκ. Ξέθμξ, ελεηάγεηαζ ηαζ δ εέζδ ημο ζπμθείμο ηαζ ηδξ πμθζηείαξ ζηδ γςή ημο
εθήαμο, ηαηά πυζμ δδθαδή απμηεθμφκ ανςβμί ή ηνμπμπέδδ ζηδκ ηζκδηζηή ακαπδνία ημο.
Γ ένεοκα δζανενχκεηαζ ζε δομ ιένδ. Νημ πνχημ ιένμξ ακαπηφζζεηαζ ημ εεςνδηζηυ
πθαίζζμ ηδξ ακαπδνίαξ ηαζ ακαθφεηαζ δ ιεεμδμθμβία πμο πνδζζιμπμζήεδηε ηαηά ηδ
δζελαβςβή ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ. Νημ δεφηενμ ιένμξ, πανμοζζάγμκηαζ ηα εονήιαηα ηδξ
ένεοκαξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ ζηυπμοξ, ηα ενςηήιαηα ηαζ ημ εεςνδηζηυ πθαίζζμ πμο έπεζ
μνζζηεί.
2. Ηπξίσο Ηείκελν
2.1 Ναηδηθή ινγνηερλία θαη αλαπεξία
2.1.1 Έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Γιιάδα
Νηα παθαζυηενα ιοεζζημνήιαηα ηδξ εθθδκζηήξ παζδζηήξ ηαζ εθδαζηήξ θμβμηεπκίαξ (ιέπνζ
ημ 1985 πενίπμο), δ ακαπδνία πανμοζζάγεηαζ ιε έκακ ανηεηά ζηενεμηοπζηυ ηνυπμ. Γζα
πανάδεζβια, ζηδκ ένεοκα ηδξ Ηαθαιίδμο (1987), υπμο ελεηάγμκηαζ μζ ακηζθήρεζξ βζα ηα
άημια ιε ακαπδνίεξ, υπςξ αοηέξ απεζημκίγμκηαζ ζηα εθθδκζηά αθθααδηάνζα ημο 19μο
αζχκα, ηα ζημζπεία ιεθέηδξ είκαζ εκηεθχξ απμεαννοκηζηά. Λανμοζζάγμκηαζ εζηυκεξ
απυννζρδξ, εηιεηάθθεοζδξ, βεθμζμπμίδζδξ, μίηημο ηαζ θζθεοζπθαπκίαξ απέκακηζ ζημοξ
πνςηαβςκζζηέξ. Έκα αηυιδ πανάδεζβια ανκδηζηήξ απεζηυκζζδξ ημο παζδζμφ ιε ακαπδνία
εκημπίγεηαζ ζηδκ ενβαζία ημο Γενάζζιμο Μδβάημο (1989) «Ξμ άννςζημ ηαζ ηαημπμζδιέκμ
παζδί ζηδ θμβμηεπκία (1922-1988)». Κ ενεοκδηήξ θαίκεηαζ κα εεςνεί θοζζηυ ιέζα ζηδκ
έκκμζα «άννςζημ» κα πενζθάαεζ ηαζ ηα παζδζά ιε ακαπδνίεξ (Μδβάημξ, 1989). Ηε αάζδ ημ
θμβμηεπκζηυ οθζηυ πμο ιεθέηδζε, εεςνεί υηζ ημ «ιεζμκεηηζηυ» παζδί πνμηαθεί ηδκ πθήνδ
απυννζρδ, αθμφ έπεζ κα ακηζιεηςπίζεζ έκα επενζηυ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ (Μδβάημξ, 1989:
167, 182-183).
Νηα πζμ ζφβπνμκα ιοεζζημνήιαηα εθθδκζηήξ παζδζηήξ ηαζ εθδαζηήξ θμβμηεπκίαξ (απυ
ημ 1985 ηαζ εθελήξ) αίνμκηαζ ςξ επί ημ πθείζημκ μζ πνμηαηαθήρεζξ. Ξα αζαθία
πνδζζιμπμζμφκ ζφβπνμκεξ αθδβδιαηζηέξ ηεπκζηέξ ηαζ δ ακαπανάζηαζδ ηδξ ακαπδνίαξ
ζοκάδεζ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ ζπεηζηά ιε ημ εέια αοηυ (Ζίαα, 2005). Γ
ηζκδηζηή ακαπδνία, δδθαδή, είκαζ απαθθαβιέκδ απυ ζηενεμηοπζηέξ ακηζθήρεζξ (Εάνβα,
2008) ηαζ πανμοζζάγεηαζ ιε εοαζζεδζία, νεαθζζιυ ηαζ ζοκαίζεδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ
(Νμοκζάδδ, 1999). Ξαοηυπνμκα, απμοζζάγεζ μ δεζημδζδαηηζζιυξ ηαζ δ ιμζνμθαηνία πμο
δζέηνζκακ ηα ιοεζζημνδιαηζηά ένβα πνμβεκέζηενςκ εηχκ (Νμοκζάδδ, 1999).
Κζ ήνςεξ ιε ηζκδηζηή ακαπδνία απεζημκίγμκηαζ νεαθζζηζηά ηαζ πανμοζζάγμκηαζ ςξ
«θοζζμθμβζηά» παζδζά ακάιεζα ζημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ (Νμοκζάδδ, 1999; Θηυαα, 2012:
94). Νηα ζφβπνμκα κεακζηά θμβμηεπκζηά ένβα δεκ εκημπίγμκηαζ εζηυκεξ απμιυκςζδξ ηαζ
πενζεςνζμπμίδζδξ απυ ημκ μζημβεκεζαηυ ή ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ (Ηάθιμο, 1999).
Γ ζοιιεημπή ηςκ δομ βμκέςκ ζηδκ ακαηνμθή ημο παζδζμφ ιε ηζκδηζηή ακαπδνία
είκαζ ζπεδυκ ζζυηζιδ. Κ νυθμξ ηςκ βμκζχκ υιςξ, θαίκεηαζ κα ακηζηαημπηνίγεζ ημ
ζηενευηοπμ ηδξ παναδμζζαηήξ εθθδκζηήξ μζημβέκεζαξ: δ ιδηένα είκαζ εηείκδ πμο
εκδζαθένεηαζ πενζζζυηενμ βζα ηδκ ηαεδιενζκή θνμκηίδα (Λαπαδάημξ, 1997: 726-739;
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Θηυαα, 2012: 97). ΐνίζηεηαζ πάκηα ή ζπεδυκ πάκηα δίπθα ζημκ πνςηαβςκζζηή ηαζ
επςιίγεηαζ ελ‘ μθμηθήνμο ηδκ ακαηνμθή ημο ηαζ ηδκ ροπμθμβζηή ημο οπμζηήνζλδ (Θηυαα,
2012: 97). Αλ‘ ακάβηδξ, παναιεθεί ημκ εαοηυ ηδξ, εοζζάγεζ ημκ εθεφεενμ πνυκμ ηδξ ηαζ
απμιμκχκεηαζ απυ ημκ ιέπνζ πνυηζκμξ ημζκςκζηυ πενίβονυ ηδξ (Λαπαδάημξ, 1997: 726739). Ώκηίεεηα, μ παηέναξ ηαηέπεζ ηδ ιζηνυηενδ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ζηδκ πθμηή
(μνζζιέκεξ θμνέξ είκαζ πακηεθχξ απχκ) ηαζ ακαθαιαάκεζ ηονίςξ αμδεδηζημφξ νυθμοξ
(Λαπαδάημξ, 1997: 726-739; Νμοκζάδδ, 1999; Θηυαα, 2012: 97). Κνζζιέκεξ θμνέξ, υιςξ,
πανμοζζάγεηαζ ςξ αδζάθμνμξ, επενζηυξ ηαζ απμννζπηζηυξ (Λαπαδάημξ, 1997: 726-739;
Νμοκζάδδ, 1999). Ξα αδένθζα ηςκ πνςηαβςκζζηχκ δζαηαηέπμκηαζ απυ πμζηίθα
ζοκαζζεήιαηα (Νμοκζάδδ, 1999), ιε ηονίανπα αοηά ηδξ κηνμπήξ, εκμπήξ ηαζ γήθζαξ
(Λαπαδάημξ, 1997: 726-739).
Γ ζηάζδ ημο ημζκςκζημφ πενίβονμο απέκακηζ ζημοξ πνςηαβςκζζηέξ είκαζ δ
ζηενεμηοπζηή ζηάζδ πμο δζαηδνεί δ ημζκςκία απέκακηζ ζηδ εέα εκυξ παζδζμφ ιε ηζκδηζηέξ
ακαπδνίεξ. Ξμ εφνμξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημο ηοιαίκεηαζ απυ ηδκ αιδπακία, ημκ μίηημ ηαζ
ημκ πθεοαζιυ ςξ ηδκ απμζηνμθή (Θηυαα, 2012: 98). Γ ζηάζδ ηςκ ζοκμιδθίηςκ,
ακηίζημζπα, ηθζιαηχκεηαζ απυ ημκ μίηημ, ηδκ πενζθνυκδζδ, ηδκ πενζένβεζα, ηδκ ημνμσδία,
αηυιδ ηαζ ηδκ εηδίηδζδ (Λαπαδάημξ, 1977: 726-739). Νε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, αέααζα,
υπςξ παναηδνεί μ Λαπαδάημξ (1997: 726-739), ακαπηφζζμκηαζ θζθζηέξ ζπέζεζξ ηαζ ζπέζεζξ
αθθδθμαμήεεζαξ, ηονίςξ υιςξ ζηδκ εθδαζηή δθζηία ηαζ πάκηα ιεηαλφ παζδζχκ
δζαθμνεηζημφ θφθμο. Φοζζηά, αθθδθμηαηακυδζδ ηαζ ζοιπανάζηαζδ ακαπηφζζεηαζ ιεηαλφ
παζδζχκ ιε ηζκδηζηέξ ακαπδνίεξ (Λαπαδάημξ, 1997: 726-739; Νμοκζάδδ, 1999) ηαζ
δδιζμονβμφκηαζ θζθίεξ αηυια ηαζ ιεηαλφ ιδ ζοκμιήθζηςκ δνχςκ (Θηυαα, 2012: 98).
2.1.2 Έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ δηεζλή ρώξν
Νε παβηυζιζμ επίπεδμ, ηαηά ηαζνμφξ, δζελήπεδζακ δζάθμνεξ ένεοκεξ ζηζξ μπμίεξ έβζκε
πνμζπάεεζα ζοβηέκηνςζδξ ηαζ ηαλζκυιδζδξ παζδζηχκ θμβμηεπκζηχκ αζαθίςκ πμο έπμοκ
ςξ ηεκηνζηυ εειαηζηυ ημοξ άλμκα ακαπδνίεξ. Ξα απμηεθέζιαηα ηςκ ενεοκχκ ζοβηθίκμοκ
ζηδκ άπμρδ υηζ ηα παθαζυηενα παζδζηά αζαθία (ιέπνζ ηδ δεηαεηία ημο 1980) ζοκήεςξ
ζηενμφκηαζ θμβμηεπκζηήξ πμζυηδηαξ (Heim, 1994: 139-142) ηαζ ιεηαπεζνίγμκηαζ ηδκ
ακαπδνία ιε έκακ ελςπναβιαηζηυ, μοημπζηυ ηνυπμ. Ξαοηυπνμκα μζ ζοββναθείξ επζθέβμοκ
κα πνμαάθθμοκ ιυκμ ηα ζηενευηοπα πμο δ ημζκςκία απμδίδεζ ζηα άημια ιε ακαπδνίεξ
(Heim, 1994: 139-142). Ξα πενζζζυηενα αζαθία απεζημκίγμοκ ημκ ήνςα ιε ακαπδνία ςξ
«εφια» ή «πανάζζημ» ηδξ ημζκςκίαξ απμδίδμκηάξ ημο ανκδηζημφξ παναηηδνζζιμφξ (Ayala,
1999: 103-170). Απζπθέμκ, δεκ είκαζ θίβα ηα παζδζηά αζαθία πμο επζηεκηνχκμκηαζ ιυκμ ζηζξ
δζαθμνέξ ιεηαλφ παζδζχκ ιε ηαζ πςνίξ ακαπδνία ηαζ υπζ ζηζξ μιμζυηδηεξ πμο οπάνπμοκ
ακάιεζά ημοξ (Mellon, 1989: 46-47).
Νηα ζφβπνμκα παζδζηά αζαθία ηα δεδμιέκα θαίκεηαζ κα αθθάγμοκ. Κζ ήνςεξ ιε
ακαπδνία πνμαάθθμκηαζ πζμ νεαθζζηζηά ηαζ πνμζεββίγμκηαζ ιε εοαζζεδζία ηαζ ζοκαίζεδζδ
ηδξ ηαηάζηαζδξ. Κζ πενζζζυηενμζ έπμοκ ορδθέξ πνμζδμηίεξ απυ ημκ εαοηυ ημοξ εκχ μζ
ζοββναθείξ ημοξ απμδίδμοκ δοκαηυηδηεξ ηζξ μπμίεξ ιπμνμφκ κα αλζμπμζήζμοκ βζα κα
πεηφπμοκ ζηδ γςή ημοξ υ,ηζ επζεοιμφκ. Λμθθμί απυ ημοξ πνςηαβςκζζηέξ πανμοζζάγμκηαζ
κα ζοκεζζθένμοκ εεηζηά ζηδκ μζημβέκεζά ημοξ ηαζ ιενζημί απ‘ αοημφξ ηαζ ζημ εονφηενμ
ημζκςκζηυ ζφκμθμ. Απζπθέμκ, ακηζιεηςπίγμκηαζ ζζυηζια απυ ηδκ ημζκςκία ηαζ θαίκεηαζ κα
έπμοκ ηζξ ίδζεξ οπμπνεχζεζξ ηαζ ηα ίδζα δζηαζχιαηα, υπςξ αηνζαχξ ηαζ μζ ζοκμιήθζημί
ημοξ (Dyches et al., 2001: 230-243). Κζ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ιεηαλφ
ηςκ παζδζχκ ιε ηαζ πςνίξ ακαπδνία παναηηδνίγμκηαζ άθθμηε ςξ ανκδηζημφ ηαζ άθθμηε ςξ
εεηζημφ ηφπμο (ηονίςξ ιεηαλφ ζοκμιδθίηςκ ή μζημβέκεζαξ).
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3. Ιεζνδνινγία ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο
Γ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα είκαζ ημζκςκζμθμβζημφ πενζεπμιέκμο, ηαζ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ
ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ, πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ιεεμδμθμβζηυ ενβαθείμ δ πμζμηζηή ιμνθή
ηδξ Ώκάθοζδξ Λενζεπμιέκμο. Γ Ώκάθοζδ αθμνά ζηζξ ζηάζεζξ ημο ζοββναθέα πνμξ ηα
παζδζά ιε ηζκδηζηέξ ακαπδνίεξ, βζ‘ αοηυ ηαζ ςξ ιμκάδα ηαηαβναθήξ πνδζζιμπμζείηαζ ημ
εέια ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ πνυζςπμ. Γζα κα ηαηακμήζμοιε ααεφηενα ημ κυδια ηςκ
ιμκάδςκ ηαηαβναθήξ υιςξ, εα πνέπεζ κα μνζζηεί δ ιμκάδα ζοιθναγμιέκςκ, δ μπμία
ζηδκ πανμφζα ένεοκα απμηεθεί ημ ίδζμ ημ ιοεζζηυνδια. Απζπνυζεεηα, δ ένεοκα πςνίζηδηε
ζε εκυηδηεξ ιέζα ζηζξ μπμίεξ εκημπίζηδηακ ηαζ ακαθφεδηακ μζ ζηάζεζξ ηαζ ακηζθήρεζξ
δζαθυνςκ εεζιχκ απέκακηζ ζημ παζδί ιε ηζκδηζηή ακαπδνία. Έηζζ, δζαιμνθχεδηε ημ
ζφζηδια ηαηδβμνζχκ ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ: ηζξ ζηάζεζξ ηαζ ακηζθήρεζξ ηςκ
πνςηαβςκζζηχκ (π.π. αίζεδια ηαηςηενυηδηαξ), ηδκ μζημβέκεζα (π.π. ζοκαζζεδιαηζηή
ηνίζδ), ημκ ημζκςκζηυ πενίβονμ (π.π. μίηημξ), ημοξ ζοκμιδθίημοξ (π.π. οπμζηήνζλδ), ημ
ζπμθείμ (π.π. πενζεςνζμπμίδζδ) ηαζ ηδκ πμθζηεία (π.π. απμηθεζζιυξ).
3.1 Οθνπόο ηεο έξεπλαο
Κζ ηεκηνζημί ζηυπμζ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ δφμ. Ώθεκυξ, ιέζα απυ ημ εεςνδηζηυ
ιένμξ, κα εκημπζζημφκ μζ ζηάζεζξ ηαζ ακηζθήρεζξ απέκακηζ ζηα παζδζά ιε ηζκδηζηέξ
ακαπδνίεξ ηαζ αθεηένμο μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μζ ζηάζεζξ αοηέξ ακηζηαημπηνίγμκηαζ ηαζ
απμηοπχκμκηαζ ζηδκ παζδζηή ηαζ εθδαζηή θμβμηεπκία πμο απεοεφκεηαζ ηονίςξ ζε
ακαβκχζηεξ δθζηίαξ άκς ηςκ 12 εηχκ.








3.2 Γξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Γ ιεθέηδ ηδξ αζαθζμβναθίαξ ηαζ μζ ένεοκεξ ιε ακηζηείιεκμ ηδκ απεζηυκζζδ ηδξ ακαπδνίαξ
ζηδκ παζδζηή ηαζ εθδαζηή θμβμηεπκία μδήβδζακ ηδκ πανμφζα ένεοκα ζηα ηάηςεζ
ενεοκδηζηά ενςηήιαηα:
Λμζα αοημεζηυκα ημο εθήαμο ιε ηζκδηζηή ακαπδνία απμηοπχκεηαζ ζηα ιοεζζημνήιαηα;
Γ ηζκδηζηή ακαπδνία ημο εθήαμο ηαεμνίγεζ ηδκ μζημβεκεζαηή ζοκμπή ηαζ ηδκ πμζυηδηα
γςήξ ηςκ θμζπχκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ;
Γ ζηάζδ ημο ημζκςκζημφ πενίβονμο επδνεάγεζ ημκ έθδαμ ιε ηζκδηζηή ακαπδνία ηαεχξ ηαζ
ηδκ ροπμθμβζηή ημο ηαηάζηαζδ ηαζ ηδκ πνμζανιμβή ημο ζηδκ ημζκςκία;
Λχξ ακηζιεηςπίγεηαζ μ έθδαμξ ιε ηζκδηζηή ακαπδνία απυ ημοξ ζοκμιήθζημοξ ημο;
Λμζα είκαζ δ ζηάζδ ημο ζπμθείμο πμο απμηοπχκεηαζ ζηα ιοεζζημνήιαηα, απέκακηζ ζημκ
έθδαμ ιε ηζκδηζηή ακαπδνία;
Γ ζηάζδ ηδξ πμθζηείαξ απέκακηζ ζημκ έθδαμ ιε ηζκδηζηή ακαπδνία δζεοημθφκεζ ή
πανειπμδίγεζ ηδκ έκηαλή ημο ζηδκ ημζκςκία;
3.3 Δείγκα ηεο έξεπλαο
Εεκηνζηυ εέια ηδξ ενβαζίαξ είκαζ δ ιεθέηδ δνχςκ ιε ηζκδηζηέξ ακαπδνίεξ (άκς ηαζ ηάης
άηνςκ). Ώνπζηά, εκημπίζηδηακ υθα ηα θμβμηεπκζηά είδδ (ιοεζζημνήιαηα, παναιφεζα,
εζημκμβναθδιέκα δζδβήιαηα) εθθδκζηήξ ηαζ λέκδξ (ιεηαθναζιέκδξ) θμβμηεπκίαξ ζηα
μπμία πνςηαβςκζζημφζακ ηέημζμζ ήνςεξ. Ώπυ αοηά, επζθέπεδηακ ιυκμ ηα ιοεζζημνήιαηα
ηαεχξ δ εζημκμβνάθδζδ δεκ απμηεθεί ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ένεοκαξ.
Ξεθζηά, δυεδηε έιθαζδ ζηδκ εθθδκζηή θμβμηεπκία ηαζ εζδζηυηενα ζηδκ παζδζηή ηαζ εθδαζηή
απ‘ υπμο πνμένπμκηαζ ηα ιοεζζημνήιαηα πμο απμηεθμφκ ημ οθζηυ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ.
Νηα αζαθία αοηά πανμοζζάγεηαζ δ ηαεδιενζκυηδηα ηςκ εθήαςκ, μζ δοζημθίεξ πμο
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ακηζιεηςπίγμοκ, μ ζοκαζζεδιαηζηυξ ημοξ ηυζιμξ ηαζ δ ζηάζδ ηυζμ ηδξ μζημβέκεζάξ ημοξ
υζμ ηαζ ημο ημζκςκζημφ ημοξ πενίβονμο ηαζ ηέθμξ, δ πνμζςπζηή ημοξ πνμζπάεεζα κα
επζαζχζμοκ ηαζ κα δζαηνζεμφκ ζ‘ έκα ηυζιμ ανκδηζηά δζαηείιεκμ ζε ηάεε είδμοξ ακαπδνία.
4. Ναξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο
4.1 Ηηλεηηθή αλαπεξία θαη πξσηαγσληζηέο ησλ κπζηζηνξεκάησλ
Κζ ηζκδηζηέξ ακαπδνίεξ πμο απεζημκίγμκηαζ ζηα οπυ ιεθέηδ ιοεζζημνήιαηα είκαζ επίηηδηεξ
ηαζ μθείθμκηαζ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, ζε αηοπήιαηα (Βακκάηδ-Ζζάθζμο, 2006; Εθζάθα, 2003;
Ξγχνηγμβθμο, 1986) ηαζ δεοηενεουκηςξ ζε αζεέκεζεξ (Ηακευπμοθμξ, 1993; Λοθζχημο,
2014). Γ ακαπδνία, ιάθζζηα, απεζημκίγεηαζ απαθθαβιέκδ απυ ζηενεμηοπζηέξ ακηζθήρεζξ ηαζ
μζ ζοββναθείξ ηδκ πανμοζζάγμοκ ιε νεαθζζιυ, εοαζζεδζία ηαζ ζοκαίζεδζδ ηδξ
ηαηάζηαζδξ. Νηα ιοεζζημνήιαηα, πάκηςξ θαίκεηαζ κα απμηηά δζαθμνεηζηέξ δζαζηάζεζξ
ζημκ ηάεε πνςηαβςκζζηή ακάθμβα ιε ηδκ πνμζςπζηυηδηά ημο ηαζ ημ ημζκςκζημμζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ απυ υπμο πνμένπεηαζ.
Κζ πνςηαβςκζζηέξ, ζηδκ ανπή ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ, πανμοζζάγμκηαζ ανηεηά
εζςζηνεθείξ, ηθεζζιέκμζ ζημκ εαοηυ ημοξ πςνίξ εκδζαθένμκηα ηαζ πανά βζα γςή
(Ηακευπμοθμξ, 1993: 83; Εθζάθα, 2003: 21, 73; Ναθπαδήιμο, 2007: 126; Λοθζχημο, 2014:
56). Κζ πενζζζυηενμζ έπμοκ ηαηή αοημεζηυκα ηαζ παιδθυ αοημζοκαίζεδια (Ηακευπμοθμξ,
1993: 68-69; Εθζάθα, 2003: 75; Νημνδαθά-Εαηαηζάηδ, 2011: 13, 15, 52). Γ ιεζμκελία πμο
αζζεάκμκηαζ ημοξ πνμηαθεί αζζεήιαηα ηαηςηενυηδηαξ ηαζ κηνμπήξ (Εθζάθα, 2003: 128129, 130, 133; Βακκάηδ-Ζζάθζμο, 2006: 56, 101) εκχ εκίμηε εηθνάγμοκ γήθζα βζα ημκ
ημζκςκζηυ ημοξ πενίβονμ (Νημνδαθά-Εαηαηζάηδ, 2011: 38). Νηδκ ελέθζλδ, αέααζα, ηδξ
πθμηήξ, παναηδνείηαζ ιζα αθθαβή ζηδ ζηάζδ ημοξ (Ηακευπμοθμξ, 1993: 179; Ξγχνηγμβθμο,
1986: 28; Βακκάηδ-Ζζάθζμο, 2006: 191, 192; Ναθπαδήιμο, 2007: 60; Λοθζχημο, 2014: 119,
121). Λανμοζζάγμκηαζ κα έπμοκ εέθδζδ ηαζ δζάεεζδ κα ζοιιεηάζπμοκ ζηδ γςή
δζεηδζηχκηαξ ηα δζηαζχιαηα πμο ημοξ ακήημοκ ςξ ζζυηζια ιέθδ ηδξ ημζκςκίαξ
(Ξγχνηγμβθμο, 1986: 105-106; Ναθπαδήιμο, 2007: 119-120, 125; Νημνδαθά-Εαηαηζάηδ,
2011: 26; Λοθζχημο, 2014: 118).
4.2 Ηηλεηηθή αλαπεξία θαη θνηλσληθνί ζεζκνί
Γ ζοκφπανλδ ηδξ μζημβέκεζαξ ιε ηδκ ηζκδηζηή ακαπδνία απμηεθεί ηνμπμπέδδ ζηδ ζοκμπή
ηδξ ηαζ δζαηανάζζεζ ηδκ ζζμννμπία ηςκ ζπέζεχκ ηδξ (Λοθζχημο, 2014: 61). Νηα
ιοεζζημνήιαηα πμο ιεθεηχκηαζ, μζ βμκείξ είκαζ, ζοκήεςξ, μζ πνχημζ απμδέηηεξ ηδξ
δζάβκςζδξ ηαζ αζχκμοκ ανηεηέξ ζοκαζζεδιαηζηέξ δζαηοιάκζεζξ. Λενκμφκ, ιάθζζηα, ιζα
ζεζνά ζοκαζζεδιαηζηχκ ζηαδίςκ, ακάθμβςκ ιε αοηχκ πμο αζχκμοκ μζ πνςηαβςκζζηέξ,
ιέπνζ κα απμδεπεμφκ ηδκ ακαπδνία ημο παζδζμφ ημοξ.
Γ δζαπείνζζδ ηδξ ακαπδνίαξ, ηεθζηά, είκαζ ιζα πμθφ δφζημθδ οπυεεζδ ηυζμ βζα ηδκ
μζημβέκεζα υζμ ηαζ βζα ημοξ βμκείξ. Νηα ιοεζζημνήιαηα πμο ιεθεηχκηαζ, ηα πενζζζυηενα
γεοβάνζα δζένπμκηαζ ιζα αναπφπνμκδ πενίμδμ ηνίζδξ (Ηακευπμοθμξ, 1993: 89). Ηέζα ζε
ιζα μζημβέκεζα ιε ακαπδνία, μζ νυθμζ ηςκ ιεθχκ ηδξ ιεηααάθθμκηαζ, ζοκεπχξ ηαζ μζ νυθμζ
ηςκ ζογφβςκ. Γ ιδηένα ηθείκεηαζ ζημ ζπίηζ ηαζ εβηαηαθείπεζ ηδκ επαββεθιαηζηή ηαζ
ημζκςκζηή γςή πμο ιέπνζ ηχνα είπε δζαιμνθχζεζ (Ηακευπμοθμξ, 1993: 18). Γίκεηαζ
οπεφεοκδ βζα πμνεία ηδξ οβείαξ ημο παζδζμφ ηδξ ηαζ ακαθαιαάκεζ ηδκ ροπμθμβζηή ζηήνζλή
ημο. Κ παηέναξ, απυ ηδκ άθθδ, ενβάγεηαζ ζοκεπχξ βζα κα ιπμνεί δ μζημβέκεζα κα
ακηεπελέθεεζ ζηζξ ακάβηεξ ηαζ κα ελαζθαθίζεζ ηαθφηενδ πμζυηδηα γςήξ (Ηακευπμοθμξ,
1993: 24-25). Ξμ ιεβαθφηενμ πνυαθδια ζηζξ ζπέζεζξ ημο γεοβανζμφ είκαζ υηζ μζ βμκείξ
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ηαοηίγμοκ ηζξ ακάβηεξ ημοξ ιε ηζξ ακάβηεξ ημο παζδζμφ ημοξ ηαζ ηεθζηά παναιεθμφκ ημκ
εαοηυ ημοξ (Λοθζχημο, 2014: 43).
Νημ ζηεκυ μζημβεκεζαηυ ηφηθμ ακήημοκ επίζδξ ηαζ ηα αδένθζα. Αίκαζ πνυζςπα άιεζα
ειπθεηυιεκα ζημ εέια ηδξ ακαπδνίαξ ηαεχξ οθίζηακηαζ ηαεδιενζκά ημκ ακηίηηοπυ ηδξ.
Γ πανμφζα ένεοκα, υιςξ, ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε πνμβεκέζηενεξ αθμφ ηα αδένθζα δεκ
πανμοζζάγμκηαζ αδζηδιέκα αθθά ακηζιεηςπίγμκηαζ ζζυηζια ιε ημοξ πνςηαβςκζζηέξ. Κζ
βμκείξ δεκ έπμοκ αολδιέκεξ πνμζδμηίεξ απυ αοηά ηζ έηζζ δεκ ηα επζαανφκμοκ ιε επζπθέμκ
οπμπνεχζεζξ ηαζ ηαεήημκηα.
Νηα ιοεζζημνήιαηα πμο ιεθεηχκηαζ ζηδκ πανμφζα ένεοκα, απμδεζηκφεηαζ υηζ δ
έκηαλή ημο πνςηαβςκζζηή ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ δ απμδμπή ηδξ ακαπδνίαξ
ημο απμηεθμφκ εέιαηα αθθδθμζπεηζγυιεκα. Νηα οπυ ιεθέηδ ιοεζζημνήιαηα δεκ
εκημπίγμκηαζ πθέμκ ζηενεμηοπζηέξ εζηυκεξ απμιυκςζδξ ηαζ εβηθεζζιμφ ηςκ
πνςηαβςκζζηχκ, υπςξ ζοκέααζκε ζε θμβμηεπκζηά ένβα πνμδβμφιεκςκ εηχκ. Κζ
ζοββναθείξ, αέααζα, ηαε‘ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ πθμηήξ, πανμοζζάγμοκ ηδκ ημζκςκία κα
πενζεςνζμπμζεί ημοξ ήνςεξ ιε ακαπδνία, υιςξ, εηείκμζ ειθακίγμκηαζ κα έπμοκ ηδ εέθδζδ
ηαζ ηδ δζάεεζδ κα ζοιιεηάζπμοκ ζηδ γςή δζεηδζηχκηαξ ηα δζηαζχιαηα πμο ημοξ ακήημοκ
ςξ ζζυηζια ιέθδ ηδξ ημζκςκίαξ.
Γ πνχηδ επαθή ηςκ πνςηαβςκζζηχκ ιε ημκ ημζκςκζηυ πενίβονμ ζοκδοάγεηαζ ιε
ηδκ έλμδμ απυ ημ πνμζηαηεοιέκμ πενζαάθθμκ ημο κμζμημιείμο ηαζ είκαζ ανηεηά επχδοκδ.
Κζ πνςηαβςκζζηέξ ακηζιεηςπίγμκηαζ ςξ ηάηζ δζαθμνεηζηυ, ελςπναβιαηζηυ, πενίενβμ
(Ηακευπμοθμξ, 1993: 66; Εθζάθα, 2003: 49). Ώκήημοκ ζε έκα ηαηχηενμ επίπεδμ ζε ζπέζδ ιε
ηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ θοζζηά ςξ οπμδεέζηενμζ αλίγμοκ ιυκμ ημ πθεοαζιυ
ηαζ ηδκ ημνμσδία (Ξγχνηγμβθμο, 1986: 83; Ηακευπμοθμξ, 1993: 61). Κ μίηημξ πμο
αζζεάκεηαζ δ ημζκςκία απέκακηζ ζημκ πνςηαβςκζζηή ιε ακαπδνία, ζε ηάεε πενίπηςζδ
απμηεθεί έκα οπμηνζηζηυ ζοκαίζεδια ηαζ δεκ απμννέεζ απυ ηδκ εοαζζεδζία ηαζ ηδκ
ηαηακυδζδ ζηα πνμαθήιαηα ημο παζδζμφ (Ξγχνηγμβθμο, 1986: 15; Εθζάθα, 2003: 50;
Ναθπαδήιμο, 2007: 59, 101). Κζ ίδζμζ μζ ήνςεξ, υζμ δοκαηέξ πνμζςπζηυηδηεξ ηζ ακ είκαζ,
αζοκείδδηα επδνεάγμκηαζ απυ ηζξ ημζκςκζηέξ πνμηαηαθήρεζξ ηαζ κζχεμοκ υθμ ηαζ
πενζζζυηενμ κα ιεζμκεηημφκ ζε ζπέζδ ιε ημκ πενίβονυ ημοξ (Ξγχνηγμβθμο, 1986: 89).
Οζμεεημφκ δδθαδή, ηζξ απυρεζξ ημο πενζαάθθμκηυξ ημοξ ηαζ ηαοηίγμκηαζ ιε αοηέξ
οπμηζιχκηαξ ηζξ ζηακυηδηέξ ημοξ (Νημνδαθά-Εαηαηζάηδ, 2011: 38). Γ ιυκδ ημζκςκζηή
μιάδα πμο θαίκεηαζ κα επζδζχηεζ ηδ ζοκακαζηνμθή ιαγί ημοξ είκαζ μζ άκενςπμζ πμο
έπμοκ αζχζεζ πανυιμζεξ ηαηαζηάζεζξ ακαπδνίαξ (Βακκάηδ-Ζζάθζμο, 2006: 33; Λοθζχημο,
2014: 91-92).
Κζ ζοκμιήθζημζ εκηάζζμκηαζ ηζ αοημί ζημκ ημζκςκζηυ πενίβονμ ηςκ πνςηαβςκζζηχκ,
απμηεθμφκ υιςξ ζδζαίηενδ μιάδα ηαεχξ ημοξ αζημφκ ηενάζηζα επζννμή. Κζ πενζζζυηενεξ
ένεοκεξ πανμοζζάγμοκ ηα παζδζά πςνίξ ακαπδνία κα εηδδθχκμοκ ανκδηζηή ζοιπενζθμνά
απέκακηζ ζηα παζδζά ιε ηζκδηζηή ακαπδνία. Γ πανμφζα ένεοκα, υιςξ, ένπεηαζ κα
ακαηνέρεζ ηζξ πνμβεκέζηενεξ δζαπζζηχκμκηαξ υηζ δ μιάδα ηςκ ζοκμιδθίηςκ είκαζ εοκμσηά
δζαηείιεκδ απέκακηζ ζημκ εηάζημηε ήνςα ιε ηζκδηζηή ακαπδνία (Ξγχνηγμβθμο, 1986: 5657; Ναθπαδήιμο, 2007: 58, 70, 77; Λοθζχημο, 2014: 61-62). Νε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ πθμηήξ,
έπμοκ οπμζηδνζηηζηυ νυθμ ηαζ δίκμοκ δφκαιδ ζημκ πνςηαβςκζζηή κα ζοκεπίζεζ ηδκ
πνμζπάεεζά ημο (Ξγχνηγμβθμο, 1986: 81; Εθζάθα, 2003: 134-135; Ναθπαδήιμο, 2007: 153;
Λοθζχημο, 2014: 114-115). Ξμο θένμκηαζ ζζυηζια, δεκ ημκ ακηζιεηςπίγμοκ ιεζμκεηηζηά ηαζ
δεκ οπμηζιμφκ ηζξ ζηακυηδηέξ ημο (Ξγχνηγμβθμο, 1986: 13; Βακκάηδ-Ζζάθζμο, 2006: 181).
Ξμ ζπμθείμ απμηεθεί επίζδξ έκακ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ πανάβμκηεξ πμο
επδνεάγμοκ ημοξ ήνςεξ ιε ηζκδηζηέξ ακαπδνίεξ ηαεχξ είκαζ μ εεζιυξ εηείκμξ υπμο
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ζοκηεθείηαζ δ ημζκςκζημπμίδζδ ημο παζδζμφ. Αηεί αηνζαχξ εκημπίγεηαζ, υιςξ, ηαζ δ
δοζημθία ζηδ ζπέζδ ζπμθείμο-πνςηαβςκζζηχκ. Νηα ιοεζζημνήιαηα πμο ιεθεηχκηαζ ζηδκ
πανμφζα ένεοκα, δ ζπέζδ αοηή παναηηδνίγεηαζ απυ δφζημθδ ςξ ακφπανηηδ (ΒακκάηδΖζάθζμο, 2006: 56). Ξμ πνχημ ηαζ ηονίανπμ πνυαθδια εζηζάγεηαζ ζηδ ιεηαηίκδζδ ηςκ
παζδζχκ. Κζ ηηδνζαηέξ οπμδμιέξ ημο ζπμθείμο είκαζ αηαηάθθδθεξ βζα κα οπμδεπεμφκ ημ
ιαεδηή ιε ηζκδηζηή ακαπδνία (Βακκάηδ-Ζζάθζμο, 2006: 81, 82, 83; Λοθζχημο, 2014: 112).
Ώθθά ηαζ δ ζοιιεημπή ημοξ ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία είκαζ ανηεηά δφζημθδ ηαεχξ δ
οθζημηεπκζηή οπμδμιή ημο ζπμθείμο δεκ πνμαθέπεζ ηδκ δζεοηυθοκζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε
ακαπδνίεξ (Ξγχνηγμβθμο, 1986: 71, 105). Έηζζ, ιε αάζδ ηα οπυ ιεθέηδ ιοεζζημνήιαηα, ημ
ζπμθείμ δοζπεναίκεζ ηδκ πανμοζία υθςκ ηςκ πνςηαβςκζζηχκ, ακελάνηδηα απυ ημ είδμξ
ηδξ ηζκδηζηήξ ακαπδνίαξ (άκς ή ηάης άηνςκ).
Ώηυιδ, έκα άθθμ ζδιακηζηυ εέια πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημκ πχνμ ημο ζπμθείμο είκαζ δ
απμδμπή ηςκ πνςηαβςκζζηχκ ιε ακαπδνία απυ ηα πνυζςπα πμο ζηεθεπχκμοκ ηδ
ζπμθζηή ιμκάδα ηαεχξ ηαζ απυ ηα άημια πμο εκηάζζμκηαζ ζε αοηή. Νηα ιοεζζημνήιαηα
πμο ιεθεηχκηαζ ζηδκ πανμφζα ένεοκα, δ ζηάζδ ημο εηπαζδεοηζημφ πνμζςπζημφ απέκακηζ
ζημοξ πνςηαβςκζζηέξ, δζαθμνμπμζείηαζ ακάθμβα ιε ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο ηαεεκυξ, ηδκ
παζδαβςβζηή ημο επάνηεζα ηαζ ηδκ εοαζζεδζία ημο πάκς ζε εέιαηα ακαπδνίαξ
(Ξγχνηγμβθμο, 1986: 43, 44, 45, 54, 66, 137; Βακκάηδ-Ζζάθζμο, 2006: 126, 192).
Γ πμθζηεία είκαζ επίζδξ έκαξ πμθφ ζδιακηζηυξ θμνέαξ ηαεχξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ
ηαεδιενζκή γςή ηςκ αηυιςκ ιε ακαπδνία. Νηα ιοεζζημνήιαηα πμο ιεθεηχκηαζ ζηδκ
πανμφζα ένεοκα, δ πμθζηεία έπεζ πενζεςνζμπμζήζεζ ηα παζδζά ιε ηζκδηζηέξ ακαπδνίεξ ηαζ
πνμζπαεεί κα ηα ελμζηναηίζεζ αδζαθμνχκηαξ βζα ηδκ φπανλή ημοξ. Γ ίδζα δε θαίκεηαζ κα
ιενζικά βζα ηζξ ακάβηεξ ημοξ (Ηακευπμοθμξ, 1993: 118; Βακκάηδ-Ζζάθζμο, 2006: 56) ηζ έηζζ
μζ μζημβέκεζεξ ηςκ πνςηαβςκζζηχκ ακαβηάγμκηαζ κα οπμηαηαζηήζμοκ ηζξ εθθείρεζξ ηδξ
(Βακκάηδ-Ζζάθζμο, 2006: 93; Λοθζχημο, 2014: 112, 120). Γ εκδιένςζδ ημο ημζκςκζημφ
ζοκυθμο απυ ηναηζημφξ θμνείξ βζα εέιαηα ζπεηζηά ιε ακαπδνίεξ είκαζ πενζμνζζιέκδ έςξ
ακφπανηηδ. Νοκεπχξ, μζ πνςηαβςκζζηέξ ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ, θυβς ηςκ αηαηάθθδθςκ
ηαζ ιδ πνμζαάζζιςκ οπμδμιχκ, ανκμφκηαζ κα ελέθεμοκ απυ ημ ζπίηζ (Βακκάηδ-Ζζάθζμο,
2006: 55).
5. Οπκπεξάζκαηα
Γ ιεθέηδ ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ ηαηαδεζηκφεζ πςξ δ ηζκδηζηή ακαπδνία πανμοζζάγεηαζ
απαθθαβιέκδ απυ ζηενεμηοπζηέξ ακηζθήρεζξ ηαζ πνμζεββίγεηαζ απυ ημοξ ζοββναθείξ ιε
νεαθζζιυ ηαζ ζεααζιυ. Γ ζηάζδ πμο δζαηδνμφκ μζ πνςηαβςκζζηέξ απέκακηζ ζηδκ
ακαπδνία ημοξ πμζηίθθεζ ηαζ ηαεμνίγεηαζ ηονίςξ απυ ηδκ πνμζςπζηυηδηα πμο έπμοκ
δζαιμνθχζεζ ηαζ ημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ έπμοκ ακαηναθεί. Γ μζημβεκεζαηή
ζοκμπή ηαζ δ πμζυηδηα γςήξ ηςκ οπυθμζπςκ ιεθχκ ηδξ θαίκεηαζ κα επδνεάγεηαζ άιεζα
ηαζ ιε ημκ ίδζμ αηνζαχξ ηνυπμ ζε υθα ηα οπυ ένεοκα ιοεζζημνήιαηα.
Νε υθα ηα ιοεζζημνήιαηα μ ημζκςκζηυξ πενίβονμξ θένεηαζ ιεζμκεηηζηά ηαζ
απμννζπηζηά απέκακηζ ζημοξ πνςηαβςκζζηέξ. Ξα παζδζά πνέπεζ κα αβςκζζημφκ βζα κα
δζεηδζηήζμοκ ιζα εέζδ ζηδκ ημζκςκία, ιζα εέζδ ζζυηζιδ ηαζ ακενχπζκδ. Ώνηεηά
πνμμδεοηζηυξ, αέααζα, είκαζ ηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μζ ζοκμιήθζημζ ζοιπενζθένμκηαζ
ζηα παζδζά ιε ηζκδηζηέξ ακαπδνίεξ. Νε υθα ηα ιοεζζημνήιαηα, μζ πνςηαβςκζζηέξ
ακηζιεηςπίγμκηαζ εεηζηά απυ ημοξ θίθμοξ, μζ μπμίμζ δζαηδνμφκ οπμζηδνζηηζηυ νυθμ ηαζ
ειροπχκμοκ ημοξ ήνςεξ ιε ακαπδνία.
Γ ιεθέηδ ηςκ αζαθίςκ, επίζδξ, ζοιαάθθεζ ζηδ δζαπίζηςζδ υηζ δ θμίηδζδ ηςκ
ιαεδηχκ ιε ακαπδνία ζημ ζπμθείμ πανμοζζάγεζ ανηεηέξ δοζημθίεξ. Ώηυια ηαζ ζηα πζμ
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ζφβπνμκα ιοεζζημνήιαηα, δ ιένζικα είκαζ απμφζα ηαζ δ έθθεζρδ ηηδνζαηχκ ηαζ
οθζημηεπκζηχκ οπμδμιχκ ηονζανπεί. ζμ αθμνά, υιςξ, ζηδ ζηάζδ ημο εηπαζδεοηζημφ
πνμζςπζημφ αοηή δζαθμνμπμζείηαζ ηαζ πνμζανιυγεηαζ ζηζξ παζδαβςβζηέξ ακηζθήρεζξ ηδξ
δεηαεηίαξ πμο ακήηεζ ημ ηάεε ιοεζζηυνδια. Γ ζηάζδ ηδξ πμθζηείαξ δεκ έπεζ
δζαθμνμπμζδεεί ηαζ ζοκεπίγεζ κα είκαζ ανκδηζηά δζαηείιεκδ πνμξ ημοξ ακενχπμοξ ιε
ηζκδηζηέξ ακαπδνίεξ. Λαναηδνείηαζ δε, υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πθμηήξ, μζ ακαθμνέξ ζηδ
ζηάζδ ηδξ είκαζ πενζμνζζιέκεξ. Κνζζιέκεξ θμνέξ, ιάθζζηα, είκαζ ζπεδυκ ακφπανηηεξ αθθά
ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε πςξ δ πμθζηεία είκαζ πενζζζυηενμ αδζάθμνδ απέκακηζ ζημοξ
πνςηαβςκζζηέξ πανά οπμζηδνζηηζηή.
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Νεξίιεςε
Γ πανμφζα ενβαζία πναβιαηεφεηαζ ηδ δζενεφκδζδ ηςκ ζοκεδηχκπμο επδνέαζακ ηδ δζαιυνθςζδ
ημο Δηαθζημφ Αηπαζδεοηζημφ Νοζηήιαημξ ηαζ ηδ δζδαζηαθία ηςκ ηθαζζηχκ βθςζζχκ ηαηά ηδ
πνμκζηή πενίμδμ 1945-1999. Ώοηέξ εα πνέπεζ κα ακαγδηδεμφκ πνςηίζηςξ ζημ πμθοπμίηζθμ ηαζ
μπςζδήπμηε ζδζυιμνθμ ημζκςκζημπμθζηζηυ ηαζ ημζκςκζημμζημκμιζηυ πενζαάθθμκ δζαθυνςκ ιεηαλφ
ημοξ, ζζημνζηχκ πενζυδςκ. Γ πνμκζηή έηηαζδ ηςκ εκ θυβς ζζημνζηχκ πενζυδςκ είκαζ ιεβάθδ,
έπμκηαξ ςξ αθεηδνία πνμκμθμβίεξ πμθφ πνζκ ηδξ ελεηαγυιεκδξ πενζυδμο ηαζ ηένια ηα ιέζα ή ηαζ
ημ ηέθμξ αοηήξ. Νε ηάεε πενίπηςζδ, είκαζ θακενυ υηζ δ ιεκ δζδαζηαθία ηςκ Ζαηζκζηχκ, ανέεδηε κα
είκαζ αθθδθμελανηχιεκδ απυ ηα εηάζημηε βεβμκυηα ηαζ ηαηαζηάζεζξ, εκχ δ ακηίζημζπδ ηςκ
Ώνπαίςκ Αθθδκζηχκ δε, απθχξ επδνεαγυιεκδ ηαζ ζοιπαναζονυιεκδ απυ ηα εηάζημηε βεβμκυηα ηαζ
ηαηαζηάζεζξ. Απζπθέμκ, απυ ημ 1945 έςξ ημ 1999, ιζα ζεζνά χνζιςκ πθέμκ, δζαδζηαζζχκ ηαζ
βεβμκυηςκ πίεζακ ζδζαίηενα πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ιεηαννφειζζδξ ημο ζπμθζημφ ζοζηήιαημξ,
ιέπνζ ηδκ απεζηυκζζδ ηδξ ζδέαξ εκυξ «πμθοηεκηνζημφ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ» εκκμμοιέκμο ςξ
ημζκή δμιή ζε ιία «εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα». Γ δζαθμνεηζηυηδηα ηςκ παζδαβςβζηχκ εέζεςκ,
πμθθέξ θμνέξ, είκαζ έκημκδ, ελαζηίαξ πμθζηζηχκ ηαζ ζδεμθμβζηχκ αζηζχκ. Γζα ηδ ιεθέηδ ημο
ζοβηεηνζιέκμο εέιαημξ ηνίεδηε απαναίηδηδ δ ιέεμδμξ ηδξ ακάθοζδξ πενζεπμιέκμο. Γ πνήζδ ηδξ
ακάθοζδξ πενζεπμιέκμο ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ ιαξ αμήεδζε ζηδκ επελενβαζία ημο οθζημφ ηδξ
ένεοκαξ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ ηαθφηενδ μνβάκςζδ, ηαλζκυιδζδ ηαζ επελενβαζία ημο. Ξέθμξ, δ πνήζδ
αοηήξ ηδξ πνμζέββζζδξ ιαξ επέηνερε κα ηαηαθήλμοιε ζε πνήζζια ζοιπενάζιαηα.
Θέμεηο-Ηιεηδηά: Δηαθζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, δζδαζηαθία, ηθαζζηέξ βθχζζεξ,πνμκζηή πενίμδμξ
1945-1999

1. Γηζαγσγή
Γ ακάπηολδ εκυξ εεκζημφ ζοζηήιαημξ ζπμθείςκ ζηδκ Δηαθία άνβδζε ελαζηίαξ ηδξ
ηαναπχδμοξ πμθζηζηήξ ηαηάζηαζδξ ηδξ. Εαηά ημκ 19 μ αζχκα ηα εδάθδ ηδξ ήηακ
ιμζναζιέκα ακάιεζα ζηδκ Δζπακία, ζηδκ Ώοζηνία, ζηα Λαπζηά ηνάηδ ηαζ ζε έκα ανζειυ
απυ δμοηάηα ηαζ ααζίθεζα, ηαεέκα απυ ηα μπμία απαζημφζε ακελάνηδηδ ηονζανπία ηαζ
ηαοπζυηακ βζα ηδ δζμίηδζδ ημο ή βζα ημ ηοαενκδηζηυ ζχια ημο, ζοιπενζθαιαακμιέκμο
ηαζ ημο ΐαηζηακμφ.
Κζ πνχηεξ ζδιακηζηέξ πνμζπάεεζεξ μνβάκςζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ
Δηαθίαξ, έπμοκ ςξ αθεηδνία ημκ πενίθδιμ κυιμ Casati, μ μπμίμξ ηέεδηε ζε ζζπφ, δφμ
πνυκζα πνζκ ηδκ επακέκςζδ ηδξ πχναξ. Εφνζμ παναηηδνζζηζηυ ημο κυιμο Casati, ήηακ δ
εζηίαζή ημο ζηδ δζδαζηαθία ηςκ ηθαζζηχκ βθςζζχκ ηαζ ζδζαίηενα ηςκ Ζαηζκζηχκ
(Decollanz, 2005). Κ κυιμξ Casati, ειπενζείπε ημ ζπένια ημο εεκμβθςζζζημφ
αοημπνμζδζμνζζιμφ ηδξ κέαξ Δηαθίαξ πμο ενπυηακ, αθθά ηαζ ηα δμιζηά εηείκα ζημζπεία
πμο μνίγμοκ έκα ζφζηδια εηπαίδεοζδξ εκ ηδ βεκέζεζ ημο.
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Λανά ηζξ υπμζεξ αδοκαιίεξ ημο θυβς ηαζ ηδξ πνμςνυηδηάξ ημο (ςξ εκυξ κυιμο
πμο εεζπίζηδηε μοζζαζηζηά πνζκ ηδκ ίδνοζδ ηδξ επζηνάηεζαξ επί ηδξ μπμίαξ εα
εθανιμζηεί), ημ ηαηά Casati ιμκηέθμ μνβάκςζδξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηυζμ ζε μνβακςηζηυ
επίπεδμ, υζμ ηαζ ζε επίπεδμ πενζεπμιέκμο, απεηέθεζε μοζζαζηζηά ημκ εειέθζμ θίεμ ηςκ
υζςκ εα αημθμοεμφζακ επαβςβζηά βζα ζπεδυκ εηαηυ πνυκζα, ακαθμνζηά ιε ηα
εηπαζδεοηζηά ηεηηαζκυιεκα ζηδκ Δηαθία.
Παναηηδνζζηζηή επίζδξ, είκαζ ηαζ δ πενίθδιδ ιεηαννφειζζδ ημο Gentile, δ μπμία
έθααε πχνα ημ 1923 (Regio Decreto 6 Maggio 1923, n. 1054) . Ώοηή, εέζπζζε έκα ιμκηέθμ
μνβάκςζδξ ηδξ εηπαίδεοζδξ πμο πναηηζηά ηονζάνπδζε βζα ζπεδυκ 40 πνυκζα (ιέπνζ ηαζ ηζξ
ιεηαννοειζζηζηέξ πνμζπάεεζεξ ηςκ ανπχκ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‘60), αθμφ ηαζ δ
ιεηαβεκέζηενδ πνμκζηά, ιεηαννφειζζδ ημο 1940, δεκ πνμπχνδζε ζε μοζζαζηζηέξ
ηνμπμπμζήζεζξ ημο ιμκηέθμο ημο 1923. Απίβμκμξ ημο ηαηά Casati ιμκηέθμο μνβάκςζδξ
ηδξ εηπαίδεοζδξ, αθθά ηαζ απυημημξ ηδξ επμπήξ ηδξ, δ ιεηαννφειζζδ ημο Gentile εκίζποζε
ηα παναηηδνζζηζηά ημο ιμκηέθμοCasati, ηυζμ ζημ επίπεδμ μνβάκςζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ
ζοζηήιαημξ, υζμ ηαζ ζημ δζδαηηζηυ πενζεπυιεκμ.
2. Αλάδεημε ησλ ζπλζεθώλ πνπ επεξέαζαλ ηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθώλ
γισζζώλθαηά ηελ εμεηαδόκελε ρξνληθή πεξίνδν 1945-1999
Ηεηά ηδκ πμθζηζηή εκμπμίδζδ ηδξ Δηαθίαξ, οπήνπακ πμθθά ηεκά ζε πμθθμφξ ημιείξ ηα
μπμία εα έπνεπε κα ηαθοθεμφκ (Smith, 1998). Γ έθθεζρδ πνμυδμο, αθμνμφζε ηονίςξ
ζημκ ημιέα ηςκ ζζημνζηχκ ηαζ θζθμθμβζηχκ επζζηδιχκ. Γ ηονίανπδ ακηίθδρδ αοηήξ ηδξ
πενζυδμο, ζοκίζηαημ ζημ υηζ βζα κα ακαπθδνςεεί μ παιέκμξ πνυκμξ, εα έπνεπε κα
οπάνλεζ επαθή ιε ηζξ εονςπασηέξ επζζηήιεξ ηαζ ηονίςξ ιε ηδ βενιακζηή πμο ελεθζζζυηακ
ςξ ζδζαίηενα ζδιακηζηή.
Νε δζάζηδια ιεηαλφ είημζζ ηαζ ηνζάκηα εηχκ ιεηά ηδκ εκμπμίδζδ, μζ ζηαθζηέξ ηθαζζηέξ
ζπμοδέξ, πςνίξ κα δζαηυρμοκ ηδ δδιζμονβζηή επαθή ημοξ ιε ηδ βενιακζηή επζζηήιδ,
απέηηδζακ ηδ δζηή ημοξ αοημκμιία.
Άθθμ ζδιακηζηυ πνυαθδια πμο είπε κα ακηζιεηςπίζεζ δ Δηαθζηή εηπαζδεοηζηή
ημζκυηδηα, ζοκίζηαημ ζε ιζα ημθιδνήακακέςζδ πμο εζζήβαβε μ κυιμξ Casati, ήημζ, ηδκ
επακεζζαβςβή ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ Ώνπαίαξ Αθθδκζηήξ ζε ζπμθζηυ ηαζ Λακεπζζηδιζαηυ
επίπεδμ, ιε δεδμιέκμ υηζ ζηδκ Δηαθία ηα Ώνπαία Αθθδκζηά δεκ δζδάζημκηακ βζα
ηνζαηυζζα πνυκζα (Rossi ,1983: 278).
Ξαοηυπνμκα, οπμζηδνίγεηαζ υηζ δ δζδαζηαθία ηςκ Ζαηζκζηχκ μδήβδζε ζηδκ
εκμπμίδζδ ηδξ Δηαθίαξ, βζαηί δζδαζηυηακ ζ' υθα ηα επζιένμοξ ηνάηδ ζηα μπμία ήηακ
δζδνδιέκδ δ πχνα ηαζ απμηεθμφζε εκμπμζδηζηυ ζημζπείμ βζ' αοηά. Γ ηθαζζηή εηπαίδεοζδ,
ανήηε ηαζ ζηδκ Δηαθία βυκζιμ έδαθμξ βζα πνμμδεοηζηέξ ελεθίλεζξ ζημ πκεοιαηζηυ επίπεδμ.
Εαηά ηζξ πνχηεξ δεηαεηίεξ ιεηά ηδκ εκμπμίδζδ ηδξ πχναξ, υθεξ μζ εκένβεζεξ
ηαηεοεφκμκηακ πνμξ ηδ δδιζμονβία ιζαξ βθςζζζηήξ ημοθημφναξ. Ξμ ζηαθζηυ ηνάημξ,
ακακέςζε ημοξ πνμζακαημθζζιμφξ ηδξ ιυνθςζδξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ιεευδμοξ ένεοκαξ ηαζ
άνπζζε κα παίνκεζ ζηαδζαηά ηάπμζα ηονζανπζηή εέζδ ηαζ απυ άπμρδ βμήηνμο.
Κζ πνχηεξ δζαιάπεξ ζε ζπέζδ ιε ηδ δζδαζηαθία ηςκ ηθαζζηχκ βθςζζχκ -ηαζ ηονίςξ
ηςκ Ζαηζκζηχκ - ακάβμκηαζ ζηα πνυκζα πμο αημθμφεδζακ ηδ δδιζμονβία ημο Δδιυζζμο
ζπμθείμοζηδκ Δηαθία ημ 1859 (Istituto di studiRomani, 1981: 7). Νοκεπίζηδηακ δε, ηαε‘ υθδ ζπεδυκ
ηδκ οπυθμζπδ δζάνηεζα ημο 19μο αζχκα ιέπνζ ηαζ ημ ηέθμξ ηδξ ελεηαγυιεκδξ πενζυδμο 19451999. Ηάθζζηα, ζηδ δζάνηεζα ηδξ ελεηαγυιεκδξ πενζυδμο, εκηάεδηακ ηζυθαξ.
Κζ πενζπέηεζεξ ηςκ Ζαηζκζηχκ ζηδ Ηέζδ Δηαθζηή Αηπαίδεοζδ, έπμοκ πνμηαθέζεζ
ζμαανέξ ακηζδζηίεξ ακάιεζα ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ, αθθά ηαζ ζημ ζηαθζηυ ημζκυ, υπςξ
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άθθςζηε έβζκε ηαζ ιε άθθεξ κμιμεεηζηέξ νοειίζεζξ πμο αθμνμφζακ ηδ Δδιυζζα
Αηπαίδεοζδ.
Ξα Ζαηζκζηά, ακ ηαζ πανμοζζάγμοκ πμθφ ιζηνυηενα ιεεμδμθμβζηά ηαζ βθςζζζηά
πνμαθήιαηα ζε ζπέζδ ιε ηα Ώνπαία Αθθδκζηά, αθμνμφκ υιςξ πμθφ πενζζζυηενμοξ
ιαεδηέξ ηαζ εκδζέθενακ ακέηαεεκ ζδζαίηενα -ηαζ δζαζνμφζακ- ημοξ πμθζηζημφξ, ημοξ
δζακμμοιέκμοξ, ημοξ δζδάζημκηεξ, ηζξ μζημβέκεζεξ η.θπ. Ηζα ζζημνία ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ
Ζαηζκζηχκ ηαζ ηδξ θεζημονβίαξ ημοξ ιέζα ζημ ζηαθζηυ ζπμθείμ, ιαξ δίκεζ πνάβιαηζ, ιζα
ημιή ηδξ πνυζθαηδξ ζζημνίαξ ηδξ Δηαθίαξ (Bonelli, ζημ Φζθυθμβμξ, η.π. 44, Εαθμηαίνζ 1986:
97,118).Γ δζδαζηαθία ηςκ Ζαηζκζηχκ πμθφ πενζζζυηενμ ηαζ θζβυηενμ ή ίζςξ ηαζ ζπεδυκ
ηαευθμο ηςκ Ώνπαίςκ Αθθδκζηχκ, απεηέθεζακ ακηζηείιεκα ζογδηήζεςκ ηαζ πνμαθδιαηζζιχκ,
βζα πενίπμο εηαηυ πνυκζα ιεηά ηδκ εκμπμίδζδ ηδξ Δηαθίαξ.
ζηυζμ, μζ ζογδηήζεζξ ημπμεεημφκηακ επί εκυξ ζηδκ ανπή, πνςηυθεζμο εηπαζδεοηζημφ
ζοζηήιαημξ, ζηδ ζοκέπεζα εκυξ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ ελανηχιεκμο απυ ηα ηονίανπα
πμθζηζηά ιμνθχιαηα ηδξ επμπήξ ηαζ ηέθμξ εκυξ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ πμο λακαβεκκζυηακ
απυ ηζξ ζηάπηεξ εκυξ ιεβάθμο πμθέιμο.
Λενζζζυηενδ αλία θμζπυκ, έπμοκ μζ δζαιάπεξ μζ μπμίεξ δζελήπεδζακ επί εκυξ, ακ υπζ
ηεθεζμπμζδιέκμο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ, ημοθάπζζημκ επί εκυξ ζοζηήιαημξ οπυ ηεθζηή
δζαιυνθςζδ, ή έζης εκυξ ζοζηήιαημξ πνμ ηδξ δοκαιζηήξ εηνήλεςξ αοημφ, αθθά ημοθάπζζημκ
ζε ιζα ζηαεενμπμζδιέκδ ημζκςκία.
Έηζζ, ζημ δεφηενμ ιζζυ ημο 20μφ αζχκα πθέμκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηα ιέζα ηδξ
δεηαεηίαξ ημο '50, εκηάεδηακ μζ δζαιάπεξ βζα ημ εάκ εα πνέπεζ κα δζαηδνδεεί δ
δζδαζηαθία ηςκ Ζαηζκζηχκ ζημ ζπμθείμ ηαζ ηονίςξ ζηδκ οπμπνεςηζηή Δεοηενμαάειζα
Αηπαίδεοζδ (Istituto Nazionale di Studi Romani, 1985: 11). Ηεηά απυ πμθθέξ δζαθςκίεξ,
ημ 1962 έπμοιε ιζα άθθδ ιεηαννφειζζδ απυ ιζα ηοαένκδζδ ηεκηνμανζζηενή:
δδιζμονβείηαζ ημ εκζαίμ ιέζμ ζπμθείμ,υπμο ηαεμνζγυηακ δ οπμπνεςηζηή δζδαζηαθία ηςκ
Ζαηζκζηχκ ζηδκ δεφηενδ ηάλδ ημο ηαζ δ πνμαζνεηζηή ζηδκ ηνίηδ.
Ηε αοηή ηδ ιεηαννφειζζδ δδθαδή, πενζμνίζηδηε ζε ηάπμζμ ααειυ δ ηονίανπδ εέζδ
ημο ιαεήιαημξ (Rampioni, 1998: 53).Ηε ημκ ιεηαννοειζζηζηυ κυιμ ημο 1962, ηαηανβήεδηε
δ μκμιαγυιεκδ «δζπθή βναιιή» (Ηέζδ Αηπαίδεοζδ ηαζ Αηπαίδεοζδ Έκανλδξ) βζα ηα παζδζά
ιε δθζηία απυ 11-14 εηχκ ηαζ ζδνφεδηε ημ «ιέζμ εκζαίμ ζπμθείμ».
Ηε αοηυ ημ κυιμ, δ Δηαθία εθμδζάζηδηε ιε έκα εκζαίμ ζπμθείμηνζχκ εηχκ, πμο
πνμζηζεέιεκμ ζηδ ααζζηή εηπαίδεοζδ ηςκ πέκηε πνυκςκ, δδιζμφνβδζε έκα
ζπμθείμοπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ ιε ζοκμθζηή δζάνηεζα μηηχ πνυκζα.
Αζπχεδηε υηζ δεκ επνυηεζημ απθχξ βζα ιζα ζπμθζηή ιεηαννφειζζδ, αθθά βζα ιζα
ημζκςκζηή ιεηαννφειζζδ ιε ηδκ μπμία οπήνπε δ πνυεεζδ έκηαλδξ ηδξ ιυνθςζδξ ηαζ ηδξ
εηπαίδεοζδξ ζημ ζφζηδια εββφδζδξ ηαζ ημζκςκζηήξ πνμζηαζίαξ, ζηδκ πνμμπηζηή ιζαξ
εονείαξ επζπείνδζδξ πμθζηζηήξ πνμχεδζδξ ζε ανιμκία ιε ημκ ήδδ παναβιέκμ δνυιμ
ζημοξ πζμ ζδιακηζημφξ ημιείξ ηδξ δζεεκμφξ ημζκυηδηαξ (Bertoni, 1972: 139-141).
Λαναηδνείηαζ θμζπυκ, υηζ ζηδκ ζζημνία ημο ζηαθζημφ ζπμθείμο, ηα Ζαηζκζηά
απμηεθμφκ ημ ζημζπείμ εηείκμ, ζημ μπμίμ επεκδφεηαζ πμθζηζηή ζδιαζία.Ξα ηυηε ηαζκμφνβζα
πνμβνάιιαηα βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ Ζαηζκζηχκ ζημ ηθαζζηυ Ζφηεζμ, έηακακ θυβμ βζα ηδκ
ακάβηδ επζηέκηνςζδξ ημο εκδζαθένμκημξ ηςκ δζδαζημιέκςκ ζηδκ ακάβκςζδ ηςκ
ηεζιέκςκ.
Λανάθθδθα ιε ηδ ιεηαννφειζζδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ Εαηχηενδ Ηέζδ Αηπαίδεοζδ ημο
1977 (Legge 16 giugno 1977, n. 348), έβζκε πνυαθερδ βζα ηδκ ηαηάνβδζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ
ημο επζθεβυιεκμο ιαεήιαημξ ηςκ Ζαηζκζηχκ ζηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ (ζηδκ ηνίηδ
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ηάλδ ημο ιέζμο ζπμθείμο). Ξα πνμβνάιιαηα ημο ιέζμο ζπμθείμοημο 1979 πνμαθέπμοκ
ηδκ ακαθμνά ζηδκ Ζαηζκζηή πνμέθεοζδ ηδξ Δηαθζηήξ βθχζζαξ.
Ηεηά δδθαδή ηδ ιεηαννφειζζδ ημο 1962, υπμο πενζμνίγεηαζ δ ηονίανπδ εέζδ ημο
ιαεήιαημξ ηςκ Ζαηζκζηχκ, ημ 1977 έβζκε έκα επζπθέμκ αήια πνμξ ημκ πενζμνζζιυ ηδξ
δζδαζηαθίαξ ημο ηαζ ηεθζηά ηαηανβείηαζ ζηδκ ηαηχηενδ ιέζδ εηπαίδεοζδ, μνζζηζηά. Ηε ηα
δζάθμνα ιεηαννοειζζηζηά πνμβνάιιαηα ηαηά ηδ δεηαεηία '80 - '90, ηα Ζαηζκζηά
πανμοζζάγμκηαζ ζηζξ ελήξ ηαηεοεφκζεζξ ζπμοδχκ: ηδκ ηθαζζηή, ηδκ επζζηδιμκζηή, ηδ
βθςζζζηή ηαζ ημζκςκζημ-ροπμ-παζδαβςβζηή. Γ εέζδ ημοξ δδθαδή ζε ζπέζδ ιε ζήιενα,
είκαζ ιεζςιέκδ αθθά υπζ δεοηενεφμοζα (Rampioni, 1998: 56).
Εαζ βζα ηα πνμβνάιιαηα ηςκ Ώνπαίςκ Αθθδκζηχκ ζπεηζηά ιε ηδ δζδαζηαθία ημοξ,
ζζπφμοκ μζ ίδζεξ δζεοηνζκίζεζξ ιε ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηα πνμβνάιιαηα ηςκ Ζαηζκζηχκ. Γ
ίδζα δζαηφπςζδ, μζ ίδζεξ ιεεμδμθμβζηέξ μδδβίεξ, ηα ίδζα ζδεχδδ ηίκδηνα, μζ ίδζεξ
αθθαβέξ. Άθθεξ θμνέξ ημκίζηδηε δ ζζημνζηυηδηα ημο ιαεήιαημξ, άθθεξ πάθζ,
ακαδείπεδηε ημ αζζεδηζηυ ημο εκδζαθένμκ. Νε ηάεε πενίπηςζδ, είκαζ θακενυ υηζ δ
ιεκ δζδαζηαθία ηςκ Ζαηζκζηχκ, ανέεδηε κα είκαζ αθθδθμελανηχιεκδ απυ ηα
εηάζημηε βεβμκυηα ηαζ ηαηαζηάζεζξ, εκχ δ ακηίζημζπδ ηςκ Ώνπαίςκ Αθθδκζηχκ δε,
απθχξ επδνεαγυιεκδ ηαζ ζοιπαναζονυιεκδ απυ ηα εηάζημηε βεβμκυηα ηαζ
ηαηαζηάζεζξ.
Δδθαδή μζ ηθαζζηέξ ζπμοδέξ, πέναζακ ιζα πενζπέηεζα πμο πάκηα ηαεμνζγυηακ απυ
ηζξ πμθζηζηέξ, ημζκςκζηέξ ηαζ πκεοιαηζηέξ ηάζεζξ ηδξ ηάεε επμπήξ ( Μάζδξ, ζημ Κέα
Παζδεία, έημξ 10, η.π. 37, Άκμζλδ 1986: 58).
Νδιεζχκεηαζ, επζπθέμκ, δ ιείςζδ ηςκ ςνχκ δζδαζηαθίαξ ηςκ δφμ ηθαζζηχκ
βθςζζχκ ιεηά ημ 1990 πενίπμο, «πνμξ πάνζκ» κέςκ δζδαηηζηχκ ακηζηεζιέκςκ, εκ είδεζ
απυηνζζδξ ζηζξ κέεξ ακάβηεξ πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδκ ηεπκμθμβία.
Ζαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα παναπάκς εηηεεέκηα,βίκεηαζ θακενυ υηζ μζ ζοκεήηεξ πμο
επδνέαζακ ηδ δζδαζηαθία ηςκ ηθαζζηχκ βθςζζχκηαηά ηδκ ελεηαγυιεκδ πνμκζηή
πενίμδμ 1945-1999, ανίζημκηαζ ζε αθθδθμοπία ηαζ αθθδθελάνηδζδ ιε ηζξ ζοκεήηεξ
πμο επδνέαζακ ακηίζημζπα, ηδ δζαιυνθςζδ ημο ζηαθζημφ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ
ηαηά ημ ίδζμ δζάζηδια. Γ δζαιυνθςζδ ημο πθαζζίμο δζδαζηαθίαξ ηςκ ηθαζζηχκ
βθςζζχκ, θαιαάκεζ πχνα ζημ ίδζμ πενίπμο, εηηεηαιέκμ πνμκζηά, πθαίζζμ ηςκ
ακηίζημζπςκ βζα ημ ζηαθζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια.
Κζ εκηάζεζξ ιάθζζηα, ηςκ ζοκεδηχκ δζαιυνθςζδξ ημο πθαζζίμο δζδαζηαθίαξ ηςκ
ηθαζζηχκ (ημοθάπζζημκ ιέπνζ ημ 1985), ααίκμοκ ηαζ αοηέξ μθμέκα ηαζ αολακυιεκεξ
(υπςξ ηαζ μζ ακηίζημζπεξ ημο Δηαθζημφ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ), ιε απμημνφθςια ημ
ίδζμ ημ ελεηαγυιεκμ πνμκζηυ δζάζηδια 1945-1999, ή έζης θίβμ πζμ κςνίξ.
3. Οπκπεξάζκαηα
Δζαθαίκεηαζ ζοκεπχξ, υηζ ημ πμθοηάναπμ ηαζ ηαοηυπνμκα ζδζυιμνθμ ζζημνζηυ
πανεθευκ ηδξ Δηαθίαξ, επδνέαζε ζε ιεβάθμ ααειυ ηδ δζδαζηαθία ηςκ δφμ ηθαζζηχκ
βθςζζχκ, αθμφ αοηέξ - ηαζ ζδζαίηενα, ακ υπζ ιυκμ, δ Ζαηζκζηή - απεηέθεζακ
δζαπνμκζηά, πεδία έκημκςκ ακηζπαναεέζεςκ ηαζ ηνζαχκ. Ώοηέξ μζ ακηζπαναεέζεζξ
εθάιαακακ είηε ημζκςκζηυ, είηε ηονίςξ πμθζηζηυ παναηηήνα. Εαζ ακ μ ηακυκαξ βζα
ηδκ Ώνπαία Αθθδκζηή βθχζζα, ήηακ υηζ αοηή δεκ ανέεδηε ζπεδυκ πμηέ, ζε δίκεξ
μοζζαζηζηήξ ακηζπανάεεζδξ εκηυξ ημο Δηαθζημφ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ, θυβς
ηαζ ηδξ δζαπνμκζηήξ ηαζ αοηαπυδεζηηδξ πνδζζιυηδηάξ ηδξ ζηδ δζεφνοκζδ ηςκ
ακενχπζκςκ δζακμδηζηχκ ηαζ πκεοιαηζηχκ μνζγυκηςκ, αθθά ηαζ θυβς ημο υηζ ζηδκ
μοζία δεκ πνμενπυηακ απυ ηδκ ίδζα ηδκ Δηαθία ιε υηζ αοηυ εα ζοκεπαβυηακ, βζα ηδ
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Ζαηζκζηή βθχζζα δ ιμίνα επεθφθαλε άθθδ ακηζιεηχπζζδ, πνμθακχξ θυβς
εκημπζυηδηαξ.
Δεκ ήηακ θίβεξ μζ πενζπηχζεζξ θμζπυκ, ζηζξ μπμίεξ επεκδφεδηε πμθζηζηή
ζδιαζία ζηδ Ζαηζκζηή βθχζζα. Γ απυδμζδ πμθζηζηήξ πνμζάξ ζηδ Ζαηζκζηή απυ ημοξ
εηάζημηε πμθζηζημφξ ζπδιαηζζιμφξ ηαζ ηαεεζηχηα, αθθά ηαζ ηα ηάεε είδμοξ
ημζκςκζημμζημκμιζηά ζοιθένμκηα, είπε ζηζξ πθείζηεξ ηςκ πενζπηχζεςκ, εεηζηυ
πνμζδζμνζζιυ, αθμφ ζοκδοαγυηακ ιε εεκμηεκηνζημφξ θυβμοξ ηαζ θυβμοξ ζοκέπεζαξ
ημο Δηαθζημφ έεκμοξ. Λαναηαφηα, οπήνλακ ηαζ πενζπηχζεζξ πμθζηζηήξ επέκδοζδξ
πνμξ ηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ, υπμο ηα Ζαηζκζηά πανμοζζάγμκηακ μφηε θίβμ μφηε
πμθφ, ςξ έκα απυ ηα ζφιαμθα ηδξ ζοκηήνδζδξ.
Δεκ εα ήηακ οπεναμθζηυ θμζπυκ κα θεπεεί, υηζ δ δοκαιζηή ηαζ ηονίςξ μ
εεκζηυξ ζοιαμθζζιυξ αοηήξ ηδξ ανπαίαξ βθχζζαξ ηδξ Δηαθζηήξ πενζμκήζμο,
επδνέαζε ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ημ ίδζμ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ηδξ πχναξ ζηδκ
πμνεία ηδξ ζζημνζηήξ δζαιυνθςζδξ ημο ηεθεοηαίμο.
Ώπυννμζα υθςκ ηςκ παναπάκς, είκαζ ηαζ δ ζδιακηζηή εέζδ πμο ηαηέπμοκ
ζήιενα μζ δφμ ηθαζζηέξ βθχζζεξ εκηυξ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ Δηαθίαξ
ηαζ δδ, ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ.
Ξμ ιάεδια ηςκ Ζαηζκζηχκ μφηςξ ή άθθςξ, ηαηέπεζ ααζζηή εέζδ ζηδκ ζηαθζηή
Δεοηενμαάειζα Αηπαίδεοζδ. θεξ μζ δζαιάπεξ ηαζ ακηζδζηίεξ πμο έπμοκ ζοκδεεεί ιε ηδ
δζδαζηαθία ημο, απυ ηδκ ανπή ηδξ εκμπμίδζδξ ημο ζηαθζημφ ηνάημοξ, εηηυξ απυ ημ
βεκζηυηενμ πνμαθδιαηζζιυ, πζζημπμζμφκ ηαζ ιζα ακάβηδ επακαημπμεέηδζδξ ηδξ
δζδαζηαθίαξ, υπζ ιυκμ ηςκ Ζαηζκζηχκ αθθά ηαζ ηςκ Ώνπαίςκ Αθθδκζηχκ, βζαηί
απμηεθμφκ πνάβιαηζ, ηδ αάζδ βζα ηδκ ελέθζλδ, υπζ ιυκμ ηδξ ζηαθζηήξ αθθά ηαζ
μπμζαζδήπμηε άθθδξ βθχζζαξ.
Αλάθθμο, δ πμνεία ηαζ δ ελέθζλδ ηςκ ηθαζζηχκ βθςζζχκ ζηδκ Δηαθία, έβζκε ζπεδυκ
πανάθθδθα ηαζ υπμο δεκ ήηακ ηυζμ ειθακήξ, επδνεαγυηακ απυ ηα εζςηενζηά ζημζπεία
ηαεχξ ηαζ απυ ηδ εέζδ ηςκ δφμ ιαεδιάηςκ ζημ βεκζηυηενμ Ώκαθοηζηυ Λνυβναιια. Γ
δοκαιζηή ηςκ ζπέζεςκ πμο ακαπηφζζμκηαζ εηεί ζε ζπέζδ ιε ηζξ βεκζηυηενεξ
ημζκςκζημπμθζηζηέξ ελεθίλεζξ, ηαευνζζε μπςζδήπμηε ηαζ ηδ ζδιενζκή πανμοζία ηαζ
ακάπηολδ ηςκ δφμ ανπαίςκ βθςζζχκ ζημ ζηαθζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια.
Ακδεπμιέκςξ, ζηδκ ηαηάθθδθδ ηαζ αλζυθμβδ εηιεηάθθεοζδ ηδξ ζοβηνζηζηήξ
ακηζπανάεεζδξ ηςκ δφμ βθςζζχκ, ανίζηεηαζ ημ ηθεζδί βζα ηδκ επίθοζδ πμθθχκ
ζφβπνμκςκ πνμαθδιάηςκ πμο ιαζηίγμοκ ηδκ ημζκςκία ιαξ, ηονίςξ ζε εηπαζδεοηζηυ
επίπεδμ, αθθά ηαζ εα ιπμνμφζακ κα απμηεθέζμοκ ιε αάζδ ηδ βεκίηεοζδ, ημ εειέθζμ βζα
ηδκ πνμζέββζζδ, ακάθοζδ ηαζ ηαηακυδζδ μπμζμοδήπμηε άθθμο πμθζηζζιμφ.
Νε υθδ ηδκ πνμδβμφιεκδ ακάθοζδ, πανμοζζάγεηαζ ειθακήξ μ ηίκδοκμξ απυ ηζξ
παναδμζζαηέξ ζοιιαπίεξ ακάιεζα ζε ζοκηδνδηζηέξ δοκάιεζξ ηαζ ηδ δζμίηδζδ ημο
ζπμθείμο, ημιείξ πενζζζυηενμ επενζημφξ πνμξ ημκ εηζοβπνμκζζιυ ημο ζοζηήιαημξ, πμο
οπήνλε μ άλμκαξ πάκς ζημκ μπμίμπαναδμζζαηά εειεθζχεδηε δ αηζκδζία, υπζ ιυκμ ζημ
ζπμθείμ,αθθά ζε υθμ ημ δδιυζζμ ημιέα. Ξα απμηεθέζιαηα ιπμνμφκ κα απμαμφκ ιμζναία
βζα ηδκ ηφπδ ηδξ δδιυζζαξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ςξ εη ημφημο,βζα ηδκ ίδζα ηδ ιυνθςζδ ημο
θαμφ. Έκαξ ιδ παναηηδνζζιυξ ημο δδιυζζμο ζοζηήιαημξ εηπαίδεοζδξ - δ δζεφνοκζδ ημο
πάζιαημξ ακάιεζα ζηδκ θεζημονβία ημο ηαζ ηζξ ιμνθςηζηέξ απαζηήζεζξ πμο
πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ημζκςκία - εα ηαηέθδβε πνάβιαηζ, ακαπυθεοηηα ζηδκ ηάζδ
ζδζςηζημπμίδζδξ ημο ιμνθςηζημφ ημιέα ηαζ ιε αοηήκ, ζε ιζα δζάηαλδ ηαηά ζηνχιαηα
αηυια πζμ έηδδθδ ηςκ ιαεδηχκ.
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Νεξίιεςε
Γ αλζμθυβδζδ επζπεζνδιάηςκ απυ ημοξ ιαεδηέξ έπεζ ηεεεί ςξ έκαξ ααζζηυξ ζηυπμξ ηδξ εηπαίδεοζήξ
ημοξ ζηζξ Φοζζηέξ Απζζηήιεξ. ιςξ, δ ένεοκα πμο ιεθεηά ηζξ δελζυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ κα
αλζμθμβμφκ επζπεζνήιαηα ιε αάζδ ηα είδδ ηδξ αζηζμθυβδζδξ πμο πενζθαιαάκμοκ είκαζ ζδζαίηενα
πενζμνζζιέκδ ηαζ εζηζάγεηαζ απμηθεζζηζηά ζε ιαεδηέξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. Γ ενβαζία
αοηή ιεθεηά ηζξ δελζυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ (ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηςκ
ιαεδηχκ ηδξ Νη΄ ηάλδξ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο) κα αλζμθμβμφκ ηα είδδ ηδξ αζηζμθυβδζδξ πμο
πενζθαιαάκμκηαζ ζε βναπηά επζπεζνήιαηα πμο ιεθεημφκ βζα εέιαηα ηςκ Φοζζηχκ Απζζηδιχκ. ξ
ενβαθείμ ζοθθμβήξ ηςκ δεδμιέκςκ πνδζζιμπμζήεδηε έκα ενςηδιαημθυβζμ, πμο ζοβηνμηήεδηε βζα
ηζξ ακάβηεξ ηδξ ένεοκαξ, ημ μπμίμ ζοιπθδνχεδηε απυ 244 ιαεδηέξ ηδξ Νη΄ ηάλδξ ημο δδιμηζημφ
ζπμθείμο. Νημ ενςηδιαημθυβζμ πενζθαιαάκμκηακ ενςηήζεζξ πμο γδημφζακ απυ ημοξ ιαεδηέξ κα
δζαηνίκμοκ ηζξ αζηζμθμβήζεζξ απυ ημοξ ζζπονζζιμφξ ζε επζπεζνήιαηα, κα ακαβκςνίζμοκ ηα είδδ ηδξ
αζηζμθυβδζδξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζε επζπεζνήιαηα ηαζ κα ζοβηνίκμοκ επζπεζνήιαηα πμο έπμοκ
ίδζμ ζζπονζζιυ αθθά δζαθμνεηζηά είδδ αζηζμθυβδζδξ. Ξα δεδμιέκα ηδξ ένεοκαξ απμηέθεζακ μζ
βναπηέξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ ενςηήζεζξ ημο ενςηδιαημθμβίμο. Ώπυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ
δεδμιέκςκ πνμέηορε υηζ μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ δεκ έπμοκ ακαπηοβιέκεξ ηζξ δελζυηδηεξ κα
αλζμθμβμφκ ηα είδδ αζηζμθυβδζδξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζε βναπηά επζπεζνήιαηα πμο ιεθεημφκ βζα
εέιαηα ηςκ Φοζζηχκ Απζζηδιχκ, αθμφ δεκ ήηακ ζηακμί κα εκημπίγμοκ ηζξ αζηζμθμβήζεζξ ζε
επζπεζνήιαηα, κα ακαβκςνίγμοκ ηα είδδ ηδξ αζηζμθυβδζδξ πμο οπάνπμοκ ζε αοηά ηαζ κα
ζοβηνίκμοκ επανηχξ δφμ επζπεζνήιαηα ιε αάζδ ηα είδδ ηδξ αζηζμθυβδζδξ πμο πενζθαιαάκμοκ. Γ
ενβαζία ηαηαδεζηκφεζ ηδκ ακαβηαζυηδηα δδιζμονβίαξ εκυξ πθαζζίμο πμο κα οπμζηδνίγεζ
εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ιαεδηέξ ζηδ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ηςκ επζπεζνδιάηςκ ζηζξ Φοζζηέξ
Απζζηήιεξ.
Θέμεηο-θιεηδηά: εηπαίδεοζδ ζηζξ Φοζζηέξ Απζζηήιεξ, επζπεζνήιαηα, δελζυηδηεξ, αλζμθυβδζδ.

1. Γηζαγσγή
Οπμζηδνίγεηαζ υηζ δ ηαηακυδζδ ηςκ ζδεχκ ηαζ ηςκ εκκμζχκ ηςκ Φοζζηχκ Απζζηδιχκ απυ
ημοξ ιαεδηέξ πναβιαημπμζείηαζ ιέζα απυ ηδ πνήζδ επζζηδιμκζηχκ πναηηζηχκ (NGSS
Lead States, 2013). Κ υνμξ επζζηδιμκζηέξ πναηηζηέξ (scientific practices) ακαθένεηαζ ζηζξ
πναηηζηέξ ιε ηζξ μπμίεξ ειπθέημκηαζ μζ επζζηήιμκεξ ηαεχξ ιεθεημφκ ηαζ ηαηαζηεοάγμοκ
ιμκηέθα ηαζ εεςνίεξ βζα ημκ θοζζηυ ηυζιμ (NRC, 2012). Ηζα απυ αοηέξ ηζξ πναηηζηέξ
αθμνά ζηδ ζοβηνυηδζδ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ επζπεζνδιάηςκ απυ ημοξ ιαεδηέξ βζα εέιαηα
ηςκ Φοζζηχκ Απζζηδιχκ.
Γ ενβαζία αοηή εκηάζζεηαζ ζημ εονφηενμ ζχια ηςκ ενεοκχκ πμο ιεθεημφκ ηζξ
δελζυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ κα ζοβηνμημφκ ηαζ κα αλζμθμβμφκ επζπεζνήιαηα. Αζδζηυηενα,
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εζηζάγεηαζ ζηδ δζενεφκδζδ ηςκ δελζμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ κα αλζμθμβμφκ επζπεζνήιαηα
πμο ιεθεημφκ βζα εέιαηα ηςκ Φοζζηχκ Απζζηδιχκ.
2. Αλαγθαηόηεηα ηεο εξγαζίαο
Γ πναηηζηή ηδξ ζοβηνυηδζδξ ηαζ ηδξ αλζμθυβδζδξ επζπεζνδιάηςκ ζοκεζζθένεζ ζδιακηζηά
ζηδκ εηπαίδεοζή ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ Φοζζηέξ Απζζηήιεξ. Αζδζηυηενα, ζοιαάθθεζ ζηδκ
ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ημο πενζεπμιέκμο ηςκ Φοζζηχκ Απζζηδιχκ (Zohar & Nemet, 2002)
ηαζ ζηδκ αθθαβή ηδξ εζηυκαξ πμο έπμοκ δζαιμνθχζεζ μζ ιαεδηέξ βζα ηζξ Φοζζηέξ Απζζηήιεξ
(Bell & Linn, 2000). Αίκαζ ακαβηαίμ μ πμθίηδξ κα ιπμνεί κα αλζμθμβεί ιζα άπμρδ πμο ημο
πανμοζζάγεηαζ ηαζ κα ιπμνεί κα πνμηείκεζ ιζα δζηή ημο εέζδ ηαζ κα ηδκ ηεηιδνζχκεζ
(Krajcik & McNeill, 2009).
Αθυζμκ, θμζπυκ μζ δελζυηδηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ παναβςβή ηαζ ηδκ ηνίζδ
επζζηδιμκζηχκ επζπεζνδιάηςκ εεςνμφκηαζ ζδιακηζηέξ, είκαζ ακαβηαία δ δζενεφκδζδ
αοηχκ ηςκ δελζμηήηςκ ζημοξ ιαεδηέξ.
3. Θεσξεηηθό πιαίζην
Νφιθςκα ιε ημοξ McNeill ηαζ Krajcik (2012), έκα επζπείνδια πενζθαιαάκεζ ηέζζενα
ζοζηαηζηά ζημζπεία: ζζπονζζιυ (claim), απμδεζηηζηά ζημζπεία (evidence), ζοθθμβζζιυ
(reasoning) ηαζ ακηίηνμοζδ (rebuttal). Αζδζηυηενα, μ ζζπονζζιυξ είκαζ έκα ζοιπέναζια πμο
απακηά ζε ιζα ενχηδζδ. Ξα απμδεζηηζηά ζημζπεία είκαζ ηα δεδμιέκα εηείκα πμο
οπμζηδνίγμοκ ημκ ζζπονζζιυ. Κ ζοθθμβζζιυξ ζοκδέεζ ημκ ζζπονζζιυ ιε ηα απμδεζηηζηά
ζημζπεία ηαζ θακενχκεζ ημ θυβμ βζα ημκ μπμίμ ηα δεδμιέκα εεςνμφκηαζ ςξ απμδεζηηζηά
ζημζπεία πμο οπμζηδνίγμοκ ημκ ζζπονζζιυ πνδζζιμπμζχκηαξ επζζηδιμκζηέξ ανπέξ. Γ
ακηίηνμοζδ αζηζμθμβεί πχξ ή βζαηί έκαξ εκαθθαηηζηυξ ζζπονζζιυξ είκαζ θακεαζιέκμξ.
Έκαξ ζζπονζζιυξ ιπμνεί κα οπμζηδνζπεεί ιε δζαθμνεηζηά είδδ αζηζμθμβήζεςκ
(justifications), πμο ειπθέημοκ ειπεζνζηά δεδμιέκα (McNeill & Krajcik, 2012), ζδέεξ ηςκ
Φοζζηχκ Απζζηδιχκ (Osborne et al., 2004), πνμζθοβή ζηδκ αοεεκηία ηαζ πνμδβμφιεκεξ
ειπεζνίεξ (Sandoval & Cam, 2012). Κνζζιέκα είδδ αζηζμθυβδζδξ είκαζ πενζζζυηενμ
απμδεηηά απυ ηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα έκακηζ ηάπμζςκ άθθςκ. Έκα πανάδεζβια
απμηεθεί δ πνμζθοβή ζε ειπεζνζηά δεδμιέκα ςξ είδμξ αζηζμθυβδζδξ ημ μπμίμ είκαζ
απμδεηηυ απυ ηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα (Sandoval & Cam, 2011). Άθθα είδδ
αζηζμθυβδζδξ, υπςξ είκαζ μζ ζδέεξ ηςκ Φοζζηχκ Απζζηδιχκ ή δ πνμζθοβή ζηδκ αοεεκηία,
είκαζ θζβυηενμ απμδεηηά απυ ηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα.
4. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε
ηακ μζ ιαεδηέξ ζοβηνμημφκ έκα επζπείνδια απακηχκηαξ ζε έκα ενχηδια πμο ημοξ
ηίεεηαζ, ζοκήεςξ πνμηείκμοκ ζζπονζζιμφξ πςνίξ κα ημοξ αζηζμθμβμφκ (Jiménez-Aleixandre
et al., 2000). Έπμοκ δοζημθίεξ ζημ κα πνμηείκμοκ επανηή ηαζ ηαηάθθδθα απμδεζηηζηά
ζημζπεία βζα κα οπμζηδνίλμοκ ημοξ ζζπονζζιμφξ ημοξ (Sandoval & Millwood, 2005). Απίζδξ,
ζπάκζα πνμηείκμοκ ζοθθμβζζιμφξ πμο ζοκδέμοκ ηα απμδεζηηζηά ζημζπεία ιε ημοξ
ζζπονζζιμφξ (McNeill, 2011; Songer & Gotwals, 2012).
Δζαπζζηχκεηαζ θμζπυκ υηζ είκαζ εηηεηαιέκδ δ ένεοκα πμο ιεθεηά ηδκ πμζυηδηα ηςκ
επζπεζνδιάηςκ πμο ζοβηνμημφκ μζ ιαεδηέξ. ιςξ, είκαζ ζδζαίηενα πενζμνζζιέκδ δ ένεοκα
πμο ιεθεηά ηζξ δελζυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ κα αλζμθμβμφκ επζπεζνήιαηα ιε αάζδ ημ είδμξ ηδξ
αζηζμθυβδζδξ πμο πενζθαιαάκμοκ (Knight et al., 2014). Γ πενζμνζζιέκδ ένεοκα πμο έπεζ
πναβιαημπμζδεεί βζα αοηυ ημ γήηδια εζηζάγεηαζ ζε ιαεδηέξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ
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εηπαίδεοζδξ, εκχ απμοζζάγμοκ ακηίζημζπεξ ένεοκαξ ιε ιαεδηέξ ηδξ πνςημαάειζαξ
εηπαίδεοζδξ.
Ώκαδφεηαζ θμζπυκ δ ακαβηαζυηδηα πναβιαημπμίδζδξ ιζαξ ένεοκαξ πμο κα ιεθεηά ηζξ
δελζυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο κα αλζμθμβμφκ επζπεζνήιαηα πμο
ιεθεημφκ βζα εέιαηα ηςκ Φοζζηχκ Απζζηδιχκ ιε αάζδ ημ είδμξ ηδξ αζηζμθυβδζδξ πμο
αοηά πενζθαιαάκμοκ.
5. Οθνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Γ ενβαζία αοηή επζηεκηνχκεηαζ ζηδ ιεθέηδ ηςκ δελζμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ Νη΄ ηάλδξ
ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο κα ηνίκμοκ ηζξ αζηζμθμβήζεζξ βναπηχκ επζπεζνδιάηςκ πμο
ιεθεημφκ βζα εέιαηα ηςκ Φοζζηχκ Απζζηδιχκ.
Αζδζηυηενα, δ ενβαζία αοηή επζδζχηεζ κα απακηήζεζ ζηα αηυθμοεα ενεοκδηζηά
ενςηήιαηα:
(α) Αίκαζ ζηακμί μζ ιαεδηέξ κα δζαηνίκμοκ ημκ ζζπονζζιυ απυ ηδκ αζηζμθυβδζδ ζε έκα
επζπείνδια;
(α) Αίκαζ ζηακμί μζ ιαεδηέξ κα ακαβκςνίγμοκ ημ είδμξ ηδξ αζηζμθυβδζδξ ζε έκα
επζπείνδια;
(β) Αίκαζ ζηακμί μζ ιαεδηέξ κα ζοβηνίκμοκ δφμ επζπεζνήιαηα ιε αάζδ ημ είδμξ ηδξ
αζηζμθυβδζδξ πμο πενζθαιαάκμοκ;
6. Ιεζνδνινγία
6.1. Γξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη δείγκα
Γ ενβαζία αοηή απμηεθεί ιζα πμζμηζηή ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε ζε δφμ θάζεζξ. Νηδ
πνχηδ θάζδ (πζθμηζηή ένεοκα), ζοβηνμηήεδηε ημ ενςηδιαημθυβζμ πμο ελέηαγε ηζξ
δελζυηδηεξ αλζμθυβδζδξ ηςκ αζηζμθμβήζεςκ ηςκ βναπηχκ επζπεζνδιάηςκ βζα εέιαηα ηςκ
Φοζζηχκ Απζζηδιχκ πμο ιεθεημφκ μζ ιαεδηέξ. Νηδ δεφηενδ θάζδ (ηφνζα ένεοκα),
πναβιαημπμζήεδηε δ ζοιπθήνςζδ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ απυ ημοξ ιαεδηέξ.
Νηδκ πανμφζα ένεοκα ημ δείβια ηδξ απμηέθεζακ ζοκμθζηά 244 ιαεδηέξ πμο
θμζημφζακ ζηδκ Νη΄ ηάλδ δδιμηζηχκ ζπμθείςκ ηδξ Μυδμο.
6.2. Οπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ
Γζα ηδ ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ζοβηνμηήεδηε ενςηδιαημθυβζμ ιε
αάζδ ημ πθαίζζμ αλζμθυβδζδξ ηςκ αζηζμθμβήζεςκ ηςκ επζπεζνδιάηςκ ηςκ Knight et al.
(2014) ηνεζξ δζαζηάζεζξ: δζάηνζζδ αζηζμθυβδζδξ ηαζ ζζπονζζιμφ, ακαβκχνζζδ ημο είδμοξ ηδξ
αζηζμθυβδζδξ πμο πενζθαιαάκεηαζ ζε επζπεζνήιαηα ηαζ ζφβηνζζδ δφμ επζπεζνδιάηςκ πμο
έπμοκ ίδζμ ζζπονζζιυ αθθά δζαθμνεηζηά είδδ αζηζμθυβδζδξ.
Ξμ ενςηδιαημθυβζμ πμο ζοβηνμηήεδηε πενζθάιαακε δφμ ιένδ ιε έλζ ενςηήζεζξ. Νε
ηάεε ιένμξ οπήνπε έκα ενεοκδηζηυ ενχηδια, έκα επζπείνδια ηαζ ηνεζξ ενςηήζεζξ. Νημ
πνχημ ιένμξ ημο ενςηδιαημθμβίμο πενζθαιαάκμκηακ μζ ενςηήζεζξ 1, 2 ηαζ 3, εκχ ζημ
δεφηενμ ιένμξ ημο ενςηδιαημθμβίμο οπήνπακ μζ ενςηήζεζξ 4, 5 ηαζ 6. Κζ ενςηήζεζξ 1 ηαζ
4 (πμθθαπθήξ επζθμβήξ) γδημφζακ απυ ημοξ ιαεδηέξ κα εκημπίζμοκ ηζξ πνμηάζεζξ ζηα
επζπεζνήιαηα πμο αζηζμθμβμφκ ημοξ ζζπονζζιμφξ ημοξ. Κζ ενςηήζεζξ 2 ηαζ 5 (πμθθαπθήξ
επζθμβήξ) γδημφζακ απυ ημοξ ιαεδηέξ κα ακαβκςνίζμοκ ημ είδμξ ηδξ αζηζμθυβδζδξ πμο
πενζθαιαάκεηαζ ζηα επζπεζνήιαηα. Κζ ενςηήζεζξ 3 ηαζ 6 (ακμζηημφ ηφπμο) γδημφζακ απυ
ημοξ ιαεδηέξ κα ζοβηνίκμοκ δφμ επζπεζνήιαηα πμο έπμοκ ίδζμ ζζπονζζιυ αθθά
δζαθμνεηζηά είδδ αζηζμθυβδζδξ. Νημ Λανάνηδια πανμοζζάγεηαζ ημ πνχημ ηαζ ημ δεφηενμ
ιένμξ ημο ενςηδιαημθμβίμο πμο ζοβηνμηήεδηε.
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Ξα δεδμιέκα ηδξ ένεοκαξ απεηέθεζακ μζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ ενςηήζεζξ
ημο ενςηδιαημθμβίμο. Κζ απακηήζεζξ ημοξ ζηζξ ενςηήζεζξ 1, 2, 4 ηαζ 5 ηαλζκμιήεδηακ ζε
δομ ηαηδβμνίεξ: (α) «ηαηάθθδθεξ» ηαζ (α) «εκαθθαηηζηέξ» απακηήζεζξ. Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ
ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ ακμζηημφ ηφπμο ενςηήζεζξ (Ανςηήζεζξ 3 ηαζ 6)
πνδζζιμπμζήεδηε δ ηθίιαηα δζαααειζζιέκςκ ηνζηδνίςκ πμο έπεζ ακαπηοπεεί απυ ημοξ
Knight et al. (2014), δ μπμία ηαλζκμιεί ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζε ηέζζενα επίπεδα
(αθ. Λίκαηαξ 1).
Νίλαθαο 1. Ε θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ
απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο 3 θαη 6
Γπίπεδα
Νεξηγξαθή
Απίπεδμ 3
Απίπεδμ 2
Απίπεδμ 1
Απίπεδμ 0

Κ ιαεδηήξ επζθέβεζ μνεά ηαζ ηνίκεζ ηζξ αζηζμθμβήζεζξ πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ζηα δφμ επζπεζνήιαηα
Κ ιαεδηήξ επζθέβεζ μνεά ηαζ ηνίκεζ ηδκ αζηζμθυβδζδ πμο
πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ ζημ έκα επζπείνδια
Κ ιαεδηήξ επζθέβεζ μνεά πςνίξ αζηζμθυβδζδ ή επζθέβεζ
μνεά ηαζ πνδζζιμπμζεί ακεπανηή αζηζμθυβδζδ
Κ ιαεδηήξ δεκ επζθέβεζ ή επζθέβεζ θακεαζιέκα

7. Απνηειέζκαηα
Ώπυ ηδκ ιεθέηδ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ Ανςηήζεζξ 1 ηαζ 4 δζαπζζηχεδηε υηζ
ζπεδυκ επηά ζημοξ δέηα ιαεδηέξ (70,1%) δεκ δζέηνζκακ ηζξ αζηζμθμβήζεζξ απυ ημοξ
ζζπονζζιμφξ ζηα επζπεζνήιαηα πμο ημοξ δυεδηακ, εκχ ζπεδυκ ηνεζξ ζημοξ δέηα ιαεδηέξ
(29,9%) ιπυνεζακ κα δζαηνίκμοκ ηζξ αζηζμθμβήζεζξ απυ ημοξ ζζπονζζιμφξ πμο οπήνπακ
ζηα επζπεζνήιαηα (αθ. Λίκαηαξ 2).
Νίλαθαο 2. Μη θαηεγνξίεο ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ πνπ αθνξνύλ ζηε
δηάθξηζε αηηηνιόγεζεο θαη ηζρπξηζκνύ ζε επηρεηξήκαηα: ζπρλόηεηεο θαη πνζνζηά
Ννζνζηό
Ηαηεγνξίεο
Οπρλόηεηα
%
«Εαηάθθδθεξ»
146
29.9
«Ακαθθαηηζηέξ»
342
70.1
Ούλνιν
488
100.0
Απίζδξ, μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ (72,1%), υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηζξ απακηήζεζξ ημοξ
ζηζξ Ανςηήζεζξ 2 ηαζ 4, δεκ ιπυνεζακ κα ακαβκςνίζμοκ ημ είδμξ ηδξ αζηζμθυβδζδξ πμο
πενζθαιαάκεηαζ ζηα επζπεζνήιαηα πμο ημοξ δυεδηακ, εκχ ιυκμ ημ 27,9% ηςκ ιαεδηχκ
ακαβκχνζζακ ημ είδμξ ηδξ αζηζμθυβδζδξ πμο πενζθαιαάκεηαζ ζηα επζπεζνήιαηα πμο ημοξ
δυεδηακ (αθ. Λίκαηαξ 3).
Νίλαθαο 3. Μη θαηεγνξίεο ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ
αλαγλώξηζε ηνπ είδνπο ηεο αηηηνιόγεζεο ζε επηρεηξήκαηα: ζπρλόηεηεο θαη πνζνζηά
Ηαηεγνξίεο
Οπρλόηεηα
Ννζνζηό %
«Εαηάθθδθεξ»
136
27.9
«Ακαθθαηηζηέξ»
352
72.1
Ούλνιν
488
100.0
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Απζπνυζεεηα, πνμέηορε (απυ ηζξ απακηήζεζξ ημοξ ζηζξ Ανςηήζεζξ 3 ηαζ 6) υηζ μζ
πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ (52,9%) δεκ επέθελακ μνεά (ακάιεζα ζε δφμ επζπεζνήιαηα) ημ
ζζπονυηενμ επζπείνδια (επίπεδμ 0). Αίκαζ ζοβηνζηζηά ιζηνυηενμ ημ πμζμζηυ ηςκ ιαεδηχκ
(37,7%) πμο επέθελακ μνεά ημ ζζπονυηενμ επζπείνδια πςνίξ αζηζμθυβδζδ ή επέθελακ μνεά
ημ ζζπονυηενμ επζπείνδια ακαθένμκηαξ υηζ ημ έκα επζπείνδια πενζθαιαάκεζ ζζπονυηενα
απμδεζηηζηά ζημζπεία (επίπεδμ 1). Αίκαζ ηαηά πμθφ ιζηνυηενμ ημ πμζμζηυ ηςκ ιαεδηχκ
(7,4%) πμο επέθελακ μνεά ημ ζζπονυηενμ επζπείνδια ηαζ έηνζκακ ημ είδμξ ηδξ αζηζμθυβδζδξ
ιυκμ ημο εκυξ επζπεζνήιαημξ (επίπεδμ 2). Ξέθμξ, είκαζ ζδζαίηενα πενζμνζζιέκμ ημ πμζμζηυ
ηςκ ιαεδηχκ (2,0%) πμο έηακακ μνεή επζθμβή ημο ζζπονυηενμο επζπεζνήιαημξ ηαζ
έηνζκακ ημ είδμξ ηδξ αζηζμθυβδζδξ ηαζ ηςκ δφμ επζπεζνδιάηςκ (επίπεδμ 3) (αθ. Λίκαηα 4).
Νίλαθαο 4. Πα επίπεδα ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ πνπ αθνξνύλ ζηε
ζύγθξηζε δύν επηρεηξεκάησλ κε βάζε ην είδνο ηεο αηηηνιόγεζήο ηνπο: ζπρλόηεηεο
θαη πνζνζηά
Ννζνζηό
Γπίπεδα
Οπρλόηεηα
%
Απίπεδμ 3
10
2.0
Απίπεδμ 2
36
7.4
Απίπεδμ 1
184
37.7
Απίπεδμ 0
258
52.9
Ούλνιν
244
100.0
8. Οπδήηεζε θαη Οπκπεξάζκαηα
Ηε αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ δζαπζζηχκεηαζ υηζ μζ πενζζζυηενμζ
ιαεδηέξ ηδξ Νη΄ ηάλδξ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο πνυηεζκακ «εκαθθαηηζηέξ» απακηήζεζξ ζηζξ
ενςηήζεζξ πμο αθμνμφζακ ζηδ δζάηνζζδ ηδξ αζηζμθυβδζδξ απυ ημκ ζζπονζζιυ ηαζ ζηδκ
ακαβκχνζζδ ημο είδμοξ ηδξ αζηζμθυβδζδξ πμο πενζθαιαάκεηαζ ζηα επζπεζνήιαηά πμο
ιεθεημφκ. Νοκεπχξ, μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ δεκ έπμοκ ακαπηοβιέκεξ ηζξ δελζυηδηεξ κα
δζαηνίκμοκ ηζξ αζηζμθμβήζεζξ απυ ημοξ ζζπονζζιμφξ ζε επζπεζνήιαηα ηαζ κα ακαβκςνίγμοκ
ημ είδμξ ηδξ αζηζμθυβδζδξ πμο πενζθαιαάκμοκ ηα επζπεζνήιαηα. Απίζδξ, πνμέηορε υηζ είκαζ
ζδζαίηενα πενζμνζζιέκμ ημ πμζμζηυ ηςκ ιαεδηχκ πμο είκαζ ζηακμί κα επζθέβμοκ μνεά ημ
ζζπονυηενμ επζπείνδια (ακάιεζα ζε δφμ) ηαζ κα αζηζμθμβμφκ επανηχξ αοηή ηδκ επζθμβή.
Νοκεπχξ, δεκ είκαζ ακαπηοβιέκδ δ δελζυηδηα ηςκ ιαεδηχκ κα ζοβηνίκμοκ επζπεζνήιαηα
ιε αάζδ ημ είδμξ ηδξ αζηζμθυβδζδξ πμο πενζθαιαάκμοκ.
Ξα παναπάκς εονήιαηα ιπμνμφκ κα απμδμεμφκ ζημ υηζ ζηα ιαεήιαηα ηςκ
Φοζζηχκ Απζζηδιχκ ζπάκζα πανέπμκηαζ εοηαζνίεξ ζημοξ ιαεδηέξ κα ελμζηεζςεμφκ ιε ηδ
δμιή εκυξ επζπεζνήιαημξ ηαζ ιε ηδ ζοβηνυηδζδ επζπεζνδιάηςκ πνδζζιμπμζχκηαξ
ζζπονζζιμφξ, απμδεζηηζηά ζημζπεία ηαζ ζοθθμβζζιμφξ (McNeill & Krajcik, 2012). Απίζδξ,
ζπάκζα πανέπμκηαζ εοηαζνίεξ ζημοξ ιαεδηέξ κα αλζμθμβμφκ επζπεζνήιαηα πμο ιεθεημφκ ιε
αάζδ ηδκ επάνηεζα ηαζ ηδκ αηνίαεζα ηςκ απμδεζηηζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ηςκ ζοθθμβζζιχκ
πμο αοηά πενζθαιαάκμοκ (Newton et al., 1999). Έπεζ οπμζηδνζπεεί υηζ μζ παναπάκς
δζαδζηαζίεξ ζοιαάθμοκ ζηδκ ακάπηολδ δελζμηήηςκ πμο αθμνμφκ ζηδκ ζοβηνυηδζδ ηαζ
ηδκ αλζμθυβδζδ επζπεζνδιάηςκ (McNeill & Krajcik, 2012).
Γ πανμφζα ενβαζία ιε ηα εονήιαηά ηδξ ζοκεζζθένεζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ
ιεθέηδξ ηςκ δελζμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ κα αλζμθμβμφκ ηα είδδ ηδξ αζηζμθυβδζδξ πμο
πενζθαιαάκμκηαζ ζε βναπηά επζπεζνήιαηα πμο ιεθεημφκ. ζηυζμ, ζηδκ ένεοκα αοηή
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ζοιιεηείπακ ιαεδηέξ δδιμηζηχκ ζπμθείςκ απμηθεζζηζηά ηδξ Μυδμο ηαζ ζοκεπχξ ηα
εονήιαηά ηδξ οπυηεζκηαζ ζημοξ πενζμνζζιμφξ ημο δείβιαημξ. Απζπθέμκ, δ ένεοκα
πναβιαημπμζήεδηε ιυκμ ιε ηδ πνήζδ ενςηδιαημθμβίςκ ηαζ αοηυ απμηεθεί έκακ
επζπνυζεεημ πενζμνζζιυ.
Λανά ημοξ παναπάκς πενζμνζζιμφξ, ιέζς αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ δζενεοκήεδηακ μζ
δελζυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ κα αλζμθμβμφκ βναπηά επζπεζνήιαηα ιε αάζδ ημ είδμξ ηδξ
αζηζμθυβδζδξ πμο αοηά πενζθαιαάκμοκ. ζηυζμ, είκαζ ακαβηαίμ κα πναβιαημπμζδεεί
πεναζηένς ένεοκα πνμηεζιέκμο κα ιεθεηδεμφκ μζ δελζυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ κα αλζμθμβμφκ
βναπηά επζπεζνήιαηα ιε αάζδ ηδκ πμζυηδηα ηςκ ζοθθμβζζιχκ ηαζ ηςκ ακηζηνμφζεςκ πμο
πενζθαιαάκμοκ. Απζπθέμκ, πνμηείκεηαζ δ ακάπηολδ ιζαξ δζδαηηζηήξ – ιαεδζζαηήξ
αημθμοείαξ πμο κα πενζθαιαάκεζ δναζηδνζυηδηεξ πμο κα ειπθέημοκ ημοξ ιαεδηέξ ιε
ζοβηνυηδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ επζπεζνδιάηςκ ηαζ δ δζενεφκδζδ ηδξ ζοιαμθήξ ηδξ ζηζξ
δελζυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ κα αλζμθμβμφκ βναπηά επζπεζνήιαηα βζα εέιαηα ηςκ Φοζζηχκ
Απζζηδιχκ.
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Ναξάξηεκα
Γξσηεκαηνιφγην (Ιέξνο Α)
ηακ αβάθμοιε απυ ημ ροβείμ έκα ηνφμ πθαζηζηυ ιπμοηάθζ ιε κενυ ηαζ ημ αθήζμοιε ζε
έκα ηναπέγζ ιζα ηαθμηαζνζκή διένα, δ εενιμηναζία ημο αολάκεηαζ. Εάπμζμζ εέθμοκ κα
ηάκμοκ ηδ εενιμηναζία ημο κενμφ κα ιδκ αολάκεηαζ βνήβμνα. Κ ηφνζμξ Εχζηαξ γδηά απυ
ημοξ ιαεδηέξ ημο κα βνάρμοκ ηαζ κα οπμζηδνίλμοκ ηδκ άπμρή ημοξ βζα ηδκ αηυθμοεδ
ενχηδζδ:
Ξζ επδνεάγεζ ηδκ αθθαβή ηδξ εενιμηναζίαξ ημο κενμφ πμο είκαζ ζημ ιπμοηάθζ;
Γ Ηανία, ιζα ιαεήηνζα ηδξ ηάλδξ έβναρε έκα ηείιεκμ.
Ξμ ηείιεκμ ηδξ Ηανίαξ
[πνυηαζδ 1] Έκα φθαζια ιε ιεβάθμ πάπμξ ηάκεζ ηδ εενιμηναζία ημο κενμφ κα ακεααίκεζ
θίβμ. [πνυηαζδ 2] Όηακ ηοθίλαιε ημ ιπμοηάθζ ιε ημ φθαζια πμο είπε πάπμξ 5 πζθζμζηά,
ιεηά απυ 2 θεπηά δ εενιμηναζία ημο κενμφ αολήεδηε ηαηά 2 μC, εκχ υηακ ημ ηοθίλαιε ιε
ημ φθαζια πμο είπε πάπμξ 10 πζθζμζηά ιεηά πάθζ απυ 2 θεπηά δ εενιμηναζία ημο κενμφ
αολήεδηε ηαηά 1μC. [πνυηαζδ 3] Σμ δεφηενμ φθαζια έπεζ ιεβαθφηενμ πάπμξ ηαζ αοηυ
ηάκεζ ηδ εενιμηναζία ημο κενμφ κα ακεααίκεζ θζβυηενμ.






Ανχηδζδ 1
Νε πμζα πνυηαζδ εεςνείξ υηζ δ Ηανία οπμζηδνίγεζ ηδκ άπμρή ηδξ;
Ηυκμ ζηδκ πνυηαζδ 1
Ηυκμ ζηδκ πνυηαζδ 2
Νηζξ πνμηάζεζξ 1 ηαζ 2
Νε ηαιζά πνυηαζδ.






Ανχηδζδ 2
Γ Ηανία οπμζηδνίγεζ ηδκ άπμρή ηδξ ιε:
ηάηζ πμο θέεζ έκαξ εζδζηυξ
δεδμιέκα απυ ιζα ένεοκα
ιζα πνμζςπζηή ειπεζνία
ζδέεξ ηςκ Φοζζηχκ Απζζηδιχκ πμο έπεζ ιάεεζ.

Ανχηδζδ 3
Κ Εονζάημξ είκαζ επίζδξ ιαεδηήξ ζηδ ηάλδ ημο ηονίμο Εχζηα. Κ ηφνζμξ Εχζηαξ γήηδζε
απυ ηδ Ηανία ηαζ ημκ Εονζάημ κα ζοβηνίκμοκ ηα ηείιεκά ημοξ.
Ξμ ηείιεκμ ηδξ Ηανίαξ
Έκα φθαζια ιε ιεβάθμ πάπμξ ηάκεζ ηδ εενιμηναζία ημο κενμφ κα ακεααίκεζ θίβμ. Όηακ
ηοθίλαιε ημ ιπμοηάθζ ιε ημ φθαζια πμο είπε πάπμξ 5 πζθζμζηά, ιεηά απυ 2 θεπηά δ
εενιμηναζία ημο κενμφ αολήεδηε ηαηά 2μC, εκχ υηακ ημ ηοθίλαιε ιε ημ φθαζια πμο είπε
πάπμξ 10 πζθζμζηά ιεηά πάθζ απυ 2 θεπηά δ εενιμηναζία ημο κενμφ αολήεδηε ηαηά 1 μC. Σμ
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δεφηενμ φθαζια έπεζ ιεβαθφηενμ πάπμξ ηαζ αοηυ ηάκεζ ηδ εενιμηναζία ημο κενμφ κα
ακεααίκεζ θζβυηενμ.
Ξμ ηείιεκμ ημο Εονζάημο
Έκα φθαζια ιε ιεβάθμ πάπμξ ηάκεζ ηδ εενιμηναζία ημο κενμφ κα ακεααίκεζ θίβμ. Ιζα
θμνά ημ ηαθμηαίνζ είπα ηοθίλεζ ημ ηνφμ κενυ ιμο ιε έκα φθαζια ιεβάθμο πάπμοξ ηαζ είπε
ιείκεζ ηνφμ βζα ανηεηή χνα. Θα πνέπεζ θμζπυκ ηα οθάζιαηα ιε ιεβάθμ πάπμξ κα αθθάγμοκ
θίβμ ηδ εενιμηναζία ημο κενμφ ηαζ κα ημ δζαηδνμφκ ηνφμ.
Λμζμξ απυ ημοξ δφμ, δ Ηανία ή μ Εονζάημξ οπμζηδνίγεζ ηαθφηενα ηδκ άπμρδ πμο
πνμηείκεζ; Γζαηί;
Γξσηεκαηνιφγην (Ιέξνο Β)
Βεζηαίκμοιε ιε ηδκ ίδζα θθυβα ηαζ βζα ημκ ίδζμ πνυκμ δφμ δμπεία πμο πενζέπμοκ
δζαθμνεηζηή πμζυηδηα κενμφ. Κ ηφνζμξ Δδιήηνδξ γδηά απυ ημοξ ιαεδηέξ ημο κα
βνάρμοκ ηαζ κα οπμζηδνίλμοκ ηδκ άπμρή ημοξ βζα ηδκ αηυθμοεδ ενχηδζδ:
Ξζ επδνεάγεζ ηδκ αθθαβή ηδξ εενιμηναζίαξ ημο κενμφ πμο είκαζ ζηα δφμ δμπεία;
Γ Αθέκδ, ιζα ιαεήηνζα ηδξ ηάλδξ έβναρε έκα ηείιεκμ.
Ξμ ηείιεκμ ηδξ Αθέκδξ
[πνυηαζδ 1] ημ δμπείμ ιε ηδ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα ημο κενμφ δ εενιμηναζία ιεβαθχκεζ
πζμ θίβμ. [πνυηαζδ 2] ε ιζα εηδνμιή πμο πήβαιε έκαξ επζζηήιμκαξ είπε ακαθένεζ υηζ
επεζδή οπάνπεζ πμθφ ιεβάθδ πμζυηδηα κενμφ ζηδ εάθαζζα δ εενιμηναζία ημο κενμφ
αθθάγεζ εθάπζζηα. [πνυηαζδ 3] Αοηυ είκαζ έκα ηαθυ πανάδεζβια πμο δείπκεζ υηζ ζε έκα
δμπείμ πμο έπεζ πμθφ κενυ ηαζ γεζηαίκεηαζ δ εενιμηναζία ημο κενμφ ιεβαθχκεζ πμθφ θίβμ.






Ανχηδζδ 4
Νε πμζα πνυηαζδ εεςνείξ υηζ δ Αθέκδ οπμζηδνίγεζ ηδκ άπμρή ηδξ;
Ηυκμ ζηδκ πνυηαζδ 1
Ηυκμ ζηδκ πνυηαζδ 2
Νηζξ πνμηάζεζξ 1 ηαζ 2
Νε ηαιζά πνυηαζδ.






Ανχηδζδ 5
Γ Αθέκδ οπμζηδνίγεζ ηδκ άπμρή ηδξ ιε:
ηάηζ πμο θέεζ έκαξ εζδζηυξ
δεδμιέκα απυ ιζα ένεοκα
ιζα πνμζςπζηή ειπεζνία
ζδέεξ ηςκ Φοζζηχκ Απζζηδιχκ πμο έπεζ ιάεεζ.
Ανχηδζδ 6
Κ Λακαβζχηδξ είκαζ επίζδξ ιαεδηήξ ζηδ ηάλδ ημο ηονίμο Δδιήηνδ. Κ ηφνζμξ Δδιήηνδξ
γήηδζε απυ ηδκ Αθέκδ ηαζ ημκ Λακαβζχηδ κα ζοβηνίκμοκ ηα ηείιεκά ημοξ.
Ξμ ηείιεκμ ηδξ Αθέκδξ
ημ δμπείμ ιε ηδ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα ημο κενμφ δ εενιμηναζία ιεβαθχκεζ πζμ θίβμ. ε
ιζα εηδνμιή πμο πήβαιε έκαξ επζζηήιμκαξ είπε ακαθένεζ υηζ επεζδή οπάνπεζ πμθφ ιεβάθδ
πμζυηδηα κενμφ ζηδ εάθαζζα δ εενιμηναζία ημο κενμφ αθθάγεζ εθάπζζηα. Αοηυ είκαζ έκα
ηαθυ πανάδεζβια πμο δείπκεζ υηζ ζε έκα δμπείμ πμο έπεζ πμθφ κενυ ηαζ γεζηαίκεηαζ δ
εενιμηναζία ημο κενμφ ιεβαθχκεζ πμθφ θίβμ.
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Ξμ ηείιεκμ ημο Λακαβζχηδ
ημ δμπείμ ιε ηδ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα ημο κενμφ δ εενιμηναζία ιεβαθχκεζ πζμ θίβμ. ηα
πεζνάιαηα πμο ηάκαιε, υηακ γεζηάκαιε έκα δμπείμ ιε κενυ 100 βναιιανίςκ, ιεηά απυ 2
θεπηά δ εενιμηναζία ημο κενμφ αολήεδηε ηαηά 10μC, εκχ υηακ γεζηάκαιε ιε ημκ ίδζμ
ηνυπμ έκα δμπείμ ιε κενυ 200 βναιιανίςκ, ιεηά απυ 2 θεπηά δ εενιμηναζία ημο κενμφ
αολήεδηε ηαηά 5μC. Σμ δεφηενμ δμπείμ είπε πζμ πμθφ κενυ ηαζ βζα αοηυ δ εενιμηναζία ημο
κενμφ αολήεδηε θζβυηενμ.
Λμζμξ απυ ημοξ δφμ, δ Αθέκδ ή μ Λακαβζχηδξ οπμζηδνίγεζ ηαθφηενα ηδκ άπμρδ πμο
πνμηείκεζ; Γζαηί;
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Πα δηαζρνιηθά project θαη ε αμία ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε
Δέζπνηλα Οηύια
Δν. Δζδαηηζηήξ, Π.Σ.Π.Γ. Π.Θ.
dstyla@uth.gr

Νεξίιεςε
Γ πανμφζα αζαθζμβναθζηή ιεθέηδ πενζβνάθεζ ηαζ ακαθφεζ ηα δζαζπμθζηά project, ημκ ηνυπμ
μνβάκςζδξ ημοξ, ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ημ δζαδίηηομ, ηα μθέθδ ηαζ ημοξ πενζμνζζιμφξ ημοξ. Νηυπμξ ηδξ
είκαζ κα απμδείλεζ ιέζα απυ ηδ αζαθζμβναθζηή επζζηυπδζδ πςξ ηα μθέθδ βζα ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ, πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ δζαζπμθζηχκ project ιε ηδ
πνήζδ ημο δζαδζηηφμο ηαζ βεκζηυηενα ηςκ Θέςκ Ξεπκμθμβζχκ είκαζ ζαθχξ πενζζζυηενα απυ ηζξ
δοζημθίεξ ηαζ βζα αοηυ αλίγεζ μζ εηπαζδεοηζημί κα δνάηημκηαζ ηάεε εοηαζνίαξ βζα ζοκενβαζία ιε
άθθα ζπμθεία, υπςξ βζα πανάδεζβια ζημ πθαίζζμ εονςπασηχκ πνμβναιιάηςκ ή ζημ πθαίζζμ
ενεοκδηζηχκ ενβαζζχκ.
Θέμεηο Ηιεηδηά: δζαζπμθζηά project, Θέεξ Ξεπκμθμβίεξ, μθέθδ.

1.Γηζαγσγή
Νφιθςκα ιε ηζξ Katz ηαζ Chard (1989) έκα project είκαζ ιία εζξ αάεμξ μιαδζηή ιεθέηδ εκυξ
ζοβηεηνζιέκμο εέιαημξ (topic), ημ μπμίμ εκεαννφκεζ ηα παζδζά κα εθανιυζμοκ ηζξ
δελζυηδηέξ ημοξ ιε ακμζπηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο έπμοκ ζημπυ ηδ αεθηίςζδ ηδξ
ηαηακυδζήξ ημοξ βζα ημκ ηυζιμ ζημκ μπμίμ γμοκ. Ώηυιδ, μ Frey (1998) δζαηείκεηαζ: «πςξ
υζμκ αθμνά ζηδ δζδαηηζηή ιέεμδμ project, πνυηεζηαζ βζα ιζα ακμζπηή δζαδζηαζία ιάεδζδξ
πμο ηα υνζα ηαζ μζ δοκαηυηδηέξ ηδξ δεκ είκαζ αοζηδνά ηαεμνζζιέκα. Αλεθίζζεηαζ ακάθμβα
ιε ηδκ εηάζημηε ηαηάζηαζδ ηαζ ηα εκδζαθένμκηα ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ. Απεζδή δεκ έπεζ
ζηαεενά υνζα ηαζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ δμιή αδοκαημφιε κα ηδξ δχζμοιε έκακ αηνζαή
μνζζιυ. Ηυκμ ιέζα απυ ηδκ επαθή ιε ηδκ ίδζα ηδ ιέεμδμ, ηδκ πνμζςπζηή ζοιιεημπή ζε
project ηαζ ηδκ ειαάεοκζδ ζηα βκςνίζιαηά ηδξ, δδθαδή ιέζα απυ ηδ αίςζή ηδξ ιπμνεί
ηακείξ κα ηαηαθάαεζ ιέπνζ πμο θηάκμοκ ηα υνζα ηαζ μζ δοκαηυηδηέξ ηδξ».
Δεκ είκαζ θίβεξ μζ θμνέξ πμο εθθδκζηά ζπμθεία έπμοκ ζοκενβαζηεί ιέζς δζαδζηηφμο
είηε ιε άθθα ζπμθεία ηδξ πχναξ, είηε ιε ζπμθεία λέκςκ πςνχκ ζημ πθαίζζμ ηδξ
Αονςπασηήξ ζοκενβαζίαξ ιε ζημπυ ηδκ απυ ημζκμφ οθμπμίδζδ ηαζ πανμοζίαζδ project.
Νφιθςκα ιε ημοξ Stahl, Koschmann ηαζ Suthers (2006) αοημφ ημο είδμοξ δ επζημζκςκία
πναβιαημπμζείηαζ ιέζς ημο δζαδζηηφμο ιε ηδ πνήζδ: 1. δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο βζα
ακηαθθαβή οθζημφ, 2. ηδθεδζαζηέρεςκ βζα απεοεείαξ ζοκμιζθίεξ, 3. ηυπςκ ζογδηήζεςκ
(dforums) βζα ζογήηδζδ - ακηαθθαβή απυρεςκ, 4. ζζημζεθίδςκ.
Γεκζηυηενα ημ δζαδίηηομ, υπςξ εα δμφιε ζηδ ζοκέπεζα, απμηεθεί ιζα βέθονα
επζημζκςκίαξ ιεηαλφ ιαεδηχκ απυ απμιαηνοζιέκα ζπμθεία, δζαθμνεηζηχκ πςνχκ ή ηδξ
ίδζαξ πχναξ, ιε ζηυπμ ηδκ απυ ημζκμφ οθμπμίδζδ ζπεδίςκ ενβαζίαξ (project) ζημ πθαίζζμ
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ιζαξ ενεοκδηζηήξ ενβαζίαξ, ηάπμζμο ιαεήιαημξ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ (Alston,
2002).
Νηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγεηαζ ζφκημια δ ζπέζδ ηςκ δζαζπμθζηχκ project ιε ηζξ Θέεξ
Ξεπκμθμβίεξ, πνμηεζιέκμο κα βίκεζ ηαηακμδηυ πςξ δ φπανλδ ηςκ δζαζπμθζηχκ project δε
κμείηαζ πςνίξ ηδ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ Θέςκ Ξεπκμθμβζχκ.
2.Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε
2.1. Ε ζρέζε ηνπ δηαζρνιηθνχ project κε ηηο Κέεο Περλνινγίεο
Έκα παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ηςκ ζπεδίςκ ενβαζίαξ (project) είκαζ δ ζηεκή ημοξ ζπέζδ
ιε ηζξ Θέεξ Ξεπκμθμβίεξ, ηαεχξ δ ζοιαμθή ημοξ ζε υθα ηα ζηάδζα ηδξ οθμπμίδζδξ είκαζ
ακεηηίιδηδξ αλίαξ. Νοβηεηνζιέκα μζ Θέεξ Ξεπκμθμβίεξ µπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ηαζ κα
πνδζζµμπμζδεμφκ ζηδκ εηπαίδεοζδ ζε ηνία επίπεδα: (α) ςξ ενβαθείμ αημµζηήξ δδµζμονβίαξ
(α) ζημ πθαίζζμ δζαζπμθζηήξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ζπμθείςκ (ημ μπμίμ ενεοκά δ πανμφζα
ιεθέηδ) (β) ζημ πθαίζζμ εκδμζπμθζηήξ ζοκενβαζίαξ (Ευιδξ, 2004).
Γ πνήζδ ηςκ ρδθζαηχκ ενβαθείςκ (digital tools) ηαηά ηδκ οθμπμίδζδ εκυξ
δζαζπμθζημφ project ηαηανβεί ηα υνζα ηδξ παναδμζζαηήξ ηάλδξ. Κζ µαεδηέξ έπμοκ ηδ
δοκαηυηδηα ηδξ πνυζααζδξ ηαζ ηδξ ακάθοζδξ πθδνμθμνζχκ απυ υθεξ ηζξ βςκζέξ ηδξ βδξ,
ηαεχξ ηαζ ηδξ ζφκδεζήξ ημοξ µε άθθμοξ ιαεδηέξ. Ώοηυ ζδµαίκεζ υηζ ιπμνμφκ κα
ζογδηήζμοκ ηαζ κα ακηαθθάλμοκ πθδνμθμνίεξ, κα επζημζκςκήζμοκ ηαζ κα ζοκενβαζημφκ,
πνδζζιμπμζχκηαξ ενβαθεία υπςξ ημ δζαδίηηομ (Boss & Krauss, 2007).
Ξμ δζαδίηηομ ζοβηεηνζιέκα ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ημ υπδια βζα ηδκ ακάπηολδ
ζοκενβαηζηχκ, μιαδζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ηυζμ εκηυξ ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ, υζμ ηαζ ζε
ζοκενβαζία ιε απμιαηνοζιέκα ζπμθζηά ζδνφιαηα. Γ εηπαίδεοζδ απυ απυζηαζδ ηενδίγεζ
ζοκεπχξ έδαθμξ. Δδιζμονβμφκηαζ «μζημοιεκζηέξ ηάλεζξ» ηαζ δζελάβμκηαζ δζδαζηαθίεξ απυ
ιίθζα ιαηνζά (Λνμαεθέββζμξ, 2003:78).
Ώηυιδ, δ εζζαβςβή ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ, πνμζθένεζ ηα ηεθεοηαία
πνυκζα απενζυνζζηεξ δοκαηυηδηεξ, ηαεχξ μζ ιαεδηέξ ειπθέημκηαζ ζε αοεεκηζηά
πενζαάθθμκηα ιάεδζδξ ζηα μπμία ζοθθέβμοκ, ηαηαβνάθμοκ ηαζ ακαθφμοκ δεδμιέκα, εκχ
ηαθμφκηαζ κα επζθφζμοκ πνμαθήιαηα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ (Stahl, 2006).
θα ηα παναπάκς, πμθθέξ θμνέξ εηηοθίζζμκηαζ ιέζς ηςκ ρδθζαηχκ ημζκςκζηχκ
δζηηφςκ. Κ υνμξ ρδθζαηά ημζκςκζηά δίηηοα ακαθένεηαζ ζε κμδηζηά δίηηοα πμο
ζπδµαηίγμκηαζ µεηαλφ αηυµςκ ηαζ μµάδςκ, ζοκζζηχκηαξ ηυµαμοξ επζημζκςκίαξ.Ξα δίηηοα
αοηά οπμζηδνίγμκηαζ απυ ζοβηεηνζµέκεξ ρδθζαηέξ πθαηθυνµεξ πμο επζηνέπμοκ ζημ
πνήζηδ κα δδµζμονβήζεζ έκα πνμθίθ (Boyd & Ellison, 2008: 211).
Ξα ρδθζαηά ημζκςκζηά δίηηοα έπμοκ εζζπςνήζεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζημ πχνμ ηδξ
εηπαίδεοζδξ, αλζμπμζχκηαξ ηζξ δοκαηυηδηεξ ακάπηολδξ ζοκενβαζζχκ µεηαλφ ζπμθζηχκ
µμκάδςκ, εηπαζδεοηζηχκ ηαζ µαεδηχκ. Γ ημζκςκζηή δζηηφςζδ πμο πνμηφπηεζ
πενζθαµαάκεζ ηδκ ακηαθθαβή απυρεςκ ακαθμνζηά µε έκα εέµα, ηδκ ακάνηδζδ ρδθζαημφ
ή άθθμο οθζημφ, ηδκ ακάεεζδ ενβαζζχκ ζε µαεδηέξ ηαζ άθθα. ΐαζζηυ παναηηδνζζηζηυ είκαζ
δ εφημθδ δδµζμονβία ηαζ δ μζημκμιζηή θεζημονβία ημοξ (Γθέγμο & Γνδβμνζάδμο, 2010,
Λαπαδάηδξ & Εμνδάηδ, 2010).
Έκα ηέημζμ εηπαζδεοηζηυ δίηηομ είκαζ εκδεζηηζηά ημ Λακεθθήκζμ Νπμθζηυ ∆ίηηομ
(Λ.Ν.∆.), ημο Οπμονβείμο Λαζδείαξ, ημ μπμίμ δζαζοκδέεζ υθα ηα ζπμθεία, ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ ηαζ πθήεμξ θμνείξ ημο Οπμονβείμο. Ξμ Λακεθθήκζμ Νπμθζηυ ∆ίηηομ πανέπεζ
πνμδβµέκεξ οπδνεζίεξ ζηζξ ζπμθζηέξ µμκάδεξ υπςξ: δθεηηνμκζηυ ηαποδνμµείμ,
ηδθεδζάζηερδ, αζφβπνμκδ ηδθεηπαίδεοζδ (www.sch.gr/e-learning), θζθμλεκία ζζημζεθίδςκ
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(Web hosting), δθεηηνμκζηέξ δδµμζζεφζεζξ, αίκηεμ ηαη‘ απαίηδζδ (video on demand) ηαζ
άθθα (www.sch.gr).
πςξ θμζπυκ βίκεηαζ θακενυ δ πνήζδ ηςκ Θέςκ Ξεπκμθμβζχκ απμηεθεί ημ ‗άθθα ηαζ
ημ ςιέβα‘ βζα ηδ δζελαβςβή εκυξ δζαζπμθζημφ project, εκ ζοκεπεία επζπεζνείηαζ ιία ζφκημιδ
πενζβναθή ημο μνβακςηζημφ πθαζζίμο εκυξ δζαζπμθζημφ project ηαζ ημο νυθμο ημο
δζδάζημκηα ζε αοηυ ημ μνβακςηζηυ πθαίζζμ.
2.2. H νξγάλσζε ελφο δηαζρνιηθνχ project
Γ δζαζπμθζηή μνβάκςζδ εκυξ project ακάιεζα ζε δφμ ή πενζζζυηενα ζπμθεία δε δζαθένεζ
ζε ηίπμηα απυ ηδκ μνβάκςζδ ημο project πμο βίκεηαζ εκδμζπμθζηά. Δδζαίηενδ πνμζμπή
πνέπεζ κα δμεεί ζημκ ηαηαιενζζιυ ηδξ ενβαζίαξ, κα ιδκ οπάνπμοκ επίζδξ, ιεβάθεξ
δζαθμνέξ βκςζηζημφ επζπέδμο. Ώκηζηείιεκμ ηδξ ενβαζίαξ ιπμνεί κα είκαζ μπμζμδήπμηε
εέια, απυ ηάεε βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ (Leask & Meadows, 2000).
Νηδ ζοκέπεζα ιέζς ημο δζαδζηηφμο δζελάβεηαζ, δ ακηαθθαβή πθδνμθμνζχκ ηαζ
ειπεζνζχκ, δ ηαηαπχνζζδ ηςκ δεδμιέκςκ, δ ζογήηδζδ βζα ηδ δζελαβςβή ηδξ ενβαζίαξ ηαζ
δ πανμοζίαζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ. Δδζαίηενμ αάνμξ πνέπεζ κα δμεεί ζηδκ επελενβαζία
ηςκ πθδνμθμνζχκ. Δεκ ανηεί δ απθή πανμοζίαζδ ημοξ αθθά πνέπεζ κα βίκεηαζ ακάθοζδ
ηαζ επελενβαζία ημοξ ζηδκ ηάλδ (υ.π).
Ν‘ αοημφ ημο είδμοξ ηζξ δζαζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ μζ ιαεδηέξ ενβάγμκηαζ εκηυξ ηαζ
εηηυξ ζπμθζηήξ αίεμοζαξ, επζζηέπημκηαζ πενζμπέξ ημο ηυπμο ημοξ ηαζ άθθα, ηαηαπςνμφκ
υθα ηα ζημζπεία ζημκ δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή, δδιζμονβχκηαξ ρδθζαηυ οθζηυ.
Ώημθμφεςξ ακηαθθάζζμοκ ηα δεδμιέκα πμο ζοκέθελακ ιε ημοξ ιαεδηέξ απυ άθθεξ
πενζμπέξ. Εαηυπζκ βίκεηαζ δθεηηνμκζηά δ ζφβηνζζδ ημοξ (Boss & Krauss, 2007).
Εάεε εηπαζδεοηζηυξ πμο ακαθαιαάκεζ κα ζοκημκίζεζ ημοξ ιαεδηέξ πμο ζοιιεηέπμοκ
ζε έκα εηπαζδεοηζηυ δζαζπμθζηυ project, μθείθεζ πνζκ λεηζκήζεζ, κα βκςνίγεζ μνζζιέκεξ
ααζζηέξ ανπέξ πμο δζέπμοκ ηδ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ ιέζς οπμθμβζζηχκ. Έηζζ, πνμηεζιέκμο
κα ελεθζπεμφκ υθα μιαθά πνέπεζ μ εηπαζδεοηζηυξ κα ηάκεζ έκακ πνμβναιιαηζζιυ. Γ ζςζηή
ζοκενβαζία, ιέζς οπμθμβζζηή, επζηοβπάκεηαζ ιε ημ ζςζηυ πνμβναιιαηζζιυ, υπμο
ηαεμνίγεηαζ δ ζεζνά ηςκ δναζηδνζμηήηςκ, δ ηαηακμιή ηςκ νυθςκ ηαζ άθθα (Jermann,
Soller & Lesgold, 2004).
Ηεηά απυ ηδ θαηςκζηή αοηή, αθθά αζζζμδμλμφιε ιεζηή βκςνζιία, ιε ηδ θφζδ ηςκ
δζαζπμθζηχκ project, δ πανμφζα ιεθέηδ θηάκμκηαξ ζημ ηέθμξ ηδξ, επζπεζνεί ζε αοηυ ημ
ζδιείμ κα πθδνμθμνήζεζ ημκ ακαβκχζηδ βζα ηδκ ςθεθζιυηδηα ηςκ δζαζπμθζηχκ project,
πςνίξ κα λεπκάεζ ηδκ πανάεεζδ ηςκ δοζημθζχκ, πνμηεζιέκμο κα ηαηαζηεί δ πθδνμθυνδζδ
υζμ βίκεηαζ πζμ ακηζηεζιεκζηή.
2.3.Πα νθέιε ησλ δηαζρνιηθψλ ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
Κζ ένεοκεξ πμο αθμνμφκ ζηδκ μνβάκςζδ δζαζπμθζηχκ δναζηδνζμηήηςκ δζαηείκμκηαζ πςξ
ηα μθέθδ βζα ημοξ ιαεδηέξ είκαζ πμθθαπθά. Νοβηεηνζιέκα, μζ Δςάκκμο ηαζ Φενεκηίκμξ
(2007) ημκίγμοκ πςξ υηακ μζ ιαεδηέξ ιμζνάγμκηαζ ηζξ ζδέεξ ημοξ ιε άθθμοξ ζε δζαζπμθζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ, εκεαννφκμκηαζ κα ηζξ εηεέζμοκ δθεηηνμκζηά ζημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ ηαζ
ζημοξ λέκμοξ ιαεδηέξ. Νοβηνίκμκηαξ ηζξ ζδέεξ ημοξ, αοημί μζ ιαεδηέξ ακαβηάγμκηαζ κα
δμοκ ηα πνάβιαηα απυ ιζα ζημπζά δζαθμνεηζηή απυ ηδ δζηή ημοξ.
Ώηυιδ, δ δζεεκήξ ένεοκα έπεζ δείλεζ υηζ δ ημζκςκζηή ζοκενβαζία ζε δζαζπμθζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ ιπμνεί κα αεθηζχζεζ ηζξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ, ιαεαίκμκηαξ κα
ζοκενβάγμκηαζ ηαζ κα επζημζκςκμφκ ηυζμ ιεηαλφ ημοξ υζμ ηαζ ιε άθθμοξ ακενχπμοξ.
Ώκαπηφζζμοκ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ ηαζ βκςνίγμοκ άθθμοξ πμθζηζζιμφξ (ΐμζκζάδμο, 2001).
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Απζπθέμκ, δ ζοκενβαζία ζπμθείςκ βζα ηδκ ακηαθθαβή απυρεςκ ζε εηπαζδεοηζηά ηαζ
ημζκςκζηά εέιαηα ηαζ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ημζκχκ ζηυπςκ, αμδεά ημοξ ιαεδηέξ ζηδ
δζεφνοκζδ ηςκ ειπεζνζχκ ημοξ ηαζ ζηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ημο ηυζιμο
(Λαπαδυπμοθμξ, 1996).
Ώκάιεζα ζηα μθέθδ πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ ζοκενβαζίεξ ζπμθείςκ ακαθένμκηαζ
επζπνυζεεηα (Burns, 2003):
1. Γ άνζδ ηδξ βεςβναθζηήξ απμιυκςζδξ. Γ απμιυκςζδ έπεζ ςξ άιεζμ επαηυθμοεμ ηάπμζα
ζπμθεία κα αδοκαημφκ κα πνμζθένμοκ ζημοξ ιαεδηέξ ημοξ πθήεμξ εοηαζνζχκ, πνάβια
πμο ακηζιεηςπίγεηαζ ζε έκα ααειυ ιε ηζξ δζαζπμθζηέξ ζοκενβαζίεξ.
2. Γ ακηαθθαβή ειπεζνζχκ ηαζ απυρεςκ ιεηαλφ ιαεδηχκ, εηπαζδεοηζηχκ ηαζ θμνέςκ μδδβεί
ζηδ αεθηίςζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ.
Ώθθά ηαζ μ εηπαζδεοηζηυξ απμημιίγεζ ζδιακηζηά μθέθδ απυ ηδκ μνβάκςζδ ηέημζςκ
δναζηδνζμηήηςκ. Ώπμηηά ζδιακηζηέξ ειπεζνίεξ ένπεηαζ ζε επαθή ιε ζοκαδέθθμοξ ημο
άθθςκ πςνχκ ηαζ ιε δζαθμνεηζηά εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα, επζημζκςκεί ηαζ αμδεάεζ μ
έκαξ ημκ άθθμκ απυ απυζηαζδ, αθθά ηαζ ιε ζοκακηήζεζξ ακ αοηυ πνεζαζηεί (Εοκδβυξ &
Δδιανάηδ, 2002).
2.4. Νεξηνξηζκνί θαη δπζθνιίεο
Κζ δοζημθίεξ πμο πανμοζζάγμκηαζ βζα ηδκ μνβάκςζδ δζαζπμθζηχκ ζοκενβαηζηχκ project
ιέζς δαδζηηφμο δεκ είκαζ ακοπέναθδηεξ. Κζ δναζηδνζυηδηεξ αοημφ ημο είδμοξ αθεκυξ
απαζημφκ ηδ δζάεεζδ ανηεημφ πνυκμο ηυζμ βζα ηδ ζςζηή πνμεημζιαζία υζμ ηαζ βζα ηδ
δζελαβςβή ημοξ, αθεηένμο ακ οπάνπεζ εέθδζδ, δ ελεφνεζδ πνυκμο, πένα ημο ζπμθζημφ, δεκ
είκαζ ακέθζηηδ.
Απζπθέμκ, μ ηεπκμθμβζηυξ ελμπθζζιυξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδ δζελαβςβή αοηχκ ηςκ
δναζηδνζμηήηςκ είκαζ έκα ζδιακηζηυ πνυαθδια, αθθά πθέμκ δ πθεζμρδθία ηςκ
ζφβπνμκςκ εθθδκζηχκ ζπμθείςκ δζαεέηεζ ηέημζμκ ελμπθζζιυ. Ξα πενζζζυηενα ζπμθεία είκαζ
ελμπθζζιέκα ιε ενβαζηήνζα πθδνμθμνζηήξ, υπμο δε θείπμοκ μζ ζφβπνμκμζ δθεηηνμκζημί
οπμθμβζζηέξ, δςνεάκ ζοκδέζεζξ, αζκηεμπνμαμθείξ ηαζ ρδθζαηέξ ηάιενεξ.
3. Οπκπεξάζκαηα
ΐαζζηή πνμτπυεεζδ βζα κα οπάνλμοκ απμηεθεζιαηζηά δζαζπμθζηά project είκαζ κα
δζαιμνθςεεί ζηα ζπμθεία ηθίια ειπζζημζφκδξ, ζοκενβαζίαξ ηαζ αθθδθμηαηακυδζδξ (Gold
& Evans, 1998). Ώκ οπάνπεζ έκα ηέημζμ ηθίια ζηδ ζοκέπεζα δεφηενδ απαναίηδηδ
πνμτπυεεζδ είκαζ κα οπάνπεζ ζηα ζπμθεία μ απαζημφιεκμξ ηεπκμθμβζηυξ ελμπθζζιυξ.
ΐέααζα ζφιθςκα ιε ηδ αζαθζμβναθζηή επζζηυπδζδ, υζμκ αθμνά ζηδκ οθμπμίδζδ
δζαζπμθζηχκ project ζηδ πχνα ιαξ, μζ ζοκεήηεξ είκαζ πθέμκ ηαηάθθδθεξ. Ώοηυ θαίκεηαζ
απυ ημ βεβμκυξ υηζ οπάνπμοκ εζδζηέξ πθαηθυνιεξ βζα ηδ ζοκενβαζία ηςκ ζπμθείςκ πμο
θαιαάκμοκ ιένμξ. Γ πθεζμρδθία ηςκ ζπμθείςκ (Λνςημαάειζαξ ηαζ Δεοηενμαάειζαξ
Αηπαίδεοζδξ) έπεζ ημκ απαζημφιεκμ ελμπθζζιυ (οπμθμβζζηέξ, ρδθζαηά ενβαθεία ηαζ άθθα)
βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηέημζςκ δναζηδνζμηήηςκ.
Ναθχξ ηαζ οπάνπμοκ ανηεηέξ δοζημθίεξ πμο αθμνμφκ ηονίςξ ζηδ δζάεεζδ επζπθέμκ
πνυκμο πένα ημο ζπμθζημφ, αθθά ηα μθέθδ πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ δζαζπμθζηέξ
ζοκενβαζίεξ είκαζ πμθθαπθά ηαζ δίκμοκ ζζπονά ηίκδηνα ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ κα
ζοκεπίζμοκ ημ απαζηδηζηυ αοηυ εβπείνδια ηδξ δζαδζηηοαηήξ ζοκενβαζίαξ ιε άθθα ζπμθεία.
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Ξμ πνυβναιια οθμπμζήεδηε ιε ημοξ ιαεδηέξ ημο ηιήιαημξ έκηαλδξ ηαζ ιε ημοξ ιαεδηέξ/ηνζεξ
υθςκ ηςκ ηάλεςκ ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ οπεφεοκμοξ εηπαζδεοηζημφξ, ζημ 4

μ

δδιμηζηυ ζπμθείμ

Δάθκδξ ηαηά ημ ζπμθζηυ έημξ 2015-2016 .Ξμ πνυβναιια οπμζηήνζλε δζαθμνεηζηά ζπέδζα ενβαζίαξ
ιε ημζκυ εέια ηδκ απμδμπή ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ, είηε αοηή πνμένπεηαζ απυ ηζξ ζηακυηδηεξ ή ηζξ
δοζημθίεξ εκυξ αηυιμο, είηε αοηή πνμένπεηαζ απυ ηδκ εεκζηυηδηα, ημ πνχια ή ηδ θοθή. Νηδκ
πανμφζα ενβαζία εα πενζβναθεί ακαθοηζηά δ δζδαηηζηή εθανιμβή ζηδκ μπμία πνδζζιμπμζήεδηακ
δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ ηέπκδξ, ςξ ενβαθεία

ιάεδζδξ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδξ ηςκ ιαεδηχκ εκυξ

βεκζημφ ζπμθείμο πμο οπμζηδνίγεζ ελαημιζηεοιέκα ιαεδηέξ ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ. Γ
επζθμβή ηςκ ζπεδίςκ ενβαζίαξ έβζκε βζα κα ηαθφρεζ ηζξ ιαεδζζαηέξ ή ηζξ ροπμημζκςκζηέξ ακάβηεξ
υθςκ ηςκ ιαεδηχκ, πάκηα ζε ζοκενβαζία ιε ημκ/ηδκ οπεφεοκμ εηπαζδεοηζηυ ηαζ ηδκ μιάδα ηδξ
ηάλδξ. Ξμ πνυβναιια:
εηπαζδεοηζηυ

Γ ΞΑΠΘΓ ΞΚ ΛΏΜΏΗΟΘΔ ΗΏΝ έπεζ ανπίζεζ κα οθμπμζείηαζ απυ ηδκ

εζδζηήξ αβςβήξ ηαηά

ημ

ζπμθζηυ έημξ 2010-2011. Νημ ανπζηυ ημο ζηάδζμ ζημ

πνυβναιια ζοιιεηείπακ ιυκμ μζ ιαεδηέξ πμο παναημθμοεμφζακ ελαημιζηεοιέκα πνμβνάιιαηα
ζημ ηιήια έκηαλδξ. Νηδ ζοκέπεζα ηαζ ηαηά ημ έημξ 2012-2013 δ εηπαζδεοηζηυξ ημο ηιήιαημξ
έκηαλδξ ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ/ηζξ οπεφεοκμοξ εηπαζδεοηζημφξ ηςκ ηάλεςκ μνβάκςζε ηαζ
οθμπμίδζε πνμβνάιιαηα ιζηνήξ πνμκζηήξ δζάνηεζαξ ,ανπζηά, πμο μοζζαζηζηά εκίζποακ ηα ζπέδζα
ενβαζίαξ πμο οθμπμζμφκηακ απυ ημοξ/ηζξ εηπαζδεοηζημφξ ηςκ ηάλεςκ .Ηεηά απυ ηδκ δζαπίζηςζδ
υηζ έκα ηέημζμ πνυβναιια θεζημονβεί πζμ απμηεθεζιαηζηά ζημ πθαίζζμ ηδξ μιάδαξ ηδξ ηάλδξ, ημ
πνυβναιια πθέμκ οθμπμζμφκηακ ιε ηδκ πνςημαμοθία (ςξ πνμξ ηδκ επζθμβή εειάηςκ) ηςκ
ιαεδηχκ/ηνζχκ ημο ηιήιαημξ έκηαλδξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ειπθμοηζγυηακ ηαζ μθμηθδνςκυηακ ιε
ηδκ ζοιιεημπή ηαζ ηςκ οπυθμζπςκ ιαεδηχκ.

1. Γηζαγσγή :
Νε αοηή ηδκ ενβαζία πνυηεζηαζ κα πανμοζζαζηεί ιζα δζδαηηζηή εθανιμβή πμο ζηδνίγεηαζ
ζηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηαζ ηζξ ιεευδμοξ ημο πνμβνάιιαημξ : ΑΕΛΏΔΔΑΟΝΓ ΗΑΝΏ ΏΛ ΞΓΘ
ΞΑΠΘΓ .Ξμ πνυβναιια έπεζ ζηυπμ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ιέζα απυ ηδκ επαθή
ηςκ ιαεδηχκ ιε εζηαζηζηά, ηζκδιαημβναθζηά, θμβμηεπκζηά η.ά. ένβα ηέπκδ (Ευηημξ, 2011).
Γ δζδαηηζηή εθανιμβή πμο πανμοζζάγεηαζ ζπεδζάζηδηε απυ ηδκ εηπαζδεοηζηυ ηαζ ημοξ
ιαεδηέξ/ηνζεξ ημο ηιήιαημξ έκηαλδξ ηαζ οθμπμζήεδηε ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ άθθμοξ
εηπαζδεοηζημφξ ημο ζπμθείμο ηαζ ιε ηδκ ζοιιεημπή υθςκ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ ηδξ βεκζηήξ
ηάλδξ .
1.1. Θεσξεηηθή αθεηεξία:
Ηία βνήβμνδ αζαθζμβναθζηή επζζηυπδζδ ηυζμ ζηδκ εβπχνζα υζμ ηαζ ζηδ λεκυβθςζζδ
αζαθζμβναθία ακαθμνζηά ιε ημκ ζημπυ ηαζ ηδκ απμζημθή ηδξ ηέπκδξ ζηα άημια ηαζ ηδκ
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εονφηενδ ημζκςκία εειεθίςζε ηδκ βεκζηή εκηφπςζδ ηδξ εεηζηήξ ζοκεζζθμνάξ ηδξ ηέπκδξ.
Λζμ ζοβηεηνζιέκα, απμδεζηκφεηαζ υηζ δ ηέπκδ έπεζ ζημπυ κα πνμηαθέζεζ ηδκ αζζεδηζηή
ηένρδ (Ευηημξ, 2011), έπμκηαξ ςξ απμζημθή ηδξ κα δεζημπμζήζεζ ημ άημιμ πνμαάθθμκηαξ
ηζξ αζχκζεξ, δζαπνμκζηέξ δεζηέξ αλίεξ. Απζπνυζεεηα, βίκεηαζ ημ επζημζκςκζαηυ ενβαθείμ ζηα
πένζα ημο ηαθθζηέπκδ, βζα κα εηθνάζεζ ζοκαζζεήιαηα, εοαζζεδζίεξ, αδοκαιίεξ, θφπδ, πανά,
ροπζηή εοθμνία (Gardner, 1983, 1990). Έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ, υιςξ, νυθμοξ ηδξ
ηέπκδξ είκαζ ηζ αοηυξ ηδξ εοαζζεδημπμίδζδξ ημο πμθίηδ απέκακηζ ζηα ζμαανά ημζκςκζηά
ηαζ πμθζηζηά πνμαθήιαηα ηδξ επμπήξ ημο (Dewey, 1934 [1980]· Freire, 1970· Mezirow et al.,
2007).

1.2 Οπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο:
Κ Perkins, ζημ αζαθίμ ημο The Intelligent Eye (1994) πανμοζζάγεζ ζδέεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ
παναπάκς εέζεζξ. Λνμηείκεζ έκα ιεεμδμθμβζηυ ενβαθείμ, πμο απμηεθείηαζ απυ ηέζζενζξ
θάζεζξ επελενβαζίαξ/παναηήνδζδξ ένβςκ ηέπκδξ. Απίζδξ, πνμηείκεζ κα δίκεηαζ έιθαζδ ζηδ
ζοκαζζεδιαηζηή δζάζηαζδ ημο ένβμο ηαζ υπζ ζηα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ημο. Έηζζ μζ
ιαεδηέξ ανπζηά εα επελενβαζημφκ ένβα γςβνάθςκ ακαγδηχκηαξ ηα ζοκαζζεήιαηα ημο
ηαθθζηέπκδ ζε ζπέζδ ιε ηα ζοκαζζεήιαηα πμο παναηδνμφιε ζημ ένβμ ή πμο κζχεμοιε
ειείξ.
Νημ ίδζμ ιήημξ ηφιαημξ, μ Freire (1978) ημπμεέηδζε ζημ επίηεκηνμ ηδξ παζδαβςβζηήξ
ημο ιεευδμο ηδκ μθζζηζηή ελέηαζδ ηςκ ―ηςδζημπμζήζεςκ‖ απυ ημοξ/ηζξ εηπαζδεουιεκμοξ.
Ώοηέξ μζ ηςδζημπμζήζεζξ ακηζπνμζχπεοακ ηαηαζηάζεζξ πμο ζπεηίγμκηακ ιε ηζξ ειπεζνίεξ
ηςκ εηπαζδεομιέκςκ ηαζ είπακ ζπεδζαζηεί εζδζηά χζηε κα πονμδμημφκ ηδκ ηνζηζηή
ακάθοζδ

γδηδιάηςκ

ακηζπνμζχπεοε

έκα

ηδξ

ημζκςκζηήξ

οπυεεια

ημο

πναβιαηζηυηδηαξ.

ηονίςξ

εέιαημξ.

Εάεε

Γ

ηςδζημπμίδζδ

δζαθμβζηή

ακάθοζδ

(απμηςδζημπμίδζδ) ηςκ παναιέηνςκ πμο πενζθαιαάκμκηακ ζε ηάεε ηςδζημπμίδζδ έηακε
εθζηηή ηδκ ηνζηζηή ηαηακυδζδ ημο οπμεέιαημξ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ. Ξέθμξ, ιέζα απυ
ιία ζοκεεηζηή ηαζ μθζζηζηή ακάθοζδ υθςκ ηςκ οπμεειάηςκ, μζ ζοιιεηέπμκηεξ
ακαδμιμφζακ ηδκ μθζζηζηή ημοξ πνμζέββζζδ ημο ηονίςξ εέιαημξ. Νηδ ζοκέπεζα θμζπυκ μζ
ιαεδηέξ εα ζοκδέζμοκ ένβα ηέπκδξ ιε ενςηήιαηα πμο ιαξ απαζπμθμφκ ζηδκ ηαεδιενζκή
ιαξ γςή ηαζ εα ακαγδηήζμοκ απακηήζεζξ ή ακαηνμπέξ ιέζα ζ αοηά.
2. Οηνηρεία εθαξκνγήο
Εαηά ηδ δζάνηεζα ημο ζπμθζημφ έημοξ 2015-2016, ζημ 4μ Δδιμηζηυ Νπμθείμ Δάθκδξ
οθμπμζήεδηε ημ πνυβναιια: Γ ΞΑΠΘΓ ΞΚ ΛΏΜΏΗΟΘΔ ΗΏΝ, ημ μπμίμ οπμζηήνζλε επζιένμοξ
πνμβνάιιαηα ηδκ ίδζα ζπμθζηή πνμκζά. Λζμ ζοβηεηνζιέκα,

ζημ ηιήια έκηαλδξ ημο

ζπμθείμο οθμπμζήεδηακ ηνία δζαθμνεηζηά εειαηζηά ζπέδζα ενβαζίαξ. Γ μιάδα Νη', ημο
ηιήιαημξ έκηαλδξ, ζοιιεηείπε ζηδ δνάζδ: «Γκςνίγς, ηαηακμχ ηα εέιαηα ιεηακάζηεοζδξ
ηαζ ηδξ πνμζθοβζάξ». Κζ ιαεδηέξ αθμφ ιεθέηδζακ

οθζηυ ζπεηζηυ ιε εέιαηα

δζαπμθζηζζιζηήξ αβςβήξ, δδιζμφνβδζακ πανμοζίαζδ ιε εέια ημ παζδί πνυζθοβα δ μπμία
πανμοζζάζηδηε ζακ δνάζδ εοαζζεδημπμίδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ημο ζπμθείμο ηδκ παβηυζιζα

515

διένα ημο παζδζμφ (11-12-2015) πανάθθδθα ιε ηδκ μπμία μζ ιαεδηέξ ημο ζπμθείμο
ζοιιεηείπακ ζε εζηαζηζηά ή εεαηνζηά δνχιεκα. Κζ μιάδεξ α', β', δ', ε', Νη' , ημο ηιήιαημξ
έκηαλδξ, ιεθέηδζακ ένβα ηέπκδξ ιε εέια ημκ
«Εμζκςκζηυ

απμηθεζζιυ»

ηαζ

εημίιαζακ

πανμοζίαζδ

ζηδκ

μπμία

υιςξ

ζοιπενζέθααακ ηαζ ένβα δζηά ημοξ (εζηαζηζηά ή ηείιεκα) πμο ειπκεοζηήηακ ιεηά απυ ηδκ
επελενβαζία ηςκ ένβςκ ηέπκδξ. Ν‘ αοηυ ημ εειαηζηυ ηφηθμ μζ οπυθμζπμζ ιαεδηέξ ημο
ζπμθείμο, εηηυξ απυ ηδκ πνμακαθενεείζα πανμοζίαζδ παναημθμφεδζακ απμζπάζιαηα
απυ ηαζκίεξ ή αίκηεμ (απυ πνμηεζκυιεκμ οθζηυ ημο ΟΛΑΛΘ) ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εηθναζηήηακ
ιε γςβναθζέξ, ηείιεκα ή μιαδζηέξ δδιζμονβίεξ. Ξέθμξ μζ μιάδεξ α', β', δ', ε' ηαζ Νη' ,ημο
ηιήιαημξ έκηαλδξ, δμφθερακ, δακείζηδηακ, ιεθέηδζακ ημ εειαηζηυ ζάημ ―δ ηέπκδ‖ απυ ηα
«ΐζαθία ιε νυδεξ».
Λανάθθδθα, ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ εηπαζδεοηζηυ ηδξ Δ' ηάλδξ ηα Πν. Νςηδνμπμφθμο
οθμπμζήεδηε ημ πνυβναιια βζα ηα ζοκαζζεήιαηα ―Ώπυ ημ εβχ ζημ ειείξ – εβχ ηαζ μζ
άθθμζ‖, ζημ μπμίμ μζ ιαεδηέξ αθμφ επελενβάγμκηακ ζοβηεηνζιέκα ένβα ηέπκδξ,
εηθνάγμκηακ ιέζα απυ παζπκίδζα νυθςκ, δναιαημπμζήζεζξ, εεαηνζηυ παζπκίδζ. Νημ πθαίζζμ
ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ εηπαζδεοηζημφξ ημο μθμήιενμο ηονίεξ Ώ.
Λαπαεθεοεενίμο ηαζ Π. Ηπυηα μθμηθδνχεδηε ημ πνυβναιια ―Δδιζμονβχ ιε ιμηίαα‖
(αθέπε εζη.1).
Ξέθμξ, ιαγί ιε ηδκ εηπαζδεοηζηυ ηδξ Ώ' ηάλδξ ηονία Νπάημοθα δμοθεφηδηε ημ
πνυβναιια ―Γ ζζημνία ημο ανθεηίκμο – Κ Λζηάζμ ηαζ μζ ανθεηίκμζ‖ (αθέπε εζη.2), ιε
αθμνιή ημ παναιφεζ ηδξ Βςνγ Ναννή «μ Ώνθεηίκμξ» (2001) ηαζ ζπεηζημφξ πίκαηεξ ημο Λ.
Λζηάζμ.
Ξμ πνυβναιια ζημ ζφκμθυ ημο εθανιυζηδηε βζα επηά ιήκεξ ζημ ζπμθείμ.

Γηθφλα 1.ΜΘΜΕΙΓΞΜ:«δεκηνπξγώ κνηίβα»

Γηθφλα 2. Α΄ ΠΑΛΕ: «ε ηζηνξία ηνπ αξιεθίλνπ- ν Νηθάζν θαη νη αξιεθίλνη» (εηζαγσγή παξνπζίαζεο )

3. Οηόρνη- επηδηώμεηο
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3.1 Ναηδαγσγηθνί Οθνπνί
Ώνηεημί ζδιακηζημί ζημπαζηέξ απυ ημ πχνμ ηδξ Λαζδαβςβζηήξ ηαζ ηδξ Αηπαίδεοζδξ ζηδκ
Ξέπκδ (Dewey, 1934 [1980]· Eisner, 2002· Efland, 2002) έπμοκ επζζδιάκεζ ηδ ζδιαζία ηδξ
εκζςιάηςζδξ ηδξ αζζεδηζηήξ ειπεζνίαξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζενβαζία, ζοκεπχξ ιε ηδκ
εκενβή ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ ζημ πνυβναιια εα επζδζςπεεί κα απμθαφζμοκ
ακαβκςνζζιέκα ένβα γςβναθζηήξ. Γκςνίγμκηαξ δε υηζ δ Ώζζεδηζηή Αιπεζνία (δδθ. δ
ζοζηδιαηζηή επελενβαζία ένβςκ ηέπκδξ) ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ ζηδκ ακάδοζδ ιζαξ
μθμηθδνςιέκδξ βκχζδξ, πενζθαιαάκμκηαξ ηνζηζηέξ, ζημπαζηζηέξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηέξ
δζαζηάζεζξ ηδξ ιάεδζδξ, (Ευηημξ, 2009) εα ιπμνέζμοκ

μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ κα

πνμαθδιαηζζημφκ, κα ζημπαζημφκ , κα ζοζπεηίζμοκ. Ηία ηέημζα ειπεζνία δζεονφκεζ ηζξ
πνμμπηζηέξ βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ δζενβαζζχκ ηαζ ηςκ θαζκμιέκςκ απυ ιία δζαθμνεηζηή
μπηζηή, βζα ειαάεοκζδ ζε πηοπέξ πένα απυ ηζξ ειθακίζεζξ , ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ηαθφηενδ
ηαηακυδζδ ηςκ αζηίςκ ηςκ ηαηαζηάζεςκ. (Ευηημξ, 2009).Εαηά ζοκέπεζα μζ ιαεδηέξ
ιπμνμφκ κα ηαηαζημφκ ζηακμί κα δζαιμνθχζμοκ ζηάζεζξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ απμδμπήξ,
ζεααζιμφ ηαζ ηαηακυδζδξ ημο δζαθμνεηζημφ.
Νδιακηζηή δζάζηαζδ επίζδξ είκαζ μζ ιαεδηέξ /ηνζεξ

κα ακαπηφλμοκ ηδ

ζοκαζζεδιαηζηή κμδιμζφκδ. Νηδνζγυιεκμζ ζημκ Gardner (1983, 1990)πμο ζζπονίγεηαζ υηζ
πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί ιία πμθοπνζζιαηζηή εκίζποζδ ηδξ κμδιμζφκδξ ιαξ, πνέπεζ κα
ηάκμοιε εηηεηαιέκδ πνήζδ ζοιαυθςκ. Γ αζζεδηζηή ειπεζνία ελοπδνεηεί αοηυ ημ ζημπυ,
ηαεχξ πνμζθένεζ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ηδ δοκαηυηδηα κα επελενβαζημφκ ιία πθδεχνα
ζοιαυθςκ, ιέζς ηςκ μπμίςκ βίκεηαζ δοκαηή δ δζαηφπςζδ μθζζηζηχκ ηαζ εοαίζεδηςκ
εκκμζχκ, δ δζενεφκδζδ ηαηαζηάζεςκ πμο ακήημοκ ζηδ ζθαίνα ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ
ηδξ θακηαζίαξ, δ πνήζδ ιεηαθμνχκ ηαζ, βεκζηυηενα, δ έηθναζδ δζαθμνεηζηχκ
δζαζηάζεςκ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, μδδβχκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ
γδηδιάηςκ πμο εκδεπμιέκςξ κα ιδκ ήηακ εφημθα ηαηακμδηά ιέζα απυ ηδκ μνεμθμβζηή
επζπεζνδιαημθμβία. Έηζζ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ εα μδδβδεμφκ ζφιθςκα ιε ηα παναπάκς ηαζ ιε
ηζξ ηαηάθθδθεξ αζςιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζηδκ ηαθθζένβεζα

ηδξ έκκμζαξ ηδξ

εκζοκαίζεδζδξ (Gardner, 1983, 1990).Ξέθμξ ιε ηδκ εκενβή ζοιιεημπή ζηδκ μιάδα ηδκ
αζςιαηζηή ειπθμηή ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ιε ηδκ ακάθδρδ εέζεςκ εοεφκδξ
(βναιιαηέαξ ή αμδευξ , η.η.θ.),εα ηαηαθένμοκ υθμζ μζ ιαεδηέξ /ηνζεξ κα οπάνλμοκ ςξ
ζζυηζια ιέθδ ζηδκ μιάδα ηαζ κα κζχζμοκ ζδιακηζημί (Ηαηζαββμφναξ, 2000∙ Εμβημφθδξ ,
2004).
3.2 Ιαζεζηαθνί Οηόρνη
Λνμηεζιέκμο ηα παζδζά ιε εζδζηέξ ιαεδζζαηέξ ακάβηεξ κα απμημιίζμοκ ηα ιέβζζηα μθέθδ
απυ ηδ δζδαηηζηή δζαδζηαζία, ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ ειπθμηή ημοξ ζε πζμ απμηεθεζιαηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ (Brown et al., 1999). Νφιθςκα ιε ημοξ Cooper ηαζ Widdows (2004), δ ηέπκδ
είκαζ έκα ελαζνεηζηά ςθέθζιμ δζδαηηζηυ ενβαθείμ, υπζ ιυκμ βζα ηα παζδζά πμο ηζκμφκηαζ
ιέζα ζημ θάζια ημο αοηζζιμφ αθθά ηαζ βζα αοηά ιε ιζηνυηενεξ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ.
Ηέζα ζε αοηά ηα πθαίζζα, δ οθμπμίδζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δνάζδξ έεεζε ςξ ποθχκα ηδκ
πνμχεδζδ

δζαθυνςκ

βκςζηζηχκ,

ημζκςκζηχκ

ηαζ

πνμζςπζηχκ

ζηυπςκ.

Λζμ
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ζοβηεηνζιέκα, υζμκ αθμνά ημ βκςζηζηυ ημιιάηζ, μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ειπθέημκηαζ
πνμηεζιέκμο κα ακαπηφλμοκ ημκ πνμθμνζηυ ηαζ βναπηυ ημοξ θυβμ ηαζ κα ηαθθζενβήζμοκ
ηζξ βναθμηζκδηζηέξ ημοξ δελζυηδηεξ. Νημκ ημζκςκζηυ ημιέα, μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ έπμοκ ηδ
δοκαηυηδηα κα ακαπηφλμοκ ηζξ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ ηδξ ζοκενβαζίαξ ηαζ ηδξ εθεφεενδξ
έηθναζδξ ηδξ άπμρδξ ηαζ κα δζεηδζηήζμοκ ηδκ ζζυηζιδ έκηαλδ ηαζ ζοκφπανλδ ζηδκ μιάδα
ημο ηοπζημφ ζπμθείμο (Epp, 2008). Ξέθμξ, εεςνείηαζ πνήζζιδ δ πνμχεδζδ ηδξ
παναηδνδηζηυηδηαξ ηαζ δ ελςηενίηεοζδ εκυξ εζςηενζημφ ηυζιμο, πμο ιυκμ δ ηέπκδ
ιπμνεί κα θένεζ ζηδκ επζθάκεζα (Rubin, 2011).
4.Ιεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο
Κζ άκενςπμζ ζηα πθαίζζα ηδξ ημζκςκζηήξ ημοξ γςήξ αθθά ηαζ βεκζηυηενα ζημ ζπμθζηυ
πθαίζζμ θεζημονβμφκ ςξ μιάδα δζαηδνχκηαξ ηδκ ιμκαδζηυηδηα ημοξ ηαζ ηδκ αοημκμιία
ημοξ .Ηέζα ζε ιζα μιάδα ακαπηφζζμκηαζ πκεοιαηζηέξ αθθά ηαζ ροπζηέξ δοκάιεζξ πμο ηζξ
αζχκμοκ ηα άημια πμο ακήημοκ ζε αοηήκ ηδκ μιάδα .Νοκεπχξ εκκμείηαζ δ μιάδα ςξ ιζα
πνμζπάεεζα ημζκςκζηήξ επζαίςζδξ αθθά ηαζ ημζκςκζημπμίδζδξ εκχ ηα ζδιακηζηυηενα
παναηηδνζζηζηά ηδξ μιάδαξ είκαζ : δ άιεζδ επαθή (πνυζςπμ ιε πνυζςπμ ),μζ ημζκμί
ζηυπμζ ,μζ ημζκέξ αλίεξ ,δ ζπεηζηή πνμκζηή δζάνηεζα ηδξ μιάδαξ αθθά ηαζ δ ακάεεζδ νυθςκ
ηαζ ηαεδηυκηςκ ζηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ .Ξα ιέθδ ηδξ μιάδαξ ζογδημφκ ,ακηαθθάζμοκ
απυρεζξ ,πνμαάθθμοκ ζδέεξ ηαζ αλίεξ ,εκχ εηπθδνχκμοκ ηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ ροπζηέξ
ακάβηεξ (Εμβημφθδξ, 2004). Γ ιαεδζζαηή δζδαζηαθία ελεθίζζεηαζ θμζπυκ ζφιθςκα ιε ηζξ
ααζζηέξ

ανπέξ

ηδξ

μιαδμζοκενβαηζηήξ

ιεευδμο.

Εονζυηενμξ

ζημπυξ

ηδξ

μιαδμζοκενβαηζηήξ δζδαζηαθίαξ είκαζ δ πνμχεδζδ ηδξ ιάεδζδξ ημο ηαεεκυξ ιαεδηή –
ζοκενβαγυιεκμο ηαεχξ ηαζ δ ζοκμθζηή εηιάεδζδ απυ υθα ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ –ιάεδζδξ
(Ηαηζαββμφναξ, 2000).Κζ ιαεδηέξ θεζημονβμφκ, εηθνάγμκηαζ ηαζ παίνκμοκ απμθάζεζξ ζηα
πθαίζζα ηςκ ιζηνμμιάδςκ ηδξ ηάλδξ αθθά ηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ ζοκμθζηήξ μιάδαξ ιέζα
ζηδκ μπμία εηθνάγμκηαζ, αλζμθμβμφκ ηαζ ειροπχκμκηαζ. Γ εηπαζδεοηζηυξ πνδζζιμπμζεί
ηεπκζηέξ εεαηνζημφ παζπκζδζμφ-παζπκίδζα νυθςκ, παζπκίδζα ροπμηζκδηζηήξ αβςβήξ (αθέπε
εζη.3,3α), ημζκςκζηέξ ζζημνίεξ (αθέπε εζη.4), παζπκίδζα δδιζμονβζηήξ βναθήξ (αθέπε εζη.6),
ηαζ δναζηδνζυηδηεξ εζηαζηζηήξ έηθναζδξ (αθέπε εζη.5,5α), χζηε μζ ιαεδηέξ κα ιπμνμφκ κα
ηαηακμμφκ ηδκ εειαημθυβζα ηαζ κα είκαζ ζηακμί κα εηθνάζμοκ ηδ βκχιδ ημοξ ή κα
αλζμθμβμφκ ιζα ηαηάζηαζδ, κα εηθνάγμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ ηαζ κα ηαηακμμφκ ηα
ζοκαζζεήιαηα ηςκ άθθςκ. Κ ζηυπμξ είκαζ μζ ιαεδηέξ κα ζοιιεηέπμοκ ζηζξ απμθάζεζξ, κα
αθθδθεπζδνμφκ ιε ηδκ εηπαζδεοηζηυ αθθά ηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ μζ δνάζεζξ κα ζηδνίγμκηαζ
ζηζξ ζηακυηδηεξ ημοξ ηαζ κα ακαπηφζζμοκ δελζυηδηεξ χζηε κα ζηακμπμζμφκ ηζξ ακάβηεξ
ηδξ μιάδαξ (Εμβημφθδξ, 2004).
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Γηθόλα 3. Περληθέο ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ -παηρλίδηα ξόισλ , παηρλίδηα ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο

α

Γηθόλα 3 . Περληθέο ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ -παηρλίδηα ξόισλ , παηρλίδηα ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο

Γηθόλα 4. Ηνηλσληθέο ηζηνξίεο: Πν παξακύζη δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο , πνπ
πινπνηήζεθε κε ηε Δ΄ ηάμε, από ηελ εθπαηδεπηηθό Οκπξληώηε Βαζηιηθή . Ε εηθνλνγξάθεζε ηνπ
παξακπζηνύ έγηλε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο: Ε ΠΓΚΕ ΠΜ ΝΑΞΑΙΡΘΖ ΙΑΟ κε ηελ νκάδα Οη΄
ηνπ Πκήκαηνο Έληαμεο
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Γηθόλα 5. Δξαζηεξηόηεηεο εηθαζηηθήο έθθξαζεο

α

Γηθόλα 5 . Δξαζηεξηόηεηεο εηθαζηηθήο έθθξαζεο « δσγξαθίδσ κε ζρήκαηα θαη κε θακπύιεο »

Γηθόλα 6.Ναηρλίδηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο

5.Δηδαθηηθό πιηθό (κνξθή, πεξηερόκελν, δηδαθηηθή ρξήζε)
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Ξμ οθζηυ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ έκηοπμ ηαζ δθεηηνμκζηυ. Ξα πενζζζυηενα απυ ηα
πνμηεζκυιεκα ένβα ηέπκδξ (γςβναθζημί πίκαηεξ, θςημβναθίεξ βθοπηχκ, απμζπάζιαηα
ηαζκζχκ, απμζπάζιαηα αζαθίςκ, ηναβμφδζα, ζηίπμοξ ηναβμοδζχκ ηθπ.) ανίζημκηαζ ζημ
οθζηυ ημο παζδαβςβζημφ ζκζηζημφημο είηε απυ ηα ζπμθζηά αζαθία είηε απυ ημ πνμηεζκυιεκμ
οθζηυ ηδξ ιείγμκμξ επζιυνθςζδξ. Κζ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηα ένβα ηέπκδξ ηαζ ημοξ
ηαθθζηέπκεξ είηε έπμοκ ακαηηδεεί απυ ηδκ wikipedia.org ή απυ ηα ζπμθζηά αζαθία
(εζηαζηζηχκ ,ιμοζζηήξ, θμβμηεπκίαξ) είηε απυ εηδυζεζξ-αθζενχιαηα, βζα παζδζά

πμο

οπάνπμοκ ζηζξ ζπμθζηέξ αζαθζμεήηεξ. Κζ ιαεδηέξ βκχνζζακ ηαζ επελενβάζηδηακ πίκαηεξ ή
εζηαζηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, θμβμηεπκζηά ηείιεκα (πεγά ή πμζδηζηά ), ιμοζζηά ένβα ή
ηναβμφδζα, απμζπάζιαηα απυ ηαζκίεξ ή κημηζιακηέν. Ξμ πενζεπυιεκμ ηςκ ένβςκ
αθμνμφζε

ηάεε

θμνά

ζηδ

εειαημθμβία

πμο

επελενβαγυιαζηε

ιε

ζηυπμ

ηδκ

εοαζζεδημπμίδζδ, ημκ πνμαθδιαηζζιυ - ζογήηδζδ, ηδκ ακαηνμπή δεδμιέκςκ ή
ακηζθήρεςκ αθθά ηαζ ιυκμ ηδκ απυθαοζδ ηαζ ηδκ έηθναζδ.
6.Ναξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ - Πα δηδαθηηθά βήκαηα
6.1 Οηάδηα πινπνίεζεο:
Γζα κα μθμηθδνςεεί μπμζμδήπμηε πνυβναιια πνέπεζ κα αημθμοεδεμφκ ζοβηεηνζιέκα
αήιαηα απυ ηδκ εηπαζδεοηζηυ- οπεφεοκδ οθμπμίδζδξ ημο πνμβνάιιαημξ. Κζ ιαεδηέξ ιε
ηδκ ηαεμδήβδζδ ηδξ εηπαζδεοηζημφ ανπζηά ζοβηεκηνχκμοκ ημ οθζηυ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ
εέια επζθμβήξ ιε ημκ ηνυπμ πμο πνμακαθένεδηε ζηδ πανάβναθμ 5. Νηδ ζοκέπεζα ηαζ
οπυ ηδκ επμπηεία ηδξ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ επελενβάγμκηαζ ημ οθζηυ ιε ηδ ιέεμδμ visible
thinking (Perkins, 1994)

(αθέπε εζη. 7). Νφιθςκα ιε ηδ ιέεμδμ πνμηείκμκηαζ ηέζζενζξ

θάζεζξ επαθήξ ιε ημ ένβμ. Εαηά ηδκ πνχηδ θάζδ, μ εηπαζδεοηήξ γδηά απυ ημοξ
εηπαζδεουιεκμοξ

κα

αθζενχζμοκ ανηεηυ πνυκμ ζηδκ παναηήνδζδ

ημο

ένβμο,

πνμηεζιέκμο κα «ζοθθάαμοκ ημ πκεφια ημο». Εαηά ηδ δεφηενδ θάζδ, μζ εηπαζδεουιεκμζ
εκεαννφκμκηαζ κα ράλμοκ βζα παναηηδνζζηζηά ημο ένβμο πμο εα ηάκμοκ πζμ εηηεκή ηδκ
παναηήνδζή ημοξ, κα πνμζέλμοκ πθεονέξ πμο δζαθμνεηζηά εα έιεκακ αυναηεξ. Γζα
πανάδεζβια, ιπμνεί κα ράλμοκ βζα εηπθήλεζξ, ζοιαμθζζιμφξ, πμθζηζζιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ
δζαζοκδέζεζξ, ―ηεπκζηέξ‖ δζαζηάζεζξ, ηθπ. Νηδκ ηνίηδ θάζδ, μ εηπαζδεοηήξ γδηά απυ ημοξ
ζοιιεηέπμκηεξ κα ελεηάζμοκ ημ ένβμ πζμ ακαθοηζηά, δζενεοκχκηαξ ζε ιεβαθφηενμ αάεμξ
υ,ηζ ημοξ ελέπθδλε, ημοξ θάκδηε εκδζαθένμκ ή ημοξ πνμαθδιάηζζε. Απίζδξ, ιπμνεί κα
ζοβηνίκμοκ ημ ένβμ ιε άθθα ένβα πμο θαίκεηαζ κα ζοκδέμκηαζ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ. Γεκζηά,
πνμζπαεμφκ κα θηάζμοκ ζε ηάπμζα ζοιπενάζιαηα ακαθμνζηά ιε ηδκ αζζεδηζηή ειπεζνία
πμο είπακ. Ξέθμξ, ζηδκ ηέηανηδ θάζδ μζ εηπαζδεουιεκμζ ηάκμοκ ακαζηυπδζδ ημο ένβμο
μθζζηζηά, ακαθενυιεκμζ ζε ηάεε πηοπή πμο ακαηάθορακ.- Νηδ ζοκέπεζα δ εηπαζδεοηζηυξ
μνβακχκεζ μιαδζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο αμδεμφκ ζηδ ηαθφηενδ επελενβαζία
εέιαημξ

ημο

υπςξ ζδεμεφεθθα, ημ παζπκίδζ ηςκ ενςηήζεςκ – ζοκμιζθχκηαξ ιε ημ ένβμ,

ακάπηολδ θακηαζίαξ ηαζ αθήβδζδ ημζκςκζηχκ ζζημνζχκ. Νδιακηζηή πανάιεηνμξ ζηδκ υθδ
δζαδζηαζία είκαζ ημ ζηάδζμ ηαηά ημ μπμίμ ζοκδέμκηαζ ηα ένβα γςβναθζηήξ ιε δζάθμνα
θμβμηεπκζηά είδδ (αθέπε εζη.8). Απυιεκμ ζηάδζμ εα ιπμνμφζε κα παναηηδνζζηεί δ
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επελενβαζία-ηαηακυδζδ –επέηηαζδ, ηςκ εειαηζηχκ ενςηήζεςκ πμο ηίεεκηαζ, ιέζα απυ ημ
εεαηνζηυ παζπκίδζ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ παζπκζδζχκ νυθςκ ηαζ παζπκζδζχκ ροπμηζκδηζηήξ
αβςβήξ. Γ εηπαζδεοηζηυξ ηαηά ηδ δζαδζηαζία αοηή ζοκδέεζ ηδκ επελενβαζία ηςκ ένβςκ
ηέπκδξ ιε άθθα δζαεειαηζηά ζπέδζα ενβαζίαξ. Ξέθμξ, μζ ιαεδηέξ ειπθέημκηαζ υπζ ιυκμ ζε
δναζηδνζυηδηεξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ αθθά ηαζ ζε δζάθμνεξ εζηαζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ.

Γηθφλα 7. Γπεμεξγαζία κε ηε κέζνδν visible thinking ,δξαζηεξηόηεηεο ζε νκάδεο( ηδενζύειια , ην
παηρλίδη ησλ εξσηήζεσλ- ζπλνκηιώληαο κε ην έξγν , αλάπηπμε θαληαζίαο, θνηλσληθέο ηζηνξίεο)

Γηθόλα 8. Ούλδεζε έξγσλ δσγξαθηθήο κε ινγνηερληθά είδε

6.2 Δξάζεηο
Κζ ιαεδηέξ ζοιιεηείπακ ζημ δζαβςκζζιυ ηδξ UNICEF «μζ ιαεδηέξ βνάθμοκ ηαζ
γςβναθίγμοκ ηα δζηαζχιαηα ημ 2016» δδιζμονβχκηαξ δθεηηνμκζηυ αθθά ηαζ έκηοπμ
αζαθίμ ιε ηα ένβα ημοξ ηα μπμία ήηακ είηε εζηαζηζηά (γςβναθζέξ) είηε ένβα παναβςβήξ
έιιεηνμο ή πεγμφ βναπημφ θυβμο. Νε ζοκενβαζία ιε ηδκ εηπαζδεοηζηυ ηδξ Ώββθζηήξ
βθχζζαξ ηονίαξ Ξγζχηδ μζ ιαεδηέξ πανμοζίαζακ εζηαζηζηά ηαζ ιμοζζηά ημ ηναβμφδζ
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IMAGINE ημο Jμhn Lennon. Ηε ηδ αμήεεζα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ αββθζηήξ βθχζζαξ ηαζ
ημο ηιήιαημξ έκηαλδξ μζ ιαεδηέξ δδιζμφνβδζακ πμνςδία ηαζ έκα ηνζζδζάζηαημ ημθάγ –
αθίζα. Κζ ιαεδηέξ ειπκεφζηδηακ ηαζ επζιεθδεήηακ ηδκ αθίζα βζα ηδ βζμνηή ημο ζπμθείμο
ιε αθμνιή ημ ένβμ ημο Λ. Λζηάζμ «ημ παζδί ηαζ ημ πενζζηένζ». Ξέθμξ, μζ ιαεδηέξ ημο
πνμβνάιιαημξ ζηα πθαίζζα ηςκ δνάζεςκ, επζζηέθηδηακ μ ιμοζείμ Ηπμογζάκδ ηαζ
παναημθμφεδζακ ζπεηζηυ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια.
7. Αμηνιόγεζε
ξ αλζμθυβδζδ εονφηενα μνίγεηαζ δ πνμζπάεεζα πνμζδζμνζζιμφ ηδξ αλίαξ εκυξ
πνμβνάιιαημξ, ιζαξ δζαδζηαζίαξ, ιζαξ πμθζηζηήξ, εκυξ μνβακζζιμφ ή εκυξ πνμζχπμο, εκυξ
πνμσυκημξ ή ιζαξ οπδνεζίαξ (Δδιδηνυπμοθμξ 1999). ξ εηπαζδεοηζηή αλζμθυβδζδ,
εζδζηυηενα, μνίγεηαζ δ δζαδζηαζία ηαεμνζζιμφ ημο ααειμφ ζημκ μπμίμ μζ εηπαζδεοηζημί
ζημπμί έπμοκ πναβιαημπμζδεεί (Hopkins, 1989). Λανμιμίςξ, μζ Glasman ηαζ Nevo (1988)
μνίγμοκ ηδκ αλζμθυβδζδ ςξ ιζα «ζοζηδιαηζηή πνμζπάεεζα αλζμπμίδζδξ πθδνμθμνζχκ βζα
κα πενζβναθμφκ μζ εηπαζδεοηζημί ζηυπμζ ηαζ κα πνμζδζμνζζηεί δ αλία ημοξ». Γ
εηπαζδεοηζηή αλζμθυβδζδ ιπμνεί κα ζημπεφεζ ζηδκ ακάπηολδ εκυξ μνβακζζιμφ
(ακαπηολζαηυξ πνμβναιιαηζζιυξ) ή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (επαββεθιαηζηή ακάπηολδ), ζηδ
αεθηίςζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδξ ιάεδζδξ, αθθά ηαζ εονφηενα, ζηδκ ακάπηολδ
εηπαζδεοηζηχκ πμθζηζηχκ ηαζ ζηδ θμβμδυηδζδ (ΗacBeath, 1999). Δεδμιέκμο υηζ, ζακ
ααζζηή ανπή, ηέεδηε υηζ
μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ εα ήηακ επζεοιδηυ κα αζχζμοκ υθδ ηδ
δζαδζηαζία ιε πανά ηαζ δζάεεζδ βζα ειπθμηή ηαζ ζοιιεημπή, αοηυ πμο ακαγδηήεδηε ηαηά
ηδ θάζδ ηδξ αλζμθυβδζδξ ήηακ μ ααειυξ ζηακμπμίδζδξ πμο έκζςζακ μζ ιαεδηέξ απυ ηδ
ζοιιεημπή ημοξ ηαζ κα δζενεοκδεεί δ δοκαηυηδηα αεθηίςζδξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ
ηςκ δναζηδνζμηήηςκ. Έηζζ δ αλζμθυβδζδ πναβιαημπμζήεδηε ζε δομ θάζεζξ .Λνχηα ζηδ
θάζδ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ, αιέζςξ ιεηά ηδκ οθμπμίδζδ ημοξ, ιε ηδ
ιμνθή δζαθμβζηήξ ζογήηδζδξ, μζ παναηδνήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ηαηαβνάθμκηακ απυ ημ
βναιιαηέα ηδξ διέναξ. Δεφηενδ θάζδ ζημ ηέθμξ ημο πνμβνάιιαημξ έβζκε ζογήηδζδ πμο
ηδκ ηαηεφεοκακ μζ ίδζμζ μζ ιαεδηέξ ιε ζπυθζα ηαζ πνμηάζεζξ βζα αθθαβέξ ή αεθηζχζεζξ ζημ
ιέθθμκ. Γνάθηδηακ ζπυθζα ζε πανηάηζα πμο ημπμεεηδεήηακ ζημ «ημοηί αεθηίςζδξ ηδξ
μιάδαξ», ημ μπμίμ είκαζ ζακ ημοηί παναηδνήζεςκ ή εκζζποηζηχκ ζπμθίςκ ιε ζηυπμ ηδκ
εκενβή ζοιιέημπδ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ μιάδαξ.
ΝΠΚΖΔΏ ΞΘ ΗΏΘΓΞΘ ΝΞΓ ΦΏΝΓ ΞΓΝ ΏΙΔΚΖΚΓΓΝΓΝ :
1.δ ηέπκδ δεκ μιμνθαίκεζ ηδ γςή,ηδκ αθθάγεζ . (Δ. Γ. ε‘ )
2.ηάκς ηέπκδ εα πεζ ηάκς ηάηζ ιέζα απυ ηδκ ροπή ιμο!! . (Μ. Π. α‘ )
3.μζ γςβνάθμζ είκαζ δζαθμνεηζημί άκενςπμζ !!! . (Η. Λ. ε‘ )
3.υπςξ λεπςνίγμοιε ειείξ λεπςνίγμοκ ηαζ ηα ένβα ηέπκδξ . (Ν.Ε. ε΄ )
4.δζαθμνεηζηυ εα πεζ λεπςνζζηυ βζαηί μ έκαξ ηαθθζηέπκδξ δε ιμζάγεζ ιε ημκ άθθμκ!(Ζ. Ε. ζη‘ )
5.είιαζ ζπμοδαία, γςβναθίγς πμθφ ςναία!!! (Ώ. Γ. ε΄)
6.ιε πάναηεξ ηαζ ιε βναιιέξ
βίκμιαζ μ Εακηίζηο
ηαζ υηακ ζηνζθμβονκχ, ζηνζθμβονκχ
ιμζάγς ιε ημκ ΐακ Γημβη. (Ώ. Ξ. ζη‘ )
7.Ηε ημκ Εθζιη ειπκέμιαζ ηαζ ιε ημκ ΐακ Γημβη
ζηνζθμβονκχ, ζηνζθμβονκχ … (Α. Γ. ε΄)
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Νεξίιεςε
―Ξα γχα ζηδ θασηή πανάδμζδ‖ είκαζ έκα πμθζηζζηζηυ πνυβναιια ζπμθζηχκ δναζηδνζμηήηςκ,
δζάνηεζαξ έλζ ιδκχκ, πμο οθμπμζήεδηε ζημ 1μ Δδιμηζηυ Νπμθείμ Λεναίαξ ηδ ζπμθζηή πνμκζά 2015 –
2016, απυ ιαεδηέξ ηαζ ιαεήηνζεξ ηνίηδξ ηάλδξ ζε ζοκενβαζία ιε εηπαζδεοηζημφξ δζαθυνςκ
εζδζημηήηςκ, δδθαδή ΛΑ70, ΛΑ11, ΛΑ16, ΛΑ08. Ακηάπεδηε ζημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ Ηεθέηδξ
Λενζαάθθμκημξ, οθμπμζήεδηε δζαεειαηζηά ηαζ είπε ςξ ζημπυ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ μζ
ζοιιεηέπμκηεξ υηζ δ αθθδθεπίδναζδ ακενχπςκ ηαζ γχςκ ιέζα ζημ πνυκμ μδήβδζε ζημ βεβμκυξ κα
απμηεθέζμοκ ηα γχα πδβή έιπκεοζδξ ζε δζάθμνμοξ ημιείξ ηδξ ακενχπζκδξ δναζηδνζυηδηαξ.
Θέμεηο-θιεηδηά: Ηεθέηδ Λενζαάθθμκημξ, πμθζηζζηζηυ δζαεειαηζηυ πνυβναιια, γχα, πανάδμζδ,
παζπκίδζα

1. Γηζαγσγή
Ώθμνιή ημο πμθζηζζηζημφ πνμβνάιιαημξ ―Ξα γχα ζηδ θασηή πανάδμζδ‖ απμηέθεζε δ
μθμηθήνςζδ ηδξ εκυηδηαξ 4.Φοηά ηαζ Βχα ημο ηυπμο ιαξ, ημο αζαθίμο ―Ηεθέηδ
Λενζαάθθμκημξ Γ΄ Δδιμηζημφ‖ ηαζ δ ενβαζία 13 ―ΐνίζημοιε ιφεμοξ ηαζ παναδυζεζξ βζα ηα
γχα ημο δάζμοξ‖, ημο αζαθίμο ―Ξεηνάδζμ Ανβαζζχκ Ηεθέηδξ Λενζαάθθμκημξ Γ΄ Δδιμηζημφ‖
(Οπμονβείμ Λαζδείαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ Λμθζηζζιμφ ηαζ Ώεθδηζζιμφ, 2014α: 72-84; 2014α:
27-36). Ξα οπμεέιαηα ημο πνμβνάιιαημξ ήηακ: ―Ξα γχα ζημοξ ιφεμοξ, ζηζξ παναδυζεζξ,
ζηζξ πανμζιίεξ, ζηα αζκίβιαηα ηαζ ζηα ηναβμφδζα‖, ―Ξα γχα ζηα παναδμζζαηά παζπκίδζα‖
ηαζ ―Ξα γχα ζηδ θασηή ηέπκδ‖. Ξμ πνυβναιια δζήνηεζε έλζ ιήκεξ, απυ ημκ Δεηέιανζμ ημο
2015 έςξ ημκ Ηάζμ ημο 2016, υπμο έβζκε ηαζ δ δδιμζζμπμίδζδ ημο πνμβνάιιαημξ ζηδ
ζπμθζηή ημζκυηδηα ηαζ ζηδκ εονφηενδ ημζκςκία. Νημ πνυβναιια ζοιιεηείπακ 22 παζδζά
ηνίηδξ ηάλδξ δδιμηζημφ ηαζ πέκηε εηπαζδεοηζημί δζαθυνςκ εζδζημηήηςκ, μζ μπμίμζ
δίδαζηακ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ηιήια. Ξδκ εοεφκδ ημο πνμβνάιιαημξ είπακ δφμ
εηπαζδεοηζημί ημο ηθάδμο ηςκ δαζηάθςκ (Άκκα Νοιεςκίδμο ηαζ Ξνοθςκία Ευβζμο ) ηαζ
ιία εηπαζδεοηζηυξ ημο ηθάδμο ηδξ Φοζζηήξ Ώβςβήξ (Φςηεζκή Ώθδπαζαθή), μζ μπμίεξ
ζοκενβάζηδηακ ιε δφμ εηπαζδεοηζημφξ, πμο δίδαζηακ Ώζζεδηζηή Ώβςβή, δδθαδή
Αζηαζηζηχκ (Δήιδηνα Βέναα) ηαζ Ημοζζηήξ (Φςηεζκή Λεηηάηδ).
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ξ ζημπυξ ημο πνμβνάιιαημξ ηέεδηε δ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ
ακενχπςκ ηαζ γχςκ, χζηε ηα γχα κα απμηεθέζμοκ πδβή έιπκεοζδξ βζα ημοξ ακενχπμοξ
ηαζ ςξ ζηυπμζ ηέεδηακ μζ ελήξ: Γ απυηηδζδ βκχζεςκ, δδθαδή, κα βκςνίζμοκ μζ
ζοιιεηέπμκηεξ ηα παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα ηαζ ηζξ ζοκήεεζεξ ηςκ γχςκ, ηαεχξ ηαζ ηδ
ζπέζδ αοηχκ ιε ηδκ ακάβηδ επζαίςζήξ ημοξ ιέζα απυ ιφεμοξ, παναδυζεζξ, πανμζιίεξ,
αζκίβιαηα, θασηά ηναβμφδζα ηαζ παναδμζζαηά παζπκίδζα. Γ απυηηδζδ δελζμηήηςκ, υπςξ:
ζογήηδζδ, πενζβναθή, μιαδμπμίδζδ, ζοθθμβή, ηαλζκυιδζδ, επελενβαζία δεδμιέκςκ,
αοημαλζμθυβδζδ, ζοζπέηζζδ αζηίαξ ηαζ απμηεθέζιαημξ, δζαηφπςζδ πνμηάζεςκ. Γ
ημζκςκζημπμίδζδ δ μπμία επζηοβπάκεηαζ ιέζς ηδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ (ενβαζία ζε
μιάδεξ – επζημζκςκία – ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ ροπμηζκδηζηή ακάπηολδ), ηαεχξ ηαζ ιέζς ηδξ
δζαεειαηζηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ βκχζδξ (ζπέδζα ενβαζίαξ ―projects‖), ιε απμηέθεζια κα
ζοκδεεεί δ ζπμθζηή βκχζδ ιε ημ εονφηενμ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ (Οπμονβείμ Αεκζηήξ
Λαζδείαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ, 2006α; 2006α). Απζπθέμκ ιε ηδ πνήζδ θμβζζιζηχκ ΞΛΑ, ηέεδηε
ςξ ζηυπμξ κα ηαηααθδεεί πνμζπάεεζα, κα επζηεοπεεί δ ελμζηείςζδ ηαζ δ πνήζδ ηδξ
ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ (πνήζδ word βζα ακάβκςζδ ηαζ βναθή, ένεοκα ζημ δζαδίηηομ,
θφζδ δθεηηνμκζηχκ ζηαονυθελςκ, δδιζμονβία power point η.ά.), χζηε μζ ζοιιεηέπμκηεξ κα
ειπθαημφκ πζμ εκενβά ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ δναζηδνζμηήηςκ, κα δείλμοκ εκδζαθένμκ, κα
δζεοημθοκεμφκ ηαζ κα επεηηαεμφκ μζ δοκαηυηδηεξ βζα ειπεζνζηή ένεοκα ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ
απμηεθεζιαηζηή πνήζδ ημο δζαδζηηφμο ςξ πδβή πθδνμθυνδζδξ ιέζς ηδξ εηιάεδζδξ
ααζζηχκ ηεπκζηχκ ηαζ ιεευδςκ (Απζιυνθςζδ Αηπαζδεοηζηχκ, 2013).
Πνδζζιμπμζήεδηακ δζάθμνεξ ζηναηδβζηέξ ιάεδζδξ, υπςξ: ηαηαζβζζιυξ ζδεχκ,
εκκμζμθμβζηυξ πάνηδξ, ενιδκεία εζηυκαξ, ζογήηδζδ, εεαηνζηυ παζπκίδζ, ιεθέηδ ζημ πεδίμ,
δδθαδή, μνβακςιέκδ εηπαζδεοηζηή επίζηερδ, ζοκέκηεολδ, ενςηδιαημθυβζμ, ενβαζία ζε
μιάδεξ, δζαεειαηζηυ ζπέδζμ ενβαζίαξ, επίθοζδ πνμαθήιαημξ. Ηέζς ηςκ παναπάκς
ζηναηδβζηχκ ιάεδζδξ επζηεφπεδηε ημ παζδί κα μδδβδεεί ζημ ζηάδζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ
βκχζδξ, δδθαδή, κα ιάεεζ πχξ κα ιαεαίκεζ, κα βίκεζ ζηακυ κα εθέβπεζ ηαζ κα αλζμθμβεί ηδ
δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζήξ ημο. Απίζδξ δζεοημθφκεδηε δ αθθδθμδζείζδοζδ ηαζ δ ακάπηολδ
αιθίδνμιδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ημο ζπμθείμο ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ, ηαεχξ ηαζ δ ζοιιεημπή ημο
ζπμθείμο ζηα ημζκςκζηά δνχιεκα. Απζπνυζεεηα μζ ιαεδηέξ ακέπηολακ ηζξ ζδέεξ ημοξ,
πνυααθθακ ηα εκδζαθένμκηά ημοξ, αοημπνμζδζμνίζηδηακ, πνμζδζυνζζακ ημ νυθμ ημοξ
ζηδκ μιάδα ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ζημ εονφηενμ πενζαάθθμκ (Οπμονβείμ Αεκζηήξ Λαζδείαξ ηαζ
Θνδζηεοιάηςκ, 2006α).
Λνςηεφμκηα νυθμ ζηδκ οθμπμίδζδ ημο πνμβνάιιαημξ έπαζλε δ δζενεοκδηζηή ιμνθή
δζδαζηαθίαξ, δ μπμία πνμζθένεηαζ ηονίςξ βζα ηδ ιεθέηδ εειάηςκ ημο θοζζημφ ηαζ ημο
ημζκςκζημφ ηυζιμο, δ εθανιμβή ηδξ μπμίαξ ζφιθςκα ιε ημκ Bruner ηαεζζηά ημοξ
ιαεδηέξ ζηακμφξ βζα αοηυκμιδ δζενεφκδζδ ηαζ ιάεδζδ ηαεχξ ηαζ δ μιαδμηεκηνζηή ζηδκ
απθή ηδξ ιμνθή εηαζνζηέξ μιάδεξ (ηςκ δφμ αηυιςκ) ηαζ ζηδκ ακεπηοβιέκδ ηδξ ιμνθή ιε
μιάδεξ ηςκ 3-5 αηυιςκ, μζ μπμίεξ επζθένμοκ ζηδ ζπμθζηή ιάεδζδ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ
παζδζχκ εεηζηά απμηεθέζιαηα, ζδζαίηενα ζημοξ ημιείξ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαζ βκςζηζηήξ
ακάπηολδξ. Απίζδξ πνδζζιμπμζήεδηακ ιμνθέξ ιζηηήξ δζδαζηαθίαξ, υπςξ δ
ενςημαπμηνζηζηή, δ επαβςβζηή – δζαθμβζηή ηαζ δ πανςεδηζηή, υπμο ιέζα απυ ενςηήζεζξ,
δζαθυβμοξ ηαζ πανςεήζεζξ ειπθέηεηαζ μ ιαεδηήξ ηαζ ακαθαιαάκεζ εκενβυηενμ νυθμ, μζ
μπμίεξ πνμεημζιάγμοκ ημ ιαεδηή βζα ηζξ ιμνθέξ ηςκ ιαεδημηεκηνζηχκ δζδαζηαθζχκ
(Ηαηζαββμφναξ, 2008: 429 - 433).
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2. Ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
2.1. Ε πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο
Ξμ πνυβναιια δζήνηεζε έλζ ιήκεξ, δδθαδή απυ ημκ Δεηέιανζμ ημο 2015 έςξ ημκ Ηάζμ ημο
2016. Λνυηεζηαζ βζα έκα ―project‖, πμο οθμπμζήεδηε ιέζς αζςιαηζηήξ, ζοκενβαηζηήξ,
δζενεοκδηζηήξ ηαζ δζαεειαηζηήξ δζαδζηαζίαξ (Ηαηζαββμφναξ, 2008). Λεδία ζφκδεζδξ ιε ηα
πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ηςκ ακηίζημζπςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ απμηέθεζακ δ Ηεθέηδ
Λενζαάθθμκημξ, δ Γθχζζα, δ Φοζζηή Ώβςβή, δ Ώζζεδηζηή Ώβςβή ηαζ μζ Θέεξ Ξεπκμθμβίεξ
(ΞΛΑ). Γ πνμκζηή ελέθζλδ ημο πνμβνάιιαημξ αημθμφεδζε ηδκ πμνεία: δζενεφκδζδ εέιαημξ,
ζοθθμβή πθδνμθμνζχκ, επελενβαζία, οθμπμίδζδ δνάζεςκ, επζζηέρεςκ, πανμοζίαζδ,
δδιμζζμπμίδζδ. Νοβηεηνζιέκα ημκ πνχημ ιήκα έβζκε δ επζθμβή ημο εέιαημξ ηαζ άνπζζε δ
δζενεφκδζή ημο. Ώημθμφεδζε ημ δεφηενμ ιήκα δ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ,
απμθαζίζεδηακ μζ δνάζεζξ πμο εα πναβιαημπμζμφκηακ ηαζ άνπζζε δ οθμπμίδζή ημοξ. Ξμκ
ηνίημ ηαζ ηέηανημ ιήκα, ηαοηυπνμκα ιε ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ δνάζεςκ, άνπζζε δ δδιζμονβία
ημο οθζημφ πανμοζίαζδξ ημο πνμβνάιιαημξ. Ξμκ πέιπημ ιήκα μθμηθδνχεδηακ μζ δνάζεζξ
ηαζ υθμζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ πνμεημζιάζηδηακ βζα ηδκ ηεθζηή πανμοζίαζδ ηαζ
δδιμζζμπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο πνμβνάιιαημξ, πμο έβζκε ημκ έηημ ιήκα.
2.2. Δξαζηεξηφηεηεο
Εαηά ηδ δζάνηεζα ημο πνμβνάιιαημξ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ δδιζμφνβδζακ μιάδεξ
ενβαζίαξ ηαζ αζπμθήεδηακ ιε δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ: Ένεοκα ηαζ ζοθθμβή ζζημνζχκ,
ιφεςκ ηαζ παναδυζεςκ ζπεηζηχκ ιε ηα γχα. Νοβηέκηνςζδ εηθνάζεςκ ηαζ ηαηαβναθή
ημοξ, πμο ζοζπεηίγμοκ ακενχπζκεξ ζοιπενζθμνέξ ιε παναηηδνζζηζηά γχςκ, βζα
πανάδεζβια ―Γνήβμνμξ ζακ θαβυξ‖, ―Λμκδνυξ ζακ αθεπμφ‖, ―Λενπαηά ζακ πεθχκα‖ η.ά.
(Γθχζζα ηαζ Ηεθέηδ Λενζαάθθμκημξ). Νοβηέκηνςζδ αζκζβιάηςκ ηαζ πανμζιζχκ ηαζ
εζημκμβνάθδζή ημοξ, υπςξ ―Ώπυ πάκς ζακ ηδβάκζ, απυ ηάης ζακ ααιαάηζ. Ξζ είκαζ;‖, ―Δομ
βάζδανμζ ιαθχκακε ζε λέκμ απονχκα‖ η.ά. (Γθχζζα – Λανάδμζδ – Ώζζεδηζηή Ώβςβή).
Δδιζμονβία ζοθθμβχκ, βζα πανάδεζβια μζηνάηςκ ηαζ ημποθζχκ. Εαηαζηεοέξ ιζηνχκ γχςκ
ιε πδθυ ή πθαζηεθίκδ ή γοιάνζ ηαζ δ έηεεζή ημοξ (Ώζζεδηζηή Ώβςβή). Δδιζμονβία
ηανηεπζημθθήζεςκ (ημθάγ), δδθαδή, ζοβηέκηνςζδ εζηυκςκ ηαζ ζπεδίςκ απυ πενζμδζηά ηαζ
εθδιενίδεξ ηαζ δδιζμονβία μιαδζηχκ ηανηεπζημθθήζεςκ. Αηιάεδζδ ηναβμοδζχκ, δδθαδή
άημοζακ, ηναβμφδδζακ ηαζ πυνερακ παναδμζζαηά ηναβμφδζα, βζα πανάδεζβια ―Ήηακ έκαξ
βάζδανμξ ιε ιεβάθα αοηζά‖ (Λανάδμζδ - Ώζζεδηζηή Ώβςβή ηαζ Φοζζηή Ώβςβή). Ένεοκα,
ηαηαβναθή, επζθμβή ηαζ ακααίςζδ παναδμζζαηχκ θαπκζζιάηςκ ηαζ παζπκζδζχκ ιε εέια
ηα γχα, υπςξ ημ θάπκζζια απυ ηδ Νπάνηδ ―΄Ακα, δφμ, ηνία ηαζ απυ ηάης δεηαηνία, ...‖ ηαζ
ημ παζπκίδζ απυ ηδκ Εφπνμ ―Κ θφημξ ηαζ η΄ ανκί‖ (Λανάδμζδ – Φοζζηή Ώβςβή). Θεαηνζηυ
παζπκίδζ – Λακημιίια, υπςξ ―Λαίνκς ζοκέκηεολδ απυ έκα γχμ‖ ―Ώβχκεξ δνυιμο γχςκ‖
η.ά. ηαζ ηαηαζηεοή ημφηθαξ βζα ημοηθμεέαηνμ, βζα πανάδεζβια ιε ηάθηζεξ, άζπνδ ηάθηζα
βζα ημ ανκί ηαζ ιαφνδ βζα ημκ θφημ (Ώζζεδηζηή Ώβςβή). Δδιζμονβία εζηαζηζηχκ ένβςκ
ειπκεοζιέκςκ απυ ηδ θασηή ηέπκδ, υπςξ ηαηαζηεοή πάνηζκμο πμοθζμφ ιε ζπέδζα ένβςκ
θασηήξ ηέπκδξ, ηα μπμία εηηίεεκηαζ ζε θαμβναθζηά ιμοζεία, ένεοκα ιέζς δζαδζηηφμο ηαζ
επίζηερδ ζε θαμβναθζηυ ιμοζείμ ―ιεθέηδ ζημ πεδίμ‖ (Λανάδμζδ - Ώζζεδηζηή Ώβςβή ΞΛΑ). Πνήζδ οπμθμβζζηχκ βζα ακάβκςζδ ηαζ βναθή (word), ζοθθμβή πθδνμθμνζχκ
ενεοκχκηαξ ζημ δζαδίηηομ, βζα ηδ θφζδ ζηαονυθελςκ, δδιζμονβδιέκςκ ιε ημ πνυβναιια
Hot potatoes ηαζ δδιζμονβία ζπεηζημφ power point πανμοζίαζδξ ημο πνμβνάιιαημξ (ΞΛΑ).
Λανμοζίαζδ ημο πνμβνάιιαημξ ζηδ ζπμθζηή ημζκυηδηα ηαζ ζηδκ εονφηενδ ημζκςκία ιε
έηεεζδ ένβςκ, ακααίςζδ θαπκζζιάηςκ ηαζ παζπκζδζχκ, ηναβμφδζα ηαζ ζπεηζηυ εεαηνζηυ
δνχιεκμ (Άκμζβια ημο ζπμθείμο ζηδκ ημζκςκία).
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Οθζηυ απυ ηδκ πανμοζίαζδ ημο πνμβνάιιαημξ είκαζ ακανηδιέκμ ζε ζπεηζηή
ζζημζεθίδα ηδξ Δζεφεοκζδξ Λνςημαάειζαξ Αηπαίδεοζδξ Ώκαημθζηήξ Θεζζαθμκίηδξ –
Νπμθζηέξ Δναζηδνζυηδηεξ – Λμθζηζζηζηά Θέιαηα – Ώκαημζκχζεζξ Λμθζηζζηζηχκ Θειάηςκ –
Νπμθείμ ηαζ Λμθζηζζιυξ 2016 (14/7/2016) – Νπμθείμ ηαζ Λμθζηζζιυξ 2016 (Λανμοζίαζδ –
Δδιμζζμπμίδζδ δνάζεςκ – Άκμζβια ημο ζπμθείμο ζηδκ ημζκςκία).
2.3. Γλδεηθηηθή επηινγή ιαρληζκάησλ θαη παηρληδηψλ
Ακδεζηηζηά ακαθένμοιε παναδμζζαηά θαπκίζιαηα ηαζ παζπκίδζα ζπεηζηά ιε γχα, ηα μπμία
ζοιπενζθήθεδηακ ζημ πανυκ πνυβναιια, υπςξ ημ θάπκζζια απυ ημ Εζθηίξ ―Ξζίνζ, ηζίνζ
πμφπμοθμ ηαζ ζηαθζδμημφημοηζμ, παίνκεζ δ βάηα ημ ημκηάνζ ηαζ πηοπά ημκ αβεθάνδ. - Ξζ
ιμο δίκεζξ αβεθάνδ; - Θέθς ιπα, εέθς λα, εέθς ηυηηζκδ θςηζά, κα θςθζάζς ηα παζδζά
ιμο, ίζα ίζα ιε η‘ αοηζά ιμο.‖ ηαεχξ ηαζ ημ θάπκζζια απυ ηδ Παθηζδζηή ―Γθζακυξ,
ιπζιπζθζακυξ, ιπζιπίθα, ιπζθζμηάβημξ, ιε ημ ζπαεί, ιε ημ βοαθί, ιε ηδξ εθζάξ ημ θφθθμ,
ηζαηχκς πέκηε πένδζηεξ ηαζ πέκηε πενδζημφδζα, αάνεζ ηθείζε ημ βενάηζ ηζ έαβα ζο, ανε
βμονθμιάηδ.‖ Ώπυ ηα παζπκίδζα επζθέπεδηακ ηαζ ζοιπενζθήθεδηακ ζημ πνυβναιια ηα
ελήξ δέηα: ―Γ πεηαθμφδα‖ απυ ημ Εζθηίξ, ―Γ ημοημοαάβζα‖ απυ ηδκ Ενήκδ ηδξ Η. Ώζίαξ,
―Λενπαηχ εζξ ημ δάζμξ ή Ζφηε, θφηε είζαζ εδχ;‖ πακεθθήκζμ, ―Γ αθεπμφ ή Λζάκς λφθμ‖ απυ
ηδκ Ήπεζνμ, ―Ξμ πμοθί επέηαλε‖ απυ ηδκ Εφπνμ, ―Γ βάθζζζα‖ απυ ηδ Ηάκδ, ―Λεηάεζ, πεηάεζ
μ βάζδανμξ‖, πακεθθήκζμ, ―Γ ιέθζζζα ή Ηπζγ‖, πακεθθήκζμ ηαζ παναθθαβή Δςδεηακήζμο,
―Κ ζαθίβηανμξ‖ πακεθθήκζμ, ―Γ βάηα ηαζ μ πμκηζηυξ‖ πακεθθήκζμ, ―Κ θφημξ ηαζ η‘ ανκί‖ απυ
ηδκ Εφπνμ (Ξανζμφθδ, 1979: 10-12, 19-20, 41-44, 47, 55, 105-107, 109). Εαηααθήεδηε
πνμζπάεεζα ηα παναδμζζαηά θαπκίζιαηα ηαζ παζπκίδζα κα είκαζ ακηζπνμζςπεοηζηά
δζαθυνςκ πενζμπχκ ηδξ παηνίδαξ ιαξ, ηαεχξ επίζδξ ηδξ Ηζηνάξ Ώζίαξ ηαζ ηδξ Εφπνμο.
2.4. Γπέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
Απέηηαζδ ημο πνμβνάιιαημξ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ δ ένεοκα, δ ηαηαβναθή, δ επζθμβή ηαζ
δ πανμοζίαζδ παζπκζδζχκ θοζζηήξ αβςβήξ, ηαθθζηεπκζηήξ έηθναζδξ, παζπκζδζχκ ιε ηίκδζδ,
ηα μπμία ακαθένμκηαζ ζε γχα, ιέζς ζπεηζηήξ ιε ημ εέια αζαθζμβναθίαξ, υπςξ επίζδξ δ
βκςνζιία ιε παζπκίδζα άθθςκ πςνχκ ηαζ δ ζφβηνζζδ ιε αοηά ηδξ δζηήξ ημοξ πχναξ.
Οπάνπμοκ ανηεηά παζπκίδζα ζπεηζηά ιε ηα γχα, ηα μπμία ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ
δναζηδνζυηδηεξ επέηηαζδξ ημο πανυκημξ πνμβνάιιαημξ. Ακδεζηηζηά ακαθένμοιε
―Πμνεφμκηαξ ιε άθμβα‖, παζπκίδζ ηαθθζηεπκζηήξ έηθναζδξ, ―Θέαηνμ γχςκ‖, παζπκίδζ
ηαθθζηεπκζηήξ έηθναζδξ, ―Γ αθμβμάιαλα‖, παζπκίδζ θοζζηήξ αβςβήξ, ―Πανμφιεκα
θαβμοδάηζα‖, παζπκίδζ θοζζηήξ αβςβήξ, ―Ζαβμοδάηζα‖, παζπκίδζ θοζζηήξ αβςβήξ, ―ΐμθή
εκάκηζα ζε εθάθζ πμο ηνέπεζ‖, παζπκίδζ θοζζηήξ αβςβήξ, ―Γ βάηα ηαζ ημ πμκηίηζ‖, παζπκίδζ
ιε ηίκδζδ, ―Γ ιαιά Πήκα‖, παζπκίδζ ιε ηίκδζδ,―Κζ ηνέθεξ ηςκ γχςκ‖, παζπκίδζ ιε ηίκδζδ, ―Κ
πυθειμξ ηςκ πμοθζχκ‖, παζπκίδζ ιε ηίκδζδ (Batllori, 2003α: 56; Batllori, 2003α: 24, 44;
Μακημφθμθ, 1989: 134-135, 142-143, 210-211; Wiertsema,1991: 54-55, 93, 101).
2.5. Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
Γ αλζμθυβδζδ ημο πνμβνάιιαημξ αημθμφεδζε ηδκ ελήξ πμνεία: ανπζηή ή δζαβκςζηζηή,
δζαιμνθςηζηή, ηεθζηή ηαζ αοεεκηζηή. Εαηά ηδκ ανπζηή ή δζαβκςζηζηή αλζμθυβδζδ ιέζς
ημο ηαηαζβζζιμφ ηςκ ζδεχκ επζδζχπεδηε μ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ βκχζεςκ, ηςκ ειπεζνζχκ
ηαζ ηςκ δοζημθζχκ, χζηε κα πνμζανιμζηεί ακάθμβα δ δζδαζηαθία. Γ δζαιμνθςηζηή
αλζμθυβδζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζδαζηαθίαξ πνδζζιμπμζήεδηε ςξ δείηηδξ ηνμπμπμίδζδξ
ημο ζπεδζαζιμφ ηδξ δζδαηηζηήξ ιεευδμο αθθά ηαζ ηδξ πνμκζηήξ επέηηαζδξ ηςκ ενβαζζχκ,
χζηε κα οθμπμζδεμφκ μζ επζδζςηυιεκμζ ζηυπμζ. Νοβηεηνζιέκα ιέζς ηδξ παναηήνδζδξ ηαζ
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ηαηαβναθήξ ζε διενμθυβζμ ηδξ ακηαπυηνζζδξ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ μδδβίεξ ημο
εηπαζδεοηζημφ, ζημκ ηνυπμ ζοκενβαζίαξ, ζημ πχξ πνδζζιμπμζήεδηακ μζ πδβέξ, ζημ πχξ
πανμοζζάζηδηακ μζ ενβαζίεξ, ζημ ακ άθθαλακ ηάπμζεξ ηαεδιενζκέξ ζοκήεεζεξ. Απίζδξ
επζδζχπεδηε δ εηιαίεοζδ ημο ηνυπμο ζηέρδξ ηαζ ενβαζίαξ ηςκ ιαεδηχκ ιέζς
ενςηήζεςκ ημο ηφπμο ―Λχξ εα ράλεζξ βζα ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο πνεζάγεζαζ;‖, ―Ξζ ζηέθηεζαζ
βζα ημ γήηδια πμο δμοθεφεζξ;‖, ―Ξζ έηακεξ ζηδκ ανπή ηαζ ηζ ζηδ ζοκέπεζα;‖ ηαζ άθθεξ
ζπεηζηέξ ενςηήζεζξ. Εαηά ηδκ ηεθζηή αλζμθυβδζδ επζδζχπεδηε κα δζαπζζηςεεί ηαηά πυζμ
επζηεφπεδηακ μζ ανπζημί ζηυπμζ ηυζμ ζε επίπεδμ ηάλδξ αθθά ηαζ ζε αημιζηυ επίπεδμ ηάεε
ιαεδηή. Νοβηεηνζιέκα ιέζς ηδξ ζογήηδζδξ ―Λχξ θηάζαιε ςξ εδχ;‖ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ
ιαεήηνζεξ έιαεακ κα αλζμθμβμφκ ηδ δμοθεζά ημοξ (αοημαλζμθυβδζδ) αθθά ηαζ ηδ δμοθεζά
ηδξ μιάδαξ ημοξ. Πνδζζιμπμζήεδηακ ενςηήζεζξ ημο ηφπμο ―Ξζ ιαξ άνεζε;‖, ―Ξζ ιαξ
δοζηυθερε;‖, Λχξ ηα ιεθεηήζαιε;‖, ―Ξζ εέθμοιε κα ηναηήζμοιε απυ υζα ιεθεηήζαιε;‖, ―Ξζ
άθθμ εέθμοιε κα ιεθεηήζμοιε;‖ ηαζ άθθεξ ζπεηζηέξ ενςηήζεζξ. Γ αοεεκηζηή αλζμθυβδζδ
ζηδνίπεδηε ζημ θάηεθμ ενβαζζχκ ημο ιαεδηή/ ηδξ ιαεήηνζαξ, υπμο ιέζα απυ ηα ένβα
ημο παζδζμφ θάκδηε δ ελεθζηηζηή πμνεία ηδξ ενβαζίαξ, μζ βκχζεζξ πμο απμηηήεδηακ, δ
ζοκενβαζία ηαζ δ ζοιιεημπή ημο μζ απυρεζξ ηαζ μζ αλίεξ πμο οζμεέηδζε (Οπμονβείμ Αεκζηήξ
Λαζδείαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ, 2006α:17, 18; 2006α: 16-20).
3. Οπκπεξάζκαηα
Ηέζς ημο πανυκημξ πνμβνάιιαημξ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ πνμζέββζζακ ηδ θασηή
πανάδμζδ, απέηηδζακ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ, ημζκςκζημπμζήεδηακ ηαζ ελμζηεζχεδηακ ιε
ηδ κέα ηεπκμθμβία. Νοβηεηνζιέκα ιέζς ζημζπείςκ ηδξ εθθδκζηήξ θασηήξ πανάδμζδξ
(ιφεμοξ, πανμζιίεξ, αζκίβιαηα, θαπκίζιαηα, παζπκίδζα η.ά.) ηαηάθενακ κα ηαθθζενβήζμοκ
ημκ πνμθμνζηυ ηαζ ημ βναπηυ θυβμ, κα εηθναζημφκ ιε ημ ηναβμφδζ ηαζ ηδκ ηίκδζδ, κα
ακαπηφλμοκ ηδκ μιαδζηυηδηα, ηδ ζοκενβαζία, ηδκ αοημπεζεανπία, ημ ζεααζιυ, ηδκ
επζημζκςκία, κα ακαπηφλμοκ ηζκδηζηέξ δελζυηδηεξ, έιαεακ κα ηδνμφκ ημοξ ηακυκεξ,
ζοκεζδδημπμίδζακ ηδκ έκκμζα ημο αηυιμο ηαζ ηδξ μιάδαξ, ακάπηολακ ηδ θακηαζία ηαζ ηδ
δδιζμονβζηυηδηά ημοξ. Απζπθέμκ ακάπηολακ εεηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζηδ πνήζδ ηδξ κέαξ
ηεπκμθμβίαξ (δδιζμονβία πμθοιεζζηήξ εθανιμβήξ πανμοζίαζδξ ηδξ ενβαζίαξ ημοξ, θφζδ
δθεηηνμκζηχκ ζηαονυθελςκ, ηάκμκηαξ ένεοκα ζημ δζαδίηηομ βζα ζοθθμβή πθδνμθμνζχκ
η.ά.). Ακ ηαηαηθείδζ, ηαηάθενακ βκςνίγμκηαξ ηδκ εθθδκζηή πμθζηζζιζηή πανάδμζδ κα
ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηδ ζηεκή ζπέζδ ημο πενζαάθθμκημξ (πακίδα) ιε ηδκ ηαεδιενζκή
δναζηδνζυηδηα ημο ακενχπμο ηαεχξ επίζδξ κα πανμφκ ηαζ κα εηθναζημφκ δδιζμονβζηά.
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Ναξάξηεκα
Γλδεηθηηθέο εξγαζίεο πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
Ναηρλίδη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο
Κ βασδανάημξ - Ν‘ έκα ιεβάθμ πανηυκζ ζπεδζάγμοιε έκα βασδανάημ. Εμθθάιε ημ βασδανάημ
ζημκ ημίπμ ή ζημκ πίκαηα ηδξ ηάλδξ ιε ηαζκία δζπθήξ υρδξ. Δδιζμονβεί ηάεε παζδί ηδ δζηή
ημο μονά ιε πανημημπηζηή ηαζ ημθάγ. Έκα έκα παζδί παίνκεζ ηδκ μονίηζα ημο ηαζ ιε δειέκα
ιάηζα πνμζπαεεί κα ημθθήζεζ ηδκ μονίηζα ζημ ζςζηυ ζδιείμ ημο βασδανάημο (πίζς απυ
ηάεε μονίηζα οπάνπεζ αοημηυθθδηδ ηαζκία δζπθήξ υρδξ). Θζηδηήξ είκαζ ημ παζδί πμο δ
μονίηζα ημο ηυθθδζε υζμ πζμ ημκηά βίκεηαζ ζημ ζςζηυ ζδιείμ ημο βασδανάημο.

Γηθόλα 1. Κ βασδανάημξ
Ηαηαζθεπή
Ζφημξ ηαζ ανκί - Εμφηθα βζα ημοηθμεέαηνμ ιε ηάθηζα - Οθζηά: ιία ηάθηζα θεοηή, ιία
ηάθηζα ιαφνδ, ιαθθί πθελίιαημξ (θεοηυ ηαζ ιαφνμ), ηέζζενα ημοιπζά (ιαφνα ηαζ θεοηά),
ααιαάηζ, θφθθα αθνχδδ πεζνμηεπκίαξ (ιαφνμ ηαζ θεοηυ), ηυθθα, ραθίδζ

Γηθόλα 2. Ζφημξ ηαζ ανκί
Ναηρλίδη ζηελ απιή
Γ πεηαθμφδα – Ηε θάπκζζια επζθέβμκηαζ δ πεηαθμφδα ηαζ μ εθεοεενςηήξ. Ξα παζδζά
ζπδιαηίγμοκ ηφηθμ βφνς απυ ηδκ πεηαθμφδα. Κ εθεοεενςηήξ βονίγεζ βφνς απυ ημκ ηφηθμ
ηαζ ζοκμιζθά ιε ηδκ πεηαθμφδα ηναβμοδχκηαξ : ―- Λμφ είζαζ πεηαθμφδα; - Αίιαζ ιέζα ζημ
ηθμοαάηζ. - Γζα έαβα κα ζε δμφιε; - Αίκαζ ρδθυξ μ ημίπμξ; - Γηνειίγς έκακ ημίπμ. - Δε θηάκεζ
ιυκμ έκαξ. - Γηνειίγς ηζ άθθμ ημίπμ. - Δε θηάκμοκ ιυκμ δφμ. - Γηνειίγς άθθμ ημίπμ. η.μ.η.‖
Εάεε θμνά πμο μ εθεοεενςηήξ θέεζ: ―-Γηνειίγς ηζ άθθμ ημίπμ‖ πηοπάεζ ζηδκ πθάηδ έκα
απυ ηα παζδζά ημο ηφηθμο, ημ μπμίμ πνέπεζ κα αβεζ απυ ημ παζπκίδζ. Κ ηφηθμξ ιζηναίκεζ
ζοκεπχξ, ιέπνζ δ πεηαθμφδα κα εθεοεενςεεί. θα ηα παζδζά ηδκ ηνζβονίγμοκ
ηναβμοδχκηαξ: ―Θάηδ, δ πεηαθμφδα, εθεοεενχεδηε!‖.
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Γηθόλα 3. Γ πεηαθμφδα
Γλδεηθηηθό θύιιν εξγαζίαο - γλσξηκίαο κε ην παξαδνζηαθό παηρλίδη
―Γ Γάθζζζα‖ απυ ηδ Ηάκδ
1μ Δδιμηζηυ πμθείμ Πεναίαξ
πμθζηυ έημξ: 2015 - 2016
Ειενμιδκία: ... - ... - 2016
Σάλδ:_______
Οκμιαηεπχκοιμ:_______________________________

ΠΑΡΑΔΟΖΑΗΟ ΠΑΖΥΚΖΔΖ ΑΠΟ ΣΕ ΙΑΚΕ
“Ε βάθζζζα (βαθμπμφθα)”














Ηε θάπκζζια επζθέβεηαζ δ ―βάθζζζα‖.
Ξα παζδζά ζπδιαηίγμοκ ηφηθμ ιε ηδ ―βάθζζζα‖ ζηδ ιέζδ.
Ξα παζδζά θςκάγμοκ: ―Εθμο, ηθμο, ηθμο!‖ ηαζ βονίγμοκ βφνμ βφνμ.
Γ ―βάθζζζα‖ ζδηχκεζ ηα πένζα ηαζ θςκάγεζ:
―Δείληε ιμο ηδ βθχζζα ζαξ!‖
Ξα παζδζά ζηαιαημφκ ηαζ δείπκμοκ ηδ βθχζζα ημοξ.
Ώκ δ ―βάθζζζα‖ πεζ: ―ΐαιαάηζ δ βθχζζα ζαξ‖,
ηα παζδζά ελαημθμοεμφκ κα βονίγμοκ.
Ώκ δ ―βάθζζζα‖ πεζ: ―Νημοθδηάηζ δ βθχζζα ζαξ‖,
ηα παζδζά εα πνέπεζ κα ηαείζμοκ ηάης.
Ξμ παζδί πμο εα ιείκεζ υνεζμ πάκεζ ηαζ ημο επζαάθθεηαζ ιζα ηζιςνία,
π.π. κα ιζιδεεί έκα γχμ.
ΔΧΓΡΑΦΖΔΧ ΣΟ ΠΑΡΑΔΟΖΑΗΟ ΠΑΖΥΚΖΔΖ
“Ε βάθζζζα (βαθμπμφθα)”
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Γπηινγή ζηειερώλ εθπαίδεπζεο: Ιηα άζθεζε
δεκνθξαηίαο, αμηνθξαηίαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ θξάηνπο
Ζσάλλεο Πίγθαο
Τπ. Δζδάηηςν Πακεπζζηδιίμο Θεζζαθίαξ
itigas@msn.com

Νεξίιεςε
Λανά ηζξ επακαθαιαακυιεκεξ ακαιμνθχζεζξ ηςκ ζοζηδιάηςκ επζθμβήξ ζηεθεπχκ εηπαίδεοζδξ
πμο δμηζιάγμκηαζ ζηδκ Αθθάδα, δ αιθζζαήηδζδ ηδξ αλζμπζζηίαξ ηςκ ζπεηζηχκ δζαδζηαζζχκ
παναιέκεζ δζάποηδ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηφηθμοξ. Απζπθέμκ, ηα παναηηδνζζηζηά ημο ζφβπνμκμο
εηπαζδεοηζημφ δβέηδ ηαζ μ ακαααειζζιέκμξ νυθμξ ημο ζηδκ πμνεία δζεηδίηδζδξ εκυξ κέμο,
εθηοζηζημφ ηαζ απμηεθεζιαηζημφ ζπμθείμο, υπςξ πνμζδζμνίγμκηαζ απυ ηδ δζεεκή επζζηδιμκζηή
ένεοκα, θαίκεηαζ κα ιδκ επδνεάγμοκ ζδιακηζηά ηδ δζαιυνθςζδ ηςκ ηακμκζζηζηχκ δζαηάλεςκ βζα
ηδκ ακάδεζλδ ηςκ ζηεθεπχκ ζηδκ Αθθάδα. Γ ενβαζία αοηή, επζπεζνχκηαξ ημκ απεβηθςαζζιυ απυ
ημκ ηφηθμ ζδεχκ πμο δζαιμνθχεδηε ζε πνμδβμφιεκεξ πενζυδμοξ, απμζημπεί ζηδ ζηζαβνάθδζδ
εκυξ ιυκζιμο ηαζ αλζυπζζημο πθαζζίμο επζθμβήξ εηπαζδεοηζηχκ δβεηχκ, ζημ επίηεκηνμ ημο μπμίμο
ανίζηεηαζ δ εεζιμεέηδζδ ημο Αεκζημφ Ηδηνχμο Οπμρδθίςκ Νηεθεπχκ Αηπαίδεοζδξ (ΑΗΟΝΑ). Γ
πνυηαζδ ααζίγεηαζ ζηδ ζφκεεζδ ειπεζνζχκ πμο ακηθμφκηαζ απυ λέκα εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα ηαζ
απμηεθεζιάηςκ δζεεκχκ ενεοκχκ, ιε ηζξ ακαβηαίεξ πνμζανιμβέξ ζηα δεδμιέκα ηδξ εθθδκζηήξ
πναβιαηζηυηδηαξ.
Θέμεηο θιεηδηά: επζθμβή ζηεθεπχκ εηπαίδεοζδξ, εηπαζδεοηζηή δβεζία, εηπαζδεοηζηή δζμίηδζδ,
δζεοεοκηέξ ζπμθείςκ

1. Γηζαγσγή
Γ ζπμθζηή απμηεθεζιαηζηυηδηα, ζημ ιέηνμ πμο ιπμνεί κα απμηζιδεεί ιε αάζδ
πνμδζαβεβναιιέκμοξ ζηυπμοξ, υπςξ επζδζχηεηαζ ιε ένεοκεξ ημπζημφ, οπενημπζημφ ηαζ
δζεεκμφξ παναηηήνα (π.π. πνυβναιια ημο ΚΚΝΏ βζα ηδ Δζεεκή Ώλζμθυβδζδ Ηαεδηχκ –
PISA), πμζηίθθεζ ζδιακηζηά ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ πςνχκ βζα ηζξ μπμίεξ οπάνπμοκ ζπεηζηά
ζημζπεία (OECD, 2013). ξ επαηυθμοεμ ηδξ δζαπίζηςζδξ αοηήξ, δ δζεεκήξ ένεοκα
ζηνέθεηαζ ζηδ δζενεφκδζδ ημο ααειμφ ζημκ μπμίμ δ εηπαζδεοηζηή επζηοπία ηαζ μνζζιέκεξ
απυ ηζξ ζπεηζηέξ πμθζηζηέξ λεπενκμφκ ηα ζδζαίηενα πμθζηζζιζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ
πςνχκ ηαζ επδνεάγμκηαζ ηαζ απυ παναιέηνμοξ πμο δζαιμνθχκμκηαζ απυ ηζξ επζθμβέξ
υζςκ αζπμθμφκηαζ ιε ηα εηπαζδεοηζηά πνάβιαηα. Ηεηαλφ ηςκ ααζζηχκ παναβυκηςκ πμο
ελεηάγμκηαζ βζα ηδκ επίδναζή ημοξ ζηδ ζπμθζηή απμηεθεζιαηζηυηδηα είκαζ δ εηπαζδεοηζηή
δβεζία (Schleicher, 2012).
Γ δβεζία, ςξ δζαδζηαζία επζννμήξ πμο αζηείηαζ ζε ακενχπμοξ ή ηαζ ημζκςκζηέξ
μιάδεξ (Yukl, 2010) ακαβκςνίγεηαζ ςξ έκαξ απυ ημοξ ααζζηυηενμοξ πανάβμκηεξ πνμυδμο
ηαζ αεθηίςζδξ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ζηδ ζφβπνμκδ εηπαίδεοζδ (Townsend, 2007).
Λανυηζ ςξ έκκμζα ζοιπζέζηδηε ζημ πανεθευκ ιεηαλφ ηδξ δζαπείνζζδξ (management) ηαζ
ηδξ δζμίηδζδξ (administration), ζήιενα δζαηνίκεηαζ ςξ ιία απυ ηζξ ηνεζξ δζαζηάζεζξ ημο
νυθμο πμο ακαθαιαάκμοκ ηα ζηεθέπδ ηδξ εηπαίδεοζδξ – πένα απυ ηδ δζεηπεναίςζδ ηδξ
ηαεδιενζκυηδηαξ ηαζ ηδκ εθανιμβή βναθεζμηναηζηχκ ηακυκςκ – πμο είκαζ δ ορδθή
απμζημθή ηδξ ζοκεπμφξ αεθηίςζδξ ημο πνμζςπζημφ, ηςκ επζδυζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηδξ
εζηυκαξ ημο ζπμθείμο (Dimmock, 1999).
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Κ νυθμξ ημο δζεοεοκηή ζπμθείμο, ηαηά ηφνζμ θυβμ, αθθά ηαζ βεκζηυηενα ηάεε
εηπαζδεοηζημφ ζηεθέπμοξ πμο ακαθαιαάκεζ μνβακςηζηέξ ηαζ ηαηεοεοκηζηέξ ανιμδζυηδηεξ,
ιεηααάθθεηαζ δζανηχξ, ηαεχξ αολάκμκηαζ μζ απαζηήζεζξ ηςκ ηναηχκ ηαζ ηςκ ημζκςκζχκ
βζα ηαθφηενδ επίηεολδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηυπςκ ηαζ ηαεχξ παναπςνείηαζ ιεβαθφηενδ
αοημκμιία ζηα ζπμθεία βζα ημκ ζπεδζαζιυ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ
πυνςκ (Christie et al., 2009· National Association of Secondary School Principals & National
Association of Elementary School Principals, 2013). Κ δβεηζηυξ αοηυξ νυθμξ οπενααίκεζ
πθέμκ ημ ζηεκυ πθαίζζμ ηδξ δζαπείνζζδξ. Ξα εηπαζδεοηζηά ζηεθέπδ, ζηδ ζφβπνμκδ
πναβιαηζηυηδηα, ηαθμφκηαζ κα επεηηείκμοκ ηδ δνάζδ ημοξ ζε έκα εονφηενμ πεδίμ
ανιμδζμηήηςκ, δζεηδζηχκηαξ ιυκζιδ πνυζααζδ, βζα υθμοξ, ζε πνμβνάιιαηα
επαββεθιαηζηήξ ακάπηολδξ ηαζ έπμκηαξ δζανηχξ ζημ ηέκηνμ ηςκ επζδζχλεχκ ημοξ ηδ
ζοκεπή αεθηίςζδ ημο ζπμθείμο ηαζ ηςκ επζδυζεςκ ηςκ ιαεδηχκ (Hoy & Miskel, 2008·
Lunenburg & Ornstein, 2008· Schleicher, 2012).
Ξα ζφβπνμκα ζηεθέπδ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ζε μνζζιέκεξ πχνεξ, ηαημνεχκμοκ κα
ακηαπμηνζεμφκ ιε ζηακμπμζδηζηή επζηοπία ζημκ κέμ νυθμ ημοξ, ιε άιεζεξ ακηακαηθάζεζξ
ηαζ ζηα εηπαζδεοηζηά απμηεθέζιαηα πμο ηαηαβνάθμκηαζ (OECD, 2013). Κζ ιεθέηεξ ηςκ
πναηηζηχκ πμο αημθμοεμφκηαζ ζηα εηπαζδεοηζηά αοηά ζοζηήιαηα βζα ημκ ηνυπμ
επζθμβήξ ηςκ ζηεθεπχκ απμηαθφπημοκ ςξ ημζκυ ζημζπείμ ημκ ζοκδοαζιυ ορδθχκ
απαζηήζεςκ ηαζ αλζυπζζηςκ ζηαεενχκ δζαδζηαζζχκ.
1.1. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηειέρνπο
Γ ζογδημφιεκδ πνμζεήηδ ανζειδηζηά πενζζζυηενςκ ηαζ πμζμηζηά πζμ ζφκεεηςκ
απαζηήζεςκ ηςκ ημζκςκζχκ, ςξ πνμξ ημ παναβυιεκμ ένβμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δβεηχκ,
ζηα εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα ημο δοηζημφ ηυζιμο (Goodwin et al., 2005· Harrison & Killion,
2007· Leithwood et al., 2008· Van Roekel, 2008), έπεζ δνμιμθμβήζεζ, ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ιζα
ακαζφκεεζδ ημο πθέβιαημξ ηςκ πνμζυκηςκ πμο πνέπεζ κα δζαεέημοκ ηα ζοβηεηνζιέκα
ζηεθέπδ. Ξα πνμζυκηα αοηά, πανυηζ ηαηά πενίπηςζδ ιπμνεί κα πενζβνάθμκηαζ ηαζ κα
ζενανπμφκηαζ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, ζηδκ Αονχπδ, ηδ ΐυνεζα Ώιενζηή ηαζ ηδκ ηεακία
είκαζ, βεκζηά, ημζκά ηαζ ηέημζα πμο ιπμνμφκ κα ηαηδβμνζμπμζδεμφκ ζε ηνεζξ δέζιεξ. Ώοηέξ
ακαθένμκηαζ ακηίζημζπα ζηδκ επαββεθιαηζηή ζοβηνυηδζδ, ημ δβεηζηυ πνμθίθ ηαζ ηζξ
δζμζηδηζηέξ ζηακυηδηεξ πμο ζοκοπάνπμοκ ηαζ ζοβηνμημφκ απυ ημζκμφ ηδκ πνμζςπζηυηδηα
ημο ζηεθέπμοξ (αθ. πίκαηα 1) (AITSL, 2014· European Commission/EACEA/Eurydice, 2013·
National Policy Board for Educational Administration, 2015).
Νίλαθαο 7: Ησδηθνπνίεζε βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζύγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνύ
ζηειέρνπο
Απαββεθιαηζηά παναηηδνζζηζηά Γβεηζηά παναηηδνζζηζηά
− Ορδθή ηαηάνηζζδ
− Αιπεζνία
− Λνμζακαημθζζιυξ ζηδκ
Απαββεθιαηζηή ακάπηολδ
− Εαεμδδβδηζηέξ ζηακυηδηεξ
− Δεηηζηυηδηα βζα ηδκ
Εαζκμημιία ηαζ ηδκ Ώθθαβή

Δζμζηδηζηά παναηηδνζζηζηά

− Κνάιαηα ηαζ Ώλίεξ
− Νηναηδβζηή
− Ώημιζηέξ δοκαηυηδηεξ − Κνβακςηζηέξ ηαζ
(πανίζιαηα)
Δζαπεζνζζηζηέξ ζηακυηδηεξ
− Εμζκςκζηέξ δελζυηδηεξ − Νοζηδιαηζηυηδηα
− Λνμζήθςζδ ζηδ ζοκεπή− Ώπμηεθεζιαηζηυηδηα
αεθηίςζδ ηαζ ακάπηολδ − Ώλζμπμίδζδ ηαζ εκίζποζδ ηδξ
(πμζυηδηα)
Αηπαζδεοηζηήξ Εμζκυηδηαξ
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Νηδκ Αονχπδ, εζδζηυηενα, δ πθεζμκυηδηα ηςκ πςνχκ βζα ηζξ μπμίεξ πανέπμκηαζ
ζημζπεία απυ ηδκ Αονςπασηή Απζηνμπή, έπμοκ εεζπίζεζ ςξ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ επζθμβή ζε
εέζδ δζεοεοκηή ζπμθείμο ηδκ εζδζηή ηαηάνηζζδ ζηδκ δβεζία, πνζκ απυ ημκ δζμνζζιυ (μζ
πενζζζυηενεξ) ή έζης ιεηά απ‘ αοηυκ (πέκηε πχνεξ). Νηδ δζάνηεζα ηδξ εηπαίδεοζδξ, πμο
«δεκ πνέπεζ κα ζοβπέεηαζ ιε ηδ ζοκεπζγυιεκδ επαββεθιαηζηή ακάπηολδ ηςκ δζεοεοκηχκ»
(European Commission/EACEA/Eurydice, 2013, p. 112), μζ οπμρήθζμζ εηπαζδεοηζημί δβέηεξ
επζιμνθχκμκηαζ εεςνδηζηά ηαζ, ζε μνζζιέκεξ πχνεξ (Δζπακία, Λμθςκία, Νμοδδία, Γκςιέκμ
ΐαζίθεζμ) πναηηζηά, ζηα ακηζηείιεκα πμο εεςνείηαζ υηζ απμηεθμφκ ηδ ααζζηή ηαηάνηζζδ
ημο ζφβπνμκμο εηπαζδεοηζημφ ζηεθέπμοξ, ηα μπμία είκαζ δ δζμίηδζδ, δ ειρφπςζδ ηδξ
μιάδαξ, δ επζημζκςκία, δ ακάπηολδ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ, δ εηπαζδεοηζηή κμιμεεζία, δ
μνβάκςζδ ηαζ δ δβεζία (European Commission/EACEA/Eurydice, 2013).
Θέημκηαξ ζημκ πονήκα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ημφξ ιαεδηέξ ηαζ ηα ιαεδζζαηά
απμηεθέζιαηα πμο επζηοβπάκμκηαζ, δ εηπαζδεοηζηή ένεοκα ζηζξ ΓΛΏ ακέδεζλε δέηα ααζζηά
παναηηδνζζηζηά ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δβεζίαξ χζηε αοηή κα είκαζ επζηεκηνςιέκδ ζηδκ
πνμχεδζδ ηδξ ιάεδζδξ ηαζ ζηδκ πνυμδμ ηςκ ιαεδηχκ βεκζηά. Ν‘ αοηά ζοβηαηαθέβμκηαζ
δ φπανλδ μνάιαημξ, δ δεζηή, δ ηαηακυδζδ ημο ημζκςκζημφ ηαζ πμθζηζζηζημφ
πενζαάθθμκημξ, δ δοκαηυηδηα δζαιυνθςζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ,
δ δδιζμονβία ημζκμηήηςκ ιάεδζδξ ηαζ θνμκηίδαξ, δ επαββεθιαηζηή ακααάειζζδ, δ
δδιζμονβία ζοκενβαηζημφ ηθίιαημξ, δ εκενβμπμίδζδ ηςκ μζημβεκεζχκ ηαζ ηδξ ημζκυηδηαξ,
δ ζηακυηδηα δζμίηδζδξ ηαζ μ πνμζακαημθζζιυξ ζηδ ζοκεπή αεθηίςζδ ημο ζπμθείμο
(National Policy Board for Educational Administration, 2015).
Νηδκ Ώοζηναθία, ακηίζημζπα, μ εηπαζδεοηζηυξ δβέηδξ πενζβνάθεηαζ ςξ ηαεμδδβδηήξ
ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδξ ιάεδζδξ, οπμηζκδηήξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ακάπηολδξ ημο ίδζμο
ηαζ ηςκ άθθςκ, οπμζηδνζηηήξ ηδξ ζοκεπμφξ αεθηίςζδξ, ηδξ ηαζκμημιίαξ ηαζ ηδξ αθθαβήξ,
δζαπεζνζζηζηυξ οπεφεοκμξ, ανιυδζμξ βζα ηδ ζοκενβαζία ιε ηδκ ημζκυηδηα, μναιαηζζηήξ,
βκχζηδξ ηςκ ζφβπνμκςκ επζζηδιμκζηχκ δεδμιέκςκ, πανζζιαηζηυξ ζοκενβάηδξ,
απμηεθεζιαηζηυξ, ακμζηηυξ ζηζξ ζπέζεζξ ημο ιε ημοξ άθθμοξ, ιεεμδζηυξ ηαζ ζοζηδιαηζηυξ
(AITSL, 2014).
1.2. Αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ ζηειερψλ
Κζ ζφβπνμκεξ απαζηήζεζξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
δζαδζηαζζχκ εβείνμοκ ζδιακηζηά ενςηήιαηα βζα ηδκ επίδναζδ πμο ιπμνεί κα έπεζ δ
ζοιπενζθμνά εκυξ ζηεθέπμοξ ηαζ μζ πναηηζηέξ δβεζίαξ πμο οζμεεημφκηαζ βζα ηδκ αφλδζδ
ηδξ απυδμζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ βζα ηδ αεθηίςζδ ηςκ αηαδδιασηχκ επζηεοβιάηςκ.
Ώοηυ ηαεζζηά πμθφ ζδιακηζηή ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ βζα δίηαζδ, έβηαζνδ ηαζ
αλζυπζζηδ αλζμθυβδζδ ηδξ απυδμζδξ ηάεε εηπαζδεοηζημφ ζηεθέπμοξ, ηυζμ βζα ηδ
δζαιυνθςζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ υζμ ηαζ βζα ηδκ ακαηνμθμδυηδζδ ηςκ ίδζςκ
ηςκ ζηεθεπχκ. Γ αλζμθυβδζδ ηςκ ζηεθεπχκ εηπαίδεοζδξ εεςνείηαζ, ζοκεπχξ, ιένμξ ηδξ
ίδζαξ ηδξ ζοκεπζγυιεκδξ επαββεθιαηζηήξ ημοξ ακάπηολδξ ηαζ επζπεζνείηαζ ζηδ αάζδ
πνμηαεμνζζιέκςκ ηνζηδνίςκ, ηςκ μπμίςκ δ επίηεολδ ελεηάγεηαζ ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ
ζηζξ πενζζζυηενεξ ακαπηοβιέκεξ πχνεξ. Γ αλζμθυβδζδ ηςκ ζηεθεπχκ, είηε ακελάνηδηδ είηε
εκηαβιέκδ ζημ πθαίζζμ αλζμθυβδζδξ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ, είκαζ δζαηνζηή, εζςηενζηή,
ελςηενζηή ή ζοκδοαζηζηή ηαζ αλζμπμζείηαζ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο
ζπμθείμο (Clifford & Ross, 2011· Davis et al., 2011· EFEE, 2012· European
Commission/EACEA/Eurydice, 2015· Leithwood et al., 2008).
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1.3. Οχγρξνλεο δηαδηθαζίεο επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ ζηειερψλ
Ξα ζοζηήιαηα επζθμβήξ ηςκ ζηεθεπχκ πμζηίθμοκ ανηεηά απυ πχνα ζε πχνα. Δζαηνίκμκηαζ
ςζηυζμ μνζζιέκεξ «ζηαεενέξ» βφνς απυ ηζξ μπμίεξ δζαιμνθχκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ
δζαδζηαζίεξ. ξ ηέημζεξ ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ δ εζδζηή ηαηάνηζζδ ζε εέιαηα δβεζίαξ ηαζ
δζμίηδζδξ ηαζ δ ειπεζνία. Νηδκ Αονχπδ, εζδζηυηενα, μζ πενζζζυηενεξ πχνεξ εέημοκ ςξ
πνμτπυεεζδ επζθμβήξ ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ επζιμνθςηζημφ πνμβνάιιαημξ ζηδκ
δβεζία ηαζ/ή ηδ ζοιπθήνςζδ μνζζιέκμο πνυκμο δζδαηηζηήξ οπδνεζίαξ πμο ηοιαίκεηαζ
ιεηαλφ 3 ηαζ 17 εηχκ. Γ επζθμβή ημο δζεοεοκηή ζπμθείμο, ζηα δφμ ηνίηα ηςκ πςνχκ,
πενίπμο, απμηεθεί οπυεεζδ ηςκ ημπζηχκ ανπχκ ή ηαζ ημο ζοιαμοθίμο δζμίηδζδξ. Ώοηυ
ζδιαίκεζ υηζ μζ πνμηδνφλεζξ ηςκ εέζεςκ ηαζ μ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ υνςκ ζοιιεημπήξ ζηζξ
δζαδζηαζίεξ βίκμκηαζ ημπζηά. Γζα ηδκ επζθμβή πνδζζιμπμζμφκηαζ δζάθμνεξ ιέεμδμζ υπςξ δ
αλζμθυβδζδ ηςκ πνμζυκηςκ ηαζ ηδξ ειπεζνίαξ ηςκ οπμρδθίςκ απυ εζδζηή επζηνμπή, δ
ζοκέκηεολδ, μζ βναπηέξ ελεηάζεζξ ηαζ δ θίζηα οπμρδθίςκ (CEDEFOP, 2011· EFEE, 2012·
European Commission/EACEA/Eurydice, 2013).
Νηζξ ΓΛΏ, δ επζθμβή ηςκ ζηεθεπχκ βίκεηαζ μοζζαζηζηά απυ ηζξ δζμζηήζεζξ ηςκ
ζπμθείςκ, υηακ πνμηφπηεζ ακάβηδ, ιεηαλφ οπμρδθίςκ πμο δζαεέημοκ ημ απαζημφιεκμ
πζζημπμζδηζηυ ιε ημ μπμίμ απμηημφκ ημ δζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηζξ δζαδζηαζίεξ επζθμβήξ.
Κ ηνυπμξ απυηηδζδξ ημο πζζημπμζδηζημφ πμζηίθεζ ιεηαλφ ηςκ πμθζηεζχκ. Εαηά αάζδ,
πάκηςξ, απαζηείηαζ κα δζαεέηεζ μ εκδζαθενυιεκμξ μνζζιέκα ή ηαζ υθα ηα αηυθμοεα
πνμζυκηα: ιεηαπηοπζαηυ ζηδ δζμίηδζδ, ιεηαπηοπζαηυ ζε άθθδ ηαηεφεοκζδ, μνζζιέκςκ
εηχκ δζμζηδηζηή ειπεζνία, ααειυ επζηοπίαξ ζε εζδζηέξ ελεηάζεζξ. Γ ζογήηδζδ, ςζηυζμ, πμο
δζελάβεηαζ ζηζξ ΓΛΏ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ακαγήηδζδ εκαθθαηηζηχκ ηνυπςκ πζζημπμίδζδξ ηδξ
ζηακυηδηαξ ηςκ εκδζαθενμιέκςκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ηαεδηυκηςκ
πμο πνυηεζηαζ κα ακαθάαμοκ ηαζ, βεκζηυηενα, ιε ηδκ αοζηδνμπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ
επζθμβήξ (Clifford, 2012· Rhines Cheney & Davis, 2011).
1.4. Νξνζδηνξηζκφο, επηινγή θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ ζην ειιεληθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
Κζ δζεοεοκηέξ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ, υθςκ ηςκ ηφπςκ, είκαζ ηαζ ζηδκ Αθθάδα δ
πμθοπθδεέζηενδ μιάδα ζηεθεπχκ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ επςιίγμκηαζ δοζακάθμβα ιεβάθμ
αάνμξ ζπεηζηά ιε ηδκ εηπνμζχπδζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ εεζιχκ ζημ ημζκςκζηυ βίβκεζεαζ,
ακ ηαζ ανίζημκηαζ παιδθά ζηδκ ζενανπία. Ξα πενζζζυηενα ζηεθέπδ εηπαίδεοζδξ
ακαθαιαάκμοκ ηονίςξ δζμζηδηζηέξ εοεφκεξ. Κζ ζπμθζημί ζφιαμοθμζ έπμοκ ηαηά αάζδ
ηαεμδδβδηζηέξ ανιμδζυηδηεξ εκχ οπάνπμοκ ηαζ ζηεθέπδ, υπςξ μζ ζοκημκζζηέξ
εηπαίδεοζδξ, πμο μ νυθμξ ημοξ είκαζ ιεζηηυξ (Ξίβηαξ & Ζαγανίδμο, 2015· Ο.Ώ.
Φ.353.1/324/105657/Δ1, ΦΑΕ 1340/2002, η. ΐ). Κ ανζειυξ ηςκ ζηεθεπχκ εηπαίδεοζδξ ζημ
εθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, ζφιθςκα ιε ηδκ πζμ πνυζθαηδ ένεοκα (Εμνδήξ, 2017),
πνμζεββίγεζ ηζξ 20.000 (19.462 πςνίξ κα οπμθμβίγμκηαζ μζ Λενζθενεζαημί Δζεοεοκηέξ, μζ
Νοκημκζζηέξ Αηπαίδεοζδξ, μζ Λνμσζηάιεκμζ ηιδιάηςκ Απζζηδιμκζηήξ ηαζ Λαζδαβςβζηήξ
Εαεμδήβδζδξ, μζ Οπεφεοκμζ Αηπαζδεοηζηχκ Θειάηςκ). Κ ανζειυξ αοηυξ ιεηααάθθεηαζ
ζοκεπχξ ηαεχξ ελανηάηαζ απυ ημκ ανζειυ ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ, ηδκ μνβακζηυηδηά
ημοξ, ηζξ εηάζημηε πμθζηζηέξ επζθμβέξ (π.π. ηαηάνβδζδ βναθείςκ εηπαίδεοζδξ) η.μ.η.
Ξα ζηεθέπδ εηπαίδεοζδξ ζηδκ Αθθάδα δεκ επζθέβμκηαζ ιέπνζ ζήιενα ιε εκζαίμ ηνυπμ
αθθά οπάνπμοκ δζαθμνμπμζήζεζξ ηςκ ζπεηζηχκ δζαδζηαζζχκ ακάθμβα ιε ημκ νυθμ ημοξ
ηαζ ηδ εέζδ ημοξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή ζενανπία. Έκα δεφηενμ ζδιακηζηυ παναηηδνζζηζηυ
απμηεθεί δ αζηάεεζα ηςκ ζοζηδιάηςκ επζθμβήξ ζηεθεπχκ, ηα μπμία ακαεεςνμφκηαζ πμθφ
ζοπκά. Ξζξ ηεθεοηαίεξ ηνεζξ δεηαεηίεξ ημ ζπεηζηυ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ έπεζ ακαεεςνδεεί
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ανηεηέξ θμνέξ (Ώκευπμοθμξ, 2017· Θίηα, 2008· Λαπαηςκζηακηίκμο, 2017· Φνυζδ, 2017),
εκζζπφμκηαξ ηδκ ακαζθάθεζα ηςκ εκδζαθενμιέκςκ ηαζ ηαθθζενβχκηαξ ηδκ ακαλζμπζζηία
ηαζ ηδκ ααεααζυηδηα. Γ αίζεδζδ υηζ μζ εηάζημηε επζθμβέξ δεκ είκαζ αλζμηναηζηέξ ηαζ
δίηαζεξ ηνμθμδμηείηαζ αηυια ηαζ απυ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ζοβηνμημφκηαζ ηα
ζοιαμφθζα επζθμβήξ. Νε υθα ηα ζοζηήιαηα ηςκ ηεθεοηαίςκ πνυκςκ, ιεηά ηζξ αθθεπάθθδθεξ
ηνμπμπμζήζεζξ ημοξ, δ ζοβηνυηδζδ ηςκ ζοιαμοθίςκ μδήβδζε «ζηδκ οπμηεζιεκζηυηδηα ηδξ
δζαδζηαζίαξ επζθμβήξ ηαζ ζε αοεαζνεζίεξ, πμο πνμακήββεζθακ πνμζςπμθδρίεξ»
(Ώνβονμπμφθμο, 2011, ζ. 2).
Γ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ζηεθεπχκ ημο εθθδκζημφ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ
απμηεθεί επίζδξ ιζα βηνίγα πανάιεηνμ ημο εέιαημξ, δεδμιέκμο υηζ δεκ οπάνπμοκ
ζοβηεηνζιέκα ζημζπεία ιε αάζδ ηα μπμία εα ιπμνμφζε κα εηηζιδεεί. Ξα ζηεθέπδ, υπςξ ηαζ
υθμζ μζ εηπαζδεοηζημί ζηδκ Αθθάδα, πανάβμοκ ένβμ ημ μπμίμ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα
απμηζιδεεί, ηαεχξ, βζα πενζζζυηενμ απυ ηνεζξ δεηαεηίεξ, δεκ έπεζ βίκεζ εθζηηή δ εθανιμβή
ηάπμζαξ ιμνθήξ αλζμθυβδζήξ ημοξ, ιε ελαίνεζδ ηδκ πνμζπάεεζα ημο 2014 δ μπμία
ακαηυπδηε πνζκ μθμηθδνςεεί. Εαη‘ ακαθμβία δεκ είκαζ εθζηηυξ ηαζ μ ζαθήξ
πνμζδζμνζζιυξ ηςκ επζιμνθςηζηχκ ακαβηχκ πμο έπμοκ ηα ζηεθέπδ. Ξα πνμβνάιιαηα
ηαηάνηζζδξ ηαζ επακαηαηάνηζζδξ ζηεθεπχκ εηπαίδεοζδξ, πμο ζε άθθα εηπαζδεοηζηά
ζοζηήιαηα έπμοκ οπμπνεςηζηυ παναηηήνα, ζηδκ Αθθάδα βίκμκηαζ ζπμναδζηά ηαζ πςνίξ
ηεκηνζηυ ζπεδζαζιυ (Ζειμκή & Εμθεγάηδξ, 2013).
2. Οθνπόο
Γ αιθζζαήηδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ επζθμβήξ ζηεθεπχκ εηπαίδεοζδξ ζηδκ Αθθάδα είκαζ, ηαηά
ηδκ πενίμδμ ηδξ ιεηαπμθίηεοζδξ, ζοκεπήξ, αθμνά υθεξ ακελαίνεηα ηζξ ηοαενκήζεζξ
δεδμιέκμο υηζ είπακ ιζηνυηενδ ή ιεβαθφηενδ ειπθμηή ζηδ εεζιμεέηδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ
αοηχκ ηαζ απμδεζηκφεηαζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ δζηαζμθμβδιέκδ ηαζ αάζζιδ ηαεχξ μζ
πνμζθεφβμκηεξ ζηα δζηαζηήνζα εηπαζδεοηζημί δζαιανηονυιεκμζ βζα ημκ ηνυπμ εθανιμβήξ
ηςκ δζαδζηαζζχκ αοηχκ, πμθφ ζοπκά δζηαζχκμκηαζ. Ώοηυ ηαεζζηά επζηαηηζηή ακάβηδ ηδ
εεζιμεέηδζδ εκυξ ιυκζιμο ηαζ αλζυπζζημο ζοζηήιαημξ επζθμβήξ ζηεθεπχκ, ηεηιδνζςιέκμο
ζηδ αάζδ ηςκ ζφβπνμκςκ ενεοκδηζηχκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ ηδξ δζεεκμφξ ειπεζνίαξ.
Γ ιεθέηδ ιαξ απμζημπεί ζηδκ πενζβναθή εκυξ ηέημζμο ζοζηήιαημξ επζθμβήξ
ζηεθεπχκ ηδξ εηπαίδεοζδξ πμο εα ιπμνμφζε κα δζαζθαθίζεζ, ιε αλζυπζζηεξ δζαδζηαζίεξ,
ααζζζιέκεξ ζηζξ ανπέξ ηδξ δδιμηναηίαξ, ηδκ ηαθφηενδ δοκαηή αλζμπμίδζδ ημο
οπάνπμκημξ δοκαιζημφ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ θεζημονβία ημο εηπαζδεοηζημφ
ζοζηήιαημξ.
3. Ε πξόθιεζε ελόο κόληκνπ, αμηόπηζηνπ θαη αμηνθξαηηθνύ ζπζηήκαηνο επηινγήο
ζηειερώλ
Γ ιεηαννφειζζδ πμο πνμηείκεηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ παναβνάθμοξ δμιείηαζ ζηδ αάζδ ηνζχκ
αλυκςκ: α) εεζιμεέηδζδ ημο Αεκζημφ Ηδηνχμο Οπμρδθίςκ Νηεθεπχκ Αηπαίδεοζδξ
(ΑΗΟΝΑ), α) εεζιμεέηδζδ ημο Εεκηνζημφ Νοιαμοθίμο Απζθμβήξ Νηεθεπχκ Αηπαίδεοζδξ
(ΕΝΑΝΑ) ηαζ β) οζμεέηδζδ ιζαξ κέαξ ακηίθδρδξ ζηζξ πνμηδνφλεζξ ηςκ εέζεςκ ζηεθεπχκ
χζηε κα απμηθείμκηαζ μζ πανααζάζεζξ ηςκ εδηεζχκ ηαζ μζ ηάεε είδμοξ απαβμνεφζεζξ.
3.1. Γζληθφ Ιεηξψν Ρπνςεθίσλ Οηειερψλ Γθπαίδεπζεο (ΓΙΡΟΓ)
Θεζιμεεηείηαζ ημ Αεκζηυ Ηδηνχμ Οπμρδθίςκ Νηεθεπχκ Αηπαίδεοζδξ (ΑΗΟΝΑ), ζημ μπμίμ
εββνάθεηαζ οπμπνεςηζηά ηάεε εηπαζδεοηζηυξ Λνςημαάειζαξ ηαζ Δεοηενμαάειζαξ
Αηπαίδεοζδξ πμο επζεοιεί κα ηαηαθάαεζ μπμζαδήπμηε εέζδ ζηεθέπμοξ ηδξ εηπαίδεοζδξ.
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Ξμ ΑΗΟΝΑ είκαζ εκζαίμ ηαζ βζα ηζξ δφμ ααειίδεξ ηαζ παναιέκεζ δζανηχξ ακμζπηυ. Γ
εββναθή ιπμνεί κα βίκεζ δθεηηνμκζηά, ιέζς ημο ζπμθζημφ δζηηφμο, υπμηε ημ απμθαζίζεζ μ
εηπαζδεοηζηυξ, ιε ιμκαδζηή πνμτπυεεζδ ηδ ζοιπθήνςζδ ζοβηεηνζιέκμο πνυκμο
δζδαηηζηήξ οπδνεζίαξ (πνμηείκμκηαζ ηα 8 πνυκζα). Γ δζαβναθή απυ ημ ιδηνχμ βίκεηαζ:
 ηαηυπζκ αίηδζδξ ημο εκδζαθενμιέκμο,
 ιεηά απυ ηεθεζίδζηδ ηαηαδζηαζηζηή απυθαζδ βζα πμζκζηυ ή πεζεανπζηυ αδίηδια,
 θυβς απμπχνδζδξ απυ ηδκ οπδνεζία ιεηά απυ παναίηδζδ ή ζοκηαλζμδυηδζδ ηαζ
 θυβς εακάημο
Εάεε εββεβναιιέκμξ ζημ ΑΗΟΝΑ αλζμθμβείηαζ ζε εηήζζα αάζδ (ζφιθςκα ιε ηα
πνμαθεπυιεκα βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ) ηαζ ζοιιεηέπεζ ζε δζαδζηαζία
ζοκέκηεολδξ, χζηε δ εββναθή ημο ζημ ιδηνχμ κα είκαζ εκενβμπμζδιέκδ. Γ πνχηδ
ζοκέκηεολδ εκχπζμκ εζδζηήξ επζηνμπήξ (αθ. § 3.2.) βίκεηαζ αιέζςξ ιεηά ηδκ εββναθή ημφ
εηπαζδεοηζημφ ζημ ιδηνχμ. Κ εηπαζδεοηζηυξ δζηαζμφηαζ κα γδηήζεζ ηδκ επακάθδρδ ηδξ
δζαδζηαζίαξ, πνμηεζιέκμο κα αεθηζχζεζ ηδκ επίδμζή ημο, υζεξ θμνέξ εέθεζ. Κ πνυκμξ
επακάθδρδξ ηδξ ζοκέκηεολδξ μνίγεηαζ απυ ηδκ επζηνμπή έηζζ χζηε κα ιδκ ακαηνέπεηαζ ημ
πνμκμδζάβναιια πμο έπεζ ήδδ ακαημζκςεεί. Νε ηάεε πενίπηςζδ, υθμζ μζ εββεβναιιέκμζ
ζημ ιδηνχμ λακαπενκμφκ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ζοκέκηεολδξ ηάεε θμνά πμο μθμηθδνχκεηαζ
έκαξ ηφηθμξ (ςξ ζηυπμξ πνμηείκεηαζ δ επακάθδρδ ηδξ ζοκέκηεολδξ, πςνίξ κα ηδκ αζηδεεί μ
εηπαζδεοηζηυξ, ημ ανβυηενμ ηάεε ηνία πνυκζα).
Γ ζεζνά ηαηάηαλδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζημ ιδηνχμ είκαζ δδιυζζα ηαζ ιπμνεί κα
ιεηααάθθεηαζ δζανηχξ, επδνεαγυιεκδ απυ ηζξ κέεξ εββναθέξ ηαζ ηζξ αθθαβέξ ζηα
πνμζυκηα ηςκ ήδδ εββεβναιιέκςκ. Γ ηαηάηαλδ δζαιμνθχκεηαζ απυ ημοξ αηυθμοεμοξ
πανάβμκηεξ:
1. Ιμνζμδυηδζδ ηοπζηχκ ηαζ αηαδδιασηχκ πνμζυκηςκ ηςκ οπμρδθίςκ. Γ ιμνζμδυηδζδ
ακαθένεηαζ ζε υθα ηα πνμζυκηα, πςνίξ ελαζνέζεζξ ή ζοιρδθζζιμφξ (π.π. δεκ ελαζνμφκηαζ
ημ δεφηενμ ή ηνίημ ιεηαπηοπζαηυ, δεκ ζοιρδθίγεηαζ ημ ιεηαπηοπζαηυ ιε ημ δζδαηημνζηυ,
δεκ ζοιρδθίγεηαζ ημ δζδαζηαθείμ ιε ημ ιεηαπηοπζαηυ, δεκ απμηθείεηαζ δ βκχζδ ηνίηδξ ή
ηέηανηδξ λέκδξ βθχζζαξ η.η.θ.). ζηυζμ, δ ιμνζμδυηδζδ είκαζ ακαθμβζηή ηαζ δίηαζδ ηαζ
ελανηάηαζ απυ ηδ ζοκάθεζα ιε ηα ακηζηείιεκα ηδξ εηπαίδεοζδξ. Ώκαθμβζηά
ιμνζμδμημφκηαζ ηαζ μζ δελζυηδηεξ ζηζξ ΞΛΑ, μζ επζιμνθχζεζξ, ημ ζοββναθζηυ ένβμ, δ
ζοιιεημπή ζε ζοκέδνζα, ζδζαίηενεξ δζαηνίζεζξ η.η.θ.
2. Ιμνζμδυηδζδ απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ζοκέκηεολδξ. Εαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ ζοκέκηεολδξ
ηνίκεηαζ δ πνμζςπζηυηδηα εκ βέκεζ, δ ζηακυηδηα ακηίθδρδξ ηαζ επελενβαζίαξ γδηδιάηςκ,
μζ επζημζκςκζαηέξ δελζυηδηεξ, δ δζαιυνθςζδ ηαζ πανμοζίαζδ μνάιαημξ ηαζ δ ηαηάνηζζδ
ζε παζδαβςβζηά εέιαηα ηαζ ζε εέιαηα δζμίηδζδξ ηδξ εηπαίδεοζδξ.
3. Ιμνζμδυηδζδ ηδξ οπάνπμοζαξ ειπεζνίαξ. Γ ειπεζνία ηςκ οπμρδθίςκ ζηεθεπχκ
ιμνζμδμηείηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αλζμθυβδζδ. Ηεηά ηδκ αλζμθυβδζδ, δ επίδμζδ πμο έπεζ
επζηεοπεεί ζοιρδθίγεηαζ ιε ηζξ επζδυζεζξ πνμδβμφιεκςκ αλζμθμβήζεςκ (πμο ακαθένμκηαζ
ζε υθεξ ηζξ ιμνθέξ εηπαζδεοηζηήξ οπδνεζίαξ, δδθαδή δζδαηηζηήξ, δζμζηδηζηήξ η.η.θ.) ηαζ
ιεηαηνέπεηαζ ζε ανζειδηζηυ ζοκηεθεζηή. Ώπυ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ αοημφ ημο ζοκηεθεζηή
ιε ημ ζφκμθμ ηςκ εηχκ εηπαζδεοηζηήξ οπδνεζίαξ πνμηφπηεζ δ ιμνζμδυηδζδ βζα ημ
ζοβηεηνζιέκμ ηνζηήνζμ.
θεξ μζ ιμνζμδμηήζεζξ βίκμκηαζ ζε εηαημκηάααειδ ηθίιαηα – χζηε κα
δζεοημθφκεηαζ δ ακαθμβζηυηδηα ηαζ κα απμηνέπμκηαζ μζ πμθθέξ ζζμααειίεξ – ηαζ
ακακεχκμκηαζ ζοκεπχξ, υπμηε πνμηφπηεζ ηάπμζα ιεηααμθή (π.π. κέα αλζμθυβδζδ, αφλδζδ
ηςκ εηχκ ειπεζνίαξ, επακάθδρδ ηδξ ζοκέκηεολδξ, απυηηδζδ κέμο πνμζυκημξ η.η.θ.).
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3.2. Ηεληξηθφ Οπκβνχιην Γπηινγήο Οηειερψλ Γθπαίδεπζεο (ΗΟΓΟΓ)
Ξμ Εεκηνζηυ Νοιαμφθζμ Απζθμβήξ Νηεθεπχκ Αηπαίδεοζδξ (ΕΝΑΝΑ) ζοβηνμηείηαζ ζημ
Οπμονβείμ Λαζδείαξ απυ εζδζημφξ ζηζξ επζζηήιεξ ηδξ αβςβήξ, ζηδ δζμίηδζδ ηδξ
εηπαίδεοζδξ ηαζ ζηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή (π.π. πακεπζζηδιζαημφξ, ορδθυααεια ζηεθέπδ
ημο οπμονβείμο, δζαηεηνζιέκμοξ εηπαζδεοηζημφξ η.η.θ.), ανίζηεηαζ ζοκεπχξ ζε ζοκεδνίαζδ
ηαζ ζηεθεπχκεηαζ ιε δζμζηδηζημφξ οπαθθήθμοξ.
Ώνιμδζυηδηεξ ημο ΕΝΑΝΑ είκαζ δ αεααίςζδ ηδξ αηνίαεζαξ ηςκ ιμνζμδμηήζεςκ, μ
έθεβπμξ ηςκ οπμρδθζμηήηςκ ςξ πνμξ ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ υνςκ ηςκ πνμηδνφλεςκ, δ
ακάδεζλδ ημο επζηναηέζηενμο οπμρδθίμο βζα ηάεε πνμηήνολδ ηαζ δ δζεκένβεζα ηςκ
ζοκεκηεφλεςκ. Γζα ηαπφηενδ μθμηθήνςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ ηαζ βζα ηδκ
ηαθφηενδ ελοπδνέηδζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ημ ΕΝΑΝΑ ιπμνεί κα μνίγεζ, ιε ηθήνςζδ ιεηαλφ
ηςκ ιεθχκ ημο, οπμεπζηνμπέξ, πμο εα παίνκμοκ ζοκεκηεφλεζξ ζηζξ έδνεξ ηςκ
Λενζθενεζαηχκ Δζεοεφκζεςκ ή ηαζ ζε απμιαηνοζιέκεξ πενζμπέξ (π.π. κδζζά).



















3.3. Νξνθήξπμε ζέζεσλ θαη επηινγή ζηειερψλ
θεξ μζ εέζεζξ ζηεθεπχκ ηδξ εηπαίδεοζδξ πθδνχκμκηαζ απυ εηπαζδεοηζημφξ
εββεβναιιέκμοξ ζημ ΑΗΟΝΑ. Κζ εέζεζξ αοηέξ είκαζ:
Λενζθενεζαημί Δζεοεοκηέξ Αηπαίδεοζδξ
Δζεοεοκηέξ Αηπαίδεοζδξ
Νπμθζημί Νφιαμοθμζ
Νοκημκζζηέξ Αηπαίδεοζδξ Αλςηενζημφ
Λνμσζηάιεκμζ ηιδιάηςκ Απζζηδιμκζηήξ ηαζ Λαζδαβςβζηήξ ηαεμδήβδζδξ Λενζθενεζαηχκ
Δζεοεφκζεςκ Αηπαίδεοζδξ
Οπεφεοκμζ Αηπαζδεοηζηχκ εειάηςκ Δζεοεφκζεςκ Αηπαίδεοζδξ
Δζεοεοκηέξ Νπμθζηχκ Ημκάδςκ
Δζεοεοκηέξ ΝΑΕ
Οπεφεοκμζ / Λνμσζηάιεκμζ ΕΑΔΔΟ
Οπεφεοκμζ ΕΛΑ
Οπμδζεοεοκηέξ Νπμθζηχκ Ημκάδςκ
Οπμδζεοεοκηέξ ΝΑΕ
Οπεφεοκμζ Ξμιέςκ ΝΑΕ
Λνμσζηάιεκμζ μθζβμεέζζςκ Νπμθζηχκ Ημκάδςκ
Λνμσζηάιεκμζ Θδπζαβςβείςκ
Οπεφεοκμζ Νπμθζηχκ Δναζηδνζμηήηςκ
Οπεφεοκμζ ΝΝΘ, ΑΕΦΑ, ΕΑΛΖΓΘΑΞ, ΕΑΝΟΛ
Γ ηαηάηαλδ ζημ ΑΗΟΝΑ ηδκ διένα ηδξ πνμηήνολδξ απμηεθεί ημ ιμκαδζηυ ηνζηήνζμ
επζθμβήξ ζηεθεπχκ βζα υθεξ ηζξ παναπάκς εέζεζξ, μζ μπμίεξ πνμηδνφζζμκηαζ ηαζ
πθδνχκμκηαζ πςνίξ πνμκμηνζαή ηαζ ζδζαίηενεξ δζαδζηαζίεξ, ημ ανβυηενμ εκηυξ ιζαξ
εαδμιάδαξ, αθμφ μζ ζοκεκηεφλεζξ ηαζ, βεκζηυηενα, υθεξ μζ ιμνζμδμηήζεζξ ηαζ μζ
απαζημφιεκμζ έθεβπμζ πναβιαημπμζμφκηαζ ζε ακφπμπημ πνυκμ.
Γ εδηεία υθςκ ηςκ ζηεθεπχκ είκαζ ζοβηεηνζιέκδξ πνμκζηήξ δζάνηεζαξ (πνμηείκεηαζ
κα είκαζ δζεηήξ), ακελάνηδηα απυ ημκ πνυκμ ακάθδρδξ ηςκ ηαεδηυκηςκ. Εάεε
εηπαζδεοηζηυξ δζηαζμφηαζ, ακ ημ επζεοιεί, κα ακακεχζεζ βζα ιία ιυκμ θμνά ηδ εδηεία ημο,
πςνίξ πνμηήνολδ ηδξ εέζδξ, οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ζε υθεξ ηζξ αλζμθμβζηέξ δζαδζηαζίεξ,
βζα ηδκ οπδνεζία ημο ζηδ ζοβηεηνζιέκδ εέζδ, έθααε εεηζηή ηνίζδ. Κ ίδζμξ εηπαζδεοηζηυξ
ιπμνεί κα δζεηδζηήζεζ ηαζ επζπθέμκ εδηείεξ ζηδκ ίδζα εέζδ αθθά ιεηά απυ πνμηήνολδ.
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Κζ εέζεζξ δεκ πνμηδνφζζμκηαζ υθεξ ιαγί οπμπνεςηζηά, αθθά υηακ ηεκχκμκηαζ
(υηακ μθμηθδνχκεηαζ, διενμθμβζαηά, δ εδηεία). Νοκεπχξ δεκ οπάνπεζ ζοβηεηνζιέκμξ
πνυκμξ επζθμβήξ ζηεθεπχκ αθθά δ δζαδζηαζία είκαζ ζοκεπήξ.
ηακ πνμηδνφζζεηαζ ιζα εέζδ δίδεηαζ πνμεεζιία ιενζηχκ διενχκ βζα κα
δδθχζμοκ ημ εκδζαθένμκ ημοξ μζ εββεβναιιέκμζ ζημ ΑΗΟΝΑ, ακάθμβα ιε ηα πνμζυκηα
ημοξ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηδξ πνμηήνολδξ. Νηδ ζοκέπεζα, ημ ΕΝΑΝΑ, αθμφ ηάκεζ δεηηέξ ηζξ
αζηήζεζξ υζςκ πθδνμφκ ημοξ ζπεηζημφξ υνμοξ, ακαδεζηκφεζ ςξ επζηναηέζηενμ οπμρήθζμ
υπμζμκ ανζζηυηακ ρδθυηενα ζηδκ ηαηάηαλδ ημο ΑΗΟΝΑ ηδκ διένα ηδξ πνμηήνολδξ, μ
μπμίμξ ηαζ ηαηαθαιαάκεζ ηδ εέζδ.
Κζ πνμηδνφλεζξ ηςκ εέζεςκ βίκμκηαζ ζε εεκζηυ επίπεδμ, πςνίξ απαβμνεφζεζξ. Εάεε
εηπαζδεοηζηυξ, υπμο ηζ ακ οπδνεηεί, εθυζμκ δζαεέηεζ ηα απαζημφιεκα απυ ηδκ πνμηήνολδ
πνμζυκηα, ιπμνεί κα ηαηαθάαεζ ιζα εέζδ Νπμθζημφ Νοιαμφθμο ζηδ Θνάηδ ή ιζα εέζδ
Δζεοεοκηή Νπμθείμο ζηδκ Ενήηδ ή ιζα εέζδ Νοκημκζζηή Αηπαίδεοζδξ ζηδ Γενιακία. Αίκαζ
επίζδξ δοκαηή ηαζ δ ιεηαπήδδζδ απυ ιία εέζδ ζε άθθδ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ ηδξ
ζοιπθήνςζδξ εκυξ πνμκζημφ δζαζηήιαημξ (πνμηείκεηαζ ιζζή εδηεία) ζηδκ ανπζηή εέζδ.
4. Οπκπεξάζκαηα – Οπδήηεζε
Ξμ πνμηεζκυιεκμ ζπέδζμ ιεηάααζδξ ηςκ δζαδζηαζζχκ επζθμβήξ ζηεθεπχκ εηπαίδεοζδξ απυ
ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ αζηάεεζαξ, ηδξ ακαλζμπζζηίαξ ηαζ ηδξ αιθζζαήηδζδξ ζε έκα ζηαεενυ
ηαζ απμδεηηυ απυ ηδκ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα ηαεεζηχξ, πανυηζ δεκ ζηενείηαζ
ιεζμκεηηδιάηςκ, υπςξ μ πενζμνζζιυξ ηδξ δοκαηυηδηαξ ελέηαζδξ ηςκ αημιζηχκ
παναηηδνζζηζηχκ ηςκ οπμρδθίςκ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ ηάεε εέζδξ
λεπςνζζηά, πνμζθένεζ ζδιακηζηέξ επζγδημφιεκεξ αθθαβέξ ζηα επίπεδα ημο δδιμηναηζημφ
εηζοβπνμκζζιμφ, ηδξ αλζμηναηίαξ ηαζ ηδξ αλζμπζζηίαξ.
4.1. Το πξνο ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο
Νηδκ ηαηεφεοκζδ ημο εηδδιμηναηζζιμφ, δ ααζζηή ηαηάηηδζδ πμο επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ
πνμηεζκυιεκδ ιεηαννφειζζδ είκαζ δ άνζδ υθςκ ηςκ απαβμνεφζεςκ ηαζ απμηθεζζιχκ πμο
ακηζιεηςπίγμοκ ζήιενα μζ εηπαζδεοηζημί, είηε άιεζα, υπςξ μ πενζμνζζιυξ ημο
δζηαζχιαημξ δζεηδίηδζδξ εέζδξ ιυκμ ζηδ ζπμθζηή ιμκάδα (οπμδζεοεοκηέξ) ή ζηδ
Δζεφεοκζδ Αηπαίδεοζδξ ηδξ μνβακζηήξ ημοξ εέζδξ (δζεοεοκηέξ η.α.), είηε έιιεζα, υπςξ δ ιδ
πνμζιέηνδζδ μοζζαζηζηχκ πνμζυκηςκ. Γ οπένααζδ ηςκ πενζμνζζιχκ αοηχκ ειπθμοηίγεζ
ηζξ δοκαηυηδηεξ επαββεθιαηζηήξ ελέθζλδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ δζεονφκεζ ηδ δελαιεκή
άκηθδζδξ πνμζμκημφπςκ ζηεθεπχκ βζα ημ ηνάημξ.
Γ δεφηενδ ζδιακηζηή αθθαβή πμο επένπεηαζ ζε επίπεδμ δδιμηναηζηχκ ανπχκ είκαζ δ
εκζαζμπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηνίζδξ υθςκ ηςκ ζηεθεπχκ εηπαίδεοζδξ. Ηε ημκ ηνυπμ
αοηυ δζαζθαθίγεηαζ ζζυηζιδ ιεηαπείνζζδ ηαζ ζοβηνίζζια απμηεθέζιαηα.
Απζπθέμκ, δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημ ηνάημξ κα αλζμπμζήζεζ πθήνςξ ημ δζαεέζζιμ
ζηεθεπζαηυ δοκαιζηυ ημο – ζηδκ ηαηάνηζζδ ημο μπμίμο έπεζ επεκδφζεζ (δζδαζηαθεία
εηπαίδεοζδξ, επζιμνθχζεζξ ηάεε είδμοξ, ζειζκάνζα η.η.θ.) – ηαζ ιάθζζηα πνμςεχκηαξ ημφξ
πενζζζυηενμ πνμζμκημφπμοξ εηπαζδεοηζημφξ ζηζξ πζμ ορδθυααειεξ εέζεζξ. Δδιζμονβείηαζ
έηζζ ηαζ έκα πθέβια ηζκήηνςκ βζα ζοκεπή επαββεθιαηζηή ακάπηολδ ηςκ θεζημονβχκ ηδξ
εηπαίδεοζδξ ζοιαάθθμκηαξ ζηζξ πνμζπάεεζεξ ακααάειζζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ
ζοζηήιαημξ.
Κζ δζαδζηαζίεξ πμο πνμηείκμκηαζ, αοηέξ ηαεαοηέξ, απμηεθμφκ, ελάθθμο ηαζ έκα είδμξ
εηζοβπνμκζζιμφ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ, εκχ ειπενζέπμοκ ηαζ ααζζηά ζημζπεία ιζαξ
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ιμνθήξ θμβμδμζίαξ, ζημ ααειυ πμο ημ ηάεε ζηέθεπμξ βκςνίγεζ υηζ δ δνάζδ ημο
αλζμθμβείηαζ ζε ιυκζιδ αάζδ.
4.2. Το πξνο ηηο αξρέο ηεο αμηνθξαηίαο
Νε επίπεδμ αλζμηναηίαξ, δ ααζζηή ηνζηζηή πμο αζηείηαζ δζαπνμκζηά ζηα ζοζηήιαηα
επζθμβήξ ζηεθεπχκ είκαζ δ ακμιμζυιμνθδ ηαζ πςνίξ ειθακή ηεκηνζηή ζηναηδβζηή
ιμνζμδυηδζδ. Ηε ηζξ πνμηεζκυιεκεξ αθθαβέξ δζαζθαθίγεηαζ εκζαία, ακαθμβζηή ηαζ δίηαζδ
ιμνζμδυηδζδ. Κζ πενζζζυηενμ ηαηανηζζιέκμζ ηαζ μζ, ηεηιδνζςιέκα, πζμ απμηεθεζιαηζημί
εηπαζδεοηζημί εα θαιαάκμοκ ορδθυηενδ ιμνζμδυηδζδ πςνίξ πάκηςξ κα ιδδεκίγμκηαζ υθμζ
μζ οπυθμζπμζ.
Αζδζηυηενα, μ θαφθμξ ηφηθμξ «πνζιμδυηδζδξ ηδξ απμηοπίαξ» πμο δζαηδνείηαζ ή ηαζ
εκζζπφεηαζ, πανά ηζξ αθθαβέξ ηςκ ζοζηδιάηςκ, επί δεηαεηίεξ, ιέζς ηδξ αδζάηνζηδξ ηαζ
ζζμπεδςηζηήξ ιμνζμδυηδζδξ ηδξ ειπεζνίαξ ηαζ ηςκ πνμδβμφιεκςκ εδηεζχκ ζε εέζεζξ
εοεφκδξ, ζπάεζ μνζζηζηά, ηαεχξ δ ειπεζνία ζοκδέεηαζ ιε ηδκ αλζμθυβδζδ.
Νε ηάεε πενίπηςζδ, δ «πνμχεδζδ διεηένςκ» απμηθείεηαζ ιε ημ ζφζηδια πμο
πνμηείκεηαζ. Γ δζαζθάθζζδ πνυζααζδξ υθςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζημ ζφκμθμ ηςκ εέζεςκ
εοεφκδξ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ ηαεχξ ηαζ δ ηαηάηαλδ ζημ εεκζηυ ιδηνχμ πμο
πνμαθέπεηαζ κα βίκεηαζ ζε ακφπμπημ πνυκμ δεκ εοκμμφκ ηδκ ηαηεοεοκυιεκδ εκίζποζδ
οπμρδθίςκ ή ηδκ απμδοκάιςζδ άθθςκ, ζε μπμζαδήπμηε θάζδ, αηυια ηζ ακ οπάνπμοκ
ζπεηζηέξ πνμεέζεζξ. Απζπθέμκ, ηδ δζαθάκεζα ηαζ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηςκ δζαδζηαζζχκ, ηαεχξ
ηαζ ημκ εκζαίμ ηνυπμ ελέηαζδξ υθςκ ηςκ θαηέθςκ εββοάηαζ δ εεζιμεέηδζδ ημο ΕΝΑΝΑ, ιε
ηδκ πνμτπυεεζδ δζαθφθαλδξ ημο ηφνμοξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ ζφκεεζήξ ημο.
ξ εκίζποζδ ηδξ αλζμηναηίαξ πνέπεζ κα ενιδκεφεηαζ ηαζ δ δοκαηυηδηα αλζμπμίδζδξ
ημο ζοκυθμο ηςκ δζαεέζζιςκ δζαηεηνζιέκςκ εηπαζδεοηζηχκ, ζε υθεξ ηζξ εέζεζξ ηαζ ζε
υθμοξ ημοξ πνυκμοξ. Γ άνζδ ηςκ πενζμνζζιχκ ζηδ δζεηδίηδζδ εέζεςκ εα πενζμνίζεζ ηζξ
εοηαζνίεξ υζςκ πανεζζθνέμοκ ζ‘ αοηέξ θυβς έθθεζρδξ ακηαβςκζζιμφ – πανυηζ δεκ
δζαεέημοκ ορδθυ επίπεδμ δελζμηήηςκ – ηαζ παναιέκμοκ ζηζξ εέζεζξ ημοξ βζα ανηεηέξ
εδηείεξ εηιεηαθθεουιεκμζ ηαζ ηδκ πνμακαθενυιεκδ «πνζιμδυηδζδ ηδξ απμηοπίαξ».
4.3. Το πξνο ηηο αξρέο ηεο αμηνπηζηίαο
ΐαζζηή πνμτπυεεζδ αλζυπζζηδξ θεζημονβίαξ ημο ηνάημοξ απμηεθεί δ ζηεθέπςζή ημο ιε
δδιμηναηζηέξ ηαζ αλζμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ. Ημθμκυηζ μζ ζοκεήηεξ αοηέξ, υπςξ
ακαπηφπεδηε παναπάκς, επζηοβπάκμκηαζ, ιε ηδκ πενζβναθυιεκδ ιεηαννφειζζδ
εκζζπφεηαζ αηυια πενζζζυηενμ δ αλζμπζζηία πνμξ ηέζζενζξ ηαηεοεφκζεζξ.
Κοζζχδδ αθθαβή απμηεθεί δ δοκαηυηδηα άιεζδξ πθήνςζδξ ηςκ ηεκμφιεκςκ
εέζεςκ, αηυιδ ηαζ ζε έηηαηηεξ πενζπηχζεζξ, δεδμιέκμο υηζ δεκ απαζημφκηαζ δζαδζηαζίεξ
πένα απυ ηδκ πνμηήνολδ ηαζ ηδκ εηδήθςζδ εκδζαθένμκημξ. Έηζζ ελαθείθεηαζ ημ
θαζκυιεκμ ηδξ ιδ ζηεθέπςζδξ ή πνυπεζνδξ ηάθορδξ εέζεςκ εοεφκδξ.
Κζ εδηείεξ μθμηθδνχκμκηαζ απυ υθμοξ, πνμζθένμκηάξ ημοξ ηδ δοκαηυηδηα κα
πανμοζζάζμοκ ημ ένβμ ημοξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο ζπεδζαζιμφ ημοξ. Ηε ημκ ηνυπμ
αοηυ παφμοκ κα οπάνπμοκ μζ πενίμδμζ «ηνίζεςκ ηςκ ζηεθεπχκ» πμο ακαζηαηχκμοκ ηδκ
εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα, πνμηαθμφκ εκηάζεζξ ηαζ απμααίκμοκ ζε ακαδυιδζδ μθυηθδνδξ
ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ζενανπίαξ επζηνέπμκηαξ αζοκέπεζεξ ζηδ θεζημονβία ημο ηνάημοξ.
Γ ηαημπφνςζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ ζοκεπμφξ ακακέςζδξ ημο θαηέθμο
οπμρδθζυηδηαξ ηαζ ακαηαηάηαλδξ ζημ ΑΗΟΝΑ πενζμνίγεζ ηζξ πζεακυηδηεξ οπμαμθήξ
εκζηάζεςκ ιαγζηά ηαζ πνμζθοβχκ ζηδ δζηαζμζφκδ βζα ιδ μνεή ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ
επζθμβήξ ζηεθεπχκ.
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Ξέθμξ, ςξ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ αήια ηαημπφνςζδξ ηδξ αλζμπζζηίαξ πνέπεζ κα
εεςνδεεί δ ακαιεκυιεκδ ακάηηδζδ ηδξ ειπζζημζφκδξ ηαζ ημο ηφνμοξ ηςκ ζηεθεπχκ
εηπαίδεοζδξ, υπζ ιυκμ ζηα υνζα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ αθθά ηαζ εονφηενα, ζε
ημζκςκζηά ζηνχιαηα πμο εκδζαθένμκηαζ βζα ηα γδηήιαηα ηδξ παζδείαξ.
5. Γπίινγνο
Γ επζθμβή ζηεθεπχκ εηπαίδεοζδξ απμηεθεί δζαδζηαζία πμο δεκ αθμνά ιυκμ ημοξ
εκδζαθενυιεκμοξ κα ελεθζπεμφκ επαββεθιαηζηά. Αίκαζ ηαηελμπήκ ιζα εοηαζνία ημο
ζφβπνμκμο δδιμηναηζημφ ηνάημοξ κα μνβακχζεζ ηαθφηενα ηδ θεζημονβία ημο ηαζ ιάθζζηα
ζημκ ζδζαίηενα εοαίζεδημ ηαζ πμθφ ζδιακηζηυ ημιέα ηδξ εηπαίδεοζδξ. Νηδκ Αθθάδα, μζ
ηνίζεζξ ζηεθεπχκ είκαζ, ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, έκα θαζκυιεκμ ημο μπμίμο δ εέαζδ βίκεηαζ
απμηθεζζηζηά απυ ηδ ζημπζά ηςκ οπμρδθίςκ. Κζ ζφβπνμκεξ απαζηήζεζξ ηδξ ημζκςκίαξ,
ςζηυζμ, πνμξ υθεθμξ ηδξ μπμίαξ ακαθαιαάκμκηαζ υθεξ μζ πνςημαμοθίεξ ημο ηνάημοξ,
επζαάθθμοκ ημκ ακαπνμζακαημθζζιυ ημο εκδζαθένμκημξ χζηε κα επζηεοπεεί ζζυννμπδ
ζηακμπμίδζδ ηςκ ακαβηχκ υθςκ ηςκ πθεονχκ, μδδβχκηαξ ζηδκ ακααάειζζδ ημο
εηπαζδεοηζημφ ιαξ ζοζηήιαημξ.
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Νεξίιεςε
Ζαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ ανζζημηεθζηή υζμ ηαζ ιανλζζηζηή παζδαβςβζηή εέζδ υηζ ημ ζπμθείμ
εθανιυγμκηαξ ηδκ ανπή ηδξ ίζδξ ιεηαπείνζζδξ απέκακηζ ζε άκζζα ιεηαλφ ημοξ ςξ πνμξ ηδκ
αθεηδνία οπμηείιεκα, ακαπανάβεζ ηαηά αάζδ ηζξ οπάνπμοζεξ εηηυξ ζπμθείμο ημζκςκζηέξ
ακζζυηδηεξ, δ δζαπμθζηζζιζηή παζδαβςβζηή πνάλδ εβηαζκζάγεζ ιζα εκενβδηζηή ζηάζδ απμδμπήξ
δζαθμνεηζηχκ εεκμπμθζηζζιζηχκ μιάδςκ, πένακ ηδξ απθήξ ζοκφπανλδξ, ιζα εεηζηή απυηνζζδ ηαζ
ζηδ πχνα πνμέθεοζδξ ηαζ ζηδ πχνα πνμμνζζιμφ. Γ εηπαίδεοζδ ςξ πεδίμ ακάπηολδξ ηδξ
ακενχπζκδξ αθθδθεπίδναζδξ είκαζ ακηζηείιεκμ ηδξ Ώκενςπμθμβίαξ ηδξ Αηπαίδεοζδξ. Νφιθςκα ιε
ηδκ μπμία, δ πνήζδ ημο ζπμθζημφ πχνμο, δ έκηαλδ δδθαδή ηςκ πνμζθφβςκ ζε έκα βεκζηχξ
ημζκςκζηά απμδεηηυ ιμκηέθμ γςήξ, υπςξ είκαζ δ ζπμθζηή γςή είκαζ ηνίζζια ζδιακηζηή βζα ηδ
ζοβηνυηδζδ ηαοηυηδηαξ ηαζ ηδκ ροπμζοκαζζεδιαηζηή ημοξ ακάπηολδ. Αλάθθμο δ ηαοηυηδηα
πνυζθοβαξ/ ιαεδηήξ δεκ είκαζ ιζα ιυκζιδ ζδζυηδηα. Αηπαζδεοηζημί ιε εζδζηή επζιυνθςζδ ζηδ
δζαπμθζηζζιζηή πνμζέββζζδ ηςκ δζδαηηζηχκ εβπεζνζδίςκ έπμοκ ιζα ζεζνά απυ δφζημθα ηαεήημκηα,
υπςξ π.π. κα δεπημφκ κα οπμαάθθμοκ ημοξ εαοημφξ ημοξ ζε ιζα δζαδζηαζία αοημαλζμθυβδζδξ ηςκ
ακαπαναζηάζεςκ, ηςκ ζηάζεςκ, ηςκ πναηηζηχκ ηαζ ηςκ ζοιπενζθμνχκ ημοξ ζδζαίηενα ζε υ,ηζ
αθμνά ηα γδηήιαηα εηενυηδηαξ ιέζα ζημ ζπμθείμ. Γζαηί ζημ ιέηνμ πμο μ ηυζιμξ είκαζ δ
ακαπανάζηαζδ ιμο ηαηά ημκ Λζέν Ηπμονκηζέ, ακαπαναζηάζεζξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ είκαζ
ζοκδεδειέκεξ. Νηζξ ακαπαναζηάζεζξ υπμο ακήημοκ μζ ζηενεμηοπζηέξ ιμνθέξ έηθναζδξ εα πνέπεζ
ηακείξ κα ακαγδηήζεζ ηδκ παναβςβή ζοβηνμφζεςκ ηαζ δοζθεζημονβζχκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή ηαζ
ημζκςκζηή πνάλδ. Γ εηπαίδεοζδ είκαζ ιία απυ ηζξ ημζκςκζηέξ ανέκεξ υπμο απμηαθφπημκηαζ ιε πμθφ
επείβμκηα ηνυπμ ηα πνμαθήιαηα ηδξ πμθζηζζιζηήξ ζφβηνμοζδξ, ηδξ πμθζηζζιζηήξ εκανιυκζζδξ ή ημο
πμθζηζζιζημφ ηαηαηενιαηζζιμφ. Δζαπμθζηζζιζηή πνμμπηζηή ζηδκ εηπαίδεοζδ ζδιαίκεζ οπμζηήνζλδ
ημο δζηαζχιαημξ κα είκαζ ηακείξ μ εαοηυξ ημο, πανάθθδθα, υιςξ ιε ημ δζηαίςια κα
ζοιπενζθαιαάκεηαζ. Ώοηή δ ζοιπενίθδρδ υθςκ ηςκ ακενχπςκ ζηδκ ημζκή πνυμδμ πνέπεζ κα είκαζ
δ πνμηεναζυηδηα ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ αθθά ηαζ μ ηαενέθηδξ ημο.
Θέμεηο- θιεηδηά: πνυζθοβαξ/ιαεδηήξ, ηαοηυηδηεξ, δζαπμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ, πμθζηζζιζηή
εκανιυκζζδ.

Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο/ελλνηνινγηθό πιαίζην.
Γ δζαπμθζηζζιζηή παζδαβςβζηή ζηέρδ ακηζιεηςπίγεζ ηδ δζαπείνζζδ ηδξ εηενυηδηαξ ζημ
πθαίζζμ πνμζανιμβήξ ηςκ εεκζηχκ εηπαζδεοηζηχκ ζοζηδιάηςκ ζηα κέα δεδμιέκα ηδξ
ιεηαδζπμθζηήξ επμπήξ ηαζ ηςκ ειπυθειςκ ζοννάλεςκ. Αζηζάγεζ ζε πζεζηζηά ημζκςκζηά ηαζ
εηπαζδεοηζηά γδηήιαηα, πμο εηδδθχκμκηαζ ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ, αθθά πενκμφκ ηονίςξ
ιέζα απυ δφμ αβςβμφξ: αθ‘ εκυξ ιέζς κμιζηχκ ηεζιέκςκ πμο δεζιεφμοκ ηδ πχνα ηαζ
ζοκεπχξ έπμοκ ηδκ ζζπφ νοειζζηζηχκ ηακυκςκ ηαζ αθ‘ εηένμο έιιεζα ιέζς ηδξ
πμθζηζζιζηήξ δζάποζδξ, δδθαδή ηδξ άηοπδξ οζμεέηδζδξ ηαζ ζοιιυνθςζδξ ζε κεςηενζηά
πνυηοπα.

546

Αίκαζ βεβμκυξ υηζ μζ εεκζημί μνζζιμί ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ανίζημκηαζ
οπυ ηδκ πίεζδ αζηδιάηςκ ακαεεχνδζδξ, ηαζ ιάθζζηα ζε ηέημζα έηηαζδ, χζηε μνζζιέκμζ κα
ακανςηζμφκηαζ ακ έπεζ πθέμκ κυδια κα ιζθάιε βζα εεκζηή παζδεία ζε ιζα οπενεεκζηή
επμπή, ηαηά ηδκ μπμία ημ εεκζηυ ηνάημξ ανίζηεηαζ ζε οπμπχνδζδ, υπμο ζημ υκμια ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ δζηαζςιάηςκ ηςκ ιεζμρδθζχκ, ηα μπμία κμιζιμπμζμφκηαζ πθέμκ ιέζς ηδξ
θμβζηήξ ηςκ ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ, ιμζάγεζ κα είκαζ δφζημθμ κα οπάνλμοκ εκζαία
ιμνθςηζηά αβαεά. Δδζαίηενα δ αιθζζαήηδζδ ημο εεκζημφ παζδεοηζημφ πνμηφπμο απυ
ιεζμρδθίεξ πμο εεςνείηαζ υηζ πμθζηζζιζηά δεκ ακήημοκ ζηδ Δφζδ, ςζηυζμ γμοκ ζε ηάπμζμ
δοηζηυ εεκζηυ ηνάημξ, εκδέπεηαζ κα απμηηήζεζ ιζακ αηυιδ κμιζιμπμζδηζηή δζάζηαζδ:
εηείκδ ηδξ ακηίζηαζδξ ζηδκ πμθζηζζιζηή απμζηζμηναηία.
ζηυζμ ημ ηνίζζιμ ενχηδια, πμο δεκ έπεζ εφημθεξ απακηήζεζξ είκαζ ηί βίκεηαζ ζηδκ
πενίπηςζδ πμο μ ηακμκζζηζηυξ ηχδζηαξ ιζαξ μιάδαξ πθδεοζιμφ πμο γδηά κα
ακαβκςνζζηεί, κα εζζαπεεί ζημ ζπμθείμ ηαζ κα ειπθμοηίζεζ ημ πνυβναιιά ημο- ηαζ αοηυ ιε
ηδκ επίηθδζδ ηδξ πμθζηζζιζηήξ αοημκμιίαξ ςξ ακενχπζκμο δζηαζχιαημξ- πενζέπεζ ζημζπεία
πμο ανίζημκηαζ ζε δοζανιμκία ή ακηίεεζδ ιε μνζζιέκεξ απυ ηζξ ανπέξ ζηζξ μπμίεξ
ζηδνίγμκηαζ ηα ίδζα ηα ακενχπζκα δζηαζχιαηα;
Νε ηάεε πενίπηςζδ, υιςξ ιζα ηνζηζηή δζαπμθζηζζιζηή παζδαβςβζηή επζιέκεζ κα
πενζβνάθεζ ηαζ κα ενιδκεφεζ, πνζκ πνμηείκεζ ηζ είδμοξ ζηάζδ εα ηδνήζεζ. Νε ηεθεοηαία
ακάθοζδ, δ ζηάζδ αοηή είκαζ πμθζηζηυ, ακενςπμηεκηνζηυ αίηδια, ηαζ υπζ απθά
μνεμθμβζηυ- ηεπκζηυ γδημφιεκμ, ηαευζμκ δ βεςβναθζηή ιεηαηίκδζδ ημο
πνυζθοβα/ιαεδηή ηαζ δ αθθαβή πθαζζίμο ιέζα ζημ μπμίμ ηαθείηαζ κα θεζημονβήζεζ,
ζοκεπάβμκηαζ πμθζηζζιζηή ιεηαηίκδζδ, δ μπμία ζοκηεθείηαζ ιέζς ηδξ ιάεδζδξ.
Ζαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ ανζζημηεθζηή υζμ ηαζ ιανλζζηζηή παζδαβςβζηή εέζδ υηζ ημ
ζπμθείμ εθανιυγμκηαξ ηδκ ανπή ηδξ ίζδξ ιεηαπείνζζδξ απέκακηζ ζε άκζζα ιεηαλφ ημοξ ςξ
πνμξ ηδκ αθεηδνία οπμηείιεκα, ακαπανάβεζ ηαηά αάζδ ηζξ οπάνπμοζεξ εηηυξ ζπμθείμο
ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ (Γηυημαμξ Ώεακάζζμξ 2002 : 35-36 ηαζ 70-71), δ δζαπμθζηζζιζηή
παζδαβςβζηή πνάλδ εβηαζκζάγεζ ιζα εκενβδηζηή ζηάζδ απμδμπήξ δζαθμνεηζηχκ
εεκμπμθζηζζιζηχκ μιάδςκ, πένακ ηδξ απθήξ ζοκφπανλδξ, ιζα εεηζηή απυηνζζδ ηαζ ζηδ
πχνα πνμέθεοζδξ ηαζ ζηδ πχνα πνμμνζζιμφ. Γζα ηάπμζμοξ πακεπζζηδιζαημφξ, δ απάκηδζδ
ζηδκ πμθοπμθζηζζιζηυηδηα ηςκ ζφβπνμκςκ ημζκςκζχκ δεκ δίκεηαζ απυ ηα δζαπμθζηζζιζηά,
αθθά απυ ηα ζοιπενζθδπηζηά ζπμθεία ιε ηδ ζοκφπανλδ αθθμδαπχκ ηαζ διεδαπχκ, δ
μπμία, ηαηά αοημφξ ημοξ ιεθεηδηέξ, έπεζ ςξ απμηέθεζια μφηε ηδκ αθμιμίςζδ, μφηε ηδκ
πενζεςνζμπμίδζδ, μφηε ημ δζαπςνζζιυ, αθθά ηδκ εκανιυκζζδ. Νηζξ πνμζδμηίεξ ηαζ ηζξ
ζηναηδβζηέξ πνμζανιμβήξ αοηήξ ηδξ ακηίθδρδξ εκηάζζεηαζ δ δζμιαδζηή επαθή
ιεηακαζηχκ ηαζ βδβεκχκ, δ μπμία ακαιέκεηαζ, ζφιθςκα ιε ημοξ ίδζμοξ ιεθεηδηέξ, κα
επζηφπεζ εεηζηυηενδ έηααζδ ιε υνμοξ θεζημονβζηυηδηαξ ζηδ δοκαιζηή πμνεία πνμξ ιζα
ηαηάζηαζδ απμοζίαξ δζαηνίζεςκ (Λαοθυπμοθμξ ΐαζίθδξ ηαζ Ηυηηδ- Νηεθακίδδ 2008): Γ
έκηαλδ ηςκ ιεηακαζηχκ εθήαςκ ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ, μ εεκζηυξ αοημπνμζδζμνζζιυξ ημοξ,
δ ηαοηυηδηα είκαζ ηάηζ πμο ηαθθζενβείηαζ ιέζα απυ αολακυιεκεξ ζπέζεζξ ιε ημοξ βδβεκείξ,
ακηίεεηα πνμξ ηζξ δζαηνίζεζξ πμο οπμζηάπημοκ δζπθά ηδκ έκηαλδ ηςκ ιεηακαζηχκ, ηαζ
ςεμφκ ζηδκ μζημκμιζηή οπμαάειζζδ ηαζ παιδθή αίζεδζδ ημο ακήηεζκ. Αλάθθμο δ
ηαοηυηδηα πνυζθοβαξ/ιαεδηήξ δεκ είκαζ ιζα ιυκζιδ ζδζυηδηα.
Γ εηπαίδεοζδ ςξ πεδίμ ακάπηολδξ ηδξ ακενχπζκδξ αθθδθεπίδναζδξ είκαζ
ακηζηείιεκμ ηδξ Ώκενςπμθμβίαξ ηδξ Αηπαίδεοζδξ. Νφιθςκα ιε ηδκ μπμία, δ πνήζδ ημο
ζπμθζημφ πχνμο, δ έκηαλδ δδθαδή ηςκ πνμζθφβςκ ζε έκα βεκζηχξ ημζκςκζηά απμδεηηυ
ιμκηέθμ γςήξ, υπςξ είκαζ δ ζπμθζηή γςή είκαζ ηνίζζια ζδιακηζηή βζα ηδ ζοβηνυηδζδ
ηαοηυηδηαξ ηαζ ηδκ ροπμζοκαζζεδιαηζηή ημοξ ακάπηολδ (Goffman 1971: 41-44 ηαζ 1991:
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43). Κζ πμθθαπθέξ εηδμπέξ ζοβηνυηδζδξ ηςκ ηαοημηήηςκ δζαιμνθχκμκηαζ ζηζξ
ζοκακηήζεζξ ιέζα ζημκ ζπμθζηυ πχνμ, υπμο δ ακενχπζκδ ειπεζνία ηαζ βκχζδ
ηαηαζηεοάγεηαζ, ηαζ υπμο ηα υνζα ηδξ ηαοηυηδηαξ ζοκεπχξ επακμνίγμκηαζ (Δήιδηνα
Γηέθμο- Ηαδζακμφ, 1998: 9-17).
Γ ζφβπνμκδ ακηίθδρδ υπςξ έπεζ δζαηοπςεεί ηαζ ζε ηείιεκα ημο Νοιαμοθίμο Αονχπδξ
είκαζ υηζ «ιαηνμπνυεεζια υθμζ μζ ιαεδηέξ άζπεηα απυ ημ ακ ακήημοκ ζε ιεζμκμηζηέξ
μιάδεξ ή ζηδκ ηονίανπδ μιάδα, εα πνεζαζηεί κα εηπαζδεοημφκ ιε ηζξ ακηζθήρεζξ ηαζ ηζξ
ιεευδμοξ ηδξ δζαπμθζηζζιζηήξ εηπαίδεοζδξ, χζηε κα απμηηήζμοκ ιζα ορδθυηενδ
ζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ βθςζζζηχκ ηαζ πμθζηζζιζηχκ ιμνθςιάηςκ, αθθά ηαζ
κα ιπμνμφκ κα ενιδκεφμοκ ημ δζαθμνεηζηυ. Ιυκμ ιέζς αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ εα βίκμοκ
υθμζ μζ ιαεδηέξ ζηακμί κα ακαπηφλμοκ ηδκ ηαοηυηδηά ημοξ» (Council of Europe, 1994).
Γ δζαπμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ ιπμνεί κα απμηεθεί, ηαηά ημ Essinger (Essinger, H. A.
Ucar 1984), «ηδκ ηαηάθθδθδ απάκηδζδ ηδξ Παζδαβςβζηήξ Γπζζηήιδξ ζηδκ πμθοεεκζηή ηαζ
πμθοπμθζηζζιζηή ημζκςκία», δεκ απμηεθεί υιςξ εαοιαημονβυ αυηακμ ηαζ πακάηεζα. Ώοηυ
ζδιαίκεζ υηζ, ακ δεκ ζοκμδεφεηαζ απυ ιέηνα ημζκςκζηήξ έκηαλδξ, αθθά ηαζ
εηδδιμηναηζζιμφ ηςκ εεζιχκ, υπςξ επίζδξ, ακ δεκ ζοιπενζθδθεμφκ ιαεήιαηα
δζαπμθζηζζιζηήξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα υθεξ ηζξ ααειίδεξ
ηαζ εζδζηυηδηεξ, κα βίκεζ δδθαδή πνμζπάεεζα κα ιμνθςεμφκ πμθίηεξ δζαπμθζηζζιζηά
ζηακμί, ηυηε δ δζαπμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ, δεκ εα απμθένεζ ηα ακαιεκυιεκα απμηεθέζιαηα
βζα ημ ιέθθμκ (Εακαηίδμο/Λαπαβζάκκδ 1997, Ηάνημο 1996).
Νε αοηυ ημ πθαίζζμ δ δζαπμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ ιπμνεί κα μνζζηεί ςξ παζδαβςβζηή
ανπή, πνμζέββζζδ ηαζ ηίκδζδ ιεηαννφειζζδξ ημο ζπμθείμο ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ (ΐθ. Ηάνημο
Γ., 1997): ςξ ανπή δεκ εα έπνεπε κα ανηείηαζ ζε ακηζζηαειζζηζηήξ θφζεςξ πανειαάζεζξ,
υπςξ βίκεηαζ ηχνα, αθθά κα πνμπςνάεζ ζε ααεφηενεξ ηαζ μοζζαζηζηέξ ακαεεςνήζεζξ ηςκ
πνμβναιιάηςκ, ηςκ δμιχκ ηαζ ηςκ ηαεζενςιέκςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ πναηηζηχκ ημο
ζπμθείμο βζα κα ιπμνέζεζ κα ακμζπεεί ζημκ ημζκςκζηυ πενίβονμ, υπςξ αοηυξ
πανμοζζάγεηαζ ιε ηζξ ακηζεέζεζξ ηαζ ηζξ ζοβηνμφζεζξ ημο. Γζαηί δεκ είκαζ δ βθςζζζηή ηαζ
πμθζηζζιζηή εηενυηδηα πμο δδιζμονβμφκ ηζξ ζοβηνμφζεζξ, αθθά μ δμιζηυξ απμηθεζζιυξ
ιεθχκ μνζζιέκςκ εεκμπμθζηζζιζηχκ μιάδςκ ηαζ δ ζοκαηυθμοεδ αδοκαιία ημοξ κα
ζοιιεηέπμοκ ζημοξ μζημκμιζημφξ, ημζκςκζημφξ ηαζ πμθζηζημφξ εεζιμφξ ιζαξ πχναξ
(Ηάνημο Γ., 1998: 114-134).
Αηπαζδεοηζημί βεκζηυηενα ηαζ ζηδκ ηαθφηενδ πενίπηςζδ αιθίβθςζζμζ ηαεδβδηέξ ιε
εζδζηή επζιυνθςζδ ζηδ δζαπμθζηζζιζηή πνμζέββζζδ ηςκ δζδαηηζηχκ εβπεζνζδίςκ ηονίςξ
ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ηδξ βθχζζαξ, ηα μπμία είκαζ εκζζποιέκα ιε ηείιεκα εκηαβιέκα ζηα
πθαίζζα ημο πνμαθδιαηζζιμφ ηδξ ζφβπνμκδξ γςήξ ηαζ ηδκ αοεεκηζηυηδηα ηδξ ζδιενζκήξ
ημζκςκίαξ έπμοκ ιζα ζεζνά απυ δφζημθα ηαεήημκηα (Νμθμιχκ Δςζήθ, 1998):
κα δεπημφκ κα οπμαάθθμοκ ημοξ εαοημφξ ημοξ ζε ιζα δζαδζηαζία αοημαλζμθυβδζδξ ηςκ
ακαπαναζηάζεςκ, ηςκ ζηάζεςκ, ηςκ πναηηζηχκ ηαζ ηςκ ζοιπενζθμνχκ ημοξ ζδζαίηενα
ζε υ,ηζ αθμνά ηα γδηήιαηα εηενυηδηαξ ιέζα ζημ ζπμθείμ. Γζαηί ζημ ιέηνμ πμο μ ηυζιμξ
είκαζ δ ακαπανάζηαζδ ιμο ηαηά ημκ Λζέν Ηπμονκηζέ, ακαπαναζηάζεζξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ
είκαζ ζοκδεδειέκεξ. Νηζξ ακαπαναζηάζεζξ υπμο ακήημοκ μζ ζηενεμηοπζηέξ ιμνθέξ
έηθναζδξ εα πνέπεζ ηακείξ κα ακαγδηήζεζ ηδκ παναβςβή ζοβηνμφζεςκ ηαζ
δοζθεζημονβζχκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή ηαζ ημζκςκζηή πνάλδ (Ξνζακηαθφθθμο Άκκα, 1998: 135141)
κα επζπεζνήζμοκ κα ηαηακμήζμοκ ηα πμζηίθα «πμθζηζζιζηά ηεθάθαζα» πμο θένμοκ μζ
ιαεδηέξ, κα ζοιιενζζημφκ ηδ δζάηνζζδ ημο Habermas ιεηαλφ ημο πμθζηζζιμφ οπυ ηδκ
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εονεία έκκμζα, ηδκ μπμία δεκ πνεζάγεηαζ κα εκζηενκίγμκηαζ υθμζ μζ πμθίηεξ, ηαζ ημο ημζκμφ
πμθζηζημφ πμθζηζζιμφ πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ημκ αιμζααίμ ζεααζιυ ηςκ δζηαζςιάηςκ
υπζ ιυκμ κα ακαβκςνίγμοκ, αθθά ηαζ κα πεζνίγμκηαζ, δοκαιζηά ζηδκ παζδαβςβζηή πνάλδ,
ηζξ πμζηίθεξ ημζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζζιζηέξ ειπεζνίεξ ηαζ μπηζηέξ ηςκ ιαεδηχκ ημοξ ςξ αάζεζξ
ηαζ πδβέξ ιάεδζδξ (αθ. Batelaan, 1993: 77)
κα δδθχκμοκ, αθθά κα ιδκ επζαάθθμοκ (πνδζζιμπμζχκηαξ ηδ εέζδ αοεεκηίαξ πμο
ακαπυθεοηηα ηαηέπμοκ) ηζξ αλίεξ πμο μζ ίδζμζ ηαζ ημ ζπμθείμ οπμζηδνίγμοκ,
ακηζπανααάθθμκηάξ ηζξ ιε αοηέξ ηςκ ιαεδηχκ, ηαεζζηχκηαξ ηζξ ακηζηείιεκμ επελενβαζίαξ
ηαζ δζαπναβιάηεοζδξ (Ηαηνοκζχηδ ηαζ Νμθμιχκ, 1991)
κα απμθεφβμοκ ηδκ μπφνςζή ημοξ πίζς απυ ηδ εέζδ ηδξ ημζκςκζηήξ μοδεηενυηδηαξ,
αθθά κα παίνκμοκ εέζδ ζηδ δοκαιζηή παζδαβςβζηή επζημζκςκία (Epstein, 1993) πμο κα
δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα οπάνλεζ πμθφπθεονμξ ηνζηζηυξ ακαζημπαζιυξ πάκς ζημ ίδζμ ημ
ακηζηείιεκμ ηαζ ημκ ηνυπμ ιάεδζδξ αθθά ηονίςξ ημζκςκζηήξ ζοκφπανλδξ (Bernstein, 1996:
8).
Εαηά ημκ Ξζανθξ Ξαίδθμν, ιπμνεί κα οπάνλεζ ιζα πμθζηζηή ηδξ ακαβκχνζζδξ ηςκ
δζαθυνςκ μιάδςκ, δ μπμία εα ζέαεηαζ ηδκ πθδεχνα ηςκ πμθοπμθζηζζιζηχκ ηαοημηήηςκ
ηαζ δε εα πνμδζαβνάθεζ ηαιία γςή, ακηίεεηα εα ζέαεηαζ ηδκ έκκμζα ηδξ αοημκμιίαξ ζηα
αημιζηά ζεκάνζα γςήξ.
O Φζθήιςκ Λαζμκίδδξ ζημ επζθμβζηυ ζδιείςια ημο ένβμο Πμθοπμθζηζζιζηυηδηα
βνάθεζ υηζ «ιπμνμφιε ηάθθζζηα κα εεςνήζμοιε ηδκ Πμθζηζηή ηδξ ακαβκχνζζδξ ημο Σζάνθξ
Σαίδθμν ςξ έκα ημιαζηυ ηείιεκμ ζηδκ οπυ ελέθζλδ θζθμζμθζηή δζαιάπδ πμο επζηεκηνχκεηαζ
ζημκ ηνυπμ ακηζιεηχπζζδξ ημο πμθζηζζιζηά απμηθίκμκημξ ζε ιζα θζθεθεφεενδ δδιμηναηία».
Γ μοζζαζηζηή δοζημθία αθμνά εηείκεξ ηζξ πενζπηχζεζξ υπμο ιζα θζθεθεφεενδ
δδιμηναηζηή πμθζηεία ηαηά ηδκ πνμζπάεεζα ζζυηζιδξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ ιδ ηονίανπςκ
πμθζηζζιζηχκ μιάδςκ ένπεηαζ ακηζιέηςπδ ιε πθέβιαηα αλζχκ πμο ακηζζηναηεφμκηαζ ηζξ
ηακμκζζηζηέξ ηδξ δεζιεφζεζξ. Γ ζφβηνμοζδ ημζιζηχκ ηαζ ενδζηεοηζηχκ αλζχκ απμηεθεί
παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια. Ώοηυ θαίκεηαζ κα είκαζ δ απχηενδ πνυηθδζδ ηδξ
πμθοπμθζηζζιζηυηδηαξ βζα ημκ Δοηζηυ ηυζιμ ηαζ ηδ ζηζβιή αοηή είιαζηε ζηδκ αθεηδνία
ιζαξ ιαηνάξ ηαζ ααέααζδξ πμνείαξ (αθ. Ξαίδθμν Ξζανθξ 1997).
Ιαζεζηαθή ππνζηήξημε
Νε άηοπα εηπαζδεοηζηά πενζαάθθμκηα ή ζηζξ ηάλεζξ οπμδμπήξ πνμζθφβςκ δ δζακμιή
εζηαζηζημφ οθζημφ ιε ζφβπνμκα εέιαηα θεζημονβεί ακαηνμθμδμηζηά βζα κα εηθνάζμοκ ηα
παζδζά ημ πνμζςπζηυ ημοξ αίςια ηαζ κα ημπμεεηήζμοκ έηζζ ημκ εαοηυ ημοξ ιέζα ζηδκ
ηνέπμοζα ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα, υπςξ ηαζ δ δζδαζηαθία ηδξ θμβμηεπκίαξ απμηεθεί
έκακ ηαθυ αβςβυ ζοβηνζηζηήξ αιθζπμθζηζζιζηήξ πνμζέββζζδξ, ήδδ ιε ηδ ρήθζζδ ημο
Θ2413/17.6.1996 ιε ηδκ μπμία εεζπίγεηαζ δ δζαπμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ.
Γεκζηυηενα ηα ιαεήιαηα πμο ημ ηέκηνμ αάνμοξ ημοξ δεκ είκαζ ηυζμ ζημ βκςζηζηυ,
υζμ ζημ αλζαηυ επίπεδμ πνμζθένμκηαζ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ αλίαξ ηδξ ηαηακυδζδξ ηαζ
ηδξ οπμζηήνζλδξ αοημφ πμο αβςκίγεηαζ κα οπάνλεζ. Κζ πνυζθοβεξ/ιαεδηέξ έπμοκ
δζηαίςια ζημ πανεθευκ ημοξ, ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ ζδζαίηενδξ ηαοηυηδηάξ ημοξ, ζηδ
δζεηδίηδζδ ηδξ ζδζαζηενυηδηάξ ημοξ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 30 ηδξ Νφιααζδξ βζα ηα
δζηαζχιαηα ημο ημ μπμίμ μνίγεζ υηζ ηα παζδζά πμο ακήημοκ ζε ιεζμκυηδηεξ δεκ επζηνέπεηαζ
κα ζηενδεμφκ ημ δζηαίςια κα δζαηδνμφκ ημκ πμθζηζζιυ ημοξ, κα πζζηεφμοκ ηαζ κα αζημφκ
ηδ ενδζηεία ημοξ ηαζ κα ιζθμφκ ηδ βθχζζα ημοξ.
Νε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ ζοιαάθεζ δ ελαζθάθζζδ θελζηχκ ηαζ οπμθμβζζηχκ ιε
δθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ ιεηάθναζδξ ζημ ζπμθείμ ζε εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ιαεδηέξ, δ
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δζαιυνθςζδ ημο πενζαάθθμκημξ ηδξ ηάλδξ χζηε κα είκαζ θζθζηυ ζηδ δζαθμνεηζηυηδηα ηαζ
ηδκ πμθζηζζιζηή πμζηζθμιμνθία, δ δδιζμονβία ηαζ δζαηήνδζδ νμοηζκχκ, δ εκαθθαβή
ιάεδζδξ
ιε
δναζηδνζυηδηεξ
δνειίαξ
(γςβναθζηή,
ιμοζζηή,
αθήβδζδ
ζζημνζχκ/παναιοεζχκ) εκηαβιέκεξ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα δζαζθαθίγμοκ ημκ ζεααζιυ ζηζξ
ζδζαίηενεξ ροπμζοκαζζεδιαηζηέξ ακάβηεξ ηςκ ιαεδηχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε αβπχδεζξ
δζαηαναπέξ, δ εκίζποζδ ηδξ εκενβμφ ζοιιεημπήξ ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ ζηδκ
ηαεδιενζκυηδηα ζημ ζπμθείμ ιέζα απυ ζοιιεημπζηά project πμο ακαδεζηκφμοκ πεναζηένς
ζηακυηδηεξ απυ ηζξ βθςζζζηέξ (ηαηαζηεοέξ, ηεπκμθμβία, ιμοζζηή), υπςξ ηαζ δ εκίζποζδ ηςκ
ζπέζεςκ ιεηαλφ ιαεδηχκ ζηδκ ηάλδ ιε μιαδζηέξ ενβαζίεξ ζδζαίηενα ζε ιαεήιαηα πμο δεκ
απαζημφκ ζδζαίηενδ βθςζζζηή ηαηακυδζδ (βοικαζηζηή, ηαθθζηεπκζηά, ιμοζζηή).
Γ ακεπανηήξ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ απυ ημοξ πνυζθοβεξ ηονίςξ ιζηνήξ δθζηίαξ δεκ
δδιζμονβεί ιυκμ πνμαθήιαηα ηαηακυδζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ ζημ ζπμθείμ, αθθά ηαζ έθθεζρδ
ημζκςκζηχκ επαθχκ ιε βδβεκείξ ζοκμιδθίημοξ, δ μπμία δεκ μθείθεηαζ ιυκμ ζηδκ έθθεζρδ
εκυξ εηπαζδεοηζημφ πνμβνάιιαημξ ηαηάθθδθμο βζα ηδκ πενίπηςζή ημοξ, αθθά ηαζ ζε
απμζπαζιαηζηέξ ηαζ ακμθμηθήνςηεξ εζηυκεξ απυ ηδκ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα ημο
πμθζηζζιμφ ηδξ πχναξ πνμέθεοζήξ ημοξ, απυ ηδκ μπμία αίαζα απμζπάζηδηακ, αθθά ηαζ ηδξ
πχναξ ζημκ μπμίμ γμοκ. Ξμ ζπμθείμ δεκ είκαζ απθχξ έκαξ ηυπμξ ή έκαξ εεζιυξ, είκαζ
πνχηα απυ υθα, έκα ζφκμθμ ακενχπζκςκ ζπέζεςκ πμο βεκκμφκ ηδ ζηέρδ ηαζ ημ θυβμ.
Ηζα άθθδ δζδαηηζηή πανέιααζδ ιπμνεί κα αθμνά ηδ δζδαζηαθία θασηήξ αθήβδζδξ
ζοβηεηνζιέκα παναιοεζχκ. Γ φπανλδ ηςκ ημζκχκ ζημζπείςκ πμο ζοκακηχκηαζ ζηα
παναιφεζα υθμο ημο ηυζιμο οπδνεημφκ ημ ζηυπμ ηδξ ηαηακυδζδξ ημο δζαθμνεηζημφ ςξ
μιυηζιμο ηαζ ηδξ εδναίςζδξ ηδξ αοημακηίθδρδξ ημο παζδζμφ. Ξμ παναιφεζ θεζημονβεί ςξ
πμθζηζζιζηυξ εεναπεοηήξ, βζαηί ςεεί ηα παζδζά- ιε οπμζοκείδδηεξ επζθμβέξ- κα
ιεηαιμνθχκμοκ ηζξ ημζκςκζηέξ απεζθέξ (απμιυκςζδ, απμηθεζζιυξ) ζε οπένηαηεξ ιαβζηέξ
δοκάιεζξ ηαζ ημκ εαοηυ ημοξ ζε ήνςα πμο ακηζζηέηεηαζ. Γ μζημοιεκζηυηδηα ηςκ
ιδκοιάηςκ ηςκ παναιοεζχκ ηαζ μζ ημζκμί πμθζηζζιζημί πανακμιαζηέξ ηςκ βεκέεθζςκ
ηυπςκ ημοξ ηα ηαεζζημφκ ζδακζημφξ θμνείξ ηδξ δζαπμθζηζζιζηήξ ακηίθδρδξ ζηδ δζδαηηζηή
πνάλδ.
Ηζα παναπθήζζα πανέιααζδ αθμνά ηδ βθχζζα ηαζ εα ιπμνμφζε κα πνδζζιμπμζήζεζ
εθθδκζηέξ, αθθά ηαζ πανμζιίεξ απυ ηζξ πχνεξ πνμέθεοζήξ ημοξ ιε ημζκυ εέια ηαζ
πανειθενείξ θεηηζηέξ δζαηοπχζεζξ, ακαγδηχκηαξ δζαθμνέξ ηαζ μιμζυηδηεξ ζδιαζζχκ.
Ηέζα απυ ηζξ πανμζιίεξ πνμαάθθμοκ μζ ζδζαζηενυηδηεξ ηάεε θαμφ, πμο μθείθμκηαζ ζε
δζαθμνεηζηέξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ηαζ δζαθμνεηζηυ ημζκςκζημπμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ.
Λαν‘ υθα αοηά είκαζ εηπθδηηζηυξ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μζ δζάθμνμζ θαμί θηάκμοκ ζηα
ίδζα ζοιπενάζιαηα βζα ηδ γςή. Απζπθέμκ εηηυξ απυ ηζξ δζαπμθζηζζιζηέξ ζοβηνίζεζξ, μζ
πανμζιίεξ ιπμνμφκ κα πνδζζιεφζμοκ ηαζ ςξ ιέζμ δζδαζηαθίαξ ιζαξ δεφηενδξ βθχζζαξ,
επεζδή: α) πενζέπμοκ έκα πθμφζζμ οθζηυ, πμο αθμνά υθα ηα επίπεδα ημο βθςζζζημφ
ζοζηήιαημξ (θελζηυ, ιμνθμθμβζηυ, ζοκηαηηζηυ) ηαζ α) πνμζθένμκηαζ βζα απμικδιυκεοζδ
πάνδ ζημκ απμθεεβιαηζηυ παναηηήνα ημοξ, ημ νοειυ ηαζ ηδκ μιμζμηαηαθδλία.
Λμθφ ζοπκά πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ εζηαζηζηέξ πανειαάζεζξ μζ μπμίεξ αθμνμφκ ηδκ
παναβςβή πνμθμνζημφ ηαζ βναπημφ θυβμο ηαζ πεζνμηεπκζηήξ ηαηαζηεοήξ απυ ιένμοξ ηςκ
ιαεδηχκ/ηνζχκ ηςκ Ξάλεςκ Οπμδμπήξ. Ξμ εέια ιπμνεί κα βναθηεί δίβθςζζα ζημκ
πίκαηα: Ο ηυζιμξ ζήιενα/μ ηυζιμξ αφνζμ, ηζ επίζδξ κα δζακειδεεί οθζηυ ζε ιζηνά ηείιεκα
ηαζ εζηυκεξ απυ ημκ ζφβπνμκμ ηαεδιενζκυ ηαζ πενζμδζηυ έκηοπμ θυβμ. Ξμοξ γδημφιε κα
ενβαζημφκ ζε μιάδεξ ηαζ κα «ηαηαζηεοάζμοκ» ιε εζηυκεξ ηαζ βναπηά ζπυθζα ηζξ απυρεζξ
ημοξ βζα ημκ ηυζιμ πμο γμοκ ηαζ αοηυκ ζημκ μπμίμ εα ήεεθακ κα γήζμοκ, ηαζ μζ
ιαεδηέξ/ηνζεξ αθήκμκηαζ κα αοημζπεδζάζμοκ. Νημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ δ παναηήνδζδ
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ηδξ ζηάζδξ ηαζ ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ αθθμδαπχκ ιαεδηχκ ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ
εζνήκδ, ημκ πυθειμ, ηδκ ιεηακάζηεοζδ, έηζζ χζηε κα ηαηακμήζμοκ ηδκ μζημοιεκζηυηδηα
ηςκ ακενχπζκςκ ζοκαζζεδιάηςκ, ημο πυκμο ηαζ ηδξ πανάξ.
Γ εηπαίδεοζδ είκαζ ιία απυ ηζξ ημζκςκζηέξ ανέκεξ υπμο απμηαθφπημκηαζ ιε πμθφ
επείβμκηα ηνυπμ ηα πνμαθήιαηα ηδξ πμθζηζζιζηήξ ζφβηνμοζδξ, ηδξ πμθζηζζιζηήξ
εκανιυκζζδξ ή ημο πμθζηζζιζημφ ηαηαηενιαηζζιμφ. Δζαπμθζηζζιζηή πνμμπηζηή ζηδκ
εηπαίδεοζδ ζδιαίκεζ οπμζηήνζλδ ημο δζηαζχιαημξ κα είκαζ ηακείξ μ εαοηυξ ημο,
πανάθθδθα, υιςξ ιε ημ δζηαίςια κα ζοιπενζθαιαάκεηαζ. Ώοηή δ ζοιπενίθδρδ υθςκ ηςκ
ακενχπςκ ζηδκ ημζκή πνυμδμ πνέπεζ κα είκαζ δ πνμηεναζυηδηα ημο εηπαζδεοηζημφ
ζοζηήιαημξ αθθά ηαζ μ ηαενέθηδξ ημο (Ηζπαθμπμφθμο- ΐέζημο Πνζζηίκα, 1998: 142-157).
Πν εγρείξεκα ηεο ςπρνθνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ησλ πξνζθπγόπνπισλ ιπμνεί κα
ακαθοεεί ζηα ελήξ ζδιεία:
Νήιενα πάκς απυ 126 ηνάηδ παβημζιίςξ έπμοκ οπμβνάρεζ ηδ Δζαηήνολδ ζπεηζηά ιε ημ
Εαεεζηχξ ηςκ Λνμζθφβςκ, υπμο ςξ πνυζθοβαξ ακαθένεηαζ «ημ πνυζςπμ πμο ζοκεπεία
βεβμκυηςκ ηαζ δζηαζμθμβδιέκμο θυαμο δζχλεςκ εονίζηεηαζ εηηυξ ηδξ πχναξ ηδξ μπμίαξ
έπεζ ηδκ οπδημυηδηα» (Γναθείμ ημο Όπαημο Ώνιμζηή ηςκ Γκςιέκςκ Αεκχκ βζα ημοξ
Λνυζθοβεξ, 2009). Ξα ηεθεοηαία πνυκζα ζηδκ Αονχπδ παναηδνήεδηε ναβδαία αφλδζδ ηςκ
αζηδιάηςκ πμνήβδζδξ αζφθμο εκδθίηςκ ηαζ παζδζχκ, εκχ ιεηαλφ αοηχκ οπάνπεζ έκαξ
ζδιακηζηυξ ανζειυξ αζοκυδεοηςκ ακδθίηςκ (Eurostat, 2016).
Λχξ ζηδνίγμκηαζ μζ εοάθςηεξ μιάδεξ παζδζχκ ηαζ εθήαςκ πνμζθφβςκ μζ μπμίμζ
εηδδθχκμοκ ηναοιαηζηυ ηαζ ιεηαηναοιαηζηυ ζηνεξ ηαζ βεκζηυηενα αβπχδεζξ δζαηαναπέξ;
Κζ πνυζθοβεξ έπμοκ ημκ εζςηενζηυ ημοξ ηυζιμ, ηα θακηάζιαηά ημοξ, υπςξ είκαζ
ακαιεκυιεκμ επζεοιμφκ ηδκ αζθάθεζα, αθμφ έθοβακ απυ ηδκ απεζθή ημο εακάημο. Κζ
δοζημθίεξ επζημζκςκίαξ ημοξ μδδβμφκ ζε αθαζία, άνα ιδ επελενβαζία πέκεμοξ,
εοενεεζζηυηδηα, οπεναμθζηή ελάνηδζδ απυ ζζπονμφξ, ηναοθζζιυ, ρφπςζδ ζε ηάπμζεξ
πενζπηχζεζξ, θυβς ηδξ ηαηάννεοζδξ ζηαεενμφ πθαζζίμο. Εζ υζμ δεκ οπάνπεζ έκα ιυκζιμ
πθαίζζμ δζααίςζδξ υπςξ ημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ βζα κα ημοξ ειπενζέλεζ ηαζ παναηείκεηαζ δ
πνμζςνζκυηδηα ηδξ ηαηάζηαζήξ ημοξ, ηυζμ αολάκεηαζ ημ εκδεπυιεκμ ροπμπαεμθμβζηχκ
ακηζδνάζεςκ. Αίκαζ βεβμκυξ υηζ υηακ έκα παζδί εηηίεεηαζ ζε πμθθαπθέξ ηναοιαηζηέξ
ειπεζνίεξ είκαζ πζεακυ κα πάζεζ ηδκ αίζεδζδ εθέβπμο ηδξ πναβιαηζηυηδηάξ ημο, βεβμκυξ
πμο είκαζ ζε αάνμξ υπζ ιυκμ ηδξ ιάεδζδξ αθθά ηαζ ηδξ ζοκμθζηήξ ροπμζοκαζζεδιαηζηήξ
ακάπηολήξ ημο (Brock et al. , 2009, Jones & Cureton, 2014, Pfohl, Jimerson &Lazarus, 2002).
Κ λενζγςιέκμξ αίαζα, εβηθςαζζιέκμξ ζηδκ οπενελζδακίηεοζδ ηδξ πχναξ πνμέθεοζδξ,
αζζεάκεηαζ ηδ κέα βθχζζα ςξ άνκδζδ ηδξ ιδηέναξ πχναξ. Γ πενζεςνζμπμίδζδ ηδξ
ιδηνζηήξ βθχζζαξ αζχκεηαζ ςξ αθθμηνίςζδ ηαζ ηαηαζηνμθή ηαοηυηδηαξ, δ ημ
ακηίζηνμθμ απμθεφβεζ ηδ πνδζζιμπμίδζή ηδξ ςξ «απυννζρδ» ηαζ πνμζηαζία απυ ηδ
θνίηδ. Ώκαγδηχκηαξ ημ παιέκμ πνυκμ, υπςξ θεζημονβεί ημ madlen ημο Λνμοζη, πμο
αεααίςξ δεκ ακαηηάηαζ, αοηυ- ελμνίγεζαζ απυ ημ βεκέεθζμ ηυπμ, ηαζ απυ ηζξ αζζεήζεζξ.
Ώπυ ηδκ άθθδ ιενζά, μζ βμκείξ/πνυζθοβεξ θμαμφιεκμζ ηδκ απμπμθζηζζιζημπμίδζδ
πνμηαθμφκ ζοκεζδδηά ή αεέθδηα ειπυδζα, ιε απμηέθεζια κα επζζηναηεφεηαζ δ
ζοκηδνδηζημπμίδζδ ςξ αιοκηζηυξ ιδπακζζιυξ, υπςξ ηαζ ηα παναδμζζαηά πμθζηζζηζηά
ζφιαμθα, μζ παηνζημί ηακυκεξ ηαζ μζ ζενμηεθεζηίεξ. Νε ηάεε πνμζθοβζηή μζημβέκεζα είκαζ
πζεακυ κα οπάνπμοκ δζαθμνεηζημί ζηυπμζ, πεπμζεήζεζξ, ακηζθήρεζξ, ζηάζεζξ, ειπεζνίεξ ή
ηαζ πνμηαηαθήρεζξ βζα ηδκ έκηαλδ ημο παζδζμφ ημοξ ζημ εθθδκζηυ ζπμθείμ ή/ηαζ ζε άηοπμ
εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ ζηδκ Αθθάδα (Rosen &Cowan, 2013, Shaw, 2003, Wolpow et al., 2009,
Παηγδπνήζημο, 2012α).
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Γ βθχζζα ηδξ πχναξ εβηαηάζηαζήξ ημο δεκ έπεζ πνμζςπζηυ κυδια βζ‘ αοημφξ. Ξα
παζδζά αοηά ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ιζα κέα ημοθημφνα βζα ηα ζημζπεία ηδξ μπμίαξ δεκ είκαζ
εκήιενα ηαζ πνεζάγεηαζ ζηαδζαηά κα ηδκ ακηζθδθεμφκ ηαζ κα ηδκ επελενβαζημφκ βκςζηζηά
ηαζ ζοκαζζεδιαηζηά (Anagnostopoulos et al. , 2016, Burnett & Peel, 2001, Graig, Jajua, &
Warfa, 2009, Hebebrand et al., 2016, The National Child Traumatic Stress Network (NNCTSN)
(http:nctsn.org/).
Δοζηοπχξ είκαζ είδμξ εκ ακεπανηεία μζ πμθζηζζιζημί ιεζμθααδηέξ ή ιεηαθναζηέξ, μζ
μπμίμζ εα ιπμνμφζακ κα πανέιαμοκ δζεοηνζκζζηζηά. Ηυκμ ζηδ ΓΏΔΏ, ζηδ δζμζηδηζηή
ηνάηδζδ, ζηα ηιήιαηα Απζζηνμθήξ οπάνπμοκ πζζημπμζδιέκμζ ανααυθςκμζ ιεηαθναζηέξ,
ζε ηαηαοθζζιμφξ πνμζθφβςκ ηαζ ζε ζπμθεία, υιςξ, υπζ.
Νηδκ ζοκεπζγυιεκδ άνκδζδ πνμζανιμβήξ (θυαμξ «αθθμηνίςζδξ») εκδείηκοκηαζ
πμθζηζζηζηά πνμβνάιιαηα πμο αθμνμφκ ζε μζημοιεκζηυηδηα ζηάζεςκ (ακηίζηαζδ ζηδ
δζηηαημνία). ζηυζμ, ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια πνέπεζ κα θάαεζ οπυρδ ημο υηζ δ δζβθςζζία
ηαηαζηεοάγεζ έκα δζπαζιέκμ οπμηείιεκμ, ηα πμθζηζζιζηά θνάβιαηα υπςξ ηαζ ημ θνάβια
ηδξ βθχζζαξ ζοβηναημφκ ηα ακενχπζκα αζζεήιαηα, ζ‘ ακηίεεζδ πνμξ αοηυ ηαηεφεοκζδ ηα
εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα ηέπκδξ ζηήκμοκ βέθονεξ. Ώκηίδμημ ζηδκ ααεααζυηδηα ηςκ
παζδζχκ ηαζ εθήαςκ πνμζθφβςκ ιαεδηχκ είκαζ ηαηαζηάζεζξ πμο εκεαννφκμοκ
εμνηαζηζηή αηιυζθαζνα, μζ ηζκαζζεδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, δ εκενβμπμίδζδ ηδξ θακηαζίαξ,
ηδξ ζοιαμθζηήξ ζηέρδξ, ηςκ ζφκεεηςκ ζοθθμβζζιχκ.
Νηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ, ζπεηζηά βνήβμνα μζ έθδαμζ πνυζθοβεξ ακηθμφκ
έιπκεοζδ, πίζηδ, αζζζμδμλία ηαζ εθπίδα, δείπκμοκ δφκαιδ ηαζ ροπζηή ακεεηηζηυηδηα,
αλζμπμζμφκ ημ δχνμ ηδξ γςήξ, πνμζανιυγμκηαζ, ηαζ ζοπκά βνήβμνα ιαεαίκμοκ ηζξ
βθςζζζηέξ ηαζ πμθζηζζιζηέξ κυνιεξ ζημ ζπμθζηυ ημοξ πενζαάθθμκ (Correa- Velez, Gifford &
Barnett, 2010, Rossen & Cowan, 2013, Masten, 2014, Παηγδπνήζημο, 2015).
Ηζα ηέημζα πενίπηςζδ ζπμθζημφ πενζαάθθμκημξ είκαζ ημ 2μ ΓΑΖ Δζαπμθζηζζιζηήξ
Αηπαίδεοζδξ Αθθδκζημφ, ζημ μπμίμ μ ανζειυξ ηςκ ιαεδηχκ/πνμζθφβςκ, Νφνςκ, Ώθβακχκ
ηαζ Λαηζζηακχκ, πμο θμζημφκ ζ‘ αοηυ, θυβς ηδξ έηνοειδξ/ειπυθειδξ ηαηάζηαζδξ πμο
επζηναηεί ζηζξ πχνεξ ημοξ απυ υπμο πνμένπμκηαζ, έπεζ αολδεεί απυ ημ 2014 ηαζ ιεηά ζε
ζδιακηζηυ ααειυ. Ξμ ζπμθείμ αοηυ απυ ηδκ ίδνοζή ημο ζηδ δεηαεηία ημο 1980
θεζημονβμφζε ζπεδυκ απμηθεζζηζηά ιε ζηυπμ ηαζ βκχιμκα ηδκ μιαθή έκηαλδ
παθζκκμζημφκηςκ – αθθμδαπχκ ιαεδηχκ ζηδκ εθθδκζηή εηπαζδεοηζηή ηαζ ημζκςκζηή
πναβιαηζηυηδηα πανάθθδθα ιε ημ ζεααζιυ ηςκ πμθζηζζηζηχκ ημοξ ζδζαζηενμηήηςκ (ΐθέπε
οπυικδια βζα ηζξ ηαηαηαηηήνζεξ ελεηάζεζξ ηςκ πνμζθφβςκ ιαεδηχκ απυ ημ Νφθθμβμ
δζδαζηυκηςκ 2μο ΓΑΖ Δζαπμθζηζζιζηήξ Αηπαίδεοζδξ Αθθδκζημφ).
Νημ ζοβηεηνζιέκμ ζπμθείμ, εηπαζδεοηζημί ιε παζδαβςβζηή εοαζζεδζία, πάεμξ ηαζ
εοζοκεζδδζία ζε εθήαμοξ πμο δεκ βκςνίγμοκ ηδκ εθθδκζηή βθχζζα, πνδζζιμπμζμφκ ηδκ
μζημοιεκζηή βθχζζα ηδξ ηέπκδξ π.π. ζημ ιάεδια ηδξ Εμζκςκζμθμβίαξ πνμαθήεδηε δ
ζζπακζηή ηαζκία 5 θεπηχκ El‟ empleo, δ μπμία ακαθένεηαζ ζηδκ ενβαζία ςξ ιέζμο
παναβςβήξ πνδζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ πνχηδξ ακάβηδξ ιε ηδκ ηαηάεεζδ ακενχπζκμο
ιυπεμο αθθά ηαζ ροπήξ. ,ηζ πενζέααθε ημκ πνςηαβςκζζηή πμο λοπκάεζ υπςξ ημ ηνεαάηζ,
ημ ροβείμ, ημ κημοθάπζ είκαζ άκενςπμζ, αηυιδ ηαζ ημ θεςθμνείμ πμο πνδζζιμπμζεί βζα κα
πάεζ ζηδ δμοθεζά ημο. ζπμο θηάκεζ ζημ βναθείμ, υπμο ενβάγεηαζ ηαζ είκαζ αοηυξ ημ
παθάηζ εζζυδμο. Νηδκ ηεθζηή ζηδκή ημ αιπαγμφν- άκενςπμξ θεφβεζ. Δζενςηχιαζηε ακ
αοηυ είκαζ πνάλδ ακηίζηαζδξ ζηδκ πνάλδ ελ-ακηζηεζιέκζζδξ ηδξ ακενχπζκδξ φπανλδξ ηαζ
βεκζηυηενα βζα ημ κυδια ηδξ γςήξ ζ΄ έκα ζφζηδια αθθμηνζςηζηήξ ενβαζζαηήξ δζαδζηαζίαξ.
Ώκηζθαιαακυιαζηε υηζ ζε αοηυ ημ ζπμθείμ δζεοημθφκεηαζ δ επζημζκςκία ηαζ εκζζπφεηαζ δ
ειπθμηή ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία ιε ηδκ μπηζημπμίδζδ ααζζηχκ ζημζπείςκ ηδξ.
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Εμζκςκζηυξ θεζημονβυξ ηαζ ροπμθυβμξ επζζηέπημκηαζ ημ Δζαπμθζηζζιζηυ Ζφηεζμ
Αθθδκζημφ, υηακ ηα ημκδφθζα ηδξ Δ΄ Ώεήκαξ ημ επζηνέπμοκ, δδθαδή εκ ημζξ πνάβιαηζ
ζπμναδζηά ηαζ ιειμκςιέκα. Ξμ έθθεζιια αοηυ ακηζζηαειίγμοκ μζ εηπαζδεοηζημί ηαζ ημ
15ιεθέξ πμο ζοκαπανηίγμοκ ηδκ Κιάδα ακηζιεηχπζζδξ πνμαθδιάηςκ, ηαζ μζ μπμίμζ
θεζημονβμφκ ςξ δζαιεζμθααδηέξ, υπςξ π.π. ζηδκ πενίπηςζδ ζφβηνμοζδξ ακάιεζα ζε
Ώθβακμφξ ηαζ Νφνμοξ, πμο εκ ηέθεζ ελμιαθφκεδηε. Έηααζδ πμο ςθέθδζε ςξ πμθφηζιδ
ειπεζνία πεζνζζιμφ ημζκςκζηήξ ζοκφπανλδξ ιε πμθοπμθζηζζιζηά παναηηδνζζηζηά.
Νηδκ επμπή ηδξ δζπθήξ ηνίζδξ, μζημκμιζηήξ ηαζ πνμζθοβζηήξ, είκαζ επείβμοζα
οπανλζαηή ακάβηδ, ζε αημιζηυ ηαζ ζοθθμβζηυ επίπεδμ, ζηδκ Ακςιέκδ Αονχπδ- βζα κα
ακηζζημζπμφκ μζ θέλεζξ ιε ηα πενζεπυιεκά ημοξ- κ‘ ακαβκςνζζηεί δ ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή
ζδιαζία πμο έπεζ δ ζζπονμπμίδζδ ηδξ ζδέαξ ηδξ πακακενχπζκδξ ζζυηδηαξ ιέζα ζηδκ
πμθζηζζιζηή πμζηζθμιμνθία Ώκ θάαμοιε οπυρδ ιαξ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί υπζ ιυκμ
ιεηαθένμοκ βκχζεζξ, αθθά ηονίςξ δζαιμνθχκμοκ ζηάζεζξ ηαζ πνμάβμοκ ζδέεξ ηαζ αλίεξ, μζ
μπμίεξ αθμνμφκ ηδκ ακενχπζκδ επζημζκςκία ηαζ αθθδθμηαηακυδζδ, ηυηε είκαζ αοημί πμο
ηαθμφκηαζ κα μκεζνεοημφκ ηαζ κα πνμεημζιάζμοκ έκακ ηαθφηενμ ηυζιμ. Απεζδή υπςξ θέεζ
ηαζ μ Νεθένδξ «δ εοεφκδ ανπίγεζ απυ ηα υκεζνα».
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Νεξίιεςε
Εαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδ ιάεδζδ έπμοκ ηα ηίκδηνα, ηα μπμία ςεμφκ ημοξ/ηζξ ιαεδηέξ/ηνζεξ ηυζμ ζηδ
ζοιιεημπή ημοξ ζηδ δζελαβςβή ηαζ οθμπμίδζδ ηςκ ενβαζζχκ ημοξ υζμ ηαζ ζηδ αοημζοβηέκηνςζή
ημοξ ζημοξ ζηυπμοξ. Κοζζαζηζηά, ηα ηίκδηνα ηαεμνίγμοκ ηδκ πμνεία ηάεε παζδζμφ ζηδ ιάεδζδ,
ηαεχξ δζαιμνθχκμοκ ηζξ βκςζηζηέξ ηαζ ιεηαβκςζηζηέξ ημο δελζυηδηεξ, ηδκ επίδμζδ αθθά ηαζ ηδ
▪
ζοιπενζθμνά ημο (Wigfield & Eccles, 2000 Boekaerts, 2001). Ώπυ πμθφ κςνίξ πμθθμί παζδαβςβμί,
υπςξ μ Δεθιμφγμξ ηαζ μ Kerschensteiner, έδςζακ έιθαζδ ζηδκ εκενβμπμίδζδ ηςκ εζςηενζηχκ
ηζκήηνςκ ιάεδζδξ, δδθαδή ζε ηίκδηνα υπςξ είκαζ ημ εκδζαθένμκ βζα ημ ιάεδια ηαζ δ ζηακμπμίδζδ
πμο κζχεεζ έκα παζδί υηακ μθμηθδνχκεζ ιζα δναζηδνζυηδηα. ιςξ, ηα εζςηενζηά ηίκδηνα ιάεδζδξ
ζοκοπάνπμοκ ιε ηα ελςηενζηά ηίκδηνα, υπςξ είκαζ μζ δεζηέξ αιμζαέξ, μζ οθζηέξ αιμζαέξ ηαζ δ
απμθοβή ηςκ πμζκχκ. ξ εη ημφημο, ηάεε εηπαζδεοηζηυξ μθείθεζ κα έπεζ ςξ ααζζηυ ημο ιέθδια ηδκ
ακάπηολδ ηδξ αβάπδξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ βζα ηδ ιάεδζδ ηαζ πανάξ βζα ηδκ ακαηάθορδ ηδξ κέαξ
βκχζδξ. Νηδκ πανμφζα, θμζπυκ, ενβαζία εα ηαηαβνάρμοιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ δεζβιαημθδπηζηήξ
ένεοκαξ πεδίμο πμο πναβιαημπμζήεδηε ηαηά ηδκ πνμκζηή πενίμδμ 2014-2016 ηαζ είπε ςξ ζηυπμ κα
δζενεοκήζμοιε ηα ηίκδηνα ιάεδζδξ πμο πνμςεμφκηαζ ζημ ζφβπνμκμ Δδιμηζηυ Νπμθείμ. Γζα κα
επζηεοπεεί μ ζημπυξ ιαξ, εθέβπεδηε: α) ηαηά πυζμ ηα Θέα Λνμβνάιιαηα Νπμοδχκ πνμςεμφκ ηαζ
ζε πμζμκ ααειυ ηδκ ακάπηολδ ηςκ εζςηενζηχκ ηζκήηνςκ ιάεδζδξ, ηαζ α) μζ ηνυπμζ πμο επζθέβμοκ
μζ εηπαζδεοηζημί ζηδκ ακάπηολδ ηυζμ ηςκ ηζκήηνςκ ιάεδζδξ. ξ πθδεοζιυξ ακαθμνάξ ηδξ
ένεοκάξ ιαξ απμηέθεζε ημ ζφκμθμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ημο ηθάδμο ΛΑ70 πμο δίδαζηακ ηαηά ηζξ
ζπμθζηέξ πνμκζέξ 2014-2015 ηαζ 2015-2016 ζηα δδιυζζα δδιμηζηά ζπμθεία. Νημ ζδιείμ αοηυ εα
πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε υηζ ημ άνενμ αοηυ απμηεθεί έκα ιζηνυ ιένμξ ιζαξ εονφηενδξ ένεοκαξ πμο
πναβιαημπμζήεδηε ζηα πθαίζζα ηδξ δζαηνζαήξ, πμο εηπμκήεδηε ζημ ΛΞΛΑ ημο Λακεπζζηδιίμο
Θεζζαθίαξ.
Θέμεηο-θιεηδηά: Λνμβνάιιαηα Νπμοδχκ, ηίκδηνα ιάεδζδξ, ηνυπμζ πεζεανπίαξ

1. Γηζαγσγή
Έκα ηίκδηνμ ιπμνεί κα ςεεί ημ άημιμ είηε εκενβχκηαξ απυ ιέζα είηε κα ημ έθηεζ
εκενβχκηαξ απυ έλς. Ξα ηίκδηνα ιπμνεί κα είκαζ ηυζμ μζ εζςηενζηέξ αζηίεξ ηδξ
ζοιπενζθμνάξ, υπςξ ηα έκζηζηηα, μζ μνιέξ, μζ ζημπμί, ηα ζοκαζζεήιαηα, υζμ ηαζ μζ
ελςηενζηέξ αζηίεξ, υπςξ μζ αιμζαέξ, ηα εέθβδηνα, ηα θυαδηνα ηαζ μζ απςεδηζημί ενεεζζιμί.
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Ηπμνεί αηυιδ κα είκαζ εββεκή, δδθαδή κα ααζίγμκηαζ ζηδκ ηθδνμκμιζηυηδηα, ή επίηηδηα,
δδθαδή κα απμηηζμφκηαζ ιέζα απυ δζαδζηαζίεξ ιάεδζδξ ηαζ αθθδθεπίδναζδξ. Ηπμνεί κα
είκαζ θοζζμθμβζηά (κα ελοπδνεημφκ ηδ θεζημονβία ημο μνβακζζιμφ ηαζ ηδ ζςιαηζηή
μιμζυζηαζδ), αζμθμβζηά (κα ελοπδνεημφκ ηδκ επζαίςζδ ηαζ ηδκ ακαπαναβςβή ημο αηυιμο),
ροπμθμβζηά (κα μθείθμκηαζ ζηδκ πνμζςπζηυηδηα ηαζ ζηζξ ζπέζεζξ ημο αηυιμο ιε ημ
θοζζηυ ηαζ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ) (Εςζηανίδμο-Αοηθείδδ, 1999: 17-18).
Νε επίπεδμ ζπμθζηήξ ηάλδξ μ υνμξ «ηίκδηνα» ακαθένεηαζ ζηδ δζάεεζδ, ηδκ επζιμκή
ηαζ ηδκ πνμζπάεεζα πμο ηαηααάθθμοκ ηα παζδζά ηαηά ηδκ εκαζπυθδζή ημοξ µε ιζα
δναζηδνζυηδηα, πνμηεζιέκμο κα θηάζμοκ ζε έκα επζεοιδηυ απμηέθεζια (Wolters &
Rosenthal, 2000). Ξα ηίκδηνα ιπμνεί κα πνμένπμκηαζ απυ ημ ίδζμ ημ παζδί (εζςηενζηά
ηίκδηνα) ή κα πνμένπμκηαζ απυ ημ πενζαάθθμκ ημο (ελςηενζηά ηίκδηνα). Ηενζηά
παναηηδνζζηζηά ελςηενζηά ηίκδηνα απμηεθμφκ ηα ανααεία, μζ ααειμί, δ απμθοβή ηδξ
ηζιςνίαξ ηαζ ηδξ επίπθδλδξ, ηαεχξ ηαζ μζ πνμζπάεεζεξ ηςκ παζδζχκ κα ελαζθαθίζμοκ ημκ
έπαζκμ ημο/ηδξ εηπαζδεοηζημφ ή/ηαζ κα ζηακμπμζήζμοκ ηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ βμκέςκ ημοξ
(Εςζηανίδμο-Αοηθείδδ, 1999: 204). ζηυζμ, ηα ηίκδηνα ιάεδζδξ δεκ θεζημονβμφκ ιυκμ ςξ
αζηία, αθθά ιπμνεί κα είκαζ ηαζ ημ απμηέθεζια ιζαξ επζηοπδιέκδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ.
Λζμ ζοβηεηνζιέκα, δ επζηοπδιέκδ ιάεδζδ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ ακάπηολδ πεναζηένς
ηζκήηνςκ, εκχ ιζα απμηοπδιέκδ δζδαζηαθία ιπμνεί κα απμηνέρεζ ηδ δδιζμονβία ημοξ.
Απμιέκςξ, δ ζπέζδ ηζκήηνςκ ηαζ ιαεδζζαηήξ δζδαζηαθίαξ ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί ςξ
αιθίδνμιδ, αθμφ αημθμοεμφκ ηδκ πμνεία εκυξ θαφθμο ηφηθμο (Ushioda, 1996: 9-10).
ζμκ αθμνά ηζξ ηαηδβμνίεξ ηςκ ηίκδηνςκ ιάεδζδξ, μζ παζδαβςβμί ακαβκςνίγμοκ
ημκ δζαπςνζζιυ ημοξ ζε ελςηενζηά ηαζ εζςηενζηά, επζζδιαίκμκηαξ ηαοηυπνμκα ηδκ
πμθφηζιδ ζοιαμθή ηαζ ηςκ δφμ ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ιάεδζδξ. Νοβηεηνζιέκα, ζηα
εζςηενζηά ηίκδηνα ιάεδζδξ πενζθαιαάκεηαζ δ πενζένβεζα ηςκ παζδζχκ, δ μπμία είκαζ
δζάποηδ ηαζ ζοπκά απαθίκςηδ. Γζα κα μδδβδεεί, ςζηυζμ, δ πενζένβεζά ημοξ ζε «ακχηενεξ
δζακμδηζηέξ επζδζχλεζξ πνέπεζ κα οπάνλεζ δ ιεηάααζδ απυ ηδκ παεδηζηή, δεηηζηή,
πενζζηαζζαηή ιμνθή πενζένβεζαξ πνμξ ηδ ζοκεπή ηαζ εκενβδηζηή ιμνθή ηδξ» (Open
University, 1985: 149). Νοκεπχξ, μ/δ εηπαζδεοηζηυξ πνέπεζ κα εηιεηαθθεφεηαζ ηδ δζάεεζή
ημοξ αοηή ηαζ κα ηδκ ηαηεοεφκεζ ζε επζεοιδημφξ εηπαζδεοηζημφξ ζημπμφξ ιέζς ηςκ
ζπεδίςκ ενβαζίαξ, ηδξ ακαηαθοπηζηήξ ηαζ ηδξ δζενεοκδηζηή ιεευδμο, πμο ειπενζέπμοκ ημ
ζημζπείμ ηδξ πενζένβεζαξ (Φνάβημο, 2004: 240). Έκα άθθμ εζςηενζηυ ηίκδηνμ είκαζ δ
ενεοκδηζηή δζάεεζδ, πμο απμηεθεί ηδκ επέηηαζδ ηδξ ακαγήηδζδξ ηαζ ηδξ πενζένβεζαξ. Γ
ενεοκδηζηή δζάεεζδ επζηοβπάκεηαζ ζοκδοάγμκηαξ ηα άβκςζηα ιε ηα βκςζηά, ηάκμκηαξ
ενςηήζεζξ ηαζ πνμηαθχκηαξ απμνίεξ (Εαράθδξ, 2005: 372).
Αλίζμο, υιςξ, ζδιακηζηυ ηίκδηνμ ηνίκεηαζ ηαζ δ έιθοηδ μνιή ηςκ παζδζχκ βζα ηδκ
επίηεολδ επάνηεζαξ. Ξμ ηίκδηνμ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή είκαζ «δ εοπανίζηδζδ πμο
πνμένπεηαζ απυ ηδκ ελάζηδζδ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ιζαξ κέαξ ζηακυηδηαξ». Γ αίζεδζδ ηδξ
επίηεολδξ εκυξ ένβμο δδιζμονβείηαζ, υηακ ιζα δναζηδνζυηδηα έπεζ ανπή ηαζ ηέθμξ. Εάηζ,
δδθαδή, πμο εα επζηνέρεζ ζηα παζδζά κα λεπενάζμοκ ημκ εαοηυ ημοξ. Άθθςζηε, μζ
ιαεδηέξ/ηνζεξ έπμοκ ηαθφηενδ επίδμζδ ζε ενβαζίεξ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ
αοημπεπμίεδζήξ ημοξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ζηακυηδηέξ ημοξ (Open University, 1985: 149-152).
ΐέααζα, απυ ηα εζςηενζηά ηίκδηνα δεκ ιπμνεί κα θείρεζ ηαζ μ ααειυξ εκδζαθένμκημξ. Έηζζ,
υηακ ιζα ενβαζία ηζκεί ημ εκδζαθένμκ ηςκ παζδζχκ, ηυηε εηείκα ζοιιεηέπμοκ πζμ
εοπάνζζηα ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηαζ ιαεαίκμοκ πζμ βνήβμνα ηαζ πζμ εφημθα.
Νοκεπχξ, μζ εηπαζδεοηζημί πνέπεζ κα ζοκδέμοκ ηδ ζπμθζηή γςή ιε εέιαηα πμο αθμνμφκ
ηυζμ ηδκ ηαεδιενζκή γςή υζμ ηαζ ιε ηα εκδζαθένμκηα ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ, χζηε κα ημοξ
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δείλμοκ πςξ υθα αοηά ζοκδέμκηαζ ιε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ζπμθζηήξ ιεθέηδξ (Fontana, 1996:
189).
Λανυθα αοηά, ζοπκά ηα εκδμβεκή ηίκδηνα ηςκ παζδζχκ δεκ επανημφκ πάκηα ηαζ μ/δ
εηπαζδεοηζηυξ πνέπεζ κα επζζηναηεφζεζ ελςηενζηά ηίκδηνα, ηα μπμία έπμοκ ηδ ιμνθή
επαίκςκ, αιμζαχκ ηαζ πμζκχκ (Ξνζθζακυξ, 1997: 17). Λνυηεζηαζ, δδθαδή, βζα ηζξ εεηζηέξ ή
ανκδηζηέξ εκζζπφζεζξ πμο πνμένπμκηαζ απυ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ηςκ παζδζχκ ηαζ
ζημπεφμοκ ζηδ δναζηδνζμπμίδζδ ημοξ. ιςξ, δ επζηοπία ηςκ ελςηενζηχκ ηίκδηνςκ
επδνεάγεηαζ απυ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ηαζ ημκ παναηηήνα ημο παζδζμφ. Γζα πανάδεζβια,
οπάνπμοκ παζδζά πμο παναηζκμφκηαζ απυ ηζξ ελςηενζηέξ αιμζαέξ, βζαηί ιεβαθχκμοκ ζε
έκακ πενζαάθθμκ πμο δίκεηαζ έιθαζδ ζηζξ ακάβηεξ, ζηζξ κίηεξ ηαζ ζημκ ακηαβςκζζιυ.
Οπάνπμοκ, υιςξ, ηαζ παζδζά πμο αδζαθμνμφκ βζα ηζξ ελςηενζηέξ αιμζαέξ, βζαηί έπμοκ ιάεεζ
απυ ημκ μζημβεκεζαηυ ή ημκ ημζκςκζηυ ημοξ πενίβονμ κα δίκμοκ ζδιαζία ζηδ
ζοθθμβζηυηδηα ηαζ υπζ ζημκ αημιζηζζιυ (Coelho, 2007: 417-420). Ώλίγεζ, ςζηυζμ, κα
ζδιεζςεεί υηζ ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ηδ ιεβαθφηενδ επίδναζδ έπεζ μ έπαζκμξ, ακ ηαζ
πμθθμί παζδαβςβμί είκαζ ακηίεεημζ ιε ηδκ εθανιμβή ηςκ επαίκςκ, επζζδιαίκμκηαξ υηζ
είκαζ ιζα ιέεμδμξ ηδξ αοηανπζηήξ εηπαίδεοζδξ. Ώκηίεεηα, δ εκεάννοκζδ ηςκ παζδζχκ είκαζ
ιζα ιέεμδμξ ηδξ δδιμηναηζηήξ εηπαίδεοζδξ, πμο ζοιαάθθεζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ
αοημπεπμίεδζδξ ηςκ παζδζχκ, αθμφ ηα απεθεοεενχκεζ απυ ημ ηενάζηζμ άβπμξ ηδξ
ααειμθμβίαξ (Ναμνχκμο-Βςβνάθμο, 2011: 130-131▪ Φνάβημο, 2004: 245-246). Νοκεπχξ, μ
έπαζκμξ εα πνέπεζ κα δίκεηαζ ιε ιέηνμ ηαζ εηεί πμο πνέπεζ, ακ εέθμοιε κα ιδκ έπμοιε ηα
ακηίεεηα απμηεθέζιαηα. Άθθςζηε, δεκ πνέπεζ κα λεπκάιε υηζ μζ αθυβζζημζ έπαζκμζ πάκμοκ
ζημ ηέθμξ ηδκ αλία ημοξ (Ώκηςκίμο, 2011: 111).
2. Οπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο
2.1. Αλαγθαηφηεηα ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο
Ηεθεηχκηαξ ηδκ πμνεία ημο εθθδκζημφ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ, ιέζα απυ ηδκ εθθδκζηή
αζαθζμβναθία ηαζ ηζξ ζπεηζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ένεοκεξ, θαίκεηαζ υηζ δ ααειμεδνία είκαζ έκα
θαζκυιεκμ ημ μπμίμ ηαθακίγεζ εδχ ηαζ πμθθέξ δεηαεηίεξ ηα εθθδκυπμοθα. Ξμ ηοκήβζ ημο
ηαθμφ ααειμφ ζηζβιαηίγεζ ηάεε πνμζπάεεζα ηςκ παζδζχκ κα ιάεμοκ, επζζηζάγμκηαξ
ηαοηυπνμκα ηδκ ακάπηολδ ηςκ δελζμηήηςκ ημοξ. Ώπυ ημ δδιμηζηυ έςξ ηαζ ημ θφηεζμ μζ
πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ/ηνζεξ έπμοκ ζοκδέζεζ ηδκ πνυμδυ ημοξ ιε ημκ ηαθυ ααειυ. Γ
επζεοιία ημοξ κα πάνμοκ ορδθμφξ ααειμφξ ηαηαθήβεζ κα βίκεηαζ αοημζημπυξ, ζηενχκηαξ
ημοξ ηδ δζάεεζδ ηαζ ηδ πανά ηδξ ιάεδζδξ αθθά ηαζ ηδξ ζοιιεημπήξ ημοξ ζηδκ
εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Νοπκά, ιάθζζηα, παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ ηεθεζμεδνία πμο μδδβεί
ηα παζδζά ζηδκ ακαγήηδζδ υθμ ηαζ ιεβαθφηενςκ ααειχκ, ζηδκ παναιέθδζδ ηςκ
πνμζςπζηχκ ημοξ δελζμηήηςκ ηαζ εκδζαθενυκηςκ, ζηδκ παπαβαθία, ζηδ ζηείνα
απμζηήεζζδ ηαζ ζηδκ έθθεζρδ ηδξ ηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ, ζηενχκηαξ ημοξ έηζζ ημ ιεθθμκηζηυ
δζηαίςια κα βίκμοκ εκενβμί ηαζ ζηεπηυιεκμζ πμθίηεξ ηδξ ημζκςκίαξ ιαξ.
Αζηζάγμκηαξ ζημ εθθδκζηυ δδιμηζηυ ζπμθείμ, θαίκεηαζ υηζ ηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ
πμο εθανιυζηδηακ ιέπνζ ημ 2003 απμζημπμφζακ ζε έκα βκςζζμηεκηνζηυ ζπμθείμ, υπμο
δίκμκηακ αανφηδηα ζηζξ βεκζηέξ βκχζεζξ (δδθςηζηή βκχζδ) ηαζ υπζ ζηζξ βκχζεζξ πμο
αθμνμφκ ζημκ ηνυπμ εηηέθεζδξ ηςκ δζάθμνςκ βκςζηζηχκ αζηήζεςκ (δζαδζηαζηζηή
βκχζδ). ζμκ αθμνά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ, πνμέαθεπακ ηδ πνήζδ
δζάθμνςκ ηεζη αλζμθυβδζδξ ααζζζιέκα ζηδκ φθδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ πμο δζδάζημκηακ ιε
απχηενμ ζηυπμ ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο ααειμφ, ζημκ μπμίμ ήηακ ζηακυξ μ/δ ιαεδηήξ/ηνζα
κα ακηαπμηνζεεί ζηδκ πανεπυιεκδ δζδαζηαθία, πςνίξ υιςξ κα ιεθεηχκηαζ ηαζ κα
θαιαάκμκηαζ οπυρδ ηα ζημζπεία ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημο ή ηςκ ελςβεκχκ παναβυκηςκ
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πμο πζεακυκ κα επδνέαγακ ηδκ επίδμζδ ημο. Νοκεπχξ, ιέπνζ ημ 2003 ηα ακαθοηζηά
πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ έεεηακ ςξ ηφνζμ πνμζακαημθζζιυ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ ηδ
δζδαζηυιεκδ βκχζδ ηαζ υπζ ημκ ηνυπμ ιάεδζδξ. Ξμ βεβμκυξ αοηυ, αέααζα, ζοκέααθε χζηε
μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ κα μδδβδεμφκ ζηδκ απυηηδζδ ηδξ ζηείναξ βκχζδξ ιέζς ηδξ παπαβαθίαξ,
ζηδ δζαιυνθςζδ ανκδηζηχκ ηίκδηνςκ βζα ηδ ιάεδζδ, ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ανκδηζηήξ
ακηίθδρδξ υηζ ημ ζπμθείμ δεκ έπεζ κυδια ηαζ αλία, ηαεχξ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ημο
θαζκμιέκμο ηδξ ααειμεδνίαξ (Ηπάνιπαξ, 2007).
Ώπυ ημ 2003 ηα εθθδκζηά πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ απέηηδζακ ιαεδημηεκηνζηυ ηαζ
ημζκςκζηυ πνμζακαημθζζιυ. Νφιθςκα ιε ημκ ιαεδημηεκηνζηυ πνμζακαημθζζιυ, ημ
δδιμηζηυ ζπμθείμ είπε ςξ ζηυπμ: α) ηδ ιάεδζδ ιέζα απυ ηδκ πνάλδ ηαζ ηδκ εκενβυ
ζοιιεημπή ηςκ παζδζχκ ζηδ δζδαζηαθία, α) ηδκ ακάπηολδ ηςκ ζηακμηήηςκ ηαζ ηςκ
δελζμηήηςκ ηάεε παζδζμφ, β) ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηοπυκ ιαεδζζαηχκ δοζημθζχκ ηαζ
ζδζαζηενμηήηςκ, δ) ηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ εζςηενζηχκ ηζκήηνςκ ιάεδζδξ, η.ά.. ζμκ αθμνά
ημκ ημζκςκζηυ πνμζακαημθζζιυ, ζηυπεοε ηυζμ ζηδ ζφκδεζδ ημο ζπμθείμο ιε ηδκ ημζκςκία
υζμ ηαζ ζηδ ζφκδεζδ ηςκ δζδαηηζηχκ αβαεχκ ιε ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηα ηςκ
παζδζχκ. Ξα Θέα Λνμβνάιιαηα επζζήιακακ ηδκ επζηαηηζηή ακάβηδ βζα νζγζηή αθθαβή ζημκ
ηνυπμ δζδαζηαθίαξ ηαζ αλζμθυβδζδξ. Ώπέαθεπακ ζηδκ μζημδυιδζδ ηδξ κέαξ βκχζδξ απυ
ημοξ/ηζξ ιαεδηέξ/ηνζεξ ηαζ ζηδ πνήζδ ημο θαηέθμο ενβαζζχκ ιαεδηή (Portfolio) βζα ηδκ
αλζμθυβδζδ ηδξ ζπμθζηήξ επίδμζδξ ηαζ πνμυδμο (Εαηακά, η.ά., 2006). Απμιέκςξ, ηα
πνμβνάιιαηα αοηά – ηαηά πάζα πζεακυηδηα – έεεζακ ηα εειέθζα βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ
εζςηενζηχκ ηζκήηνςκ ιάεδζδξ ζημ δδιμηζηυ ζπμθείμ.
Ξμ Θέμ Νπμθείμ αημθμφεδζε ηδκ εηπαζδεοηζηή πμνεία πμο πανάπεδηε ημ 2003,
δίκμκηαξ ζδζαίηενδ αανφηδηα ζηδκ ακάπηολδ ηςκ εζςηενζηχκ ηίκδηνςκ ιάεδζδξ. Γζα ηδκ
επίηεολδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ζηυπμο, ζζπονμπμίδζε ημκ νυθμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδ
δζαδζηαζία ηδξ ακααάειζζδξ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο, δίκμκηαξ ζε εηείκμοξ πνςημαμοθίεξ
αοηεκένβεζαξ ηαζ ηίκδηνα ηαζκμημιίαξ. Ξαοηυπνμκα, ζφκδεζε ηδ ζπμθζηή επζηοπία ιε ηδκ
ακάπηολδ ηςκ ζηακμηήηςκ ηαζ ηςκ δελζμηήηςκ ηςκ παζδζχκ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ απυηηδζδ
εκυξ ζοκυθμο παναηηδνζζηζηχκ, υπςξ δ αοηεκένβεζα, δ αοημπεπμίεδζδ, δ αοημεηηίιδζδ,
ηα εζςηενζηά ηίκδηνα ιάεδζδξ, ιέζς ηςκ μπμίςκ ηα παζδζά εα ακηαπελέθεμοκ ανβυηενα
ζηδκ εκήθζηδ γςή ημοξ ηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ (Λαζδαβςβζηυ Δκζηζημφημ, 2011).
Αζδζηυηενα, ηα Θέα Λνμβνάιιαηα Νπμοδχκ απμαθέπμοκ ζηδκ ανιμκζηή ακάπηολδ ημο
βκςζηζημφ, ημο ζοκαζζεδιαηζημφ ηαζ ημο ροπμηζκδηζημφ ημιέα, θαιαάκμκηαξ ηαοηυπνμκα
οπυρδ: α) ηδκ πμθοιμνθία ημο ιαεδηζημφ πθδεοζιμφ, α) ηζξ αημιζηέξ δζαθμνέξ ηαζ ηα
εκδζαθένμκηα ηςκ παζδζχκ, ηαζ β) ηζξ πνμδβμφιεκεξ ιμνθςηζηέξ ημοξ ειπεζνίεξ,
ζηδνίγμκηαξ ηδ ααειζαία ειαάεοκζδ βκχζεςκ απυ ηάλδ ζε ηάλδ ηαζ απυ δζδαηηζηή
εκυηδηα ζε δζδαηηζηή εκυηδηα. Οπμζηδνίγμοκ, αηυιδ, ηδκ πμθθαπθυηδηα ηςκ πδβχκ
ιάεδζδξ ηαζ πνμςεμφκ ηζξ εκενβδηζηέξ, ζοιιεημπζηέξ, αζςιαηζηέξ, δζαθμβζηέξ,
δζενεοκδηζηέξ ηαζ αοημ-ηαηεοεοκυιεκεξ ιμνθέξ ιάεδζδξ ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ μζ
ιαεδηέξ/ηνζεξ εα ακαηαθφρμοκ ηδ πανά ηδξ ιάεδζδξ ηαζ ηδκ επζεοιία ηδξ επζηοπίαξ ηαζ
ηδξ μθμηθήνςζδξ εκυξ ζηυπμο.
Ξα Θέα Λνμβνάιιαηα υθςκ ηςκ δζδαηηζηχκ ακηζηεζιέκςκ απμζημπμφκ: α) ζηδκ
ακάπηολδ ηδξ εεηζηήξ αοημβκςζίαξ, α) ζηδκ εκίζποζδ ηδξ εκζοκαίζεδζδξ, ηδξ
αοηεπίβκςζδ ηαζ ηδξ αοημννφειζζδξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηάεε παζδζμφ, ηαζ β) ζηδκ
ακάπηολδ εκδμβεκχκ ηίκδηνςκ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ. Ηάθζζηα, ζηα πθαίζζα ηδξ
δζδαζηαθίαξ ηδξ Νπμθζηήξ ηαζ Εμζκςκζηήξ Βςήξ (ΝΕΒ) δίκεηαζ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδ
δζενεφκδζδ ηςκ πηοπχκ ημο εαοημφ, ζηδκ ακάπηολδ ηδξ εκδιενυηδηαξ βζα ηζξ βκςζηζηέξ
ζηακυηδηεξ ηςκ παζδζχκ ηαεχξ ηαζ ζηα ακαπηολζαηά ημοξ παναηηδνζζηζηά πμο
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ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πνμζςπζηή ημοξ επάνηεζα, δδθαδή ιε ηδ θοζζηή επάνηεζα (ζςιαηζηή,
ηζκδηζηή), ηδκ ημζκςκζηή (ημζκςκζηή ηαζ πναηηζηή εοθοΎα), ηδ ζοκαζζεδιαηζηή
(ζδζμζοβηναζία, παναηηήναξ), ηαζ, ηέθμξ, ηδκ αηαδδιασηή επάνηεζα (εκκμζμθμβζηή εοθοΎα,
βθχζζα). ξ εη ημφημο, ηνίεδηε ςξ ζδιακηζηή δ δζενεφκδζδ ηαζ δ ζφβηνζζδ ηςκ ηζκήηνςκ
ιάεδζδξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζηδκ πνάλδ ζηα δδιυζζα δδιμηζηά ζπμθεία ηδξ πχναξ ιαξ
ιε αάζδ ημ Λνυβναιια Νπμοδχκ πμο εθανιυγεηαζ ζηδκ εηάζημηε ζπμθζηή ιμκάδα. Ώλίγεζ
κα ζδιεζςεεί υηζ πνυηεζηαζ βζα ιζα πνςηυηοπδ ένεοκα, ηαεχξ δζαπζζηχεδηε υηζ δεκ
οπάνπμοκ πανυιμζεξ ένεοκεξ πμο αθμνμφκ ηδκ ακάπηολδ ηςκ ηζκήηνςκ ζε ζπέζδ ιε ηα
Θέα Λνμβνάιιαηα Νπμοδχκ (2010).
2.2. Οχληνκε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ
Νφιθςκα ιε ιεθέηεξ ηςκ Deci ηαζ Ryan (1985), ηα παζδζά ζηα μπμία δίκεηαζ δελζυηδηα
εθεφεενδξ επζθμβήξ ακαπηφζζμοκ ορδθά εζςηενζηά ηίκδηνα ηαζ ζοκεπίγμοκ ηδκ
πνμζπάεεζά ημοξ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ηεθεζμπμίδζδξ ηδξ δελζυηδηαξ. Ώκηζεέηςξ, ηα παζδζά,
ηα μπμία ζοιιεηείπακ ζε δελζυηδηα ηδκ μπμία δεκ επέθελακ ηα ίδζα, απέννζπηακ ηαζ
εβηαηέθεζπακ ηδ δελζυηδηα αοηή ζε ιεβάθμ πμζμζηυ. Ξα απμηεθέζιαηα αοηά
επζαεααζχεδηακ ηαζ ζε ιεηαβεκέζηενεξ ένεοκεξ. Ακδεζηηζηά, μζ Grolnik ηαζ Ryan (1987) ηαζ
μζ Ryan ηαζ Connell (1989) δζαπίζηςζακ υηζ δ ακάπηολδ ηςκ εζςηενζηχκ ηζκήηνςκ
ζπεηίγεηαζ ιε ημκ ορδθυ ααειυ επζεοιίαξ βζα ιάεδζδ. Νε ακηίζημζπδ ιεθέηδ μζ Vallerand,
Blais, Briere ηαζ Pelletier (1989) απέδεζλακ υηζ ηα εζςηενζηά ηίκδηνα έπμοκ εεηζηή ζπέζδ ιε
ηδκ αηαδδιασηή επίδμζδ ζημ ζπμθείμ, εκχ δ έθθεζρδ ηζκήηνςκ έπεζ ανκδηζηή ζπέζδ ιε ηδκ
αηαδδιασηή επίδμζδ. Ώνβυηενα, ζε ένεοκα πεδίμο ηςκ Vallerand ηαζ Bissonnette (1992)
δζαπζζηχεδηε υηζ μνζζιέκμζ ηφπμζ ελςηενζηήξ παναηίκδζδξ, μζ μπμίμζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ
δζαδζηαζία εζςηενίηεοζδξ ηςκ ελςηενζηχκ ηζκήηνςκ, ζοκδέμκηαζ εεηζηά ιε ηδκ
αηαδδιασηή επίδμζδ ηαζ ηδκ πνμζπάεεζα. Απίζδξ, απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ιεθέηδξ
πνμέηορε υηζ ηα ημνίηζζα ζε ζπέζδ ιε ηα αβυνζα ειθάκζζακ ορδθυηενα εζςηενζηά
ηίκδηνα.
Νε πανυιμζα ένεοκα ηςκ Vallerand, Fortier ηαζ Guay (1997) ηα απμηεθέζιαηα
απέδεζλακ υηζ δ πανμπή αοημκμιίαξ ζημοξ/ζηζξ ιαεδηέξ/ηνζεξ απυ ηδκ μζημβέκεζα ηαζ
ημκ/ηδκ εηπαζδεοηζηυ ηδξ ηάλδξ οπμζηδνίγεζ ημκ αοημπνμζδζμνζζιυ ημοξ ηαζ αολάκεζ ηα
εζςηενζηά ηίκδηνα ιε απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηδξ πνμζπάεεζαξ ηαζ ηδκ επζιμκήξ ζηδ
δελζυηδηα. Νε ιζα άθθδ ένεοκα, μζ Galejs, King ηαζ Hegland (2001) εζηζάγμοκ ζημ ηίκδηνμ
επίηεολδξ. Ηε αάζδ ηα απμηεθέζιαηα θαίκεηαζ υηζ ηα ιζηνυηενα παζδζά είκαζ πμθφ
εβςηεκηνζηά βζα κα ζοβηνίκμοκ ηδ δζηή ημοξ επίδμζδ ιε αοηή ηςκ άθθςκ ηαεχξ ηαζ υηζ ημ
ηίκδηνμ επίηεολδξ αολάκεηαζ ιε ηα πνυκζα. Απζπθέμκ, δζαπζζηχεδηε υηζ δ ζοιπενζθμνά
ηςκ δαζηάθςκ ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ ζπεηζηά ιε ημκ έθεβπμ
ηςκ απμηεθεζιάηςκ.
Νφιθςκα ιε ιεθέηδ ημο Broussard (2002), ηα παζδζά πμο παναηηδνίγμκηαζ ςξ
εζςηενζηά ηζκδημπμζδιέκα έπμοκ ηαθφηενα αηαδδιασηά επζηεφβιαηα απυ υ,ηζ ηα παζδζά
πμο παναηηδνίγμκηαζ ςξ ελςηενζηά ηζκδημπμζδιέκα. Κζ Hufton, Elliott ηαζ Illushin (2003)
ενεφκδζακ ιε ηδ πνήζδ ζοκεκηεφλεςκ ηζξ απυρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζπεηζηά ιε ημοξ
πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ακάπηολδ ηςκ ηζκήηνςκ. Κζ πανάβμκηεξ πμο εθέβπεδηακ
ήηακ δ εεηζηή επίδναζδ ημο βμκεσημφ εκδζαθένμκημξ ηαζ ειπθμηήξ, ηδ ζοκενβαζία
εηπαζδεοηζημφ-βμκέςκ, ηδ ζπέζδ εηπαζδεοηζημφ-ιαεδηή, ηα ζοιαμθζηά ηαζ οθζηά ανααεία,
ημοξ ααειμφξ, ηδκ επζηοπία ζηδ ιάεδζδ, η.ά.. Ξα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ οπήνπακ
πμθθά ζδιεία ζοιθςκίαξ ζηζξ απυρεζξ ηςκ ενςηδεέκηςκ εηπαζδεοηζηχκ ςξ πνμξ ηδ
εεηζηή επίδναζδ ηςκ παναπάκς παναβυκηςκ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ ηζκήηνςκ ιάεδζδξ.
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Ηάθζζηα, δ ένεοκα ηαηέθδλε ζημ ζοιπέναζια υηζ μζ εηπαζδεοηζημί μθείθμοκ κα είκαζ
πνυηοπμ πμο μδδβεί ζηδκ μζημδυιδζδ ηαζ δίκεζ ηδκ πνμηεναζυηδηά ημο ζημ κα αζχκεηαζ δ
ειπεζνία ηδξ εηπαίδεοζδξ.
Νε ιζα άθθδ ένεοκα, δ Butler (2007) δζαπίζηςζε υηζ μζ ακηζθήρεζξ ηςκ
ιαεδηχκ/ηνζχκ, ηα ηίκδηνά ημοξ, μζ ζηναηδβζηέξ πμο εθανιυγμοκ ηαζ μζ επζδυζεζξ ημοξ
ελανηχκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηζξ δμιέξ ηςκ ζηυπςκ ή ημοξ ζημπμφξ ηδξ δζδαζηαθίαξ.
Απζπθέμκ, ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκάξ ηδξ επαθήεεοζακ υηζ ηα ηίκδηνα επίηεολδξ
ζοιαάθθμοκ ηυζμ ζηδ ιάεδζδ, υζμ ηαζ ζηδ δζδαζηαθία. Γ Butler δζαπίζηςζε, αηυιδ, υηζ
βζα ημοξ/ηζξ εηπαζδεοηζημφξ, υπςξ ηαζ βζα ημοξ/ηζξ ιαεδηέξ/ηνζεξ, μζ ζηυπμζ ιάεδζδξ
ζοκδέμκηαζ ιε πζμ πνμζανιμζηζηέξ ακηζθήρεζξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ απυ υ,ηζ μζ ζηυπμζ
επίδμζδξ ηαζ ηονίςξ απυ υ,ηζ μζ ζηυπμζ επίδμζδξ-απμθοβήξ. Ξέθμξ, ηα απμηεθέζιαηα
έδεζλακ υηζ μζ έιπεζνμζ εηπαζδεοηζημί οζμεεημφκ ζηυπμοξ επίδμζδξ-απμθοβήξ ζε ανηεηά
ορδθυ επίπεδμ ζε ζπέζδ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ εηπαζδεοηζημφξ ηδξ ένεοκαξ. Ώκηίεεηα, μζ
Montalvo, Mansfield ηαζ Miller (2007) εζηίαζακ ζηδκ ένεοκά ημοξ ζηδ ζπέζδ ιεηαλφ
ιαεδηχκ/ηνζχκ-εηπαζδεοηζημφ, ελεηάγμκηαξ ηδκ επίδναζδ ηδξ ζοιπάεεζαξ ηαζ ηδξ
ακηζπάεεζαξ πνμξ ημκ/ηδκ εηπαζδεοηζηυ ζε ζπέζδ ιε ηδ ιάεδζδ ηαζ ηα ηίκδηνα ηςκ
ιαεδηχκ/ηνζχκ. Πνδζζιμπμίδζακ ηζξ δφμ ηθίιαηεξ «the survey on high school student
motivation» ηαζ «the attitude toward mathematics surveys». Ξα ενεοκδηζηά απμηεθέζιαηα
έδεζλακ υηζ: α) Κζ ιαεδηέξ/ηνζεξ πμο ζοιπαεμφκ ημοξ/ηζξ εηπαζδεοηζημφξ, αζχκμοκ εεηζηά
ηζξ ηζκδημπμζδηζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ δζαηνίκμκηαζ ζπεηζηά ιε ηα επζηεφβιαηά ημοξ. α) Κζ
εηπαζδεοηζημί πμο είκαζ πνμζηαηεοηζημί ηαζ οπμζηδνζηηζημί έπμοκ εεηζηή επίδναζδ ζηα
ηίκδηνα ηαζ ηα επζηεφβιαηα ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ.
Νε ιζα άθθδ ένεοκα, μζ Λακηγζανά ηαζ Φζθίππμο (2009) ακέδεζλακ ηδ ιεβάθδ ζδιαζία
ημο ζοκαζζεδιαηζημφ ημιέα ζηδ ιάεδζδ. Λζμ ζοβηεηνζιέκα, απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ
ένεοκαξ θαίκεηαζ υηζ: α) μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ πμο θμαμφκηαζ υηζ εα απμηφπμοκ ειπθέημκηαζ
ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ υπζ βζα κα ιάεμοκ, αθθά βζα κα δείλμοκ ζημοξ άθθμοξ υηζ είκαζ ζηακμί,
ηαζ α) μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ πμο έπμοκ ορδθέξ πεπμζεήζεζξ επάνηεζαξ οζμεεημφκ ζημπμφξ
ιάεδζδξ ηαζ ζημπμφξ επίδμζδξ. Νδιακηζηά είκαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ηαζ υζμκ
αθμνά ζηζξ εεηζηέξ ζοκέπεζεξ πμο έπεζ ζηδ ζοιπενζθμνά ηαζ ζηδκ επίδμζδ ηςκ
ιαεδηχκ/ηνζχκ δ οζμεέηδζδ ζημπχκ ιάεδζδξ. Νφιθςκα, θμζπυκ, ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ
ένεοκαξ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ πμο οζμεεημφκ ζημπμφξ ιάεδζδξ έπμοκ ιεβαθφηενμ εκδζαθένμκ
βζα ηα ιαεήιαηα απυ ημοξ/ηζξ ιαεδηέξ/ηνζεξ πμο οζμεεημφκ ζημπμφξ επίδμζδξ. Ξέθμξ,
ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ εεηζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ
ηαηέπμοκ μζ πανάβμκηεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημκ/ηδκ εηπαζδεοηζηυ, υπςξ είκαζ μζ πναηηζηέξ
ημο/ηδξ ζηδκ ηάλδ, δ πνμζςπζηυηδηά ημο/ηδξ ηαεχξ ηαζ ημ ζπμθζηυ ηθίια.
3. Ιεζνδνινγία ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο
3.1. Οθνπφο ηεο έξεπλαο
Γ ένεοκά ιαξ είπε ςξ απχηενμ ζημπυ ηδκ άκηθδζδ ηςκ απυρεςκ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ
ημζκυηδηαξ ζπεηζηά ιε ηα ηίκδηνα ιάεδζδξ πμο πνμςεμφκηαζ ζημ ζφβπνμκμ εθθδκζηυ
δδιμηζηυ ζπμθείμ.
3.2. Πν Δείγκα
Ώπυ ημ ζφκμθμ ηςκ 1422 δαζηάθςκ, πμο ζοιιεηείπακ ζημ δείβια, μζ 742 (52,2%)
οπδνεημφζακ ζε δςδεηαεέζζα δδιυζζα δδιμηζηά ζπμθεία, μζ 306 (21,5%) ζε ελαεέζζα, μζ 86
(6%) ζε δεηαεέζζα, μζ 82 (5,8%) ζε μηηαεέζζα, μζ 61 (4,3%) ζε επηαεέζζα, μζ 43 (3%) ζε
εκκεαεέζζα, μζ 32 (2,3%) ζε ηεηναεέζζα, μζ 24 (1,7%) ζε ηνζεέζζα, μζ 23 (1,6%) ζε δζεέζζα, μζ
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16 (1,1%) ζε πεκηαεέζζα ηαζ μζ 7 (0,5%) ζε ιμκμεέζζα. Απίζδξ, δ ακάθοζδ ημο δείβιαημξ ςξ
πνμξ ημκ ηφπμ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ έδεζλε υηζ μζ 481 εηπαζδεοηζημί ΛΑ70 (ή πμζμζηυ
33,8%) οπδνεημφζακ ζε Κθμήιενα Δδιμηζηά ιε Ακζαίμ Ώκαιμνθςιέκμ Αηπαζδεοηζηυ
Λνυβναιια (ΑΏΑΛ), μζ 427 (ή πμζμζηυ 30%) ζε Εθαζζηά μθμήιενα δδιμηζηά, μζ 263 (ή
πμζμζηυ 18,5%) ζε Λζθμηζηά Κθμήιενα Δδιμηζηά ηαζ μζ οπυθμζπμζ 251 (ή πμζμζηυ 17,7%)
ζε Εθαζζηά δδιμηζηά ζπμθεία.
ζμκ αθμνά ηα πνμζςπζηά ζημζπεία, απυ ημ ζφκμθμ ηςκ οπμηεζιέκςκ ημο ηεθζημφ
δείβιαημξ ηα 430 άημια (ή ημ 30,2%) ήηακ άκδνεξ ηαζ ηα 992 (ή ημ 69,8%) ήηακ βοκαίηεξ.
ξ πνμξ ηδκ δθζηία δζαπζζηχεδηε ζπεηζηά ιεβάθδ ακηζπνμζχπεοζδ ηςκ δθζηζαηχκ
μιάδςκ 41 έςξ 50 εηχκ ηαζ 31 έςξ 40 εηχκ, πμο απμηεθμφκ ημ 46,1% ηαζ ημ 32,3% ημο
ηεθζημφ δείβιαημξ ακηίζημζπα. Ώπυ ηζξ άθθεξ δθζηζαηέξ μιάδεξ έπμοιε ημ 7,6% ηάης ηςκ
30, ημ 8,1% ιεηαλφ 51 έςξ 60 εηχκ ηαζ 6% άκς ηςκ 61 εηχκ. ζμκ αθμνά ηα έηδ
δζδαηηζηήξ ειπεζνίαξ, απυ ηα δεδμιέκα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ πνμηφπηεζ υηζ ημ 39,2% ημο
ηεθζημφ δείβιαημξ δίδαζηε ζηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ απυ 11 έςξ 15 πνυκζα, ημ 37,1%
απυ 16 έςξ 20 πνυκζα, ημ 7,7% απυ 6 έςξ 10 πνυκζα ηαζ ημ 5,3% απυ 26 έςξ 30 πνυκζα.
Ώκηζεέηςξ, ιυκμ ημ 3,1% ημο δείβιαημξ είπε ιέπνζ 5 πνυκζα οπδνεζίαξ, εκχ μζ
εηπαζδεοηζημί ΛΑ70 πμο είπακ λεπενάζεζ ηα 26 πνυκζα ενβαζίαξ ζηδκ εηπαίδεοζδ
απμηεθμφκ ημ 2,8%. Απμιέκςξ, δ πθεζμρδθία ηςκ οπμηεζιέκςκ (1082 άημια) ενβάγμκηαζ
ζηα δδιμηζηά ζπμθεία απυ 11 έςξ 20 πνυκζα. Δδζαίηενδ αανφηδηα δυεδηε ηαζ ζηδ
δζενεφκδζδ ημο ιμνθςηζημφ επζπέδμο ηςκ εκ εκενβεία δαζηάθςκ. Ηε αάζδ ηα δεδμιέκα
ηδξ ένεοκαξ πνμέηορε υηζ ημ 50,7% ημο ηεθζημφ δείβιαημξ ήηακ απυθμζημζ/εξ ηςκ
Λαζδαβςβζηχκ Ώηαδδιζχκ. Ξέθμξ, απυ ημοξ 1422 δαζηάθμοξ/εξ ημο δείβιαημξ μζ 174
απάκηδζακ υηζ ηαηείπακ ιεηαπηοπζαηυ ηίηθμ ζπμοδχκ (ζε πμζμζηυ 12,2%), εη ηςκ μπμίςκ
μζ 22 ηαηείπακ ηαζ δζδαηημνζηυ δίπθςια (ζε πμζμζηυ 1,6%), εκχ 493 οπμηείιεκα (ζε
πμζμζηυ 34,6%) δήθςζακ υηζ έπμοκ ηάκεζ ηαζ άθθεξ ζπμοδέξ.
3.3. Μη ηερληθέο δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ
Γζα ηδκ επίηεολδ ημο ζηυπμο ιαξ επζθέπεδηε δ δεζβιαημθδπηζηή ένεοκα πεδίμο ιε ηδ πνήζδ
βναπημφ ακχκοιμο ενςηδιαημθμβίμο. ζμκ αθμνά ηα ζηάδζα, απυ ηα μπμία πέναζε δ
δζαιυνθςζδ ηαεχξ ηαζ δ ηεθζηή ζφκεεζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο, ήηακ: α) δ ιεθέηδ
παθζυηενςκ ειπεζνζηχκ ενεοκχκ, α) μ ζπεδζαζιυξ ημο ενςηδιαημθμβίμο, β) δ δδιζμονβία
αάζδξ δεδμιέκςκ, ηαζ δ) δ πζθμηζηή εθανιμβή ημο ανπζημφ ενςηδιαημθμβίμο ζε έκα
δείβια 30 ζοκαδέθθςκ. Γ πμνήβδζδ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ άνπζζε ηεθζηά ζηζξ 21
Ώπνζθίμο 2015 ηαζ μθμηθδνχεδηε πενίπμο ζηα ιέζα ημο Δεηειανίμο ημο 2015. ξ
πθδεοζιυξ ακαθμνάξ απεηέθεζε ημ ζφκμθμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ημο ηθάδμο ΛΑ70
(Δαζηάθςκ) πμο δίδαζηακ ηαηά ηζξ ζπμθζηέξ πνμκζέξ 2014-2015 ηαζ 2015-2016 ζηα
δδιυζζα δδιμηζηά ζπμθεία ηδξ πχναξ, εκχ ημ ηεθζηυ δείβια απμηέθεζακ 1422
εηπαζδεοηζημί ΛΑ70 (δδθαδή πενίπμο ημ 3,1% ημο πθδεοζιμφ ακαθμνάξ).
Γ δεζβιαημθδρία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδ ιεευδμο ηδξ
ζηνςιαημπμζδιέκδξ ηοπαίαξ δεζβιαημθδρίαξ ιε απχηενμ ζημπυ κα ελαζθαθζζηεί δ
ακηζπνμζχπεοζδ ηάεε ηιήιαημξ ημο πθδεοζιμφ. Απζπθέμκ, εθανιυζηδηε ακαθμβζηή
δεζβιαημθδρία ζε ηάεε ζηνχια, δδθαδή επζθέπεδηε δείβια ηέημζμ χζηε δ ακαθμβία ημο
ιεβέεμοξ ημο δείβιαημξ ζημ ζηνχια πνμξ ημ ιέβεεμξ ημο ζοκμθζημφ δείβιαημξ κα είκαζ
ίζδ ιε ηδκ ακαθμβία ημο ιεβέεμοξ ημο πθδεοζιμφ ημο ζηνχιαημξ πνμξ ημ ιέβεεμξ ημο
ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ. Λζμ ζοβηεηνζιέκα, ηαηά ηδκ επζθμβή ημο δείβιαημξ
αημθμοεήεδηακ ηα ελήξ αήιαηα: α) Εαεμνίζηδηακ μζ 13 Λενζθένεζεξ ηδξ Λνςημαάειζαξ
Αηπαίδεοζδξ ςξ ηα ζηνχιαηα ηδξ ένεοκαξ. α) Απζθέπεδηακ ακαθμβζηά μζ ζπμθζηέξ ιμκάδεξ
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ιε αάζδ ηδκ μνβακζηυηδηα ηαζ ημ Λνυβναιια Νπμοδχκ πμο εθανιυγμοκ (Κθμήιενμ
Δδιμηζηυ ιε ΑΏΑΛ, Λζθμηζηυ Κθμήιενμ Δδιμηζηυ, Εθαζζηυ μθμήιενμ δδιμηζηυ, Εθαζζηυ
δδιμηζηυ ζπμθείμ). β) Πμνδβήεδηακ ηα ενςηδιαημθυβζα θαιαάκμκηαξ οπυρδ δφμ ααζζηέξ
παναιέηνμοξ, ημ θφθμ ηαζ ηδκ δθζηία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Ηε ημκ ηνυπμ αοηυ, έβζκε
πνμζπάεεζα ημ δείβια κα απμηεθεί ιζα ακαθμβζηή ιζηνμβναθία ημο πθδεοζιμφ ακαθμνάξ,
έηζζ χζηε απυ ηα δεδμιέκα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ κα ιπμνέζμοκ κα ελαπεμφκ
ζοιπενάζιαηα.
Ηεηά ηδ ζοθθμβή ηςκ ζοιπθδνςιέκςκ ενςηδιαημθμβίςκ πναβιαημπμζήεδηε
ζηαηζζηζηή επελενβαζία ηςκ ειπεζνζηχκ δεδμιέκςκ ιε ηδ πνήζδ ημο SPSS 21. Κζ
ιεηααθδηέξ ηαηακειήεδηακ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ, ζηζξ ακελάνηδηεξ ηαζ ζηζξ ελανηδιέκεξ. Λζμ
ζοβηεηνζιέκα, ηδκ ηαηδβμνία ηςκ ακελάνηδηςκ ιεηααθδηχκ απεηέθεζακ δ Λενζθένεζα
Λνςημαάειζαξ Αηπαίδεοζδξ, δ μνβακζηυηδηα ηαζ μ ηφπμξ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ, ημ θφθμ,
δ δθζηία, ηα πνυκζα οπδνεζίαξ ηαζ ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ηςκ δαζηάθςκ. Ξδκ μιάδα ηςκ
ελανηδιέκςκ ιεηααθδηχκ ζοκέζηδζακ υθεξ μζ οπυθμζπεξ ιεηααθδηέξ. ζμκ αθμνά ηδκ
ακάθοζδ ηαζ ηδκ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ, πναβιαημπμζήεδηε ηυζμ ζημ πενζβναθζηυ
επίπεδμ υζμ ηαζ ζημ επίπεδμ ηδξ επαβςβζηήξ ζηαηζζηζηήξ. Έπεζηα, ιε αάζδ ηα
απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηδ αζαθζμβναθζηή επζζηυπδζδ, μδδβδεήηαιε ζηδκ
ακαθοηζηή ηαηαβναθή ηςκ ζοιπεναζιάηςκ. ζηυζμ, ζηδκ πανμφζα ενβαζία εα
ηαηαβνάρμοιε εκ ζοκημιία ηα ηονζυηενα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ, ηαηαβνάθμκηάξ ηα
ακά πεδίμ.
4. Ναξνπζίαζε – Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ
ξ πνμξ ηα ηίκδηνα ιάεδζδξ, πνμέηορε υηζ ακ ηαζ ημ 54,4% ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ
εηπαζδεοηζηχκ δήθςζε υηζ ζοπκά δίκεζ αανφηδηα ζηα εζςηενζηά ηίκδηνα ηςκ
ιαεδηχκ/ηνζχκ, ιυκμ ημ 30,6% οπμζηήνζλε υηζ εθάπζζηεξ θμνέξ εζηζάγεζ ζηδκ ηαθθζένβεζα
εζςηενζηχκ ηζκήηνςκ ιάεδζδξ ηαζ ιυθζξ ημ 15% εέηεζ ζπεδυκ πάκηα ςξ ααζζηυ ζημπυ ηδξ
εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηδκ ακάπηολδ ηζκήηνςκ πμο ζπεηίγμκηαζ µε ηδκ έιθοηδ
πενζένβεζα ηςκ παζδζχκ ηαεχξ ηαζ ηδκ επζεοιία ημοξ ηαζ ηδκ αβάπδ ημοξ βζα ηδ βκχζδ. Γ
πθεζμρδθία ηςκ οπμηεζιέκςκ ημο δείβιαημξ, ημ 85%, εεςνεί υηζ ηα εζςηενζηά ηίκδηνα
δεκ ηζκδημπμζμφκ άιεζα ηα παζδζά. Ηάθζζηα, ζοβηνίκμκηαξ πζμ πνμζεηηζηά ηα δεδμιέκα
αοηά ιε ηα ζηαηζζηζηά δεδμιέκα ημο πνμδβμφιεκμο ενεοκδηζημφ ενςηήιαημξ πνμηφπηεζ
υηζ: α) ημ 30,6% ημο δείβιαημξ, πμο εζηζάγεζ εθάπζζηεξ θμνέξ ζηα εζςηενζηά ηίκδηνα,
πζζηεφεζ υηζ ιέζς αοηχκ δεκ ιπμνεί κα επζηεοπεεί άιεζα δ ηζκδημπμίδζδ ηςκ
ιαεδηχκ/ηνζχκ, α) ημ 54,4% οπμζηδνίγεζ υηζ εθάπζζηεξ θμνέξ ιπμνμφκ ηα εζςηενζηά
ηίκδηνα κα απμηεθέζμοκ ηζκδηήνζα δφκαιδ βζα ηδ ιάεδζδ, ακ ηαζ μζ ίδζμζ δίκμοκ ζοπκά
αανφηδηα ζηδκ ακάπηολή ημοξ, ηαζ β) ημ 15% ηςκ δαζηάθςκ, ακ ηαζ ηαθθζενβεί ζπεδυκ
πάκηα ηα εζςηενζηά ηίκδηνα, εεςνεί υηζ ζοπκά δεκ είκαζ ανηεηά ηα ηίκδηνα αοηά βζα κα
ςεήζμοκ ηα παζδζά κα αζπμθδεμφκ µε µζα ζπμθζηή δναζηδνζυηδηα.
Ακκζά ζημοξ δέηα (πενίπμο) εηπαζδεοηζημφξ επζζδιαίκμοκ υηζ δίκμοκ πμθφ ζοπκά
αανφηδηα ζηδκ ακάπηολδ ηςκ ελςηενζηχκ ηίκδηνςκ ιάεδζδξ. Νοβηεηνζιέκα, ημ 93,3% ημο
δείβιαημξ οπμζηδνίγεζ υηζ πνδζζιμπμζεί «ζοπκά» (ζε πμζμζηυ 39,9%) ηαζ «ζπεδυκ πάκηα»
(ζε πμζμζηυ 53,4%) ακηαιμζαέξ ηαζ επαίκμοξ βζα κα ηζκήζεζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ
ιαεδηχκ/ηνζχκ, εκχ ιυκμ ημ 6,7% δδθχκεζ υηζ πνμζπαεεί κα ιεζχζεζ αοημφ ημο είδμοξ ηα
ηίκδηνα. Νημ ενεοκδηζηυ ενχηδια, ακ ηα ελςηενζηά ηίκδηνα ηζκδημπμζμφκ άιεζα ηα
παζδζά, παναηδνείηαζ υηζ υθμζ μζ ενςηδεέκηεξ εηπαζδεοηζημί ζοιθςκμφκ είηε απυθοηα (ζε
πμζμζηυ 53,4%) είηε ζε ιεβάθμ ααειυ (ζε πμζμζηυ 46,6%). Ώκηζπανααάθθμκηαξ ηα
ζημζπεία αοηά ιε ηα πνμδβμφιεκα δεδμιέκα, παναηδνείηαζ υηζ ακ ηαζ ημ 6,7% ημο
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δείβιαημξ πνμζπαεεί κα πενζμνίζεζ ηα ελςηενζηά ηίκδηνα, εκημφημζξ πζζηεφεζ υηζ ζοπκά
ιπμνμφκ κα ηζκδημπμζήζμοκ πζμ εφημθα ηαζ ζε ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια ημοξ/ηζξ
ιαεδηέξ/ηνζεξ.
Απίζδξ, ημ 53,4% ηςκ ενςηδεέκηςκ δαζηάθςκ δήθςζε υηζ εθάπζζηεξ θμνέξ δίκεζ
έιθαζδ ζηα βκςζηζηά ηίκδηνα, εκχ ημ 46,6% ηα ακαδεζηκφεζ ζοπκά. Ώλίγεζ κα ζδιεζςεεί
υηζ έλζ ζημοξ δέηα (πενίπμο) εηπαζδεοηζημφξ επζζδιαίκμοκ υηζ εθάπζζηεξ θμνέξ έπμοκ εέζεζ
ιζηνέξ πνμζδμηίεξ βζα ημοξ αδφκαιμοξ ιαεδηέξ/ηνζεξ. Ώκηίεεηα, υθμζ μζ εηπαζδεοηζημί
ηυκζζακ υηζ πνμζπαεμφκ είηε ζοπκά (ζε πμζμζηυ 52%) είηε ζπεδυκ πάκηα (ζε πμζμζηυ
48%) κα αλζμπμζήζμοκ ηα ζδζαίηενα εκδζαθένμκηα ηαζ ηζξ δελζυηδηεξ ηςκ παζδζχκ ηαηά ηδ
δζδαζηαθία. Ξέθμξ, ζε πμζμζηυ 67,1% δήθςζακ υηζ μζ ενβαζίεξ πμο θφκμκηαζ εκηυξ ηδξ
ζπμθζηήξ ηάλδξ απμζημπμφκ απμηθεζζηζηά ζηδκ εηιάεδζδ ηδξ κέαξ βκχζδξ, εκχ ηδκ ίδζα
ζηζβιή, ζε πμζμζηυ 100%, οπμζηήνζλακ υηζ μζ ηαη‘ μίημκ ενβαζίεξ απμζημπμφκ
απμηθεζζηζηά ζηδκ επακάθδρδ ηαζ ζηδκ ακαηνμθμδυηδζδ ηδξ κέαξ βκχζδξ.
Νηδ ζοκέπεζα δζενεοκήεδηακ μζ ακηζθήρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζπεηζηά ιε ηδ
ζοιαμθή ηςκ ζπμθζηχκ εβπεζνζδίςκ ηαζ ηςκ Θέςκ Λνμβναιιάηςκ Νπμοδχκ ζηδκ
ακάπηολδ ηςκ ηζκήηνςκ ηαζ ζηδκ ηαθφηενδ δζαπείνζζδ ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ. Λζμ
ζοβηεηνζιέκα, ιυκμ ημ 44,2% ημο δείβιαημξ οπμζηδνίγεζ υηζ ηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα ημο
2003 ζοκδέμοκ ζε πμθφ ιεβάθμ ααειυ ηδ ιάεδζδ ιε ηδκ ηαεδιενζκή γςή, εκχ έλζ ζημοξ
δέηα (πενίπμο) εηπαζδεοηζημφξ απέθοβακ κα απακηήζμοκ ζε ενςηήζεζξ ζπεηζηέξ ιε ηδ
δζδαζηαθία ηδξ Νπμθζηήξ ηαζ Εμζκςκζηήξ Βςήξ. Ηάθζζηα, ημ 26,7% ημο δείβιαημξ εεςνεί
υηζ δ δζδαζηαθία ηδξ Νπμθζηήξ ηαζ Εμζκςκζηήξ Βςήξ ζοιαάθθεζ εθάπζζηα ηυζμ ζηδκ
ακάπηολδ ηδξ αοημεηηίιδζδξ ηαζ ηδξ αοημπεπμίεδζδξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ υζμ ηαζ ζηδ
δζαιυνθςζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημοξ ηαζ ιυκμ ημ 8,6% έπεζ ακηίεεηδ άπμρδ, ηαεχξ
πζζηεφεζ υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ δζδαηηζηυ ακηζηείιεκμ ζοιαάθθεζ ζε πμθφ ιεβάθμ ααειυ ζηδκ
ηαθθζένβεζα ηδξ αοημεηηίιδζδξ ηαζ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ παζδζχκ.
Απίζδξ, ημ 15,0% ημο δείβιαημξ εεςνεί υηζ ηαηά ηδ δζδαζηαθία ημο δζδαηηζημφ
ακηζηεζιέκμο «Λενζαάθθμκ ηαζ Αηπαίδεοζδ βζα ηδκ Ώεζθυνμ Ώκάπηολδ» ηα παζδζά ιπμνμφκ
εθάπζζηα κα εθανιυζμοκ βκχζεζξ ηαζ δζαδζηαζίεξ πμο ααζίγμκηαζ ζημκ πναβιαηζηυ ηνυπμ
γςήξ ηαζ ιυκμ ημ 8,6% έπεζ ακηίεεηδ άπμρδ, ηαεχξ πζζηεφεζ υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ
δζδαηηζηυ ακηζηείιεκμ ζοιαάθθεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ
πνμαθδιάηςκ. ζμκ αθμνά ηδκ εζζαβςβή ηδξ Θεαηνζηήξ Ώβςβήξ, ημ 42,7% ημο δείβιαημξ
δήθςζε υηζ δ εζζαβςβή ηδξ Θεαηνζηήξ Ώβςβήξ ζοιαάθεζ ζε πμθφ ιεβάθμ ααειυ ηυζμ ζηδκ
έηθναζδ ηαζ ζηδκ επζημζκςκία ηςκ παζδζχκ υζμ ηαζ ζηδ δδιζμονβζηή ζοκενβαζία ηδξ
μιάδαξ.
Γ πθεζμρδθία ηςκ ενςηδεέκηςκ εηπαζδεοηζηχκ οπμζηήνζλε υηζ ηα Ώ.Λ.Ν. ημο 2003:
α) δίκμοκ ζε ιζηνυ ααειυ ηζξ απαναίηδηεξ αάζεζξ βζα ηδκ μθυπθεονδ ακάπηολδ ηςκ
παζδζχκ (ζε πμζμζηυ 100%), α) πνμάβμοκ ηαζ εκεαννφκμοκ ζε ιζηνυ ααειυ ηδκ αοεεκηζηή
ηαζ ζε αάεμξ ιάεδζδ (ζε πμζμζηυ 69,4%), β) ζοιαάθθμοκ ζε ιζηνυ ααειυ ζηδκ
ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζδζαζηενμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ (ζε πμζμζηυ 100%), δ) θαιαάκμοκ
οπυρδ ζε ιζηνυ ααειυ ηζξ πμθζηζζιζηέξ δζαθμνέξ ηςκ παζδζχκ (ζε πμζμζηυ 86,1%), ηαζ δ)
ααζίγμκηαζ ζε ιζηνυ ααειυ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ (ζε πμζμζηυ 92,6%).
Λανυιμζεξ ήηακ ηαζ μζ ακηζθήρεζξ ημοξ ηα Θέα Λνμβνάιιαηα Νπμοδχκ, αθμφ ημ 86% ημο
δείβιαημξ δήθςζε υηζ ηα Θέα Λνμβνάιιαηα Νπμοδχκ δζαθένμοκ εθάπζζηα απυ ηα
πνμδβμφιεκα Λνμβνάιιαηα Νπμοδχκ, εκχ ημ 14,1% οπμζηδνίγεζ υηζ δεκ οπάνπεζ
δζαθμνά. Ώλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ ενςηδεέκηςκ εηπαζδεοηζηχκ
οπμζηήνζλε υηζ ημ Θέμ Νπμθείμ απμζημπεί ζε ιζηνυ ααειυ ηυζμ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ
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εζςηενζηχκ ηίκδηνςκ ηςκ παζδζχκ (ζε πμζμζηυ 100%) υζμ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ
ελςηενζηχκ ηίκδηνςκ (ζε πμζμζηυ 81,5%).
5. Οπκπεξάζκαηα – Νξνηάζεηο
Ώπυ ηα δεδμιέκα ηδξ ένεοκάξ ιαξ έβζκε θακενυ υηζ ημ ζφβπνμκμ εθθδκζηυ δδιμηζηυ
ζπμθείμ ςεεί ζε ιεβαθφηενμ ααειυ ηα ελςηενζηά ηίκδηνα. Ώκ ηαζ πμθθμί εηπαζδεοηζημί
πνμζπαεμφκ κα ακαπηφλμοκ ηα εζςηενζηά ηίκδηνα ιάεδζδξ, εκημφημζξ δ πθεζμρδθία ηςκ
οπμηεζιέκςκ οπμζηδνίγεζ υηζ: α) ηα εζςηενζηά ηίκδηνα δεκ ηζκδημπμζμφκ άιεζα ηα παζδζά,
ηαζ α) ακ απμζφνμοκ ηα ελςηενζηά ηίκδηνα, ηα παζδζά δεκ δείπκμοκ ημ ίδζμ εκδζαθένμκ βζα
ηδ δναζηδνζυηδηα. Ώοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια κα πνμςεμφκ εκένβεζεξ, υπςξ είκαζ δ
απμκμιή ανααείςκ ηαεχξ ηαζ δ επζανάαεοζδ ιε οθζηά αβαεά ηαζ ιε ορδθμφξ ααειμφξ,
πμο μδδβμφκ μοζζαζηζηά ζηδκ ηαθθζένβεζα ηαζ ζηδκ επζηνάηδζδ ηςκ ελςηενζηχκ
ηζκήηνςκ. ζηυζμ, αοηέξ μζ απυρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ένπμκηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηα
απμηεθέζιαηα ιεθεηχκ πμο ακαθένμοκ υηζ ηα παζδζά πμο παναηηδνίγμκηαζ ςξ εζςηενζηά
ηζκδημπμζδιέκα έπμοκ ηαθφηενα αηαδδιασηά επζηεφβιαηα απυ υ,ηζ ηα παζδζά πμο
παναηηδνίγμκηαζ ςξ ελςηενζηά ηζκδημπμζδιέκα (Broussard, 2002). Νοκεπχξ, μζ
εηπαζδεοηζημί ηδξ Λνςημαάειζαξ Αηπαίδεοζδξ δζαεέημοκ θακεαζιέκεξ ακηζθήρεζξ ςξ
πνμξ ηα ηίκδηνα. Ίζςξ αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ έθθεζρδ ζπεηζηήξ εκδιένςζδξ ηαζ
επζιυνθςζδξ ή ζημ θαζκυιεκμ ηδξ «ααειμεδνίαξ» πμο ηαθακίγεζ ημ εθθδκζηυ
εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια. Αίκαζ έκα εέια πμο πνέπεζ κα απαζπμθήζεζ ημοξ παζδαβςβμφξ ηαζ
ημοξ ενεοκδηέξ ζημ ιέθθμκ. Νημ ζδιείμ αοηυ εα πνέπεζ κα δζεοηνζκζζηεί υηζ οπήνλακ
δζαθμνμπμζήζεζξ ζηζξ απακηήζεζξ ηςκ οπμηεζιέκςκ ςξ πνμξ ημ θφθμ ηαζ ηδκ δθζηία.
Νοβηεηνζιέκα, μζ βοκαίηεξ εηπαζδεοηζημί έπμοκ πζμ εεηζηή ζηάζδ ςξ πνμξ ηδκ ακάπηολδ
ηςκ εζςηενζηχκ ηίκδηνςκ, αθμφ εεςνμφκ υηζ δ πενζένβεζα ηαζ ημ εκδζαθένμκ βζα ηδ
βκχζδ είκαζ ζηακά κα ςεήζμοκ ημοξ/ηζξ ιαεδηέξ/ηνζεξ κα αζπμθδεμφκ µε µζα ζπμθζηή
δναζηδνζυηδηα. Απζπθέμκ, μζ εηπαζδεοηζημί δθζηίαξ άκς ηςκ 51 εηχκ πζζηεφμοκ υηζ ηα
εζςηενζηά ηίκδηνα δεκ ηζκδημπμζμφκ άιεζα ηα παζδζά. Ηζα ακηίθδρδ πμο εκζηενκίγμκηαζ
ςζηυζμ ηαζ μζ κευηενμζ εηπαζδεοηζημί.
Αζηζάγμκηαξ, ζηδ ζοκέπεζα, ζηδκ εζζαβςβή ηςκ δφμ κέςκ δζδαηηζηχκ ακηζηεζιέκςκ,
θαίκεηαζ υηζ μζ δάζηαθμζ/εξ δεκ έπμοκ ακηζθδθεεί υηζ ηα Θέα Λνμβνάιιαηα Νπμοδχκ
πνμςεμφκ ζε ιεβαθφηενμ ααειυ ηδκ ακάπηολδ ηςκ εζςηενζηχκ ηζκήηνςκ απ‘ υ,ηζ ηα
Ώ.Λ.Ν. ημο 2003. Λζμ ζοβηεηνζιέκα, δ πθεζμρδθία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δεκ βκςνίγεζ ηδ
θζθμζμθία, ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ημοξ δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ ηδξ Νπμθζηήξ ηαζ Εμζκςκζηήξ
Βςήξ. Απίζδξ, μζ εηπαζδεοηζημί δεκ έπμοκ ακηζθδθεεί υηζ ηα οπάνπμκηα πνμβνάιιαηα
ζπμοδχκ δζαθένμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ςξ πνμξ πνμχεδζδ ηςκ ηνυπςκ δζαπείνζζδξ ηδξ
ζπμθζηήξ ηάλδξ, αθμφ ηα Θέα Λνμβνάιιαηα Νπμοδχκ εζηζάγμοκ ζηδ δδιζμονβία εκυξ
εεηζημφ ζπμθζημφ ηθίιαημξ ηαζ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζδζαζηενμηήηςκ ημο ιαεδηζημφ
πθδεοζιμφ ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ πνυθδρδ ηςκ ακεπζεφιδηςκ ζοιπενζθμνχκ ηαζ ηδκ
ακάπηολδ ηςκ εζςηενζηχκ ηζκήηνςκ. ΐέααζα, ηα απμηεθέζιαηα ήηακ ακαιεκυιεκα, ηαεχξ
μζ Έθθδκεξ εηπαζδεοηζημί παναιεθμφκ πμθφ ζοπκά ηδ ιεθέηδ ηςκ Λνμβναιιάηςκ
Νπμοδχκ, υπςξ πνμηφπηεζ ηαζ ζε παθζυηενεξ ένεοκεξ.
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Νεξίιεςε
Γ πανμφζα πνυηαζδ αθδβείηαζ ημκ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ εκυξ ηαζκμηυιμο
πενζααθθμκηζημφ πνμβνάιιαημξ, ημ μπμίμ εηπμκήεδηε ζηδκ Α‘ ηάλδ ημο Δδιμηζημφ Νπμθείμο. Ξμ
πενζεπυιεκυ ημο δζαιμνθχεδηε αάζεζ ηςκ Θέςκ Λνμβναιιάηςκ Νπμοδχκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημο
πνμβνάιιαημξ ημο δζδαηηζημφ ιαεδζζαημφ πεδίμο «Λενζαάθθμκ ηαζ Αηπαίδεοζδ βζα ηδκ Ώεζθυνμ
Ώκάπηολδ». Νημπυξ ηδξ δνάζδξ ήηακ δ ακάπηολδ βκχζεςκ, δελζμηήηςκ, ζηακμηήηςκ ηαζ αλζχκ
ιέζα απυ ηδ ζοκενβαηζηή, αζςιαηζηή ηαζ δζενεοκδηζηή ιάεδζδ ηαεχξ ηαζ δ εκδοκάιςζδ
βκςζηζηχκ ζηακμηήηςκ ιε βκχιμκα ηδ ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ ηαζ ηδκ ηνζηζηή ηαζ
δδιζμονβζηή ιεθέηδ. Νηυπμζ ιαξ ήηακ ιέζα απυ ημ «ηαλίδζ» αοηυ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ: (α) κα βκςνίζμοκ
ηαθφηενα ηδκ ζζημνία ηαζ ημοξ πμθζηζζιμφξ ηδξ Ηεζμβείμο, (α) κα ιεθεηήζμοκ ηαζ κα ηαηακμήζμοκ
ηδκ πμζηζθία ηδξ πθςνίδαξ, ηδξ πακίδαξ ηαζ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ ηδξ Ηεζμβείμο, (β) κα
εοαζζεδημπμζδεμφκ ζε ζμαανά πενζααθθμκηζηά εέιαηα, (δ) κα εηθνάζμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ,
ηαζ (δ) κα ιάεμοκ κα επζθφμοκ ηζξ δζαθςκίεξ ιε δνειία. Γ ιεεμδμθμβία πμο αημθμοεήεδηε βζα ημ
ζοβηεηνζιέκμ ζπέδζμ ενβαζίαξ έπεζ ςξ αάζδ ηζξ ανπέξ ημο δμιζημφ επμζημδμιζζιμφ ημο Piaget, ηδξ
ακαηαθοπηζηήξ ιάεδζδξ ημο Bruner ηαζ ηζξ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηέξ εεςνήζεζξ ημο Vygotsky. Ξμ
ζπέδζμ ενβαζίαξ ζοκδέεδηε δζαεειαηζηά ιε υθα ζπεδυκ ηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα πμο πνμαθέπεζ ημ
Δ.Α.Λ.Λ.Ν. βζα ηδκ Α΄ Δδιμηζημφ. ζμκ αθμνά ηα απμηεθέζιαηα ηδξ αλζμθυβδζδξ ηδξ πανμφζαξ
εηπαζδεοηζηήξ δνάζδξ ήηακ ζδζαίηενα εκεαννοκηζηά, ηαεχξ επζηεφπεδηακ ηυζμ μζ δζδαηηζημί ιαξ
ζηυπμζ υζμ ηαζ δ εκενβυξ ζοιιεημπή ηςκ παζδζχκ ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία.
Θέμεηο-θιεηδηά: πενζααθθμκηζηυ πνυβναιια, εκαθθαηηζηέξ δζδαηηζηέξ ζηναηδβζηέξ

1. Γηζαγσγή
Κζ ζφβπνμκμζ ηνυπμζ εηπαίδεοζδξ απαζημφκ ηδ δδιζμονβία εκυξ εηπαζδεοηζημφ
ζοζηήιαημξ πμο εα απμζημπεί ζηδκ ηαθθζένβεζα δδιμηναηζηχκ ζηάζεςκ, ηνζηζηήξ ζηέρδξ
ηαεχξ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ ζηακμηήηςκ ηαζ ηςκ δελζμηήηςκ ηςκ αηυιςκ. Ηζαξ
εηπαίδεοζδξ υπμο μζ ιεθθμκηζημί πμθίηεξ κα ιαεαίκμοκ πχξ κα ιαεαίκμοκ, κα ιαεαίκμοκ
πχξ κα εκενβμφκ, κα ιαεαίκμοκ πχξ κα γμοκ ιαγί ιε ημοξ άθθμοξ, κα ιαεαίκμοκ πχξ κα
οπάνπμοκ ςξ ακελάνηδηεξ ηαζ οπεφεοκεξ πνμζςπζηυηδηεξ (UNESCO, 1996/2002).
Ώκαπυζπαζημ ιένμξ αοηήξ ηδξ εηπαίδεοζδξ απμηεθεί Λενζααθθμκηζηή Αηπαίδεοζδ, δ
μπμία απμηεθεί «ιζα δζαδζηαζία πμο μδδβεί ιε ηδκ ακαβκχνζζδ αλζχκ ηαζ ηδ δζαζαθήκζζδ
εκκμζχκ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ ζηακμηήηςκ ηαζ ηςκ ζηάζεςκ πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ
ηαηακυδζδ ηαζ ηδκ εηηίιδζδ ηδξ ζοζπέηζζδξ ακενχπμο, πμθζηζζιμφ ηαζ αζμθοζζημφ
πενζαάθθμκημξ. Ιέζς ηδξ πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηάεε άημιμ λεπςνζζηά μθείθεηαζ
κα αζηείηαζ ζηδ δζαδζηαζία θήρδξ απμθάζεςκ ηαζ ηδ δζαιυνθςζδ εκυξ ηχδζηα
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ζοιπενζθμνάξ ημο ηάεε αηυιμο λεπςνζζηά βφνς απυ ηα πνμαθήιαηα πμο αθμνμφκ ζηδκ
πμζυηδηα ημο πενζαάθθμκημξ» (IUCN, 1970▪ Ενίααξ, 2000).
Κοζζαζηζηά, δ εκαζπυθδζδ ιε ηδκ Λενζααθθμκηζηή Αηπαίδεοζδ ιε αεζθυνμ
πνμζακαημθζζιυ ζοιαάθθεζ ζηδκ μζημδυιδζδ βκχζεςκ, αλζχκ, ζηάζεςκ ηαζ
ζοιπενζθμνχκ ηςκ αηυιςκ, απαναίηδηςκ βζα ηδ δδιζμονβία πενζααθθμκηζηά οπεφεοκςκ
ηαζ ημζκςκζηά εοαίζεδηςκ πμθζηχκ. Απίζδξ, ιέζα απυ ηα ζφβπνμκα πνμβνάιιαηα
ζπμοδχκ ημο 2010 ακαβκςνίγεηαζ: α) δ ζπμοδαζυηδηα ηδξ επαθήξ ημο αηυιμο ιε ηδκ
Λενζααθθμκηζηή Αηπαίδεοζδ, α) δ Αηπαίδεοζδ βζα ηδκ Ώεζθυνμ Ώκάπηολδ απυ ηδκ
πνμζπμθζηή δθζηία, ηαζ β) δ θοζζηή ηάζδ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ κα ελενεοκμφκ ημ θοζζηυ ηαζ
ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ (Γηθζάμο-Πνζζημδμφθμο, 2004). Αζδζηυηενα, ημ πνυβναιια ζπμοδχκ
ημο δζδαηηζημφ ακηζηεζιέκμο «Λενζαάθθμκ ηαζ Αηπαίδεοζδ βζα ηδκ Ώεζθυνμ Ώκάπηολδ»
απμζημπεί ζηδ ζθαζνζηή δζενεφκδζδ εειάηςκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ηαζ
αθθδθελανηήζεζξ ημο ηνίπηοπμο «άκενςπμξ – ημζκςκία – θφζδ» απυ ηδκ πθεονά ηςκ
ζδεχκ ηαζ ηςκ αλζχκ ηδξ αεζθμνίαξ (Sauvé, 1994). Ηε αάζδ ηζξ παναπάκς ανπέξ ηδξ
αεζθυνμ ακάπηολδξ ζπεδζάζηδηε ηαζ οθμπμζήεδηε ημ ηαζκμηυιμ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια
ιε ηίηθμ «Ηεζυβεζμ ηδ θεκ…».
2. Οηνηρεία εθαξκνγήο
Νημ πθαίζζμ ηδξ παναπάκς ημπμεέηδζδξ παναεέημοιε έκα ζπέδζμ δζδαζηαθίαξ πμο
ααζίγεηαζ ζημ πνυβναιια ζπμοδχκ ημο δζδαηηζημφ πεδίμο «Λενζαάθθμκ ηαζ Αηπαίδεοζδ
βζα ηδκ Ώεζθυνμ Ώκάπηολδ» ηδξ Α΄ ηάλδξ ημο Δδιμηζημφ ζπμθείμο. Ξμ ζοβηεηνζιέκμ ζπέδζμ
ιαεήιαημξ δίκεζ έιθαζδ ζηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ εη ιένμοξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ ημο
ηυζιμο πμο ηα πενζαάθθεζ, ιέζα απυ ημ πανάδεζβια ηδξ Ηεζμβείμο. Ξμ ζοβηεηνζιέκμ
εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια ζοκδέεηαζ δζαεειαηζηά ιε ηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα ηδξ Γθχζζαξ,
ηδξ Δζημνίαξ, ηδξ Γεςβναθίαξ, ηςκ Θνδζηεοηζηχκ, ηδξ Ώζζεδηζηήξ Ώβςβήξ ηαζ ηςκ Θέςκ
Ξεπκμθμβζχκ (Νπήια 1).
Ορήκα 1. Γμαθηίλσζε ηνπ ζέκαηνο κε βάζε ηα καζήκαηα ηνπ Δ.Γ.Ν.Ν.Ο.

568

Ώπεοεφκεηαζ ζημοξ/ζηζξ ιαεδηέξ/ηνζεξ ηδξ Α΄ ηάλδξ, αθθά ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί ηαζ
ζηδ Δ΄ ηαζ ζηδ Νη΄ Δδιμηζημφ, δεδμιέκμο υηζ δ πενζααθθμκηζηή παζδεία ηαζ αβςβή,
δζαπέεηαζ δζαεειαηζηά ζε υθεξ ηζξ ηάλεζξ ημο δδιμηζημφ ιε πνμζανιμζιέκεξ ηζξ
δναζηδνζυηδηεξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ζημ βκςζηζηυ, βθςζζζηυ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηυ επίπεδμ
ηςκ ιαεδηχκ (ΔΑΛΛΝ ηαζ ΏΛΝ). ζηυζμ, ζηδκ πανμφζα ενβαζία ακαθφεηαζ δ εθανιμβή
ημο πνμβνάιιαημξ ζε ιαεδηέξ/ηνζεξ ηδξ Α΄ Δδιμηζημφ ηαηά ημ ζπμθζηυ έημξ 2015-2016.
Νημ πνυβναιια ζοιιεηείπακ είημζζ δφμ (22) παζδζά, εη ηςκ μπμίςκ ηα εκκζά (9) ήηακ
αβυνζα, ηαζ είπε δζάνηεζα πενίπμο ηέζζενζξ (4) ιήκεξ.
3. Οηόρνη-επηδηώμεηο
Νημπυξ ημο πνμβνάιιαηυξ ιαξ είκαζ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ κα βκςνίζμοκ ηαζ κα ηαηακμήζμοκ
ηαθφηενα ημκ ηυζιμ πμο ηα πενζαάθθεζ, κα βκςνίζμοκ ηα θοζζηά ηαζ ακενςπμβεκή
παναηηδνζζηζηά ηδξ Ηεζμβείμο, κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηδκ ζδζαίηενδ ζδιαζία ηδξ
Ηεζμβείμο ζηδκ πμθζηζζηζηή ηαζ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηςκ πςνχκ ηαεχξ ηαζ κα
εοαζζεδημπμζδεμφκ ηαζ κα δζαιμνθχζμοκ ζηάζεζξ ηαζ δνάζεζξ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο
πενζαάθθμκημξ. Λζμ ζοβηεηνζιέκα, ιέζα απυ ηδκ εθανιμβή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
δναζηδνζμηήηςκ επζδζχημκηαζ μζ παναηάης ζηυπμζ πμο αθμνμφκ ζηδκ ακάπηολδ
ζηακμηήηςκ ηαζ δελζμηήηςκ ηαεχξ ηαζ ζηδ ιάεδζδ ηςκ παζδζχκ:
ξ πνμξ ημ βκςζηζηυ επίπεδμ:
 Θα ειπθμοηίζμοκ ηαζ κα ζοζηδιαημπμζήζμοκ ηζξ βκχζεζξ ημοξ βζα ηδ Ηεζυβεζμ
εάθαζζα.
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 Θα δζενεοκήζμοκ, κα βκςνίζμοκ ηαζ κα ηαηακμήζμοκ ηδκ πακίδα, ηδ πθςνίδα ηαζ ηα
μζημζοζηήιαηα πμο παναηηδνίγμοκ ηδ Ηεζυβεζμ.
 Θα δζενεοκήζμοκ ηαζ κα βκςνίζμοκ ημοξ πμθζηζζιμφξ ηαζ ηζξ ενδζηείεξ πμο
ακαπηφπεδηακ ζηδ Ηεζυβεζμ.
 Θα δζενεοκήζμοκ ηαζ κα ηαηακμήζμοκ ηδ ζδιαζία ηδξ Ηεζμβείμο ζηδκ ζζημνία, ημκ
πμθζηζζιυ ηαζ ημ ιέθθμκ ηδξ πχναξ ιαξ.
 Θα βκςνίζμοκ ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ ακενχπζκδξ δναζηδνζυηδηαξ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ.
 Θα δζααάγμοκ ζπεδζαβνάιιαηα ηαζ πάνηεξ.
 Θα πανάβμοκ ηείιεκα ηαζ κα ειπθμοηίζμοκ ημ θελζθυβζυ ημοξ.
 Θα ακαπηφλμοκ ηδκ ηνζηζηή ηαζ δδιζμονβζηή ζηέρδ.
 Θα ιεθεηήζμοκ ηαζ κα επελενβαζημφκ θμβμηεπκζηά ηείιεκα ηαζ πμζήιαηα.
ξ πνμξ ημ ζοκαζζεδιαηζηυ επίπεδμ:
 Θα αβαπήζμοκ ημ πενζαάθθμκ ηαζ κα ζεααζημφκ ηάεε ηζ πμο οπάνπεζ ζε αοηυ
ακαπηφζζμκηαξ πανάθθδθα μζημθμβζηή ζοκείδδζδ.
 Θα εοαζζεδημπμζδεμφκ ζε εέιαηα πνμζηαζίαξ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ κα
ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζε πενζααθθμκηζηέξ δνάζεζξ.
 Θα οπμηζκδεμφκ ζηδ πνήζδ πνμσυκηςκ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ.
 Θα ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηδ δφκαιδ ηαζ ηδκ εοεφκδ πμο θένεζ μ ηαεέκαξ ιαξ ςξ πμθίηδξ
απέκακηζ ζηδκ ημζκςκία, ημκ πμθζηζζιυ ηαζ ημ πενζαάθθμκ.
 Θα ζέαμκηαζ ηδκ ζζημνία ηαζ ηα ικδιεία ηςκ πμθζηζζιχκ.
 Θα ζέαμκηαζ ημ ενδζηεοηζηυ πζζηεφς ημο ηαεεκυξ ηαζ ηδ ενδζηεοηζηή εθεοεενία.
 Θα ακαπηφλμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα ενβάγμκηαζ ζε μιάδεξ ηαζ κα ακηζθδθεμφκ ηα μθέθδ
ηδξ ζοθθμβζηυηδηαξ.
 Θα ακαπηφλμοκ ηθίια ζοκενβαζίαξ, δζαθυβμο, ειπζζημζφκδξ ηαζ αοηεκένβεζαξ.
ξ πνμξ ημ ροπμηζκδηζηυ επίπεδμ:
 Θα ακαηαθφρμοκ ηδκ αλία ηδξ δζενεοκδηζηήξ ιάεδζδξ.
 Θα ακαηαθφρμοκ ηδκ αλία ηςκ επζπεζνδιάηςκ ζηδκ αζηζμθυβδζδ ηςκ απυρεχκ ημοξ.
 Θα ιάεμοκ κα ζοκενβάγμκηαζ ζε γεοβάνζα ή ζε μιάδεξ, κα ιμζνάγμοκ ηζξ ανιμδζυηδηεξ,
κα επζημζκςκμφκ βναπηά ή πνμθμνζηά, κα ακαημζκχκμοκ ηζξ απυρεζξ ηαζ ηα
ζοιπενάζιαηα ηαζ κα πανμοζζάγμοκ ημ απμηέθεζια ηδξ ενβαζίαξ ημοξ.
 Θα ιάεμοκ κα παίνκμοκ πνςημαμοθίεξ.
 Θα κα δδιζμονβήζμοκ, κα γςβναθίζμοκ, κα μνβακχζμοκ ηδκ αίεμοζα ημοξ βζα ηζξ
ακάβηεξ ημο πνμβνάιιαημξ, η.ά.
 Θα ακαπηφλμοκ ηεπκζηέξ βζα ηδκ ηνζηζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ
πνμαθδιάηςκ.
 Θα ένεμοκ ζε επαθή ιε δζάθμνμοξ θμνείξ ηαζ κα ιάεμοκ κα ζοκενβάγμκηαζ ιαγί ημοξ.
ξ πνμξ ημ ημζκςκζηυ επίπεδμ:
 Θα ακαθάαμοκ πνςημαμοθίεξ, κα μνβακχζμοκ δνάζεζξ ηαζ κα αβςκζζημφκ βζα ηδκ
εοαζζεδημπμίδζδ ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ πάκς ζε ημζκςκζηά ηαζ πενζααθθμκηζηά
πνμαθήιαηα.
 Θα ζοκδέζμοκ ηδ ζπμθζηή γςή ιε ηζξ ακάβηεξ ηζξ εονφηενδξ ημζκςκίαξ.
 Θα βκςνίζμοκ ηαθφηενα ημκ ηυπμ ημοξ ιέζα απυ ηα βεςιμνθμθμβζηά ημο ζημζπεία,
ημκ πμθζηζζιυ, ηδκ ζζημνία ηαζ ηδκ πανάδμζδ.
 Θα αζηδεμφκ ζηδ πνήζδ ημο δζαθυβμο ηαζ ηδξ επζημζκςκίαξ.
 Θα ηαηακμήζμοκ υηζ είκαζ ακαβηαίμ ηζξ ζπέζεζξ ιαξ ιε ημοξ άθθμοξ κα ηζξ δζαηνίκεζ δ
αθθδθμηαηακυδζδ, δ οπεοεοκυηδηα ηαζ μ ζεααζιυξ.
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 Θα ακαπηφλμοκ μιαδζηυ ηαζ ζοκενβαηζηυ πκεφια ιέζα απυ ηδ δζενεοκδηζηή ενβαζία
ηαζ ηδκ ακηαθθαβή οπμεέζεςκ, ηνίζεςκ ηαζ ενιδκεζχκ ζημ πθαίζζμ ηςκ μιάδςκ ημοξ.
4. Ιεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο
Ξα ζφβπνμκα ιαεδζζαηά ιμκηέθα απαζημφκ ηδκ εκενβυ ηαζ επμζημδμιδηζηή ζοιιεημπή
ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ, βζ‘ αοηυ δ δζδαηηζηή ιαξ πανέιααζδ ζηδνίπηδηε ζηδ εεςνία ημο
επμζημδμιζζιμφ ηαεχξ ηαζ ζηζξ ημζκςκζημπμθζηζζηζηέξ εεςνήζεζξ ημο Vygotsky. Δυεδηε
ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία, ζηα βκςζηζηά ενβαθεία, ζηδκ αθθδθεπίδναζδ
ηαεχξ ηαζ ζημ ημζκςκζημπμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ. Αζδζηυηενα, ιέζς ημο πενζααθθμκηζημφ
ιαξ πνμβνάιιαημξ επζδζχηεηαζ δ ακαηαθοπηζηή ιάεδζδ ηαζ δζδαζηαθία, δ μπμία
ειπενζέπεζ ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ ηζξ δζαεειαηζηέξ δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηαζ ηδκ
μιαδμζοκενβαηζηή δζδαζηαθία. Άθθςζηε, ηαηά ημκ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ ημο
ζεκανίμο εέζαιε ςξ ααζζηυ γδημφιεκμ απυ παζδαβςβζηή ζημπζά ηδκ αοηεκένβεζα ηςκ
ιαεδηχκ/ηνζχκ.
5. Ναξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
Ξμ πνχημ δίςνμ αθζενχεδηε ζηδ ροπμθμβζηή ηαζ βκςζζμθμβζηή πνμεημζιαζία ηςκ
ιαεδηχκ/ηνζχκ. Γ αθυνιδζδ πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδ πνήζδ μπηζημαημοζηζηχκ ιέζςκ.
Λαναημθμοεήζαιε ηαζ ζπμθζάζαιε έκα αίκηεμ πμο πενζείπε ηναβμφδζα, εζηυκεξ ηαζ πάνηεξ
ζπεηζηά ιε ηδ Ηεζυβεζμ. Έπεζηα, ιε ηδ πνήζδ ηδξ ηεπκζηήξ ημο «ηαηαζβζζιμφ ζδεχκ»
πνμζπαεήζαιε κα ηαηαβνάρμοιε ηζξ πνμτπάνπμοζεξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ.
Νοβηεηνζιέκα, ακά μιάδα δυεδηε έκα πανηί ιε ηδ θέλδ «Ηεζυβεζμξ» ηαζ γδηήεδηε απυ ηα
παζδζά κα ζδιεζχζμοκ θέλεζξ ηαζ θνάζεζξ πμο ζηέθημκηαζ. Ώθμφ ηαηαβνάραιε υθεξ ηζξ
απακηήζεζξ ζημκ πίκαηα ιε ηδ ιμνθή ηδξ «ανάπκδξ», πνμζπαεήζαιε κα μιαδμπμζήζμοιε
ηζξ ζδέεξ ζε εειαηζηέξ εκυηδηεξ. Ξμ ιάεδια μθμηθδνχεδηε ιε ημκ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ
μνβάκςζδ ημο πθάκμο ενβαζίαξ.
Νηα επυιεκα δφμ δίςνα δυεδηε έιθαζδ ζηδ βεςβναθζηή εέζδ ηδξ Ηεζμβείμο.
Βδηήεδηε απυ υθεξ ηζξ μιάδεξ κα ζοβηεκηνχζμοκ οθζηυ απυ αζαθία, πενζμδζηά,
εβηοηθμπαίδεζεξ ηαζ απυ ημ δζαδίηηομ ζπεηζηά ιε ημκ ημιέα πμο έπμοκ ακαθάαεζ.
Αζδζηυηενα, δ πνχηδ μιάδα αζπμθήεδηε ιε ηδ ζοθθμβή ηαζ ηδ ιεθέηδ πθδνμθμνζχκ βζα
ηδκ πνμέθεοζδ ηδξ μκμιαζίαξ ηδξ Ηεζμβείμο, δ δεφηενδ μιάδα ιε ηδ ζοθθμβή ηαζ ηδ
ιεθέηδ πθδνμθμνζχκ ηαζ εζηυκςκ ζπεηζηά ιε ηδ βεςβναθζηή ηδξ εέζδ ηαζ ηα ζδιεία
επζημζκςκίαξ ιε άθθεξ εάθαζζεξ (α. Λμνειυξ Γζαναθηάν – Ώηθακηζηυξ ηεακυξ, α. Δζχνοβα
Νμοέγ – Ανοενά εάθαζζα, β. Αθθήζπμκημξ – Αφλεζκμξ πυκημξ), δ ηνίηδ μιάδα ιε ηδ ζοθθμβή
βεκζηυηενςκ ζημζπείςκ βζα ηα κδζζά ηδξ Ηεζμβείμο ηαζ δ ηέηανηδ μιάδα ιε ημοξ
πμηαιμφξ πμο εηαάθθμοκ ζηδ Ηεζυβεζμ. Ώθμφ ηάεε μιάδα ζοβηέκηνςζε ημ απαναίηδημ
οθζηυ, ηα ιέθδ ηδξ ιεθέηδζακ, ζογήηδζακ, αλζμθυβδζακ, επέθελακ ηαζ μνβάκςζακ ηζξ
πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πανμοζίαζδ. Ξα ηεθζηά ένβα ηςκ μιάδςκ πανμοζζαζηήηακ ηαζ
ζογδηήεδηακ ζηδκ μθμιέθεζα. Ώημθμφεδζε δ ηαηαβναθή πθδνμθμνζχκ-μκμιάηςκ ζημκ
πάνηδ ηδξ Ηεζμβείμο πμο ήηακ ημπμεεηδιέκμξ ζηδκ ακηίζημζπδ «βςκζά» ηδξ ηάλδξ.
Νημ επυιεκμ δίςνμ, γδηήεδηε απυ ηάεε μιάδα κα ακαγδηήζεζ, κα εκημπίζεζ ηαζ κα
επζθέλεζ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ημοξ πμθζηζζιμφξ ηδξ Ηεζμβείμο. Γζα πανάδεζβια, ιζα
μιάδα αζπμθήεδηε ιε ηδ ζοθθμβή ηαζ ηδ ιεθέηδ πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά ιε ηδ ιοεμθμβία, δ
άθθδ μιάδα ιε ημκ ηοηθαδζηυ, ημκ ιοηδκασηυ ηαζ ημκ ιζκςζηυ πμθζηζζιυξ, δ ηνίηδ μιάδα
ιε ηζξ εθθδκζηέξ απμζηίεξ πμο ζδνφεδηακ ζηα πανάθζα ηδξ Ηεζμβείμο ηαζ δ ηέηανηδ μιάδα
ιε ημκ πμθζηζζιυ ηςκ Ώζβοπηίςκ. Γ δναζηδνζυηδηα ζοκεπίζηδηε έκα αηυιδ ηνίςνμ, υπμο
δ ιζα μιάδα αζπμθήεδηε ιε ηδ ζοθθμβή ηαζ ηδ ιεθέηδ πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά ιε ηδ
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Μςιασηή Ώοημηναημνία (Λμιπδία), δ άθθδ μιάδα ιε ηδ ΐογακηζκή Ώοημηναημνία ηαζ δ
ηνίηδ μιάδα ιε ημοξ πμθζηζζιμφξ ηδξ Ηεζμβείμο ζήιενα. Ξα ηεθζηά ένβα ηςκ δφμ
παναπάκς δναζηδνζμηήηςκ πανμοζζαζηήηακ ηαζ ζογδηήεδηακ ζηδκ μθμιέθεζα.
Ώημθμφεδζε δ ηαηαζηεοή δ «ζζημνζμβναιιήξ ηδξ Ηεζμβείμο», υπμο μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ
ζδιείςζακ ηα ζδιακηζηυηενα βεβμκυηα πμο επδνέαζακ ηδκ ελέθζλδ ηςκ ιεζμβεζαηχκ
θαχκ.
Γ ηέηανηδ δναζηδνζυηδηα αθμνμφζε ηζξ ενδζηείεξ πμο ακαπηφπεδηακ ζηδ
Ηεζυβεζμ. Λζμ ζοβηεηνζιέκα, δ πνχηδ μιάδα αζπμθήεδηε ιε ηδ ζοθθμβή ηαζ ηδ ιεθέηδ
πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά ιε ημκ Πνζζηζακζζιυ, δ δεφηενδ μιάδα ιε ημκ Δζθαιζζιυ ηαζ δ ηνίηδ
μιάδα ιε ημκ Δμοδασζιυ. Ηεηά ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ ενβαζζχκ πναβιαημπμζήεδηε
ακαηεθαθαίςζδ, ηαηά ηδκ μπμία ζογδηήεδηε μ νυθμξ ηδξ βεςβναθζηήξ εέζδξ ηδξ
Ηεζμβείμο ζηδκ πμθζηζζιζηή ηαζ μζημκμιζηή ελέθζλδ ηδξ πενζμπήξ. Νηδ ζοκέπεζα, γδηήεδηε
απυ ημοξ/ηζξ ιαεδηέξ/ηνζεξ κα βνάρμοκ έκα βνάιια πνμξ ημοξ δβέηεξ ηςκ ιεζμβεζαηχκ
πςνχκ. Ώλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ παζδζχκ γήηδζε απυ ημοξ δβέηεξ κα
ζοιαάθθμοκ ζηδ ζοιιαπία ηαζ ζηδ ζοκενβαζία ηςκ πςνχκ ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ εζνήκδ
ηαζ ηδκ πμθζηζζιζηή ηαζ μζημκμιζηή ακάπηολδ. ζηυζμ, μνζζιέκα παζδζά επζηεκηνχεδηακ
είηε ζημ εέια ημο πνμζθοβζημφ είηε ζηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ.
Νηα επυιεκα δφμ δίςνα, δυεδηε έιθαζδ ζημ μζημζφζηδια ηδξ Ηεζμβείμο.
Νοβηεηνζιέκα, γδηήεδηε απυ ηδκ πνχηδ μιάδα κα ζοθθέλεζ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηέξ ιε ημοξ
πανάηηζμοξ βηνειμφξ ηαζ ηζξ αιιμείκεξ, απυ ηδ δεφηενδ μιάδα βζα ημοξ φθαθμοξ ηαζ ηα
θζαάδζα πμζεζδςκίαξ, απυ ηδκ ηνίηδ μιάδα βζα ηα δέθηα πμηαιχκ ηαζ απυ ηδκ απυ ηδκ
ηέηανηδ μιάδα βζα ηζξ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ. Έπεζηα, μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ αζπμθήεδηακ
ιε ηα γχα ηδξ Ηεζμβείμο. Αζδζηυηενα, δ πνχηδ μιάδα ιεθέηδζε ηα ηκζδυγςα ηαζ ηα
επζκυδενια, δ δεφηενδ μιάδα ηα εδθαζηζηά ηαζ ηα ανενυπμδα, δ ηνίηδ μιάδα ημοξ
ζπυββμοξ ηαζ ηα ράνζα, δ ηέηανηδ μιάδα ηα εαθάζζζα ενπεηά ηαζ ηα ιαθάηζα ηαζ δ
πέιπηδ μιάδα ηα πμοθζά ηδξ εάθαζζαξ. Αηηυξ απυ ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ ενβαζζχκ, μζ
ιαεδηέξ/ηνζεξ ηαηαζηεφαζακ ημθθάγ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ μιάδεξ γχςκ.
Γ υβδμδ δναζηδνζυηδηα αθμνμφζε ημοξ ηζκδφκμοξ πμο απεζθμφκ ηδ Ηεζυβεζμ. Γ
αθυνιδζδ πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδ πνήζδ μπηζημαημοζηζηχκ ιέζςκ. Λαναημθμοεήζαιε
ηαζ ζπμθζάζαιε έκα αίκηεμ βζα ηα γχα ηδξ Ηεζμβείμο πμο απεζθμφκηαζ ιε ελαθάκζζδ.
Έπεζηα, ιε ηδ πνήζδ ηδξ ηεπκζηήξ ημο «ηαηαζβζζιμφ ζδεχκ» πνμζπαεήζαιε κα
ηαηαβνάρμοιε γχα πμο είκαζ οπυ ελαθάκζζδ ηαζ ηζξ αζηίεξ. Ώθμφ μιαδμπμζήζαιε ηζξ αζηίεξ
(α. πεηνέθαζμ ηαζ ζημοπίδζα, α. αβνμηζηέξ ηαθθζένβεζεξ ηαζ αζμιδπακζηή νφπακζδ, β.
οπεναθίεοζδ, δ. αθθαβή ημο ηθίιαημξ), ηάεε μιάδα ακέθααε κα ακαθφζεζ ιία απυ αοηέξ
αθθά ηαζ κα δδιζμονβήζεζ έκα εκδιενςηζηυ αίκηεμ ιε ζημπυ ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ
πμθζηχκ ζηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ. Ηεηά ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ ενβαζζχκ
πναβιαημπμζήεδηε ακαηεθαθαίςζδ, ηαηά ηδκ μπμία ζογδηήεδηε πχξ ιπμνμφιε κα
ζχζμοιε ημ μζημζφζηδια ηδξ Ηεζμβείμο. Ηάθζζηα, ηδκ επυιεκδ ιένα πναβιαημπμζήεδηε
έκα debate ιεηαλφ ηςκ «δβεηχκ», πμο οπμζηδνίγμοκ υηζ έπμοκ θδθεεί ηα απαναίηδηα
ιέηνα βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ Ηεζμβείμο, ηαζ «πμθζηχκ-μζημθυβςκ», πμο ακδζοπμφκ βζα
ηζξ αθθαβέξ ζημ ιεζμβεζαηυ μζημζφζηδια.
Νημ επυιεκμ ηνίςνμ, αζπμθδεήηαιε ιε ηδκ επζννμή ηδξ Ηεζμβείμο ζηδ ιμοζζηή ηαζ
ζηδ γςβναθζηή. Αζδζηυηενα, δ πνχηδ μιάδα ακέθααε κα εκημπίζεζ εθθδκζηά ηναβμφδζα ηαζ
πμζήιαηα βζα ηδ Ηεζυβεζμ, δ δεφηενδ μιάδα αζπμθήεδηε ιε λέκα ηναβμφδζα ηαζ πμζήιαηα,
δ ηνίηδ μιάδα ιε πίκαηεξ γςβναθζηήξ ιε εέια ηδ Ηεζυβεζμ ηαζ δ ηέηανηδ μιάδα ακέθααε
ηα δζαθδιζζηζηά ζπμη ιε εέια ηδκ πνμζηαζία ηδξ Ηεζμβείμο. Ηεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ
πανμοζίαζδξ ηςκ ενβαζζχκ, ηάεε παζδί ηαηαζηεφαζε ηδ δζηή ημο γςβναθζά βζα ηδ
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Ηεζυβεζμ, βνάθμκηαξ ζε ιζα βςκία ηεηνάζηζπμ ή έκα ιήκοια βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ.
Λανάθθδθα, λεηζκήζαιε ζηδ Φζθακαβκςζία ηδ ιεθέηδ ηαζ ηδκ επελενβαζία θμβμηεπκζηχκ
ηεζιέκςκ ηαζ πμζδιάηςκ ηςκ μπμίςκ μζ δδιζμονβμί ειπκεφζηδηακ απυ ηδ εάθαζζα.
Ακδεζηηζηά, ιεθεηήζαιε απμζπάζιαηα απυ ένβα ημο Εχζηα ΐάνκαθδ (Θα ζ‘ αβκακηεφς
εάθαζζα), ημο Ώκδνέα Εανηααίηζα (Ζυβζα ηδξ Λθχνδξ), ημο Ώθέλακδνμο Λαπαδζαιάκηδ
(Ξμ ιμζνμθυβζ ηδξ θχηζαξ), ημο Γζχνβμο Νεθένδ (Ξμ καοάβζμ ηδξ Είπθδξ), ημο Εςζηή
Εααάθδ (Φςκή απ‘ ηδκ Θάθαζζα), ημο Κδοζζέα Αθφηδ (Κ βθάνμξ), η.ά.
Κθμηθδνχκμκηαξ ημ ζπέδζμ ενβαζίαξ, παναημθμοεήζαιε λακά ημ αίκηεμ πμο
απμηέθεζε ηδκ αθυνιδζδ ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ γδηήζαιε απυ ηα παζδζά κα εθέβλμοκ ηαζ
κα ηνμπμπμζήζμοκ, εάκ ημ επζεοιμφκ, ηα ανπζηά ημοξ ζπεδζαβνάιιαηα ιε εέια ηδ
Ηεζυβεζμ. Ηέζα απυ ηδ ζογήηδζδ πμο αημθμφεδζε παναηδνήζαιε υηζ ειπθμοηίζηδηακ μζ
ζηέρεζξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ ηαεχξ ηαζ υηζ βζα πνχηδ θμνά ηαηέβναρακ ζοκαζζεήιαηα.
Ξαοηυπνμκα, απμθαζίζαιε κα ηαηαζηεοάζμοιε έκα επζηναπέγζμ παζπκίδζ βκχζεςκ. Γ
ηαηαζηεοή δζήνηδζε πενίπμο 10 δζδαηηζηέξ χνεξ. Ξμ ηαιπθυ ημο παζπκζδζμφ απεζηυκζγε ηδ
Ηεζυβεζμ εάθαζζα πάκς ζηδκ μπμία ζπεδζάζηδηε ιζα δζαδνμιή, δ μπμία απμηεθμφκηακ
απυ ημοηάηζα πμο ημ ηαεέκα ακηζζημζπμφζε ζε ιζα ενχηδζδ. πςξ ηάεε επζηναπέγζμ,
απμθαζίζηδηακ κα οπάνπμοκ ηα «ηαθά» ημοηάηζα, πμο έδζκακ ηδκ εοηαζνία ζημοξ παίπηεξ
κα παίλμοκ άθθδ ιζα θμνά ή ημοξ επζανάαεοακ ιε ηδκ ιεηαηίκδζδ ιπνμζηά ηαηά πέκηε
ημοηάηζα, ηαεχξ ηαζ ηα «ηαηά» ημοηάηζα, πμο ζηενμφζακ έκα βφνμ ή οπμπνέςκακ κα
βονίζμοκ ζηδκ αθεηδνία. Νηδ ζοκέπεζα, δ ιία μιάδα εημίιαζε ημ θοθθάδζμ ιε ηζξ μδδβίεξ
ημο παζπκζδζμφ, πμο απμθαζίζηδηακ μιυθςκα ηαζ ακέθααε ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ θζβμφνςκ
μπηχ γχςκ οπυ ελαθάκζζδ – πζυκζα ημο παζπκζδζμφ, εκχ μζ οπυθμζπεξ ηνεζξ μιάδεξ
ακέθααακ βζα κα ζοκηάλμοκ ηζξ ενςηήζεζξ ηαζ κα ηαηαζηεοάζμοκ ηζξ ηάνηεξ ημο
παζπκζδζμφ. Ξμ ηεθεοηαίμ δίςνμ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ έηακακ μοζζαζηζηά επακάθδρδ παίγμκηαξ
ηαζ δζαζηεδάγμκηαξ. ζηυζμ, ζηυπμξ ημο πνμβνάιιαημξ ήηακ ηαζ δ εκδιένςζδ ηαζ δ
εοαζζεδημπμίδζδ ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ ζε πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα. Γζα ημ θυβμ αοηυ
απμθαζίζηδηε δ ζοββναθή εκυξ ιζηνμφ εεαηνζημφ ιε εέια ηδκ πνμζηαζία ηςκ αηηχκ ηαζ
ηςκ εαθαζζχκ, ημ μπμίμ πανμοζζάζηδηε ζηδκ ηεθζηή ζπμθζηή βζμνηή.
6. Αμηνιόγεζε
Εαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαζκμηυιμο πενζααθθμκηζημφ πνμβνάιιαημξ αημθμοεήεδηε δ
δζαιμνθςηζηή αλζμθυβδζδ, εκχ ζημ ηέθμξ ηδξ δνάζδξ ιαξ οζμεεηήεδηε δ ηεθζηή
αλζμθυβδζδ. Λζμ ζοβηεηνζιέκα, δ δζαιμνθςηζηή αλζμθυβδζδ εθανιυζηδηε ηυζμ ιέζα απυ
ηζξ παναηδνήζεζξ ηαζ ηα ζπυθζα ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ υζμ ηαζ απυ ηζξ ενβαζίεξ πμο
πανέδζδακ. Γ ηεθζηή αλζμθυβδζδ εθανιυζηδηε ηυζμ ιέζα απυ ημκ έθεβπμ ηςκ βκχζεςκ
απυ ημ επζηναπέγζμ παζπκίδζ πμο ηαηαζηεφαζακ ηα ίδζα ηα παζδζά ηαζ έπαζλακ ζηδκ ηάλδ
υζμ ηαζ ιέζς εκυξ ενςηδιαημθυβζμο ηαηαβνάθδηε δ άπμρδ ηςκ παζδζχκ βζα ηζξ δνάζεζξ.
Νφιθςκα, θμζπυκ, ιε ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ βίκμκηαζ ακηζθδπηά μ
εκεμοζζαζιυξ ημοξ, δ πανά ηδξ μιαδζηήξ δδιζμονβίαξ ηαζ δ αίζεδζδ ημο υηζ δ
μιαδζηυηδηα ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπμοξ ημοξ. Ηάθζζηα, ηακέκα
παζδί δεκ παναπμκέεδηε υηζ δοζημθεφηδηε ζε ηάπμζα δναζηδνζυηδηα. Ώκηζεέηςξ, απυ
ημοξ/ηζξ ιαεδηέξ/ηνζεξ ημκίζηδηε πςξ πάνδηακ ηδ ζοκενβαζία ιε ημοξ/ηζξ
ζοιιαεδηέξ/ηνζεξ ημοξ ηαζ πςξ ήηακ ςναίμ πμο έβζκακ μζ ίδζμζ ενεοκδηέξ. Ώηυιδ, ημοξ
θάκδηε πανάλεκδ δ δζαδζηαζία ημο debate, ηαεχξ δεκ ήηακ έκα απθυ πνμσυκ ακηαθθαβήξ
ζηέρεςκ, αθθά έπνεπε κα πνδζζιμπμζήζμοκ επζπεζνήιαηα πμο εα δοζηυθεοακ ημοξ
ακηζπάθμοξ ημοξ ηαζ ηαοηυπνμκα εα ηένδζγακ ηδκ εφκμζα ηςκ ηεζζάνςκ παναηδνδηχκδζηαζηχκ.
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Απζπθέμκ, δ ηαηαζηεοή ηςκ πζκάηςκ γςβναθζηήξ, ηςκ μπηζημαημοζηζηχκ οθζηχκ ηαζ
ημο επζηναπέγζμο παζπκζδζμφ βκχζεςκ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ιαεδηέξ ηαθθζένβδζε ηδ
δδιζμονβζηυηδηα, ηδ θακηαζία ηαζ ηδκ ηνζηζηή ημοξ ζηέρδ. Ηέζα απυ ηζξ γςβναθζέξ ημοξ
ηαζ ηα αίκηεμ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ Ηεζμβείμο ελέθναζακ ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηζξ
ακδζοπίεξ ημοξ. ζμκ αθμνά ημ παζπκίδζ, ζοκέααθε ζημ κα εοιδεμφκ μζ ιαεδηέξ υζα
ακαηάθορακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πνμβνάιιαημξ ιε έκακ εοπάνζζημ ηαζ παζβκζχδδ
ηνυπμ ηαζ υπζ ιέζα απυ ηδ ζηείνα απμικδιυκεοζδ έημζιςκ βκχζεςκ απυ ημ ζπμθζηυ
εβπεζνίδζμ. Ώλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ημ παζπκίδζ ζοκέααθθε ηαζ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ
βκχζεςκ πςνίξ κα κζχζμοκ ηα παζδζά ημ άβπμξ ηςκ δζαβςκζζιάηςκ. Ώηυιδ,
ηαθθζενβήεδηακ ηαζ εκζζπφεδηακ μζ δελζυηδηεξ πανμοζίαζδξ, ζοκενβαζίαξ ηαζ ακηαθθαβήξ
απυρεςκ ηαζ ζδεχκ. Ηέζα απυ ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ ενβαζζχκ εκζζπφεδηε δ ηαθθζένβεζα
ηδξ έηθναζδξ, μζ πνμθμνζηέξ δελζυηδηεξ ηαζ δ βεκζηυηενδ βθςζζζηή έηθναζδ ηςκ
ιαεδηχκ/ηνζχκ. Γεκζηυηενα, υθεξ μζ δνάζεζξ ζοκεηέθεζακ ζηδκ ακάπηολδ ημο πνμθμνζημφ
ηαζ βναπημφ θυβμο, αθμφ μζ ιαεδηέξ εκεπθάηδζακ εκενβά ζηδ δζαδζηαζία (επζθμβή
πθδνμθμνζχκ, ακηαθθαβή απυρεςκ ζηδκ μιάδα, ζοββναθή βναιιάηςκ, εημζιαζία ημο
θφθθμο μδδβζχκ ημο παζπκζδζμφ, ηαηαζηεοή ηανηχκ ιε ηζξ ενςηήζεζξ βκχζεςκ ημο
παζπκζδζμφ, ζοββναθή εεαηνζημφ ένβμο). Νοκεπχξ, ηα απμηεθέζιαηα ηδξ δνάζδξ ήηακ
ζδζαίηενα εκεαννοκηζηά, ηαεχξ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ αβηάθζαζακ ημ πνυβναιια, ακέπηολακ
ηζξ ζηακυηδηεξ ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ημοξ ηαζ εοαζζεδημπμζήεδηακ ζε εέιαηα
πνμζηαζίαξ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ.
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Νεξίιεςε
Γ πανμφζα ενεοκδηζηή ιεθέηδ έπεζ ςξ ακηζηείιεκυ ηδξ ηδκ ηαηαβναθή ηςκ ακαβηχκ ηςκ
κδπζαβςβχκ ζπεηζηά ιε γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ζε ααζζηέξ δμιέξ ηαζ θεζημονβίεξ ημο ζφβπνμκμο
εθθδκζημφ κδπζαβςβείμο, υπςξ δ ηαηαθθδθυηδηα ημο πχνμο, δ οθζημηεπκζηή οπμδμιή ηςκ
κδπζαβςβείςκ, δ θεζημονβία ημο μθμήιενμο κδπζαβςβείμο, ημ πνυβναιια ζπμοδχκ, δ ζοκενβαζία
ιε ημοξ βμκείξ ηαζ ζηζξ επζιμνθςηζηέξ ακάβηεξ ηςκ κδπζαβςβχκ. Γ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε
φζηενα απυ ζοκενβαζία ημο Δκζηζημφημο Αηπαζδεοηζηήξ Λμθζηζηήξ ηαζ ημο Λακεπζζηδιίμο Δοηζηήξ
Ηαηεδμκίαξ (Ξιήια Θδπζαβςβχκ). Γ ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ μδδβεί ζηδ
δζαηφπςζδ πνμηάζεςκ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ αεθηίςζδξ ημο πανεπυιεκμο εηπαζδεοηζημφ ένβμο
ζηα κδπζαβςβεία.
Θέμεηο θιεηδηά: Λνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ, ακάβηεξ εηπαζδεοηζηχκ, επαββεθιαηζηή ακάπηολδ,
εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή

1. Γηζαγσγή
Κζ μζημκμιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ αθθαβέξ ηςκ ηεθεοηαίςκ πνυκςκ (μζημκμιζηή ηνίζδ,
ακενβία, αφλδζδ ιμκμβμκεσηχκ μζημβεκεζχκ) αθθά ηαζ ηα κέα δεδμιέκα ζηδκ εηπαίδεοζδ
(ιεβάθδ έθθεζρδ πυνςκ, απμοζία επζιμνθςηζηχκ πνμβναιιάηςκ βζα ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ, ιδ ακακέςζδ ημο εηπαζδεοηζημφ δοκαιζημφ θυβς αδοκαιίαξ δζμνζζιχκ)
έπμοκ επζθένεζ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζημκ πχνμ ηδξ πνμζπμθζηήξ εηπαίδεοζδξ. Ώπυ ηδ κέα
αοηή εηπαζδεοηζηή πναβιαηζηυηδηα απμννέεζ δ ακάβηδ κα ηαηαβναθμφκ ενεοκδηζηά μζ
απυρεζξ ηςκ κδπζαβςβχκ ηυζμ βζα ηζξ ζοκεήηεξ ιε ηζξ μπμίεξ ένπμκηαζ ακηζιέηςπεξ ζημ
ηαεδιενζκυ εηπαζδεοηζηυ ημοξ ένβμ υζμ ηαζ βζα ζδιακηζηά γδηήιαηα ηδξ πνμζπμθζηήξ
εηπαίδεοζδξ, ςξ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα μπμζμκδήπμηε ζπεδζαζιυ ιεθθμκηζηχκ
πανειαάζεςκ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ.
2. Οπλνπηηθή πεξηγξαθή
Κ ζπεδζαζιυξ ηαζ δ οθμπμίδζδ ηδξ ενεοκδηζηήξ ιεθέηδξ πναβιαημπμζήεδηε φζηενα απυ
ζοκενβαζία ημο Δκζηζημφημο Αηπαζδεοηζηήξ Λμθζηζηήξ (ΔΑΛ) ιε ημ Ξιήια Θδπζαβςβχκ ημο
Λακεπζζηδιίμο Δοηζηήξ Ηαηεδμκίαξ (ΛΔΗ). Νοιιεηέπμκηεξ ζηδκ ένεοκα απμηέθεζακ 600
κδπζαβςβμί απυ υθδ ηδκ Αθθάδα, μζ μπμίεξ ζοιπθήνςζακ δθεηηνμκζηά έκα
ενςηδιαημθυβζμ ιε 50 ενςηήζεζξ ζπεηζηέξ ιε ααζζηέξ δμιέξ ηαζ θεζημονβίεξ ημο
ζφβπνμκμο εθθδκζημφ κδπζαβςβείμο, υπςξ δ ηαηαθθδθυηδηα ημο πχνμο, δ οθζημηεπκζηή
οπμδμιή ηςκ κδπζαβςβείςκ, δ θεζημονβία ημο μθμήιενμο κδπζαβςβείμο, μ
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ιεηαζπδιαηζζιυξ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ, δ ζοκενβαζία ιε ημοξ βμκείξ ηαεχξ ηαζ
βζα ηζξ επζιμνθςηζηέξ ακάβηεξ ημοξ.
Γ ένεοκα απμηεθεί έκα πνχημ αήια ζηδκ πνμζπάεεζα ζοζπέηζζδξ ηδξ
εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ιε ενεοκδηζηά απμηεθέζιαηα, ηα μπμία ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ
ζηδκ ακάθδρδ πνςημαμοθζχκ πμο αθμνμφκ ζηδκ ηαθφηενδ θεζημονβία ηςκ κδπζαβςβείςκ
ζηδ πχνα ιαξ ηαζ ζηδκ οπμζηήνζλδ ημο εηπαζδεοηζημφ ένβμο πμο πανέπεηαζ ζηδκ
πνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ.
3. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε
Γ ηεηιδνζςιέκδ θήρδ απμθάζεςκ πμο αθμνμφκ ηδκ εηπαίδεοζδ (evidence-based
education policy) έπεζ ζοκδεεεί ζε Αονςπασηυ ηαζ δζεεκέξ επίπεδμ (Slavin, 2002˙ European
Commission, 2007˙ OECD/CERI, 2007) ιε ηδκ ακααάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζοζηδιάηςκ (Siraj-Blatchford et al., 2006˙
Creemers & Kyriakides, 2010). Γ πνήζδ ενεοκδηζηχκ δεδμιέκςκ ηαηά ημκ ζπεδζαζιυ ηδξ
εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ελαζθαθίγεζ ηδκ ακάδεζλδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ βκχζδξ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ (ηαθχκ πναηηζηχκ, επζηοπδιέκςκ δζδαηηζηχκ ιμκηέθςκ, πνμζςπζηχκ
απυρεςκ ηαζ πεπμζεήζεςκ), ηδκ αλζμπμίδζδ δεζηηχκ απμηφπςζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαεχξ ηαζ ηδκ ακηαθθαβή απμηεθεζιαηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ
αθθαβχκ ηαζ ιεηαννοειίζεςκ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ ηναηχκ (European Commission,
2007).
Δδζαίηενα ζημ ζφβπνμκμ ζοβηείιεκμ ηδξ εθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ, μζ ένεοκεξ έπμοκ
δείλεζ υηζ ημ πθαίζζμ ηδξ ημζκςκζημ-μζημκμιζηήξ ηνίζδξ είπε επζπηχζεζξ ζε υθα ηα ιέθδ ηδξ
εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ ηαζ ηδ θεζημονβία ηςκ κδπζαβςβείςκ (Avgitidou, et. al. 2017˙
Kakana et. al, 2017). Οπυ αοηυ ημ πνίζια, δ ένεοκα άκηθδζε ημ εεςνδηζηυ ηδξ πθαίζζμ απυ
ζφπνμκεξ ιεθέηεξ ηαζ ενεοκδηζηά ενβαθεία πμο πνμζπαεμφκ κα απμηοπχζμοκ ημοξ
πανάβμκηεξ πμο επδνέαγμοκ ηδκ πμζυηδηα ηδξ πνμζπμθζηήξ εηπαίδεοζδξ. Νοβηεηνζιέκα,
έκα απυ ηα πζμ δζαδεδμιέκα ενβαθεία απμηφπςζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ζηδκ πνμζπμθζηή
εηπαίδεοζδ είκαζ δ ηθίιαηα ECERS-R (Early Childhood Environmental Rating Scale-Revised) δ
μπμία ακαπηφπεδηε ανπζηά ζηδκ Ώιενζηή (Harms et al., 1998) έπεζ, ςζηυζμ, πνδζζιμπμζδεεί
εονέςξ ηαζ ζε άθθεξ πχνεξ, υπςξ δ Ώββθία, υπμο ελεθίπεδηε πεναζηένς (ECERS-E: Early
Childhood Environmental Rating Scale-Extension) ζημ πθαίζζμ ηδξ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ
ένεοκαξ βζα ηδκ πμζυηδηα ζηδκ πνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ ―EPPE project‖ (the Effective
Provision of Preschool Education) (Sylva et al., 2004˙ Siraj-Blatchford et al., 2002) αθθά ηαζ
ζηδκ Αθθάδα (Grammatikopoulos et al. 2014˙ Grigoriadis et al. 2016). Κζ πανάβμκηεξ
πμζυηδηαξ πμο απμηεθμφκ ηαζ άλμκεξ παναηήνδζδξ ημο ηαεδιενζκμφ εηπαζδεοηζημφ ένβμο
είκαζ μ πχνμξ ηαζ δ επίπθςζδ, μζ νμοηίκεξ πνμζςπζηήξ θνμκηίδαξ, δ βθχζζα-αζηζμθυβδζδ,
μζ δναζηδνζυηδηεξ, δ αθθδθεπίδναζδ, δ δμιή ημο πνμβνάιιαημξ, μζ βμκείξ ηαζ ημ
πνμζςπζηυ. Απίζδξ, δ ένεοκα άκηθδζε ημ εεςνδηζηυ ηδξ πθαίζζμ απυ ζφβπνμκεξ ιεθέηεξ
πμο ακαδεζηκφμοκ ηδ ζδιαζία μνζζιέκςκ παναβυκηςκ υπςξ δ ζπμοδαζυηδηα ημο πχνμο
ηαζ ηδξ οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ βζα ηδκ πνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ (Γενιακυξ 2002˙ Prochner
et al. 2008˙ OECD, 2012), δ εεηζηή επίδναζδ ηςκ μθμήιενςκ πνμβναιιάηςκ ζηδκ
ακάπηολδ ηςκ κδπίςκ (Clark & Kirk, 2000˙ Carr, 2007˙ Nowak et al., 2009), δ ζδιαζία ημο
εθεφεενμο ηαζ μνβακςιέκμο παζπκζδζμφ (Ώοβδηίδμο, 2001˙ Miller & Almon, 2009˙ Avgitidou
& Botsoglou, 2013), δ πμζυηδηα ηδξ ζοκενβαζίαξ ζπμθείμο ηαζ μζημβέκεζαξ (Ηαηζαββμφναξ,
2008˙ OECD, 2012˙ OECD, 2015) ηαζ δ επαββεθιαηζηή ακάπηολδ ηςκ κδπζαβςβχκ (SirajBlatchford et al., 2002˙ OECD, 2005˙ Ώοβδηίδμο 2014).
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4. Ιεζνδνινγία
Γ πανμφζα ένεοκα έπμκηαξ ςξ αάζδ ηζξ παναπάκς εεςνδηζηέξ ηαζ ενεοκδηζηέξ ιεθέηεξ
ςξ έκα εκκμζμθμβζηυ πθαίζζμ ηςκ ααζζηχκ εειάηςκ πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ πμζυηδηα ζηδκ
πνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ιπμνεί κα απμηεθμφκ πανάβμκηεξ πμο πνίγμοκ αεθηίςζδ,
ακαπνμζανιμβή ή ηαζ αθθαβή, δζαιυνθςζε ημ ααζζηυ ενβαθείμο ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ
(ενςηδιαημθυβζμ) αλζμπμζχκηαξ έκα ιεβάθμ ανζειυ ηςκ εειαηζηχκ αλυκςκ ηδξ ηθίιαηαξ
ECERS-R, ηα μπμία ακαδμιήεδηακ βζα ηζξ ακάβηεξ ηζξ πανμφζαξ ένεοκαξ ζε πέκηε
ααζζημφξ άλμκεξ ςξ ελήξ:
Άλμκαξ Ώ: ενςηήζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ πχνμ ηαζ ηζξ οπμδμιέξ ηςκ ζπμθείςκ ζηα
μπμία οπδνεημφκ μζ ενςηχιεκμζ (αζθάθεζα/επάνηεζα ελςηενζημφ ηαζ εζςηενζημφ πχνμο,
πενζμπέξ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ελμπθζζιυξ ημοξ, πχνμξ ηαζ ημζκςκζηή αθθδθεπίδναζδ),
Άλμκαξ ΐ: ενςηήζεζξ ακαθμνζηά ιε ηδ θεζημονβία ημο μθμήιενμο κδπζαβςβείμο
(πνμαθήιαηα ηαζ ηνυπμζ ακηζιεηχπζζήξ ημοξ),
Άλμκαξ Γ: ενςηήζεζξ πμο έπμοκ ςξ ζηυπμ κα ακζπκεφζμοκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ημ
πνυβναιια ζπμοδχκ ημο κδπζαβςβείμο ιεηαζπδιαηίγεηαζ ζε εηπαζδεοηζηή πνάλδ
(μνβακςιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ, ενβαζία ζε μιάδεξ, εθεφεενμ παζπκίδζ, παζπκίδζ ζημ
δζάθεζιια)
Άλμκαξ Δ: ενςηήζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα παναηηδνζζηζηά πμο εηθαιαάκεζ δ ζοκενβαζία
ζπμθείμο-μζημβέκεζαξ ζημ κδπζαβςβείμ (ζοπκυηδηα ζοκενβαζίαξ, ηνυπμζ ειπθμηήξ βμκέςκ
ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα ημο κδπζαβςβείμο, ακηζιεηχπζζδ δζαθςκζχκ), ηαζ Άλμκαξ Α:
ενςηήζεζξ πμο έπμοκ ςξ ζηυπμ κα δζενεοκήζμοκ ηζξ επζιμνθςηζηέξ ακάβηεξ ηςκ
κδπζαβςβχκ (είδμξ επζιυνθςζδξ, εειαημθμβία, βκςζηζηά ακηζηείιεκα).
Ξμ ενςηδιαημθυβζμ ααζίζηδηε ηονίςξ ζηδκ ηθίιαηα αενμζζηζηήξ ααειμθυβδζδξ
(Likertscale), δ μπμία απμηεθεί ημκ πζμ δζαδεδμιέκμ ηφπμ ηθίιαηαξ βζα ηδκ ιέηνδζδ
ζηάζεςκ, πεπμζεήζεςκ ηαζ απυρεςκ ιεβάθςκ μιάδςκ (Cohen & Manion, 1994). 600
κδπζαβςβμί, μζ μπμίεξ πνμένπμκηακ ηαζ απυ ηζξ δεηαηνείξ (13) πενζθένεζεξ εηπαίδεοζδξ
ζοιπθήνςζακ δθεηηνμκζηά ημ ενςηδιαημθυβζμ. Ξμ πμζμζηυ εηπνμζχπδζδξ ηάεε
πενζθένεζαξ εηπαίδεοζδξ ζημ ζφκμθμ ηςκ δεδμιέκςκ είκαζ ακάθμβμ ιε ημ ακηίζημζπμ
πμζμζηυ ημο πθδεοζιμφ ηςκ κδπζαβςβχκ ζηζξ πενζθένεζεξ εηπαίδεοζδξ. Ξμ
ενςηδιαημθυβζμ εθέβπεδηε ςξ πνμξ ηδ δμιή, ηδ ιμνθή, ηδ βθχζζα, ηδ ζαθήκεζα ηαζ ηδκ
αλζμπζζηία ημο ηυζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαιυνθςζδήξ ημο υζμ ηαζ ηαηά ηδκ πζθμηζηή
πμνήβδζή ημο. Αζδζηυηενα, υζμκ αθμνά ηδκ αλζμπζζηία ηαζ ημκ ααειυ εζςηενζηήξ
ζοκάθεζαξ ημο ενεοκδηζημφ ενβαθείμο εθανιυζηδηε μ δείηηδξ Cronbach‘s Alpha (Cronbach,
1951) ζε μιάδεξ ενςηήζεςκ πμο ακήηακ ζε ηάεε εειαηζηυ άλμκα. Γ ακάθοζδ ηςκ
δεδμιέκςκ έβζκε ιε ημ ζηαηζζηζηυ παηέημ SPSS V22.0.
5. Ναξνπζίαζε – Αλάιπζε – Οπδήηεζε απνηειεζκάησλ
5.1. ψξνο - Ρπνδνκέο
Βδηήεδηε απυ ηζξ κδπζαβςβμφξ κα απμηζιήζμοκ ηζξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζημκ
εζςηενζηυ υζμ ηαζ ζημκ ελςηενζηυ (αφθεζμ πχνμ) ημο κδπζαβςβείμο ημοξ. ζμκ αθμνά
ημκ ελςηενζηυ πχνμ ημο ζπμθείμο ημοξ, ιυκμ ημ 28,20% ηςκ κδπζαβςβχκ πμο
ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα εεςνεί ηαηάθθδθδ ηδκ αοθή βζα ηδκ ακάπηολδ ημο παζπκζδζμφ
ηςκ κδπίςκ ηαζ ιυκμ 22,69% απμηζιά ημκ αφθεζμ πχνμ ςξ αζθαθή βζα ημοξ ιαεδηέξ ημο.
Ηε ιεβάθμ πμζμζηυ απμηοπχκεηαζ δ δοζανέζηεζα ηςκ κδπζαβςβχκ απυ ηδκ έθθεζρδ
ηαηάθθδθμο ελμπθζζιμφ ζηδκ αοθή (34,05% «Εαευθμο» ηαζ 27,57% «Ζίβμ» ζηακμπμζδιέκεξ),
μ μπμίμξ εα ιπμνμφζε κα ζοιαάθθεζ ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ ελέθζλδ ημο παζπκζδζμφ ηςκ
κδπίςκ.
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ζμκ αθμνά ημκ εζςηενζηυ πχνμ ηςκ κδπαβςβείςκ, ζημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ
(76,57%) ηςκ κδπζαβςβείςκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα ηα ηεηναβςκζηά ιέηνα πμο
ακηζζημζπμφκ ζε ηάεε κήπζμ δεκ λεπενκμφκ ηα δφμ (2m2/κήπζμ). Ηεβαθφηενδ επάνηεζα
πχνμο ηαηαβνάθεηαζ ιυκμ ζημ 22,76% ηςκ κδπζαβςβείςκ, υπμο ηάεε κήπζμ έπεζ ζηδκ
δζάεεζή ημο πενζζζυηενα απυ 3η.ι..
Ηεβαθφηενμ πνυαθδια θαίκεηαζ κα ακηζιεηςπίγεζ δ Λενζθένεζα Ώηηζηήξ, υπμο δ
απάκηδζδ «θζβυηενα απυ δφμ (2) η.ι. ακά παζδί» ζοβηεκηνχκεζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ
ηςκ απακηήζεςκ, εκχ ζηδκ Λενζθένεζα Εεκηνζηήξ Ηαηεδμκίαξ δ ηαηάζηαζδ
απμηοπχκεηαζ αεθηζςιέκδ ηαεχξ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ απακηήζεςκ ζοβηεκηνχκεηαζ
ζηδκ επζθμβή «Δφμ (2 η.ι.) ακά παζδί» (Γνάθδια 1).

Γξάθεκα 1: Νεξηθέξεηα Γθπαίδεπζεο θαη αλαινγία ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ (m2) αλά
παηδί
Νηδκ πανμφζα ιεθέηδ δζενεοκήεδηε δ επίδναζδ ημο πενζμνζζιέκμο πχνμο ηςκ
πενζζζμηένςκ κδπζαβςβείςκ ζηδκ πμζυηδηα ηυζμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ιάεδζδξ ηαζ ημο
παζπκζδζμφ υζμ ηαζ άθθςκ ηαεδιενζκχκ θεζημονβζχκ υπςξ ημ βεφια ηαζ δ
παθάνςζδ/φπκμξ ηςκ κδπίςκ. Γ έθθεζρδ επανημφξ πχνμο ζημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ
κδπζαβςβείςκ θαίκεηαζ υηζ πενζμνίγεζ ζε ζδιακηζηυ ααειυ ηδκ παθάνςζδ/φπκμ ηςκ
κδπίςκ ηαεχξ μζ κδπζαβςβμί ζε πμζμζηυ 57,98% αλζμθμβμφκ ανκδηζηά ηδκ επάνηεζα ημο
πχνμο (34,72% «ηαευθμο» ηαζ 23,26% «θίβμ») ηδξ αίεμοζαξ ημο κδπζαβςβείμο ημοξ ζε
ζπέζδ ιε ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο αοηυξ πανέπεζ βζα παθάνςζδ/φπκμ ηςκ παζδζχκ. Γ χνα ηδξ
παθάνςζδξ/φπκμο πνμτπμεέηεζ, εηηυξ απυ ημκ απαναίηδημ πχνμ, ηαζ ημκ ηαηάθθδθμ
ελμπθζζιυ, υπςξ ζηνχιαηα, ζεκηυκζα, ιαλζθάνζα η.α., χζηε κα ιπμνέζμοκ ηα παζδζά κα
παθανχζμοκ ηαζ κα ημζιδεμφκ. ζηυζμ, μζ κδπζαβςβμί απακημφκ ανκδηζηά, ζε πμζμζηυ
59,64% (36,38% «ηαευθμο» ηαζ 23,26% «θίβμ»), ςξ πνμξ ηδκ φπανλδ ημο απαναίηδημο
ελμπθζζιμφ βζα ηδκ παθάνςζδ/φπκμ παζδζχκ. ζμκ αθμνά ημ βεφια ηςκ κδπίςκ, μζ
απακηήζεζξ ηςκ κδπζαβςβχκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα δζίζηακηαζ ςξ πνμξ ημ ααειυ
ακηαπυηνζζδξ ημο κδπζαβςβείμο ημοξ ζηζξ διενήζζεξ ακάβηεξ ζίηζζδξ ηςκ παζδζχκ ηυζμ
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ςξ πνμξ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ημο πχνμο υπμο βεοιαηίγμοκ ηα κήπζα υζμ ηαζ ςξ πνμξ ημκ
απαναίηδημ ελμπθζζιυ.
Ώκαθμνζηά ιε ηδκ αζθάθεζα ηδξ αίεμοζαξ ημο κδπζαβςβείμο, μζ κδπζαβςβμί
ειθακίγμκηαζ ζε ιεβάθμ πμζμζηυ (45,18%) «πμθφ» έςξ «πάνα πμθφ» ζηακμπμζδιέκεξ απυ
ημκ ααειυ αζθάθεζαξ πμο πανέπεζ μ εζςηενζηυξ πχνμξ ημο κδπζαβςβείμο ζημοξ ιαεδηέξ
ημοξ.
Ώπυ ηζξ ζοιιεηέπμοζεξ ζηδκ ένεοκα γδηήεδηε επίζδξ, κα ζοζπεηίζμοκ ημ πχνμ ημο
κδπζαβςβείμο ημοξ ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο αοηυξ πνμζθένεζ ιε ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ
ελέθζλδ ημο παζπκζδζμφ. Κζ εεηζηέξ αλζμθμβήζεζξ ηςκ κδπζαβςβχκ βζα ηδκ επάνηεζα ημο
πχνμο ημο κδπζαβςβείμο ημοξ ςξ πνμξ ακάβηδ ηςκ παζδζχκ βζα παζπκίδζ ακένπμκηαζ ζημ
33,06% (25,25% «πμθφ» ηαζ 6,81% «πάνα πμθφ») εκχ μζ ανκδηζηέξ ζημ 26,58% (21,76%
«θίβμ» ηαζ 4,82 «ηαευθμο»). Ξμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ κδπζαβςβχκ 41,36% εεςνμφκ
υηζ μ πχνμξ ημο κδπζαβςβείμο ημοξ είκαζ «ιέηνζα» επανηήξ βζα ημ παζπκίδζ ηςκ παζδζχκ.
Κζ κδπζαβςβμί ειθακίγμκηαζ ζηακμπμζδιέκεξ απυ ηδ δζαννφειζζδ ηδξ ηάλδξ ημοξ ζε ζπέζδ
ιε ημ παζπκίδζ ζε πμζμζηυ 36,38%, εκχ εεςνμφκ επανηή βζα ημ παζπκίδζ ημκ ελμπθζζιυ
πμο δζαεέηεζ ημ κδπζαβςβείμ ημοξ ζε πμζμζηυ 29,24% .
Κζ κδπζαβςβμί ειθακίγμκηαζ πενζζζυηενμ ζηακμπμζδιέκεξ απυ ημκ ελμπθζζιυ πμο δζαεέηεζ
δ ηάλδ ημοξ βζα ηζξ μνβακςιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ (36.05% εεηζηέξ απακηήζεζξ) ζε ζπέζδ ιε
ημκ ααειυ ζηακμπμίδζδξ ημοξ απυ ημκ ελμπθζζιυ ημο κδπζαβςβείμο ημοξ βζα ημ παζπκίδζ
(29,24%).
Κζ εειαηζηέξ πενζμπέξ δναζηδνζμηήηςκ (βςκζέξ) είκαζ μ πθέμκ ζοκήεδξ ηνυπμξ
μνβάκςζδξ ημο ιαεδζζαημφ πενζαάθθμκημξ ημο κδπζαβςβείμο ηαζ πανμοζζάγεζ
εκδζαθένμκ δ ηαηαβναθή ηδξ ζοπκυηδηαξ πμο ειθακίγμκηαζ μζ πενζμπέξ δναζηδνζμηήηςκ
ζηα κδπζαβςβεία. Νφιθςκα ιε ηζξ απακηήζεζξ ηςκ κδπζαβςβχκ, ηνεζξ είκαζ μζ πζμ
δδιμθζθείξ πενζμπέξ παζπκζδζμφ, μζ μπμίεξ δε θείπμοκ απυ ηακέκα ζπεδυκ κδπζαβςβείμ ημο
δείβιαημξ: ημ μζημδμιζηυ/ παζδαβςβζηυ οθζηυ (96,68%), δ πενζμπή ηδξ ζογήηδζδξ (96,51%)
ηαζ δ αζαθζμεήηδ (95,85%) (Γνάθδια 2).

Περιοχζσ δραςτηριοτήτων (ποςοςτά %)
120,00
100,00
80,00
60,00

96,51

96,68

95,85
74,25

81,73
57,64

68,44

66,45

50,00

41,36

40,00
20,00

19,44

0,00

Γξάθεκα 2: Νεξηνρέο δξαζηεξηνηήησλ (γσληέο)
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Ώκαθμνζηά ιε ημκ ελμπθζζιυ ηςκ πενζμπχκ παζπκζδζμφ, ιία ζηζξ δφμ ενςηδεέκηεξ
κδπζαβςβμφξ (50,50%) δδθχκεζ υηζ είκαζ «ιέηνζα» ζηακμπμζδιέκδ απυ ημκ ελμπθζζιυ πμο
δζαεέημοκ μζ πενζμπέξ δναζηδνζμηήηςκ ημο κδπζαβςβείμο ημοξ, εκχ ιυκμ ημ 10,03% ημο
δείβιαημξ θαίκεηαζ κα είκαζ «πμθφ» ή «πάνα πμθφ» ζηακμπμζδιέκμ απυ ημ νοειυ
ακακέςζδξ/ειπθμοηζζιμφ ηςκ βςκζχκ ημο κδπζαβςβείμο ημοξ.
ζηυζμ, μζ κδπζαβςβμί ειθακίγμκηαζ κα αλζμθμβμφκ πμθφ εεηζηά ημκ ηνυπμ ιε ημκ
μπμίμ μζ ίδζεξ εκεαννφκμοκ ηα παζδζά, χζηε κα αλζμπμζμφκ ιε ημκ πζμ απμηεθεζιαηζηυ
ηνυπμ ηζξ πενζμπέξ παζπκζδζμφ ζηδκ ηάλδ ημοξ (72% «πμθφ» ή «πάνα πμθφ»
ζηακμπμζδιέκεξ), ηυζμ ηαηά ημ εθεφεενμ παζπκίδζ υζμ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα οθμπμίδζδξ
ηςκ μνβακςιέκςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηςκ ζπεδίςκ ενβαζίαξ. Αλίζμο εεηζηά μζ
κδπζαβςβμί ηδξ ένεοκαξ αλζμθμβμφκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ ίδζεξ αθθδθεπζδνμφκ ιε ηα
παζδζά ηαζ ζοιαάθθμοκ ζηδκ πνμζςπζηή ηαζ ημζκςκζηή ακάπηολή ημοξ (83% «πμθφ» ή
«πάνα πμθφ» ζηακμπμζδιέκεξ) ή εκεαννφκμοκ ηδκ ημζκςκζηή αθθδθεπίδναζδ ηςκ κδπίςκ
ηδξ ηάλδξ ημοξ (80% «πμθφ» ή «πάνα πμθφ» ζηακμπμζδιέκεξ).
5.2 Θεηηνπξγία νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ
Γ πανμφζα ένεοκα ακέδεζλε ηδ βεκζηή πεπμίεδζδ ηςκ κδπζαβςβχκ πμο ζοιιεηείπακ ζ‘
αοηή υηζ δ θεζημονβία ημο μθμήιενμο κδπζαβςβείμο ζοιαάθεζ απμηεθεζιαηζηά ζηδκ
ελοπδνέηδζδ ηςκ παζδαβςβζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ ακαβηχκ βζα ηζξ μπμίεξ ζοζηήεδηε
(Λίκαηαξ 1). ζηυζμ, εκημπίγμοκ πνμαθήιαηα ηαζ δοζημθίεξ ζηδκ θεζημονβία ημο ιε
ηονίανπδ ηδκ εθθζπή οθζημηεπκζηή οπμδμιή ηαζ ηδ ζοκενβαζία ιεηαλφ ηςκ κδπζαβςβχκ
(πίκαηαξ 2) ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ, πνμηείκμοκ ακηίζημζπμοξ ηνυπμοξ ακηζιεηχπζζήξ ημοξ
(πίκαηαξ 3).
Νίλαθαο 1: Γπίηεπμε ζθνπώλ νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ
Γπίηεπμε ζθνπώλ νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ
Ννζνζηά
ζεηηθώλ
απαληήζεσλ
(«πνιύ»-«πάξα πνιύ»)
Λνμεημζιαζία βζα ημ δδιμηζηυ
73,18%
Κθυπθεονδ ακάπηολδ κδπίςκ

72,8%

Αλοπδνέηδζδ ημζκςκζηχκ ακαβηχκ

70,11%

Ώκηζζηάειζζδ ακζζμηήηςκ

63,98%

Λνυθδρδ ζπμθζηήξ απμηοπίαξ

52,87%

Νίλαθαο 2: Νξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ
Νξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
Ννζνζηά
ζεηηθώλ
νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ
απαληήζεσλ
(«πνιύ»-«πάξα πνιύ»)

580

Αθθζπήξ οθζημηεπκζηή οπμδμιή

92,72%

Ώδοκαιζά ζοκενβαζίαξ κδπζαβςβχκ
Λνυςνεξ απμπςνήζεζξ
Ηδ ακαβκχνζζδ ημο μθ. κδπ. απυ ημοξ βμκείξ
Αθθζπήξ ηαηάνηζζδ κδπζαβςβχκ

77,01%
75,09%

72,41%

57,15%

Νίλαθαο 3: Πξόπνη αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ
Πξόπνη αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ
Ννζνζηά
ζεηηθώλ
νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ
απαληήζεσλ
(«πνιύ»-«πάξα πνιύ»)
ΐεθηίςζδ οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ
96,94%
ΐεθηίςζδ ζοκενβαζίαξ κδπζαβςβχκ
88,50%
Αοαζζεδημπμίδζδ βμκέςκ ςξ πνμξ ηα μθέθδ ημο
μθ. κδπ.
86,59%
Απζιυνθςζδ κδπζαβςβχκ ζε εηπ. πνμβνάιιαηα 82,38%
μθ. κδπ.
52,87%
Αιπθμοηζζιυξ πνμβνάιιαημξ ιε εζδζηυηδηεξ
29,88%
Θέμξ ηφπμξ κδπζαβςβείμο

5.3 Ιεηαζρεκαηηζκφο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο – παηρλίδη θαη νξγαλσκέλε
εξγαζία
Γ πανμφζα ενεοκδηζηή ιεθέηδ ηαηέβναρε ορδθά πμζμζηά ζηακμπμίδζδξ ηςκ κδπζαβςβχκ
(76,74% «πμθφ» / «πάνα πμθφ» ζηακμπμζδιέκεξ) απυ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ
πνμβναιιαηίγμοκ ημ εηπαζδεοηζηυ ημοξ ένβμ. Λανάθθδθα, μζ κδπζαβςβμί δήθςζακ υηζ
επζθέβμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ηαζ ημοξ ηνεζξ ηνυπμοξ μνβάκςζδξ ηδξ ενβαζίαξ ζημ
κδπζαβςβείμ πμο πνμηείκμκηαζ απυ ημκ Κδδβυ ηδξ Θδπζαβςβμφ: εειαηζηέξ πνμζεββίζεζξ
(90,53% «πμθφ» ή «πάνα πμθφ» ζοπκά), Νπέδζα ενβαζίαξ (project) / δζενεοκήζεζξ (64,95%
«πμθφ» ή «πάνα πμθφ» ζοπκά), μνβακςιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ (64,79% «πμθφ» ή «πάνα
πμθφ» ζοπκά). Αλίζμο ορδθυ είκαζ ηαζ ημ πμζμζηυ ιε ημ μπμίμ μζ κδπζαβςβμί δήθςζακ υηζ
επζθέβμοκ «πμθφ» ή πάνα πμθφ» ζοπκά (64,12%) κα μνβακχκμοκ ηδκ ενβαζία ηςκ παζδζχκ
ζε μιάδεξ.
Ξμ παζπκίδζ απμηεθεί ηονίανπμ ζημζπείμ ζηδ γςή ημο κδπζαβςβείμο ηαζ μζ
ζοιιεηέπμοζεξ κδπζαβςβμί ζηδκ ένεοκα δήθςζακ υηζ ακαβκςνίγμοκ ηδ ζπμοδαζυηδηά ημο
βζα ηα παζδζά αοηήξ ηδξ δθζηίαξ ζε πμζμζηυ 90,86% (εεηζηέξ εηηζιήζεζξ «πμθφ» ή «πάνα
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πμθφ»). Απίζδξ, δήθςζακ ζηακμπμζδιέκεξ (64,95% εεηζηέξ εηηζιήζεζξ «πμθφ» ή «πάνα
πμθφ») απυ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ ίδζεξ ζπεδζάγμοκ ηαζ εθανιυγμοκ ηνυπμοξ
οπμζηήνζλδξ ημο εθεφεενμο παζπκζδζμφ ηςκ παζδζχκ. Αλίζμο ζηακμπμζδιέκεξ είκαζ ηαζ απυ
ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηαηαβνάθμοκ ημ παζπκίδζ ηςκ παζδζχκ, χζηε κα ηα βκςνίζμοκ
ηαθφηενα (59,63% εεηζηέξ εηηζιήζεζξ «πμθφ» ή «πάνα πμθφ») ηαεχξ ηαζ ιε ημκ ηνυπμ πμο
αλζμπμζμφκ ηζξ παναηδνήζεζξ αοηέξ, χζηε κα επεηηείκμοκ ηα εκδζαθένμκηα ηςκ κδπίςκ ιε
ζπεηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, παζπκίδζα ή Νπέδζα Ανβαζίαξ (70,77% εεηζηέξ εηηζιήζεζξ «πμθφ» ή
«πάνα πμθφ»)
Λνμηεζιέκμο κα δζενεοκδεεί μ πνυκμξ πμο αθζενχκμοκ μζ κδπζαβςβμί ζημ
εθεφεενμ παζπκίδζ αθθά ηαζ μ ααειυξ εοεθζλίαξ πμο δείπκμοκ ζηδκ εθανιμβή ημο
ςνμθμβίμο πνμβνάιιαημξ ζε ζπέζδ ιε ημ πνυκμ πμο ηαηαθαιαάκμοκ ηυζμ ημ εθεφεενμ
παζπκίδζ υζμ ηαζ μζ μνβακςιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ, γδηήεδηε κα εηηζιήζμοκ ημ ααειυ ζημκ
μπμίμ ημ εθεφεενμ παζπκίδζ ηςκ παζδζχκ ζηδκ ηάλδ ημοξ δζανηεί πενζζζυηενμ απυ ημκ
πνμαθεπυιεκμ πνυκμ ημο ςνμθμβίμο πνμβνάιιαημξ. Ηία ζηζξ δφμ κδπζαβςβμφξ ημο
δείβιαημξ (49,17%) δήθςζε υηζ μζ πενζπηχζεζξ πμο ημ εθεφεενμ παζπκίδζ δζανηεί
πενζζζυηενμ απυ ημ πνμαθεπυιεκμ είκαζ θίβεξ ή ακφπανηηεξ.
Απζπνμζεέηςξ, γδηήεδηε απυ ηζξ κδπζαβςβμφξ κα εηηζιήζμοκ ημκ ααειυ ζημκ
μπμίμ μζ εθεφεενεξ δναζηδνζυηδηεξ ηαηαθαιαάκμοκ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο διενδζίμο
πνμβνάιιαημξ ζηδκ ηάλδ ημοξ. Ξμοθάπζζημκ ιία ζηζξ δφμ (51,99%) δήθςζακ υηζ δ δζάνηεζα
ηςκ μνβακςιέκςκ δναζηδνζμηήηςκ ζηδκ ηάλδ ημοξ οπενηενεί ηαηά «πμθφ» ή «πάνα
πμθφ» απυ αοηή ημο εθεφεενμο παζπκζδζμφ οπμδδθχκμκηαξ ηδκ έιθαζδ πμο δίκμοκ ζηζξ
μνβακςιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ έκακηζ ημο εθεφεενμο παζπκζδζμφ.
5.5. Οπλεξγαζία λεπηαγσγείνπ - νηθνγέλεηαο
Ώκαθμνζηά ιε ηδκ ζοπκυηδηα επζημζκςκίαξ πμο επζδζχημοκ μζ κδπζαβςβμί ιε ημοξ βμκείξ,
δ πθεζμρδθία ηςκ κδπζαβςβχκ ηδξ ένεοκαξ (45,51%) δήθςζακ υηζ επζημζκςκμφκ ιε ημοξ
βμκείξ ιία θμνά ημκ ιήκα, ημ 31,40% επζδζχηεζ πζμ ζοπκή επαθή ιε ημοξ βμκείξ ηαζ
επζημζκςκεί ιία θμνά ηδκ εαδμιάδα ημοθάπζζημκ ιαγί ημοξ, ημ 20,76% ημο δείβιαημξ
πενζμνίγεζ ηδκ επζημζκςκία ιε ημοξ βμκείξ ζε ηνζιδκζαία αάζδ, εκχ έκα εθάπζζημ πμζμζηυ
(1,33%) επζημζκςκεί ιε ημοξ βμκείξ δφμ θμνέξ ημκ πνυκμ.
Ακδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μζ κδπζαβςβμί επζθέβμοκ κα
ειπθέημοκ ημοξ βμκείξ ζηδκ ηαεδιενζκή θεζημονβία ημο ζπμθείμο ηαεχξ θαίκεηαζ υηζ
αλζμπμζμφκ ημοξ βμκείξ ιε πμθθμφξ ηαζ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ. Νε πμζμζηυ 46,18%
(εεηζηή εηηίιδζδ «πμθφ» ή «πάνα πμθφ») μζ κδπζαβςβμί δίκμοκ ζημοξ βμκείξ ηδκ εοηαζνία
κα ειπθέημκηαζ «ςξ αηνμαηέξ» ζηδκ ενβαζία ημο κδπζαβςβείμο, κα εκδιενχκμκηαζ
δδθαδή βζα γδηήιαηα ζπεηζηά ιε ηδ θεζημονβία ημο ή κα παναημθμοεμφκ ιζα
δναζηδνζυηδηα ηςκ κδπίςκ. Νε πμζμζηυ 48,01% (εεηζηή εηηίιδζδ «πμθφ» ή «πάνα πμθφ»)
μζ κδπζαβςβμί επζηνέπμοκ ζημοξ βμκείξ κα παίνκμοκ ημκ νυθμ ημο «δαζηάθμο» ζημ
κδπζαβςβείμ δίκμκηαξ, βζα πανάδεζβια, πθδνμθμνίεξ βζα ημ επάββεθιά ημοξ ή
πανμοζζάγμκηαξ ιζα ζοκηαβή ζηα παζδζά. Νε ορδθυηενμ αηυια πμζμζηυ (67,11% εεηζηή
εηηίιδζδ «πμθφ» ή «πάνα πμθφ») μζ κδπζαβςβμί αλζμπμζμφκ «ςξ εεεθμκηέξ» ημοξ βμκείξ
δίκμκηαξ ημοξ ηδκ εοηαζνία κα ζοκμδέρμοκ ηα παζδζά ζε ιζα εηδνμιή ή κα αμδεήζμοκ ζε
ιζα εηδήθςζδ/δναζηδνζυηδηα ηδξ ηάλδξ ημο κδπζαβςβείμο. ζηυζμ, θαίκεηαζ υηζ δεκ
επζθέβμοκ ζοπκά κα ειπθέημοκ ημοξ βμκείξ ζημκ πνμβναιιαηζζιυ ημο εηπαζδεοηζημφ
ένβμο ημο κδπζαβςβείμο ηαεχξ ζε πμζμζηυ 51,99% δίκμοκ ανκδηζηή εηηίιδζδ («ηαευθμο»
ή «θίβμ») ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ επζθμβή (Λίκαηαξ 8).
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5.5 Γπηκνξθσηηθέο αλάγθεο λεπηαγσγψλ
Κ πέιπημξ ηαζ ηεθεοηαίμξ άλμκαξ ημο ενςηδιαημθμβίμο είπε ςξ ζηυπμ κα δζενεοκήζεζ ηζξ
επζιμνθςηζηέξ ακάβηεξ ηςκ κδπζαβςβχκ ηυζμ ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ επζιυνθςζδξ
ηδκ μπμία εεςνμφκ υηζ έπμοκ ακάβηδ (Γνάθδια, 3) υζμ ηαζ ςξ πνμξ ημ είδμξ
επζιυνθςζδξ πμο πνμηζιμφκ.
Νε ζπέζδ ιε ημ πενζεπυιεκμ ηδξ επζιυνθςζδξ ζηα
βκςζηζηά ακηζηείιεκα πνμηεναζυηδηα δίκμοκ ζηδ ιμοζζηή, ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ, ζημ
εέαηνμ ηαζ ζηζξ ΞΛΑ. Απζπθέμκ, ακαβκςνίγμοκ ηαηά πνμηεναζυηδηα ηδκ ακάβηδ
επζιυνθςζήξ ημοξ ζηδ δζαθμνμπμζδιέκδ παζδαβςβζηή, ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ δζμίηδζδ ηδξ
εηπαίδεοζδξ ηαζ ζηδ δζαπείνζζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηςκ παζδζχκ.
ζμκ αθμνά ημ είδμξ ηδξ επζιυνθςζδξ πμο πνμηζιμφκ μζ κδπζαβςβμί, δήθςζακ ιε
πμθφ ορδθυ πμζμζηυ εεηζηχκ εηηζιήζεςκ υηζ πνμηζιμφκ ηα ‗αζςιαηζηά ενβαζηήνζα‘
(84,22% «πμθφ» ή «πάνα πμθφ»). Ακδζαθένμκ, επίζδξ, πανμοζζάγεζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ
κδπζαβςβμί ηδξ ένεοκαξ ηαηαηάζζμοκ ςξ δεφηενμ πνμηζιδηέμ είδμξ επζιυνθςζδξ ηδκ
‗ένεοκα-δνάζδ‘ (58,14% «πμθφ» ή «πάνα πμθφ». Κζ δφμ αοηέξ επζθμβέξ ηςκ κδπζαβςβχκ
ακαδεζηκφμοκ ηδκ ακάβηδ ημοξ βζα επαββεθιαηζηή ιάεδζδ ιε άιεζμ, αζςιαηζηυ,
δζενεοκδηζηυ ηαζ ακαζημπαζηζηυ παναηηήνα πμο εα ζοιαάθθεζ ζηδκ ακααάειζζδ ηαζ ημκ
εηζοβπνμκζζιυ ηςκ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ ημοξ. Νηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ εέζεζξ
ηαηαηάζζμοκ ηα ‗10ςνα ζειζκάνζα‘ (31,23% ανκδηζηή εηηίιδζδ «θίβμ» ή «ηαευθμο») ηαζ
ηζξ ‗Δζαθέλεζξ‘ (51,66% ανκδηζηή εηηίιδζδ «θίβμ» ή «ηαευθμο») ςξ θζβυηενμ
απμηεθεζιαηζημφξ ηαζ πνμηζιδηέμοξ ηνυπμοξ επζιυνθςζδξ.

1.

2.

3.

4.

6. Οπκπεξάζκαηα - Νξνηάζεηο
Θεςνμφιε υηζ δ ένεοκα αοηή απμηέθεζε έκα πνχημ αήια ζηδκ πνμζπάεεζα ζοζπέηζζδξ
ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ιε ενεοκδηζηά απμηεθέζιαηα πμο ηδκ ηαεμδδβμφκ ιε
ιεβαθφηενδ αζθάθεζα. Λανά ηδκ ακάδεζλδ γδηδιάηςκ πμο εεςνμφκηαζ «πνμθακή», υπςξ
μζ εθθείρεζξ ζε πχνμ ηαζ οπμδμιέξ, εεςνμφιε ζδιακηζηή ηδκ ηεηιδνίςζή ημοξ ιε αάζδ
ενεοκδηζηά δεδμιέκα πμο μδδβμφκ ζηδ πάναλδ ηαζ μνβάκςζδ ιζαξ ιαηνμπνυεεζιδξ αθθά
ηαζ ιεζμπνυεεζιδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ πμο ζπεδζάγεζ ημκ ηνυπμ αεθηίςζδξ ηδξ
οπάνπμοζαξ ηαηάζηαζδξ.
Νοκμρίγμκηαξ, πνμηείκμοιε:
Ξδκ ελαζθάθζζδ πυνςκ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ (εζςηενζηυξ ηαζ
αφθεζμξ πχνμξ, ελμπθζζιυξ) υθςκ ηςκ κδπζαβςβείςκ, ιε έιθαζδ ζηα μθμήιενα
κδπζαβςβεία, πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθζζηεί ηυζμ δ αζθάθεζα υζμ ηαζ δ μνεή παζδαβςβζηή
θεζημονβία ημοξ. Γ επζθμβή ηςκ κδπζαβςβείςκ ηαηά πνμηεναζυηδηα οθζημηεπκζηχκ
πανειαάζεςκ ιπμνεί κα βίκεζ ζε ζοκενβαζία ιε ηα ζηεθέπδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζε ημπζηυ
επίπεδμ.
Απζιμνθςηζηή οπμζηήνζλδ ηςκ κδπζαβςβχκ πμο ενβάγμκηαζ ζε μθμήιενα κδπζαβςβεία ιε
ακηζηείιεκμ ηδκ δδιζμονβία ακάθμβςκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ηζξ ιμνθέξ/δζαδζηαζίεξ
ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ κδπζαβςβχκ ημο ηθαζζζημφ ηαζ μθμήιενμο ηιήιαημξ
Δδιζμονβία εκδιενςηζημφ οθζημφ βζα ηδκ εκδιένςζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ βμκέςκ
βζα ημ ζημπυ ηαζ ηδ θεζημονβία ημο μθμήιενμο κδπζαβςβείμο (ζήιενα πζα βζα ημκ κέμ
ηφπμ κδπζαβςβείμο).
Θεζιζηή ηαημπφνςζδ α) ηδξ αλίαξ ημο εθεφεενμο ηαζ δμιδιέκμο παζπκζδζμφ ηαζ ημο
ακηίζημζπμο πνυκμο πμο ιπμνεί κα ηαηέπεζ ζημ ςνμθυβζμ πνυβναιια ηαζ α) ηδξ
δοκαηυηδηαξ εοεθζλίαξ ημο εηπαζδεοηζημφ ζηδκ μνβάκςζδ ημο διενήζζμο πνμβνάιιαημξ
ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ ημο κδπζαβςβείμο
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5. Θεζιζηή εκίζποζδ ιζαξ ζοκενβαηζηήξ ημοθημφναξ ζηδκ πνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ ιέζα απυ
ηδκ απμζαθήκζζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ εηπαζδεοηζημφ πνμβναιιαηζζιμφ ζε επίπεδμ ζπμθζηήξ
ιμκάδαξ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ημο ζοιιεημπζημφ ζπεδζαζιμφ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ απυρεςκ
ηαζ πνμηάζεςκ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ βμκέςκ ςξ ιεθχκ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ
6. Απζιυνθςζδ ιε πνμηεναζυηδηα ζε πενζεπυιεκα υπςξ: δζαθμνμπμζδιέκδ παζδαβςβζηή,
μνβάκςζδ ηαζ δζμίηδζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ, δζαπείνζζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηςκ παζδζχκ, ηδ
ιμοζζηή, ηζξ Φοζζηέξ Απζζηήιεξ, ημ Θέαηνμ ηαζ ηζξ ΞΛΑ. Έιθαζδ ζε ζοζηδιαηζηέξ ιμνθέξ
επζιυνθςζδξ πμο ακαβκςνίγμοκ ημ ζοβηεηνζιέκμ πθαίζζμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πνάλδξ ηαζ
εκζζπφμοκ ημκ εκενβδηζηυ νυθμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (ένεοκα-δνάζδ, αζςιαηζηά
ενβαζηήνζα).
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Νεξίιεςε
Γ πανμφζα ένεοκα ακηθεί ηα εεςνδηζηά ηδξ ενείζιαηα απυ ηδκ Λαζδαβςβζηή ηδξ Αζνήκδξ, ηδ
Δζεεκή Ένεοκα Νπμθζηχκ ΐζαθίςκ ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ πμθζηζηή πνμζέββζζδ ημο ιαεήιαημξ ηςκ
Θνδζηεοηζηχκ. Νημπυξ ηδξ είκαζ κα ενεοκήζεζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ εκ πνήζεζ ζπμθζηχκ αζαθίςκ ηςκ
Θνδζηεοηζηχκ ηδξ Δεοηενμαάειζαξ Αηπαίδεοζδξ εκηαβιέκςκ ζημ ζζημνζηυ πθαίζζμ ζοββναθήξ ηαζ
πνήζδξ ημοξ οπυ ημ πνίζια ηδξ Λαζδαβςβζηήξ ηδξ Αζνήκδξ. Οθζηυ ηδξ ένεοκαξ απμηέθεζακ έλζ (6)
ζπμθζηά αζαθία Θνδζηεοηζηχκ Γοικαζίμο ηαζ Ζοηείμο. Γ ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε είκαζ δ
Πμζμηζηή Ακάθοζδ Πενζεπμιέκμο, ιε ηδκ μπμία δζενεοκήεδηε πχξ πνμαάθθεηαζ δ Αζνήκδ ηαζ ηα
Ώκενχπζκα Δζηαζχιαηα, πμζεξ ιμνθέξ αίαξ (άιεζδξ ηαζ δμιζηήξ) πανμοζζάγμκηαζ ηαζ πχξ, ηαζ πμζα
είκαζ δ εζηυκα ημο Κνευδμλμο εεκζημφ «εαοημφ» ζε ακηζπανααμθή ιε ημκ δζαθμνεηζηυ
ενδζηεοηζημεεκζηά «άθθμ». Ώπυ ηζξ ακαθφζεζξ πνμηφπηεζ υηζ ηα οπυ ένεοκα ζπμθζηά αζαθία ηςκ
Θνδζηεοηζηχκ δζαηνίκμκηαζ απυ πκεφια ζοιααηυ ιε ηδκ εζνήκδ, ηαηαβνάθεηαζ ζε αοηά ζδιακηζηυξ
ανζειυξ ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ, εκχ δ επζεεηζηυηδηα ηαζ δ αία πνμαάθθμκηαζ ςξ απυννμζα
ημζκςκζημμζημκμιζηχκ παναβυκηςκ. ζηυζμ, ζημπεφμοκ ζηδκ εκίζποζδ ηαζ δζαιυνθςζδ ηδξ
μνευδμλδξ εεκζηήξ ηαοηυηδηαξ δδιζμονβχκηαξ ηδκ ακςηενυηδηα ημο μνευδμλμο εεκζημφ
«εαοημφ» ηαζ ηδκ ηαηςηενυηδηα ημο δζαθμνεηζημφ ενδζηεοηζημεεκζηά «άθθμο» ιέζα απυ ηδκ
πνμαμθή εεηζηχκ αοημ-ζηενεμηφπςκ βζα ημκ μνευδμλμ εεκζηυ «εαοηυ» ηαζ ανκδηζηχκ εηενμζηενεμηφπςκ βζα ημκ δζαθμνεηζηυ ενδζηεοηζημεεκζηά «άθθμ.
Θέμεηο-θιεηδηά: Νπμθζηά αζαθία Θνδζηεοηζηχκ, Λαζδαβςβζηή ηδξ Αζνήκδξ, Λμζμηζηή Ώκάθοζδ
Λενζεπμιέκμο

1. Γηζαγσγή
Θεςνδηζηυ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ απμηεθμφκ δ Λαζδαβςβζηή ηδξ Αζνήκδξ, δ
Δζεεκήξ Ένεοκα Νπμθζηχκ ΐζαθίςκ ηαζ δ ακηίζημζπδ πμθζηζηή πνμζέββζζδ ημο ιαεήιαημξ
ηςκ Θνδζηεοηζηχκ. Αζδζηυηενα:
Γ Παζδαβςβζηή ηδξ Γζνήκδξ ειθακίζηδηε ζηζξ ανπέξ ημο 20μφ αζχκα, ζδζαίηενδ υιςξ
ακάπηολδ βκχνζζε ιεηά ημ ΐ΄ Λαβηυζιζμ πυθειμ (Ηπμκίδδξ, 1998; 2003; 2015). Αίκαζ μ
εζδζηυξ επζζηδιμκζηυξ ηθάδμξ ηδξ Λαζδαβςβζηήξ, μ μπμίμξ επζδζχηεζ ιέζα απυ
παζδαβςβζηέξ δζαδζηαζίεξ κα απαθείρεζ απυ ημ ιοαθυ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ ακηζθήρεζξ
πμο ζηδνίγμκηαζ ζε αίαζα πνυηοπα, κα εκζζπφζεζ ημ αίζεδια ηδξ ακμπήξ ηαζ ζεααζιμφ ηδξ
ζδζαζηενυηδηαξ, κα απμδοκαιχζεζ ηα ζηενευηοπα, κα ηαθθζενβήζεζ ημ αίζεδια ιζαξ
ζοθθμβζηήξ ηαοηυηδηαξ ηαζ κα ζοιαάθθεζ ζηδ δδιζμονβία ιζαξ κέαξ ηάλδξ πναβιάηςκ
εδναζςιέκδξ ζηδκ εζνήκδ (Haris, 2004; Salomon, 2004; Hettler & Johnston, 2009; Toh, 2010).
Εαθφπηεζ υθμ ημ θάζια ηδξ ηοπζηήξ ηαζ ηδξ άηοπδξ εηπαίδεοζδξ, ζημπεφεζ ζηδκ
ηαθθζένβεζα βκχζεςκ ζηάζεςκ, αλζχκ, δελζμηήηςκ, ζοιπενζθμνχκ πμο απαζημφκηαζ βζα
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ηδκ ηαθθζένβεζα εκυξ πμθζηζζιμφ εζνήκδξ (Hicks, 2004; Bajai & Brantmeier, 2010). Απζπθέμκ,
έπεζ επίηεκηνμ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηδκ ημζκςκία ηαζ απμαθέπεζ ζηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ
ακενχπζκδξ αζθάθεζαξ, ηδξ ζζυηδηαξ, ηδξ δζηαζμζφκδξ, ηδξ δζαπμθζηζζιζηήξ ηαηακυδζδξ,
ημο δζεεκμφξ δζαθυβμο, ηδξ ακενχπζκδξ αλζμπνέπεζαξ, ημο ζεααζιμφ βζα ηδ γςή, ηδξ
δέζιεοζδξ βζα ηδ ιδ αία, εεςνχκηαξ υηζ δ ελαζθάθζζδ ηαζ εδναίςζδ ιζαξ παβηυζιζαξ
εζνήκδξ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ αβςβήξ (Ηπμκίδδξ, 1998; 2003;
οπυ έηδμζδa; Danesh, 2006; Bekerman, 2007; Lum, 2010; Ξζέημο, 2015a).
Λανάθθδθα, δ εκαζπυθδζδ ιε ημ ζπμθζηυ αζαθίμ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ δζεεκχξ,
ζοκεπζημονεί ηδκ εονέςξ απμδεηηή, απυ ημκ επζζηδιμκζηυ ηαζ εηπαζδεοηζηυ πχνμ εέζδ,
πςξ ημ ζπμθζηυ αζαθίμ εκ βέκεζ, θεζημονβεί ςξ «δίαοθμξ» ιεηάδμζδξ ηδξ
ημζκςκζημπμθζηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ηονίανπδξ ζδεμθμβίαξ ηδξ επμπήξ ημο, αθθά
ηαζ ςξ ηαηελμπήκ πεδίμ ιεηάδμζδξ αλζχκ ηαζ πνμηφπςκ (Ηπμκίδδξ, 2004; 2007; 2009; οπυ
έηδμζδa). Δδζαίηενα ηα ζπμθζηά αζαθία ηςκ Θνδζηεοηζηχκ, ιέζς ηδξ βκχζδξ πμο
πανέπμοκ, ζοιαάθμοκ ζηδκ ημζκςκζημπμίδζδ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ, επδνεάγμοκ ζε ιεβάθμ
ααειυ ηζξ εζνδκζηέξ ή αίαζεξ επζθμβέξ ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ αηυιςκ ηαεχξ ηαζ ηδ ζπέζδ
ηαζ ηδκ επζημζκςκία ιεηαλφ αηυιςκ, ημζκςκζηχκ μιάδςκ ηαζ θαχκ, δζαιμνθχκμκηαξ
ζημοξ απμδέηηεξ/ηνζεξ δζαεέζεζξ, ζηάζεζξ, πνμηαηαθήρεζξ ή ηαζ εζηυκεξ «επενμφ» βζα
μιάδεξ ηαζ θαμφξ, ηαηαζηεοάγμκηαξ ηαζ ακαπανάβμκηαξ ηδκ εζηυκα ημο εεκζημφ «εαοημφ»
ηαζ ημο εεκζημφ «άθθμο», ηαοηίγμκηαξ ημ έεκμξ ιε ηδ ενδζηεία ηαζ ειθακίγμκηαξ άθθμηε
ιζηνυηενμ ηαζ άθθμηε ιεβαθφηενμ ααειυ εεκμηεκηνζζιμφ (Ηπμκίδδξ, 2007; 2015; Ξζέημο,
2014a; 2014b; 2014c; 2015b; 2016a; 2016b), ζημζπείμ ημ μπμίμ παναηδνείηαζ ηαζ ζηα
ζπμθζηά αζαθία ηαζ άθθςκ ιαεδιάηςκ, υπςξ δ Γθχζζα, δ Δζημνία, δ Λμθζηζηή Ώβςβή, δ
Γεςβναθία ηαζ δ Ζμβμηεπκία (Άπθδξ, 1983; Ηπμκίδδξ, 1988; 2004; 2009; Ηαονμζημφθδξ,
2006). Γζ αοηυ ημ θυβμ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ημο 20 μφ αζχκα έβζκακ πμθθέξ πνμζπάεεζεξ
ακαεεχνδζδξ ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ οπυ ημ πνίζια ηδξ Λαζδαβςβζηήξ ηδξ Αζνήκδξ απυ
δζεεκείξ μνβακζζιμφξ, υπςξ, δ UNESCO (UNESCO, 1949; 1974; Ηπμκίδδξ, 1988; 2004; οπυ
έηδμζδa; οπυ έηδμζδb), ημ οιαμφθζμ ηδξ Γονχπδξ ηαζ ημ Ζκζηζημφημ Δζεεκμφξ Ένεοκαξ
πμθζηχκ αζαθίςκ Georg Eckert (Fritzsche, 1992; Johnsen, 1993; Ηπμκίδδξ, 1998; 2004; 2015).
Νηδκ Αθθάδα, ζημ πθαίζζμ αοηυ δναζηδνζμπμζείηαζ, ζημ Ώνζζημηέθεζμ Λακεπζζηήιζμ
Θεζζαθμκίηδξ, ζηδ Φζθμζμθζηή Νπμθή, ζημκ Ξμιέα Λαζδαβςβζηήξ, Ξιήια Φζθμζμθίαξ ηαζ
Λαζδαβςβζηήξ ημ Ηέκηνμ Ένεοκαξ πμθζηχκ Βζαθίςκ ηαζ Γηπαζδεοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ
(Η.Γ.Α..Β.Γ.Π.) (Ηπμκίδδξ, 2014b; οπυ έηδμζδb; Ξζέημο, 2014d; 2015a; οπυ έηδμζδ) ημ
μπμίμ ηεθεί οπυ ηδκ επζζηδιμκζηή ηαεμδήβδζδ ημο Ώκαπθδνςηή Εαεδβδηή Εονζάημο
Ηπμκίδδ.
2. Ιέζνδνο
ημπυξ ηδξ ένεοκαξ είκαζ κα ενεοκήζεζ ημ ηείιεκμ ηαζ ημ πενζηείιεκμ ηςκ εκ πνήζεζ
ζπμθζηχκ αζαθίςκ ηςκ Θνδζηεοηζηχκ ηδξ Δεοηενμαάειζαξ Αηπαίδεοζδξ, εκηαβιέκςκ ζημ
ζζημνζηυ πθαίζζμ ζοββναθήξ ηαζ πνήζδξ ημοξ, οπυ ημ πνίζια ηδξ Λαζδαβςβζηήξ ηδξ
Αζνήκδξ.
Τθζηυ ηδξ ένεοκάξ ιαξ απμηέθεζακ έλζ (6) ζπμθζηά αζαθία Θνδζηεοηζηχκ.
Ηεθεηήεδηακ 1 αζαθίμ ηδξ Ώ΄ Γοικαζίμο ιε έημξ έηδμζδξ 2006, 1 αζαθίμ ηδξ ΐ΄ Γοικαζίμο ιε
έημξ έηδμζδξ 2006, 1 αζαθίμ ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο ιε έημξ έηδμζδξ 2006, 1 αζαθίμ ηδξ Ώ΄ Ζοηείμο
ιε έημξ έηδμζδξ 2000, 1 αζαθίμ ηδξ ΐ΄ Ζοηείμο ιε έημξ έηδμζδξ 1999/2006, 1 αζαθίμ ηδξ Γ΄
Ζοηείμο ιε έημξ έηδμζδξ 1999/2006.
Γ ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ πανμφζα ακάθοζδ ηςκ οπυ ένεοκα
ζπμθζηχκ αζαθίςκ είκαζ δ Πμζμηζηή Ακάθοζδ Πενζεπμιέκμο (Mayring, 2000; Ηπμκίδδξ, 2004;
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2014a; 2015; Λμονηυξ, 2010), ιε ηδκ μπμία δζενεοκήεδηακ δ Αζνήκδ, ηα Ώκενχπζκα
Δζηαζχιαηα, δ αία, μ μνευδμλμξ εεκζηυξ «εαοηυξ» ηαζ μ δζαθμνεηζηυξ ενδζηεοηζημεεκζηά
«άθθμξ». Νοβηεηνζιέκα, μζ ακαθφζεζξ έβζκακ ζε ιαηνμ-επίπεδμ ιε έκα «πανάδεζβια» ηδξ
πμζμηζηήξ ακάθοζδξ ημ μπμίμ ζογεοβκφεζ ηα επζιένμοξ παναδείβιαηα ηδξ πμζμηζηήξ
ακάθοζδξ ιε ηδκ ενιδκεοηζηή ιέεμδμ (Ηπμκίδδξ 2004; 2014a; 2015). Έηζζ, ιε αθεηδνία ημ
ζημπυ, ηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα ηαζ ηα εεςνδηζηά ενείζιαηα ηδξ ένεοκαξ ζοβηνμηήεδηε
έκα ζφζηδια ηαηδβμνζχκ αάζεζ ημο μπμίμο απμδεθηζχεδηακ μζ ζπεηζηέξ ακαθμνέξ ζηα
ηείιεκα, μζ μπμίεξ ακαθφεδηακ ιε ηδ Δυιδζδ Πενζεπμιέκμο ηαζ ηδκ Πνυηοπδ Δυιδζδ
(Ηπμκίδδξ, 2004; 2014a; 2015) ςξ ελήξ: Ώθμφ απμδεθηζχεδηε ιε ιμκάδα ηαηαβναθήξ ημ
«εέια» ηαζ ηαλζκμιήεδηε ζε δεθηία, αάζεζ ημο ζοζηήιαημξ ηςκ (οπμ)-ηαηδβμνζχκ ημ
ζπεηζηυ ιε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ οθζηυ, πενζβνάθδηε ηαηά οπμηαηδβμνία ηαζ
ηαηδβμνία, ιε ηδ δυιδζδ πενζεπμιέκμο. Ηε αοηυκ ημκ ηνυπμ έβζκε εθζηηή δ
ακαπανάζηαζδ ημο απμδεθηζςιέκμο οθζημφ ζε ιαηνμ-επίπεδμ. Νηδ ζοκέπεζα, ιε ηδκ
πνυηοπδ δυιδζδ ηεηιδνζχεδηακ μζ παναθνάζεζξ, αθμφ επζθέπεδηακ απυ ημ οθζηυ ηαζ
παναηέεδηακ ηα «πνυηοπα», ιε ημ ιέβζζημ δοκαηυ ζοβηείιεκμ ημοξ, βζα ηάεε (οπμ)ηαηδβμνία, δδθαδή μζ πζμ παναηηδνζζηζηέξ ακαθμνέξ ιε ηνζηήνζα ημ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ,
ηδ ιεβάθδ ζοπκυηδηα ηαζ ηδκ ζδζαίηενδ δζαηφπςζδ ηαζ μζ μπμίεξ έθενακ εκδζαθένμκηα
ιδκφιαηα υζμκ αθμνά ηδκ Λαζδαβςβζηή ηδξ Αζνήκδξ. Έπεζηα, ζημ ηέθμξ ηάεε ααζζηήξ
ηαηδβμνίαξ αημθμφεδζε ζε έκα πνχημ επίπεδμ, δ ενιδκεία ημο οθζημφ ιε ηδκ ενιδκεοηζηή
ιέεμδμ (Ηπμκίδδξ, 2004; 2014a; 2015; Λμονηυξ, 2010). Νημ ζηάδζμ αοηυ επζπεζνήεδηε ιε
ηδκ ενιδκεία ηςκ ζπεηζγμιέκςκ ιε ηδ εειαηζηή ηδξ ένεοκαξ πενζεπμιέκςκ ηςκ οπυ
ελέηαζδ ζπμθζηχκ αζαθίςκ κα δζαπζζηςεεί ακ ηα ζοβηεηνζιέκα ζπμθζηά αζαθία ηςκ
Θνδζηεοηζηχκ ζοκάδμοκ ιε ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηαζ ζηυπμοξ ηδξ Λαζδαβςβζηήξ ηδξ Αζνήκδξ.
3. Αλάιπζε δεδνκέλσλ
Γ ακάθοζδ ηςκ παναπάκς αζαθίςκ ηαηαδεζηκφεζ ηα ελήξ
Ώ. Γίκεηαζ θυβμξ βζα ηδκ πνμζςπζηή (εζςηενζηή), δζαπνμζςπζηή ηαζ ηδ δζαηναηζηή εζνήκδ
ςξ επζηεφλζιμ αβαευ. Απίζδξ πνμαάθθμκηαζ μζ αβχκεξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηαζ ελαζθάθζζή
ηδξ ιέζα απυ ημ θζθεζνδκζηυ ηίκδια, ηαεχξ ηαζ ιέζα απυ ημκ αθμπθζζιυ ηαζ ημ νυθμ ηςκ
δζεεκχκ μνβακζζιχκ. Λανάθθδθα πανμοζζάγεηαζ ημ αίηδια ηδξ παβημζιζυηδηαξ ιέζα απυ
ακαθμνέξ ζπεηζηά ιε ηδκ μιμζυηδηα, ζζυηδηα ηαζ εκυηδηα υθςκ ηςκ ακενχπςκ ηαεχξ
ηαζ ηδκ ακάβηδ βζα ζοκφπανλδ υθςκ ηςκ θαχκ.
-«Οζ ιεβάθμζ δζεεκείξ μνβακζζιμί, μζ μπμίμζ απμζημπμφκ ζηδ δζαζθάθζζδ ηδξ εζνδκζηήξ
ζοκφπανλδξ ηςκ θαχκ, ζηδ δδιζμονβία εοκμσηχκ ημζκςκζηχκ, μζημκμιζηχκ ηαζ
πμθζηζζηζηχκ υνςκ ηαζ ζοκεδηχκ ηαζ ζηδκ πνυθδρδ ή επίθοζδ πνμαθδιάηςκ πμο
ακαηφπημοκ ιεηαλφ ηςκ ηναηχκ. Ακαθένμοιε ιενζημφξ απυ αοημφξ ημοξ δζεεκείξ
μνβακζζιμφξ: Δζεεκήξ Γνοενυξ ηαονυξ (1893), Ονβακζζιυξ Εκςιέκςκ Γεκχκ (Ο.Ε.Γ. 1945),
ιε πμθθά επζιένμοξ ηιήιαηα, Δζεεκέξ Δζηαζηήνζμ ηδξ Υάβδξ (1945), Δζεεκέξ Κμιζζιαηζηυ
Σαιείμ (1945), Παβηυζιζμ οιαμφθζμ ηςκ Γηηθδζζχκ (1948), Βμνεζμαηθακηζηή οιιαπία
(NATO, 1949), Δζεεκήξ Αικδζηία (1961), Ηίκδζδ ηςκ Αδεζιεφηςκ (1961), Ανααζηυξ
φκδεζιμξ, Γνοενά Ειζζέθδκμξ, Γονςπασηή Έκςζδ (ανπζηά ςξ Γ.Ο.Η, 1958) η.ά. Ε
πνμζθμνά ημοξ είκαζ ιεβάθδ ηαζ αλζυθμβδ. Ακ ηαζ ημ ένβμ ημοξ είκαζ ζδιακηζηυ, μζ δζεεκείξ
μνβακζζιμί πανμοζζάγμοκ ηάπμζεξ αηέθεζεξ ηαζ αδοκαιίεξ πμο μθείθμκηαζ ηονίςξ ζηδκ
επζδίςλδ επζαμθήξ ηδξ εέθδζδξ ηςκ ζζπονχκ ηναηχκ ζηα αζεεκέζηενα» (ΐ΄ Ζοηείμο 2006:
162).
ΐ. Εαηαβνάθεηαζ ζδιακηζηυξ ανζειυξ αημιζηχκ, ημζκςκζηχκ, πμθζηζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ
δζηαζςιάηςκ. Εαηαδεζηκφμκηαζ ηα ηονζυηενα αημιζηά δζηαζχιαηα: μ ζεααζιυξ ηδξ
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ακενχπζκδξ γςήξ, δ ζηακμπμίδζδ ααζζηχκ αζμθμβζηχκ ακαβηχκ, υπςξ πείκα/δίρα/οβεία,
δ εθεοεενία ζηέρδξ/ζοκείδδζδξ/ενδζηείαξ, δ απαβυνεοζδ ααζακζζηδνίςκ ηαζ δ εθεοεενία
δζαηίκδζδξ ηαζ εβηαηάζηαζδξ Ώκαθένμκηαζ ααζζηά ημζκςκζηά δζηαζχιαηα, υπςξ δ
ημζκςκζηή δζηαζμζφκδ, ημ δζηαίςια ζηδ δζαθμνεηζηυηδηα ηαζ δ ζζυηδηα ηςκ δφμ θφθςκ.
Νδιεζχκμκηαζ ηάπμζα απυ ηα πμθζηζηά δζηαζχιαηα, υπςξ ημ δζηαίςια ηδξ ρήθμο ηαζ ηδξ
οπμρδθζυηδηαξ ηαεχξ ηαζ δ ηναηζηή εοεφκδ βζα ηδ δζαθφθαλδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο
ακενχπμο. Λανμοζζάγμκηαζ μνζζιέκα μζημκμιζηά δζηαζχιαηα, υπςξ ημ δζηαίςια ζηδκ
ενβαζία, ζημ επάββεθια ηαζ ζηζξ μζημκμιζηέξ απμθααέξ.
-«Απυ ηδκ Οζημοιεκζηή Δζαηήνολδ ηςκ Δζηαζςιάηςκ ημο Ακενχπμο (1948). Ηάεε
άκενςπμξ έπεζ δζηαίςια ζ' έκα αζμηζηυ επίπεδμ πμο κα ελαζθαθίγεζ οβεία ηαζ εοδιενία
ζημκ ίδζμ ηαζ ζηδκ μζημβέκεζα ημο, ηονίςξ ζε υ,ηζ αθμνά ηδ δζαηνμθή, ηδκ έκδοζδ, ηδ
ζηέβαζδ, ηδκ ζαηνζηή θνμκηίδα, ηαεχξ ηαζ ηζξ ακαβηαίεξ ημζκςκζηέξ οπδνεζίεξ» (Ώ΄
Γοικαζίμο 2006: 102).
Γ. Ακδιενχκμκηαζ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ βζα εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ άιεζδ αία,
βκςζημπμζμφκηαζ ιε υιμζμ ηνυπμ μζ αζηίεξ ηςκ ζοβηνμφζεςκ, ακαθένμκηαζ μζ ιμνθέξ
ζοβηνμφζεςκ ζε υθα ηα επίπεδα (δζαπνμζςπζηυ, δζμιαδζηυ, δζαηναηζηυ/πμθειζηέξ
ζοννάλεζξ), ηαηαβνάθεηαζ δ θεηηζηή ηαζ ροπμθμβζηή αία ςξ επαηυθμοεα
ημζκςκζημπμθζηζηχκ, μζημκμιζηχκ ηαζ εεκζημενδζηεοηζηχκ παναβυκηςκ, ηαηαδζηάγμκηαζ
μζ ζοβηνμφζεζξ ιέζα απυ ηδκ πνμαμθή ηςκ δεζκχκ πμο πνμηαθμφκ μζ επενμπναλίεξ ηαζ
πνμαάθθεηαζ μ δζάθμβμξ ηαζ δ ιδ αία ςξ ηνυπμζ επίθοζδξ ηςκ δζαθμνχκ.
-«ηα ιέζα ημο 20μφ αζχκα ελαπμθφεδηε εκακηίμκ ηςκ Γαναίςκ έκαξ ζηθδνυξ δζςβιυξ. Ο
Υίηθεν ηαζ μζ Καγί, ηζκμφιεκμζ απυ ναηζζζηζηέξ ακηζζδιζηζηέξ ακηζθήρεζξ, έααθακ ζηυπμ απυ
ηζξ ανπέξ ημο 1930 κα ελμθμενεφζμοκ ημκ Ζμοδασζιυ. ε υθδ ηδ δζάνηεζα ημο Β' παβημζιίμο
πμθέιμο, πμο μζ Καγί ηονζάνπδζακ ζηδκ Γονχπδ, μζ Γαναίμζ ζοημθακηήεδηακ ηαζ
ηαηαδζχπηδηακ ακεθέδηα. Όθμζ μζ Γαναίμζ ηδξ Γονχπδξ εηημπίζηδηακ ζε ζηναηυπεδα
ζοβηέκηνςζδξ. Γηεί εηαημιιφνζα ανήηακ ιανηονζηυ εάκαημ. Ακάιεζα ημοξ ηαζ πμθθά
παζδζά ηάης ηςκ δεηαηεζζάνςκ εηχκ… ηδκ Γθθάδα ηζξ παναιμκέξ ημο Β' Παβημζιίμο
Πμθέιμο γμφζακ πενίπμο 78.000 Γαναίμζ. ημ ηέθμξ ημο πμθέιμο οπήνπακ ιυκμ 10.000. Οζ
οπυθμζπμζ ελμθμενεφηδηακ» (Ώ΄ Γοικαζίμο 2006: 116).
-«…Σενάζηζα μζημκμιζηά ζοιθένμκηα ανίζημκηαζ πίζς απυ πμθθέξ ζοννάλεζξ ηαζ ζοπκά μζ
πυθειμζ ηνίκμκηαζ ακαβηαίμζ απυ υζμοξ επζεοιμφκ κα λμδεοηεί ημ πακάηνζαμ ζηναηζςηζηυ
οθζηυ πμο έπεζ ζςνεοηεί ζε απμεήηεξ ηαζ κα παναββεθεεί άθθμ ζηζξ πακίζπονεξ
ηαηαζηεοάζηνζεξ εηαζνείεξ.» (Γ΄ Ζοηείμο 2006: 66).
Δ. Γκςζημπμζμφκηαζ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ ζηζξ ιαεήηνζεξ ηάπμζεξ ιμνθέξ δμιζηήξ αίαξ υπςξ
δ θηχπεζα ηαζ δ ακέπεζα, δ δμοθεία, μ ναηζζζιυξ, μ ζελζζιυξ, δ παζδζηή εηιεηάθθεοζδ δ
πείκα, μ οπμζζηζζιυξ, ημ πνμζθοβζηυ ηαζ ιεηακαζηεοηζηυ γήηδια, ημ μζημθμβζηυ πνυαθδια
ηαζ μζ άζηεβμζ. Λανάθθδθα, πνμαάθθμκηαζ μζ εοεφκεξ βζα ηδκ άνζδ ηδξ δμιζηήξ αίαξ ιέζα
απυ ακαθμνέξ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ πμθζηζηήξ ζοκείδδζδξ, ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ
άνζδ ηςκ ημζκςκζημμζημκμιζηχκ δζαηνίζεςκ, ηδκ εοεφκδ ηαζ οπμπνέςζδ απέκακηζ ζημ
δζηαίςια ηδξ γςήξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ αθθδθεββφδξ ηαεχξ ηαζ ηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ
ημζκςκζηήξ δζηαζμζφκδξ.
-«Πνμαθήιαηα παζδζχκ ζημ ζφβπνμκμ ηυζιμ. 121 εηαημιιφνζα παζδζά ζε υθμκ ημκ ηυζιμ
δεκ πδβαίκμοκ ζπμθείμ. 100 εηαημιιφνζα παζδζά γμοκ ζημκ δνυιμ ηαζ επζαζχκμοκ ιε ηάεε
ιέζμ. 246 εηαημιιφνζα παζδζά ακαβηάγμκηαζ κα ενβαζημφκ βζα κα γήζμοκ. Σα 180
εηαημιιφνζα απυ αοηά ενβάγμκηαζ ζε επζαθααείξ ηαζ επζηίκδοκεξ ενβαζίεξ... Δφμ
εηαημιιφνζα παζδζά πςθμφκηαζ, απάβμκηαζ ή βίκμκηαζ εφιαηα ζελμοαθζηήξ εηιεηάθθεοζδξ
(Απυ ζημζπεία ηδξ Unicef ημο 2004)» (Ώ΄ Γοικαζίμο 2006: 74).
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Α. Κ μνευδμλμξ εεκζηυξ «εαοηυξ» πνμαάθθεηαζ ιε ακαθμνέξ ζπεηζηέξ ιε ηδκ οπενμπή ημο
εθθδκμνευδμλμο πμθζηζζιμφ, ηα εεκζηά-ζηενεμηοπζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ Κνευδμλςκ
Αθθήκςκ ηαζ ημοξ εθθδκμνευδμλμοξ ςξ απμδέηηεξ αίαζςκ πμθειζηχκ εκενβεζχκ. Γ ηαφηζζδ
ημο εθθδκζημφ έεκμοξ ιε ηδκ Κνευδμλδ Πνζζηζακζηή Αηηθδζίαξ ειθακίγεηαζ ιε ακαθμνέξ
ζπεηζηά ιε ηδκ πνμζθμνά ηδξ Κνευδμλδξ Πνζζηζακζηήξ Αηηθδζίαξ ζημοξ
εεκζημαπεθεοεενςηζημφξ αβχκεξ ηαζ ζηδκ παζδεία ημο έεκμοξ ηαεχξ ηαζ ζηδκ πνμζθμνά
ηδξ θεζημονβζηήξ γςήξ ηδξ Κνευδμλδξ Πνζζηζακζηήξ Αηηθδζίαξ ζημ έεκμξ.
-«Απυ ηζξ ηάλεζξ ημο ηθήνμο πνμένπμκηαζ ηαζ πμθθμί εεκμιάνηονεξ. Οκμιάγμκηαζ έηζζ,
εηηυξ απυ ημοξ θασημφξ αβςκζζηέξ, ηαζ υζμζ ηθδνζημί πνζκ, ηαηά ηδ δζάνηεζα αθθά ηαζ ιεηά
απυ ηδκ επακάζηαζδ ημο 1821, εοζίαζακ ηδ γςή ημοξ βζα ηδκ παηνίδα, ζοιιεηέπμκηαξ ζε
πμθειζηέξ ζοβηνμφζεζξ (Αεακάζζμξ Δζάημξ, Παπαθθέζζαξ, Εζαΐαξ αθχκςκ η.ά.)
…δζαηζκδφκεοζακ κα πάζμοκ ηδκ ροπή ημοξ πνμηεζιέκμο κα οπεναζπζζημφκ ηα ζενά ηαζ ηα
υζζα ημο θαμφ ημοξ…» (Γ΄ Γοικαζίμο 2006: 120).
Νη. Κ εηενυδμλμξ εεκζηυξ «άθθμξ» πανμοζζάγεηαζ ιε ακαθμνέξ ζπεηζηά ιε ημοξ
Μςιαζμηαεμθζημφξ ηαζ Λνμηεζηάκηεξ. Κζ Μςιαζμηαεμθζημί ηαζ μζ Λνμηεζηάκηεξ
πανμοζζάγμκηαζ ιε πθήεμξ ανκδηζηά εηενμ-ζηενευηοπα κα επζδζχημοκ δζαπνμκζηά ημ
δζαιεθζζιυ ηδξ εθθδκμνευδμλδξ ηαοηυηδηαξ, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ εθθδκμνευδμλμ εεκζηυ
«εαοηυ» μ μπμίμξ ειθακίγεηαζ ιε εεηζηά αοημ-ζηενεμηοπζηά παναηηδνζζηζηά ςξ
οπεναζπζζηήξ ηδξ μνευδμλδξ «εεκζηήξ πίζηδξ». Ηέζα απυ ηζξ ζπεηζηέξ ακαθμνέξ μζ
Μςιαζμηαεμθζημί ειθακίγμκηαζ ςξ φπμοθμζ, απεζθδηζημί, οπενυπηεξ, κμεεοηέξ ημο
μνευδμλμο πνζζηζακζημφ θνμκήιαημξ, ακηζδδιμηναηζημί, ζε ακηζπανάεεζδ ιε ημκ
μνευδμλμ εεκζηυ «εαοηυ», μ μπμίμξ ακηζδνχκηαξ ζηδ δοηζηή οπενμρία πανμοζζάγεηαζ
δδιμηναηζηυξ, αθμζζςιέκμξ ζημ μνευδμλμ θνυκδια ηαζ οπεναζπζζηήξ ηδξ μνευδμλδξ
«εεκζηήξ» πίζηδξ. Λανάθθδθα είκαζ αίαζμζ, επενμί ημο μνευδμλμο εεκζημφ «εαοημφ»,
ηαηαηηδηέξ ηδξ εθθδκζηήξ βδξ, ηαηαπζεζηέξ ηαζ δζχηηεξ δδιζμονβχκηαξ ηδκ
πναβιαηζηυηδηα ηςκ Μςιαζμηαεμθζηχκ ςξ ιζζδηχκ επενχκ ηςκ Κνεμδυλςκ Αθθήκςκ. Γ
πνμμπηζηή ζοκενβαζίαξ ηαείζηαηαζ δφζημθδ
ηαζ αιθίαμθδ ελαζηίαξ ηςκ
Μςιαζμηαεμθζηχκ, μζ μπμίμζ ειθακίγμκηαζ ιε ηα εηενμ-ζηενευηοπα ηδξ αδζάθθαηηδξ,
αοηανπζηήξ, οπενθίαθδξ ηαζ θίθανπδξ εηενυδμλδξ εεκζηήξ ελς-μιάδαξ, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ
Κνευδμλμ εεκζηυ «εαοηυ», μ μπμίμξ είκαζ αοηυξ πμο ηάκεζ ηα πνχηα αήιαηα πνμζέββζζδξ,
ειθακζγυιεκμξ ιε ηα αοηυ-ζηενευηοπα ημο δοζανεζηδιέκμο πθδκ υιςξ δζαθεηηζημφ,
ιεηνζμπαεή ηαζ ζογδηήζζιμο. Κζ Λνμηεζηάκηεξ υζμκ αθμνά ηα παναηηδνζζηζηά ηαζ ηδ
ζηενευηοπδ ζοιπενζθμνά ημοξ πανμοζζάγμκηαζ –υπςξ ηαζ μζ Μςιαζμηαεμθζημί-ςξ
φπμοθμζ, απεζθδηζημί, αδίζηαηημζ, μζ μπμίμζ πνμζπαεμφκ κα δζαδχζμοκ δυθζα ηδκ πίζηδ
ημοξ ζε ακηίεεζδ ιε ημκ εθθδκμνευδμλμ εεκζηυ «εαοηυ» μ μπμίμξ ειθακίγεηαζ αβςκζζηήξ
ηαζ οπεναζπζζηήξ ηδξ εθθδκμνευδμλδξ πίζηδξ ηαζ παηνίδαξ. Λνμαάθθμκηαζ ςξ οπεφεοκμζ
βζα ηδκ έθθεζρδ ακάπηολδξ ζπέζεςκ ιεηαλφ ηςκ Λνμηεζηακηχκ ηαζ ηδξ Κνευδμλδξ
Αθθαδζηήξ Αηηθδζίαξ πανά ημ βεβμκυξ υηζ δεκ οπάνπμοκ ζοβηνμφζεζξ ιεηαλφ ηςκ δφμ
μιμθμβζχκ, υπςξ ιε ημοξ Μςιαζμηαεμθζημφξ, ελαζηίαξ επίζδξ ηδξ πνμζδθοηζζηζηήξ δνάζδξ
ηςκ Λνμηεζηακηχκ εκακηίμκ ηςκ Αθθδκμνευδμλςκ. Ηε αοηυκ ημκ ηνυπμ μζ Λνμηεζηάκηεξ
θαίκεηαζ υηζ ακαθαιαάκμοκ ημ νυθμ ηδξ επζηίκδοκδξ, βζα ημ δζαιεθζζιυ ηδξ
εθθδκμνευδμλδξ ηαοηυηδηαξ, επενζηήξ εηενυδμλδξ εεκζηήξ ελς-μιάδαξ, εκζζπφμκηαξ ηδκ
μνευδμλδ ζοκείδδζδ ηςκ Αθθήκςκ ιαεδηχκ ηαζ Αθθδκίδςκ ιαεδηνζχκ.
-« Ε Δφζδ εηηνέθεζ ζοκεπχξ ζπέδζα ηαηάηηδζδξ ηδξ Ακαημθήξ ιε ηζξ ηαονμθμνίεξ. Ιε
ηδκ ηέηανηδ ηαονμθμνία (1202-1204) ηαηαθαιαάκεζ ηαζ ηαηαζηνέθεζ ηδκ Πυθδ.
Πνμζπαεεί κα επζαάθεζ ζηα ηαηαηηδιέκα ιένδ ηα θαηζκζηά έεζια. Ακηζιεηςπίγεζ ημοξ
μνεμδυλμοξ ςξ επενμφξ…» (Γ΄ Γοικαζίμο 2006: 104).
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-«ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ δ Ονεμδμλία έπεζ πενίμπηδ εέζδ, ιζα ηαζ … μ
Πνμηεζηακηζζιυξ … πνμζπαεεί κα πάνεζ ζημζπεία απυ ημ θαηνεοηζηυ πθμφημ ηδξ Ακαημθήξ,
ηαζ επμιέκςξ ηαζ απυ ηδ δμβιαηζηή δζδαζηαθία… Οζ πνμηεζηακηζηέξ εηηθδζίεξ, πνυκμ ιε ημ
πνυκμ έθηαζακ ζε ιζα απεθπζζηζηή απμβφικςζδ ηςκ ζοκάλεχκ ημοξ απυ θαηνεοηζηά
ζημζπεία. … Έηζζ δ ακάβηδ ημο Πνμηεζηακηζζιμφ κα βκςνίζεζ ηδκ Ονεμδμλία ηαζ κα
ηανπςεεί ημ θεζημονβζηυ ηδξ εδζαονυ έβζκε πενζζζυηενμ έκημκδ. Σμ εκδζαθένμκ ιάθζζηα
ημκ πνμηεζηακηζημφ ηυζιμο ζηνάθδηε ηαζ πνμξ ηδκ μνβάκςζδ ηδξ Γηηθδζίαξ, ζημκ
επζζημπζηυ ααειυ ηαζ ζημ Γηηθδζζαζηζηυ Δίηαζμ. (Κ. Ιαηζμφηα, Οζημοιεκζηή Ηίκδζδ,
ζζημνία - εεμθμβία, Θεζζαθμκίηδ 1986, ζ. 287-289)» (ΐ΄ Ζοηείμο 2006: 116)
Β. Κ αθθυενδζημξ εεκζηυξ «άθθμξ» ειθακίγεηαζ ιέζα απυ ανκδηζηέξ ακαθμνέξ ζπεηζηά ιε
ημκ Δμοδασζιυ ηαζ ημοξ Δμοδαίμοξ, ημκ Δζθαιζζιυ ηαζ ημοξ Δζθαιζζηέξ, ηζξ δφμ ιεβάθεξ
ενδζηείεξ ηςκ θαχκ ηδξ Ώζίαξ (ημκ Δκδμοζζιυ ηαζ ημοξ Δκδμοζζηέξ, ημ ΐμοδζζιυ ηαζ ημοξ
ΐμοδζζηέξ) ηαζ ηζξ εβπχνζεξ ενδζηείεξ ηςκ θαχκ ηδξ Άπς Ώκαημθήξ (Εζκέγςκ ηαζ
Δαπχκςκ). Νηδκ επζπεζνδιαημθμβία πμο ακαπηφζζεηαζ μ Δμοδασζιυξ ηαζ μζ Δμοδαίμζ
ειθακίγμκηαζ ιε «θοζζημπμζδιέκα» οπμηζιδηζηά εηενμ-ζηενευηοπα ςξ «οπενυπηεξ»,
«εεκζηζζηέξ» ηαζ «ζμαζκζζηέξ» ςξ ιζα ηθεζζηή οπενμπηζηή ημζκςκία πμο γεζ αοζηδνά ιε ηζξ
εεκζηζζηζηέξ ηαζ ζμαζκζζηζηέξ ηδξ παναδυζεζξ ζδιείμ μναηυ απυ ημ βεβμκυξ υηζ αηυια ηαζ
ζημζπεία απυ ηδ θαηνεοηζηή ημοξ γςή ηεθμφκηαζ οπυ ημ πνίζια ηδξ ελαζθάθζζδξ ηδξ
ζοκμπήξ ημο ζμοδασημφ θαμφ ηαζ ηδξ δζάηνζζήξ ημο απυ ηα άθθα έεκδ ηαεχξ ηαζ ζηδκ
πνμζθμνά ένβςκ επμπμζίαξ ιυκμ ζημοξ ζοββεκείξ ηαζ μιμεεκείξ. Κ Δζθαιζζιυξ ηαζ μζ
Δζθαιζζηέξ βεκζηά ςξ αθθυενδζηδ εεκζηή ελς-μιάδα πανμοζζάγμκηαζ οπυ ημ πνίζια ηδξ
ανκδηζηήξ ηνζηζηήξ εεχνδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ. Ξα οπυ ακάθοζδ ζπμθζηά αζαθία
δδιζμονβμφκ βζα ηδκ εκ θυβς αθθυενδζηδ εεκζηή ελς-μιάδα ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηςκ
«αίαζςκ», «απμθίηζζηςκ», «ηαηχηενςκ», «ενδζηεοηζηά θακαηζζιέκςκ» ηαζ ηαηαπαηδηχκ
ηςκ ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ ηαζ ζοβηνζηζηά ιε ημοξ οπυθμζπμοξ αθθυενδζημοξ
εεκζημφξ «άθθμοξ» πνμαάθθμκηαζ ςξ δ πζμ επζηίκδοκδ βζα ημκ εθθδκμνευδμλμ εεκζηυ
«εαοηυ» αθθυενδζηδ εεκζηή ελς-μιάδα. Κζ Δζθαιζζηέξ θαίκεηαζ κα θεζημονβμφκ ςξ
ζημζπείμ ζοκμπήξ ηδξ εθθδκμνευδμλδξ εζς-μιάδαξ ηαζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ηδκ
πμθζηζηή δβεζία βζα ηδκ ηαθθζένβεζα εεκζηζζηζηχκ ζηάζεςκ. Γ ενδζηεοηζημπμθζηζζιζηή ηαζ
ημζκςκζημπμθζηζηή ηαηςηενυηδηα ηςκ Δκδμοζζηχκ θαίκεηαζ κα ζπεηίγεηαζ ιε ηδ
ενδζηεοηζηή ημοξ πίζηδ, εθυζμκ μ Δκδμοζζιυξ πνμαάθθεηαζ ιε έθθεζρδ
ενδζηεοηζημπμθζηζζιζηήξ ηαεανυηδηαξ, ςξ έκα πμθοζφκεεημ ζφκμθμ ενδζηεοηζηχκ
αιαθβαιάηςκ ηαζ παναδυζεςκ ηδξ Δκδίαξ. Λανάθθδθα δ ενδζηεοηζηή ημοξ πίζηδ
ηαεμνίγεζ ηαζ επζαάθθεζ ηδκ άκζζδ ημζκςκζημπμθζηζηή δμιή ηςκ Δκδμοζζηζηχκ ημζκςκζχκ.
Έηζζ μζ Δκδμοζζηέξ ειθακίγμκηαζ ιε ανκδηζηά εηενμ-ζηενευηοπα ςξ ακεθεφεενμζ, αδνακείξ,
αιέημπμζ, αδζάθμνμζ ςξ πνμξ ηδκ ακαδζάνενςζδ ηςκ άκζζςκ ημζκςκζηχκ δμιχκ, ηδκ
μπμία θαίκεηαζ αθεκυξ κα απμδέπμκηαζ άηνζηα ηαζ ιμζνμθαηνζηά, αθεηένμο κα
οπμεάθπμοκ. Γ ανκδηζηή αλζμθυβδζδ ημο ΐμοδζζιμφ ηαζ ηςκ ΐμοδζζηχκ ςξ ηαηχηενδ
εεκζηή ελς-μιάδα πανμοζζάγεηαζ ςξ απυννμζα ηδξ ενδζηεοηζηήξ ημοξ πίζηδξ.
Νοβηεηνζιέκα ςξ πνμξ ηα ενδζηεοηζημπμθζηζζιζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ μζ ΐμοδζζηέξ
ειθακίγμκηαζ ιε έθθεζρδ ενδζηεοηζημπμθζηζζιζηήξ ηαεανυηδηαξ, εθυζμκ μ ΐμοδζζιυξ
πνμαάθθεηαζ ςξ ενδζηεία ζφιπδλδξ ενδζηεοηζηχκ παναδυζεςκ, θζθμζμθζηχκ
ζοζηδιάηςκ, ιεηαθοζζηήξ ηαζ ιοζηζηζζιμφ, εκχ ςξ πνμξ ηα ημζκςκζημπμθζηζηά ημοξ
παναηηδνζζηζηά πανμοζζάγμκηαζ ιε ανκδηζηά εηενμ-ζηενευηοπα ςξ απμθζηζημί, απαεείξ,
αδζάθμνμζ ηαζ ακεφεοκμζ απέκακηζ ζηα ημζκςκζημπμθζηζηά πνμαθήιαηα, ιε ζημζπεία
αημιζζιμφ, ιμκαπζζιμφ ηαζ εβςηεκηνζηυηδηαξ, εθυζμκ δ ημζκςκζηυηδηά ημοξ -υπςξ ηαζ
ζημοξ Δκδμοζζηέξ- πενζμνίγεηαζ ζηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ημο αηυιμο βζα ζοιπυκζα, δδθαδή

591

ιζα θζθακενςπία ζοκαζζεδιαηζημφ παναηηήνα, δ μπμία επζηοβπάκεηαζ ιέζα απυ ηδκ
αοημπεζεανπία, ηδκ αοημζοβηέκηνςζδ ηαζ ηδκ αηεθείςηδ πενζζοθθμβή. Κζ εβπχνζεξ
ενδζηείεξ ηςκ Εζκέγςκ (Εμιθμοηζακζζιυξ, Φζθμζμθζηυξ Ξαμσζιυξ) ηαζ ηςκ Δαπχκςκ
(Νζκημσζιυξ) πανμοζζάγμκηαζ επίζδξ ιε ανκδηζηή αλζμθυβδζδ. Γ πνυεεζδ ηαηάηαλήξ ημοξ
ζε ηαηχηενδ ζενανπζηή ενδζηεοηζημπμθζηζζιζηή ηθίιαηα ζοκδέεηαζ ιε ηδκ έθθεζρδ
ενδζηεοηζημπμθζηζζιζηήξ «ηαεανυηδηαξ». Λανάθθδθα ειθακίγμκηαζ ιε οπμηζιδηζηά
«θοζζημπμζδιέκα» ημζκςκζημπμθζηζηά εηενμ-ζηενεμηοπζηά παναηηδνζζηζηά είηε ςξ
«εεκζηζζηέξ» [Δάπςκεξ (Νζκημσζηέξ)], είηε ςξ «οπμηεθείξ», «απαεείξ» ηαζ «αδζάθμνμζ» βζα
ηδκ ημζκςκζημπμθζηζηή ακζζυηδηα ηαζ ηςκ ζοκεπεζχκ ηδξ ηδκ μπμία έιιεζα θαίκεηαζ υηζ
οπμεάθπμοκ [Εζκέγμζ (Εμιθμοηζακζζηέξ), Δάπςκεξ (Ξαμσζηέξ)].
-«Οζ Οεςιακμί, θυβς ενδζηεοηζημφ θακαηζζιμφ αθθά ηαζ βζα θυβμοξ ηονζανπίαξ ζοπκά
ελζζθάιζγακ αίαζα ημοξ οπυδμοθμοξ…» (Γ΄ Γοικαζίμο 2006: 120, 121).
-«Έηζζ, απυ ηδκ επμπή αοηή (πεν.500 π.Υ.) άνπζζε κα πανάβεηαζ έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ
αζαθίςκ πμο ηαεμνίγμοκ θεπημιενέζηαηα ημοξ ηακυκεξ πμο δζέπμοκ ηδκ ημζκςκζηή ηαζ
ενδζηεοηζηή γςή… Οζ εζδζηά οπμπνεςηζημί ηακυκεξ είκαζ μζ ηεθεηέξ πμο πνέπεζ κα ηάκεζ μ
Ζκδμοζζηήξ ζε δζάθμνεξ ζηζβιέξ ηδξ ηαεδιενζκήξ ημο γςήξ, αθθά ηαζ ζε ηάεε ζηαειυ ηδξ
γςήξ ημο βεκζηά, ακάθμβα ιε ηδκ ηάζηα ηαζ ημ ζηάδζμ γςήξ ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ. Χξ πνμξ
ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ηαζηχκ μζ ηακυκεξ αοημί ηαεμνίγμοκ πμζμζ βάιμζ επζηνέπμκηαζ
ιεηαλφ ημοξ ηαζ πμζμζ υπζ, ηζ ιζαίκεζ ηαζ ηζ ηαεανίγεζ ηαζ πάιπμθθα άθθα» (ΐ΄ Ζοηείμο 2006:
263-264).
-«… Ε αοζηδνή ζενάνπδζδ, δ πεζεανπία, δ οπμηαηηζηυηδηα… δδθαδή υθα ηα ζδακζηά πμο
ημοθάπζζημκ δεμκημθμβζηά επζδζχημκηαζ ζ' αοηέξ ηζξ ημζκςκίεξ είκαζ δ ηθδνμκμιζά ημο
Ημιθμοηζακζζιμφ… ημ ηέκηνμ ημο Ημιθμοηζακζζιμφ ανίζηεηαζ δ ζδέα ηδξ ηάλδξ. Ε
πνυηοπδ ημζκςκία, απυ ηδ ιζηνυηενδ ιμκάδα ηδξ, ηδκ μζημβέκεζα, ςξ εηείκδ ιζαξ μθυηθδνδξ
πχναξ, είκαζ ιζα ζενανπδιέκδ ποναιίδα, ηδξ μπμίαξ ηα ηαηχηενα ιέθδ ζέαμκηαζ ηαζ
οπαημφμοκ ηα ακχηενα…» (ΐ΄ Ζοηείμο 2006: 294-295).
4. Οπκπεξάζκαηα
Ξα οπυ ακάθοζδ ζπμθζηά αζαθία ζημ ζφκμθυ ημοξ δζαηνίκμκηαζ απυ πκεφια ζοιααηυ ιε
ηδκ εζνήκδ. Γκςζημπμζμφκηαζ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ ζηζξ ιαεήηνζεξ ηάπμζα απυ ηα εειεθζχδδ
ακενχπζκα δζηαζχιαηα (αημιζηά, μζημκμιζηά, ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζηά), υπςξ έπμοκ
πνμζδζμνζζεεί ζηα ηείιεκα δζεεκχκ ζοιαάζεςκ ηαζ δζαηδνφλεςκ ηαζ ζδιεζχκεηαζ δ
ακάβηδ ζεααζιμφ ημοξ, πνμηεζιέκμο –ζημ ααειυ πμο ηα ζπμθζηά αζαθία επζδνμφκ- κα
ηαθθζενβήζμοκ ζημοξ εηπαζδεουιεκμοξ ηαζ ζηζξ εηπαζδεουιεκεξ ακάθμβεξ ζηάζεζξ ηαζ
ζοιπενζθμνέξ πνμηεζιέκμο κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ υηζ δ άζηδζδ, μ ζεααζιυξ ηαζ δ
πνμζηαζία ηςκ ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ απμηεθεί απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδ
δδιζμονβία εζνδκζηχκ ηαζ δίηαζςκ ημζκςκζχκ.
Γ αία ςξ ανκδηζηυ ζημζπείμ ημ μπμίμ κανημεεηεί ηδ δυιδζδ εζνδκζηχκ ηαζ δίηαζςκ
ημζκςκζχκ ζε ημπζηυ, εεκζηυ ηαζ δζεεκέξ επίπεδμ ζηα οπυ ακάθοζδ ζπμθζηά αζαθία
πνμαάθθεηαζ ιέζα απυ ηδκ πανμοζίαζδ ηδξ άιεζδξ ηαζ δμιζηήξ αίαξ. Γ άιεζδ αία
ειθακίγεηαζ ςξ ζοβηνμοζζαηή ειπθμηή ιεηαλφ αηυιςκ, μιάδςκ ηαζ θαχκ δ μπμία
επζαμοθεφεηαζ ηδκ εδναίςζδ εζνδκζηχκ ηαζ δίηαζςκ ημζκςκζχκ. Γίκεηαζ θυβμξ βζα ηζξ
ζοβηνμφζεζξ ηαζ ηζξ ζοκέπεζέξ ημοξ, ηδ θεηηζηή ηαζ ροπμθμβζηή αία εκχ πανάθθδθα
ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ πνμηάζεζξ βζα ηδκ απμθοβή ηςκ ζοβηνμφζεςκ ιε ζημπυ ηδ
δζαιυνθςζδ ζημοξ ιαεδηέξ/ηνζεξ ακηζζοβηνμοζζαηχκ ηαζ θζθεζνδκζηχκ ζηάζεςκ.
Γ δμιζηή αία ζοκδέεηαζ ιε ηδκ άκζζδ ημζκςκζημμζημκμιζηή ηαζ πμθζηζηή
δζαζηνςιάηςζδ. Λανμοζζάγμκηαζ ηάπμζεξ ιμνθέξ ηδξ δμιζηήξ αίαξ ηαεχξ ηαζ πνμηάζεζξ
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βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζή ηδξ ιε ζημπυ ηα οπυ ακάθοζδ ζπμθζηά αζαθία-ζημ ααειυ πμο
επζδνμφκ-κα δδιζμονβήζμοκ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ ζηζξ ιαεήηνζεξ ςξ εκ δοκάιεζ αονζακμί
πμθίηεξ ακάθμβεξ ζηάζεζξ πνμηεζιέκμο κα δζαδναιαηίζμοκ εκενβυ νυθμ ζηδ δυιδζδ
εζνδκζηχκ ηαζ δίηαζςκ ημζκςκζχκ.
Νε ακηίεεζδ ιε ηα πνμδβμφιεκα, ηαηακμχκηαξ ηαζ ενιδκεφμκηαξ ηζξ ακαθμνέξ πμο
αθμνμφκ ημκ μνευδμλμ εεκζηυ «εαοηυ» ζημ πθαίζζμ ηδξ «Θεςνίαξ ηδξ Εμζκςκζηήξ
Ξαοηυηδηαξ» (Taifel, 1978; Turner, 1982),ηα οπυ ακάθοζδ ζπμθζηά αζαθία επζπεζνμφκ κα
δζαιμνθχζμοκ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ ζηζξ ιαεήηνζεξ ηδκ εθθδκμνευδμλδ εεκζηή ζοθθμβζηή
ζοκείδδζδ. Κζ εηπαζδεουιεκμζ ηαζ μζ εηπαζδεουιεκεξ ςξ ιέθδ ημο ίδζμο εθθδκμνευδμλμο
ιμζνάγμκηαζ ηα ίδζα εθθδκμνευδμλα εεκζηά ζοθθμβζηά ζδεχδδ ηαζ ζοκαζζεήιαηα ηαζ έπμοκ
ημζκά ιεηαλφ ημοξ αιεηάαθδηα ηαζ δζαπνμκζηά παναηηδνζζηζηά πμο έιιεζα ημοξ
δζαθμνμπμζμφκ απυ ημοξ ενδζηεοηζημεεκζηά «άθθμοξ» ηαζ αοημδίηαζα ημοξ εέημοκ ζε
εέζδ οπενμπήξ.
Κζ Μςιαζμηαεμθζημί ηαζ μζ Λνμηεζηάκηεξ πανμοζζάγμκηαζ ςξ ακηίπαθμζ–επενμί ηςκ
Αθθδκμνευδμλςκ μζ μπμίμζ επζπεζνμφκ ηδκ ελαθάκζζδ ημο μνευδμλμο εεκζημφ «εαοημφ».
Λνμαάθθμκηαζ ιε ανκδηζηά εηενμ-ζηενευηοπα ηα μπμία «ηαηαζηεοάγμοκ» ηδκ εζηυκα ημο
εηενυδμλμο επενζημφ «άθθμο» ζε ακηζπανάεεζδ ιε ημκ μνευδμλμ εεκζηυ «εαοηυ» μ μπμίμξ
πνμαάθθεηαζ ιε εεηζηά αοηυ-ζηενευηοπα κα ακηζζηέηεηαζ ιε ζεέκμξ δζαιμνθχκμκηαξ ηαζ
εκζζπφμκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ηδκ εθθδκμνευδμλδ ζοκείδδζδ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ
ιαεδηνζχκ.
Κζ αθθυενδζημζ εεκζημί «άθθμζ» πνμαάθθμκηαζ ιε «θοζζημπμζδιέκα» οπμηζιδηζηά
εηενμ-ζηενευηοπα ηα μπμία ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ έθθεζρδ ενδζηεοηζημπμθζηζζιζηήξ
ηαεανυηδηαξ, ημκ πμθοεεσζηζηυ παναηηήνα, ηδ ζοκδβμνία ημοξ οπέν ηδξ
ημζκςκζημπμθζηζηήξ ακζζυηδηαξ ηδκ μπμία θαίκεηαζ υηζ οπμεάθπμοκ ηαζ ηδ ζφκδεζή ημοξ
ιε ημκ εεκζηζζιυ. Απμιέκςξ, δδιζμονβείηαζ δ πναβιαηζηυηδηα ηδξ ηαηχηενδξ
εεκζημπμθζηζζιζηά ηαζ ημζκςκζημπμθζηζηά ελς-μιάδαξ ςξ ηνζηήνζμ δζαθμνμπμίδζδξ,
δζαπςνζζιμφ ηαζ απμηθεζζιμφ απυ ηδκ εκζαία, μιμζμβεκή, ακχηενδ ηαζ «αιυθοκηδ» απυ
«άθθμοξ» εθθδκμνευδμλδ εεκζηή εζς-μιάδα, ηα ιέθδ ηδξ μπμίαξ αοημπνμζδζμνίγμκηαζ
εεηζηά ιέζς ηδξ ανκδηζηήξ οπμηίιδζδξ ηςκ αθθυενδζηςκ εεκζηχκ ελς-μιάδςκ. Ηε
αοηυκ ημκ ηνυπμ δδιζμονβείηαζ ιζα εθθδκμνευδμλδ ενδζηεοηζημεεκζηή ηαζ
ημζκςκζημπμθζηζηή μιμζμβέκεζα ηα ιέθδ ηδξ μπμίαξ ακήημοκ ζε ιζα «ημζκυηδηα εαοηχκ»
απμαάθθμκηαξ υθμοξ αοημφξ ιε ημοξ μπμίμοξ δεκ ηαοηίγμκηαζ, πνμηαθχκηαξ δοκδηζηά
εεκζηζζηζηέξ ηαζ ναηζζζηζηέξ ζηάζεζξ, πνμηαηαθήρεζξ ηαζ ζηενευηοπα.
Ακ ηαηαηθείδζ, εεςνμφιε υηζ ηα ζπμθζηά αζαθία ηςκ Θνδζηεοηζηχκ βζα κα ζοκάδμοκ
ιε ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηζξ ανπέξ ηδξ Λαζδαβςβζηήξ ηδξ Αζνήκδξ εα έπνεπε κα αλζμπμζμφκ
εεηζηά ηδκ εηενμβέκεζα ηαζ ηα εζνδκζζηζηά ιδκφιαηα πμο ειπενζέπμκηαζ ζε υθεξ ηζξ
ενδζηείεξ, ςξ δοκαιζηυ επζημζκςκίαξ, δζαθυβμο ηαζ ζοκάκηδζδξ, αιαθφκμκηαξ ηζξ
δζαθμνέξ ηαζ απμζζςπχκηαξ ηζξ ζοβηνμφζεζξ. Εάηζ ηέημζμ, πνμτπμεέηεζ υηζ δ
«ενδζηεοηζηή
βκχζδ»
εα
ζοκακηάηαζ
ιε
ηδ
«ενδζηεοηζηή
ζοκεκκυδζδ»,
πνμζακαημθζζιέκδ ζε ιζα «δζαενδζηεζαηή» ηαηακυδζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ενδζηεοηζηχκ
ή ιδ ενδζηεοηζηχκ πεπμζεήζεςκ ιε ζημπυ ηδκ μιαθή εζνδκζηή ζοκφπανλδ ηαζ
επζημζκςκία ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ απυ δζαθμνεηζηέξ ενδζηείεξ ή ημζιμεεςνδηζηέξ
ακηζθήρεζξ, ζοιαάθθμκηαξ έηζζ εεηζηά ηαζ ηαεμνζζηζηά ζηδκ μζημδυιδζδ εκυξ πμθζηζζιμφ
εζνήκδξ. Ώπμηεθεί πνυηθδζδ, πνυζηθδζδ αθθά ηαζ ζδιείμ ακαθμνάξ κα απμηεθέζμοκ ηα
ζπμθζηά αζαθία ηςκ Θνδζηεοηζηχκ εθαθηήνζμ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηαζ «δίαοθμ»
απεθεοεένςζδξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ ιαεδηνζχκ απυ ημκ ιμκμιενή εεκζημενδζηεοηζηυ
απμθοηζηζζιυ, μ μπμίμξ οπμαμδεά ημ ιμίναζια ημο ηυζιμο ζημ «ειείξ» ηαζ μζ «άθθμζ»,
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χζηε μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζέξ ιαξ κα ακαγδηήζμοκ ιέζα απυ ηα ζπμθζηά αζαθία ηςκ
Θνδζηεοηζηχκ ηνυπμοξ «ζημπαζιμφ ηαζ ηαηακυδζδξ ηδξ εκυηδηαξ ημο πθακήηδ ηαζ
ηαοηυπνμκα ηδξ πμθοιμνθίαξ ηςκ ηυζιςκ πμο ημκ ζοκεέημοκ» (Auge 1999: 36),
πνμηεζιέκμο κα ηαηαζημφκ «παβηυζιζμζ πμθίηεξ» ηαζ εκενβά ιέθδ ζηδ δυιδζδ εζνδκζηχκ
ημζκςκζχκ.
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Νεξίιεςε
Γ πανμφζα ενβαζία απμηεθεί ιία ιεθέηδ πενίπηςζδξ ηαζ έπεζ ζηυπμ κα δζενεοκήζεζ ηζξ ακάβηεξ βζα
ηδκ εθανιμβή ηδξ δίβθςζζδξ δζαπμθζηζζιζηήξ εηπαίδεοζδξ ζημ εθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ηαζ
κα ηαηαθήλεζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ δζαπζζηχζεζξ ηαζ πνμηάζεζξ.
Θέμεηο- θιεηδηά: δζαπμθζηζζιζηυξ, δζβθςζζία, εηενυηδηα, ιδηνζηή βθχζζα, μιζθία

Γηζαγσγή
Αδχ ηαζ είημζζ πενίπμο πνυκζα, έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ αθθμδαπχκ ιαεδηχκ έπεζ εζζέθεεζ
ζηα εθθδκζηά ζπμθεία δζαιμνθχκμκηαξ ιζα κέα παζδαβςβζηή ηαηάζηαζδ. Δεδμιέκμο υηζ
ημ ζπμθείμ ηαείζηαηαζ απαναίηδημ ενβαθείμ πνμεημζιαζίαξ ηςκ κέςκ πνμηεζιέκμο κα
εζζέθεμοκ, υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμ έημζιμζ ηαζ ηαηανηζζιέκμζ, ζηδ κέα αβμνά
ενβαζίαξ ηαζ δεδμιέκμο υηζ ημ ζπμθείμ υπζ ιυκμ δεκ ιπμνεί κα αθθάλεζ ηδκ ημζκςκία, αθθά
είκαζ οπμπνεςιέκμ κα αημθμοεεί ηαζ κα πνμζανιυγεηαζ ζηζξ ιεηααμθέξ ηαζ ημοξ
ιεηαζπδιαηζζιμφξ ηδξ, βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ ημ ζπμθείμ ημο 21μο αζχκα, μθείθεζ κα είκαζ
δοκάιεζ δζαπμθζηζζιζηυ ηαζ εηηυξ απυ ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ εηενυηδηαξ , κα θάαεζ οπυρδ
ημο ηδ ζοκεηπαίδεοζδ, ηδ ζοθθμβζηυηδηα, ηδκ αθθδθεββφδ ηαζ ηδ ζοκενβαζία. Κθείθεζ
δδθαδή κα ιεηαηναπεί ζε έκα ζπμθείμ έκηαλδξ, ζε έκα ζπμθείμ βζα υθμοξ (Θζημθάμο, 2005).
1.Απνζαθήληζε όξσλ
1.1 Μξηζκφο Δηγισζζίαο
Λμθθμί πζζηεφμοκ υηζ δ δζβθςζζία είκαζ ιζα ηαεμνζζιέκδ ηαηάζηαζδ, ηαηά ηδκ μπμία έκα
άημιμ πεζνίγεηαζ ελίζμο ηέθεζα ηζξ δφμ βθχζζεξ. Ώοηή είκαζ ηαζ δ εέζδ ημο Bloomfield
(Νημφνημο, 1997) πμο ιζθά ζαθχξ βζα ημκ «ηέθεζμ δίβθςζζμ». ζηυζμ, μ αηνζαήξ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ δζβθςζζίαξ είκαζ ανηεηά δφζημθμξ, ελαζηίαξ ημο υηζ είκαζ έκα θαζκυιεκμ
πμθοδζάζηαημ, πμο επζδέπεηαζ πμθθέξ επζδνάζεζξ απυ δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ ηαζ
δζαααειίζεζξ.
Νε ακηίεεζδ ιε ηδκ εζηυκα ημο Bloomfield βζα ημκ «ηέθεζμ δίβθςζζμ», μ Macnamara
(Baker, 2001) πνμηείκεζ υηζ μ δίβθςζζμξ είκαζ ηάπμζμξ πμο έπεζ πενζμνζζιέκδ έζης
ζηακυηδηα ζε ιζα απυ ηζξ ηέζζενζξ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ (μιζθία, βναθή, ακάβκςζδ,
δπδηζηή ακηίθδρδ) ζε ιζα βθχζζα εηηυξ απυ ηδ ιδηνζηή.
Ηεηαλφ ηςκ δομ πζμ πάκς ημπμεεηήζεςκ ιπμνεί ηακείξ κα ανεζ ιζα ζεζνά μνζζιχκ,
υπςξ βζα πανάδεζβια αοηήκ πμο εζζδβήεδηε (Ξνζάνπδ- Herrrmann, 2000) ηαζ πμο μνίγεζ ηδ
δζβθςζζία ςξ «ηδκ ζηακυηδηα ηάπμζμο αηυιμο κα ιζθά ιζα δεφηενδ βθχζζα ζημ ααειυ
πμο αημθμοεεί ηζξ ζδέεξ ηαζ ηδ δμιή ηδξ βθχζζαξ αοηήξ, πανά κα παναθνάγεζ ηδ ιδηνζηή
ημο βθχζζα».
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Κζ πενζζζυηενμζ μνζζιμί ηδξ δζβθςζζίαξ, πμο ηοιαίκμκηαζ απυ ηδ «ζπεδυκ ιδηνζηή»
ζηακυηδηα ηαζ δελζυηδηα ζηζξ δφμ βθχζζεξ ιέπνζ ηδκ «εθάπζζηδ ζηακυηδηα» ζε ιζα δεφηενδ
βθχζζα, εβείνμοκ ανζειυ εεςνδηζηχκ ηαζ ιεεμδμθμβζηχκ δοζημθζχκ. Ώπυ ηδ ιζα
παναηηδνίγμκηαζ απυ έθθεζρδ αηνίαεζαξ ηαζ θεζημονβζηυηδηαξ, δδθαδή δεκ πνμζδζμνίγμοκ
ιε αηνίαεζα ηδκ έκκμζα ηδξ «ζπεδυκ ιδηνζηήξ ζηακυηδηαξ» ή «εθάπζζηδξ ζηακυηδηαξ». Ξμ
ηνζηήνζμ ηδξ ηεθεζυηδηαξ δεκ έπεζ ηαιία ζπεδυκ πνδζζιυηδηα βζα ημκ μνζζιυ ηδξ
δζβθςζζίαξ. Νε υθεξ ηζξ βθςζζζηέξ ημζκυηδηεξ οπάνπμοκ ιμκυβθςζζμζ πμο πνδζζιμπμζμφκ
ηφπμοξ μζ μπμίμζ εεςνμφκηαζ βεκζηά «θακεαζιέκμζ» ζε ζπέζδ ιε ιζα standard δζάθεηημ, δ
μπμία απυ ημζκςκζημπμθζηζηή άπμρδ έπεζ ηφνμξ ηαζ εεςνείηαζ δ «κυνια» (Campell & Sais,
1995).
Ώπυ ηδκ άθθδ πθεονά αοημί μζ μνζζιμί ακαθένμκηαζ ζε ιζα δζάζηαζδ ιυκμ ηδξ
δζβθςζζίαξ — αοηήκ ηδξ βθςζζζηήξ ζηακυηδηαξ, παναβκςνίγμκηαξ έηζζ άθθεξ,
ελςβθςζζζηέξ δζαζηάζεζξ. Ώηυιδ ηαζ πζμ πνυζθαηα, εκχ μ Paradis (Νημφνημο, 1997)
εζζδβείηαζ υηζ δ δζβθςζζία πνέπεζ κα ηαεμνίγεηαζ πάκς ζε ιζα πμθοδζάζηαηδ ζοκέπεζα, μ
ίδζμξ ηδκ πενζμνίγεζ πάθζ ζηδ βθςζζζηή ηδξ έηθακζδ ηαζ ηζξ θεηηζηέξ δελζυηδηεξ. Εαζ υηακ
αηυιδ έπμοκ πνμηαεεί μνζζιμί πμο πενζθαιαάκμοκ ηαζ δζαζηάζεζξ ελςβθςζζζηέξ, αηυιδ
ηαζ αοημί, ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ, έπμοκ πενζμνζζηεί ζε ιμκυπθεονεξ δζαζηάζεζξ.
1.2 Μξηζκφο Δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο
Ηε ημκ υνμ Δζαπμθζηζζιζηή Αηπαίδεοζδ δεκ εκκμείηαζ έκα ιάεδια, έκα πνυβναιια ή ιζα
ζεζνά ιαεδιάηςκ (Εακαηίδμο & Λαπαβζάκκδ, 1998). Λνυηεζηαζ βζα ιζα κμμηνμπία, ιζα
ακηίθδρδ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο δζαπενκά ηδκ δζδαηηζηή δζαδζηαζία ζε
υθμ ηδξ ημ εφνμξ, πνυβναιια, αζαθία ηαζ αηιυζθαζνα ηάλδξ, αθθά ηαζ ημοξ θεζημονβμφξ
ηδξ –εηπαζδεοηζημφξ, βμκείξ (Cummins, 2003:218), ιαεδηέξ ηαζ ημπζημφξ θμνείξ-ηαζ δ μπμία
πνεζαεφεζ ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ ακενχπςκ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ζπέζεςκ ιεηαλφ ημοξ πμο εα
πνμηφρμοκ ιέζα απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ημοξ. Δζαπμθζηζζιζηή Αηπαίδεοζδ ζδιαίκεζ
βκςνίγς ημκ άθθμκ αθμφ πνχηα βκςνίζς ημκ εαοηυ ιμο.
2. Ε Δηγισζζία
2.1. Δηαζηάζεηο ηεο δηγισζζίαο
Δζάθμνεξ ένεοκεξ έπμοκ εκημπίζεζ ηζξ ελήξ ααζζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ δζβθςζζίαξ (Νημφνημο,
1997):
α) ζπεηζηή βθςζζζηή ζηακυηδηα (relative competence). Νηδ δζάζηαζδ αοηή οπάνπεζ δ
ζζμννμπδιέκδ ηαζ δ ηονίανπδ δζβθςζζία. Έπεζ βίκεζ δζάηνζζδ ιεηαλφ ημο ζζμννμπδιέκμο
δίβθςζζμο, μ μπμίμξ δζαεέηεζ ζζυηζιδ ζηακυηδηα ζηζξ δφμ βθχζζεξ ηαζ ημο ηονίανπμο
δίβθςζζμο, δ ζηακυηδηα ημο μπμίμο ζε ιζα απυ ηζξ βθχζζεξ, ζοπκά ζηδ ιδηνζηή, οπενέπεζ
ηδξ ζηακυηδηάξ ημο ζηδκ άθθδ.
α) βκςζηζηή μνβάκςζδ (cognitive organization). Γ δζάζηαζδ αοηή πενζθαιαάκεζ ηδ ζφκεεηδ
ηαζ ηδ ζοκημκζζιέκδ δζβθςζζία. Νηδ ζφκεεηδ δζβθςζζία δφμ ζφκμθα βθςζζζηχκ
κμδιάηςκ ηαοηίγμκηαζ ιε ημ ίδζμ ζφκμθμ εκκμζχκ, εκχ ζηδ ζοκημκζζιέκδ δζβθςζζία ηα
ιεηαθναζηζηά ζζυηζια ηςκ δφμ βθςζζχκ ακηζζημζπμφκ ζε δφμ δζαθμνεηζηά ζφκμθα
ακηζπνμζχπεοζδξ.
β) δθζηία ηαηάηηδζδξ (age of acquisition). Ώκαθμνζηά ιε ηδκ δθζηία ηαηάηηδζδξ
δζαηνίκμοιε ηδκ παζδζηή, εθδαζηή ηαζ ηδ δζβθςζζία εκδθίηςκ.
δ) ελςβεκέξ/εκδμβεκέξ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ (exogeneity). Νηδ δζάζηαζδ αοηή δζαηνίκμοιε
ηδκ εκδμβεκή ηαζ ελςβεκή δζβθςζζία. Γ εκδμβεκήξ δζβθςζζία πνδζζιμπμζείηαζ ςξ θοζζηή
βθχζζα ζε ιζα ημζκυηδηα πμο πνδζζιμπμζείηαζ ή υπζ βζα εεζιζημφξ ζημπμφξ. Γ ελςβεκήξ
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ακηίεεηα δζβθςζζία είκαζ αοηή πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ επίζδιδ ηαζ εεζιμεεηδιέκδ
βθχζζα ζε ηάπμζα ημζκυηδηα. Δεκ έπεζ υιςξ πθδεοζιυ πμο ηδ πνδζζιμπμζεί ςξ ιδηνζηή.
ε) ημζκςκζημπμθζηζζιζηυ ζηάημοξ (social cultural status). Αδχ δζαηνίκεηαζ δ πνμζεεηζηή ηαζ
αθαζνεηζηή δζβθςζζία. Λνμζεεηζηή δζβθςζζία οπάνπεζ υηακ ηαζ μζ δφμ βθχζζεξ πμο
μιζθμφκηαζ έπμοκ ορδθυ ημζκςκζηυ ηφνμξ. Ώθαζνεηζηή δζβθςζζία είκαζ αηνζαχξ ημ
ακηίεεημ, υπμο ζηδκ πενίπηςζδ αοηή δ βκςζηζηή ακάπηολδ ημο παζδζμφ επζαναδφκεηαζ.
ζη) πμθζηζζιζηή ηαοηυηδηα (cultural identity). Κζ δίβθςζζμζ ιπμνεί κα δζαθμνμπμζδεμφκ ζε
ζπέζδ ιε ηδκ πμθζηζζιζηή ημοξ ηαοηυηδηα. Έκαξ δίβθςζζμξ ιπμνεί κα ηαοηίζεζ εεηζηά ημκ
εαοηυ ημο ιε ηζξ δφμ πμθζηζζιζηέξ μιάδεξ πμο ιζθμφκ ηδ βθχζζα ημο ηαζ κα ακαβκςνίγεηαζ
απυ ηδκ ηάεε μιάδα ςξ δζηυξ ημοξ ιέθμξ. Νε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ μ δίβθςζζμξ εεςνείηαζ
δζπμθζηζζιζηυξ. ζηυζμ έκα δίβθςζζμξ άημιμ ιπμνεί κα παναιείκεζ ιμκμπμθζηζζιζηυ ηαζ
κα ηαοηίγεζ ημκ εαοηυ ημο ιε ιία ιυκμ πμθζηζζιζηή μιάδα. Οπάνπεζ επίζδξ πενίπηςζδ έκα
δίβθςζζμ άημιμ κα απμπμζδεεί ημκ πμθζηζζιυ ηδξ ιδηνζηήξ ημο βθχζζαξ ηαζ κα
μζηεζμπμζδεεί ημκ πμθζηζζιυ ηδξ δεφηενδξ βθχζζαξ κα είκαζ δδθαδή πμθζηζζιζηά
πνμζανιμζιέκμξ πνμξ ηδξ δεφηενδ βθχζζα. Ξέθμξ οπάνπεζ πενίπηςζδ κα απανκδεεί ηδ
δζηή ημο πμθζηζζιζηή ηαοηυηδηα ηαζ κα ιδκ οζμεεηήζεζ ηαζ ηδκ πμθζηζζιζηή ηαοηυηδηα ηδξ
δεφηενδξ βθχζζαξ πμο μιζθεί. Νηδκ πενίπηςζδ αοηή ημ άημιμ βίκεηαζ αιθίθμβμξ
δίβθςζζμξ (Collier, 1995).
2.2. Ε Δίγισζζε Γθπαίδεπζε
Νηζξ εονςπασηέξ πχνεξ οπμδμπήξ ηςκ ιεηακαζηχκ, μζ ζογδηήζεζξ πμο βίκμκηαζ, μζ θφζεζξ
πμο πνμηείκμκηαζ, δμηζιάγμκηαζ ηαζ επακελεηάγμκηαζ ζπεηζηά ιε ηδ δίβθςζζδ εηπαίδεοζδ
πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηέξ μιμζυηδηεξ. Νηδκ ανπή δ εκαζπυθδζδ ιε ηδ δεφηενδ βθχζζα
ήηακ ζημ ηέκηνμ ηςκ πνμζπαεεζχκ αοηχκ. Νηδ ζοκέπεζα ήηακ δ ζοκεζδδημπμίδζδ υηζ ηα
παζδζά ηςκ ιεηακαζηχκ έπμοκ, εηηυξ απυ ηδ δεφηενδ, ηαζ ηδκ πνχηδ βθχζζα, πμο
απμηεθεί ιένμξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημοξ ηαζ βζ' αοηυ εα έπνεπε κα πνμζθένεηαζ ηαζ
αοηή ζηα πθαίζζα ηδξ ζπμθζηήξ ημοξ εηπαίδεοζδξ. Ν' έκα ηνίημ αήια έβζκε ζοκεζδδηυ πυζμ
πνμαθδιαηζηή είπε βίκεζ, θυβς ηδξ ιεηακάζηεοζδξ, δ ζπέζδ βθχζζαξ ηαζ ημοθημφναξ. Δεκ
ηθμκίζηδηε ιυκμ δ πμθζηζζιζηή ηαζ ζοιαμθζηή ζφκδεζδ ηςκ ιεηακαζηχκ ιε ηδκ πνχηδ
βθχζζα, αθθά ηθμκίζηδηε ηαζ δ βεκζηυηενδ πμθζηζζιζηή ηαηάζηαζδ ηαζ μζ πνμμπηζηέξ
ελέθζλδξ ηδξ ζηζξ πχνεξ οπμδμπήξ. Νηζξ πχνεξ αοηέξ, ιέπνζ ηδ ζηζβιή ηδξ ιεηακάζηεοζδξ,
ηα ζπμθζηά ζοζηήιαηα ήηακ δμιδιέκα ιε ζπεηζηά αθεθή ηνυπμ, ζηδ αάζδ ιζαξ εεκζηήξ
ημοθημφναξ (Νημφνημο, 1997).
Ν' έκα ηέηανημ αήια, ηέθμξ, έβζκε λεηάεανμ υηζ δεκ ιπμνμφκ κα οπάνλμοκ αζχζζιεξ
παζδαβςβζηέξ θφζεζξ βζα ηα παζδζά ηςκ ιεηακαζηχκ, υζμ επζηεκηνχκακε ημ εκδζαθένμκ
ημοξ ιυκμ ζηδκ ηαηάζηαζδ αοηή ηαε‘ αοηή ηςκ παζδζχκ ηςκ ιεηακαζηχκ. Κζ εοηαζνίεξ
βζα ιάεδζδ αοηχκ ηςκ ιαεδηχκ ήηακ άιεζα ζοκδεδειέκεξ ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ
πθεζμκυηδηα ηα ακηζιεηχπζγε. Έβζκε επίζδξ θακενυ υηζ αοηή δ πθεζμκυηδηα ιπμνμφζε υπζ
ιυκμ κα δζεονφκεζ ημκ πμθζηζζιζηυ ηδξ μνίγμκηα, αθθά ηαζ κα ιάεεζ ηάηζ ζοβηεηνζιέκμ πενί
δδιμηναηίαξ, δζηαζμζφκδξ ηαζ ίζδξ ιεηαπείνζζδξ βεκζηυηενα, ζοκοπάνπμκηαξ ζημ ζπμθζηυ
ζφζηδια ιε ηδ ιεζμκυηδηα.
Ώπυ πναηηζηή άπμρδ, ηα ιμκηέθα πμο ανίζημκηαζ ζε ελέθζλδ δεκ έπμοκ ηάκεζ υθα
αοηά ηα αήιαηα. ΐνίζημκηαζ πνμξ ημ πανυκ ζημ δεφηενμ ζηάδζμ ηαζ εηεί πνμζπαεμφκ κα
ζοκδοάζμοκ ιε ηάπμζμ ηνυπμ ηδκ πνχηδ ηαζ δεφηενδ βθχζζα. Κ πζμ ζοκδεζζιέκμξ ηφπμξ
βθςζζζηήξ πνμζθμνάξ βζα δίβθςζζα παζδζά είκαζ δ επζπθέμκ πνμζθμνά δζδαζηαθίαξ ηδξ
πνχηδξ βθχζζαξ ςξ λέκδξ βθχζζαξ ζηα πθαίζζα εκυξ ζπμθζημφ ζοζηήιαημξ υπμο, ςξ
πνμξ ηα άθθα, δζδάζηεηαζ δ βθχζζα ηδξ πθεζμκυηδηαξ. Γζα υζμοξ ιαεδηέξ δεκ λένμοκ ηδ
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βθχζζα ηδξ πθεζμκυηδηαξ, δδθαδή βζα υζμοξ ήθεακ πνυζθαηα απυ ηδκ παηνίδα ημοξ ηαζ
βζα υζμοξ ανπίγμοκ ημ ζπμθείμ, θεζημονβμφκ, ζοκήεςξ, πνμπαναζηεοαζηζηά ηιήιαηα βζα
ηδκ εζζαβςβή ημοξ ζηδ βθχζζα ημο ζπμθείμο ηαζ ηδκ οπμζηήνζλδ ημοξ ηαζ ζημ ιέθθμκ.
Ηενζηέξ θμνέξ δ πνμζθμνά ζοκμδεοηζηχκ ιαεδιάηςκ ιδηνζηήξ βθχζζαξ ζηαιαηά ηδ
ζηζβιή πμο μ ιαεδηήξ απμηηά έκα ζοβηεηνζιέκμ επίπεδμ βκχζδξ ζηδ βθχζζα ηδξ
πθεζμκυηδηαξ.
Ξo 1980 εβηαζκζάζηδηε ζηδκ Αθθάδα ιε ζπεηζηή οπμονβζηή απυθαζδ (Φ. 8182/Β/4139/ 20.10.80) μ εεζιυξ ηςκ Ξάλεςκ Οπμδμπήξ ηαζ ημ 1983 κμιμεεημφκηαζ (Θ.
1404/83, αν. 45) ηυζμ μζ Ξάλεζξ Οπμδμπήξ (Ξ.Ο.) υζμ ηαζ μ κέμξ εεζιυξ ηςκ
Φνμκηζζηδνζαηχκ Ξιδιάηςκ (Φ.Ξ.)
Γ ηεθεοηαία οπμονβζηή απυθαζδ (Φ. 2/378/Γ1/1124, ΦΑΕ 930 η.α' 14-12-94) δ μπμία
ζηδνίγεηαζ ζημ Θ. 1894/90 ηαζ αθμνά ζηδκ «ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία Ξ.Ο. ηαζ Φ.Ξ. ειπενζέπεζ
ηζξ αηυθμοεεξ ζδιακηζηέξ νοειίζεζξ (Αοαββέθμο & Λαθαζμθυβμο, 2007):
Γζα ηδκ έκηαλδ εκυξ ιαεδηή ζε Ξ.Ο. ή Φ.Ξ. πνέπεζ κα ζοκηνέπμοκ μζ ελήξ δφμ
πνμτπμεέζεζξ:
α) «Δήθςζδ ημο βμκέα υηζ επζεοιεί κα παναημθμοεήζεζ ημ παζδί ημο Ξάλδ Οπμδμπήξ
ή Φνμκηζζηδνζαηυ Ξιήια» ηαζ
α) «Ξμ επίπεδμ βκχζδξ ηδξ Θεμεθθδκζηήξ Γθχζζαξ κα ιδκ επζηνέπεζ ζημ παζδί κα
παναημθμοεήζεζ ημ πνυβναιια ηδξ ηάλδξ ζηδκ μπμία έπεζ βναθηεί». Γζα ηδκ έκηαλδ ημο
ιαεδηή ζε Ξ.Ο. ή Φ.Ξ. απμθαζίγεζ μ Νφθθμβμξ ηςκ Δζδαζηυκηςκ ζε ζοκενβαζία ιε ημ
Νπμθζηυ Νφιαμοθμ.
Κ ιζηνυηενμξ ανζειυξ βζα ηδ θεζημονβία ιζαξ Ξ.Ο. είκαζ 9 ιαεδηέξ ηαζ μ ιεβαθφηενμξ
17. Νηζξ Ξ.Ο. ηαζ ζηα Φ.Ξ. δζδάζημοκ «ιυκζιμζ» ή «ακαπθδνςηέξ» ή «ςνμιίζεζμζ»
εηπαζδεοηζημί. Γ ηεθεοηαία νφειζζδ ιεηαθνάγεηαζ ζηδκ εηπαζδεοηζηή πνάλδ ςξ ελήξ: Νηα
Φ.Ξ. υπμο πνμαθέπεηαζ «ςνζαία ακηζιζζεία» δζδάζημοκ, ζπεδυκ πάκηα, ιυκζιμζ, έιπεζνμζ
εηπαζδεοηζημί, oζ μπμίμζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ επζδζχημοκ κα αεθηζχζμοκ ημ ιδκζαίμ
εζζυδδια ημοξ.
Ώκηίεεηα, ζηζξ Ξ.Ο. δζδάζημοκ, ηαηά ηακυκα, ακαπθδνςηέξ εηπαζδεοηζημί, ιε
απμηέθεζια κα παναηδνείηαζ ιζα ζοκεπήξ εκαθθαβή ημο δζδαηηζημφ πνμζςπζημφ ζ' αοηέξ
ηζξ ηάλεζξ, ηαζ ηαηά ζοκέπεζα κα ιδκ οπάνπεζ ζοκέπεζα.
Γζα ηδκ ηάθορδ εζδζηχκ ακαβηχκ, υπςξ είκαζ δ δζδαζηαθία ηδξ βθχζζαξ ηαζ ημο
πμθζηζζιμφ ηδξ πχναξ πνμέθεοζδξ, δ δζδαηηζηή, παζδαβςβζηή, ροπμθμβζηή ηαζ ημζκςκζηή
οπμζηήνζλδ ηςκ παζδζχκ ηδξ πανμφζαξ, ιπμνμφκ κα πνμζθαιαάκμκηαζ ιε ζφιααζδ
μνζζιέκμο πνυκμο ηαζ ςνζαία ακηζιζζεία αδζυνζζημζ εηπαζδεοηζημί, ζε πενίπηςζδ πμο
αοηυ δεκ είκαζ δοκαηυ, ζδζχηεξ πμο δζαεέημοκ ηα πνμζυκηα κα ακηαπμηνζεμφκ ζηα εζδζηά
αοηά ηαεήημκηα, ή κα ακαηίεεκηαζ ηα ηαεήημκηα αοηά ζε δδιμζίμοξ οπαθθήθμοξ ιε
ςνζαία απμγδιίςζδ. Γ πνυζθδρδ βίκεηαζ ιε απυθαζδ ημο μζηείμο Θμιάνπδ, φζηενα απυ
πνυηαζδ ημο ανιυδζμο οπδνεζζαημφ ζοιαμοθίμο» (Ο.Ώ. Φ. 2/378/Γ1/1124, 3ε).
Γ παναπάκς νφειζζδ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ακηίζημζπδ νφειζζδ ηδξ παναβνάθμο 4
ηδξ οπμονβζηήξ απυθαζδξ, ακμίβεζ ηδ δοκαηυηδηα δζδαζηαθίαξ ηδξ βθχζζαξ ηαζ ημο
πμθζηζζιμφ ηςκ πςνχκ πνμέθεοζδξ, 2 ή 3 χνεξ ηδκ εαδμιάδα ζηζξ Ξ.Ο., ηαζ ιεηαθένεζ ηδκ
ανιμδζυηδηα πνυζθδρδξ ημο ηαηάθθδθμο πνμζςπζημφ ζημκ «μζηείμ Θμιάνπδ, φζηενα
απυ πνυηαζδ ημο ανιυδζμο οπδνεζζαημφ ζοιαμοθίμο».
Ώπ' υζμ, υιςξ, βκςνίγμοιε, δ βθχζζα ηαζ μ πμθζηζζιυξ ηςκ πςνχκ πνμέθεοζδξ δε
δζδάζημκηαζ ζηζξ Ξ.Ο. ηαζ ζηα Φ.Ξ. Γ πναηηζηή πμο αημθμοεείηαζ ζ' αοηέξ ηζξ ιμνθέξ
εηπαίδεοζδξ ηζκείηαζ, ηαηά ηακυκα, ζηδ θμβζηή ηδξ βνήβμνδξ έκηαλδξ ζηζξ «ηακμκζηέξ
ηάλεζξ» ηαζ ηδξ ζηαδζαηήξ αθμιμίςζδξ ηςκ παζδζχκ ζ' αοηέξ. Νε ιειμκςιέκεξ πενζπηχζεζξ
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(π.π. 16μ Νπμθείμ Πακίςκ) έπμοκ πνμζθδθεεί ζε ςνμιίζεζα αάζδ ροπμθυβμζ ηαζ
ημζκςκζμθυβμζ βζα ηδκ ημζκςκζηή ηαζ ροπμθμβζηή οπμζηήνζλδ ηςκ παζδζχκ, ηαεχξ ηαζ
έκαξ πμνμδζδάζηαθμξ.
Αλάθθμο, ηαζ ακ αηυια δζδαζηυηακ δ βθχζζα ηδξ πχναξ πνμέθεοζδξ ζηζξ Ξ.Ο. αοηυ
δε εα ζζμδοκαιμφζε ιε δζαζθάθζζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ αοηήξ ηδξ βθχζζαξ, δεδμιέκμο υηζ μζ
ιαεδηέξ ιέκμοκ ζ' αοηέξ ηζξ ηάλεζξ ιενζημφξ ιήκεξ έςξ δομ ζπμθζηά έηδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα
εκηάζζμκηαζ ζηζξ ηακμκζηέξ ηάλεζξ, υπμο δεκ πνμαθέπεηαζ πθέμκ δ δζδαζηαθία ηδξ
βθχζζαξ ηαζ ημο πμθζηζζιμφ ηςκ πςνχκ πνμέθεοζδξ.
Νφιθςκα ιε ηδκ εβηφηθζμ (Αοαββέθμο, 2007):
Κζ Ξ.Ο. μθείθμοκ κα θεζημονβμφκ ςξ πανάθθδθεξ αμδεδηζηέξ ηάλεζξ, ηαζ υπζ ςξ
λεπςνζζηέξ, ακελάνηδηεξ ηάλεζξ, υπςξ ίζποε παθζυηενα, έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ μζ ιαεδηέξ
κα παναημθμοεμφκ ζηζξ ηακμκζηέξ ηάλεζξ υπμο είκαζ εββεβναιιέκμζ ηα ιαεήιαηα πμο δεκ
απαζημφκ ορδθή ηαημπή ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ.
Έκα Φ.Ξ. θεζημονβεί, εθυζμκ οπάνπμοκ ημοθάπζζημκ 3 ιαεδηέξ, ηαζ πςνίγεηαζ,
εθυζμκ μ ανζειυξ οπεναεί ημοξ 8.
Ξα Φ.Ξ. θεζημονβμφκ έςξ 8 χνεξ ηδκ εαδμιάδα «εηηυξ ημο ηακμκζημφ δζδαηηζημφ
ςνανίμο», ηαζ έπμοκ ςξ ζηυπμ ηδκ πανμπή «πνυζεεηδξ δζδαηηζηήξ αμήεεζαξ» ζε ιαεδηέξ
πμο ηδκ έπμοκ ακάβηδ.
Ξέθμξ, ζηζξ Ξάλεζξ Οπμδμπήξ ηαζ ηα Φνμκηζζηδνζαηά Ξιήιαηα πμο ζδνφμκηαζ βζα
παθζκκμζημφκηεξ ιαεδηέξ, ιπμνμφκ κα εκηάζζμκηαζ ηαζ αθθμδαπμί ιαεδηέξ πμο θμζημφκ
ζε ζπμθεία ηδξ Λνςημαάειζαξ ηαζ ηδξ Δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ» (Ο.Ώ. Φ
2/378/Γ1/1124).
Νοκμρίγμκηαξ ηζξ παναπάκς ακαθφζεζξ ιπμνμφιε κα δζαηοπχζμοιε ηδ εέζδ υηζ δ
ζημπμεεζία ηςκ Ξ.Ο. ηαζ ηςκ Φ.Ξ. δεκ αθήκεζ πενζεχνζα πανενιδκείαξ. Νηυπμξ είκαζ δ
πνμζανιμβή ηςκ ιαεδηχκ ζημ εθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, ιέζα απυ ηδκ πανμπή
εζδζηήξ αμήεεζαξ ζηα πθαίζζα ηςκ Ξ.Ο. ηαζ Φ.Ξ. Ξμ ιμνθςηζηυ ηεθάθαζμ πμο θένμοκ μζ
ιαεδηέξ απυ ηδκ μζημβέκεζα ημοξ ηαζ απυ ηζξ πχνεξ πνμέθεοζδξ ημοξ αβκμείηαζ, πανυθμ
πμο μζ ζπεηζηέξ οπμονβζηέξ εβηφηθζμζ ηαζ απμθάζεζξ (Γ1/453/958/6.10.92,
Φ2/378/Γ1/1124/8.12.94, ΦΑΕ 930 η. α', 14.12.94) αθήκμοκ ακμζπηυ ημ εκδεπυιεκμ
δζδαζηαθίαξ ηδξ βθχζζαξ ηδξ πχναξ πνμέθεοζδξ ζηζξ Ξ.Ο.
ΐέααζα, ακ μζ εηάζημηε οπμονβμί παζδείαξ ήεεθακ πνάβιαηζ κα δζαζθαθίζμοκ ηδ
δζδαζηαθία ηδξ βθχζζαξ ηαζ ημο πμθζηζζιμφ ηςκ πςνχκ πνμέθεοζδξ, εα είπακ θάαεζ άθθα
εηπαζδεοηζημπμθζηζηά ιέηνα. Θα ιπμνμφζακ, βζα πανάδεζβια, κα είπακ εζζαβάβεζ αοηέξ ηζξ
βθχζζεξ, ή έζης ηάπμζεξ απ' αοηέξ ζημ ηακμκζηυ ζπμθζηυ πνυβναιια βζα κα ηζξ επζθέβεζ
ηάεε ιαεδηήξ πμο εα επζεοιμφζε ηδκ εηιάεδζδ ημοξ. ιςξ, έκα ηέημζμ ιέηνμ δε εα
ηαίνζαγε ζηδ ιέπνζ ηχνα ακηζζηαειζζηζηή-αθμιμζςηζηή εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή πμο
επζθοθάζζεηαζ ζημοξ παθζκκμζημφκηεξ ηαζ ζημοξ αθθμδαπμφξ ιαεδηέξ. ζηυζμ ημ
εθθδκζηυ ζπμθείμ απέκακηζ ζημ εέια ηδξ δζβθςζζίαξ αθθά ηαζ ηδ δίβθςζζδξ εηπαίδεοζδξ
μθείθεζ κα θάαεζ οπυρδ ημο ηα παναηάης (Ηάνημο, 1999):
1. Κζ αθθυβθςζζμζ ιαεδηέξ πμο θμζημφκ ζηα εθθδκζηά ζπμθεία πνεζάγμκηαζ ηάπμζα ιμνθή
εζδζηήξ εκίζποζδξ. Ώοημί μζ ιαεδηέξ ςζηυζμ δεκ απμηεθμφκ μιμζμβεκή μιάδα ηαζ ςξ εη
ημφημο ημ ζπμθείμ μθείθεζ κα ημοξ ακηζιεηςπίγεζ ελαημιζηεοιέκα, ζε ζπέζδ πάκηα ιε ηζξ
πνμζςπζηέξ πνμτπμεέζεζξ ημο ηαεεκυξ.
2. Ξμ παναπάκς δεκ πνέπεζ κα μδδβήζεζ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ζηδ δδιζμονβία πςνζζηχκ
ηάλεςκ βζα ημοξ αθθμδαπμφξ δεδμιέκμο υηζ μζ ημζκέξ ακάβηεξ ηαζ επζδζχλεζξ βδβεκχκ ηαζ
αθθμδαπχκ οπενααίκμοκ ηζξ δζαθμνέξ ημοξ ηαζ απμηεθμφκ ηδκ ηφνζα αθεηδνία βζα ηδ
δζαιυνθςζδ εκυξ ημζκμφ ζπμθζημφ πχνμο, πμο εα δζεοημθφκεζ ηδ ιυνθςζδ υθςκ.
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3. Κζ εηπαζδεοηζημί επίζδξ, υηακ ακηζιεηςπίγμοκ πνμαθήιαηα ζπεηζηά ιε ηδ δοζημθία
ημζκςκζηήξ πνμζανιμβήξ ηςκ αθθμδαπχκ ιαεδηχκ, ή ηδξ επζανάδοκζδξ ηδξ ζπμθζηήξ
ιάεδζδξ δεκ πνέπεζ κα μδδβδεμφκ ζε εφημθεξ θφζεζξ, υπςξ είκαζ δ δδιζμονβία ζηαεενχκ
πανάθθδθςκ ηάλεςκ βζα αθθμδαπμφξ ιαεδηέξ ή δ ιείςζδ ηςκ πνμζδμηζχκ ημοξ.
4. Ξέθμξ, μζ εηπαζδεοηζημί μθείθμοκ κα βκςνίγμοκ υηζ μζ αθθμδαπμί ιαεδηέξ θμζημφκ ζημ
ζπμθείμ υπζ βζα κα ιάεμοκ ηδ βθχζζα, αθθά βζα ημοξ ίδζμοξ θυβμοξ πμο θμζημφκ ηαζ μζ
οπυθμζπμζ ιαεδηέξ: βζα κα ιμνθςεμφκ.
2.3.Ρπφζεζε
Γ οπυεεζδ ηδξ πανμφζδξ ενβαζίαξ είκαζ υηζ ημ δ ζπμθζηή επίδμζδ ηςκ αθθυθςκςκ
ιαεδηχκ είκαζ παιδθή ηαζ απαζηείηαζ δ φπανλδ εκυξ δεφηενμο εηπαζδεοηζημφ (δίβθςζζμο)
ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο.

1.
2.
3.
4.

2.4.Eξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Ξα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα ηδξ πανμφζδξ ενβαζίαξ είκαζ:
Αίκαζ ακαβηαία δ φπανλδ δεφηενμο εηπαζδεοηζημφ (δίβθςζζμο) ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο;
Οπάνπεζ αθθδθεπίδναζδ, ζοκενβαζία ηαζ οπμζηήνζλδ, ηαηά ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία,
ιεηαλφ Αθθήκςκ ηαζ αθθυθςκςκ ιαεδηχκ;
Λμζεξ ιέεμδμζ δζδαζηαθίαξ αημθμοεμφκηαζ;
Λμζα είκαζ δ ζπμθζηή απυδμζδ ηςκ αθθυθςκςκ ιαεδηχκ;
3. Ιεζνδνινγία έξεπλαο
3.1. Πν δείγκα ηεο έξεπλαο
Ξμ δείβια ηδξ ένεοκαξ απμηέθεζακ 4 εηπαζδεοηζημί, πμο δζδάζημοκ ζε δδιμηζηά ζπμθεία
ημο Θμιμφ ΏπαΎαξ.
Νίλαθαο 1
Φύιν
Οπρλόηεηα
Άκδνεξ
Γοκαίηεξ
Ούλνιν

2
2
4

Κ πνχημξ εηπαζδεοηζηυξ, δζδάζηεζ ζηδκ Δ‘ ηάλδ ημο Δδιμηζημφ ζπμθείμο ηαζ ζηδκ ηάλδ
ημο οπάνπμοκ 5 αθθυθςκμζ ιαεδηέξ. Γ δεφηενδ εηπαζδεοηζηυξ δζδάζηεζ ζηδ ΐ΄ ηάλδ
Δδιμηζημφ Νπμθείμο ηαζ έπεζ ζηδκ ηάλδ ηδξ 7 αθθυθςκμοξ ιαεδηέξ. Γ ηνίηδ εηπαζδεοηζηυξ
δζδάζηεζ ζηδκ Α΄ ηάλδ ημο Δδιμηζημφ Νπμθείμο ηαζ έπεζ ζηδκ ηάλδ ηδξ 4 αθθυθςκμοξ
ιαεδηέξ. Ξέθμξ μ ηέηανημξ εηπαζδεοηζηυξ δζδάζηεζ ζηδκ Γ΄ ηάλδ ημο Δδιμηζημφ Νπμθείμο
ηαζ έπεζ ζηδκ ηάλδ ημο 3 αθθυθςκμοξ ιαεδηέξ.
3.2. Απφθηεζε δεδνκέλσλ
Ξα δεδμιέκα, ζοθθέπεδηακ ιέζα απυ ηδ δζελαβςβή πνμζςπζηήξ δμιδιέκδξ ζοκέκηεολδξ
ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ ζημ πχνμ ηςκ ζπμθείςκ ημοξ. Γ ζοκέκηεολδ επζθέπεδηε ζηδκ
πανμφζα ένεοκα ςξ ηεπκζηή ζοθθμβήξ ενεοκδηζημφ οθζημφ, δζυηζ δ ενεοκήηνζα ζηέθεδηε
υηζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ εα ιπμνμφζε κα δχζεζ δζεοηνζκίζεζξ ζηα οπμηείιεκα, υηακ ηάηζ δεκ
είκαζ ηαηακμδηυ ζηδ ζογήηδζδ, εα ιπμνμφζε κα επακαδζαηοπχζεζ ηδκ ενχηδζδ, χζηε κα
ιδκ οπάνπμοκ πανακμήζεζξ ηαζ εα γδημφζε δζεοηνζκίζεζξ, υηακ ιζα απάκηδζδ δεκ ήηακ
ζαθήξ. Απίζδξ εα δζενεοκμφζε ζε αάεμξ ημ εέια ημο ιε ζαθή αζηζμθυβδζδ ηςκ απυρεςκ
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ηςκ οπμηεζιέκςκ. Απίζδξ δ ενεοκήηνζα δζαζαθήκζζε ζηα οπμηείιεκα υηζ δεκ εα
ακαθενεμφκ ηα μκυιαηά ημοξ ζηδκ ένεοκα, ιε απμηέθεζια μζ πθδνμθμνίεξ, πμο εα
πανέπμοκ, κα εεςνμφκηαζ πάκηα έβηονεξ ηαζ ακηζηεζιεκζηέξ.
4.Ναξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ
4.1.Αλάιπζε ζπλέληεπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Α
Νφιθςκα ιε ημκ πνχημ εηπαζδεοηζηυ, μ μπμίμξ δζδάζηεζ ζηδκ Δ‘ ηάλδ ημο Δδιμηζημφ
ζπμθείμο ημο Θμιμφ ΏπαΎαξ ηαζ ζηδκ ηάλδ ημο οπάνπμοκ 5 αθθυθςκμζ ιαεδηέξ, ηνίκεηαζ
απαναίηδηδ δ πανμοζία δεφηενμο δίβθςζζμο εηπαζδεοηζημφ, μ μπμίμξ εα ιπμνέζεζ κα
αμδεήζεζ ηα αθθυθςκα παζδζά ζηδκ μιαθή πνμζανιμβή αθθά ηαζ ζηδκ απυηηδζδ
βκχζεςκ. Ώκαθμνζηά ιε ημ δεφηενμ ενεοκδηζηυ ενχηδια «φπανλδ αθθδθεπίδναζδξ,
ζοκενβαζίαξ ηαζ οπμζηήνζλδξ, ηαηά ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία, ιεηαλφ Αθθήκςκ ηαζ
αθθυθςκςκ ιαεδηχκ», μ εηπαζδεοηζηυξ οπμζηδνίγεζ υηζ ιεηαλφ Αθθήκςκ ηαζ αθθυθςκςκ
ιαεδηχκ οπάνπεζ αθθδθεπίδναζδ, ζοκενβαζία ηαζ οπμζηήνζλδ, ηαηά ηδ ιαεδζζαηή
δζαδζηαζία, δ μπμία επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ πανέιααζδ ημο ζδίμο, υπζ επζαάθθμκηαξ, αθθά
πείεμκηαξ ημοξ βδβεκείξ ιαεδηέξ κα αμδεήζμοκ ημοξ αθθυθςκμοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ. Γ
ιέεμδμξ δζδαζηαθίαξ πμο πνδζζιμπμζεί μ εηπαζδεοηζηυξ ζηδνίγεηαζ ζηζξ ενςηαπακηήζεζξ.
Ξμ ιάεδια ηςκ Θνδζηεοηζηχκ, υπςξ ηυκζζε ημ δζδάζηεζ πνμαζνεηζηά ηαζ ακ οπάνπμοκ
ιαεδηέξ πμο δεκ επζεοιμφκ κα ζοιιεηάζπμοκ ζημ ιάεδια αοηυ πδβαίκμοκ ζημ βναθείμ
ημο Δζεοεοκηή ή ζημ ενβαζηήνζ πθδνμθμνζηήξ. Ώκαθμνζηά ηέθμξ ιε ηδ ζπμθζηή επίδμζδ
ηςκ αθθυθςκςκ ιαεδηχκ, μ ηαεδβδηήξ ζζπονίγεηαζ υηζ μζ αθθυθςκμζ ιαεδηέξ πμο είκαζ
ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ, δοζημθεφμκηαζ πενζζζυηενμ ζηα ιαεήιαηά ημοξ, δζυηζ έπμοκ ιάεεζ
κα ιζθμφκ ζε ιζα δζαθμνεηζηή βθχζζα.
4.2.Αλάιπζε ζπλέληεπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Β
Γ δεφηενδ εηπαζδεοηζηυξ δζδάζηεζ ζηδ ΐ΄ ηάλδ δδιυζζμο Δδιμηζημφ Νπμθείμο ημο Θμιμφ
ΏπαΎαξ ηαζ έπεζ ζηδκ ηάλδ ηδξ 7 αθθυθςκμοξ ιαεδηέξ. πςξ ηαζ μ πνχημξ εηπαζδεοηζηυξ,
έηζζ ηαζ δ ίδζα εεςνεί απαναίηδηδ ηδκ πανμοζία δεφηενμο εηπαζδεοηζημφ (δίβθςζζμο)
ηονίςξ ζηζξ πνχηεξ ηάλεζξ ημο δδιμηζημφ. Ηε ημκ ηνυπμ αοηυ μζ αθθμδαπμί ιαεδηέξ, πμο
δε βκςνίγμοκ ηδκ εθθδκζηή βθχζζα έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα επζημζκςκήζμοκ ιε ηάπμζμκ.
Ώκαθμνζηά ιε ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ αθθυθςκςκ ηαζ ηςκ Αθθήκςκ ιαεδηχκ, δ
εηπαζδεοηζηυξ οπμζηδνίγεζ υηζ οπάνπεζ αθθδθεπίδναζδ, ζοκενβαζία ηαζ οπμζηήνζλδ, ηαηά
ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία, δ μπμία επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ ζοκεπή ζηήνζλή ηδξ ζηδκ ηάλδ. Γ
ιέεμδμξ δζδαζηαθίαξ πμο πνδζζιμπμζεί δ εηπαζδεοηζηυξ ζηα ιαεήιαηα ηδξ «Δζημνίαξ» ηαζ
ηςκ «Θνδζηεοηζηχκ», ζηδνίγεηαζ ζηδκ πενζμνζζιέκδ πνήζδ μνμθμβίαξ, εκχ ααζζηυξ ηδξ
ζηυπμξ είκαζ μζ έκκμζεξ κα πνμζεββίγμκηαζ ηονίςξ αζςιαηζηά. Δοζημθίεξ εεςνεί υηζ
οπάνπμοκ βφνς απυ ημ ιάεδια ηαζ ζηδκ απυδμζδ ημο κμήιαημξ, ηυζμ απυ ημοξ
αθθμδαπμφξ ιαεδηέξ, υζμ ηαζ απυ ημοξ Έθθδκεξ ιαεδηέξ. Ξέθμξ, υζμκ αθμνά ζηδ ζπμθζηή
επίδμζδ ηςκ αθθυθςκςκ ιαεδηχκ, δ εηπαζδεοηζηυξ εεςνεί υηζ αοημί ιπμνμφκ κα
ακηαπμηνζεμφκ ζηα ιαεήιαηα, δεδμιέκμο υηζ θεζημονβμφκ Ξάλεζξ Οπμδμπήξ ηαζ
Φνμκηζζηδνζαηά Ξιήιαηα ηαζ, επμιέκςξ, έπμοκ ηάπμζα επζπθέμκ αμήεεζα ζηα ιαεήιαηά
ημοξ.
4.3.Αλάιπζε ζπλέληεπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Γ
Γ ηνίηδ εηπαζδεοηζηυξ δζδάζηεζ ζηδκ Α΄ ηάλδ δδιυζζμο Δδιμηζημφ Νπμθείμο ημο Θμιμφ
ΏπαΎαξ ηαζ έπεζ ζηδκ ηάλδ ηδξ 4 αθθυθςκμοξ ιαεδηέξ. πςξ οπμζηδνίγεζ, δεδμιέκμο υηζ
μζ αθθυθςκμζ ιαεδηέξ ηδξ ανίζημκηαζ ζημ ζπμθείμ ήδδ απυ ηδκ Ώ‘ ηάλδ, δεκ είκαζ
απαναίηδηδ δ πανμοζία δεφηενμο εηπαζδεοηζημφ (δίβθςζζμο) ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο. Κζ
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ιαεδηέξ ηδξ εεςνεί υηζ έπμοκ εκηαπεεί μιαθά ζημ ζπμθείμ. Ώκαθμνζηά ιε ηδκ
αθθδθεπίδναζδ Αθθήκςκ ηαζ αθθυθςκςκ ιαεδηχκ, δ ίδζα οπμζηδνίγεζ υηζ οπάνπεζ
αθθδθεπίδναζδ, ζοκενβαζία ηαζ οπμζηήνζλδ, ηαηά ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία, ηονίςξ ιέζα
απυ ημ παζπκίδζ ζηδκ αοθή, αθθά ηαζ ιέζα απυ ηδκ μιαδμζοκενβαηζηή δζδαζηαθία. Γ
ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζεί ζηδ δζδαζηαθία ηςκ Θνδζηεοηζηχκ ηαζ ηδξ Δζημνίαξ είκαζ δ
αθδβδιαηζηή ιέεμδμξ. Νοβηεηνζιέκα, οπμζηδνίγεζ υηζ ζημ ιάεδια ηςκ Θνδζηεοηζηχκ ηα
αθθμδαπά παζδζά πανεονίζημκηαζ αθθά δε ζοιιεηέπμοκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ιε ηάεε
εοηαζνία βεκζηεφεζ ημ ιάεδια ηαζ θνμκηίγεζ κα ακαθένεηαζ εεηζηά ηαζ ζηζξ άθθεξ ενδζηείεξ
χζηε κα επζηοβπάκεηαζ πθμοναθζζιυξ ηαζ ακηζηεζιεκζηυηδηα ιέζα ζηδκ ηάλδ. Ξέθμξ
ακαθμνζηά ιε ηδ ζπμθζηή επίδμζδ ηςκ αθθυθςκςκ ιαεδηχκ, εεςνεί υηζ αοηά είκαζ
δοζηοπχξ παζδζά «εκυξ ηαηχηενμο Θεμφ», εθυζμκ μζ Ξάλεζξ Οπμδμπήξ ηαζ ηα
Φνμκηζζηδνζαηά Ξιήιαηα οπμθεζημονβμφκ ηαζ ηαοηυπνμκα δεκ οπάνπμοκ εηπαζδεοηζημί
πμο κα βκςνίγμοκ ηδ ιδηνζηή βθχζζα ηςκ παζδζχκ αοηχκ.
4.4.Αλάιπζε ζπλέληεπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Δ
Κ ηέηανημξ εηπαζδεοηζηυξ δζδάζηεζ ζηδκ Γ΄ ηάλδ δδιυζζμο Δδιμηζημφ Νπμθείμο ημο Θμιμφ
ΏπαΎαξ ηαζ έπεζ ζηδκ ηάλδ ημο 3 αθθυθςκμοξ ιαεδηέξ. Κ ίδζμξ δεκ ηνίκεζ απαναίηδηδ ηδκ
πανμοζία δεφηενμο εηπαζδεοηζημφ (δίβθςζζμο) ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο, δζυηζ εεςνεί υηζ
είκαζ ηαθφηενμ ηα αθθμδαπά παζδζά απυ ηδκ ανπή κα αημφκε ζοκέπεζα ημ δάζηαθμ κα
ιζθάεζ ηδ βθχζζα ηδξ πχναξ πμο ανίζημκηαζ, χζηε κα κζχζμοκ ηδκ ακάβηδ κα ιάεμοκ ηδ
βθχζζα αοηή (ηδξ πχναξ οπμδμπήξ). ΐέααζα υπςξ οπμζηδνίγεζ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο ημ
παζδί δε ιζθάεζ ηαευθμο εθθδκζηά ηαζ δε δείπκεζ ηακέκα εκδζαθένμκ κα ιάεεζ ηαθυ εα ήηακ
κα οπάνπεζ ηαζ δεφηενμξ εηπαζδεοηζηυξ. ζμκ αθμνά ζηδκ αθθδθεπίδναζδ, ζοκενβαζία ηαζ
οπμζηήνζλδ ηαηά ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία ιεηαλφ Αθθήκςκ ηαζ αθθυθςκςκ ιαεδηχκ,
οπμζηδνίγεζ υηζ οπάνπεζ ιεβάθδ αθθδθεπίδναζδ ηαζ αμήεεζα ιεηαλφ ηςκ Αθθήκςκ ηαζ ηςκ
αθθυθςκςκ ιαεδηχκ. Κζ Έθθδκεξ ιαεδηέξ υηακ αθέπμοκ ηάπμζμ λέκμ ζοιιαεδηή ημοξ κα
δοζημθεφεηαζ αιέζςξ ημκ αμδεάκε, υπζ θέβμκηάξ ημο ηδ θφζδ, αθθά δείπκμκηαξ ημκ ηνυπμ
πμο πνέπεζ κα δμοθέρεζ βζα κα θηάζεζ ζημ επζεοιδηυ απμηέθεζια. Απίζδξ, οπάνπεζ
οπμζηήνζλδ ηαζ αμήεεζα ιεηαλφ ηςκ αθθυθςκςκ ιαεδηχκ. Κζ ιαεδηέξ πμο είκαζ ζε
ηαθφηενμ επίπεδμ αμδεάκε ημοξ άθθμοξ. Γ ιέεμδμξ δζδαζηαθίαξ πμο πνδζζιμπμζεί ηονίςξ
ζημ ιάεδια ηςκ Θνδζηεοηζηχκ είκαζ μζ ενςηήζεζξ, ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ πνμζπαεεί κα
ακηζθδθεμφκ μζ ιαεδηέξ ηζξ δζαθμνέξ ηαζ ηζξ μιμζυηδηεξ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ
ενδζηεζχκ. Ξέθμξ, ςξ πνμξ ηδ ζπμθζηή επίδμζδ ηςκ αθθυθςκςκ ιαεδηχκ, μ
εηπαζδεοηζηυξ εεςνεί υηζ είκαζ παιδθή ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα ακηεπελέθεμοκ ζηακμπμζδηζηά
ζηζξ δοκαηυηδηεξ ημο ζπμθείμο, εθυζμκ δεκ δζδάζημκηαζ μφηε ηα εθθδκζηά ςξ δεφηενδ ή
λέκδ βθχζζα, μφηε ηδ δζηή ημοξ βθχζζα.
4.5.Οπγθξηηηθή παξνπζίαζε ηεο αλάιπζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Απζπεζνχκηαξ κα πνμαμφιε ζε ιζα ζφβηνζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ, ζοιπεναίκμοιε υηζ μζ
ιζζμί απυ ημοξ ενςηδεέκηεξ εηπαζδεοηζημφξ, εεςνμφκ απαναίηδηδ ηδκ φπανλδ εκυξ
δεφηενμο εηπαζδεοηζημφ (δίβθςζζμο) ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο, δεδμιέκμο υηζ αοηυξ εα
αμδεήζεζ ημ παζδί κα εκηαπεεί μιαθά ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο, εθυζμκ ιζθχκηαξ ηδ
ιδηνζηή ημο βθχζζα, ημ παζδί εα ιπμνεί κα επζημζκςκεί απμηεθεζιαηζηά ιαγί ημο. Κζ
οπυθμζπμζ εηπαζδεοηζημί, δεκ ηνίκμοκ απαναίηδηδ ηδκ φπανλδ εκυξ δεφηενμο
εηπαζδεοηζημφ (δίβθςζζμο), είηε βζαηί εεςνμφκ υηζ ηα δίβθςζζα παζδζά, πμο θμζημφκ ζημ
ζπμθείμ απυ ηδκ Ώ‘ δδιμηζημφ, έπμοκ πθέμκ εκηαπεεί ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο ηαζ δεκ
πνεζάγμκηαζ έκακ δίβθςζζμ εηπαζδεοηζηυ, είηε βζαηί εεςνμφκ υηζ ηα δίβθςζζα παζδζά
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πνέπεζ κα αημφκ ιυκμ ηδ βθχζζα ηδξ πχναξ οπμδμπήξ πνμηεζιέκμο κα ηδ ιάεμοκ ηαζ κα
επζημζκςκμφκ απμηεθεζιαηζηά. Ξμ ζφκμθμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, εεςνμφκ υηζ οπάνπεζ
αθθδθεπίδναζδ, ζοκενβαζία ηαζ οπμζηήνζλδ, ηαηά ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία, ιεηαλφ
Αθθήκςκ ηαζ αθθυθςκςκ ιαεδηχκ, δ μπμία επζηοβπάκεηαζ, έηζζ ιε ηδκ πανέιααζδ ημο
ζδίμο ημο εηπαζδεοηζημφ, είηε ιέζα απυ ημ παζπκίδζ ζηδκ αοθή, είηε ιέζα απυ ηδκ
μιαδμζοκενβαηζηή δζδαζηαθία. Νοβηεηνζιέκα μζ Έθθδκεξ ιαεδηέξ υηακ αθέπμοκ ηάπμζμ
λέκμ ζοιιαεδηή ημοξ κα δοζημθεφεηαζ αιέζςξ ημκ αμδεάκε, δείπκμκηάξ ημο, ημκ ηνυπμ
πμο πνέπεζ κα δμοθέρεζ βζα κα θηάζεζ ζημ επζεοιδηυ απμηέθεζια. Απίζδξ, οπάνπεζ
οπμζηήνζλδ ηαζ αμήεεζα ιεηαλφ ηςκ αθθυθςκςκ ιαεδηχκ. Κζ ιαεδηέξ πμο είκαζ ζε
ηαθφηενμ επίπεδμ αμδεάκε ημοξ άθθμοξ.
Κζ ιέεμδμζ δζδαζηαθίαξ πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ εηπαζδεοηζημί πμζηίθθμοκ. Κζ ιζζμί,
πνδζζιμπμζμφκ ηδ ιέεμδμ ηςκ ενςηαπακηήζεςκ ηαζ εζηζάγμοκ ζηζξ δζαθμνέξ ηςκ
ενδζηεζχκ, ιία εηπαζδεοηζηυξ πνδζζιμπμζεί ηδκ αθδβδιαηζηή ιέεμδμ, χζηε κα
επζηοβπάκεηαζ πθμοναθζζιυξ ηαζ ακηζηεζιεκζηυηδηα ιέζα ζηδκ ηάλδ, εκχ ηάπμζα άθθδ
επζδζχηεζ κα απμζαθδκίγεζ έκκμζεξ ηαζ υνμοξ ιε ηδ αζςιαηζηή ιέεμδμ δζδαζηαθίαξ.
ζμκ αθμνά ηέθμξ ζηδ ζπμθζηή επίδμζδ ηςκ δίβθςζζςκ ιαεδηχκ, ιυκμ ιία
εηπαζδεοηζηυξ, εεςνεί υηζ ηα δίβθςζζα παζδζά δεκ πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγμοκ δοζημθίεξ,
δζυηζ ημοξ πανέπμκηαζ οπμζηδνζηηζηά ιαεήιαηα ιέζς ζηζξ Ξάλεζξ Οπμδμπήξ ηαζ ζηα
Φνμκηζζηδνζαηά Ξιήιαηα. Γ πθεζμκυηδηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, εεςνεί υηζ ηα δίβθςζζα
παζδζά ακηζιεηςπίγμοκ δοζημθίεξ, εθυζμκ ηαθμφκηαζ κα δζδαπεμφκ ηα ιαεήιαηα ζε ιζα
δζαθμνεηζηή βθχζζα απυ ηδ δζηή ημοξ, εκχ μζ Ξάλεζξ Οπμδμπήξ ηαζ ηα Φνμκηζζηδνζαηά
Ξιήιαηα οπμθεζημονβμφκ.
5.Οπκπεξάζκαηα
Γ πανμφζα ένεοκα απμηεθεί ιία ιεθέηδ πενίπηςζδξ ηαζ βζα κα ιπμνέζμοιε κα
βεκζηεφζμοιε ηα ζοιπενάζιαηα εα πνέπεζ κα δ ένεοκα κα βίκεζ ζε ιεβαθφηενμ δείβια. Ώπυ
ημ ζφκμθμ ηδξ πανμφζδξ ενβαζίαξ, ζοιπεναίκεηαζ υηζ μζ ιαεδηέξ πμο δζαθένμοκ ιεηαλφ
ημοξ πμθοπμθζηζζιζηά απμδοκαιχκμκηαζ εηπαζδεοηζηά. Λνμηεζιέκμο μ εηπαζδεοηζηυξ κα
επζηφπεζ κα δζαιμνθχζεζ ζοκεήηεξ εκδοκάιςζδξ (contexts of empowerment) ιέζα ζηδ
ζπμθζηή ηάλδ εα πνέπεζ κα εδναζχζεζ ιεηαλφ ηςκ πμθοπμθζηζζιζηχκ ιαεδηχκ ημ ζεααζιυ,
ηδκ ειπζζημζφκδ ηαζ ηδκ απμδμπή πμο απαζηείηαζ, χζηε υθμζ κα ανπίζμοκ κα ζηέπημκηαζ
ηνζηζηά πάκς ζηζξ ειπεζνίεξ ημοξ ηαζ ηζξ ηαοηυηδηέξ ημοξ. Ξμ παναπάκς, ιπμνμφιε κα
πμφιε υηζ επζηοβπάκεηαζ ςξ έκα ααειυ απυ ημοξ ελεηαγυιεκμοξ εηπαζδεοηζημφξ, ιέζς ηδξ
μιαδμζοκενβαηζηήξ δζδαζηαθίαξ, αθθά ηαζ ιέζα απυ ηζξ ιεευδμοξ αάζεζ ηςκ μπμίςκ
δζδάζημοκ ημ ιάεδια ηςκ Θνδζηεοηζηχκ.
Εάεε ζπμθείμ μθείθεζ κα εκδζαθενεεί κα πανάζπεζ ηζξ ίδζεξ εοηαζνίεξ ιάεδζδξ ζε
υθμοξ ακελανηήηςξ ημοξ ιαεδηέξ, δεδμιέκμο υηζ εκδεπυιεκδ ζπμθζηή απμηοπία
ζδιαημδμηεί ηδ ιείςζδ ημο πμθζηζζιζημφ ηαζ μζημκμιζημφ ηεθαθαίμο μθυηθδνδξ ηδξ
ημζκςκίαξ. Αλάθθμο ημ μζημκμιζηυ, πκεοιαηζηυ ηαζ πμθζηζζιζηυ ηεθάθαζμ ιζαξ ημζκςκίαξ
ιεηνζέηαζ αάζεζ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ επζηοπίαξ ημο εηπαζδεοηζημφ ηδξ ζοζηήιαημξ.
Νφιθςκα ιε ημκ Cummins (2003) μ εηπαζδεοηζηυξ έπεζ πμθθέξ δοκαηυηδηεξ πνμηεζιέκμο κα
μδδβήζεζ ημοξ πμθοπμθζηζζιζημφξ ιαεδηέξ ζημοξ ζηδ ζπμθζηή επζηοπία. Νοβηεηνζιέκα μ
Cummins οπμζηδνίγεζ υηζ μ εηπαζδεοηζηυξ εα πνέπεζ κα αιθζζαδηήζεζ μπμζεζδήπμηε
ιμνθέξ ελμοζίαξ δδιζμονβμφκηαζ ιέζα ζηδκ ηάλδ ημο απυ ηδκ ηονίανπδ μιάδα πνμξ ημοξ
«άθθμοξ», ηζξ ιεζμκυηδηεξ, βεβμκυξ πμο πναβιαημπμζείηαζ απυ ημοξ ελεηαγυιεκμοξ
εηπαζδεοηζημφξ.
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Έιιε Πζελέ
Ηsc Φζθυθμβμξ
Tιήια Φζθμζμθίαξ Παζδαβςβζηήξ Φοπμθμβίαξ, ΓΗΠΑ
elli_tsene@yahoo.gr

Νεξίιεςε
Κζ κμδηζημί πάνηεξ απμηεθμφκ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ααζζηυ ενβαθείμ βζα ηδ δζδαηηζηή
δζαδζηαζία, ιε πμθθαπθά μθέθδ, ηυζμ βζα ημκ ιαεδηή, υζμ ηαζ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ. Γ βναθζηή
ακαπανάζηαζδ εκκμζχκ αθθά ηαζ δ οπμηεζιεκζηή ακάδεζλδ ηςκ ζοζπεηζζιχκ πμο είκαζ δοκαηυκ κα
πνμηφρμοκ επζηνέπμοκ ηδ δζαιυνθςζδ μνβακςιέκδξ, ζοκμθζηήξ εέαζδξ ηδξ βκχζδξ, ηαζ
πανάθθδθα ηδκ επζθεηηζηή εζηίαζδ ζε επζιένμοξ εκκμζμθμβζηά ζδιεία. Νηδκ πανμφζα δζδαηηζηή
πνυηαζδ αλζμπμζείηαζ ημ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ text2Mindmap ζημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηςκ
Ώνπαίςκ Αθθδκζηχκ απυ ιεηάθναζδ-Κιήνμο Δθζάδα. Λζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα
μνβακχζμοκ ηαζ κα απμηοπχζμοκ ηo ζφκμθμ ηςκ ζδιεζχζεχκ ημοξ βζα ηδ Μαρςδία Β΄ «Κ Έηημναξ
ζηδκ Ξνμία», ιε ζηυπμ κα αλζμθμβήζεζ δ δζδάζημοζα ημκ ααειυ ηαηακυδζήξ ημοξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ
εκυηδηα. Αζδζηυηενα, ςξ πνμξ ημοξ ιαεδηέξ, μζ κμδηζημί πάνηεξ ακαιέκεηαζ κα ηαθθζενβήζμοκ
πμθθαπθέξ ααζζηέξ, υζμ ηαζ ακχηενεξ βκςζηζηέξ δελζυηδηεξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ ζδζαίηενμ
ιαεδζζαηυ πνμθίθ ηάεε ιαεδηή, ζφιθςκα ιε ηδ εεςνία πμθθαπθήξ κμδιμζφκδξ. Ηέζα απυ ηδ
δζαδζηαζία ηδξ πανημβνάθδζδξ, μζ ιαεδηέξ ειπθέημκηαζ ζε ιζα δοκαιζηή πμνεία πνμξ ηδκ
ηαηάηηδζδ ηδξ βκχζδξ, ηαηά ηδκ μπμία επζηνέπεηαζ ηαζ επζδζχηεηαζ καζ πανειααίκμοκ, κα
ηνμπμπμζμφκ, ακηζθαιαακυιεκμζ ηα ζηάδζα ηδξ αθθαβήξ, ιε απμηέθεζια ηδκ ακάπηολδ ηδξ
ιεηαβκχζδξ. Λανάθθδθα, υιςξ, μζ εκκμζμθμβζημί πάνηεξ απμηεθμφκ πμθφηζιμ ενβαθείμ αλζμθυβδζδξ
βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, μζ μπμίμζ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ακζπκεφζμοκ ημκ ηνυπμ ηαζ ηδκ
πμζυηδηα ηαηακυδζδξ ηαζ ενιδκείαξ ηδξ βκχζδξ απυ ημοξ ιαεδηέξ ημοξ, ηαεχξ ηαζ πζεακέξ
πανενιδκείεξ.
Θέμεηο-θιεηδηά: κμδηζημί πάνηεξ, , αλζμθυβδζδ, πμθθαπθή κμδιμζφκδ, ιεηαβκχζδ, text2 Mind Map

Γηζαγσγή
Εαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ 2016 -2017 παναηδνήεδηε απυ ηδ δζδάζημοζα ημ
θαζκυιεκμ, ανηεημί ιαεδηέξ κα πανμοζζάγμοκ ηαοηυζδιμ πενζεπυιεκμ ζηζξ απακηήζεζξ
ηςκ ενςηήζεςκ ηαηακυδζδξ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο, ηζξ μπμίεξ μθμηθήνςκακ ζημ ζπίηζ,
βεβμκυξ ημ μπμίμ οπμδήθςκε ηδ ζηείνα πνήζδ ζπμθζηχκ αμδεδιάηςκ ή άθθςκ
επζημονζηχκ ιέζςκ. Λανάθθδθα, παναηδνήεδηε υηζ πμθθμί ιαεδηέξ ανημφκηακ είηε ζε
απμικδιυκεοζδ ηςκ ααζζηχκ ζδιεζχζεςκ πμο ηαηαβνάθμκηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο
ιαεήιαημξ είηε αδζαθμνμφζακ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ. Ζαιαάκμκηαξ
οπυρδ ηα δεδμιέκα αοηά, πνμέηορε έκημκα δ ακάβηδ κα δδιζμονβδεμφκ δζδαηηζηέξ
ζοκεήηεξ, μζ μπμίεξ εα εκενβμπμζήζμοκ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ αθθά ηαζ εα ημοξ
ειπθέλμοκ ζε ιζα πζμ δοκαιζηή δζαδζηαζία, ηαηά ηδκ μπμία εα δζαπεζνίγμκηαζ ηδκ
πθδνμθμνία αλζμπμζχκηαξ ηδκ ηνζηζηή ημοξ ζηέρδ ηαζ εα ακαπηφζζμοκ αοηεκένβεζα.
Ξμ ιάεδια Κιδνζηά Έπδ - Δθζάδα δζδάζηεηαζ ζηδ Δεοηενμαάειζα Αηπαίδεοζδ
ζφιθςκα ιε ημ Ώκαθοηζηυ Λνυβναιια ιε αάζδ ηζξ ανπέξ ηδξ Ανιδκεοηζηήξ Λνμζέββζζδξ.
ζηυζμ, ααζζηυξ ζηυπμξ ηδξ δζδαηηζηήξ ιεευδμο είκαζ κα δδιζμονβδεμφκ μζ ζοκεήηεξ
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ιάεδζδξ πμο ελαζθαθίγμοκ ηδκ εκενβδηζηή ηαζ δδιζμονβζηή ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ. Ξα
ηεθεοηαία πνυκζα, ιάθζζηα, επζζδιαίκεηαζ υηζ οπάνπεζ ακάβηδ ακακέςζδξ ηδξ δζδαζηαθίαξ
ημο ιαεήιαημξ. Αζδζηυηενα, ακάιεζα ζηα πμζηίθα επζδζςηυιεκα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα,
πνμηείκεηαζ μζ ιαεδηέξ κα πανμοζζάγμοκ δζαβναιιαηζηά ημ πενζεπυιεκμ, αλζμπμζχκηαξ
ημοξ εκκμζμθμβζημφξ πάνηεξ αθθά ηαζ κα αλζμπμζμφκ υζμ ημ δοκαηυκ θεζημονβζηυηενα ηζξ
κέεξ ηεπκμθμβίεξ (Κδδβίεξ δζδαζηαθίαξ, 2016). Ηε αθμνιή αοηή ηδ ζηυπεοζδ, δ
δζδάζημοζα επέθελε κα αλζμθμβήζεζ ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ ηαηακυδζδ ζοβηεηνζιέκδξ
εκυηδηαξ ημο ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο, ιε ηδ δδιζμονβία εκκμζμθμβζημφ πάνηδ ζε δθεηηνμκζηυ
πενζαάθθμκ.
Νε αοηυ ημ ζδιείμ, ςζηυζμ, ηνίκεηαζ ακαβηαίμ κα βίκεζ εκκμζμθμβζηή δζαζαθήκζζδ,
ηαεχξ μζ υνμζ «κμδηζηυξ» ηαζ «εκκμζμθμβζηυξ» πάνηδξ ζοπκά ακαθένμκηαζ ςξ
ηαοηυζδιμζ. Ηε ημκ υνμ «κμδηζηυξ πάνηδξ» (Ηindmap) βίκεηαζ ακαθμνά ζηδκ
εζημκμβναθζηή απμηφπςζδ ιίαξ ηεκηνζηήξ ζδέαξ. Γ ανπζηή ιεηάθναζδ ημο υνμο
«mindmapping» ήηακ «πανημβνάθδζδ ημο κμο» (Ώβναθζχηδ, 1996) ηαζ μκμιάζηδηε έηζζ,
επεζδή ακηζηαημπηνίγεζ ημκ ηνυπμ πμο θεζημονβεί μ κμοξ: πνμξ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ
ιε πμθφ μνβακςιέκμ ηνυπμ, απυ ημ ζφκμθμ πνμξ ημ ιένμξ ηαζ ακηίζηνμθα. Γ
εκκμζμθμβζηή πανημβνάθδζδ (concept mapping) αθμνά ζηδκ απμηφπςζδ πμθθχκ
ηεκηνζηχκ εκκμζχκ ηαζ ακαπηφπεδηε απυ ημκ ηαεδβδηή Joseph D. Novak, ζημ
πακεπζζηήιζμ ημο Cornell ημ 1972. Νε αοηυ δ ζοκέααθε ζδζαίηενα δ ακάπηολδ ηδξ
ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηονίςξ ημο δζαδζηηφμο, ηαεχξ δζεοηυθοκακ ηδκ ηαηαζηεοή ημοξ. Έκαξ
εκκμζμθμβζηυξ πάνηδξ απμηεθεί ιζα βναθζηή ακαπανάζηαζδ εκκμζχκ, υπμο ηυιαμζ
ακηζπνμζςπεφμοκ ηζξ έκκμζεξ ηαζ ζοκδέζεζξ ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ εκκμζχκ. ξ πνμξ ημοξ
ηφπμοξ ηςκ εκκμζμθμβζηχκ πανηχκ ζηδ ζπεηζηή αζαθζμβναθία ακαθένμκηαζ μζ ελήξ:
Ώναπκμεζδήξ (spider concept maps): Γ ααζζηή ζδέα ηίεεηαζ ζημ ηέκηνμ ημο πάνηδ ηαζ μζ
επζιένμοξ ημπμεεημφκηαζ ηοηθζηά
Δενανπζηυξ (hierarchy concept map): Γ πζμ ζδιακηζηή ζδέα ηαηαβνάθεηαζ ζηδκ ημνοθή ηαζ
ζηδ ζοκέπεζα ηάεε επζιένμοξ ημπμεεηείηαζ παιδθυηενα ζηδκ ηθίιαηα ηδξ ζενανπίαξ,
ακάθμβα ιε ηδ ζπέζδ πμο οπάνπεζ ιε ηζξ οπυθμζπεξ έκκμζεξ.
Δζάβναιια νμήξ (flowchart concept maps): Οπάνπεζ βναιιζηή ηαηαβναθή ηδξ πθδνμθμνίαξ
Νοζηδιζηυξ (system concept maps): Αίκαζ πανυιμζμξ ιε ημ δζάβναιια νμήξ, ιε ηδ δζαθμνά
υηζ έπεζ επζπνυζεεηα ζηα άηνα ημο «Αζζυδμοξ ηαζ Αλυδμοξ»
Λανά ηζξ επζιένμοξ δζαθμνμπμζήζεζξ ηαζ μζ δομ πανημβναθήζεζξ ηαθθζενβμφκ ζημοξ
ιαεδηέξ πμθθαπθέξ βκςζηζηέξ δελζυηδηεξ, υπςξ ηδκ ηαηακυδζδ ηεζιέκςκ, ηδ δζαηήνδζδ
ηαζ ακάηθδζδ βκχζεςκ, ηδκ μνβάκςζδ, ζφκεεζδ ηαζ ηνζηζηή επελενβαζία ηδξ
πθδνμθμνίαξ, ηδκ αθαζνεηζηή ζηέρδ, ηδκ ζηακυηδηα επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ. Ώπυ ηδκ
άθθδ πθεονά, μ εηπαζδεοηζηυξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα αλζμπμζήζεζ ημοξ πάνηεξ
οπδνεηχκηαξ δζαθμνεηζηή ηάεε θμνά ζημπμεεζία. Ώνπζηά, βζα ηδκ μνβάκςζδ ηαζ
πανμοζίαζδ ημο οθζημφ ημο, βζα δζάβκςζδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ βκχζδξ πμο ηαηέπεζ μ
ιαεδηήξ ηαζ ηέθμξ, βζα κα επζζδιάκεζ αθθαβέξ ζηδ δυιδζδ ηδξ βκχζδξ ιεηά ηδ δζδαηηζηή
πανέιααζδ. Κ ίδζμξ επμιέκςξ παναημθμοεεί ηδ βκςζηζηή πμνεία ηςκ ιαεδηχκ ημο ηαζ
ηαεμδδβεί, εθυζμκ είκαζ πθέμκ ζε εέζδ κα εκημπίζεζ πανενιδκείεξ ηαζ εθθείρεζξ
(Παηγδαπζθθέςξ, 2013).
2. Οηνηρεία Γθαξκνγήο
Γ πανμφζα δζδαηηζηή πνυηαζδ αθμνά ζηδκ Αηπαζδεοηζηή ΐαειίδα ημο Γοικαζίμο ηαζ
πναβιαημπμζήεδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ζπμθζημφ έημοξ 2016-2017. Κ ζπεδζαζιυξ
αθμνμφζε ημοξ ιαεδηέξ δφμ ηιδιάηςκ ηδξ α΄ Γοικαζίμο, ζημ ιάεδια ηδξ Ώνπαίαξ
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Αθθδκζηήξ Γναιιαηείαξ απυ ιεηάθναζδ-Κιδνζηά έπδ-Κιήνμο Δθζάδα. Νοβηεηνζιέκα, δ
εκυηδηα ζηδκ μπμία εθανιυζηδηε ήηακ δ Μαρςδία Β «Κ Έηημναξ ζηδκ Ξνμία», ζηίπ. 369529. ηαζ δζήνηεζε ζοκμθζηά 8 δζδαηηζηέξ χνεξ. Γζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο δζδαηηζημφ αοημφ
ζεκανίμο αλζμπμζήεδηε ημ θμβζζιζηυ text2Mindmap, ημ μπμίμ απμηεθεί έκα δθεηηνμκζηυ
πενζαάθθμκ πανημβνάθδζδξ. Ξμ ζοβηεηνζιέκμ θμβζζιζηυ πνμηείκεηαζ ζημοξ
εηπαζδεοηζημφξ ζε ανηεηά ζεκάνζα πμο έπμοκ ακανηδεεί ζηζξ Αηπαζδεοηζηέξ Λφθεξ (π.π.
Λνςηέαξ). Κζ εηπαζδεοηζημί πχνμζ πμο αλζμπμζήεδηακ ήηακ δ ζπμθζηή αίεμοζα ηαζ ημ
ενβαζηήνζμ Λθδνμθμνζηήξ ημο ζπμθείμο.
















3. Οηόρνη-Γπηδηώμεηο
Κζ ζηυπμζ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δζδαηηζηήξ πνυηαζδξ ηαεμνίζηδηακ ιε ηνζηήνζμ ηα ζηάδζα
βκςζηζηήξ ακάπηολδξ ηδξ βκςζηζηήξ ηαλζκμιίαξ (B.S.Bloom-D.R. Krathwohl, 2000). ζηυζμ,
δεκ αθμνμφκ ιυκμ ζημ επίπεδμ βκςζηζηήξ ηαηάηηδζδξ ηςκ ιαεδηχκ αθθά απμζημπμφκ
ζημ κα θάαεζ μ εηπαζδεοηζηυξ μοζζαζηζηή ακαηνμθμδυηδζδ βζα ηα απμηεθέζιαηα ηδξ
δζδαζηαθίαξ ημο. Eζδζηυηενα, βζα ηδ Μαρςδία Β, ζηίπμζ 369-529 επζδζχηεηαζ:
Οηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν
Θα εκημπίζμοκ ηζξ ααζζηέξ αλίεξ ημο δνςζημφ ηχδζηα (ηζιή, αζδχξ, ακδνεία, πνέμξ πνμξ
ηδκ παηνίδα)
Θα ελαβάβμοκ ζοιπενάζιαηα ζε ζπέζδ ιε ημκ νυθμ ημο δνςζημφ ηχδζηα ζηδ ζηάζδ ηαζ
ζοιπενζθμνά ημο μιδνζημφ ήνςα
Θα δεμβναθήζμοκ ημκ Έηημνα ηαζ ηδκ Ώκδνμιάπδ ιέζα απυ ηα θυβζα ημοξ, ηζξ πνάλεζξ
ημοξ ηαζ ηα θυβζα ηςκ οπμθμίπςκ πνμζχπςκ βζα εηείκμοξ
Θα δζαπςνίζμοκ ηαζ κα εκημπίζμοκ ζημ ηείιεκμ ημφξ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ
αθδβδιαηζηήξ ηεπκζηήξ ηαζ έηθναζδξ (πνμμζημκμιία, εζνςκεία, άζημπα ενςηήιαηα,
μιδνζηή πανμιμίςζδ)
Θα ελαζηδεμφκ ζηδ πνήζδ ημο θμβζζιζημφ text2mindmap
Δηδαθηηθνί ζηφρνη
Θα μνβακχζμοκ ηαζ κα ηαηδβμνζμπμζήζμοκ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ζδιεζχζεχκ ημοξ ιε
ηνυπμ ηνζηζηυ
Θα δδιζμονβήζμοκ εκκμζμθμβζηέξ ζοκδέζεζξ ηαζ εονφηενεξ κμδιαηζηέξ εκυηδηεξ
Θα δζαιμνθχζμοκ ζοκμθζηή εζηυκα ςξ πνμξ ηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ πμο πνμαάθθμκηαζ ζηδκ
εκυηδηα
Θα ζοιποηκχζμοκ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ εκυηδηαξ, χζηε κα αζηήζμοκ ηδκ αθαζνεηζηή ημοξ
ζηέρδ
Θα ειπθαημφκ ζε δναζηδνζυηδηεξ εκενβδηζηήξ ιάεδζδξ πμο εα εκζζπφζμοκ ηδκ ακάθδρδ
πνςημαμοθίαξ ηαζ αοηεκένβεζα
Οηφρνη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ
Θα ακζπκεφζεζ ιέζς ηδξ απεζηυκζζδξ ηςκ ιαεδηχκ ηζξ ενιδκείεξ ηαζ πανενιδκείεξ ςξ
πνμξ ηδκ ηαηακυδζδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ εκυηδηαξ.
Θα αλζμθμβήζεζ ηζξ επζθμβέξ ημο ςξ πνμξ ηδ δζδαηηζηή δζαδζηαζία πμο αημθμφεδζε
4. Ιεζνδνινγία ηεο Δηδαζθαιίαο
Γ δδιζμονβία εκυξ εκκμζμθμβζημφ πάνηδ ζηδνίγεηαζ ηαζ οπδνεηεί ααζζηέξ ανπέξ δζαθυνςκ
δζδαηηζηχκ εεςνζχκ ηαζ ιεευδςκ. Νοβηεηνζιέκα, πδβάγεζ απυ ηδ εεςνία «Ηάεδζδ ιε
κυδια» ημο Ausubel, απμηεθεί ααζζηυ ενβαθείμ δζαθμνμπμζδιέκδξ ιάεδζδξ ζφιθςκα ιε
ηδ «εεςνία πμθθαπθήξ κμδιμζφκδξ» ημο Gardner, εκχ ηαθθζενβεί ααζζημφξ ηαζ ακχηενμοξ
ζηυπμοξ ηδξ βκςζηζηήξ ηαλζκμιίαξ, ιε απχηενδ επζδίςλδ ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ ιεηαβκχζδξ
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βζα ημοξ ιαεδηέξ. Νηδ ζοκέπεζα, πανμοζζάγεηαζ εηηεκέζηενα δ ζφκδεζδ ηδξ
πανημβνάθδζδξ ιε ηζξ πνμακαθενυιεκεξ δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηαζ πναηηζηέξ.
Ώνπζηά, δ ηαηαζηεοή ηςκ εκκμζμθμβζηχκ πανηχκ ακαπηφπεδηε απυ ημκ Joseph D.
Novak ηαζ ηδκ μιάδα ημο, μ μπμίμξ ααζίζηδηε ζηδ εεςνία ηδξ «Ηάεδζδξ ιε κυδια»
(meaningful learning) ημο David Ausubel. Κ Ausubel, ςξ εηπνυζςπμξ ηδξ βκςζηζηήξ
ροπμθμβίαξ, οπμβναιιίγεζ υηζ δ βκχζδ μζημδμιείηαζ μοζζαζηζηά, υηακ ζηδνίγεηαζ ηαζ
εκζςιαηχκεηαζ ζε πνμδβμφιεκεξ βκςζηζηέξ δμιέξ. Γ ιάεδζδ, επμιέκςξ, ηαείζηαηαζ ιζα
δζαδζηαζία ελεθζηηζηή ηαζ οπμηεζιεκζηή. ΐεααίςξ, απαναίηδηδ ηνίκεηαζ δ ηαεμδήβδζδ απυ
ηδκ πθεονά ημο εηπαζδεοηζημφ, ηαεχξ δεκ είκαζ εφημθμ κα πενάζεζ ηακείξ απυ ημ ζηάδζμ
ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ζηέρδξ ζηδκ αθδνδιέκδ ηαζ βζ΄αοηυ πνεζάγεηαζ ζοκεπχξ κα
εκεαννφκεηαζ (A. J. Cãnas-J.D.Novak, 2006). Νε αοηυ ημ πθαίζζμ, ςζηυζμ, επζζδιαίκεηαζ
πςξ, πνμηεζιέκμο μ ιαεδηήξ κα βίκεζ ζηακυξ δδιζμονβυξ πανηχκ, πνεζάγεηαζ κα δεζιεοεεί
αοηυαμοθα ζε αοηή ηδ δδιζμονβζηή δζαδζηαζία, παναηζκμφιεκμξ απυ εζςηενζηά ηίκδηνα
(A. J. Cãnas-J.D.Novak, 2008).
Απζπθέμκ, μζ κμδηζημί πάνηεξ απμηεθμφκ έκα δζδαηηζηυ ενβαθείμ ημ μπμίμ ζπεηίγεηαζ
άιεζα ιε ηδκ ηαλζκμιία δζδαηηζηχκ ζηυπςκ ημο ΐ.S. Blμom ηαζ D.R. Krathwohl. Ηέζς ηδξ
μπηζηήξ απεζηυκζζδξ ηςκ εκκμζμθμβζηχκ ζπέζεςκ, μ ιαεδηήξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα
δζαιμνθχκεζ μθζηή εεχνδζδ ηςκ εκκμζχκ, εκχ ηαοηυπνμκα ιπμνεί κα εζηζάγεζ επζθεηηζηά
ζε ζοβηεηνζιέκδ βκςζηζηή ηαηδβμνία. Γ δζαδζηαζία αοηή ημφ επζηνέπεζ κα ηαθθζενβεί
πανάθθδθα υθα ηα επίπεδα ηδξ ποναιίδαξ ημο Bloom: βκχζδ, ηαηακυδζδ, εθανιμβή,
ακάθοζδ, ζφκεεζδ, αλζμθυβδζδ (B.S.Bloom-D.R. Krathwohl, 2000). ΐεααίςξ, μ εκκμζμθμβζηυξ
πάνηδξ ηαθθζενβεί ηονίςξ ηα ακχηενα ζηάδζα βκςζηζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ζε εεςνδηζηυ
επίπεδμ, πμηέ δεκ μθμηθδνχκεηαζ, ηαεχξ δ δοκαιζηέξ ηαζ δζανηείξ αθθαβέξ ζηζξ βκςζηζηέξ
δμιέξ ημο ιαεδηή επδνεάγμοκ ηαζ ηδκ απμηφπςζή ημοξ.
Απζπνυζεεηα, πνεζάγεηαζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ δδιζμονβία εκυξ κμδηζημφ πάνηδ
οπδνεηεί ηζξ ανπέξ ηδξ εεςνίαξ πμθθαπθήξ κμδιμζφκδξ ημο Gardner. Ώκάιεζα ζηα εκκέα
πθέμκ δζαθμνεηζηά είδδ κμδιμζφκδξ (Ζμβζηή-Ηαεδιαηζηή, Γθςζζζηή, Δζαπνμζςπζηή,
Εζκαζζεδηζηή, Οπανλζαηή, Ακδμπνμζςπζηή, Ημοζζηή, Φοζζμηναηζηή/Θαημοναθζζηζηή),
πενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ Πςνζηή, δ μπμία αθμνά ζηδκ ζηακυηδηα ηςκ ακενχπςκ κα
θεζημονβμφκ μπηζηά ηαζ παναζηαηζηά, κα πνμζθαµαάκμοκ πςνζηέξ, ζπδιαηζηέξ ηαζ
πνςµαηζηέξ πθδνμθμνίεξ µε αηνίαεζα ηαζ κα δδιζμονβμφκ µε αοηέξ κμδηζηέξ εζηυκεξ. Νηδ
ζοκέπεζα, µπμνμφκ αοηέξ κα ηζξ εηθνάζμοκ µε ανπζηεηημκζηέξ ηαηαζηεοέξ ηαζ εζηαζηζηέξ
ζοκεέζεζξ. Νε αοηά ηα άημµα, ηαζνζάγμοκ δζδαηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο αλζμπμζμφκ
επμπηζηέξ πνμζεββίζεζξ, υπςξ είκαζ μζ εκκμζμθμβζημί πάνηεξ ηαζ ηάεε άθθδ µμνθή
βναθζηχκ ακαπαναζηάζεςκ. Γ ζπμοδαζυηδηα ηδξ πςνζηήξ κμδµμζφκδξ είκαζ µεβαθφηενδ
απυ υ,ηζ ηδξ ακαβκςνίγεηαζ ζοκήεςξ, ηαεχξ απμηεθεί µαγί µε ηδ βθςζζζηή ηζξ δφμ ηφνζεξ
πδβέξ πθδνμθυνδζδξ (Cassata, 2016). Γίκεηαζ θακενυ, θμζπυκ, πςξ μζ εκκμζμθμβζημί πάνηεξ
δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ ιαεδηέξ κα πνμζεββίζμοκ ηδ βκχζδ ιε πζμ ελαημιζηεοιέκμ
ηνυπμ, ηαηαθθδθυηενμ βζα ημκ πνμζςπζηυ ημοξ ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ ακηίθδρδξ.
Ξαοηυπνμκα, δ εκκμζμθμβζηή πανημβνάθδζδ απμηεθεί ααζζηυ ιεηαβκςζηζηυ
ενβαθείμ, ηαεχξ εκεαννφκεζ ημκ ιαεδηή ιέζα απυ ηδκ μπηζημπμίδζδ ηδξ ζηέρδξ ημο κα
ακανςηδεεί ζε ζπέζδ ιε ημ ηζ βκςνίγεζ. Εαηά ηδκ οθμπμίδζδ ημο πάνηδ είκαζ απαναίηδημ
κα θάαεζ απμθάζεζξ ζε ζπέζδ ιε ημκ ηνυπμ πμο εα ζοκδέζεζ ηδκ πνμδβμφιεκδ βκχζδ ιε
υθα ηα κέα ζημζπεία (Cassata, 2006). Αζδζηυηενα, ιέζα απυ αοηή ηδ δζαδζηαζία επζθέβεζ,
πανειααίκεζ δοκαιζηά, ηνμπμπμζχκηαξ πνμδβμφιεκεξ επζθμβέξ ημο, ιε ζηυπμ ηδ
δδιζμονβία ηαηαθθδθυηενςκ ηαζ πζμ ηαηακμδηχκ ζοκάρεςκ βζα ημκ ίδζμ. Κ ίδζμξ
επμιέκςξ παναηδνεί ηζξ αθθαβέξ πμο πνμηαθμφκηαζ ζηδ δυιδζδ ηδξ βκχζδξ ιε ηδκ
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πάνμδμ ημο πνυκμο ηαζ απμηηά επίβκςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ιάεδζδξ. Νε αοηυ ημ πθαίζζμ, μ
ίδζμξ έπεζ ηαθφηενμ έθεβπμ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ημο πνμζθένεηαζ δ
δοκαηυηδηα κα αοημκμιδεεί (Ηαηζαββμφναξ, 2001).
5. Δηδαθηηθό Ριηθό
Ξμ οθζηυ πμο αλζμπμίδζακ μζ ιαεδηέξ ήηακ ηα ζπυθζα ημο δζδαηηζημφ εβπεζνζδίμο ςξ πνμξ
ημοξ ζηίπμοξ 369-529 ηδξ Μαρςδίαξ Β΄, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ ζδιεζχζεζξ
ηαηά ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ ζηδ ζπμθζηή αίεμοζα.









6. Ναξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ-Πα δηδαθηηθά βήκαηα
Γ πανμφζα δζδαηηζηή πνυηαζδ απμηεθεί ηδκ ηεθεοηαία θάζδ, ιε ηδκ μπμία
μθμηθδνχκεηαζ δ δζδαζηαθία ηςκ ζηίπςκ 369-529 απυ ηδ Μαρςδία Β. Νοβηεηνζιέκα,
οπάβεηαζ ζηδ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ηςκ ιαεδηχκ. Γ δζδαζηαθία ηδξ εκυηδηαξ
μθμηθδνχεδηε ζε δζάζηδια 6 δζδαηηζηχκ ςνχκ ιε αάζδ ηζξ ανπέξ ηδξ ενιδκεοηζηήξ
πνμζέββζζδξ. Ηεηά ημ πέναξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ςνχκ αημθμοεήεδηε δ ελήξ δζαδζηαζία:
Α΄ Φάζε (1 δηδαθηηθή ψξα)
Κζ ιαεδηέξ ελμζηεζχκμκηαζ ιε ηδκ έκκμζα «εκκμζμθμβζηυξ πάνηδξ». Γ δζδάζημοζα ελδβεί ημ
πενζεπυιεκμ ηδξ έκκμζαξ ζε εεςνδηζηυ πθαίζζμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πνμαάθθεζ εζηυκεξ ηαζ
παναδείβιαηα εκκμζμθμβζηήξ πανημβνάθδζδξ. Αζηζάγεζ ζηδκ ακάδεζλδ ηςκ ζπέζεςκ, ζηδ
ζδιαζία ηςκ πνςιάηςκ ηαζ ζηα δζαθμνεηζηά είδδ εκκμζμθμβζηχκ πανηχκ. Νηδ ζοκέπεζα,
βίκεηαζ ζογήηδζδ ζηδκ ηάλδ ζπεηζηά ιε ηδκ ακάδεζλδ ηδξ ηεκηνζηήξ έκκμζαξ ή ηςκ
ηεκηνζηχκ εκκμζχκ, μζ μπμίεξ εα ιπμνμφζακ κα απμηεθέζμοκ ηδκ αθμνιή βζα ηδ
δδιζμονβία ημο πάνηδ. Ώημθμοεείηαζ δ ιέεμδμξ ημο ηαηαζβζζιμφ ζδεχκ (brainstorming),
ηαηά ηδκ μπμία υθεξ μζ επζθμβέξ ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ αζηζμθμβμφκηαζ.
Β’ Φάζε (1 δηδαθηηθή ψξα)
Κζ ιαεδηέξ ιεηαααίκμοκ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ημο ενβαζηδνίμο οπμθμβζζηχκ, υπμο
ένπμκηαζ ζε πνχηδ επαθή ιε ημ δθεηηνμκζηυ πενζαάθθμκ ημο θμβζζιζημφ text2mindmap. Γ
δζδάζημοζα δίκεζ ηάπμζεξ πνχηεξ μδδβίεξ πνήζεζξ ημο θμβζζιζημφ ηαζ μζ ιαεδηέξ
εκεαννφκμκηαζ κα πεζναιαηζζημφκ εθεφεενα, χζηε κα ελμζηεζςεμφκ. Νηδ δζάνηεζα αοηήξ
ηδξ θάζδξ μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα ζοκενβαζημφκ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ, πνμηεζιέκμο
κα δζεοημθοκεεί δ δζαδζηαζία εηιάεδζδξ ηαζ κα είκαζ πζμ εοπάνζζηδ βζα ημοξ ίδζμοξ.
Γ΄ Φάζε (4 δηδαθηηθέο ώξεο)
Κζ ιαεδηέξ δδιζμονβμφκ ημκ πάνηδ ζε αημιζηά ζημ ενβαζηήνζμ ημο ζπμθείμο. ΐαζζγυιεκμζ
ηυζμ ζηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ ζδιεζχζεζξ, υζμ ηαζ ζηα ζπυθζα ημο ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο,
ηαθμφκηαζ κα πανμοζζάζμοκ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ ζδέεξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζηδ Μαρςδία
Β΄, ζημοξ πνμακαθενυιεκμοξ ζηίπμοξ. Κζ ιαεδηέξ επζθέβμοκ μζ ίδζμζ ακ ηεθζηά μ πάνηδξ
ημοξ εα έπεζ ιία ηεκηνζηή ζδέα ή παναπάκς ηαζ μνβακχκμοκ ημ οθζηυ ημοξ.
Δ΄ Φάζε (2 δηδαθηηθέο ώξεο)
Λναβιαημπμζείηαζ δ πανμοζίαζδ ηςκ ενβαζζχκ απυ ημοξ ιαεδηέξ. Εαεέκαξ επζζδιαίκεζ
ημκ/ημοξ ηεκηνζηυ/μφξ άλμκα/εξ πμο επέθελε ηαζ αζηζμθμβεί ηδκ επζθμβή ημο. Ώκαδεζηκφεζ
ηζξ ζοκδέζεζξ ηαζ δέπεηαζ ενςηήζεζξ βζα ηδκ ενβαζία ημο. Ξυζμ δ δζδάζημοζα υζμ ηαζ μζ
οπυθμζπμζ ιαεδηέξ πανέπμοκ ακαηνμθμδυηδζδ ζηδνζγυιεκμζ ζηα αηυθμοεα ζημζπεία:
αηνίαεζα ηαζ μνευηδηα πενζεπμιέκμο, πνςημηοπία, αζζεδηζηυ απμηέθεζια.

7. Αμηνιόγεζε
Κζ κμδηζημί πάνηεξ αλζμπμζήεδηακ ζηδκ πανμφζα δζδαηηζηή πνυηαζδ ςξ ενβαθείμ
αλζμθυβδζδξ ηςκ ιαεδηχκ. Γ δναζηδνζυηδηα αοηή ένπεηαζ κα μθμηθδνχζεζ ηδ
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δζδαζηαθία ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ εκυηδηαξ, πανέπμκηαξ ηδκ εοηαζνία ζημοξ ιαεδηέξ κα
απμηηήζμοκ ζοκμθζηή εεχνδζδ αοηχκ πμο δζδάπεδηακ αθθά ηαζ ζημκ εηπαζδεοηζηυ κα
θάαεζ ζαθή ακαηνμθμδυηδζδ ζε ζπέζδ ιε ημκ ααειυ ηαηακυδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ημο. Ώπυ
ηδ ζοκμθζηή δζαδζηαζία, πανμοζίαζδ-ιεθέηδ ημο παναβυιεκμο οθζημφ, πνμέηορακ μζ
αηυθμοεεξ παναηδνήζεζξ.
Εαηά ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ πανηχκ μζ ιαεδηέξ είπακ θζβμζηέξ απμνίεξ βζα ημ ηεπκζηυ
ιένμξ πμο αθμνμφζε ηδ θεζημονβία ημο θμβζζιζημφ. Ηάθζζηα, μζ πενζζζυηενεξ επζθφμκηακ
απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ. Κζ ίδζμζ αθζένςζακ βζα ηδ δδιζμονβία ημο πάνηδ 4 χνεξ ζημ
ενβαζηήνζμ ηςκ οπμθμβζζηχκ, υιςξ ανηεημί δμφθερακ ηαζ απυ ημ ζπίηζ εκχ υθμζ
ηαηάθενακ κα παναδχζμοκ ηδκ ενβαζία ημοξ ειπνυεεζια. Νε ζπεηζηυ θφθθμ αλζμθυβδζδξ
ηδξ υθδξ δζαδζηαζίαξ, ανηεημί ιαεδηέξ ηαηέβναρακ πςξ εα πνμηζιμφζακ κα είπακ
οθμπμζήζεζ ηδκ ενβαζία ιε παναδμζζαηυ ζπεδζαζιυ, ηαεχξ εεχνδζακ πςξ ημ θμβζζιζηυ
text2mindmap ακ ηαζ ήηακ εφημθμ ζηδ πνήζδ, ςζηυζμ, ημοξ πενζυνζγε ζπεδζαζηζηά.
Λνάβιαηζ, ζε ιεθθμκηζηή ακηίζημζπδ ενβαζία εα ιπμνμφζακ κα αλζμπμζδεμφκ ηαζ άθθα
θμβζζιζηά πμο πανέπμοκ πενζζζυηενεξ δοκαηυηδηεξ
ξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ ημο πάνηδ, μζ ιαεδηέξ αλζμπμίδζακ απμηθεζζηζηά ηζξ
πνμζςπζηέξ ημοξ ζδιεζχζεζξ ηαζ δεκ εκέηαλακ παναηδνήζεζξ ημο αζαθίμο ή πνυζεεηεξ
πθδνμθμνίεξ. ΐεααίςξ, μ πθμφημξ ηςκ ζδιεζχζεχκ ημοξ ηαευνζζε ηαζ ηδκ πμζυηδηαπθδνυηδηα ημο πενζεπυιεκμο ζηδκ ενβαζία ημοξ. Λμθθμί ιαεδηέξ, δδθαδή, μζ μπμίμζ δεκ
ήηακ ανηεηά ζοβηεκηνςιέκμζ ζημ ιάεδια ηαζ μνβακςιέκμζ, δεκ είπακ επανηέξ οθζηυ. Γ
έθθεζρδ αοηή, μοζζαζηζηά μπηζημπμζήεδηε ηαζ έβζκε αζζεδηή ηαζ ζημοξ ίδζμοξ.

Γηθόλα 1

Λανάθθδθα, δ ιεθέηδ ηςκ πανηχκ, επζαεααίςζε ηζξ βεκζηυηενεξ επζζηδιμκζηέξ
παναηδνήζεζξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ δοζημθίεξ ηδξ πανημβνάθδζδξ. Λζμ ζοβηεηνζιέκα, πμθθμί
ιαεδηέξ δεκ ιπμνμφζακ κα εζηζάζμοκ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πνςηυηοπεξ ζδέεξ πμο εα
απμηεθμφζακ ημοξ ηεκηνζημφξ ηυιαμοξ ημο πάνηδ ημοξ. Βδημφζακ επίιμκα κα ημοξ δμεεί
ηαηεφεοκζδ ηαζ υηακ αημφζηδηακ ηάπμζεξ πνμηάζεζξ απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ,
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οζμεεηήεδηακ πςνίξ δεφηενδ ζηέρδ, ηαεχξ ημοξ επέηνεπε κα πνμπςνήζμοκ πζμ εφημθα
ηδκ ενβαζία ημοξ. Νε ανηεημφξ πάνηεξ, επμιέκςξ, εα παναηδνήζεζ ηακείξ υηζ μζ πζμ ζοπκμί
ηυιαμζ είκαζ ηα πνυζςπα ηδξ εκυηδηαξ, ηα μπμία παναηηδνίγμκηαζ ςξ ηφνζα ηαζ
δεοηενεφμκηα, εκχ ζοπκά ηίεεηαζ ςξ ηεκηνζηή έκκμζα μ ηίηθμξ «Μαρςδία Β‘».

Γηθόλα 2
Φαίκεηαζ, δδθαδή, πςξ οπάνπεζ απμοζία πνςημηοπίαξ ηαζ πνςημαμοθίαξ ζε ζπέζδ
ιε ηδκ εφνεζδ ηαζ επζθμβή ηδξ ηεκηνζηήξ ηαηεοεοκηήνζαξ ζδέαξ ή ηςκ ηυιαςκ πμο
δζαιμνθχκμοκ ημκ πάνηδ. Νε άθθεξ πενζπηχζεζξ, ιάθζζηα, μζ ηαηαβναθέξ δεκ
ακαδεζηκφμοκ έκκμζεξ ηαζ ζοζπεηζζιμφξ αθθά απθή απμηφπςζδ ζηίπςκ ή μκμιάηςκ. Ήηακ
επμιέκςξ πενζζζυηενμζ πθδνμθμνζαημί, πανά επελδβδιαηζημί, παναηήνδζδ δ μπμία έπεζ
ήδδ επζζδιακεεί ζε ζπεηζηή αζαθζμβναθία (Cañas, A. J. & Novak, J. D., 2006).
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Γηθόλα 3
Νε αοηυ ημ ζδιείμ, ςζηυζμ, πνεζάγεηαζ κα επζζδιακεεί υηζ μζ ιαεδηέξ ηαθμφκηακ κα
μνβακχζμοκ ηαζ κα δμιήζμοκ ηζξ ζδιεζχζεζξ ημο βζα ιζα εονεία εκυηδηα, ιε πμζηίθεξ
πθδνμθμνίεξ, δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία δεκ είπακ ελμζηεζςεεί ζημ πανεθευκ. Θα ήηακ
πζεακχξ απμδμηζηυηενμ, εάκ ζε ιζα ιεθθμκηζηή εθανιμβή δ δζδάζημοζα έδζκε δ ίδζα
ηαηεοεοκηήνζεξ ζδέεξ ζε ιζηνυηενμ εφνμξ φθδξ, χζηε μζ ιαεδηέξ ζηαδζαηά κα ελμζηεζςεμφκ
ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, εθυζμκ έπμοκ αζηδεεί, κα ημοξ γδηδεεί μζ ίδζμζ κα εκενβήζμοκ αοηυκμια
ζε ιζα επακαθδπηζηή εκυηδηα.
Λανάθθδθα, δ δδιζμονβία ηςκ εκκμζμθμβζηχκ πανηχκ πνάβιαηζ απμηάθορε
πανακμήζεζξ ακαθμνζηά ιε ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ. Γζα πανάδεζβια, μζ ιαεδηέξ
ηαηέβναθακ ςξ ηυιαμ ηα εηθναζηζηά ιέζα, υιςξ ζηα οπμζφκμθα ηεθζηά ακαθένμκηακ ζε
αθδβδιαηζηέξ ηεπκζηέξ, βεβμκυξ πμο ακαδεζηκφεζ ηδκ πανακυδζδ ηςκ υνςκ. Άθθμ έκα
πανάδεζβια εθθζπμφξ ηαηακυδζδξ απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ, εκχ ήεεθακ κα πανμοζζάζμοκ
ηδκ δεμβνάθδζδ ηςκ ηεκηνζηχκ πνμζχπςκ, ημο Έηημνα ηαζ ηδξ Ώκδνμιάπδξ,
ακαθένμκηακ ηεθζηά ζε ελςηενζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ ηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ γςήξ
ημοξ. Απμιέκςξ, πνμέηορε ημ ζοιπέναζια πςξ δεκ είπακ ηαηαηηήζεζ εζξ αάεμξ ηδκ έκκμζα
«παναηηδνζζιυξ πνμζχπμο».
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Γηθόλα 4
Άθθδ ιζα δζαπίζηςζδ πμο αλίγεζ κα ζδιεζςεεί αθμνά ζηδκ επζθμβή ηάπμζςκ
ιαεδηχκ κα ιδκ αλζμπμζήζμοκ ημ δθεηηνμκζηυ πενζαάθθμκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο πάνηδ
αθθά ημκ παναδμζζαηυ ηνυπμ ζπεδζαζιμφ. Ώκ ηαζ δ ανπζηή ζηυπεοζδ ήηακ κα αλζμπμζδεεί
ημ θμβζζιζηυ text2mindmap, δυεδηε δ δοκαηυηδηα ζε υπμζμκ επζεοιμφζε κα
δζαθμνμπμζδεεί, ςζηυζμ, αοηυ ημ πμζμζηυ ήηακ ζδζαζηένςξ ιζηνυ (5 άημια απυ ηα 45).
ζηυζμ, ηάπμζμζ ιαεδηέξ πμο αημθμφεδζακ αοηήκ ηδκ επζθμβή, θαίκεηαζ πςξ ζηάεδηακ
ιε ιεβαθφηενδ θεπημιένεζα ζημοξ ζοιαμθζζιμφξ, ήηακ πενζζζυηενμ δδιζμονβζημί ηαζ
πνςηυηοπμζ. Ξμ βεβμκυξ αοηυ εβείνεζ πνμαθδιαηζζιυ ζε ζπέζδ ιε ημ υηζ καζ ιεκ δ
ηεπκμθμβία πανέπεζ πμζηίθα ενβαθεία πμο δζεοημθφκμοκ ηζξ δζαδζηαζίεξ, ςζηυζμ, αοηυ δεκ
ζοκεπάβεηαζ απαναζηήηςξ πμζυηδηα ζημ παναβυιεκμ απμηέθεζια.
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Γηθόλα 5
Νε άθθεξ πενζπηχζεζξ, πνμέηορε δ δζαπίζηςζδ πςξ ακ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ήηακ
ζδζαζηένςξ πθμφζζμ ηαζ παναηηδνζγυηακ απυ επζηοπδιέκδ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηαζ μνευηδηα,
δ απμηφπςζδ αοημφ ηαεζζημφζε ελαζνεηζηά δφζημθδ ηδ ιεθέηδ. Κζ ιαεδηέξ πνεζάζηδηε
ηαηά ηδκ πανμοζίαζή ημοξ κα πςνίζμοκ ημκ πάνηδ ζε ιζηνυηενεξ εκυηδηεξ ηαζ κα
δζαζαθδκίζμοκ ημκ ζοζπεηζζιυ ηςκ εκκμζχκ.

Γηθόλα 6
ΐεααίςξ, ακάιεζα ζηζξ δδιζμονβίεξ ηςκ ιαεδηχκ οπήνλακ ηαζ εηείκεξ μζ μπμίεξ
πανμοζίαγακ ιε ζαθήκεζα ημ πενζεπυιεκμ ηδξ εκυηδηαξ ηαζ αηυια ηαζ ακ δεκ ήηακ
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δδιζμονβζηά. Νφιθςκα ιε ημκ T. Buzan, xαναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ «Ξμ 95 ημζξ
εηαηυ ημο εββνάιιαημο πθδεοζιμφ ηναηά ζδιεζχζεζξ ιε έκα ηνυπμ πμο πνμηαθεί ακία
ηυζμ ζημοξ εαοημφξ ημοξ, υζμ ηαζ ζημοξ άθθμοξ». Γ εκκμζμθμβζηή πανημβνάθδζδ, ιπμνεί
κα απμηεθέζεζ πνήζζιμ ενβαθείμ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ, χζηε κα ηαθθζενβήζεζ ακχηενεξ
βκςζηζηέξ δελζυηδηεξ ζημοξ ιαεδηέξ, ιε ηνυπμ υπζ ιυκμ πζμ δδιζμονβζηυ αθθά ηαζ πμο
ηνμθμδμηεί πνμζςπζηυ κυδια βζα ημοξ ίδζμοξ.
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Νεξίιεςε
Γ παναβςβή θυβμο ηςκ ιαεδηχκ ηδξ ιέζδξ εηπαίδεοζδξ απμηέθεζε ζηυπμ ηδξ
δζδαζηαθίαξ ιαξ ζημ ιάεδια ηδξ κεμεθθδκζηήξ θμβμηεπκίαξ. Γ πνμζπάεεζα αοηή
απμηέθεζε ηδ νίγα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο Ζμβμηεπκζημφ ενβαζηδνίμο Ώκαημθζηήξ Ώηηζηήξ
πμο ζοκεπίγεηαζ ιε επζηοπία έςξ ηαζ ζήιενα. Ώοηυξ μ ίδζμξ πνμαθδιαηζζιυξ βζα ηδκ
άνενςζδ εθθδκζημφ θυβμο ιαξ μδήβδζε ζηδ ζηέρδ ηδξ αλζμπμίδζδξ απμζπαζιάηςκ απυ
θμβμηεπκζηά ηείιεκα (ζφβπνμκςκ ένβςκ- παθαζυηενςκ επμπχκ). Ηε ηδ θμβζηή αοηή δ
θζθακαβκςζία ηαζ δ δδιζμονβζηή βναθή έβζκακ ζηυπμξ ηαζ βζα ημ ιάεδια ηςκ ανπαίςκ
εθθδκζηχκ. Έπμοιε εηπμκήζεζ ακεμθυβζμ-εβπεζνίδζμ πμο, εηηζκχκηαξ απυ ηείιεκα
ιζηνυηενδξ βθςζζζηήξ απυζηαζδξ απυ ηδκ μιζθμφιεκδ κεμεθθδκζηή (π.π. ημο
Λαπαδζαιάκηδ, ημο ΜμΎδδ, η.ά.), ηαηαθήβεζ ζε ηείιεκα ηδξ ανπαίαξ αηηζηήξ δζαθέηημο ηαζ
πενζθαιαάκεζ ηζξ εκυηδηεξ: α. Ηφεμζ βζα γχα ηαζ θοηά, α. Ηοεζημί ήνςεξ ηαζ ηέναηα. Νηδ
ζοβηεηνζιέκδ δζδαηηζηή πνυηαζδ, βίκεηαζ πνμζέββζζδ ηςκ κμδιαηζηχκ αλυκςκ ηςκ
ηεζιέκςκ απυ ημοξ ιαεδηέξ, μζ μπμίμζ ζοιιεηέπμοκ εκενβά ηαζ αζςιαηζηά, βζα κα
βκςνίζμοκ ζδιακηζηά ηείιεκα απυ ηδκ εκυηδηα Ηοεζημί ήνςεξ ηαζ ηέναηα. Δ. κα
επζπεζνήζμοκ κα απακηήζμοκ ζε ενςηήιαηα υπςξ: α)Λμζεξ είκαζ εηείκεξ μζ πμζυηδηεξαλίεξ πμο παναηηήνζγακ έκακ άκενςπμ ζηδκ ανπαζυηδηα ςξ ήνςα. α) Ώπυ ηζ εα
ιπμνμφζε κα κζηδεεί έκαξ ήνςαξ ηαζ κα απμζοιαμθζζηεί ςξ πνυηοπμ; β) Οπάνπμοκ
ζήιενα ήνςεξ; Ξζ είκαζ έκαξ ζφβπνμκμξ ήνςαξ; ΔΔ. κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηδκ εκυηδηα ηδξ
εθθδκζηήξ βθχζζαξ, ανπαίαξ, ιεζαζςκζηήξ ηαζ κέαξ, ιε ηδκ πνμζέββζζδ ηεζιέκςκ απυ
δζαθμνεηζηέξ ζζημνζηέξ πενζυδμοξ αθθά ηαζ κα ιάεμοκ ζηαδζαηά κα ακαβκςνίγμοκ ηαζ κα
απμθαιαάκμοκ ημ λεπςνζζηυ φθμξ ημο ηάεε δδιζμονβμφ, ημ πνμζςπζηυ ημο ζηίβια,
ηαεχξ ηαζ ημ ηθίια ηδξ επμπήξ πμο ημκ βέκκδζε. ΔΔΔ. κα ζογδηήζμοκ ηζξ ζοκάθεζεξ πμο
έπμοκ ηα ηείιεκα ιε ημ εζηαζηζηυ οθζηυ πμο ηα πθαζζζχκεζ ηαεχξ ηαζ ιε κευηενα πμζδηζηά
ένβα ηδξ ίδζαξ εειαηζηήξ. Ξέθμξ, κα παναβάβμοκ δζηυ ημοξ θυβμ. IV. κα θεζημονβήζεζ υθδ
αοηή δ δζαδζηαζία ηδξ ακάβκςζδξ ηαζ ηνζηζηήξ επελενβαζίαξ ηςκ ηεζιέκςκ ηδξ εκυηδηαξ
βζα κα λεδζπθχζεζ ημκ ιαβζηυ ηυζιμ ημο αζαθίμο, κα θεζημονβήζεζ δδθαδή ςξ έκαξ μδδβυξ
θζθακαβκςζίαξ.
Θέμεηο-θιεηδηά: εηπαίδεοζδ, εβπεζνίδζα, θμβμηεπκία.

1.Γηζαγσγή
1.1.Οχιιεςε θαη ζεσξεηηθφ πιαίζην
Ξμ πνμηεζκυιεκμ ζεκάνζμ ηζκείηαζ ζημοξ άλμκεξ ημονυιαμο ηδξ βθςζζζηήξ
εηπαίδεοζδξ (Εμοηζμβζάκκδξ, 2012),ηαεχξ εέηεζ ςξ ζηυπμ ηδκ ακάπηολδ ηδξ
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ηνζηζηήξ ζηέρδξ. Αθανιυγμκηαζ μζ παζδαβςβζηέξ ανπέξ ηδξ αζςιαηζηυηδηαξ ηαζ
ηδξ αοηεκένβεζαξ, εκχ ηαε‘ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο ζεκανίμο μζ ιαεδηέξ «επζθφμοκ»
έκα πνυαθδια, πμο έπεζ ηεεεί ιε ηδ ιμνθή (δζθδιιαηζημφ) ενςηήιαημξ.
Απζδζχηεηαζ, επίζδξ, δ ακαηαθοπηζηή ιάεδζδ ηαζ δ δδιζμονβία ηαζ ακάβκςζδ
πμθθαπθχκ ηεζιέκςκ (Cope & Kalantzis, 2000 / Kress&vanLeeuwen, 2001). Κ
δάζηαθμξ παναιέκεζ ηαεμδδβδηήξ ηαζ δζαιεζμθααδηήξ ηδξ βκχζδξ. (Vygotsky, L.
S.)
Νημ πθαίζζμ ηδξ δζενεφκδζδξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ηαζκμημιίαξ πνμζεββίγμοιε ηδκ
ανπαία αηηζηή δζάθεηημ ιε ηδκ πνμζδμηία κα μδδβδεμφκ μζ ιαεδηέξ:
ζηδκ πνυζθδρδ ηδξ ζοκέπεζαξ ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ.
ζηδκ μιαθή ηαζ ζηαδζαηή ημοξ βκςνζιία ιε ημκ ανπαίμ εθθδκζηυ θυβμ.
ζηδ αζςιαηζηή πνμζέββζζδ ημο πανεθευκημξ υπςξ αοηυ απμηοπχκεηαζ ιέζα απυ
ηδκ πνμζςπζηή ιαηζά ηάεε ζοββναθέα.
ζηδκ αζζεδηζηή ακηαπυηνζζδ ηαζ ηαθθζένβεζα.
1.2.Ιέζνδνο δηδαζθαιίαο
Εαεανά ηεζιεκμηεκηνζηή ηαζ μιαδμζοκενβαηζηή.
Νηδκ πανμφζα πνυηαζδ επζδζχηεηαζ μζ ιαεδηέξ / ηνζεξ :
Θα αζηδεμφκ ζημκ βναπηυ ηαζ ζημκ πνμθμνζηυ θυβμ.
Θα ακηζθδθεμφκ ηδ ζδιαζία ηδξ εηθναζηζηήξ ακάβκςζδξ αθθά ηαζ ηδξ ιδ
θεηηζηήξ επζημζκςκίαξ.
Θα αζηδεμφκ ζηζξ έκκμζα ηδξ πεζεμφξ ιε θμβζηά επζπεζνήιαηα.
Θα δζαιμνθχκμοκ ημ φθμξ ημο θυβμο ημοξ ακάθμβα ιε ηδκ πενίζηαζδ
επζημζκςκίαξ.
Θα ελμζηεζςεμφκ ιε ημκ ανπαία εθθδκζηή βθχζζα ιε δζανηείξ παναπμιπέξ ζηδκ
ηαεμιζθμοιέκδ. Θα εηηζιήζμοκ έηζζ ηδκ ανπαία εθθδκζηή βθχζζα ςξ θμνέα
πκεοιαηζηήξ δδιζμονβίαξ ηαζ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ υηζ απμηεθεί ηδκ αθεηδνία
ηδξ κεμεθθδκζηήξ, ζε ιζα πνμζπάεεζα εκίζποζδξ ηδξ βθςζζζηήξ ημοξ
αοημβκςζίαξ. Θα ηαηακμήζμοκ ημκ ζοζηδιζηυ παναηηήνα ηδξ βθχζζαξ, ςξ
μθυηδηαξ πμο απμηεθείηαζ απυ απυθοηα αθθδθελανηχιεκα ζημζπεία.
Ζαιαάκμκηαξ οπ‘ υρζκ ηαζ ημοξ βεκζημφξ ζηυπμοξ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ
(http://ebooks.edu.gr/info/cps/5deppsaps_ArxaionEllinikon.pdf)υπςξ επίζδξ ηαζ
ημοξ «ζηυπμοξ ηδξ ακαδζάνενςζδξ ηαζ ελμνεμθμβζζιμφ ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ» (139-2016):
Ξμ ζοκηαηηζηυ κμείηαζ ςξ έκα επζηναπέγζμ παζπκίδζ θμβζηήξ, ενςηήζεςκ ηαζ
μνεχκ απακηήζεςκ
Κζ ιαεδηέξ ηαηακμμφκ ημ κεοναθβζηυ νυθμ ημο νήιαημξ ιέζα ζηδκ πνυηαζδ.
Ξα παζδζά δζενεοκμφκ ηαζ ακαηαθφπημοκ, ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο θζθμθυβμο πχξ
ζοκδέμκηαζ δ βναιιαηζηή ιε ημ ζοκηαηηζηυ, πχξ ζοκδέεηαζ δ ιμνθή ιε ημ
πενζεπυιεκμ.
1.3.Γξακκαηηζκνί
Νημ πανυκ ζεκάνζμ ακαιέκεηαζ μζ ιαεδηέξ / ιαεήηνζεξ :
Θα ακαγδημφκ πθδνμθμνίεξ ζημ δζαδίηηομ ηαζ κα ζηαπομθμβμφκ αοηέξ πμο
ηαζνζάγμοκ ζηα γδημφιεκα ηςκ αζηήζεςκ.Έηζζ εα έπμοκ ηδκ εοηαζνία:
α) κα ακαπηφλμοκ ηζξ δελζυηδηεξ ζηδ πνήζδ ηςκ ΞΛΑ ηα κα θένμοκ εζξ πέναξ ιζα
δναζηδνζυηδηα
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α) κα βκςνίζμοκ ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο ημοξ πνμζθένμοκ ακμζπηά ανπαζμβκςζηζηά
πενζαάθθμκηα, υπςξ δ Λφθδ βζα ηδκ Αθθδκζηή Γθχζζα.
Θα πνμζεββίγμοκ ηα εέιαηα πμο πενζέπμκηαζ ζηα οπυ ιεθέηδ ηείιεκα απυ
δζαθμνεηζηέξ μπηζηέξ βςκίεξ.
Θα ακαπηφλμοκ δελζυηδηεξ μνβάκςζδξ, ηαλζκυιδζδξ ηαζ ιεηάδμζδξ
πθδνμθμνζχκ ζημοξ άθθμοξ ιε ηνυπμ εθηοζηζηυ ηαζ ηαηακμδηυ.
Θα δζαηοπχκμοκ ηεηιδνζςιέκεξ ημπμεεηήζεζξ βναπηχξ ή/ηαζ πνμθμνζηχξ.
Θα ειπθαημφκ ζε δζαδζηαζίεξ ζφβηνζζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ημο οθζημφ αθθά ηαζ ημο
παναβυιεκμο απυ ημοξ ίδζμοξ ηεθζημφ πνμσυκημξ.
Θα παναηδνήζμοκ ένβα ηέπκδξ ηαζ άθθα ηείιεκα θμβμηεπκζηά ηαζ κα ηα
ζοζπεηίζμοκ ιε εέιαηα πμο επελενβάγμκηαζ ζηδκ εκυηδηα.
1.4.Δηδαθηηθέο πξαθηηθέο
Απζδζχηεηαζ δ ακάπηολδ βκςζηζηχκ αθθά ηαζ ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ, χζηε κα
επζηοβπάκεηαζ δ μιαθή πνμζανιμβή ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ μιαδζηή γςή ηδξ ηάλδξ
ηαζ δ ακάθδρδ ζοβηεηνζιέκςκ νυθςκ ηαζ πνςημαμοθζχκ, υπμο απαζηείηαζ.
Νηυπμξ είκαζ μζ ιαεδηέξ κα ακαπηφλμοκ δελζυηδηεξ ζοκενβαζίαξ ηαζ ηνζηζηήξ
ζηέρδξ. Θα ιάεμοκ κα αημφκ ηζξ απυρεζξ ή ηαζ ηζξ πθδνμθμνίεξ ηςκ άθθςκ, κα
ηζξ ζοιπθδνχκμοκ ή ηαζ κα δζαθμνμπμζμφκηαζ ηεηιδνζςιέκα ηαζ κα παίνκμοκ
εέζδ ζε έκα ενχηδια πμο ηίεεηαζ .
2. Θεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηεο πξόηαζεο
2.1.Αθεηεξία
Ξμ ζοβηεηνζιέκμ ζεκάνζμ ζημπεφεζ κα θεζημονβήζεζ ζοιπθδνςιαηζηά ζηδκ
ηαηακυδζδ ημο ανπαίμο ηεζιέκμο ηαζ κα πνμπςνήζεζ έκα αήια παναπένα, απυ ηδ
κμδιαηζηή απυδμζδ ζηδκ επελενβαζία ηαζ ζημκ ενιδκεοηζηυ ζπμθζαζιυ ηςκ
εειάηςκ/εκκμζχκ. Γζα ημ ζηυπμ αοηυ ειπθέημκηαζ ηείιεκα, υπζ ιυκμ απυ ηδκ
ανπαία εθθδκζηή βναιιαηεία αθθά ηαζ ιεηαβεκέζηενςκ επμπχκ.
2.2.Αμηνπνίεζε ησλ ΠΝΓ
Ξμ ζοβηεηνζιέκμ ζεκάνζμ πανέπεζ ζημοξ ιαεδηέξ ηδ δοκαηυηδηα κα αλζμπμζήζμοκ
δδιζμονβζηά ρδθζαηά πενζαάθθμκηα, πμο εκζζπφμοκ ηδκ μοζζαζηζηή δζενεφκδζδ
ζημ Δζαδίηηομ βζα ηδ ζοθθμβή πθδνμθμνζαημφ οθζημφ ημ μπμίμ είκαζ απαναίηδημ
βζα ηδκ εηπυκδζδ ηςκ πνμηεζκυιεκςκ δναζηδνζμηήηςκ.Κζ ηεθζηέξ ενβαζίεξ ιε
ιμνθή πμθοηνμπζηχκ ηεζιέκςκ (πανμοζζάζεζξ, αίκηεμ, ιμοζζηή, εζηαζηζηά,
πμζδηζηυ ή πεγυ ηείιεκμ, εζηυκα), ακανηχκηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ ηάλδξ,
ηαεζζηχκηαξ ημοξ ίδζμοξ ημζκυηδηα ιάεδζδξ. Απμιέκςξ, ακαπηφζζμοκ βκςζηζηέξ
δελζυηδηεξ ορδθμφ επζπέδμο ηαζ ελμζηεζχκμκηαζ ιε ημ πεζνζζιυ ημο δθεηηνμκζημφ
οπμθμβζζηή.
Ξα ρδθζαηά πενζαάθθμκηα πμο αλζμπμζμφκηαζ ζε υθεξ ηζξ θάζεζξ ημο ζεκανίμο
είκαζ: 1) δ Γναιιαηζηή ηδξ Θέαξ Αθθδκζηήξ Γθχζζαξ (Ώ΄, ΐ΄, Γ΄ Γοικαζίμο), 2)
www.lexigram.gr/lex/enni/ανπαία, 3) δ Λφθδ βζα ηδκ Αθθδκζηή Γθχζζα, 4) ημ
Νοκηαηηζηυ ηδξ Ώνπαίαξ Αθθδκζηήξ Γθχζζαξ (Ώ΄, ΐ΄, Γ΄ Γοικαζίμο), 5) Ώζζχπμο
Ηφεμζ [πδβή: ΐζηζεήηδ],6) el.wikipedia.org/wiki ηαζ
7) Ἀκεμθυβζμκ ηεζιέκςκ ἀπὸ
ηὴκ ἀνπαία, ιεζαζςκζηή ηαὶ θυβζα πανάδμζδ ηῆξ ἑθθδκζηῆξ βθχζζαξ (ΞζίβηαΦενεκηίκμο).
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3. Φάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο
3.1. Ξμ πνμηεζκυιεκμ δζδαηηζηυ ζεκάνζμ πενζθαιαάκεζ ηνεζξ θάζεζξ:
Ώ΄ Φάζδ: - Εμζκυ Φφθθμ Ανβαζίαξ: Λνχηδ πνμζπέθαζδ ηςκ ηεζιέκςκ
Γ πνχηδ θάζδ δζανηεί δφμ δζδαηηζηέξ χνεξ ηαζ πναβιαημπμζείηαζ ζηδκ αίεμοζα
δζδαζηαθίαξ. Κ εηπαζδεοηζηυξ ανπζηά εκδιενχκεζ ημοξ ιαεδηέξ βζα ηζξ θάζεζξ
οθμπμίδζδξ ημο ζεκανίμο, ημκ ηνυπμ ενβαζίαξ ημοξ ηαζ ημοξ επζδζςηυιεκμοξ
ζηυπμοξ ηήξ οπυ ιεθέηδκ εκυηδηαξ. Έπεζ ήδδ θνμκηίζεζ κα εβηαηαζηήζεζ ζημκ
οπμθμβζζηή ημ ημζκυ βζα υθμοξ θφθθμ ενβαζίαξ ηαεχξ ηαζ ηα ηείιεκα πνμξ
επελενβαζία χζηε κα ηα πνμαάθθεζ ζημκ δζαδναζηζηυ πίκαηα (ή αζκηεμπνμαμθέα).
ΐ΄ Φάζδ: Ανβαζία ζε μιάδεξ
Γ δεφηενδ θάζδ, πμο πναβιαημπμζείηαζ ζημ ενβαζηήνζμ πθδνμθμνζηήξ, δζανηεί
δφμ δζδαηηζηέξ χνεξ. Κζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα πςνζζημφκ ζε μιάδεξ ηςκ 3-4
αηυιςκ ακάθμβα ιε ηδκ πνμηίιδζή ημοξ ηαζ μ δάζηαθμξ θνμκηίγεζ ζε ηάεε
μιάδα κα οπάνπεζ έκαξ ημοθάπζζημκ ιαεδηήξ ελμζηεζςιέκμξ ιε ηδ πνήζδ ηςκ
οπμθμβζζηχκ. Ώπαναίηδηδ πνμτπυεεζδ είκαζ δ ελαζθάθζζδ εκυξ δθεηηνμκζημφ
οπμθμβζζηή βζα ηάεε μιάδα ιε ζφκδεζδ ζημ δζαδίηηομ, χζηε μζ ιαεδηέξ κα έπμοκ
πνυζααζδ ζε ρδθζαηέξ πδβέξ ηαζ κα ιπμνμφκ κα αζπμθδεμφκ ιε ηζξ
πνμηεζκυιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ. Νε υθεξ ηζξ μιάδεξ δίκμκηαζ ηα πέκηε θφθθα
ενβαζίαξ.
Κ εηπαζδεοηζηυξ αζηεί αμδεδηζηυ ηαζ εκζζποηζηυ νυθμ.
Γ πνχηδ μιάδα ιεθεηά ημοξ ιφεμοξ πμο ακαθένμκηαζ ζημκ Γναηθή ηαζ ηαθείηαζ
κα πανμοζζάζεζ ζε πνμθμνζηυ θυβμ ημκ πνχημ ιφεμ ηαζ κα ακαθφζεζ ημκ
δεφηενμ. Ηε ημκ ηνυπμ αοηυ ηα παζδζά αζημφκηαζ ηαηυπζκ ιεθέηδξ ζημκ
πνμθμνζηυ πνμζπεδζαζιέκμ θυβμ.
Γ δεφηενδ μιάδα ακαθαιαάκεζ κα ακαθφζεζ ημκ νυθμ ημο Γναηθή ιεθεηχκηαξ
ημοξ δομ ιφεμοξ πμο ακαθένμκηαζ ζε πενζζηαηζηά ηαεμνζζηζηά βζα ηδ γςή ημο.
Νηδ ζοκέπεζα ηα παζδζά ακαγδημφκ ζημζπεία βζα ημ αίμ ημο Ώζζχπμο ζηδκ
ζζημζεθίδα πμο ημοξ έπεζ οπμδείλεζ μ ηαεδβδηήξ ημοξ ηαζ ηάκμοκ ηζξ
ηαεμνζζιέκεξ ακηζζημζπίζεζξ. Ηε αοηυ ημκ ηνυπμ μζ ιαεδηέξ/-ηνζεξ ιαεαίκμοκ κα
ακαγδημφκ πθδνμθμνίεξ ζημ δζαδίηηομ ηαζ πανάθθδθα κα ηζξ επελενβάγμκηαζηαζ
κα ηζξ απμδίδμοκ βναπηχξ ιε ηνυπμ ζοκμπηζηυ.
Γ ηνίηδ μιάδα παναηδνεί ηζξ οθμθμβζηέξ ηαζ κμδιαηζηέξ αθθαβέξ πμο ιπμνεί κα
επζθένεζ ζημ ηείιεκμ δ αθθαβή ημο πνυκμο ημο νήιαημξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα
εκημπίγεζ ηδκ πζμ ηνίζζιδ ζηζβιή ηςκ ηεζιέκςκ ηαζ ηδκ ακαδεζηκφεζ ιέζα απυ ιζα
παβςιέκδ εζηυκα. Έηζζ ηα παζδζά ζοκεζδδημπμζμφκ ιε ηνυπμοξ αζςιαηζημφξ ηδ
ζφκδεζδ ηδξ βναιιαηζηήξ ιε ημ φθμξ ηαζ ηδ ζδιαζία εκυξ ηεζιέκμο.
Γ ηέηανηδ μιάδα δναιαημπμζεί ηδ ζηδκή ζημκ θοιπμ πανμοζζάγμκηαξ ηζξ
εέζεζξ ηαζ ηςκ δομ δνχςκ. Η‘ αοηυ ημκ ηνυπμ ηα παζδζά ιομφκηαζ ζηδκ ηέπκδ
ηδξ πεζεμφξ ιε επζπεζνήιαηα.
Γ πέιπηδ μιάδα παναηδνεί ημ εζηαζηζηυ οθζηυ πμο ηδξ δίκεηαζ ηαζ ημ αλζμπμζεί
ζοκηάζζμκηαξ έκα ηείιεκμ υπμο ηα παζδζά εηεέημοκ ηζξ παναηδνήζεζξ ημοξ.
Ώημθμφεςξ, αλζμπμζμφκ ηνζηζηή ζηέρδ, θακηαζία ηαζ γςβναθζηή ζηακυηδηα βζα
κα απμδχζμοκ ηδ ζηδκή ηδξ ζοκάκηδζδξ ημο Γναηθή ιε ημκ Λθμφημ.
Κ εηπαζδεοηζηυξ ιπμνεί κα αλζμθμβήζεζ ημοξ ιαεδηέξ ημο παναημθμοεχκηαξ ημκ
ααειυ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ ζοκεζζθμνάξ ημοξ ζηδκ επζθμβή, επελενβαζία ηαζ
ηαλζκυιδζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ, πνμηεζιέκμο κα απακηδεμφκ μζ ενςηήζεζξ ημο
θφθθμο ενβαζίαξ,ηαεχξ ηαζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ ηακυκςκ πμο έπμοκ εεζπζζηεί, ημκ
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ααειυ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ πνμζμπήξ ημοξ ζημ πνμξ ελέηαζδ εέια, ημκ ααειυ
ζοκενβαζίαξ ημοξ ιέζα ζηδκ μιάδα, ηζξ δελζυηδηεξ ακαζφκεεζδξ ηαζ εθηοζηζηήξ
πανμοζίαζδξ ημο ανπαίμο ηεζιέκμο η.ά.
Γ΄ Φάζδ: Ώκαθυβζμ- Ανβαζηήνζμ πθδνμθμνζηήξ
Νηδκ ηνίηδ θάζδ δίκεηαζ ημζκυ θφθθμ ενβαζίαξ ηαζ υθμζ ιαγί μζ ιαεδηέξ
ενβάγμκηαζ ζημ ενβαζηήνζμ πθδνμθμνζηήξ βζα ιία έςξ δφμ δζδαηηζηέξ χνεξ. Ξα
παζδζά ακαγδημφκ ζημ δζαδίηηομ ηαζ ιεθεημφκ ηα πμζήιαηα πμο ημοξ οπμδεζηκφεζ
μ ηαεδβδηήξ ημοξ: Αλαγλσζηάθεο Ιαλόιεο, άξεο 1944 (απυζπαζια),
Ξίηζνο Γηάλλεο, Ξσκηνζχλε (απυζπαζια), Γγγνλόπνπινο Nίθνο, Ιπνιηβάξ
(απυζπαζια), Θίημξ Γηάηζμξ, Μη ήξσεο είλαη πάληα επγεληθνί, Μ ζάλαηνο ηνπ
Δηγελή (αθξηηηθφ ηξαγνχδη), Η. Δεκνπιά, Οεκεῖν Ἀλαγλσξίζεσο. Νηδ ζοκέπεζα,
δζενεοκμφκ ηδκ έκκμζα ημο ήνςα ζημ πεεξ ηαζ ζημ ζήιενα ηαεχξ ακαθφμοκ ηα
πμζδηζηά απμζπάζιαηα ηαζ απακημφκ ζηα ενςηήιαηα πμο ημοξ έπμοκ
ηεεεί.Ώλζμθμβμφκηαζ: δ ζηακυηδηα ακάθοζδξ ηαζ ηαηακυδζδξ ηςκ ηεζιέκςκ, δ
δδιζμονβζηή αλζμπμίδζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ βζα ηζξ απακηήζεζξ ζηα ενςηήιαηα
ημο θφθθμο ενβαζίαξ, δ ηνζηζηή ζηέρδ ηςκ ιαεδηχκ.
3.2.Νξνυπφζεζε- πεξηνξηζκνί
Γ δζάνηεζα εθανιμβήξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ζεκανίμο ελανηάηαζ απυ ημ επίπεδμ
ηδξ ανπαζμβκςζίαξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ απυ ηδκ ελμζηείςζή ημοξ ιε ηα δθεηηνμκζηά
ενβαθεία πμο εα πνδζζιμπμζήζμοκ. Γζα κα απμθεοπεμφκ ηοπυκ ηαεοζηενήζεζξ
ζηζξ αζςιαηζηέξ ενβαζίεξ (παβςιέκεξ εζηυκεξ ηαζ δναιαημπμζήζεζξ) αθθά ηαζ βζα
κα ηοθήζεζ απνυζημπηα δ ακαπανάζηαζδ ηδξ ζηδκήξ απυ ημ δζηαζηήνζμ (ΐ΄
Φάζδ), είκαζ ζδιακηζηυ μζ ιαεδηέξ κα αημθμοεμφκ ηζξ μδδβίεξ.
3.3. Νξνέθηαζε ζελαξίνπ
Ξέθμξ, μζ ιαεδηέξ/-ηνζεξ αλζμπμζχκηαξ ημ ηεζιεκζηυ ηαζ εζηαζηζηυ οθζηυ πμο ημοξ
έπεζ δμεεί ηαζ αθμφ ακαγδηήζμοκ ηαζ επζθέλμοκ ζημ δζαδίηηομ ακηίζημζπεξ εζηυκεξ
ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ, δδιζμονβμφκ έκα πμθοηνμπζηυ ηείιεκμ (πεγυ ή πμζδηζηυ)
ιε εέια ημκ ήνς/-ίδα ημο ζήιενα, ημ μπμίμ εα ακανηήζμοκ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο
ζπμθείμο.
Γ δναζηδνζυηδηα αοηή απμαθέπεζ ζηδκ ακάπηολδ βκςζηζηχκ, αζζεδηζηχκ ηαζ
ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ ορδθμφ επζπέδμο, υπςξ δ δδιζμονβζηή θακηαζία, δ
βυκζιδ επζημζκςκία ηαζ δ απμδμηζηή ζοκενβαζία, ηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα
αλζμθμβήζεζ μ δζδάζηςκ παναηδνχκηαξ ηα ζηάδζα ενβαζίαξ ημοξ.
4. Φχιια εξγαζίαο
4.1. Α΄ Φάζε (2 ώξεο)
Ηείκελα: Αἴζσπνο, Ἡξαθιῆο θαὶ Ἀζελᾶ 1,2
Αἴζσπνο, Ἡξαθιῆο θαὶ Νινῦηνο
Αἴζσπνο, ἩξαθιῆοθαὶἈζελᾶ (1)
Δζὰζηεκῆξὁδμῦὥδεοεκ Ἡναηθδξ. Ἰδὼκδὲἐπὶβῆξιήθῳὅιμζυκηζἐπεζνᾶημζοκηνῖραζ.
Ὡξδὲεἶδεδζπθμῦκβεκυιεκμκ,
ἔηζιᾶθθμκἐπέααζκεκ,
ηαὶηῷῥμπάθῳἔπαζεκ.
Ξὸδὲθοζδεὲκεἰξιέβεεμξηὴκὁδὸκἀπέθναλεκ.
Ὁδὲῥίραξηὸῥυπαθμκἵζηαημεαοιάγςκ. Ἀεδκᾶδὲαὐηῷἐπζθακεῖζαεἶπε· Λέπαοζμδέ,
ἄδεθθε,
ημῦηυἐζηζθζθμκεζηίαηαὶἔνζξ·
ἄκηζξαὐηὸηαηαθείπῃἀιάπδημκ,
ιέκεζμἷμκἦκπνῶημκ· ἐκδὲηαῖξιάπαζξμὕηςξμἰδεῖηαζ.
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Ὅηζπᾶζζθακενὸκηαεέζηδηεκ
ὡξαἱιάπαζηαὶἔνζδεξαἰηίαζιεβάθδξαθάαδξὑπάνπμοζζκ.
Αἴζσπνο, ἩξαθιῆοθαὶἈζελᾶ (2)
ΔζὰζηεκῆξὁδμῦὥδεοεκἩναηθῆξ.
Ηήθῳδέηζὅιμζμκηαηὰβῆξηαεήιεκμκἰδὼκἐπεζνᾶημηῷῥμπάθῳζοκηνίαεζκ.
Ξὸδὲ
[ιᾶθθμκ]
δζπθμῦκἀπὸηῆξραφζεςξημῦῥμπάθμοἐβέκεημ.
Ὁδὲιᾶθθμκηῷῥμπάθῳηαὶαὖεζξἔπαζε.
Ξὸδ᾿εἰξιέβεεμξἀνεὲκηὴκὁδὸκημφηῳἀπέθναλε.
ὁδὲῥίραξηὸῥυπαθμκἵζηαημἐηπθδηηυιεκμξ.
Ἀεδκᾶδὲημῦημκἰδμῦζαἔθδ·
ὮἩνάηθεζξ,
παῦζαζεαοιάγςκ·
ηὸβὰνκῦκηὴκἀπμνίακζμζπνμλεκῆζακἡθζθμκεζηίαηαὶἔνζξἐζηίκ.
Ἂκμὖκηζξηαφηδκμἵακεὗνεκἀθήζῃ, ἐπὶιζηνμῦιέκεζ· ἂκδὲιάπεζεαζεέθῃπνὸξηαφηδκ,
μὕηςξἐηιζηνμῦμἰδεῖηαὶεἰξιέβαπνμένπεηαζ.
Αἴζσπνο, ἩξαθιῆοθαὶΝινῦηνο
ἩναηθῆξἰζμεεςεεὶξηαὶπανὰΔζὶἑζηζχιεκμξἕκαἕηαζημκηῶκεεῶκιεηὰπμθθῆξθζθμθ
νμζφκδξἠζπάγεημ. Εαὶ δὴ ηεθεοηαίμο εἰζεθευκημξ ημῦ Λθμφημο, ηαηὰ ημῦ
ἐδάθμοξ ηφραξ ἀπεζηνέραημ αὐηυκ. Ὁ δὲ Βεὺξ εαοιάζαξ ηὸ βεβμκὸξ
ἐποκεάκεημ αὐημῦ ηὴκ αἰηίακ δζ᾿ ἣκ πάκηαξ ημὺξ δαίιμκαξ πνμζαβμνεφζαξ
ἀζιέκςξ ιυκμκ ηὸκ Λθμῦημκ ὑπμαθέπεηαζ. Ὁ δὲ εἶπεκ· Ἀθθ᾿ ἔβςβε δζὰ ημῦημ
αὐηὸκ ὑπμαθέπμιαζ ὅηζ παν᾿ ὃκ ηαζνὸκ ἐκ ἀκενχπμζξ ἤιδκ, ἑχνςκ αὐηὸκ ὡξ ἐπὶ
ηὸ πθεῖζημκ ημῖξ πμκδνμῖξ ζοκυκηα.
Ὁ θυβμξ θεπεείδ ἂκ ἐπ᾿ ἀκδνὸξ πθμοζίμο ιὲκ ηὴκ ηφπδκ,
πμκδνμῦ δὲ ηὸκ ηνυπμκ.
Ζ. Εξαθιήο-ε θαηαιπηηθή δύλακε ηεο έξηδαο
Αἴζσπνο, Ἡξαθιῆο θαὶ Ἀζελᾶ 1,2 (Γζα ιζα πνχηδ πνμζέββζζδ)

Πα αληαλαθιαζηηθά ηνπ ήξσα
Ξζ ακηζπνμζςπεφεζ ςξ ιοεμθμβζηυ πνυηοπμ μ Γναηθήξ; Λχξ θαίκεηαζ αοηυ ζηα
ηείιεκα 1 ηαζ 2;
Λμζεξ είκαζ μζ πνχηεξ ημο ακηζδνάζεζξ ζημ ειπυδζμ- πνυαθδια; Αίπακ
απμηέθεζια; Έθοζε ημ πνυαθδια;
Ξζ έκζςζε μ Γναηθήξ υηακ ζοκεζδδημπμίδζε υηζ δ ζςιαηζηή ημο δφκαιδ δεκ ήηακ
ανηεηή; Θα ανείηε ηζξ θέλεζξ πμο απμδίδμοκ αοηά ημο ηα ζοκαζζεήιαηα
ιεθεηχκηαξ ηαζ ηα δφμ ηείιεκα.

Μ ξόινο ηεο Αζελάο: Ε ζπλδξνκή ηεο ζειπθήο ζεόηεηαο
Ξζ ακηζπνμζςπεφεζ δ Ώεδκά ζημ πάκεεμκ ημο Κθφιπμο; (Θοιδεείηε ημ νυθμ ηδξ
ζηδκ Κδφζζεζα)
Λχξ μκυιαζε δ εεά ημ ειπυδζμ πμο ανέεδηε ζημ δνυιμ ημο Γναηθή;
Νημοξ θυβμοξ ηδξ Ώεδκάξ ηνφαεηαζ ηαζ ημ επζιφεζμ ηδξ ηάεε ιζαξ απυ ηζξ δφμ
παναθθαβέξ ημο Ώζζχπεζμο ιφεμο. Θα ημ απμιμκχζεηε ηαζ κα πνμζπαεήζεηε κα
ημ ενιδκεφζεηε.
Θέμεηο –θιεηδηά

θῐινλεηθία, ἡ, 1. αβάπδ βζα ένζδεξ, πνυεοιμξ ακηαβςκζζιυξ,
ενζζηζηυηδηα, 2. ιε ηαθή έκκμζα, άιζθθα
ἔξηο, -ηδνο, ἡ, αζη. ἔνζκ ηαζ ἔνζδα· πθδε. ἔνζδεξ, έπεζηα ἔνεζξ· δζαιάπδ,
θζθμκζηία, ηζαηςιυξ, ακηζπανάεεζδ, ςξ ηφνζμ υκμια, Ένζδα, εευηδηα πμο
πνμηαθεί ημκ πυθειμ, αδεθθή ηαζ ζφκηνμθμξ ημο Άνδ.
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πεηξάσ (ἐπεζνᾶημ): πνμζπαεχ, απμπεζνχιαζ, πνμζπαεχ κα ηάκς, ιε
επενζηή ζδιαζία, επζπεζνχ ηάηζ εκακηίμκ ηάπμζμο, δμηζιάγς ηδκ ηφπδ ιμο,
δμηζιάγς ηδκ ζηακυηδηά ιμο ζημ ηθέρζιμ, «καοζὶ πεζνάς», ηάκς απυπεζνα
απυ ηδ εάθαζζα, πναθ. πεζναηήξ.
νἷνο, νἵα, νἷνλ (ακηςκ.): ηέημζμξ, αοημφ ημο είδμοξ, ηέημζαξ πμζυηδηαξ,
ηέημζμο είδμοξ ή παναηηήνα.
νἰδέσ, (μἰδεῖ), παναη.ᾤδεμκ, αυν. αʹ ᾤδδζα, παναη.ᾤδδηα,πνήγμιαζ,
δζμβηχκμιαζ, θμοζηχκς. πναθ.νἴδεκα
ΖΖ. Νινῦηνο, ὁ «ζπλώλ ηνῖο πνλεξνῖο»
Αἴζσπνο, Ἡξαθιήο θαὶ Νινῦηνο
Θα δζααάζεηε πνμζεηηζηά ημ ηείιεκμ. Λμζα πνυζςπα είκαζ μζ ήνςεξ ημο ιφεμο;
Λμφ ανίζημκηαζ;
1ε πεξίνδνο
Ννηνο ἠζπάγεημ;
Ννηνλ;
Νώο;
Ἰζμεεςεείξ, πνηνο;
Ἑζηζχιεκμξ, πνηνο;
από πνηνλ;
ε
2 πεξίνδνο
ηακ εἰζῆθεε πνηνο ;
πόηε;
Ἀπεζηνέραημ πνηνο;
πνηνλ;
Νώο;
πνύ;
3ε πεξίνδνο
Θα ανείηε ημ νήια ηαζ ημκ νδιαηζηυ ηφπμ (ιεημπή) πμο ακαθένμκηαζ ζημκ Δία
ηαεχξ ηαζ ημ νήια ηαζ ημκ νδιαηζηυ ηφπμ (ιεημπή) πμο ακαθένμκηαζ ζημκ
Εξαθιή. Λμζα ακηςκοιίαοπάνπεζ ζηδ εέζδ ημο μκυιαηυξ ημο; πμζα είκαζ ε
απνξία ημο Δζυξ;
4ε-5ε εκηπεξίνδνη
Θα δζααάζεηε πνμζεηηζηά ηδκ απάκηδζδ ημο Γναηθή ζημκ Δία. Νε πμζα απυ ηζξ
δφμ πνμηάζεζξ ηδξ 5δξ διζπενζυδμο αζηζμθμβεί ηδκ απάκηδζή ημο; Ηε πμζα θέλδ
λεηζκά ηδκ αζηζμθυβδζδ;
Θέμεηο –θιεηδηά
ἑζηηάσ, παναη. εἱζηίςκ, ιέθ. ἑζηζάζς [ᾱ]· αυν. αʹ εἱζηίᾱζα, παναη. εἱζηίᾱηα
(ἑζηία)· I. δέπμιαζ, θζθμλεκχ ζηδκ εζηία ιμο ή ζημ ζπίηζ ιμο, θζθμλεκχ,
πενζπμζμφιαζ, παναεέης βεφια, θζθεφς, ηένπς, ἑζηηῶκαη(ἑζηζχιεκμξ):
θζθμλεκμφιαζ, ζοιιεηέπς ζε ζοιπυζζμ, βθεκημημπχ.
ππλζάλνκαη, παναη. ποκεακυιδκ, ιέθ. πεφζμιαζ, αυν. αʹ ἐπῠευιδκ, παναη.
πέποζιαζ, οπενζ. ἐπεπφζιδκ: ιαεαίκς ελ αημήξ ή νςηχκηαξ, γδηχ κα ιάες απυ
ηάπμζμκ βζα ηάηζ.
δαίκσλ, -νλνο, ἡ, ὁ: 1. εευξ, εεά, εείμ- μκ
2. ημ «δαζιυκζμ» ηάπμζμο ή ημ πκεφια ηάπμζμο, ηφπδ ή ιμίνα, εοκμσηή ή δοζιεκήξ
ηφπδ, ιμίνα, ηφπδ, πεπνςιέκμ.
ὑπν-βιέπσ: αθέπς, ημζηάγς ηάης απυ ηα θνφδζα, ημζηάγς αζαζηζηά,
θμλμημζηάγς, ζηνααμημζηχ, αθέπς ιε ηαποπμρία ή ιε μνβή,
ζχλ-εηκη(ζοκυκηα): 1.είιαζ ιαγί, ζοκοπάνπς,
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2. (βζα πνόζςπα) γς ή έπς ζπέζεζξ ιε ηάπμζμκ: θζθζηῶξ ζύκεζιί
ηζκζ= έπς θζθζηέξ ζπέζεζξ ιε ηάπμζμκ.
ἀζκέλσο(επίννδια): ιεηά πανάξ, εοπάνζζηα, πνυεοια
Γξγαζίεο γηα ην ζπίηη
1. Ἡ ζηελὴ ὁδφο : κα ηθζεεί δ ζοκεηθμνά ηαζ ζημοξ δφμ ανζειμφξ.
2. Νηδ ζοκέπεζα κα ακηζηαηαζηήζεηε πνμκζηά ημ νήια ζαπκάδσ ζημ α΄ εκζηυ ηαζ
α΄ πθδεοκηζηυ πνυζςπμ ζε υθμοξ ημοξ πνυκμοξ ηδξ εκενβδηζηήξ θςκήξ.
3.Θα θηζάλεηε ηδκ μζημβέκεζα ηςκ θέλεςκ ἔξηο,δαίκσλαθμφ ζοιαμοθεοηείηε ημ
θελζηυ ζοκςκφιςκ ζημ δζαδίηηομ ζηδ δζεφεοκζδ: www.lexigram.gr/lex/enni/ανπαία
4. Δξακαηνπνίεζε (πξναηξεηηθή):
Κα επζθέλεηε έκακ απυ ημοξ νυθμοξ: ηδξ Αεδκάξ, ημο αθδβδηή ή ημο δζενιδκέα
ηαζ κα μνβακχζεηε μιάδεξ χζηε ζε ζοκενβαζία ιε ημοξζοιιαεδηέξ/ηνζέξ ζαξ κα
πανμοζζάζεηε (απυ ζηήεμοξ) ημκ ιφεμ ζηδκ ηάλδ.
4.2. Β΄ θάζε (2 ώξεο)
Θέκαηα γηα εκβάζπλζε (εξγαζία ζε νκάδεο)
Α΄ ΜΙΑΔΑ
1.Γκςνίγεηε απυ ηδ ιοεμθμβία ιαξ πςξ μ Γναηθήξ ζηδκ ανπή ηδξ εκήθζηδξ γςήξ
ημο ανέεδηε ζε δίθδιια πμζμ δνυιμ κα αημθμοεήζεζ;Θα δζααάζεηε αοηυ ημκ
ιφεμ ζηδκ δθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ https://el.wikipedia.org/wiki/Εναηθήξηαζ κα ημκ
αθδβδεείηε ζηδκ ηάλδ.
2.Ώκ δ Εαηία είκαζ δ θεςθυνμξ ημο επίβεζμο πθμφημο ηαζ ηδξ άκεζδξ ιε ηίιδια
ηδκ ακςκοιία ηαζ ημ άβπμξ ηδξ αφλδζδξ ηςκ αβαεχκ ηαζ δ Ώνεηή δ ζηεκή ὁδὸξ ιε
ειπυδζα ηθζιαημφιεκδξ δοζημθίαξ πμο δ επίθοζή ημοξ δίκεζ ζμθία ηαζ ζζμ-εέςζδ,
πχξ ζοκδέεηαζ μ ιφεμξ αοηυξ ιε ηδ ζηάζδ ημο Γναηθή ηυζμ απέκακηζ ζηδκ Ένζδα
υζμ ηαζ ζημκ εευ-δαίιμκα Λθμφημ; Θα πνμεημζιάζεηε πνμθμνζηά ηδκ απάκηδζή
ζαξ.
Β΄ΜΙΑΔΑ
1. Δείηε πχξ λεηζκμφκ ηαζ μζ δφμ εηδμπέξ ημο ιφεμο Ἡναηθῆξ ηαὶ Ἀεδκᾶ: « Δζὰ
ζηεκῆξ ὁδμῦ ὥδεοεκ Ἡναηθῆξ». Νημ ζηεκυ αοηυ δνμιάηζ, υιςξ, έηακε ηδκ
ειθάκζζή ηδξ δ εεά ηδξ ζμθίαξ, δ Ώεδκά, ηαζ απ‘ αοηήκ έθααε δφμ πμθφηζιεξ
βκχζεζξ: ιία βζα ηδ γςή ηαζ ημκ ηυζιμ ηαζ ιία βζα ημκ εαοηυ ημο. Λμζεξ είκαζ
αοηέξ;
2. Θοιδεείηε ημ αίμ ημο Ώζζχπμοhttps://el.wikipedia.org/wiki/Αίζςπμξ. Λμζέξ
ακηζζημζπίεξ ιπμνείηε κα ανείηε ιε ημοξ ιφεμοξ πμο ιεθεηήζαηε;
Θα απακηήζεηε βναπηχξ ζε θίβεξ βναιιέξ.
Γ΄ΜΙΑΔΑ
1. Ώκ οπμεέζμοιε πςξ ηα ηείιεκα Ἡναηθῆξ ηαὶ Ἀεδκᾶ 1,2 πμο ημ πνχημ ημοξ
νήια ανίζηεηαζ ζημκ παναηαηζηυ, ανζζηυηακ ζημκ εκεζηχηα ή ζημκ αυνζζημ,
πμζεξ οθμθμβζηέξ ηαζ κμδιαηζηέξ δζαθμνέξ εα εκημπίγαηε; Λνχηα κα ηάκεηε ηζξ
ακηζηαηαζηάζεζξ βναπηχξ ηαζ έπεζηα κα απακηήζεηε.
2. Θα θηζάλεηε ιία παβςιέκδ εζηυκα (tableauvivant)βζα ηάεε ιφεμ,
απμηοπχκμκηαξ ηδκ -ηαηά ηδ βκχιδ ζαξ- πζμ ηνίζζιδ ζηζβιή ημοξ.
Δ΄ΜΙΑΔΑ:
1. ΐνίζηεζηε ζημκ πχνμ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ εεχκ ζημκ θοιπμ. Γ ζηάζδ ημο
Γναηθή απέκακηζ ζημκ Λθμφημ δίκεζ ημ έκαοζια βζα ιζα ζεζνά ζογδηήζεςκ
ακάιεζα ζ‘αοημφξ πμο οπμζηδνίγμοκ ηδκ άπμρδ ημο Γναηθή ηζ αοημφξ πμο
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οπμζηδνίγμοκ ημκ Λθμφημ. Λμζα επζπεζνήιαηα εα ιπμνμφζακ κα ηεεμφκ
εηαηένςεεκ; Θα δναιαημπμζήζεηε ηδ ζηδκή ηαζ κα ηδκ πανμοζζάζεηε ζηδκ ηάλδ.
Γ΄ΜΙΑΔΑ:
1.Κζ πίκαηεξ πμο αθέπεηε δείπκμοκ πχξ θακηάζηδηακ ανπαίμζ ηαζ πζμ ζφβπνμκμζ
γςβνάθμζ ημκ Γναηθή. Λμζμ παναηηδνζζηζηυ ημο ήνςα εέθδζακ κα ημκίζμοκ; Ξμ
πεηοπαίκμοκ ηζ ακ καζ, πχξ; Θα απακηήζεηε βναπηχξ ζε ιζα πανάβναθμ.
2.Θα γςβναθίζεηε ηδ ζηδκή ηδξ ζοκάκηδζδξ ημο Γναηθή ιε ημκ Λθμφημ· πμζα
παναηηδνζζηζηά ημο ήνςα εα ημκίζεηε; Γζαηί; Θα πνμεημζιάζεηε πνμθμνζηά ηδκ
απάκηδζή ζαξ.

Γηθόλα 1. Μη άζινη ηνπ Εξαθιή, ηαπηζεξί ππό ηελ επίβιεςε ηνπ
MichielvanOrley, KunsthistorischesMuseum,Kunstkammer
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Γηθφλα 2.Hercules and the Nemean Lion, Peter Paul Rubens (1577-1640)

Γηθόλα 3. Αλληκπάιε Ηαξξάηζη, Εξαθιήο, Αξεηή θαη Ηαθία
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Γηθόλα 4. Μ Εξαθιήο θαη ν ιέσλ ηεο Κεκέαο,(αλαπαξάζηαζε ζε νηλνρόν 520
π. πεξίπνπ).
Γ΄θάζε (2 ώξεο) (αλαιφγην):
Παναηάης δίκμκηαζ 6 πμζήιαηα
1.Θα δζααάζεηε πνμζεηηζηά ηα πμζήιαηα ηαζ κα πνμεημζιάζεηε βζα ακάβκςζδ
υπμζμ ζαξ ανέζεζ πενζζζυηενμ.
2. Λμζα δζαθμνεηζηά δνςζηά παναηηδνζζηζηά πνμαάθθμκηαζ ζημ ηάεε πμίδια ηαζ
πμζμ είκαζ ημ πεδίμ δνάζδξ ημο ηάεε ήνςα;
Δδζαίηενα ζημ ηεθεοηαίμ πμίδια βίκεηαζ ακαθμνά ζηδ βοκαίηα ηαζ ζηδ ιεζμκεηηζηή
ηδξ εέζδ ιέζα ζημοξ αζχκεξ. Λχξ θακηάγεζηε ηδκ δνςίδα ημο ζήιενα; Θα
βνάρεηε έκα ηείιεκμ πμο κα δίκεζ ιε θίβα θυβζα ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ.
3. Θα ζοκεέζεηε έκα ηείιεκμ ζημκ ηφπμ ημο παναιοεζμφ υπμο μ ηεκηνζηυξ ήνςαξ
εα εκζανηχκεζ υπμζα παναηηδνζζηζηά πζζηεφεηε υηζ πνέπεζ κα έπεζ έκαξ αθδεζκυξ
ήνςαξ.
Πενζμνζζιυξ: Ξα παναηηδνζζηζηά ημο πνέπεζ κα ακαδεζηκφμκηαζ ιέζα απυ ηδ
δνάζδ ημο ηαζ κα ιδκ πνμζηίεεκηαζ πςνίξ κα ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ηδκ πμνεία
ημο ιφεμο ζαξ.
4.Νοιθςκα ιε ημ θελζηυ (el.wikipedia.org): «ξ ήξσαο ζηδ ιοεμθμβζηή πανάδμζδ
αθθά ηαζ ςξ ζφβπνμκμ ημζκςκζηυ ανπέηοπμ εκκμείηαζ ηάπμζμξ άκδναξ ή βοκαίηα
(εξσίδα),
πμο
ιπμνεί
κα
ειθακίγεηαζ
παναδμζζαηά
ςξ
πνςηαβςκζζηήξ εκυξ ιφεμο, εκυξ ενφθμο ή έπμοξ ηαζ πμο ηαηέπεζ ζηακυηδηεξ
ιεβαθφηενεξ απυ εηείκεξ πμο ηαηέπεζ μ ιέζμξ άκενςπμξ. Ώοηέξ μζ ζηακυηδηεξ ημκ
αμδεμφκ κα εηηεθέζεζ αζοκήεζζηεξ ηαζ πανάημθιεξ αβαεμενβέξ πνάλεζξ (εξσηθή
πξάμε) βζα ηζξ μπμίεξ βίκεηαζ βκςζηυξ/ή . Ώοηέξ μζ δοκάιεζξ δεκ είκαζ ιυκμκ
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ζςιαηζηέξ αθθά ηαζ δζακμδηζηέξ ή ροπζηέξ. ξ ήνςαξ επίζδξ κμείηαζ δ ηεκηνζηή
θοζζμβκςιία
εκυξ θμβμηεπκζημφ, εεαηνζημφ ηαζ ηζκδιαημβναθζημφ ένβμο».
Οπάνπμοκ ζήιενα ήνςεξ; Ξζ είκαζ βζα ζαξ μ ήνςαξ; Νογήηδζδ ζηδκ ηάλδ.
Αλαγλσζηάθεο Ιαλόιεο, άξεο 1944 (απυζπαζια)
Ήιαζηακ υθμζ… ζηδκ Aθήεεζα ηαζ ζημ αίενζμ ημ θςξ.
Ξίηζνο Γηάλλεο, Ξσκηνζχλε(απυζπαζια)
Tμ
πένζ
ημοξ
είκαζ
ημθθδιέκμζημ
κημοθέηζ…
δ γςή ηνααάεζ ηδκ ακδθυνα ιε ζδιαίεξ ηαζ ιε ηαιπμφνθα.
Γγγνλόπνπινο Nίθνο, Ιπνιηβάξ (απυζπαζια)
Γζα
ημοξ
ιεβάθμοξ,
βζα
ημοξ
εθεφεενμοξ,
…Η‘ έκα ζημπυ ημο ηαλεζδζμφ: πνμξ η‟ άζηνα.
Κίθνο Γθάηζνο, Μη ήξσεο είλαη πάληα επγεληθνί
Μ ζάλαηνο ηνπ Δηγελή (αθξηηηθό ηξαγνύδη)
Η. Δεκνπιά,Οεκεῖν Ἀλαγλσξίζεσο -ἄβαθια βοκαίηαξ ιέ δειέκα πένζ
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Ε Νιαηθόξκα Moodle: Έλα ζρνιείν ζηα ζύλλεθα
Αιέμαλδξνο Πζηθνιάηαο
Δζμίηδζδ Γπζπεζνήζεςκ, Πακεπζζηήιζμ Παηνχκ
tsikolatas@gmail.com

Νεξίιεςε
Ξμ Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment) είκαζ εθεφεενμ
θμβζζιζηυ δζαπείνζζδξ ιαεδιάηςκ (Course Management System), έκα ζφζηδια δζαπείνζζδξ
ιάεδζδξ Learning Management System (LMS) ή ζφζηδια εζημκζηήξ ιάεδζδξ (Virtual
Learning Environment – VLE) ή παηέημ θμβζζιζημφ βζα ηδ δζελαβςβή δθεηηνμκζηχκ
ιαεδιάηςκ ιέζς Δζαδζηηφμο, πμο πνμζθένεζ μθμηθδνςιέκεξ οπδνεζίεξ Ώζφβπνμκδξ
Ξδθεηπαίδεοζδξ. Αίκαζ ιζα ιμκαδζηή εηπαζδεοηζηή πθαηθυνια, πμο ζοκεπχξ ελεθίζζεηαζ
ηαζ εκζςιαηχκεζ κέα παναηηδνζζηζηά. Λνμζακαημθίγεζ ηδκ εκένβεζα ημο ιακεάκεζκ ζε
ηέζζενζξ ηφνζμοξ άλμκεξ, ηδκ πμζηίθδ πνμζέββζζδ ημο εηπαζδεοηζημφ οθζημφ ιέζα απυ
δζαθμνεηζηέξ βθχζζεξ επζημζκςκίαξ (ηείιεκα, εζηυκεξ πμθοιέζα) ηαζ ημκ πνμζακαημθζζιυ
ηδξ δζδαζηαθίαξ ζηδκ δδιζμονβία πενζεπμιέκμο, ηδκ εκενβή ζηάζδ ημο ιαεδηή απέκακηζ
ζημ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ, ηδκ αοημδζδαζηαθία ηαζ ηδ ιαεδζζαηή ημο αοημκυιδζδ, ηδκ
ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζοκενβαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ εοεθζλίαξ
ζηδκ ακάθδρδ πμζηίθςκ νυθςκ ζημ πθαίζζμ ιζαξ ενεοκδηζηήξ μιάδαξ. Έηζζ, δ ηάλδ
ιεηαηνέπεηαζ ζε ενβαζηήνζμ ηαζ μ ιαεδηήξ, αζημφιεκμξ ζηδκ επζημζκςκία ζε ιζα
πθδεχνα βθςζζχκ απμηηά μθμέκα πενζζζυηενεξ ζηακυηδηεξ ενιδκείαξ ηαζ
ακαπανάζηαζδξ ημο ηυζιμο. Εάπμζεξ απυ ηζξ θεζημονβίεξ/δναζηδνζυηδηεξ είκαζ:
ιαεήιαηα, ζδιεζχζεζξ, αζηήζεζξ ή ακάεεζδ ενβαζζχκ, απμνίεξ ηαζ chat, δζάθμβμζ, αζαθία,
ενβαζηήνζα, wikis, θελζηά, εηπαζδεοηζηά παζπκίδζα (ημοίγ, ζηαονυθελμ, θζδάηζ,
εηαημιιονζμφπμξ, Sudoku). Εάπμζεξ απυ ηζξ εκυηδηεξ (blocks) είκαζ: ακαγήηδζδ, πνήζηεξ,
δζαπείνζζδ, πνυζθαηδ δναζηδνζυηδηα, επζηείιεκα βεβμκυηα, διενμθυβζμ, αλζμθυβδζδ.
Νηδκ πανμφζα ενβαζία εα βίκεζ πανμοζίαζδ ηδξ πθαηθυνιαξ moodle: εηπαζδεοηζηή Λφθδ
– Ώθέλακδνμξ Ξζζημθάηαξ, http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/course/view.php?id=3507
(απαζηείηαζ εββναθή πνήζηδ).
Θέμεηο-θιεηδηά: moodle, εηπαίδεοζδ, πθαηθυνια ιαεδιάηςκ.

1. Γηζαγσγή
Γ πθαηθυνια ημο Moodle υπςξ ηαζ ηάεε άθθδ εηπαζδεοηζηή πθαηθυνια δίκεζ
πνυζααζδ ζε έκακ δζηηοαηυ πχνμ υπμο μζ εηπαζδεοηέξ ιπμνμφκ κα απμεδηεφμοκ
ηα ιαεήιαηα ημοξ ηαζ υηζ άθθμ αοημί επζεοιμφκ ζακ ζοκμδεοηζηυ οθζηυ ηαζ μζ
εηπαζδεουιεκμζ κα αθθδθμεπζδνμφκ ιε αοημφξ δζααάγμκηαξ ημ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ
ηαζ πναβιαημπμζχκηαξ ακηαθθαβή πθδνμθμνζχκ.
Γ δζαδζηαζία ηδξ δδιζμονβίαξ εκυξ δζηηοαημφ ιαεήιαημξ δεκ είκαζ ιυκμ
ηεπκζηυ εέια. Γζα κα είκαζ εθζηηή πνεζάγμκηαζ μζ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ μζ μπμίεξ,
ζφιθςκα ιε ένεοκεξ, πνμζθένμοκ ιαεδζζαηά ηένδδ υηακ αοηέξ ζοκδέμκηαζ ιε
ζοβηεηνζιέκμ ιαεδζζαηυ πθαίζζμ, ημ μπμίμ έπεζ επζθέλεζ μ εηπαζδεοηζηυξ χζηε κα
επζηεοπεμφκ μζ ζηυπμζ πμο έπεζ εέζεζ. Κ εηπαζδεοηζηυξ πνέπεζ κα ζπεδζάζεζ ιζηηά
ιαεήιαηα ιε ζαθείξ παζδαβςβζημφξ ζηυπμοξ ηαζ πνμζεββίζεζξ πμο έπμοκ
ηαεμνζζηεί ιε ζαθήκεζα βζα κα ιπμνέζεζ κα ημοξ πεηφπεζ, υπςξ αηνζαχξ εα
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ζοκέααζκε ηαζ ζηδκ πναβιαηζηή ηάλδ. Δδθαδή μ εηπαζδεοηζηυξ πνέπεζ κα
ζπεδζάζεζ ιζηηά ιαεήιαηα πνδζζιμπμζχκηαξ έκα οβζέξ ζπέδζμ δζδαζηαθίαξ ηαζ
ελανηάηαζ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ ζε πμζμ ααειυ εα πνδζζιμπμζήζεζ ημ moodle βζα
ηδ δζδαηηέα φθδ. (Εαναιπίκδξ Ώ., 2010)
2. ξήζε θαη δνκή πιαηθόξκαο Moodle
Αζςηενζηά (αθμφ μ πνήζηδξ ζοκδεεεί), δ πθαηθυνια είκαζ μνβακςιέκδ βφνς απυ
ηα ιαεήιαηα, ηα μπμία είκαζ μοζζαζηζηά ζζημζεθίδεξ ιέζα ζημ Moodle ιε
εηπαζδεοηζηυ οθζηυ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ. Κζ πνήζηεξ ιε νυθμ teacher (ηαεδβδηήξ εηπαζδεοηζηυξ) ιπμνμφκ κα πνμζεέζμοκ πενζεπυιεκμ ηαζ κα μνβακχζμοκ ηα
ιαεήιαηα ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημοξ. Ξα ιαεήιαηα έπμοκ ζοκήεςξ ιζα
ηεκηνζηή εκυηδηα ζηδκ μπμία ειθακίγεηαζ ημ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ ηαζ πθασκά
ηιήιαηα (πμο μκμιάγμκηαζ blocks) ιε επζπνυζεεηεξ πθδνμθμνίεξ ηαζ θεζημονβίεξ.
Κζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα εββναθμφκ είηε ιυκμζ ημοξ ζε ηάπμζμ ιάεδια, είηε
πεζνμηίκδηα απυ ημ δάζηαθυ ημοξ ή αοηυιαηα απυ ημ δζαπεζνζζηή ημο ζζημηυπμο.
2.1. Γγθαηάζηαζε κε ρξήζε ηνπ Moodle Installer Package
Λνμαπαζημφιεκμ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο Moodle είκαζ δ φπανλδ εκυξ
ελοπδνεηδηή Λαβηυζιζμο Δζημφ (υπςξ βζα πανάδεζβια μ Apache), δ οπμζηήνζλδ
ηάπμζαξ βθχζζαξ πνμβναιιαηζζιμφ απυ ημκ ελοπδνεηδηή Λαβηυζιζμο Δζημφ
(υπςξ βζα πανάδεζβια δ PHP), ηαεχξ ηαζ έκαξ ελοπδνεηδηήξ δζαπείνζζδξ αάζεςκ
δεδμιέκςκ (υπςξ δ MySQL). Απζπθέμκ ημ moodle είκαζ πθήνςξ
παναιεηνμπμζήζζιμ.
3. Ηύξηα ραξαθηεξηζηηθά πιαηθόξκαο
Ξα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ηδξ πθαηθυνιαξ ιπμνμφκ κα ζοκμρζζημφκ ςξ ελήξ:
Λθήνδ θεζημονβζηυηδηα ζηδκ δζαπείνζζδ ηςκ ιαεδιάηςκ, ακεεηηζηυ, εθαθνφ ,
απθυ ηαζ απμδμηζηυ, απθή εβηαηάζηαζδ ηαεχξ απαζηείηαζ ιυκμ ιία πθαηθυνια
πμο κα οπμζηδνίγεζ PhP ηαζ ιία αάζδ δεδμιέκςκ. Κζ ημζκυηδηεξ ιάεδζδξ ιπμνεί
κα είκαζ άθθμηε ιζηνέξ ηαζ άθθμηε ιεβάθεξ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο
ιαεήιαημξ. Λνμζθένεζ ηδκ δοκαηυηδηα βζα δζαθμνεηζηά ζηοθ δζδαζηαθίαξ
(ζφβπνμκδ ηαζ αζφβπνμκδ). Ηεβάθδ πνμζανιμζηζηυηδηα ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ
ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ημο πνήζηδ. Δζελαβςβή εκενβεζχκ πμο πνμςεμφκ ηδκ ιάεδζδ
(ηεζη δελζμηήηςκ ηθπ). Άιεζδ ηαζ εφημθδ πνυζααζδ ζημ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ ημο
ηάεε ιαεήιαημξ. Αλ απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδ πμο δεκ εθανιυγεηαζ απαναίηδηα
ιυκμ ζε εηπαζδεοηζηά ζδνφιαηα αθθά ηαζ ζε επζπεζνήζεζξ ηαζ αθθμφ.
3.2. Ιαζήκαηα
Φοζζηά, εα πνέπεζ κα βίκεζ πνμζεήηδ ιαεδιάηςκ, εηπαζδεοηζημφ οθζημφ ηαζ
δναζηδνζμηήηςκ. Ώοηυ ιπμνεί κα βίκεζ ηάκμκηαξ ηθζη ζημ ημοιπί «Add a new
course», χζηε κα πνμζηεεεί έκα κέμ ιάεδια. Ακαθθαηηζηά, ιπμνεί κα βίκεζ απυ
ηδκ ζζημζεθίδα «Home» → «Site administration» → «Courses». Ώνπζηά, εα βίκεζ
πνμζεήηδ ιζαξ κέαξ ηαηδβμνίαξ ιαεδιάηςκ απυ ηδκ επζθμβή «Add a category». Γ
κέα ηαηδβμνία εα μκμιάγεηαζ «Introductory courses» ηαζ εα αμδεάεζ ζηδκ
ηαλζκυιδζδ ηςκ ιαεδιάηςκ πμο εα πνμζηεεμφκ ζημκ ζζηυημπμ. Νηδ ζοκέπεζα, εα
δδιζμονβδεεί έκα κέμ ιάεδια, ιε υκμια «Αζζαβςβή ζημ Moodle» ημ μπμίμ εα
ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία «Introductory courses». Λαναηδνμφιε υηζ ιπμνεί κα βίκεζ
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εζζαβςβή δζάθμνςκ ζημζπείςκ βζα ημ κέμ ιάεδια, υπςξ: Λθήνεξ υκμια ημο
ιαεήιαημξ, ζφκημιμ υκμια, ηςδζηυξ ιαεήιαημξ, πενίθδρδ ιαεήιαημξ, ανπεία
πενίθδρδξ ιαεήιαημξ (επζζφκαρδ ανπείμο πενζβναθήξ ημο ιαεήιαημξ), ιμνθή
(ακ π.π. ημ ιάεδια εα δζδάζηεηαζ ζε δζδαηηζηέξ εαδμιάδεξ), ανζειυξ εαδμιάδςκ
(πυζεξ δζδαηηζηέξ εαδμιάδεξ εα πενζθαιαάκεζ), διενμιδκία έκανλδξ ιαεήιαημξ.,
allow guest access (ακ εα επζηνέπεηαζ ζε απθμφξ επζζηέπηεξ ηδξ πθαηθυνιαξ δ
πνυζααζδ ζημ ιάεδια).
Νηδκ ζζημζεθίδα «Navigation» → «Home» → «Current courses» →
«Participants» ειθακίγμκηαζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ ζημ ιάεδια. Κζ πζεακμί νυθμζ πμο
ιπμνμφκ κα έπμοκ μζ πνήζηεξ ιαξ ζε έκα ιάεδια είκαζ: ιαεδηέξ, δζαπεζνζζηέξ,
ηαεδβδηέξ, αμδευξ, η.θπ.
Οπάνπμοκ δζάθμνα ηιήιαηα ζε πθαίζζα ζηα μπμία ειθακίγμκηαζ μζ
δζάθμνεξ θεζημονβίεξ ηδξ πθαηθυνιαξ. Ξα ηιήιαηα αοηά μκμιάγμκηαζ «blocks»
ηαζ πενζθαιαάκμοκ ημ διενμθυβζμ, ηα ιεκμφ, ηζξ ακαημζκχζεζξ, ηζξ
δναζηδνζυηδηεξ, η.θπ. Ηπμνμφκ κα πνμζηεεμφκ ζηδκ ανζζηενή, δελζά ή ηεκηνζηή
ζηήθδ ηάεε ζζημζεθίδαξ ζημ Moodle. Ηπμνμφκ, επίζδξ, κα πνμζηεεμφκ ζημ
ηέκηνμ ηδξ ζζημζεθίδαξ «My Home» (My Moodle). Ξα ααζζηά blocks είκαζ ηα
αηυθμοεα: Νφκδεζδ, δναζηδνζυηδηεξ, ζεθζδμδείηηεξ δζαπεζνζζηή, διενμθυβζμ,
ζπυθζα,
ηαηάζηαζδ
(status)
ζοιπθήνςζδξ
ιαεήιαημξ,
πενζβναθή
ιαεήιαημξ/ζζημηυπμο, ιαεήιαηα, πζμ πνυζθαηα κέα, ζοκδεδειέκμζ πνήζηεξ,
πθμήβδζδ, απμηεθέζιαηα ηεζη (quiz). Ξα παναπάκς είκαζ ιενζηά ιυκμ απυ ηα
blocks πμο είκαζ δζαεέζζια ζημ Moodle. Λένα απυ αοηά, οπάνπμοκ ηαζ δζαεέζζια
blocks ζηδκ ζζημζεθίδα ηςκ πνυζεεηςκ εθανιμβχκ (plugins) ημο Moodle. Κζ
ααζζηέξ
εκένβεζεξ
πμο
ιπμνμφκ
κα
βίκμοκ
ζηα
blocks
είκαζ:
εκενβμπμίδζδ/απεκενβμπμίδζδ block, απυδμζδ πνυζααζδξ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ
ιυκμ νυθμοξ πνδζηχκ, ειθάκζζδ/απυηνορδ block, ηαζ μνζζιυξ εέζδξ block ζημκ
ζζηυημπυ ιαξ. Γ δζαπείνζζδ ηςκ blocks βίκεηαζ απυ ηδκ ζζημζεθίδα «Home» →
«Site administration» → «Plugins» → «Blocks» → «Manage blocks».
3.2. Γξγαιεία πιαηθφξκαο
Λνμζεήηδ πδβχκ πθδνμθμνίαξ. Κζ πδβέξ πθδνμθμνζχκ είκαζ πενζεπυιεκμ υπςξ
εηπαζδεοηζηυ οθζηυ ή πθδνμθμνίεξ πμο εέθεζ κα πνμζεέζεζ ζημ ιάεδια μ
ηαεδβδηήξ. Θα ιπμνμφζακ κα είκαζ πνμηαεμνζζιέκα ανπεία θμνηςιέκα ζημκ
ελοπδνεηδηή ημο ιαεήιαημξ, ζεθίδεξ επελενβαζιέκεξ απεοεείαξ ζημ moodle ή
ελςηενζηέξ ζζημζεθίδεξ δδιζμονβδιέκεξ βζα κα απμηεθμφκ ιένμξ ημο ιαεήιαημξ.
Νεθίδα απθμφ ηεζιέκμο (Text page). Ώοηυξ μ ηφπμξ πδβήξ μδδβεί ζηδ ζφκεεζδ
απθήξ ζεθίδαξ βναιιέκδξ ιε απθυ ηείιεκμ. Οπάνπμοκ δζάθμνα δζαεέζζια είδδ
ηνμπμπμίδζδξ πμο επζηνέπμοκ ηδ ιεηαηνμπή ημο απθμφ ηεζιέκμο ζε
ηαθμζπδιαηζζιέκμ ηείιεκμ ζζημζεθίδαξ.
Νεθίδα οπενηεζιέκμο (Web page). Ηε αοηή ηδκ επζθμβή είκαζ δοκαηή δ
δδιζμονβία μθμηθδνςιέκδξ ζζημζεθίδαξ ιέζς ημο εζδζημφ ζοκηάηηδ ημο moodle.
Ώοηή δ ζεθίδα εα απμεδηεοηεί ζηδ αάζδ δεδμιέκςκ ηαζ υπζ ςξ απθυ ανπείμ.
Ηπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ υθεξ μζ επζθμβέξ πμο οπάνπμοκ ζηδ βθχζζα HTML
ηαεχξ ηαζ κα πνμζηεεεί ηχδζηαξ Javascript.
Νφκδεζδ ιε ανπείμ ή ζζηυημπμ. Γ επζθμβή αοηή επζηνέπεζ ηδ ζφκδεζδ ιε
μπμζαδήπμηε ανπείμ ή ζζημζεθίδα ζημ δζαδίηηομ αθθά ηαζ ηδ ζφκδεζδ ιε ηα
ανπεία ημο ιαεήιαημξ. Κζ απθέξ ζζημζεθίδεξ ειθακίγμκηαζ υπςξ αηνζαχξ είκαζ
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εκχ δ δζαπείνζζδ ηςκ ανπείςκ πμθοιέζςκ βίκεηαζ ιε έλοπκμ ηνυπμ ηαζ ιάθζζηα
είκαζ δοκαηυ κα εκζςιαηςεμφκ ζε ζζημζεθίδα. Γζα πανάδεζβια, ηα ανπεία MP3
ειθακίγμκηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ εκζςιαηςιέκμ ενβαθείμ ηαεμδήβδζδξ, υπςξ ηαζ
ηα ανπεία ηαζκζχκ ηαζ μζ ηζκμφιεκεξ εζηυκεξ.
Εαηάθμβμξ (Directory). Γ επζθμβή ηαηάθμβμξ ειθακίγεζ έκακ ηαηάθμβμ (ηαζ
ημοξ οπμηαηαθυβμοξ) απυ ηδκ πενζμπή ηςκ ανπείςκ ημο ιαεήιαημξ. Κζ θμζηδηέξ
ιπμνμφκ κα δμοκ υθα αοηά ηα ανπεία. Λνμζεήηδ εηζηέηαξ (Insert label) Ηπμνεί κα
ημπμεεηδεεί ηείιεκμ ή βναθζηά ακάιεζα ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ. Θα πνμζηεεμφκ
δδθαδή δζάθμνεξ ζδιεζχζεζξ ή πθδνμθμνίεξ ζηδκ θίζηα ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ή
κα ημπμεεηδεμφκ εηζηέηεξ βζα ηδ δναζηδνζυηδηα πμο αημθμοεεί.
Λνμζεήηδ δναζηδνζμηήηςκ. Κ ηαεδβδηήξ ιπμνεί κα πνμζεέζεζ
δναζηδνζυηδηεξ ζηδκ ηάεε εκυηδηα ημο ιαεήιαημξ. Νδιεζχκεηαζ υηζ ημ ζφκμθμ
ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο ιαεήιαημξ πανμοζζάγεηαζ ηαζ ζημ ιπθμη
«Δναζηδνζυηδηεξ» ζημ ανζζηενυ ιεκμφ ηδξ ανπζηήξ ζεθίδαξ ημο ιαεήιαημξ.
3.3. Δξαζηεξηφηεηεο πιαηθφξκαο
Λαναηάης πενζβνάθμκηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο οπμζηδνίγεζ ημ moodle.
Chat. Γ δναζηδνζυηδηα αοηή επζηνέπεζ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ κα έπμοκ ιζα
ζοβπνμκζζιέκδ ζογήηδζδ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ ζημ δζαδίηηομ. Ηπμνμφκ κα
οπάνπμοκ πμθθά Chats βζα έκα ιάεδια πμο κα αθμνμφκ δζαθμνεηζηά εέιαηα. Κ
ηαεδβδηήξ ιπμνεί κα ζοκμιζθήζεζ ιε ημοξ θμζηδηέξ ημο ηαζ μζ θμζηδηέξ ιεηαλφ
ημοξ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ κα είκαζ ζοκδειέκμζ ζηδ πθαηθυνια ηαζ κα έπμοκ
ακμζηηυ ημ ίδζμ chat.
Γθςζζάνζμ. Ώθμνά ζηδ δδιζμονβία ηαζ δζαηήνδζδ εκυξ ηαηαθυβμο μνζζιχκ.
Ξμ ηάεε ιάεδια ιπμνεί κα έπεζ έκα ααζζηυ ηαζ πμθθά δεοηενεφμκηα βθςζζάνζα.
Νημ βθςζζάνζμ ιπμνμφκ κα ζοκεζζθένμοκ ηαζ μζ θμζηδηέξ, ηαηαπςνχκηαξ
εββναθέξ ζηα δεοηενεφμκηα βθςζζάνζα, ηζξ μπμίεξ ιπμνμφκ κα επελενβαζημφκ ή
κα δζαβνάρμοκ. Ξζξ εββναθέξ αοηέξ μ ηαεδβδηήξ ιπμνεί κα ηζξ επελενβαζηεί, κα
ηζξ δζαβνάρεζ ή κα ηζξ ιεηαθένεζ ζημ ααζζηυ βθςζζάνζμ. Αίκαζ επίζδξ εθζηηυ κα
δδιζμονβδεμφκ αοηυιαηα ζφκδεζιμζ ζε αοημφξ ημοξ μνζζιμφξ ιέζα απυ ηα
ιαεήιαηα.
Lesson. Λανμοζίαζδ ημο ιαεήιαημξ ιε εοέθζηημ ηνυπμ πμο κα πνμηαθεί ημ
εκδζαθένμκ. Ξμ ηάεε Lesson απμηεθείηαζ απυ πμθθέξ ζεθίδεξ. Νημ ηέθμξ ηάεε
ζεθίδαξ οπάνπεζ ιζα ενχηδζδ ηαζ δζάθμνεξ πζεακέξ απακηήζεζξ. Ώκάθμβα ιε ηδκ
επζθμβή ηδξ απάκηδζδξ ημο θμζηδηή είηε ζοκεπίγεζ ζηδκ επυιεκδ ζεθίδα είηε
επζζηνέθεζ πίζς ζε ιζα πνμδβμφιεκδ ζεθίδα.
SCORM. Ξμ SCORM (Shareable Content Object Reference Model) απμηεθεί
ζφζηδια πνήζδξ ιαεδζζαημφ πενζεπμιέκμο, ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζημ δζαδίηηομ ςξ
ακηζηείιεκμ εηιάεδζδξ ζηδ αάζδ εκυξ ημζκμφ ηεπκζημφ πθαζζίμο βζα elearning. Ξμ
παηέημ SCORM είκαζ ζφκμθμ πενζεπμιέκςκ ζημ δίηηομ πμο αημθμοεεί ημ
ζφζηδια αοηυ. Ξα παηέηα αοηά πενζθαιαάκμοκ ζοκήεςξ ζζημζεθίδεξ, βναθζηά,
πνμβνάιιαηα Javascript, πανμοζζάζεζξ ηαζ μηζδήπμηε θεζημονβεί ζε έκακ web
browser. Γ δναζηδνζυηδηα SCORM επζηνέπεζ ηδκ εφημθδ ―θυνηςζδ‖ εκυξ παηέημο
SCORM χζηε κα ηαηαζηεί ηιήια ηςκ ιαεδιάηςκ.
Wiki. Λνυηεζηαζ βζα ενβαθείμ ημ μπμίμ ηαεζζηά δοκαηή ηδ ζοθθμβζηή
ζοββναθή ηεζιέκςκ πνδζζιμπμζχκηαξ έκα web browser. Ηπμνεί κα απμδεζπεεί
πμθφ εφπνδζημ ζε πενζπηχζεζξ μιαδζηχκ ενβαζζχκ.
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Ένεοκα. Λανέπεηαζ έκαξ ανζειυξ εθεβιέκςκ ενεοκχκ πμο είκαζ πνήζζιεξ
ζηδκ αλζμθυβδζδ ηαζ εκίζποζδ ηδξ ιάεδζδξ ζημ πενζαάθθμκ ημο δζαδζηηφμο. Κζ
ηαεδβδηέξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηζξ ένεοκεξ αοηέξ βζα κα ζοθθέλμοκ
δεδμιέκα απυ ημοξ θμζηδηέξ ημοξ, ηα μπμία ιπμνμφκ κα ημοξ αμδεήζμοκ κα
ιάεμοκ ηαθφηενα ηδ ηάλδ ημοξ αθθά ηαζ ημ ηνυπμ πμο δζδάζημοκ.
Απζθμβή. Κ ηαεδβδηήξ ιπμνεί κα ηάκεζ ιζα ενχηδζδ ζημοξ θμζηδηέξ ηαζ κα
ηαεμνίζεζ πμθθαπθέξ απακηήζεζξ χζηε κα εκδιενςεεί βζα ηδκ άπμρδ ημοξ
ζπεηζηά ιε έκα εέια. Γ επζθμβή ιπμνεί κα θακεί πνήζζιδ ζακ ιζα βνήβμνδ
ρδθμθμνία, βζα κα οπμηζκήζεζ ηδ ζηέρδ βζα έκα εέια, βζα κα επζηνέρεζ ζημοξ
ιαεδηέξ κα ρδθίζμοκ ιζα ηαηεφεοκζδ βζα ημ ιάεδια ή βζα κα ζοβηεκηνχζεζ ηδ
ζοβηαηάεεζδ βζα ηάπμζμ εέια.
Ανβαζία. Δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημκ ηαεδβδηή κα ηαεμνίζεζ ιζα ενβαζία
πμο απαζηεί απυ ημοξ θμζηδηέξ κα δδιζμονβήζμοκ έκα ανπείμ ηαζ κα ημ
οπμαάθμοκ. Ώοηή δ εκυηδηα πενζθαιαάκεζ εοημθίεξ ααειμθυβδζδξ.
Ανβαζηήνζμ. Ξμ ενβαζηήνζμ είκαζ έκα είδμξ αλζμθυβδζδξ ιε πμθθέξ επζθμβέξ.
Απζηνέπεζ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ κα αλζμθμβήζμοκ ηζξ ιεηαλφ ημοξ ενβαζίεξ, ηαεχξ
ηαζ ηα οπμδείβιαηα ηςκ ενβαζζχκ ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ. Απίζδξ, ζοκημκίγεζ ηδ
ζοθθμβή ηαζ ηαηακμιή αοηχκ ηςκ εηηζιήζεςκ.
Εμοίγ. Κ ηαεδβδηήξ ιπμνεί κα ζπεδζάζεζ ηαζ κα δδιζμονβήζεζ ηεζη, πμο κα
πενζέπμοκ ενςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ, ζςζηυ ή θάεμξ ηαεχξ ηαζ ενςηήζεζξ
ιε ζφκημιεξ απακηήζεζξ. Ώοηέξ μζ ενςηήζεζξ θοθάζζμκηαζ ζε ιζα
ηαηδβμνζμπμζδιέκδ αάζδ δεδμιέκςκ ηαζ ιπμνμφκ κα λακαπνδζζιμπμζδεμφκ ζημ
ιάεδια αηυια ηζ ακάιεζα ζε δφμ ιαεήιαηα. Ξα ημοίγ επζηνέπμοκ ηαζ πμθθαπθέξ
πνμζπάεεζεξ. Ώοηή δ εκυηδηα πενζθαιαάκεζ εοημθίεξ ααειμθυβδζδξ.
Κιάδεξ ζογήηδζδξ - forum. Κζ μιάδεξ ζογδηήζεςκ ιπμνμφκ κα δμιδεμφκ
ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ ηαζ κα ζοιπενζθάαμοκ εηηζιήζεζξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ βζα
ηάεε ιήκοια. Ξα ιδκφιαηα ιπμνμφκ κα ειθακζζημφκ ιε πμζηζθία ιμνθχκ ηαζ
ιπμνμφκ κα πενζέπμοκ ζοκδιιέκα. Ηε ηδ ζοκδνμιή ζε ιζα μιάδα ζογδηήζεςκ, μζ
ζοιιεηέπμκηεξ ιπμνμφκ κα θαιαάκμοκ ακηίβναθα ηάεε κέμο ιδκφιαημξ ζημ
δθεηηνμκζηυ ημοξ ηαποδνμιείμ. Κ ηαεδβδηήξ ιπμνεί κα επζαάθεζ ηδ ζοκδνμιή ζε
υθμοξ ακ ημ επζεοιεί. Νδιεζχκεηαζ υηζ ζε ηάεε ιάεδια ζοιπενζθαιαάκεηαζ ιία
πνμηαεμνζζιέκδ μιάδα ζογδηήζεςκ, δ μιάδα ζογδηήζεςκ εζδήζεςκ, δ μπμία
πενζθαιαάκεζ ηα κέα ημο ιαεήιαημξ. Ξα ιδκφιαηα πμο δδιμζζεφμκηαζ ζηδ
ζοβηεηνζιέκδ μιάδα, ειθακίγμκηαζ ζημ ιπθμη «Ξεθεοηαία κέα» ζηα ανζζηενά ηδξ
μευκδξ. Ώκηίζηνμθα, υ,ηζ εέια πνμζηίεεηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ιπθμη, απμηεθεί
ιένμξ ηδξ μιάδαξ ζογδηήζεςκ εζδήζεςκ.
Δζαπείνζζδ ζοιιεηεπυκηςκ ζημ ιάεδια. Κ πνήζηδξ μ μπμίμξ είκαζ
εββεβναιιέκμξ ζε έκα ιάεδια, έπεζ ημ νυθμ είηε ημο ηαεδβδηή, είηε ημο θμζηδηή.
Ηπθμη «Άημια». Νημ ιπθμη Άημια οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα εκδιένςζδξ βζα
ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζημ ιάεδια. Λανμοζζάγεηαζ ημ πνμθίθ ηαζ δ δναζηδνζυηδηα
ημοξ, οπάνπεζ επζθμβή βζα απμζημθή email ηαζ πνμζςπζημφ ιδκφιαημξ.
Νδιεζχκεηαζ υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ιπθμη είκαζ δζαεέζζιμ υπζ ιυκμ ζημοξ
ηαεδβδηέξ αθθά ηαζ ζημκ μπμζμδήπμηε πνήζηδ μ μπμίμξ έπεζ πνυζααζδ ζηζξ
ζεθίδεξ ημο ιαεήιαημξ.
Δζαπείνζζδ ηαεδβδηχκ. Απζθέβμκηαξ «ηαεδβδηέξ» απυ ημ ανζζηενυ ιεκμφ
ηδξ δζαπείνζζδξ πμο ανίζηεηαζ ζηδκ ηεκηνζηή ζεθίδα ημο ιαεήιαημξ,
πανμοζζάγεηαζ έκαξ πίκαηαξ ιε ημοξ ηαεδβδηέξ ημο ιαεήιαημξ. Κ ηαεδβδηήξ
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ιπμνεί κα αθαζνέζεζ έκακ ηαεδβδηή ή κα πνμζεέζεζ επζθέβμκηαξ έκακ απυ ημοξ
πνήζηεξ ηδξ πθαηθυνιαξ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ θυνιαξ ακαγήηδζδξ δ μπμία
ανίζηεηαζ ζημ ηάης ιένμξ ημο πίκαηα.
Δζαπείνζζδ Φμζηδηχκ. Κζ ηαεδβδηέξ είκαζ δοκαηυκ, ακ πνεζαζηεί, κα
εββνάρμοκ ή κα δζαβνάρμοκ θμζηδηέξ ζημ ιάεδιά ημοξ. Απζθέβμκηαξ «θμζηδηέξ»
ζημ ανζζηενυ ιεκμφ ηδξ δζαπείνζζδξ πμο ανίζηεηαζ ζηδκ ηεκηνζηή ζεθίδα ημο
ιαεήιαημξ ειθακίγεηαζ ιία κέα ζεθίδα ιε δφμ θίζηεξ πνδζηχκ ηδξ πθαηθυνιαξ.
Νηδκ ανζζηενή θίζηα πενζέπμκηαζ μζ θμζηδηέξ ημο ιαεήιαημξ ηαζ ζηδ δελζά υθμζ μζ
άθθμζ εββεβναιιέκμζ πνήζηεξ ηδξ πθαηθυνιαξ. Γζα ηδ ιεηαηίκδζδ θμζηδηχκ
ιεηαλφ ηςκ θζζηχκ, μ ηαεδβδηήξ επζθέβεζ ηα μκυιαηα ηαζ πνδζζιμπμζεί ηα αέθδ.
Κιάδεξ ιε αοηή ηδκ επζθμβή, ειθακίγεηαζ ιία ζεθίδα ιε ηδκ μπμία μνίγμκηαζ
μιάδεξ θμζηδηχκ. Ώοηή δ δοκαηυηδηα είκαζ πνήζζιδ ζηδκ πενίπηςζδ υπμο
ηάπμζεξ δναζηδνζυηδηεξ βίκμκηαζ μιαδζηά. Νηδ ζεθίδα πμο ειθακίγεηαζ, ζηδκ
ανζζηενή θίζηα πενζέπμκηαζ μζ θμζηδηέξ ημο ιαεήιαημξ ηαζ ζηδ δελζά υθμζ μζ
άθθμζ εββεβναιιέκμζ πνήζηεξ ηδξ πθαηθυνιαξ. Γζα ηδ ιεηαηίκδζδ θμζηδηχκ
ιεηαλφ ηςκ θζζηχκ, μ ηαεδβδηήξ επζθέβεζ ηα μκυιαηα ηαζ πνδζζιμπμζεί ηα αέθδ.
Ώλζμθυβδζδ. Κζ δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ ζηζξ μπμίεξ ζοιιεηέπμοκ μζ
θμζηδηέξ είκαζ δοκαηυ κα ααειμθμβδεμφκ. Νοβηεηνζιέκα, ζηζξ νοειίζεζξ ηάεε
δναζηδνζυηδηαξ, υπςξ ηα ημοίγ, μζ μιάδεξ ζογδηήζεςκ, μζ αζηήζεζξ, οπάνπεζ
επζθμβή ηδξ εηηίιδζδξ / αλζμθυβδζδξ είηε ιυκμ απυ ημκ ηαεδβδηή είηε ηαζ απυ
ημοξ ιαεδηέξ.
Εθίιαηεξ. Γζα ηδ ααειμθυβδζδ οπάνπμοκ ηοπμπμζδιέκεξ ηθίιαηεξ μζ μπμίεξ
ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ. Αίκαζ υιςξ δοκαηή ηαζ δ δδιζμονβία κέςκ
ηθζιάηςκ βζα ηδ ααειμθυβδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ. Κ ηαεδβδηήξ ιπμνεί κα δεζ
ηαζ κα επελενβαζηεί ηζξ ηθίιαηεξ ααειμθμβίαξ επζθέβμκηαξ «Εθίιαηεξ» απυ ημ
ιεκμφ ηδξ δζαπείνζζδξ. Έπεζηα, ζηζξ νοειίζεζξ ηάεε δναζηδνζυηδηαξ πμο
επζδέπεηαζ ααειμθυβδζδ, οπάνπεζ ηαζ ημ πεδίμ ηδξ επζθμβήξ ηθίιαηαξ, ημ μπμίμ
πενζθαιαάκεζ ηυζμ ηζξ ηοπμπμζδιέκεξ ηθίιαηεξ, υζμ ηαζ ηζξ ηθίιαηεξ πμο έπεζ
δδιζμονβήζεζ μ ίδζμξ μ ηαεδβδηήξ.
ΐαειμί. Κ ηαεδβδηήξ, εθυζμκ έπεζ επζθέλεζ ηδκ ακάθμβδ νφειζζδ,
ααειμθμβεί ηζξ δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ θμζηδηχκ. Έπεζηα, επζθέβμκηαξ
«ΐαειμί» ζημ ιεκμφ ηδξ δζαπείνζζδξ, αθέπεζ ιία θίζηα ιε υθμοξ ημοξ θμζηδηέξ ηαζ
ηζξ ααειμθμβίεξ ημοξ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο ιαεήιαημξ. Ηπμνεί κα βίκεζ
απμεήηεοζδ ηδξ ααειμθμβίαξ υθςκ ηςκ ιαεδηχκ ζε ιμνθή Excel ή απμεήηεοζδ
ζε ιμνθή απθμφ ηεζιέκμο. Απζπθέμκ μ ηαεδβδηήξ έπεζ δζάθμνεξ δοκαηυηδηεξ ζε
ζπέζδ ιε ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ηεθζηήξ ααειμθμβίαξ, βζα πανάδεζβια
πνμζδζμνίγμκηαξ αάνδ ζηζξ επζιένμοξ ααειμθμβίεξ, μνίγμκηαξ ηαηδβμνίεξ
ααειμθμβζχκ η.α.
Λαναημθμφεδζδ ιαεήιαημξ. Απζθέβμκηαξ «Ώκαθμνέξ» απυ ημ ανζζηενυ
ιεκμφ ηδξ δζαπείνζζδξ, μ ηαεδβδηήξ εθέβπεζ ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζημ
ιάεδιά ημο ηζξ ηεθεοηαίεξ ιένεξ.
Ώκηίβναθμ αζθαθείαξ. Οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ ακηζβνάθςκ
αζθαθείαξ ηαζ είκαζ ηαθυ κα πνδζζιμπμζείηαζ ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα ηαζ
εζδζηυηενα ηάεε θμνά πμο βίκμκηαζ πνμζεήηεξ ζημ ιάεδιά ή ηνμπμπμζήζεζξ. Νε
πενίπηςζδ επζπθμηήξ ημο ζοζηήιαημξ, εα είκαζ δοκαηή δ επακαθμνά ημο
ιάεδιά ζηδκ ηαηάζηαζδ ημο ακηζβνάθμο αζθαθείαξ. Λαηχκηαξ ζημ ζφκδεζιμ
«Ώκηίβναθμ αζθάθεζαξ», ειθακίγεηαζ ιία θίζηα απυ ηδκ μπμία μ ηαεδβδηήξ
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επζθέβεζ πμζα ακηζηείιεκα ημο ιαεήιαημξ εα ακηζβναθμφκ. Έπεζηα παηάεζ ζημ
ημοιπί «Νοκέπεζα». Αιθακίγεηαζ ιία θίζηα επζαεααίςζδξ βζα ηα ακηζηείιεκα πμο εα
ακηζβναθμφκ ηαεχξ ηαζ έκα πεδίμ ζημ μπμίμ μ ηαεδβδηήξ ζοιπθδνχκεζ ημ
υκμια ημο ανπείμο πνμξ απμεήηεοζδ. Ώκ είκαζ υθα εκηάλεζ παηάεζ ημ «Νοκέπεζα».
Δδιζμονβείηαζ ημ ακηίβναθμ αζθαθείαξ ηαζ ειθακίγεηαζ μ πίκαηαξ ιε ηα
απμεδηεοιέκα ακηίβναθα αζθαθείαξ ημο ιαεήιαημξ.
Απακαθμνά. Δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα επακαθμνάξ ημο ιαεήιαημξ ζε ιζα
πνμδβμφιεκδ ηαηάζηαζδ, επζθέβμκηαξ ημ ακηίβναθμ αζθαθείαξ πμο εα
πνδζζιμπμζδεεί.
Αζζαβςβή. Απζθέβμκηαξ «Αζζαβςβή», μ ηαεδβδηήξ, εθυζμκ δζαεέηεζ ηαζ άθθμ
ιάεδια ζηδκ πθαηθυνια, ιπμνεί κα εζζάβεζ ζημ πανυκ ιάεδια δναζηδνζυηδηεξ
ή πενζεπυιεκμ πμο έπεζ δδιζμονβήζεζ ζε άθθμ ιάεδιά ημο ζηδκ πθαηθυνια.
Απζπθέμκ, ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ μιάδεξ θμζηδηχκ ζημ ιάεδια θμνηχκμκηαξ
έκα ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκμ ανπείμ πμο ηζξ πενζβνάθεζ.
Εαεανζζιυξ ιαεήιαημξ. Ηε ηδκ επζθμβή αοηή μ ηαεδβδηήξ ιπμνεί κα
ηαεανίζεζ ημ ιάεδιά ημο απυ ηα δεδμιέκα ηςκ πνδζηχκ, δζαηδνχκηαξ ηζξ
δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηζξ άθθεξ νοειίζεζξ.
3.4. Οπλνπηηθφο νδεγφο ρξήζεο ηνπ Moodle γηα ηνλ Ιαζεηή
Αίζμδμξ ζε ιάεδια. Γ δοκαηυηδηα εζζυδμο ζε έκα ιάεδια ελανηάηαζ απυ ημ
είδμξ ηδξ πνυζααζδξ ημ μπμίμ έπεζ μνίζεζ μ ηαεδβδηήξ ημο ιαεήιαημξ.
Νοβηεηνζιέκα οπάνπμοκ μζ αηυθμοεεξ πενζπηχζεζξ: Ξμ ιάεδια έπεζ εθεφεενδ
εββναθή, μπυηε μ ηάεε πνήζηδξ μ μπμίμξ έπεζ θμβανζαζιυ ζηδκ πθαηθυνια
εββνάθεηαζ ζε αοηυ παηχκηαξ πάκς ζημκ ηίηθμ ημο. Ξμ ιάεδια δζαεέηεζ ηθεζδί
εββναθήξ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ μ πνήζηδξ μ μπμίμξ επζεοιεί κα εββναθεί ζημ
ιάεδια, εα πνέπεζ κα βκςνίγεζ ιία θέλδ-ηθεζδί, βζα ηδκ μπμία εα ημκ
πθδνμθμνήζεζ μ ηαεδβδηήξ. Γζα ηδκ εββναθή εα πνέπεζ κα παηήζεζ ζημ υκμια
ημο ιαεήιαημξ ζηδκ ηεκηνζηή ζεθίδα ημο moodle ηαζ κα εζζάβεζ ηδκ θέλδ ηθεζδί,
υηακ ημο γδηδεεί. Κ ηαεδβδηήξ απυ ιυκμξ ημο εββνάθεζ ημοξ θμζηδηέξ ζημ
ιάεδια. Νε αοηή ηδκ πενίπηςζδ έκαξ θμζηδηήξ, αθμφ θηζάλεζ θμβανζαζιυ ζηδκ
πθαηθυνια, εα πνέπεζ κα επζημζκςκήζεζ ιε ημκ ηαεδβδηή, δίκμκηάξ ημο ηα
ζημζπεία ημο. Νδιεζχκεηαζ υηζ βζα κα εββναθεί ηάπμζμξ ςξ θμζηδηήξ ζε έκα
ιάεδια, εα πνέπεζ πνχηα κα έπεζ ακμίλεζ θμβανζαζιυ ζηδκ πθαηθυνια (υκμια
πνήζηδ- ηςδζηυ πνυζααζδξ). Αίκαζ δοκαηυ κα επζηνέπεηαζ δ είζμδμξ ζε έκα
ιάεδια ζε επζζηέπηεξ (δδθαδή πνήζηεξ πςνίξ θμβανζαζιυ), εθυζμκ έπεζ ηάκεζ ηδ
ζπεηζηή νφειζζδ μ ηαεδβδηήξ. Έκαξ επζζηέπηδξ ιπμνεί κα αθέπεζ, αθθά δεκ ιπμνεί
κα αθθάγεζ ημ πενζεπυιεκμ εκυξ ιαεήιαημξ.
ΐμήεεζα. Οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα πνήζδξ ηδξ δζαεέζζιδξ αμήεεζαξ ημο
moodle ζε ηάεε ζπεδυκ εκένβεζα. Γ πνυζααζδ είκαζ δοκαηή ιέζς ημο εζημκζδίμο
ημο ενςηδιαηζημφ.
Άημια. Νημ ιπθμη Άημια οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα εκδιένςζδξ βζα ημοξ
ζοιιεηέπμκηεξ ζε έκα ιάεδια. Λανμοζζάγεηαζ ημ πνμθίθ ημοξ ηαζ οπάνπεζ
επζθμβή βζα απμζημθή email ηαζ πνμζςπζημφ ιδκφιαημξ.
Δζαπείνζζδ. Νημ ιπθμη Δζαπείνζζδ πνμζθένμκηαζ μνζζιέκεξ επζθμβέξ ζημ
θμζηδηή.
ΐαειμί. Αιθάκζζδ θίζηαξ ιε ηζξ δζαεέζζιεξ ααειμθμβίεξ ζε δζάθμνεξ
δναζηδνζυηδηεξ ημο ιαεήιαημξ.
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Απελενβαζία ημο πνμθίθ. Δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα βζα αθθαβέξ ζημ δδθςιέκμ
πνμθίθ ημο θμζηδηή. Ακαθθαηηζηά, δ επελενβαζία ημο πνμθίθ ιπμνεί κα βίκεζ
παηχκηαξ ζημ μκμιαηεπχκοιμ ημο πνήζηδ ζημ πάκς δελζά ιένμξ ηδξ ζεθίδαξ.
Ώθθαβή ημο ηςδζημφ πνυζααζδξ. Δοκαηυηδηα βζα αθθαβή ημο ηςδζημφ
πνυζααζδξ ημο θμζηδηή.
Ώηφνςζδ εββναθήξ. Νε πενίπηςζδ πμο ηάπμζμξ θμζηδηήξ απμθαζίζεζ κα
δζαηυρεζ ηδ παναημθμφεδζδ ημο ιαεήιαημξ ιπμνεί κα αηονχζεζ ηδκ εββναθή
ημο ιε αοηή ηδκ επζθμβή.
Ξα ιαεήιαηά ιμο. Νημ ιπθμη «Ξα Ηαεήιαηά ιμο» είκαζ δοκαηή δ ιεηαθμνά
ζημ πενζαάθθμκ ηάπμζμο άθθμο ιαεήιαημξ ή ζηδκ ηεκηνζηή ζεθίδα υθςκ ηςκ
ιαεδιάηςκ επζθέβμκηαξ «θα ηα ιαεήιαηα».
Γιενμθυβζμ. Ώπμηεθεί έκα απθυ ηαζ ζοιπαβέξ ιέζμ παναημθμφεδζδξ ημο
πνμβνάιιαημξ δναζηδνζμηήηςκ ηςκ ιαεδιάηςκ, ημο ζοζηήιαημξ ημο moodle
ηαζ ηςκ πνδζηχκ. Αίκαζ πνμζαάζζιμ ηαζ απυ ημ ιπθμη «Απζηείιεκα Γεβμκυηα».
Λνυζθαηδ δναζηδνζυηδηα. Ξμ ιπθμη αοηυ πενζέπεζ ζοκδέζιμοξ μζ μπμίμζ
επζηνέπμοκ ζημοξ θμζηδηέξ κα παναημθμοεμφκ ηδκ πνυζθαηδ δναζηδνζυηδηα ζε
έκα ιάεδια.
Ξεθεοηαία κέα. Ώκαημζκχζεζξ βζα ηα πζμ πνυζθαηα ιδκφιαηα πμο έπμοκ
ηαηαπςνδεεί ζηδκ μιάδα ζογδηήζεςκ εζδήζεςκ. Ηέζς αοημφ ημο ιπθμη μζ
θμζηδηέξ ιπμνμφκ κα εκδιενχκμκηαζ βζα ηα πνυζθαηα ιδκφιαηα.
Απζηείιεκα βεβμκυηα. Αιθάκζζδξ θίζηαξ ηςκ ααζζηχκ βεβμκυηςκ ημο
ιαεήιαημξ πμο πνυηεζηαζ κα ζοιαμφκ ζφκημια δ μπμία ιπμνεί κα αμδεήζεζ ημοξ
θμζηδηέξ κα πνμβναιιαηίζμοκ ηαθφηενα ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ημοξ.
Λνμζςπζηά ιδκφιαηα. Ώπμζημθή ηαζ θήρδ πνμζςπζηχκ ιδκοιάηςκ, υπςξ
αηνζαχξ ζζπφεζ ηαζ ζε έκα δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ, αθθά ιέζα απυ ημ moodle.
Νοκδεδειέκμζ πνήζηεξ. Ξμ ιπθμη αοηυ πανέπεζ ιζα θίζηα ηςκ πνδζηχκ πμο
ζοιιεηέπμοκ ζημ ιάεδια ηαζ είκαζ αοηή ηδ ζηζβιή ζοκδεδειέκμζ. Κζ ιαεδηέξ
ιπμνμφκ κα δμοκ πμζμζ άθθμζ ζοιιαεδηέξ ημοξ είκαζ ζοκδεδειέκμζ ηδκ ίδζα
ζηζβιή ζημ moodle.
Λδβέξ πθδνμθμνζχκ. Κ θμζηδηήξ ιπμνεί κα δεζ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ ιέζα
απυ ηζξ πδβέξ πθδνμθμνζχκ πμο απμηεθμφκ έκα ημιιάηζ ημο άιεζμο οθζημφ ημο
ιαεήιαημξ. Ηπμνεί κα είκαζ έκα απθυ ηείιεκμ ή έκα ηείιεκμ ζε ιμνθή HTML, ιζα
ακαθμνά ζε ηάπμζμ αζαθίμ, πενζμδζηυ, έκα πνυβναιια, έκαξ ηαηάθμβμξ ή έκα
ανπείμ «θμνηςιέκμ» ζημ moodle ή έκαξ ζφκδεζιμξ ζε ιζα ζζημζεθίδα.
Ώπμνίεξ. Εάεε ιαεδηήξ ιπμνεί κα εηθνάζεζ ηάπμζα απμνία δίκμκηαξ ηίηθμ,
πενζβναθή, θέλεζξ-ηθεζδζά ηαζ κα θάαεζ απάκηδζδ είηε απυ αοηέξ πμο ήδδ
οπάνπμοκ, είηε ακ δεκ ηαθοθεεί απυ ηζξ ήδδ οπάνπμοζεξ απακηήζεζξ, κα θάαεζ
ιζα κέα απάκηδζδ απυ ημκ ηαεδβδηή.
Ώπμοζζμθυβζα. Κ ιαεδηήξ ιπμνεί κα δεζ ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ
πανμοζζχκ ημο πμο ηαηεβνάθδζακ ιε αάζδ ηδ ζοιιεημπή ημο ζε έκα
δζαδζηηοαηυ ιάεδια ή ηδκ δναζηδνζυηδηα ημο ζημ ιάεδια. Εαηαπχνζζδ
πανμοζζχκ ηςκ ιαεδηχκ ζε ηάπμζα ζοκεδνία ή ηαηά ηδκ επίζηερδ ηδξ
ζζημζεθίδαξ. Γ ηαηαπχνδζδ ιπμνεί κα βίκεζ ιε δφμ ηνυπμοξ είηε ιδπακζηά απυ
ημκ ηαεδβδηή είηε αοηυιαηα ιε αάζδ ηδ ζοιιεημπή ημο ιαεδηή ζε ηάπμζα
δναζηδνζυηδηα ζε δζάζηδια 24 ςνχκ ιέζα ζε έκα 24ςνμ ιέζς ηςκ ανπείςκ
ηαηαβναθήξ. Οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ πμθθαπθχκ απμοζζμθμβίςκ.
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Ώζηήζεζξ. Οπμαμθή απυ ημ ιαεδηή ηδξ αλζμθυβδζδξ ηδξ ενβαζίαξ πμο έηακε
ηαζ ημο ακέεεζε μ εηπαζδεοηήξ ηαζ οπμαμθή ηδξ ίδζαξ ηδξ ενβαζίαξ. Κ
εηπαζδεοηήξ ιπμνεί κα ακαεέζεζ άζηδζδ (έηεεζδ, ακαθμνά, πανμοζίαζδ) ζημκ
ιαεδηή. Δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημοξ ιαεδηέξ κα αλζμθμβήζμοκ ιυκμζ ημοξ ηδκ
άζηδζδ πνζκ ηδκ οπμαάθθμοκ ζημ εηπαζδεοηή. Κ εηπαζδεοηήξ ιπμνεί κα δχζεζ
ακαηνμθμδυηδζδ ζημκ ιαεδηή ηαζ κα ημο γδηήζεζ κα αεθηζχζεζ ηδκ άζηδζδ ημο
ηαζ κα ηδκ οπμαάθθεζ εη κέμο. Κ ααειυξ πμο εα πάνεζ μ ιαεδηήξ βζα ηδκ άζηδζδ,
είκαζ έκαξ ζοκδοαζιυξ ημο πυζμ ηαθή ήηακ δ άζηδζδ ηαζ πυζμ ζςζηή ήηακ δ
ααειμθυβδζδ πμο έδςζακ ζημκ εαοηυ ημοξ βζα ηδκ άζηδζδ αοηή.
ΐζαθία. Ξμ αζαθίμ απμηεθεί έκα εηπαζδεοηζηυ οθζηυ πμο ακαπηφζζεηαζ ζε
πμθθαπθέξ ζεθίδεξ. Αίκαζ ζακ κα δζααάγεηε έκα αζαθίμ ζημ δζαδίηηομ. Ξμ αζαθίμ
ιπμνεί κα πςνίγεηαζ ζε ηεθάθαζα ηαζ οπμηεθάθαζα. Κζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ ιυκμ κα
δμοκ ημ αζαθίμ ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα επέιαμοκ ζηδκ δδιζμονβία ημο.
Δζάθμβμζ. Λανέπεζ ιζα απθή ιέεμδμ επζημζκςκίαξ ιεηαλφ ηςκ
ζοιιεηεπυκηςκ (ιαεδηχκ ηαζ εηπαζδεοηχκ). Έκαξ ιαεδηήξ ιπμνεί κα ακμίλεζ
δζάθμβμ ιε έκακ εηπαζδεοηή, μ εηπαζδεοηήξ ιε ηδκ ζεζνά ημο ιπμνεί κα ακμίλεζ
δζάθμβμ ιε ηάπμζμκ ιαεδηή ηαζ είκαζ δοκαηυ κα δδιζμονβδεεί ζοκμιζθία ακάιεζα
ζε δφμ ή πενζζζυηενμοξ ιαεδηέξ ιεηαλφ ημοξ.
Απζθμβέξ. Δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημοξ ιαεδηέξ κα εηθνάζμοκ ηδκ άπμρδ
ημοξ βζα ηάπμζμ εέια πμο εα μνίζεζ μ εηπαζδεοηήξ. Κζ επζθμβέξ θεζημονβμφκ ζακ
ρδθμθμνία ηαζ έηζζ μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα απμθαζίζμοκ βζα ηάπμζμ εέια πμο
ημοξ αθμνά. Κ εηπαζδεοηήξ ιπμνεί κα ηάκεζ ιζα ενχηδζδ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ κα
ηαεμνίζεζ ιζα επζθμβή πμθθαπθχκ απακηήζεςκ βζα κα δεζ ηδκ άπμρδ ημοξ πάκς
ζε έκα εέια. Γ επζθμβή ιπμνεί κα θακεί πνήζζιδ ζακ ιζα βνήβμνδ ρδθμθμνία βζα
κα οπμηζκήζεζ ηδ ζηέρδ βζα έκα εέια, βζα κα επζηνέρεζ ζηδκ ηάλδ κα ρδθίζεζ ιζα
ηαηεφεοκζδ βζα ημ ιάεδια ή βζα κα ζοβηεκηνχζεζ ηδ ζοβηαηάεεζδ βζα ηδκ
ένεοκα.
Ανβαζίεξ ή ακαεέζεζξ. Οπμαμθή ενβαζίαξ ηςκ ιαεδηχκ πμο ημοξ ακαηέεδηε
απυ ημκ εηπαζδεοηή ημοξ. Κζ ακαεέζεζξ δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα ζημκ εηπαζδεοηή
κα ηαεμνίζεζ ιζα ενβαζία πμο απαζηεί απυ ημοξ ιαεδηέξ κα δδιζμονβήζμοκ έκα
ανπείμ ηαζ κα ημ οπμαάθμοκ «θμνηχκμκηάξ» ημ ζηδ ζεθίδα. Κζ ζοκδεζζιέκεξ
ακαεέζεζξ πενζθαιαάκμοκ δμηίιζα, ενβαζίεξ, εηεέζεζξ η.θπ. Ώοηή δ εκυηδηα
πενζθαιαάκεζ εοημθίεξ ααειμθυβδζδξ ηαζ βζ‘ αοηυ ιπμνεί πμθφ εφημθα κα
πνδζζιμπμζδεεί.
Ζελζηά. Ηπμνείηε κα δδιζμονβήζεηε ηαζ κα δζαηδνήζεηε έκακ ηαηάθμβμ
μνζζιχκ, υπςξ έκα θελζηυ. Εάεε ιάεδια ιπμνεί κα έπεζ έκα ααζζηυ ηαζ πμθθά
δεοηενεφμκηα θελζηά. Κ ιαεδηήξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ ημ θελζηυ πμο υνζζε μ
εηπαζδεοηήξ ηαζ ημο δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ακαγήηδζδξ ιε ηδ πνήζδ θέλεςκ
ηθεζδζά, ιε αθθααδηζηή ακαγήηδζδ, ακαγήηδζδ ακά ηαηδβμνία ηα ακαγήηδζδ ιε
αάζδ ημ ζοββναθέα. Ηπμνεί κα δμεεί ζημ ιαεδηή δ δοκαηυηδηα κα ζοκεζζθένεζ
ζημκ ειπθμοηζζιυ ημο θελζημφ ηαηαπςνχκηαξ εββναθέξ ζηα δεοηενεφμκηα
θελζηά, ηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα επελενβαζηεί ή κα δζαβνάρεζ, ηαζ κα εζζπνάλεζ
ααειμθμβία. Ξζξ εββναθέξ αοηέξ μ εηπαζδεοηήξ ιπμνεί κα ηζξ επελενβαζηεί, κα ηζξ
δζαβνάρεζ ή κα ηζξ ιεηαθένεζ ζημ ααζζηυ θελζηυ. Αίκαζ επίζδξ εθζηηυ κα
δδιζμονβδεμφκ αοηυιαηα ζφκδεζιμζ ζε αοημφξ ημοξ μνζζιμφξ ιέζα απυ ηα
ιαεήιαηα.
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4. Οπδήηεζε
Ξα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ εθανιμβήξ Moodle είκαζ υηζ ιπμνεί κα
οπμζηδνίγεζ ιζηνέξ ηαζ ιεβάθεξ ημζκυηδηεξ ιάεδζδξ, ελ απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδ
ζηα ζπμθεία ηαζ ζηζξ επζπεζνήζεζξ, δζα αίμο ιάεδζδ, δζαθμνεηζηά ζηοθ ιάεδζδξ
ηαζ δζδαζηαθίαξ, δζακμιή δναζηδνζμηήηςκ ιάεδζδξ, ηαεχξ ηαζ δδιμζίεοζδ
πυνςκ ζοκενβαζίαξ ηαζ επζημζκςκίαξ, ζοιααηυηδηα ιε δζαθμνεηζηέξ
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Νεξίιεςε
Γ πανμφζα ακαημίκςζδ πνμηείκεζ έκα δζδαηηζηυ ζεκάνζμ ιε εέια ημκ μζημοιεκζηυ
παναηηήνα ηαζ ηζξ πακακενχπζκεξ αλίεξ ηδξ πνζζηζακζηήξ δζδαζηαθίαξ. Ξμ δζδαηηζηυ αοηυ
ζεκάνζμ εειεθζχκεηαζ ζηζξ εεμθμβζηέξ πνμτπμεέζεζξ ηδξ Πνζζηζακζηήξ Αηηθδζίαξ πμο
μδδβμφκ ζε δνάζεζξ βζα ηδ εεναπεία ημο ημζκςκζημφ ηαημφ ζε ημπζηυ ηαζ παβηυζιζμ
επίπεδμ ηαεχξ ηαζ ηζξ πνςημαμοθίεξ βζα ηδκ εζνδκζηή ζοκφπανλδ ηςκ ακενχπςκ ζε
πμθοπμθζηζζιζηά πενζαάθθμκηα. Γ πμνεία ιάεδζδξ απμαθέπεζ ζηδκ ακαγήηδζδ, ηδ ιεθέηδ,
ημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ εεμθμβζηχκ πνμτπμεέζεςκ απυ ιαεδηέξ ηαζ
ιαεήηνζεξ ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο ιέζα απυ μιαδζηέξ ηαζ δζενεοκδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. […]
Αζδζηυηενα, δ επίηεολδ αοημφ ημο ζηυπμο πνμηείκεηαζ ιέζα απυ ηδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ
εκυξ ζφβπνμκμο ηθδνζημφ ιε μζημοιεκζηή δνάζδ ηαζ παβηυζιζα αηηζκμαμθία, ημο κοκ
Ώνπζεπζζηυπμο Ξζνάκςκ ηαζ πάζδξ Ώθαακίαξ Ώκαζηαζίμο (Γζακκμοθάημο). Γ δζδαηηζηή
αοηή πνυηαζδ επζθέβεζ ηαζ πνδζζιμπμζεί ιζα πμζηζθία δζδαηηζηχκ ηαζ ιαεδζζαηχκ
δναζηδνζμηήηςκ, ιε εκαθθαβή ιεευδςκ ζε έκα πμθοηνμπζηυ πενζαάθθμκ ιε πμθοιεζζηυ
οθζηυ, ιεζηηέξ ιμνθέξ ιάεδζδξ, ηαεχξ ηαζ ιε έιθαζδ ζηδ ζοιιεημπζηή,
μιαδμζοκενβαηζηή, δζενεοκδηζηή ηαζ ακαηαθοπηζηή ιάεδζδ. Ξέθμξ ημ ζεκάνζμ αοηυ είκαζ
ζφιθςκμ ιε ηα κέα Λνμβνάιιαηα Νπμοδχκ ζημ Ηάεδια ηςκ Θνδζηεοηζηχκ ηδξ Γ΄
Γοικαζίμο.
Θέμεηο-θιεηδηά: Ώνπζεπίζημπμξ
πμθοπμθζηζζιζηυηδηα

Ώθαακίαξ

Ώκαζηάζζμξ,

δζαημκία,

ενδζηεοηζηά,

1. Γηζαγσγή
Γ ενδζηεοηζηή ιυνθςζδ μθείθεζ κα θαιαάκεζ οπυρδ ηζξ ζφβπνμκεξ ελεθίλεζξ ηαζ
κα πνμαθδιαηίγεζ ημοξ ιαεδηέξ/ηζξ ιαεήηνζεξ βζα ηζξ εέζεζξ ηαζ δνάζεζξ ηςκ
ενδζηεζχκ απέκακηζ ζηα ημπζηά ηαζ παβηυζιζα γδηήιαηα. Ώκ ηαζ ζηζξ διένεξ ιαξ
απακηά δ πνςημπμνζαηή επζζηδιμκζηή πνυμδμξ ηαζ δ ναβδαία ηεπκμθμβζηή
ελέθζλδ, ςζηυζμ ιεβάθμξ ιένμξ ημο παβηυζιζμο πθδεοζιμφ αοείγεηαζ ζηδ
θηχπεζα ηαζ ηδκ εηιεηάθθεοζδ, βεφεηαζ ηαεδιενζκά ηδ αία ηαζ ηδ δοζηοπία, αζχκεζ
ημκ πυθειμ ηαζ ηδκ πνμζθοβζά. Γ ιεηαηίκδζδ πμθθχκ ακενχπςκ ιε ηδκ εθπίδα
ιζαξ ηαθφηενδξ γςήξ απμηεθεί ιμκυδνμιμ. Λθέμκ δ ζοιαίςζδ ακενχπςκ
δζαθμνεηζηχκ πμθζηζζηζηχκ ηαηααμθχκ ζε έκακ ηυπμ είκαζ έκα εκ ελεθίλεζ
θαζκυιεκμ. Γ ζοκφπανλδ ζε πμθοπμθζηζζηζηά πενζαάθθμκηα πενζθαιαάκεζ πμζηίθεξ
δοζημθίεξ, πμο είκαζ άιεζα ζοκοθαζιέκεξ ιε ηα ημζκςκζηά πνμαθήιαηα αθθά ηαζ
ιε πμζηίθεξ ζδεμθμβζηέξ ιζζαθθμδμλίεξ. ζηυζμ δ ηαθθζένβεζα ηςκ ακενςπζζηζηχκ
αλζχκ ζημκ ημζκςκζηυ πχνμ απυ δδιυζζμοξ ή ζδζςηζημφξ πανάβμκηεξ βεκκά
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πνμζδμηίεξ βζα ανιμκζηή ζοκφπανλδ ηςκ ακενχπςκ πμο είκαζ θμνείξ
δζαθμνεηζηχκ πμθζηζζηζηχκ ηαηααμθχκ (Γζακκμοθάημξ, 2000).
Έκα απυ ηα γδηήιαηα πμο πνεζάγεηαζ κα ακαηαθφρμοκ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ
είκαζ δ εέζδ ηαζ δ δνάζδ ηςκ ενδζηεζχκ απέκακηζ ζε αοηέξ ηζξ ηαηαζηάζεζξ. Ηζα
ηέημζα δζενεφκδζδ ιπμνεί κα λεηζκήζεζ απυ ηδκ ημπζηή ενδζηεοηζηή πανάδμζδ.
Νηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ εκδείηκοηαζ δ βκςνζιία ηςκ ιαεδηχκ/ιαεδηνζχκ ιε
ηδ εεμθμβία ηαζ ηζξ δνάζεζξ ηδξ Κνευδμλδξ Αηηθδζίαξ βζα ηδ εεναπεία ηςκ
ημζκςκζηχκ πνμαθδιάηςκ (Ξζζνέαεθμξ, 2015) ηαεχξ ηαζ ηδ ζηάζδ ηδξ -εεηζηή ηαζ
ανκδηζηή- απέκακηζ ηζξ πνμηθήζεζξ ηδξ πμθοπμθζηζζιζηυηδηαξ (Λαπαεακαζίμο,
2008) ηαζ ζηζξ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ εζνδκζηή ζοιαίςζδ (Γζακκμοθάημξ, 2015).
Γ πανμφζα ακαημίκςζδ απμηεθεί ιζα δζδαηηζηή πνυηαζδ ζπεηζηά ιε αοηυ
ημ εέια. Γζα ηδκ αιεζυηενδ επζηοπία ηςκ πνμζδμηχιεκςκ ιαεδζζαηχκ
απμηεθεζιάηςκ πνμαάθθεηαζ ημ πανάδεζβια εκυξ ζφβπνμκμο εηηθδζζαζηζημφ
ηαβμφ, ημο κοκ Ώνπζεπζζηυπμο Ώθαακίαξ Ώκαζηαζίμο. Απίζδξ, πνμηείκεηαζ δ
πνήζδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ, ςξ ιέζμ δζαπμθζηζζιζηήξ πνμζέββζζδξ
(Ηδηνμπμφθμο, 2007: 13-29), αθθά ηαζ ςξ ενβαθείμ πμο μδδβεί ημοξ ιαεδηέξ/ηζξ
ιαεήηνζεξ κα ακαπηφλμοκ «ηζξ δελζυηδηεξ ηδξ επζημζκςκίαξ ηαζ ηδκ ζηακυηδηα
πνήζδξ πμζηίθςκ πδβχκ ηαζ ενβαθείςκ πθδνμθυνδζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ»
(Εαναιμφγδξ, 2007:176). Ξέθμξ ημ ζεκάνζμ αοηυ είκαζ ζφιθςκμ ιε ηα κέα
Λνμβνάιιαηα Νπμοδχκ ζημ Ηάεδια ηςκ Θνδζηεοηζηχκ ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο
(ΦΑΕ 2906/ΐ/13-9-2016)
2. Οηνηρεία εθαξκνγήο (βαζκίδα Γθπαίδεπζεο, ηάμε/εηο, ρξνλνινγία
εθαξκνγήο, δηάξθεηα εθαξκνγήο)
Γ δζδαηηζηή αοηή πνυηαζδ είκαζ ζε άιεζδ ζοκάθεζα ιε ημοξ δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ
ηαζ ηα πνμζδμηχιεκα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα ηδξ εειαηζηήξ εκυηδηαξ «1.1 Γ
Πνζζηζακμζφκδ ζημκ ζφβπνμκμ ηυζιμ», ιε ααζζηυ εέια «‗Οιείξ έζηε ημ άθαξ ηδξ
βδξ‘ (Ηη. 5, 13): Δεναπμζημθή ηαζ Δζαημκία», ζφιθςκα ιε ημ κέμ Λνυβναιια
Νπμοδχκ βζα ημ Ηάεδια ηςκ ενδζηεοηζηχκ ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο (ΦΑΕ 2906/ΐ/13-92016). Γ εθανιμβή ηδξ πναβιαημπμζήεδηε ζε δζάζηδια έλζ (6) δζδαηηζηχκ ςνχκ
ηαηά ημ ζπμθζηυ έημξ 2016-17.
3. Οηόρνη-επηδηώμεηο
Γεκζηυξ ζημπυξ ζηυπμξ αοηήξ ηδξ δζδαηηζηήξ πνυηαζδξ είκαζ κα ηαηακμήζμοκ μζ
ιαεδηέξ/ηνζεξ ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο υηζ δ γςή ηδξ Αηηθδζίαξ είκαζ έκαξ δζανηήξ
αβχκαξ βζα ηδ εεναπεία ημο ημζκςκζημφ ηαημφ ιέζα απυ ημ ένβμ ηδξ δζαημκίαξ
(Ξζζνέαεθμξ, 2013), ηαεχξ ηαζ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ υηζ ηεκηνζηή απμζημθή ηδξ
Αηηθδζίαξ είκαζ δ ηαθθζένβεζα ηδξ εζνδκζηήξ ηαζ ανιμκζηήξ ζοιαίςζδξ ακάιεζα ζε
ακενχπμοξ δζαθμνεηζηχκ ηαηααμθχκ ζε ημπζηυ ηαζ μζημοιεκζηυ επίπεδμ ηαζ
εζδζηά ζηζξ ζφβπνμκεξ πμθοπμθζηζζιζηέξ ημζκςκίεξ.
Κζ επζιένμοξ ζηυπμζ αοημφ ημο δζδαηηζημφ ζεκανίμο πνμηφπημοκ ιέζα απυ
ηα Λνμζδμηχιεκα Ηαεδζζαηά Ώπμηεθέζιαηα πμο πνμηείκμκηαζ ζηδ ζπεηζηή
δζδαηηζηή εκυηδηα «‗Οιείξ έζηε ημ άθαξ ηδξ βδξ‘ (Ηη. 5, 13): Δεναπμζημθή ηαζ
Δζαημκία» ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο. Εαηά ηδ δζάνηεζα αθθά ηαζ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ
αοηήξ ηδξ πμνείαξ ιάεδζδξ, μζ ιαεδηέξ/ιαεήηνζεξ δφκακηαζ κα:
-ακαβκςνίγμοκ ζε ζοβηεηνζιέκα παναδείβιαηα ηδ δζαημκία ςξ ααζζηυ ηίκδηνμ
ηδξ πνζζηζακζηήξ απμζημθήξ,
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-ηαηακμμφκ ημ μζημοιεκζηυ υναια ηδξ Αηηθδζίαξ ςξ πζζηυηδηα ζηδ δζδαζηαθία
ημο Πνζζημφ ηαζ βκςνίγμοκ ημοξ ααζζημφξ ζηαειμφξ ηδξ κευηενδξ μνευδμλδξ
πνζζηζακζηήξ ιανηονίαξ ηαεχξ ηαζ ημ δζαημκζηυ ένβμ ηδξ Αηηθδζίαξ,
-δζαπζζηχκμοκ ημ εφνμξ ηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ πνζζηζακζηήξ ιανηονίαξ ηαζ
εκημπίγμοκ ηαζ αλζμθμβμφκ εηηνμπέξ ηδξ πνζζηζακζηήξ ζεναπμζημθήξ,
-ζοκαζζεακεμφκ υηζ ημ πκεφια ζεααζιμφ, ζοιθζθίςζδξ ηαζ ακμίβιαημξ πνμξ
υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ ανίζηεηαζ ζημκ πονήκα ηδξ πνζζηζακζηήξ πίζηδξ ηαζ
δζδαζηαθίαξ,
-βκςνίγμοκ ζφβπνμκεξ πενζπηχζεζξ ζδιακηζηχκ πνμζχπςκ απυ ημκ
Πνζζηζακζζιυ πμο ιεηέθναζακ ζε ειπκεοζιέκδ πνάλδ ηδκ πίζηδ ημοξ.
4. Ιεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο
Εαηά ηδκ πμνεία ιάεδζδξ επζθέβεηαζ δ δζενεοκδηζηή ιέεμδμξ ηαζ
πνδζζιμπμζμφκηαζ πμζηίθεξ δζδαηηζηέξ ηαζ ιαεδζζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ιε
εκαθθαβή ιεευδςκ ζε έκα πμθοηνμπζηυ πενζαάθθμκ ιε πμθοιεζζηυ οθζηυ, ιεζηηέξ
ιμνθέξ ιάεδζδξ ηαεχξ ηαζ ιε έιθαζδ ζηδ ζοιιεημπζηή, δζενεοκδηζηή ηαζ
ακαηαθοπηζηή ιάεδζδ.
Κζ ηεπκζηέξ δζδαζηαθίαξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ μζ αηυθμοεεξ:
μιαδμζοκενβαηζηή δζδαζηαθία, «Νηέρμο-Νογήηδζε-Ημζνάζμο-TPS», «ΝηέρμοΝογήηδζε ακά 2 ηαζ ακά 4-Ημζνάζμο-TTPS», ρδθζαηυ ημθάγ, ιεζηηέξ εθανιμβέξ,
ζηνμββοθή ηνάπεγα, γςβναθζηή, ακαηνζηζηή ηανέηθα, Ημηίαα έκηεπκμο
ζοθθμβζζιμφ (Artful thinking), Ηεθέηδ πενίπηςζδξ, ζζημελενεφκδζδ ιέζς
δζαδζηηφμο, πνήζδ ζζημθμβίμο ηαηά ηδκ πμνεία ιάεδζδξ αθθά ηαζ ιεηέπεζηα ιε ηδ
δδιμζίεοζδ ηςκ ενβαζζχκ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζςκ (ένεοκα ιε ΞΛΑ).
5. Δηδαθηηθό πιηθό (κνξθή, πεξηερόκελν, δηδαθηηθή ρξήζε),
Ξμ δζδαηηζηυ οθζηυ δίδεηαζ ζε θφθθα ενβαζίαξ, έκα βζα ηάεε ιαεδηή/ιαεήηνζα, ηα
μπμία είκαζ δζαθμνεηζηά βζα ηάεε μιάδα. Εάεε θφθθμ ενβαζίαξ πενζέπεζ ηζξ
δναζηδνζυηδηεξ, ηα ηείιεκα επελενβαζίαξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ δθεηηνμκζηέξ πδβέξ πμο
εα δζενεοκήζεζ ηάεε μιάδα. Ξμ πενζεπυιεκμ ημο δζδαηηζημφ οθζημφ ακαθένεηαζ
ακαθοηζηά βζα ηάεε μιάδα ζηδκ επυιεκδ εκυηδηα ιε εέια ηδκ «Λανμοζίαζδ
δναζηδνζμηήηςκ-Ξα δζδαηηζηά αήιαηα».
6. Ναξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ-Πα δηδαθηηθά βήκαηα
Κ πχνμξ δζδαζηαθίαξ είκαζ ημ Ανβαζηήνζμ Λθδνμθμνζηήξ ημο ζπμθείμο.
Ακδείηκοηαζ δ δζδαζηαθία ιέζς εηπαζδεοηζημφ ζζημθμβίμο ιε ηδκ πνμαμθή ημο ζε
δζαδναζηζηυ πίκαηα ηαζ ηδκ ηαοηυπνμκδ πνήζδ οπμθμβζζηχκ απυ ημοξ
ιαεδηέξ/ηζξ ιαεήηνζεξ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ.
Νηάδζμ 1 (1δ χνα) - Δναζηδνζυηδηα 1
ΐήια 1: Κ/Γ εηπαζδεοηζηυξ πςνίγεζ ημοξ ιαεδηέξ/ηζξ ιαεήηνζεξ ζε 4 μιάδεξ ηςκ 5
αηυιςκ, πμο είκαζ ακμιμζμβεκείξ ςξ πνμξ ημ θφθμ, ηδκ επίδμζδ ηαζ ηζξ
δελζυηδηεξ, ηδκ εεκζηή πνμέθεοζδ ηαζ ηα εκδζαθένμκηα (Ηαηζαββμφναξ, 2007).
ΐήια 2: Κ/Γ εηπαζδεοηζηυξ πνμαάθθεζ ζημ δζαδναζηζηυ πίκαηα ηα θυβζα ημο
Πνζζημφ: «Ὑιεῖξ ἐζηε ηὸ ἅθαξ ηῆξ βῆξ» (Ηη. 5,13). Νηδ ζοκέπεζα γδηάεζ απυ ημοξ
ιαεδηέξ/ηζξ ιαεήηνζεξ ζε ηάεε μιάδα κα ζηεθημφκ, κα ζογδηήζμοκ ηαζ κα
ιμζναζεμφκ ιεηαλφ ημοξ (TPS) πςξ ακηζθαιαάκμκηαζ αοηά ηα θυβζα ημο Πνζζημφ.
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Νημ ζδιείμ αοηυ βίκεηαζ δ ζφκδεζδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ δζδαηηζηή εκυηδηα ηαζ
εζδζηυηενα ηδκ εηηθδζζαζηζηή ηέπκδ πμο ακαπηφπεδηε ζε Ώκαημθή ηαζ Δφζδ.
ΐήια 3: Κ/Γ εηπαζδεοηζηυξ βνάθεζ ηςδζημπμζδιέκα ζημκ πίκαηα ηζξ απακηήζεζξ
ηςκ ιαεδηχκ/ιαεδηνζχκ. Νηδ ζοκέπεζα ημοξ ηαθεί κα πνμαθδιαηζζημφκ βζα ηδ
ζηάζδ ηδξ Αηηθδζίαξ απέκακηζ ζημοξ δζαθμνεηζημφξ ακενχπμοξ ηαζ εέηεζ ημ
ενχηδια: «Λμζα είκαζ δ ζηάζδ ηςκ πνζζηζακχκ απέκακηζ ζημοξ ακενχπμοξ πμο
δεκ ακήημοκ ζημκ ίδζμ πμθζηζζιυ ηαζ ηδκ ίδζα ενδζηεοηζηή πίζηδ».
Δναζηδνζυηδηα 2
ΐήια 1: Κ/Γ εηπαζδεοηζηυξ βνάθεζ ζημκ πίκαηα ηδ θέλδ «δζαημκία» ηαζ γδηά απυ
ημοξ ιαεδηέξ/ηζξ ιαεήηνζεξ κα ηαηαεέζμοκ ηζξ ζηέρεζξ ημοξ ζπεηζηά ιε ημκ υνμ
αοηυ ηαζ ηζξ δζάθμνεξ εηθάκζεζξ ημο (Δδεμεφεθθα). Κ/Γ βναιιαηέαξ ηδξ ηάεε
μιάδαξ ηαηαβνάθεζ ζε έκα πανηί ηζξ θέλεζξ πμο ακαθένμοκ ηα οπυθμζπα ιέθδ ηαζ
δ μιάδα επζθέβεζ 2-3 απυ αοηέξ ηζξ θέλεζξ πμο εεςνεί πζμ ζπμοδαίεξ ηαζ
ακηζπνμζςπεοηζηέξ βζα ημ εέια. Νηδ ζοκέπεζα μ/δ εηπαζδεοηζηυξ πνμηαθεί ζε έκα
ζφκημιμ δζάθμβμ βζα κα ηαηημπμζήζεζ ηζξ εέζεζξ ηςκ ιαεδηχκ/ιαεδηνζχκ. Κ
δζάθμβμξ απμζημπεί κα εκεαννφκεζ ηζξ μιάδεξ κα ακαηαθφρμοκ ημοξ ημιείξ ηδξ
εηηθδζζαζηζηήξ δζαημκίαξ ηαεχξ ηαζ κα ακηζθδθεμφκ υηζ ιζα ιμνθή δζαημκίαξ
είκαζ δ ιεηάδμζδ ημο ιδκφιαημξ ημο Αοαββεθίμο ζε υθμκ ημκ ηυζιμ. Κζ
απακηήζεζξ ηςκ μιάδςκ βνάθμκηαζ ηςδζημπμζδιέκα ζημ δζαδναζηζηυ πίκαηα.
ΐήια 2: Κ/Γ εηπαζδεοηζηυξ πνμηνέπεζ ηζξ μιάδεξ κα ακαγδηήζμοκ ζημ δζαδίηηομ
θςημβναθίεξ πμο απμηοπχκεηαζ δ δζαημκία ηαζ πνμζθμνά ηδξ Αηηθδζίαξ ζηδκ
ημζκςκία ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα δδιζμονβήζμοκ έκα ρδθζαηυ ημθάγ.
ΐήια 3: Κζ ιαεδηέξ/ιαεήηνζεξ απμζηέθθμοκ ημ ρδθζαηυ ημθάγ ζημ email
εηπαζδεοηζημφ Δζημθμβίμο, χζηε μ/δ εηπαζδεοηζηυξ κα ηα δδιμζζεφζεζ ζε
λεπςνζζηή ακάνηδζδ.
Νηάδζμ 2 (2δ-3δ χνα) - Δναζηδνζυηδηα 3
ΐήια 1: Κ/Γ εηπαζδεοηζηυξ ακαθένεζ ζηδκ ηάλδ υηζ ιία ααζζηή δζαημκία ηδξ
Αηηθδζίαξ είκαζ δ ακαββεθία ηδξ γςήξ ημο Πνζζημφ ζε υθμκ ημκ ηυζιμ. Ώοηυ ημ
ηάθεζια ζοκμδεφεηαζ ιε ηδ δζάεεζδ βζα ζοκενβαζία ιε υθμοξ ημοξ θμνείξ ηαθήξ
εέθδζδξ, χζηε κα εεναπεοηεί ηάεε ιμνθή ηαημφ, ηαεχξ ηαζ ιε ημκ αβχκα βζα
εζνδκζηή ζοκφπανλδ υθςκ ηςκ ακενχπςκ λέπςνα απυ ηδ δζαθμνεηζηή εεκζηή ή
θοθεηζηή ηαηαβςβή, ηδ ενδζηεοηζηή πίζηδ, ηδκ ημζκςκζηή ηάλδ ηαζ ηδκ
πμθζηζζηζηή ιεημπή. Ώοηή δ ενβαζία ηαζ δ απμζημθή ηδξ Αηηθδζίαξ ζε πχνεξ ηαζ
πενζαάθθμκηα ιδ πνζζηζακζηά μκμιάγεηαζ απυ ημοξ παθαζυηενμοξ εεμθυβμοξ
«ζεναπμζημθή», εκχ μζ κευηενμζ εεμθυβμζ ηδκ απμηαθμφκ «ιανηονία».
ΐήια 2: Νε αοηυ ημ ζδιείμ μ δζδάζηςκ ηαθεί ημοξ/ηζξ ιαεδηέξ/ηνζεξ κα
ακαηαθφρμοκ ηδκ εηοιμθμβία ηαζ ηδ ζδιαζία ηςκ θέλεςκ «ζεναπμζημθή»
(δδθαδή ιζα ζενή απμζημθή) ή «ιανηονία» (δδθαδή αίςια ηαζ θακένςζδ ηδξ
γςήξ ημο Πνζζημφ) ζε έκα δζαδζηηοαηυ θελζηυ ηδξ κεμεθθδκζηήξ βθχζζαξ
(εκδεζηηζηή πδβή δζαδζηηοαημφ θελζημφ πμο ακαηηήεδηε ζηζξ 12-7-2017 απυ
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/)
ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα ζημπαζημφκ, κα ζογδηήζμοκ ακά δφμ ηαζ έπεζηα ακά
ηέζζενεζξ, ηαζ κα ακαημζκχζμοκ ζηδκ ηάλδ ηαζ πμζμκ υνμ επζθέβεζ κα
πνδζζιμπμζήζεζ δ ηάεε μιάδα (TTPS). Κζ απακηήζεζξ ηάεε μιάδαξ ζδιεζχκμκηαζ
ζε ιζα κέα ζεθίδα ημο δζαδναζηζημφ πίκαηα.
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Δναζηδνζυηδηα 4
ΐήια 1: Κ/Γ εηπαζδεοηζηυξ ακαθένεζ υηζ αοηή δ δζαημκζηή απμζημθή ηδξ
Αηηθδζίαξ οπαημφεζ ζηζξ ηεθεοηαίεξ εκημθέξ ημο Ώκαζηδιέκμο Δδζμφ Πνζζημφ
«πμνεοεέκηεξ μὖκ ιαεδηεύζαηε πάκηα ηὰ ἔεκδ» (Ηη. 28, 19) ηαζ «ἔζεζεέ ιμο
ιάνηονεξ ἔκ ηε Ἰενμοζαθὴι ηαὶ ἐκ πάζῃ ηῇ Ἰμοδαίᾳ ηαὶ αιανείᾳ ηαὶ ἕςξ ἐζπάημο
ηῆξ βῆξ» (Λν. 1,8). Νηδ ζοκέπεζα πνμαάθθεζ ιέζς ημο ζζημθμβίμο έκα ζφκημιμ
πνμκζηά video απυ ημ Youtube, ιε ηίηθμ «Δεναπμζημθή ζηδκ Ξακγακία 2015»
(ακαηηήεδηε
ζηζξ
11-7-2017
απυ:
https://www.youtube.com/watch?v=ZvB21w0T4Y).
ΐήια 2: Κ/Γ εηπαζδεοηζηυξ γδηάεζ απυ ηζξ μιάδεξ κα γςβναθίζμοκ ηάπμζμ
ζηδκζηυ απυ ηα πενζζηαηζηά πμο πενζέβναρακ μζ ζεναπυζημθμζ ζημ video, ημ
μπμίμ ημοξ έηακε ζδζαίηενδ εκηφπςζδ. Ακαθθαηηζηά, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί δ
ηεπκζηή ηδξ «ακαηνζηζηήξ ηανέηθαξ». Έκαξ ιαεδηήξ/ιζα ιαεήηνζα ακαθαιαάκεζ ημ
νυθμ εκυξ Ώθνζηακμφ πμο ζοιαζχκεζ ιε πνζζηζακμφξ. Ηζα μιάδα
ιαεδηχκ/ιαεδηνζχκ ακαθαιαάκεζ ημ νυθμ ηςκ δδιμζζμβνάθςκ ηαζ εημζιάγεζ
ενςηήζεζξ ζπεηζηά ιε αοηή ηδκ ειπεζνία ζοιαίςζδξ.
Δναζηδνζυηδηα 5
ΐήια 1: Κζ ιαεδηέξ/ιαεήηνζεξ πανμοζζάγμοκ ηα γςβναθζηά ένβα ημοξ ή ηδ
δναιαημπμίδζδ ιέζς ηδξ «ακαηνζηζηήξ ηανέηθαξ».
ΐήια 2: Ώημθμοεεί ζογήηδζδ ζηδκ μθμιέθεζα ιε εέια: «Κζ πανέξ ηαζ μζ δοζημθίεξ
ηδξ πνζζηζακζηήξ δζαημκίαξ ζε πμθοπμθζηζζιζηά πενζαάθθμκηα».
Νηάδζμ 3 (4δ χνα) - Δναζηδνζυηδηα 6
ΐήια 1: Κ/Γ εηπαζδεοηζηυξ εέηεζ ηάπμζα ενςηήιαηα, ζε πενίπηςζδ πμο αοηά δεκ
έπμοκ ηεεεί απυ ημοξ ιαεδηέξ/ηζξ ιαεήηνζεξ ηαηά ηδκ πνμδβμφιεκδ πμνεία
ιάεδζδξ. Ξα ενςηήιαηα αοηά ιπμνεί κα είκαζ:
-«Γκςνίγεηε ακ δ ζφβπνμκδ Αηηθδζία ακαθαιαάκεζ πνςημαμοθίεξ βζα ηδκ επίθοζδ
ηαζ εεναπεία ηςκ ημζκςκζηχκ πνμαθδιάηςκ;».
-«Ηήπςξ ηεθζηά δ ζεναπμζημθή είκαζ ένβμ πνμζδθοηζζιμφ (ιε ηαοηυπνμκδ
επελήβδζδ ημο υνμο);».
-«Λμζεξ είκαζ,, ακ οπάνπμοκ, μζ δνάζεζξ ηδξ Πνζζηζακζηήξ Αηηθδζίαξ βζα ηδκ
ηαθθζένβεζα ηαζ ηδκ επζηνάηδζδ ηδξ εζνήκδξ ζε ημπζηυ ηαζ παβηυζιζμ επίπεδμ;
-«Γ ιανηονία ηδξ Αηηθδζίαξ ζημκ ηυζιμ ιπμνεί κα ακαθένεηαζ ζηδκ πνμζηαζία
ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ;».
ΐήια 2: Κ/Γ εηπαζδεοηζηυξ πνμηνέπεζ κα ιδκ απακηδεμφκ ηα ενςηήιαηα άιεζα,
αθθά μζ απακηήζεζξ κα πνμέθεμοκ ιέζα απυ ηδκ επελενβαζία ηεζιέκςκ ηαεχξ ηαζ
εζηυκςκ-θςημβναθζχκ. Κ/Γ εηπαζδεοηζηυξ ιμζνάγεζ ζε ηάεε μιάδα θφθθα
ενβαζίαξ ιε ηείιεκα ηαζ ενςηήζεζξ επελενβαζίαξ. Ξα ηείιεκα ηάεε μιάδαξ είκαζ:
1δ Κιάδα: Ώπυζπαζια απυ ηδκ Αβηφηθζμ ηδξ Ώβίαξ ηαζ Ηεβάθδξ Νοκυδμο ιε εέια
ηδ θεζημονβία ιεηά ηδ Ζεζημονβία: ««Ξμ απμζημθζηυκ ένβμκ […] ηακμκζηήκ ηάλδκ»
(ακαηηήεδηε ζηζξ 13-8-2017 απυ: https://www.holycouncil.org/-/encyclical-holycouncil?_101_INSTANCE_VA0WE2pZ4Y0I_languageId=el_GR).
2δ Κιάδα: Ώπυζπαζια απυ έκα ζφβπνμκμ ηείιεκμ ημο εεμθυβμο Θακάζδ
Λαπαεακαζίμο ζπεηζηυ ιε ηδκ άζηδζδ ζεναπμζημθζημφ ένβμο ηαζ ηδκ πνμζπάεεζα
επζαμθήξ εκυξ κέμο πμθζηζζιμφ, υπςξ ημο εθθδκζημφ: «Δεκ αζηείξ […]
εζνδκυιμνθςκ μδχκ» (Λαπαεακαζίμο, 2008: 290-1).

645

3δ Κιάδα: Έκα απυζπαζια ηεζιέκμο απυ ημκ εεμθυβμ Γθία ΐμοθβανάηδ ζπεηζηυ
ιε ηδκ εκ Πνζζηχ ιανηονία ηαζ ημκ πμθζηζζιυ ηάεε ηυπμο: «Ηε αάζδ […]
ζςηδνζμθμβζηυ ηνζηήνζμ» (ΐμοθβανάηδξ, 1989:140).
4δ Κιάδα: Ώπυζπαζια απυ ηείιεκμ ημο κοκ Ώνπζεπζζηυπμο Ώθαακίαξ Ώκαζηαζίμο
ιε εέια ηδκ απμζημθή ηδξ Αηηθδζίαξ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημο θοζζημφ
πενζαάθθμκημξ: «Γ Κνευδμλδ Λανάδμζδ […] ακενχπμο ηαζ θφζεςξ»
(Γζακκμοθάημξ, 2015: 98-99).
ΐήια 3: Κ/Γ εηπαζδεοηζηυξ πνμαάθεζ ζημ δζαδναζηζηυ πίκαηα δφμ εζηυκεξ, μζ
μπμίεξ ζδιεζμθμβζηά απμηοπχκμοκ έκα δζαθμνεηζηυ ιήκοια βζα ηδκ
ζεναπμζημθζηή δζαημκία. Γ πνχηδ πανμοζζάγεζ ηδκ ζεναπμζημθή ςξ
εηιεηάθθεοζδ ηαζ ιπμνεί κα ηεεμφκ ηα απμζηζμηναηζηά ηαζ ζιπενζαθζζηζηά
ηίκδηνα (μζ ζφκδεζιμζ ακαηηήεδηακ ζηζξ 13-8-2017 απυ: https://s-media-cacheak0.pinimg.com/236x/19/f0/b9/19f0b9f1b3eea13bd5c23dc8b5c5044e.jpg , βζα ιζα
εκαθθαηηζηή
πνυηαζδ
αθ.:
http://viewsfromtheoortcloud.files.wordpress.com/2012/03/compulsory-conversionof-native-americans-to-christianity-by-spanish-jesuit-missionaries-c-1500.jpg), εκχ
δ δεφηενδ απμηοπχκεζ ηδκ ζεναπμζημθζηή δζαημκία ςξ θφηνςζδ (ακαηηήεδηε
ζηζξ 13-8-2017 απυ: http://ierapostoli.files.wordpress.com/2013/05/dsc00920.jpg).
Ηε ημ ιμηίαμ έκηεπκμο ζοθθμβζζιμφ (Artful thinking) «ΐθέπς, Νηέθημιαζ,
Ώκανςηζέιαζ» γδηάεζ απυ ημοξ ιαεδηέξ/ηζξ ιαεήηνζεξ κα επελενβαζημφκ ηζξ
εζηυκεξ.
ΐήια 4: Ώημθμοεεί ζογήηδζδ ζηνμββοθήξ ηναπέγδξ ιε εέια: «Πνζζηζακζηή
Ηανηονία: Ώπυ ηδκ πνμπαβάκδα ζηδ δζαημκία ηδξ ημζκςκίαξ – Ώημθμοεχκηαξ ηα
ίπκδ ημο Πνζζημφ βζα ηδκ εζνήκδ ημο ηυζιμο». Κζ εηπνυζςπμζ ηάεε μιάδαξ
πανμοζζάγμοκ ηα ηείιεκα ηαζ ηζξ εέζεζξ ηδξ μιάδαξ, εκχ μ/δ εηπαζδεοηζηυξ ζε
νυθμ πανμοζζαζηή λεηζκά ηαζ ζοκημκίγεζ ιζα ζογήηδζδ ιε ημ παναπάκς εέια. Ξα
οπυθμζπα ιέθδ ηςκ μιάδςκ ζοιιεηέπμοκ ςξ ημ ημζκυ ιζαξ ηδθεμπηζηήξ
εηπμιπήξ.
ΐαζζηυξ ζηυπμξ είκαζ κα ελεηαζεεί ημ πμθφπθεονμ ζεναπμζημθζηυ ένβμ
ζημκ ηυζιμ, κα οπμβναιιζζεεί δ ζδιαζία ηδξ θεζημονβίαξ ιεηά ηδ Ζεζημονβία ιε
έιθαζδ ζηζξ ακενχπζκεξ ζπέζεζξ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ, αθθά ηαζ
κα ακαδεζπεμφκ μζ ηίκδοκμζ απυ ηζξ πανεηηνμπέξ ηδξ πνζζηζακζηήξ ιανηονίαξ
(εεκζηζζιυξ, θακαηζζιυξ, ιζζαθθμδμλία ηθπ). Ηε αοηυκ ημκ ηνυπμ μ/δ
εηπαζδεοηζηυξ επζδζχηεζ μζ ιαεδηέξ/ιαεήηνζεξ κα ακαηαθφρμοκ ηαζ κα
ηαηακμήζμοκ ιε πμζμοξ ηνυπμοξ ιπμνμφκ ηεθζηά μζ πνζζηζακμί ζήιενα κα
ηαηαζημφκ έιπναηηα ημ «ἅθαξ ηῆξ βῆξ» (Ηη. 5,13) ιε απχηενμ ζημπυ μζ βκχζεζξ
αοηέξ κα είκαζ πνήζζιεξ ζηδ γςή ημοξ.
Νηάδζμ 4 (5δ-6δ χνα) - Δναζηδνζυηδηα 7
ΐήια 1: Κ/Γ εηπαζδεοηζηυξ ακαηεθαθαζχκεζ ζηδ ιέπνζ ηχνα πμνεία ιάεδζδξ,
εζηζάγμκηαξ ζηα ααζζηά ζδιεία ηδξ ζογήηδζδξ. Νηδ ζοκέπεζα ηαθεί ημοξ
ιαεδηέξ/ηζξ ιαεήηνζεξ κα βκςνίζμοκ έκα ζφβπνμκμ εηηθδζζαζηζηυ πνυζςπμ ιε
πθμφζζα ζεναπμζημθζηή δνάζδ ηαζ δζαημκζηή πνμζθμνά ζηδκ μζημοιέκδ∙ ημκ κοκ
Ώνπζεπίζημπμ Ώθαακίαξ Ώκαζηάζζμ (Γζακκμοθάημ). Γ βκςνζιία ιε ημ ένβμ ημο
πναβιαημπμζείηαζ ιέζα απυ ηαεμδδβμφιεκδ ζζημελενεφκδζδ ζε μιάδεξ.
ΐήια 2: Γ ηάεε μιάδα επζθέβεζ κα ενεοκήζεζ ιία ζοβηεηνζιέκδ υρδ απυ ηδκ
ελδημκηαεηή δζαημκία ημο κοκ Ώνπζεπζζηυπμο Ώθαακίαξ Ώκαζηαζίμο. Κζ
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δθεηηνμκζηέξ πδβέξ δίδμκηαζ απυ ημκ/ηδκ εηπαζδεοηζηυ ηαζ δ ηάεε μιάδα
αζπμθείηαζ ιε ηα αηυθμοεα εέιαηα.
1δ Κιάδα: «Γ ζοιαμθή ημο κοκ Ώνπζεπζζηυπμο Ώθαακίαξ Ώκαζηαζίμο ζηδκ
ακααίςζδ ηδξ Κνευδμλδξ ιανηονίαξ ζηδκ Αθθάδα ηαηά ηζξ δεηαεηίεξ 60-70»
(ακαηηήεδηε ζηζξ 13-8-2017 απυ http://ntsireve.blogspot.gr/2015/01/blogpost_8.html).
2δ Κιάδα: «Ξμ ένβμ ημο Ώνπζεπζζηυπμο Ώθαακίαξ Ώκαζηαζίμο ζηδκ Ώθνζηή»
(Νηζβιέξ απυ ηδκ ζεναπμζημθζηή πμνεία ημο Ώνπζεπζζηυπμο Ώθαακίαξ Ώκαζηαζίμο
– video)
3δ Κιάδα: «Γ ακάζηαζδ ηδξ Κνευδμλδξ Αηηθδζίαξ ηδξ Ώθαακίαξ» (Κνευδμλδ
Ώοημηέθαθδ Αηηθδζία ηδξ Ώθαακίαξ – Απίζδιδ ζζημζεθίδα)
4δ Κιάδα: «Κζ εέζεζξ ημο κοκ Ώνπζεπζζηυπμο Ώθαακίαξ Ώκαζηαζίμο απέκακηζ ζηα
ζφβπνμκα παβηυζιζα πνμαθήιαηα (Νοκέκηεολδ ημο κοκ Ώνπζεπζζηυπμο Ώθαακίαξ
ζημ CNN» Ώκαζηαζίμο, εκδεζηηζηή πδβή video απυ ημ Youtube πμο ακαηηήεδηε
ζηζξ 13-8-2017 απυ: https://www.youtube.com/watch?v=KafAxrjAidw).
ΐήια 3: Γ ηάεε μιάδα πανμοζζάγεζ ζφκημια ηα απμηεθέζιαηα ηδξ δζαδζηηοαηήξ
ένεοκάξ ηδξ. Ηε ηδκ ακαηάθορδ ηαζ πανμοζίαζδ ημο μζημοιεκζημφ ένβμο ημο κοκ
Ώνπζεπζζηυπμο Ώθαακίαξ Ώκαζηαζίμο απυ ημοξ ιαεδηέξ/ηζξ ιαεήηνζεξ ζοκδέεηαζ
υθδ δ πμνεία ιάεδζδξ ιε ηδκ πνάλδ ηδξ Αηηθδζίαξ. Νοβπνυκςξ, μζ
ιαεδηέξ/ιαεήηνζεξ βκςνίγμοκ ιζα ζδιακηζηή ζφβπνμκδ εηηθδζζαζηζηή
πνμζςπζηυηδηα δζεεκμφξ ειαέθεζαξ ηαζ ιπμνμφκ κα παναδεζβιαηζζημφκ απυ ηδ
γςή ηαζ ημ ένβμ εκυξ πκεοιαηζημφ ηαβμφ πμο οπάνπεζ ςξ δείηηδξ πμνείαξ βζα
πμθθμφξ ακενχπμοξ ζε υθδ ηδκ μζημοιέκδ.
ΐήια 4: Νημκ πίκαηα βνάθμκηαζ ςξ ζοιπέναζια ηα ααζζηά ζδιεία ηςκ ενβαζζχκ
ηάεε μιάδαξ. Κζ ιαεδηέξ/ιαεήηνζεξ ακαγδημφκ θςημβναθζηυ οθζηυ ζπεηζηυ ιε
ημ ένβμ ημο κοκ Ώνπζεπζζηυπμο Ώθαακίαξ Ώκαζηαζίμο ηαζ δδιζμονβμφκ έκα video
ιε ηα ααζζηά ζδιεία ηδξ γςήξ ημο. Ξμ video δδιμζζεφεηαζ ζε εηπαζδεοηζηυ
ζζημθυβζμ ηαζ ζημ Youtube, εκχ ιπμνεί κα πνμαθδεεί ζε ηάπμζα εηδήθςζδ ζημ
ζπμθείμ.
θεξ μζ ενβαζίεξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ δδιμζζεφμκηαζ απυ ημκ/ηδκ
εηπαζδεοηζηυ ζε λεπςνζζηέξ ακανηήζεζξ ζε εηπαζδεοηζηυ ζζημθυβζμ.
7. Αμηνιόγεζε
Γ αλζμθυβδζδ πναβιαημπμζείηαζ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ δίςνδξ πμνείαξ ιάεδζδξ
ηαζ ακαθένεηαζ ζηδ ζοιιεημπή ημο ιαεδηή/ ηδξ ιαεήηνζαξ ηαζ ζημκ έθεβπμ
ηονίςξ ηςκ πμζμηζηχκ ζημζπείςκ. Γ αλζμθυβδζδ πενζθαιαάκεζ ζοκδοαζιυ
ηεπκζηχκ πμο αημθμοεμφκ ηδκ εκαθθαβή ηςκ ιεευδςκ δζδαζηαθίαξ. Απίζδξ,
αλζμθμβείηαζ δ δοκαηυηδηα ηςκ ιαεδηχκ/ιαεδηνζχκ κα ζοζπεηίγμοκ ηζξ βκχζεζξ,
κα ηζξ ενιδκεφμοκ, κα ηζξ απμηςδζημπμζμφκ ηαζ εκ δοκάιεζ κα ηζξ εθανιυγμοκ.
«Ξμ πνςηανπζηυ ηνζηήνζμ είκαζ ηα πνμζδμηχιεκα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα, ιε
ακηίζημζπμ δείηηδ αλζμθυβδζδξ ηζξ επζεοιδηέξ επάνηεζεξ, πμο έπμοκ μνζζηεί ζημ
ζηάδζμ ζπεδζαζιμφ ημο ιαεήιαημξ» (Γζαβηάγμβθμο, 2014). Γ αλζμθυβδζδ
μθμηθδνχκεηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ Θειαηζηήξ Ακυηδηαξ. Εαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πμνείαξ
ιάεδζδξ πναβιαημπμζμφκηαζ αλζμθμβζηέξ πνμζεββίζεζξ ζε ηάεε ζηάδζμ.
Νηάδζμ 1: Κζ ιαεδηέξ/ιαεήηνζεξ ιαεαίκμοκ βζα ηα παβηυζιζα ημζκςκζηά
πνμαθήιαηα ηαζ ακαηαθφπημοκ ημ ζφβπνμκμ δζαημκζηυ ένβμ ηδξ Αηηθδζίαξ.
Ώλζμθμβείηαζ δ εκενβυξ ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ/ιαεδηνζχκ ζε υθδ ηδ
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δζαδζηαζία, δ ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ ηαεχξ ηαζ μ ααειυξ ηαηάηηδζδξ
ηδξ βκχζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακαγήηδζδξ ζημ δζαδίηηομ θςημβναθζχκ πμο
πανμοζζάγμοκ ημ δζαημκζηυ ένβμ ηδξ Αηηθδζίαξ.
Νηάδζμ 2: Κζ ιαεδηέξ/ιαεήηνζεξ βκςνίγμοκ υηζ ιζα ιμνθή δζαημκίαξ ηδξ
Αηηθδζίαξ είκαζ δ ιανηονία (ζεναπμζημθή) ζημκ ηυζιμ, δ μπμία αημθμοεεί ηζξ
εκημθέξ ημο Δδζμφ Πνζζημφ. Αζδζηυηενα αλζμθμβείηαζ δ ηαηάηηδζδ ηςκ βκςζηζηχκ
ζηυπςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα επζθμβήξ ηςκ υνςκ «ζεναπμζημθή» ή «ιανηονία».
Απίζδξ, δ αλζμθυβδζδ πενζθαιαάκεζ ηδκ απμηφπςζδ ηδξ ηαηάηηδζδξ ηςκ
βκςζηζηχκ ζηυπςκ ιέζα απυ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ένβςκ γςβναθζηήξ ή ιέζα απυ
ημοξ δζαθυβμοξ ηαζ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ/ιαεδηνζχκ ηαηά ηδκ ηεπκζηή
ηδξ «ακαηνζηζηήξ ηανέηθαξ». Νημ ζδιείμ αοηυ πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ηα ένβμ
ηδξ γςβναθζηήξ δεκ αλζμθμβμφκηαζ αζζεδηζηά, αθθά ςξ πνμξ ηδκ ζδέα ζφθθδρήξ
ημο ηαζ ηδκ άιεζδ ζπέζδ ημο πενζεπμιέκμο ιε ημοξ βκςζηζημφξ ζηυπμοξ.
Νηάδζμ 3: Κζ ιαεδηέξ/ιαεήηνζεξ ακαηαθφπημοκ ημ εφνμξ ηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ
πνζζηζακζηήξ ιανηονίαξ ζηδκ μζημοιέκδ, εκημπίγμοκ ηδκ μθζζηζηή πνμζθμνά ηδξ
εηηθδζζαζηζηήξ δζαημκίαξ ζε πμθοπμθζηζζιζηά πενζαάθθμκηα ηαζ αλζμθμβμφκ ηζξ
εηηνμπέξ ηδξ πνζζηζακζηήξ ζεναπμζημθήξ. Γ δζδαηηζηή δναζηδνζυηδηα ηδξ
επελενβαζίαξ ηςκ ηεζιέκςκ, μ πνμαθδιαηζζιυξ ζημ ιήκοια ηςκ εζηυκςκ ηαζ δ
εφνεζδ-ακηαθθαβή επζπεζνδιάηςκ εκηυξ ηςκ μιάδςκ ηνίκμκηαζ ςξ ζημζπεία
αλζμθμβήζζια. Δδζαίηενδ έιθαζδ δίδεηαζ ζηδ ζοκενβαζία ηςκ μιάδςκ, ζηδκ
ακάπηολδ ημο ηνζηζημφ ηαζ δδιζμονβζημφ πκεφιαημξ, ζηδ ζοκεεηζηή αλζμπμίδζδ
ηςκ ηαηεπυιεκςκ ήδδ βκχζεςκ ηαζ ζηδ ηαηάηηδζδ κέςκ βκςζηζηχκ ζηυπςκ
ιέζα απυ ηδκ ηνζηζηή απμηίιδζδ ηαζ ηδκ πανμοζίαζδ ημο ηεζιέκμο ηάεε μιάδαξ.
Απίζδξ, αλζμθμβήζζιδ είκαζ δ εκενβδηζηή πανμοζία ηςκ ακηζπνμζχπςκ ηςκ
μιάδςκ αθθά ηαζ δ ζοιιεημπή ημο ημζκμφ ζηδ ζηνμββοθή ηνάπεγα.
Νηάδζμ 4: Κζ ιαεδηέξ/ιαεήηνζεξ ακαβκςνίγμοκ ζε ζοβηεηνζιέκα
παναδείβιαηα ηδ δζαημκία ςξ ααζζηυ ηίκδηνμ ηδξ πνζζηζακζηήξ ιανηονίαξ ηαζ
εζδζηά ιέζα απυ ηδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ εκυξ ζφβπνμκμο εηηθδζζαζηζημφ δβέηδ ηαζ
πνςημπυνμο ζεναπμζηυθμο, ημο κοκ Ώνπζεπζζηυπμο Ώθαακίαξ Ώκαζηαζίμο.
Νοβπνυκςξ, ελμζηεζχκμκηαζ ιε ηδκ ένεοκα ηςκ δζαδζηηοαηχκ πδβχκ ηαζ ιε ημκ
ηνυπμ άκηθδζδξ πθδνμθμνζχκ απυ ημκ ηοαενκμπχνμ. Αλάθθμο, αλζμθμβήζζιδ
είκαζ δ ζοκενβαζία εκηυξ ηςκ μιάδςκ, δ ένεοκα ηαζ επζθμβή ζημζπείςκ ηαεχξ ηαζ
πανμοζίαζδ ημο ένβμο ημο Ώνπζεπζζηυπμο Ώθαακίαξ Ώκαζηαζίμο απυ ηάεε
μιάδα. Νημ ηεθζηυ αοηυ ζηάδζμ απμηοπχκμκηαζ ηα πμζμηζηά ζημζπεία ηδξ
μιαδζηήξ ζοκενβαζίαξ, ηδξ ακάπηολδξ ημο ηνζηζημφ ηαζ δδιζμονβζημφ πκεφιαημξ
ηαεχξ ηαζ ηδξ επίηεολδξ ηςκ πνμζδμηχιεκςκ ιαεδζζαηχκ απμηεθεζιάηςκ ζε
υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ πμνείαξ ιάεδζδξ.
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Νεξίιεςε
Ξα παναηηδνζζηζηά ηςκ νυθςκ εηπαζδεοηζημφ – ιαεδηή ζηδ ζπμθζηή πναβιαηζηυηδηα
δδιζμονβμφκ έκα λεηάεανμ ηαζ αζθαθέξ πθαίζζμ ζπέζεςκ ηζ ελοπδνεημφκ εκ πμθθμίξ ηζξ
εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ, εέημκηαξ υιςξ πανάθθδθα υνζα ζηδκ ελέθζλδ ηςκ ιαεδηχκ αθθά
ηαζ ηδξ ίδζαξ ηδξ ιάεδζδξ. Γ ίδζα ηοπμπμίδζδ νυθςκ θεζημονβεί ηαζ ζηζξ δζάθμνεξ
δθζηζαηέξ μιάδεξ εηηυξ ζπμθείμο (κέμζ – δθζηζςιέκμζ) αάγμκηαξ ελίζμο πενζμνζζιμφξ ζηδκ
μοζζαζηζηή ζοκφπανλή ημοξ ηαζ ηα πμθθαπθά μθέθδ πμο αοηή ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ.
Απίζδξ, δ εζςζηνέθεζα ηαζ δ ιδπακζηή επακάθδρδ πναηηζηχκ ημο ζπμθείμο δε
δζεοημθφκμοκ ιζα μοζζαζηζηή αθθαβή ημο ημπίμο. Ηε ηδκ πεπμίεδζδ υηζ ιυκμ ιε ηδκ
πθήνδ ακαηνμπή ηςκ ζηενευηοπςκ ηαζ ηδκ απμπμίδζδ ηςκ ζηεβακχκ ζημοξ νυθμοξ
εηπαζδεοηζημφ – ιαεδηή, κέςκ – δθζηζςιέκςκ, ιέπνζ ηαζ ιε ηδκ εκαθθαβή ημοξ, ιυκμ ιε
ηδκ ελςζηνέθεζα, ηαζ ιε ενβαθεία ηδ θακηαζία ηαζ ηδ δδιζμονβζηυηδηα ιπμνμφιε κα
επζηφπμοιε ζηυπμοξ πμο ζε πνχηδ ακάβκςζδ ιμζάγμοκ μοημπζημί, πνμπςνήζαιε ζηδκ
οζμεέηδζδ ημο παναπάκς άλμκα ακαηνμπήξ ηςκ ζηενευηοπςκ ηαζ ηςκ νυθςκ: Νηδκ
οθμπμίδζδ ζπμθζηχκ πνμβναιιάηςκ («Γ γςή είκαζ εδχ», «Γεθονχκμκηαξ ηα πάζιαηα»,
«Ηαγί»). Νηδκ οθμπμίδζδ ζπμθζηχκ βζμνηχκ. Νηδκ ίδζα ηδ εειαημθμβία ιαεδηζηήξ ηαζκίαξ
πμο ζοιιεηείπε ζε δζαβςκζζιυ («Δεξ ιε ηα ιάηζα ιμο»). Ώπμηεθέζιαηα υπςξ δ
οπμπχνδζδ ηδξ απαλίςζδξ ηςκ παζδζχκ ζηζξ ζπμθζηέξ δζαδζηαζίεξ, δ εκενβμπμίδζή ημοξ,
δ ακηζιεηχπζζδ πνςηυβκςνςκ ηαζ υπςξ απμδείπεδηε εθηοζηζηχκ βζ‘ αοηά πνμηθήζεςκ,
δ παναβςβή μθμηθδνςιέκμο ένβμο, είπε πμθθαπθά ηαζ πμθθαπθαζζαζηζηά μθέθδ ζημ
ζφκμθμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ηάηζ πμο ήηακ αηυιδ πζμ ζδιακηζηυ, δεδμιέκμο
υηζ ημ ζπμθείμ ζημ μπμίμ επζηεφπεδηακ αοηά ήηακ έκα Απαββεθιαηζηυ Ζφηεζμ.
Θέμεηο - θιεηδηά: Ώκαηνμπή ζηενεμηφπςκ, εκαθθαβή νυθςκ

Γηζαγσγή
Ηπμνεί κα είκαζ πμθθέξ μζ εεςνδηζηέξ παναδμπέξ ηαζ ελεθίλεζξ ηα ηεθεοηαία
πνυκζα, ζπεηζηά ιε ηδκ ακάβηδ απέηδοζδξ ηςκ παναδμζζαηχκ ιαξ νυθςκ ηαζ
ιμκηέθςκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, ιπμνεί μζ παθζέξ εεςνίεξ κα
ηαηαννέμοκ, ιπμνεί αηυιδ κα απμηεθεί ημζκυ ηυπμ δ ακαβηαζυηδηα επζθμβήξ ηαζ
δμηζιήξ κέςκ ηαζ ακαηνεπηζηχκ ιεευδςκ ζημ ζπμθείμ πνμξ υθεθμξ πάκηα ηδξ
ίδζαξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Αίκαζ επίζδξ βεβμκυξ υιςξ, πςξ ακ ηαζ μζ
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παθζέξ εεςνίεξ πεεαίκμοκ, δ απήπδζδ ηαζ μζ επζννμέξ ημοξ δφζημθα εηημπίγμκηαζ
απυ ηδκ πναβιαηζηυηδηα. Ώπαζηείηαζ πμθφξ πνυκμξ βζα κα αθμιμζςεεί ημ κέμ
εεςνδηζηυ πθαίζζμ απυ ημοξ ακενχπμοξ πμο οπδνεημφκ ημοξ εεζιμφξ.
Έηζζ, δ ζπμθζηή πναβιαηζηυηδηα ζήιενα ελαημθμοεεί ζε έκα ιεβάθμ ιένμξ
ηδξ κα εθανιυγεζ -ζηυπζια ή ιδ- ιεευδμοξ, πναηηζηέξ ηαζ ζοζηήιαηα
αλζμθυβδζδξ πμο ζοκηδνμφκ ηζξ λεπεναζιέκεξ ακηζθήρεζξ πενί κμδιμζφκδξ εκχ
πενζεςνζμπμζμφκ ηαζ ζηενμφκ ηζξ εοηαζνίεξ ζε έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ ιαεδηχκ.
Νοπκά ιαεδηέξ θηάκμοκ κα εοκμοπίγμκηαζ δζακμδηζηά, δδιζμονβζηά, ροπμθμβζηά.
Κζ ιεβάθμζ παιέκμζ θμζπυκ είκαζ ηα ίδζα ηα παζδζά, δ εηπαζδεοηζηή πνάλδ ζημ
ζφκμθυ ηδξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ, ελαζηίαξ ηδξ πζεακήξ
ιεθθμκηζηήξ απχθεζαξ
παναβςβζηχκ –ηαζ εοηοπζζιέκςκ;- ιεθχκ ημο ζε
δζάθμνμοξ ημιείξ.
Λένακ υιςξ ηδξ ακάβηδξ ιζαξ νζγζηήξ ακαζοβηνυηδζδξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζε
εεζιζηυ επίπεδμ, οπάνπμοκ πάκημηε ηα πενζεχνζα ιειμκςιέκςκ δνάζεςκ ζημ
πθαίζζμ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ πνμακαθενεείζαξ ζοθθμβζζηζηήξ ζηα ζπμθεία ιαξ. Κζ
θεβυιεκεξ ηαθέξ πναηηζηέξ, ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ ζε δδιυζζμοξ
μνβακζζιμφξ ζημ πθαίζζμ ηδξ ζοβηνζηζηήξ αλζμθυβδζδξ (Zervopoulos & Palaskas,
2010: 12 -13), δίκμοκ ιζα κέα πκμή ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ πνυκμ ηαζ ηυπμ, ζε
ζοβηεηνζιέκμοξ απμδέηηεξ, εκχ ιπμνμφκ πανάθθδθα, δζαιέζμο ημο αζςιαηζημφ
πθεμκεηηήιαηυξ ημοξ, κα απμηεθέζμοκ ημ εθαθηήνζμ βζα πεναζηένς, πζμ
βεκζηεοιέκεξ ηαζ αεθηζςιέκεξ εθανιμβέξ.
Γ ακηίθδρή ιαξ αοηή οπήνλε ημ ενέεζζια πμο ιαξ εκέπκεοζε, ημ ηίκδηνμ
πμο ιαξ οπμηίκδζε, ημ επίηεκηνμ ηςκ πνμζπαεεζχκ ιαξ. Δζέπκεε ηαζ
κμδιαημδμημφζε υθεξ ηζξ δνάζεζξ πμο επζπεζνήζαιε. Νδιείμ ακαθμνάξ επίζδξ
ζηζξ πνμζπάεεζέξ ιαξ εα ήηακ δ δδιζμονβζηυηδηα. Γ επζηαηηζηή ακάβηδ
ειαάπηζζδξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζημ ζφκμθυ ηδξ ζημ ακαγςμβμκδηζηυ
πκεφια ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ είκαζ ιζα δζαπζζηςιέκδ πθέμκ πνμηεναζυηδηα έζης
ηαζ ακ δεκ έπεζ βίκεζ ήδδ ζημ εθθδκζηυ ζπμθείμ ιζα αιεηάηθδηδ πναβιαηζηυηδηα.
Οπάνπεζ δ πεπμίεδζδ πςξ δ δδιζμονβζηυηδηα ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ημ
υπδια βζα ηδκ ακακέςζδ ηαζ εκδοκάιςζδ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ηςκ μιάδςκ. Εαζ
αοηυ βεκκάεζ πμθθαπθάζζεξ εοεφκεξ βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ (Starko, 2014: 22).
ΐέααζα, πνέπεζ κα παναδεπημφιε, πςξ ζηα κέα Ώκαθοηζηά Λνμβνάιιαηα ηδξ
Δεοηενμαάειζαξ Αηπαίδεοζδξ ζοκακημφιε ςξ ζηυπμ ηδκ πνμαβςβή ηδξ
δδιζμονβζηυηδηαξ (ΐαηάθδ, η.ά., 2013: 55). Γ δδιζμονβζηυηδηα ςζηυζμ ζε πνχημ
πθάκμ, εκημπίγεηαζ ηαζ πνμςεείηαζ ςξ επζθμβή, ηονίςξ ζηδ δοκαηυηδηα
οθμπμίδζδξ Εαζκμηυιςκ Λνμβναιιάηςκ.



1. Οηόρνη
Νημ πθαίζζμ ηςκ δοκαημηήηςκ πμο ιαξ έδζκακ ηα Εαζκμηυια Λνμβνάιιαηα ημο
ζπμθζημφ πνμβναιιαηζζιμφ θμζπυκ, (Λνμβνάιιαηα ζπμθζηχκ δναζηδνζμηήηςκ,
project) αθθά ηαζ αλζμπμζχκηαξ ηζξ ΞΛΑ (Ξεπκμθμβίεξ Λθδνμθμνίαξ ηαζ
Απζημζκςκίεξ) εέζαιε ημοξ παναηάης βεκζημφξ ζηυπμοξ, μζ μπμίμζ πεναζηένς
ελεζδζηεφηδηακ ηαζ μνζμεεηήεδηακ ζε ηάεε επζιένμοξ δνάζδ:
Θα ηεκηνίζμοιε ανπζηά ημ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ ιαξ αθθά ζε ηάπμζεξ
πενζπηχζεζξ ηαζ υθςκ ηςκ ιδ άιεζα ειπθεηυιεκςκ εηπαζδεοηζηχκ, ζε δζάθμνα
πεδία δναζηδνζμηήηςκ, έλς απ‘ ηα ζηεκά πθαίζζα ημο ζπμθζημφ ςνμθυβζμο
πνμβνάιιαημξ.
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Θα ηζκδημπμζήζμοιε, κα ειπκεφζμοιε ηαζ κα ειπθέλμοιε ζηζξ δνάζεζξ πμο ηάκαιε
υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ ιαξ, ιε έιθαζδ ζημοξ πθέμκ αδζάθμνμοξ, απαλζςηζημφξ ηαζ
πενζεςνζμπμζδιέκμοξ ζηδ ζπμθζηή πναβιαηζηυηδηα.
Θα ζοιαάθθμοιε ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ απυ ηα παζδζά ηδξ ζδέαξ πςξ δ κμδιμζφκδ
δεκ είκαζ έκα πνάβια ηαζ δε ιεηαθνάγεηαζ απμηθεζζηζηά ζε άνζζηεξ ζπμθζηέξ
επζδυζεζξ.
Θα αθοπκίζμοιε ηθίζεζξ, δελζυηδηεξ ηαζ ζηακυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ ιαξ ζε έκα
πμθφ εονφηενμ πθαίζζμ απυ εηείκμ ηδξ επίηεολδξ ηδξ ορδθήξ ζπμθζηήξ
ααειμθμβίαξ.
Θα ακαπηφλμοιε ηδκ αοημπεπμίεδζή ημοξ ηαζ δζαιέζμο ηδξ αθφπκζζδξ ηαζ
αλζμπμίδζδξ εββεκχκ δοκαημηήηςκ ηαζ δελζμηήηςκ ημοξ αθθά ηαζ δζαιέζμο ηδξ
απμδμπήξ ηαζ ελμζηείςζήξ ημοξ ιε κέεξ δναζηδνζυηδηεξ.
Θα ηαθθζενβήζμοιε ηζξ κεμακαηαθοθεείζεξ δελζυηδηεξ ηαζ ηθίζεζξ ημοξ ηαζ κα
ημοξ ςεήζμοιε κα ειπθαημφκ αηυιδ πζμ εκενβά ιε κέεξ δναζηδνζυηδηεξ ζημ
πθαίζζυ ημοξ, δδιζμονβχκηαξ κέεξ πνμμπηζηέξ, ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ αηυιδ ηαζ
επαββεθιαηζηέξ.
Θα εκζζπφζμοιε ηζξ ζοθθμβζηέξ δνάζεζξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ημο
μιαδμζοκενβαηζημφ πκεφιαημξ, εηιεηαθθεουιεκμζ ηα δζεονοιέκα απμηεθέζιαηά
ημο ηαζ ζε επίπεδμ πνμζςπζηήξ ακάπηολδξ ηαζ δδιζμονβίαξ.
Θα αεθηζχζμοιε ημ επίπεδμ επζημζκςκίαξ ιεηαλφ υθςκ ηςκ ειπθεηυιεκςκ ζηδκ
εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηαζ ηζξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ημοξ.
Θα ζοννζηκχζμοιε ηδκ απυζηαζδ ακάιεζα ζηδκ έδνα ηαζ ζημ ενακίμ,
εβηαζκζάγμκηαξ ιζα κέα ζπέζδ ζζυηδηαξ ηαζ ζοκενβαζίαξ ακάιεζα ζημκ
εηπαζδεοηζηυ ηαζ ημ ιαεδηή, πένα απ‘ ημ παναδμζζαηυ ιμκηέθμ ζπέζδξ ημο
πμιπμφ – ηαεδβδηή ηαζ ημο δέηηδ – ιαεδηή.
Θα εζζάβμοιε ζημ ζπμθείμ ιζα ηαζκμφνζα δοκαιζηή ηαζ ιία πναβιαηζηυηδηα, πένα
απυ ηα ήδδ βκςζηά ζπμθζηά υνζα ηαζ αηυιδ πένα ηαζ απυ ηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ
ιαεδηχκ ιαξ.
Θα ακμίλμοιε ηζξ πυνηεξ ημο ζπμθείμο ζε άθθα ζπμθεία ηδξ ημπζηήξ αθθά ηαζ ηδξ
εονφηενδξ ημζκςκίαξ αθθά ηαζ ζε εηηυξ ζπμθείμο θμνείξ, ακενχπμοξ, δζαδζηαζίεξ,
οθμπμζχκηαξ ηδκ ζδέα εκυξ «Ώκμζπημφ Νπμθείμο» (Δαιακάηδ η.ά., 2006).
Θα δδιζμονβήζμοιε έκα πενζαάθθμκ επζημζκςκίαξ, ακηαθθαβχκ ηαζ αιθίδνμιδξ
ςθέθεζαξ ακάιεζα ζημ ζπμθείμ ηαζ ηδκ ημζκςκία.
2. Οηνηρεία εθαξκνγήο – Δηδαθηηθά βήκαηα
Κζ δνάζεζξ οθμπμζήεδηακ ζε επαββεθιαηζηυ θφηεζμ ηαζ βοικάζζμ ηζξ πνμκζέξ 20132014 ηαζ 2014 -2015). Κζ δνάζεζξ πμο πναβιαημπμζήζαιε πνμξ επίηεολδ ηςκ
παναπάκς ζηυπςκ είκαζ μζ αηυθμοεεξ:
Δξψκελα θαη απαληήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ νκάδα
Νημ πθαίζζμ ηδξ ανπήξ ηδξ αοηεκένβεζαξ ηαζ ίζςξ ηζ έκα αήια πένα απυ αοηήκ
δχζαιε ζημοξ ιαεδηέξ δφμ ζεκανζαηά πθαίζζα. Ξα ιέζα ιαξ ήηακ α) ιζα ζζημνία
ιε πέκηε πνςηαβςκζζηέξ ιε δζαηνζημφξ παναηηήνεξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ επζθμβέξ ηαζ
α) ιζα ηαζκία ιε ηεκηνζηυ εέια πνμαθήιαηα ηδξ εθδαείαξ. Ξα παζδζά ηθήεδηακ κα
αλζμθμβήζμοκ ημοξ πνςηαβςκζζηέξ ηαζ ηζξ επζθμβέξ ημοξ ηαηά ζεζνά
πνμηεναζυηδηαξ ηαζ ιε αάζδ ημ δζηυ ημοξ αλζαηυ ζφζηδια. Νηδ ζοκέπεζα
πνυηεζκακ δζαθμνεηζηέξ ελεθίλεζξ. Ώημθμφεδζε ζογήηδζδ επί ηςκ ηνίζεςκ ηαζ επί
ηςκ πνμηεζκυιεκςκ ηζ έπεζηα ηα παζδζά δναιαημπμίδζακ ηζξ δζάθμνεξ
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εκαθθαηηζηέξ πμο πνυηεζκακ. Νημ ηέθμξ ηαζ οπυ ιμνθή παζπκζδζμφ πνυηεζκε μ
ηαεέκαξ ημοξ ιζα αηάηα πμο πνμέηορε ιέζα απυ υθδ ηδ δζαδζηαζία.
Νημ ιάεδια ηδξ Εμζκςκζηήξ ηαζ Λμθζηζηήξ Ώβςβήξ ζηδ Γ΄ Γοικαζίμο ιζθήζαιε βζα
ημ ναηζζζιυ, ηδκ λεκμθμαία, ηδκ αθθδθεββφδ, ηδκ ακμπή, ηδ δζαθμνά, ηδκ
μιμζυηδηα, ηδκ επζεεηζηυηδηα, ηδκ επενυηδηα, ημ ζεααζιυ. Δυεδηε ζημοξ
ιαεδηέξ ιζα μιάδα θέλεςκ πμο ζοιπενζθάιαακε ηζξ πνμακαθενεείζεξ ηαζ άθθεξ
ιε ζοββεκζηή έκκμζα. Κζ ιαεδηέξ πςνίζηδηακ ζε ηνεζξ μιάδεξ ηαζ ιε άλμκα ηζξ
θέλεζξ ακέθααακ δ πνχηδ μιάδα κα ηάκεζ ημθθάγ ιε ηείιεκα ηαζ εζηυκεξ ζπεηζηά
ιε ηζξ θέλεζξ ηαζ πζεακυκ δζηά ημοξ ζπυθζα, δ δεφηενδ κα ζοββνάρεζ ιε
δζαδζηαζίεξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ ηείιεκα (δζδβήιαηα, πμζήιαηα, παναιφεζα,
ζηίπμοξ η.η.θ.) ηαζ δ ηνίηδ κα βνάρεζ ηαζ κα ακεαάζεζ έκα ιζηνυ εεαηνζηυ. Γ ίδζα
ενβαζία πναβιαημπμζήεδηε ζε δφμ ηιήιαηα ηαζ υηακ ηα παζδζά ηδκ
μθμηθήνςζακ πανμοζζάζηδηακ ηα απμηεθέζιαηα εκχπζμκ ηαζ ηςκ δφμ
ηιδιάηςκ. Έηζζ ηα παζδζά εκεπθάηδζακ δδιζμονβζηά ιε ηα εέιαηα πμο
απμηέθεζακ εζηίεξ πνμαθδιαηζζιμφ ζε ιζα εηπαζδεοηζηή εκυηδηα ηαζ δ βκχζδ ηαζ
δ ζοκεζδδημπμίδζδ πνμέηορε ιέζα απ‘ ηζξ ενβαζίεξ ηςκ μιάδςκ.
Οχκπιεπζε εθπαηδεπηηθψλ - καζεηψλ
Νημ ιάεδια ηδξ Δζημνίαξ ηα παζδζά επέθελακ ηάπμζεξ πνμζςπζηυηδηεξ ηδξ
Ώκαβέκκδζδξ ηαζ έραλακ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηέξ ιε ηδ γςή ηαζ ημ ένβμ ημοξ.
Όζηενα ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ ηαεδβδηέξ ημοξ δδιζμφνβδζακ ιζηνμφξ
εεαηνζημφξ ιμκμθυβμοξ βζα ημκ ηαεέκακ απυ αοημφξ. Νοβηεηνζιέκα μζ
πνςηαβςκζζηέξ ημοξ ήηακ μ Ναίλπδν, μ Ηζπαήθ Άββεθμξ, μ Γεχνβζμξ Γειζζηυξ
Λθήεςκ ηαζ δ Ηυκα Ζίγα. Ξμ πζμ εκδζαθένμκ ήηακ υηζ ημ δνχιεκμ έπνεπε κα
εκηαπηεί ζε εεαηνζηυ – αθζένςια ζημκ εθθδκζηυ ηζκδιαημβνάθμ, ημ μπμίμ
απμηεθμφζε ηαηάθδλδ εηήζζμο πμθζηζζηζημφ πνμβνάιιαημξ. Ξμ πθάκμ ήηακ υηζ
βζκυηακ μκηζζζυκ ηαηά ηδξ ηνίζδξ ζημ Ώζβίκζμ, ιε ζοιιεηέπμκηεξ πνςηαβςκζζηέξ
ημο παθζμφ εθθδκζημφ ηζκδιαημβνάθμο. Νηδκ μκηζζζυκ ανέεδηακ ηαηά θάεμξ ηαζ
μζ εκ θυβς ήνςεξ ηδξ Ώκαβέκκδζδξ. Δεδμιέκμο ιάθζζηα υηζ ημοξ νυθμοξ ηςκ
πνςηαβςκζζηχκ ημο παθζμφ εθθδκζημφ ηζκδιαημβνάθμο έπαζγακ ιαεδηέξ,
εεςνήεδηε ηαθή επζθμβή μζ νυθμζ ηςκ …πανάηαζνςκ, ηςκ δνχςκ ηδξ
Ώκαβέκκδζδξ, κα δμεμφκ ζε ηαεδβδηέξ.
Νηδ πνζζημοβεκκζάηζηδ βζμνηή μζ ιαεδηέξ ακέααζακ έκα εεαηνζηυ πμο έβναρακ μζ
ίδζμζ ιε ηεκηνζημφξ ήνςεξ ημκ Ώδ ΐαζίθδ, ηδ βοκαίηα ημο ηαζ ημοξ ηάνακδμφξ ημο.
Κζ ηαεδβδηέξ δεκ έιεζκακ ζηα ιεηυπζζεεκ μφηε ζημ νυθμ ηςκ εεαηχκ. Ώκέαδηακ
ηζ αοημί ζηδ ζηδκή ζε έκα δνχιεκμ πανμοζίαζδξ ηςκ πνζζημοβεκκζάηζηςκ
εείιςκ πμο εημίιαζακ ιυκμζ ημοξ, ιε ήνςεξ ημκ Άδ ΐαζίθδ, ιζα επίδμλδ
Ώβζμααζζθίκα ηαζ έκακ ηαθζηάκηγανμ.
Γλαιιαγή ξφισλ εθπαηδεπηηθψλ - καζεηψλ
Γ ηαζκία «Δεξ ιε ηα ιάηζα ιμο», ιε ηδκ μπμία ημ ΑΛΏΖ Ώζβζκίμο ζοιιεηείπε ζημκ
3μ Λακεθθήκζμ Ηαεδηζηυ Δζαβςκζζιυ ηαζκζχκ ιζηνμφ ιήημοξ «ΑΘΏΝ
ΛΖΏΘΓΞΓΝ….ΗΔΏ ΑΟΕΏΔΜΔΏ», είκαζ ζπμκδοθςηή ηαζ ημ ηυκζεπη ηδξ ακαθένεηαζ
αηνζαχξ ζηδ ζημπζιυηδηα ηαζ ζημ παζπκίδζ αθθαβήξ νυθςκ ζε δζάθμνεξ
πενζπηχζεζξ. Έηζζ ζηα ηέζζενα επεζζυδζα ηδξ ηαζκίαξ, μ Οπμονβυξ ένπεηαζ ζηδ
εέζδ ημο πμθίηδ, δ ιδηένα ζηδ εέζδ ηδξ ηυνδξ, μ ηαεδβδηήξ ζηδ εέζδ ημο
ιαεδηή, μ άκηναξ ζηδ εέζδ ηδξ βοκαίηαξ ηαζ μζ δμιέξ ελμοζίαξ ακαηνέπμκηαζ, ιε
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ηδ ζηοηάθδ ημο ελμοζζάγμκημξ κα ηδκ παίνκεζ μ ελμοζζαγυιεκμξ. Γ ακαηνμπή
θμζπυκ ηςκ ελμοζζαζηζηχκ δμιχκ ζημ πθαίζζμ ηδξ ηαζκίαξ δεκ αθμνά ζηδκ
ηαηάνβδζή ημοξ, αθθά ζηδκ εκαθθαβή ηςκ νυθςκ ημο ηθαζζημφ δζπυθμο
ελμοζζαζηή – ελμοζζαγυιεκμο. Εαζ αοηή δ εκαθθαβή αηνζαχξ απμηεθεί ημ εφνδια
ζε ιζα ζεκανζαηή εθανιμβή ημο δζαπνμκζημφ ηαζ ημζκυημπμο «Ώκ ιπμνμφζεξ κα
νεεζξ ζηδ εέζδ ιμο…» Γ εκαθθαβή νυθςκ ζε υθμ ηδξ ημ ιεβαθείμ ζοκδέεηαζ ηαζ
ζοκδοάγεηαζ ηαζ ιε ηδ ζφιπθεοζδ νυθςκ εηπαζδεοηζηχκ – ιαεδηχκ δεδμιέκμο
υηζ ζηδκ ηαζκία παίγμοκ ηαζ ηαεδβδηέξ, χζηε κα πεηφπεζ απυθοηα αζςιαηζηά ηδ
εειεθίςζδ ιζαξ άθθδξ εηδμπήξ ζπμθζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ.
Νημ πθαίζζμ πμθζηζζηζημφ πνμβνάιιαημξ ιε ηίηθμ «Έκα ηαλίδζ: απυ ηδ αζαθζμεήηδ
ζημκ ηυζιμ ημο δζαδζηηφμο ηαζ ηδξ θακηαζίαξ», ιαεδηέξ ημο Γοικαζίμο
ζοβηνυηδζακ ιζα επζηνμπή δ μπμία δζμνβάκςζε ηαζ δζελήβε έκακ δζαβςκζζιυ
παναιοεζμφ ζηα Δδιμηζηά Νπμθεία ηδξ πενζμπήξ. Κζ ιαεδηέξ έεεζακ ημ πθαίζζμ
ηςκ ηακυκςκ, εκδιένςζακ ημοξ δζαβςκζγυιεκμοξ, ζοβηέκηνςζακ ηα ένβα υζςκ
ζοιιεηείπακ, έεεζακ ηα έπαεθα ηςκ κζηδηχκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα αλζμθυβδζακ ηα
ηείιεκα ηαζ απέκεζιακ ηα ανααεία ζημοξ κζηδηέξ. Κ εηπαζδεοηζηυξ ζοιιεηείπε ςξ
παναηδνδηήξ, ζοκειπκεοζηήξ ηαζ ςξ έκα απθυ ιέθμξ ηδξ μιάδαξ. Κζ ζοκημκζζηέξ
ηαζ μζ επζαθέπμκηεξ ημο εβπεζνήιαημξ ήηακ ιαεδηέξ.
Νημ πθαίζζμ ημο project ιε ηίηθμ «Γεθονχκμκηαξ ηα πάζιαηα» μζ ιαεδηέξ ιεηά
απυ ένεοκα επέθελακ εεαηνζηά παζπκίδζα, ηα πνμεημίιαζακ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηα
εθάνιμζακ ζε δδιμηζηά ζπμθεία ηδξ πενζμπήξ. Ηάθζζηα, μζ εηπαζδεοηζημί ήηακ μζ
πνχημζ ζημοξ μπμίμοξ ηα δμηίιαζακ, επζαεααζχκμκηαξ έηζζ υηζ δ εκαθθαβή
νυθςκ ιπμνεί κα είκαζ ημ υπδια ηδξ έιπναηηδξ ακαηνμπήξ ηςκ ζηενεμηφπςκ ηαζ
ηδξ απαθμζθήξ ηςκ πνμηαηαθήρεςκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία αθθά ηαζ ημ
υπδια επακαδζαπναβιάηεοζδξ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πνάλδξ.
Ννιηηηζηηθφ πξφγξακκα κε ηνλ ηίηιν «Ιαδί» ζην ΓΝΑΘ Αηγηλίνπ
Ξμ «Ηαγί» ήηακ έκα πνυβναιια πμο θζθμδμλμφζε κα ειπθέλεζ ηαοηυπνμκα υθμ ημ
ζπμθείμ, ηαεδβδηέξ ηαζ ιαεδηέξ, ημο δζεοεοκηή ιδ ελαζνμφιεκμο, ζημ πθαίζζμ
ιζαξ θμβζηήξ, υπζ απαναίηδηα μνβακζηά δειέκδξ ιε ηδκ ηονίςξ βναιιή ηαζ ηδ
ααζζηή ζημπμεεζία ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ.
Ηαεδηέξ ηαζ ηαεδβδηέξ πςνίζηδηακ ζε μιάδεξ εκδζαθενυκηςκ. Κζ μιάδεξ
πμο πνμέηορακ ιεηά απυ πνμθμνζηέξ ζογδηήζεζξ ιε ηαεδβδηέξ ηαζ ιαεδηέξ ηαζ
αθμφ μζ ιαεδηέξ απάκηδζακ ηαζ ζε πνυπεζνα ενςηδιαημθυβζα ζπεηζηά ιε ηα
εκδζαθένμκηά ημοξ, ήηακ μζ παναηάης:
ΐίκηεμ ηαζ ζζκειά
ΐυθηεξ ζηδ θφζδ, ακαβκχνζζδ θοηχκ, άθιπμοι θοηχκ ηαζ θνμκηίδα πμοθζχκ
Θέαηνμ ηαζ δδιζμονβζηή βναθή
Ηαβεζνζηή
Ηαεδιαηζηά παζπκίδζα ηαζ βνίθμζ
Λεζνάιαηα θοζζηήξ ηαζ πδιείαξ
Λζκβη πμκβη
Φςημβναθία
Πμνυξ ηαζ πμίδζδ
Εαεδβδηέξ ηαζ ιαεδηέξ επέθελακ υπμζα απυ ηζξ παναπάκς μιάδεξ ήεεθακ.
Κ ανπζηυξ ζημπυξ ήηακ μ νυθμξ ηςκ ηαεδβδηχκ κα ιδκ είκαζ εηείκμξ ημο
ιέκημνα ή αηυιδ ηαζ ημο εθεβηηή ηδξ δζαδζηαζίαξ, κα ηαηαθένμοκ κα απμδοεμφκ
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ημκ ελ μνζζιμφ νυθμ ημοξ ςξ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ κα ιμζναζημφκ ιε ηα παζδζά επί
ίζμζξ υνμζξ ηα ημζκά ημοξ εκδζαθένμκηα.
Εαηά ηδκ οθμπμίδζδ ημο πνμβνάιιαημξ ςζηυζμ, μζ εηπαζδεοηζημί πήνακ
ανηεηέξ θμνέξ ημ νυθμ ημο ειροπςηή, ημο ζοκημκζζηή ηαζ ημο εηπαζδεοηή ζε
ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ, εκχ υηακ πνεζάζηδηε, ιμζνάζηδηακ ηζξ επζπθέμκ βκχζεζξ ηαζ
ηδκ ειπεζνία ημοξ.
θα αοηά υιςξ εηηοθίπηδηακ υπζ ζημ πθαίζζμ ηαζ ιε ηζξ μνίγμοζεξ ηδξ
ηοπζηήξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Απζδζχπεδηε ημ πθαίζζμ κα είκαζ έκα
μοζζαζηζηυ, πακημδφκαιμ «Ηαγί», έκα πθαίζζμ δδιζμονβζηυηδηαξ, εηηυκςζδξ,
δζαζηέδαζδξ, ακηαθθαβχκ, ζοκενβαζίαξ, ζοκηνμθζηυηδηαξ. Γζα έκα δίςνμ ηάεε
εαδμιάδα ημ ζπμθείμ δεκ εφιζγε ζε ηίπμηα έκα παναδμζζαηυ ζπμθείμ αθθά
ιεηαιμνθςκυηακ ζε πχνμ δζαζηέδαζδξ ηαζ δδιζμονβίαξ.
Νε ιία αίεμοζα ηαεδβδηέξ ηαζ ιαεδηέξ ιάεαζκακ θάηζκ, πυνεοακ
παναδμζζαημφξ πμνμφξ ηαζ δζάααγακ πμζήιαηα. Νε ιζα άθθδ έπαζγακ ιε ηα υνζα
ηδξ θμβζηήξ ηαζ ηδξ ζηέρδξ δμηζιάγμκηαξ κα ανμοκ ηζξ απακηήζεζξ ζε δζάθμνα
ιαεδιαηζηά παζπκίδζα ηαζ βνίθμοξ. Νε ιζα άθθδ αίεμοζα μζ ιαεδηέξ αζημφκηακ
ζηδ δδιζμονβζηή βναθή ηαζ δδιζμονβμφζακ ιζηνά εεαηνζηά δνχιεκα
αοημζπεδζάγμκηαξ. Οπήνπακ ημ γέζηαια ηαζ μζ εθήιενεξ - αοημηεθείξ αζηήζεζξ
εεάηνμο ηαζ δδιζμονβζηήξ βναθήξ, πμο εηηοθίζζμκηακ ιέζα ζε ιία δίςνδ
ζοκάκηδζδ ηδξ μιάδαξ, υπςξ μ πνμθμνζηυξ αοημζπεδζαζιυξ ιζαξ ζζημνίαξ ιε
ηοπαία ζηοηαθμδνμιία ημο θυβμο (ημ ηζκμφιεκμ ηνεκάηζ πμο ιζθάεζ) ηαζ άθθεξ
πμο πναβιαημπμζμφκηακ ζε ζοκέπεζεξ.
Παναηηδνζζηζηή δνάζδ ζε ζοκέπεζεξ ήηακ ιία ζηδκ μπμία ηα παζδζά
επέθελακ απυ θςημβναθίεξ πμο απεζηυκζγακ παναηηδνζζηζημφξ ακενχπζκμοξ
ηφπμοξ υπμζα ήεεθακ ηαζ έβναρακ έκα ιμκυθμβμ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ πμο
δζάθελακ. Νηδ ζοκέπεζα πςνίζηδηακ ζε μιάδεξ, πήνακ ιε ηοπαία επζθμβή ηάπμζμοξ
απ‘ ημοξ ήνςεξ πμο είπακ πνμηφρεζ ηαζ έβναρακ δζαθυβμοξ, πθάεμκηαξ ιζηνέξ
εεαηνζηέξ ζζημνίεξ, ηζξ μπμίεξ ζηδ ζοκέπεζα δναιαημπμίδζακ. Ξα ιζηνά δνχιεκα
πμο πνμέηορακ παίπηδηακ ζηδκ ηάλδ ιε εεαηέξ ηάεε θμνά, ηζξ οπυθμζπεξ
μιάδεξ.
Νημ ηναπέγζ ημο πζκβη πμκβη, πμο είπε ζηδεεί έλς απ‘ ημ ζπμθείμ, ηαεδβδηέξ
ηαζ ιαεδηέξ δμηίιαγακ ηζξ δοκάιεζξ ημοξ ζημ ιίκζ αβςκζζηζηυ ημονκμοά πμο
δζμνβάκςζακ. Γ μιάδα ηςκ πεζναιάηςκ, ιεηαλφ ηςκ άθθςκ, πχνεζε έκα
αναζιέκμ αοβυ ζε έκα ιπμοηάθζ, ειθάκζζε έκα «ηνοθυ» ιήκοια πμο βνάθηδηε ιε
ποιυ θειμκζμφ ζ‘ έκα θφθθμ πανηί, έηακε παναβςβή δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ιε
ηδ πνήζδ ιαβεζνζηήξ ζυδαξ ηαζ λοδζμφ, ακφρςζε ημ κενυ ιε ηδ αμήεεζα εκυξ
ηενζμφ ζε έκα ακεζηναιιέκμ πμηήνζ ηαζ ζηήνζλε ηδ ζηήθδ ημο κενμφ ζε έκα
ακηεζηναιιέκμ πμηήνζ ιε ηδ πνήζδ εκυξ πανηζμφ.
Νημ ημογζκάηζ, μζ ζοιιεηέπμκηεξ δμηίιαγακ ηζξ ιαβεζνζηέξ ημοξ ζηακυηδηεξ
ζε πίηεξ, βθοηίζιαηα, μνεηηζηά ηαζ ηονίςξ πζάηα, ηα μπμία έηνζκακ βεοζζβκςζηζηά
ηα ιέθδ ηςκ οπυθμζπςκ μιάδςκ. Κζ θοζζμθάηνεξ έηακακ ιεβάθμοξ πενζπάημοξ
ζηδ θφζδ, ιάεαζκακ κα ακαβκςνίγμοκ ηα δζάθμνα θοηά ηαζ είπακ ζηδκ εοεφκδ
ημοξ ηδ θνμκηίδα ιενζηχκ ιζηνχκ ηακανζκζχκ.
Εαζ ακάιεζα ζε υθα αοηά, μζ επίδμλμζ θςημβνάθμζ ηαζ ηζκδιαημβναθζζηέξ
απμηφπςκακ ζηζβιέξ απυ ηζξ δνάζεζξ, ζηζβιέξ πμο εα απμηεθμφζακ ηδκ πνχηδ
φθδ βζα κα αββίλμοκ ανβυηενα ιέζς ηδξ επελενβαζίαξ ημοξ, ιοζηζηά ηδξ ηέπκδξ
ημο ζζκειά ηαζ ηδξ θςημβναθίαξ.
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3. Απνηειέζκαηα
Νημ ααειυ πμο ήηακ εθζηηυξ, ζε ιζα πνχηδ οθμπμίδζδ, αηυιδ ηαζ μζ ακελάνηδηεξ
μιάδεξ ημο πνμβνάιιαημξ «Ηαγί» ζοιπθεφζακε ηαζ ζοβπνςηίζηδηακ ζε ηάπμζεξ
πενζπηχζεζξ (μιάδα ιαβεζνζηήξ, πζκβη πμκβη ιε ημοξ οπυθμζπμοξ ςξ δμηζιαζηέξ
ηαζ εεαηέξ ακηίζημζπα, μζ θςημβνάθμζ ηαζ μζ αζκηεμθήπηεξ ιε υθμοξ ημοξ
οπυθμζπμοξ). Έηζζ, ημ ζπμθείμ άκμζλε ηζξ πυνηεξ ημο βζα κα δεπηεί ακάζεξ
πναβιαηζηήξ γςήξ, ηυθιδζε κα απεηδοεεί ημκ παναδμζζαηά εηπαζδεοηζηυ νυθμ
ημο ιέζα ζε έκα αοζηδνυ πθαίζζμ πεζεανπίαξ ηαζ πνμβναιιαηζζιμφ, επζπείνδζε
ημκ ζοβπνςηζζιυ ηαεδβδηχκ ηαζ ιαεδηχκ, ηαηανβχκηαξ ηδκ απυζηαζδ έδναξ –
ενακίμο ηαζ ημοξ αζθοηηζημφξ πενζμνζζιμφξ ημο ςνμθυβζμο πνμβνάιιαημξ.
Γζα κα οθμπμζδεεί, ημ «Ηαγί» ηαηαζηναηήβδζε αηυιδ ηαζ ηα
πνμηαεμνζζιέκμ πθαίζζμ δμιήξ ηαζ θεζημονβίαξ ηςκ ίδζςκ ηςκ ζπμθζηχκ
πνμβναιιάηςκ, υζμκ αθμνά ημκ ανζειυ ηςκ ειπθεηυιεκςκ ηαεδβδηχκ ηαζ
ιαεδηχκ (έςξ ηαεδβδηέξ ηαζ ιαεδηέξ). Εαζ αοηυ έβζκε ζοκεζδδηά, αθεκυξ βζαηί
ιυκμ ιζα ηαεμθζηή ζοιιεημπή ιαεδηχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ εα δζηαζμθμβμφζε ημκ
ηίηθμ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ημο ηαζ αθεηένμο βζαηί δ ίδζα δ ζφθθδρή ημο δεκ
ιπμνμφζε κα οπμηαπηεί ζηζξ πνμτπάνπμοζεξ δμιέξ, ηζξ μπμίεξ λεπενκμφζε.
Εαζ υζμ ηαζ ακ ήηακ έκα ημθιδνυ εβπείνδια πμο οθμπμζήεδηε πεζναιαηζηά,
υζμ ηαζ ακ εκημπίζεδηακ αηέθεζεξ ηαζ ακ έβζκακ θάεδ, πζζηεφμοιε πςξ ήηακ ιζα
πνςημπμνζαηή ζδέα, πμο δεκ εα ιπμνμφζε κα πναβιαημπμζδεεί ηαζ δεκ εα
ιπμνέζεζ ηαζ ζημ ιέθθμκ κα ακείζεζ ιε ηοθθή πνμζήθςζδ ζημ πθαίζζμ ηαζ ζηζξ
πνμδζαβναθέξ ηςκ πνμβναιιάηςκ. Αλάθθμο, ιε ιζα εθαζηζηή ενιδκεία, μζ
ηαεδβδηέξ πμο ήηακ οπεφεοκμζ ημο πνμβνάιιαημξ ήηακ αοημί πμο απμθάζζζακ
ημ πεδίμ εθανιμβήξ ημο κα είκαζ υθμ ημ ζπμθείμ ηαζ πνυηεζκακ ηδ ζοιιεημπή
υθςκ ηςκ ηαεδβδηχκ ηαζ ιαεδηχκ, ηάηζ πμο έβζκε δεηηυ ιε εκεμοζζαζιυ απ‘ υθμ
ημ δοκαιζηυ ημο ζπμθείμο.
Ξα απμηεθέζιαηα υθςκ ηςκ επζιένμοξ δνάζεςκ ημο πνμβνάιιαημξ
πανμοζζάζηδηακ ζε εκδμζπμθζηή εηδήθςζδ, εκχ μζ οπεφεοκμζ ηδξ ιαβεζνζηήξ
ιμίναζακ ενςηδιαημθυβζα βζα κα αλζμθμβήζμοκ ζοβηνζηζηά ηα δζάθμνα
εδέζιαηα ηαζ κα απμθαζίζμοκ δζά ηδξ πθεζμρδθίαξ ηζξ κέεξ επζθμβέξ ημοξ, ζε
πζεακή ιεθθμκηζηή πναβιαημπμίδζδ ημο πνμβνάιιαημξ.



Άλνηγκα ζηελ θνηλσλία
Έκα ζπμθείμ λεημιιέκμ απ‘ ηδκ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα, πςνίξ δζαφθμοξ
επζημζκςκίαξ ιε ημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ είκαζ πζεακυηαηα έκα ζπμθείμ
ηαηαδζηαζιέκμ ζηδκ ακία ηαζ ζημ ιαναζιυ. Ξμ ζπμθείμ «έλς ζηδκ ημζκςκία»
θμζπυκ είκαζ έκα αίηδια ηςκ ηαζνχκ ιαξ.
Νοκενβαζία ιε Νπμθεία άθθςκ ΐαειίδςκ: Κζ δνάζεζξ πμο έβζκακ ζε ζπμθεία άθθςκ
ααειίδςκ έδςζακ ζηα παζδζά ηδκ εοηαζνία κα πνμζεββίζμοκ ηα ιζηνυηενα παζδζά
ιε έκακ νυθμ εοεφκδξ απέκακηί ημοξ. Νηα δδιμηζηά, υπμο ηα παζδζά μνβάκςζακ
ηαζ έθενακ ζε πέναξ δζαβςκζζιυ παναιοεζμφ ηζ υπμο εθάνιμζακ εεαηνζηά
παζπκίδζα, ηαζ ζημ κδπζαβςβείμ ηαζ ημκ παζδζηυ ζηαειυ υπμο ηα παζδζά
αθδβήεδηακ παναιφεζα ηαζ έπαζλακ ημοηθμεέαηνμ μζ ανπζημί δζζηαβιμί ημοξ
ιεηαθθάπηδηακ ζε ιεβάθδ ζηακμπμίδζδ, υηακ δζαπίζηςζακ ηδκ εκεμοζζχδδ
ακηαπυηνζζδ ηςκ παζδζχκ ηαζ βζα άθθδ ιζα θμνά δ έλμδμξ απ‘ ημ ζηεκυ ζπμθζηυ
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πενζαάθθμκ δδιζμφνβδζε κέεξ πνμτπμεέζεζξ ηαηάηηδζδξ ειπεζνζχκ, βκχζεςκ ηαζ
αοημεηηίιδζδξ.
Νοκενβαζία Ηε ΕΏΛΓ: Νημ πθαίζζμ ηςκ project «Δζενεοκχκηαξ» ηαζ
«Γεθονχκμκηαξ ηα πάζιαηα» ηαζ ηδξ ζοκενβαζίαξ ιε ημ Λακεθθήκζμ Δίηηομ βζα
ημ Θέαηνμ ζηδκ Αηπαίδεοζδ, ηα παζδζά πήνακ ζοκεκηεφλεζξ απυ δθζηζςιέκμοξ ζε
ΕΏΛΓ ηδξ πενζμπήξ. Κζ δθζηζςιέκμζ ακαηάθεζακ ικήιεξ ζπεηζηά ιε ημοξ ιεβάθμοξ
ημοξ ένςηεξ, ημκ ηνυπμ πμο θθένηανακ ηαζ δζαζηέδαγακ υηακ ήηακ κέμζ ηαζ ημοξ
ημζκςκζημφξ πενζμνζζιμφξ. Ξα παζδζά ιε πνχηδ φθδ ηζξ δζδβήζεζξ ηςκ
δθζηζςιέκςκ ηαζ ιε ηδ ζοιαμθή ηδξ ζοββναθζηήξ θακηαζίαξ ημοξ ζοκέεεζακ έκα
εεαηνζηυ ηείιεκμ, ημ μπμίμ ακέααζακ ζε πανάζηαζδ. Ηε ημ δνχιεκμ αοηυ
ζοιιεηείπακ ιαγί ιε άθθα ζπμθεία ηδξ Θεζζαθμκίηδξ ζημ project ιε ηίηθμ «Ώπ
Ένςηα» πμο δζμνβακχεδηε απ‘ ημ Λακεθθήκζμ Δίηηομ βζα ημ Θέαηνμ ζηδκ
Αηπαίδεοζδ. Γ ζπμκδοθςηή πανάζηαζδ ακέαδηε ζε ηζκδιαημεέαηνμ ηδξ
Θεζζαθμκίηδξ οπυ ηδκ επζιέθεζα ηαζ ημ ζοκημκζζιυ ημο ζοκενβαγυιεκμο ιε ημ
Δίηηομ Δηαθμφ ζηδκμεέηδ Ευθκημ ΐίμ. «Ηαξ λακακζχζαηε» ιαξ είπε ημ γεοβάνζ
ηςκ δθζηζςιέκςκ πμο ζοιιεηείπε ζηδκ πανάζηαζδ ηαζ ιε νυθμ.
ζμ βζα ηα παζδζά, ανπζηά εκεπθάηδζακ ιε δζζηαβιμφξ, αδζαθμνία ηαζ
επζθοθάλεζξ ζηδκ υθδ δζαδζηαζία. Ήδδ υιςξ απ‘ ημ ημιιάηζ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ
ηαζ έπεζηα ηάηζ άνπζζε κα θςηίγεηαζ αθθζχξ. Λμηέ μζ δθζηζςιέκμζ εκυξ ΕΏΛΓ δε εα
ήηακ επζθμβή ημζκςκζηήξ ζοκακαζηνμθήξ ημοξ. Δμηίιαζακ υιςξ κα ημοξ
πνμζεββίζμοκ ιε ημ νυθμ ημο δδιμζζμβνάθμο. Ιεηίκδζακ ροπνά ιε ημ
ανζειδιέκμ ενςηδιαημθυβζμ πμο είπακ εημζιάζεζ. Εζ φζηενα, υηακ μζ παππμφδεξ
άνπζζακ κα ηαηαεέημοκ ημιιάηζα απ‘ ηδκ πεναζιέκδ ημοξ γςή, κα απθχκμοκ
ιπνμζηά ζηα παζδζά γςκηακέξ αηυιδ ικήιεξ ηαζ υηακ άνπζζακ κα ζπδιαηίγμκηαζ
εζηυκεξ, κα δζαηνίκμκηαζ πνχιαηα ηαζ κα δαηνφγμοκ βένζηα ιάηζα, ηα παζδζά
ζηαιάηδζακ κα εοιμφκηαζ πςξ εηηεθμφζακ ιζα ζπμθζηή ενβαζία. Νηαιάηδζακ κα
ζηέθημκηαζ ηδ δζαθμνά δθζηίαξ, ηνυπμο γςήξ, εκδζαθενυκηςκ. Νηαιάηδζακ κα
αανζμφκηαζ. Εαζ έθοβακ βειάηα κέεξ εζηυκεξ, βκχζεζξ ηαζ ζοκαζζεήιαηα. Ξα
επυιεκα αήιαηα ήηακ εφημθα.
Νοκενβαζία ιε ημ Λακεθθήκζμ Δίηηομ ζηδκ Αηπαίδεοζδ ηαζ άθθα Νπμθεία ίδζαξ
ΐαειίδαξ: Ξα παζδζά ηαλίδερακ ζηδ Θεζζαθμκίηδ, βζα κα ηάκμοκ πνυαα ηαζ κα
πάνμοκ ιένμξ ζε ιζα πανάζηαζδ ζηδκ μπμία ζοιιεηείπακ ηαζ πμθθά άθθα
ζπμθεία. Ώκηαπμηνίεδηακ ιε ζμαανυηδηα ζηζξ απαζηήζεζξ ημο εβπεζνήιαημξ ηαζ
βζα άθθδ ιζα θμνά δ έλμδμξ απ‘ ημ ζηεκυ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ εκενβμπμίδζε ιέζα
ημοξ δοκαηυηδηεξ πμο πζεακυκ ηαζ ηα ίδζα κα αβκμμφζακ.
4. Αμηνιόγεζε
Κζ ζηυπμζ πμο εέζαιε ζε έκακ ιεβάθμ ααειυ επζηεφπεδηακ. Λανά ημοξ ανπζημφξ
δζζηαβιμφξ, ημ θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ ποηκυ ακά πενίπηςζδ δίηηο
πνμηαηαθήρεςκ ηαζ ημ ηείπμξ αδζαθμνίαξ ηαζ ακαζθάθεζαξ ηςκ παζδζχκ,
πεηφπαιε έκα ιζηνυ νήβια ζηδκ ανπή ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδκ πθήνδ ακαηνμπή ηδξ
άνκδζδξ ηαζ ηδξ αδνάκεζαξ.
Ξα παζδζά ακαιεηνήεδηακ ηεθζηά ιε ημκ ίδζμ ημκ εαοηυ ημοξ ηαζ αβήηακ
κζηδηέξ. Κ ηαεέκαξ ημοξ ακαηάθορε ηθίζεζξ, δελζυηδηεξ ηαζ εκδζαθένμκηα
εαιιέκα ιέζα ζηδκ αζθοηηζηή ζπμθζηή ηαεδιενζκυηδηα. Εθίζεζξ, δελζυηδηεξ ηαζ
εκδζαθένμκηα πμο δεκ οπμρζάζηδηακ ηαζ δεκ ηυθιδζακ ηακ κα ακζπκεφζμοκ ηδκ
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πζεακυηδηα φπανλήξ ημοξ. Θέμζ μνίγμκηεξ δδιζμονβίαξ ηαζ αζζεδηζηχκ
απμθαφζεςκ άκμζλακ ιπνμζηά ζηα ιάηζα ηςκ παζδζχκ.
Νε έκα δεφηενμ επίπεδμ παναημθμοεήζαιε ιέζα ζε έκα ζφκημιμ πνμκζηυ
δζάζηδια μζ μιαδζηέξ δνάζεζξ ηαζ ζοκενβαζίεξ ηςκ παζδζχκ ζηα ιαβζηά
ιμκμπάηζα ημο εεάηνμο, ηδξ ηέπκδξ, ηδξ βναθήξ ηαζ ηςκ πμζηίθςκ
εκδζαθενυκηςκ ημοξ κα ιεηαιμνθχκμοκ ημ είδμξ ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ημοξ.
Ηπμνεί κα ιδκ οπάνπεζ πανεέκμ πενζαάθθμκ ηαζ κα ημοααθμφζακ υθμζ
ρήβιαηα ηςκ νυθςκ, ηςκ ειιμκχκ, ηςκ θυαςκ ημοξ. Δεκ επζηνέραιε υιςξ ζηδ
εεςνία ηδξ αοημεηπθδνμφιεκδξ πνμθδηείαξ βζα άθθδ ιζα θμνά κα πάνεζ ηα δκία
ηαζ κα ημπμεεηήζεζ ημοξ ιαεδηέξ ιαξ ζηα ηεθζά ηδξ δβειμκίαξ ηδξ.
ΐάγμκηαξ ςξ ιυκμ πνμαπαζημφιεκμ ηδ πανά ηδξ δδιζμονβίαξ ηαζ ιε υπθμ
ιαξ ημ παζπκίδζ δδιζμονβήζαιε κέα ημπία ηαζ πνμμπηζηέξ ελίζμο ακμζπηά ζε
υθμοξ ημοξ ειπθεηυιεκμοξ.
Εαζ αοηυ ημ εηιεηαθθεφηδηακ υθμζ υπςξ πνμείπαιε. Ξμ απμηέθεζια ήηακ κα
ημκςεεί δ αοημπεπμίεδζδ ηαζ ηςκ πζμ δοκαηχκ ιαεδηχκ, πμο δμηίιαζακ ηζξ
δοκάιεζξ ημοξ ζε κέα πεδία εκδζαθενυκηςκ αθθά ηαζ ηςκ πζμ αδφκαιςκ πμο
δζαπίζηςζακ πςξ οπάνπμοκ δναζηδνζυηδηεξ ζηζξ μπμίεξ είπακ εοηαζνίεξ κα
δδιζμονβήζμοκ ηαζ κα ακαδείλμοκ ημ ηαθέκημ ημοξ.
Γ κέα δοκαιζηή πμο ακαπηφπεδηε ζηδκ μιάδα, δ κέα, αεθηζςιέκδ
ζζμννμπία ζηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ παζδζχκ, ήηακ έκα απ‘ ηα πθέμκ ηαίνζα
απμηεθέζιαηα, δεδμιέκμο ιάθζζηα ημο εοενβεηζημφ ηδξ ακηίηηοπμο ζε υθμ ημ
πθέβια ζπέζεςκ ζημ ζπμθείμ ηαζ ζηδ ζπμθζηή ηαεδιενζκυηδηα ηαζ εηπαζδεοηζηή
δζαδζηαζία ζημ ζφκμθυ ηδξ.
Γ αθήεεζα αέααζα είκαζ υηζ δ ίδζα δ δμιή ημο ζπμθείμο, υπςξ αοηή
απμηοπχκεηαζ
ζηα
Ώκαθοηζηά
Λνμβνάιιαηα,
ημ
ζφκμθμ
ηςκ
πνμδζαβεβναιιέκςκ οπμπνεχζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ αθθά
ηονίςξ ιία αιείθζηηδ ζε μζημκμιζηυ επίπεδμ πναβιαηζηυηδηα, εέημοκ ζμαανμφξ
πενζμνζζιμφξ ζε ακάθμβεξ πνμζπάεεζεξ.
Λζμ ζοβηεηνζιέκα, είκαζ υθα ηα παναηάης πμο θνεκάνμοκ ηδ θακηαζία ηαζ
ηδ δδιζμονβζηυηδηα εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ ηαζ ζοννζηκχκμοκ ηδ δοκαιζηή
ηςκ ζπμθείςκ ιαξ:
Κζημκμιζηά δεδμιέκα
Εηζνζαηέξ οπμδμιέξ
Γναθεζμηναηία
νμθυβζμ πνυβναιια
Όθδ
Λνμηαηαθήρεζξ (ιαεδηχκ, εηπαζδεοηζηχκ, βμκέςκ & ημζκςκίαξ βεκζηυηενα)
Κζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ
Απίπεδμ ιαεδηχκ
Ηεζςιέκμξ εθεφεενμξ πνυκμξ βμκέςκ- ηδδειυκςκ
Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
Zervopoulos, P. & Palaskas, T. (2010). Performance – Effectiveness – EfficiencyMeasurements methods in public sector: international and greek experience.
Panteion University of Social and Political Sciences, pp. 12 -13.
Starko, A. J. (2014). Creativity in the classroom: Schools of curious delight. New York:
Taylor & Francis, p. 22.
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Ναξάξηεκα - Ορόιηα καζεηώλ
«Εαζ μ Ξγμοθζάκ ήεεθε κα θφβεζ ηαζ δ ηονία πνμζπαεμφζε κα ημκ πείζεζ κα ιείκεζ
ηζ φζηενα πήβε πάθζ κα θφβεζ ηαζ δ ηονία ημκ ηοκδβμφζε ηαζ φζηενα πήδδλε απ‘
ημ πανάεονμ, ακάιεζα απυ δφμ ηάβηεθα αθθά βφνζζε ιυκμξ ημο ηαζ δ ηονία
εκηοπςζζάζηδηε ηαζ είπε πςξ ήηακ πμθφ δδιζμονβζηυ αοηυ απυ ιία άπμρδ έπεζηα
υιςξ βφνζζε πάθζ απυ ιυκμξ ημο ηαζ απμθαζζζιέκμξ κα ιείκεζ. Εαζ μζ θίθμζ ημο
έλς πμο έπαζγακ πζκβη πμκβη ημκ νςημφζακ πχξ θέβεηαζ ημ πνυβναιια πμο
ηάκεζ ηζ εηείκμξ δεκ ήλενε ηζ εηείκμζ ημο έθεβακ πμίδζδ ηαζ βεθμφζακ υθμζ ιαγί
δοκαηά θεξ ηαζ δ πμίδζδ είκαζ ηυζμ αζηεία. Έπεζηα υιςξ μ Ξγμοθζάκ νχηδζε ηδκ
ηονία πχξ θέβεηαζ ημ πνυβναιια ηαζ εηείκδ ζηδκ ανπή ημο είπε «Θέαηνμ ηαζ
δδιζμονβζηή βναθή», φζηενα υιςξ ημ ζηέθηδηε θίβμ ηαζ ημο είπε πςξ ηεθζηά
θεβυηακ «Θέαηνμ ηαζ ΛΏΚΕ» ηαζ μ Ξγμοθζάκ βέθαζε, δεκ λένς ακ ημ πίζηερε ηαζ
απμθάζζζε κα ιείκεζ…..Εαζ έιεζκε. Εαζ έβναρε. Εάηζ θίβα. Εαζ έπαζλε. Ηία θμνά.»
«Ξδκ πνχηδ θμνά ιπαίκς ιέζα, αθέπς βφνς ζηα μηηχ άημια κα ηάεμκηαζ.
Ηέζα ζε πέκηε θεπηά, πςνίξ κα ηαηαθάας ημ παναιζηνυ, είπαιε ζδηςεεί υθμζ ηαζ
κα θέιε αζοκανηδζίεξ μ έκαξ ζημκ άθθμ ηαζ κα θςκάγμοιε. Νμαανά ηχνα;….. Ξδ
δεφηενδ θμνά ιπαίκς ιέζα, αθέπς ηάπμζεξ θςημβναθίεξ. Λήνα ιία θςημβναθία
ηαζ έβναρα ιία ιζηνή ζζημνία. Ώοηυ ιμο άνεζε. Ξδκ ηνίηδ ιένα υιςξ ιμο γδηάκε
κα βνάρς ιία ζζημνία βζα έκακ παππμφ ηαζ ιζα βζαβζά ζε έκα λεκμδμπείμ ηα
ιεζάκοπηα. Ηαξ αβήηε πανςδία δθζηζςιέκδξ ηζυκηαξ. Αηείκδ ηδ ζηζβιή
ακανςηήεδηα.
Ξζ ιαθαηείεξ; Ξζ ηάκς εδχ; Νμαανά ηχνα; Εαζ ζημ ηέθμξ ημκ ζηυηςζα ημκ
παππμφ. Ώκ εοιάιαζ ηαθά απυ ημ αζάβηνα.»
Ξεθζηά ηαζ παν‘ υθα αοηά πεηφπαιε ζη‘ αθήεεζα έκα ιζηνυ νήβια ζημ
ακαιεκυιεκμ, βεκκήεδηε ιζα ιζηνή πνυηθδζδ, ηάηζ βκήζζα κέμ έπζαζε νίγεξ ζημ
ηάπμζεξ θμνέξ ιίγενμ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ; Λεηφπαιε ημ … ιαγί;
Ώξ βονίζμοιε θίβμ ημ ηεθάθζ πνμξ ηα πίζς ηαζ αξ δμφιε εηεί, ζε ιζα επμπή
ηεθεζςιέκδ, ηδ Ζέκα κα δμηζιάγεζ ηδ βέιζζδ ζημ αθάηζ, ημκ Ενζξ κα ηενδίγεζ ζημ
πζκβη πμκβη, ημκ Γζάκκδ κα ανίζηεζ ηδ θφζδ ζε έκακ βνίθμ, ηδκ Ώθελάκδνα κα
δζαθέβεζ πθάκα, ημκ Ξγμοθζάκ κα πδδάεζ απ‘ ημ ηάβηεθμ ημο πανάεονμο, ηδ
Νςηδνία κα νςηάεζ ιε βμονθςιέκα ιάηζα: «Εαθά, ζμαανά;»
Ώξ δμφιε ζε ιζα ηεθεζςιέκδ επμπή ιζα ιζηνή ζοθθμβζηυηδηα, έκα
πμθοπνυζςπμ, πθδεςνζηυ ιαγί, πμο πήνε κα ακείγεζ ιέζα ηαζ βφνς απ‘ ημ
ζπμθείμ ιαξ.
Ξμο πνυκμο ιπμνεί κα είκαζ ιζα δοκαιζηή πναβιαηζηυηδηα, κα‘ πεζ βζα ηα
ηαθά απθχζεζ νίγεξ ηαζ κα εοιίγεζ πμθφ πενζζζυηενμ ηζξ επζεοιίεξ ιαξ.

659

Δηαζεκαηηθό Γληαίν Νιαίζην Νξνγξάκκαηνο
Οπνπδώλ ηεο Αξραίαο Γιιεληθήο Γιώζζαο θαη
Γξακκαηείαο θαη αμηνιόγεζε ηνπ Γισζζηθνύ
Γγγξακκαηηζκνύ
Ηαιιηόπε Φεξεζίδε
Γηπαζδεοηζηυξ ΠΓ02 Φζθυθμβμξ
ΙΔΓ Γηπαζδεοηζηή Αλζμθυβδζδ, Τπ. Δζδάηηςν Ηθαζζηήξ Φζθμθμβίαξ
kferesidi@yahoo.gr

Νεξίιεςε
Ξμ Δζαεειαηζηυ Ακζαίμ Λθαίζζμ Λνμβνάιιαημξ Νπμοδχκ (ΔΑΛΛΝ) ηαζ εζδζηυηενα ημ
Ώκαθοηζηυ Λνυβναιια Νπμοδχκ (ΏΛΝ) βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ Ώνπαίαξ Αθθδκζηήξ Γθχζζαξ
ηαζ Γναιιαηείαξ ζημ Γοικάζζμ πενζβνάθεζ ημκ ακενςπμβκςζηζηυ ηαζ ανπαζμβκςζηζηυ
ζημπυ ημο ιαεήιαημξ ηαζ ημκίγεζ ζδζαίηενα ηδ ζημπμεεζία πμο επζδζχηεζ δ δζαεειαηζηή
πνμζέββζζή ημο, πνμηείκμκηαξ εκδεζηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ακά εειαηζηή εκυηδηα ηυζμ
βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ Ώνπαίαξ Αθθδκζηήξ απυ πνςηυηοπμ, υζμ ηαζ ηδξ Ώνπαίαξ Αθθδκζηήξ
Γναιιαηείαξ απυ ιεηάθναζδ. Γ ηεζιεκμηεκηνζηή δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ απμζημπεί
βεκζηυηενα ζηδκ ακάπηολδ ηςκ δελζμηήηςκ Εαηακυδζδξ Εεζιέκμο ηςκ ιαεδηχκ ηαζ
ζοκαηυθμοεα ηδξ ζηακυηδηάξ ημοξ βζα απμηεθεζιαηζηή επζημζκςκία, ζημ πθαίζζμ ημο
Γθςζζζημφ Αββναιιαηζζιμφ πμο ηαθθζενβείηαζ ζημ ζπμθείμ. Νημπυξ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ
είκαζ κα ακαδείλεζ, ιέζα απυ ηδκ Λμζμηζηή Ώκάθοζδ Λενζεπμιέκμο ημο εκ θυβς ΔΑΛΛΝ,
πμζμηζηά ζημζπεία πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δζαεειαηζηυηδηα ημο ιαεήιαημξ, ηδ ζημπμεεζία,
ηδ δζαθμνμπμίδζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ, ηονίςξ, ημκ Γθςζζζηυ Αββναιιαηζζιυ, υπςξ
αλζμθμβείηαζ ζηζξ δζεεκείξ ένεοκεξ PIRLS ηαζ PISA.
Θέμεηο-θιεηδηά:
αλζμθυβδζδ
δζαθμνμπμίδζδ, PIRLS - PISA .

Γθςζζζημφ

Αββναιιαηζζιμφ,

δζαεειαηζηυηδηα,

1. Γηζαγσγή
Ξμ Δζαεειαηζηυ Ακζαίμ Λθαίζζμ Λνμβνάιιαημξ Νπμοδχκ (ζημ ελήξ ΔΑΛΛΝ) (ΦΑΕ ΐ΄
303/13.03.2003) μνίγεζ υηζ ιέζα απυ ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία επζδζχηεηαζ κα
ιπμνεί μ ιαεδηήξ «κα ακηζιεηςπίγεζ ιε επζηοπία πνμαθήιαηα ηαζ επζπθέμκ κα
δζαιμνθχκεζ άπμρδ ηαζ κα θεζημονβεί ςξ οπεφεοκμξ ηαζ εκενβυξ πμθίηδξ ζε έκα
δζανηχξ ιεηαααθθυιεκμ ηαζ απαζηδηζηυ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ» (ζ. 3734),
πνμαθέπμκηαξ ςξ ααζζημφξ άλμκεξ, ιεηαλφ άθθςκ, ηδκ πανμπή βεκζηήξ παζδείαξ,
χζηε ιέζα απυ ηαηάθθδθεξ δζαεειαηζηέξ πνμεηηάζεζξ κα πνμςεείηαζ δ
δζαζφκδεζδ ιε ηδκ ηαεδιενζκή γςή ηαζ δ δζαδζηαζία ακαγήηδζδξ ηαζ πνμαβςβήξ
ηδξ βκχζδξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ δελζμηήηςκ ημο ιαεδηή ηαζ ηδκ
ακάδεζλδ ηςκ εκδζαθενυκηςκ ημο, εζηζάγμκηαξ ζηδκ ακαβηαζυηδηα ημο «πχξ κα
ιαεαίκεζ» ηαζ «πχξ κα πνάηηεζ». Απίζδξ, ζδιακηζηυξ άλμκαξ είκαζ ηαζ δ εκίζποζδ
ηδξ πμθζηζζιζηήξ ηαζ βθςζζζηήξ ηαοηυηδηαξ ζημ πθαίζζμ ιίαξ πμθοπμθζηζζιζηήξ
ημζκςκίαξ, ηαεχξ ζηδκ εηπαίδεοζδ υθςκ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ ηδξ Αονςπασηήξ
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Έκςζδξ ημκίγεηαζ «δ πνμζηαζία ηδξ ζδζαίηενδξ θοζζμβκςιίαξ ηδξ εεκζηήξ
εηπαίδεοζδξ ηαζ δ απμδμπή ηςκ εεκζηχκ πμζηζθμιμνθζχκ ηαζ, ζοκεπχξ, ηςκ
ζημζπείςκ εηείκςκ, ηα μπμία ζοιαάθθμοκ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ εεκζηήξ ηαζ
πμθζηζζιζηήξ ηαοηυηδηαξ ημο ιαεδηή - αονζακμφ πμθίηδ» (ζ. 3735). Νημ πκεφια
αοηυ, πνμηείκεηαζ κα ζοζπεηίγεηαζ δ βκχζδ ζε δφμ άλμκεξ, ζημκ μνζγυκηζμ
(«Δζαεειαηζηυ») ηαζ ζημκ ηαηαηυνοθμ («Ακζαίμ»).
Κνζγυκηζα δζαζφκδεζδ ζημ Λνυβναιια Νπμοδχκ ζδιαίκεζ μνβάκςζδ ηδξ
δζδαηηέαξ φθδξ ηςκ αοημηεθχκ ιαεδιάηςκ ιε ηέημζμκ ηνυπμ, χζηε, ιέζα απυ ηδ
δζδαζηαθία ηαζ ηδκ εκενβδηζηή απυηηδζδ ηδξ βκχζδξ, κα ακαδεζηκφεηαζ δ βκχζδ
ηαζ δ ζπέζδ ηδξ ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα ιέζα απυ ακάθμβεξ πνμεηηάζεζξ ηαζ
ζοζπεηίζεζξ «ζημ πεδίμ ηςκ επζζηδιχκ, ηδξ ηέπκδξ, ηδξ ηεπκμθμβίαξ, αθθά ηαζ ζηδ
δζαιυνθςζδ ζηάζεςκ ηαζ αλζχκ» (ζ. 3737). Γζα ημκ θυβμ αοηυκ, πνμαθέπεηαζ
πανάθθδθδ ή δζαδμπζηή δζδαζηαθία δζαεειαηζηχκ εκκμζχκ ηαζ δ οθμπμίδζδ
δζαεειαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ. Αζδζηυηενα, δ δμιή ημο ΔΑΛΛΝ ηάεε ιαεήιαημξ
πενζθαιαάκεζ ημοξ βεκζημφξ ζημπμφξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο βκςζηζημφ
ακηζηεζιέκμο, ημοξ άλμκεξ ημο βκςζηζημφ πενζεπμιέκμο, ημοξ βεκζημφξ
βκςζηζημφξ ζηυπμοξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ αλίεξ, ζηάζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ πμο ακηίζημζπα
ηαθθζενβμφκηαζ, ηαζ, ηέθμξ, εκδεζηηζηέξ εειεθζχδεζξ έκκμζεξ δζαεειαηζηήξ
πνμζέββζζδξ. Εαηά ακάθμβμ ηνυπμ, ζημ Ώκαθοηζηυ Λνυβναιια Νπμοδχκ (ζημ
ελήξ ΏΛΝ) πενζθαιαάκμκηαζ α) εζδζημί ζημπμί, α) ζηυπμζ (βκςζηζημί,
ζοκαζζεδιαηζημί, ροπμηζκδηζημί), β) εειαηζηέξ εκυηδηεξ, δ) εκδεζηηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ (εειαηζηέξ ηαζ δζαεειαηζηέξ), ε) πνυζεεηα δζαεειαηζηά ζπέδζα
ενβαζίαξ, ηαεχξ ηαζ χνεξ δζδαζηαθίαξ, δζδαηηζηή ιεεμδμθμβία ηαζ μδδβίεξ βζα
ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ιαεδηή.
ζμκ αθμνά ημ ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Ώνπαίαξ Αθθδκζηήξ
Γθχζζαξ ηαζ Γναιιαηείαξ (ιεηάθναζδ/πνςηυηοπμ) (ζημ ελήξ ΏΑΓθχζζαΓναιιαηεία), ημ μπμίμ νδηά ηαζ ελ μνζζιμφ πενζβνάθεηαζ ςξ έκα εκζαίμ δζδαηηζηυ
ακηζηείιεκμ, εηηείκεηαζ ζηζξ ζεθίδεξ 3808-3826 ημο εκ θυβς Φφθθμο ηδξ
Αθδιενίδαξ ηδξ Εοαενκήζεςξ. Ώοηυ απμηεθεί ημ ηαηελμπήκ ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ
ηαζ ακάθοζδξ ζημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ, δ μπμία έπεζ ςξ ζημπυ κα
ακαδείλεζ πμζμηζηά ζημζπεία ημο ζοβηεηνζιέκμο ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε
ηδκ αλζμθυβδζδ ημο Γθςζζζημφ Αββναιιαηζζιμφ πμο επζδζχηεηαζ ζημ ζπμθείμ.
Νημ πθαίζζμ αοηυ, αλζμπμζμφκηαζ πανάιεηνμζ απυ ηδκ αλζμθυβδζδ ημο Γθςζζζημφ
Αββναιιαηζζιμφ ζηζξ δζεεκείξ ένεοκεξ Progress in International Reading Literacy
Study (ζημ ελήξ PIRLS) ηαζ Programme for International Student Assessment (ζημ
ελήξ PISA).
Νδιεζχκμοιε εδχ υηζ ςξ Γθςζζζηυξ Αββναιιαηζζιυξ μνίγεηαζ δ «ζηακυηδηα
ημο αηυιμο κα πνδζζιμπμζεί ηζξ (ιεηα-)βθςζζζηέξ ηαζ επζημζκςκζαηέξ βκχζεζξ ηαζ
δελζυηδηέξ ημο εοέθζηηα ηαζ δδιζμονβζηά, αθθά πάκηα ιε ηνυπμ πμο πνμζζδζάγεζ
ζε ηάεε πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ» (Ηαηζαββμφναξ, 2007α:22). Λζμ ζοβηεηνζιέκα, μ
Νπμθζηυξ Αββναιιαηζζιυξ είκαζ δ ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ «κα δζααάγμοκ ηαζ κα
βνάθμοκ δζαθμνεηζηά είδδ ηεζιέκςκ ημο εηπαζδεοηζημφ οθζημφ ηαζ, ιέζα απυ ηδ
δζαδζηαζία (α) απμηςδζημπμίδζδξ, ενιδκείαξ ηαζ ηνζηζηήξ ακάθοζδξ ζπμθζηχκ
ηεζιέκςκ ηαζ (α) ηδξ παναβςβήξ ιαεδηζηχκ ηεζιέκςκ πμζηίθςκ εζδχκ ηαζ ηφπςκ,
κα μζημδμιμφκ ηδ ζπμθζηή βκχζδ» (Ηαηζαββμφναξ, 2007α:24-25).
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2. Ιεζνδνινγία
2.1. Ιέζνδνο αλάιπζεο
Γζα ηδκ ένεοκα αλζμπμζήεδηε δ ιέεμδμξ ηδξ Λμζμηζηήξ Ώκάθοζδξ Λενζεπμιέκμο. Γ
ακάθοζδ πενζεπμιέκμο είκαζ δ δζαδζηαζία ηδξ ηαλζκυιδζδξ ή ηςδζημπμίδζδξ ηςκ
δεδμιέκςκ ηδξ ένεοκαξ ηαζ απμαθέπεζ ζηδκ οπμηαηάζηαζδ ηδξ οπμηεζιεκζηήξ
εηηίιδζδξ ιε ηδκ ακηζηεζιεκζηή ακάθοζδ ηαζ πμζμηζημπμίδζδ (ΐάιαμοηαξ,
2010:264). Δεδμιέκμο υηζ απμοζζάγμοκ μζ ενεοκδηζηέξ οπμεέζεζξ, ζηυπμξ ηδξ
ακάθοζδξ είκαζ δ ίδζα δ ακαγήηδζδ ζδεχκ ηαζ οπμεέζεςκ ηαζ, βζα αοηυ, δ ακάθοζδ
ημο οθζημφ έπεζ παναηηήνα πενζβναθζηυ (ΐάιαμοηαξ, 2010:269). ξ ιμκάδα
ιέηνδζδξ πνδζζιμπμζείηαζ ημ εέια πμο εκδζαθένεζ ηάεε θμνά (π.π. ζηυπμξ) ή δ
θέλδ (π.π. δζαεειαηζηέξ έκκμζεξ) ηαζ, ςξ ηαηά αάζδ πμζμηζηή, δ ακάθοζδ
πενζεπμιέκμο ααζίγεηαζ ζηδκ πανμοζία ή απμοζία εκυξ παναηηδνζζηζημφ ηαζ ημ
εκδζαθένμκ πμο πανμοζζάγεζ ακαθμνζηά ιε ημκ ζημπυ ηδξ ένεοκαξ (ΐάιαμοηαξ,
2010:273). Ξμ οπυ ένεοκα οθζηυ, δδθαδή ημ ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ ημο ιαεήιαημξ ηδξ
ΏΑΓθχζζαξ-Γναιιαηείαξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε δμιζηά ζημζπεία ηδξ αλζμθυβδζδξ ημο
Γθςζζζημφ Αββναιιαηζζιμφ ζηζξ ένεοκεξ PIRLS ηαζ PISA, ζε ζπέζδ πάκηα ιε ημκ
ζημπυ ηδξ ένεοκαξ, δζαιυνθςζε ζηαδζαηά ηαζ ημ ζφζηδια ηαηδβμνζχκ πμο
έβζκακ ακηζηείιεκμ ακάθοζδξ. Αζδζηυηενα, μζ άλμκεξ πμο δζαιμνθχεδηακ, ήηακ:
δζαεειαηζηυηδηα, ζημπμεεζία, δζαθμνμπμίδζδ δζδαζηαθίαξ, αλζμθμβμφιεκεξ
δζενβαζίεξ. Γ ιεεμδμθμβζηή πμνεία πμο αημθμοεήζαιε ζηδκ ακάθοζδ ηαζ ηδκ
έηεεζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ ένεοκαξ, ήηακ αδνμιενχξ δ ελήξ: μνζζιυξ ηαζ επζθμβή
ηδξ εκυηδηαξ ακάθοζδξ (εειαηζηή/ζδιαζζμθμβζηή ηαζ θελζθμβζηή), μνζζιυξ ηαζ
επζθμβή ηδξ ιμκάδαξ ιέηνδζδξ, δδιζμονβία ζοζηήιαημξ ηαηδβμνζχκ, ηαλζκυιδζδ,
πζκαημπμίδζδ, δζαιυνθςζδ ηαηαθυβμο εθέβπμο.







2.2. Ηξηηήξηα επηινγήο ηνπ ππφ έξεπλα πιηθνχ
Εάπμζα πζεακά ενςηήιαηα πμο εα ιπμνμφζακ κα ακαηφρμοκ απυ ηδκ ακάβκςζδ
ηδξ ένεοκαξ ηαζ αθμνμφκ ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ ημο οπυ ένεοκα οθζημφ, είκαζ ηα
ελήξ:
Γζαηί ημ Λνυβναιια Νπμοδχκ; Δζυηζ ζε αοηυ πενζβνάθμκηαζ ακαθοηζηά μζ βεκζημί
ζημπμί ηδξ ζπμθζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ μζ ακαδουιεκεξ απυ αοημφξ αλίεξ πμο
πνμςεμφκηαζ ιέζα απυ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηδκ επζηαζνμπμίδζδ ηδξ αλζυθμβδξ
βκχζδξ βζα ημοξ ιαεδηέξ, εκχ ηαοηυπνμκα μνίγεηαζ ημ ηζ, βζα ηζ, πχξ, πυηε η.ά.
ηδξ δζδαζηαθίαξ βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ. Απμιέκςξ, ημ Λνυβναιια Νπμοδχκ
απμηεθεί έκακ απυ ημοξ ηαεμνζζηζημφξ πανάβμκηεξ δζαιυνθςζδξ ηςκ
ιαεδζζαηχκ απμηεθεζιάηςκ, ιαγί ιε ημ δζδαηηζηυ εβπεζνίδζμ ηαζ βεκζηυηενμ
οθζηυ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηή δζδαζηαθία.
Γζαηί ημ ΔΑΛΛΝ ηαζ ΏΛΝ ημο 2003; Δζυηζ, πανά ημκ ελμνεμθμβζζιυ ηδξ δζδαηηέαξ
φθδξ πμο πνμηάεδηε ημ ζπμθζηυ έημξ 2016-2017, ημ ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ ίζποε υθα αοηά
ηα πνυκζα ηαζ είκαζ ημ εεζιζηυ πθαίζζμ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ ιαεδηχκ πμο
ζοιιεηείπακ ςξ ηχνα ζηζξ ένεοκεξ βζα ημκ Γθςζζζηυ Αββναιιαηζζιυ, ζηζξ μπμίεξ
έπεζ ζοιιεηάζπεζ δ πχνα ιαξ.
Γζαηί ζοβηνζηζηή εεχνδζδ ιε δζεεκείξ ένεοκεξ; Δζυηζ, δοζηοπχξ, ηυζμ δ εέζδ ηδξ
πχναξ ιαξ ακάιεζα ζηζξ ζοιιεηέπμοζεξ πχνεξ, υζμ ηαζ ηα πμζμζηά αθ‘ εαοηχκ
ηςκ επζδυζεςκ ηςκ Αθθήκςκ ιαεδηχκ, είκαζ ζδζαίηενα παιδθά, βεβμκυξ πμο
εβείνεζ πνμαθδιαηζζιμφξ ηαζ ακδζοπίεξ βζα ηα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα ηδξ
ζπμθζηήξ ιαξ εηπαίδεοζδξ ηαζ εζδζηυηενα βζα ημκ ζπμθζηυ ακαθθααδηζζιυ (Mullis
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et al., 2003; Ώκαβκςζημπμφθμο η.ά., 2012; Γζακκζηυπμοθμξ η.ά., 2010;
Ηαηζαββμφναξ, 2007α: 115).
Γζαηί ημ PISA; Γζαηί, πανά ηδκ ηνζηζηή πμο έπεζ δεπεεί δ ένεοκα ημο PISA ηαζ δ
ζοιιεημπή ηδξ πχναξ ιαξ ζε αοηήκ, απμηεθεί ηδ ιυκδ ζοζηδιαηζηή ένεοκα ιε
πνμβκςζηζηή αλζμθμβζηή ζδιαζία: δεκ εζηζάγεζ «ζημκ ααειυ ζημκ μπμίμ μζ
ιαεδηέξ έπμοκ ηαηαηηήζεζ έκα ζοβηεηνζιέκμ ακαθοηζηυ πνυβναιια αθθά ελεηάγεζ
ηζξ ζηακυηδηέξ ημοξ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηζξ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηέξ ημοξ, βζα κα
ακηζιεηςπίζμοκ πναβιαηζηέξ πνμηθήζεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ ημζκςκίαξ» (Δδιδηνίμο &
Εονζαηίδδξ, 2006:440). Νπεηζηή ένεοκα, ιάθζζηα, ηςκ Δδιδηνίμο ηαζ Εονζαηίδδ
(2006) έδεζλε υηζ ζοβηνζηζηέξ ένεοκεξ, υπςξ ημο PISA, δεκ πνέπεζ κα
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ζημπμφξ ζφβηνζζδξ ηαζ ηαλζκυιδζδξ ηςκ ζοιιεηεπμοζχκ
πςνχκ αθθά βζα ημκ εκημπζζιυ παναβυκηςκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηα ιαεδζζαηά
απμηεθέζιαηα ζε δζάθμνα επίπεδα ηαζ, άνα, ηδ θήρδ απμθάζεςκ βζα ηδ
αεθηίςζή ημοξ (Δδιδηνίμο & Εονζαηίδδξ, 2006).
3. Αλάιπζε
3.1. ΔΓΝΝΟ θαη δηαζεκαηηθφηεηα
Γ δζαεειαηζηυηδηα (cross-thematic integration) εκυξ Λνμβνάιιαημξ Νπμοδχκ
έβηεζηαζ ζημκ ηνυπμ μνβάκςζήξ ημο, πμο ααζίγεζ ηδκ επζθμβή ηαζ μνβάκςζδ ηδξ
ζπμθζηήξ βκχζδξ υπζ ζηα δζαηνζηά ιαεήιαηα αθθά ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ
βκχζδξ ςξ εκζαίμο υθμο ηαζ ηδκ πνμζέββζζή ηδξ ιέζα απυ ηδ δζενεφκδζδ
δζάθμνςκ εειάηςκ, ακάθμβςκ ιε ηα ιαεδηζηά εκδζαθένμκηα. Κ ηνυπμξ αοηυξ
μνβάκςζδξ μδδβεί ζηδκ ακαβηαζυηδηα βζα εκζαζμπμίδζδ, δδθαδή δζαζθάθζζδ ηδξ
εζςηενζηήξ ζοκμπήξ εκηυξ ηαζ ιεηαλφ ηςκ εκμηήηςκ ηάεε δζδαζηυιεκμο
ιαεήιαημξ ακά ηάλδ ηαζ ακά ααειίδα εηπαίδεοζδξ, ηαεχξ ηαζ βζα εοπένεζα πμο
απμδίδεηαζ ζηδκ αοημκμιία ημο εηπαζδεοηζημφ κα πνμζανιυζεζ ηδ δζενεφκδζδ
ηδξ βκχζδξ ζηζξ ιαεδζζαηέξ ακάβηεξ ηςκ ιαεδηχκ ημο, ιέζα απυ ηζξ επζθμβέξ
πμο πνμηείκμκηαζ.
Γ ακάπηολδ ζοβηεηνζιέκςκ δελζμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ, υπςξ δ δελζυηδηα
επζημζκςκίαξ, πνήζδξ πμζηίθςκ πδβχκ πθδνμθυνδζδξ, ζοκενβαζίαξ, ηνζηζηήξ
επελενβαζίαξ, επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ η.ά., μζ μπμίεξ δζαπέμκηαζ ζε πενζζζυηενα
βκςζηζηά ακηζηείιεκα ηαζ, βζα αοηυ, παναηηδνίγμκηαζ ςξ δζαεειαηζηέξ ή
μνζγυκηζεξ, ζοιαάθθεζ ζηδκ απμηεθεζιαηζηή ιάεδζδ (ζ. 3739) ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ
αλζμπμίδζδ
εειεθζςδχκ
δζαεειαηζηχκ
εκκμζχκ
ηαζ
δζαεειαηζηχκ
δναζηδνζμηήηςκ.
Αζδζηυηενα, ιέζα απυ ηδκ ακάθοζδ πενζεπμιέκμο ημο ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ ηδξ
ΏΑΓθχζζαξ-Γναιιαηείαξ πνμηφπηεζ πθδεχνα εκδεζηηζηχκ εειεθζςδχκ εκκμζχκ
δζαεειαηζηήξ πνμζέββζζδξ (ζοκμθζηά 37), ηαηαδεζηκφμκηαξ ηδκ εοπένεζα
δζαεειαηζηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ βκχζδξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ιάεδια ηαζ ηαοηυπνμκα
ηδκ πμθοπνζζιαηζηή αλζμπμίδζδ ημο ιαεήιαημξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ
δζαεειαηζηχκ δελζμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ. Λζμ ζοβηεηνζιέκα, ζημοξ άλμκεξ
βκςζηζημφ πενζεπμιέκμο μζ εκδεζηηζηέξ εειεθζχδεζξ δζαεειαηζηέξ έκκμζεξ ηαζ δ
ζοπκυηδηα ειθάκζζήξ ημοξ είκαζ: πμθζηζζιυξ (8), ζπέζδ αηυιμο-ημζκςκίαξ (6),
πχνμξ-πνυκμξ (5), ζφζηδια, ιεηααμθή (4), ελέθζλδ, ζφβηνμοζδ (3), επζημζκςκία,
αθθδθεπίδναζδ, μιμζυηδηα-δζαθμνά, πανάδμζδ, εθεοεενία, ζζυηδηα-ακζζυηδηα,
άβκμζα-βκχζδ
(2),
ελάνηδζδ,
μνβάκςζδ-επζημζκςκία,
ιεηακάζηεοζδ,
ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ, δδιμηναηία, είδςθμ, υκμια-ζχια, λέκμξ, εζνήκδ-
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πυθειμξ, γςή-εάκαημξ, αθήεεζα-ρεφδμξ, πναβιαηζηυηδηα, θακηαζία, δζηαζμζφκδ,
εευξ-άκενςπμξ, επζζηήιδ, ηέπκδ, ηυζιμξ-άκενςπμξ, κυιμξ, πμθζηεία (1 θμνά).
Απίζδξ,
ημ
ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ
εεζιμεεηεί
ζπήιαηα
πνμςεδιέκδξ
δζαεειαηζηυηδηαξ, ζηδ θμβζηή ηδξ δζαηήνδζδξ ηαζ αθθδθμζοζπέηζζδξ ηςκ
δζαηνζηχκ ιαεδιάηςκ (δζεπζζηδιμκζηυηδηα, inter-disciplinarity), εκζζπφμκηαξ ηδκ
ηαθθζένβεζα ηςκ δζαεειαηζηχκ δελζμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ ιέζα απυ δζαεειαηζηά
ζπέδζα ενβαζίαξ (projects), ζηα μπμία ιπμνεί κα δζαηεεεί ημ 10% ημο δζδαηηζημφ
πνυκμο (Ηαηζαββμφναξ, 2002:32). Έκα ηέημζμ πανάδεζβια είκαζ ημ πνμηεζκυιεκμ
(Ώνπαία απυ πνςηυηοπμ, ζ. 3815) ζπέδζμ ενβαζίαξ βζα ζφκηαλδ Ζελζηoφ ανπαίςκ
εθθδκζηχκ αεθδηζηχκ υνςκ (ακάθδρδ μµαδζηχκ ή αημµζηχκ ενβαζζχκ µε εέµα
ηδ ζοβηέκηνςζδ υνςκ πμο αθμνμφκ ανπαία αεθήµαηα, αεθδηζηά υνβακα,
αβχκεξ, ηαηάνηζζδ ζπεηζηχκ πζκάηςκ, ακαγήηδζδ ζπεηζημφ εζηαζηζημφ οθζημφ,
ακηζζημίπζζδ ηςκ ανπαίςκ αβςκζζµάηςκ µε ηα ζφβπνμκα), ημ μπμίμ δζεοημθφκεζ
πνμεηηάζεζξ ζηα ιαεήιαηα Ώζζεδηζηήξ Ώβςβήξ, Δζημνίαξ, Φοζζηήξ Ώβςβήξ,
Ξεπκμθμβίαξ, Λθδνμθμνζηήξ. Αίκαζ πνμθακήξ δ ζοκάθεζα αοημφ ημο ζπεδίμο
ενβαζίαξ ιε έκα δεφηενμ πανάδεζβια (Ώνπαία απυ ιεηάθναζδ βζα ηδκ Ώ΄
Γοικαζίμο, ζ. 3817) βζα ημοξ αεθδηζημφξ αβχκεξ ςξ «παζδζά», ημ μπμίμ
αθθδθμζοιπθδνχκεηαζ ιε ηα Ώνπαία απυ πνςηυηοπμ ηαζ δζεοημθφκεζ
πνμεηηάζεζξ ηαζ ζε Δζημνία, Ζμβμηεπκία, Φοζζηή Ώβςβή, Ηαεδιαηζηά ηαζ
Λθδνμθμνζηή. Ξαοηυπνμκα, ιέζα απυ ηα πνμηεζκυιεκα δζαεειαηζηά ζπέδζα
ενβαζίαξ ζημ ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ ηδξ ΏΑΓθχζζαξ-Γναιιαηείαξ ακαδεζηκφμκηαζ ηαζ πάθζ
εκδεζηηζηέξ εειεθζχδεζξ δζαεειαηζηέξ έκκμζεξ: πμθζηζζιυξ (14), μιμζυηδηα-δζαθμνά
(12), ιεηααμθή (11), πχνμξ-πνυκμξ (10), άημιμ-ημζκςκία (8), ελέθζλδ (7),
πανάδμζδ, άβκμζα-βκχζδ (4), ζφζηδια, αθήεεζα-ρεφδμξ, ηυζιμξ-άκενςπμξ (3),
πναβιαηζηυηδηα, θακηαζία, δζηαζμζφκδ, εευξ-άκενςπμξ (2), υκμια-ζχια,
εζνήκδ-πυθειμξ, γςή-εάκαημξ, επζζηήιδ, ηέπκδ, κυιμξ, πμθζηεία, θυβμξ (1 θμνά
ειθάκζζδξ).
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Γξάθεκα 1. Ξμ πθήεμξ ηαζ δ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηςκ εκκμζχκ δζαεειαηζηήξ
πνμζέββζζδξ ζημ ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ Ώνπαίαξ Αθθδκζηήξ Γθχζζαξ ηαζ Γναιιαηείαξ
Νδιεζχκεηαζ, επίζδξ, υηζ πμθθέξ απυ ηζξ εκδεζηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο
πνμηείκμκηαζ ζημ ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ, έπμοκ δζαεειαηζηυ παναηηήνα, εκζζπφμκηαξ έηζζ
ηδ δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ ηδξ αλζυθμβδξ βκχζδξ. Νοβηεηνζιέκα, ζηδκ ΏΑΓθχζζα
(απυ ημ πνςηυηοπμ) πνμηείκμκηαζ εκδεζηηζηά 4 δζαεειαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ βζα
ηδκ Ώ΄ ηάλδ, 4 βζα ηδ ΐ΄ ηαζ 7 βζα ηδ Γ‘, μζ μπμίεξ, ιάθζζηα, πενζθαιαάκμοκ
ακαθμνέξ ζηζξ εονςπασηέξ βθχζζεξ ηαζ, άνα, εκζζπφμοκ ηδκ εονςπασηή δζάζηαζδ
ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ ιαεδηχκ. ζμκ αθμνά ηδκ ΏΑΓναιιαηεία (απυ
ιεηάθναζδ), απυ ηζξ 51 εκδεζηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ βζα ηζξ ηνεζξ ηάλεζξ, μζ 26 είκαζ
δζαεειαηζηέξ. Απμιέκςξ, ηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο πνμηείκμκηαζ ζημ ΔΑΛΛΝΏΛΝ έπμοκ έκημκμ ημ δζαεειαηζηυ ζημζπείμ.
3.2. ΔΓΝΝΟ θαη ζηνρνζεζία
Γ ζημπμεεζία ημο ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ ηδξ ΏΑΓθχζζαξ-Γναιιαηείαξ πανμοζζάγεηαζ: ςξ
Νημπυξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο ιαεήιαημξ (ζ. 3808), ςξ Γεκζημί Νηυπμζ (βκχζεζξ,
δελζυηδηεξ, ζηάζεζξ ηαζ αλίεξ) ακά άλμκα βκςζηζημφ πενζεπμιέκμο (ζζ. 3808-3810),
ςξ Αζδζημί Νημπμί, πμο οπδνεημφκηαζ ιε ηζξ δφμ ηφνζεξ δζαδζηαζίεξ, ηδξ ενιδκείαξ,
δδθαδή, ηεζιέκςκ ηδξ ΏΑΓθχζζαξ-Γναιιαηείαξ (απυ ιεηάθναζδ ηαζ απυ ημ
πνςηυηοπμ) ηαζ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ ΏΑΓθχζζαξ, ηαζ δζαηνίκμκηαζ ζε
εζδζηυηενμοξ αηυια ζημπμφξ (ζζ. 3810-3811), ηαεχξ ηαζ ςξ Νηυπμζ ακά Θειαηζηή
Ακυηδηα ζε ηάεε ηάλδ, ιε ακηίζημζπεξ πνμηεζκυιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ (ζζ. 38113821).
Απακενπυιεκμζ, θμζπυκ, ζηδκ έκκμζα ημο Γθςζζζημφ Αββναιιαηζζιμφ ηαζ
ζημ γδημφιεκμ ηδξ αλζμθυβδζήξ ημο, δζαπζζηχκμοιε ιε ηδκ ακάθοζδ
πενζεπμιέκμο ημο ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ υηζ δ ζημπμεεζία ημο ιαεήιαημξ ηδξ ΏΑΓθχζζαξΓναιιαηείαξ ζδιαζζμθμβζηά θαίκεηαζ κα ηαοηίγεηαζ ςξ πθαίζζμ ιε ημοξ ζημπμφξ
ηδξ αλζμθυβδζδξ ημο Γθςζζζημφ Αββναιιαηζζιμφ, υπςξ αλζμθμβείηαζ ζημ PISA.
Αζδζηυηενα, μ Ώκαβκςζηζηυξ Αββναιιαηζζιυξ (Reading Literacy) ή, αθθζχξ, μ
Αββναιιαηζζιυξ ζηδκ Εαηακυδζδ Εεζιέκμο, υπςξ μνίγεηαζ απυ ημ PISA,
«ειπενζέπεζ έκα εονφ ζφκμθμ βκςζηζηχκ δελζμηήηςκ, απυ ηδ ααζζηή ζηακυηδηα
ακάβκςζδξ, ηδ βκχζδ ηςκ θέλεςκ, ηδξ βναιιαηζηήξ, ηςκ βθςζζζηχκ ηαζ
ζοκηαηηζηχκ δμιχκ ιέπνζ ηαζ ηζξ βκχζεζξ βζα ημκ ηυζιμ», ηαεχξ ηαζ
«ιεηαβκςζηζηέξ δελζυηδηεξ, υπςξ δ ακηίθδρδ ηαζ δ ζηακυηδηα πνήζδξ εκυξ
πθήεμοξ ηαηάθθδθςκ ζηναηδβζηχκ βζα ηδκ επελενβαζία ηςκ ηεζιέκςκ»
(Ώκαβκςζημπμφθμο η.ά., 2012:17). Γζα ημκ θυβμ αοηυκ, μνίγεηαζ ςξ απχηενμξ
ζημπυξ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηδξ Εαηακυδζδξ Εεζιέκμο δ ακηαπυηνζζδ ηαζ δ εκενβυξ
ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ ςξ ακαβκςζηχκ ζε αοεεκηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ
ημζκςκζηήξ γςήξ, πνμαθέπμκηαξ ςξ ζημπμφξ αλζμθυβδζδξ ημο Αββναιιαηζζιμφ
ζηδκ Εαηακυδζδ Εεζιέκμο: ηδκ εοπένεζα ηαηακυδζδξ βναπηχκ ιμνθχκ θυβμο,
ηδκ ζηακυηδηα πνμαθδιαηζζιμφ πάκς ζε δζάθμνςκ ιμνθχκ βναπηά ηείιεκα, ηδ
δοκαηυηδηα αλζμπμίδζδξ ηςκ πθδνμθμνζχκ ηςκ ηεζιέκςκ, ηδ θζθακαβκςζηζηή
δζάεεζδ, ιε απχηενμ ζημπυ μ ακαβκχζηδξ κα επζηοβπάκεζ ημοξ ζηυπμοξ ημο, κα
δζεονφκεζ δζανηχξ ημ βκςζηζηυ ημο ζφιπακ ηαζ κα ζοιιεηέπεζ ιε αλζχζεζξ ζηδκ
ημζκςκζηή γςή (Ώκαβκςζημπμφθμο η.ά., 2012). Ώοηυ ημ πθαίζζμ οπάνπεζ
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ζδιαζζμθμβζηά ηυζμ ζημκ ζημπυ ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο ιαεήιαημξ πμο
δζαηοπχκεηαζ ζημ ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ, υζμ ηαζ ζημοξ βεκζημφξ ζηυπμοξ ακά άλμκα
βκςζηζημφ πενζεπμιέκμο.
κοποί αξιολόγθςθσ του Εγγραμματιςμοφ ςτθν Κατανόθςθ
Κειμζνου PISA

ςελ.

3808,
τάξθ
ΑϋΒϋΓ

3808,
τάξθ
ΑϋΒϋΓ

3809,
τάξθ Βϋ

3809,
τάξθ Βϋ

ΑΞΟΝΕ ΓΝΩΣΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ

ΚΟΠΟΙ ΔΕΠΠ

α) Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα (Πρωτότυπο)
Να καλλιεργιςουν το ενδιαφζρον τουσ
Θ ςφντοµθ προβολι ποικίλων
για τον αρχαιοελλθνικό πολιτιςµό µε τθ
κεµάτων του αρχαίου ελλθνικοφ βίου
µελζτθ ποικίλων ςε κεµατολογία
και πολιτιςµοφ από τθν κακθµερινι
κειµζνων του αρχαίου ελλθνικοφ κόςµου
ηωι (κζµατα εκνικά, πολιτικά,
(εκνικά, πολιτικά, κοινωνικά,
κοινωνικά, κρθςκευτικά κ.ά. ).
κρθςκευτικά, φιλοςοφικά, ποιθτικά κ.ά.)
Θ πρόςλθψθ και θ κατανόθςθ απλοφ, Να αντιλθφκοφν τθ διαχρονικι διάςταςθ
εφλθπτου και ενδιαφζροντοσ
τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και το ρόλο τθσ
αρχαίου κειµζνου και θ απόδοςι του
ωσ φορζα και δθµιουργοφ ιδεϊν και
(µετάφραςθ) ςε νεοελλθνικό λόγο.
αξιϊν του ελλθνικοφ πολιτιςµοφ
β) Αρχαία Ελλθνικι Γραµµατεία (Μετάφραςθ)
Οµθρικά ζπθ ΙΙ. Ιλιάδα (Ανκολόγιο) Να κατανοιςουν και να αξιολογιςουν τθ
Πόλεµοσ, µινισ, τιµι, «Οµιλία»
δράςθ και τθ ςυµπεριφορά του ιλιαδικοφ
(εταιρικι, ςυηυγικι), φιλία, κάνατοσ,
ιρωα και τον κόςµο – πολιτιςµό τθσ
ανκρωποµορφιςµόσ των κεϊν
Ιλιάδασ
Αρχαία Ελλάδα. Ο τόποσ και οι
άνκρωποι (Ανκολόγιο)
∆θµόςιοσ και ιδιωτικόσ βίοσ των
Να γνωρίςουν, να κατανοιςουν και να
αρχαίων Ελλινων, θ κακθµερινι ηωι
ερµθνεφςουν τθ δράςθ και τθ ςτάςθ των
ςε τόπο και χρόνο, θ εναςχόλθςι
αρχαίων Ελλινων ςτα κοινά, τον τρόπο
τουσ µε τθν επιςτιµθ και τθν
που βίωναν τα κακθµερινά
τεχνολογία (θ αγωγι των νζων, θ
κζµατα/προβλιµατα ςε ςυγκεκριµζνο
κζςθ των εφιβων, θ ενδυµαςία, ο
τόπο και χρόνο και να τα ςυγκρίνουν µε
καλλωπιςµόσ, τα ςυµπόςια, τα
αντίςτοιχεσ δικζσ τουσ εµπειρίεσ
εδζςµατα και τα ποτά, τα
επαγγζλµατα, θ µουςικι, θ
τεχνολογία, θ ιατρικι κ.ά.)

να επιτυγχάνει
τουσ ςτόχουσ
ικανότθτα
του, να
ευχζρεια
δυνατότθτα
προβλθματιςμοφ
διευρφνει
κατανόθςθσ
αξιοποίθςθσ φιλαναγνωπάνω ςε
διαρκϊσ το
γραπτϊν
των
ςτικι
διαφόρων
γνωςτικό του
μορφϊν
πλθροφοριϊν διάκεςθ
μορφϊν γραπτά
ςφμπαν και να
λόγου
των κειμζνων
κείμενα
ςυμμετζχει με
αξιϊςεισ ςτθν
κοινωνικι ηωι

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ορήκα 1: Ώκηζζημίπζζδ ηςκ Νημπχκ ημο ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ ηδξ ΏΑ Γθχζζαξ &
Γναιιαηείαξ ιε ημοξ Νημπμφξ Ώλζμθυβδζδξ ηδξ Εαηακυδζδξ Εεζιέκμο ημο PISA Λαναδείβιαηα απυ ημκ Εαηάθμβμ Αθέβπμο
Απίζδξ, ηάπμζα επζπθέμκ πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά πμο δζαπζζηχεδηακ,
είκαζ: δ δζαηφπςζδ ηδξ ζημπμεεζίαξ ιε πμζηίθα νδιαηζηά ζφκμθα, πμο εηηείκμκηαζ
ζε υθμ ημ θάζια ηςκ δζδαηηζηχκ ζηυπςκ: βκςζηζηχκ, ζοκαζζεδιαηζηχκ,
ροπμηζκδηζηχκ, ιε έιθαζδ, ηονίςξ, ζημοξ βκςζηζημφξ. Ηάθζζηα, ημ
επζηναηέζηενμ νήια είκαζ «κα ηαηακμήζμοκ» ηαζ αθμνά είηε δμιέξ ηαζ
θεζημονβίεξ ηδξ βθχζζαξ, είηε ζοβηεηνζιέκα κμήιαηα απυ ηα δζδαζηυιεκα
ηείιεκα. Ξέθμξ, μ ηνυπμξ δζαηφπςζδξ ηςκ δζδαηηζηχκ ζηυπςκ πνμζδίδεζ ζημ
ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ ημο ιαεήιαημξ εοεθζλία, δ μπμία απμηεθεί απαζημφιεκμ, «χζηε κα
οπάνπεζ εοπένεζα πνμζανιμβήξ ημο πενζεπμιέκμο ημο, υπμηε αοηυ ηνίκεηαζ
απαναίηδημ» (ζ. 3740).
3.3. ΔΓΝΝΟ θαη Δηαθνξνπνίεζε Δηδαζθαιίαο
Γ εοεθζλία πμο δζαπζζηχεδηε ζηδ δζαηφπςζδ ημο ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ, υπςξ
πνμακαθέναιε, είκαζ απαναίηδηδ, ηαεχξ «εκζζπφεζ ηδκ ακάβηδ οζμεέηδζδξ
ηνζηδνίςκ επζθμβήξ ηςκ βκςζηζηχκ ζημζπείςκ πμο εα πνέπεζ κα αθμιμζχκεζ μ
ιαεδηήξ απυ ηάεε δζδαηηζηυ ακηζηείιεκμ ηαζ ζε ηάεε ηάλδ» (ζ. 3740). Ξαοηυπνμκα,
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ιε ηδκ εοπένεζα αοηή δζαζθαθίγεηαζ δ δοκαηυηδηα ημο εηπαζδεοηζημφ βζα
αοημκμιία ζημ δζδαηηζηυ ημο ένβμ, ηαεχξ ιία δζδαζηαθία πμο ακηζιεηςπίγεζ
υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ ηαζ επζδζχηεζ κα ημοξ ηαηαζηήζεζ
ημζκςκμφξ ηδξ ιάεδζδξ ιε ηδκ ίδζα ιέεμδμ, νοειυ ηαζ δζαδζηαζία, δεκ ιπμνεί κα
έπεζ βζα υθμοξ ημ ίδζμ απμηέθεζια (Εαζζςηάηδξ & Φθμονήξ, 2006:187).
Γ έκκμζα ηδξ Δζαθμνμπμίδζδξ ηδξ Δζδαζηαθίαξ (differentiated teaching)
ζοκδέεηαζ ιε ηδκ απμηεθεζιαηζηή δζδαζηαθία ζε ηάλεζξ ιζηηήξ ζηακυηδηαξ, ηαεχξ
έπεζ ςξ πνςηανπζηυ ζηυπμ ηδκ πανμπή ίζςκ εοηαζνζχκ ιάεδζδξ βζα υθμοξ ημοξ
ιαεδηέξ (Εμοηζεθίκδ, 2006:42). Γ Δζαθμνμπμζδιέκδ Δζδαζηαθία ηαζ Ηάεδζδ,
δδθαδή, είκαζ ιία ζοκεπχξ ακαηνμθμδμημφιεκδ δζαδζηαζία εηπαζδεοηζηήξ
πανέιααζδξ ζε ηάλεζξ ιζηηήξ ζηακυηδηαξ, ιε ζηυπμ ηδκ ακηαπυηνζζδ ζηζξ
ζδζαίηενεξ ιαεδζζαηέξ ακάβηεξ ηάεε ιαεδηή, ηαζ πενζθαιαάκεζ δζαθμνμπμίδζδ
ηςκ ζηυπςκ πμο ακαιέκεηαζ κα επζηεοπεμφκ, δζαθμνμπμίδζδ ηςκ δζδαηηζηχκ
ιεευδςκ ηαζ ημο επμπηζημφ οθζημφ πμο εκδείηκοκηαζ ηάεε θμνά, ηαεχξ ηαζ
δζαθμνμπμζδιέκδ αλζμθυβδζδ βζα ακαηνμθμδμηζημφξ ζημπμφξ.
ζμκ αθμνά ηδκ Ώκαβκςζηζηή Εαηακυδζδ, αοηή εηθνάγεηαζ ιε ηζξ
δελζυηδηεξ ηδξ ιεηάθναζδξ, ηδξ ενιδκείαξ ηαζ ηδξ βεκίηεοζδξ-επέηηαζδξ ημο
ιδκφιαημξ, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ζοβηεηνζιέκεξ δελζυηδηεξ ημο αηυιμο ηαζ
ιπμνμφκ κα ακαπηοπεμφκ ιέζα απυ ακηίζημζπεξ δναζηδνζυηδηεξ (ΐάιαμοηαξ,
1984; 2004). Ηάθζζηα, δ ένεοκα PIRLS αλζμθμβεί ιε ζοβηεηνζιέκα ηνζηήνζα
δζααάειζζδξ ηζξ δελζυηδηεξ Εαηακυδζδξ Εεζιέκμο. Νε ζπεηζηή ιαξ ενβαζία βζα ηδ
δζαθμνμπμζδιέκδ αλζμθυβδζδ ζημ ιάεδια ηδξ Θεμεθθδκζηήξ Ζμβμηεπκίαξ
(Φενεζίδδ,
2016)
παναεέημοιε
ζοβηεηνζιέκα
παναδείβιαηα
βζα
δζαθμνμπμζδιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ, ακάθμβα ιε ηζξ Δελζυηδηεξ Εαηακυδζδξ
Εεζιέκμο, υπςξ αλζμθμβμφκηαζ απυ ημ ζηαειζζιέκμ ενβαθείμ ηδξ PIRLS.
Νίλαθαο 1: Μη Δεμηόηεηεο Ηαηαλόεζεο Ηεηκέλνπ, ζύκθσλα κε ηελ PIRLS
Δεμηόηεηα

Αμηνινγείηαη ζε πνην
βαζκό ν καζεηήο
κπνξεί:

Α΄

κα επζηεκηνςεεί, κα
εκημπίζεζ ηαζ κα ακαζφνεζ
ζοβηεηνζιέκεξ
πθδνμθμνίεξ απυ ημ
ηείιεκμ

ιπμνεί κα ακαβκςνίγεζ ιία πθδνμθμνία ή ζδέα
πμο πανμοζζάγεηαζ ζημ ηείιεκμ, ηαζ ιπμνεί κα
δχζεζ ιία μθμηθδνςιέκδ απάκηδζδ ζε
ακηίζημζπδ ενχηδζδ, ακαζφνμκηαξ ηδκ
πθδνμθμνία ιέζα απυ ημ ηείιεκμ

Β΄

κα πνμαεί ζηδκ ελαβςβή
άιεζςκ ζοιπεναζιάηςκ,
ηα μπμία κα ζηδνίγμκηαζ
ζε πθδνμθμνίεξ πμο
ανίζημκηαζ ιέζα ζηα
ηείιεκα

ιπμνεί κα ζοκδέζεζ δφμ ζδέεξ ή πθδνμθμνίεξ πμο
πανμοζζάγμκηαζ ζε παναηείιεκεξ πνμηάζεζξ ημο
ηεζιέκμο, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ οπάνπεζ έκα
κμδιαηζηυ «ηεκυ» ηαζ πνμααίκεζ αοηυιαηα ζηδκ
ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ, ηαεχξ ακαβκςνίγεζ
ηδ ζπέζδ ακάιεζα ζηζξ δφμ πθδνμθμνίεξ, αηυιδ
ηζ ακ ημ ζοιπέναζια ή δ ζπέζδ δεκ ακαθένεηαζ
ζημ ηείιεκμ.

Απηό ζεκαίλεη όηη ν καζεηήο:
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Γ΄

κα ενιδκεφεζ ηαζ κα
μθμηθδνχκεζ ηαηά ηδκ
πανμοζίαζή ημοξ ζδέεξ
ηαζ πθδνμθμνίεξ

πνεζάγεηαζ κα επελενβαζηεί ηζξ πθδνμθμνίεξ ημο
ηεζιέκμο πμο εηηείκμκηαζ πένακ ηδξ πνυηαζδξ ή
ηδξ θνάζδξ, ηαεχξ ηαζ κα πνμααίκεζ ζε
ζοκδέζεζξ πμο οπμκμμφκηαζ απυ ημ ηείιεκμ (ηαζ
δεκ ηαηαβνάθμκηαζ), αθθά πνμηφπημοκ απυ ηδ
ζφκδεζή ημοξ ιε ηζξ ειπεζνίεξ ηαζ ηζξ βκχζεζξ
ηςκ ιαεδηχκ (ελαβςβή έιιεζςκ
ζοιπεναζιάηςκ)

Δ΄

κα ελεηάγεζ ηαζ κα
πνμααίκεζ ζε αλζμθμβζηέξ
ηνίζεζξ ζπεηζηά ιε ημ
πενζεπυιεκμ ημο ηεζιέκμο,
ηδ βθχζζα ηαζ ημ φθμξ
ημο

ιπμνεί κα ελεηάγεζ ηαζ κα αλζμθμβεί ημ
πενζεπυιεκμ ηδξ βθχζζαξ, υπςξ ηαζ άθθα
ζημζπεία ημο ηεζιέκμο, ζηα μπμία επζηαθείηαζ
βκχζεζξ ζπεηζηά ιε ηδ δμιή, ημ είδμξ ηαζ ημ φθμξ
ημο ηεζιέκμο, ηζξ ζοιαάζεζξ ηαζ ηα ηεπκάζιαηα
ηδξ βθχζζαξ, ηαεχξ ηαζ κα πνμααίκεζ ζε
ζοβηνίζεζξ ιε άθθμο είδμοξ ή ηφπμο ηείιεκα

Ηία ηέημζα δζαδζηαζία βζα Δζαθμνμπμζδιέκδ Δζδαζηαθία ηαζ Ηάεδζδ
θαίκεηαζ κα επζηνέπεζ ηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δζαηοπχκμκηαζ μζ εκδεζηηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ ζημ ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ ηδξ ΏΑΓθχζζαξ-Γναιιαηείαξ ηαζ, ηονίςξ, δ
δοκαηυηδηα εοεθζλίαξ πμο απμπκέεζ. Λαναεέημοιε έκα πανάδεζβια Ακδεζηηζηήξ
Δναζηδνζυηδηαξ:
Ώζηήζεζξ πμο κα ηαθφπημοκ υθα ηα επίπεδα ηδξ βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ, δδθαδή
ηδ βκχζδ ηδξ βναµµαηζηήξ ηαζ ημο ζοκηαηηζημφ, ηδκ ηαηάηηδζδ ημο θελζθμβίμο,
ηδ ζφβηνζζδ µε ζημζπεία ηδξ Θ.Α. ηαζ ηδκ ζηακυηδηα ηαηακυδζδξ ηεζµέκμο… β) βζα
ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ απυδμζδ ημο πενζεπμµέκμο ηςκ ηεζµέκςκ: ακμζηημφ ή
ηθεζζημφ ηφπμο ηαηά πενίπηςζδ, πμο απαζημφκ µία πνμζςπζηή ζηάζδ ή εηηίµδζδ
ημο µαεδηή βζα ημ εέµα ημο ηεζµέκμο, ηδ δνάζδ ή ηδ ζηάζδ ηςκ πνμζχπςκ ηαζ
ηα πενζβναθυµεκα ζημζπεία… Εαηαβναθή επζζηδµμκζηχκ ηαζ ηεπκζηχκ υνςκ ηδξ
εθθδκζηήξ βθχζζαξ ηαζ ζοζπέηζζή ημοξ µε ηδ ζφβπνμκδ μνμθμβία… Νφκδεζδ ηςκ
βθςζζζηχκ θαζκμµέκςκ ηδξ ανπαίαξ ηαζ κέαξ εθθδκζηήξ µε ακάθμβα ηςκ
μµζθμφµεκςκ, ζήµενα, εονςπασηχκ βθςζζχκ. (ζεθ. 3813, ηάλδ ΐ΄)
Ξμ εφνμξ ηςκ επζπέδςκ ηαζ ηςκ ηφπςκ αζηήζεςκ πμο πνμηείκεζ ημ ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ,
μζ επζθμβέξ βζα δζενεφκδζδ ηαζ ακαηάθορδ πμο πνμζθένεζ, δ ζπεζνμεζδήξ δζάηαλδ
ηδξ φθδξ, ημ πθήεμξ ηαζ δ πμζηζθία ηςκ δζαεειαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ
ενβαζζχκ (projects) πμο πενζβνάθεζ, δζεοημθφκμοκ ημκ εηπαζδεοηζηυ κα
πνμζανιυζεζ ηδ δζδαζηαθία ημο ζηζξ ιαεδηζηέξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ
ζηδ ιαεδζζαηή εημζιυηδηα ηςκ ιαεδηχκ ημο. Ώηυια ηαζ δ δζδαηηζηή
ιεεμδμθμβία πμο πνμηείκεηαζ, πανυθμ πμο επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ ηεζιεκμηεκηνζηή
ιέεμδμ, πανμοζζάγεζ πμζηζθία, υπςξ δζαθαίκεηαζ ιέζα απυ ηα νήιαηα πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ δζαηφπςζδ ηςκ εκδεζηηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ηαζ, άνα,
ιπμνμφκ κα επζθεβμφκ δναιαημπμίδζδ, δζάθμβμξ, μιαδμζοκενβαηζηή ιέεμδμξ
η.ά., πμο ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ ζημ πθαίζζμ ηδξ Δζαθμνμπμζδιέκδξ
Δζδαζηαθίαξ.
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3.4. ΔΓΝΝΟ θαη Δηεξγαζίεο αμηνινγνχκελεο ζην PISA
ζμκ αθμνά ημ PISA, βζα ηδκ μνβάκςζδ ημο πεδίμο ηδξ δζεεκμφξ αοηήξ ένεοκαξ,
δ έκκμζα ημο Αββναιιαηζζιμφ ζηδκ Εαηακυδζδ Εεζιέκμο ηαεμνίγεηαζ απυ ηνεζξ
αθθδθέκδεημοξ άλμκεξ: ηδ ιμνθή ηαζ ηα είδδ ηςκ ηεζιέκςκ, ηζξ δζενβαζίεξ ηαζ ημ
πθαίζζμ
επζημζκςκίαξ.
Κζ
άλμκεξ
αοημί,
ζοκδοαγυιεκμζ
ηαζ
αθθδθμζοιπθδνμφιεκμζ, ηαεμνίγμοκ ημ πενζεπυιεκμ (ηζ;) ηαζ ηδ ιμνθή (πχξ;) ηςκ
εειάηςκ ιε ηα μπμία αλζμθμβείηαζ δ επίδμζδ ηςκ 15πνμκςκ ιαεδηχκ ζηδκ
Εαηακυδζδ Εεζιέκμο.
Αζδζηυηενα, μ άλμκαξ ηδξ ιμνθήξ ηςκ ηεζιέκςκ πενζθαιαάκεζ: α) ζοκεπή
ηείιεκα, α) ιδ ζοκεπή (πμθοηνμπζηά), β) ιεζηηά ηαζ δ) πμθθαπθά ηείιεκα, εκχ ηα
είδδ ηςκ ηεζιέκςκ ιε ηα μπμία βίκεηαζ δ αλζμθυβδζδ ηδξ Ώκαβκςζηζηήξ
Εαηακυδζδξ, είκαζ πενζβναθζηά, αθδβδιαηζηά, πναβιαημθμβζηά, ηαηεοεοκηζηά ηαζ
ηείιεκα επζπεζνδιάηςκ ηαζ αθθδθεπίδναζδξ. Κ άλμκαξ αλζμθυβδζδξ πμο
ζπεηίγεηαζ ιε ημ πθαίζζμ επζημζκςκίαξ, δδθαδή ιε αάζδ ηδ πνήζδ βζα ηδκ μπμία
πνμμνίγμκηαζ απυ ημκ ζοββναθέα ημοξ, αθθά ηαζ ιε ηνζηήνζμ ηα πνυζςπα πμο
ζπεηίγμκηαζ άιεζα ή έιιεζα ιε αοηά, πενζέπεζ ηείιεκα βζα πνμζςπζηή πνήζδ, βζα
δδιυζζα, βζα επαββεθιαηζηή ηαζ βζα εηπαζδεοηζηή πνήζδ.
Κ πζμ ζδιακηζηυξ, ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ, άλμκαξ αλζμθυβδζδξ ημο Γθςζζζημφ
Αββναιιαηζζιμφ ζημ PISA είκαζ μζ δζενβαζίεξ. Κ δεφηενμξ αοηυξ άλμκαξ
πανμοζζάγεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ, ηαεχξ ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ εζςηενζηέξ
δζαδζηαζίεξ ηαζ ηζξ δελζυηδηεξ πμο έπμοκ ακαπηοπεεί ζημοξ ιαεδηέξ ζημ ηέθμξ
ηδξ οπμπνεςηζηήξ ημοξ εηπαίδεοζδξ. ξ δζενβαζίεξ κμμφκηαζ μζ κμδηζηέξ
ζηναηδβζηέξ «πμο οζμεεημφκ μζ ακαβκχζηεξ, χζηε κα ηζκδεμφκ «ιέζα», «βφνς»
ηαζ «ακάιεζα» ζηα ηείιεκα» (Ώκαβκςζημπμφθμο η.ά., 2012:24). Αίκαζ μζ ζφκεεηεξ
θεζημονβίεξ ημο εβηεθάθμο πμο εκενβμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηεζιέκμο ηαζ
«δεκ βίκμκηαζ δ ιία λεπςνζζηά απυ ηδκ άθθδ, μφηε δζαδμπζηά, ζε ιία ζοβηεηνζιέκδ
ζεζνά. οιααίκμοκ ηαοηυπνμκα, αθθδθελανηχκηαζ δ ιία απυ ηδκ άθθδ ηαζ
αθθδθμζοιπθδνχκμκηαζ» (ΕΑΑ, 2007:35).

Ορήκα 2: Κζ Δζενβαζίεξ πμο αλζμθμβμφκηαζ ζηδκ Εαηακυδζδ Εεζιέκμο PISA (OECD,
2016: 54)
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Νδιακηζηή ηαηδβμνία, θμζπυκ, ημο ζοζηήιαημξ ηδξ πμζμηζηήξ ακάθοζδξ ημο
ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ απμηέθεζε αοηυξ μ άλμκαξ αλζμθυβδζδξ ηδξ Ώκαβκςζηζηήξ
Εαηακυδζδξ, μ άλμκαξ ηςκ δζενβαζζχκ. Αθέβπμκηαξ ζημκ Εαηάθμβυ ιαξ
ακαθοηζηά ηζξ 76 εκδεζηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο πνμηείκμκηαζ ζημ ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ
(25 ζηδκ Ώνπαία Αθθδκζηή Γθχζζα απυ πνςηυηοπμ ηαζ 51 ζηδκ Ώνπαία Αθθδκζηή
Γναιιαηεία απυ ιεηάθναζδ), είηε εειαηζηέξ είηε δζαεειαηζηέξ, δζαπζζηχκμοιε υηζ
υθεξ μζ εκ θυβς δζενβαζίεξ ζδιεζχκμκηαζ ςξ οπάνπμκηα παναηηδνζζηζηά, υπςξ
δείπκεζ δ ζδιαζζμθμβζηή ακάθοζδ ηάεε δναζηδνζυηδηαξ. Λνέπεζ, αέααζα, κα
δζεοηνζκζζηεί υηζ ζδιεζχεδηε ζημκ Εαηάθμβμ Αθέβπμο υπζ μ ααειυξ ζοκάθεζαξ
ηάεε δναζηδνζυηδηαξ ιε ηζξ επζιένμοξ δζενβαζίεξ - ηάηζ πμο εα ήηακ αδφκαημ
αθθά ηαζ πμο δεκ απμηεθεί ηαηελμπήκ ακηζηείιεκμ ηδξ πμζμηζηήξ ακάθοζδξ
πενζεπμιέκμο - αθθά δ πανμοζία ή δ απμοζία εκυξ παναηηδνζζηζημφ απυ ημκ
μνζζιυ ηαζ ηδκ πενζβναθή ηςκ δζενβαζζχκ βζα ηάεε εκδεζηηζηή δναζηδνζυηδηα.
Απμιέκςξ, μζ δζενβαζίεξ πμο απμηεθμφκ άλμκα αλζμθυβδζδξ ηδξ Εαηακυδζδξ
Εεζιέκμο βζα ημοξ δεηαπεκηάπνμκμοξ ιαεδηέξ ζημ PISA, εκοπάνπμοκ νδηά ή
οπυννδηα ζηζξ εκδεζηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο πνμηείκεζ ακά εειαηζηή εκυηδηα
ηαζ ακά ηάλδ ημ ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ ηδξ ΏΑΓθχζζαξ-Γναιιαηείαξ.
4. Οπκπεξάζκαηα - Δηαπηζηώζεηο
Ώκαηεθαθαζχκμκηαξ, απυ ηδκ παναπάκς πμζμηζηή ακάθοζδ πενζεπμιέκμο ημο
ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ ηδξ ΏΑΓθχζζαξ-Γναιιαηείαξ δζαπζζηχκμοιε υηζ οπάνπμοκ
ζδιακηζηά πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά πμο ιπμνμφκ κα ζδιεζςεμφκ.
Οπάνπεζ έκημκμ ημ δζαεειαηζηυ ζημζπείμ, αθμφ ακαδεζηκφμκηαζ πμθθέξ
εειεθζχδεζξ δζαεειαηζηέξ έκκμζεξ - ιε ημνοθαία ηδκ έκκμζα ημο πμθζηζζιμφ - ηυζμ
ιέζα απυ ηζξ εκδεζηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ακά βκςζηζηυ άλμκα, υζμ ηαζ ιέζα απυ
ηδκ πνμςεδιέκδ δζαεειαηζηυηδηα πμο πνμηείκεηαζ ιε πμζηζθία δζαεειαηζηχκ
ζπεδίςκ ενβαζίαξ. Ώοηή δ πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ δζεοημθφκεζ ηδ ιάεδζδ, ηαεχξ
μζ ιαεδηέξ ακαηαθφπημοκ ηδ βκχζδ αζςµαηζηά, µέζα απυ ζοθθμβζηή δζενεφκδζδ
εεµάηςκ ηαζ πνμαθδµάηςκ, ηα μπμία επζθέβμοκ ιε αάζδ ηα εκδζαθένμκηά ημοξ,
δζαιμνθχκμκηαξ έηζζ ζοθθμβζηή ζοκείδδζδ ηαζ δζάεεζδ βζα εκενβυ ζοιιεημπή
ζηδκ εονφηενδ ημζκςκζηή γςή.
Απίζδξ, δ Εεζιεκμηεκηνζηή Λνμζέββζζδ, πμο ηαηελμπήκ πνμηείκεηαζ βζα ηδ
δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ, αλζμπμζχκηαξ ςξ ααζζηή ηαζ μθμηθδνςιέκδ ιμκάδα
ημ ηείιεκμ ηαζ υπζ ηδ θέλδ ή ηδκ πνυηαζδ ηαζ ημκίγμκηαξ ηζξ επζημζκςκζαηέξ ηαζ
ημζκςκζηέξ παναιέηνμοξ ηδξ εηάζημηε επζημζκςκζαηήξ πενίζηαζδξ, ημκίγεζ ηδκ
ημζκςκζηή θεζημονβία ηδξ βθχζζαξ ηυζμ ςξ πνυζθδρδ, υζμ ηαζ ςξ παναβςβή
ιδκφιαημξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ιίαξ ιζηνήξ ή ιεβαθφηενδξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ. Γζα
ημκ θυβμ αοηυκ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδ ζημπμεεζία ημο ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ, μ
Γθςζζζηυξ Αββναιιαηζζιυξ, εκζζπφμκηαξ ηδκ αοημννοειζγυιεκδ ιάεδζδ, πμο
απμηεθεί πνμτπυεεζδ ηδξ δζά αίμο ιάεδζδξ, δζαζθαθίγεζ βζα ημ άημιμ ηδ
δοκαηυηδηα
δοκαιζηήξ
ζοιιεημπήξ
ζημ
δζανηχξ
ιεηαααθθυιεκμ
ημζκςκζημπμθζηζηυ ζοβηείιεκμ αθθά ηαζ ηαθθζένβεζαξ ηδξ θζθακαβκςζίαξ ηαζ ηδξ
απυθαοζδξ ηδξ ακάβκςζδξ θμβμηεπκζηχκ ηαζ ιδ αζαθίςκ πνμζςπζημφ
εκδζαθένμκημξ (Ηαηζαββμφναξ, 2007α:26-28).
Ώηυιδ, μ ηνυπμξ μνβάκςζδξ ηδξ φθδξ ζημ ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ ηαζ δ εοπένεζα πμο
δδιζμονβεί ζημκ εηπαζδεοηζηυ βζα πνμζανιμζηζηυηδηα ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο ζηζξ
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ιαεδζζαηέξ ακάβηεξ ηςκ ιαεδηχκ ημο, είκαζ εειεθζχδμοξ ζδιαζίαξ βζα ηδ
δζαθμνμπμίδζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ. Λνμηεζιέκμο κα ακηαπμηνίκεηαζ δ
δζδαζηαθία ζηδ ιαεδζζαηή εημζιυηδηα ηςκ ιαεδηχκ, πνεζάγεηαζ εοεθζλία, χζηε
κα ακαπηφζζμκηαζ δελζυηδηεξ Εαηακυδζδξ Εεζιέκμο ζε υθα ηα επίπεδα αθθά ηαζ
ηαηάθθδθδ μνβάκςζδ, χζηε κα αζημφκηαζ υθεξ μζ κμδηζηέξ δζενβαζίεξ ζε ηάεε
ιαεδηή ηαζ κα πνμπςνά ζηδκ πνμζςπζηή κμδιαημδυηδζδ ηδξ βκχζδξ.
ζηυζμ, δ εοεθζλία πμο πνμζθένεζ ημ ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ, απμηεθεί ακαβηαία αθθά
υπζ επανηή ζοκεήηδ βζα ηδκ αοημννοειζγυιεκδ ιάεδζδ πμο ακαθέναιε.
Εαεμνζζηζηά θεζημονβμφκ ηα δζδαηηζηά εβπεζνίδζα ηαζ βεκζηυηενμ οθζηυ ηαζ,
ηονίςξ, δ απμηεθεζιαηζηή δζδαζηαθία. Ξμ γήηδια, αέααζα, ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ
δζδαζηαθίαξ (ημ πχξ ηδξ δζδαζηαθίαξ) ηαζ ηδξ ιμνθςηζηήξ αλίαξ (ημ βζαηί ηδξ
δζδαζηαθίαξ) ηίεεηαζ βζα υθα ηα ιαεήιαηα πμο δζδάζημκηαζ ζημ ζπμθείμ ηαζ υπζ
ιυκμ βζα ημ ιάεδια ηδξ ΏΑΓθχζζαξ-Γναιιαηείαξ (Εαναδήιαξ, 2016). Γζα αοηυκ
ημκ θυβμ, ζηυπζιμ εα ήηακ κα επεηηαεεί δ παναπάκς ένεοκα ηαζ ζε αοηά ηα δφμ
πεδία - ημο δζδαηηζημφ οθζημφ ηαζ ηδξ δζδαζηαθίαξ - ηαζ, ιάθζζηα, ηαζ βζα άθθα
βθςζζζηά ιαεήιαηα. Άθθςζηε, δ ηαηάθθδθδ μνβάκςζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ, πμο
ακαθένεδηε παναπάκς, είκαζ ιία δελζυηδηα ημο εηπαζδεοηζημφ, μ μπμίμξ, ιέζα
απυ ηδκ επαββεθιαηζηή ημο ακάπηολδ, ιαεαίκεζ κα ακαπηφζζεζ ηαζ κα εθανιυγεζ
κέεξ ζηναηδβζηέξ ακαθμνζηά ιε ηδ δζδαηηέα φθδ ηαζ εονφηενα ημ εηπαζδεοηζηυ
ένβμ, ηαεχξ «μζ ακάβηεξ είκαζ ζοβηεζιεκζηέξ ηαζ ηα ζπμθεία ηαζ μζ ιαεδηέξ
δζαθένμοκ» (OECD, 2011: 33). Γ ειπεζνία, ιάθζζηα, ηδξ πχναξ ιαξ ζηζξ δζεεκείξ
ένεοκεξ αλζμθυβδζδξ ημο Γθςζζζημφ Αββναιιαηζζιμφ δείπκεζ υηζ έκα ηαθά
δζαηοπςιέκμ Λνυβναιια Νπμοδχκ δεκ ανηεί.
Έκα βεκζηυ ζοιπέναζια, θμζπυκ, ζπεηζηά ιε ημ ΔΑΛΛΝ-ΏΛΝ ηδξ ΏΑΓθχζζαξΓναιιαηείαξ είκαζ υηζ πνυηεζηαζ βζα έκα ηαθά δμιδιέκμ ηείιεκμ, πμο ιπμνεί κα
απμηεθέζεζ έκα αλζυπζζημ πθαίζζμ βζα ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ. Ηέζα απυ
αοηυ ειπθμοηίγεηαζ δ βκχζδ ηδξ Γθχζζαξ ιαξ, δζαζθαθίγεηαζ δ αλία ηδξ ηαζ
εεναπεφεηαζ μ ηαίνζμξ ζηυπμξ ηδξ ζοκεζδδημπμίδζδξ αζοκεζδήηςξ
πνδζζιμπμζμφιεκςκ βθςζζζηχκ ιδπακζζιχκ ηαζ δμιχκ πμο εθανιυγμοιε
πναηηζηά ζηδκ επζημζκςκία ιαξ ζηδ ιδηνζηή ιαξ βθχζζα (Ηπαιπζκζχηδξ, 1999).
Ηάθζζηα, υπςξ έδεζλε ηαζ δ ένεοκα ηςκ Δδιδηνίμο ηαζ Εονζαηίδδ (2006:449), «μζ
πθέμκ απμηεθεζµαηζηέξ πχνεξ είκαζ αοηέξ πμο ηαηεοεφκμοκ ηα ζπμθεία ημοξ πνμξ
ηδκ αηαδδµασηή επζηοπία ηςκ µαεδηχκ ημοξ». Απμιέκςξ, μ πνμζακαημθζζιυξ
ζηδκ επίηεολδ βκςζηζηχκ ζηυπςκ ηαζ ηδκ ηαηάηηδζδ αλζυθμβδξ βκχζδξ είκαζ
ζδζαίηενα ζδιακηζηυξ ηαζ ιία απυ ηζξ θεζημονβίεξ ημο ζπμθείμο είκαζ κα θεζημονβεί
ακηζζηαειζζηζηά, δδιζμονβχκηαξ εκδζαθένμκ βζα ακηζηείιεκα ίζςξ άβκςζηα ηαζ
δφζημθα αθθά ιε ιεβάθδ ιμνθςηζηή αλία, ημ μπμίμ εκδεπμιέκςξ κα ιδκ
ηαθθζενβείηαζ απυ ημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ ημο ιαεδηή (Εαναδήιαξ, 2016).
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Νεξίιεςε
Γ πανμφζα ενβαζία απμζημπεί κα πανμοζζάζεζ ηδ ιέεμδμ δζδαζηαθίαξ, δ μπμία
πνμζθένεζ ιζα κέα ηαζ πνμζά ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Κζ ηαθθζηεπκζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ είκαζ δζαδεδμιέκεξ ςξ ενβαθείμ εκίζποζδξ ηδξ ιαεδζζαηήξ επίδμζδξ ηςκ
ιαεδηχκ. Νφιθςκα ιε ηδκ δζεεκή αζαθζμβναθία, δ πνήζδ ηςκ ηαθθζηεπκζηχκ
δναζηδνζμηήηςκ, εθανιυγεηαζ ζε ιζηνμφξ ιαεδηέξ ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ιε
ζημπυ κα ηαθθζενβήζεζ δελζυηδηεξ ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε ελεθζηηζηά κα εκανιμκζζημφκ
μιαθά ζηδκ ηάλδ. Νηυπμξ ηδξ ενβαζίαξ είκαζ δ επανηήξ ηαηακυδζδ ηαζ δ βκςνζιία ηδξ
ιεευδμο, δ ζπμοδαζυηδηα ηαζ ζδιακηζηυηδηα ηδξ ηαζ δ ακάβηδ πνήζδξ ζηδκ ζπμθζηή
ηάλδ.
Θέμεηο θιεηδηά: ηαθθζηεπκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ηαθθζηεπκζηή παζδαβςβζηή, εζδζηέξ
εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ, ιαεδηέξ, εκανιυκζζδ, ηάλδ

Γηζαγσγή
Νηδκ δφζημθδ επμπή πμο δζακφμοιε, βειάηδ απυ βνήβμνεξ αθθαβέξ ηυζμ ζε
παβηυζιζμ επίπεδμ υζμ ηαζ ζε εεκζηυ, έκα ζδιακηζηυ εέια ηάκεζ αζζεδηή ηδκ
πανμοζία ημο, δ εκίζποζδ, δ απμδμπή ηαζ δ εκζςιάηςζδ ηςκ παζδζχκ- ιαεδηχκ
ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ηυζμ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ υζμ ηαζ ζηδ γςή. Γ
ακαβηαζυηδηα απμδμπήξ ηαζ εκζςιάηςζδξ ηςκ παζδζχκ αοηχκ ζηδ ζπμθζηή
ηάλδ, επζζδιαίκεηαζ ιε ηάεε δοκαηυ ηνυπμ ηαζ ιέζμ απυ ηδκ ζηνμθή ηςκ
ηεθεοηαίςκ εηχκ υθδξ ηδξ παβηυζιζαξ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ. Γ
αοημεηηίιδζδ, δ βκςνζιία ημο «εβχ», αθθά ηαζ δ βκςνζιία ηςκ «δοκάιεςκ» ημο
παζδζμφ ηαθθζενβείηαζ, «πηίγεηαζ» ηαζ ακαπηφζζεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ιέζα ζηδκ
ζπμθζηή ηάλδ. Γ ιάεδζδ έπεζ γςηζηυ παναηηήνα ηυζμ ζηδκ ζπμθζηή ηάλδ υζμ ηαζ
ζηδ γςή, ςζηυζμ μ ηάεε άκενςπμξ ηςδζημπμζεί, επελενβάγεηαζ ηαζ
απμηςδζημπμζεί ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ηαζ ζε δζαθμνεηζηυ πνυκμ ηάεε ενέεζζια
ηαζ πθδνμθμνία.
Έκαξ κέμξ υνμξ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ είκαζ μ υνμξ: Art pedagogy,ζηα
εθθδκζηά δ παζδαβςβζηή ηδξ ηέπκδξ, υ υνμξ αοηυξ ακαθένεηαζ ζηδ ιάεδζδ, ηδ
δζδαζηαθία ιε ενβαθεία ηζξ ηέπκεξ ππ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ (γςβναθζηή, ημθάγ, ζπέδζμ
ηηθ), εέαηνμ, ιμοζζηή, πμνυξ. Νφιθςκα ιε ηδκ P. Terziyska (2012, ζ. 210-211) Art
pedagogy, παζδαβςβζηή ηδξ ηέπκδξ είκαζ ιζα ζφκεεζδ- ζοκδοαζιυξ δφμ
πενζμπχκ- ηιδιάηςκ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ: δ ηέπκδ ηαζ δ παζδαβςβζηή. Κ
ηφνζμξ ζηυπμξ ηδξ Λαζδαβςβζηήξ ηδξ ηέπκδξ είκαζ δ πνμζανιμβή, δ εκζςιάηςζδ
ημο παζδζμφ ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ζηδκ «ημζκυηδηα» ηςκ ιαεδηχκ,
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ζηδκ ηάλδ ιε απθά θυβζα δ ημζκςκζημπμίδζδ ημο παζδζμφ. Κ υνμξ Λαζδαβςβζηή
ηδξ ηέπκδξ είκαζ έκα εζδζηυ πεδίμ ζηδκ παζδαβςβζηή επζζηήιδ πμο ζημπεφεζ ζηδκ
ακάπηολδ ηαζ ημζκςκζημπμίδζδ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ ηέπκδξ ηαζ ηςκ ηαθθζηεπκζηχκ
δναζηδνζμηήηςκ. Ξα ιέζα- ενβαθεία ηδξ παζδαβςβζηήξ ηδξ ηέπκδξ είκαζ μζ
ηαθθζηεπκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ { εζηαζηζηέξ ηέπκεξ (γςβναθζηή, ημθάγ, ζπέδζμ ηηθ),
εέαηνμ, ιμοζζηή, πμνυξ ηηθ} ηαζ μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιε ζημπυ ηδκ
επίθοζδ- δζυνεςζδ ηςκ δζάθμνςκ εηπαζδεοηζηχκ ενβαζζχκ. Κ δάζηαθμξ έπεζ
πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ζηδκ δζαδζηαζία αοηή, δζυηζ αοηυξ είκαζ πμο ηαθείηαζ κα
οπμζηδνίλεζ, κα εηπαζδεφζεζ, κα ημζκςκζημπμζήζεζ ηαζ κα εκζςιαηχζεζ ημ παζδί ιε
εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ζηδ ηάλδ. Εφνζμ ζοζηαηζηυ ζε υθδ ηδκ δζαδζηαζία
είκαζ δ αθθδθεπίδναζδ ημο παζδζμφ ιε ημκ δάζηαθμ.
Κ πνςηανπζηυξ ζηυπμξ ηδξ παζδαβςβζηήξ ηέπκδξ ζηδκ εζδζηή αβςβή είκαζ δ
μθυπθεονδ ηαζ ζοκμθζηή ακάπηολδ ηαζ ηαθθζένβεζα ηςκ δοκαημηήηςκ ημο παζδζμφ
ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ. Ώπμζημπεί ιε άθθα θυβζα ζηδκ μθζηή
μζημδυιδζδ ηςκ « ααζζηχκ εειεθίςκ» (δελζυηδηεξ επζημζκςκίαξ, βθχζζα,
έηθναζδ ηηθ) ημο παζδζμφ, χζηε κα εκανιμκζζηεί ιε ηδκ ημζκςκία.
Ξμ παζδί ιέζς ηςκ ηαθθζηεπκζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ Λαζδαβςβζηήξ ηδξ
Ξέπκδξ, βκςνίγεζ, ιαεαίκεζ, ηαθθζενβεί ηαζ ακαπηφζζεζ πθεονέξ ηαζ ημιείξ πμο ημκ
αμδεμφκ χζηε κα ακαπθδνχζεζ ηζξ πθεονέξ- ημιείξ, ζηζξ μπμίεξ οζηενεί. Δδθαδή
ακαπηφζζεζ δελζυηδηεξ, ηθίζεζξ, εκδζαθένμκηα
ηαζ
εκδοκαιχκεζ
ηδ
ζοκαζζεδιαηζηή κμδιμζφκδ, χζηε κα πνμζανιυγεηαζ πζμ εφημθα ζηζξ αθθαβέξ
πμο εα ακηζιεηςπίζεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο.
Νημ ζπμθείμ, δ βκςνζιία ημο δαζηάθμο ιε ημκ ιαεδηή έπεζ ηαεμνζζηζηή
ζδιαζία βζα ακάπηολδ ημο παζδζμφ ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ πμνεία ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ
βζα ηζξ ζπέζεζξ ιέζα ζ‘αοηυ. Νφιθςκα ιε ηδκ WHO (World Health Organization), μζ
δελζυηδηεξ (life skills) είκαζ απαναίηδηα ενβαθεία βζα κα ακηζιεηςπίζμοιε
επμζημδμιδηζηά ηαζ απμηεθεζιαηζηά δζάθμνα γδηήιαηα ηαζ ακάβηεξ πμο
πνμηφπημοκ ζηδκ ηαεδιενζκή ιαξ γςή. Γ εζηυκα πμο έπεζ έκα παζδί βζα ημκ εαοηυ
ημο δζαιμνθχκεηαζ απυ ημ ζπμθείμ ηαζ ακαπηφζζεηαζ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ
ζπμθζηήξ ημο δζαδνμιήξ. Αηεί ανίζηεηαζ ακηζιέηςπμ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημο
ηαζ ζοβηνίκεζ ημκ εαοηυ ημο.
Γ δζμνεςηζηή επίδναζδ ηςκ δζαθυνςκ ηφπςκ ηδξ ηέπκδξ επζαεααζχκεηαζ
απυ ημ εονφ θάζια ηςκ ιμοζζηχκ ηαζ ηαθθζηεπκζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, πμο
έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ακά ημκ ηυζιμ βζα ημοξ δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ ηςκ
εζδζηχκ εηπαζδεοηζηχκ ακαβηχκ. Κζ ηαθθζηεπκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ εζηζάγμοκ
ζηδκ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ημο παζδζμφ ιε ημκ δάζηαθμ, ιε πνςηανπζηυ ζημπυ
ηδκ μθζηή ηαθθζένβεζα ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο παζδζμφ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδκ
ηαθθζένβεζα ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ, ηδξ θακηαζίαξ, ηδξ βθςζζζηήξ ακάπηολδξ ηηθ.
Κζ ηαθθζηεπκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ είκαζ ηα ηαηάθθδθα ενβαθεία βζα ηδκ ηαηακυδζδ
ηαζ ακηίθδρδ ημο ηυζιμο ιέζα απυ εζηυκεξ, ήπμοξ, ακαπαναζηάζεζξ, ηίκδζδ ιε
άθθα θυβζα ιέζα απυ ηάεε ιμνθή ηέπκδξ ηαζ ζοιαμθζζιμφξ. Κ Wengrower (2001)
έβναρε βζα ηζξ δδιζμονβζηέξ εεναπείεξ ηαζ ημκ μθζζηζηυ ημοξ παναηηήνα: « δ
εεναπεία ιέζς έηθναζδξ ηαζ δδιζμονβζηυηδηαξ εκδοκαιχκεζ μθυηθδνδ ηδκ
πνμζςπζηυηδηα ημο αηυιμο ηαεχξ ηαζ ηζξ δελζυηδηεξ αοημφ, ηδ ζοκαζζεδιαηζηή,
βκςζηζηή ηαζ ηίκδζδ· ςξ εη ημφημο πθδνμί ηζξ πμθοδζάζηαηεξ ακάβηεξ ηςκ
ιαεδηχκ εζδζηήξ αβςβήξ, υπςξ είκαζ ηα παζδζά ιε ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ, κμδηζηέξ
αθάαεξ, ή/ηαζ ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ ζοιπενζθμνζηά πνμαθήιαηα» (ζεθ.114).
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Γ Ellen Dissanayake (1992), βκςζηή ακενςπμθυβμξ ηαζ θυβζμξ, έδςζε
ζδιαζία ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ηέπκδξ ηαεζζηχκηαξ ηδ, ςξ ιζα ακενχπζκδ
«αζμθμβζηή ακαβηαζυηδηα» ιε ηδκ έκκμζα υηζ δζεοημθφκεζ ημοξ ακενχπμοξ κα
επζαζχζμοκ ηαθφηενα απυ υ, ηζ εα έηακακ πςνίξ ιζα ηέημζα ηαθθζηεπκζηή ειπεζνία
ζηδ γςή ημοξ. Αηηυξ αοημφ, είκαζ εονέςξ βκςζηυ ηαζ ηεηιδνζςιέκμ υηζ ιε ηδκ
πάνμδμ ηςκ πνυκςκ, μζ άκενςπμζ πνδζζιμπμζμφκ ηδκ ηέπκδ βζα ηδκ
ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ ροπμθμβζηή οβεία ημοξ, ‗εεναπεφμκηαξ‘ ηα γδηήιαηα πμο
ημοξ ηαθάκζγακ. Γ παζδαβςβζηή ηδξ ηέπκδξ δεκ ζπεηίγεηαζ ηυζμ άιεζα ιε ηδ
δζδαζηαθία ηδξ ηέπκδξ ζαξ επζζηήιδ, αθθά ζοιαάθεζ ηαζ μδδβεί ζηδ αεθηίςζδ ηδξ
ιάεδζδξ ιέζς ηςκ ηεπκχκ ηαζ ηςκ ηαθθζηεπκζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ζηδ πνήζδ
ηςκ ηαθθζηεπκζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηέθμξ ζοιαάθεζ ζηδκ παναηήνδζδ ηδξ
ακενχπζκδξ ζοιπενζθμνάξ, ζηέρδξ, ιάεδζδξ ηονίςξ ιέζα απυ ηδκ παναηήνδζδ
ηςκ ένβςκ ηέπκδξ.
Γ «Αηπαίδεοζδ ηέπκδξ» ιε έκακ ηνυπμ πμο δεκ είκαζ ηυζμ βζα ηδ δζδαζηαθία
ηδξ ηέπκδξ, αθθά ςξ επί ημ πθείζημκ οπμβναιιίγεζ: εβχ) ηδ αεθηίςζδ ηδξ ιάεδζδξ
ιέζς ηςκ ηεπκχκ. (ii) ηδ δζεπζζηδιμκζηή πνήζδ ηςκ Ξεπκχκ (iii) επζημονεί
εκυναζδ ηδξ ακενχπζκδξ ζοιπενζθμνάξ, ιάεδζδξ ηαζ ζηέρεζξ, ηονίςξ ιε ηδκ
παναηήνδζδ ένβςκ ηέπκδξ.
O John Dewey, ακαβκςνζζιέκμξ ροπμθυβμξ ηαζ εηπαζδεοηζηυξ
Ηεηαννοειζζηήξ, ζηδνίγεζ ηδκ ηέπκδ ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ ιέζς ηςκ ηαθθζηεπκζηχκ
δναζηδνζμηήηςκ. Κ Dewey (1934) οπμζηδνίγεζ υηζ δ ηέπκδ είκαζ ιζα «ειπεζνία» ηαζ
επζημζκςκεί ιε ηδκ εηπαίδεοζδ, βζαηί δ ηέπκδ είκαζ δ πζμ ζφκεεηδ έηθναζδ ηδξ
θαπηάναξ ηαζ ηδξ θζθμδμλίαξ ηδξ ημζκςκίαξ. Εαζ ζοκεπίγεζ ακαθένμκηαξ υηζ δ
ηέπκδ ιαξ ειροπχκεζ ηαζ ιαξ λοπκάεζ απυ ηδ παθανυηδηα ηδξ νμοηίκαξ ηαζ ιαξ
επζηνέπεζ κα θδζιμκήζμοιε ημκ εαοηυ ιαξ ανίζημκηαξ κέμοξ ηνυπμοξ απυθαοζδξ
ηςκ πναβιάηςκ πμο ιαξ πενζαάθθμοκ, οπαζκίζζεηαζ ιε άθθα θυβζα υηζ ιέζς ηδξ
ηέπκδξ είκαζ εθζηηυ ηαζ ιπμνεί κα θεάζεζ ηακείξ ζε ιζα ηαηάζηαζδ ‗insight‘, ιζα
βκςνζιία ιε έκακ εζςηενζηυ ημιιάηζ ημο εαοημφ πμο δεκ ήηακ βκςζηυξ.
Νημ αζαθίμ ηδξ «Γ Ξέπκδ ηδξ εηπαίδεοζδξ: Λνμζεββίζεζξ ζηδκ ηαθθζηεπκζηή
εηπαίδεοζδ» δ Laura Chapman (1993) πμο οπμζηδνίγεζ πςξ ιέζς ηδξ
παζδαβςβζηήξ ηδξ ηέπκδξ, ημ παζδί ηαηαθένκεζ κα ζοιπθδνχζεζ ηδκ
πνμζςπζηυηδηα ημο, εηηζιά ηδκ ηαθθζηεπκζηή ηθδνμκμιζά ηαζ απμηηά επίβκςζδ
ημο ημζκςκζημφ νυθμο ηδξ ηέπκδξ. Γ πνμζςπζηή μθμηθήνςζδ επζηοβπάκεηαζ ιε
ηδ πνήζδ ηδξ ηέπκδξ ςξ εηθναζηζηυ ιέζμ, ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ δδιζμονβίαξ,
δ μπμία απαζηεί ακηζθδπηζηή εβνήβμνζδ, δζεοηνίκζζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, ηαζ
ακηίθδρδ ημο ηυζιμο. Γ εηηίιδζδ ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηαζ ημο
πμθζηζζιμφ επέθενε δ επαθή ημο παζδζμφ ιε ηδκ ηέπκδ βεκζηυηενα, αθθά ηαζ ένβα
ηα μπμία ηα παζδζά είδακ ηαζ ζογδηάκε ηυζμ εκηυξ υζμ ηαζ εηηυξ ημο ζπμθείμο. ξ
εη ημφημο, ηα παζδζά ιαεαίκμοκ κα αλζμθμβμφκ ηα ένβα ηέπκδξ ηδξ άθθα ηαζ ηδκ
ίδζα ζηζβιή εηηζιμφκ ηδ δζηή ημοξ πνμζπάεεζα υηακ δδιζμονβμφκ ηάηζ. Γ
ακηίθδρδ ημο ημζκςκζημφ νυθμο ηδξ ηέπκδξ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ δδιζμονβία
μπηζηχκ εζηυκςκ ημο παζδζμφ ιέζς ηςκ μπμίςκ εηθνάγεζ ηδκ ηαοηυηδηά ημο. Ξμ
παζδί ιέζα απυ ηα ένβα ηέπκδξ ζοκεζδδημπμζεί υηζ οπάνπμοκ δζάθμνμζ ηνυπμζ, ιε
ημοξ μπμίμοξ δ ηέπκδ ιπμνεί κα ιεηαζπδιαηζζηεί ηαζ κα εηθνάζεζ ηα
ζοκαζζεήιαηα ηςκ ακενχπςκ πμο ακήημοκ ζε δζαθμνεηζημφξ πμθζηζζιμφξ
(Chapman, 1993). Ηε αάζδ ηα παναπάκς, άπμρδ ηδξ Chapman, είκαζ πςξ δ
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δζδαζηαθία ιέζς ηδξ ηέπκδξ δίκεζ ιζα πμθζηζζηζηή δζάζηαζδ ζηδ δζδαζηαθία,
ηαεχξ ζοκηεθεί ζηδκ εκεάννοκζδ ηαζ πνμάβεζ ηδκ ημζκςκζηυηδηα ηςκ παζδζχκ.
Κ Eisner (2002) αζπμθείηαζ ιε ηδκ πμθφπθεονδ ζοιαμθή ηδξ δζδαζηαθίαξ
ηςκ ηεπκχκ ζηα παζδζά. Νφιθςκα ιε αοηυκ, μζ ηέπκεξ δζδάζημοκ ζηα παζδζά πχξ
κα αλζμθμβήζμοκ ηζξ πμζμηζηέξ ζπέζεζξ, ζε ακηίεεζδ ιε αοηυ πμο ζοκήεςξ
ζοιααίκεζ κα οπάνπμοκ ιυκμ ζςζηέξ ή θάεμξ απακηήζεζξ, ιε ηαιία βηνίγα γχκδ
ιεηαλφ ημοξ. Κζ ηέπκεξ δζδάζημοκ ημοξ ιαεδηέξ υηζ ηα πνμαθήιαηα έπμοκ πάκηα
ιία θφζδ ηαζ υηζ οπάνπμοκ πμθθμί ηνυπμζ βζα κα ενιδκεφζμοκ ημκ ηυζιμ. Ηία
απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ ζοκεζζθμνέξ ηςκ ηεπκχκ είκαζ πμο αμδεμφκ ηα παζδζά κα
εηθναζημφκ ιε έκα ιδ θεηηζηυ ηνυπμ, ηαζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ κα οθμπμζήζμοκ
ζηέρεζξ, ζοθθμβζζιμφξ. Ξα παζδζά ιαεαίκμοκ κα είκαζ ελμζηεζςιέκα ιε ηδ
νεοζηυηδηα ηςκ πναβιάηςκ. Κζ ηέπκεξ ημοξ αμδεμφκ κα απμηημφκ ιμκαδζηέξ
ειπεζνίεξ ηαζ ιέζς αοηχκ κα ακαηαθφρμοκ ημ εφνμξ ηαζ ηδκ πμζηζθία απυ ηα
πνάβιαηα πμο είκαζ ζε εέζδ κα πναβιαημπμζήζμοκ- δδιζμονβήζμοκ ιε ηζξ δζηέξ
ημοξ δοκαηυηδηεξ.
Οπκπεξάζκαηα
Ξα ηεθεοηαία πνυκζα, μ ηυζιμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ έπεζ πνμζακαημθζζηεί ζηζξ εζδζηέξ
εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ πμο ιαζηίγμοκ έκακ ιεβάθμ ανζειυ παζδζχκ. Ξα παζδζά
αοηά είκαζ πθέμκ ζημ επίηεκηνμ υθςκ ηςκ εζδζηχκ (εηπαζδεοηζηχκ,
θμβμεεναπεοηχκ, ενβμεεναπεοηχκ, ενεοκδηχκ ηηθ) ιε ζημπυ κα ηα εκηάλμοκ
ελεθζηηζηά ιέζα ζημ βεκζηυ ζφκμθμ ημο ζπμθζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ ηάλδξ. Γ
ενβαζία ιε ιδ ηοπζημφξ ιαεδηέξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ δζαθμνμπμίδζδ ηδξ
δζδαζηαθίαξ απμηεθμφκ ζζημνζηά εειεθζχδεζξ ανπέξ ηαζ μνβακζηά ζημζπεία
ακάπηολδξ. ιςξ, ζηζξ ζδιενζκέξ ζοκεήηεξ έκημκδξ δζαθμνμπμίδζδξ ημο
ζπμθζημφ πθδεοζιμφ, ηυζμ απυ ημζκςκζηήξ υζμ ηαζ πμθζηζζιζηήξ άπμρδξ, είκαζ
ακαβηαία δ φπανλδ κέςκ ιεευδςκ δζδαζηαθίαξ, μζ μπμίεξ εα πνμζθένμοκ ιζα
μθμηθδνςιέκδ ηαζ μθυπθεονδ ζηεθέπςζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο ιαεδηή, ιε
ζημπυ κα βίκεζ ιζα μιαθή έκηαλδ ιέζα ζημ ζφκμθμ ηδξ ηάλδξ.
Γ ζοιαμθή ηςκ ηαθθζηεπκζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζημ παζδαβςβζηυ ένβμ,
ζοιαάθεζ ιε έκακ μθζζηζηυ, αζςιαηζηυ ηνυπμ ζηδ δζυνεςζδ αθθά ηαζ ακάπηολδ
πθεονχκ ηαζ ημιέςκ πμο ιέπνζ πνυηζκμξ ημ παζδί ιπμνεί κα ιδκ είπε ακαπηφλεζ.
Κζ ηαθθζηεπκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ είκαζ εθζηηυ ηαζ παναβςβζηυ κα ζοκδοαζημφκ
ηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε υθα ηα ιαεήιαηα ( βθχζζα, ιεθέηδ πενζαάθθμκημξ,
ζζημνία ηηθ), δζυηζ ιε ηδ ζςζηή ηαηάνηζζδ ηαζ εηπαίδεοζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ,
ιπμνμφκ κα εθανιυζμοκ ηαζ κα ζοιιεηέπμοκ υθμζ μζ ιαεδηέξ ιε ή πςνίξ εζδζηέξ
εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ. Ξμ παναηηδνζζηζηυ πμο ηάκεζ ηδ πνήζδ ηαθθζηεπκζηχκ
δναζηδνζμηήηςκ, ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, ιμκαδζηυ είκαζ υηζ ειπενζέπμοκ
ημ παζπκίδζ ηαζ εοπάνζζηεξ δναζηδνζυηδηεξ βζα ηα παζδζά. Ηε ημκ ηνυπμ αοηυ ημ
παζδί ιαεαίκεζ, βκςνίγεζ πνάβιαηα ιε αζςιαηζηυ ηνυπμ, ιέζα απυ ηδ γςβναθζηή,
ιμοζζηή, πμνυ, εέαηνμ, ηηθ, ημκ ηνυπμ κα ιαεαίκεζ, δδθαδή ακαπηφζζεζ
δελζυηδηεξ ηαζ εκενβμπμζμφκηαζ ηιήιαηα ηαζ ιένδ ημο εβηεθάθμο ηαζ ημο
ζχιαημξ ημο, ηα μπμία ιέπνζ πνυηζκμξ δεκ ηζκδημπμζμφζε.
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Νεξίιεςε
Νηδκ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάγμκηαζ ηα εονήιαηα απυ ηδ δζελαβςβή ιζαξ ιεθέηδξ
πενίπηςζδξ ακαθμνζηά ιε ηδ δζενεφκδζδ ηςκ πναηηζηχκ αλζμθυβδζδξ ηδξ επίδμζδξ ημο
ιαεδηή ζημ ιάεδια ηδξ Γθχζζαξ ζημ Δδιμηζηυ Νπμθείμ. Λζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ εκδζαθένμκ
εζηζάγεηαζ ζηα εονήιαηα ηα μπμία ακαθένμκηαζ ζηζξ εκαθθαηηζηέξ ηεπκζηέξ αλζμθυβδζδξ
ημο ιαεδηή. Γζα ηδ δζενεφκδζδ ηςκ ενεοκδηζηχκ ενςηδιάηςκ αημθμοεήεδηε δ ιέεμδμξ
ηδξ ιεθέηδξ πενίπηςζδξ ιε άιεζδ, ζοζηδιαηζηή ηαζ ζοιιεημπζηή παναηήνδζδ ζηδκ Α΄
ηάλδ Δδιμηζημφ Νπμθείμο ημο Θ. Δςακκίκςκ. Νημ πνχημ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ
πναβιαημπμζείηαζ δ εεςνδηζηή ηεηιδνίςζδ ημο οπυ ιεθέηδ εέιαημξ ιε ηδκ απμζαθήκζζδ
ηαζ μνζμεέηδζδ ηςκ ααζζηχκ εκκμζχκ. Αζδζηυηενα, πνμζδζμνίγμκηαζ εκ ζοκημιία μ ζημπυξ,
ηα ζηάδζα ηαζ δ παζδαβςβζηή θεζημονβία ηδξ αλζμθυβδζδξ ημο ιαεδηή. Έπεζηα, βίκεηαζ
θυβμξ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ επίδμζδξ ζημ βθςζζζηυ ιάεδια, υπςξ επίζδξ ηαζ βζα ηζξ
παναδμζζαηέξ ηαζ ηζξ εκαθθαηηζηέξ ηεπκζηέξ αλζμθυβδζδξ ημο ιαεδηή. Νηδ ζοκέπεζα,
πανμοζζάγεηαζ δ ιεεμδμθμβία ηδξ ένεοκαξ ηαζ ακαδεζηκφμκηαζ ηα ηονζυηενα εονήιαηα
ακαθμνζηά ιε ηζξ εκαθθαηηζηέξ ηεπκζηέξ αλζμθυβδζδξ, υπςξ πνμέηορακ απυ ηδκ
παναηήνδζδ ζηδκ ηάλδ. Ώημθμφεςξ, πναβιαημπμζείηαζ ζογήηδζδ επί ηςκ εονδιάηςκ ζε
ζοκάνηδζδ ιε ηζξ οθζζηάιεκεξ ηάζεζξ ζπεηζηά ιε ημ οπυ δζενεφκδζδ γήηδια. Ξέθμξ,
ζφιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ, μ εηπαζδεοηζηυξ θαίκεηαζ κα εθανιυγεζ ζε
ιεβάθμ ααειυ ζοκδοαζηζηά παναδμζζαηέξ ηαζ εκαθθαηηζηέξ ηεπκζηέξ αλζμθυβδζδξ ημο
ιαεδηή ζημ ιάεδια ηδξ Γθχζζαξ, ιε έιθαζδ ζηζξ ηεπκζηέξ ηδξ εηενμαλζμθυβδζδξ ηαζ ηδξ
αοημαλζμθυβδζδξ ημο βναπημφ θυβμο.
Θέμεηο θιεηδηά: αλζμθυβδζδ ιαεδηή, επίδμζδ, βθςζζζηυ ιάεδια, εκαθθαηηζηέξ ηεπκζηέξ
αλζμθυβδζδξ

1. Γηζαγσγή
Ξμ θαζκυιεκμ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηδξ ζπμθζηήξ επίδμζδξ ηαηέπεζ ηονίανπδ εέζδ ζημ
πχνμ ηδξ Λαζδαβςβζηήξ πμθθέξ δεηαεηίεξ ηχνα. Δδζαίηενα ημ γήηδια ηδξ
αλζμθυβδζδξ ηδξ επίδμζδξ ημο ιαεδηή έπεζ απαζπμθήζεζ υθμοξ ημοξ άιεζα ή
έιιεζα ειπθεηυιεκμοξ ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηαζ οπάνπεζ πθδεχνα
ενεοκδηζηχκ ηαζ εεςνδηζηχκ ενβαζζχκ ακαθμνζηά ιε ημ οπυ ιεθέηδ γήηδια.
Ώπυ ηα δεδμιέκα πνυζθαηςκ ενεοκχκ δζαπζζηχκεηαζ υηζ ημ ζφζηδια
αλζμθυβδζδξ ζημ Δδιμηζηυ Νπμθείμ παναιέκεζ παναδμζζαηυ ηαζ ιμθμκυηζ
εεζιμεεηήεδηακ εκαθθαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ αλζμθυβδζδξ ημο ιαεδηή, ζηδκ
πνάλδ ηονζανπμφκ μζ παναδμζζαηέξ. Κζ παναπάκς πνμαθδιαηζζιμί ζε
ζοκδοαζιυ ιε ημ εφνδια, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ ιζζμφξ
ιαεδηέξ απάκηδζακ ανκδηζηά, υηακ νςηήεδηακ (ζημ πθαίζζμ ενεοκδηζηήξ
ιεθέηδξ), εάκ ημοξ πνμηαθεί πανά ηαζ δζάεεζδ βζα ιάεδζδ δ ζδιενζκή αλζμθυβδζδ
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(Μέθθμξ & Εμοηνμφιπα, 2010: 204), απμηέθεζακ ηδκ αθμνιή βζα ηδκ
πναβιαημπμίδζδ αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ.
Νημπυξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ κα δζενεοκδεμφκ μζ δζαδζηαζίεξ
αλζμθυβδζδξ ηδξ επίδμζδξ ημο ιαεδηή ζημ ιάεδια ηδξ Γθχζζαξ ζημ Δδιμηζηυ
Νπμθείμ.Γ επζθμβή δζενεφκδζδξ ηςκ αλζμθμβζηχκ πναηηζηχκ ζημ ζοβηεηνζιέκμ
ιάεδια μθείθεηαζ ζηδ ζδιακηζηυηδηα ηδξ ακάπηολδξ ηδξ βθςζζζηήξ ζηακυηδηαξ
ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ. Ξμ εκδζαθένμκ εζηζάγεηαζ ηονίςξ
ζημ ΛΝ ηδξ αλζμθμβζηήξ δζαδζηαζίαξ ζηζξ πναηηζηέξ, δδθαδή, ηζξ μπμίεξ αλζμπμζεί
μ εηπαζδεοηζηυξ βζα κα αλζμθμβήζεζ ηδ ιαεδηζηή επίδμζδ ιε έιθαζδ ζηα
εονήιαηα ηα μπμία ακαθένμκηαζ ζηζξ εκαθθαηηζηέξ ηεπκζηέξ αλζμθυβδζδξ ημο
ιαεδηή.
Γ ενβαζία απμηεθείηαζ απυ δφμ ιένδ: ημ εεςνδηζηυ ηαζ ημ ειπεζνζηυ ιένμξ.
Νημ εεςνδηζηυ ιένμξ βίκεηαζ ακαθμνά ζηδκ αλζμθυβδζδ ημο ιαεδηή, υπςξ
επίζδξ ηαζ ζηα ααζζηά βκςνίζιαηα ηδξ αλζμθυβδζδξ ηδξ ζπμθζηήξ επίδμζδξ.
Έπεζηα, βίκεηαζ θυβμξ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ επίδμζδξ ζημ βθςζζζηυ ιάεδια ηαζ
ηζξ ηεπκζηέξ αλζμθυβδζδξ ημο ιαεδηή. Ξέθμξ, πναβιαημπμζείηαζ ακαζηυπδζδ
ενεοκχκ ηαζ ακαδεζηκφμκηαζ μζ οθζζηάιεκεξ ηάζεζξ ζπεηζηά ιε ημ οπυ δζενεφκδζδ
γήηδια ηδξ αλζμθυβδζδξ ημο ιαεδηή.
Ξμ ειπεζνζηυ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ πενζθαιαάκεζ ζοκμπηζηά ηδ ιεεμδμθμβία
ηδξ ένεοκαξ, ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ ενεοκδηζηχκ εονδιάηςκ, ηδκ ζογήηδζδ επί
αοηχκ ηαζ ηδ δζαηφπςζδ ζοιπεναζιάηςκ ηαζ πνμηάζεςκ, ημ μπμίμ απμηεθεί
ηιήια εονφηενδξ ένεοκαξ Γζα ηδ δζενεφκδζδ ηςκ ενεοκδηζηχκ ενςηδιάηςκ ηδξ
ιεθέηδξ αημθμοεήεδηε δ ιέεμδμξ ηδξ ιεθέηδξ πενίπηςζδξ ιε άιεζδ,
ζοζηδιαηζηή ηαζ ζοιιεημπζηή παναηήνδζδ ζηδκ Α΄ ηάλδ Δδιμηζημφ Νπμθείμο ημο
Θ. Δςακκίκςκ.
1.1. Αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή
Έκαξ απυ ημοξ ααζζημφξ πανάβμκηεξ πμο ζοιπνάηημοκ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ
πμζυηδηαξ ζηδκ εηπαίδεοζδ είκαζ δ αλζμθυβδζδ ημο ιαεδηή. Ηέζα απυ ηδ ιεθέηδ
ηδξ ζπεηζηήξ αζαθζμβναθίαξ, παναηδνείηαζ δ ζηεκή ζπέζδ «επίδμζδξαλζμθυβδζδξ», δ μπμία είκαζ ημζκςκζηά πνμζδζμνζζιέκδ, ηαεχξ δ ανπή ηδξ
επίδμζδξ, εηηυξ απυ ημοξ δζάθμνμοξ ημιείξ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ ηαζ ηονίςξ ημκ
μζημκμιζηυ ημιέα, επζηνάηδζε ηαζ ζημ ζπμθείμ, ςξ ημζκςκζηυ εεζιυ ηαζ
μνβακζζιυ (Εςκζηακηίκμο, 2015: 164). Κ ημζκςκζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ επίδμζδξ,
ςξ έκκμζα ηαζ πενζεπυιεκμ, είκαζ αιθζθεβυιεκμξ, βεβμκυξ πμο έπεζ μδδβήζεζ ζε
δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ ςξ πνμξ ημκ παζδαβςβζηυ παναηηήνα ηαζ ηδ πνήζδ ηδξ
ζημ ζπμθείμ. Εαηά ημκ Ώεακαζίμο, «μ υνμξ «επίδμζδ» πνδζζιμπμζείηαζ ζημ ζπμθείμ
βζα κα εηθνάζεζ, ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ βκχζεςκ, ζηακμηήηςκ ηαζ
δελζμηήηςκ, πμο θαίκεηαζ κα έπεζ μ ιαεδηήξ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ιάεδια, ιζα
ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ[…]», (2000: 42). ζηυζμ, δ αλίςζδ βζα ορδθή
επίδμζδ ζημ ζφβπνμκμ ζπμθείμ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ πίεζδξ πμο
αζηείηαζ ζημοξ ιαεδηέξ, βεβμκυξ πμο δοζπεναίκεζ ηαζ πενζπθέηεζ ζδιακηζηά ηδ
εέζδ ηδξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία (Εςκζηακηίκμο, 2010: 47). ξ, εη ημφημ,
βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ, ζηδ ιεθέηδ ημο γδηήιαημξ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηδξ επίδμζδξ
ημο ιαεδηή, ζδιακηζηή πανάιεηνμ απμηεθεί δ ζφβπνμκδ ημζκςκζηή δζάζηαζδ πμο
θαιαάκεζ.
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Αζδζηυηενα, ακαθμνζηά ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ζπμθζηήξ επίδμζδξ, μ Μέθθμξ,
ζδιεζχκεζ υηζ «δ αλζμθμβζηή ηνίζδ ημο εηπαζδεοηζημφ οπδνεηεί ηδκ αημιζηή
εκίζποζδ ημο ιαεδηή πνμζθένμκηαξ εκεάννοκζδ ηαζ ζδιεία ζηήνζλδξ βζα ηδκ
παναπένα πμνεία ημο», εκχ πανάθθδθα ηδκ εκηάζζεζ ζηζξ ααζζηέξ απμζημθέξ ημο
εηπαζδεοηζημφ (2006: 50). Γζα ημκ Slavin «αλζμθυβδζδ είκαζ μπμζαδήπμηε ιέηνδζδ
ημο ααειμφ ζημκ μπμίμ μζ ιαεδηέξ έπμοκ ηαηαηηήζεζ ημο ζηυπμοξ πμο ηέεδηακ βζ‟
αοημφξ ηαζ αθμνά υθμοξ ημοξ ηνυπμοξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζημ ζπμθείμ βζα
ηδκ ηοπζηή ιέηνδζδ ηδξ απυδμζδξ ηςκ ιαεδηχκ» (2007: 543 & 548).
Νε ιζα δζαθμνεηζηή πνμζέββζζδ, μ Πακζςηάηδξ ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ
αλζμθυβδζδ ηδξ επίδμζδξ ημο ιαεδηή, ςξ «ιζα ζοκεπή ηαζ ζοζηδιαηζηή
δζαδζηαζία, δ μπμία απμθεφβεζ ηδκ ηαηάηαλδ ηαζ ημκ δζαπςνζζιυ ηςκ ιαεδηχκ
ζε αδφκαημοξ, ιέηνζμοξ ηαζ ηαθμφξ ηαζ επζηεκηνχκεηαζ ζηδ δζάβκςζδ ηςκ
δζδαηηζηχκ ακαβηχκ ηαζ πνμαθδιάηςκ ηςκ ιαεδηχκ, ζηδκ εκεάννοκζδ, ηδκ
οπμαμήεδζδ ηαζ ηδκ εκίζποζή ημοξ» (2010: 274).
Ώημθμφεςξ, παναηίεεηαζ ηαζ μ μνζζιυξ ηδξ «αλζμθυβδζδξ ημο ιαεδηή»,
υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ηεθεοηαία ιεθέηδ ημο Λαζδαβςβζημφ Δκζηζημφημο
ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ, «δ αλζμθυβδζδ απμηεθεί ιδπακζζιυ ζοκεπμφξ
παναημθμφεδζδξ (monitoring) ηαζ πανέιααζδξ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ
παζδαβςβζηήξ πμζυηδηαξ ημο ζπμθείμο (επίδμζδ, ακάπηολδ δελζμηήηςκ,
δζαιυνθςζδ ημζκςκζηά απμδεηηχκ ζοιπενζθμνχκ ημο ιαεδηή). Γπζζδιαίκεζ
εθθείρεζξ, πνμηείκεζ αεθηζχζεζξ, παναημθμοεεί ηδκ εθανιμβή ημοξ ηαζ θεζημονβεί
ςξ ιδπακζζιυξ ακαηνμθμδυηδζδξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ» (Ηαονμιάηδξ
η.ά. 2008: 241).
Ώηυιδ, επζζδιαίκεηαζ υηζ, δ αλζμθυβδζδ είκαζ έκκμζα ηαζ δζαδζηαζία
εονφηενδ ηαζ πενζεηηζηυηενδ ηδξ ιέηνδζδξ ηαζ ηςκ άθθςκ ζοκαθχκ εκκμζχκ ηαζ
οπμβναιιίγεηαζ υηζ αλζμθυβδζδ ηαζ ιέηνδζδ είκαζ έκκμζεξ αθθδθέκδεηεξ αθθά υπζ
ηαοηυζδιεξ (Ώεακαζίμο, 2000, Δδιδηνυπμοθμξ, 2003, Hansen, 2009, Εαζζςηάηδξ,
2001, Εαράθδξ, 2004, Εςκζηακηίκμο, 2000, Ηακςθάημξ, 2010, Θημθζμπμφθμο &
Γμονβζχημο, 2008, Μέθθμξ, 2003). Απζπθέμκ, απυ ανηεημφξ ζοββναθείξ ακαθένεηαζ
υηζ μ υνμξ «αλζμθυβδζδ» ηαοηίγεηαζ ζηδ ζοκείδδζδ ηδξ ημζκήξ βκχιδξ ιε ηδ
«ααειμθμβία» (Εςκζηακηίκμο, 2007, Ηαηζαββμφναξ, 2003, Θημθζμπμφθμο &
Γμονβζχημο, 2008, Πζςηάηδξ, 1999: 101).
Κθμηθδνχκμκηαξ ηδ ιεθέηδ ηςκ εκκμζμθμβζηχκ πνμζδζμνζζιχκ,
ζοιπεναίκεηαζ υηζ δ αλζμθυβδζδ ηδξ επίδμζδξ ημο ιαεδηή ζοκζζηά ιζα
πμθοζφκεεηδ δζαδζηαζία, δ μπμία παναηηδνίγεηαζ απυ οπμηείιεκα, ακηζηείιεκα,
ζηάδζα, ηεπκζηέξ, ενβαθεία ηαζ ιέζα έηθναζδξ ημο αλζμθμβζημφ απμηεθέζιαημξ,
εκχ, πανάθθδθα, απμηεθεί ιζα πναηηζηή ηαζ δζαδζηαζία, ιε ζοβηεηνζιέκδ
ιεεμδμθμβία, ζαθή ηνζηήνζα ηαζ πνμηαεμνζζιέκμ ζηυπμ (Ώκδνεαδάηδξ, 2014,
Ώεακαζίμο, 2000, Εαζζςηάηδξ, 2001, Εαράθδξ, 2004, Εςκζηακηίκμο 2007,
Θημθμπμφθμο & Γμονβζχημο, 2008). Γεκζηά, δ έκκμζα ηδξ αλζμθυβδζδξ ανίζηεηαζ
ακάιεζα ζε δφμ πυθμοξ, έκακ ανκδηζηυ ηαζ έκακ εεηζηυ. Κ ανκδηζηυξ είκαζ
ηαοηυζδιμξ ιε ημκ έθεβπμ, ηδκ επζθμβή, ηδκ άνκδζδ. Κ εεηζηυξ είκαζ ηαοηυζδιμξ
ιε ηδκ πνυμδμ, ηδκ αθθαβή ηαζ ηδ αεθηίςζδ (Meyer, 1995 ζημ: Εαηακά, 2010: 32).
Νοιπθδνςιαηζηά ζηδκ άπμρδ αοηή, ζδιεζχκεηαζ δ ζδιαζία ηδξ ηαηακυδζδξ απυ
πθεονάξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ υηζ επίηεκηνμ ηδξ αλζμθυβδζδξ εα πνέπεζ
εεςνμφκηαζ δ δζαδζηαζία πνμξ ηδ ιάεδζδ ηαζ δ ακαγήηδζδ ηνυπςκ εκίζποζδξ
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ηςκ ηαθχκ αθθά ηαζ ηςκ αδφκαιςκ ιαεδηχκ (Μεηαθίδμο, 2011: 19 & 38,
Πμκημθίδμο, 2004: 29).
Ξέθμξ, ηνίκεηαζ ζηυπζιμ κα επζζδιακεεί υηζ, δ αλζμθυβδζδ ηδξ επίδμζδξ ηςκ
ιαεδηχκ, δ μπμία πενζθαιαάκεζ ημκ έθεβπμ ηδξ πμνείαξ ιάεδζή ημοξ, απμηεθεί
έκα ιζηνυ ημιέα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ αλζμθυβδζδξ, εκχ δίκεηαζ ζε αοηή ζδζαίηενδ
ζδιαζία, ηαεχξ απμηεθεί μοζζχδδ ζοκζζηχζα ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ δζδαζηαθίαξ
ηαζ ηδξ ιάεδζδξ, αθθά ηαζ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ θεζημονβίαξ βεκζηυηενα
(Εαζζςηάηδξ, 2003; Εςκζηακηίκμο, 2007, Θημθζμπμφθμο & Γμονβζχημο, 2008).
1.2 Ε παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο αμηνιφγεζεο
Γζα κα είκαζ απμηεθεζιαηζηή δ εθανιμβή ηδξ παζδαβςβζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ
αλζμθυβδζδξ, μ ιαεδηήξ δεκ ζοβηνίκεηαζ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημο αθθά ιε ημκ
ίδζμ ημο ημκ εαοηυ, μ μπμίμξ αζμθμβζηά, κμδηζηά, βκςζηζηά, ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ
ημζκςκζημπμθζηζζιζηά δζαεέηεζ ημοξ δζημφξ ημο «ηακυκεξ» ηαζ νοειμφξ
ακάπηολδξ, ηαεχξ ηαζ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ πενζζηάζεςκ (Εαζζςηάηδξ, 2003: 42,
Εςκζηακηίκμο, 2007: 52). ξ εη ημφημο, οπμζηδνίγεηαζ υηζ δ παζδαβςβζηή
θεζημονβία ηδξ αλζμθυβδζδξ ειπενζέπεζ ςξ ζδιακηζηυηενμ ζδιείμ ακαθμνάξ ηδκ
αημιζηυηδηα ημο ιαεδηή.
Γ παζδαβςβζηή θεζημονβία ηδξ αλζμθυβδζδξ ααζίγεηαζ ζηδκ οπυεεζδ υηζ δ
εηηίιδζδ ηδξ επίδμζδξ ημο ιαεδηή ηαζ δ ημζκμπμίδζή ηδξ είκαζ ζε εέζδ κα
ηζκδημπμζήζμοκ ημ άημιμ κα αεθηζχζεζ ημ επίπεδμ ιάεδζδξ ηαζ κα
δζαδναιαηίζμοκ βεκζηυηενα εεηζηυ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ
ημο. Γίκεηαζ θακενυ, θμζπυκ, υηζ απχηενμξ ζημπυξ ηδξ αλζμθυβδζδξ ςξ
παζδαβςβζηή θεζημονβία είκαζ κα θδθεμφκ ηα ακηίζημζπα παζδαβςβζηά ιέηνα πμο
εα μδδβήζμοκ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ επίδμζδξ, εκχ πανάθθδθα δ επζδίςλδ βζα
ηαθφηενεξ επζδυζεζξ ηαζ δ αλζμθυβδζή ημοξ, δεκ πνέπεζ κα βίκεηαζ αοημζημπυξ
(Εςκζηακηίκμο, 2010 ζημ Εαηακά, 2010: 44).
Ώπυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ υηζ δ ακαηνμθμδυηδζδ είκαζ πνςηανπζηήξ
ζδιαζίαξ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ηδξ αλζμθυβδζδξ ημο ιαεδηή
ηαεχξ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ πςνίξ δνάζδ βζα αεθηίςζδ, δ αλζμθυβδζδ ιπμνεί κα ιδκ
έπεζ κυδια. ζηυζμ, εηηυξ απυ ημ ιαεδηή, δ αλζμθυβδζδ θεζημονβεί
ακαηνμθμδμηζηά ηαζ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ. Κ ίδζμξ, ιέζα απυ ηα απμηεθέζιαηα
ηδξ επίδμζδξ ηςκ ιαεδηχκ ημο, έπεζ ηδκ εοηαζνία κα ζημπαζηεί ζπεηζηά ιε ημ
ζπεδζαζιυ ηδξ δζδαζηαθίαξ, ημοξ ζηυπμοξ πμο έεεζε, ηζξ ιεευδμοξ ηαζ ηα ιέζα
πμο αλζμπμίδζε, χζηε κα πνμπςνήζεζ ζηζξ απαναίηδηεξ ηνμπμπμζήζεζξ ηαζ
αεθηζχζεζξ ζηδ δζδαζηαθία ημο. Απίζδξ, ηα απμηεθέζιαηα ηδξ αλζμθμβζηήξ
δζαδζηαζίαξ πνμζθένμοκ ακαηνμθμδυηδζδ, υπζ ιυκμ ζημοξ άιεζα
ειπθεηυιεκμοξ (εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ιαεδηέξ), αθθά ηαζ ζε υζμοξ έιιεζα ηα
αλζμπμζμφκ, βζα ηδ θήρδ απμθάζεςκ βζα ιεθθμκηζηέξ εκένβεζεξ (Εςκζηακηίκμο,
2007: 50-52, Θημθζμπμφθμο&Γμονβζχημο, 2008: 15-16, Μεηαθίδμο &
Λαπαειιακμοήθ, 2010: 183-185, Εαράθδξ & Πακζςηάηδξ, 2011: 29-30).
Κθμηθδνχκμκηαξ ηδκ εκυηδηα αοηή, παναηδνείηαζ υηζ, ιέζα απυ ηδκ
ακάδεζλδ ηςκ παζδαβςβζηχκ βκςνζζιάηςκ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηδξ επίδμζδξ ημο
ιαεδηή, δζαηνίκεηαζ μ παζδαβςβζηά επζεοιδηυξ ηδξ πνμζακαημθζζιυξ. Γ
ζφβπνμκδ ζπμθζηή πναβιαηζηυηδηα, ςζηυζμ, δεκ θαίκεηαζ κα εκανιμκίγεηαζ ιε
αοηυκ ημκ πνμζακαημθζζιυ, πένακ ημο βεβμκυημξ υηζ, δ εηπαίδεοζδ είκαζ ιζα
ημζκςκζηή δναζηδνζυηδηα ιε πμθθέξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ παναιέηνμοξ, ιε
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πμθθαπθμφξ πανάβμκηεξ επζννμήξ ηαζ ιε έκημκμ ημ ζημζπείμ ηδξ ακενχπζκδξ
ειπθμηήξ.
Νηδκ επυιεκδ εκυηδηα πανμοζζάγεηαζ δ παζδαβςβζηή δζάζηαζδ ηδξ
αλζμθμβζηή δζαδζηαζίαξ, ζοζηδιαημπμζδιέκδ ηαζ ιε έιθαζδ ζημ οπυ
πναβιάηεοζδ ακηζηείιεκμ.
1.3 Οηάδηα ηεο αμηνιφγεζεο
πςξ έπεζ ήδδ επζζδιακεεί, δ παζδαβςβζηή θεζημονβία εκοπάνπεζ ηαζ δζαηαηέπεζ
ηδ δζαδζηαζία ηδξ αλζμθυβδζδξ ζε υθεξ ηζξ ιμνθέξ ηαζ ζε υθα ηδξ ηα ζηάδζα ή
ημοθάπζζημκ αοηυ εεςνείηαζ ακαβηαίμ ζημ πθαίζζμ ηδξ εεςνδηζηήξ ηεηιδνίςζδξ.
Κ Εςκζηακηίκμο, ζπδιαημπμζχκηαξ ηδ δζαδζηαζία ηδξ αλζμθυβδζδξ ζημ ζφκμθμ
ηςκ πνμζακαημθζζιχκ ηδξ, πνμηείκεζ ηα ελήξ πέκηε ζηάδζα.
Νημ πνχημ ζηάδζμ πενζθαιαάκεηαζ μ πνμζδζμνζζιυξ ημο ηεκηνζημφ
δζδαηηζημφ ζηυπμο, ηςκ ηνζηδνίςκ ηαζ ηςκ πνμτπμεέζεςκ ηδξ αλζμθυβδζδξ, ιε
άθθα θυβζα ηζ επζδζχηεζ μ εηπαζδεοηζηυξ κα δζαπζζηχζεζ. Νε αοηή ηδκ πνχηδ θάζδ
πνμζδζμνίγεηαζ ημ εέια ημο βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο ηαζ μζ βεκζημί ηαζ εζδζημί
ζηυπμζ (Εςκζηακηίκμο, 2007: 49, δζαβν.3, 2010: 46, Θημθζμπμφθμο & Γμονβζχημο,
2008: 33). Γ άιεζδ ζφκδεζδ ηςκ ζηυπςκ ημο ιαεήιαημξ ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ
αλζμθυβδζδξ ηαείζηαηαζ ακαβηαία. Ώκ ηάπμζμξ ζηυπμξ αλίγεζ κα ζοιπενζθδθεεί
ζηδ δζδαζηαθία, αλίγεζ επίζδξ κα ζοιπενζθδθεεί ζηδκ ελέηαζδ ηαζ ημ ακηίζηνμθμ
(Slavin, 2007: 544). ξ εη ημφημο, μζ ζαθχξ πνμζδζμνζζιέκμζ ζηυπμζ ζοιαάθθμοκ
ζδιακηζηά ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα αθεκυξ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηαζ αθεηένμο ηδξ
ακαηνμθμδυηδζδξ.
Νημ επυιεκμ ζηάδζμ επζθέβεηαζ δ ηεπκζηή, ηα ενβαθεία ιε ηα μπμία εα βίκεζ δ
ζοθθμβή πθδνμθμνζχκ βζα κα δζαπζζηςεεί δ επίηεολδ ή ιδ ηςκ δζδαηηζηχκ
ζηυπςκ, ζηα μπμία πενζθαιαάκμκηαζ, μζ βναπηέξ ή πνμθμνζηέξ ελεηάζεζξ,
ενςηδιαημθυβζα, ηεζη, παναηήνδζδ η.ά. Νημ ηνίημ ζηάδζμ ακαθφμκηαζ ηαζ
ενιδκεφμκηαζ μζ πθδνμθμνίεξ, ακαθμνζηά ιε ημ δζδαηηζηυ ζηυπμ, ηα ηνζηήνζα ηαζ
ηζξ πνμτπμεέζεζξ αλζμθυβδζδξ. Ξμ ηέηανημ ζηάδζμ πενζθαιαάκεζ ηδκ έηθναζδ ηαζ
ηδκ απμηφπςζδ ημο απμηεθέζιαημξ ηδξ αλζμθυβδζδξ, δ μπμία βίκεηαζ ιε
πμζηίθμοξ ηνυπμοξ, πνμθμνζηά, βναπηά, ιε πενζβναθζηή αλζμθυβδζδ, ιε
ααειμθυβδζδ (Εςκζηακηίκμο, 2007: 49, δζαβν.3, 2010: 46, Θημθζμπμφθμο &
Γμονβζχημο, 2008: 33). Ξα παναπάκς ζηάδζα πανμοζζάγμκηαζ εηηεκχξ ζηδ
ζοκέπεζα ηδξ ενβαζίαξ.
Νημ πέιπημ ηαζ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ πναβιαημπμζείηαζ δ ακαηνμθμδυηδζδ ηαζ
δ θήρδ εκζζποηζηχκ ηαζ δζμνεςηζηχκ δζδαηηζηχκ-παζδαβςβζηχκ ιέηνςκ. Νηδκ
ενβαζία ημοξ μζ Hattieηαζ Timperley (2007) ημκίγμοκ ηδ δφκαιδ πμο έπεζ δ
ακαηνμθμδυηδζδ βζα ηδκ πνμαβςβή ηδξ ιάεδζδξ. Οπμζηδνίγμοκ, επίζδξ, υηζ βζα
κα είκαζ απμηεθεζιαηζηή δ ακαηνμθμδμηζηή δζαδζηαζία μ εηπαζδεοηζηυξ ή μ
ιαεδηήξ πνέπεζ κα απακηάεζ ζε ηνία ααζζηά ενςηήιαηα: Λμο ηαηεοεφκμιαζ;
(Λμζμζ είκαζ μζ ζηυπμζ;) Λχξ εα θεάζς ζημοξ ζηυπμοξ; Ξζ πνέπεζ κα ηάκς ζηδ
ζοκέπεζα βζα κα έπς ιεβαθφηενδ πνυμδμ; Απζζδιαίκμοκ, υιςξ, υηζ δ
ακαηνμθμδυηδζδ πμο πανέπεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ πνέπεζ κα είκαζ ζε ηαηάθθδθμ
επίπεδμ βζα κα είκαζ απμηεθεζιαηζηή (2007: 85-87).
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2. Περληθέο αμηνιφγεζεο
Κζ ηεπκζηέξ αλζμθυβδζδξ είκαζ μ εζδζηυηενμξ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ εθανιυγεηαζ
ζηδκ πνάλδ δ ιέεμδμξ ηδξ αλζμθυβδζδξ (Θημθζμπμφθμο & Γμονβζχημο, 2008: 37)
ηαζ ζοκανηχκηαζ άιεζα ιε ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά, ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ημ
πενζεπυιεκμ ημο βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο. Απζπθέμκ, ζοκδέμκηαζ ιε ααζζηέξ
μνβακςηζηέξ – επζημζκςκζαηέξ πενζζηάζεζξ πμο δζαζθαθίγμοκ ημ παζδαβςβζηυ
πενζεπυιεκμ ηδξ αλζμθυβδζδξ (Εςκζηακηίκμο, 2002: 43).
Νπεηζηά, ζδιεζχκεηαζ υηζ, μζ ηεπκζηέξ αλζμθυβδζδξ δζαηνίκμκηαζ ζε
παναδμζζαηέξ ηαζ ζε εκαθθαηηζηέξ. Κζ ηεθεοηαίεξ παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ
αλζμπμίδζδ κέςκ ιεευδςκ ηαζ ενβαθείςκ, ιε ζημπυ ηδ αεθηίςζδ ηδξ ιαεδηζηήξ
επίδμζδξ, εκχ μζ παναδμζζαηέξ ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ηδ βκςζηζηή εημζιυηδηα
ημο ιαεδηή ηαζ είκαζ βναπηέξ ή πνμθμνζηέξ ελεηάζεζξ ιε ενςηήζεζξ ζοκήεςξ
ελεηαζζμηεκηνζημφ πνμζακαημθζζιμφ, ενςηήζεζξ εθεφεενδξ ακάπηολδξ εκυξ
εέιαημξ, απμικδιυκεοζδξ ηαζ έπμοκ απμζπαζιαηζηυ παναηηήνα (Εςκζηακηίκμο,
2002: 44).
Κ παναδμζζαηυξ ηνυπμξ ελέηαζδξ έπεζ ηα ελήξ ηονίανπα βκςνίζιαηα: α) ηδ
πνήζδ ενςηήζεςκ ακάπηολδξ εκυξ εέιαημξ ςξ ααζζηυ ηαζ ζοπκά ιμκαδζηυ ιέζμ
ελέηαζδξ ηδξ επίδμζδξ ηςκ ιαεδηχκ, α) ηδ ιεβάθδ ζδιαζία πμο απμδίδεηαζ ζηδ
ζηείνα απμικδιυκεοζδ έημζιςκ βκχζεςκ απυ ηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα ηαζ ηζξ
«παναδυζεζξ» ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ β) ηδ ζοπκή πνήζδ ιειμκςιέκςκ ηαζ
απμζπαζιαηζηχκ βναπηχκ ή πνμθμνζηχκ ελεηάζεςκ (Εαζζςηάηδξ, 2001: 49,
Εςκζηακηίκμο, 2000: 79, Εςκζηακηίκμο, 2002: 44, Ξαναηυνδ-Ξζαθηαηίδμο, 2009:
68). Απζπθέμκ, ιε ημ παναδμζζαηυ ζφζηδια αλζμθυβδζδξ, υπςξ αοηυ εθανιυγεηαζ
ζηδ πχνα ιαξ, αλζμθμβείηαζ δ επίδμζδ ζε βναπηέξ ηαζ πνμθμνζηέξ δμηζιαζίεξ ηαζ
εθάπζζηα ζοκοπμθμβίγμκηαζ ζημζπεία, υπςξ ημ ανπζηυ επίπεδμ βκχζεςκ ημο
ιαεδηή, ημ ημζκςκζημ-μζημκμιζηυ επίπεδμ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο, δ πνμζπάεεζα πμο
ηαηααάθθεζ, δ ζοκέπεζά ημο, δ ζοκμθζηή ημο δναζηδνζυηδηα ζηδ ζπμθζηή γςή
(ΐανζαιίδμο ηαζ Μέξ, 2007: 1).
Κζ εκαθθαηηζηέξ ηεπκζηέξ ζημπεφμοκ ζηδ δζενεφκδζδ ημο βκςζηζημφ
απμηεθέζιαημξ, αθθά ηαοηυπνμκα δίκμοκ έιθαζδ ηονίςξ ζηδκ ζηακυηδηα
δζαπείνζζδξ ηδξ βκχζδξ ηαζ ζηδκ πμθθαπθή εθανιμβή ηαζ πνδζζιμπμίδζή ηδξ.
Νοβπνυκςξ ακαδεζηκφμοκ ηζξ επζημζκςκζαηέξ δελζυηδηεξ ηαζ ηδ «ιαεδζζαηή»
ηαοηυηδηα ηάεε ιαεδηή (Εςκζηακηίκμο, 2002: 44). Ακαθθαηηζημί ηνυπμζ
αλζμθυβδζδξ ηδξ ιαεδηζηήξ επίδμζδξ εθανιυζηδηακ ιε ζηυπμ κα ανεεεί έκαξ
ηαηαθθδθυηενμξ ηνυπμξ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ζηακμηήηςκ ημο ιαεδηή, δζυηζ μ
ίδζμξ ηνυπμξ δεκ είκαζ ηαηάθθδθμξ βζα υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ. Γ ηάζδ πμο επζηναηεί
δζεεκχξ ζηδκ αλζμθυβδζδ δίκεζ έιθαζδ ζε έκα πθαίζζμ απμηεθμφιεκμ απυ
ηαεδιενζκέξ, αοεεκηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ πνμαθήιαηα πμο έπμοκ κυδια βζα ηα
παζδζά ηαζ υπζ ζε πνμεπζθεβιέκα, απυ ημοξ εκήθζηεξ ενβαθεία ή απακηήζεζξ
(Ξαναηυνδ-Ξζαθηαηίδμο, 2003: 62 & 158).
Νηζξ εκαθθαηηζηέξ ηεπκζηέξ αλζμθυβδζδξ, μζ μπμίεξ πνμηείκμκηαζ ηαζ ζημ
ΔΑΛΛΝ (ΟΛΑΛΘ-Λ.Δ., 2002: 18), πενζθαιαάκμκηαζ μ διζ-δμιδιέκμξ δοκαιζηυξ
δζάθμβμξ ιεηαλφ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία, μζ ζοκεεηζηέξ
δδιζμονβζηέξ – δζενεοκδηζηέξ ενβαζίεξ (projects), δ ζοζηδιαηζηή παναηήνδζδ, ημ
αημιζηυ δεθηίμ (portfolio), δ αοημαλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ, δ αλζμθυβδζδ απυ
ημοξ ζοιιαεδηέξ ηαεχξ ηαζ μ ζοκδοαζιυξ δζαθμνεηζηχκ ηεπκζηχκ (π.π. ηεζη ηαζ
πνμθμνζηή ελέηαζδ) (Εςκζηακηίκμο, 2002: 44).
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Αζδζηυηενα, βζα ημ ιάεδια ηδξ Γθχζζαξ, ζφιθςκα ιε ημκ Πανίζδ (2006),
ζδιεζχκεηαζ υηζ, υηακ μζ εκαθθαηηζηέξ ηεπκζηέξ εθανιυγμκηαζ ζςζηά: α)
Ώκαδεζηκφμοκ ηδκ επζκμδηζηυηδηα ηςκ ιαεδηχκ, πνμηεζιέκμο κα εθανιυζμοκ ζε
αοεεκηζηέξ ηαηαζηάζεζξ υζα έιαεακ ζημ ζπμθείμ, α) Αθέβπμοκ ηδ ζοβηνάηδζδ
ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ ημοξ ζοζπεηζζιμφξ δεδμιέκςκ, β) Εαεζζημφκ ηζξ
δζαδζηαζίεξ αλζμθυβδζδξ ηηήια ηςκ ιαεδηχκ, δ) Ώκηαπμηνίκμκηαζ ιε εοεθζλία
ζηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ πενίζηαζδξ, ε) Ώκαπηφζζμοκ ηζξ ιεηαβκςζηζηέξ δελζυηδηεξ
ηαζ ηζξ δελζυηδηεξ βεκίηεοζδξ ηαζ πναηηζηήξ εθανιμβήξ.
ζηυζμ, μ Εςκζηακηίκμο επζζδιαίκεζ υηζ δ άπμρδ αοηή δε ζδιαίκεζ
ηαεμθζηή απυννζρδ ηςκ παναδμζζαηχκ ηεπκζηχκ, ζίβμονα υιςξ ζδιαημδμηεί
ηδκ ακαβηαζυηδηα πενζμνζζιμφ ημοξ ζε ιζηνυ πμζμζηυ ημο ζοκυθμο ηςκ
εθανιμζιέκςκ ηεπκζηχκ (2002: 44). Νοιπθδνςιαηζηά ζηδκ άπμρδ αοηή, μ
Πανίζδξ ακαθένεζ παναηηδνζζηζηά υηζ δ εθανιμβή ζηδ δζδαηηζηή πνάλδ ηςκ
εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ αλζμθυβδζδξ ηδξ ιάεδζδξ πνμζηνμφεζ ζε ιζα πμζηζθία
πνμαθδιάηςκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ίδζα ηδκ εηπαζδεοηζηή πναβιαηζηυηδηα ζηδ
πχνα ιαξ (Πανίζδξ, 2010: 289).
2.1 Περληθέο αμηνιφγεζεο: εξεπλεηηθά επξήκαηα
Ώπυ ηδ ιεθέηδ ζπεηζηχκ ενεοκχκ ακαδεζηκφεηαζ δ ηάζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ
εθανιμβή ηαηά ηφνζμ θυβμ παναδμζζαηχκ ιεευδςκ αλζμθυβδζδξ ημο ιαεδηή.
Εαηά ζοκέπεζα, ηαζ εκχ ζε εεςνδηζηυ επίπεδμ οπάνπεζ εεηζηή ζηάζδ ζηδκ
εθανιμβή εκαθθαηηζηχκ ηεπκζηχκ, ηεθζηά ζηδκ πνάλδ οπάνπεζ ζδιακηζηή
δζαθμνμπμίδζδ. Ώοηή δ δζαπίζηςζδ επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ηδκ πζμ πνυζθαηδ
ένεοκα ιεβάθδξ ηθίιαηαξ ημο Λαζδαβςβζημφ Δκζηζημφημο, ζφιθςκα ιε ηα
εονήιαηα ηδξ μπμίαξ, μζ εηπαζδεοηζημί θαίκεηαζ υηζ αλζμπμζμφκ ηονίςξ
παναδμζζαηέξ ηεπκζηέξ αλζμθυβδζδξ. Ηεβάθα πμζμζηά πνμηίιδζδξ ειθακίγμοκ μζ
πνμθμνζηέξ ελεηάζεζξ (91%), υπςξ επίζδξ ηαζ μζ βναπηέξ ελεηάζεζξ δζαθμνεηζημφ
είδμοξ (89% αοημζπέδζα ηεζη ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ 83% ενβαζίεξ ιαεδηχκ),
(Ηαονμιάηδξ, Βμοβακέθδ, Φνοδά & Ζμοηά, 2008: 245). Νε ζοιθςκία ιε ηα
παναπάκς εονήιαηα ανίζημκηαζ ηαζ ηα δεδμιέκα ηςκ ενεοκχκ ηδξ
Ώββεθμπμφθμο (2004), ημο Ηακςθάημο (2012) ηαζ ημο Ηαονμιάηδ (1996) ιε ηδκ
πνμθμνζηή ηαζ ηδ βναπηή ελέηαζδ, ηα αοημζπέδζα ηεζη ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηζξ
βναπηέξ ενβαζίεξ ηςκ ιαεδηχκ κα ανίζημκηαζ ζηζξ πνχηεξ πνμηζιήζεζξ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ αλζμθυβδζδξ ηδξ ζπμθζηήξ επίδμζδξ
(Ώββεθμπμφθμο, 2004: 57, Ηακςθάημξ, 2012: 104, Mavrommati, 1996: 261).
Απζπθέμκ, ζδιακηζηυ ενεοκδηζηυ δεδμιέκμ ιε εονεία εθανιμβή ζηδκ
ηαεδιενζκή εηπαζδεοηζηή πνάλδ απμηεθεί δ άηοπδ παναηήνδζδ ςξ ηεπκζηή
αλζμθυβδζδξ ημο ιαεδηή, υπςξ δδθχκμοκ μζ ιζζμί πενίπμο απυ ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ πμο ζοιιεηείπακ ζηζξ ένεοκεξ (Ηακςθάημξ, 2012: 104,
Mavrommati, 1996: 261, Ηαονμιάηδξ, Βμοβακέθδ, Φνοδά & Ζμοηά, 2008: 245247). Κζ ηεπκζηέξ ηδξ αοημαλζμθυβδζδξ ηαζ ηδξ εηενμαλζμθυβδζδξ ζοπκά
ζοκδοάγμκηαζ ιε ηδκ Εθίιαηα Δζαααειζζιέκςκ Ενζηδνίςκ/Μμοιπνίηα, ημ Φάηεθμ
Ανβαζζχκ ημο Ηαεδηή/Portfolio ηαζ ιε ηζξ Νοκεεηζηέξ Ανβαζίεξ/project.
Ώκαθμνζηά ιε ηδ νμοιπνίηα ζδιεζχκεηαζ υηζ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ
απμηεθεί ηδκ πζμ ζηαεενή ηαζ ζοκάια ηδκ πζμ δδιμθζθή ηεπκζηή αλζμθυβδζδξ ηδξ
επίδμζδξ ηςκ ιαεδηχκ. Γ αλζμπμίδζδ ηδξ ηεπκζηήξ αλζμθυβδζδξ ιε νμοιπνίηα
ζημπεφεζ ζηδκ απμηίιδζδ εκυξ ιεβάθμο θάζιαημξ βκχζεςκ, δελζμηήηςκ,
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ζηακμηήηςκ ζε πμζηίθα ιαεδζζαηά ακηζηείιεκα. Ώοηή δ άπμρδ επζαεααζχκεηαζ
απυ ηδκ μθμέκα αολακυιεκδ αζαθζμβναθία βζα ηδκ εθανιμβή ηαζ αλζμπμίδζή ημοξ
ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ (Arter & McTighe, 2001, Elliott 2003, Hafner
& Hafner, 2003, Buzetto-More & Alade, 2006, Blommel & Abate, 2007, Andrade &
Valtcheva, 2009, Arter & Chappuis, 2009, υπςξ ακαθένεηαζ ζημ: Λεηνμπμφθμο,
ΐαζζθζημπμφθμο & Μεηάθδξ: 197-198). Γ εθθδκζηή αζαθζμβναθία, ςζηυζμ, δεκ
επζαεααζχκεζ ημ παναπάκς εφνδια (Ώθελίμο, 2014:117-118).
Λμθφ δζαδεδμιέκδ πθέμκ, είκαζ δ αλζμθυβδζδ αάζεζ θαηέθμο (Ώημιζηυξ
Φάηεθμξ Ηαεδηή/Portfolio) ή αθθζχξ αοεεκηζηή αλζμθυβδζδ (Ώναακίηδξ, 2007:
177, Θημθζμπμφθμο & Γμονβζχημο, 2008: 183, Ξαναηυνδ-Ξζαθηαηίδμο, 2009: 8788) ζηυζμ, αοηή δ ηεπκζηή δεκ απμηεθεί ζοζηδιαηζηυ ενβαθείμ αλζμθυβδζδξ ημο
ιαεδηή, ημοθάπζζημκ, ζηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα. Λανάθθδθα, παναπάκς
απυ ημοξ ιζζμφξ πνδζζιμπμζμφκ έκακ θάηεθμ ςξ ανπείμ ιαεδηζηχκ ενβαζζχκ,
πςνίξ
κα
ηάκμοκ
ζοζηδιαηζηή
πνήζδ
ημο
ζημκ
ημιέα
ηδξ
αλζμθυβδζδξ(ΐανζαιίδμο&Μεξ, 2007: 8).
Δζαθαίκεηαζ, θμζπυκ, απυ ηα πμνίζιαηα ζπεηζηχκ ενεοκχκ υηζ ζηδκ
ηαεδιενζκή εηπαζδεοηζηή πνάλδ μζ εηπαζδεοηζημί πνμηζιμφκ ηαζ εθανιυγμοκ
ηαηά ηφνζμ θυβμ παναδμζζαηέξ ηεπκζηέξ, ςζηυζμ οπάνπεζ ηαζ ιζα εεηζηή ζηάζδ
ζηζξ εκαθθαηηζηέξ ηεπκζηέξ, ζε εεςνδηζηυ ημοθάπζζημκ επίπεδμ. Λανάθθδθα, απυ
μνζζιέκεξ εθανιμβέξ εκαθθαηηζηχκ ηεπκζηχκ δζαπζζηχκμκηαζ ζδιακηζηά εεηζηά
απμηεθέζιαηα, ακαδεζηκφμκηαζ ηα πθεμκεηηήιαηά ημοξ ηαζ δ ζδιαζία ημοξ βζα ηδ
ιαεδζζαηή δζαδζηαζία.








3. Οθνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο
πςξ έπεζ ήδδ ζδιεζςεεί ημ πανυκ άνενμ απμηεθεί ηιήια εονφηενδξ ιεθέηδξ
ακαθμνζηά ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ιαεδηή ααζζηυξ ζημπυξ ηδξ μπμίαξ ήηακ κα
δζενεοκδεμφκ μζ δζαδζηαζίεξ αλζμθυβδζδξ ηδξ επίδμζδξ ημο ιαεδηή ζημ ιάεδια
ηδξ Γθχζζαξ ζημ Δδιμηζηυ Νπμθείμ.
Κνζζιέκμζ εζδζημί ζηυπμζ ηδξ ένεοκαξ:
Θα δζαπζζηςεεί δ παζδαβςβζηή θεζημονβία ηδξ αλζμθμβζηήξ δζαδζηαζίαξ.
Θα ηαηαβναθμφκ μζ ιμνθέξ, μζ ηεπκζηέξ ηαζ ηα ενβαθεία αλζμθυβδζδξ ηδξ
επίδμζδξ ημο ιαεδηή, υπςξ επίζδξ κα δζενεοκδεεί δ ζοπκυηδηα αλζμπμίδζήξ
ημοξ.
Θα δζενεοκδεεί δ δζαδζηαζία ακαηνμθμδυηδζδξ ημο ιαεδηή.
Θα δζενεοκδεεί μ ααειυξ ζοιιεημπήξ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ αλζμθμβζηή δζαδζηαζία.
Θα δζενεοκδεεί δ ειθάκζζδ ακηαβςκζζηζημφ ηθίιαημξ ιέζα απυ ηζξ πναηηζηέξ
αλζμθυβδζδξ ημο ιαεδηή.
3.1 Ιεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Γζα ηδ δζενεφκδζδ ηςκ ενεοκδηζηχκ ενςηδιάηςκ ηδξ ιεθέηδξ αημθμοεήεδηε
πμζμηζηή ένεοκα, ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα δ ιέεμδμξ ηδξ ιεθέηδξ πενίπηςζδξ. Ξμ
δείβια ηδξ ένεοκαξ απμηέθεζακ μζ 24 ιαεδηέξ ηαζ μ εηπαζδεοηζηυξ ηδξ πέιπηδξ
ηάλδξ 12/εέζζμο αζηζημφ Δδιμηζημφ Νπμθείμο ημο Θμιμφ Δςακκίκςκ (αμθζηή
δεζβιαημθδρία).
ξ ααζζηυ ιεεμδμθμβζηυ ενβαθείμ βζα ηδ ζοθθμβή δεδμιέκςκ επζθέπεδηε δ
ηεπκζηή ηδξ άιεζδξ, ζοζηδιαηζηήξ ηαζ ζοιιεημπζηήξ παναηήνδζδξ. Γζα ημκ ζημπυ
ηδξ ένεοκαξ δδιζμονβήεδηε ιζα Εθείδα Λαναηήνδζδξ, ζηδκ μπμία ειπενζέπμκηαζ
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ηαηδβμνζμπμζδιέκεξ μζ πναηηζηέξ αλζμθυβδζδξ, ηαεχξ ηαζ ααζζηέξ πηοπέξ ηδξ
αλζμθμβζηήξ δζαδζηαζίαξ. Γ ηεθζηή ιμνθή ηδξ Εθείδαξ ζοιπενζθαιαάκεζ δέηα
ηαηδβμνίεξ ακηζηεζιέκςκ παναηήνδζδξ ηαζ δ ηάεε ηαηδβμνία ειπθμοηίζηδηε ιε
οπμηαηδβμνίεξ. Γ ηαηαβναθή πναβιαημπμζείηαζ ηάεε πέκηε θεπηά ηαηά ηδ
δζάνηεζα εκυξ δζδαηηζημφ δίςνμο.
Απζπθέμκ, ενβαθεία βζα ηδ ζοθθμβή δεδμιέκςκ, ηα μπμία θεζημφνβδζακ
ζοιπθδνςιαηζηά ζηδκ ένεοκα (βζα ηδκ απμεήηεοζδ ηαζ επακελέηαζδ ηςκ
δεδμιέκςκ πμο ζοθθέπεδηακ), ήηακ δ δπμβνάθδζδ ηςκ δζδαηηζηχκ ςνχκ πμο
παναηδνήεδηακ, ηαεχξ ηαζ δ διζδμιδιέκδ ζοκέκηεολδ ιε ημκ εηπαζδεοηζηυ ηδξ
ηάλδξ. Γζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ αλζμπζζηίαξ ζοθθμβήξ ηςκ δεδμιέκςκ, οπήνπακ
ηαοηυπνμκα δφμ παναηδνδηέξ ζημ πεδίμ. Ξέθμξ, βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ
εβηονυηδηαξ, δζελήπεδ πζθμηζηή ένεοκα –δφμ παναηδνήζεςκ- ιε ζημπυ ηδ
δζαπίζηςζδ δζαηνζηυηδηαξ, ζαθήκεζαξ ηαζ ηαηαθθδθυηδηαξ ηςκ ηαηδβμνζχκ
παναηήνδζδξ ζε ζοκάθεζα ιε ημ ζημπυ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ ένεοκαξ
(Cohen&Manion&Morrison, 2008: 220).
3.2 Οπδήηεζε επί ησλ επξεκάησλ
Γ πανμφζα εκυηδηα αθζενχκεηαζ ζηδ ζογήηδζδ επί ηςκ εονδιάηςκ ηδξ ένεοκαξ,
ζηδ ζοζπέηζζή ημοξ ιε απμηεθέζιαηα απυ ζοκαθείξ ένεοκεξ ηαζ ιε ημ εεςνδηζηυ
πθαίζζμ. ξ εη ημφημο ηα δεδμιέκα πνμένπμκηαζ ηαζ απυ ένεοκεξ πμο ιεθεημφκ
εονφηενα ημ πεδίμ ηδξ αλζμθυβδζδξ ημο ιαεδηή.
Γλαιιαθηηθέο Περληθέο Αμηνιφγεζεο
Ώπυ ηα πμνίζιαηα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ακαδεζηκφεηαζ δ αλζμπμίδζδ ηςκ
εκαθθαηηζηχκ ηεπκζηχκ αλζμθυβδζδξ ζε ιεβάθμ ααειυ. Νδιακηζηή, επίζδξ,
δζαπίζηςζδ απμηεθεί δ εκαθθαηηζηή πνμζέββζζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζε
έκα εονφηενμ πθαίζζμ. Ηε άθθα θυβζα, παναηδνήεδηε δ ζοπκή πνήζδ
παναδμζζαηχκ ηεπκζηχκ αλζμθυβδζδξ ζε ιεβάθμ ααειυ, εζδζηά ζηδκ αλζμθυβδζδ
ημο βναπημφ θυβμο (14,65% ), ζε ζοκδοαζιυ, υιςξ, πάκηα ιε εκαθθαηηζηέξ
ηεπκζηέξ (5,62%), βεβμκυξ ημ μπμίμ θάκδηε κα θεζημονβεί απμηεθεζιαηζηά ςξ
πνμξ ηδκ επίηεολδ ηςκ πνμηαεμνζζιέκςκ ζηυπςκ, αθθά ηαζ ςξ πνμξ ηδκ
ακαηνμθμδυηδζδ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηςκ ιαεδηχκ. πςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, δ
απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ζοκδοαζιμφ εκαθθαηηζηχκ ιε παναδμζζαηέξ ηεπκζηέξ
οπμζηδνίγεηαζ ηαζ απυ άθθμοξ ενεοκδηέξ (Ώναακίηδξ, 2007, ΐανζαιίδμο & Μεξ,
2007: 19-21, Εμοθμοιπανίηζδ & Ηαηζαββμφναξ, 2004: 55-83, Ηακςθάημξ, 2012:
104).
Νδιακηζηυ εφνδια ζε αοηή ηδκ ηαηδβμνία απμηεθεί δ ηαηαβναθή ηδξ
αλζμθυβδζδξ βναπημφ θυβμο πνμθμνζηά, ιε ζοκδοαζιυ εηενμαλζμθυβδζδξ,
αοημαλζμθυβδζδξ ηαζ ιε παζπκίδζ νυθςκ, υπςξ επίζδξ ηαζ ιε ηδ ιμνθή
δζαβςκζζιμφ ιε εζδζηυ θμβζζιζηυ ηαζ αλζμπμίδζδ ΞΛΑ. Ώλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ απυ
ηδκ παναηήνδζδ ζηδκ ηάλδ έβζκε θακενή δ ελμζηείςζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ηέημζμο
είδμοξ πναηηζηέξ, βεβμκυξ ημ μπμίμ θεζημφνβδζε ηαηαθοηζηά ζηδκ μιαθή
εθανιμβή ημοξ. Γ αλζμπμίδζδ ηδξ δναιαημπμίδζδξ ζημ ιάεδια ηδξ Γθχζζαξ
ηαηαβνάθδηε ηαζ ζηδκ ένεοκα ηςκ Θηίκα, Ιακευπμοθμο ηαζ Ξζαηζνίδμο, ιε
πμζμζηυ ειθάκζζδξ 20,5% (2006: 360).
Ηεθεηχκηαξ ηα ενεοκδηζηά εονήιαηα ημ εκδζαθένμκ εζηζάγεηαζ ζηδ ζοπκή
αλζμπμίδζδ ηςκ ηεπκζηχκ ηδξ εηενμαλζμθυβδζδξ ηαζ ηδξ αοημαλζμθυβδζδξ ζε
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μιάδεξ ενβαζίαξ. Κ εηπαζδεοηζηυξ ηδξ ηάλδξ δήθςζε υηζ πνδζζιμπμζεί ζοπκά
δζμιαδζηή ηαζ μιαδζηή αοημαλζμθυβδζδ ιε θφθθα ενβαζίαξ ηαζ ζε αοηή ηδ
δζαδζηαζία πνμζεέηεζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ
ιαεδηέξ.Γ παναπάκς εέζδ ανίζηεηαζ ζε ζοιθςκία ιε ηδ βεκζηυηενδ εεηζηή
ζηάζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ςξ πνμξ ηδκ εθανιμβή ηδξ αοημαλζμθυβδζδξ ηαζ ηδκ
αλζμπμίδζή ηδξ ζηδκ ηαεδιενζκή πνάλδ (30,3% Ώθελίμο, 2014: 117, 43,8%
Ώνβονμπμφθμο, Εααμοηυπμοθμξ & Λαημφκα, 2010: 318, 48% Ηακςθάημξ, 2012:
107).
Λζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ δ ηεπκζηή ηδξ εηενμαλζμθυβδζδξ
ζημ ιάεδια ηδξ βθχζζαξ παναηδνήεδηε 22 θμνέξ ηαζ ηδξ αοημαλζμθυβδζδξ 10,
ζε δέηα δζδαηηζηέξ χνεξ. Γ ζοπκή ηαζ ζοκδοαζηζηή πνήζδ ηςκ ηεπκζηχκ ηδξ
«εηενμαλζμθυβδζδξ» ηαζ ηδξ «αοημαλζμθυβδζδξ» εκημπίζηδηε ηονίςξ ζηδκ
αλζμθυβδζδ ηδξ μνεμβναθίαξ, ηςκ επακαθθδπηζηχκ ηεζη, αθθά ηαζ ζηδκ
πνμθμνζηή αλζμθυβδζδ ηςκ βναπηχκ ηεζιέκςκ ηςκ ιαεδηχκ. Ώπυ ηα ειπεζνζηά
δεδμιέκα δζαπζζηχκεηαζ, επίζδξ, υηζ ιυκμ ζε ιία παναηήνδζδ δεκ ηαηαβνάθδηε
δ δζαδζηαζία ηδξ «εηενμαλζμθυβδζδξ», ζοιπεναίκμκηαξ υηζ βζα ημκ ζοβηεηνζιέκμ
εηπαζδεοηζηυ απμηεθεί «ηαεδιενζκή αλζμθμβζηή πναηηζηή».ζηυζμ, ζε πανυιμζα
ένεοκα ηςκ Θηίκα, Ιακευπμοθμο ηαζ Ξζαηζνίδμο, (2006: 364), δζαπζζηχκεηαζ
ζδιακηζηή δζαθμνμπμίδζδ ζηα ενεοκδηζηά πμνίζιαηα. Ξμ 30,9% ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα δήθςζακ υηζ οζμεεημφκ ηδκ
αοημαλζμθυβδζδ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ μνεμβναθίαξ, αθθά δ παναηήνδζδ ζηδκ ηάλδ
ζηδκ ίδζα ένεοκα απμηαθφπηεζ υηζ ιυκμ ημ 17,9 % ηςκ εηπαζδεοηζηχκ αλζμθμβεί
ηεθζηά ηδκ επίδμζδ ημο ιαεδηή ζηδκ μνεμβναθία ιε αοημαλζμθυβδζδ, εκχ μζ
εηπαζδεοηζημί δήθςζακ υηζ πνμηζιμφκ ηδκ εηενμαλζμθυβδζδ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ
μνεμβναθίαξ ζε πμζμζηυ 19%, ημ μπμίμ, υιςξ, δεκ δζαπζζηχεδηε ηαηά ηδκ
παναηήνδζδ ζηδκ ηάλδ (2006: 364).
Απίζδξ, απυ ηα εονήιαηα αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ δζαπζζηχεδηε δ ζοπκυηενδ
πνήζδ ηδξ εηενμαλζμθυβδζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ αοημαλζμθυβδζδ, εκχ ιζηνυηενδ
απήπδζδ θαίκεηαζ κα έπεζ δ ζοβηεηνζιέκδ ηεπκζηή ζηζξ ένεοκεξ ηςκ
Ώνβονμπμφθμο, Εααμοηυπμοθμξ & Λαημφκα (2010: 318) ημο Ηακςθάημο (2012:
107), ηαζ ηδξ Ώθελίμο (2014: 117).
Λανάθθδθα, δ ηαηδβμνία, δ μπμία ακαθένεηαζ ζηδκ εκενβυ ζοιιεημπή ηςκ
ιαεδηχκ ζηδκ αλζμθμβζηή δζαδζηαζία ηαηαβνάθδηε 48 θμνέξ ζε δέηα δζδαηηζηέξ
χνεξ. Γ ζδιαζία ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ αλζμθμβζηή δζαδζηαζία ηαζ δ
ζοιαμθή ηδξ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ ιαεδηζηή επίδμζδξ επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ηα
εονήιαηα ηδξ ένεοκαξ ηςκ Stiggins ηαζ Chappuis (2005: 11-18).
Νε ακηίεεζδ ιε ημ ιεβάθμ ααειυ αλζμπμίδζδξ ηςκ παναπάκς εκαθθαηηζηχκ
ηεπκζηχκ, δ ηεπκζηή αλζμθυβδζδξ ιε «portfolio» ηαηαβνάθδηε ιυκμ ιία θμνά, ακ
ηαζ μ εηπαζδεοηζηυξ ακέθενε υηζ αλζμπμζεί ημ portfolio ηαε‘ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ
πνμκζάξ.ζηυζμ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ μζ εεςνδηζηέξ ιεθέηεξ πανμοζζάγμοκ ηδκ
αλζμθυβδζδ αάζεζ θαηέθμο ςξ δζαδεδμιέκδ πθέμκ αλζμθμβζηή πναηηζηή
(Ώναακίηδξ, 2007: 177, Θημθζμπμφθμο & Γμονβζχημο, 2008: 183, ΞαναηυνδΞζαθηαηίδμο, 2009: 87-88), δεκ θαίκεηαζ κα απμηεθεί ζοζηδιαηζηυ ενβαθείμ
αλζμθυβδζδξ ημο ιαεδηή, ημοθάπζζημκ ζηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα.
Απζπθέμκ, δ αλζμθυβδζδ ιε Εθίιαηα Δζαααειζζιέκςκ Ενζηδνίςκ/νμοιπνίηα
δεκ ειθακίγεζ ηαιία ηαηαβναθή ηαηά ηδκ παναηήνδζδ ζηδκ ηάλδ. Γ εθθδκζηή
αζαθζμβναθία επζαεααζχκεζ ημ παναπάκς εφνδια, (Ώθελίμο, 2014:117-118). Νε
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ακηίεεζδ ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ εφνδια, απυ ηδκ ακαεεχνδζδ ηδξ δζεεκμφξ
αζαθζμβναθίαξ πνμηφπηεζ υηζ «δ νμοιπνίηα» ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ απμηεθεί ηδκ
πζμ ζηαεενή ηαζ ζοκάια ηδκ πζμ δδιμθζθή ηεπκζηή αλζμθυβδζδξ ηδξ επίδμζδξ ηςκ
ιαεδηχκ, ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ (Arter & McTighe, 2001, Elliott
2003, Hafner & Hafner, 2003, Buzetto-More & Alade, 2006, Blommel & Abate, 2007,
Andrade & Valtcheva, 2009, Arter & Chappuis, 2009, υπςξ ακαθένεηαζ ζημ:
Λεηνμπμφθμο, ΐαζζθζημπμφθμο & Μεηάθδξ: 197-198).
Νοιπεναζιαηζηά, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα ενεοκδηζηά πμνίζιαηα ηδξ
πανμφζαξ εειαηζηήξ ηαηδβμνίαξ, δζαπζζηχκεηαζ υηζ δ ζοκδοαζηζηή εθανιμβή
παναδμζζαηχκ ηαζ εκαθθαηηζηχκ ηεπκζηχκ αλζμθυβδζδξ ζημ ιάεδια ηδξ
Γθχζζαξ, απμηεθεί ηαεδιενζκή πναηηζηή ημο ζοβηεηνζιέκμο εηπαζδεοηζημφ.
Απίζδξ, δζαηνίκεηαζ δ πνυεεζδ ημο εηπαζδεοηζημφ κα ειπθέλεζ εκενβά ημοξ
ιαεδηέξ ζηδκ αλζμθμβζηή δζαδζηαζία. Λανάθθδθα, δ ενβαζία ζε μιάδεξ, δ ζοπκή
αλζμπμίδζδ ΞΛΑ, υπςξ επίζδξ ηαζ δ ηαηάθθδθδ πνήζδ πμζηίθςκ
μπηζημαημοζηζηχκ ιέζςκ, απμηεθμφκ πανάβμκηεξ, μζ μπμίμζ ζοιαάθθμοκ εεηζηά
ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ αλζμθμβζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ζηδκ
επίηεολδ ηςκ παζδαβςβζηχκ ζημπχκ ηδξ.
3.3 Οπκπεξάζκαηα
Ξα ζοιπενάζιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ ζογήηδζδ επί ηςκ εονδιάηςκ ηδξ
ένεοκαξ είκαζ ηα ελήξ:
Ώκαθμνζηά ιε ηζξ ηεπκζηέξ αλζμθυβδζδξ ηδξ ιαεδηζηήξ επίδμζδξ, μ
εηπαζδεοηζηυξ εθανιυγεζ ζοκδοαζηζηά παναδμζζαηέξ ηαζ εκαθθαηηζηέξ ηεπκζηέξ
ζημ ιάεδια ηδξ Γθχζζαξ. ζηυζμ, ακ ηαζ μζ παναδμζζαηέξ ηεπκζηέξ αλζμθυβδζδξ
εθανιυγμκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ, δεκ αλζμπμζμφκηαζ ιειμκςιέκα αθθά
πνμζεββίγμκηαζ ιε εκαθθαηηζηέξ πναηηζηέξ. Έιθαζδ δίκεηαζ ηονίςξ ζηδκ
αλζμθυβδζδ ημο βναπημφ θυβμο ζε ζπέζδ ιε ημκ πνμθμνζηυ. Απίζδξ, μζ πναηηζηέξ
ηδξ εηενμαλζμθυβδζδξ ηαζ ηδξ αοημαλζμθυβδζδξ ιε πμζηίθεξ εθανιμβέξ ημοξ ζε
μιάδεξ ενβαζίαξ αλζμπμζμφκηαζ πμθφ ζοπκά. Αζδζηυηενα, δ εηενμαλζμθυβδζδ ηςκ
ιαεδηχκ θαίκεηαζ πςξ απμηεθεί ηαεδιενζκή αλζμθμβζηή πναηηζηή.
Απζπθέμκ, μ εηπαζδεοηζηυξ δήθςζε υηζ αλζμπμζεί ηδκ ηεπκζηή portfolio ηαηά
ηδ δζάνηεζα υθδξ ηδξ πνμκζάξ. Ηε ημ ζοκδοαζιυ παναδμζζαηχκ ηαζ
εκαθθαηηζηχκ ηεπκζηχκ αλζμθυβδζδξ θαιαάκμκηαζ οπυρδ μζ ζδζαίηενεξ ακάβηεξ,
ηα εκδζαθένμκηα ηαζ ζημ ζηοθ ιάεδζδξ ηάεε ιαεδηή. Λανάθθδθα, δζαπζζηχεδηε
υηζ ημ ζοκδοαζηζηυ αοηυ ιμκηέθμ ακηαπμηνίεδηε ζε ιέβζζημ ααειυ ζηα
ακαιεκυιεκα ιαεδζζαηά ηαζ παζδαβςβζηά μθέθδ ηαζ ζοκέααθε ζδιακηζηά ζηδκ
απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ αλζμθμβζηήξ δζαδζηαζίαξ. Ξέθμξ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ
δζαιμνθχκεηαζ ιζα πζμ έβηονδ, ακηζηεζιεκζηή, αλζυπζζηδ ηαζ ζαθχξ πζμ
μθμηθδνςιέκδ εζηυκα βζα ημ ζφκμθμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ζηακμηήηςκ ηάεε
ιαεδηή (Εςκζηακηίκμο, 2007: 117).Γ πνυεεζδ ημο εηπαζδεοηζημφ κα ειπθέλεζ
εκενβά ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ αλζμθυβδζή ημο είκαζ θακενή αθεκυξ απυ ηζξ ηεπκζηέξ
πμο αλζμπμζεί ηαζ αθεηένμο απυ ημ ιεβάθμ ααειυ αλζμπμίδζδξ ηςκ ηεπκζηχκ ηδξ
εηενμαλζμθυβδζδξ ηαζ ηδξ αοημαλζμθυβδζδξ. Ξέθμξ, μ εηπαζδεοηζηυξ αλζμπμζεί
παναδμζζαηέξ ηαζ εκαθθαηηζηέξ ηεπκζηέξ αλζμθυβδζδξ δζαθμνεηζημφ ηφπμο. Εαζ
ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ ηονζανπεί δ εκενβυξ ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ ηαζ δίκεηαζ
έιθαζδ ζηδκ πνμζπάεεζα ηαζ υπζ ζημ θάεμξ.
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3.4 Νξνηάζεηο
Ώπυ ηδκ ακαζηυπδζδ ηδξ εθθδκζηήξ ηαζ δζεεκμφξ αζαθζμβναθίαξ, ηδκ ακάθοζδ
ηςκ εονδιάηςκ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηδκ ζογήηδζδ πμο έθααε πχνα, πνμπςνμφιε ζηδ
δζαηφπςζδ ηςκ παναηάης πνμηάζεςκ:
Λνμηείκεηαζ δ ηαεζένςζδ εκαθθαηηζηχκ ηεπκζηχκ αλζμθυβδζδξ, ηαεχξ
ανίζημκηαζ εββφηενα ζημκ ζημπυ πμο ημ Δδιμηζηυ ζπμθείμ μθείθεζ κα επζηφπεζ,
αθθά ηαζ βεκζηυηενα ζηδκ παζδαβςβζηή θμβζηή πμο μθείθεζ κα δζέπεζ ηδ δζδαηηζηή
πνάλδ.
Ξμ πανυκ πυκδια απμηέθεζε έκα ενεοκδηζηυ εβπείνδια, ζηυπμξ ημο μπμίμο
ήηακ δ δζενεφκδζδ ηαζ δ απμηφπςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ αλζμθυβδζδξ ζημ ιάεδια
ηδξ Γθχζζαξ ημο Δδιμηζημφ Νπμθείμο. Λνμέηορακ εκδζαθένμκηα ζημζπεία ζπεηζηά
ιε ημκ ηνυπμ πμο αλζμθμβείηαζ μ ιαεδηήξ ζηδκ εθθδκζηή πνςημαάειζα
εηπαίδεοζδ,αθθά δ ένεοκά ιαξ δεκ παφεζ κα ζοκζζηά ιζα ιεθέηδ πενίπηςζδξ ιε
πενζμνζζηζημφξ υνμοξ ςξ πνμξ ηδ βεκίηεοζή ηδξ. Γζα κα δζενεοκδεεί εηηεκέζηενα
ηαζ πζμ ζθαζνζηά ημ γήηδια ηδξ αλζμθυβδζδξ ηδξ ιαεδηζηήξ επίδμζδξ, εεςνμφιε
εεηζηυ κα δζεκενβδεμφκ ένεοκεξ μζ μπμίεξ εα ελεηάγμοκ λεπςνζζηά υθεξ ηζξ
πηοπέξ ηδξ αλζμθμβζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ζε έκα εονφηενμ δεζβιαημθδπηζηυ
πθαίζζμ. ξ εη ημφημο, πνμηείκεηαζ δ δζελαβςβή ένεοκαξ, ζηδκ μπμία εα
ελεηάγμκηαζ μζ πναηηζηέξ αλζμθυβδζδξ ημο ιαεδηή, ζε ηάεε βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ
ζε πναβιαηζηυ πχνμ ηαζ πνυκμ.
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απνηίκεζε ηεο παξνπζίαο ηνπο ζην βηβιίν
Ζζηνξίαο Β΄ γπκλαζίνπ θαη κία δηδαθηηθή πξόηαζε
γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο
Ναληειεήκσλ ηνλίδεο,
Πεζναιαηζηυ Γοικάζζμ Αβίςκ Ακανβφνςκ
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Νεξίιεςε
Ξα κμιίζιαηα ςξ ζζημνζηά ηεηιήνζα θςηίγμοκ πμθθαπθχξ ημ δδιυζζμ αίμ ιζαξ πενζυδμο ηδξ αογακηζκήξ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ-, αθμφ ακήημοκ ζηζξ άιεζεξ ηαζ επίζδιεξ
πδβέξ. Γ απεζηυκζζδ ηδξ ιμνθήξ ημο δβειυκα ζε αοηά επζηνέπεζ ηδκ ελαηνίαςζδ
πμθζηεζαηχκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ δοκαζηζηχκ ζπέζεςκ. Απζπθέμκ, ηα ημζιζηά ηαζ
ενδζηεοηζηά ζφιαμθα, πμο ειθακίγμκηαζ ζηζξ υρεζξ ηςκ κμιζζιάηςκ, ζοκδέμκηαζ ιε ηαζ
παναπέιπμοκ ζηδκ ηναηζηή ζδεμθμβία ηαζ ζε δμβιαηζηά γδηήιαηα ακηζζημίπςξ. Ξέθμξ, δ
ιεθέηδ ηδξ βθχζζαξ ηςκ επζβναθχκ ηςκ κμιζζιάηςκ θακενχκεζ ημ ζηαδζαηυ
ελεθθδκζζιυ ηδξ αογακηζκήξ αοημηναημνίαξ. Γ αλζμπμίδζδ ηςκ κμιζζιάηςκ ςξ
πνςημβεκμφξ ζζημνζηήξ πδβήξ ζημ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ «Ηεζαζςκζηή ηαζ Θευηενδ Δζημνία
ΐ΄ Γοικαζίμο» είκαζ πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά πενζμνζζιέκδ. Νηζξ 150 ζεθίδεξ ημο αζαθίμο
ειθακίγμκηαζ ιυθζξ επηά κμιίζιαηα, έκα απυ ηα μπμία πνμένπεηαζ απυ ημ θναβηζηυ
ααζίθεζμ ημο Εανθμιάβκμο. Ώηυιδ, ιυκμκ βζα δφμ απυ αοηά επζπεζνείηαζ δ πνμζέββζζδ ηαζ
απμηςδζημπμίδζδ ηςκ ζοιαυθςκ ημοξ, εκχ ηα οπυθμζπα παναηίεεκηαζ ιε απθή
επζζήιακζδ ηδξ πενζυδμο ηοηθμθμνίαξ ημοξ. Γ ζαθήξ πνμηίιδζδ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο
βζα ηα βναπηά παναεέιαηα ζε αάνμξ πανηχκ, ιζηνμβναθζχκ ηαζ κμιζζιάηςκ δοζπεναίκεζ
ηδκ πνυζααζδ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ ζζημνζηέξ πδβέξ ηαζ αθθμζχκεζ ηδκ ακηίθδρή ημοξ βζα ηδ
αογακηζκή πενίμδμ. Νηα κμιίζιαηα ιε ηδκ εονεία ηοηθμθμνία, πμο ήηακ πνμζζηά ζε
εββνάιιαημοξ ηαζ ιδ, απμηοπχκμκηαζ ηαζ δζαηνίκμκηαζ εοημθυηενα γδηήιαηα, υπςξ δ
ηθδνμκμιζηή δζαδμπή ηαζ ηα πνμαθήιαηά ηδξ, δ έκκμζα ημο ζηναηδβμφ-αοημηνάημνα, δ
«εκ Πνζζηχ» απυθοηδ ελμοζία ημο, δ δζεηδίηδζδ ηδξ παβηυζιζαξ ηονζανπίαξ. Νε αοηήκ ηδκ
ενβαζία επζπεζνείηαζ δ ζοζηδιαηζηή ηνζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ πανμοζίαξ ηςκ κμιζζιάηςκ
ζηδκ Δζημνία ηδξ α΄ βοικαζίμο ηαζ πνμηείκεηαζ έκα δζδαηηζηυ ζεκάνζμ βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ
πνςημαογακηζκήξ πενζυδμο (330-717) ιέζα απυ ηδκ ελέηαζδ ηςκ παναζηάζεςκ ηαζ ηςκ
επζβναθχκ ζε κμιίζιαηα ηδξ επμπήξ.
Θέμεηο-θιεηδηά: ΐ΄ Γοικαζίμο, ΐογακηζκή Δζημνία, πδβέξ, κμιίζιαηα, πνςημπνζζηζακζηή
πενίμδμξ

1. Γηζαγσγή
ξ βεκζηυξ ζημπυξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Δζημνίαξ ζηδ
δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ μνίγεηαζ «δ ακάπηολδ ζζημνζηήξ ζηέρδξ ηαζ
ζοκείδδζδξ» απυ ημοξ ιαεδηέξ, ηδξ δοκαηυηδηαξ κα ηαηακμμφκ ηα ζζημνζηά
βεβμκυηα ηαζ ηζξ αζηζαηέξ ζπέζεζξ πμο ηα ζοκδέμοκ ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ
ακενχπςκ ζηδ δζάνηεζα ημο πνυκμο (Κδδβυξ δζδαζηαθίαξ, 2003: 223). Κ
πνμαθδιαηζζιυξ βζα ηδκ ακηαπυηνζζδ ζε ιία ηυζμ απαζηδηζηή ζημπμεεζία ζε
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ζοκδοαζιυ ιε ηδ δεδμιέκδ «επζθοθαηηζηυηδηα» ηςκ ιαεδηχκ απέκακηζ ζημ
ιάεδια επζαάθθμοκ ηδκ οζμεέηδζδ δζδαηηζηχκ δζαδζηαζζχκ πμο εα πνμηαθμφκ
ηδκ εκενβδηζηή ζοιιεημπή ημο ιαεδηή ζε αοηυ. Γ ιεηαηυπζζδ ημο εκδζαθένμκημξ
απυ ηδκ ηαηακυδζδ «έημζιδξ βκχζδξ» ζηδ δζαηφπςζδ ηςκ ενςηδιάηςκ πμο
μδδβμφκ ζε αοηήκ ηαζ ζηζξ «εκδζάιεζεξ δζαδζηαζίεξ ιέπνζ ηδκ έηθναζδ ηδξ
ζζημνζηήξ ζφκεεζδξ» πνμαάθθεηαζ ςξ ιία πεζζηζηή απάκηδζδ ζημ γήηδια
(Εάααμονα, 2004: 196). Νε αοηυ ημ πθαίζζμ δ ένεοκα ηςκ πδβχκ πνμζθένεηαζ,
ζφιθςκα ηαζ ιε ημ Δζαεειαηζηυ Λθαίζζμ Λνμβναιιάηςκ Νπμοδχκ Δζημνίαξ «βζα
ηδ ααεφηενδ ηαηακυδζδ εη ιένμοξ ηςκ ιαεδηχκ ηςκ ζζημνζηχκ γδηδιάηςκ ηαζ
ηδξ πμθοπθμηυηδηάξ ημοξ, ηδκ οζμεέηδζδ ηνζηζηήξ ζηάζδξ απέκακηζ ζε πνυζςπα
ηαζ πνάβιαηα, ηδκ πζμ γςκηακή πνμζέββζζδ ιζαξ ζζημνζηήξ επμπήξ.» (ΔΑΛΛΝ,
2003: 227).
Γ θεζημονβία ηςκ ζζημνζηχκ πδβχκ ςξ πνυηθδζδ πνμξ ηδ ζηέρδ ηςκ
ιαεδηχκ εκζζπφεηαζ, υηακ παναεέιαηα πμο έπμοκ απμηθεζζηζηά βθςζζζηυ
παναηηήνα ζοκοπάνπμοκ ιε εζηαζηζηέξ ή μπηζηέξ πδβέξ «πμο ηζκδημπμζμφκ ηδκ
ζζημνζηή θακηαζία» (Ζμφαδ & Ιζθανάξ, 2009: 13). Ηε ηδκ εζζαβςβή ηδξ
επμπηζηυηδηαξ ζημ ιάεδια ηδξ Δζημνίαξ ακαπηφζζεηαζ μ «μπηζηυξ
εκαθθααδηζζιυξ», ηαθθζενβείηαζ δ ζηακυηδηα ημο ιαεδηή κα παναηδνεί ηαζ κα
αλζμπμζεί ημ οθζηυ ημο, ζδζαζηένςξ ιάθζζηα υηακ ζημοξ ιαεδηέξ πανμοζζάγμκηαζ
πναβιαηζηά ακηζηείιεκα απυ ηδκ οπυ ελέηαζδ πενίμδμ (Δεηαηνή, 2006: 187
ΐενηζέηδξ, 1996: 113). Ξδκ παναδμπή αοηή θαίκεηαζ κα αημθμοεμφκ, ημοθάπζζημκ
ζε εεςνδηζηυ επίπεδμ, μζ ζοββναθείξ ημο αζαθίμο Δζημνίαξ ΐ΄ Γοικαζίμο
ζδιεζχκμκηαξ ζημ «ΐζαθίμ ημο Αηπαζδεοηζημφ» πςξ «μζ ιαεδηέξ ηαηακμμφκ
εοπενέζηενα ηζξ άιεζεξ ζζημνζηέξ πδβέξ (κμιίζιαηα, ένβα ηέπκδξ, ικδιεία), ακ ηζξ
δμοκ ςξ πναβιαηζηά ακηζηείιεκα, ςξ εζηυκα, ςξ ηαζκία ή ςξ μιμίςια»
(Δδιδηνμφηαξ & Δςάκκμο, 2007a: 16).
Ώξ δμφιε ηχνα πχξ ακηαπμηνίκεηαζ ημ αζαθίμ «Ηεζαζςκζηή ηαζ Θευηενδ
Δζημνία ΐ΄ Γοικαζίμο» ζημ αίηδια βζα ηδκ πνμζέββζζδ ημο πανεθευκημξ ιέζα απυ
πδβέξ ηαζ, εζδζηυηενα, βζα ηδκ αζζεδημπμίδζή ημο ζηα ιάηζα ηςκ ιαεδηχκ. Ξμ
αζαθίμ, πμο εηηείκεηαζ πνμκζηά απυ ημκ 4μ ιέπνζ ηαζ ημκ 18μ αζχκα, πενζθαιαάκεζ
ζηζξ 150 ζεθίδεξ ημο 232 πδβέξ. Ώοηέξ εα ιπμνμφζακ κα δζαηνζεμφκ ζε βναπηέξ
πδβέξ (κμιμεεζία, ηναηζηά έββναθα, επζζημθέξ, ζηναηζςηζηά εβπεζνίδζα,
θμβμηεπκζηά ηείιεκα, πνμκμβναθίεξ, αίμοξ αβίςκ, εηηθδζζαζηζηέξ ζζημνίεξ ηδξ
πενζυδμο), ζε πάνηεξ (πμθζηζημφξ ηαζ εεκμθμβζημφξ, ζφβπνμκμοξ ηςκ βεβμκυηςκ
ηαζ ιεηαβεκέζηενμοξ), ζε κμιίζιαηα ηαζ ζε ένβα ηέπκδξ (ικδιεία, αβάθιαηα,
ρδθζδςηά, πίκαηεξ, αβζμβναθίεξ, ακηζηείιεκα ιζηνμηεπκίαξ ηθπ). Ηε αάζδ αοηήκ
ηδκ ηαηάηαλδ δ ηαηακμιή ηςκ πδβχκ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο δίκεζ ηδκ πμζμηζηή
ηαηακμιή ηδξ Αζηυκαξ 1.
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Ζργα τζχνθσ
38%

Γραπτζσ πθγζσ
51%

Νομίςματα Χάρτεσ
3%
8%

Γηθόλα 1. Εαηακμιή ζζημνζηχκ πδβχκ ζημ αζαθίμ Δζημνίαξ ΐ΄ Γοικαζίμο
Γ ηονζανπία ηςκ βναπηχκ πδβχκ - δ μπμία είκαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα
αηυια ιεβαθφηενδ, ακ ακαθμβζζημφιε υηζ ζημ αζαθίμ πενζθαιαάκμκηαζ εκυηδηεξ
ιε εέια ηδ αογακηζκή ηαζ ηδ δοηζηή ηέπκδ - πνμηαθεί ηδκ οπμεηπνμζχπδζδ
ζδιακηζηχκ πανάιεηνςκ ηδξ ζζημνζηήξ επζζηήιδξ ηαζ ένεοκαξ, υπςξ είκαζ μζ
πάνηεξ ηαζ ηα κμιίζιαηα. Νε αοηήκ ηδκ εζζήβδζδ πανμοζζάγεηαζ ιία πνυηαζδ
μοζζαζηζηυηενδξ αλζμπμίδζδξ ηςκ κμιζζιάηςκ ςξ ζζημνζηήξ πδβήξ εκηαβιέκςκ
ζημ πθαίζζμ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Δζημνίαξ ΐ΄ Γοικαζίμο. Ώνπζηχξ, επζζδιαίκεηαζ
ζφκημια δ ζδιαζία ηςκ κμιζζιάηςκ βζα ηδ αογακηζκή ζζημνία ηαζ ζπμθζάγμκηαζ
ηα επηά κμιίζιαηα πμο ανίζημκηαζ ζημ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ. Νηδ ζοκέπεζα,
ηαηαβνάθμκηαζ ζοβηεηνζιέκα παναδείβιαηα πνμζέββζζδξ ιέζς κμιζζιάηςκ
ηνζχκ ζδιακηζηχκ εειάηςκ ηδξ πνςημαογακηζκήξ πενζυδμο (330-717): ηδξ
ιεηάααζδξ ζηδ κέα ενδζηεία, ηδξ δζαιυνθςζδξ ημο ζοζηήιαημξ δζαδμπήξ ηαζ
ημο ζηαδζαημφ ελεθθδκζζιμφ ηδξ νςιασηήξ αοημηναημνίαξ.
2. Κνκίζκαηα θαη βπδαληηλή ηζηνξία
Γ πμθφ πενζμνζζιέκδ πανμοζία κμιζζιάηςκ ζημ ζπμθζηυ αζαθίμ ηδξ ΐ΄ Γοικαζίμο
δεκ ακηαπμηνίκεηαζ ζηδ ζδιαζία πμο μζ ζζημνζημί ημο ΐογακηίμο ημφξ απμδίδμοκ
βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ημο δδιυζζμο αίμο ηδξ επμπήξ. Λένα απυ ηδκ πνμθακή
αλία ηδξ κμιζζιαηζηήξ βζα ηδ ζηζαβνάθδζδ ηςκ δδιμζζμκμιζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ
ζοκεδηχκ ηδξ αοημηναημνίαξ, ηα κμιίζιαηα «ςξ εκεπίβναθα ηαζ
εζημκμβναθδιέκα ακηζηείιεκα» ζοκδέμκηαζ ηαζ ακηζηαημπηνίγμοκ ηζξ πμθζηζηέξ,
πκεοιαηζηέξ, ενδζηεοηζηέξ, ζδεμθμβζηέξ ηαζ ηαθθζηεπκζηέξ νμπέξ ηάεε πενζυδμο
ηδξ αογακηζκήξ ζζημνίαξ (Πνζζημθζθμπμφθμο, 1993: 45). Νηα κμιίζιαηα
πανάζζμκηαζ μζ ιμνθέξ ηςκ δβειυκςκ ηαεχξ ηαζ ζφιαμθα ηδξ εεκζηήξ, ανπζηχξ,
ηαζ ηδξ πνζζηζακζηήξ ενδζηείαξ, ζηδ ζοκέπεζα, ελεθθδκίγμκηαζ ανβά ςξ πνμξ ηα
βνάιιαηα ηαζ ηζξ θέλεζξ.
Εαεχξ ηα κμιίζιαηα εηδίδμκηαζ απυ ημ ηνάημξ ηαζ θυβς ηδξ εονείαξ
ηοηθμθμνίαξ ημοξ ζημκ πθδεοζιυ απμηεθμφκ ημ ζδακζηυ ιέζμ αοημηναημνζηήξ
πνμπαβάκδαξ. Έηζζ ηα αογακηζκά κμιίζιαηα δεκ είκαζ ιυκμκ άιεζεξ ηαζ επίζδιεξ
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πδβέξ, αθθά πνμζθένμοκ ηαζ ηδ ζπάκζα δοκαηυηδηα ιεθέηδξ ηδξ εζηυκαξ πμο μ
αοημηνάημναξ εέθεζ κα ηαθθζενβήζεζ ηαζ κα δζαδχζεζ ακάιεζα ζημοξ οπδηυμοξ
ημο. Ηάθζζηα δ έηθναζδ ηοαενκδηζηχκ επζθμβχκ ζε ηνίζζια εέιαηα βζα ημ
αογακηζκυ ηυζιμ, υπςξ εηείκα ηδξ ενδζηείαξ, ηδξ βθχζζαξ ηαζ ηδξ δοκαζηζηήξ
δζαδμπήξ, επζηεθείηαζ ιε ιεβαθφηενδ απμηεθεζιαηζηυηδηα ιέζς ηςκ κμιζζιάηςκ,
αθμφ ζε ημζκςκίεξ ιε ορδθά πμζμζηά ακαθθααδηζζιμφ είκαζ μζ εζημκμβναθζημί
ηφπμζ πμο βίκμκηαζ ηονίςξ ηαηακμδημί ηαζ υπζ ηα βναπηά ηείιεκα (Γεςνβζάδδξ,
2008: 41).
Νημ αζαθίμ ηδξ «Ηεζαζςκζηήξ ηαζ Θευηενδξ Δζημνίαξ ΐ΄ Γοικαζίμο» μ
ιζηνυξ ανζειυξ κμιζζιάηςκ, αθθά ηαζ μ ηνυπμξ επζθμβήξ ηαζ πανμοζίαζήξ ημοξ,
ειπμδίγεζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηδ θεζημονβία ηςκ κμιζζιάηςκ ςξ πδβχκ βζα ηζξ
μζημκμιζηέξ, πμθζηζηέξ, ζδεμθμβζηέξ ηαζ ενδζηεοηζηέξ πηοπέξ ηδξ αογακηζκήξ
ημζκςκίαξ. Γ επζθμβή ηςκ επηά κμιζζιάηςκ πμο ειθακίγμκηαζ ζε αοηυ δε
θαίκεηαζ κα οπαημφεζ ζε ηάπμζα ζζημνζηή ζημπζιυηδηα, εκχ δε βίκεηαζ
ζοζηδιαηζηή πνμζπάεεζα κα εκηαπεμφκ ζηδκ ζζημνζηή αθήβδζδ. Ηεηά απυ δφμ
δείβιαηα ηδξ πνςημαογακηζκήξ πενίμδμο (κμιίζιαηα ημο Εςκζηακηίκμο Ώ΄ ηαζ
ηςκ ζοκαοημηναηυνςκ Δμοζηίκμο Ώ΄ ηαζ Δμοζηζκζακμφ Ώ΄-Λανάνηδια Δ) ηα
κμιίζιαηα επακένπμκηαζ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ ημο αζαθίμο βζα ηδκ «επμπή ηδξ
ηνίζδξ», υπςξ πνμζδζμνίγεηαζ δ πενίμδμξ απυ ημκ 11μ αζχκα (κυιζζια ημο
Θζηδθυνμο Γ΄ ΐμηακεζάηδ, κυιζζια ημο Ηακμοήθ Ώ΄ Εμικδκμφ-Λανάνηδια ΔΔ), έκα
κυιζζια απυ ηδκ αοημηναημνία ηδξ Θίηαζαξ «εηπνμζςπεί» ηδκ πενίμδμ ηδξ
Ζαηζκμηναηίαξ (Λανάνηδια ΔΔΔ) εκχ ζημ ηεθάθαζμ βζα ηζξ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ ηαζ ηδ
ιμοζζηή ηαζ ζηδκ οπμεκυηδηα «Ηζηνμβναθία, Ηζηνμηεπκία, Ηζηνμβθοπηζηή,
Θμιζζιαηζηή» εκηάζζεηαζ κυιζζια ημο Θζηδθυνμο Ώ΄ (Λανάνηδια IV). Έκα
κυιζζια ημο Εανθμιάβκμο (Λανάνηδια V) μθμηθδνχκεζ ηδ ζφκημιδ ζεζνά
κμιζζιάηςκ (Δδιδηνμφηαξ & Δςάκκμο, 2007b: 9, 11, 53, 55, 62, 84, 89).
Γζα πέκηε απυ ηα επηά κμιίζιαηα δ ιυκδ πθδνμθμνία πμο δίκεηαζ αθμνά
ημκ εζημκζγυιεκμ αοημηνάημνα, ηδκ πενίμδμ παναιμκήξ ημο ζημ ενυκμ, ηάπμηε
ημ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ημο κμιίζιαημξ ηαζ, ζηδκ πενίπηςζδ ημο Εανθμιάβκμο, δ
ιεηάθναζδ ηδξ θαηζκζηήξ επζβναθήξ ημο. Δφμ απυ ημοξ αοημηνάημνεξ, μ
Θζηδθυνμξ Γ΄ ΐμηακεζάηδξ ηαζ μ Δςάκκδξ Γ΄ Δμφηαξ ΐαηάηγδξ, δεκ ειθακίγμκηαζ
ηακ ζημ ηείιεκμ ηδξ ζζημνζηήξ αθήβδζδξ ζηδ εκυηδηα υπμο ανίζηεηαζ ημ κυιζζιά
ημοξ. Νηδκ πενίπηςζδ ημο Εςκζηακηίκμο Ώ΄ επζζδιαίκεηαζ δ πανμοζία ηςκ
πνζζηζακζηχκ ζοιαυθςκ ζηδκ εζημκμβναθία ημο κμιίζιαημξ, εκχ ιυκμ ημ
κυιζζια ημο Θζηδθυνμο Ώ΄ ζοκμδεφεηαζ απυ ιία ενχηδζδ βζα ημοξ ιαεδηέξ, απυ
ημοξ μπμίμοξ γδηείηαζ κα επζπεζνήζμοκ ηδκ «απμηςδζημπμίδζδ» ηςκ
παναζηάζεςκ εκυξ ζδιενζκμφ κμιίζιαημξ (Λανάνηδια I, II, III, IV, V). Αθάπζζηα
ζημκ ανζειυ, πςνίξ κα ηαηακέιμκηαζ μιμζυιμνθα ζημ πνυκμ, αζπμθίαζηα ζηζξ
πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ ηαζ πςνίξ κα ζηδνίγμοκ ή κα ζηδνίγμκηαζ ζηδκ
ζζημνζηή αθήβδζδ ή κα επζημζκςκμφκ ιε ηα οπυθμζπα παναεέιαηα, ηα κμιίζιαηα
πμο πενζέπμκηαζ ζημ ζπμθζηυ αζαθίμ θαίκεηαζ κα έπμοκ έκα νυθμ πενζζζυηενμ
«δζαημζιδηζηυ» πανά μοζζαζηζηυ.
Κζ ιαεδηέξ δζααάγμοκ ζημ ίδζμ αζαθίμ - ιπμνεί, ιάθζζηα, κα ημοξ γδηδεεί
ηαζ κα ημ απμζηδείζμοκ - πςξ ηα κμιίζιαηα «απμηεθμφκ ζδιακηζηέξ ζζημνζηέξ
πδβέξ… ηαζ πανέπμοκ πμζηίθεξ πθδνμθμνίεξ, βζα ηδκ πμθζηζηή, ηδκ μζημκμιία, ηδκ
ημζκςκία, ημ πμθίηεοια» (Δδιδηνμφηαξ & Δςάκκμο, 2007b: 83). Ώξ δμφιε, ηχνα,
πχξ αοηή δ πθδνμθμνία ημο ζπμθζημφ εβπεζνίδζμο ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ημ
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ζοιπέναζια ηςκ ίδζςκ ηςκ ιαεδηχκ πμο εα πνμηφρεζ απυ ηδκ εκενβδηζηή
ζοιιεημπή ημοξ ζηδκ πενζβναθή ηαζ ενιδκεία αογακηζκχκ κμιζζιάηςκ.
3.
Νξνηάζεηο
αμηνπνίεζεο
λνκηζκάησλ
θαηά
ηε
κειέηε
ηεο
πξσηνβπδαληηλήο πεξηόδνπ (330-717)
Εαηά ηδκ πενίμδμ 330-717 ι. Π., δ μπμία πενζβνάθεηαζ ζημ Δζαεειαηζηυ Ακζαίμ
Λθαίζζμ Λνμβναιιάηςκ Νπμοδχκ Δζημνίαξ ςξ «μζ πνχημζ αζχκεξ ημο
ΐογακηίμο», ζοκηεθείηαζ δ ιεηάααζδ απυ ημκ οζηενμνςιασηυ ζημ ιεζαζςκζηυ
ηυζιμ ιέζα απυ ζεζνά αθθαβχκ ζε πμθθά επίπεδα ημο δδιυζζμο ηαζ ζδζςηζημφ
αίμο. ξ βεκζηυξ ζηυπμξ ηδξ ιεθέηδξ αοηχκ ηςκ αζχκςκ μνίγεηαζ μζ ιαεδηέξ «κα
ηαηακμήζμοκ ηζξ ζοκεήηεξ ημο ζηαδζαημφ εηπνζζηζακζζιμφ ηαζ ελεθθδκζζιμφ ημο
ακαημθζημφ νςιασημφ ηνάημοξ» (ΔΑΛΛΝ, 2003: 186). Κζ ιεηααμθέξ ζημοξ ημιείξ
ηδξ αοημηναημνζηήξ ζδεμθμβίαξ, ηδξ ενδζηεοηζηήξ πίζηδξ ηαζ ηδξ βθχζζαξ
ηαηαβνάθμκηαζ παναηηδνζζηζηά ζηα κμιίζιαηα ηδξ επμπήξ.
Γ δμιή ημο ζπμθζημφ αζαθίμο ηαζ δ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζε κμιίζιαηα
ηδξ πενζυδμο δζεοημθφκμοκ ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ κμιζζιαηζηήξ βζα ηδκ
παναημθμφεδζδ ηςκ ιεηααμθχκ ζηδκ πνςημαογακηζκή πενίμδμ. Ξα βεβμκυηα
πανμοζζάγμκηαζ ζηδκ Δζημνία ΐ΄ Γοικαζίμο ιε πνμκζηή δζαδμπή ηαζ υπζ ζε
εειαηζηέξ εκυηδηεξ, ιέζα απυ ηδ δζαδμπή αοημηναηυνςκ ιε έιθαζδ ζηζξ
πνμζςπζηυηδηεξ ημο Εςκζηακηίκμο Ώ΄, ημο Δμοζηζκζακμφ Ώ΄ ηαζ ημο Γνάηθεζμο Ώ΄.
Εαζ βζα ημοξ ηνεζξ αοημηνάημνεξ είκαζ δζαεέζζια ζημ δζαδίηηομ αζθαθχξ
πνμκμθμβδιέκα ηαζ ζπμθζαζιέκα κμιίζιαηα δφμ ζεθίδεξ ιε αλζμπμζήζζιμ οθζηυ
είκαζ, βζα πανάδεζβια, ημο Ημοζείμο ΐογακηζκμφ Λμθζηζζιμφ Θεζζαθμκίηδξ
(http://www.mbp.gr/κμιίζιαηα)
ηαζ
ημο
Dumbarton
Oaks
(https://www.doaks.org/museum
/byzantine/coins-and-seals-collection).
Νηδ δζδαηηζηή πνυηαζδ πμο αημθμοεεί ηα κμιίζιαηα πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ
ιαεδηέξ πνζκ απυ ηδκ ακαθοηζηή πανμοζίαζδ ηδξ ζπεηζηήξ εκυηδηαξ ημο αζαθίμο.
Ξέθμξ, ηα ενςηήιαηα πμο ζοκμδεφμοκ ηζξ εζημκζζηζηέξ πδβέξ δζαηοπχκμκηαζ ιε
βκχιμκα ηδ δζιενή πνμζέββζζδ «πενζβναθή ηδξ εζηυκαξ - ενιδκεία ηδξ εζηυκαξ»
(Ευηηζκμξ, 2004: 71).
Ιεηζκχκηαξ ιε ημκ Εςκζηακηίκμ Ώ΄ πνδζζιμπμζείηαζ δ εζηυκα πμο
πενζέπεηαζ ζημ ζπμθζηυ αζαθίμ (Δδιδηνμφηαξ & Δςάκκμο, 2007b:, 9), αθθά ιαγί ιε
ημκ ειπνμζευηοπμ δίκεηαζ ηαζ μ μπζζευηοπμξ ημο κμιίζιαημξ (Αζηυκα 2). Λνζκ
ηδκ πανμοζίαζδ ημο κμιίζιαημξ αλζμπμζμφκηαζ μζ βκχζεζξ ηςκ ιαεδηχκ απυ ηδκ
Δζημνία Ώ΄ Γοικαζίμο βζα ηα βεβμκυηα ημο 312 (κίηδ επί ημο Ηαλέκηζμο) ηαζ ημο
313 (Δζάηαβια ηςκ Ηεδζμθάκςκ) ηαζ ηα ενδζηεοηζηά (άβζμξ Εςκζηακηίκμξ). Νηδ
ζοκέπεζα γδηείηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ κα εκημπίζμοκ ζημκ ειπνμζευηοπμ εζηυκεξζφιαμθα πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδ «ζηναηζςηζηή» ηαζ ηδ «πνζζηζακζηή» δζάζηαζδ ηδξ
πνμζςπζηυηδηαξ ημο Εςκζηακηίκμο. Αφημθα δζαηνίκμοκ ηδκ πακμπθία ηαζ ημ
άθμβμ, υπςξ ηαζ ημ ζηαονυ ιε ηδ ζθαίνα, εκχ ιυκμ ιε ηαεμδήβδζδ ιπμνεί κα
εκημπζζηεί ημ πνζζηυβναιια ζημ ηνάκμξ ημο. Λνζκ δμεεί ηαζ μ μπζζευηοπμξ μζ
ιαεδηέξ δζαηοπχκμοκ οπμεέζεζξ βζα ηζξ απεζημκίζεζξ πμο ιπμνεί κα πενζέπεζ ηαζ,
ιεηά ηδκ ειθάκζζή ημο, ενςηχκηαζ πμζα απυ ηζξ δφμ ζδζυηδηεξ ημο Εςκζηακηίκμο
Ώ΄, εηείκδ ημο ζηναηδβμφ ή εηείκδ ημο πνμζηάηδ ηςκ πνζζηζακχκ, ημκίγεηαζ. Νηδκ
παναηήνδζδ βζα ηδ ιζηνή πανμοζία πνζζηζακζηχκ ζοιαυθςκ, ακάιεζα ζηζξ
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απακηήζεζξ οπάνπεζ ζοκήεςξ ηαζ δ δζαπίζηςζδ πςξ μ Εςκζηακηίκμξ Ώ΄ ήεεθε κα
πνμαθδεεί ςξ αοημηνάημναξ υθςκ ηςκ Μςιαίςκ (ή υθςκ ηςκ ενδζηεζχκ).

Γηθόλα 2. Κζ δφμ υρεζξ κμιίζιαημξ ημο Εςκζηακηίκμο Ώ΄
Νοιπθδνςιαηζηά δίκεηαζ δεφηενμ κυιζζια ιε απεζηυκζζδ ημο Εςκζηακηίκμο
ςξ ιμκμηνάημνα (Αζηυκα 3) πένα απυ ηδκ απμοζία μπμζμοδήπμηε δδθςηζημφ ηδξ
πνζζηζακζηήξ ενδζηείαξ ηαζ ηδ ζηναηζςηζηή απεζηυκζζδ ημο αοημηνάημνα ςξ
έθζππμο, ζδζαίηενδ πνμζμπή δίκεηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα ακάβκςζδξ ηδξ επζβναθήξ
ζημκ ειπνμζευηοπμ - ηα βνάιιαηα ζδιεζχκμκηαζ ζημκ πίκαηα βζα κα δζαααζηεί
ημ υκμια ημο Εςκζηακηίκμο ηαζ ηα ανπζηά PF ηαζ ΏUG, πμο ελδβμφκηαζ απυ ημ
δζδάζημκηα (Pius Felix = εοζεαήξ, εοηοπήξ / AUGustus = ζεααζηυξ). Λνυηεζηαζ βζα
θαηζκζημφξ παναηηήνεξ ηαζ θέλεζξ, πμο οπεκεοιίγμοκ ζημοξ ιαεδηέξ υηζ μ
Εςκζηακηίκμξ Ώ΄ είκαζ δβειυκαξ ημο νςιασημφ ηνάημοξ.

Γηθόλα 3. Πνοζυ κυιζζια ημο Εςκζηακηίκμο Ώ΄
Ξα δφμ κμιίζιαηα εζζάβμοκ ημοξ ιαεδηέξ ζε ααζζημφξ άλμκεξ ηδξ
πνμαθδιαηζηήξ βφνς απυ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο Εςκζηακηίκμο Ώ΄ ηαζ ηδκ
πμθζηζηή ημο πμο απαζπμθμφκ ηδ αογακηζκή ζζημνία ηαζ είβμκηαζ ζημ ζπμθζηυ
εβπεζνίδζμ. Κ Εςκζηακηίκμξ Ώ΄ οζμεεηεί ηδ νςιασηή ζδζυηδηα ημο ανπδβμφ ημο
ζηναημφ ηαζ ημο ηνάημοξ ηαζ ζηδκ πνάλδ θηάκεζ ζηδ ιμκμηναημνία ιε ηδ ζηήνζλδ
ημο ζηναημφ ηαζ ιεηά απυ ζεζνά έκμπθςκ ζοβηνμφζεςκ ιε ημοξ δζεηδζηδηέξ ηδξ
ελμοζίαξ, βζα ηζξ μπμίεξ εα δζααάζμοκ μζ ιαεδηέξ ζημ αζαθίμ (Δδιδηνμφηαξ &
Δςάκκμο, 2007b: 8). Γ ακηίθδρή ημο υηζ δ ζηνμθή ημο ζηδκ Ώκαημθή δεκ ζοκζζηά
απμιάηνοκζδ απυ ηδ νςιασηή πανάδμζδ, πμο πανμοζζάγεηαζ ζηδκ μκμιαζία
«Θέα Μχιδ» βζα ηδκ πυθδ πμο ίδνοζε ηαζ ζημκ ηνυπμ ζπεδζαζιμφ ηαζ
ειπθμοηζζιμφ ηδξ, ζοκεζδδημπμζείηαζ εοημθυηενα απυ ημοξ ιαεδηέξ πμο έπμοκ
δεζ ηδ ζοκέπεζα ζηδ βθχζζα ηςκ κμιζζιάηςκ ημο ηαζ ζηδκ εζημκμβναθία ημοξ.
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Εονίςξ, υιςξ, ζηδκ πενίπηςζδ ημο Εςκζηακηίκμο είκαζ δ δζεοηνίκζζδ ηδξ
ενδζηεοηζηήξ ημο πμθζηζηήξ πμο οπμαμδεείηαζ απυ ηα κμιίζιαηα πμο
ηοηθμθυνδζε μ δζαηνζηζηυξ ηνυπμξ ειθάκζζδξ ηςκ πνζζηζακζηχκ ζοιαυθςκ
θακενχκεζ πςξ δ ιεηάααζδ ζηδ κέα ενδζηεία δεκ έβζκε άιεζα, «απυημια» ιε ηδκ
επζηνάηδζδ ημο Εςκζηακηίκμο, μ μπμίμξ υθεζθε κα θαιαάκεζ οπυρδ ημο ηδκ
ημζκή βκχιδ ιζαξ αοημηναημνίαξ ηαζ εκυξ ζηναημφ πμο δεκ ήηακ (αηυια)
πνζζηζακζηά (Γεςνβζάδδξ, 2008: 53). Ώπμηηά, έηζζ, ζδιαζία, ηδκ μπμία ιάθζζηα μζ
ίδζμζ μζ ιαεδηέξ έπμοκ «ακαηαθφρεζ», δ δζαπίζηςζδ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο πςξ «δ
ζεεκανή ακηίζηαζδ ηςκ μπαδχκ ηδξ ανπαίαξ ενδζηείαξ… δεκ επέηνερε ζημκ
Εςκζηακηίκμ κα οζμεεηήζεζ ιζα ηαεανή ενδζηεοηζηή ζηάζδ ςξ ημ ηέθμξ ηδξ γςήξ
ημο» (Δδιδηνμφηαξ & Δςάκκμο, 2007b: 8).
Εαεχξ μζ ελεθίλεζξ ημο 5μο αζχκα ηαζ ηςκ ανπχκ ημο 6μο δζδάζημκηαζ
ζοκήεςξ
πενζθδπηζηά,
πνέπεζ
κα
επζζδιακεμφκ
μζ
αθθαβέξ
πμο
πναβιαημπμζήεδηακ ή απμηνοζηαθθχεδηακ απυ ημκ ηέηανημ ζημκ έηημ αζχκα
ηαζ ηδ ααζζθεία ημο Δμοζηζκζακμφ Ώ΄. Γ πνμζέββζζδ ηδξ εκυηδηαξ «Κ Δμοζηζκζακυξ
ηαζ ημ ένβμ ημο» λεηζκά ιε ηδκ πενζβναθή ηαζ ηδκ απμηςδζημπμίδζδ πνοζμφ
κμιίζιαημξ (ζυθζδμο) ημο Δμοζηζκζακμφ (Αζηυκα 4).

Γηθόλα 4. Πνοζυ κυιζζια (ζυθζδμξ) ημο Δμοζηζκζακμφ Ώ΄
Εαηανπάξ, μζ ιαεδηέξ εκημπίγμοκ πνζζηζακζηά ζφιαμθα, ηα μπμία πθέμκ δεκ
είκαζ «δζαηνζηζηά», υπςξ ζηα κμιίζιαηα ημο Εςκζηακηίκμο Ώ΄, αθθά ηονίανπα: μ
αοημηνάημναξ ζημκ ειπνμζευηοπμ ηναηά ζθαίνα ιε ζηαονυ, εκχ ζημκ
μπζζευηοπμ δεζπυγεζ ιεηςπζηυξ άββεθμξ ιε ηδκ ζηαονμθυνμ ζθαίνα ηαζ
ζηήπηνμ πμο απμθήβεζ ζε ζηαονυ. Εαηά ηδκ πενζβναθή ηδξ απεζηυκζζδξ ημο
Δμοζηζκζακμφ Ώ΄ επζζδιαίκεηαζ πςξ θμνά ζηέιια (ιε ηα παναηηδνζζηζηά πεκδίθζα
πμο ηνέιμκηαζ ζηζξ δφμ πθεονέξ ημο ηεθαθζμφ) ηαζ εχναηα πακμπθίαξ
αημθμοεχκηαξ ημ εζημκμβναθζηυ πνυηοπμ ηςκ Μςιαίςκ αοημηναηυνςκ - μ
δζδάζηςκ ιπμνεί κα ζοιπθδνχζεζ υηζ ζημκ ανζζηενυ χιμ δζαηνίκεηαζ ηνζβςκζηή
αζπίδα. Γζα ηδκ ακάδεζλδ ηδξ αοημηναημνζηήξ ζδεμθμβίαξ, υπςξ δζαιμνθχεδηε
ηαηά ημκ 6μ αζχκα, δίκεηαζ έιθαζδ ζηδ ζδιαζία ηδξ ζηαονμθυνμο ζθαίναξ ηαζ
ζηδκ πανμοζία ημο αββέθμο πμο θαίκεηαζ κα παναδίδεζ ηδ ζθαίνα ηαζ ημ
ζηήπηνμ ζημκ Δμοζηζκζακυ Ώ΄. Ξέθμξ, ιεηαβνάθμκηαζ μζ θαηζκζημί παναηηήνεξ απυ
ηζξ δφμ υρεζξ ημο κμιίζιαημξ, ζοιπθδνχκμκηαζ μζ θέλεζξ ηαζ δίκεηαζ δ ζδιαζία
ημοξ - D(OMINVS) N(OSTER) IVSTINIANVS P(ER)P(ETVVS) AVC(VSTVS) = μ ηφνζυξ
ιαξ Δμοζηζκζακυξ, αζχκζμξ Ώφβμοζημξ / VICTORIA AVCCC (AVGVSTORVM) = δ κίηδ
ακήηεζ ζημκ Ώφβμοζημ δ θαηζκζηή βθχζζα παναιέκεζ δ βθχζζα ημο ηνάημοξ ηαζ
ζηα πνυκζα ημο Δμοζηζκζακμφ;
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Λαναηδνχκηαξ ημ κυιζζια ηαζ απακηχκηαξ ζηα ενςηήιαηα πμο ημ
ζοκμδεφμοκ μζ ιαεδηέξ ένπμκηαζ ζε πνχηδ επαθή ιε ζδιακηζηυηαηεξ πηοπέξ ηδξ
ζμοζηζκζάκεζαξ πενζυδμο. Νε υ,ηζ αθμνά ηδ εέζδ ημο αοημηνάημνα, ζοκεπίγεηαζ δ
απεζηυκζζή ημο ιε ζηναηζςηζηή ελάνηοζδ, «εββεκέξ παναηηδνζζηζηυ ημο νςιαίμο
αοημηνάημνα» (Γεςνβζάδδξ, 2008: 47). ιςξ πθέμκ μ Δμοζηζκζακυξ Ώ΄ θαίκεηαζ
πςξ έπεζ ηαπεεί απυ ημ Θευ «άνπςκ ηδξ μζημοιέκδξ… Πνζζηυξ Εονίμο ηαηά ημ
Δαοζδζηυ πνυηοπμ» (Πνζζημθζθμπμφθμο, 1993: 332-333), θμνέαξ ηάεε ελμοζίαξ,
ηδκ μπμία μ ίδζμξ μ Θευξ ημο ζηέθκεζ ιε ημκ άββεθυ ημο πμο εζημκμβναθζηά
απμηεθεί ελέθζλδ ηδξ νςιασηήξ Θίηδξ. Κζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ εοημθυηενα ηχνα κα
ηαηακμήζμοκ ημ ζοιπέναζια ημο ζπμθζημφ αζαθίμο υηζ, ηονίςξ ιεηά ηδκ
ηαηαζημθή ηδξ Νηάζδξ ημο Θίηα, μ Δμοζηζκζακυξ «εκίζποζε ηδκ αοημηναημνζηή
ελμοζία» πενζμνίγμκηαξ ηδ δφκαιδ ηςκ δήιςκ (Δδιδηνμφηαξ & Δςάκκμο, 2007b:
16). Απίζδξ, δ ζηαονμθυνμξ ζθαίνα, δ πεπμίεδζδ ημο αοημηνάημνα πςξ υπζ ιυκμ
δ ελμοζία ημο έπεζ εεσηή πνμέθεοζδ αθθά, πάκηα ιε ηδ αμήεεζα ημο Θεμφ
απθχκεηαζ ζε υθδ ηδκ μζημοιέκδ, ακαηαθείηαζ, υηακ μζ ιαεδηέξ ανεεμφκ
ακηζιέηςπμζ ιε ηδκ ελςηενζηή πμθζηζηή ημο Δμοζηζκζακμφ πμο «απέαθεπε ζηδκ
απμηαηάζηαζδ ηδξ Μςιασηήξ Κζημοιέκδξ» (Δδιδηνμφηαξ & Δςάκκμο, 2007b: 16).
Νε υ,ηζ αθμνά ηζξ ενδζηεοηζηέξ παναζηάζεζξ ζημ κυιζζια αοηέξ ζοκδέμκηαζ ιε ηδ
ζοζηδιαηζηή πνμζπάεεζα ημο Δμοζηζκζακμφ «κα επζαάθεζ ηδκ Κνεμδμλία ζε υθδ
ηδκ έηηαζδ ηδξ αοημηναημνίαξ» ηαηά ηδκ έηθναζδ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο. Κ
ζηαονυξ, απθυξ ζηδ ζπεδζαζηζηή ημο απυδμζδ, απμηεθεί ημ ααζζηυ
εζημκμβναθζηυ εέια ζηα κμιίζιαηα ιζαξ αοημηναημνίαξ ιε επίζδιδ ενδζηεία ημ
πνζζηζακζζιυ, υπμο δεκ έπμοκ πζα εέζδ μζ μπαδμί ηδξ ανπαίαξ ενδζηείαξ, μζ
«αζνεηζημί», μφηε ηακ δ Θεμπθαηςκζηή Ώηαδδιία. Ξέθμξ, μζ θαηζκζηέξ επζβναθέξ
πμο «παναιέκμοκ ημ ηεθεοηαίμ μπονυ ηδξ θαηζκζηήξ βθςζζζηήξ πανάδμζδξ»
(Πνζζημθζθμπμφθμο, 1993: 46) οπεκεοιίγμοκ πςξ μ ελεθθδκζζιυξ ημο ηνάημοξ δεκ
έπεζ μθμηθδνςεεί ηαζ εκζζπφμοκ ηδ ζδιαζία ηδξ ζοββναθήξ ηςκ κέςκ κυιςκ ημο
Δμοζηζκζακμφ (Θεαναί) ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα, αθμφ δε ζοκζζηά αοημκυδηδ,
δεδμιέκδ ελέθζλδ.
Νημζπεία ηδξ ελςηενζηήξ πμθζηζηήξ ημο Γνάηθεζμο Ώ΄ (610-641) αθθά ηαζ ημο
ζοζηήιαημξ ηδξ ηθδνμκμιζηήξ δζαδμπήξ είκαζ εοδζάηνζηα ζηα κμιίζιαηά ημο.
Ιεηζκχκηαξ ιε πνοζυ κυιζζια ημο αοημηνάημνα μζ ιαεδηέξ δζαπζζηχκμοκ ηδκ
μιμζυηδηα ιε ημοξ εζημκμβναθζημφξ ηφπμοξ ηδξ επμπήξ ημο Δμοζηζκζακμφ:
ζηαονμθυνμξ ζθαίνα ζημ δελί πένζ ημο αοημηνάημνα, άββεθμξ ζημκ μπζζευηοπμ
πμο ιεηαθένεζ ηδ ζθαίνα ηαζ ημ ζηήπηνμ ιε απυθδλδ ζηαονυ, επζβναθέξ ζηα
θαηζκζηά (Αζηυκα 5).

Γηθόλα 5. Πνοζυ κυιζζια ημο Γνάηθεζμο Ώ΄
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Νηδ ζοκέπεζα, μζ ιαεδηέξ επελενβάγμκηαζ έκα πνοζυ ηαζ έκα πάθηζκμ
κυιζζια ηδξ ααζζθείαξ ημο Γνάηθεζμο, ηαθμφκηαζ κα ηα πενζβνάρμοκ, κα
ζδιεζχζμοκ ηζξ μιμζυηδηέξ ημοξ ηαζ ηα ζημζπεία πμο ηα δζαθμνμπμζμφκ απυ ημ
πνμδβμφιεκμ κυιζζια (Αζηυκα 6). Γ φπανλδ δφμ εζημκζγυιεκςκ πνμζχπςκ ζημκ
ειπνμζευηοπμ ηαζ δ πανμοζία εκυξ ιεβάθμο ζηαονμφ ζε ααειίδεξ ζημκ
μπζζευηοπμ βίκμκηαζ αθμνιή βζα οπμεέζεζξ: πμζεξ ιπμνεί κα είκαζ μζ ιμνθέξ,
βζαηί έπμοκ δζαθμνεηζηυ ιέβεεμξ, βζαηί δ ιία είκαζ βεκεζμθυνμξ ηαζ δ άθθδ
αβέκεζμξ, βζαηί μ ζηαονυξ παίνκεζ ηδ εέζδ ημο αββέθμο ηθπ. Κζ ιαεδηέξ ζοκήεςξ
επζζδιαίκμοκ πςξ ηα πνυζςπα πνέπεζ κα ζοκδέμκηαζ ιε ζοββέκεζα, εκχ δ
πανμοζία ημο ζηαονμφ απμδίδεηαζ ζε δζαημζιδηζημφξ θυβμοξ. Ώπυ ηζξ επζβναθέξ
ηςκ κμιζζιάηςκ πζμ εοακάβκςζηδ είκαζ εηείκδ ζημκ μπζζευηοπμ ημο πνοζμφ
κμιίζιαημξ πμο ζοκμδεφεζ ημ ζηαονυ: VICTORIA AVCV(STI) H: δ κίηδ ηςκ
αοημηναηυνςκ.

Γηθόλα 6. Πνοζυ (ανζζηενά) ηαζ πάθηζκμ (δελζά) κυιζζια ηδξ πενζυδμο ημο
Γνάηθεζμο Ώ΄
Ιεηζκχκηαξ ιε ημ ζηαονζηυ ζφιαμθμ δ «έλανζδ ηδξ πνήζδξ ημο» ζηα πνυκζα
ημο Γνάηθεζμο Ώ΄ ζοκδέεηαζ ιε ηζξ ζηναηζςηζηέξ επζηοπίεξ ημο αοημηνάημνα ηαζ,
πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιε ημοξ αβχκεξ ημο ηαηά ηςκ Λενζχκ, βζα ημοξ μπμίμοξ μζ
ιαεδηέξ δζααάγμοκ ζημ ζπμθζηυ αζαθίμ υηζ «πνμζέθααακ έκημκμ ενδζηεοηζηυ
παναηηήνα», επεζδή «μζ Λένζεξ είπακ ανπάλεζ ημκ Ξίιζμ Νηαονυ, ημ ζενυηενμ
ηεζιήθζμ ημο Πνζζηζακζζιμφ» (Δδιδηνμφηαξ & Δςάκκμο, 2007b: 20). Γζα αοηυ ηαζ
ζηα κμιίζιαηα ημο Γνάηθεζμο ηαζ ηςκ δζαδυπςκ ημο μ μπζζευηοπμξ ηαθφπηεηαζ
ζοζηδιαηζηά απυ ιεβάθμ ζηαονυ είηε ζε ααειίδεξ είηε επάκς ζε ζθαίνα
(Πνζζημθζθμπμφθμο, 1993: 29). ζμκ αθμνά ηα δφμ πνυζςπα, ημκ Γνάηθεζμ Ώ΄ ηαζ
ημ βζμ ημο, Γνάηθεζμ κέμ Εςκζηακηίκμ, μζ θυβμζ ηήξ απυ ημζκμφ απεζηυκζζήξ ημοξ
ζημ ίδζμ κυιζζια ήηακ πνμπαβακδζζηζημί: «μ δβειυκαξ επζεοιμφζε κα ηαηαζηήζεζ
μζηεία ζημοξ οπδηυμοξ ημο ημ υκμια ηαζ ηδκ εζηυκα ημο επίδμλμο δζαδυπμο ημο»
(Γεςνβζάδδξ, 2008: 44). Δδζαζηένςξ βζα έκακ δβειυκα πμο ακέαδηε ζημ ενυκμ
ακαηνέπμκηαξ ημκ πνμηάημπυ ημο, υπςξ ζοκέαδ ιε ημκ Γνάηθεζμ ζε αάνμξ ημο
Φςηά (602-610), δ απμκμιή ζημ βζμ ημο ημο ηίηθμο ημο ζοκαοημηνάημνα ήηακ
απαναίηδηδ βζα κα δζαζθαθίζεζ ηδ δζαδμπή ημο ηαζ δ κμιζζιαημημπία βζκυηακ
ιέζμ πνμπαβακδζζιμφ ηδξ δοκαζηείαξ. Ξέθμξ, δ πθδνμθμνία ημο ζπμθζημφ
αζαθίμο πςξ ηαηά ημκ 7μ αζχκα μθμηθδνχκεηαζ μ ελεθθδκζζιυξ ημο ηνάημοξ ηαζ
υηζ μ Γνάηθεζμξ οζμεέηδζε πνχημξ ημκ εθθδκζηυ ηίηθμ «ααζζθεφξ» (Δδιδηνμφηαξ
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& Δςάκκμο, 2007b: 20) επζαεααζχκεζ ηδ δζαπίζηςζδ υηζ μζ βθςζζζηέξ αθθαβέξ
πενκμφκ ιε ιεβάθδ αναδφηδηα ζηα κμιίζιαηα.
Θμιίζιαηα εα ιπμνμφζακ κα αλζμπμζδεμφκ ηαζ ςξ μθμηθήνςζδ ηδξ
ιεθέηδξ βζα ηδκ πνχζιδ αογακηζκή πενίμδμ ή ςξ αθυνιδζδ βζα ημ επυιεκμ
ηεθάθαζμ, ηδκ «Λενίμδμ ηδξ ιεβάθδξ αηιήξ ημο ΐογακηίμο (717-1025)». Ξμ
κυιζζια ημο Δμοζηζκζακμφ ΐ΄ ιε ηα ζηαονζηά ζφιαμθα ηαζ ηδκ απεζηυκζζδ ημο
Πνζζημφ ζημκ μπζζευηοπμ (692-695) ιανηονά ηδκ απυθοηδ επζηνάηδζδ ηδξ
πνζζηζακζηήξ ενδζηείαξ ηαζ ημ ζδιακηζηυ νυθμ πμο ηδξ απμδίδεηαζ ζημ νςιασηυ
ηνάημξ ημο 7μο αζχκα, υπςξ ηαζ ηδκ άιεζδ ζφκδεζή ημο ιε ημ πνυζςπμ ημο
αοημηνάημνα, μ μπμίμξ ακαδεζηκφεηαζ ζε αηνμβςκζαίμ θίεμ ηδξ ηναηζηήξ
θεζημονβίαξ (Αζηυκα 7).

Γηθόλα 7. Πνοζυ κυιζζια ημο Δμοζηζκζακμφ ΐ΄
Θυιζζια ημο Εχκζηακηα ΐ΄ (641-668), ζημ μπμίμ απεζημκίγεηαζ μ
αοημηνάημναξ βεκεζμθυνμξ ιε ημ βζμ ημο Εςκζηακηίκμ Δ΄ ζημκ ειπνμζευηοπμ
ηαζ ηα δφμ ημο άθθα παζδζά, Γνάηθεζμ ηαζ Ξζαένζμ, οπεκεοιίγεζ ηδκ πμνεία
δζαιυνθςζδξ ημο ζοζηήιαημξ ηδξ ηθδνμκμιζηήξ δζαδμπήξ, ηδξ δοκαζηείαξ, ζηδκ
πνςημαογακηζκή πενίμδμ (Αζηυκα 8).

Γηθόλα 8. Πνοζυ κυιζζια ημο Εχκζηακηα ΐ΄
Ξέθμξ, ιπμνεί κα πνμηθδεεί μ πνμαθδιαηζζιυξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηζξ
ελεθίλεζξ ιεηά ημ 717 ιε ημ κυιζζια ημο Ζέμκηα Δ΄ (Αζηυκα 9), ζημ μπμίμ
απεζημκίγμκηαζ ηέζζενα πνυζςπα ηδξ δοκαζηείαξ, εκχ ηα ενδζηεοηζηά ζφιαμθα
έπμοκ πενζμνζζηεί εειαηζηά (ζηαονυξ) ηαζ ζε έηηαζδ: ζοκέαδ ηάπμζμ βεβμκυξ ημκ
8μ αζχκα πμο ακέηνερε ηδκ ηάζδ δζεφνοκζδξ ηδξ ζδιαζίαξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ
παναζηάζεςκ (ζηαονμί, άββεθμζ, Πνζζηυξ) ζηα κμιίζιαηα ηδξ πενζυδμο;
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Γηθόλα 9. Πνοζυ κυιζζια ημο Ζέμκηα Δ΄
4. Οπκπεξάζκαηα
Γ αλζμπμίδζδ ηςκ πδβχκ, άιεζςκ ηαζ έιιεζςκ, βζα ηδκ εκενβδηζηή ζοιιεημπή
ηςκ ιαεδηχκ ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία ηαζ ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ ζζημνζηήξ ημοξ
ζηέρδξ ακαβκςνίγεηαζ εεςνδηζηά ηαζ, ζε ιεβάθμ ααειυ, εθανιυγεηαζ ζηδκ πνάλδ
ζημ αζαθίμ Ηεζαζςκζηήξ ηαζ Θευηενδξ Δζημνίαξ ΐ΄ Γοικαζίμο. ζηυζμ, δ
πενζμνζζιέκδ ηαζ μοζζαζηζηά πνμζπδιαηζηή πανμοζίαζδ αογακηζκχκ κμιζζιάηςκ
ζημ ίδζμ εβπεζνίδζμ ζηενεί απυ ημοξ ιαεδηέξ ηδ δοκαηυηδηα επαθήξ ιε έκα
ηαηάθμζπμ ημο ΐογακηίμο πμο πνμέααθθε ηδκ επίζδιδ, αοημηναημνζηή άπμρδ βζα
ημ ηνάημξ, ηδ ενδζηεία, ηδ βθχζζα ηαζ, ηαοηυπνμκα, ηδκ επζημζκςκμφζε ζημ
ζφκμθμ ημο πθδεοζιμφ ηδξ αοημηναημνίαξ. Πςνίξ κα είκαζ ζαθέξ ςξ πμζμ ααειυ
δζαιυνθςκε ή πνδζζιμπμζμφζε ηδ αάζδ ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ οπδηυςκ ημο
αοημηνάημνα, δ κμιζζιαημημπία είκαζ ιία «εφημθα» ακαβκχζζιδ πδβή πμο
οπενέπεζ ζε αοηυ ημ ζδιείμ απυ ηζξ βναπηέξ πδβέξ ηαζ ηα πνμαθήιαηα
ηαηακυδζδξ ηαζ ακάθοζδξ πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ ζημοξ ιαεδηέξ ημο
βοικαζίμο.
Γ πνυηαζδ αλζμπμίδζδξ κμιζζιάηςκ είκαζ εκδεζηηζηή ηυζμ βζα ηδκ πενίμδμ
ηαζ ημοξ εειαηζημφξ άλμκεξ πμο επζθέπεδηακ υζμ ηαζ βζα ηδκ παζδαβςβζηή
αλζμπμίδζή ημοξ. Ξμ πνμζαάζζιμ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ οθζηυ ηαθφπηεζ ημ ζφκμθμ
ηδξ αογακηζκήξ πενζυδμο, υπςξ ηαζ ηα πνυκζα ηδξ Ζαηζκμηναηίαξ. Λανάθθδθα ιε
ημοξ ημιείξ ηδξ ενδζηείαξ, ηδξ βθχζζαξ ηαζ ηδξ πμθζηεζαηήξ μνβάκςζδξ πνήζζια
ζοιπενάζιαηα ιπμνμφκ κα ελαπεμφκ βζα ηδκ μζημκμιία (απυ ημ είδμξ, ηδκ
ηοηθμθμνία, ηδκ ηαεανυηδηα ημο ιεηάθθμο), ηδκ ηαθθζηεπκζηή επίδμζδ ηςκ
παναηηχκ, ηζξ εκδοιαημθμβζηέξ πνμηζιήζεζξ ηδξ Ώοθήξ. Ξα κμιίζιαηα, απυ ηδκ
άθθδ, ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζημ πθαίζζμ εκυξ πνυηγεηη πμο εα δζανηέζεζ
υθμ ημ ζπμθζηυ έημξ ή ζε έκα ημο ηεηνάιδκμ επζηνέπμκηαξ έηζζ ηδκ ελαβςβή
αζθαθέζηενςκ ηαζ θεπημιενέζηενςκ ζοιπεναζιάηςκ βζα ημ ΐογάκηζμ ή κα
ζοκδοαζημφκ ιε επζζηέρεζξ ζε ιμοζεία.
Νε ηάεε πενίπηςζδ, ηα κμιίζιαηα ςξ ζοιπθδνςιαηζηυ οπμζηδνζηηζηυ οθζηυ
αλίγμοκ ηδκ πνμζμπή εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ.
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Ναξάξηεκα
Ζ.

Ανβονυ κυιζζια ιε ημ Υνζζηυβναιια
(ζημ επάκς ιένμξ ηδξ πενζηεθαθαίαξ
ημο Ηςκζηακηίκμο) ηαζ ηδκ έκζηαονδ
ζθαίνα, ζφιαμθμ ηδξ εηπνζζηζακζζιέκδξ
νςιασηήξ μζημοιέκδξ .
Ιυκαπμ, Κμιζζιαηζηή οθθμβή.

Υνοζυ κυιζζια ημο Ζμοζηίκμο Α' ηαζ ημο
Ζμοζηζκζακμφ Α' ςξ ζοκαοημηναηυνςκ
(Θμκδίκμ, Βνεηηακζηυ Ιμοζείμ).

ΖΖ.

ξπζό λόκηζκα ηνπ Κηθεθόξνπ Γ'
Βνηαλεηάηε (1078-1081). Αζήλα.
Κνκηζκαηηθό Ινπζείν.

ξπζό λόκηζκα (καλνπειάην) ηνπ
Ιαλνπήι Α' Ηνκλελνύ (1143-1180).
Αζήλα, Κνκηζκαηηθό Ινπζείν.

ΖΖΖ.

Κόκηζκα ηνπ Ζσάλλε Γ' Δνύθα Βαηάηδε (1222-1254) (Αζήλα, Κνκηζκαηηθό
Ινπζείν).
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ξπζό λόκηζκα ηνπ απηνθξάηνξα Κηθεθόξνπ Α'. Αζήλα, Κνκηζκαηηθό
Ινπζείν.
Πν ζθήπηξν πνπ θαηαιήγεη ζε ζηαπξό ζπκβνιίδεη ηελ εμνπζία θαη ην
ρξηζηηαληθό ραξαθηήξα ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο.
Νξνζέμηε έλα ζεκεξηλό ειιεληθό λόκηζκα. Ννηεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα
απνθνκίζεηε;
V.

Κόκηζκα
ηνπ
Ηαξινκάγλνπ
(πεξ.812). Φέξεη ηελ επηγξαθή ζηα
ιαηηληθά: Ηάξνινο, Απηνθξάηνξαο
Αύγνπζηνο.
Ναξίζη,
Γζληθή
Βηβιηνζήθε.
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Όηαλ ε Βατκάξε ζπλαληά ην δπζνίσλν παξόλ: Μ
εμπξεζηνληζκόο ππό ην πξίζκα ησλ ζπγθξνύζεσλ
ζηε Δεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο
Ονθία Ν. ξηζηνπνύινπ
Πενζθενεζαηή Δζεφεοκζδ Π.Γ. & Δ.Γ. Δοη. Γθθάδαξ
schristo@otenet.gr

Νεξίιεςε
Γ ηέπκδ ιε ηζξ δζάθμνεξ εηθάκζεζξ ηδξ απμηεθεί ιένμξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ηαζ ηδξ
ημοθημφναξ ηςκ ιαεδηχκ. Αίκαζ ιένμξ ηδξ αζςιαηζηήξ ζπέζδξ πμο ακαπηφζζμοκ μζ
ιαεδηέξ ιέζα απυ ηδ γςβναθζηή, ηδ ιμοζζηή, ημ πμνυ, ηδ δναιαημπμίδζδ. Νε ηάπμζεξ
πενζπηχζεζξ ιπμνμφκ κα πνμζεββίζμοκ ηα ένβα ηέπκδξ ιέζα απυ παζδαβςβζηέξ
επζζηέρεζξ ζε πχνμοξ πμθζηζζιζηήξ ακαθμνάξ (ιμοζεία, βηαθενί η.ά), πνάβια ζπακζυηενμ
ζηδ δζαδζηαζία ημο εθθδκζημφ δδιυζζμο ζπμθείμο. H πθέμκ ζοκήεδξ επαθή ηςκ ιαεδηχκ
ιε ηα ένβα ηέπκδξ είκαζ ιέζς ηδξ παναηήνδζδξ, υπζ πάκηα ιεεμδεοιέκδξ, ηςκ ένβςκ πμο
ζοκακημφκ ζηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα, εζδζηά ηδξ Δζημνίαξ, ηδξ Ζμβμηεπκίαξ ηαζ ηδξ Γθχζζαξ.
Νημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ εζζήβδζδξ εα πνμζπαεήζμοιε κα πανμοζζάζμοιε, ιέζα απυ
ηδκ ηέπκδ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημκ βενιακζηυ ελπνεζζμκζζιυ, ιζα απυπεζνα δζδαηηζηήξ
πναηηζηήξ, ιίαξ ζζημνζηήξ πενζυδμο, αοηήξ ηδξ «Δδιμηναηία ηδξ ΐασιάνδξ» (1918-1933), δ
μπμία πανμοζζάγεζ δοζημθίεξ ζηδκ ηαηακυδζδ, υκηαξ ζπεηζηά κέα πνμκζηά, πςνίξ πμθθέξ
ζζημνζηέξ πνμζεββίζεζξ (ζοββνάιιαηα) ηαζ ειπενζέπμκηαξ ιεβάθδ ζοκαζζεδιαηζηή
θυνηζζδ θυβς ηςκ επζπηχζεςκ πμο είπε ζηδ πχνα ηαζ ημοξ ακενχπμοξ μ καγζζιυξ. Θα
πνμζπαεήζμοιε κα πανμοζζάζμοιε πχξ έκαξ εηπαζδεοηζηυξ, ιε απθέξ ηεπκζηέξ ιπμνεί κα
αμδεήζεζ ημοξ ιαεδηέξ ημο κα πθδζζάζμοκ ιζα δφζημθδ, υπςξ πνμακαθένεδηε ζζημνζηή
πενίμδμ, ιέζα απυ ηα ένβα ηέπκδξ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ ιεεμδζηήξ παναηήνδζήξ ημοξ, δ
μπμία ζφιθςκα ιε ημοξ ενεοκδηέξ δζεβείνεζ ημ ζημπαζιυ ηςκ ιαεδηχκ, αθθά ηαζ άθθεξ
πηοπέξ ημο θάζιαημξ ηςκ ζηακμηήηςκ ημοξ.
Θέμεηο θιεηδηά: Δζημνία, ηέπκδ, ΐασιάνδ, ελπνεζζμκζζιυξ

1. Γηζαγσγή
Γ ηέπκδ ιε ηζξ δζάθμνεξ εηθάκζεζξ ηδξ απμηεθεί ιένμξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ηαζ
ηδξ ημοθημφναξ ηςκ ιαεδηχκ. Ώπμηεθεί ιένμξ ηδξ αζςιαηζηήξ ζπέζδξ πμο
ακαπηφζζμοκ μζ ιαεδηέξ ιέζα απυ ηδ γςβναθζηή, ηδ ιμοζζηή, ημ πμνυ, ηδ
δναιαημπμίδζδ. Κζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ιπμνμφκ κα πνμζεββίζμοκ ηα ένβα ηέπκδξ
ιέζα απυ παζδαβςβζηέξ επζζηέρεζξ ζε πχνμοξ πμθζηζζιζηήξ ακαθμνάξ (ιμοζεία
η.ά.), πνάβια υιςξ ζδζαίηενα δφζημθμ ή ζπάκζμ ζηδ δζαδζηαζία ημο εθθδκζημφ
δδιυζζμο ζπμθείμο. Γ πθέμκ ζοκήεδξ επαθή ηςκ ιαεδηχκ ιε ένβα ηέπκδξ είκαζ
ιέζς ηδξ υπζ πάκηα ιεεμδεοιέκδξ παναηήνδζδξ, ηςκ ένβςκ ζε ζπμθζηά
εβπεζνίδζα Δζημνίαξ, Ζμβμηεπκίαξ ηαζ Γθχζζαξ.
2. Οηνηρεία εθαξκνγήο
Γ δζδαηηζηή εκυηδηα απεοεφκεηαζ ζε ιαεδηέξ ηδξ Γ΄ ηάλδξ Ζοηείμο ηαζ
εθανιυζηδηε ηα έηδ 2005 ηαζ 2006 ζε Ζφηεζμ ηδξ Λάηναξ. Ηε ηνμπμπμίδζδ εα
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ιπμνμφζε κα εθανιμζηεί ηαζ ζε ιαεδηέξ ηδξ Γ΄ ηάλδξ Γοικαζίμο. Γ δζδαζηαθία
έπεζ δζάνηεζα ηνεζξ δζδαηηζηέξ χνεξ. Νε πνμδβμφιεκμ ιάεδια ημζκμπμζμφιε ζημοξ
ιαεδηέξ ημοξ δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δζδαηηζηήξ εκυηδηαξ ηαζ
ημοξ εθμδζάγμοιε ιε θςημηοπίεξ ή ηείιεκα ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή απυ ζπεηζηή
αζαθζμβναθία [π.π. Γηαίο, Λ., 2001/ Φςκέξ απυ ηδ Βασιάνδ (Νοθθμβζηυ), 2011/
Winkler, H., (2011)]. Ξμοξ γδηάιε κα ιεθεηήζμοκ ηα ζδιεζςιέκα ηείιεκα ηαζ κα
οπμβναιιίζμοκ ααζζηά ζδιεία ή υηζ εεςνμφκ ζδιακηζηυ.
3. Οθνπνί – Οηόρνη – Γπηδηώμεηο
Κ βεκζηυξ ζημπυξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δζδαηηζηήξ πναηηζηήξ είκαζ κα ζημπαζημφκ
μζ ιαεδηέξ πάκς ζε ένβα ηέπκδξ, κα ηα ζοκδοάζμοκ ιε ζζημνζηά ηείιεκα,
πνυζςπα ηαζ βεβμκυηα ηαζ κα απακηήζμοκ ηνζηζηά ζε ενςηήιαηα ιέζα απυ ημ
ζοζπεηζζιυ ημοξ.
Νηυπμξ μοζζαζηζηυξ είκαζ κα βίκεζ ηαηακμδηή δ ζζημνζηή πενίμδμξ ιεηαλφ Ώ΄
ηαζ ΐ΄ Λαβημζιίμο Λμθέιμο ηαζ ζοβηεηνζιέκα δ πενίμδμξ ηδξ Δδιμηναηίαξ ηδξ
ΐασιάνδξ (1918-1933), ιζα ζδζαίηενα δφζημθδ πενίμδμξ βζα ιαεδηέξ ηαζ
εηπαζδεοηζημφξ, βζα πμθθμφξ θυβμοξ, μζ μπμίμζ εα βίκμοκ ηαηακμδημί ζηδ
ζοκέπεζα.
Ηέζα απυ ηδκ ηέπκδ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημ βενιακζηυ ελπνεζζμκζζιυ,
ζημπεφμοιε κα πνμζθένμοιε ζημοξ ιαεδηέξ/ηνζέξ ιαξ ιζα δηδαθηηθή
πξνζέγγηζε, ηδξ ζζημνζηήξ πενζυδμο ηδξ «Δδιμηναηίαξ ηδξ ΐασιάνδξ» (19181933), δ μπμία πανμοζζάγεζ δοζημθίεξ ζηδκ ηαηακυδζδ, υκηαξ ζπεηζηά κέα
πνμκζηά, πςνίξ πμθθέξ ζζημνζηέξ ακαθμνέξ (ζοββνάιιαηα) ηαζ ειπενζέπμκηαξ
ιεβάθδ ζοκαζζεδιαηζηή θυνηζζδ θυβς ηςκ επζπηχζεςκ ημο καγζζιμφ ζηδ πχνα
ηαζ ημοξ ακενχπμοξ.
Νημπεφμοιε κα πανμοζζάζμοιε πχξ μ/δ εηπ-ηυξ, ιε απθέξ ηεπκζηέξ ιπμνεί
κα αμδεήζεζ ημοξ ιαεδηέξ/ηνζεξ κα πθδζζάζμοκ ιζα ζζημνζηή πενίμδμ, ιέζς
ηεζιέκςκ ηαζ ένβςκ ηέπκδξ, ιε ηδ αμήεεζα ηδξ ιεεμδζηήξ παναηήνδζδξ, δ μπμία
ζφιθςκα ιε ημοξ ενεοκδηέξ δζεβείνεζ ημ ζημπαζιυ ηςκ ιαεδηχκ αθθά ηαζ άθθεξ
ζηακυηδηέξ ημοξ.
Απζδίςλή ιαξ επίζδξ είκαζ, κα δζαπζζηχζμοκ μζ εηπ-ημί πςξ δ ακαγήηδζδ
ένβςκ ηέπκδξ ιπμνεί κα βίκεζ εφημθα, αλζμπμζχκηαξ πνμζζηέξ πδβέξ, (δζαδίηηομ,
αζαθία).
4. Ιεζνδνινγία
Ηεεμδμθμβζηά πνδζζιμπμζήεδηακ ηα αηυθμοεα ενβαθεία:
1. Εαηά ηφνζμ θυβμ, δ πξνζέγγηζε Perkins, πμο εζηζάγεζ ζηδ δδιζμονβία
ημοθημφναξ ζημπαζιμφ. Κζ ιαεδηέξ -οπμζηδνίγεζ μ Perkins- ιπμνμφκ κα ιάεμοκ
κα ζημπάγμκηαζ ηνζηζηά ιέζς ηδξ ηέπκδξ. Γ ηνζηζηή ζηέρδ ακαπηφζζεηαζ ιε ηδ
«ααεφηενδ» ακάβκςζδ εκυξ ένβμο, εκχ δ παναηήνδζδ οπμηζκεί ηαζ εκεαννφκεζ
ηδ ζημπαζηζηή δζάεεζδ, αηνζαχξ βζαηί απαζηείηαζ ιζα ζηεπηυιεκδ ζηάζδ. Ξα ένβα
ηέπκδξ ζοκδέμκηαζ ιε ημζκςκζηέξ ηαζ πνμζςπζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ γςήξ, ιε
ζζπονμφξ ζοκαζζεδιαηζημφξ δεζιμφξ, επμιέκςξ δ παναηήνδζή ημοξ, ιπμνεί κα
μζημδμιήζεζ ζδιακηζηέξ δζαεέζεζξ ζημπαζιμφ (Perkins, 1994: 3-4). ΐαζζηή ζδέα πμο
μ Perkins εέηεζ είκαζ υηζ μ παναηδνδηήξ ιπμνεί κα εκενβμπμζήζεζ ζημπαζηζηέξ
δελζυηδηεξ, αημθμοεχκηαξ ηέζζενα ζηάδζα παναηήνδζδξ.
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2. Γ πνμζέββζζδ “Artful Thinking”, πμο ζηδνίγεηαζ ζε ζεζνά δμιδιέκςκ
ενςηδιάηςκ, χζηε κα εκενβμπμζείηαζ ζηαδζαηά μ ζημπαζιυξ ηςκ ιαεδηχκ ιέζα
απυ ηδκ παναηήνδζδ ένβςκ ηέπκδξ (http://www.pz.harvard.edu.vt). Νηυπμξ ημο
―Artful Thinking‖ είκαζ κα αμδεήζεζ ημοξ εηπ-ημφξ κα πνδζζιμπμζμφκ ένβα ηέπκδξ,
χζηε κα ελοπδνεημφκηαζ ηαζ μζ ιαεδζζαημί ζηυπμζ ηαζ δ ζημπαζηζηή δζάεεζδ ηςκ
ιαεδηχκ. Γ θζθμζμθία ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ζηδνίγεηαζ ζηδκ επελενβαζία
ενςηδιάηςκ, ηα μπμία δεκ επζγδημφκ πνμθακή απάκηδζδ, αθθά εκενβμπμζμφκ ηδ
ζηέρδ, ειααεφκμοκ ζηδκ παναηήνδζδ, ενεοκμφκ πμζηίθεξ πηοπέξ εκυξ γδηήιαημξ,
επζπεζνδιαημθμβμφκ, γδημφκ αλζυπζζηεξ απμδείλεζξ ηαζ αιθζζαδημφκ ηδκ
πνυπεζνδ πθδνμθυνδζδ (Ritchhart, et al, 2006).
3. Ξμ πιαίζην ησλ ηεζζάξσλ επηπέδσλ ηδξ Unesco, ιεεμδμθμβία πμο
αημθμοεήεδηε ηαζ ζηα Θέα Λνμβνάιιαηα Νπμοδχκ (Unesco, 2002). Απί ιένμοξ
ζηυπμζ ηδξ δζδαζηαθίαξ:
1ν Γπίπεδν: Γλσξηκία θαη θαηαλφεζε (γλψζεηο): α)oζ ιαεδηέξ παναηδνμφκ
πίκαηεξ γςβναθζηήξ πμο πανμοζζάγμκηαζ, α)απακημφκ ηνζηζηά ζε ενςηήιαηα
ζπεηζηά ιε πίκαηεξ ηαζ αζαθζμβναθία, β)βνάθμοκ ηείιεκμ, υπμο ηαηαεέημοκ ηαζ
ελδβμφκ ηδ βκχιδ ημοξ πνδζζιμπμζχκηαξ ζημζπεία απυ ημοξ πίκαηεξ,
2ν Γπίπεδν: Δηεξεχλεζε θαη εληνπηζκφο (δεμηφηεηεο): α)μζ ιαεδηέξ
εκημπίγμοκ- ζοζπεηίγμοκ ζημζπεία ιεηαλφ ένβςκ ηέπκδξ ηαζ ζζημνζηχκ ηείιεκςκ,
α)μνβακχκμοκ ηείιεκμ θαιαάκμκηαξ οπυρδ πμζηίθεξ παναιέηνμοξ, ηαζ
ακαζοκεέημκηαξ ηα δεδμιέκα ιε δδιζμονβζηή ιαηζά.
3ν Γπίπεδν: Οπλεξγαζία θαη Γπηθνηλσλία: α)ζοκενβάγμκηαζ, επζημζκςκμφκ ηαζ
αθθδθεπζδνμφκ ηαηά ηδκ οθμπμίδζδ δναζηδνζμηήηςκ, α)ιεηαηνμπή ηδξ ζηέρδξ
ζε ακαθοηζηή, β)θαιαάκμκηαξ οπυρδ βκχζεζξ ηαζ παναηδνήζεζξ απυ
πνμδβμφιεκα ζηάδζα, ειααεφκμοκ, ενιδκεφμοκ, ελδβμφκ ηαζ ηεηιδνζχκμοκ, ιε
ζηυπμ ζοιπεναζιαηζηέξ, άνηζα ηεηιδνζςιέκεξ ηνίζεζξ.
4ν Γπίπεδν: Οχλδεζε κε ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα – ηζηνξηθνί θχθινη:
α)δμηζιάγεηαζ δ ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ κα αλζμπμζμφκ ημ ζφκμθμ ηςκ
πθδνμθμνζχκ πμο ζοκέθελακ, χζηε κα εηθνάζμοκ ηδκ απμπκέμοζα αίζεδζδ ηςκ
ένβςκ, α)ακαβηαζυηδηα φπανλδξ ζημζπείςκ ηνζηζημφ ζημπαζιμφ ζηδκ μνβακςηζηή
ζηέρδ, εθυζμκ βζα ηζξ ζοκμθζηέξ εηηζιήζεζξ απαζημφκηαζ δζακμδηζηέξ δελζυηδηεξ,
υπςξ ζφκεεζδ, έθεβπμξ δεδμιέκςκ, ενιδκεοηζηέξ ηνίζεζξ ιε επζπεζνδιαημθμβία,
εηιεηάθθεοζδ πνυηενςκ ειπεζνζχκ, ζοκεηηζιήζεζξ.
5. Ναξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ – Πα δηδαθηηθά βήκαηα
5.1. 1ε Δηδαθηηθή ελφηεηα – Γλσξηκία κε ηελ Ζζηνξία
Δζααάγμοιε ημ πζμ ηάης πμίδια ηαζ γδηάιε μζ ιαεδηέξ κα εκημπίζμοκ θέλεζξ –
ηθεζδζά.
Αημφζηε ηζξ ηνζηζηέξ, Όθμ ημ Βεξνιίλν ακαζηαηχκεηαζ Βθέπς ιυκμ ιζα πανααμθή
εδχ. Ιμο ηδ γδηάηε; Σμ πθήεμξ θςκάγεζ «επαλάζηαζε». «Θέινπκε ειεπζεξία»
Ιαξ θείπεζ αζχκεξ. Ε ζηδκή ηνέιεζ. Σμ ημζκυ ηανάγεηαζ. ηζξ 9:00 υθα είπακ
ηεθεζχζεζ.
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Λανμοζζάγμοιε ηδκ ηαοηυηδηα ημο πμζήιαημξ: ημο Εμονη Ξμοπυθζηζ,
ΐενμθίκμ (1920), βζα ηδκ πνειζένα ημο εεαηνζημφ ένβμο «Κ Θάκαημξ ημο Δακηυκ»,
ημο Μμιέκ Μμθάκ ηαζ βνάθμοιε ζημκ πίκαηα ημκ ηίηθμ ηδξ εκυηδηαξ βζα ηα
επυιεκα ηνία ιαεήιαηα: Δεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο (1918-1933): νη
ζπγθξνχζεηο θαη ην άδνμν ηέινο κέζα απφ ην βιέκκα ησλ Γμπξεζηνληζηψλ.
Ανχηδια: «Νε ηζ πνδζζιεφεζ δ ηέπκδ»; Κζ ιαεδηέξ απακημφκ ηαζ ζδιεζχκμοιε
ηζξ απακηήζεζξ ζημκ πίκαηα. Ώκαθένμοιε ηδκ άπμρδ ημο ελπνεζζμκζζηή γςβνάθμο
Γηέμνβη Γηνμξ (Γηνμξ, 1996), απυ ημ δμηίιζυ ημο βζα ηδκ «Σέπκδ ηαζ ηδκ αζηζηή
δδιμηναηία»: ε ηζ πνδζζιεφεζ δ ηέπκδ: ακ μ ηαθ/πκδξ δεκ απμηηήζεζ «φθμξ
ημθηενυ ζακ ιαπαίνζ», ακ δεκ ιάεεζ «κα ιζζεί δζαηαχξ αοηυκ ημκ άννςζημ ηυζιμ,
ημκ ρεφηζημ»; Λανμοζζάγμοιε ηνεζξ πίκαηεξ ημο Γηευνβη Γηνμξ, γδηάιε απυ ημοξ
ιαεδηέξ κα ημοξ ιεθεηήζμοκ, κα δμοκ μιμζυηδηεξ ή δζαθμνέξ ηαζ κα δζαηοπχζμοκ
ηδκ πνχηδ ζηέρδ πμο αοευνιδηα έπμοκ. Εαηαβνάθμοιε ζηέρεζξ ζημκ πίκαηα.

Γηθόλα 1. Πδ. Γθξόο, Δξόκνο ηνπ Βεξνιίλνπ - Οθελέο από ηε δσή ελόο
ζνζηαιηζηή - Πδνλ, δνινθόλνο γπλαηθώλ
Αλδβμφιε υηζ, απυ υζα αθέπμοιε ζηα ένβα ηαζ ζδιεζχζαιε ζημ πμίδια, μ
ηαθθζηέπκδξ εηθνάγεζ ηζξ ακηζθάζεζξ ιζαξ αίαζδξ επμπήξ, ζε ιζα αηιυζθαζνα, υπμο
ηδκ εθπίδα βζα ημζκςκζηή επακάζηαζδ δζαδεπυηακ δ απεθπζζία ακυδμο ημο
εεκζηζζιμφ. Νοκδέζμοιε θέλεζξ – ηθεζδζά ιε ηδκ Δζημνία. Ώκαθένμοιε ημ ααζζηυ
ζφββναιια ηδξ επμπήξ (Winkler, 2011). Βδηάιε απυ ημοξ ιαεδηέξ κα εηθνάζμοκ
ζοκαζζεήιαηα πμο δδιζμονβμφκηαζ δζααάγμκηαξ ηα ζπεηζηά απμζπάζιαηα.
Οπμζηδνίγμοκ πςξ, δζααάγμκηαξ ημ πνμκζηυ ηδξ Δδιμηναηίαξ ηδξ Βασιάνδξ (19181933), ημοξ δζαπενκάεζ έκα νίβμξ παβενυ. Ο αθμνζζιυξ «ηάεε μιμζυηδηα ιε
πνυζςπα, βεβμκυηα ή ηαηαζηάζεζξ» πνμαάθθεηαζ ζοκεπχξ ζηδκ μευκδ ημο ιοαθμφ
ημοξ.
Μςηάιε ημοξ ιαεδηέξ/ηνζεξ ιαξ: «Αιήζεηα, πψο ε εηηεκέλε ζηνλ Α΄
Ναγθφζκην Νφιεκν Γεξκαλία απφ ηα επαλαζηαηηθά ζνβηέη –ζπκβνχιηα
εξγαηψλ θαη ζηξαηησηψλ- ηνπ Κνεκβξίνπ 1918 θαηέιεμε λα παξαδψζεη, δηα
ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νδνχ, ηελ εμνπζία ζηνλ Αδφιθν ίηιεξ θαη ζηνπο
εζληθνζνζηαιηζηέο, ηνλ Ζαλνπάξην ηνπ ’33;»
Ιεηζκάιε ηδκ ηζηνξηθή πξνζέγγηζε πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ εζηαζηζηή ιαηζά,
απυ ηα ένβα γςβναθζηήξ. Αλδβμφιε ηδ ιαηζά ημο Γηνμξ: «Ο βενιακζηυξ θαυξ
ακαιέκεζ ηδκ εοιάνεζα πμο ημο οπυζπμκηακ μζ πμθζηζημί δβέηεξ. Ο Γηνμξ
ζηζαβναθεί ιε ηανκαααθίζηζηα εέιαηα ημ ζηδιέκμ ζηδκζηυ βφνς ημο. Αζημί ιε
πνμζςπεία βμονμοκζχκ, έκζημθμζ πμο βθεκηάκε ιε πυνκεξ, ηαπεηηζημί ηαζ
ημονεθήδεξ πνμθεηάνζμζ ιπθέημκηαζ ζε ζημηεζκμφξ ηαιαάδεξ. Ο Γηνμξ ηαζ μζ ζοκ
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αοηχ παίνκμοκ ηδκ ηθδνμκμιζά ημο ελπνεζζμκζζιμφ ηαζ ηδκ πνδζζιμπμζμφκ βζα κα
εκακηζςεμφκ, ιε υπθμ ημ πζκέθμ, ζηδ κέα ηάλδ πναβιάηςκ». Θέα ιέμε-θιεηδί ν
«εμπξεζηνληζκόο». Δεκ ηδκ ελδβμφιε.
Εαηαβνάθμοιε ζημκ πίκαηα εκεξνιόγην γεγνλόησλ ζημκ άλμκα ημο
πνυκμο:
- Γ Γενιακία δηηδιέκδ (Ώ΄ Λαβηυζιζμξ Λυθειμξ). Κ πνίβηζπαξ Ηαλ ηδξ ΐάδδξ, είπε
παναζηδεεί, μ Εάζγεν είπε εηενμκζζηεί, δ πχνα ηζκδφκεοε κα αοεζζηεί ζημ πάμξ.
- 9 Θμειανίμο 1918, ζοκεδνίαζε δ δβεζία ηςκ ζμζζαθδδιμηναηχκ οπυ ημοξ
Έιπενη ηαζ Νάκηειακ Μάζπζηαβη, ζημ ΐενμθίκμο. Κζ Νπανηαηζζηέξ, (Μυγα
Ζμφλεκιπμονβη- Εανθ Ζίιπκεπη,), εημζιάγμκηακ κα ηδνφλμοκ ηδ βενιακζηή
ζμαζεηζηή δδιμηναηία.
- Κ Νάκηειακ, ακαηήνολε ηδκ ίδνοζδ ηδξ Δδιμηναηίαξ ηδξ ΐασιάνδξ ιπνμζηά ζε
πζθζάδεξ ζοβηεκηνςιέκμοξ, απυ πανάεονμ ζηδκ Koenigsplatz.

- Δφμ ιένεξ ιεηά, ππνγξάθεθε ε Οπλζήθε ησλ
Βεξζαιιηώλ. Ζήλδ, ηοπζηά Ώ΄ Λαβημζιίμο Λμθέιμο.
Νημίπζζε

ζηδ

Γενιακία

1.800.000

λεθξνύο

ηαζ

4.000.000 ηξαπκαηίεο.

Γηθόλα 2. Ρπνγξαθή Οπλζήθεο Βεξζαιιηώλ
- Κ ιεβάθμξ ανζειυξ ηςκ κεηνχκ μθείθεηαζ ζηα κέα
ιέζα

πμο

δδθδηδνζχδδ

πνδζζιμπμζήεδηακ:
αένζα,

ημνπίθεξ

απυ

θθμβμαυθα,
οπμανφπζα,

αμιαανδζζηζηά αενμπθάκα.
- Ώκηανζίεξ ζηναηζςηζηχκ ιμκάδςκ ηαζ ζοβ-ηνμφζεζξ
ημο ζηναημφ ιε ημοξ

ενβάηεξ ζημοξ δνυιμοξ

ζοιπθήνςκακ ημ εθζαθηζηυ ζηδκζηυ ηδξ «επνρήο ηεο
θαηαζηξνθήο»,

Γηθόλα 3. Δειεηεξηώδε αέξηα

υπςξ

ηδ

αάθηζζε

ν

Έξηθ

όκπζκπανπκ.
- Κ αοημηνάημναξ Γμοθζέθιμξ ΐ΄ αοηυελυνζζημξ ζηδκ
Κθθακδία. Ηε ηδκ οπμβναθή ηδξ Νοκεήηδξ, ηδκ

ελμοζία πήνε
ημ Ονζηαιδεκνθξαηηθό
ιανλζζιυξ, πμο μναιαηζγυηακ πνμθεηανζαηή
επακάζηαζδ
ηαζ ηα ζμαζέηΗόκκα,
ηςκ
ιζηνυηενςκ
ημιιάηςκ, πμο
ιε πθεζμρδθία
ενβαηχκ, ζοβηνμουηακ ιε ημκ πμθζηζηυζοκαζπζζιυξ
νεαθζζιυ ηςκ
ζοκδζηαθζζηχκ
πάθεοακ
ζημ Μάζπζηαβη:
βζα αεθηίςζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ ενβαηζηήξ
ηάλδξ. υπμο μ επακαζηαηζηυξ
- 31 Δμοθίμο 1919, ρδθίζηδηε ιε ιεβάθδ πθεζμρδθία απυ ηδκ εεκμζοκέθεοζδ ημ
Νφκηαβια, βυκζιμ βζα ηα υκεζνα, ηζξ μοημπίεξ ηαζ ηδ ζοθθμβζηή ειπεζνία ηδξ
επακαζηαηζηήξ πναηηζηήξ, ηδξ έκμπθδξ δνάζδξ, ηδξ αβςκζζηζηήξ πνάλδξ, ημο
μιμζπμκδζαημφ πκεφιαημξ, ημο ημζκμαμοθεοηζζιμφ, ηδξ ζοκηαβιαηζηήξ εεςνίαξ
ηαζ πνάλδξ. Πανημβναθμφκηαζ μζ δζαθμνεηζηέξ υρεζξ: απυ ημκ ανζζηενυ Ξμοπυθζηζ,
ημοξ ζοκηδνδηζημφξ Νιζη ηαζ Νπέβηθεν, ημκ αζηυ οπεναζπζζηή ηδξ Δδιμηναηίαξ
Ξυιαξ Ηακ ηαζ ημκ αιοκηζηυ «δδιμηνάηδ ημο μνεμφ θυβμο» Ηάζκεηε.
Ώπμοζζάγμοκ μζ ιανλζζηέξ Ηπνεπη ηαζ Ηπέκβζαιζκ.
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Βδηάιε απυ ημοξ ιαεδηέξ κα ακαθένμοκ, ζφιθςκα ιε υζα ιεθέηδζακ ζηδ
αζαθζμβναθία, πμζα ηαζκμθακή δζηαζχιαηα έδζκε ημ Νφκηαβια ηδξ ΐασιάνδξ:
-Νημ κέμ ζφκηαβια ηαημπονςκυηακ ην δηθαίσκα ζηε γεληθή εθπαίδεπζε, ην
δηθαίσκα ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, υπζ υιςξ ημ δηθαίσκα ηεο απεξγίαο. Νδιεζχκεζ
μ ΐίκηθεν: «Σμ φκηαβια πάνζζε ζημοξ Γενιακμφξ πενζζζυηενδ πμθζηζηή εθεοεενία,
αθθά, ακ μζ ηαζνμί άθθαγακ ζημ πεζνυηενμ, δεκ ήηακ ζε εέζδ κα ημοξ ηδ
δζαζθαθίζεζ».
-Δεκ ζοιπενζθαιαάκμκηακ δζαηάλεζξ – θναβιμί βζα ηδκ ηαηάθοζή ημο, απυ θυαμ
υηζ ζζμδοκαιμφζακ ιε επζζηνμθή ζε πνμδβμφιεκμ αοηανπζηυ ηαεεζηχξ. Κζ
ιεηνζμπαεείξ δοκάιεζξ ηδξ επμπήξ (ζμζζαθδδιμηνάηεξ, ηεκηνχμζ, θζθεθεφεενμζ),
επζπεζνμφκ κα απμδοκαιχζμοκ ημ αοηανπζηυ ηνάημξ. Γ ηαεζένςζδ εηθεβιέκμο
απυ ημ θαυ Λνμέδνμο θεζημονβεί ςξ ακηίπαθμ δέμξ ζημ Μάζπζηακβη. Θεςνμφκ, υηζ
έηζζ απμηνέπεηαζ, μ ηίκδοκμξ ημζκμαμοθεοηζημφ απμθοηανπζζιμφ.
-Ώκ δ δδιμηναηία ηδξ ΐασιάνδξ δδιζμονβήεδηε «ηαηά ζφιπηςζδ», υπςξ βνάθεζ μ
Νίνεν (Νίνεν, 1990) ζημ Ε άκμδμξ ηαζ δ πηχζδ ημο Γ΄ Ράζπ, ήηακ επυιεκμ κα πενάζεζ
απυ πενζπέηεζεξ. Θέημοιε ενχηδια: Λχξ δζαιμνθςκυηακ δ πμθζηζηή ηαηάζηαζδ;
- Κ ζοκαζπζζιυξ ηδξ ΐασιάνδξ- ζοιιεημπή ζμζζαθδδιμηναηζημφ, ηεκηνχμο ηαζ
δδιμηναηζημφ ηυιιαημξ. Ώημθμφεδζακ δζαδδθχζεζξ ηαζ ζοβηνμφζεζξ. Κζ
ημιιμοκζζηέξ έπακακ έδαθμξ. Κζ Ζμφλειπμονβη ηαζ Ζίιπκεπη, δβέηεξ ημο
«Νπάνηαημο», δμθμθμκήεδηακ (Δακμοάνζμ 1919) απυ παναηναηζηά υνβακα. Γ
επζζθαθήξ ηάλδ ηδνμφκηακ απυ ημ ζηναηυ ηαζ ηζξ ηοπμδζςηηζηέξ
παναζηναηζςηζηέξ μιάδεξ Freicorps, πμο δνμφζακ ακελέθεβηηα ηαζ εηηεθμφζακ
επακαζηάηεξ (π.π ημκ ζοββναθέα Ζακηάμοεν). Λανά ηδκ πμθζηζηή υλοκζδ ηαζ ηδ
αία, Δμφθζμ 1919, δ Γενιακία ακαηδνφπεδηε αααζίθεοηδ δδιμηναηία.
-Ν‘ αοηυ ημ εφεναοζημ πμθζηζηά ηθίια, μζ κζηήηνζεξ δοκάιεζξ ημο Ώ΄ Λαβημζιίμο
Λμθέιμο πίεγακ ηδ Γενιακία κα πθδνχζεζ ηζξ ηενάζηζεξ απμγδιζχζεζξ ηδξ
ζοκεήηδξ. Αίκαζ δ επμπή πμο εκθαλίζηεθε ην Αεκζημζμζζαθζζηζηυ Γενιακζηυ
Ανβαηζηυ Ευιια. Κ Ώδυθθμξ Πίηθεν δμηίιαζε (Θμέιανζμ 1923) ημ πνχημ ηαζ
απμηοπδιέκμ πναλζηυπδια, πμο ημκ έζηεζθε ζηδ θοθαηή έκα πνυκμ. Αηεί έβναρε
ημ «ιακζθέζημ», «Κ Ώβχκ ιμο».
-1923- 1929 δνειία. Γ βενιακζηή μζημκμιία ημκχεδηε πάνδ ζηα δάκεζα ημο
ελςηενζημφ πμο επέηνερακ κα ακηζιεηςπζζηεί δ μζημκμιζηή φθεζδ, κα
εηζοβπνμκζζηεί δ αζμιδπακία ηαζ κα ιεζςεεί δ ακενβία. Κζ Νμζζαθδδιμηνάηεξ
πθεζμρδθία ζημ Μάζπζηαβη. Έδεζλακ ζδζαίηενμ γήθμ ζηδκ ηαηαζημθή ανζζηενχκ
επακαζηαηζηχκ μιάδςκ ηαζ υπζ αηνμδελζχκ.
-Κζ ηαναπέξ επακήθεακ (Κηηχανζμξ 1929). Γ παβηυζιζα μζημκμιζηή ηνίζδ
πνμηάθεζε ηαηάννεοζδ ηδξ βενιακζηήξ μζημκμιίαξ. Όθεζδ ζε παβηυζιζα ηθίιαηα,
ζηαιάηδια ηδξ δακεζμδυηδζδξ ημο ελςηενζημφ, αθιαηχδδξ αφλδζδ ηδξ ακενβίαξ.
-Ε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή, πμο οπέζηδ δ Γενιακία, θυβς οπενπθδεςνζζιμφ
(1921-24), έπεζ εββναθεί ζημκ «εεκζηυ ροπζζιυ» ηςκ Γενιακχκ, δζαιμνθχκμκηαξ
ίζςξ ηαζ ηζξ ζδιενζκέξ επζθμβέξ ΐενμθίκμο βζα ημ εονχ.
-Κ οπενπθδεςνζζιυξ δεηαεηίαξ 1920, -μζ ηζιέξ ηςκ πνμσυκηςκ δζπθαζζάγμκηακ
ηάεε 24 χνεξ-, απμηεθμφζε επίπηςζδ πνμζπαεεζχκ ηδξ Εεκηνζηήξ Ξνάπεγαξ βζα
ελοπδνέηδζδ ημο πνέμοξ ηδξ πχναξ, απυ απμγδιζχζεζξ ζε ηνάηδ ηδξ Ώκηάκη.
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Ξέθδ 1923, έκα θίηνμ βάθα ηυζηζγε 26 δζζ. ιάνηα, ιία
θνακηγυθα

ρςιί

105

δζζ.

Ξα

ηαεδιενζκά

ρχκζα

απαζημφζακ έκα ηανμηζάηζ πανημκμιίζιαηα. Αοημθυηενμ
ήηακ κα γοβίγμοκ ημ ακηίηζιμ πνμσυκηςκ, πανά ηα
πανημκμιίζιαηα.
Δζααάγμκηαξ βζα ηδκ πενίμδμ, παναηδνμφιε, ιε θυκημ
ηδκ ηαπείκςζδ ηαζ ημκ μζημκμιζηυ ζηναββα-θζζιυ ηδξ
Γενιακίαξ απυ ημοξ ζοιιάπμοξ, ηδκ άνκδζδ ιένμοξ ημο
βενιακζημφ θαμφ κα ακαθάαεζ εοεφκεξ ηαζ κα απμδεπηεί
ηδκ εκμπή υζςκ μδήβδζακ ζηδκ ήηηα.

Γηθόλα 4. αξηνλόκηζκα επνρήο
Δζαπζζηχεδηε αδοκαιία ηδξ ιεηνζμπάεεζαξ ηαζ ηδξ θμβζηήξ κα ηονζανπήζμοκ
εηεί, υπμο ζμαμφζακ δ ηνίζδ, δ ακενβία, δ ακαζθάθεζα, δ βεκζηεοιέκδ αία, μ
δζπαζιυξ. Γ θςκή θμβζηήξ αημοβυηακ πανάθςκδ, ηα ήεδ είπακ ελαθεεί θυβς ηδξ
θηχπεζαξ.
«Ε Γενιακία είπε πμθφ ηαθέξ πνμμπηζηέξ βζα κα βίκεζ ηαζ πάθζ ιζα ζζπονή
εονςπασηή δφκαιδ. Έπνεπε υιςξ κα ακηζιεηςπίζεζ ιε κδθαθζυηδηα ηδ κέα
ηαηάζηαζδ. Κα ηαηακμήζεζ μ θαυξ ηζξ πναβιαηζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ οκεήηδξ ηςκ
Βενζαθθζχκ. ηδ Γενιακία υιςξ, ηαθμηαίνζ 1919, δ κδθαθζυηδηα ζπάκζγε»,
επζζδιαίκεζ μ ΐίκηθεν (Winkler, 2011), ζε έκα θθεβιαηζηυ ζπυθζμ. Ξμ πνμκζηυ ημο
πνμακαββεθεέκημξ εακάημο ηδξ «ακάπδνδξ» δδιμηναηίαξ, ιαξ ηάκεζ κα
ακαθμβζγυιαζηε «ηζξ επζηίκδοκεξ ακαθμβίεξ ιε ημ ζήιενα».
Ώκ εέθμοιε κα ημ ζπλδέζνπκε κε ην ζήκεξα ακαθένμοιε: «Ε Bundesbank,
πνμεζδμπμζεί υηζ δ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηνίζδξ πνέμοξ ηδξ εονςγχκδξ δεκ απμηεθεί
δζηή ηδξ ανιμδζυηδηα. Σδκ ίδζα ζηζβιή, ημ ηοαενκχκ ηυιια ηδξ πχναξ, ημ CDU,
επζδζχηεζ κα εκζζπφζεζ ηδκ επζννμή ημο Βενμθίκμο ζηδκ ΓΗΣ, εηηζιχκηαξ υηζ δεκ
είκαζ δοκαηυκ δ Γενιακία κα δζαεέηεζ ιία ιυκμ ρήθμ ζημ Δ ηδξ ΓΗΣ, υζεξ δ
πνεςημπδιέκδ Γθθάδα ή δ ιζηνμζημπζηή Ιάθηα». Ενίζεζξ ιαεδηχκ ……………
-1929 μ ζοκαζπζζιυξ ηςκ ημιιάηςκ δζαθφεδηε. Κζ Θαγί ιε δβέηδ ημκ Πίηθεν
ηαηέθααακ ημοξ δνυιμοξ. Κ Πίκηειπμονβη, ςξ ηαβηεθάνζμξ, αδοκαημφζε πθέμκ κα
εθέβλεζ ηδκ εηνδηηζηή ηαηάζηαζδ, οπέβναθε, υιςξ, πνμεδνζηά δζαηάβιαηα.
- Αθανιυγεηαζ έθεβπμξ ηζιχκ ηςκ ηνμθίιςκ. Λθήεοκακ μζ δζαιανηονίεξ ηςκ
πμθζηχκ. Κζ Θαγί, ηφνζμζ ηςκ δνυιςκ, μνβακχκμοκ πμβηνυι ηαηά ηςκ Ααναίςκ
ηαζ ζηήκμοκ ιάπεξ ζηζξ πυθεζξ ιε ημοξ ημιιμοκζζηέξ ηαζ ημοξ ζμζζαθζζηέξ. Νε
αηιυζθαζνα ειθοθίμο πμθέιμο, μζ εηθμβέξ 31δξ Δμοθίμο 1932 ακέδεζλακ ημ
καγζζηζηυ ηυιια κζηδηή. Κζ εηθμβέξ εα επακαθδθεμφκ ζε παμηζηυ ζηδκζηυ, εα
επζαεααζχζμοκ ηδκ εθινγηθή θπξηαξρία ησλ Καδί ηαζ μζ ανζζημηνάηεξ ζε
ζοκενβαζία ιε ημοξ αζμιήπακμοξ εα ζηδνίλμοκ ημκ Πίηθεν.
- Ξέινο γηα ηε Δεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο, πμο ζδιαημδυηδζε ιζα εθπζδμθυνα
επμπή εζνήκδξ ηαζ δδιμηναηίαξ. Κζ αοηαπάηεξ δζαθφεδηακ, πανάπαζε ιεηαλφ
πμθζηζηήξ ίκηνζβηαξ, ημιιαηζηχκ ζοκςιμζζχκ, ακεθέδηδξ ηνμιμηναηίαξ ηαζ
παιέκεξ εοηαζνίεξ.
- Κ Πάζκνζπ ΐίκηθεν ζοιπεναίκεζ υηζ δ ηαπείκςζδ εκυξ έεκμοξ έδςζε θηενά ζημοξ
εεκζημζμζζαθζζηέξ. Ώκαθμνζηά ιε ηδκ εοβέκεζα ηδξ δδιμηναηίαξ πνμεζδμπμζεί υηζ
δεκ πνέπεζ κα αθήκεζ ακμζπηή ηδκ πυνηα ζημοξ ίδζμοξ ημοξ δμθμθυκμοξ ηδξ.
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Αζθήζεηο – εξσηήκαηα -εξγαζίεο
A. Λανμοζζάγμοιε ζημοξ ιαεδηέξ δφμ πίκαηεξ, έκακ ημο Wassily Kandinsky ηαζ έκακ
ημο ζηαν Ευημζηα, πςνίξ πνμκζηυ εκημπζζιυ ηαζ ημοξ γδηάιε κα ημοξ
ηαηαηάλμοκ πενίπμο πνμκζηά ηαζ, ακ είκαζ δοκαηυκ, κα ζοζπεηίζμοκ ζημζπεία
ακάιεζα ζηα ένβα ηέπκδξ ηαζ ηδκ ζζημνζηή δζαδνμιή.

Γηθόλα 5. Wassily Kandinsky.
Γηθόλα 6. Όζθαξ Ηόθνζθα. Ε
κλεζηή ηνπ
Ιειέηε γηα ην εκεξνιόγην Γαιάδηνο Ηαβαιάξεο.
αλέκνπ.
ΐ. Ζαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα πνμδβμφιεκα, ιδ εεςνχκηαξ ηίπμηα ςξ δεδμιέκμ, αθθά
ακαζοκεέημκηαξ ηα ζζημνζηά δεδμιέκα ιε δδιζμονβζηή ιαηζά, κα απακηήζεηε ζηα
ενςηήιαηα πνδζζιμπμζχκηαξ ημοξ πίκαηεξ γςβναθζηήξ:
α) Ννηνπο αθνξά ν πφιεκνο;

Γηθόλα 7. Otto Dix, Ννξηξέην πόξλεο
Γηθόλα 8. Otto Dix, 1926,
Ννξηξέην ηεο
δεκνζηνγξάθνπ Sylvia von Harden
β) Εηηάηαη ν ληθεηήο;
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Γηθόλα 9. Απηνπξνζσπνγξαθία ηνπ Γξλζη
1912, Απηνπνξηξέην.
Θνύληβηρ Ηίξρλεξ, σο ζηξαηηώηε (1915).

Γηθόλα 10. Egon Scheile,

Γηθόλα 11. Νάκπιν Νηθάζζν, 1937, «Guernica».

5.1.

2ε Δηδαθηηθή ελόηεηα: Γλσξηκία κε ηνλ εμπξεζηνληζκό ζηε δσγξαθηθή.

Εμφανίηουμε ζναν πίνακα του Εμίλ Νόλντε και εξθγοφμε τουσ
όρουσ «εξπρεςιονιςμόσ» και «φωβιςμόσ».
Αναφζρουμε τισ απόψεισ του Ματίσ, ιδρυτι του φωβιςμοφ,
από τισ ςθμαντικότερεσ μορφζσ τθσ μοντζρνασ τζχνθσ που
τοποκετοφν τον κανόνα του εξπρεςιονιςμοφ: «Αυτό που
αναηθτώ είναι, πρωτίςτωσ, θ ζκφραςθ. Η ζκφραςθ για μζνα
δεν ςυγχζεται με το πάκοσ που κυριεφει ζνα πρόςωπο ι που
εκδθλώνεται με μια ηωθρι κίνθςθ. Αντίκετα, απλώνεται ςε
όλθ τθν οργάνωςθ τθσ ηωγραφικισ επιφάνειασ».
Γηθόλα 12. Emil Nolde, 1912,
Αναηιτθςαν οι μακθτζσ μασ τθν πατρότθτα του όρου
Ηεθαιή θεηίρ
«εξπρεςιονιςμόσ»;

Νδιεζχκμοιε: Κ υνμξ ακήηεζ ζημκ Πζέρν ηζηνξηθό Antonin Matějček
(Bartelik, 2005). 1910, ημκ πνδζζιμπμίδζε πενζζζυηενμ βζα κα δδθχζεζ ιζα ηάζδ
ακηίεεηδ ζημκ Διπνεζζμκζζιυ: "...έκαξ Γλπνεζζμκζζηήξ επζεοιεί πάκς απυ υθα κα
εηθνάζεζ ημκ εαοηυ ημο". Κ ελπνεζζμκζζιυξ ημο Matějček ήηακ ακηίεεημξ ζηζξ αλίεξ
ηςκ ζι-πνεζζμκζζηχκ, πμο επεδίςηακ ακηζηεζιεκζηή ακαπανάζηαζδ ηδξ
πναβιαηζηυηδηαξ.
Βδηάιε απυ ημοξ ιαεδηέξ κα εκημπίζμοκ ηζξ δζαθμνέξ ζηζξ αλίεξ ηαζ ημ
εζηαζηζηυ απμηέθεζια ζημ νεφια ελπνεζζμκζζιμφ ηαζ ζιπνεζζμκζζιμφ.

Γηθόλα 13. Η. Νηζαξό, 1872,
Γθσγθέλ, 1892,

Γηθόλα 14. Ν. Τ. Ξελνπάξ,

Γηθόλα 15. Νσι
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Γίζνδνο ζην ρσξηό Βνπαδέλ

1881, Μη δύν αδειθέο.

Αξεαξέα

Γηθόλα 16. E. L. Kirchner, 1907, Γηθόλα 17. K. S. Ruttluff, 1919,
E. L. Kirchner, 1918,
Μ θαιιηηέρλεο θαη ην κνληέιν
Ννξηξέην ηεο Έκη
Απηνπξνζσπνγξαθία κε γάηα

Γηθόλα 18.

Ώκαθένμοιε: μζ ελπνεζζμκζζηέξ ήνεακ ανπζηά ζε επαθή ιε ην έξγν ησλ
Φσβηζηώλ, ζημ Λανίζζ. Ξα δφμ ηζκήιαηα δζαηνίκμκηαζ απυ έκα ημζκυ
παναηηδνζζηζηυ, ηδ πνήζδ έκημκςκ πνςιάηςκ ηαζ ακηζεέζεςκ. Κζ θςαζζηέξ
επεδίςηακ ιε ηα πνχιαηα κα δδιζμονβήζμοκ υιμνθεξ εζηυκεξ, μζ ελπνεζζμκζζηέξ
ζηυπεοακ ζηδκ πνυηθδζδ ααεφηενςκ ζοκαζζεδιάηςκ. Γζα ημοξ Αλπνεζζμκζζηέξ, ημ
πνχια απμηεθμφζε έκα ζδιακηζηυ ιέζμ έηθναζδξ απυ ιυκμ ημο, πςνίξ
απαναίηδηα ηδκ ακάβηδ εκυξ ακηζηεζιέκμο.
Εαηαβνάθμοιε ζημκ πίκαηα ηα
ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ημο Αλπνεζζμκζζιμφ: κέα επζεεηζηά πνχιαηα,
ζοκεζδδηά πνςηυβμκδ ηεπκζηή, παεζαζιέκδ βναιιή ηαζ ςιή δζαζηνέαθςζδ
ηδξ ακενχπζκδξ ιμνθήξ. Κζ ιαεδηέξ
θαιαάκμκηαξ

οπυρδ

πνμδβδεείζεξ

βκχζεζξ ηαζ παναηδνήζεζξ δζαηοπχκμοκ ζοιπενάζιαηα ηαζ ηεηιδνζςιέκεξ ηνίζεζξ, πμο ιε θέλεζξ ηθεζδζά
ηαηαβνάθμκηαζ ζημκ πίκαηα.

Γηθόλα 19. Αλ. Ιαηίο, 1905, Γηθόλα 20. Αλ.Ιαηίο, 1910,
Ε θ. Ιαηίο, πνξηξέην.
Ινπζηθή κε πξάζηλε ξίγα.
Ακδιενχκμοιε υηζ μ ελπνεζζμκζζιυξ άκεζζε ηονίςξ ζηδ Γενιακία. ΐαζζηυ
ζφββναιια, ημ ένβμ ημο Γηαίο, (Γηαίο, 2001), Ε πκεοιαηζηή γςή ζηδ Δδιμηναηία
ηδξ Βασιάνδξ, (πνςημδδιμζζεφηδηε 1968), απυ ηζξ πνχηεξ ένεοκεξ βζα ηδκ
ηαθθζηεπκζηή έηνδλδ ημο βενιακζημφ Ηεζμπμθέιμο αοημδφκαια, πςνίξ ηδ
ιδπακζηή ακαβςβή ζε πμθζηζηέξ ακηζεέζεζξ ηαζ ημζκςκζηέξ ζοβηνμφζεζξ ηαζ δίπςξ
κα αβκμήζεζ ημ πμθζηζηυ οπυααενμ ηαζ ημκ ημζκςκζηυ ηδξ μνίγμκηα. Κ ενεοκδηήξ
ζημκ πνυθμβμ (επακέηδμζδ 2001) παναηδνεί: «Τπμζηδνίγς ηαζ ζήιενα ημ ηεκηνζηυ
ιμο επζπείνδια, πμο ακαθένς ζημκ οπυηζηθμ ηαζ ζ' υθμ ημ αζαθίμ: ζηδ Δδιμηναηία
ηδξ Βασιάνδξ μζ απ' έλς -δδιμηνάηεξ, εαναίμζ, πνςημπμνζαημί ηαθθζηέπκεξ ηαζ ηα
ημζαφηα- έβζκακ μζ απυ ιέζα: μζ θαιαάκμκηεξ ηζξ απμθάζεζξ ζε ιμοζεία, μνπήζηνεξ,
εέαηνα, ζδζςηζηά ηέκηνα ενεοκχκ».
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Ξμ πμθζηζημημζκςκζηυ πενζεχνζμ ηδξ οπυ ηαηάννεοζδ βενι. αοημηναημνίαξ,
-ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηνίζδξ ηζκείημ ακμδζηά-, έβζκε ηονίανπμ ζηδκ πενίμδμ ηδξ
δδιμηναηίαξ, απμδεζιεφμκηαξ ημ ζφκμθμ ηςκ δδιζμονβζηχκ δοκάιεςκ: απυ ημκ
ιμκηενκζζιυ ηαζ ημκ ελπνεζζμκζζιυ ιέπνζ ηδ ιοεζζημνδιαηζηή παναβςβή ημο Ηακ.
Νηδκ πναβιαηζηυηδηα δεκ οπήνλε ηάπμζα εκζαία μνβακςιέκδ μιάδα
ηαθθζηεπκχκ πμο κα αοημαπμηαθμφκηακ Αλπνεζζμκζζηέξ, αθθά ιζηνέξ μιάδεξ ιε
ημζκά παναηηδνζζηζηά, υπςξ μζ Blaue Reiter ηαζ Die Brucke ιε έδνα ημ Ηυκαπμ ηαζ
ηδ Δνέζδδ ακηίζημζπα. Γ ζδζαίηενδ μιάδα ηςκ βενιακχκ ελπνεζζμκζζηχκ ακήηακ
ζηδ ΐασιάνδ υπζ βζαηί οπμζηήνζγακ ηδκ επακάζηαζδ μφηε επεζδή απεπεάκμκηακ ημ
νεαθζζιυ ηςκ ιμκανπζηχκ, αθθά, ηφνζα, επεζδή ακαηάθοπηακ «ηδκ ζδέα πίζς απυ
ηδ θεβυιεκδ πναβιαηζηυηδηα», υπςξ ημ έεεζε μ γςβνάθμξ Ηαλ Ηπέηιακ. Νημ ίδζμ
ζοιπέναζια ηαηαθήβεζ ηαζ μ Γηαίο, δδθαδή υηζ «μζ ελπνεζζμκζζηέξ ήηακ
επακαζηαηζημί πςνίξ κα είκαζ πμθζηζημί». Ώοημί πμο έδςζακ πκμή ηαζ έηακακ
πναβιαηζηυηδηα ημ νεφια αοηυ ηδξ ηέπκδξ ήηακ γςβνάθμζ υπςξ μζ Γηνμξ, Θυθηε,
Εθέε, Ημοκη, Εμηυηζηα ηαζ Εακηίκζηζ. Λανμοζζάγμοιε πίκαηεξ:

Γηθόλα 21. E. Nolde, 1914,
Γηθόλα 22. Ν. Ηιέε, 1919,
Γηθόλα 23. Έλη.
Ινπλθ,
Κεαξό δεπγάξη
Ηνζκηθή ζύλζεζε
1893, Ε θξαπγή
Βδηάιε απυ ημοξ ιαεδηέξ κα αλζμπμζήζμοκ ηζξ ζηακυηδηέξ ημοξ
πνδζζιμπμζχκηαξ ημ ζφκμθμ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο ζοκέθελακ απυ ηα
πνμδβμφιεκα ζηάδζα, χζηε α)κα εηθνάζμοκ ηδκ αίζεδζδ πμο απμπκέμοκ ηα ένβα,
ηοπυκ ζοιαμθζζιμφξ ηαζ ιδκφιαηα, α)κα εθανιυζμοκ ημ ηνίπηοπμ «Βιέπσ–
Οθέθηνκαη– Αλαξσηηέκαη» ζοκδέμκηαξ ηζξ απακηήζεζξ ημοξ ιε υζα έπμοκ
ακαθενεεί ζημκ ζζημνζηυ άλμκα ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ένβμ ηέπκδξ ηαζ β) κα
ράλμοκ βζα ηδκ αηιυζθαζνα πμο απμπκέεζ ημ ένβμ ηαζ ηδκ ροπζηή δζάεεζδ πμο
δδιζμονβεί.

Γηθόλα 24. Oskar Kokoschka, 1917, Γξαζηέο κε γάηα
1913, Ιειέηε ζην ρξώκα.

Γηθόλα 25. Β. Ηαληίλζθη,
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5.3. 3ε Δηδαθηηθή ελόηεηα – Γλσξηκία κε ην ξεύκα ηνπ εμπξεζηνληζκνύ ζηε
κνπζηθή, ηελ αξρηηεθηνληθή, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηε ινγνηερλία.
Ξμ νεφια ημο ελπνεζζμκζζιμφ πενζμνίζηδηε ζημ πεδίμ ηδξ γςβναθζηήξ ιυκμκ;
Λνμαάθμοιε δφμ εζηυκεξ απυ ηηίνζα ηαζ γδηάιε εκηοπχζεζξ. Ώκαθένμοιε υηζ μ
ελπνεζζμκζζιυξ παναηδνείηαζ ηαζ ζε άθθεξ ιμνθέξ ηέπκδξ, υπςξ ζημ γεξκαληθό
ζέαηξν, ηαεμδδβμφιεκμ απυ ημοξ Kaiser ηαζ Toller. Νηδ κνπζηθή, μζ Schoenberg,
Webern ηαζ Berg, ζοκέεεζακ ένβα πμο παναηηδνίγμκηαζ ελπνεζζμκζζηζηά. Ώοηυ πμο
δζαπςνίγεζ ηα ένβα ημοξ, απυ ηδ ιμοζζηή ηςκ ζφβπνμκχκ ημοξ Μααέθ ή Νηνααίκζηζ,
είκαζ υηζ λέθοβακ απυ ηδκ παναδμζζαηή ημκζηή ζφκεεζδ πνμζεέημκηαξ ηαζ ιδημκζηά ζημζπεία (atonal). Παναηηδνζζηζηή ίζςξ ελπνεζζμκζζηζηή ιμοζζηή ζφκεεζδ
απμηεθεί δ όπεξα Lulu ηνπ Άικπαλ Ιπεξγθ ηαζ ιπμνμφιε κα αημφζμοιε ηάπμζα
ιμοζζηά απμζπάζιαηα.
Μςηάιε ημοξ ιαεδηέξ ακ έπμοκ αημφζεζ ηάηζ βζα ημ νεφια ημο Ηπαμοπάμοξ.
Νηδ ζοκέπεζα πνμαάθθμοιε εζηυκεξ απυ ηηίνζα ηαζ ακηζηείιεκα Ηπαμοπάμοξ.

Γηθόλα 26. Weissenhof Siedlung, Οηνπηγθάξδε (1927)
Bauhaus ην 1983.

Γηθόλα 27. Ε ζρνιή

Νηδκ αξρηηεθηνληθή, μ ανπζηέηημκαξ Βάιηεξ Γθξόπηνπο, ίδνοζε ημ
Ηπαμοπάμοξ, ανπέξ 1919 ζηδ ΐασιάνδ, ηδνφζζμκηαξ αζζεδηζηή επακάζηαζδ,
ακαθένμκηαξ ζημ ιακζθέζημ ημο (Gropius, 1965) υηζ «μζ ανπζηέηημκεξ, γςβνάθμζ
ηαζ βθφπηεξ πνέπεζ κα ακαβκςνίζμοκ ηαζ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηδκ πμθοζπζδή
ιμνθή ημο ηηδνίμο ζηδκ μθυηδηά ηαζ ζηα ιένδ ημο».
Κ Γηνυπζμοξ μναιαηζγυηακ ζηα ενβαζηήνζα ηδξ ζπμθήξ ημο ιζα εηπαίδεοζδ
πμο εα «έδζκε ηδ δοκαηυηδηα ζηδκ επυιεκδ βεκζά κα πεηφπμοκ ηδκ επακέκςζδ
υθςκ ηςκ ιμνθχκ δδιζμονβίαξ ηαζ κα βίκμοκ μζ ανπζηέηημκεξ εκυξ κέμο
πμθζηζζιμφ». Ακδζαθενυηακ πνςηίζηςξ βζα ηδκ έκηαλδ ημο ηαθθζηέπκδ ζημ
ημζκςκζηυ ζχια, οπμζηδνίγμκηαξ ηδ ιεηαηυπζζδ πνμξ ημ αζμιδπακζηυ ζπεδζαζιυ,
ζφιθςκα ιε ημ δυβια «Σέπκδ ηαζ ηεπκμθμβία, ιία κέα εκυηδηα». Δεκ ήηακ
πμθζηζηυξ επακαζηάηδξ.

Γηθόλα 28. Πν γεξκαληθό πεξίπηεξν ζηελ παγθόζκηα
Wassily, έλα από ηα

Γηθόλα 29. Ε θαξέθια
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έθζεζε 1929 ζηε Βαξθειώλε ηνπ Ιηο βαλ ληεξ Ξόε.
δηαζεκόηεξα
αληηθείκελα πνπ ζρεδίαζε ν
Ιαξζέι Ιπξόηε
το Μπαουχάουσ,
αργότερα το μετζφερε από τθ Βαϊμάρθ και

το εγκατζςτθςε ςτθ Ντεςάου (Wingler, 1978), απαγόρευε κάκε
πολιτικι δραςτθριότθτα. Θ εμμονι του ότι το Μπαουχάουσ «ζπρεπε
να αποτρζψει τθν υποδοφλωςθ τθσ ανκρωπότθτασ από τθ μθχανι»
και «να ικανοποιιςει ταυτόχρονα τισ αιςκθτικζσ και οικονομικζσ
ανάγκεσ», ιταν πρωτοποριακι ςε μια εποχι ςυγκροφςεων. α να
επζςτρεφε ο ρομαντιςμόσ χωρίσ αυταπάτεσ (Wingler, 1983).
Ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να ανιχνεφςουν τα βαςικά
χαρακτθριςτικά του ρεφματοσ Μπαουχάουσ και τα καταγράφουμε
ςτον πίνακα. Ρωτάμε τουσ μακθτζσ αν γνωρίηουν κάτι για τθν
Γηθόλα 30. Ε Ορνιή ζκφραςθ του ρεφματοσ του εξπρεςιονιςμοφ ςτον τομζα του
Bauhaus ζην Κηεζάνπ.
κινθματογράφου; το νεόκοπο και πιο λαϊκό μζςο του
κινθματογράφου, ο εξπρεςιονιςμόσ
πιρευπιρχε
μια αντιφατικι
μορφι. θ
Από τθ μια
το «Metropolis»,
αντιδραςτικι ταινία του Φριτσ Λανγκ, όπου
μζςα ςτθν πόλθ-εργοςτάςιο, κυρίαρχοι και
ςκλάβοι ξεκινοφν από τθν αναπόφευκτθ
ςφγκρουςθ
για
να
καταλιξουν
ςτθ
ςυναδζλφωςθ.
Από τθν άλλθ, θ ταινία με τον τίτλο «Σο
εργαςτήρι του δροσ Καλιγκάρι», τθν ίδια
εποχι, ζδειχνε πωσ οι νζοι δθμιουργοί
επικυμοφςαν να καταγγείλουν τθν ωμότθτα
και τθν παράνοια τθσ εξουςίασ μζςα από τθν
ιςτορία ενόσ παράφρονα τυράννου που
μετατρζπει τουσ ανκρϊπουσ ςε υποχείρια.
Γ ηαζκία δεκ αημθμφεδζε πζζηά ημ ζεκάνζμ ηςκ δφμ αοημελυνζζηςκ ζημ ΐενμθίκμ
ζοββναθέςκ, ημο ηζέπμο Πακξ Γζάκμαζηξ ηαζ ημο αοζηνζαημφ Εανθ Ηάβεν λεηάεανμ ιήκοια εκάκηζα ζημκ μθμηθδνςηζζιυ. Ξμ ημζκυ, υιςξ, πμο ηαηέηθοζε
ημοξ ηζκδιαημβνάθμοξ θαίκεηαζ υηζ ηαηάθααε ηδκ ακαηνεπηζηή ζδέα.
Λανμοζζάγμοιε ηζξ αθίζεξ απυ ηα δφμ ένβα ηαζ γδηάιε απυ ημοξ ιαεδηέξ κα
ηάκμοκ ηα ζπυθζά ημοξ.
Ξμ 1923, μζ δζακμμφιεκμζ πμο κζχεμοκ ηδκ ακάβηδ ημο θαμφ κα απμηηήζεζ
πμθζηζηή παζδεία, ζδνφμοκ ημ Ζλζηηηνύην ηεο Φξαγθθνύξηεο. Απδνεαζιέκμζ απυ
ηδ ζηέρδ ημο Ηανλ, εέθμοκ κα εηπαζδεφζμοκ υπζ «κμιζιυθνμκεξ οπδνέηεξ ημο
ηνάημοξ», αθθά ιεθεηδηέξ ηςκ ιδπακζζιχκ ηδξ ελμοζίαξ. Ηέπνζ ηδκ έθεοζδ ηςκ
Θαγί, εηεί ζοκέννεακ θζθυζμθμζ, ημζκςκζμθυβμζ ηαζ ζζημνζημί, υπςξ μζ
νξθράηκεξ, Αληόξλν, Φξνκ, ηαζ Ιαξθνύδε. Ξμ θζθμζμθζηυ ηείιεκμ πμο ηθυκζζε
ηζξ αεααζυηδηεξ ήθεε απυ ημκ Ιάξηηλ άηληεγθεξ, πμο ηήνολε ηδκ ελέβενζδ
εκάκηζα ζημ Ζυβμ ιε ημ «Γίκαζ ηαζ πνυκμξ», (1927). Λένα απυ ηδκ επζννμή ημο
ελπνεζζμκζζιμφ ζηδ βθχζζα ημο, ηδκ εκαζπυθδζή ημο ιε ημκ εάκαημ ηαζ ηδκ
έηθναζδ εκυξ ζημηεζκμφ ιδδεκζζιμφ, μ Πάζκηεβηεν ζδιείςκε δζμναηζηά υηζ ζηδ
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Δδιμηναηία ηδξ ΐασιάνδξ, επζηναημφζε «ιζα επακαζηαηζηή ηαηάζηαζδ, ζηδκ μπμία
μζ άκενςπμζ πνέπεζ κα αθοπκζζεμφκ» (Πάζκηεβηεν, 1998).
Ξμ ένβμ πμο ακηζηαημπηνίγεζ ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδ ΐασιάνδ είκαζ ημ
ιοεζζηυνδια «Πν καγηθφ βνπλφ», ημο Πόκαο Ιαλ. Κ Πακξ Εάζημνπ, ήνςαξ ημο
αζαθίμο, ζε ζακαηυνζμ ζηδκ Αθαεηία, παναιμκέξ Ώ΄ Λαβημζιίμο Λμθέιμο, βκςνίγεζ
ακενχπμοξ πμο εκζανηχκμοκ ηδ ζφβηνμοζδ ηςκ ζδεχκ πμο ιαίκεηαζ ζηδκ
Αονχπδ: ημκ οπεναζπζζηή ημο Δζαθςηζζιμφ, ημκ ζημηεζκυ πνμθήηδ ημο εακάημο,
ημκ παβακζζηή πμο εηηζιάεζ ηζξ απμθαφζεζξ. Ηέζα απυ ηα ακενχπζκα πμνηναίηα, μ
Ηακ, θίβα πνυκζα κςνίηενα είπε δδθχζεζ ζημοξ «ημπαζιμφξ εκυξ απμθίηζημο», υηζ
«δ πίζηδ ζε ιζα πμθζηζηή ζδέα ηάκεζ ημοξ ακενχπμοξ αθαγμκζημφξ, δμβιαηζημφξ ηαζ
απάκενςπμοξ». Λνμεζδμπμζμφζε υηζ ένπμκηαζ γμθενμί ηαζνμί βζα ηδκ Αονχπδ. Ξμ
1924, ημ «Ιαβζηυ αμοκυ» ήηακ ημ εηδμηζηυ βεβμκυξ ηδξ πνμκζάξ. Ηέζα απυ ημκ
Εάζημνπ ηαζ ημκ αιήπακμ μοιακζζιυ ημο μ Ηακ δζαηήνοζζε ηδκ πίζηδ ημο ζηδ
ΐασιάνδ ηαζ ελέθναγε ημ θυαμ βζα ημκ ενπμιυ εκυξ εθζαθηζημφ μθμηθδνςηζζιμφ.
Δεκ πέναζε ιζα δεηαεηία ηαζ δ πναβιαηζηυηδηα ημκ δζηαίςζε.
Ώκαθένμοιε ζημοξ ιαεδηέξ ιαξ: α)υηζ δ ζζημνζμβναθία δεκ είκαζ δζδαηηζηυξ
ιφεμξ μφηε πνμζθένεζ ζςηήνζεξ θφζεζξ βζα ημ πανυκ. Νοιαάθθεζ, υιςξ, ζηδκ
ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ βκχζδξ ημο πανεθευκημξ, απμηθείμκηαξ ηδκ μπμζαδήπμηε
ιμκμηυιιαηδ αθήεεζα.
α)ηδκ φπανλδ ημο ζοθθμβζημφ ηυιμο Φςκέξ απυ ηδ Βασιάνδ, (οθθμβζηυ, ιηθν.
Ζοηζανδυπμοθμξ,2011), ιε ιζα εηπθδηηζηή απμεδζαφνζζδ υζςκ βνάθηδηακ ηαηά
ηδκ ηαναβιέκδ πενίμδμ ηδξ Δδιμηναηίαξ ηδξ ΐασιάνδξ, απυ ηάπμζμοξ πμο
ανέεδηακ ημκηά ζηα βεβμκυηα ή απυ άθθμοξ πμο ροπακειίζηδηακ ηδ ιεβάθδ
πενζπέηεζα ημο ηυπμο ημοξ ηαζ, ιαηνμπνυεεζια ημο ηυζιμο. θα ηα ηείιεκα είκαζ
ακηζπνμζςπεοηζηά, πνμθδηζηά ηαζ πνμαάθθμοκ εζηυκεξ είηε ζοθθμβζημφ ροπζζιμφ
είηε αημιζηήξ δζάεεζδξ.
6. Αμηνιόγεζε
Οπδήηεζε ζηελ ηάμε: Κζ ιαεδηέξ ζογδημφκ βζα α) ημ πχξ ακηζιεηχπζζακ ηα
ένβα ηέπκδξ ανπζηά ηαζ πχξ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ 3δξ θάζδξ, βζα α) ημ πχξ
ιπμνεί κα ζοκδεεεί δ ζζημνία ιε ηζξ δζάθμνεξ ιμνθέξ ηέπκδξ ηαζ βζα β) ημ πυζμ πζμ
εκδζαθένμοζα ηαζ ηαηακμδηή βίκεηαζ ιζα δφζημθδ ζζημνζηή πενίμδμξ ιέζα απυ ηζξ
Ξέπκεξ ηαζ ημκ Λμθζηζζιυ.
Γξγαζία γηα ηνπο καζεηέο: Έπμκηαξ ζε δθεηηνμκζηυ ιήκοια υθμοξ ημοξ
πίκαηεξ γςβναθζηήξ ηςκ βενιακχκ ελπνεζζμκζζηχκ γςβνάθςκ, πνμζπαεήζηε κα
ημοξ ηαηαηάλεηε έπμκηαξ ζημ ιοαθυ ζαξ ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ πμο οπάνπεζ ζημ
ένβμ ημο Ξυιαξ Ηακ «Ξμ Ηαβζηυ ΐμοκυ» ηαζ εκζανηχκεζ ηδ ζφβηνμοζδ ηςκ ζδεχκ
πμο ιαζκυηακ ζηδκ Αονχπδ, δδθαδή ηα ένβα πμο θαίκμκηαζ α) κα οπεναζπίγμκηαζ
ημκ Δζαθςηζζιυ, α) αοηά πμο πνμακαββέθθμοκ, ημκ ζημηεζκυ πνμθήηδ ημο
εακάημο, ηαζ β) αοηά πμο πανμοζζάγμοκ ημκ παβακζζηή, πμο εηηζιάεζ ιυκμκ ηζξ
απμθαφζεζξ.
7. Ούλνςε
Νηδκ πανμφζα δζδαηηζηή εκυηδηα επζπεζνήεδηακ ηάπμζεξ ηεπκζηέξ εκενβμπμίδζδξ
ημο ζημπαζιμφ ιέζα απυ ηδκ παναηήνδζδ ένβςκ ηέπκδξ. Νοβηεηνζιέκα, έβζκε
πνμζπάεεζα κα εζζαπεμφκ μζ ιαεδηέξ ζηδκ έκκμζα ηαζ ηδ δοκαιζηή ηδξ
παναηήνδζδξ. Ώκαγδηήεδηακ πζμ ζφκεεηεξ δναζηδνζυηδηεξ πμο πνμςεμφκ ημ
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ζημπαζιυ ιέζα απυ ηδκ παναηήνδζδ ηαζ ηέθμξ, έβζκε ακαθμνά ζε ιζα πνμζέββζζδ
ηδξ ζζημνίαξ ηαζ ηδξ παναηήνδζδξ ένβςκ ηέπκδξ. Ηέζα απυ αοηέξ ηζξ ηεπκζηέξ μ
εηπαζδεοηζηυξ είκαζ ζε εέζδ α)κα ηαηακμεί ηδ ζπέζδ ηςκ εζηαζηζηχκ ένβςκ ηέπκδξ
ζε ζπέζδ ιε ηδκ ζζημνία, α)κα ημθιά ζοκδέζεζξ ακάιεζα ζηα δφμ δζδ. ακηζηείιεκα
β)κα επελενβάγεηαζ ηα ζημπαζηζηά κμήιαηα ηςκ ιαεδηχκ πμο πνμηφπημοκ απυ
ηδκ παναηήνδζδ ηαζ απυ ηδ ζφκδεζή ημοξ ιε ηα δομ ακηζηείιεκα.
Γ ζημπαζηζηή πνμζέββζζδ δίκεζ αλία ζηδ δζαδμπή ηςκ θάζεςκ. Αίκαζ εειζηυ
μζ ιαεδηέξ κα ιδ αβάγμοκ αζαζηζηά ζοιπενάζιαηα, αθθά κα παναηδνμφκ ιεεμδζηά
έκα ένβμ ηέπκδξ πνζκ πνμαμφκ ζε μπμζαδήπμηε έηεεζδ άπμρδξ βζ‘ αοηυ. ξ πνμξ
ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ενςηήζεςκ ηάεε θάζδξ, είκαζ εειζηυ κα ηναηδεεί δ
κμμηνμπία ηδξ παναηήνδζδξ (Perkins, 1994: 36-74). ζηυζμ, δ πμζηζθία ηςκ
ενςηήζεςκ ελανηάηαζ απυ πμζηίθμοξ πανάβμκηεξ (π.π. δθζηία, βκςζηζηυ ή ηαζ
πμθζηζζηζηυ οπυααενμ, ζοκεήηεξ μιάδαξ ηηθ).
Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
Artful, Thinking (2000). Harvard Graduate School of Education, Project Zero,
(http://www.pz.harvard.edu.vt)
Bartelik, M. (2005). Early Polish Modern Art: Unity and multiplicity. Manchester:
University Press.
Γηαίο, Λ. (2001). Ε πκεοιαηζηή γςή ζηδ Δδιμηναηία ηδξ Βασιάνδξ, Γενιακία 19191939, (ιηθν. ΐ. Ξμιακάξ): Θδζίδεξ.
Gombrich, E. H. (1998). Σμ πνμκζηυ ηδξ Σέπκδξ, (ιηθν. Ζ. Εάζδαβθδ). Ώεήκα: ΗΊΑΞ.
Γηνμξ, Ξγ. (1996). Σμ πνυζςπμ ηδξ άνπμοζαξ ηάλδξ: Πεκήκηα πέκηε πμθζηζηά ζπέδζα:
Θδζίδεξ.
Gropius, W. (1965). The New Architecture and the Bauhaus. MIT Press.
Αβηοηθμπαίδεζα «ΔΚΗΓ», (1975). η. 6μξ ηαζ 10μξ. Ώεήκαζ: «ΔΚΗΓ». (πίκαηεξ
γςβναθζηήξ)
Ηακ, Ξ. (1995). Σμ ιαβζηυ αμοκυ, (ιηθν. Θ. Λαναζηεουπμοθμξ). Ώεήκα: Αλάκηαξ.
Ηαηίξ Ώκνί, «Ξμ ζπέδζμ είκαζ μ βεκκήημναξ», Γζηαζηζηή Παζδεία, Έκςζδ Εαεδβδηχκ
Εαθθζηεπκζηχκ Ηαεδιάηςκ, η. 4, 23-26.
Perkins, D. (1994). The Intelligent Eye: Learning to Think by Looking at Art. The Getty
Center for Education in the Arts.
Ritchhart, R., Palmer, P., Church, M. & Tishman, S. (2006). Thinking routines:
Establishing patterns of thinking in the classroom. AERA Conference.
Νίνεν, Γ. (1990). Άκμδμξ ηαζ πηχζδ ημο Γ΄ Ράζπ, (ιηθν. Θ. Λαπαννυδμξ): Ώνζεκίδδξ.
Φςκέξ απυ ηδ Βασιάνδ (Νοθθμβζηυ), (2011). Einstein Al., Freud S., Junger E., Ostwald
H., Κιάδα «Νπάνηαημξ», Goebbels J., Bauer L., Doblin A., Mann H., Zweig St.
(ιηθν. Γ. Ζοηζανδυπμοθμξ): Όρζθμκ
Unesco, (2002). Γηπαίδεοζδ: Έηεεζδ Δζεεκμφξ Γπζηνμπήξ, Γηπαίδεοζδ ζημκ 21μ
αζχκα, πνμεδνία j. Delors. Ώεήκα: Gutenberg.
Πάζκηεβηεν, Η. (1998), Γίκαζ ηαζ πνυκμξ, (επζι. Γ. Ξγααάναξ): Δςδχκδ.
Wingler, H. M. (1983). The Bauhaus. MIT Press.
Wingler, H. M. (1978). Bauhaus: Weimar, Dessau, Berlin, Chicago. Cambridge: MIT
Press,
Winkler, H. A. (2011). Βασιάνδ, δ ακάπδνδ δδιμηναηία (1918-1933), (ιηθν. Ώκ.
Ναθηαιπάζδ). Ώεήκα: Λυθζξ.

722

Ηηλεκαηνγξαθηθά έξγα
Σμ ενβαζηήνζμ ημο δνμξ Ηαθζβηάνζ, ζηδκ. Μ. ΐίκε (1920)/Ιεηνυπμθζξ, ζηδκμεεζία
Φνζηξ Ζάκβη, (1927)./Ιπενθίκ Αθελάκηενπθαηξ, ζηδκ. Μ. ΐ. Φαζιπίκηεν (197980).

723

Δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε: Ηξηηηθή ησλ κνληέισλ
δηαρείξηζεο ηνπ πνιηηηζκηθνύ πινπξαιηζκνύ ζηελ
εθπαίδεπζε
ξήζηνο Σάιηεο
Ζζημνίαξ ηαζ Ανπαζμθμβίαξ ηαζ Πμζιακηζηήξ ηαζ Ημζκςκζηήξ Θεμθμβίαξ, ΑΠΘ
psaltischristos@yahoo.gr
Αλδξέαο Νεπέο
Κμιζηή πμθή, ΑΠΘ
pepesandreas@gmail.com

Νεξίιεςε
Ξμ ηεθεοηαίμ δζάζηδια δ πμθοπμθζηζζιζηυηδηα εζζέααθε ζηδκ ηαεδιενζκή ιαξ γςή ηαζ
άζηδζε ιεβάθδ επίδναζδ ζηδκ ημζκςκία ιαξ, ςξ άιεζδ απυννμζα ηδξ βεκζηεοιέκδξ
αθθδθεπίδναζδξ ηαζ ηςκ ιεηαηζκήζεςκ ηςκ ακενχπςκ. Γ ζοκφπανλδ ζε ιζα ημζκςκία
πμζηίθςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ ιε δζαθμνεηζηά εεκζηά-εεκμηζηά ηαζ πμθζηζζιζηά ζημζπεία
είκαζ ιζα «ηέπκδ» , δ μπμία απμηηά υθμ ηαζ ιεβαθφηενδ ζδιαζία ζηδ ζφβπνμκδ επμπή. Έηζζ,
ακαδφεδηακ πμζηίθα πνμαθήιαηα, υπςξ πνμαθήιαηα βθςζζζηήξ θφζεςξ, ημζκςκζηήξ
απμδμπήξ ηαζ πνμαθήιαηα πενί εκζςιάηςζδξ ζημ οπάνπμκ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια. Νηδκ
εθθδκζηή ηαζ δζεεκή αζαθζμβναθία ζογδημφκηαζ πέκηε ιμκηέθα δζαπείνζζδξ ημο πμθζηζζιζημφ
πθμοναθζζιμφ ζηδκ εηπαίδεοζδ, εη ηςκ μπμίςκ ηα δφμ είκαζ ιμκμπμθζηζζιζηά ηαζ ηα ηνία
πμθοπμθζηζζιζηά πνμζακαημθζζιέκα. Ξα ιμκηέθα αοηά ζπεηίγμκηαζ άιεζα ηαζ ιε ιζα
βεκζηυηενδ ακηίθδρδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ημζκςκίαξ ηαζ πμθζηείαξ βζα ηδκ έκηαλδ ηςκ
ιεζμκμηζηχκ πθδεοζιχκ ζε αοηήκ.
Θέμεηο θιεηδηά: πθμοναθζζιυξ, πμθοπμθζηζζιζηυηδηα, εηπαίδεοζδ, ιμκηέθα.

1. Γηζαγσγή
Ώπυ ημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980 ηαζ ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1990 ανπίγεζ
κα βίκεηαζ ζηαδζαηά μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ ζοκείδδζδ υηζ δ εθθδκζηή ημζκςκία
έπεζ έκακ έκημκμ πμθοπμθζηζζιζηυ παναηηήνα. Κ πμθζηζζιζηυξ πθμοναθζζιυξ δεκ
παναηηδνίγεζ, αέααζα, ιυκμ ηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα αθθά υθεξ ηζξ δοηζηέξ
ημζκςκίεξ ηαζ δεκ μθείθεηαζ απμηθεζζηζηά ζηζξπθδεοζιζαηέξ ιεηαηζκήζεζξ, πμο
πνμηφπημοκ απυ ηδκ ιεηακάζηεοζδ ή ηδκ πανμοζία ηςκ παναδμζζαηχκ
ιεζμκμηήηςκ, πμο οθίζηακηαζ ιέζα ζηα υνζα ηςκ εεκχκ – ηναηχκ. Λένα απυ ηζξ
ιεηαηζκήζεζξ αοηέξ, πμο απμηεθμφκ έκα παβηυζιζμ θαζκυιεκμ, ηαζ ηζξ ιεζμκυηδηεξ,
γμφιε ζε ιζα επμπή επζηνάηδζδξ οπενεεκζηχκ μζημκμιζηχκ ζοζηδιάηςκ,
εονςπασηήξ εκμπμίδζδξ ηαζ δζεεκμφξ επζημζκςκίαξ.
Κζ ζοκεήηεξ αοηέξ δδιζμονβμφκ έκα πθαίζζμ αθθδθελάνηδζδξ ιεηαλφ ηςκ
θαχκ, δ μπμία έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ πμθζηζζιζηή επαθή ηαζ επζημζκςκία.
Απζπθέμκ, μζ ζζημνζηέξ αθθαβέξ πμο ζδιεζχεδηακ ηαηά ημ ηέθμξ ημο 20 μο αζχκα
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ζηδκ πενζμπή ηςκ ΐαθηακίςκ δδιζμφνβδζακ βζα ηδκ πενζμπή αοηή ηαζ ηδκ Αθθάδα
έκα κέμ πθαίζζμ πμθζηζηήξ, μζημκμιζηήξ ηαζ πμθζηζζιζηήξ επζημζκςκίαξ.
Ξα παναπάκς δεδμιέκα ηαεζζημφκ ζαθέξ υηζ μ ιέπνζ ζήιενα
ιμκμπμθζηζζιζηυξ πνμζακαημθζζιυξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, πμο είκαζ ζοκοθαζιέκμξ ιε
ηδκ ζδέα ημο έεκμοξ – ηνάημοξ ημο 18μο ηαζ ημο 19μο αζχκα, απμηεθεί πθέμκ έκα
ακαπνμκζζηζηυ ζημζπείμ ιέζα ζημ δζαθμνμπμζδιέκμ πθαίζζμ πμο δζαιμνθχκεηαζ.
Οπάνπεζ πνάβιαηζ ιζα ακηίθαζδ ακάιεζα ζηδκ επζηναημφζα ιμκμπμθζηζζιζηή ηαζ
πανάθθδθα εεκζηά πνμζακαημθζζιέκδ εηπαίδεοζδ ηαζ αβςβή, απυ ηδκ ιζα, ηαζ ηδκ
πμθοπμθζηζζιζηή ηαζ πμθοβθςζζζηή πναβιαηζηυηδηα, ζηδκ μπμία γεζ ηαζ εα γήζεζ
ζημ ιέθθμκ δ κέα βεκζά απυ ηδκ άθθδ.
Γ ιμκμπμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ ακαδεζηκφεηαζ υπζ ιυκμ ςξ ακαπνμκζζηζηυξ,
αθθά ηαζ ςξ δοζθεζημονβζηυξ πανάβμκηαξ. Ώοηυ ζοιααίκεζ, ηαεχξ δ εηπαίδεοζδ
ηαζ ημ ζπμθείμ ζήιενα δεκ παναημθμοεμφκ ηζξ ημζκςκζηέξ αθθαβέξ ηαζ δεκ
πνμζανιυγμκηαζ ζηζξ κέεξ, δζαθμνμπμζδιέκεξ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ. Οπάνπεζ,
ζοκεπχξ, ιζα ακακηζζημζπία ιεηαλφ ημζκςκζηχκ απαζηήζεςκ ηαζ εηπαίδεοζδξ,
πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ δ ηεθεοηαία δεκ πνμεημζιάγεζ επζηοπχξ ημοξ ιαεδηέξ κα
ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ δζαθμνεηζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ απαζηήζεζξ πμο εέηεζ δ
πμθοπμθζηζζιζηή ημζκςκία.
Γ πμθοπμθζηζζιζηυηδηα, πμο παναηηδνίγεζ ηζξ ζδιενζκέξ ημζκςκίεξ,
πνμζηνμφεζ ζηδκ εονέςξ δζαδεδμιέκδ ακηίθδρδ πμο επζηναηεί ζοπκά πενί
ακαβηαζυηδηαξ βζα εεκζηή, βθςζζζηή ηαζ πμθζηζζιζηή μιμζμβέκεζα. Εαεχξ, υιςξ, δ
ζοκφπανλδ πμθθχκ πμθζηζζιχκ απμηεθεί ιζα ηαηάζηαζδ, πμο υπζ ιυκμ εα
δζαηδνδεεί, αθθά ηαζ εα εκζζποεεί ιεθθμκηζηά, πνμηφπηεζ υηζ εα πνέπεζ κα
οπάνλμοκ ακηίζημζπεξ αθθαβέξ ηυζμ ζημκ ζδεμθμβζηυ πνμζακαημθζζιυ, υζμ ηαζ
ζημοξ εεζιμφξ ηδξ δεδμιέκδξ ημζκςκίαξ.
Νε ιία ημζκςκία πμο ακαβκςνίγεζ πθέμκ ημκ εαοηυ ηδξ ςξ πμθοπμθζηζζιζηυ
ακαηφπημοκ ηάεε είδμοξ ακάβηεξ, μζημκμιζηήξ, πμθζηζηήξ ηαζ εηπαζδεοηζηήξ
θφζεςξ. Νηζξ ηεθεοηαίεξ ιάθζζηα ηαθείηαζ κα πανέπεζ επανηή ηάθορδ δ θεβυιεκδ
Δζαπμθζηζζιζηή Αηπαίδεοζδ (interculturaleducation). ξ ηέημζα μνίγεηαζ δ
«εηπαίδεοζδ πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηαηάνβδζδ ηςκ δζαηνίζεςκ, ηδκ ζζμκμιία, ηδκ
αθθδθμηαηακυδζδ, ηδκ αθθδθμαπμδμπή ηαζ ηδκ αθθδθεββφδ, ηαζ απεοεφκεηαζ ηυζμ
ζημοξ αθθμδαπμφξ υζμ ηαζ ζημκ κηυπζμ πθδεοζιυ» (Λαθαζμθυβμο & Αοαββέθμο,
2003).
2. Νξνζδηνξίδνληαο ηνπο ζπλαθείο όξνπο
Γ Δζαπμθζηζζιζηή Αηπαίδεοζδ απμννέεζ ηαζ ζοκδέεηαζ άννδηηα ιε ηζξ έκκμζεξ ηδξ
πμθοπμθζηζζιζηυηδηαξ
(multiculturalism)
ηαζ
ηδξ
δζαπμθζηζζιζηυηδηαξ
(interculturalism). Κζ υνμζ αοημί υιςξ είκαζ θάεμξ κα εεςνμφκηαζ ηαοηυζδιμζ.
Λμθθμί ζφβπνμκμζ ενεοκδηέξ, παβημζιίςξ, ημοξ δζαπςνίγμοκ, παναηηδνίγμκηαξ ιε
ημκ υνμ πμθοπμθζηζζιζηυηδηα ηδκ ήδδ οπάνπμοζα ηαηάζηαζδ, δδθαδή αοηυ πμο
ήδδ ζζπφεζ ηαζ αζχκμοκ μζ ημζκςκίεξ, ηαζ ιε ημκ υνμ δζαπμθζηζζιζηυηδηα αοηυ πμο
εα έπνεπε κα ζζπφεζ. Απμιέκςξ μ πνχημξ υνμξ ακαθένεηαζ ζε ιζα δεδμιέκδ
ηαηάζηαζδ, εκχ μ δεφηενμξ υνμξ ζημ γδημφιεκμ. ΐέααζα, δ δζαπμθζηζζιζηυηδηα
πνμτπμεέηεζ ηδκ πμθοπμθζηζζιζηυηδηα, πςνίξ κα απμννέεζ αοηυιαηα απυ αοηήκ
(Δαιακάηδξ, 1999).
Άιεζδ ζοκδεδειέκδ ιε ημοξ δφμ παναπάκς υνμοξ είκαζ δ έκκμζα ημο
πμθζηζζιμφ. Εάπμζα μνμθμβία ημζκχξ απμδεηηή βζα ημκ πμθζηζζιυ δεκ οπάνπεζ.
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Λανυθα αοηά ιε ηδκ βεκζηή έκκμζα εα ιπμνμφζε κα εζπςεεί υηζ μ πμθζηζζιυξ
(culture)βίκεηαζ απμδεηηυξ ιε ηδκ εονεία ημο έκκμζα «ςξ ημ ζφκμθμ πμο πενζηθείεζ
ηδκ ζζημνζηή ηθδνμκμιζά, ηδ βθχζζα, ηδ ενδζηεία, ηδ θασηή πανάδμζδ, ηαεχξ ηαζ
υθμοξ ημοξ ηακυκεξ, ημοξ ηνυπμοξ ζοιπενζθμνάξ, ηζξ αλίεξ ηαζ ηα ενιδκεοηζηά
ζπήιαηα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ηςκ αηυιςκ εκυξ μνβακςιέκμο ημζκςκζημφ
ζοκυθμο» (Δαιακάηδξ, 1999).
Αλαζνεηζηά ζδιακηζηέξ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ ηςκ
πμθζηζζιζηά δζαθμνεηζηχκ αηυιςκ είκαζ ηαζ μζ έκκμζεξ ημο πμθζηζζιζημφ ηεθαθαίμο
ηαζ ημο habitus, υπςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ημοξ Bourdieuηαζ Passeron (1990).
Έηζζ, ςξ πμθζηζζιζηυ ηεθάθαζμ (culturalcapital) κμμφκηαζ ηα παναηηδνζζηζηά εηείκα,
πμο ακήημοκ απυ ημζκμφ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ μιάδα ή ημζκςκία. Ώοηυ ημ
πμθζηζζιζηυ ηεθάθαζμ ακαπανάβεηαζ ιέζς ηςκ παζδαβςβζηχκ πνάλεςκ ηαζ ημο
εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ, εκχ ημ habitus είκαζ ημ πνμσυκ ηδξ εζςηενίηεοζδξ ηςκ
ανπχκ ημο ηονίανπμο πμθζηζζιμφ, πμο ζοκεπίγεζ κα οθίζηαηαζ, αθμφ έπεζ πάρεζ κα
οπάνπεζ δ παζδαβςβζηή πνάλδ. Εαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ζοκεπίγμοκ κα οθίζηακηαζ
ηαζ μζ ανπέξ ηδξ ηονίανπδξ ζδεμθμβίαξ, υπςξ αοηή έπεζ βίκεζ ηηήια ημο αηυιμο
(Bourdieu&Pesseron, 1990).
Ξέθμξ, ηθείκμκηαξ αοηήκ ηδκ ακαδνμιή ηςκ υνςκ πμο ζπεηίγμκηαζ άιεζα
ιε ημκ πμθζηζζιυ ηνίκεηαζ απαναίηδημ κα βίκεζ ιζα ιζηνή ικεία ηαζ ζηδκ έκκμζα ημο
πμθζηζζιζημφ ζμη (culturalshock) ηαζ αοηυ βζαηί απμηεθεί ιζα ηαηάζηαζδ πμο
ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηδ ιεηακαζηεοηζηή ειπεζνία. Κ ιεηακάζηδξ ζοπκά είκαζ
δοκαηυκ κα οπμζηεί ζε αηναίεξ πάκηα πενζπηχζεζξ πμθζηζζιζηυ ζμη.
Λνμζπαεχκηαξ κα πνμζανιμζηεί ζημ εκζαίμ ζφκμθμ ηςκ κέςκ ηνυπςκ
ζοιπενζθμνάξ, ηακυκςκ ηαζ πνμζδμηζχκ εκυξ εκηεθχξ ηαζκμφνβζμο βζα αοηυκ
πμθζηζζιζημφ ηαζ ημζκςκζημφ πενζαάθθμκημξ, κα οπμθένεζ απυ ακαζθάθεζα ηαζ
ζηνεξ ηαζ κα ακηζδνά ανκδηζηά ζε πμθζηζζιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ κυνιεξ δζαθμνεηζηέξ
απυ ηζξ δζηέξ ημο (Εμζθάνδ, 1997).
3. Ινληέια εθπαίδεπζεο ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο
Αίκαζ αθήεεζα βζα κα ιπμνέζμοκ μζ εηάζημηε ημζκςκίεξ κα απμδεπεμφκ ημ έηενμ, ημ
δζαθμνεηζηυ εα πνέπεζ κα αθθάλεζ άνδδκ μ ζδεμθμβζηυξ πνμζακαημθζζιυξ ηςκ
αηυιςκ ηδξ ημζκςκίαξ πμο είηε έπεζ οπμδεπεεί είηε εα οπμδεπεεί ημ «λέκμ»
ζημζπείμ. ζμκ αθμνά ημκ ζδεμθμβζηυ πνμζακαημθζζιυ, θμζπυκ, ηαεμνζζηζηυξ είκαζ
μ νυθμξ ηδξ αβςβήξ ηαζ ηδξ εηπαίδεοζδξ. ξ ζηυπμξ ζε αοηυ ημ πθαίζζμ
ακαθένεηαζ ζοπκά δ δζαιυνθςζδ «πμθοπμθζηζζιζηχκ πνμζςπζημηήηςκ». Κ υνμξ
αοηυξ πενζβνάθεζ ημκ άκενςπμ / πμθίηδ εηείκμ, μ μπμίμξ είκαζ ελμπθζζιέκμξ ιε ημ
πμθζηζζιζηυ ηεθάθαζμ πμο έπεζ απμηηήζεζ ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ
ημζκςκζημπμίδζήξ ημο, απυ ηδκ άθθδ πθεονά υιςξ έπεζ ηδκ εημζιυηδηα ηαζ ηδκ
ζηακυηδηα κα οζμεεηεί επζπθέμκ ζημζπεία απυ δζαθμνεηζηά πμθζηζζιζηά πθαίζζα.
Απίζδξ, έπεζ απμηηήζεζ ηδκ ζηακυηδηα κα επζημζκςκεί απμηεθεζιαηζηά ιε
ακενχπμοξ ιε δζαθμνεηζηυ πμθζηζζιζηυ ηεθάθαζμ. Γ θμβζηή εδχ είκαζ υηζ, εάκ μζ
ιαεδηέξ ιάεμοκ κα γμοκ ιε ημκ «άθθμ», ημκ δζαθμνεηζηυ ζημ ιζηνμ επίπεδμ ημο
ζπμθείμο, ηυηε εα είκαζ ιεθθμκηζηά ζε εέζδ κα αθθδθεπζδνμφκ ιε επζηοπία ιε ημοξ
ακενχπμοξ πμο πνμένπμκηαζ απυ δζαθμνεηζηά βθςζζζηά ηαζ πμθζηζζιζηά
πενζαάθθμκηα ηαζ ζημ ιαηνμ επίπεδμ ηδξ ημζκςκίαξ. Ηε ημκ ηνυπμ αοηυκ
πνμζδμημφιε ηυζμ ηδκ πανμπή ηδξ δοκαηυηδηαξ ζε υθα ηα άημια, πμο ηαημζημφκ
ζε ιζα πχνα, ακελανηήηςξ πμθζηζζιζηήξ ηαζ βθςζζζηήξ ηαηαβςβήξ, βζα πνμζςπζηή
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ακάπηολδ ηαζ αοημπναβιάηςζδ, αθθά ηαζ ηδ δδιζμονβία ιζαξ ημζκςκίαξ, δ μπμία
δεκ εα ηαθακίγεηαζ απυ ηα θαζκυιεκα ημο ημζκςκζημφ απμ- ηθεζζιμφ, ηδξ
λεκμθμαίαξ, ημο ναηζζζιμφ, ηηθ. (Γηυαανδξ, 2001).
Έηζζ, εέημοιε ζε εκένβεζα ηαζ ηδκ «πνμμδεοηζηή θεζημονβία ημο ζπμθείμο»,
ηδ δοκαηυηδηα δδθαδή, ιέζς ηδξ ζπμθζηήξ εηπαίδεοζδξ, κα επζδζχλμοιε ηαζ κα
επζηφπμοιε ηδκ ακαιυνθςζδ ηδξ ημζκςκίαξ πνμξ επζεοιδηέξ ηαηεοεφκζεζξ.
Λνμημφ ακαθενεμφιε ζηδκ ηνζηζηή ηςκ ιμκηέθςκ δζαπείνζζδξ ημο
πμθζηζζιζημφ πθμοναθζζιμφ ζηδκ εηπαίδεοζδ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα
ακαθενεμφιε ζημκ μνζζιυ ηδξ έκκμζαξ ηδξ δζαπμθζηζζιζηήξ εηπαίδεοζδξ.
Νημ επίηεκηνμ θμζπυκ ημο παζδαβςβζημφ θυβμο βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ
οπάνπμοζαξ ηαηάζηαζδξ ηδξ πμθοπμθζηζζιζηυηδηαξ, ημ γδημφιεκμ ανίζηεηαζ ζηδκ
έκκμζα ηδξ δζαπμθζηζζιζηήξ εηπαίδεοζδξ. Γ δζαπμθζηζζιζηυηδηα μνίγεηαζ ςξ δ
ακαβκχνζζδ ηδξ εηενυηδηαξ ηαζ ηδξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ αηυιςκ ηςκ
δζαθμνεηζηχκ πμθζηζζιχκ ηαζ απμηεθεί απάκηδζδ ζηδκ δεδμιέκδ πμθοπμθζηζζιζηή
ηαηάζηαζδ ηδξ ζφβπνμκδξ εθθδκζηήξ αθθά ηαζ παβηυζιζαξ πναβιαηζηυηδηαξ ζε
ημζκςκζηυ ηαζ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ.
Γ δζαπμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ ακηζθαιαάκεηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ ιεηααμθέξ, ιε
ηζξ μπμίεξ επζδζχηεζ κα ζοιααδίγεζ ηαζ εζζάβεζ κεςηενζζηζηέξ ιεευδμοξ. Νοκδέεηαζ
ιε ηδκ ηαηάνβδζδ ηςκ δζαηνίζεςκ, ηδκ ζζμκμιία, ηδκ αθθδθμηαηακυδζδ, ηδκ
αθθδθμαπμδμπή ηαζ ηδκ αθθδθεββφδ. Νοιαάθθεζ, επίζδξ, ζηδκ εζνδκζηή
δζαπαζδαβχβδζδ αθμφ αθμνά υθα ηα παζδζά ακελανηήημο εεκζηυηδηαξ ηαζ υπμζα
άθθδξ ηαηδβμνζμπμίδζδξ, ααζζγυιεκδ ζηδκ παζδμηεκηνζηή παζδαβςβζηή.
Κζ ζοκεήηεξ πμθοπμθζηζζιζηυηδηαξ πμο δζαιμνθχεδηακ ζηζξ ηθαζζζηέξ
πχνεξ οπμδμπήξ ιεηακαζηχκ, πνμηάθεζακ ιζα ζεζνά πνμαθδιάηςκ ζηζξ δζάθμνεξ
ιεζμκμηζηέξ μιάδεξ. Ζυβς ηςκ ναβδαίςκ ελεθζλεςκ πμο ζοκηεθέζηδηακ ηαηά ημκ
εζημζηυ αζχκα ημ ηνάημξ, μοζζαζηζηά, οπμκμιεφεηαζ απυ ηδκ παβημζιζμπμίδζδ
ζημ ελςηενζηυ ημο ηαζ απυ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ιζαξ ημζκςκίαξ πμο ζοκεπχξ
ιεηααάθθεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο.
Έηζζ ακαδφεδηακ πμζηίθα πνμαθήιαηα, υπςξ πνμαθήιαηα βθςζζζηήξ
θφζεςξ, ημζκςκζηήξ απμδμπήξ ηαζ πνμαθήιαηα πενί εκζςιάηςζδξ ζημ οπάνπμκ
εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια. Νε αοηυ ημ ζδιείμ εα πνέπεζ κα εζπςεεί υηζ μζ πμθζηζηέξ
δζαπείνζζδξ ηδξ εηενυηδηαξ έπμοκ ακηίηηοπμ ηαζ ζηζξ ακηίζημζπεξ εηπαζδεοηζηέξ
πμθζηζηέξ, αθμφ δ εηπαίδεοζδ απμηεθεί πχνμ εθανιμβήξ ηδξ ηονίανπδξ εεζιζηήξ
ελμοζίαξ.
ζηυζμ, ηα παναπάκς γδηήιαηα δεκ έηοπακ ιζαξ εκζαίαξ ηαζ μζημοιεκζηήξ
ακηζιεηχπζζδξ. Δδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ μζ ιεηαημπίζεζξ ζηζξ ααζζηέξ
εεςνδηζηέξ οπμεέζεζξ, ζηζξ μπμίεξ ζηδνίγμκηαζ μζ ζηυπμζ ηςκ παζδαβςβζηχκ
πνμβναιιάηςκ πμο οζμεεηήεδηακ απυ ηζξ δζάθμνεξ πχνεξ οπμδμπήξ ιεηακαζηχκ
(Γεςνβμβζάκκδξ, 1997).
Νηδκ εθθδκζηή ηαζ δζεεκή αζαθζμβναθία ζογδηζμφκηαζ πέκηε ιμκηέθα
δζαπείνζζδξ ημο πμθζηζζιζημφ πθμοναθζζιμφ ζηδκ εηπαίδεοζδ, εη ηςκ μπμίςκ ηα
δφμ είκαζ ιμκμπμθζηζζιζηά ηαζ ηα ηνία είκαζ πμθοπμθζηζζιζηά πνμζακαημθζζιέκα.
Ξα ιμκηέθα αοηά ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ηδκ βεκζηυηενδ ακηίθδρδξ ιζαξ ημζκςκίαξ
ηαζ πμθζηείαξ βζα ηδκ έκηαλδ ηςκ ιεζμκμηζηχκ πθδεοζιχκ ζε αοηήκ. Νηα
ιμκμπμθζηζζιζηά ιμκηέθα ακήημοκ ημ ιμκηέθμ Ώθμιμίςζδξ ηαζ Ακζςιάηςζδξ,
εκχ ζηα πμθοπμθζηζζιζηά ιμκηέθα ακήημοκ ημ Λμθοπμθζηζζιζηυ, ημ Ώκηζναηζζζηζηυ
ηαζ ημ Δζαπμθζηζζιζηυ (Εεζίδμο, 2008: 11-27).
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3.1 Αθνκνησηηθφ κνληέιν
Ξμ Ώθμιμζςηζηυ ιμκηέθμ απμηέθεζε ημκ ααζζηυ ημνιυ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ
ηςκ ηθαζζηχκ πςνχκ ιεηακάζηεοζδξ ιέπνζ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960.
ζηυζμ, ελαημθμοεεί ιέπνζ ηαζ ζήιενα κα οθίζηαηαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ιμκηέθμ ιε
απμηέθεζια κα επδνεάγεζ πμθζηζημφξ, ημζκςκζημφξ ηαζ εηπαζδεοηζημφξ θμνείξ, εκχ
ζημκ εονςπασηυ πχνμ δ ακηίθδρδ ηδξ αθμιμζςηζηήξ πμθζηζηήξ ακηζπνμζςπεφεηαζ
ιε ηάπμζεξ δζαθμνμπμζήζεζξ απυ ημ βαθθζηυ πμθζηζηυ ηαζ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια.
Γεκζηά, ςξ αθμιμίςζδ μνίγεηαζ ιζα δζαδζηαζία ιέζς ηδξ μπμίαξ άημια
δζαθμνεηζηήξ εεκζηήξ ή θοθεηζηήξ πνμέθεοζδξ αθθδθεπζδνμφκ ηαζ ζοιιεηέπμοκ
ζηδκ ηαεδιενζκή γςή ιζαξ εονφηενδξ ημζκςκίαξ, πςνίξ κα δζαδναιαηίγεζ ζδζαίηενμ
νυθμ δ δζαθμνεηζηή πνμέθεοζδ. Έηζζ, ιζα μθμηθδνςιέκδ ιμνθή πθήνμοξ
αθμιμίςζδξ είκαζ ηαοηυζδιδ ιε ηδκ ακοπανλία εεκζηχκ ή θοθεηζηχκ
παναηηδνζζηζηχκ , πμο δζαπςνίγμοκ ηδ δμιή ιζαξ πμθοεεκζηήξ ημζκςκίαξ.
Κζ ζδιακηζηυηενμζ εεςνδηζημί οπμζηδνζηηέξ ηδξ αθμιμζςηζηήξ ζδέαξ, μζ
Park ηαζ Burgers, μνίγμοκ ηδκ αθμιμίςζδ ςξ ηδ δζαδζηαζία «ζοβπχκεοζδξ ηςκ
πμθζηζζιχκ» ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μπμία πνυζςπα ηαζ μιάδεξ απμδέπμκηαζ
ζοκαζζεήιαηα, ηδκ ζζημνζηή ικήιδ ηαζ ηζξ ζηάζεζξ ηςκ άθθςκ πνμζχπςκ ηαζ
μιάδςκ, επζηοβπάκμκηαξ έζηζ ηδκ εκζςιάηςζδ ημοξ ζε έκακ ημζκυ πμθζηζζιυ.
Απίζδξ, ζφιθςκα ιε ημοξ Park ηαζ Burgerss, δ αθμιμίςζδ ηςκ «άθθςκ»
απμηεθεί ημ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ ελέθζλδξ ηδξ υθδξ δζαδζηαζίαξ ημο επζπμθζηζζιμφ
ιεηαλφ «κηυπζςκ» ηαζ «λέκςκ». Ξμ πνχημ ζηάδζμ είκαζ αοηυ ηδξ επαθήξ, ζημ μπμίμ
βδβεκείξ ηαζ αθθμδαπμί ένπμκηαζ ζε επαθή ακηαθθάγμκηαξ ιεηαλφ ημοξ
πθδνμθμνίεξ. Ξμ δεφηενμ ζηάδζμ είκαζ αοηυ ηδξ ζφβηνμοζδξ, ζημ μπμίμ μζ επαθέξ
θαιαάκμοκ ανπζηά ηδ ιμνθή ημο ακηαβςκζζιμφ, μ μπμίμξ ςξ ημζκςκζηή ζπέζδ
μδδβεί ακαπυθεοηηα ζε ζοβηνμφζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηακμιή εέζεςκ ζημκ
μζημκμιζηυ πχνμ. Ξμ ηνίημ ζηάδζμ είκαζ αοηυ ηδξ πνμζανιμβήξ, ημ μπμίμ μνίγεηαζ
ςξ δζαδζηαζία «έκηαλδξ» ηςκ ιεηακαζηχκ ζε πενζεςνζαηέξ εέζεζξ ηαζ ηέθμξ, ημ
ηεθεοηαίμ ζηάδζμ είκαζ αοηυ ηδξ αθμιμίςζδξ.
ΐαζζηή εέζδ ηδξ πνμζέββζζδξ αοηήξ είκαζ υηζ ημ έεκμξ απμηεθεί έκα εκζαίμ
απυ πμθζηζζιζηή ηαζ πμθζηζηή άπμρδ ζφκμθμ. Νημ πθαίζζμ αοηυ, μζ δζάθμνεξ
εεκζηέξ / ιεηακαζηεοηζηέξ μιάδεξ πνέπεζ απαναζηήηςξ κα απμννμθδεμφκ απυ ημκ
κηυπζμ μιμζμβεκή πθδεοζιυ βζα κα ιπμνμφκ κα ζοιιεηέπμοκ ζζμδφκαια ζηδ
δζαιυνθςζδ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ημζκςκίαξ.
Έηζζ, δ δζαηήνδζδ ηςκ εεκζηχκ ηαζ πμθζηζζιζηχκ δεζιχκ απυ ηζξ
ιεηακαζηεοηζηέξ ιεζμκυηδηεξ μθείθεηαζ, ζφιθςκα ιε ηδκ εεχνδζδ αοηή, ζημ
βεβμκυξ υηζ μζ ηεθεοηαίεξ δεκ έπμοκ αηυια εκζςιαηςεεί ζηδκ ημζκςκία ηαζ δεκ
ιπμνμφκ κα ςθεθδεμφκ απυ ηδκ ημζκςκζηή ηαζ μζημκμιζηή ηζκδηζηυηδηα πμο
πνμζθένεζ δ ζφβπνμκδ δδιμηναηζηή ημζκςκία. Νηυπμξ, θμζπυκ, ηδξ πμθζηζηήξ αοηήξ
ήηακ δ «ζοβπχκεοζδ» ηςκ λέκςκ πμθζηζζιχκ ζημκ ηονίανπμ πμθζηζζιυ ιέζα απυ
δζαδζηαζίεξ ηαεμθζηήξ ημζκςκζημπμίδζδξ ηςκ ιεηακαζηχκ ζηζξ ανπέξ ημο
πμθζηζζιμφ ηδξ πχναξ οπμδμπήξ.
Ώκαθμνζηά ιε ηδκ εηπαίδεοζδ, δ οζμεέηδζδ ημο ιμκηέθμο αοημφ
ζοκεπάβεηαζ ιε έκα ζπμθείμ ιμκμβθςζζηυ ηαζ ιμκμπμθζηζζιζηυ, πμο ζηυπμξ ημο
είκαζ κα αμδεά υθα ηα παζδζά κα απμηηήζμοκ επάνηεζα ζηδκ εεκζηή βθχζζα ηαζ
ημκ πμθζηζζιυ. Γ εηιάεδζδ, ιάθζζηα, ηδξ επίζδιδξ βθχζζαξ πζζηεφεηαζ υηζ είκαζ ημ
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ηθεζδί βζα ηδκ βνήβμνδ αθμιμίςζδ ηςκ παζδζχκ ιε δζαθμνεηζηή βθςζζζηή ηαζ
πμθζηζζιζηή έηθναζδ.
Νημ πθαίζζμ αοηυ δ ζδζαζηενυηδηα ηςκ παζδζχκ αοηχκ ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ
έθθεζιια, ημ μπμίμ πνέπεζ κα ακηζζηαειζζηεί απυ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, εκχ δ
εοεφκδ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ έκηαλδξ ιεηαημπίγεηαζ ζημοξ ίδζμοξ ημο
ιεηακάζηεξ, δδθαδή ζηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ ζηακυηδηεξ ηαζ ζηδκ εημζιυηδηα
πνμζανιμβήξ ημοξ.
Νηυπμξ, θμζπυκ, ηδξ αθμιμζςηζηήξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ απμηεθεί δ
ακηζζηάειζζδ ημο «βθςζζζημφ ηαζ πμθζηζζιζημφ εθθείιιαημξ» ηςκ αθθμδαπχκ
ιαεδηχκ, έηζζ χζηε κα απμηηήζμοκ ηζξ ακαβηαίεξ δελζυηδηεξ ηαζ ζηακυηδηεξ βζα
ηδκ ζζυηζιδ ζοιιεημπή ημοξ ζηα ημζκςκζηά ζοζηήιαηα ηδξ πχνα οπμδμπήξ.
Αζηζάγμκηαξ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ ιδηνζηήξ βθχζζαξ, μζ οπμζηδνζηηέξ ηδξ
αθμιμζςηζηήξ πνμζέββζζδξ οζμεεημφκ ηδκ άπμρδ υηζ ηάηζ ηέημζμ απμηεθεί
οπυεεζδ ηςκ ίδζςκ ηςκ ιεηακαζηεοηζηχκ μιάδςκ. Δδθαδή, εάκ ηα ιέθδ ηςκ
ιεηακαζηεοηζηχκ μιάδςκ επζεοιμφκ κα βκςνίζμοκ ηα παζδζά ημοξ ηδκ ιδηνζηή
βθχζζα, αθθά ηαζ ημκ πμθζηζζιυ ηδξ πχναξ ηαηαβςβήξ ημοξ, αοηυ είκαζ ζδζςηζηή
οπυεεζδ ηαζ υπζ εοεφκδ ηςκ δδιυζζςκ θμνέςκ ημο ηνάημοξ οπμδμπήξ, υπςξ επί
παναδείβιαηζ ημ δδιυζζμ ζπμθείμ (Γηυαανδξ, 2001, Ηάνημο, 1997, Εάηζζηαξ&
Λμθίημο, 1999).
3.2 Ινληέιν Γλζσκάησζεο
Γ απμηοπία ηδξ αθμιμζςηζηήξ πνμζέββζζδξ μδήβδζε ζηδκ οζμεέηδζδ ημο ιμκηέθμο
ηδξ εκζςιάηςζδξ, ηδκ μπμία μ R. Jenkins υνζζε ςξ «ίζεξ εοηαζνίεξ πμο ζοκδέμκηαζ
απυ ηδκ πμθζηζζιζηή πμζηζθία ζε ιζα αηιυζθαζνα αιμζααίαξ ακμπήξ». Ηε άθθα
θυβζα ημ ιμκηέθμ ηδξ εκζςιάηςζδξ ζηδνίγεηαζ εεςνδηζηά ζηζξ ανπέξ ηδξ ζζυηδηαξ
ηςκ εοηαζνζχκ, ηδξ ακεηηζηυηδηαξ θαιαάκεζ οπυρδ ημοξ ζδζαίηενμοξ πμθζηζζιμφξ
ηςκ ιεηακαζηχκ ηαζ απμζημπεί ζηδ δδιζμονβία ιζαξ πμθζηζζιζηά ανιμκζηήξ
ημζκςκίαξ.
Ξμ ιμκηέθμ ηδξ εκζςιάηςζδξ ακαπηφπεδηε ζημ δεφηενμ ιζζυ ηδξ
δεηαεηίαξ ημο 1960, υηακ υθμ ηαζ πενζζζυηενμζ εηπαζδεοηζημί ηαζ πμθζηζημί θμνείξ
δζαπίζηςκακ υηζ απαζηείηαζ μ ηαηάθθδθμξ ζπεδζαζιυξ ηςκ ακαθοηζηχκ
πνμβναιιάηςκ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή εκζςιάηςζδ ηςκ παζδζχκ ηςκ
ιεηακαζηχκ ζημ ζπμθείμ ηαζ ηδκ εονφηενδ ημζκςκία.
Ώθεηδνία ημο ιμκηέθμο απμηεθεί δ «πμθοεεκζηή ζδεμθμβία», ζφιθςκα ιε
ηδκ μπμία δ πμθζηζζιμί ηςκ ιεζμκμηήηςκ έπμοκ ηα δζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά,
αθθά πανμοζζάγμοκ ηαζ ανηεηά ημζκά ζημζπεία ιε ημκ πμθζηζζιυ ηδξ πθεζμρδθίαξ.
Εονίανπμξ ζηυπμξ ηδξ εκζςιαηςηζηήξ πνμζέββζζδξ είκαζ δ εεηζηή ακαθμνά ζημκ
πμθζηζζιυ ηςκ ιεζμκμηζηχκ πθδεοζιχκ, ιε ζημπυ ηα παζδζά ηςκ ιεηακαζηχκ κα
απμηηήζμοκ δελζυηδηεξ πμο εα ημοξ επζηνέπμοκ κα ζοιιεηέπμοκ ηυζμ ζημκ
επίζδιμ, υζμ ηαζ ζημκ ζδζαίηενμ πμθζηζζιυ ηδξ πςνάξ ηαηαβςβήξ ημοξ. Γ
εκζςιάηςζδ ςξ υνμξ οπμδδθχκεζ ηδκ ακαβκχνζζδ υηζ ηάεε ιεηακαζηεοηζηή
μιάδα είκαζ θμνέαξ εκυξ πμθζηζζιμφ, πμο δέπεηαζ ιεκ ηζξ επζδνάζεζξ ηδξ ημζκςκίαξ
οπμδμπήξ, αθθά επζδνά ηαοηυπνμκα ζε αοηήκ, ζοιιεηέπμκηαξ ζηδκ
ακαδζαιυνθςζδ ηδξ.
Νημ εηπαζδεοηζηυ επίπεδμ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ εηηυξ απυ ηδκ επάνηεζα ζηδκ
επίζδιδ βθχζζα ημο ζπμθείμ, απαζηείηαζ δ ηαηάθθδθδ παζδαβςβζηή πανέιααζδ ιε
πνμβνάιιαηα πμο εα δζεοημθφκμοκ ηα παζδζά δζαθμνεηζηήξ βθςζζζηήξ ηαζ
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πμθζηζζιζηήξ πνμέθεοζδξ κα εκζςιαηςεμφκ ζηζξ ημζκςκίεξ ηςκ πςνχκ οπμδμπήξ.
Λμθθμί είκαζ μζ εηπαζδεοηζημί θμνείξ πμο οπμζηδνίγμοκ υηζ δ βκχζδ ζζημνζηχκ ηαζ
πμθζηζζιζηχκ πθεονχκ ηςκ δζαθυνςκ εεκζηχκ ηαζ ιεηακαζηεοηζηχκ μιάδςκ εα
ζοιαάθθεζ ζηδκ απμδμπή ηςκ δζαθμνμπμζήζεςκ ζημκ ηνυπμ γςήξ, ζηζξ
ηαεδιενζκέξ ζοκήεεζξ, ζημ πμθζηζζιζηυ ημοξ ηεθάθαζμ ηαζ ζηζξ ενδζηεοηζηέξ ημοξ
πεπμζεήζεζξ, βεβμκυξ πμο εα ιπμνμφζε κα δζεοημθφκεζ ηδκ δζαδζηαζία
εκζςιάηςζδξ ηαζ κα απμηνέρεζ θάεδ θυβς άβκμζαξ.
Λνμηεζιέκμο κα εκζςιαηςεμφκ ηα παζδζά αοηά ζημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια
ζηδκ ημζκςκία οπμδμπήξ, εκηάζζεηαζ ζημ ζπμθζηυ πνυβναιια δ δζδαζηαθία ηδξ
ιδηνζηήξ βθχζζαξ ηςκ αθθμδαπχκ ιαεδηχκ, δ μπμία υιςξ δεκ απμηεθεί
αοημζημπυ, αθθά ιέζμ βζα ηδκ ανηζυηενδ εηιάεδζδ ηδξ βθχζζαξ ηδξ πχναξ
οπμδμπήξ.
Ώκ ηαζ οπάνπεζ εκδζαθένμκ βζα ημκ πμθζηζζιυ ηςκ ιεζμκμηήηςκ ηαζ
ιεηακαζηεοηζηχκ μιάδςκ, δ έιθαζδ ελαημθμοεεί κα δίκεηαζ ζηδκ εκζςιάηςζδ
ηςκ παζδζχκ αοηχκ ζηζξ ημζκςκίεξ ηςκ πςνχκ οπμδμπήξ ιε ηνυπμ υιςξ πμο κα
δζαζθαθίγεηαζ δ πμθζηζζιζηή μιμζμβέκεζα ηςκ πςνχκ αοηχκ. Εάηζ ηέημζμ
οπμδδθχκεζ υηζ δ πνμζανιμβή ζηζξ οπάνπμοζεξ εηπαζδεοηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ
δμιέξ εκαπυηεζηαζ ζηδκ εέθδζδ ηαζ ζηδκ ζηακυηδηα ηςκ ίδζςκ ηςκ παζδζχκ κα
αθθάλμοκ.
Έηζζ, ιε αάζδ ηδκ ακηίθδρδ αοηή, δ ζζυηδηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ εοηαζνζχκ
ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ ζηακυηδηα ηςκ πμθζηζζιζηά δζαθενυκηςκ παζδζχκ κα
ακηαπμηνζεμφκ ζημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ εκυξ ζπμθείμο, πμο είκαζ έηζζ
δζαιμνθςιέκμ, χζηε κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ παζδζχκ ηδξ
ηονίανπδξ μιάδαξ, αθθά κα αβκμεί ηζξ ζδζαίηενεξ ακάβηεξ ηςκ παζδζχκ ηςκ
ιεηακαζηχκ (Γηυαανδξ, 2001, Ηάνημο, 1997, Εεζίδμο, 2008).
3.3 Ννιππνιηηηζκηθφ κνληέιν
Γ πμθοπμθζηζζιζηή πνμζέββζζδ ακαπηφπεδηε ηδ δεηαεηία ημο 1970, ανπζηά ζηζξ
Γ.Λ.Ώ ηαζ ανβυηενα ζηδκ Αονχπδ, ημκ Εακαδά ηαζ ηδκ Ώοζηναθία, υηακ
ακαβκςνίζηδηε υηζ ηα πνμδβμφιεκα ιμκηέθα ηδξ αθμιμίςζδξ ηαζ ηδξ
εκζςιάηςζδξ δεκ έδζκακ μοζζαζηζηέξ θφζεζξ ηαζ υηζ μ εεκζηυξ ηαζ θοθεηζηυξ
δζαπςνζζιυξ ελαημθμφεδζε κα ακαπανάβεηαζ απυ βεκζά ζε βεκζά. Έηζζ,
ακαπηφπεδηε δ πμθοπμθζηζζιζηή πνμζέββζζδ, δ μπμία οζμεεηεί ηδκ ζδέα ημο
«πθμοναθζζιμφ», εειεθζςηήξ ηδξ μπμίαξ οπήνλε μ Kallen.
Ξμ πμθοπμθζηζζιζηυ ιμκηέθμ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ αθμιμζςηζηή ακηίθδρδ υηζ
μζ ημζκςκίεξ είκαζ πμθζηζηά ηαζ πμθζηζζιζηά μιμζμβεκείξ, ακαβκςνίγεζ ηδκ φπανλδ
μιάδςκ ιε δζαθμνεηζηή πμθζηζζιζηή ηαζ βθςζζζηή πνμέθεοζδ, εκεαννφκεζ ηδ
δζαηήνδζδ ηςκ ζδζαίηενςκ πμθζηζζιζηχκ ζημζπείςκ ηςκ δζαθυνςκ εεκζηχκ
μιάδςκ ηαζ ημκίγεζ ηδκ εκυηδηα ιέζα απυ ηδ δζαθμνεηζηυηδηα.
Ξμ ζημζπείμ πμο εκχκεζ υθεξ ηζξ μιάδεξ είκαζ δ πμθζηζηή ελμοζία ημο
ηνάημοξ, ημ μπμίμ εεςνείηαζ μοδέηενμ ηαζ έπεζ ςξ ζημπυ ηδ δζαζθάθζζδ ηαζ ηδκ
απμκμιή δζηαζμζφκδξ. Γ πμθοπμθζηζζιζηή ημζκςκία θεζημονβεί ιε ιεβαθφηενδ
ανιμκία ζηδνζγυιεκδ ζηδκ πθμοναθζζηζηή ακηίθδρδ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ηάεε
εεκζηή μιάδα έπεζ ημ δζηαίςια κα δζαηδνεί ηαζ κα ελεθίζζεζ ημ δζηυ ηδξ πμθζηζζιυ
ιέζα ζημ πθαίζζμ ηδξ ημζκςκίαξ ζηδκ μπμία γεζ.
Γ ημζκςκία οπμδμπήξ μθείθεζ ιε ηδ ζεζνά ηδξ κα ζέαεηαζ ηαζ κα απμδέπεηαζ
ηζξ πμθζηζζιζηέξ αλίεξ ηςκ δζαθυνςκ εεκζηχκ μιάδςκ ηαζ κα δζαζθαθίγεζ ιέζς ηδξ

730

αθθδθεπίδναζδξ ηδκ ζζμηζιία ηςκ πμθζηζζιχκ. Κζ οπμζηδνζηηέξ ηδξ
πμθοπμθζηζζιζηήξ πνμζέββζζδξ, πςνίξ κα είκαζ ακηίεεημζ ιε ηδ θμβζηή ηδξ
ημζκςκζηήξ έκηαλδξ, εεςνμφκ υηζ δ ημζκςκζηή ζοκμπή πνμςεείηαζ ιε ηδκ
ακαβκχνζζδ ηςκ πμθζηζζιζηχκ ζδζαζηενμηήηςκ ηςκ εεκζηχκ ηαζ ιεηακαζηεοηζηχκ
μιάδςκ ηαζ ιε ηδ δζαιυνθςζδ εκυξ ημζκςκζημφ πθαζζίμο, ιέζα ζημ μπμίμ εα
ιπμνμφκ κα ζοκοπάνπμοκ ηαζ κα ακαπηφζζμκηαζ υθμζ μζ πμθζηζζιμί, πςνίξ κα
δζαηζκδοκεφεηαζ δ εκυηδηα ηαζ δ ζοκμπή ημο.
Νημκ ημιέα ηδξ εηπαίδεοζδξ, απμννίπηεηαζ δ αθμιμζςηζηή ηαζ
εεκμηεκηνζηή πμθζηζηή ηαζ ακαβκςνίγεηαζ δ πμθοπμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ ςξ
ααζζηυ ζημζπείμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ ακαβκςνίγεηαζ δ
ακαβηαζυηδηα βκχζδξ, απυ ηα παζδζά πμο πνμένπμκηαζ απυ δζαθμνεηζηέξ μιάδεξ,
ζημζπείςκ ηςκ ζδζαίηενςκ πμθζηζζιχκ ημοξ, πνμηεζιέκμο κα εκζζποεεί δ
αοημακηίθδρδ ημοξ ηαζ κα αεθηζςεεί δ ζπμθζηή ημοξ εηπαίδεοζδ.
Έηζζ, απυ ηδ δεηαεηία ημο 1970 ακαπηφζζεηαζ ηαζ εθανιυγεηαζ ιζα πμζηζθία
εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ, πμο θαιαάκμοκ οπυρδ ηζξ βθςζζζηέξ ηαζ
πμθζηζζιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ παζδζχκ ηςκ ιεηακαζηχκ ηαζ ηα μπμία έπμοκ
ζηυπμ ηδκ ηαθθζένβεζα ημο ζεααζιμφ ηαζ ηδξ ακμπήξ ηςκ αηυιςκ ιε δζαθμνεηζηή
εεκζηή, πμθζηζζιζηή, θοθεηζηή ηαζ ενδζηεοηζηή πνμέθεοζδ. Ενζηήνζμ βζα ηα
ημζκςκζηά θαζκυιεκα δεκ απμηεθεί ιμκυ μ ηονίανπμξ πμθζηζζιυξ, αθθά ηάεε
πμθζηζζιυξ πςνζζηά ηαζ υθμζ ιαγί ςξ ζφκμθμ.
ξ ααζζημί ζηυπμζ ηδξ πμθοπμθζηζζιζηήξ εηπαίδεοζδξ, πανά ηζξ
δζαθμνμπμζήζεζξ πμο παναηδνμφκηαζ ζηζξ απυρεζξ ηςκ εεςνδηζηχκ ακαθοηχκ
πμο ηδκ οζμεεημφκ, ακαθένμκηαζ ζοκήεςξ μζ αηυθμοεμζ:
Ώ. Γ ιεηαννφειζζδ ημο ζπμθείμο, χζηε υθμζ μζ ιαεδηέξ κα απμθαιαάκμοκ ίζεξ
εοηαζνίεξ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Γ ζζυηδηα εοηαζνζχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ απμηεθεί ααζζηυ
ηαζ ζδιακηζηυ ζοκάια ποθχκα ηδξ πμθοπμθζηζζιζηήξ εηπαίδεοζδξ.
ΐ. Γ ηαθθζένβεζα εεηζηχκ ζηάζεςκ, ζεααζιμφ ηαζ ακεηηζηυηδηαξ απέκακηζ ζε
άημια δζαθμνεηζηήξ βθςζζζηή ηαζ πμθζηζζιζηήξ πνμέθεοζδξ. Γ πχνα οπμδμπήξ εα
πνέπεζ κα απμηηήζεζ ζφιθςκα ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ ιμκηέθμ ημκ ζεααζιυ πνμξ ημκ
«άθθμ» ημκ «δζαθμνεηζηυ». Κ ζεααζιυξ ιάθζζηα εα πνέπεζ πμθφ βνήβμνα κα
ιεηαηναπεί ζε ιζα ζηάζδ γςήξ, υπμο υθμζ εα πνέπεζ κα γμφκε ιε υθμοξ ανιμκζηά
πςνίξ δζαηνίζεζξ.
Γ. Γ εκίζποζδ ηδξ αοημακηίθδρδξ ηςκ ιαεδηχκ, χζηε κα επζηφπμοκ ζε υθμοξ ημοξ
ημιείξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ.
Δ. Γ ακάπηολδ ηδξ ζηακυηδηαξ κα ελεηάγμοκ εηπαζδεοηζηά ηαζ ημζκςκζηά
θαζκυιεκα ιέζα απυ ηδκ μπηζηή δζαθυνςκ πμθζηζζιχκ, υπζ δδθαδή απμηθεζζηζηά
ιυκμ ιέζς ημο ηονίανπμο. Κ ηονίανπμξ πμθζηζζιυξ ηδξ πχναξ οπμδμπήξ εα
πνέπεζ κα αθήζεζ πχνμ ζημοξ δζάθμνμοξ πμθζηζζιμφξ, μζ μπμίμζ ιε ηδκ ζεζνά ημοξ
κα δείλμοκ ημ ιεβαθείμ ημοξ. Δζυηζ ηάεε πμθζηζζιυξ «ημοααθάεζ» ημ δζηυ ημοξ
ιεβαθείμ.
Αίκαζ αθήεεζα υηζ ημ πμθοπμθζηζζιζηυ ιμκηέθμ ζδιαημδμηεί ιζα ημιή ςξ
πνμξ ηα πνμδβμφιεκα, ηαεχξ απμαθέπεζ υπζ ιυκμ ζε πανέιααζδ ζηζξ
ιεηακαζηεοηζηέξ μιάδεξ, αθθά ηαζ ζε αθθαβέξ απυ ιένμοξ ηδξ ηονίανπδξ μιάδαξ
ζηζξ ζοιπενζθμνέξ ηαζ ηζξ πναηηζηέξ ηδξ πνμξ ηζξ μιάδεξ αοηέξ (Ηάνημο, 1997,
Λαθαζμθυβμο &Αοαββέθμο, 2003, Δαιακάηδξ, 1999).
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3.4 Αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν
Ξμ ακηζναηζζζζηζηυ ιμκηέθμ ακαπηφπεδηε ζηα ιέζα ηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ
ημο 1980, ηονίςξ ζηδκ Ώββθία ηαζ ηδκ Ώιενζηή. Νηδκ Ώββθία, δ εθανιμβή ηδξ
ακηζναηζζζηζηήξ πνμζέββζζδξ ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηζξ θοθεηζηέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο
1970 ηζ 1980. Κζ οπμζηδνζηηέξ ημο, αζηχκηαξ ηνζηζηή ζημ πμθοπμθζηζζιζηυ
ιμκηέθμ, επεζδή ημκίγεζ πενζζζυηενμ αημιζηέξ ζηάζεζξ πανά ημζκςκζηέξ δοκάιεζξ,
οπμζηδνίγμοκ υηζ δ πνμζμπή πνέπεζ κα εζηζαζηεί ζημοξ εεζιμφξ ηαζ ηζξ δμιέξ ηδξ
ημζκςκίαξ, εεςνχκηαξ υηζ ιέζα απυ ημοξ κυιμοξ ηαζ ηζξ δζαηάλεζξ ημο ηνάημοξ
ειθακίγεηαζ μ εεζιζηυξ ναηζζζιυξ, μ μπμίμξ πενζμνίγεζ ηζξ επζθμβέξ ηςκ
ιεηακαζηεοηζηχκ μιάδςκ.
Ξμκίγμοκ υηζ πνεζάγμκηαζ ζμαανέξ ακαθφζεζξ ημο εεζιζημφ ναηζζζιμφ πμο
ηαηά ηδ βκχιδ ημοξ «εοιαημπμζεί» ηζξ ιεζμκμηζηέξ μιάδεξ. Λνέπεζ, επμιέκςξ,
εηηυξ απυ ηζξ ζηάζεζξ ηςκ ακενχπςκ κα αθθάλμοκ ηαζ μζ δμιέξ ηδξ ελμοζίαξ,
χζηε κα επαθεζθεμφκ μζ δζαηνίζεζξ ζε αάνμξ ηςκ παζδζχκ ηςκ ιεηακαζηχκ.
Θεςνμφκ υηζ δ έιθαζδ ζημ άημιμ πανά ζηδκ ημζκςκία δζαζςκίγεζ ηδκ πεπμίεδζδ
υηζ μζ ιεζμκμηζημί έπμοκ εθθείιιαηα πμο πνεζάγμκηαζ ακηζζηάειζζδ, ιε απμηέθεζια
μζ αδοκαιίεξ ηδξ ημζκςκίαξ κα παναιέκμοκ ζηδκ αθάκεζα.
Γ ακάπηολδ, θμζπυκ, ημο ακηζναηζζζηζημφ ιμκηέθμο ζηδνίπεδηε
πενζζζυηενμ ζηδκ έκκμζα ημο εεζιζημφ ναηζζζιμφ. Νφιθςκα ιε ημοξ οπμζηδνζηηέξ
ημο ακηζναηζζζηζημφ ιμκηέθμο ημ ηνάημξ δε εεςνείηαζ μοδέηενμ ηαζ μ ναηζζζιυξ
εκοπάνπεζ ζημοξ ιδπακζζιμφξ ημο ηαζ ειπμηίγεζ ηάεε πθεονά ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ.
Νημ πθαίζζμ αοηυ, ακαβκςνίγεηαζ υηζ ημ εέια ημο ναηζζζιμφ δεκ ακαθένεηαζ ιυκμ
ζηζξ ανκδηζηέξ ζηάζεζξ πμο εηδδθχκμοκ μζ άκενςπμζ, αθθά αθμνά ηονίςξ ζηζξ
δμιέξ ηαζ ημοξ εεζιμφξ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ηδξ εηπαίδεοζδξ, υπμο ζοπκά
δζεζζδφμοκ ναηζζζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ.
Νημ πθαίζζμ αοηυ, ααζζηή αλίςζδ ηδξ ακηζναηζζζηζηήξ εηπαίδεοζδξ είκαζ δ
εέζπζζδ ιζαξ εκαθθαηηζηήξ παζδαβςβζηήξ πνάλδξ πμο κα θαιαάκεζ οπυρδ ηδξ ηζξ
ειπεζνίεξ ηςκ ιεζμκμηήηςκ απυ ηδ θεοηή ηαζ εονςηεκηνζηή εηπαίδεοζδ, δ μπμία
κμιζιμπμζεί ζοβηεηνζιέκεξ ιμνθέξ βκχζδξ ηαζ απαλζχκεζ ή πενζεςνζμπμζεί
ηάπμζεξ άθθεξ πμο δεκ πνμένπμκηαζ απυ ηδκ Αονχπδ.
Έηζζ δζαιμνθχκμκηαζ μζ ηνείξ εειεθζχδδξ ζηυπμζ ηδξ ακηζναηζζζηζηήξ
εηπαίδεοζδξ μζ μπμίμζ ζφιθςκα ιε ημκ Brandείκαζ :
Ώ) Δζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ βζα υθα ηα παζδζά ακελαζνέηςξ εεκζηήξ ή θοθεηζηήξ
πνμεθεφζεςξ, ημ μπμίμ πνμτπμεέηεζ ημ νζγζηυ ιεηαζπδιαηζζιυ ηςκ δμιχκ ηαζ
ηςκ ζοζηδιάηςκ πμο πανάβμοκ ηδκ ακζζυηδηα.
ΐ) Γ δζηαζμζφκδ, ηδκ μπμία ημ ηνάημξ έπεζ ηδκ εοεφκδ κα δζαζθαθίγεζ ζε υθμοξ ίζεξ
εοηαζνίεξ κα γήζμοκ, κα ακαπηοπεμφκ ηαζ κα ζοιιεηέπμοκ ζε υθα υζα δ ημζκςκία
ιπμνέζ κα πνμζθένεζ βζα ημ ηαθυ ημο αηυιμο ηαζ ηδξ πχναξ ζοκμθζηά.
Γ) Γπεζναθέηδζδ ηαζ δ απεθεοεένςζδ ηςκ ηαηαπζεγυιεκςκ ηαζ ηςκ ηαηαπζεζηχκ
απυ ηζξ δμιέξ ηδξ ναηζζζηζηήξ πναηηζηήξ, απυ ηα ναηζζζηζηά πνυηοπα ηαζ ηδκ
ηονζανπία ημο ναηζζζιμφ εκ βέκεζ (Γεςνβμβζάκκδξ, 1999, Ηάνημο, 1997, Γηυαανδξ,
2001).
3.5 Δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν
Γ δζαπμθζηζζιζημηδηα είκαζ δ πζμ πνυζθαηδ εηδμπή ημο πνμαθδιαηζζιμφ, πμο
δζαιμνθχκεηαζ βφνς απυ ηδκ ηςδζημπμίδζδ ηαζ ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ
εεκμπμθζηζζιζηχκ δζαθμνχκ. Ξμ δζαπμθζηζζιζηυ ιμκηέθμ ακαπηφπεδηε ηαζ αοηυ
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ηαηά ηδ δεηαεηία ημο 1980, ηονίςξ ζηδκ Αονχπδ. Ξμ ζοιαμφθζμ ηδξ Αονχπδξ, δ
Unesco ηαζ δ Αονςπασηή Έκςζδ μνίγμοκ ηδ δζαπμθζηζζιζηή πνμζέββζζδ ςξ ιζα
ανπή πμο δζαπενκά μθυηθδνμ ημ ζπμθζηυ πνυβναιια αθθά ηαζ ςξ ζηυπμ ηαζ
δνάζδ βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ ζζυηδηαξ ηςκ εοηαζνζχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ
ημζκςκία.
Θειεθζχδδξ ανπή ζηδκ μπμία ζηδνίπηδηακ μζ ζηυπμζ ηδξ δζαπμθζηζζιζηήξ
εηπαίδεοζδξ είκαζ δ πεπμίεδζδ υηζ μζ πμθζηζζιμί ακ ηαζ δζαθένμοκ ςξ πνμξ ηα
πενζεπυιεκά ημοξ είκαζ ίζμζ ςξ πνμξ ηδ ζδιαζία πμο πνμζδίδμοκ ζηδ δζαδζηαζία
ιε ηδκ μπμία μ άκενςπμξ ςξ άημιμ δζαιμνθχκεηαζ ζε ημζκςκζηυ μκ πμο ιπμνεί
ιέζς ηδξ επαθήξ ηαζ ηδξ ζπέζδξ ημο ιε ημκ έηενμ κα δζαιμνθχζεζ ηδκ ημζκςκζηή
ημο ηαοηυηδηα.
Νοκεπχξ, δ πεπμίεδζδ υηζ μζ πμθζηζζιζηέξ δζαθμνέξ απμηεθμφκ έκα
ζοζζςνεοιέκμ δζαπνμκζηά πθμφημ ηςκ αηυιςκ, δ ζζυηζιδ ζοιιεημπή ζηα οθζηά
ηαζ πκεοιαηζηά αβαεά ηαζ δ αθθδθεββφδ, απμηεθμφκ ααζζημφξ ζηυπμοξ ζημοξ
μπμίμοξ ζπεδζάζηδηακ πνμβνάιιαηα ακηζιεηχπζζδξ ηςκ δζαηνίζεςκ, εκίζποζδξ
ημο ζεααζιμφ ηαζ δζαιυνθςζδξ εεηζηχκ ζηάζεςκ βζα ηζξ δζαθμνέξ.
Νφιθςκα ιε ημκ HelmutEssinger δ δζαπμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ μνίγεηαζ ςξ δ
παζδαβςβζηή απάκηδζδ ζηα πνμαθήιαηα δζαπμθζηζζιζηήξ θφζδξ πμο ακαηφπημοκ
ζε ιζα πμθοπμθζηζζιζηή ηαζ πμθοεεκζηή ημζκςκία ηαζ δζέπεηαζ απυ ηέζζενζξ ααζζηέξ
ανπέξ:
Ώ) Ξδκ εκζοκαίζεδζδ, δδθαδή ηδκ ζηακυηδηα ηαηακυδζδξ ηαζ ημπμεέηδζδξ ημο
εαοημφ ιαξ ζηδ εέζδ ημο άθθμο, ηαθθζενβχκηαξ ηδ ζοιπάεεζά ιαξ βζα αοημφξ.
Εφνζμ ένβμ ηδξ εηπαίδεοζδξ είκαζ κα εκεαννφκεζ ημ άημιμ κα εκδζαθενεεί βζα ημοξ
άθθμοξ, ηα πνμαθήιαηά ημοξ ηαζ ηδ δζαθμνεηζηυηδηά ημοξ.
ΐ) Ξδκ αθθδθεββφδ, δ μπμία οπενααίκεζ ηα υνζα ηςκ μιάδςκ, ηςκ θοθχκ ηαζ ηςκ
ηναηχκ ηαζ παναιενίγεζ ηδκ ημζκςκζηή ακζζυηδηα ηαζ ηδκ αδζηία.
Γ) Ξμκ ζεααζιυ ζηδκ πμθζηζζιζηή εηενυηδηα μ μπμίμξ ιπμνεί κα εηθναζηεί ιε ημ
άκμζβιά ιαξ ζημοξ άθθμοξ πμθζηζζιμφξ, πνάβια ημ μπμίμ απμηεθεί ηαοηυπνμκα
ηαζ ιζα πνυζηθδζδ ζημοξ άθθμοξ κα ζοιιεηέπμοκ ζημκ δζηυ ιαξ πμθζηζζιυ.
Δ) Ξμκ αβχκα εκακηίμκ ημο εεκζημφ ηνυπμο ζηέρδξ, πμο ζδιαίκεζ ελάθεζρδ ηςκ
εεκζηχκ ζηενεμηφπςκ ηαζ πνμηαηαθήρεςκ, βζα κα ιπμνέζμοκ μζ δζαθμνεηζημί
θαμί κα ακμίλμοκ δζάθμβμ ηαζ κα επζημζκςκήζμοκ ιεηαλφ ημοξ.
Ώκαιθίαμθα, ημ δζαπμθζηζζιζηυ ιμκηέθμ εηπαίδεοζδξ απμηεθεί ηδκ πζμ
πνυζθαηδ ελέθζλδ ηςκ παζδαβςβζηχκ πανειαάζεςκ ζημ γήηδια ηδξ δζαπείνζζδξ
ηδξ πμθζηζζιζηήξ εηενυηδηαξ ζηζξ ζφβπνμκεξ πμθοπμθζηζζιζηέξ ημζκςκίεξ ηαζ
ηαεζενχκεηαζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ ςξ δ πζμ επζεοιδηή ηαηεφεοκζδ ζοβηνζηζηά
ιε ηα πνμδβμφιεκα ιμκηέθα. Ηέζα απυ ηδκ ηνζηζηή, δδιζμονβζηή ηαζ δζαθεηηζηή
ζπέζδ, δ δζαπμθζηζζιζηή παζδαβςβζηή πνμζέββζζδ θαίκεηαζ κα ηαθφπηεζ ηζξ
πνμζδμηίεξ ηςκ ημζκςκζχκ κα ζοκοπάνλμοκ ηαζ κα ζοκμζημδμιήζμοκ ηδκ
εονφηενδ μζημοιεκζηή ημζκςκία (Λαπάξ, 2001, Λαθαζμθυβμο & Αοαββέθμο, 2003,
Εεζίδμο, 2008: 11-27).
4. Οπκπεξάζκαηα
Νοιπεναζιαηζηά, ιεηά απυ ηδκ ακαθοηζηή ελέηαζδ ηςκ παναπάκς ιμκηέθςκ είκαζ
αθήεεζα υηζ παναηδνήεδηακ ζδιακηζηέξ αδοκαιίεξ απυ ηα πενζζζυηενα ςξ πνμξ
ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο εηπαζδεοηζημφ πνμαθήιαημξ ηςκ παζδζχκ ηςκ ιεηακαζηχκ.
Ιεηζκχκηαξ απυ ημ αθμιμζςηζηυ ιμκηέθμ, αοηυ ηαηαηνίεδηε, δζυηζ ηαηέπεηαζ απυ
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εεκμηεκηνζηέξ ζδέεξ απαζηχκηαξ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ιεηακάζηεξ κα λεπενάζμοκ
ηα πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγμοκ ζηδ πχνα οπμδμπήξ. Οπάνπεζ, επίζδξ, ιζα
πθήνδξ ελάνηδζδ απυ ημκ επζηναημφκηα πμθζηζζιυ ιε απμηέθεζια μ ιεηακάζηδξ
κα είκαζ ηαηαδζηαζιέκμξ ζε ιζα ζοκαζκεηζηή πανμοζία ζηδ γςή ηαζ ημκ πμθζηζζιυ
ηδξ κέαξ πχναξ ηαζ ακαβηαζιέκμξ κα εβηαηαθείρεζ ημκ πμθζηζζιυ ηδξ πχναξ ημο,
χζηε κα αθμιμζςεεί ζηα κέα δεδμιέκα.
Ώλζμθμβχκηαξ ημ ιμκηέθμ ηδξ εκζςιάηςζδξ, πανυθμ πμο απμδέπεηαζ ηα
πμθζηζζιζηά ζημζπεία ηςκ δζαθυνςκ ιεηακαζηεοηζηχκ μιάδςκ, δεκ πανειααίκεζ
μοζζαζηζηά ζηδκ αθθαβή ηςκ ζπεηζηχκ ζηάζεςκ ηαζ πναηηζηχκ. Ξα παζδζά
δζαθμνεηζηήξ βθςζζζηήξ ηαζ πμθζηζζιζηήξ πνμέθεοζδξ είκαζ οπμπνεςιέκα κα
ακηαπελέθεμοκ ζηζξ απαζηήζεζξ εκυξ ζπμθείμο πμο αβκμεί ηζξ ζδζαίηενεξ ακάβηεξ
ημοξ. Γ επζηαθμφιεκδ ζζυηδηα εοηαζνζχκ είκαζ ακφπανηηδ ζηδκ μοζία, ηαεχξ δ
ηαηάηηδζδ ημο ηονίανπμο πμθζηζζιμφ ηαζ ηςκ ζοκαθχκ ζηακμηήηςκ δεκ βίκεηαζ
επζίζμζξυνμζξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ βδβεκείξ ιαεδηέξ.
Λανά ημ βεβμκυξ υηζ ηάπμζα πμθζηζζιζηά ζημζπεία εκζςιαηχκμκηαζ ζημ
επίζδιμ ζπμθζηυ πνυβναιια, αοηά πενζμνίγμκηαζ ζε ιζα απθή πανμοζίαζδ εείιςκ
εεκζηχκ εμνηχκ ηαζ παναδυζεςκ, ηα μπμία πνμζδίδμοκ ζημκ πμθζηζζιυ ημοξ ιζα
ελςηζηή δζάζηαζδ. Ώοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια, ιέζα απυ ημκ ηνυπμ πανμοζίαζδξ
ημο πμθζηζζιμφ ηςκ λέκςκ ιαεδηχκ κα επζζδιαίκεηαζ δ δζαθμνεηζηυηδηά ημοξ,
δίπςξ κα πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα αθθδθεπίδναζδξ ηςκ δζαθυνςκ πμθζηζζιχκ.
Ώοζηδνή ηνζηζηή αζηήεδηε ηαζ ζημ πμθοπμθζηζζιζηυ ιμκηέθμ ηυζμ ζημ
επίπεδμ ηδξ εεςνδηζηήξ ημο εέζδξ υζμ ηαζ ζημ επίπεδμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ
πμθζηζηήξ ηαζ πναηηζηήξ ημο. Γ ζοκηδνδηζηή ηνζηζηή πνμαάθθεζ ηα επζπεζνήιαηα υηζ
ημ πμθοπμθζηζζιζηυ ιμκηέθμ:
Ώ) Οπμζηάπηεζ έκα ηαθυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια αθμφ ηα οπμηάζζεζ ζηζξ ακάβηεξ
ηςκ ιεηακαζηεοηζηχκ μιάδςκ.
ΐ) Ώκηζζηναηεφεηαζ ημ ααζζ8ηυ ζημπυ ηδξ εηπαίδεοζδξ πμο είκαζ κα
ημζκςκζημπμζήζεζ υθμοξ ημοξ πμθίηεξ ζε έκακ ημζκυ πμθζηζζιυ πςνίξ ημκ μπμίμ
είκαζ αδφκαηδ δ ζοκμπή ηδξ ημζκςκίαξ.
Γ) Λνμηαθεί ημκ δζπαζιυ βζαηί ημκίγεζ ηδκ πμθζηζηή αοημζοκεζδδζία ηςκ
ιεηακαζηεοηζηχκ μιάδςκ ειπμδίγμκηαξ ηδκ εκζςιάηςζή ημοξ ζηδκ ημζκςκία.
Δ) Λμθζηζημπμζεί ηδκ εηπαίδεοζδ βζα κα αμδεήζεζ ηα παζδζά ηςκ ιεηακαζηεοηζηχκ
μιάδςκ.
Κζ νζγμζπαζηζημί ηνζηζημί απυ ηδκ πθεονά ημοξ εεςνμφκ υηζ δ
πμθοπμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ εζηζάγεηαζ ζημ πμθζηζζιζηυ επίπεδμ, πανααθέπμκηαξ
ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ ημζκςκζηήξ δζαζηνςιάηςζδξ ηαζ ημο ναηζζζιμφ, ηα μπμία
απμηεθμφκ ηζξ πναβιαηζηέξ αζηίεξ πμο μδδβμφκ ηζξ ιεζμκυηδηεξ ζημκ ημζκςκζηυ
απμηθεζζιυ.
Εαζ ζημ ακηζναηζζζηζηυ ιμκηέθμ αζηήεδηε ηνζηζηή, ηονίςξ βζαηί εεςνείηαζ
υηζ μζ οπμζηδνζηηέξ ημο επζδζχημοκ κα πμθζηζημπμζήζμοκ ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ κα
ηδκ ηαηαζηήζμοκ αζπιή ημο δυναημξ εκυξ πμθζηζημφ ηζκήιαημξ. Ώοηυ εκέπεζ ημκ
ηίκδοκμ ημ ζπμθεζυ κα πάζεζ ημκ εηπαζδεοηζηυ ημο παναηηήνα ηαζ κα βίκεζ πεδίμ
ακηαβςκζζιμφ ακάιεζα ζε εονφηενεξ ημζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ δοκάιεζξ, πάκς ζηζξ
μπμίεξ δφζημθα ιπμνεί κα αζηδεεί ηάπμζμξ έθεβπμξ.
Κθμηθδνχκμκηαξ ηδκ ηνζηζηή ιε ημ δζαπμθζηζζιζηυ ιμκηέθμ, ζε ακηίεεζδ ιε
ηα πνμδβμφιεκα, απμηεθεί έκα μθμηθδνςιέκμ ιμκηέθμ εηπαίδεοζδξ πμο θαιαάκεζ
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οπυρδ ηδκ ακαβηαζυηδηα αθθδθεπίδναζδξ, αιμζααίαξ ηαηακυδζδξ, απμδμπήξ ηαζ
ζοκενβαζίαξ υθςκ ηςκ ιεθχκ ιζαξ πμθοπμθζηζζιζηήξ ημζκςκίαξ.
Γ δζαπμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ, οπυ αοηή ηδκ έκκμζα, δεκ πνέπεζ κα απμηεθεί
ιζα ζδζαίηενδ εηπαίδεοζδ, αθθά δζάζηαζδ ηδξ βεκζηήξ παζδείαξ πμο πανέπεζ ημ
ζπμθείμ. Ξμ ζπμθείμ πνέπεζ κα θνμκηίζεζ χζηε ηα παζδζά κα βκςνίζμοκ απυ ημκηά
ηδκ πμθζηζζιζηή πμθοιμνθία πμο ηα πενζαάθθεζ ιε απχηενμ ζηυπμ ηδκ ακάπηολδ
δζαπμθζηζζιζηχκ δελζμηήηςκ. ζηυζμ, δεκ εηθείπμοκ ηαζ εδχ μζ επζθοθάλεζξ.
Νοβηεηνζιέκα, δ οθμπμίδζδ ηςκ ανπχκ ηδξ δζαπμθζηζζιζηήξ εηπαίδεοζδξ
αιθζζαδηήεδηε έκημκα. Λμθθμί ιεθεηδηέξ εεχνδζακ ημ κέμ παζδαβςβζηυ νεφια ςξ
έκα κεςηενζζηζημφ ηφπμο ιμκηέθμ ηδξ πμθζηζζηζηήξ δβειμκίαξ, εκχ άθθμζ ημ
παναηηήνζζακ ςξ έκα ιέηνμ ημ μπμίμ απμζπά ηδκ πνμζμπή απυ ηα μοζζχδδ
πνμαθήιαηα ηςκ ακενχπςκ, ηα μπμία ιάθζζηα δεκ επζθφεζ. Ξμ ιυκμ ζίβμονμ είκαζ
υηζ αοηυ ημ ιμκηέθμ είκαζ ημ επζηναηέζηενμ απυ ηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα ζε
ζπέζδ ιε ηα πνμδβμφιεκα. Γ ιεθέηδ υιςξ ζοκεπίγεηαζ, χζηε κα ανεεεί εηείκμ ημ
ηαηάθθδθμ ιμκηέθμ πμο κα εθάπηεηαζ επ΄ αηνζαχξ ηυζμ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ
ακενχπςκ πμο οπμδέπμκηαζ ημ «άθθμ» ζημζπείμ υζμ ηαζ ζηζξ ακάβηεξ αοηχκ πμο
εζζένπμκηαζ ζε έκακ «άθθμ» πμθζηζζιυ ηαζ ημζκςκία.
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1. Νεξίιεςε
Αίκαζ αθήεεζα υηζ δ Αηπαίδεοζδ Ακδθίηςκ έπεζ ηαηαθάαεζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα
δεζπυγμοζα εέζδ ζε πμζηίθμοξ ημιείξ ηδξ εθθδκζηήξ ηαζ εονςπασηήξ ημζκςκίαξ. Ξμ
ζοβηεηνζιέκμ απμηέθεζια επήθεε ςξ ακαιεκυιεκμ ελαζηίαξ ηυζμ ηςκ
δζανενςηζηχκ αθθαβχκ ζε μζημκμιζηυ, ηεπκμθμβζηυ ηαζ ημζκςκζηυ επίπεδμ υζμ ηαζ
θυβς ηςκ ακαβηχκ πμο δζαιμνθχεδηακ απυ ηδκ ζοκεπή ιεηαθθαβή ημοξ ηαζ ηδκ
εονφηενδ ελέθζλδ. Κζ ιεηααμθέξ αοηέξ απαζημφκ απυ ηα άημια, ςξ ενβαηζηυ
δοκαιζηυ, κα δζαηαηέπμοκ ζοβηεηνζιέκεξ δελζυηδηεξ βζα ηδκ εηπυκδζδ ηςκ
ενβαζζαηχκ οπμπνεχζεςκ. Ώπυ ηδκ άθθδ ιενζά, μζ ακάβηεξ ημο αηυιμο, ζηδκ
ακενχπζκή ημο δζάζηαζδ πνμαάθμοκ ςξ άηνςξ απαναίηδηδ ηδκ ζοκεπή
επζιυνθςζδ ηαζ εκδιένςζδ ζε ζφβπνμκα εέιαηα. Γ Αηπαίδεοζδ Ακδθίηςκ
απμηεθεί έκα εονφηαημ πεδίμ, πμο πενζθαιαάκεζ υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ιέζα απυ
ηζξ μπμίεξ μζ άκενςπμζ, πμο εεςνμφκηαζ εκήθζημζ απυ ηδκ ημζκςκία ημοξ,
ιαεαίκμοκ ιε ηνυπμ ζοζηδιαηζηυ ηαζ μνβακςιέκμ. Λενζθαιαάκεζ θμζπυκ, δ
Αηπαίδεοζδ Ακδθίηςκ, ςξ οπμζοζηήιαηα ηδξ, ηδκ ανπζηή ηαζ ηδ ζοκεπζγυιεκδ
επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ, ηδκ επζιυνθςζδ, ηδ ιαεδηεία, ηδκ εηπαίδεοζδ ζε
πχνμοξ ενβαζίαξ, ηδκ πμθοδζάζηαηδ εηπαίδεοζδ ημζκςκζηά απμηθεζζιέκςκ
μιάδςκ. Γζα κα βίκεζ ηαηακμδηυ ημ βζα πζμ θυβμ ελεθίζζεηαζ ναβδαία δ
Αηπαίδεοζδ Ακδθίηςκ εα πνέπεζ κα βίκεζ ζαθέξ ημ ηζ ζδιαίκεζ αηνζαχξ «εκήθζηαξ
εηπαζδεουιεκμξ». Λζμ ζοβηεηνζιέκα ημ πχξ μνίγεηαζ, πμζα ααζζηά ηα
παναηηδνζζηζηά πμο ημκ δζαθμνμπμζμφκ απυ ημκ «ακήθζημ εηπαζδεουιεκμ», αθθά
ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ απμηεθεζιαηζηήξ ιάεδζδξ βζα ημοξ εκήθζηεξ
εηπαζδεουιεκμοξ.
Θέμεηο-θιεηδηά: εηπαίδεοζδ, εκήθζηεξ, ιάεδζδ, ηαηάνηζζδ
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1. Γηζαγσγή
Νφιθςκα ιε ηδκ εθθδκζηή ηαζ δζεεκή αζαθζμβναθία ζηδκ εηπαίδεοζδ
εκδθίηςκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηαε‘ μθμηθδνία υθεξ μζ ζπεδζαζιέκεξ
δναζηδνζυηδηεξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ – ακελανηήηςξ ημο επζπέδμο ηαζ ημο
παναηηήνα ημοξ – μζ μπμίεξ έπμοκ ςξ ζημπυ ηδκ μθμηθδνςιέκδ πνμζςπζηή
ακάπηολδ ηαζ ηδ δδιζμονβζηή έκηαλδ ηςκ εκδθίηςκ, ιε αάζδ ηδκ δθζηία, ημοξ
ημζκςκζημφξ νυθμοξ, ηδκ αοημακηίθδρδ ημοξ, ςξ πνμζχπςκ, ενβαγμιέκςκ ηαζ
εκενβχκ πμθζηχκ ζημ ημζκςκζημπμθζηζηυ, πμθζηζζιζηυ ηαζ μζημκμιζηυ βίβκεζεαζ
(Rogers, 2002, Merriam & Brockett, 1997).
Κζ παναπάκς εηπαζδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ εκηάζζμκηαζ βζα θυβμοξ
ιεεμδμθμβζημφξ ζε δφμ ηφνζμοξ ηθάδμοξ: α) ζηδ βεκζηή εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ, πμο
ζπεηίγεηαζ πνςηίζηςξ ιε ηδκ ροπμ-ημζκςκζηή, ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ πνμζςπζηή
ακάπηολδ ημο αηυιμο ηαζ α) ζηδκ ανπζηή ηαζ ζοκεπζγυιεκδ επαββεθιαηζηή
ηαηάνηζζδ ηαζ πνμχεδζδ ηςκ ηαηανηζγμιέκςκ ζηδκ απαζπυθδζδ, πμο ζπεηίγεηαζ
πνςηίζηςξ ιε ηδκ επαββεθιαηζηή ακάπηολδ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή / επαββεθιαηζηή
ηζκδηζηυηδηα (ΐενβίδδξ & Εαναθήξ, 2004: 11-16).
Αίκαζ αθήεεζα υηζ δ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ ζπεηίζηδηε άιεζα ιε ηδκ
μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζημπμθζηζζιζηή παβημζιζμπμίδζδ, δ μπμία έδςζε έιθαζδ
ζηδκ «ημζκςκία ηδξ βκχζδξ», οπυ ηδκ έκκμζα ηδξ ζοκεπζγυιεκδξ επαββεθιαηζηήξ
ηαηάνηζζδξ ηαζ ηδξ πζζημπμίδζδξ ηςκ επαββεθιαηζηχκ πνμζυκηςκ ιε ζημπυ κα
εκζζποεεί δ βεςβναθζηή ηζκδηζηυηδηα ηςκ πμθζηχκ ηαζ ενβαγμιέκςκ ζε δζεεκέξ
επίπεδμ (Λνυημο, 2004: 4-10).
Νηδκ Αονςπασηή Έκςζδ δ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ εκζζπφεδηε ζδζαίηενα
φζηενα απυ ηδκ Νοκεήηδ ηδξ Ζζζζααυκαξ, βκςζηή ηαζ ςξ «Ηεηαννοειζζηζηή
Νοκεήηδ», ημ 2007, επεζδή πνμζδζμνίζηδηε ςξ ημ ααζζηυ εεζιζηυ ενβαθείμ εεκζηχκ
ζηναηδβζηχκ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ηδξ Α.Α. βζα πανμπή κέςκ εηπαζδεοηζηχκ
εοηαζνζχκ επαββεθιαηζηήξ εζζυδμο / ακυδμο ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, αεθηίςζδ ηδξ
πμζυηδηαξ γςήξ ηαζ πνμζςπζηήξ ακάπηολδξ ηςκ εκδθίηςκ εηπαζδεομιέκςκ
(Holford 2008: 189-203).
2. Αηηίεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ
Γ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ είκαζ ιζα δζα αίμο δζαδζηαζία, ιέζς ηδξ μπμίαξ
άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ είηε ςξ άημια είηε ςξ ιέθδ μιάδςκ ηαζ εεζιχκ (ζοκ)
ενβάγμκηαζ, ιε απχηενμ ζημπυ κα αεθηζχζμοκ ηδκ πνμζςπζηυηδηά ημοξ ηαζ κα
ζοιαάθθμοκ ζημκ ημζκςκζηυ ιεηαζπδιαηζζιυ ηδξ ημζκςκίαξ ιέζς ηδξ ακάπηολδξ
ημζκςκζημβκςζηζηχκ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηχκ ζηακμηήηςκ ηαζ θεζημονβζηχκ
δελζμηήηςκ, ηδξ απυηηδζδξ βκχζεςκ ηαζ ηδξ εζςηενίηεοζδξ πμζηίθςκ αλζχκ,
ανπχκ ηαζ εοαζζεδζζχκ βζα έκα εονφ θάζια γδηδιάηςκ ηδξ ηαεδιενζκήξ αημιζηήξ
ηαζ ημζκςκζηήξ ημοξ γςήξ (Griffin 2006: 561-574).
H εηνδηηζηή ακάπηολδ ημο ηθάδμο ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ, μθείθεηαζ ζε
ηάπμζεξ πμθφ ζδιακηζηέξ αζηίεξ, πμο ηδκ δζηαζμθμβμφκ πθήνςξ. Νφιθςκα, ιε ηδκ
εθθδκζηή αθθά ηαζ λέκδ αζαθζμβναθία, μζ αζηίεξ, πμο μδήβδζακ ζε αοηή ηδ
πμθοδζάζηαηδ ακάπηολδ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ,
ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ηζξ ακάβηεξ πμο ααειζαία πνμέηορακ ζηα δφμ ααζζηά
επίπεδα ηάεε ημζκςκίαξ: ζημ μζημκμιζηυ – ηεπκμθμβζηυ ηαζ ζημ ημζκςκζηυ –
πμθζηζζιζηυ.
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Νημ μζημκμιζηυ ηαζ ηεπκμθμβζηυ επίπεδμ είκαζ αθήεεζα υηζ οπήνλακ
ναβδαίεξ ιεηααμθέξ ζε παβηυζιζα ηθίιαηα. Γ απεθεοεένςζδ ημο δζεεκμφξ
ειπμνίμο ηαζ δ υλοκζδ ημο δζεεκμφξ ακηαβςκζζιμφ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ
επάθθδθεξ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ, μδήβδζακ ζηδκ ακάβηδ βζα εηζοβπνμκζζιυ ηςκ
εεκζηχκ μζημκμιζχκ ηαζ βεκζηή αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ. Ηζα απυ ηζξ ααζζηέξ
πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ επίηεολδ αοηχκ ηςκ ζηυπςκ, είκαζ μζ νζγζηέξ αθθαβέξ ζηζξ
ιμνθέξ πμο θαιαάκεζ δ ζδιενζκή ενβαζία.
Ώπμηέθεζια υθςκ ηςκ παναπάκς είκαζ δ ακάδοζδ ηδξ ακάβηδξ βζα
αεθηίςζδ ηςκ οπδνεζζχκ, πμο πνμζθένμοκ μζ ενβαγυιεκμζ αθθά ηαζ βζα ζοκεπή
πνμζανιμβή ημοξ ζηα ιεηαααθθυιεκα επαββεθιαηζηά πθαίζζα. Ώοηυ βίκεηαζ αηυια
πζμ επζηαηηζηυ ηαεχξ, θυβς ηδξ ζοκεπμφξ ελέθζλδξ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ
ηεπκμθμβίαξ, μζ επαββεθιαηζηέξ βκχζεζξ απαλζχκμκηαζ βνήβμνα. Ώπυ ηδκ άθθδ, μζ
ίδζεξ αοηέξ μζημκμιζηέξ ηαζ ηεπκμθμβζηέξ ιεηααμθέξ μδδβμφκ ζδιακηζηυ ηιήια ημο
ακενχπζκμο δοκαιζημφ ζηδκ ακενβία.
Ηάθζζηα, απυ αοηέξ ηζξ ηαπφηαηεξ ελεθίλεζξ πθήηημκηαζ ζδζαίηενα, εηείκμζ,
πμο δεκ έπμοκ επανηή ιμνθςηζηά εθυδζα. Απυιεκμ, είκαζ κα πνμζδμηάηαζ πάθζ
απυ ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ κα ζοιαάθθεζ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ αοημφ
ημο ζφβπνμκμο πνμαθήιαημξ.
Αηηυξ ηςκ αθθαβχκ, πμο ζοιααίκμοκ ζημ μζημκμιζηυ ηαζ ηεπκμθμβζηυ
επίπεδμ ηςκ ζδιενζκχκ ημζκςκζχκ, ελίζμο ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζοιααίκμοκ ηαζ ζημ
ημζκςκζηυ ηαζ πμθζηζζιζηυ επίπεδμ, ιε απμηέθεζια ηαζ αοηέξ ιε ηδκ ζεζνά ημοξ κα
πνμηαθμφκ ακάβηεξ εηπαίδεοζδξ. Εάπμζεξ απυ ηζξ ημζκςκζημπμθζηζζιζηέξ αθθαβέξ
εα ιπμνμφζακ κα είκαζ ηαζ μζ ελήξ:
Ώ. Κζ ζανςηζηέξ ιεηαηζκήζεζξ πθδεοζιχκ ζοκεπάβμκηαζ ιε ηδκ ακάβηδ
πνμζανιμβήξ ηςκ ιεηακαζηχκ, ηςκ παθζκκμζημφκηςκ ηαζ ηςκ πνμζθφβςκ ζηζξ
κέεξ ημζκςκίεξ.
ΐ. Γ έκηαζδ ημο θαζκμιέκμο ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ, πμο αθμνά ηαηδβμνίεξ
πθδεοζιχκ, υπςξ μζ εεκζηέξ ηαζ πμθζηζζιζηέξ ιεζμκυηδηεξ, μζ θοθαηζζιέκμζ ηαζ μζ
απμθοθαηζζιέκμζ, ηα άημια ιε εζδζηέξ ακάβηεξ, μζ πνήζηεξ κανηςηζηχκ εέηεζ ημ
γήηδια ηδξ επελενβαζίαξ ηνυπςκ πθδνέζηενδξ ζοιιεημπήξ ημοξ ζημ ημζκςκζηυ
ηαζ πμθζηζζιζηυ βίβκεζεαζ.
Γ. Γ ηνίζδ πμο παναηηδνίγεζ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ηζξ παναδμζζαηέξ ημζκςκζηέξ
δμιέξ (π.π. μζημβέκεζα, ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ, ημπζηέξ ημζκςκίεξ) αθθά ηαζ ηζξ πάθαζ
πμηέ ζηαεενέξ αλίεξ, έπεζ ςξ επαηυθμοεμ υηζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ,
πνεζάγμκηαζ κα ηαεμνίγμοκ ιυκμζ ημοξ ηδκ πμνεία ημοξ, ιέζα ζε ααέααζεξ
ζοκεήηεξ, ιε απμηέθεζια κα
ακαγδημφκ ιμνθςηζηά εθυδζα βζα κα
ακηαπελέθεμοκ.
Δ. Γ αολακυιεκδ ζοιιεημπή ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ εέηεζ ημ γήηδια
ηδξ επακαηαηάνηζζήξ ημοξ πνμηεζιέκμο, κα ακηζιεηςπίζμοκ δδιζμονβζηά ηζξ
μθμέκα ηαζ αολακυιεκεξ αθθαβέξ.
Α. Ξέθμξ, μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ εέθμοκ ηαζ ιπμνμφκ κα δζαεέημοκ ημκ
εθεφεενμ πνυκμ ημοξ ζημκ εαοηυ ημοξ. Έηζζ, ακαγδημφκ ζοπκά δδιζμονβζηέξ ηαζ
ζοζηδιαηζηέξ, εηπαζδεοηζημφ παναηηήνα, εκαζπμθήζεζξ ιε ζηυπμ ηδκ πνμζςπζηή
ηαθθζένβεζα ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ εκδζαθενυκηςκ ημοξ.
Αλαζηίαξ υθςκ ηςκ παναπάκς θυβςκ, δζμβηχκεηαζ ζήιενα δ ημζκςκζηή
γήηδζδ βζα ζοκεπζγυιεκδ εηπαίδεοζδ ηαζ επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ. Εάεε εκήθζημξ
πνεζάγεηαζ κα ιπμνεί, ζε δζάθμνεξ θάζεζξ ηδξ γςήξ ημο, κα έπεζ πνυζααζδ ζε κέεξ,
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βεκζηέξ ηαζ εζδζηέξ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ, πμο κα ημο επζηνέπμοκ κα
εκενβμπμζείηαζ ζε πμθθαπθά πεδία δνάζδξ, κα ελεθίζζεηαζ, κα πνμζανιυγεηαζ ζηζξ
αθθαβέξ, κα αοημηαεμνίγεηαζ (Jarvis, 1987).
3. Πν πξνθίι ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ: «Γλήιηθνο» vs. «Αλήιηθνο»
Γθπαηδεπόκελνο
Ώκ εέθμοιε κα εέζμοιε ημ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ,
ανπζηά εα πνέπεζ κα βίκεζ θυβμξ βζα ημοξ «πνςηαβςκζζηέξ» αοημφ ημο ηθάδμο ηδξ
εηπαίδεοζδξ. Έηζζ, εα πνέπεζ κα βίκεζ ζαθέξ ημ ηζ ζδιαίκεζ επ΄ αηνζαχξ «εκήθζηαξ
εηπαζδεουιεκμξ».
Δδζαίηενα ζδιακηζηυ ζημζπείμ ζηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ εκυξ
εηπαζδεοηζημφ πνμβνάιιαημξ είκαζ μ εηπαζδεοηζηυξ πθδεοζιυξ ζημκ μπμίμ
απεοεφκεηαζ. Λζμ ζοβηεηνζιέκα δ ιαεδζζαηή δζενβαζία εα πνέπεζ πνμθακχξ κα
δζαθμνμπμζείηαζ, υηακ δ ζπεδζαζιέκδ ηαζ ζοβηνμηδιέκδ ιάεδζδ, δδθαδή δ
εηπαίδεοζδ, απεοεφκεηαζ ζε άημια πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ ημζκςκζηή
οπεοεοκυηδηα, ςνζιυηδηα, αοημηαεμνζζιυ ηαζ εημφζζα ζοιπενζθμνά ζε ζπέζδ ιε
ηδκ ιαεδζζαηή δζενβαζία, πμο ζοκηεθείηαζ ζημ ζπμθείμ ηαζ απεοεφκεηαζ ζε παζδζά
ηαζ εθήαμοξ, πμο δεκ θαιαάκμοκ αοηυκμια απμθάζεζξ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ
πμνείαξ ημοξ.
Γ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ είκαζ έκα ελαζνεηζηά εοαίζεδημ πεδίμ ιέζα ζημ
μπμίμ ζοκοπάνπεζ ζε δζαθεηηζηή αθθδθελάνηδζδ έκα ζδιακηζηυ πθήεμξ
ιαεδζζαηχκ παναβυκηςκ, δ θεζημονβία ηςκ μπμίςκ δεκ έπεζ εφημθα πνμαθέρζιδ
έηααζδ μφηε ελαζθαθζζιέκδ απμηεθεζιαηζηυηδηα.
Κζ δναζηδνζυηδηεξ ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ ιαεαίκμοκ μζ εκήθζημζ
εηπαζδεουιεκμζ απμηεθμφκ έκα εηηεηαιέκμ πεδίμ. Έπμοκ ηοπζηυ ηαζ άηοπμ
παναηηήνα ηαζ εηηείκμκηαζ ζε έκα ζδζαίηενα εονφ θάζια, πμο ηαθφπηεζ απυ ηδκ
ζοιπθδνςιαηζηή εηπαίδεοζδ ιέπνζ ηαζ ηδκ επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ, ηδκ
ημζκςκζηή ή πμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ, ηαεχξ ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ πμο εέηεζ ςξ
ηφνζμ ζηυπμ ηδξ, ηδκ πνμζςπζηή ακάπηολδ ημο εκήθζηα εηπαζδεουιεκμο.
Ώκηίεεηα δ εηπαίδεοζδ ηςκ ακδθίηςκ έπεζ έκα πενζμνζζιέκμ εφνμξ δνάζδξ,
πνμζδζμνίγεηαζ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ απυ ημοξ υνμοξ «πνςημαάειζα» ηαζ
«δεοηενμαάειζα» εηπαίδεοζδ, δ μπμία ακαθένεηαζ ζε έκα αοζηδνυ ηαζ εκζαίμ
πνυβναιια ζπμοδχκ βζα υθα ηα παζδζά. Απίζδξ, ημ ζοβηεηνζιέκμ πνυβναιια
ηαοηίγεηαζ ιε έκα ζοβηεηνζιέκμ δδιυζζμ ή ζδζςηζηυ πχνμ, δδθαδή ημ ζπμθείμ, ηαζ
εέηεζ ςξ ιμκαδζηυ ζηυπμ ηδκ ιεηααίααζδ ζημζπεζςδχκ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ
ζημοξ δζδαζηυιεκμοξ.
Ξμ ηθεζδί, θμζπυκ, πμο δζαθμνμπμζεί ηδκ εηπαίδεοζδ ακδθίηςκ απυ ηδκ
εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ, δδιζμονβχκηαξ ζαθχξ ηαζ δφμ δζαθμνεηζηά εηπαζδεοηζηά
πθαίζζα, ζφιθςκα ιε ημκ Rogers, είκαζ δ μνζμεέηδζδ ηδξ εκδθζηζυηδηαξ ηαζ ηαηά
ζοκέπεζα μ μνζζιυξ ηδξ έκκμζαξ ημο εκδθίημο.
Κζ εκήθζημζ, υπςξ ηαζ ακ αοημί ηαεμνίγμκηαζ απυ ημ εηάζημηε κμιμεεηζηυ
πθαίζζμ ηδξ εηάζημηε πχναξ πμο γμοκ, ηείκμοκ πνμξ ημκ αοημηαεμνζζιυ, ζοκεπχξ
επζδζχημοκ ζοπκά ηδκ εκενβδηζηή ζοιιεημπή ημοξ ζε δζάθμνα γδηήιαηα ηδξ
ηαεδιενζκυηδηαξ, πμθφ πζμ έκημκα ηαζ επζηαηηζηά απυ υηζ άημια ιζηνυηενδξ
δθζηίαξ. Κ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ έκκμζαξ ημο εκήθζημο, ιε αάζδ ηα παναηηδνζζηζηά
ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο, ζπεηίγεηαζ ιε ημκ αοημπνμζδζμνζζιυ, ηδκ αοημκμιία,
εζςηενζηή ηαζ ελςηενζηή, ηδκ αίζεδζδ ηδξ πνμμπηζηήξ, ηδκ εκζοκείδδηδ
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αοημακάπηολή ηαζ ελέθζλδ, ηδκ θήρδ αθ εαοημφ απμθάζεςκ, πμο δζαηνίκμκηαζ
ιάθζζηα απυ ςνζιυηδηα, μδδβχκηαξ ημ άημιμ ζηδκ πθήνδ ακάπηολή ημο.
Ώκηίεεηα, μζ ακήθζημζ, πνμζδζμνίγμκηαζ ςξ άημια πμο δεκ ακηζθαιαάκμκηαζ
ηζξ δοκαηυηδηεξ ημοξ, ηαζ ηαηαθήβμοκ είηε κα ηζξ οπενηζιμφκ είηε κα ηζξ οπμηζιμφκ.
Ώοηυ, έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ έθθεζρδ ημο αοημπνμζδζμνζζιμφ, ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ
ηδκ απμοζία πνμμπηζηήξ ή ηαζ δζάεεζδξ ημοξ βζα πεναζηένς πνμζςπζηή ακάπηολδ
(Rogers, 1986).
4. Πα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπόκελσλ
Νφιθςκα ιε ηδ αζαθζμβναθία μζ εκήθζηεξ εηπαζδεουιεκμζ έπμοκ εκ δοκάιεζ
ηδκ ζηακυηδηα κα ακαζημπάγμκηαζ ηαζ ιαεαίκμοκ ιε έκακ ηνυπμ δζαθμνεηζηυ ηαζ
πζμ μθζζηζηυ ζοβηνζηζηά ιε ημοξ ακδθίημοξ (Rogers, 1986). Νημ ιέηνμ δε ηαζ ααειυ
πμο ηα πνμβνάιιαηα εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ οζμεεημφκ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ
εεςνδηζηέξ παναδμπέξ, μζ εκήθζηεξ ιπμνμφκ κα ακαζημπάγμκηαζ ηνζηζηά ηαζ κα
επακελεηάγμοκ δδιζμονβζηά ηζξ αζηίεξ ηαζ ηζξ ζδεμθμβζηέξ νίγεξ ηςκ πμζηίθςκ
πνμαθδιαηζηχκ ροπμημζκςκζηχκ ηαηαζηάζεςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηαζ κα
ακαγδημφκ πενζζζυηενμ θεζημονβζηέξ δζαπεζνίζεζξ ή θφζεζξ (Brookfield, 1986,
Knowles, 1978).
Απζπνμζεέηςξ, μζ εκήθζηεξ εηπαζδεουιεκμζ ιέζς εκυξ εονέμξ θάζιαημξ
εηπαζδεοηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ: α) απμηημφκ ααζζηέξ ηαζ ελεζδζηεοιέκεξ βκχζεζξ
ιε ζηυπμ ηδκ ζζυηζιδ έκηαλή ημοξ ζημ εηπαζδεοηζηυ ηαζ ζοκαημθμφεςξ ημζκςκζηυ
ζφζηδια, α) ζοιιεηέπμοκ, αθθδθεπζδνμφκ ηαζ εκενβμφκ ςξ αοηυκμιεξ
ροπμζςιαηζηέξ μκηυηδηεξ ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία ηαζ β) ακαπηφζζμοκ
ελςηενζηά ηίκδηνα, βζα κα ακηαπμηνζεμφκ ιε πθδνυηδηα ζημκ εεζιζηυ, ημζκςκζηυ
ηαζ επαββεθιαηζηυ ημοξ νυθμ ηαζ εζςηενζηά ηίκδηνα, χζηε κα ακαδμιήζμοκ ηζξ
πνυηενεξ θακεάκμοζεξ/δοζθεζημονβζηέξ βκχζεζξ, δελζυηδηεξ ηαζ πνυηενεξ
ειπεζνίεξ ημοξ (Εαναθήξ, 2010: 17-42, Pont, 2004).
Κζ ααζζηέξ δζαθμνέξ ζημκ ηνυπμ ιάεδζδξ εκδθίηςκ ηαζ ακδθίηςκ δεκ
εκημπίγμκηαζ ζημ δζαθμνεηζηυ πνυβναιια ζπμοδχκ ηαζ ζημκ θμνέα πμο
πναβιαημπμζεί ηδκ εηπαίδεοζδ. Κζ εκήθζημζ έπμοκ μνζζιέκα ζδζαίηενα
παναηηδνζζηζηά πμο ημοξ δζαθμνμπμζμφκ πθήνςξ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ
πθδεοζιυ ηςκ παζδζχκ. Νοβηεηνζιέκα μζ εκήθζημζ εηπαζδεουιεκμζ:
1μκ . Ένπμκηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ιε ζοβηεηνζιέκμοξ ζηυπμοξ
Κζ πενζζζυηενμζ ακήθζημζ εεςνμφκ ημ βεβμκυξ υηζ πδβαίκμοκ ζημ πχνμ ηδξ
εηπαίδεοζήξ ημοξ, ςξ αοημκυδημ ηαζ θοζζηυ. Γ ιαεδηζηή ημοξ ζδζυηδηα είκαζ
άηνςξ ζοκοθαζιέκδ ιε ηδκ δθζηία ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ. Κζ ζηυπμζ πμο
εέημοκ, ζε υηζ αθμνά ηδκ εηπαίδεοζδ ημοξ, είκαζ ανηεηά βεκζημί ηαζ ηζξ
πενζζζυηενεξ θμνέξ πνίμκηαζ απυ αμνζζηία.
Γζα ημοξ εκδθίημοξ δ ζδζυηδηα ημο εηπαζδεουιεκμο έπεζ ιζα ηεθείςξ
δζαθμνεηζηή οθή. ηακ απμθαζίζμοκ μζ εκήθζημζ κα ζοιιεηάζπμοκ ζε έκα
πνυβναιια ηαηάνηζζδξ εκδθίηςκ, ημ πνάηημοκ ζοκήεςξ βζα ζαθείξ ηαζ
ζοβηεηνζιέκμοξ ζηυπμοξ, πμο ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ηδ θάζδ ηδξ γςήξ πμο
δζακφμοκ ηαζ ηζξ ακάβηεξ πμο πνμηφπημοκ ζε αοηήκ. Αηπαζδεφμκηαζ, βζαηί
δζαπζζηχκμοκ υηζ πνεζάγμκηαζ μνζζιέκεξ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ, πμο εα ημοξ
επζηνέρμοκ κα ακηαπελέθεμοκ ηαθφηενα ζηδκ ηςνζκή ηαηάζηαζή ημοξ ή ζε ιζα
ιεθθμκηζηή. Νοβηεηνζιέκα, μζ εκήθζημζ πνμζένπμκηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ιε ζημπυ κα
ζηακμπμζήζμοκ ημο ελήξ ζηυπμοξ:
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Ώ. Νηυπμζ επαββεθιαηζημί:
Κζ εκήθζημζ εηπαζδεουιεκμζ επζδζχημοκ κα απμηηήζμοκ εθυδζα ιε ζημπυ
ηδκ εφνεζδ ενβαζίαξ ή ακ ήδδ ενβάγμκηαζ βζα κα πνμζανιμζημφκ ζηζξ
ελεθζζζυιεκεξ απαζηήζεζξ ημο επαββέθιαημξ ημοξ ή κα πνμαπεμφκ ή κα ακαθάαμοκ
ηαζκμφνζμοξ επαββεθιαηζημφξ νυθμοξ. Αίκαζ αθήεεζα ιε αάζδ ηα ζηαηζζηζηά
δεδμιέκα υηζ ημ ιεβαθφηενμ πθήεμξ ηςκ εκδθίηςκ εηπαζδεουιεκςκ πνμζένπμκηαζ
ηονίςξ βζα κα εηπθδνχζμοκ ημοξ επαββεθιαηζημφξ ημοξ ζηυπμοξ.
ΐ. Νηυπμζ εηπθήνςζδξ ημζκςκζηχκ νυθςκ:
Εάπμζμζ εκήθζημζ, απμθαζίγμοκ κα εηπαζδεοημφκ βζα κα ιπμνέζμοκ κα
εηπθδνχζμοκ ημζκςκζημφξ νυθμοξ, πμο έπμοκ ή πνυηεζηαζ κα ακαθάαμοκ, βζα
πανάδεζβια ημ νυθμ ημο ιέθμοξ ιζαξ ημζκςκζηήξ ή πμθζηζηήξ μιάδαξ.
Γ. Νηυπμζ πνμζςπζηήξ ακάπηολδξ:
Λμθθέξ θμνέξ, μζ εκήθζημζ ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ ιε κέεξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ
πνμηθήζεζξ, αζζεακυιεκμζ ηδκ ακάβηδ κα δζεονφκμοκ ηα εκδζαθένμκηα ημοξ ηαζ κα
ακαηαθφρμοκ κέεξ δζαζηάζεζξ ηδξ βφνς ημοξ πναβιαηζηυηδηαξ, αθθά ηαζ ημο
εαοημφ ημοξ. Λαναημθμοεμφκ θμζπυκ, εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα ιε ακηζηείιεκμ
επζζηδιμκζηά εέιαηα, αθθά ηαζ ηδκ οβεία, ηδκ ροπμθμβία, ηζξ ηέπκεξ, ημ
πενζαάθθμκ, ημκ αεθδηζζιυ, ηζξ δναζηδνζυηδηεξ εθεφεενμο πνυκμο η.μ.η.
Δ. Νηυπμζ απυηηδζδξ ηφνμοξ:
Οπάνπμοκ ηάπμζμζ εκήθζημζ πμο επζεοιμφκ κα εηπαζδεοημφκ υπζ ηυζμ βζα κα
πνδζζιμπμζήζμοκ ζηδκ πνάλδ υζα εα ιάεμοκ εκ ηαζνχ, αθθά πενζζζυηενμ βζα
θυβμοξ ηφνμοξ, βζα κα εεςνδεεί υηζ ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ιμνθςιέκςκ ή
εκδιενςιέκςκ ακενχπςκ. Νε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, μνζζιέκεξ θμνέξ
εκδζαθένμκηαζ πενζζζυηενμ βζα ηζξ ημζκςκζηέξ ζοκακαζηνμθέξ, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε
ημ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια πανά βζα ημ ηαεαοηυ πενζεπυιεκυ ημο.
2μκ. Έπμοκ εονφηενμ ηαζ δζαθμνεηζηυ θάζια ειπεζνζχκ
Κζ εκήθζημζ δζαεέημοκ πθήεμξ απυ ειπεζνίεξ ηαζ βκχζεζξ ηαζ έπμοκ
δζαιμνθςιέκεξ ζηάζεζξ, επάκς ζηζξ μπμίεξ έπμοκ έκημκδ ακάβηδ κα μζημδμιμφκ
υζα ηαζκμφνζα πνάβιαηα ιαεαίκμοκ. Λμθθέξ απυ αοηέξ ηζξ ειπεζνίεξ, βκχζεζξ ηαζ
ζηάζεζξ είκαζ ζπεηζηέξ ιε ημ πενζεπυιεκμ ημο εηπαζδεοηζημφ πνμβνάιιαημξ ηαζ
ζοκεπχξ ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ ζδιακηζηή πδβή βζα ιάεδζδ ηαεχξ ηαζ
αλζμπμίδζδ ηαζ ειπθμοηζζιυ ημο εηπαζδεοηζημφ οθζημφ ηαζ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ ημο
εηπαζδεοηζημφ μνβακζζιμφ, πμο οθμπμζεί ημ πνυβναιια.
Κζ εκήθζημζ, είκαζ αθήεεζα, υηζ δζαεέημοκ έκα εονφ θάζια ειπεζνζχκ απυ
ημοξ ακήθζημοξ ηαζ ιπμνμφκ κα ακηθήζμοκ απυ αοηέξ πμθφ πενζζζυηενα ζημζπεία.
Εαηά ζοκέπεζα έπμοκ ή έζης δζαζζεάκμκηαζ ηδκ ακάβηδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ
εηπαίδεοζήξ ημοξ, κα ζοκδέεηαζ ιε ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ειπεζνίεξ ημοξ ηαζ κα ηζξ
αλζμπμζεί. Λνμηζιμφκ ιε άθθα θυβζα, ημ είδμξ εηείκμ ηδξ ιάεδζδξ, πμο ζπεηίγεηαζ ιε
υζα ήδδ βκςνίγμοκ ή εθανιυγμοκ ζηδκ ηαεδιενζκή ημοξ γςή. Έηζζ μζ
πνμδβμφιεκεξ ειπεζνίεξ βίκμκηαζ αθεηδνία βζα ηδ κέα ιάεδζδ.
3μκ. Έπμοκ απμηνοζηαθθχζεζ ημοξ πνμηζιχιεκμοξ ηνυπμοξ ιάεδζήξ ημοξ
Εάεε άκενςπμξ επζθέβεζ κα ιαεαίκεζ ιε έκα ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ, ακάθμβα
ιε ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημο, ηζξ ζηακυηδηέξ ημο, ηζξ ειπεζνίεξ
ημο. Άθθμζ πνμηζιμφκ κα ιαεαίκμοκ αημφβμκηαξ ημκ δζδάζημκηα, άθθμζ
παναηδνχκηαξ, άθθμζ ειπθεηυιεκμζ ζε δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ακηθχκηαξ δζδάβιαηα
απυ αοηέξ, άθθμζ ιεθεηχκηαξ ιυκμζ ημοξ η.μ.η. Λμθθέξ ιεθέηεξ έπμοκ πνμζπαεήζεζ
κα ηαηαηάλμοκ ημοξ εηπαζδεομιέκμοξ ζε ηαηδβμνίεξ, ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ πμο
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ιαεαίκμοκ. Νοκέπεζα αοηχκ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ είκαζ υηζ μζ δζενβαζίεξ ιέζα απυ
ηζξ μπμίεξ ιαεαίκμοκ μζ εκήθζημζ έπμοκ δζαθμνεηζηή έκηαζδ ηαζ πνμζά απυ εηείκεξ
πμο αθμνμφκ ηα παζδζά ηαζ ημοξ εθήαμοξ.
πμζα ηζ ακ είκαζ δ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ ηνυπςκ ιε ημοξ μπμίμοξ
ιαεαίκμοκ μζ εκήθζημζ εηπαζδεουιεκμζ, είκαζ ακαιθζζαήηδημ υηζ μ ηαεέκαξ
πνμηζιά έκακ ή δφμ πενζζζυηενμ απυ άθθμοξ. Κζ δε εκήθζημζ, ιε ηα πνυκζα, ιέζα
απυ δζάθμνεξ ιαεδζζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζηζξ μπμίεξ ζοιιεηείπακ, έπμοκ
απμηνοζηαθθχζεζ ημοξ ηνυπμοξ ιάεδζδξ ημοξ, πζμ έκημκα απυ υηζ μζ ακήθζημζ.
4μκ. Έπμοκ ηάζδ βζα εκενβδηζηή ζοιιεημπή
Γ εκδθζηζυηδηα είκαζ ζοκοθαζιέκδ ιε ηδκ ηάζδ ηςκ αηυιςκ βζα
αοημηαεμνζζιυ, πεζναθέηδζδ, εκενβδηζηή ζοιιεημπή ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ
ηαηαζηάζεςκ πμο ημοξ αθμνμφκ. Ώοηυ ζζπφεζ ηαζ ζημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Αδχ,
υπςξ ηαζ ζηζξ άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ γςήξ, μζ εκήθζημζ επζεοιμφκ κα
ακηζιεηςπίγμκηαζ ςξ οπεφεοκμζ άκενςπμζ. Νοκήεςξ, ζηδκ εηπαζδεοηζηή
δζαδζηαζία πνμηζιμφκ κα γδηείηαζ δ βκχιδ ημοξ, κα οπάνπεζ ακμζηηυξ δζάθμβμξ ηαζ
επζημζκςκία. Κ ιμκυθμβμξ ημο εηπαζδεοηή, ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ημοξ απςεεί
ηαζ αοηυ βζαηί μζ εκήθζημζ εηπαζδεουιεκμζ επζδζχημοκ κα ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζηδκ
πμνεία ηδξ ιάεδζήξ ημοξ ή έζης ημ επζγδημφκ εκδυιοπα ηαζ επμιέκςξ
ακηαπμηνίκμκηαζ, υηακ ημοξ δμεμεί έκαοζια.
5μκ. Έπμοκ δζαιμνθςιέκεξ πνμζδμηίεξ ηαζ ζοιιεηέπμοκ απυ πνμζςπζηή επζθμβή
Κζ εκήθζημζ εηπαζδεουιεκμζ, ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ, ζοιιεηέπμοκ ζηδ
δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ, ηαηά ηακυκα αοημαμφθςξ, εθυζμκ αζζεάκμκηαζ
εζςηενζηά ηδκ ακάβηδ βζα ακάπηολδ. Λανάθθδθα, πνμζένπμκηαζ ζηδκ ιάεδζδ ιε
ζοβηεηνζιέκεξ πνμζδμηίεξ, μζ μπμίεξ ηαεμνίγμκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ, απυ ηδ
βεκζηυηενδ ζηάζδ ημοξ απέκακηζ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ζηάζδ δ μπμία ηαεμνίγεηαζ ηαζ
απυ ηα αζχιαηα ημο ηάεε εκυξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ζπμθζηήξ ημο εηπαίδεοζδξ.
Ηε άθθα θυβζα μζ εκήθζημζ εηπαζδεουιεκμζ ζοιιεηέπμοκ ζε έκα πνυβναιια
εηπαίδεοζδξ, δζυηζ κμζχεμοκ ιζα εζςηενζηή αίζεδζδ «ακάβηδξ», δ μπμία ζοκδέεηαζ
ιε ηδκ δζενβαζία ελέθζλδξ πμο ανίζηεηαζ μ εκήθζημξ.
Νημ ιέηνμ πμο ιέζα ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζενβαζία βίκεηαζ ηαημνεςηή, δ
δζάβκςζδ ηαζ ζηακμπμίδζδ αοηή ηδξ ακάβηδξ ημ ηίκδηνμ βζα ιάεδζδ ημο εκήθζηα
βίκεηαζ εκημκυηενμ ζε ζπέζδ ιε ηα ηίκδηνα ηςκ κέςκ παζδζχκ. Ξα παζδζά ακηίεεηα,
πδβαίκμοκ ζημ ζπμθείμ δζυηζ «πνέπεζ» κα πάκε, πςνίξ κα λένμοκ αηνζαχξ ημ βζαηί.
Κζ εηπαζδεουιεκμζ εκήθζηεξ ένπμκηαζ ζηα πνμβνάιιαηα εηπαίδεοζδξ ιε δζάεεζδ
κα παναημθμοεήζμοκ ηαεχξ ηαζ ιε ηάπμζεξ πνμζδμηίεξ, μζ μπμίεξ ζε ιεβάθμ
ααειυ ζοκδέμκηαζ ιε ζηάζεζξ ηαζ ακηζθήρεζξ, πμο έπμοκ δζαιμνθχζεζ απέκακηζ
ζηδκ εηπαίδεοζδ, ζηάζεζξ πμο ιπμνεί κα έπμοκ δζαιμνθςεεί ηαζ απυ ημ ζπμθζηυ
ζφζηδια (Jarvis, 1985, Ευηημξ, 1999, Jaques, 2004, Brookfield, 1993).
6μκ. Ώκηζιεηςπίγμοκ ειπυδζα ζηδ ιάεδζδ
Γ πμνεία ηςκ εκδθίηςκ πνμξ ηδκ ιάεδζδ δεκ είκαζ μφηε απνυζημπηδ μφηε
εοεφβναιιδ. Νοκακηά πθήεμξ ειπμδίςκ, πμο πνέπεζ κα ακηζιεηςπζζημφκ
ηαηάθθδθα, δζαθμνεηζηά, δζαηοαεφεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα
ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ. Ξα ηονζυηενα απυ αοηά ηα ειπυδζα είκαζ αθεκυξ υζα
ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ οπάνπμοζεξ βκχζεζξ, ειπεζνίεξ ηαζ ζηάζεζξ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ,
ζηζξ μπμίεξ εηείκμζ πνμζημθθχκηαζ ιε απμηέθεζια κα δοζημθεφμκηαζ ή κα
ανκμφκηαζ κα πνμζεββίζμοκ ημ ηαζκμφνζμ ιαεδζζαηυ ακηζηείιεκμ ηαζ αθεηένμο ηα
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ειπυδζα πμο απμννέμοκ απυ ροπμθμβζημφξ πανάβμκηεξ. Ξα ειπυδζα ζηδ ιάεδζδ
είκαζ δοκαηυκ κα ηαηαηαπεμφκ ζε ηνεζξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ:
Ώ. Αιπυδζα ηαηήξ μνβάκςζδξ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ:
Νηδ πνχηδ ηαηδβμνία εκηάζζμκηαζ ηα ειπυδζα, πμο μθείθμκηαζ ζηδκ ηαηή
μνβάκςζδ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ. Έκα εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια πμο πάζπεζ
έηδδθα ζημ επίπεδμ ηςκ ζηυπςκ, ημο ζοκημκζζιμφ, ηδξ οπμδμιήξ είκαζ εοκυδημ
υηζ εα πνμηαθέζεζ ζοκαζζεήιαηα απμβμήηεοζδξ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ, εα
εβηθςαίζεζ ημ εκδζαθένμκ ημοξ ηαζ εα μδδβήζεζ ζε ζηάζδ άνκδζδξ ή αδζαθμνίαξ.
ΐ. Αιπυδζα πμο απμννέμοκ απυ ηζξ ημζκςκζηέξ οπμπνεχζεζξ ηαζ ηα ηαεήημκηα ηςκ
εκδθίηςκ:
Νηδ δεφηενδ ηαηδβμνία εκηάζζμκηαζ ειπυδζα πμο απμννέμοκ απυ ηζξ
ημζκςκζηέξ οπμπνεχζεζξ ηαζ ηα ηαεήημκηα ηςκ εκδθίηςκ εηπαζδεομιέκςκ, πμο
ζοπκά ημοξ πενζζπμφκ ηαζ ημοξ ειπμδίγμοκ ζηδκ ελεθζηηζηή πμνεία ηςκ ζπμοδχκ.
Γ. Αζςηενζηά ειπυδζα πμο απμννέμοκ απμννέμοκ απυ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ηςκ
αηυιςκ:
Ξα ειπυδζα αοηά εα ιπμνμφζακ κα ηαηαηαπεμφκ ζε δφμ οπμηαηδβμνίεξ: α)
ειπυδζα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ πνμτπάνπμοζεξ βκχζεζξ ηαζ αλίεξ, ηαζ, α) ειπυδζα
πμο απμννέμοκ απυ ροπμθμβζημφξ πανάβμκηεξ.
Νπεηζηά ιε ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία, μζ εκήθζημζ ένπμκηαζ ζηδκ εηπαζδεοηζηή
δζαδζηαζία θένκμκηαξ ιαγί ημοξ έκα απυεεια βκχζεςκ ηαζ αλζχκ, πμο απέηηδζακ
απυ ημ ζφκμθμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ γςήξ ημοξ. Νε αοηέξ ηζξ βκχζεζξ ηαζ αλίεξ
πνμζημθθχκηαζ επίιμκα, ιε απμηέθεζια κα δοζημθεφμκηαζ κα απμδεπημφκ
ηαζκμφνζα ιαεδζζαηά ακηζηείιεκα ή κέεξ εηπαζδεοηζηέξ ιεευδμοξ. Ώοηυ ζοιααίκεζ
ζημοξ εκήθζηεξ πενζζζυηενμ απυ υ,ηζ ζηα παζδζά ή ζημοξ εθήαμοξ. Ηία ααζζηή
αζηία είκαζ υηζ ηα εκήθζηα άημια έπμοκ βίκεζ ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο θζβυηενμ
εφπθαζηα.
Ξα ειπυδζα ηδξ δεφηενδξ οπμηαηδβμνίαξ είκαζ αθθδθέκδεηα. Έκα πνχημ
είδμξ ημοξ είκαζ ζοκοθαζιέκμ ιε ιυκζια παναηηδνζζηζηά ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ,
υπςξ δ παιδθή αοημεηηίιδζδ ηαζ δ έθθεζρδ αοημπεπμίεδζδξ. Έκα δεφηενμ είδμξ
έπεζ ζηδ νίγα ημ άβπμξ. Ξμ άβπμξ είκαζ ιζα ανκδηζηή ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ,
πμο πνμζθαιαάκεζ δφμ ηφνζεξ ιμνθέξ: Ώπυ ηδκ ιζα ακδζοπία απέκακηζ ζηδκ
απεζθή πμο πνμένπεηαζ απυ επζαεαθδιέκεξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ακδζοπία βζα ηδκ
ζηακυηδηα ακηαπυηνζζδξ ζε μνζζιέκεξ ζοκεήηεξ απυ ηδκ άθθδ (Brookfield, 1993).
5. Ινξθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ
Ώθμφ πανμοζζάζηδηακ μζ αζηίεξ ακάπηολδξ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ,
ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ εκδθίηςκ εηπαζδεομιέκςκ, είκαζ
πμθφ ζδιακηζηυ κα πανμοζζαζηεί ηαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ πμο
θαιαάκεζ πχνα αοηυ πμο μκμιάγμοιε ζήιενα εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ. Ώνπζηά, εα
πνέπεζ κα βίκεζ θυβμξ βζα ηζξ ιμνθέξ πμο πνμζθαιαάκμοκ ηα πνμβνάιιαηα
εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ ζηζξ εονςπασηέξ πχνεξ, υπςξ ελάθθμο ηαζ ζε υθμ ημκ
ηυζιμ. Κ Rogers έπεζ ηάκεζ ηδκ ελήξ ηαηδβμνζμπμίδζδ ζηα πνμβνάιιαηα
εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ:
Ώ. Λνμβνάιιαηα πμο μδδβμφκ ζηδκ απυηηδζδ ηίηθμο ζπμοδχκ:
Ώοηά ηα πνμβνάιιαηα πνμζθένμκηαζ απυ θμνείξ πμο ακήημοκ ζημ
επίζδιμ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ηάεε πχναξ.
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ΐ. Λνμβνάιιαηα επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ πμο δεκ μδδβμφκ ζε ηοπζημφξ
ηίηθμοξ:
Ξα ζοβηεηνζιέκα πνμβνάιιαηα απεοεφκμκηαζ, ηονίςξ, ζε ακένβμοξ ηαζ ζε
ενβαγμιέκμοξ, έπμοκ πμζηίθδ ιμνθή ηαζ δζάνηεζα ηαζ πνμζθένμκηαζ απυ ιεβάθδ
πμζηζθία θμνέςκ.
Γ. Λνμβνάιιαηα πμο μδδβμφκ ζηδκ απυηηδζδ ααζζηχκ βκχζεςκ:
Ξα εκ θυβς πνμβνάιιαηα, απεοεφκμκηαζ ζε ιεζμκεηημφζεξ ιμνθςηζηά
ημζκςκζηέξ μιάδεξ ηαζ ημοξ πνμζθένμοκ ηζξ ααζζηέξ βκχζεζξ πμο ζηενήεδηακ
ζηδκ παζδζηή ημοξ δθζηία βζα δζάθμνμοξ ημζκςκζημφξ, πνμζςπζημφξ ηαζ
μζημκμιζημφξ θυβμοξ.
Δ. Λνμβνάιιαηα ιε ζηυπμ ηδκ πνμζςπζηή ακάπηολδ:
Κ ζηυπμξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ πνμβναιιάηςκ είκαζ κα ηαθφρμοκ έκα εονφ
θάζια αημιζηχκ δελζμηήηςκ ηαζ ακηζηεζιέκςκ.
Α. Λνμβνάιιαηα ιε ζηυπμ ηδκ ημζκςκζηή ακάπηολδ:
Ξα πνμβνάιιαηα ιε ζηυπμ ηδκ ημζκςκζηή ακάπηολδ απεοεφκμκηαζ ζε
ζοβηεηνζιέκεξ ηαηδβμνίεξ ακενχπςκ, ηα μπμία έπμοκ ςξ ααζζηυ ζηυπμ κα
οπμζηδνίλμοκ ημοξ ημζκςκζημφξ νυθμοξ ημοξ πμο επζεοιμφκ μζ εκήθζημζ
εηπαζδεουιεκμζ κα ακαθάαμοκ (Rogers, 1986).
6. Φνξείο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ
Ξα ζοβηεηνζιέκα πνμβνάιιαηα εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ οθμπμζμφκηαζ απυ
έκα εονφ θάζια θμνέςκ. Ώκ δεκ οπήνπακ μζ θμνείξ οθμπμίδζδξ, είκαζ ζίβμονμ υηζ
μζ εκήθζημζ δεκ εα είπακ πνυζααζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ, αθμφ εα ζηενμφκηακ ηςκ
ζοβηεηνζιέκςκ πνμβναιιάηςκ. Έηζζ, μζ θμνείξ πμο ακαθαιαάκμοκ κα
οθμπμζήζμοκ ηα εκ θυβς πνμβνάιιαηα εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ ζε ηάεε πχνα είκαζ
μζ ελήξ:
Ώ. Φμνείξ ηοπζημφ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ, υπςξ βζα πανάδεζβια Λακεπζζηήιζα.
ΐ. Λμζηίθμζ μνβακζζιμί επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ.
Γ. Φμνείξ ιε ιμνθςηζηυ παναηηήνα πμο αζπμθμφκηαζ απμηθεζζηζηά ιε ηδκ
εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ, υπςξ βζα πανάδεζβια ιμοζεία, αζαθζμεήηεξ, ηαθθζηεπκζημί
υιζθμζ.
Δ. Φμνείξ ιε ιδ ιμνθςηζηυ παναηηήνα πμο αζπμθμφκηαζ υιςξ ηαζ ιε ηδκ
εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ, υπςξ επζπεζνήζεζξ, επαββεθιαηζηέξ εκχζεζξ, ζοκδζηαθζζηζηέξ
εκχζεζξ, ημζκςθεθή ζςιαηεία.
ζηυζμ, παναηδνείηαζ ζε υθεξ ζπεδυκ ηζξ εονςπασηέξ πχνεξ δ ηάζδ ιε ηδκ
πάνμδμ ημο πνυκμο κα εδναζχκμκηαζ θμνείξ ελεζδζηεοιέκμζ πάκς ζε ζοβηεηνζιέκα
ακηζηείιεκα εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ, ιε πμζυηδηα ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ζημ ένβμ
ημοξ, ιε ημοξ μπμίμοξ ζοκενβάγμκηαζ ζηαεενά μζ ηναηζηέξ οπδνεζίεξ, δ ημπζηή
αοημδζμίηδζδ, μζ επζπεζνήζεζξ (Rogers, 1986).
5. Γπίινγνο
Νοιπεναζιαηζηά, ηα ηεθεοηαία πεκήκηα πνυκζα δ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ
ζοβηνμηήεδηε ζηαδζαηά ηαζ ςξ επζζηδιμκζηυ πεδίμ απέηηδζε ημοξ δζημφξ ημο
εεςνδηζημφξ, ημοξ ιεθεηδηέξ, ηζξ ακχηενεξ πακεπζζηδιζαηέξ ζπμοδέξ. Κ θυβμξ βζα
ημκ μπμίμ δ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ απμηεθεί ζήιενα έκα αοημηεθέξ επζζηδιμκζηυ
πεδίμ, δζαθμνεηζηυ απυ εηείκμ ηςκ επζζηδιχκ ηδξ αβςβήξ πμο αζπμθμφκηαζ ηαηά
ηυνμκ ιε ακήθζηα παζδζά ηαζ ακήθζημοξ εθήαμοξ, είκαζ υηζ μζ εκήθζημζ, ςξ
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εηπαζδεουιεκμζ, έπμοκ ηα δζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά, ηζξ δζηέξ ημοξ ακάβηεξ ηαζ
δζαεέζεζξ απέκακηζ ζηδ ιάεδζδ.
Ώοηυ δεκ ζδιαίκεζ αέααζα υηζ δεκ οπάνπμοκ ηαζ επαθθδθυηδηεξ ζημκ ηνυπμ
πμο ιαεαίκμοκ μζ εκήθζημζ ηαζ μζ ακήθζημζ. ιςξ δ εζδμπμζυξ δζαθμνά ημοξ είκαζ
υηζ μζ εκήθζημζ έπμοκ άθθμ απυεεια ειπεζνζχκ, άθθμοξ ημζκςκζημφξ νυθμοξ,
δζαθμνεηζηυ πνμζακαημθζζιυ απέκακηζ ζηδ ιάεδζδ, ηαεχξ ηαζ ιεβαθφηενδ
δοκαηυηδηα επζθμβχκ ηαζ πνςημαμοθζχκ ακαθμνζηά ιε ημ ακ εα ζοιιεηάζπμοκ
ηαζ πςξ εα ζοιιεηάζπμοκ ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία. Απζπθέμκ ηα παναηηδνζζηζηά
ηςκ εκδθίηςκ εηπαζδεουιεκςκ δζαθένμοκ εη αάενςκ απυ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ
ακδθίηςκ εηπαζδεουιεκςκ, υπςξ ακαθένεδηε, ιε απμηέθεζια κα πνέπεζ κα
οπάνπεζ έκα ηεθείςξ δζαθμνεηζηυ πθαίζζμ ζηδκ εηπαίδεοζή ημοξ.
Νοκεπχξ μζ ζοκεήηεξ ηάης απυ ηζξ μπμίεξ εηπαζδεφμκηαζ μζ εκήθζημζ
απαζημφκ δζαθμνεηζηή ακηζιεηχπζζδ ηαζ επζζηδιμκζηή δζενεφκδζδ ζε ζπέζδ ιε ηζξ
ζοκεήηεξ πμο αθμνμφκ ηα άημια ιζηνυηενδξ δθζηίαξ. Γζα αοηυ ημ θυβμ άθθςζηε δ
εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ έβζκε ααειζαία έκα λεπςνζζηυ πεδίμ υπζ ιυκμ δνάζδξ αθθά
ηαζ ζηέρδξ ηαζ ένεοκαξ, ηαζ δζαεέηεζ ζήιενα έκα ζδιακηζηυ ζχια βκχζεςκ.
ΐέααζα έκα είκαζ ημ ιυκμ ζίβμονμ. Γζα κα απμηηήζεζ μ ζφβπνμκμξ
άκενςπμξ, υθα εηείκα ηα απαναίηδηα εθυδζα πμο εα ημο πνδζζιεφζμοκ είηε ζημκ
ζδζςηζηυ είηε ζημ δδιυζζμ αίμ ημο, εα πνέπεζ αθεκυξ κα ζοκενβήζεζ μ ηθάδμξ ηδξ
εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ, ηαζ αθεηένμο μθυηθδνμ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια.
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Νεξίιεςε
Γ πανμφζα εζζήβδζδ ακαθένεηαζ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ πμο
οθμπμζήεδηακ απυ ιαεδηέξ ηδξ Ώ΄ ηάλδξ ημο Λεζναιαηζημφ Γοικαζίμο Λακεπζζηδιίμο
Λαηνχκ ηαηά ημ ζπμθζηυ έημξ 2015-16, ιε απχηενμ ζηυπμ κα δμεμφκ ζημοξ ιαεδηέξ
ενεείζιαηα πμο εα μδδβήζμοκ ζηδ δδιζμονβζηή ακαηάθορδ ηαζ ειπέδςζδ βκχζεςκ ηαζ
πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά ιε ηα εηεέιαηα ημο ζοβηεηνζιέκμο Ημοζείμο. θεξ μζ
δναζηδνζυηδηεξ ζπεδζάζηδηακ ιε ηνυπμ χζηε μζ ιαεδηέξ κα ζοιιεηέπμοκ ηυζμ αημιζηά
υζμ εηαζνζηά ηαζ μιαδζηά. Ξμ ενβαζηήνζμ ααζίζηδηε ζηδ δζαεειαηζηυηδηα ηαζ ζηζξ ανπέξ
ηδξ αζςιαηζηήξ ηαζ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ εκχ δ πνμζέββζζδ ημο εέιαημξ έβζκε ιέζα απυ
ηδκ ζζημνία, ηδ θασηή πανάδμζδ ηαζ ηδ βθχζζα. Ξμο ενβαζηδνίμο είπε πνμδβδεεί μιαδζηή
επίζηερδ ζημ Ημοζείμ εκχ, ηαηά ηδκ οθμπμίδζή ημο, δυεδηε ζημοξ ιαεδηέξ δ δοκαηυηδηα
κα πνμζεββίζμοκ ηα πμζηίθα εηεέιαηα ημο Ώνπαζμθμβζημφ Ημοζείμο Λαηνχκ αζςιαηζηάδδιζμονβζηά, ιε ηδκ ηέπκδ ημο θυβμο, χζηε κα ακηζθδθεμφκ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ιζαξ
άθθδξ επμπήξ. Νημ πθαίζζμ αοηυ ζπεδζάζηδηακ ηαζ οθμπμζήεδηακ δναζηδνζυηδηεξ
δδιζμονβζηήξ βναθήξ ζπεηζηέξ ηαζ ιε ηδ δζα γχζδξ επαθή ηςκ ιαεδηχκ ιε ηα εηεέιαηα
ημο Ώνπαζμθμβζημφ Ημοζείμο Λαηνχκ. Δδιζμονβήεδηε ι‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ έκα πενζαάθθμκ
ιάεδζδξ, ημ μπμίμ μδήβδζε ζηδκ πνμζςπζηή έηθναζδ ηαζ ηδκ ακάδεζλδ ηδξ
δδιζμονβζηυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ: ιε ηα πμζηίθα μπηζηά ηαζ αζζεδηζηά ενεείζιαηα
ειπθμοηίζηδηε μ ηνυπμξ ζηέρδξ ηαζ έηθναζήξ ημοξ, απεθεοεενχεδηε δ θακηαζία ημοξ ηαζ
εηθνάζηδηε δ ιμκαδζηή πανά πμο πνμζθένεζ μ ζδζαίηενμξ ηυζιμξ ημο ιμοζείμο, ηδξ
βκχζδξ ηαζ ηδξ βναθήξ. Κζ ζπεηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ είπακ ηδ ιμνθή παζπκζδζμφ, εκυξ
ζδιακηζημφ ιδπακζζιμφ ιε ημκ μπμίμ ιαεαίκμοκ ηα παζδζά κα επζημζκςκμφκ ηαζ κα
δδιζμονβμφκ. Ξδ πανά ηδξ δδιζμονβίαξ αημθμφεδζε δ πανά ηδξ απαββεθίαξ, βυκζιμξ
ζπμθζαζιυξ πάκς ζηα ηείιεκά ημοξ εκχ θεζημφνβδζακ ι‘ υθεξ ηζξ αζζεήζεζξ: αημφβμκηαξ,
αθέπμκηαξ, δνχκηαξ. Νοιπεναζιαηζηά, ιέζς ηδξ εθανιμβήξ ηαζκμηυιςκ ηεπκζηχκ, υπςξ δ
δδιζμονβζηή βναθή ηαζ δ ζοκενβαηζηή δζδαζηαθία, μζ ιαεδηέξ πνμζέββζζακ ημ Ημοζείμ
αζςιαηζηά, δζενεοκδηζηά ηαζ ακαηαθοπηζηά. Ηε «υπδια» ηδ δδιζμονβζηή βναθή, δ μπμία
απμηεθεί έκα δοκαιζηυ ενβαθείμ ηαθθζένβεζαξ ηαζ ηαηακυδζδξ ημο βναπημφ θυβμο,
δδιζμφνβδζακ πμζηίθα ηεζιεκζηά είδδ εκχ εηθνάζηδηακ έιιεηνα ηαζ πεγά ιε θνεζηάδα,
πνςημηοπία ηαζ δοκαιζηή πνήζδ ηςκ θέλεςκ πνμαάθθμκηαξ πανάθθδθα ηα εηεέιαηα ημο
κέμο Ώνπαζμθμβζημφ Ημοζείμο Λαηνχκ.
Θέμεηο-θιεηδηά: ζπμθείμ, ιμοζείμ, δδιζμονβζηή βναθή.
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1. Γηζαγσγή
Γ πανμφζα εζζήβδζδ ακαθένεηαζ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ πμο
οθμπμζήεδηακ απυ ιαεδηέξ ηδξ Ώ΄ ηάλδξ ημο Λεζναιαηζημφ Γοικαζίμο
Λακεπζζηδιίμο Λαηνχκ ηαηά ημ ζπμθζηυ έημξ 2015-16, ζημ πθαίζζμ θεζημονβίαξ
ημο μιίθμο «Ηζηνμί Ώνπαζμθυβμζ: Λενζδβδηέξ ζημκ ηυπμ ιμο, ρδθζαημί επζζηέπηεξ
ζηα Ημοζεία ημο ηυζιμο».
Κζ δναζηδνζυηδηεξ ζπεδζάζηδηακ ιε ηνυπμ χζηε μζ ιαεδηέξ κα ζοιιεηέπμοκ
ηυζμ αημιζηά υζμ εηαζνζηά ηαζ μιαδζηά. Έπμοκ έκημκμ μιαδζηυ παναηηήνα αηυια
ηζ υηακ ηάπμζμξ ιαεδηήξ ηζξ εθανιυγεζ ιυκμξ ημο, βζαηί ζηδνίγμκηαζ ζημ ζημζπείμ
ηδξ ακηαθθαβήξ πθδνμθμνζχκ ηαζ ηεζιέκςκ (Λαζζά & Ηακδδθανάξ,2001).
Λνμτπμεέημοκ οζμεέηδζδ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ-ειροπςηή δδιμηναηζημφ ζηοθ
δζδαζηαθίαξ χζηε δ εζηυκα πμο πνμαάθθεζ ιέζα ζηζξ δζαιμνθμφιεκεξ
παζδαβςβζηέξ ζοκεήηεξ κα είκαζ πενζζζυηενμ ημο ζοκδδιζμονβμφ ηαζ ειροπςηή
ηαζ θζβυηενμ ημο αλζμθμβδηή ηςκ βναπηχκ ηςκ ιαεδηχκ (Γνυζδμξ, 2014).
Νημπυξ ημο ενβαζηδνίμο ήηακ κα δμεμφκ ζημοξ ιαεδηέξ ενεείζιαηα πμο εα
μδδβήζμοκ ζηδ δδιζμονβζηή ακαηάθορδ ηαζ ζηδκ ακαζφκεεζδ βκχζεςκ ηαζ
πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά ιε ηα εηεέιαηα ημο Ώνπαζμθμβζημφ Ημοζείμο Λαηνχκ.
Ξμ Ώνπαζμθμβζηυ Ημοζείμ Λαηνχκ ζηεβάγεηαζ ηαζ θεζημονβεί απυ ημ 2009 ζε
κευδιδημ ηηήνζμ πμο ηαηαζηεοάζηδηε βζα ημκ ζημπυ αοηυ. Νηδκ έηεεζή ημο
πανμοζζάγμκηαζ εονήιαηα πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ Λάηνα, ηδκ εονφηενδ
πενζμπή ηδξ ηαζ ηδ Δοηζηή ΏπαΎα βεκζηυηενα, ηαζ ηαθφπημοκ υθμ ημ θάζια ηδξ
ανπαζυηδηαξ απυ ημ 3000 π.Π. έςξ ημκ 4μ αζ. ι.Π. (Γάηζδ,π.π.)
Κ ζπεδζαζιυξ ημο ενβαζηδνίμο, θμζπυκ, ζηδνίπηδηε ζηδκ ακααίςζδ ηαζ
ακαδζήβδζδ πνμζςπζηχκ ειπεζνζχκ πμο αίςζακ μζ ιαεδηέξ ηαζ ημοξ πνμηάθεζακ
έκημκα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ζηέρεζξ (Ηακηαδάηδ, 1999) ηαηά ηδκ επίζηερδ ηαζ
πενζήβδζή ημοξ ζημ Ημοζείμ αθθά ηαζ ιε ηδκ εη κέμο πνμαμθή-πανμοζίαζδ ηςκ
εηεειάηςκ ηαζ ημο Ημοζείμο ηαηά ηδ δζάνηεζα οθμπμίδζδξ ημο ενβαζηδνίμο.
Ξμ ενβαζηήνζμ είπε δζάνηεζα δφμ (02) ςνχκ ηαζ οθμπμζήεδηε ζε αίεμοζα
εζδζηά δζαιμνθςιέκδ βζα ενβαζία ζε μιάδεξ, δ μπμία δζέεεηε έκακ οπμθμβζζηή,
έκακ αίκηεμ-πνμαμθέα (projector) ηαζ ζφκδεζδ ιε ημ δζαδίηηομ. Ξμ ζπέδζμ δνάζδξ
πνμέαθεπε ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ζε ηαεμνζζιέκμ πνυκμ ηαζ είπε
ςξ βεκζηυ ζημπυ, κα απεθεοεενχζεζ ηζξ δδιζμονβζηέξ δοκάιεζξ ηςκ ιαεδηχκ, κα
δδιζμονβήζεζ έκα ηθίια πανάξ ζηδκ ηάλδ (Θζημθαίδμο, 2016), κα ζοιαάθθεζ ζηδκ
αθθαβή ζηάζδξ ηςκ ιαεδηχκ, ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ ζε ζπέζδ
ιε ηα ιμοζεία (Ημοναηζάκ, 2008) χζηε κα δζαιμνθχζεζ ζοζηδιαηζημφξ ηαζ
παναηδνδηζημφξ επζζηέπηεξ Ημοζείςκ.
2. Ινπζείν – ζρνιείν- δεκηνπξγηθή γξαθή
Γ Ημοζεζαηή Ώβςβή ηαζ Αηπαίδεοζδ είκαζ έκαξ ημιέαξ πμο έπεζ ακαπηοπεεί
ζδζαίηενα ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Λανμοζζάγεζ έκημκμ εκδζαθένμκ, επεζδή απμηεθεί
έκακ πνυζθμνμ ημιέα βζα ηδκ επίζηερδ ηςκ ιαεδηχκ ζηα Ημοζεία, ηδκ επαθή
ημοξ ιε ηδκ ηέπκδ ηαζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ πμζηίθςκ εηπαζδεοηζηχκ
δναζηδνζμηήηςκ ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ ηέπκδξ ημο θυβμο ιε αθμνιή
ηα εηεέιαηα ηςκ Ημοζείςκ ηαζ ηζξ εκηοπχζεζξ ημοξ απυ αοηά.
Ώκαιθζζαήηδηα ημ Ημοζείμ απμηεθεί έκα επζπνυζεεημ ιέζμ εηπαίδεοζδξ
ηαεχξ επίζδξ ηαζ πχνμ «ιδ ηοπζηήξ» εηπαίδεοζδξ. Ηαγί ιε ημ ζπμθείμ απμηεθμφκ
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ημοξ δφμ πυθμοξ γςήξ, ημ πνχημ βζα ημ πανεθευκ, ημ δεφηενμ βζα ημ ιέθθμκ (Βίαξ
1994) πςνίξ αέααζα κα απμζημπεί κα ακηζηαηαζηήζεζ ημκ νυθμ ημο ζπμθείμο. Νημ
πχνμ ηςκ ιμοζείςκ πναβιαημπμζμφκηαζ εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα πμο
ζημπεφμοκ ζηδ δδιζμονβζηή επαθή ηςκ ιαεδηχκ ιε ημκ πχνμ ηαζ ηα εηεέιαηα
ημο ιμοζείμο, δίκμκηάξ ημοξ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοιιεηέπμοκ εκενβά ηαηά ηδκ
επίζηερή ημοξ (Νηοθζακίδδξ, 2002).
Ξμ ζπμθείμ, ςξ οπμπνεςηζηυξ εηπαζδεοηζηυξ εεζιυξ, εκηάζζεζ ζημ
πνυβναιιά ημο ηζξ επζζηέρεζξ ζηα ιμοζεία ζακ ζοιπθδνςιαηζηή πδβή
πθδνμθυνδζδξ (Ημοναηζάκ, 2008). Γ ηαηαβναθή ζηδκ εθδαζηή ικήιδ αοηήξ ηδξ
πνμζςπζηήξ ειπθμηήξ ιε ηα ηαθθζηεπκζηά πνάβιαηα, πένα απυ ηδκ πανάθθδθδ
εκδιένςζδ βζ‘ αοηά, δζαιμνθχκεζ έκα πεδίμ ζδζαζηένςξ εθπζδμθυνμ ζε υ,ηζ αθμνά
ηδ δοκαηυηδηα επζημζκςκίαξ, ηδ δοκαηυηδηα ζοκμιζθίαξ ιε ημκ ηυζιμ ηςκ ηεπκχκ
(ΐαθηάκμξ, ΐμγίηαξ & Εμοηζμφβεναξ, 2006).
Λανάθθδθα, δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημοξ ιαεδηέξ κα ηαθθζενβήζμοκ ηδκ
ηνζηζηή ηαζ ηδ δδιζμονβζηή ημοξ ζηέρδ, αθθά ηαζ κα οζμεεηήζμοκ εεηζηή ζηάζδ
απέκακηζ ζηα ιμοζεία (Θζημκάκμο, 2005).
Νημ πθαίζζμ αοηυ ημ ζπμθείμ δεκ ηαηανηίγεζ ιυκμ, δεκ πθδνμθμνεί απθχξ,
αθθά μδδβεί ημοξ ιαεδηέξ ζε ιζα βκςζηζηή ηαζ ζοβηζκδζζαηή ζπέζδ ιε ημ
ακηζηείιεκμ- έηεεια. Κ ιαεδηήξ πνέπεζ κα βκςνίγεζ (βκςζηζηή δζάζηαζδ), πνέπεζ
κα ιπμνεί (δελζυηδηεξ- πναβιαημθμβζηή δζάζηαζδ), πνέπεζ κα κζχεεζ (ζοβηζκδζζαηή
δζάζηαζδ). Ξυηε ένπεηαζ ζε βκήζζα, πνςημβεκή επαθή ιε ηα ακηζηείιεκα (Λαίγδξ,
1997).
Γ ιμοζεζαηή αβςβή απμζημπεί ζηδκ εκαζπυθδζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ηα
εηεέιαηα, ηδκ εοαζζεδημπμίδζή ημοξ βζ‘ αοηά, ηδκ άζηδζδ ηδξ ακηζθδπηζηήξ ημοξ
ζηακυηδηαξ, ηδκ εκενβμπμίδζδ υθςκ ηςκ αζζεήζεχκ ημοξ ηαζ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή
ζοιιεημπή ημοξ. θα ηα παναπάκς επζηοβπάκμκηαζ ιέζς ηδξ πνυηθδζδξ ηςκ
εκδζαθενυκηςκ ηςκ ιαεδηχκ, ημο ενεεζζιμφ ηδξ πενζένβεζάξ ημοξ, ηδξ
πονμδυηδζδξ ηδξ ελενεοκδηζηήξ ημοξ δζάεεζδξ ηαζ ηδξ πανμπήξ ακελανηδζίαξ
ηίκδζδξ ιέζα ζημ πχνμ ημο ιμοζείμο (Θάημο, 2001).
Γ δδιζμονβζηή βναθή εζζάβεζ ιζα ηαζκμηυια ακηίθδρδ ζηδ δζδαζηαθία. Κζ
ιαεδηέξ επελενβάγμκηαζ ηαζ αλζμπμζμφκ ημ βθςζζζηυ ημοξ ενβαθείμ, ηζξ ειπεζνίεξ
ηαζ ηζξ βκχζεζξ ημοξ, βζα κα απμηοπχζμοκ ημκ ηυζιμ ημο Ημοζείμο ηαζ επζπθέμκ
επειααίκμοκ βθςζζζηά ζηδκ ηαηαζηεοή, ηδκ πανάζηαζδ ηαζ ηδκ ενιδκεία ημο
(Θζημθαίδμο, 2016).
Γ δδιζμονβζηή βναθή δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηζξ οπυθμζπεξ πνμζεββίζεζξ
εθεφεενδξ έηθναζδξ βζαηί επζθέβεζ ηαζ δζαηοπχκεζ εέιαηα ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε
κα δζεοημθφκεηαζ δ έηθναζδ ηδξ δδιζμονβζηήξ έηθναζδξ ηςκ ιαεδηχκ
(Ηαηζαββμφναξ, 2014).
Ξμ ιμοζείμ γςκηακεφεζ ιέζς ηδξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ ηαζ μζ ιαεδηέξ
ηαθμφκηαζ κα ζηεθημφκ ημκ ηυπμ πμο θαιαάκεζ ιένμξ δ ζζημνία πμο δδιζμονβμφκ
ζακ κα ήηακ έκαξ παναηηήναξ. Κ πχνμξ ημο ιμοζείμο ηαζ υζα δζαδναιαηίγμκηαζ
ζ‘ αοηυκ απμηεθμφκ ηδ αάζδ ηςκ ζζημνζχκ ηςκ ιαεδηχκ ηαεμνίγμκηαξ ηζξ πνάλεζξ
υθςκ ηςκ παναηηήνςκ (Greig, 2007).
3. Οηόρνη -επηδηώμεηο
Ξμ ζοβηεηνζιέκμ ενβαζηήνζμ επεδίςηε ηδκ:
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Απζημζκςκζαηή ζπέζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ημκ πμθζηζζιυ, ηδκ πμθζηζζηζηή ημοξ
ηθδνμκμιζά ηαζ ηαοηυηδηα ιέζα απυ ιζα αζςιαηζηή δζαδζηαζία.
Δζαιυνθςζδ εεηζηήξ ζηάζδξ ηςκ ιαεδηχκ έκακηζ ημο ιμοζείμο ηαζ ηςκ
εηεειάηςκ πμο θζθμλεκμφκηαζ ζ‘ αοηυ.
Εαηάδεζλδ ηδξ επζημζκςκζαηήξ ηαζ εηπαζδεοηζηήξ δζάζηαζδξ ημο ιμοζείμο.
Εαθθζένβεζα ημο αζζεδηζημφ ηνζηδνίμο ηςκ ιαεδηχκ, βζα ηδκ απυθαοζδ ημο
ςναίμο.
Λνμχεδζδ ηδξ μιαδζηήξ ενβαζίαξ ηαζ ηδξ δζενεοκδηζηήξ ιάεδζδξ.
Δδιζμονβία ηζκήηνςκ βζα ηδκ ακάπηολδ ημοξ δδιζμονβζηυηδηαξ ηαζ ηδξ
εθεονεηζηυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ.
Δζέβενζδ ηδξ θακηαζίαξ ηαζ υλοκζδ ηδξ παναηδνδηζηυηδηαξ.
Αλμζηείςζδ ιε δζάθμνεξ ιμνθέξ ηαθθζηεπκζηήξ έηθναζδξ.
Ώκάπηολδ ιοεμπθαζηζηχκ ηαζ ιεηαθδβδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ.
Δδιζμονβία δζαθυβμο ακάιεζα ζηδκ ηέπκδ ηαζ ηδκ μιαδζηή δζδαζηαθία –
ροπαβςβία.
4. Ιεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο
Ξμ ενβαζηήνζμ δδιζμονβζηήξ βναθήξ ααζίζηδηε ζηδ δζαεειαηζηυηδηα, δ μπμία
δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημκ ιαεδηή κα ζοβηνμηήζεζ έκα εκζαίμ ζφκμθμ βκχζεςκ ηαζ
δελζμηήηςκ, ιζα μθζζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ, πμο ημο επζηνέπεζ κα
δζαιμνθχκεζ πνμζςπζηή άπμρδ βζα εέιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε
γδηήιαηα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ηαζ κα δζαιμνθχζεζ ηδ δζηή ημο ημζιμεεςνία
(ΐαθηάκμξ, ΐμγίηαξ & Εμοηζμφβεναξ, 2006). Νημ πθαίζζμ αοηυ δ πνμζέββζζδ ημο
εέιαημξ έβζκε ιέζα απυ ηδκ ζζημνία, ηδ θασηή πανάδμζδ ηαζ ηδ βθχζζα ηαεχξ
ζηδνίπηδηε ηαζ ζηζξ ανπέξ ηδξ αζςιαηζηήξ ηαζ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ ηαζ έβζκε
έκαοζια βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ μιαδζηυηδηαξ ιέζα ζηδκ ηάλδ ηαζ ηδκ ηαηάννζρδ
ηςκ ακαζημθχκ ημοξ κα εηηεεμφκ ζηδκ ηνίζδ ηςκ άθθςκ (Λαζζά &
Ηακδδθανάξ,2001).
Λνζκ ηδκ οθμπμίδζδ ημο ενβαζηδνίμο μζ ιαεδηέξ είπακ ηάκεζ ηδκ πνχηδ
μιαδζηή επίζηερδ ζημ Ημοζείμ, ζηζξ 26 Θμειανίμο 2015, υπμο πενζδβήεδηακ ηαζ
ζηδκ πενζμδζηή έηεεζδ «Γ Λάηνα ημο Ώβίμο Ώκηνέα», έκακ ελαζνεηζηυ ζοκδοαζιυ
ηςκ πνχηςκ αδιάηςκ ημο πνζζηζακζζιμφ ζε ιζα ακεμφζα εζδςθμθαηνζηή πυθδ ηδξ
νςιασηήξ αοημηναημνίαξ. Ηε ημκ ηνυπμ αοηυ, ημοξ δυεδηε δ δοκαηυηδηα κα
πνμζεββίζμοκ ηα πμζηίθα εηεέιαηα ημο Ώνπαζμθμβζημφ Ημοζείμο Λαηνχκ
αζςιαηζηά ηαζ κα ακηζθδθεμφκ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ιζαξ άθθδξ (ηδξ ηυηε) επμπήξ.
5. Φάζεηο πινπνίεζεο ηνπ βησκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ
Νφιθςκα ιε ημ κέμ εεζιζηυ πθαίζζμ ηςκ Λνυηοπςκ Λεζναιαηζηχκ Νπμθείςκ,
άνενμ 41 & 45 ημο Θυιμο 3966/2011 (ΦΑΕ 118, η. Ώ) εζζάβεηαζ μ εεζιυξ ηςκ
Κιίθςκ «… χζηε κα δδιζμονβμφκηαζ πονήκεξ δδιζμονβζηυηδηαξ ηαζ ανζζηείαξ πμο
αλζμπμζμφκ ηζξ ζδζαίηενεξ ηθίζεζξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηα ηςκ ιαεδηχκ πςνίξ κα
οπμκμιεφεηαζ δ ημζκςκζημπμίδζή ημοξ».
Ξμ ζοβηεηνζιέκμ ενβαζηήνζμ εθανιυζηδηε ζηα πθαίζζα ημο Κιίθμο «Ηζηνμί
ανπαζμθυβμζ: πενζδβδηέξ ζημκ ηυπμ ιμο, ρδθζαημί επζζηέπηεξ ζηα ιμοζεία ημο
ηυζιμο» ζημκ μπμίμ ζοιιεηείπε ημ ζφκμθμ ζπεδυκ ηςκ ιαεδηχκ ημο Ώ1 ηιήιαημξ
ημο Λεζναιαηζημφ Γοικαζίμο Λακεπζζηδιίμο Λαηνχκ.
Γ οθμπμίδζδ ημο αζςιαηζημφ ενβαζηδνίμο πενζθάιαακε ηέζζενεζξ θάζεζξ:
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α) βκςνζιία ηςκ ειροπςηχκ ιε ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ ημο μιίθμο ζε
ηφηθμ. Νοβηεηνζιέκα, ημοξ δυεδηε έκα αοημηυθθδημ πανηάηζ ζημ μπμίμ έβναρακ
ημ υκμιά ημοξ ηαζ έκα επίννδια ζπεηζηυ ιε ημ ζοκαίζεδιά ημοξ, υπςξ:
θακηαζηζηά, δδιζμονβζηά, κοζηαβιέκα, ημοναζιέκα, ήνεια, ηαθά, δζζηαηηζηά,
θζθζηά, ακοπυιμκα η.ά.
α) Εαηυπζκ, μζ ιαεδηέξ πήνακ ηδ εέζδ ημοξ ζηα ενακία, ακά μιάδεξ. Ώθμφ έβζκε
ακαθμνά ζημκ υνμ «δδιζμονβζηή βναθή», ημοξ ιμζνάζηδηακ θςημηοπδιέκα ηα
θφθθα ενβαζίαξ, ηα μπμία έπνεπε κα ζοιπθδνςεμφκ ζε ζοβηεηνζιέκμ πνυκμ.
β) Ηε ηδ ζοιπθήνςζδ ημο ηάεε θφθθμο αημθμοεμφζε δ ακάβκςζδ απυ ημοξ
ιαεδηέξ ηςκ ηεζιέκςκ ημοξ ζηδκ ηάλδ ηαζ μ ζπμθζαζιυξ ημοξ, ιε ζημπυ ημκ
εκημπζζιυ ηαζ ηδκ απμδμπή ηςκ δζαθμνεηζηχκ ηνυπςκ έηθναζδξ (Λαζζά &
Ηακδδθανάξ,2001).
δ) Γ δνάζδ μθμηθδνχεδηε ιε ημ ηθείζζιμ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ενβαζηδνίμο.








6. Φύιια εξγαζίαο
Θεςνμφιε υηζ δ θφζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εζζήβδζδξ επζαάθθεζ κα πανμοζζάζμοιε
δείβιαηα ενβαζζχκ ηςκ ιαεδηχκ βζα κα θακεί υπζ ιυκμ δ πνςημηοπία ζημκ ηνυπμ
έηθναζδξ αθθά ηαζ δ ζφκδεζδ ιε ηα δζδαηηζηά ακηζηείιεκα (ζδζαίηενα ανπαίαξ
ζζημνίαξ ηαζ βθχζζαξ) ηαεχξ ηαζ δ ελςηενίηεοζδ πνμζςπζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ
ηαζ πνμαθδιαηζζιχκ. Νοπκή επίζδξ ήηακ δ επζθμβή παναβςβήξ θυβμο ζε πμζδηζηή
ιμνθή, πςνίξ κα απμηεθεί πνμαπαζημφιεκμ. Λαναηδνμφιε, θμζπυκ, ηαηά
πενίπηςζδ:
Νπμθζαζιυ ημο πχνμο ηαζ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ.
Έιιεζμ ζπμθζαζιυ ημο οπεναμθζημφ θυνημο δναζηδνζμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ αθθά
ηαζ ηδξ έθθεζρδξ εκδζαθένμκημξ βζα εηδδθχζεζξ πμθζηζζιμφ.
Νοκεζνιζηή ζφκδεζδ ιε ηα ιαεήιαηα ανπασηήξ ηέπκδξ ηδξ Δζημνίαξ Ώ‘ Γοικαζίμο.
Νφκδεζδ ιε πνμζςπζηυ πνμαθδιαηζζιυ ηδξ ζφβπνμκδξ ηαεδιενζκυηδηαξ.
Απζθέβεηαζ δ πμζδηζηή ιμνθή.
Πνήζδ ηδξ επακάθδρδξ ημο ίδζμο νήιαημξ χζηε κα επζηεοπεεί δ ακαθμνά ζε υθα
ηα ακηζηείιεκα.
Ώλζμπμίδζδ ακηζεέζεςκ.
6.1. Πη ζα ζπλέβαηλε αλ… ην Ινπζείν θαη ηα εθζέκαηα κπνξνύζαλ λα
κηιήζνπλ;
1. Νηεθηείηε ηδκ επίζηερή ζαξ ζημ Ώνπαζμθμβζηυ Ημοζείμ Λαηνχκ: ηδκ δθζηία ηαζ
ηδκ ζζημνία ίδνοζήξ ημο, ημοξ ακενχπμοξ πμο ενβάγμκηαζ εηεί, ηζξ αίεμοζεξ πμο
πενζθαιαάκεζ, ημοξ ακενχπμοξ πμο ημ επζζηέπημκηαζ, ηζξ πνμεήηεξ ιε ηα
εηεέιαηα, ημ ηαλίδζ ημοξ ζημκ πνυκμ, ηδ ζηζβιή ηδξ ακαηάθορήξ ημοξ.
2. Νηεθηείηε πχξ είκαζ ζε δζαθμνεηζηέξ ζηζβιέξ ηδξ διέναξ ηαζ ηδξ κφπηαξ.
3. Νηεθηείηε ημ ιμοζείμ ηαζ ηα εηεέιαηα ζακ ακενχπμοξ. Ηπμνμφκ κα ζηεθημφκ,
κα αζζεακεμφκ ηαζ κα ιζθήζμοκ.
Γνάρηε: α) έκα δζάθμβμ υπμο έκαξ επζζηέπηδξ ιζθάεζ ιε ημ ιμοζείμ ή α) ιζα ζζημνία
ή έκα ιμκυθμβμ υπμο ηα εηεέιαηα γςκηακεφμοκ ηαζ απμηημφκ θςκή.
Ιε ηελ “πέλα” ησλ καζεηώλ
Ώ. ΑΛΔΝΕΑΛΞΓΝ: Λενίενβμ! έκαξ ζηεθεηυξ πμο ηάεεηαζ!
ΝΕΑΖΑΞΚΝ: Αίιαζ μ ζηεθεηυξ εκυξ ανπαίμο Έθθδκα. Αίιαζ απυ ηδκ ανπαία πυθδ ηδξ
Λάηναξ. Ήιμοκ εαιιέκμξ ηάης απυ ηδ βδ 3000 πνυκζα.
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ΑΛΔΝΕΑΛΞΓΝ: Κοάμο! Λνχηδ θμνά αθέπς ζηεθεηυ πμο ιζθάεζ!
ΝΕΑΖΑΞΚΝ: Γζαηί κα ιδκ ιζθάς; Εάπμηε ήιμοκ ζακ ηζ εζέκα. Ημο ηάκεζξ ηαζ ιζα
πάνδ; Ηπμνείξ κα πεζξ ζημοξ επζζηάηεξ κα ηάκμοκ ηαθφηενδ ζοκηήνδζδ ζηα
εηεέιαηα;
ΑΛΔΝΕΑΛΞΓΝ: Θαζ, εοπανίζηςξ.
ΝΕΑΖΑΞΚΝ: Ν‘ εοπανζζηχ πάνα πμθφ!
ΑΛΔΝΕΑΛΞΓΝ: Πάνδηα πμο ζε βκχνζζα!
ΝΕΑΖΑΞΚΝ: Απίζδξ!
ΐ. ΛΏΔΔΔ: Ημο θαίκεζαζ ηαηυηεθμ. Αίκαζ υθα εκηάλεζ;
ΗΚΟΝΑΔΚ: Δεκ ιμο ανέζεζ πμο ζήιενα είιαζ άδεζμ. Νοκήεςξ μζ αίεμοζέξ ιμο
βειίγμοκ επζζηέπηεξ πμο εαοιάγμοκ ηα εηεέιαηα, ια ζήιενα δεκ ήνεε ηακείξ. Αζφ
είζαζ μ ιυκμξ.
ΛΏΔΔΔ: Ζοπάιαζ πμο ημ αημφς. Γζαηί υιςξ δε ζε επζζηέπημκηαζ;
ΗΚΟΝΑΔΚ: θμζ μζ ιαεδηέξ είκαζ απαζπμθδιέκμζ. Ξα παζδζά δεκ έπμοκ ηυζμ
εκδζαθένμκ βζα ιέκα. Ώοηυ ιε ηάκεζ κα κζχες πμθφ ιυκμ.
ΛΏΔΔΔ: Ηδκ ακδζοπείξ. Αίιαζ ζίβμονμξ υηζ πμθθμί παίνμκηαζ κα ένπμκηαζ κα ζε
αθέπμοκ. Ξα εηεέιαηά ζμο είκαζ οπένμπα.
ΗΚΟΝΑΔΚ: Ν‘ εοπανζζηχ. Ξμ εθπίγς!
6.2. Άγαικα – Ινλόινγνο
Νηδκ
παναηάης
δθεηηνμκζηή
δζεφεοκζδ
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/02_DELTIA/Athena_Parthenos.aspx αθέπεζξ ημ
«Ώβαθιάηζμ ηδξ Λάηναξ», νςιασηυ βθοπηυ ημο 2μο αζ. ι.Π., πμο απμδίδεζ ηδκ Ώεδκά
Λανεέκμ. Ξμ βθοπηυ εεςνείηαζ έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα ακηίβναθα ημο
πνοζεθεθάκηζκμο ένβμο ημο Φεζδία, ζημκ Λανεεκχκα. Ξμ ηεθάθζ ημο θείπεζ. Ξζ
ζηέθηεηαζ; Λχξ κζχεεζ;
Γνάρηε ημκ ιμκυθμβμ ημο απμηεθαθζζιέκμο αβάθιαημξ.
Ιε ηελ “πέλα” ησλ καζεηώλ
π ηζ έβζκε; πμφ πήβε ημ ηεθάθζ ιμο ηαζ ηα πένζα ιμο; έζπαζακ έηζζ ζηα λαθκζηά;
αθθά ηαζ πάθζ, πμφ πήβακ; ιήπςξ κα είκαζ ηάπμο ααεζά ζηδ βδ ηαζ μζ ανπαζμθυβμζ
κα ηα ράπκμοκ; ή ιήπςξ ηάπμζμξ ιμο ηα έηθερε; Ηάθθμκ εα ιμο έζπαζε υηακ
ηάπμζμξ ιε ημοααθμφζε βζα κα ζηεθηεί πχξ εα ηάκεζ ημ ιεβαθφηενμ άβαθια, αθθά
βζαηί ειέκα ηαζ υπζ ηα άθθα ηαζ έηζζ κα ιμο ζπάζμοκ ηα πάκηα; Άναβε εα ιμο ηα
ανμοκ υθα αοηά μζ ανπαζμθυβμζ; αοηυ είκαζ έκα ιοζηήνζμ πμο ηακείξ δεκ λένεζ.
6.3. Θπρλν-ηζηνξίεο
Νημ θζιάκζ ηδξ Λάηναξ θεζημονβμφζε ιεηαλφ ημο 150-400 ι.Π. έκα θοπκμιακηείμ.
Λνζκ θφβμοκ μζ καοηζημί αβυναγακ απυ ηα παναηείιεκα ηεναιμπμζεία έκα θοπκάνζ,
πήβαζκακ ζημ ιακηείμ ηαζ απυ ηδ θθυβα ιάεαζκακ ημκ ηαζνυ βζα ηα ηαλίδζα ημοξ ή
ακ εα βονίζμοκ. Εάπμζα απυ αοηά θένμοκ πάκς ημοξ ημ υκμια ημο ηεναιέα π.π.
Κκήζζιμξ, Απζηφβπακμξ (Ώδδυκδ η.ά. 2015). Κζ καοηζημί απεοεφκμκηακ επίζδξ ηαζ
ζηδ ιακηζηή πδβή ηδξ Δήιδηναξ, ζηδ εέζδ ηδξ παθαζάξ εηηθδζίαξ ημο αβίμο
Ώκδνέα, υπμο, ιε ημ κενυ ηδξ πδβήξ, ακαγδημφζακ ιζα απάκηδζδ βζα ηδκ ηφπδ
ημοξ.
Αίζαζ έκα καοηζηυξ ή έκαξ έιπμνμξ ή έκαξ απθυξ πμθίηδξ πμο ηναηχκηαξ έκα
ακαιιέκμ θοπκάνζ, γδηάξ ημκ πνδζιυ απυ ημκ θοπκμιάκηδ. Γνάρε ιζα θακηαζηζηή
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ζζημνία ηαζ γςκηάκερε βζα θίβμ ημ ανπαίμ θοπκμιακηείμ νίπκμκηαξ θςξ ζημ
ζημηάδζ…
Ιε ηελ “πέλα” ησλ καζεηώλ
Ώ. Ώπ! Ζοπκάνζ ιμο θμαενυ, ηάκε ιμο ιζα πάνδ, ανε αβαπδηυ.
ΐάθε ιμο ααειμφξ ηαθμφξ ηαζ θμαενμφξ. Θα ημοξ αθέπμοκ μζ εεμί ηαζ κα
θμαμφκηαζ κα ημοξ αθέπμοκ ηαζ μζ βμκείξ ιμο κα ημ εοπανζζηζμφκηαζ.
Ώκ ιμο ηάκεζξ ηδ πάνδ αοηή,
δχνα πμθθά εα ζμο θένς
ηαζ εα ακηαπμδχζς ημ ηαθυ.
ΐ. Κ βζμξ ηδξ Γθέηηναξ είπε πζα ιεβαθχζεζ. Θα πήβαζκε ζηδ ιάπδ ημο Ηαναεχκα.
Γ ιδηένα ημο ήηακ πμθφ ακήζοπδ βζα ημ παζδί ηδξ. Θα είκαζ ηαθά πμο έθοβε βζα
ηδκ Ώεήκα; Λενπαηχκηαξ έθηαζε ζηδξ Λάηναξ ημ θοπκμιακηείμ. Άκαρε ημ θοηίθζ
ηαζ ιε αβςκία άημοβε ημκ πνδζιυ:
ΗΏΘΞΓΝ: Κ βζμξ ζαξ εα πάεζ ζηδ ιάπδ ημο Ηαναεχκα απ‘ υηζ αθέπς.
ΗΓΞΑΜΏ: Θαζ, καζ, ηζ άθθμ;
ΗΏΘΞΓΝ: Ζμζπυκ, μ Ηζθηζάδδξ εα αημθμοεήζεζ έκα νζρμηίκδοκμ αθθά έλοπκμ
ζπέδζμ. Θα παναηάλεζ ημκ ζηναηυ αάγμκηαξ ημοξ αδφκαιμοξ ζηδ ιέζδ.
ΗΓΞΑΜΏ: Ξζ; Αίκαζ ηνεθυξ; Αβχ εα πάς κα δζαιανηονδεχ. Ώημφξ εηεί.
ΗΏΘΞΓΝ: Ηα ηζ θέηε; Αίκαζ έκα απυ ηα πζμ εοθοή ζπέδζα ηδξ επμπήξ ιαξ. Θα έπεζ
αίζζμ ηέθμξ.
ΗΓΞΑΜΏ: Ξμ εθπίγς, ακ εεξ ηδ γςή ζμο.
ΗΏΘΞΓΝ: Νημοξ αζχκεξ εα οπάνπεζ αοηή δ αβςκία ηδξ ιδηέναξ βζα ημ παζδί ηδξ.
6.4. Ννίεκα: Γθζέκαηα ηνπ Αξραηνινγηθνύ Ινπζείνπ Ναηξώλ
1. Αίιαζ έκα λςηζηυ πμο γς ζημ ιμοζείμ ηαζ ιέζα ζε έκα θεπηυ ιπμνχ κα
ελαθακίζς υθα ηα εηεέιαηά ημο εηηυξ απυ ηέζζενα. Δζαθέληε πμζα ηέζζενα
εηεέιαηα εα εέθαηε κα ζχζεηε ηαζ βνάρηε ηα ζημ πανηί.
2. Νακ λςηζηυ πμο είιαζ απμθάζζζα κα βίκς βεκκαζυδςνμ ηαζ ηαθυ – ιπμνείηε κα
ηναηήζεηε ηέζζενα αηυια εηεέιαηα. Δζαθέληε ηα ηαζ βνάρηε ηα.
3. Έπεηε ηχνα μηηχ ακηζηείιεκα πμο ζφκημια εα είκαζ ηα ιμκαδζηά μηηχ
ακηζηείιεκα ημο Ώνπαζμθμβζημφ Ημοζείμο Λαηνχκ. Ώκ θηζάλεηε ι‘ αοηά έκα
πμίδια, ηυηε ιπμνμφκ κα ζςεμφκ ηζ υθα ηα οπυθμζπα ηαζ ιάθζζηα κα
δζπθαζζαζημφκ.
Ηέζα ζημ πμίδια πνέπεζ κα πνδζζιμπμζήζεηε ηαζ ηα μηηχ εηεέιαηα πμο επζθέλαηε.
Ιε ηελ “πέλα” ησλ καζεηώλ
Ώ. Λενπαηχ, πενπαηχ
ιεξ ζημ Ημοζείμ
ηαζ αθέπς πνοζά ζημοθανίηζα.
Λενπαηχ, πενπαηχ
ιεξ ζημ Ημοζείμ
ηαζ αθέπς ημ άβαθια ημο Λμζεζδχκα.
Λενπαηχ, πενπαηχ
ιεξ ζημ Ημοζείμ
ηαζ αθέπς έκα ζπαεί.
Λενπαηχ, πενπαηχ
ιεξ ζημ Ημοζείμ
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ηαζ αθέπς έκακ αιθμνέα.
Λενπαηχ, πενπαηχ
ιεξ ζημ Ημοζείμ
ηαζ αθέπς έκακ ζηεθεηυ.
Λενπαηχ, πενπαηχ
ιεξ ζημ Ημοζείμ
ηαζ αθέπς έκα ρδθζδςηυ, ζημοθανίηζα
ηαζ έκα θοπκάνζ.
… ηζ υιμνθμ πμο ήηακ!
ΐ. Λχξ κα ημ θηζάλς ημ πμίδια, κα ημ πς;
Δε βίκεηαζ, δε βίκεηαζ, εα ηνεθαεχ.
Λμφ κα αάθς ημ νςιασηυ ιπάκζμ,
αθθά ηαζ ημ ηνακίμ ημ ζηεθακςηυ;
πμφ κα αάθς ημ νμθυζ ημο ήθζμο
ηαζ ημ βοαθί πμο θάιπεζ ιπνμξ ζημ θςξ;
ηδκ Ώεδκά πςνίξ ηεθάθζ, ηδ κηοιέκδ,
ηδκ Ώθνμδίηδ ηδκ ςναία, ιζζμκηοιέκδ,
πμφ κα αάθς ημ ηζμοηάθζ ημ ηαδιέκμ,
πμο αβήηε απυ ημ θμφνκμ ζηναπαηζανζζιέκμ,
ημκ Γναηθή ζηδνζγυιεκμ απυ νμπάθζ
ημ λςηζηυ, ημ λςηζηυ κα ιδκ ημκ πάνεζ.
7. Aμηνιόγεζε-Ηιείζηκν εξγαζηεξίνπ
Κζ ιαεδηέξ, πανμοζζάγμκηαξ ηζξ ενβαζίεξ ημοξ ζηδκ μθμιέθεζα αλζμθμβήεδηακ ζηδ
κέα βκχζδ πμο έθααακ. Ηε ημκ ηνυπμ αοηυ έβζκε απμηίιδζδ ημο ένβμο ημοξ, εκχ,
πανάθθδθα, μζ ειροπχηνζεξ εηπαζδεοηζημί, ιέζς ημο ακαζημπαζιμφ,
πνμαθδιαηίζηδηακ πάκς ζηζξ δοζημθίεξ, ηζξ επζηοπίεξ, ηα ζθάθιαηα ηαζ ηζξ
αδοκαιίεξ πμο ζοκάκηδζακ ηαηά ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία.
Νημ ηέθμξ ημο ενβαζηδνίμο, θυβς έθθεζρδξ πνυκμο, δυεδηε ζημοξ ιαεδηέξ
ςξ αλζμθυβδζδ, θφθθμ ενβαζίαξ, ζημ μπμίμ έπνεπε κα ηοηθχζμοκ δομ πνυζςπα,
ηα μπμία εηθνάγμοκ ζοκαζζεήιαηα. Νοβηεηνζιέκα μζ ιαεδηέξ επέθελακ:
Ώζζζυδμλμξ: 9 ιαεδηέξ, Ακεμοζζαζιέκμξ: 3 ιαεδηέξ, Αλακηθδιέκμξ: 2 ιαεδηέξ,
Αοηοπζζιέκμξ: 9 ιαεδηέξ, Δηακμπμζδιέκμξ: 4 ιαεδηέξ, Εαηεκεμοζζαζιέκμξ: 1
ιαεδηήξ, Θοζηαβιέκμξ: 1 ιαεδηήξ.
Κ ζημπυξ ήηακ κα δμεεί δ δοκαηυηδηα ζημοξ ιαεδηέξ κα εηθναζημφκ ιέζα
απυ έκα παζβκζχδδ ηαζ εθηοζηζηυ ηνυπμ πμο ημοξ είκαζ μζηείμξ απυ ημ δδιμηζηυ
ηαζ ηα emoticons πμο πνδζζιμπμζμφκ εονέςξ ζηα ιέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ.
8. Οπκπεξάζκαηα
Νημ ζοβηεηνζιέκμ αζςιαηζηυ ενβαζηήνζμ, ααζζηυηενμξ ζηυπμξ ήηακ κα δμεεί ζημοξ
ιαεδηέξ δ δοκαηυηδηα κα πνμζεββίζμοκ ηα πμζηίθα εηεέιαηα ημο Ώνπαζμθμβζημφ
Ημοζείμο Λαηνχκ αζςιαηζηά ηαζ δδιζμονβζηά ιε ηδκ ηέπκδ ημο θυβμο ηαζ κα
έπμοκ ηδκ εοηαζνία κα ακηζθδθεμφκ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ιζαξ άθθδξ επμπήξ.
Κζ ιαεδηέξ ζοιπθήνςζακ ηα θφθθα ενβαζίαξ, πμο ημοξ έδςζακ ηδ
δοκαηυηδηα ηδξ πνμζςπζηήξ δδιζμονβίαξ ηαζ έηθναζδξ ιέζς ηδξ ηαθθζένβεζαξ
ηδξ θακηαζίαξ ηαζ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ. Ξα ηείιεκα δζααάζηδηακ ζηδκ μθμιέθεζα
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ηδξ ηάλδξ, αημθμφεδζε ζογήηδζδ ηαζ ιέζς ημο πνμθμνζημφ θυβμο μζ ιαεδηέξ
ηθήεδηακ κα πενζβνάρμοκ, κα αζηζμθμβήζμοκ ηα αθδβήιαηά ημοξ ηαζ κα
πανέιαμοκ δζμνεςηζηά. Η‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ δζεονφκεδηε δ ηνζηζηή ζηακυηδηα ηςκ
ιαεδηχκ ζ‘ υθα ηα πεδία ηδξ ιάεδζδξ. Ξα παζδζά, ζηζξ δομ χνεξ πμο δζήνηδζε ημ
ενβαζηήνζμ δδιζμονβζηήξ βναθήξ, είπακ ηδ δοκαηυηδηα κα βίκμοκ ζοκμδμζπυνμζ
ζε ιζα δδιζμονβζηή πμνεία βκχζδξ ηαζ θακηαζίαξ. Εαηά ηδ δζάνηεζά ημο δυεδηε
ζημοξ ιαεδηέξ δ δοκαηυηδηα κα ζοκδοάζμοκ ηδκ αημιζηή ειπεζνία ηδξ επίζηερδξ
ζημ ιμοζείμ ιε ηζξ βκχζεζξ ηδξ ζζημνίαξ ηαζ ηδξ βθχζζαξ ζ‘ έκα θακηαζζαηυ
επίπεδμ ηαζ κα «ζοκεέζμοκ ηζξ ειπεζνίεξ γςήξ ιε ηζξ βκχζεζξ πμο απμηημφκ ζηδκ
εηπαίδεοζδ» (Νμοθζχηδξ, 2012).
Νοιπεναζιαηζηά, υηακ ζηα παζδζά δίκμκηαζ ηαηάθθδθα ενεείζιαηα ηαζ μζ
ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ, ιαεαίκμοκ ηαζ πανάβμοκ θυβμ πμθφ πζμ μοζζαζηζηά. Κζ
ιαεδηέξ γμφκε ιζα δδιζμονβζηή δζαδζηαζία ζηδκ μπμία ζοιαάθθεζ ημ ιοαθυ, δ
ροπή ηαζ ημ πένζ, ηαεχξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ έηθναζδξ ηαζ ηδξ δδιζμονβίαξ,
ηδκ μπμία μζημδμιμφκ ιέζα απυ ζπεδζαζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ βναθήξ. Έηζζ,
επζαεααζχκεηαζ έιπναηηα δ νήζδ ημο ηζκέγμο θζθυζμθμο Εμιθμφηζμο «Ξμ αημφς
ηαζ ημ λεπκχ. Ξμ αθέπς ηαζ ημ εοιάιαζ. Ξμ ηάκς ηαζ ημ ηαηαθαααίκς».
Κ εηπαζδεοηζηυξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ βίκεηαζ ειροπςηήξ,
αηνμαηήξ ηαζ εοέθζηημξ. Κζ ιαεδηέξ αθμιμζχκμοκ αοηά πμο πνεζάγμκηαζ,
ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ, εηθνάγμκηαζ ιαεαίκμκηαξ ηαζ
ιαεαίκμοκ αοηεκενβχκηαξ ηαζ ηονίςξ ηζκδημπμζμφκ ηδ θακηαζία ημοξ. Γ
δδιζμονβζηυηδηα ημο ακενχπμο είκαζ ζοκάνηδζδ απεθεοεένςζδξ ηδξ θακηαζίαξ
ηαζ δ απεθεοεένςζδ ηδξ θακηαζίαξ ζοκάνηδζδ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ (Εμονεηγήξ,
1997). Έηζζ δ θακηαζία, δ δδιζμονβζηυηδηα ηαζ δ αοηεκένβεζα ηςκ ιαεδηχκ δεκ
είκαζ απθχξ πδβέξ έηθναζδξ, αθθά ακαδεζηκφμκηαζ ηαζ ζδακζημί ηνυπμζ παζδείαξ
ηαζ εηπαίδεοζδξ.
Ακ ηαηαηθείδζ, «υηακ ημ ιμοζείμ ηαζ ημ ζπμθείμ ηναημφκ ηζξ πυνηεξ ημοξ
ακηζηνζζηέξ ζηδ βκχζδ ηαζ επζκμμφκ δδιζμονβζηέξ δζυδμοξ επζημζκςκίαξ, ηυηε ηα
παζδζά ακηαπμηνίκμκηαζ ηαζ εηπθήζζμοκ ιε ηζξ πμθθέξ ηαζ πμζηίθεξ απμπνχζεζξ
ηδξ εοαζζεδζίαξ ημοξ» (Εαημφνμο- Πνυκδ,2006).
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Νεξίιεςε
Γ πανμφζα ακαημίκςζδ αθμνά ζηδκ πενζβναθή εκυξ ηαζκμηυιμο πνμβνάιιαημξ
μο
ζπμθζηχκ δναζηδνζμηήηςκ πμο οθμπμίδζακ ιαεδηέξ ηδξ Γ‘ Ξάλδξ ημο 5 Γοικαζίμο
Ζάνζζαξ ιε εέια: «Νπμθείμ ηαζ Δδιμηναηία: Ακδιενχκμιαζ - Αοαζζεδημπμζμφιαζ - Ακενβχ»
ιε ζηυπμ ηδ αζςιαηζηή εηπαίδεοζή ηςκ ιαεδηχκ ζηα ακενχπζκα δζηαζχιαηα. Ξμ πκεφια
ημο πνμβνάιιαημξ δζέπεηαζ απυ ηέζζενζξ ηάζεζξ: δ ιζα αθμνά ζηδκ πνυεεζδ βζα αθθαβή
δδιζμονβζηυηδηαξ ζε επίπεδμ ιαεδηχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ, δ δεφηενδ ζηδκ αλζμπμίδζδ
κέςκ ζδεχκ, ιεευδςκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ ηεπκζηχκ εκανιμκζζιέκςκ ιε ηζξ ανπέξ ιάεδζδξ
ηςκ παζδζχκ, ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηά ημοξ, δ ηνίηδ ζηδκ δζαεειαηζηυηδηα ηαζ
δζεπζζηδιμκζηυηδηα ιέζα απυ ιαεήιαηα ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ηαζ δ ηέηανηδ
ζηδκ πανέιααζδ (δζδαηηζηή, ιεεμδμθμβία, ηεπκζηέξ, παζδαβςβζηέξ ζπέζεζξ). Ξμ ηφνζμ
παναηηδνζζηζηυ ημο πνμβνάιιαημξ είκαζ δ ζφκδεζή ημο ηονίςξ ιε ημ ιάεδια ηδξ
Εμζκςκζηήξ ηαζ Λμθζηζηήξ Ώβςβήξ ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο ηαζ ηα παζδαβςβζηά αζςιαηζηά
ενβαζηήνζα. Έκκμζεξ, υπςξ: «δδιμηναηία», «εθεοεενία», «αθθδθεββφδ», «ηνάημξ δζηαίμο»,
«ηακυκεξ», «κυιμζ», «υνζα», «οπμπνέςζδ» πμο απμννέεζ απυ ημ «δζηαίςια», «ζεααζιυξ»
ζηδκ ακενχπζκδ πνμζςπζηυηδηα ηαζ ζημ πμθζηζζιζηυ ηαζ θοζζηυ πενζαάθθμκ βίκμκηαζ
ακηζθδπηέξ ηαζ ηαηακμδηέξ ζημοξ ιαεδηέξ ιέζα απυ αζςιαηζηέξ δνάζεζξ, πμο ζημπεφμοκ
ζηδ δζαιυνθςζδ ζοκεζδδημπμζδιέκςκ ηαζ εκενβχκ ιεθθμκηζηχκ πμθζηχκ. Ηυκμ έκα παζδί
πμο ηαηακμεί υηζ ηα ακενχπζκα δζηαζχιαηα απμννέμοκ απυ ααζζηέξ ακενχπζκεξ ακάβηεξ
ηαζ έπεζ εκζοκαίζεδζδ βζα ηα άθθα ακενχπζκα υκηα, εα ακαθάαεζ πνμζςπζηή εοεφκδ βζα
ηδκ πνμζηαζία ηςκ δζηαζςιάηςκ ηςκ άθθςκ ηαζ εα εκενβήζεζ. Κζ εειαηζηέξ πμο
πενζθαιαάκεζ ημ πνυβναιια είκαζ: α) Γ ημζκυηδηα: ημ ζπμθείμ ςξ ―ιζηνμβναθία‖ ηδξ
ημζκςκίαξ, α) δ Δδιμηναηία ζηδκ πνάλδ ηαζ ηδκ ηάλδ, β) δ δζαθμνεηζηυηδηα, δ) δζηαζχιαηα
ημο ακενχπμο ηαζ ημο παζδζμφ, ε) ιαεδηήξ ςξ εκενβυξ πμθίηδξ – δνάζεζξ. Απζθέπεδηε δ
ιέεμδμξ: Νπέδζμ Ανβαζίαξ (project). Οπμζηδνζηηζηέξ ηεπκζηέξ: World café, αζηήζεζξ
πνμζμιμίςζδξ, δναιαημπμίδζδ, ενβαζίεξ ζε γεφβδ, παζπκίδζ νυθςκ, αζηήζεζξ
επζπεζνδιαημθμβίαξ (δζάδνμιμξ ζοκείδδζδξ, πάνε εέζδ) η.αθ.
Θέμεηο-θιεηδηά: Δδιμηναηία, ζφκηαβια, δζηαίςια, οπμπνέςζδ, ηνάημξ δζηαίμο, ηακυκεξ

1. Γηζαγσγή
Γ πανμφζα ακαημίκςζδ αθμνά ζηδκ πενζβναθή εκυξ ηαζκμηυιμο πνμβνάιιαημξ
αζςιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ ιαεδηχκ ηδξ Γ΄ ηάλδξ ημο Γοικαζίμο ζηα ακενχπζκα
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δζηαζχιαηα, ημ μπμίμ πανεζζθνέεζ ζημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ιέζα απυ ιζα ζπέζδ
δακείμο- ακηζδακείμο ζε επίπεδμ βκχζδξ ηαζ ζηναηδβζηχκ ιάεδζδξ.
Νοθθάααιε ηδκ ζδέα ηαζ ζπεδζάζαιε ημ πνυβναιια, υηακ ακαθάααιε κα
δζδάλμοιε βζα πνχηδ θμνά ημ ιάεδια ηδξ Ε.Λ.Ώ. ιε ΐ‘ ακάεεζδ ηαζ ανεεήηαιε
ιπνμζηά ζε ιε ιζα αθθαβή επζαμθήξ ηαζ ζοκάια πνμζανιμβήξ, πμο ηδκ εηθάααιε
ςξ ιζα εοηαζνία βζα αθθαβή δδιζμονβζηυηδηαξ (Δμνδακίδδξ, 2006) ζε ιαξ ηζξ ίδζεξ,
ημοξ ιαεδηέξ ιαξ ηαζ ηδ ζπμθζηή ημζκυηδηα. Νηεθηήηαιε πςξ, ακ πακηνεφαιε ημ
ιάεδια ηδξ Ε.Λ.Ώ ιε ημ πνυβναιια ηαζ ζπεδζάγαιε έκακ μνεμθμβζηυ θεζημονβζηυ
πνμβναιιαηζζιυ, εα πεηοπαίκαιε αθθαβέξ ζηδκ πνμζέββζζδ, ηδ δζδαηηζηή, ηζξ
ζηναηδβζηέξ ιάεδζδξ, ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ ιαεδηχκ, ηζξ ζπμθζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ, αθθά ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ηδξ ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ (Δαημπμφθμο,
1999:194-198), ζημ πθαίζζμ πάκηα ηδξ ζπεηζηήξ αοημκμιίαξ πμο πανέπεζ ζηδ
ζπμθζηή ιμκάδα μ κ. 1566/85.
Εαεχξ μζ αθθαβέξ απαζημφκ ηαζκμημιίεξ (Μάπηδξ, 2006) ζε έκα δεφηενμ
επίπεδμ ημ εκηάλαιε ζε έκα πνυβναιια ζπμθζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, πμο μζ
εειαηζηέξ ημο ήηακ εκανιμκζζιέκεξ ζηζξ εειαηζηέξ εκυηδηεξ ηδξ Ε.Λ.Ώ., χζηε απυ
ηδ ιζα ιενζά κα ιαξ πανέπεζ ιζα κμιζιμπμζδηζηή αάζδ εεζιζημφ πθαζζίμο βζα
ηαζκμηυιεξ πανειαάζεζξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ κα θεζημονβεί ζοιπθδνςιαηζηά ζηζξ
οπμζηδνζηηζηέξ αζςιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ ηάεε εκυηδηαξ. Άθθςζηε ζφιθςκα
ιε ημκ Dewey δ ειπεζνία ιέκεζ εκηεθχξ ιεηέςνδ, ακ δεκ ηδ ζοθθάαμοιε ςξ ζπέδζμ
απυθαζδξ πάκς ζηδ δζδαηηέα φθδ, ζηζξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ ηαζ πεζεανπίαξ ηαζ
δεκ ηδκ εκανιμκίζμοιε ιε ηδκ ημζκςκζηή μνβάκςζδ ημο ζπμθείμο. Νε έκα ηνίημ
επίπεδμ ημ απθχζαιε ηαζ ζε άθθα ιαεήιαηα ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ.
2. Πίηινο πξνγξάκκαηνο
Ξμκ ηίηθμ ημκ δακεζζηήηαιε απυ έκα αβαπδιέκμ ζε ιαξ ηαζ ημοξ ιαεδηέξ ιαξ
πνυβναιια ζπμθζηχκ δναζηδνζμηήηςκ οθμπμζδιέκμ ηα δομ πνμδβμφιεκα πνυκζα,
ημ «Νπμθείμ ηαζ Δδιμηναηία: Λαζδαβςβζηυ αζςιαηζηυ ενβαζηήνζ βζα ημ 15/ιεθέξ
ηαζ ηα 5/ιεθή πμο απμηέθεζε ηδ αάζδ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ημο θεηζκμφ πνμβνάιιαημξ.
Ξμκ ειπκεοζηήηαιε απυ ημ Αηπ/ηυ πνυβναιια ηδξ ΐμοθήξ ηςκ Αθθήκςκ:
«Δδιμηναηία ηαζ Αηπαίδεοζδ». Νηδνίπηδηε ζηδ θμβζηή ηςκ ημζκχκ παναδμπχκ ηαζ
πνμτπμεέζεςκ πμο ζοκδέμοκ ηζξ δομ έκκμζεξ ακαθμνζηά ιε ηδ ζφβηθζζή ημοξ ζε
ιζα ημζκή θζθμζμθζηή ηαζ ζδεμθμβζηή αθεηδνία, ζηζξ ημζκέξ αλίεξ (ηνζηζηή ζηέρδ,
ακηζηεζιεκζηή βκχζδ, δζάθμβμξ, ακμπή, ζοκενβαζία, αθθδθεββφδ η.αθ.) ηαζ ζηδκ
αζζζυδμλδ πνμμπηζηή βζα ημ ιέθθμκ ζημ πθαίζζμ ηςκ ακενςπζζηζηχκ αλζχκ. Γ
δδιμηναηία άθθςζηε, υπςξ ηαζ μζ αλίεξ δζδάζηεηαζ. Ξμ ζπμθείμ ιπμνεί κα ακαθάαεζ
αοηυ ημ νυθμ ιέζα απυ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ηαζ παζδαβςβζηέξ ημο θεζημονβίεξ ηαζ κα
ζοιαάθεζ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο αλζαημφ ζοζηήιαημξ ηςκ ιεθθμκηζηχκ πμθζηχκ ηδξ
ημζκςκίαξ. Απζπθέμκ μ ηίηθμξ ζοκάδεζ ιε ηδκ απμζημθή ημο ζπμθείμο ηαζ ημ δζηυ
ιαξ υναια βζα έκα ζπμθείμ ιε ημοθημφνα ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ, ιε
δδιμηναηζηή ζοκείδδζδ, επέββομ αεθηζζημπμίδζδξ ζοιπενζθμνχκ ηαζ ζηάζεςκ ζε
επίπεδμ αημιζηυ ηαζ ζοθθμβζηυ ιαηνμπνυεεζια.
Εαζ επεζδή ένβμ ημο ζπμθείμο είκαζ κα εκδιενχκεζ, κα εοαζζεδημπμζεί ηαζ κα
εκενβεί ιέζα απυ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ηαζ παζδαβςβζηέξ ημο δναζηδνζυηδηεξ
πνμζεέζαιε ζημκ ηίηθμ ηζξ ηνεζξ θέλεζξ ιε ηα ηνία ( Α), εοεθπζζηχκηαξ μζ ζδέεξ ιαξ
κα ζημνπίζμοκ ζακ ηα θφθθα πμο ηα παναζένκεζ μ άκειμξ, επζθένμκηαξ επζηοπή
έηααζδ ζημ εβπείνδιά ιαξ. Νηδκ πναβιαηζηυηδηα μζ ηνεζξ αοηέξ θέλεζξ
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ζδιαημδμημφκ ηαζ ηδ ζημπμεεζία ημο πνμβνάιιαημξ ζε επίπεδμ βκχζεςκ,
ζηάζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ.



















3. Οθνπόο θαη ζηόρνη
Ώπμζημπμφιε ζηδκ οπμζηήνζλδ ημο εηπαζδεοηζημφ ηαζ παζδαβςβζημφ ένβμο ημο
ζπμθείμο ζε εέιαηα αλζχκ, ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ, δδιμηναηζηήξ ζοκείδδζδξ
ηαζ δδιμηναηζηχκ ζοιπενζθμνχκ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ εκίζποζδ ηδξ ζοκενβαζίαξ, ηδξ
ζοκεζδδηυηδηαξ ηαζ ηδξ εκενβμφξ πμθζηεζυηδηαξ ζηδκ ιαεδηζηή ημζκυηδηα, πμο ζηδ
βεκίηεοζή ημο ιεηαθνάγεηαζ ζε «ηηίζζιμ ημοθημφναξ δζηαζςιάηςκ». Νε πνμκζηυ
μνίγμκηα εκυξ έημοξ, υηακ δδθαδή εα έπεζ μθμηθδνςεεί ημ πνυβναιια ηαζ μζ
ακηίζημζπεξ εκυηδηεξ ηδξ Ε.Λ.Ώ. ζημπεφζαιε:
α. νη καζεηέο καο λα:
έπμοκ απμηηήζεζ ημ ηαηάθθδθμ βκςζζαηυ οπυααενμ πάκς ζε εέιαηα ακενςπίκςκ
δζηαζςιάηςκ, αλζχκ, δζηαζςιάηςκ ημο παζδζμφ ηαζ δδιμηναηίαξ
οζμεεημφκ εεηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζε αοηά
απμθαζίγμοκ ιε δδιμηναηζηυ ηνυπμ (ιέζα απυ ηζξ ιαεδηζηέξ ημζκυηδηεξ) ηαζ κα
παίνκμοκ πνςημαμοθίεξ πμο πνμάβμοκ ηδ ζπμθζηή γςή
εηθνάγμκηαζ εθεφεενα ηαζ δδιζμονβζηά, ακαδεζηκφμκηαξ ηδ βκχζδ ιε ημ δζηυ ημοξ
ηνυπμ (ιμοζζηή, πμνυ, εέαηνμ, γςβναθζηή, θυβμ, ρδθζαηά η.ά.)
α. νη θαζεγεηέο λα πξνζαλαηνιηζηνύλ ζε:
αθθαβή ηδξ δζδαηηζηήξ πνμζέββζζδξ ηαζ ηςκ ζηναηδβζηχκ ιάεδζδξ
επαββεθιαηζηή αεθηίςζδ
ακαπνμζανιμβή ηςκ ζπέζεςκ ιε ημοξ ιαεδηέξ
ζοκενβαζίεξ ιε άθθεξ εζδζηυηδηεξ
Λνμζεββίζαιε δναζηδνζμηεκηνζηά ημ ιάεδια ηδξ Ε.Λ.Ώ., ηαζ ημ εκζζπφζαιε
δζεπζζηδιμκζηά ηαζ δζαεειαηζηά, ιε ηα αζςιαηζηά παζδαβςβζηά ενβαζηήνζα.
Απζπθέμκ δχζαιε έιθαζδ ζηδκ επζιυνθςζδ-εηπαίδεοζδ ηαεδβδηχκ ηαζ ιαεδηχκ,
ηαεχξ ηαζ ζε δνάζεζξ εοαζζεδημπμίδζδξ ηαζ εεεθμκηζζιμφ πμο αζζεδημπμζμφκ
άιεζα ημ απμηέθεζια. Άθθςζηε ημ ηζ εα βίκεζ ζηδκ ροπή ημοξ εα θακεί ζημ ιέθθμκ
ηαζ εα έπεζ ζοκηεθέζεζ ζε αοηυ ηαζ ημ ζπμθείμ πμο ααζζηή απμζημθή ημο είκαζ κα
δδιζμονβήζεζ μθμηθδνςιέκεξ πνμζςπζηυηδηεξ ηαζ πανμφιεκα παζδζά.
4. Θεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Κζ εειαηζηέξ εκυηδηεξ ημο πνμβνάιιαημξ είκαζ εκανιμκζζιέκεξ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ
εκυηδηεξ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Ε.Λ.Ώ. Γ΄ ηάλδξ ηαζ ζοκμρίγμκηαζ ζηζξ:
Ε Ηνηλόηεηα: Γ ζπμοδαζυηδηα ηαζ μ νυθμξ ηδξ ημζκυηδηαξ, δ αίζεδζδ ημο «ειείξ»,
ημ ζπμθείμ ςξ ιζηνμβναθία ηδξ ημζκςκίαξ.
Ε Δεκνθξαηία ζηδκ πνάλδ ηαζ ζηδκ ηάλδ: Λμθζηεζυηδηα, δδιμηναηζηή ζδζυηδηα
ημο πμθίηδ, δδιμηναηία, Νφκηαβια, κυιμζ, δζηαζχιαηα/οπμπνεχζεζξ, ηνάημξ
δζηαίμο.
Δηαθνξεηηθόηεηα: Νηενευηοπα, πνμηαηαθήρεζξ, ναηζζζιυξ ςξ πνμξ ημ θφθμ, ηδκ
ηαηαβςβή, ηδ θοθή, ημ πνχια, ηδ ενδζηεία ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ
πνμζςπζηυηδηαξ. Ώπμδμπή ηαζ ζεααζιυξ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ.
Δηθαηώκαηα θαη Ρπνρξεώζεηο: αημιζηά ηαζ ημζκςκζηά δζηαζχιαηα, δζηαζχιαηα
ημο παζδζμφ, πνμζηαζία δζηαζςιάηςκ (θμνείξ, μνβακζζιμί)
Μ καζεηήο σο ελεξγόο πνιίηεο: δ έκκμζα ημο εεεθμκηζζιμφ, ηδξ ακζδζμηεθμφξ
πνμζθμνάξ, δνάζεζξ εεεθμκηζζιμφ.
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5. Βησκαηηθά εξγαζηήξηα
Νε αοηά έβηεζηαζ δ ηαζκμημιία ηαζ ζηδνίγεηαζ ημ πνυβναιια. Λενζθαιαάκμοκ
βκχζδ ιε αζςιαηζηυ ηνυπμ. Νοκδοάγμοκ ηδ εεςνία ηαζ ηδκ πνάλδ. Αιπθέημοκ ηα
παζδζά ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία ςξ εκενβά ηαζ δδιζμονβζηά οπμηείιεκα,
πνμζηζζιέκα ιε ζοκαζζεήιαηα, ικήιδ ηαζ θακηαζία. Ώοηά ιαεαίκμοκ απυ ημοξ
ηαεδβδηέξ ημοξ πμο δζαηδνμφκ ζοκημκζζηζηυ νυθμ ή απυ εζδζημφξ επζζηήιμκεξ,
πμο ηαθμφκηαζ κα δμοθέρμοκ ιαγί ημοξ ηαζ κα εηπαζδεφζμοκ ηαζ ημοξ ηαεδβδηέξ
ημοξ. Ηαεαίκμοκ υιςξ ηαζ απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ. ΐαζίγμκηαζ ζηδκ παναδμπή
πςξ: «υ, ηζ ηακείξ δέπεηαζ ιε ηδκ ροπή ημο, αοηυ ιυκμ ιαεαίκεζ ηαζ αοηυ
εκζςιαηχκεζ ζηδ γςή ημο ηαζ ζημκ παναηηήνα» (Dewey, 1938, 1980).
Ακζςιαηχεδηακ ηαζ ζηδκ Ε.Λ.Ώ.
6. Θεκαηηθέο ηνπ εξγαζηεξίνπ
Ξμ εφνμξ ηςκ εειαηζηχκ εκμηήηςκ είκαζ ιεβάθμ, ηαεχξ ηα δζηαζχιαηα δεκ ιπμνεί
κα ηα δεζ ηακείξ λεημιιέκα απυ ημ ζφκηαβια, ημοξ κυιμοξ, ηδ δδιμηναηία, ηζξ
δζαηδνφλεζξ, ηδκ ημζκςκζηή μιάδα, ηα πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ
πανααίαζή ημοξ,
Γζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ εκυηδηαξ 2: «Εμζκςκζηέξ μιάδεξ» ηαζ ηδξ εκυηδηαξ 3:
«Εμζκςκζηή δζαζηνςιάηςζδ» ημο ιαεήιαημξ ηδξ Ε.Λ.Ώ δζαηδνήζαιε ηα
ενβαζηήνζα ημο ζδνφιαημξ ηδξ ΐμοθήξ ηςκ Αθθήκςκ ζηδ εειαηζηή: «Γ
δζαθμνεηζηυηδηα: Δζηαίςια ή ηαηάηηδζδ» ηαζ ηδκ ειπθμοηίζαιε ιε δζηά ιαξ
ηείιεκα ηαζ ιε ημ ενβαζηήνζμ: «Ηπαίκμκηαξ ζηδ εέζδ ημο άθθμο» πμο αθμνά ζηα
ΏιεΏ.
Γζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ εκυηδηαξ 8: «Ξα πμθζηεφιαηα ηαζ ημ Νφκηαβια» ηαζ ηδξ
εκυηδηαξ 10: «Κζ Ζεζημονβίεξ ημο ηνάημοξ» ηδξ Ε.Λ.Ώ. ηα παζδζά παναημθμφεδζακ
ημ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια: «Ξμ ανπείμ πάεζ ζηδ ΐμοθή» ζημ ΓΏΕ Ώβζάξ, υπμο ιε
μιαδμζοκενβαηζηέξ ηεπκζηέξ, υπςξ αενμπθακάηζα, worldcafe, πάνε εέζδ
πνμζέββζζακ ηζξ έκκμζεξ: κυιμξ, ζφκηαβια, δδιμηναηία, δζηαίςια ηαζ οπμπνέςζδ
ηαζ ιεθέηδζακ απμζπάζιαηα απυ ηα πναηηζηά ηδξ ΐμοθήξ
Ξα κέα ενβαζηήνζα ζπεδζάζηδηακ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ Ε.Λ.Ώ. ηαζ εζδζηυηενα
βζα ηδκ εκυηδηα 12: «Ώκενχπζκα Δζηαζχιαηα ηαζ Οπμπνεχζεζξ» ηαζ ηδκ εκυηδηα
14: «Γ Δζεεκήξ Εμζκυηδηα». Αζδζηυηενα:
6.1 «Δηθαίσκά κνπ είλαη»
Αζζάβεζ ηα παζδζά ζηζξ έκκμζεξ ηςκ ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ (αημιζηχκ,
ημζκςκζηχκ, πμθζηζηχκ) ηαζ ηςκ αλζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε αοηά. Νπεδζάζηδηε βζα
ηδκ εκυηδηα 12: «Ώκενχπζκα Δζηαζχιαηα». Αθανιυγμκηαζ μζ ηεπκζηέξ ηδξ
αζςιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ (αενμιαπίεξ, worldcafe, πάνε εέζδ, δζάδνμιμξ
ζοκείδδζδξ). Οθμπμζείηαζ ηαζ ακελάνηδηα απυ ημ ιάεδια.
6.2 «Γξγαζηήξη γηα δηπισκάηεο»
Νπεδζάζηδηε βζα ηδκ εηπαίδεοζδ 15 ιαεδηχκ, βζα κα ζοιιεηάζπμοκ ζηδκ 1 δ
Λακεθθήκζα ιαεδηζηή Λνμζμιμίςζδ Απζηνμπχκ ημο ΚΓΑ βζα ηα δζηαζχιαηα ημο
ακενχπμο ιε ηίηθμ: «Ηαεδηέξ ζε νυθμ Δζπθςιάηδ» πμο ηδκ μνβάκςζε δ ΕΚΔΘ.
ΝΑΛ. «Μμή». Λνυηεζηαζ βζα ιζα Εμζκςκζηή Νοκεηαζνζζηζηή Απζπείνδζδ, αζηζημφ
παναηηήνα, ιε ζημπυ απμηθεζζηζηά ημζκςκζηυ ηαζ θζθακενςπζηυ. Νηυπμξ ημο
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ενβαζηδνίμο δ ελμζηείςζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε γδηήιαηα εθανιμβήξ Δζεεκχκ
Νοιαάζεςκ, ιε ηζξ ανπέξ ηδξ δζεεκμφξ δζπθςιαηίαξ, ιε ημοξ ηακυκεξ ηςκ Model
United Nations, ιε ηεπκζηέξ πνμζμιμίςζδξ, επζπεζνδιαημθμβίαξ ηαζ δμιδιέκδξ
ζογήηδζδξ. Κζ ιαεδηέξ ενβάζηδηακ πάκς ζημ δζηαίςια ηαζ ημ άνενμ πμο ημοξ
είπε ακαηεεεί ζφιθςκα υιςξ ιε ηδκ πμθζηζηή ηδξ πχναξ πμο εηπνμζςπμφζακ.
Αηπαζδεφηδηακ κα πνμαζπίγμκηαζ ημ δζηαίςια, κα δέπμκηαζ ηδκ άπμρδ ηςκ άθθςκ
ηναηχκ ηαζ κα επζπεζνδιαημθμβμφκ, κα πείζμοκ βζα ηζξ εέζεζξ ημοξ. Ηπμνεί κα
οπμζηδνίλεζ ηδκ εκυηδηα 12 ηδξ Ε.Λ.Ώ (πνυηγεηη - αλζμθυβδζδ)
6.3 «Όηαλ νη πίλαθεο ηνπ Δεκήηξε Ηαηζηθνγηάλλε …»
Νπεδζάζηδηε βζα κα οπμζηδνίλεζ δνάζδ ημο 15/ιεθμφξ ημο ζπμθείμο βζα
δζμνβάκςζδ έηεεζδξ γςβναθζηήξ ζηζξ ζπμθζηέξ βζμνηέξ ηδξ 28δ Κηηςανίμο ηαζ
Λμθοηεπκείμο ιε εέια: «Κζ αβχκεξ ηςκ Αθθήκςκ ιέζα απυ ηα ιάηζα ημο
ηαθθζηέπκδ». Νηδ ζοκέπεζα εκηάπεδηε ζηδκ εκυηδηα 12: «Ώκενχπζκα Δζηαζχιαηα»
ηαζ μζ ιαεδηέξ δμφθερακ πάκς ζε θφθθα ενβαζίαξ ηα δζηαζχιαηα ιε ηδ ιαηζά ημο
ηαθθζηέπκδ. Ξεπκζηέξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ: Ανχηδζδ - απάκηδζδ, ζογήηδζδ,
μιάδεξ ενβαζίαξ, αθδβδιαηζηή ακαδζήβδζδ.
6.4. «Ιε ηα θηεξά ηεο Σπρήο»
Ώπμζημπεί ζημ κα ηαθθζενβήζεζ ηδκ εκζοκαίζεδζδ βζα: α) ημ δζηαίςια ηςκ ΏιεΏ
ζηδ γςή, ηδκ πνμζααζζιυηδηα, ηδκ ενβαζία ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ α) ημ δζηαίςια
ηςκ ακενχπςκ ζηδ γςή, ηδκ εζνήκδ, ηδκ ηίκδζδ, ηδκ εθεοεενία, ηζξ θοθεηζηέξ
δζαηνίζεζξ. Ξα παζδζά δζάααζακ ημ ένβμ ηαεχξ απμζπάζιαηά ημο
πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ δζδαζηαθίαξ. Νηδκέξ ημο αζαθίμο
δναιαημπμζήεδηακ, Ξα παζδζά εηπαζδεφηδηακ απυ ιέθμξ ημο Λακεθθδκίμο Δζηηφμο
βζα ημ εέαηνμ ζηδκ Αηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ ίδζα ηδ ζοββναθέα. Κ ηίηθμξ μθείθεηαζ ζημ
μιχκοιμ αζαθίμ ηδξ ΐεαηνίηδξ ΝαΎαξ Ηαβνίγμο.
6.5. Ινλφινγνη απφ ην Αηγαίν
Νπεδζάζηδηε, βζα κα ζηδνίλεζ ηδ δνάζδ: Νοιιεημπή ζημ Φεζηζαάθ ζπμθείςκ ηδξ
Θεζζαθίαξ ιε εέια: «Ημκυθμβμζ απυ ημ Ώζβαίμ. Ξα υκεζνα αζοκυδεοηςκ ακήθζηςκ
πνμζθφβςκ» πμο δζμνβάκςζε ημ Λακεθθήκζμ εέαηνμ βζα ηδκ Αηπαίδεοζδ.
Ανβαζηήνζ βζα ηα Δζηαζχιαηα ηςκ πνμζθφβςκ (Δζηαίςια: θμζ έπμοιε
δζηαζχιαηα, υπμο ηαζ ακ ανζζηυιαζηε). Ηέθδ ημο Λακεθθήκζμο εεάηνμο βζα ηδκ
Αηπαίδεοζδ δμφθερακ ιε ηα παζδζά αζςιαηζηά, βζα κα απμηηήζμοκ εκζοκαίζεδζδ.
Γ δναιαημπμίδζδ πανμοζζάζηδηε ζημ Φεζηζαάθ ζπμθείςκ. Γ δνάζδ δάκεζζε ημκ
ηίηθμ ζημ ενβαζηήνζμ.
7. Οηξαηεγηθέο κάζεζεο – ηερληθέο
Πνδζζιμπμζήεδηακ μζ ιέεμδμζ ηδξ αζςιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ ιε έιθαζδ ζηζξ
δναζηδνζυηδηεξ πμο απμζημπμφκ ζηδκ εκενβμπμίδζδ ηαζ ζοιιεημπή ηςκ παζδζχκ
ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία, ηδκ μιαδμζοκενβαηζηυηδηα, ηδκ ακάδεζλδ ηςκ
δελζμηήηςκ ηαζ ζηακμηήηςκ ημοξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημοξ ηφπμοξ ηδξ πμθθαπθήξ
κμδιμζφκδξ. Ξεπκζηέξ πμο άνεζακ ζδζαίηενα ζηα παζδζά είκαζ μζ παναηάης:
Νξνζνκνίσζε: Δναζηδνζυηδηα ζηδκ μπμία μζ ιαεδηέξ πνμζπαεμφκ κα
ακαζοζηήζμοκ πναβιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ή κα ιζιδεμφκ ιζα ηαηάζηαζδ
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πναβιαηζηήξ γςήξ (Cash, 1983:83). Αθανιυζηδηε ζημ ενβαζηήνζ: "Ηαεδηέξ ζε νυθμ
Δζπθςιάηδ".
Οπγθξνπζηαθή ηδενζύειια ή αληηηηζέκελεο απόςεηο: Κζ ιαεδηέξ πςνίγμκηαζ ζε
μιάδεξ ηαζ ηαθμφκηαζ κα οπεναζπζζημφκ ακηίεεηεξ απυρεζξ (Γηυααξ, 2003).
Λνμάβεζ ηδκ επζπεζνδιαημθμβία ηαζ ηδ νδημνζηή δεζκυηδηα. Λ.π. Κ κυιμξ πενζμνίγεζ
ηδκ εθεοεενία ημο αηυιμο;
Δξακαηνπνίεζε απνζπαζκάησλ ινγνηερληθνύ έξγνπ: Δναιαημπμζήεδηακ
απμζπάζιαηα απυ «Ξα θηενά ηδξ ροπήξ» ηδξ ΐεαηνίηδξ Ναίαξ Ηαβνίγμο ηαζ
απμζπάζιαηα απυ ημοξ «Ημκμθυβμοξ απυ ημ Ώζβαίμ. Ξα υκεζνα αζοκυδεοηςκ
ακήθζηςκ πνμζθφβςκ».
Δξαζηεξηόηεηεο Δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο: Ώκαδζήβδζδ απμζπαζιάηςκ
θμβμηεπκζηχκ ένβςκ, έηθναζδ ιε πμίδια, γςβναθζηυ ένβμ, ιμοζζηή, η.θ.π.:
Αθανιυζηδηε ζημ δζήβδια: «Γ ικήιδ» ηδξ ΐεαηνίηδξ ΝαΎαξ Ηαβνίγμο.
Δηάδξνκνο εζσηεξηθώλ θσλώλ ή δηάδξνκνο ηεο ζπλείδεζεο: Γ μιάδα
πςνίγεηαζ ζηα δφμ, ζπδιαηίγεζ πανάθθδθεξ βναιιέξ, αθήκμκηαξ έκα δζάδνμιμ ζηδ
ιέζδ, ζημκ μπμίμ πενπαηάεζ έκαξ παναηηήναξ. Εαεχξ ημ άημιμ πενπαηά ιε ανβυ
νοειυ, αημφβμκηαζ θςκέξ, ζηέρεζξ πμο πζεακμθμβμφκ μζ άθθμζ υηζ έπεζ ζημ ιοαθυ
ημο ή εηείκμζ έπμοκ ζηεθεεί βζα ημ άημιμ. Νηυπμξ: κα πάνεζ ιζα απυθαζδ,
ζφιθςκδ ιε ηδ δζηή ημοξ (Γηυααξ, 2003)
Αλαθξηηηθή θαξέθια: Κ ειροπςηήξ αάγεζ ζημ ηέκηνμ ιζα ηανέηθα. Εάεεηαζ μ
ακαηνζκυιεκμξ. Κζ οπυθμζπμζ ηάκμοκ ενςηήζεζξ βζα ημ νυθμ πμο οπμδφεηαζ, ηδκ
ηαηάζηαζδ πμο ανίζηεηαζ, ηα ζοκαζζεήιαηά ημο ηαζ ζοβηεκηνχκμοκ ζημζπεία βζα
ημ πνμξ ζογήηδζδ εέια. Λανάδεζβια: Αίδεξ έκα πνμζθοβυπμοθμ; Λμφ ημ είδεξ;
Λχξ ήηακ; Ξζ έηακε; Ξμο ιίθδζεξ; (μ.π.)
Νάξε ζέζε: Κνίγεηαζ έκαξ κμδηυξ ημίπμξ πμο έπεζ ζοιθςκδεεί πςξ δδθχκεζ ηδκ
απυθοηδ ζοιθςκία ηαζ έκαξ ηδκ απυθοηδ δζαθςκία. Εάεε ιαεδηήξ ημπμεεηείηαζ
ζε ζπέζδ ιε ημοξ άθθμοξ ηαζ ιε αάζδ ηζξ απυρεζξ ημοξ παίνκεζ ιζα εέζδ ιέζα ζημ
πχνμ. Λνυηεζηαζ βζα έκα παζπκίδζ επζπεζνδιαημθμβίαξ. Νηυπμξ είκαζ κα
ιεηαηζκδεμφκ μπαδμί ζηζξ εέζεζξ ημο ηάεε παζδζμφ. Πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα πάνεζ μ
ηαεέκαξ εέζδ ζε εέιαηα, υπςξ δζηαζχιαηα ακενχπςκ, πενζμνζζιυξ εθεοεενίαξ
απυ κυιμοξ η.αθ. Λαναθθαβή: δ άδεζα ηανέηθα (μ.π.)
Worldcafe: Πνδζζιμπμζείηαζ ακηί ημο ηαηαζβζζιμφ ζδεχκ. Κζ ζοιιεηέπμκηεξ
πςνίγμκηαζ ζε μιάδεξ. Λαίνκμοκ έκα πανηυκζ ηαζ ιανηαδυνμοξ. Ξμ πςνίγμοκ ζε
ζηήθεξ ζζάνζειεξ ιε ημκ ανζειυ ηςκ εκκμζχκ πμο πνυηεζηαζ κα ελδβήζμοκ.
Κνίγεηαζ έκαξ μζημδεζπυηδξ ζηδκ ηάεε μιάδα πμο παναιέκεζ πάκηα ζηδ εέζδ ημο,
βζα κα οπμδέπεηαζ ηα κέα ιέθδ ηαζ κα ελδβεί ηζξ απυρεζξ ηςκ μιάδςκ πμο
πνμδβήεδηακ. Ξα άθθα ιέθδ ηδξ μιάδαξ ηάεε θμνά πμο αθθάγεζ ημ πνμξ ελέηαζδ
εέια ακαγδημφκ ιζα κέα μιάδα. Γ ηάεε μιάδα μνίγεζ ιε ημ δζηυ ηδξ ηνυπμ ηζξ
έκκμζεξ πάκς ζημ πανηυκζ. Ξμ παζπκίδζ ηεθεζχκεζ υηακ μθμηθδνςεεί δ ακάθοζδ
υθςκ ηςκ εκκμζχκ. Νηυπμξ δ επζημζκςκία ηαζ ζοκενβαζία ιε υζμ ημ δοκαηυ
πενζζζυηενα παζδζά. Ξέθμξ πενκμφκ απυ υθμοξ ημοξ μζημδεζπυηεξ ηαζ ζδιεζχκμοκ
ηζξ πενζζζυηενμ απμδεηηέξ απακηήζεζξ ηαζ ηζξ ηαηαβνάθμοκ ζημκ πίκαηα,
μνίγμκηαξ ηζξ έκκμζεξ ιέζα απυ ηζξ ημζκέξ ζοκζζηχζεξ ηςκ μιάδςκ (Ηακμφζμο,
2013).
Αεξνκαρίεο κε ζαΐηεο: Ηζα άθθδ ιμνθή ηαηαζβζζιμφ ζδεχκ. Κζ ζδέεξ ή μζ θέλεζξ
πμο ηαηαβνάθμοκ πάκς ζηζξ ζαΎηεξ πεημφκ ιε ηαηεφεοκζδ ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ
ηαζ ζοιπθδνχκμκηαζ απυ ημκ απμδέηηδ ημοξ (, 2013).
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7. Νεγέο άληιεζεο εθπ/θνύ πιηθνύ
Κζ ιαεδηέξ ηαηαθεφβμοκ ιε ηαεμδήβδζδ ηςκ οπεφεοκςκ ηαεδβδηχκ ημοξ ζηζξ
ακηίζημζπεξ εκυηδηεξ ιαεδιάηςκ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ. Αζδζηυηενα
ακηθμφκ οθζηυ απυ ημ ιάεδια ηδξ Ε.Λ.Ώ., ηδξ Θεμεθθδκζηήξ Γθχζζαξ ηαζ
Ζμβμηεπκίαξ ηδξ Γ Γοικαζίμο, ηδκ Δζημνία ηδξ Γ‘ Γοικαζίμο, ηα Εαθθζηεπκζηά, ηδκ
πθδνμθμνζηή ηαζ ηα Ώββθζηά. Νδιακηζηή επίζδξ πδβή είκαζ ηα θμβμηεπκζηά ηείιεκα
πμο ανίζημκηαζ ζηδ ζπμθζηή αζαθζμεήηδ ιε έιθαζδ ημο ένβμ ηςκ κηυπζςκ
ζοββναθέςκ. Δμοθέραιε πάκς ζημ δζήβδια δ «Ηκήιδ» απυ ηδ «Ημζναία
ηαφηζζδ» ηδξ ΐεαηνίηδξ Νασαξ Ηαβνίγμο ηαζ ημ αζαθίμ: «Ηε ηα θηενά ηδξ Ροπήξ»
ηδξ ΐεαηνίηδξ Νασαξ Ηαβνίγμο
Ηζα άθθδ πδβή άκηθδζδξ οθζημφ απμηεθμφκ ένβα γςβναθζηήξ κηυπζςκ
ηαθθζηεπκχκ ηαζ εζδζηυηενα ημο Δδιήηνδ Εαηζζημβζάκκδ, ηαζκίεξ ηαζ ηαζκίεξ ιζηνμφ
ιήημοξ, εηπαζδεοηζηά videμ ιε εέιαηα ζπεηζηά. Πνδζζιμπμζήεδηε ηαζ εηπαζδεοηζηυ
οθζηυ απυ ζοκενβαγυιεκμοξ θμνείξ, υπςξ ημ Ίδνοια ηδξ ΐμοθήξ ηςκ Αθθήκςκ, ηδ
UNICEF, ηδκ UNHCR, ηδκ ΕΚΔΘ.ΝΑΛ «Μμή», ημ Δίηηομ βζα ημ εέαηνμ ζηδκ
Αηπαίδεοζδ, ημ Αανασηυ Ημοζείμ ηδξ Αθθάδαξ ηαζ ημ ΕΑΘΔ.
9. Φνξείο ζπλεξγαζίαο - επηκόξθσζε
Νοκενβαζηήηαιε ιε ημ ΕΑΘΔ ζε εέιαηα ακενςπίκςκ Δζηαζςιάηςκ, ζζυηδηαξ,
ναηζζζιμφ, λεκμθμαίαξ ηαζ δζαθμνεηζηυηδηαξ, αίαξ ηαηά ηςκ βοκαζηχκ. Ηέθδ ημο
Λακεθθδκίμο Δζηηφμο βζα ημ εέαηνμ ζηδκ Αηπαίδεοζδ ιφδζακ ηα παζδζά ηαζ ειάξ
ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ζε εέιαηα πνμζθφβςκ ηαζ ηεπκζηχκ αζςιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ.
Αηπαζδεοηζημί ηαζ ιαεδηέξ επζιμνθςεήηαιε απυ ηδκ ΕΚΔΘ.ΝΑΛ «Μμή» ζε εέιαηα
Δζεεκχκ ζοιαάζεςκ ημο ΚΓΑ ζηα ακενχπζκα δζηαζχιαηα, ηα πνςηυημθθα πμο
οπμβνάθμκηαζ απυ ηα ηνάηδ βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηςκ ζοιαάζεςκ, ημοξ ηακυκεξ
θεζημονβίαξ ηςκ επζηνμπχκ, ημκ ηνυπμ ζογήηδζδξ ηαζ ηδ θήρδ ηςκ απμθάζεςκ
(Model United Nationξ). Απίζδξ μζ ιαεδηέξ παναημθμφεδζακ ημ εηπαζδεοηζηυ
πνυβναιια: «Ξμ ανπείμ πάεζ ζηδ ΐμοθή» ηαηά ηδ δζάνηεζα δζδαηηζηήξ επίζηερδξ
ζημ ΓΏΕ Ώβζάξ ηαζ επζζηέθεδηακ ηδκ ΐμοθή ηςκ Αθθήκςκ.
10. Δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο- εζεινληηζκνύ
ξ επζζηέβαζµα υθςκ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ, μζ ιαεδηέξ πέναζακ ζε δνάζεζξ
εκενβμφξ πμθζηεζυηδηαξ, δδθαδή ζε δνάζεζξ εεεθμκηζζιμφ ηαζ αθθδθεββφδξ
ηάκμκηαξ ηδ εεςνία πνάλδ. Αζδζηυηενα οθμπμζήεδηακ μζ παναηάης δνάζεζξ
εεεθμκηζζιμφ, πμο αθμνμφκ ακηίζημζπα Ώκενχπζκα Δζηαζχιαηα: Γλέξγεηα 1:
«Ξνμθή βζα υθμοξ». Λνυηεζηαζ βζα δδιζμονβία Ξνάπεγαξ ηνμθίιςκ ιαηνάξ
δζάνηεζαξ. [Δζηαίςια ζηδκ Ξνμθή ηαζ Δζηαίςια ζηδ Βςή]. Γλέξγεηα 2: «,ηζ
πενζζζεφεζ, …. Πνδζζιεφεζ». Λνυηεζηαζ βζα ζοθθμβή αζαθίςκ (θμβμηεπκζηά, ζπμθζηά),
νμφπςκ ηαζ παζπκζδζχκ πμο δε πνεζάγμκηαζ ηα παζδζά ζαξ ηαζ ανίζημκηαζ ζε ηαθή
ηαηάζηαζδ. [Δζηαίςια ζηδκ Αηπαίδεοζδ, Δζηαίςια ζηδκ πμζυηδηα γςήξ, Δζηαίςια
ημο παζδζμφ ζημ παζπκίδζ]. Γλέξγεηα 3: «Φοηεφς – Φνμκηίγς – Φοθάζζς»,
θμοθμφδζα ζημκ αφθεζμ πχνμ ημο ζπμθείμο. [Δζηαίςµα ζε ηαεανυ πενζαάθθμκ].
Γλέξγεηα 4: «Φνμκηίγς ηαζ Θμζάγμιαζ ημ ζπμθείμ µμο». Δναζηδνζυηδηεξ
πνμζθμνάξ πμο αθμνμφκ ηδκ ηαεανζυηδηα ηαζ ημκ ηαθθςπζζιυ ηδξ ηάλδξ ηαζ ημο
πνμαφθζμο πχνμο. [Δζηαίςµα ζε ηαεανυ πενζαάθθμκ]. Γλέξγεηα 5: «Δςνίγς
θάνιαηα … Νχγς γςέξ». Νοθθμβή θανιάηςκ [Δζηαίςµα ζηδκ Οβεία]. Γλέξγεηα 6:

763

«Ώθοζίδα γςήξ – Δεζιμί αίιαημξ». Δναζηδνζυηδηα εεεθμκηζηήξ αζιμδμζίαξ πμο
έβζκε ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο µαξ ηαζ αθμνμφζε µυκμ εκήθζηεξ (βμκείξ, ηαεδβδηέξ,
ηάημζημζ βεζημκζάξ η.α.).
Έπεζηα απυ ζογήηδζδ µε ημοξ µιαεδηέξ ημο 15/µεθμοξ ημο Ηαεδηζημφ
Νοιαμοθίμο απμθαζίζηδηε μζ απμδέηηεξ ηςκ εκενβεζχκ κα είκαζ μζημβέκεζεξ
ζοιιαεδηχκ ή ηαζ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ ημο ζπμθείμο πμο έπμοκ άιεζδ ακάβηδ
αμήεεζαξ, ημ Εμζκςκζηυ Δαηνείμ ηδξ πυθδξ µαξ, μζ Ακενβμί Λμθίηεξ, ημ
Κνθακμηνμθείμ ή άθθμζ θμνείξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ βζα ημ παζδζά.
Κζ δνάζεζξ ζηδνίπηδηακ απυ ημοξ βμκείξ ηςκ ιαεδηχκ ιαξ ηαζ απυ ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ. Ξδκ εειαηζηή εαδμιάδα 375 παζδζά ηζκδημπμζήεδηακ, κα αθθάλμοκ
ημ ζπμθείμ ηαζ ηδκ ιζηνή ημοξ ημζκυηδηα. Δδιζμφνβδζακ αθοζίδα πενζχκ ηαζ
έδςζακ πνχια ηαζ θάιρδ ζημ ζπμθείμ. Βςβνάθζζακ ηα 30 δζηαζχιαηα ηαζ
πέηαλακ ιπαθυκζα ιε ζοκεήιαηα ηαηά ημο ιίζμοξ. Ακχεδηε ιεβάθμξ ανζειυξ
ζοκαδένθςκ ζε ημζκέξ δνάζεζξ.
Αμηνιόγεζε
Ξα παζδζά αβάπδζακ ηα ενβαζηήνζα. Ώβάπδζακ ημ ιάεδια, βζαηί ήηακ έκα ιάεδια
…αθθζχξ, βζαηί παζνυκημοζακ, έπαζγακ, δζάααγακ, πυνεοακ, γςβνάθζγακ,
επζιμνθχκμκηακ, βζαηί ήηακ ημκηά ζηα εκδζαθένμκηά ημοξ ηαζ ζηδ ζθαίνα ηςκ
ημζκςκζηχκ πνμαθδιάηςκ ηαζ ηςκ ειπεζνζχκ ημοξ. Γζαηί άθθαλακ μζ νυθμζ,
επακαπνμζδζμνίζηδηακ μζ ζπέζεζξ. Εονίςξ βζαηί πςνμφζε υθεξ ηζξ εοθοΎεξ ημοξ
(βθςζζζηή, πςνζηή, ηζκαζζεδηζηή, ιμοζζηή εκδμπνμζςπζηή η.ά.). Γζαηί ειείξ μζ
δάζηαθμζ αθέπαιε ιέζα απυ ηα ιάηζα ηςκ παζδζχκ, ηζ εηείκα ιπμνμφζακ κα έπμοκ
εθεφεενα ιάηζα, πένζα, πυδζα, αοηζά ηαζ θάνοββα (Εθεάκεμοξ–Λαπαδδιδηνίμο,
1952).
Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
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ηεπκζηέξ. Έκα πναηηζηυ αμήεδια βζα ειροπςηέξ εεαηνζηχκ μιάδςκ ηαζ
εηπαζδεοηζημφξ. Ώεήκα: Ηεηαίπιζμ.
Δαημπμφθμο, Ώ. (2008). Αηπαζδεοηζηή αθθαβή- Ηεηαννφειζζδ - Εαζκμημιία, ζημ Ώ.
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Μάπηδξ, Θ. (2006) Γ δζαπείνζζδ ηδξ ηαζκμημιίαξ απυ ηδ ζπμθζηή δβεζία, ζημ
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ
Γξγαζηήξην:3
«Όηαλ νη Νίλαθεο ηνπ Δεκήηξε Ηαηζηθνγηάλλε …»
Φύιιν εξγαζίαο 1: Ννιηηηθνί θξαηνύκελνη
Γ ζοιιαεήηνζά ζαξ είκαζ πμθφ ζηεκμπςνδιέκδ. Κ ηαεδβδηήξ ημο πνυηγεηη έδςζε
ζηδκ μιάδα ηδξ έκα ακηίβναθμ εκυξ πίκαηα γςβναθζηήξ πμο εα έπνεπε κα
ιεθεηήζμοκ, κα πενζβνάρμοκ ηαζ κα αθδβδεμφκ ιζα πθαζηή ζζημνία. Αηείκδ
ακέθααε κα πάνεζ ημ ένβμ ζπίηζ ηδξ, υπμο εα ιαγεφμκηακ υθμζ, βζα κα ηάκμοκ ηδκ
ενβαζία. Κ ιζηνυξ ηδξ αδενθυξ υιςξ έζηζζε ημ ακηίβναθμ ηαζ ηδξ άθδζε ημ ιζζυ.
Νημ άθθμ ιζζυ υιςξ οπήνπε βναιιέκμ ημ υκμια ημο γςβνάθμο, μ ηίηθμξ ημο
ένβμο, δ ηεπκμηνμπία, δ ζοθθμβή ζηδκ μπμία ακήηεζ ηαζ μζ θεπημιενείξ ζδιεζχζεζξ
βζα ηδκ ενβαζία. Ηπμνμφιε κα ηδ αμδεήζμοιε κα ζοιπθδνχζεζ ηδκ εζηυκα ηαζ κα
ηαζ κα ανεζ ηζξ απαναίηδηεξ πθδνμθμνίεξ, χζηε κα ιδκ εηηεεεί ζημοξ ζοιιαεδηέξ
ηδξ
Βήκα 1ν: Ξμ 15/ιεθέξ ημο ζπμθείμο μνβάκςζε ιζα έηεεζδ γςβναθζηήξ ιε
ακηίβναθα κηυπζςκ γςβνάθςκ ιε εέια: «Εαηαπάηδζδ δζηαζςιάηςκ ημο
ακενχπμο» ηαζ ηδκ εηεέημοκ ζημ ιμοζείμ ηδξ Αεκζηήξ Ώκηίζηαζδξ πμο ανίζηεηαζ
ζημκ αφθζμ πχνμ ημο ζπμθείμο.
Βήκα 2ν: Ηπεξ ζηδκ 1δ αίεμοζα ημο ιμοζείμο. Ακηυπζζε ημκ πίκαηα. Λάνε
πνχιαηα ηαζ γςβνάθζζέ ημκ. Έπεζξ ηδκ εκαθθαηηζηή κα θηζάλεζξ ημ πάγθ πμο
οπάνπεζ ζηδκ αίεμοζα ηαζ κα ημ θςημβναθίζεζξ.
Βήκα 3ν: Φυνεζε ηα παπμφηζζα ηδξ εζημκζγυιεκδξ ηαζ πενπάηδζε ζηα ιμκμπάηζα
ηδξ γςήξ ηδξ. Ηίθδζε ζε α‘ πνυζςπμ βζα ηα δζηαζχιαηα πμο ηδξ ηαηαπάηδζακ.

Φύιιν εξγαζίαο 2: Δηθαίσκα ζηε δσή θαη ηελ εηξήλε
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Γηθόλα 1. Όηαλ ηα αληηθείκελα δξαπεηεύνπλ
Δξάζε 1ε ΐνεξ ημοξ πίκαηεξ απυ ημοξ μπμίμοξ έπμοκ δναπεηεφζεζ μζ εζηυκεξ. Εάκε
έκακ ηαηάθμβμ ιε αοημφξ ηαζ εκδιένςζε ηδκ μιάδα ζμο. Γζα πανάδεζβια: Ξμ ιπθε
θυκημ έθοβε απυ ημκ πίκαηα…
Δξάζε 2ε: Φακηάζμο ημ θυβμ βζα ημκ μπμίμ έπμοκ θφβεζ απυ ημκ πίκαηα. Νογήηδζέ
ημκ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ζμο ηαζ θηζάληε ιζα ζζημνία πμο κα ιζθά βζα ηδκ εζνήκδ
ηαζ ηδκ εθεοεενία ηςκ ακενχπςκ. Ακαθθαηηζηά ιπμνείξ κα πνδζζιμπμζήζεζξ ηα
ακηζηείιεκα πμο δναπέηεοζακ ηαζ κα θηζάλεζξ έκα δζηυ ζμο ένβμ ιε εέια: «Ξμ
δζηαίςια ηςκ ακενχπςκ κα γμοκ εζνδκζηά»









Νηυπμξ ηαζ βζα ηα δομ θφθθα ενβαζίαξ: Ξα παζδζά κα:
Ώκαβκςνίγμοκ ημοξ πίκαηεξ ημο ηαθθζηέπκδ
Εαηακμήζμοκ ηα ακενχπζκα δζηαζχιαηα
Λενζβνάθμοκ έκα εζηαζηζηυ ακηζηείιεκμ
Απζπεζνδιαημθμβμφκ
Δδιζμονβμφκ ημ δζηυ ημοξ ένβμ
Ώθδβμφκηαζ ηζξ δζηέξ ημοξ ζζημνίεξ
Οζμεεημφκ εεηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζηα ιμοζεία ηαζ ηα ένβα ηέπκδξ
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Νεξίιεςε
Ξμ αζαθίμ ηδξ Ώββεθζηήξ Δανθάζδ «Ξμ παθζυπαζδμ» πνμζθένεηαζ βζα ακάβκςζδ ζε ζπμθζηή
ηάλδ, ηαεχξ είβεζ ηα γδηήιαηα ηδξ θηχπεζαξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ πενζεςνζμπμίδζδξ,
δίκμκηαξ ηαοηυπνμκα έκα ιήκοια εθπίδαξ. Εαθθζενβεί ηδκ αβάπδ βζα ηδκ ηέπκδ ιέζα απυ
ηδκ πνμαμθή αοηήξ ςξ ιέζμο αθθαβήξ ηαζ δζελυδμο απυ ηζξ δοζπενείξ ζοκεήηεξ γςήξ. Ξμ
βεβμκυξ υηζ ααζίγεηαζ ζε πναβιαηζηή ζζημνία ηάκεζ πζμ έκημκδ ηδκ επίδναζή ημο ζημ
ακαβκςζηζηυ ημζκυ. Ξμ ζοβηεηνζιέκμ ενβαζηήνζμ ζηδνίγεηαζ ζημ δζδαηηζηυ ιμκηέθμ ηςκ
Benton- Fox βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ Ζμβμηεπκίαξ ζημ ζπμθείμ, αλζμπμζχκηαξ ηαοηυπνμκα
ηζ άθθεξ ακαβκςζηζημηεκηνζηέξ εεςνίεξ ηδξ θμβμηεπκίαξ. Νηυπμξ ημο είκαζ κα πανμοζζάζεζ
έκα πανάδεζβια αλζμπμίδζδξ θμβμηεπκζημφ αζαθίμο ζηδ ζπμθζηή ηάλδ. Κζ ζοιιεηέπμκηεξ εα
απμηηήζμοκ πναηηζηέξ βκχζεζξ βζα ημ πχξ κα δζδάλμοκ Ζμβμηεπκία, ηαθθζενβχκηαξ ηδ
Φζθακαβκςζία ζε ιαεδηέξ Δδιμηζημφ, ιέζα απυ αζςιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ
πνμζανιμζιέκεξ ιε παζβκζχδδ ηνυπμ.
Θέμεηο Ηιεηδηά: θζθακαβκςζία, παζδζηή θμβμηεπκία, ζπμθζηή ηάλδ, ακάβκςζδ, δζδαζηαθία
θμβμηεπκίαξ, παζβκζχδδξ ιάεδζδ

1.Γηζαγσγή
Νημπυξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ενβαζηδνίμο είκαζ κα πανμοζζάζεζ έκα πανάδεζβια
αλζμπμίδζδξ ημο θμβμηεπκζημφ αζαθίμο ζηδ ζπμθζηή ηάλδ. Έπεζ δμιδεεί ιε αάζδ ημ
δζδαηηζηυ ιμκηέθμ ηςκ Benton-Foxβζα ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ Ζμβμηεπκίαξ ζημ
ζπμθείμ, εκχ έπμοκ πανάθθδθα αλζμπμζδεεί ηαζ άθθεξ ακαβκςζηζημηεκηνζηέξ
εεςνίεξ ηδξ Ζμβμηεπκίαξ. Κζ δναζηδνζυηδηεξ πμο οθμπμζήεδηακ ζηδνίπεδηακ ζηδ
θζθμζμθία ηςκ αζαθίςκ «Γ βναιιαηζηή ηδξ θακηαζίαξ», ημο Ξγ. Μμκηάνζ (2003) ηαζ
«1001 δναζηδνζυηδηεξ βζα κα αβαπήζς ημ αζαθίμ», ημο Φ. Ηπναζέν (2014).
Ώθμνιή βζα ηδ δδιζμονβία ημο ενβαζηδνίμο αοημφ ζηάεδηε δ πεπμίεδζδ υηζ
δ Ζμβμηεπκία μθείθεζ κα έπεζ ηεκηνζηή εέζδ ζημ Ώκαθοηζηυ Λνυβναιια ηδξ
Λνςημαάειζαξ Αηπαίδεοζδξ, ηαεχξ πνμαάθθεζ ηαζ είβεζ θαζκυιεκα ηαζ
ηαηαζηάζεζξ πμο αθμνμφκ ημζκςκζηά ζφκμθα, αθθά ηαζ ημ ηάεε παζδί- ακαβκχζηδ
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λεπςνζζηά. Νηυπμξ ηςκ Λνμβναιιάηςκ Φζθακαβκςζίαξ εα πνέπεζ κα είκαζ ημ κα
πνμ(ζ)ηαθεί ημκ ιαεδηή, ιέζα απυ παζβκζχδεζξ δναζηδνζυηδηεξ, κα ακμίλεζ έκα
δζάθμβμ ιε ημ ηείιεκμ, κα επζημζκςκήζεζ ιε ηα πνυζςπα ηαζ κα αζχζεζ ηα δνχιεκα
ηδξ αθήβδζδξ, κα ιπμνέζεζ κα δζααάζεζ ηζξ «ζηέρεζξ ημο Άθθμο, κα ακηαθθάλεζ ηδκ
οπμηεζιεκζηυηδηά ημο ιε εηείκδ εκυξ Άθθμο» (Εαηζίηδ - Γηίααθμο, 2007:214).
Ξμ αζαθίμ ηδξ Ώββεθζηήξ Δανθάζδ «Ξμ παθζυπαζδμ», πμο επζθέπεδηε βζα ημοξ
ζημπμφξ ημο ενβαζηδνίμο, πνμζθένεηαζ βζα ακάβκςζδ ζε ζπμθζηή ηάλδ, ηαεχξ
είβεζ ηα γδηήιαηα ηδξ θηχπεζαξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ πενζεςνζμπμίδζδξ, δίκμκηαξ
ηαοηυπνμκα έκα ιήκοια εθπίδαξ. Εαθθζενβεί ηδκ αβάπδ βζα ηδκ ηέπκδ ιέζα απυ
ηδκ πνμαμθή αοηήξ ςξ ιέζμο αθθαβήξ ηαζ δζελυδμο απυ ηζξ δοζπενείξ ζοκεήηεξ
γςήξ.
«Γ ζοκμιζθία ιε ημ ηείιεκμ δεκ βκςνίγεζ ζημκ ιαεδηή ιυκμ ηζξ δοκαηυηδηεξ
ηδξ βθχζζαξ, μφηε ηα υνζα ηδξ θακηαζίαξ ηαζ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ. Ξμκ ηάκεζ
ζοιιέημπμ ζε έκακ ηυζιμ ζδεχκ ηαζ αλζχκ παβηυζιζςκ, ημκ ηάκεζ βκχζηδ
πμζηίθςκ ακενχπζκςκ παναηηήνςκ, ημκ ιαβεφεζ ιε ηδ θμβμηεπκζηυηδηα ημο
φθμοξ» (Εαηζίηδ - Γηίααθμο, 2007: 221).









2. Νεξηγξαθή Νξνγξάκκαηνο Φηιαλαγλσζίαο
2.1. Οθνπφο θαη ζηφρνη ηνπ Νξνγξάκκαηνο
Νημπυξ ημο πνμβνάιιαημξ είκαζ δ ηαθθζένβεζα ηδξ θζθακαβκςζίαξ.
Απζιένμοξ ζηυπμζ:
Εμζκςκζηή εοαζζεδημπμίδζδ.
Εμζκςκζηυξ πνμαθδιαηζζιυξ.
Εαθθζένβεζα εκζοκαίζεδζδξ.
Εαηακυδζδ εηθναζηζηήξ δφκαιδξ ηδξ ηέπκδξ (ιμοζζηή, γςβναθζηή, εέαηνμ).
Ώκάπηολδ βθςζζζηήξ ζηακυηδηαξ,
Δέζζιμ μιάδαξ, ζοκενβαζία ηαζ αθθδθεπίδναζδ.
Αιπθμηή υθςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο πνμβνάιιαημξ.
2.2. Ρινπνίεζε
Δναζηδνζυηδηεξ βζα ηδ βκςνζιία ηδξ μιάδαξ
Δξαζηεξηόηεηα Ζ. Λνζκ απυ ηδκ είζμδμ ηδξ μιάδαξ ζημ πχνμ μζ ειροπχηνζεξ
έπμοκ ημπμεεηήζεζ ζε ηοηθζηή δζάηαλδ πθήεμξ θςημβναθζχκ ηαζ ηανη πμζηάθ. Κζ
εζηυκεξ ακαπανζζημφκ ημπία ηαζ πνυζςπα απυ ηδ Ζαηζκζηή Ώιενζηή, ιε ζημπυ ημκ
πνμσδεαζιυ ηδξ μιάδαξ βζα ημκ ηυπμ ελέθζλδξ ηδξ ζζημνίαξ. Κζ ζοιιεηέπμκηεξ
ζπδιαηίγμοκ έκακ ηφηθμ βφνς απυ αοηέξ ηαζ ημοξ γδηείηαζ κα αθζενχζμοκ ηάπμζμ
πνυκμ πνμηεζιέκμο κα ηζξ δμοκ υθεξ ηαζ κα επζθέλμοκ ιία απυ αοηέξ, εηείκδκ πμο
ημοξ εηθνάγεζ πενζζζυηενμ. Νηδ ζοκέπεζα ηάεε ιέθμξ ηδξ μιάδαξ ζοζηήκεηαζ,
δείπκεζ ηδ θςημβναθία πμο επέθελε, ελδβεί ημοξ θυβμοξ ηαζ ιμζνάγεηαζ ηάηζ βζα ημκ
εαοηυ ημο.
Δξαζηεξηόηεηα ΖΖ. Πςνζζιυξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζε 5 μιάδεξ.
Δναζηδνζυηδηεξ πνζκ απυ ηδκ ακάβκςζδ
Δξαζηεξηόηεηα Ζ. Ημζνάγμοιε ηυθθεξ Ώ4 ζηζξ μιάδεξ ηαζ γδηάιε απυ ηα ιέθδ κα
δδιζμονβήζμοκ αηνμζηζπίδεξ ιε ηδ θέλδ «ΛΏΖΔΚΛΏΔΔΚ». Δζεοηνζκίγμοιε υηζ μζ
θέλεζξ δεκ πνεζάγεηαζ κα ζπεηίγμκηαζ είηε ιεηαλφ ημοξ είηε ιε ηδκ ανπζηή θέλδ. Νηδ
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ζοκέπεζα δ ηάεε μιάδα ηαθείηαζ κα δδιζμονβήζεζ ιζα ζζημνία ιε ηζξ θέλεζξ πμο
ζδιείςζε ηαζ κα ηδκ πανμοζζάζεζ.
Δξαζηεξηόηεηα ΖΖ. Ημζνάγμοιε ζε ηάεε μιάδα ημιιάηζα παγθ, ηα μπμία
ζοκεέημοκ εζηυκεξ ημο αζαθίμο. Γ ηάεε μιάδα, αθμφ μθμηθδνχζεζ ημ παγθ,
ημπμεεηεί ηδ ζπδιαηζζιέκδ εζηυκα ζημ ηέκηνμ ημο ηφηθμο. Ώθμφ ηζξ
παναηδνήζμοκ, μζ μιάδεξ δζαηοπχκμοκ οπμεέζεζξ βζα ηδκ πθμηή ηδξ ζζημνίαξ.
Δναζηδνζυηδηεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακάβκςζδξ
Ακχ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ ή ζε θέζπδ ακάβκςζδξ ιπμνεί κα αθζενςεεί πνυκμξ βζα ηδκ
ακάβκςζδ μθυηθδνμο ημο ηεζιέκμο, ηάηζ ηέημζμ δεκ ήηακ δοκαηυ ζημ πθαίζζμ εκυξ
ενβαζηδνίμο. ξ εη ημφημο, έβζκε επζθμβή απμζπαζιάηςκ απυ ηα ααζζηά
επεζζυδζα ηδξ ζζημνίαξ.
Δξαζηεξηόηεηα Ζ. Δίκεηαζ ζηδκ ηάεε μιάδα απυ έκα απυζπαζια- επεζζυδζμ ημο
αζαθίμο. Ηεηά ηδκ ακάβκςζδ δ μιάδα ηαθείηαζ κα επελενβαζηεί ημ ηείιεκμ
πνμηεζιέκμο κα ημ πανμοζζάζεζ ζημκ ηφηθμ πνδζζιμπμζχκηαξ έκα απυ ηα
αηυθμοεα εηθναζηζηά ιέζα: εέαηνμ, πακημιίια, γςβναθζηή, ηναβμφδζ, η.θπ..
Οπδήηεζε. Ώημθμοεεί ζφκημιδ ακαδζήβδζδ ηδξ ζζημνίαξ απυ έκα ιέθμξ ηδξ ηάεε
μιάδαξ ηαεχξ ηαζ ζογήηδζδ ζηδκ μθμιέθεζα ιε ζημπυ ηδκ ακάδεζλδ ηςκ
ζοκαζζεδιάηςκ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μιαδζηήξ ενβαζίαξ.
Δζαηοπχκμκηαζ ενςηήζεζξ υπςξ: «Λχξ κζχζαηε ζηδ δμοθεζά πμο ηάκαηε ιε ηδκ
μιάδα ζαξ;», «Γζαηί επζθέλαηε αοηυκ ημκ ηνυπμ;», «Νε ζπέζδ ιε ημκ ααζζηυ ήνςα
ηδξ ζζημνίαξ, ζαξ πνμαθδιάηζζε ηάηζ;».
Δξαζηεξηόηεηα ΖΖ. Κζ μιάδεξ ηαθμφκηαζ κα θακηαζημφκ ηδ ζοκέπεζα ηδξ ζζημνίαξ
ηαζ κα ηδκ ηαηαβνάρμοκ ζε ιζα ηυθθα Ώ4. Κζ ειροπχηνζεξ ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ
ηδ δζαδζηαζία ιε ηαηεοεοκηήνζεξ ενςηήζεζξ («Ξζ πζζηεφεηε υηζ ιπμνεί κα έβζκε ζηδ
ζοκέπεζα;», «Λμφ κμιίγεηε υηζ εα ήηακ μ ήνςαξ 10 πνυκζα ιεηά;»). Κζ ζζημνίεξ
πανμοζζάγμκηαζ ζηδκ μθμιέθεζα.
Δναζηδνζυηδηεξ ιεηά ηδκ ακάβκςζδ
Οπδήηεζε- Ιεηάβαζε. Λνζκ απυ ηδκ επυιεκδ δναζηδνζυηδηα, ζογδηάιε ιε ηδκ
μιάδα βζα ημκ ήνςα ηδξ ζζημνίαξ. Ακδεζηηζηά εέημοιε ηζξ ενςηήζεζξ: «Ξζ πζζηεφεηε
υηζ ιπμνεί κα ημκ χεδζε κα ιπεζ ζηδ ζοιιμνία;», «Λζζηεφεηε υηζ οπάνπμοκ ζηδ
πχνα ιαξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ πμο ανίζημκηαζ ζημ πενζεχνζμ;», «Έπεηε ζοκενβαζηεί
ιαγί ημοξ;».
Δξαζηεξηόηεηα Ζ (Ηνηλσληθή Νπξακίδα). Νημ ζδιείμ αοηυ μζ ζοιιεηέπμκηεξ
επζζηνέθμοκ ζηδκ ανπζηή, εκζαία μιάδα ηαζ ζηέημκηαζ ζε ιζα εοεεία βναιιή. Κζ
ειροπχηνζεξ ιμζνάγμοκ ηοπαία ζημκ ηαεέκα ιζα απυ ηζξ παναηάης ηανηέθεξηαοηυηδηεξ:
Αθμπθζζηήξ, Γζαηνυξ, ΐμοθεοηήξ, Νηέθεπμξ επζπεζνήζεςκ (βοκαίηα), Απζηοπδιέκμξ
επζπεζνδιαηίαξ, Εμιιχηνζα (απυ ηδ ΐμοθβανία), Δάζηαθμξ, Νεναζηυνμξ (απυ ηδκ
Αθθάδα), Δδζμηηήηδξ ηαθεηένζαξ, Εμιιχηνζα (απυ ηδκ Αθθάδα), Κζημδυιμξ (απυ ηδκ
Λμθςκία), Νεναζηυνμξ (απυ ηδκ Ώθαακία), Άκενβμξ, Κζημδυιμξ (απυ ηδκ Αθθάδα),
Ώκφπακηνδ ιδηένα, Ώκήθζημξ Μμιά, Ώπμθοθαηζζιέκμξ, Άζηεβμξ, Ξμλζημιακήξ,
Ηεηακάζηδξ/ Λνυζθοβαξ (πςνίξ πανηζά).
Αλδβμφιε ζηδκ μιάδα πςξ βζα ηδ δναζηδνζυηδηα αοηή δ ηαοηυηδηα πμο ημοξ έπεζ
δμεεί είκαζ μ νυθμξ ημοξ. Ξμοξ εκδιενχκμοιε πςξ ζηδ ζοκέπεζα εα αημφζμοκ
μνζζιέκεξ ενςηήζεζξ-δδθχζεζξ ηαζ ακ εεςνμφκ υηζ δ απυηνζζή ημοξ είκαζ εεηζηή,
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κα ηάκμοκ έκα αήια ιπνμζηά. Νε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ αοηήξ, μζ
«παναηηήνεξ»
εα
πνέπεζ
κα
παναιέκμοκ
ηνοθμί.
Ακδεζηηζηά, μζ ενςηήζεζξ πμο ιπμνμφκ κα βίκμοκ είκαζ:
ΑΜΞΓΝΑΔΝ/ΔΓΖΝΑΔΝ:
Ώζζεάκμιαζ απμδεηηυξ απυ ηδκ ημζκςκία.
Δέπμιαζ πνμκμιζαηή ιεηαπείνζζδ θυβς ημο θφθμο ιμο.
Αίκαζ εφημθμ βζα ειέκα κα ανς δμοθεζά, ακ πνεζαζηεί.
ΐβάγς ανηεηά θεθηά βζα ημκ αζμπμνζζιυ ιμο.
ΐβάγς ανηεηά θεθηά βζα κα πάς δζαημπέξ ζημ ελςηενζηυ.
Ώζζεάκμιαζ αζζζμδμλία βζα ημ ιέθθμκ ιμο.
Έπς πνυζααζδ ζε πμθζηζζηζηέξ εηδδθχζεζξ.
Έπς δζηαίςια ρήθμο.
Έπς πζεακυηδηεξ κα εηθεβχ ζε ηάπμζμ ημζκμαμοθεοηζηυ αλίςια (π.π.
πνςεοπμονβυξ).
Έπς έκα αζθαθέξ ιένμξ κα ημζιδεχ ημ ανάδο.
Λζζηεφς υηζ δεκ εα πνμέααζκα ζε παναααηζηέξ πνάλεζξ.
Οπδήηεζε. Βδηάιε απυ ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ κα παναηδνήζμοκ ηδ δζάηαλδ πμο έπεζ
δζαιμνθςεεί ζημ πχνμ ηαζ κα δζαηοπχζμοκ ηζξ οπμεέζεζξ ημοξ βζα ηδκ αζηία. Νηδ
ζοκέπεζα μζ ζοιιεηέπμκηεξ ηαθμφκηαζ κα απμηαθφρμοκ ηζξ ηαοηυηδηέξ ημοξ ηαζ κα
ακαθένμοκ ημοξ θυβμοξ πμο ανίζημκηαζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ εέζδ ηδξ ποναιίδαξ.
Δξαζηεξηόηεηα ΖΖ. Ημζνάγμοιε ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ απυ έκα πεζνμπμίδημ
ιμοζζηυ υνβακμ (ζηδ ζπμθζηή ηάλδ ιπμνεί κα αθζενςεεί πνυκμξ ηαζ βζα ηδκ
ηαηαζηεοή ηςκ μνβάκςκ) ηαζ ημοξ γδηάιε κα εηθνάζμοκ ηα ζοκαζζεήιαηα πμο
αίςζακ ζημ νυθμ ημοξ ιέζα απυ ηδ ιμοζζηή, ηδ θςκή ηαζ ημοξ ήπμοξ ημο ζχιαηυξ
ημοξ.
Οπδήηεζε- Ηιείζηκν Δξαζηεξηόηεηαο. Μςηάιε ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ κα
πανμοζζάζμοκ ηαζ θεηηζηά ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ απυ ηδ δναζηδνζυηδηα ηαζ κα
ελδβήζμοκ ημοξ θυβμοξ πμο επέθελακ κα εηθναζημφκ ιε ημκ ηνυπμ πμο ημ έηακακ.
Ακδεζηηζηέξ ενςηήζεζξ πμο ιπμνμφκ κα βίκμοκ είκαζ: «Λχξ κζχζαηε ζε αοηυκ ημκ
νυθμ;», «Ξζ ζαξ έηακε κα «ζοκεέζεηε» αοηή ηδ ιμοζζηή;». Ηε ημ ηέθμξ ηδξ
ζογήηδζδξ, αθζενχκμοιε θίβμ πνυκμ βζα κα αβμοκ μζ ζοιιεηέπμκηεξ απυ ημ νυθμ
ημοξ (ηζκάγμοιε πένζα, πυδζα, η.θπ.) ηαζ κα επζζηνέρμοκ ζημκ ηφηθμ.
Ώλζμθυβδζδ πνμβνάιιαημξ
Δξαζηεξηόηεηα Ζ. Πςνίγμοιε ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζε δφμ μιάδεξ ηαζ ημοξ
ιμζνάγμοιε ηάνηεξ taboo. Ακδεζηηζηά μζ θέλεζξ πνμξ πενζβναθή πμο ιπμνμφκ κα
πνδζζιμπμζδεμφκ είκαζ: έκηαλδ, αθθδθεββφδ, ηαοηυηδηα, ζηέβδ, εηπαίδεοζδ,
εοηοπία, ηνμθή, ιμοζζηή, αζμθί, μνπήζηνα, παναααηζηυηδηα, εθίρδ, θηχπεζα, πείκα,
ηίκδοκμξ, θααέθα, πζζηυθζ, ζοιιμνία, εηθμαζζιυξ, απμηθεζζιυξ.
Ώημθμοεμφιε ημοξ ηακυκεξ ημο βκςζημφ παζπκζδζμφ ηαζ ιυθζξ μθμηθδνςεεί
ζογδηάιε ιε ηδκ μιάδα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ζοκδέεηαζ ημ παζπκίδζ ιε ηδκ
ζζημνία ημο αζαθίμο.
Δξαζηεξηόηεηα ΖΖ. Έπμοιε ζπεδζάζεζ ζε πανηί ημο ιέηνμο έκα αζμθί ηαζ ημ
απθχκμοιε ζημ ηέκηνμ ημο ηφηθμο. Βδηάιε απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ κα
ζδιεζχζμοκ ζημ αζμθί ημ ιήκοια πμο ημοξ πέναζε ημ αζαθίμ ή ηζ εα επέθεβακ μζ
ίδζμζ κα πμοκ ιέζα απυ αοηυ.
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Γηθόλα 5. Πανηί Ώ3- Ώλζμθυβδζδ ενβαζηδνίμο
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Νεξίιεςε
Γ Λενζααθθμκηζηή Αηπαίδεοζδ θεζημονβεί ζοιπθδνςιαηζηά ιε ηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα
πμο δζδάζημκηαζ ζηα ζπμθεία ηαζ έπεζ ςξ ζηυπμ κα αμδεήζεζ ημοξ ιαεδηέξ κα ζοκδέζμοκ
ηδ ζπμθζηή βκχζδ ιε ημ θοζζηυ, ημζκςκζηυ ηαζ πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ ηαζ έηζζ κα
εθανιυζμοκ ζηδκ ηαεδιενζκή πναβιαηζηυηδηά ημοξ ηδ βκχζδ πμο μζημδμιμφκ ζημ
πθαίζζμ ηδξ ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ. Δίκεηαζ έηζζ δ δοκαηυηδηα εκαζπυθδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ιε
πενζααθθμκηζηά εέιαηα ή πνμαθήιαηα, ηα μπμία δ ακενςπυηδηα ηαθείηαζ κα
ακηζιεηςπίζεζ ζήιενα πενζζζυηενμ απυ ηάεε άθθδ επμπή. Έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα
πνμαθήιαηα ηδξ ακενςπυηδηαξ είκαζ δ εκενβεζαηή ηνίζδ πμο μθείθεηαζ ζηδ πνήζδ ιδ
Ώκακεχζζιςκ Λδβχκ Ακένβεζαξ (Ώ.Λ.Α). Ζαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα παναπάκς ημ Εέκηνμ
Λενζααθθμκηζηήξ Αηπαίδεοζδξ (ΕΛΑ) Λενημοθίμο-Ξνζηηαίςκ ςξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ ιδ
ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ, ακ ηαζ έπεζ ιζα μνβακςιέκδ δμιή, πνμπχνδζε ζηδ δδιζμονβία
ενβαζηδνίμο Ώ.Λ.Α. ιε εειαηζημφξ άλμκεξ ηδκ δθζαηή εκένβεζα, ηδκ αζμθζηή εκένβεζα, ηδκ
οδνμδθεηηνζηή εκένβεζα, ηδ αζμιάγα ηαζ ηδκ ηορέθδ οδνμβυκμο. Γζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ
παναπάκς ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ αημθμοεήεδηε δ επμζημδμιζζηζηή ιέεμδμξ
δζδαζηαθίαξ ζηδκ μπμία πενζθαιαάκμκηαζ ηα ζηάδζα ημο πνμζακαημθζζιμφ, ηδξ ακάδεζλδξ,
ηδξ ακαδυιδζδξ ηαζ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ ζδεχκ ηαεχξ ηαζ ηδξ ακαζηυπδζδξ ηςκ κέςκ
ζδεχκ. Γζα ηάεε ζηάδζμ ηαζ εειαηζηυ άλμκα ζπεδζάζηδηακ ακηίζημζπα θφθθα ενβαζίαξ
δίκμκηαξ ηδκ δοκαηυηδηα ζημοξ ιαεδηέξ κα ειπεδχζμοκ ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ.

774

Θέμεηο θιεηδηά: πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ, ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ, ενβαζηδνζαηέξ
αζηήζεζξ, επμζημδμιζζηζηή ιέεμδμξ.

1. Γηζαγσγή
Γ εκένβεζα απμηέθεζε ηαζ απμηεθεί ημκ ηζκδηήνζμ ιμπθυ ηάεε ακενχπζκδξ
δναζηδνζυηδηαξ. Ώνπζηά, μ άκενςπμξ πνδζζιμπμίδζε ηδκ εκένβεζα απυ ηδκ ηαφζδ
ημο ηάναμοκμο ηαζ ημο πεηνεθαίμο. ιςξ ζηα ιέζα ημο 20μο αζχκα, έκαξ κέμξ
ηνυπμξ παναβςβήξ εκένβεζαξ ήνεε κα δδιζμονβήζεζ εθπίδεξ βζα νζγζηή επίθοζδ ημο
παβημζιίμο εκενβεζαημφ πνμαθήιαημξ, δ πονδκζηή εκένβεζα.
Ξα αηοπήιαηα πμο έβζκακ ζημοξ πονδκζημφξ ζηαειμφξ ημο Three Mile Island
ηδξ Λεκζοθαάκζα ημ 1979 ηαζ ημο Ξζένκμιπζθ ηδξ Κοηνακίαξ ημ 1986 (Kinley, 2006),
ηαεχξ ηαζ ηδξ Φμοημοζίια ημ 2011 ήθεακ κα επζαεααζχζμοκ, πςνίξ πενζεχνζα
αιθζζαήηδζδξ, ηδκ αδοκαιία ιαξ κα δζαζθαθίζμοιε ηδκ εθεβπυιεκδ παναβςβή
ηδξ πονδκζηήξ εκένβεζαξ.
Νηδ ζδιενζκή επμπή, υθμ ηαζ πενζζζυηενμ βίκεηαζ ακηζθδπηή δ ζηνμθή απυ
ηζξ παναδμζζαηέξ ιμνθέξ εκένβεζαξ, υπςξ ημ πεηνέθαζμ, ζε άθθεξ ιμνθέξ
εκένβεζαξ. Κ ααζζηυξ θυβμξ αοηήξ ηδξ ζηνμθήξ είκαζ υηζ μ άκενςπμξ
ζοκεζδδημπμίδζε υηζ ηυζμ ημ πεηνέθαζμ υζμ ηαζ ηα άθθα μνοηηά ηαφζζια ηάπμηε
εα ηεθεζχζμοκ (Howden, 2007). Ξμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ημ μονάκζμ, πμο ηνμθμδμηεί
ημοξ πονδκζημφξ ζηαειμφξ παναβςβήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ.
Νήιενα ημ πεηνέθαζμ είκαζ δ κμφιενμ έκα πδβή εκένβεζαξ παβημζιίςξ ηαζ
ακαιέκεηαζ κα παναιείκεζ έηζζ ζηα πνμζεπή έηδ. Ξα επυιεκα 50 πνυκζα, ζφιθςκα
ιε ηζξ πνμαθέρεζξ δζεεκχκ εκενβεζαηχκ ηέκηνςκ, μζ εκενβεζαηέξ ακάβηεξ ζε
παβηυζιζα ηθίιαηα εα αολδεμφκ δφμ ηαζ ηνεζξ θμνέξ αηυιδ ηαζ δεκ οπάνπεζ
αιθζαμθία υηζ δ γήηδζδ οδνμβμκακενάηςκ (πεηνεθαίμο ηαζ θοζζημφ αενίμο) εα
ζοκεπίζεζ κα αολάκεηαζ βζα ηα επυιεκα 20 πνυκζα (Φςηζακμφ, 2004). Γ ακδζοπία
πμο έπεζ ηαηαθάαεζ ηα εονςπασηά ηνάηδ είκαζ δζηαζμθμβδιέκδ, αθμφ έςξ ηχνα
δζαπεζνίγμκηακ αοηυ ημ πνυαθδια ιε αναποπνυεεζιμ μνίγμκηα, ιε απμηέθεζια κα
αολάκεηαζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ δ ελάνηδζή ιαξ απυ έκα θοζζηυ πυνμ, ημο
μπμίμο δ παναβςβή εα αημθμοεήζεζ θείκμοζα πμνεία. Γ μθμέκα ιεβαθφηενδ
ελάνηδζδ απυ ημ πεηνέθαζμ εα μδδβήζεζ ζηδκ μζημθμβζηή ηαζ μζημκμιζηή
ηαηάννεοζδ. πςξ βκςνίγμοιε, ηα πνμσυκηα ηδξ ηαφζδξ ημο πεηνεθαίμο
ζοιαάθθμοκ ζδιακηζηά ζημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο (Latake et al., 2015), εκχ
ζδιακηζηέξ είκαζ ηαζ μζ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία ηςκ ακενχπςκ (Hansen et al., 2009).
Γ μζημκμιζηή ηαηάννεοζδ εα είκαζ δ ζοκέπεζα ηδξ αφλδζδξ ηςκ ηζιχκ ηδξ
εκένβεζαξ, ηυζμ ζηδκ παβηυζιζα υζμ ηαζ ζηζξ εεκζηέξ μζημκμιίεξ. Ώπυ ηδκ άθθδ
πθεονά, άνπζζακ κα επζαεααζχκμκηαζ επζζηδιμκζηά μζ πνμαθέρεζξ βζα ζδιακηζηέξ
επζαανοκηζηέξ ζοκέπεζεξ ζημ μζημζφζηδια (θαζκυιεκμ εενιμηδπίμο), ελαζηίαξ
ηονίςξ ηδξ ιαγζηήξ πνήζδξ ημο πεηνεθαίμο.
Γ παναπάκς ακενςπζζηζηή ηνίζδ ιπμνεί κα θοεεί ιε άιεζδ ή έιιεζδ πνήζδ
ηδξ εκένβεζαξ πμο μκμιάγεηαζ «ήπζα ιμνθή εκένβεζαξ». Κζ ήπζεξ ιμνθέξ εκένβεζαξ
ή "ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ" (ΏΛΑ) ή "κέεξ πδβέξ εκένβεζαξ" είκαζ ιμνθέξ
εηιεηαθθεφζζιδξ εκένβεζαξ πμο πνμένπμκηαζ απυ δζάθμνεξ θοζζηέξ δζαδζηαζίεξ,
υπςξ μ ήθζμξ, μ άκειμξ, δ βεςεενιία, δ ηοηθμθμνία ημο κενμφ ηαζ άθθεξ.
Κ υνμξ "ήπζεξ" ακαθένεηαζ ζε δομ ααζζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ. Εαηανπήκ,
βζα ηδκ εηιεηάθθεοζή ημοξ δεκ απαζηείηαζ ηάπμζα εκενβδηζηή πανέιααζδ (ελυνολδ,
άκηθδζδ, ηαφζδ), υπςξ ζοκέααζκε ιε ηζξ ιέπνζ ηχνα πνδζζιμπμζμφιεκεξ πδβέξ
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εκένβεζαξ, αθθά απθχξ δ εηιεηάθθεοζδ ηδξ ήδδ οπάνπμοζαξ νμήξ εκένβεζαξ ζηδ
θφζδ. Δεφηενμκ, πνυηεζηαζ βζα "ηαεανέξ" ιμνθέξ εκένβεζαξ, πμθφ θζθζηέξ ζημ
πενζαάθθμκ, πμο δεκ απμδεζιεφμοκ οδνμβμκάκεναηεξ, δζμλείδζμ ημο άκεναηα ή
ημλζηά ηαζ ναδζεκενβά απυαθδηα, υπςξ μζ οπυθμζπεξ πδβέξ εκένβεζαξ πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ιεβάθδ ηθίιαηα.
ξ ακακεχζζιεξ πδβέξ εεςνμφκηαζ βεκζηά μζ εκαθθαηηζηέξ ηςκ
παναδμζζαηχκ πδβχκ εκένβεζαξ (π.π. ημο πεηνεθαίμο ή ημο άκεναηα), υπςξ δ
δθζαηή ηαζ δ αζμθζηή. Κ παναηηδνζζιυξ "ακακεχζζιεξ" είκαζ ηάπςξ ηαηαπνδζηζηυξ,
ιζα ηαζ μνζζιέκεξ απυ αοηέξ ηζξ πδβέξ, υπςξ δ βεςεενιζηή εκένβεζα, δεκ
ακακεχκμκηαζ ζε ηθίιαηα πζθζεηζχκ.
Κζ εκαθθαηηζηέξ πδβέξ εκένβεζαξ είπακ πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ζημ πανεθευκ,
αθθά δεκ ακαπηφπεδηακ βζα ανηεηέξ δεηαεηίεξ ελαζηίαξ ημο ιεβάθμο ηυζημοξ
παναβςβήξ ημοξ ζε ζφβηνζζδ ιε ημ πεηνέθαζμ. Ζυβς ηδξ ναβδαίαξ ακάπηολδξ ηδξ
ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδξ ιείςζδξ ηςκ ηζιχκ ηςκ οθζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ
ακακεχζζιεξ ιμνθέξ εκένβεζαξ, είκαζ πθέμκ χνζιεξ μζ ζοκεήηεξ ζημ δζεεκέξ
πενζαάθθμκ βζα ηδκ ακάπηολή ημοξ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ παναπάκς
πνμαθδιάηςκ.
Κζ πζμ ζοκδεζζιέκεξ ιμνθέξ ηςκ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ είκαζ: α)
Γθζαηή εκένβεζα, α) Ώζμθζηή εκένβεζα, β) Οδνμδθεηηνζηή εκένβεζα, δ) Γεςεενιζηή
εκένβεζα, ε) Ακένβεζα απυ αζμιάγα, ζη) Εορέθδ οδνμβυκμο (Herzog et al., 2001).
2. Οηνηρεία εθαξκνγήο
2.1. Νεξηβαιινληηθή Γθπαίδεπζε
Γ Λενζααθθμκηζηή Αηπαίδεοζδ απμηεθεί ηιήια ηςκ πνμβναιιάηςκ ηςκ ζπμθείςκ
ηδξ Δεοηενμαάειζαξ Αηπαίδεοζδξ απυ ημ 1990 ηαζ εεζπίζηδηε ιε ημκ Θυιμ
1982/90, άνενμ 11, παν. 13. Έκα πνυκμ ανβυηενα, μ κυιμξ επεηηάεδηε ηαζ ζηδκ
Λνςημαάειζα Αηπαίδεοζδ. Κοζζαζηζηά, δ Λενζααθθμκηζηή Αηπαίδεοζδ θεζημονβεί
ζοιπθδνςιαηζηά ιε ηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα πμο δζδάζημκηαζ ζηα ζπμθεία ηαζ
έπεζ ςξ ζηυπμ κα αμδεήζεζ ημοξ ιαεδηέξ κα ζοκδέζμοκ ηδ ζπμθζηή βκχζδ ιε ημ
θοζζηυ, ημζκςκζηυ ηαζ πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ ηαζ έηζζ κα εθανιυζμοκ ζηδκ
ηαεδιενζκή πναβιαηζηυηδηά ημοξ ηδ βκχζδ πμο μζημδμιμφκ ηαεδιενζκά ζημ
πθαίζζμ ηδξ ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ (Γεςνβυπμοθμξ & Ξζαθίηδ, 2006).
Απζπθέμκ, έκαξ απυ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ Λενζααθθμκηζηήξ Αηπαίδεοζδξ είκαζ δ
ζοκεζδδημπμίδζδ. Λνάβιαηζ, δ πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ είκαζ δ εηπαζδεοηζηή
δζαδζηαζία πμο μδδβεί ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ημο πενζαάθθμκημξ ςξ εκυξ εκζαίμο
ζοκυθμο, ηςκ πνμαθδιάηςκ ημο αθθά ηαζ ημο ηαεμνζζηζημφ νυθμο ημο ακενχπμο
ζηδκ επίθοζή ημοξ (Δδιμπμφθμο η.α., 2001:16).
Κοζζαζηζηά, δ Λενζααθθμκηζηή Αηπαίδεοζδ είκαζ δ πνχηδ δοκαηυηδηα
εκαζπυθδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ιε πενζααθθμκηζηά εέιαηα ή πνμαθήιαηα, ηα μπμία δ
ακενςπυηδηα ηαθείηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ ζήιενα πενζζζυηενμ απυ ηάεε άθθδ
επμπή. Έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα πνμαθήιαηα ηδξ ακενςπυηδηαξ είκαζ δ
εκενβεζαηή ηνίζδ.
2.2. Πν δίθηπν θαη ην πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο «Αλαλεψζηκεο
Νεγέο Γλέξγεηαο» ηνπ Η.Ν.Γ Νεξηνπιίνπ-Πξηθθαίσλ
Ξμ Ε.Λ.Α. Λενημοθίμο-Ξνζηηαίςκ ζδνφεδηε ημ 2009 ηαζ είκαζ δμιή ημο Οπμονβείμο
Λαζδείαξ, Ένεοκαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ. Αίκαζ έκα πενζθενεζαηυ ηέκηνμ ηαζ ζηα
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πθαίζζα ηδξ ιδ ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ οθμπμζεί πνμβνάιιαηα δζα αίμο ιάεδζδξ ηαζ
αεζθυνμο ακάπηολδξ ηυζμ βζα ηδ ζπμθζηή ημζκυηδηα, υζμ βζα ημοξ εκήθζηεξ ηδξ
πενζθενεζαηήξ εκυηδηαξ Ξνζηάθςκ.
Νημ πθαίζζμ ηδξ Λενζααθθμκηζηήξ Αηπαίδεοζδξ, ημ Ε.Λ.Α. ΛενημοθίμοΞνζηηαίςκ ίδνοζε ημ ημπζηυ δίηηομ Ώ.Λ.Α ιε έκανλδ ημ ζπμθζηυ έημξ 2013- 2014 ηαζ
ηνζεηή δζάνηεζα. Νημ δίηηομ αοηυ ζοιιεηείπακ ζπμθζηέξ ιμκάδεξ ηδξ πενζθενεζαηήξ
εκυηδηαξ Ξνζηάθςκ. Απζπθέμκ, βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ημο δζηηφμο, ημ Ε.Λ.Α. ελυπθζζε
ενβαζηδνζαηυ ηέκηνμ Ώ.Λ.Α. βζα ηδκ οθμπμίδζδ πεζναιάηςκ ιε εειαηζημφξ άλμκεξ
ηδκ δθζαηή εκένβεζα, ηδκ αζμθζηή εκένβεζα, ηδκ οδνμδθεηηνζηή εκένβεζα, ηδ αζμιάγα
ηαζ ηδκ ηορέθδ οδνμβυκμο.
Απίζδξ, ζπεδίαζε ηαζ οθμπμίδζε ημ πνυβναιια πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ
Ώ.Λ.Α., ημ μπμίμ είκαζ έκα ιμκμήιενμ πνυβναιια, δζάνηεζαξ επηά ςνχκ.
Οθμπμζείηαζ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ημο Εέκηνμο ζηα Ξνίηαθα, υπμο οπάνπεζ ημ
ενβαζηήνζμ Ώ.Λ.Α.. Ώπεοεφκεηαζ ζηζξ Α΄ ηαζ Νη΄ ηάλεζξ ημο Δδιμηζημφ, ζε υθεξ ηζξ
ηάλεζξ ημο Γοικάζζμο ηαζ ζε υθεξ ηζξ ηάλεζξ ημο Ζοηείμο, είηε πνυηεζηαζ βζα ΑΛΏΖ
είηε πνυηεζηαζ βζα ΓΑΖ. Ώημθμοεχκηαξ ηδκ πνμαθεπυιεκδ απυ ημ Οπμονβείμ
Λαζδείαξ δζαδζηαζία, ιπμνμφκ κα παναημθμοεήζμοκ ημ πνυβναιια υθεξ μζ
ζπμθζηέξ ιμκάδεξ ηδξ πχναξ, δίκεηαζ υιςξ πνμηεναζυηδηα ζε αοηέξ πμο
ζοιιεηέπμοκ ζημ ημπζηυ δίηηομ πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ Ώ.Λ.Α. Εάεε ζπμθζηή
ιμκάδα ζοιιεηέπεζ ιε ιζα μιάδα επζθεβιέκςκ ιαεδηχκ πμο απμηεθμφκ ηδκ
Λενζααθθμκηζηή Κιάδα.
2.3. Νεξηβαιινληηθέο Μκάδεο πνπ ζπκκεηείραλ θαη ρξφλνο εθαξκνγήο
Κζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ οθμπμζδεήηακ ζημ πθαίζζμ θεζημονβίαξ ημο δζηηφμο
Ώ.Λ.Α. ηαηά ηα ζπμθζηά έηδ 2014-2015 ηαζ 2015-2016 απυ Λενζααθθμκηζηέξ Κιάδεξ
πμο παναημθμφεδζακ ηαζ ζοιιεηείπακ ζημ ιμκμήιενμ πνυβναιια Ώ.Λ.Α..
Ακδζαθένμκ επέδεζλακ ηυζμ ιαεδηέξ ηδξ Α΄ ηαζ Νη΄ ηάλδξ ηδξ πνςημαάειζαξ, υζμ
ηαζ ιαεδηέξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. ζμ αθμνά ηδ δεοηενμαάειζα
εηπαίδεοζδ, μζ ιαεδηέξ πνμενπυηακ απυ Γοικάζζα, Γεκζηά Ζφηεζα, Απαββεθιαηζηά
Ζφηεζα. Κζ ζπμθζηέξ ιμκάδεξ πμο παναημθμφεδζακ ημ πενζααθθμκηζηυ πνυβναιια
ηαζ οθμπμίδζακ ηζξ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ πζκάηεξ 1 ηαζ 2
ακηίζημζπα.
Νίλαθαο 1. Ιαζεηηθή θνηλόηεηα γηα ην ζρνιηθό έηνο 2014-2015
Βαζκίδα
Ορνιηθέο κνλάδεο
Ιαζεηέο
εθπαίδεπζεο
Δδιμηζηά
2
62
Γοικάζζα
2
57
Ζφηεζα
4
107
Ούλνιν

8

226

Νίλαθαο 2. Ιαζεηηθή θνηλόηεηα γηα ην ζρνιηθό έηνο 2015-2016
Βαζκίδα
Ορνιηθέο κνλάδεο
Ιαζεηέο
εθπαίδεπζεο
Δδιμηζηά
1
18
Γοικάζζα
1
26
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Ζφηεζα
Ούλνιν

2
4

48
92

3. Οηόρνη – Γπηδηώμεηο
Γεκζηυξ ζημπυξ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ είκαζ κα ηαηακμήζμοκ μζ ιαεδηέξ
ημκ νυθμ ηςκ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ ζηδ δζαηήνδζδ ηαεανμφ θοζζημφ
πενζαάθθμκημξ ηαζ κα ζοιαάθμοκ ζηδκ πνμζπάεεζα μνεήξ δζαπείνζζήξ ημο.
Απζιένμοξ ζηυπμζ:
 Θα πνμαθδιαηζζημφκ ζπεηζηά ιε ηδκ εκενβεζαηή ηνίζδ ηαζ ηζξ ζοκέπεζέξ ηδξ ζημ
θοζζηυ πενζαάθθμκ.
 Θα απμηηήζμοκ ζημζπεζχδεζξ βκχζεζξ βζα ηδ θοζζηή ζδιαζία ηδξ εκένβεζαξ
 Θα βκςνίζμοκ ηδ δζάηνζζδ ιεηαλφ ηθαζζηχκ ηαζ ακακεχζζιςκ ιμνθχκ
εκένβεζαξ
 Θα βκςνίζμοκ ηα είδδ ηςκ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ
 Θα βκςνίζμοκ ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα ηςκ Ώ.Λ.Α.
 Θα βκςνίζμοκ ηδκ ανπή θεζημονβίαξ ηάεε ακακεχζζιδξ πδβήξ
 Θα οθμπμζήζμοκ πεζνάιαηα ζπεηζηά ιε ηζξ ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ
 Θα οθμπμζήζμοκ ηαηαζηεοέξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ
 Θα απμηηήζμοκ δελζυηδηεξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ημοξ, απμδεπυιεκμζ ηδ
δζαθμνεηζηυηδηα ηάπμζςκ ζοιιαεδηχκ ημοξ υζμκ αθμνά ζηδκ ηαηαβςβή, ηδ
βθχζζα ηαζ ηδκ ημζκςκζηή πνμέθεοζδ, εκζςιαηχκμκηάξ ημοξ έηζζ πζμ εφημθα ζηδ
ζπμθζηή ημζκυηδηα, αθμφ εα εηηζιήζμοκ ηδ ζοιαμθή ηαζ αοηχκ ζηδκ μιάδα.
 Θα ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηδκ αθθαβή πμο εα επέθεεζ ζημ άιεζμ πενζαάθθμκ ιε ηδ
πνήζδ ηςκ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ
 Θα ιπμνέζμοκ υθμζ μζ ιαεδηέξ, αηυια ηαζ αοημί ιε ιεζςιέκδ απυδμζδ ζηα
ιαεήιαηα, κα ακαδείλμοκ ηαζ άθθεξ πηοπέξ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημοξ, μζ μπμίεξ
παναιέκμοκ θακεάκμοζεξ ηαηά ηδκ παναδμζζαηή ιαεδζζαηή δζαδζηαζία ζηδκ
ηάλδ.
 Θα δμοκ ηδ ιάεδζδ ςξ ιζα εκδζαθένμοζα δζαδζηαζία ιέζς ηδξ αζςιαηζηήξ ηαζ
επμζημδμιζζηζηήξ δζδαζηαθίαξ, δ μπμία ζημπεφεζ ζηδκ αοευνιδηδ ζοιιεημπή,
εκεαννφκεζ ηδκ ακαηάθορδ, εκενβμπμζεί ηδ θακηαζία, δίκεζ ηίκδηνα βζα δνάζδ ηαζ
δδιζμονβία.
4. Ιεζνδνινγία δηδαζθαιίαο
Λείναια ιπμνεί κα εεςνδεεί δ ηεπκζηή πνυηθδζδ ή ακαπαναβςβή δζάθμνςκ
θοζζηχκ θαζκμιέκςκ ζε ζοκεήηεξ ενβαζηδνίμο ιε ζημπυ ηδ ιεθέηδ ηαζ
ελαηνίαςζδ ηδξ θφζδξ ημοξ, ηςκ κυιςκ πμο ηα δζέπμοκ, ηςκ αζηζχκ ηαζ ηςκ
απμηεθεζιάηςκ ημοξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδκ ακεφνεζδ πζεακήξ πναηηζηήξ
εθανιμβήξ ημοξ (Ηπαιπζκζχηδξ, 2004:1366).
Γ δζδαζηαθία ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ-πεζναιάηςκ ζπεδζάζηδηε ιε
αάζδ ηζξ ανπέξ ηδξ επμζημδμιζζηζηήξ ιεευδμο. Γ επμζημδμιζζηζηή ιέεμδμξ
δζδαζηαθίαξ ιπμνεί κα εθανιμζηεί ζε έκα πείναια ηαζ εζδζηυηενα ζε πεζνάιαηα
ζπεηζηά ιε ηζξ ακακεχζζιεξ πήβεξ εκένβεζαξ. Γ εεςνία αοηή λεηζκάεζ ιε ηδκ
πνμτπυεεζδ υηζ μ εηπαζδεοηήξ λένεζ ηζ βκςνίγμοκ μζ εηπαζδεουιεκμζ ηαζ ζοκεπίγεζ
ιε ημ «πηίζζιμ» ηδξ βκχζδξ απυ ημοξ ίδζμοξ. Ώοηυξ μ ζηυπμξ ιπμνεί κα επζηεοπεεί
ιέζα απυ αημιζηή ηαζ μιαδζηή ενβαζία. Γ επμζημδμιζζηζηή ιέεμδμξ βζα ηδκ
οθμπμίδζδ πεζναιάηςκ πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ ααζζηά ζηάδζα: (α) ημκ
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πνμζακαημθζζιυ, (α) ηδκ ακάδεζλδ ηςκ ζδεχκ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ,(β) ηδκ
ακαδυιδζδ ηςκ ζδεχκ ημοξ, (δ) ηδκ εθανιμβή ηςκ ζδεχκ ηαζ (ε) ηδκ ακαζηυπδζδ
ηςκ κέςκ ζδεχκ (Ευηημηαξ, 1997).
5. Δηδαθηηθό πιηθό
Γζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ ζπεδζάζηδηακ θφθθα ενβαζίαξ
απυ ηδκ παζδαβςβζηή μιάδα ημο ΕΛΑ Λενημοθίμο–Ξνζηηαίςκ, ζφιθςκα ιε ηζξ
ανπέξ ηδξ επμζημδμιζζηζηήξ ιεευδμο.
Κζ εειαηζηέξ εκυηδηεξ πμο ηαθφπημοκ μζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ είκαζ δ
δθζαηή, δ αζμθζηή ηαζ δ οδνμδθεηηνζηή εκένβεζα, δ βεςεενιία, δ αζμιάγα ηαζ δ
ηορέθδ οδνμβυκμο. Γζα ηαεειζά απυ αοηέξ, μζ πενζααθθμκηζηέξ μιάδεξ, εηηυξ απυ
ηα θφθθα ενβαζίαξ, πνδζζιμπμζμφκ ηo ακηίζημζπμ δζδαηηζηυ οθζηυ βζα ηδ
δζελαβςβή ηςκ πεζναιάηςκ. Νοβηεηνζιέκα, πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημ ενβαζηήνζμ:
 ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ, ιμκηέθμ θςημαμθηασηήξ ηορέθδξ - ζηήνζβια ηδξ
θςημαμθηασηήξ ηορέθδξ - ζημζπεία LED – αηνμδέηηεξ
 ηδξ αζμθζηήξ εκένβεζαξ, ιμκηέθμ ακειμβεκκήηνζαξ - δζάηαλδ LED – αηνμδέηηεξ ακειζζηήνα – ιεηνμηαζκία
 ηδξ
οδνμδθεηηνζηήξ
εκένβεζαξ,
δζάηαλδ
πνμζμιμίςζδξ
θεζημονβίαξ
οδνμδθεηηνζημφ ενβμζηαζίμο
 ηδξ βεςεενιίαξ, δομ πμηήνζα γέζεςξ – εενιακηζηή εζηία – εενιυιεηνμ εενιμζημζπείμ - δζάηαλδ LED ιε αηνμδέηηεξ – ηνμημδεζθάηζα
 ηδξ αζμιάγαξ, δθεηηνμκζηυξ γοβυξ – πμηήνζ γέζεςξ 250ml – ακαδεοηήναξ –
εενιυιεηνμ - εενιακηζηή εζηία – ηαοζηζηυ ηάθζμ - ιεεοθζηή αθημυθδ - θοηζηυ θάδζ
- 2 πονμζςθήκεξ
 ηδξ ηορέθδξ οδνμβυκμο, ζοζηεοή δθεηηνυθοζδξ κενμφ - ζοζηεοή απμεήηεοζδξ
οδνμβυκμο - ηορέθδ οδνμβυκμο – LED – αηνμδέηηεξ - ιπαηανία.
6. Ναξνπζίαζε ηνπ εξγαζηεξίνπ
Γ εειαηζηή εκυηδηα πμο επζθέλαιε κα πανμοζζάζμοιε είκαζ αοηή ηδξ δθζαηήξ
εκένβεζαξ. Ξμ πείναια ηαζ μ ηνυπμξ πμο οθμπμζείηαζ απμηεθεί πανάδεζβια
εθανιμβήξ ηδξ επμζημδμιζζηζηήξ ιεευδμο δζδαζηαθίαξ. Ώκηίζημζπα θφθθα
ενβαζίαξ έπμοκ παναπεεί ηαζ βζα ηζξ άθθεξ ιμνθέξ ηςκ ακακεχζζιςκ πδβχκ
εκένβεζαξ.
Κ ηίηθμξ ημο ενβαζηδνίμο είκαζ: «Ώνπή θεζημονβίαξ θςημαμθηασηήξ ηορέθδξ
ιε πνήζδ LED». Κ βκςζηζηυξ ζηυπμξ είκαζ κα ηαηακμήζμοκ ηδκ ανπή θεζημονβίαξ
ηδξ θςημαμθηασηήξ ηορέθδξ. Ξα απαναίηδηα οθζηά βζα ημ ενβαζηήνζμ είκαζ: δ
θςημαμθηασηή ηορέθδ, -ημ ζηήνζβια ηδξ θςημαμθηασηήξ ηορέθδξ, ηα ζημζπεία LED
ηαζ μζ αηνμδέηηεξ.
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Γηθόλα 1. Απαξαίηεηα πιηθά ηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο 1
Κ εηπαζδεοηζηυξ πανμοζζάγεζ ηα οθζηά πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ζημ
πείναια, εκχ ηαοηυπνμκα ελδβεί ηδ δζαδζηαζία πμο εα αημθμοεήζμοκ μζ
εηπαζδεουιεκμζ ηαηά ηδκ οθμπμίδζή ημο, χζηε κα ελμζηεζςεμφκ ιε ημ πείναια. Γ
πανμοζίαζδ ηςκ οθζηχκ είκαζ ζδιακηζηή βζαηί ηεκηνίγεζ ημ εκδζαθένμκ ηαζ ηδκ
πενζένβεζα ηςκ εηπαζδεουιεκςκ.
6.1. Ε θάζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ
Κ εηπαζδεοηζηυξ ζε αοηή ηδ θάζδ δίκεζ ημ θφθθμ ενβαζίαξ 1, ημ μπμίμ πενζέπεζ
ενςηήζεζξ χζηε κα πνμηαθέζεζ ηαηαζβζζιυ ζδεχκ. Κζ ενςηήζεζξ είκαζ:
Ώ) Λζζηεφεηε υηζ δ ηαηαζηνμθή ημο πενζαάθθμκημξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ πνήζδ ηςκ
ηθαζζηχκ πδβχκ εκένβεζαξ;
ΐ) Οπάνπμοκ άθθεξ ιμνθέξ εκένβεζαξ πμο εα ιπμνμφζαιε κα αλζμπμζήζμοιε;
Γ) Λμζεξ πδβέξ εκένβεζαξ μκμιάγμκηαζ ακακεχζζιεξ;
Δ) Θα ιπμνμφζε κα αλζμπμζδεεί δ δθζαηή αηηζκμαμθία;
Α) Ηπμνεί έκα θςημαμθηασηυ ζημζπείμ κα αλζμπμζήζεζ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία;
6.2. Ε θάζε ηεο αλάδεημεο ηδεψλ
Κζ εηπαζδεουιεκμζ πςνίγμκηαζ ζε ιζηνέξ μιάδεξ ηαζ ηαθμφκηαζ κα δζαηοπχζμοκ
πνμθμνζηά ηζξ απυρεζξ ηαζ ζδέεξ ημοξ βζα ημ οπυ ιεθέηδ εέια, ανπζηά ζηδκ μιάδα.
ηακ μζ ζοκεήηεξ ημ επζηνέπμοκ, ηαθυ είκαζ μζ ανπζηέξ ζδέεξ ημοξ κα
δζαηοπχκμκηαζ βναπηχξ ζε έκα θφθμ ενβαζίαξ. Νηδ ζοκέπεζα, μζ μιάδεξ
εηθνάγμοκ ζηδκ μθμιέθεζα ηζξ απυρεζξ ημοξ, μζ μπμίεξ ιπμνεί κα αθμνμφκ ηυζμ
ζηδκ ανπζηή ζδέα βζα ημ οπυ ιεθέηδ εέια υζμ ηαζ ζηδκ πζεακή έηααζδ ημο
πεζνάιαημξ, ηαεχξ ηαζ ζηα απμηεθέζιαηα πμο ακαιέκμκηαζ. Κ εηπαζδεοηήξ
ηαηαβνάθεζ ηαζ μιαδμπμζεί ηζξ ανπζηέξ οπμεέζεζξ ηςκ μιάδςκ.
Νηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, αοηυ βίκεηαζ ιε ηδ πνήζδ ηςκ παναηάης
ενςηήζεςκ πνδζζιμπμζχκηαξ ημ θφθθμ ενβαζίαξ 2.
Ώ) Λζζηεφεηε υηζ μ ήθζμξ έπεζ εκένβεζα; Ώκ καζ, πμζα είκαζ δ πδβή πνμέθεοζδξ αοηήξ
ηδξ εκένβεζαξ;
ΐ) Λμζα πζζηεφεηε υηζ είκαζ δ πνδζζιυηδηα ημο θςημαμθηασημφ ζημζπείμο;
Γ) Λμζαξ ιμνθήξ εκένβεζα πνμζθαιαάκεζ ημ θςημαμθηασηυ ζημζπείμ ηαζ ζε πμζα
ιμνθή ηδ ιεηαηνέπεζ;
Δ) Λμφ θακηάγεζηε υηζ πνδζζιεφμοκ ηα θςημαμθηασηά ηαζ πμζμ πνυαθδια ηδξ
ηαεδιενζκυηδηάξ ζαξ εα ιπμνμφζακ κα επζθφζμοκ;
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Γηθόλα 2. Ιαζεηέο θαηά ηε θάζε ηεο αλάδεημεο ηδεώλ
6.3. Ε θάζε ηεο αλαδφκεζεο ησλ ηδεψλ
Κζ εηπαζδεουιεκμζ πναβιαημπμζμφκ ηδκ ενβαζηδνζαηή άζηδζδ ζοιπθδνχκμκηαξ
ημ ακηίζημζπμ θφθθμ ενβαζίαξ 3. Ξμπμεεημφκ ημ ζηήνζβια ηδξ θςημαμθηασηήξ
ηορέθδξ ζηδκ ακηίζημζπδ εβημπή, πμο ανίζηεηαζ ζημ πίζς ιένμξ ηαζ ζοκδέμοκ ηδ
θςημαμθηασηή ηορέθδ ιε ηα ζημζπεία LED, ιε ηδ πνήζδ ηςκ αηνμδεηηχκ, υπςξ
δείπκεζ δ παναηάης εζηυκα.

Γηθόλα 3. Ε πεηξακαηηθή δηάηαμε ηνπ ζηνηρείνπ Led κε ηε Φ/Β θπςέιε
Ξμπμεεημφκ ηδ δζάηαλδ ηάης απυ ημ ζζπονυ θχξ ή ηδ ιεηαηζκμφκ ζημκ
πνμαφθζμ πχνμ ημο ζπμθείμο υηακ οπάνπεζ έκημκδ δθζμθάκεζα. Κζ εηπαζδεουιεκμζ
ηαηαβνάθμοκ ηζ παναηδνμφκ, απακηχκηαξ ζηα αηυθμοεα ενςηήιαηα:
Ώ) Ξζ παναηδνείηε;
ΐ) Ώκ ηα ζημζπεία Led ακααμζαήκμοκ, πμφ ανήηακ ηδκ εκένβεζα;
Γ) Λαναηδνήζαηε κα αλζμπμζείηαζ ηάπμζαξ ιμνθήξ ακακεχζζιδ εκένβεζα;
6.4. Ε θάζε ηεο αλαζθφπεζεο
Ηεηά ηδκ οθμπμίδζδ ημο πεζνάιαημξ, μζ εηπαζδεουιεκμζ ζοβηνίκμοκ ηζξ ανπζηέξ
ζδέεξ ηαζ οπμεέζεζξ ημοξ ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο πεζνάιαημξ. Ώκ ηα
απμηεθέζιαηα ζοιθςκμφκ ιε ηζξ ανπζηέξ οπμεέζεζξ, οπάνπεζ επζαεααίςζδ ηδξ
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οπάνπμοζαξ βκχζδξ. Ώκ ηα απμηεθέζιαηα είκαζ δζαθμνεηζηά απυ ηα ακαιεκυιεκα,
ηυηε εα οπάνλεζ βκςζηζηή ζφβηνμοζδ. Ξμ απμηέθεζια ηδξ βκςζηζηήξ ζφβηνμοζδξ
είκαζ δ ιεηαηυπζζδ ηςκ ανπζηχκ οπμεέζεςκ πνμξ ημ μνευ επζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ.
Ηε αοηυκ ημκ ηνυπμ εα πεηφπμοιε ηδκ εκκμζμθμβζηή αθθαβή. Κοζζαζηζηά, δ υθδ
δζαδζηαζία απμηεθεί έκακ ηνυπμ αοημελέηαζδξ ηαζ ζοκεζδδημπμίδζδξ ηδξ βκχζδξ.
Γ ακαημίκςζδ ηδξ οπυεεζδξ βίκεηαζ βναπηχξ ή πνμθμνζηχξ ζηδκ μθμιέθεζα, εκχ
μ εηπαζδεοηήξ επζημονζηά πανμηνφκεζ ιε δζάθμνεξ ενςηήζεζξ ηδ ζοκεζδδημπμίδζδ
ηδξ υθδξ δζαδζηαζίαξ. Κζ ενςηήζεζξ αθμνμφκ ζηζξ ανπζηέξ ηαζ ηεθζηέξ ζδέεξ ηςκ
εηπαζδεουιεκςκ ηαζ ζηδκ αζηία ηδξ πζεακήξ ιεηαηυπζζήξ ημοξ.
ξ απυννμζα ηδξ παναπάκς δζαδζηαζίαξ, μζ μιάδεξ ακαημζκχκμοκ ηα
απμηεθέζιαηα ημο θφθθμο ενβαζίαξ 3 ζηδκ μθμιέθεζα. Ώθμφ ζογδηήζμοκ ηα
απμηεθέζιαηα, μζ εηπαζδεουιεκμζ ιε ηδ πανυηνοκζδ ημο εηπαζδεοηή απακημφκ
ζηζξ παναηάης ενςηήζεζξ ημο θφθθμο ενβαζίαξ 4 .
Ώ) Ώνπζηά πζζηεφαηε υηζ δ δθζαηή εκένβεζα ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί; Ξζ ζαξ άθθαλε ή
υπζ βκχιδ;
ΐ) Ξμ θςημαμθηασηυ ζημζπείμ ςξ ιεηαηνμπέαξ εκενβεζχκ, πμζαξ ιμνθήξ εκένβεζα
ιεηαηνέπεζ ζε πμζα; Ξζ ζαξ άθθαλε ή υπζ βκχιδ;
6.5. Ε θάζε ηεο εθαξκνγήο
Γ ηεθεοηαία θάζδ είκαζ απαναίηδηδ ηαζ ίζςξ δ πζμ δδιζμονβζηή, αθμφ εα μδδβήζεζ
ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ βκχζδξ πμο απέηηδζε μ εηπαζδεουιεκμξ. Ξχνα ηαθείηαζ
βναπηχξ ή πνμθμνζηχξ κα ακαθένεζ εθανιμβέξ αοηήξ ηδξ βκχζδξ ζηδκ
ηαεδιενζκή ημο γςή. Ακδεζηηζηά, ηάπμζεξ ενςηήζεζξ πμο ιπμνεί κα πενζέπμκηαζ
ζημ Φφθθμ Ανβαζίαξ 5 είκαζ:
Ώ) Λενζβνάρηε ιε πμζμ ηνυπμ εα ιπμνμφζαιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε ηα
θςημαμθηασηά χζηε κα θφζμοιε ημ εκενβεζαηυ πνυαθδια.
ΐ) Νηεθηείηε ιζα άθθδ μζηζαηή ζοζηεοή πμο πνδζζιμπμζείηε ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα
ζαξ, δ μπμία αλζμπμζεί ηδκ δθζαηή εκένβεζα.
7. Αμηνιόγεζε
Ηεηά απυ ανηεηέξ εθανιμβέξ ηαζ ειροπχζεζξ ηςκ πεζναιάηςκ βίκεηαζ ακηζθδπηυ
υηζ μζ ιαεδηέξ ακηαπμηνίκμκηαζ εεηζηά ζηδ δζαδζηαζία, πανυθμ πμο δ εθανιμβή
ηδξ ιεευδμο βίκεηαζ ζε έκα ηαζκμφνβζμ πενζαάθθμκ, αοηυ ημο Εέκηνμο
Λενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ. Ώπυ ηδκ ζφβηνζζδ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ θφθθςκ
ενβαζίαξ πνζκ ηδκ άζηδζδ ιε αοηέξ ηςκ θφθθςκ ιεηά ηδκ άζηδζδ πνμηφπηεζ δ
απυηηδζδ κέαξ βκχζδξ ζπεηζηά ιε ηζξ Ώ.Λ.Α. Ώνηεηέξ θμνέξ επζαεααζχεδηε δ
βκςζηζηή ζφβηνμοζδ, ηαεχξ ιενζημί απυ ημοξ ιαεδηέξ είπακ θακεαζιέκδ
ακηίθδρδ βζα ηάπμζμ θαζκυιεκμ ζπεηζηά ιε ηζξ Ώ.Λ.Α. δ μπμία μδήβδζε ζημ πηίζζιμ
ηδξ «ζςζηήξ» βκχζδξ απυ ημοξ ίδζμοξ. Ώπυ ηδ ιεθέηδ ημο θφθθμο ενβαζίαξ 5
ζπεηζηά ιε ηδ θάζδ ηδξ εθανιμβήξ, πνυεηορε υηζ ανηεημί ιαεδηέξ ελέθναζακ κέεξ
ζδέεξ υζμ άθμνα ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ Ώ.Λ.Α., βεβμκυξ ανηεηά εκεαννοκηζηυ, αθμφ
ςξ ιεθθμκηζημί εκήθζηεξ ιε ηδκ εθανιμβή ηςκ Ώ.Λ.Α. εα ζοιαάθμοκ ζηδκ
πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ πμο είκαζ ηαζ μ ααζζηυξ ζηυπμξ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ
εηπαίδεοζδξ.
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Νεξίιεςε
Νηδ ζφβπνμκδ εηπαζδεοηζηή πναβιαηζηυηδηα, ηα ηίκδηνα ηςκ ιαεδηχκ βζα εκενβυ
ζοιιεημπή απμηεθμφκ ζδµακηζηή πανάµεηνμ ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία, αθμφ ζπεηίγμκηαζ
άιεζα ιε ηδκ επίηεολδ ηςκ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ. Απμιέκςξ, μζ εηπαζδεοηζημί πνεζάγεηαζ κα
δδιζμονβμφκ έκα πενζαάθθμκ ιάεδζδξ πμο κα εκεαννφκεζ ημοξ ιαεδηέξ κα εέημοκ
ζηυπμοξ ηαζ κα αλζμπμζμφκ ηδ θοζζηή ημοξ πνμδζάεεζδ βζα δζενεφκδζδ. Εαζ ημφημ, ιέζα
απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηαζ ηδ ζοκενβαζία ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ, αθμφ έηζζ,
απμδεζιεφμκηαζ απυ ηδκ παεδηζηή αηνυαζδ, ακαπηφζζμοκ πνςημαμοθίεξ ηαζ απμηημφκ
ηνζηζηή ζηακυηδηα. Ώκαδεζηκφεηαζ, θμζπυκ, δ ακάβηδ οζμεέηδζδξ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ
ηαζκμηυιςκ ιεευδςκ δζδαζηαθίαξ, υπςξ είκαζ ηαζ δ ιάεδζδ ιέζς ημο εηπαζδεοηζημφ
παζπκζδζμφ. Ξμ εηπαζδεοηζηυ παζπκίδζ έπεζ ηακυκεξ, δμιή ηαζ ζηυπμοξ, εκχ πανάθθδθα,
απμηεθεί ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηδξ ακαπηολζαηήξ δζαδζηαζίαξ ηςκ ιαεδηχκ. Εαζ ημφημ,
δζυηζ ημοξ αμδεά ζηδκ μζημδυιδζδ ηδξ πνμζςπζηήξ ημοξ ηαοηυηδηαξ, πνμζθένμκηαξ
ζοκαζζεδιαηζηή ζζμννμπία ηαζ δίκμκηαξ ενεείζιαηα βζα άζηδζδ ηδξ δδιζμονβζηήξ ημοξ
ζηέρδξ. Νοβπνυκςξ, ιέζα απυ ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ημο παζπκζδζμφ εκζζπφεηαζ δ
αοημεηηίιδζδ ηςκ ιαεδηχκ, βεβμκυξ πμο είκαζ απαναίηδημ ηαζ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ
επίδμζήξ ημοξ. Κζ ιαεδηέξ, ιέζς ημο εηπαζδεοηζημφ παζπκζδζμφ, ιαεαίκμοκ κα επζθφμοκ
πνμαθήιαηα ηαζ κα οπμζηδνίγμοκ ηδ βκχιδ ημοξ ιε θμβζηά επζπεζνήιαηα. Απίζδξ,
ιαεαίκμοκ κα ζοζπεηίγμοκ παναζηάζεζξ ιε αάζδ πνμδβμφιεκεξ ειπεζνίεξ ημοξ ηαζ κα
απεζημκίγμοκ πζεακά ζεκάνζα ελέθζλδξ ημο παζπκζδζμφ. Λανάθθδθα, ιαεαίκμοκ κα
ζοβηνίκμοκ ηαζ κα ζοζπεηίγμοκ βεβμκυηα, εκχ απμηημφκ ηαθφηενδ αίζεδζδ ημο πχνμο ηαζ
ημο πνυκμο, ακαπηφζζμκηαξ ηδκ ακηζθδπηζηή ημοξ ζηακυηδηα. Νοιπεναίκμοιε, θμζπυκ, υηζ
ημ εηπαζδεοηζηυ παζπκίδζ απμηεθεί ζδιακηζηυ πανάβμκηα, ηυζμ ζοκαζζεδιαηζηήξ
αοημννφειζζδξ ηςκ ιαεδηχκ, υζμ ηαζ απυηηδζδξ βκςζηζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ
δελζμηήηςκ.Νημ πθαίζζμ αοημφ ημο Ανβαζηδνίμο, πανμοζζάγμκηαζ εηπαζδεοηζηά παζπκίδζα μνζζιέκα εη ηςκ μπμίςκ απαζημφκ ηδ πνήζδ Ξ.Λ.Α.- ηαζ δναζηδνζυηδηεξ πμο εκζζπφμοκ ηδκ
αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ, εκχ ζοβπνυκςξ αμδεμφκ ημκ εηπαζδεοηζηυ κα
δδιζμονβήζεζ ηζξ ηαηάθθδθεξ πνμτπμεέζεζξ βζα απμηεθεζιαηζηή ηαζ μιαδμζοκενβαηζηή
δζδαζηαθία.
Θέμεηο θιεηδηά: εηπαζδεοηζηυ παζπκίδζ, επζημζκςκία, μιαδμζοκενβαηζηή δζδαζηαθία,
αοημεηηίιδζδ
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1. Γηζαγσγή
Νήιενα, εκχ μζ ιαεδηέξ δέπμκηαζ έκακ ηαηαζβζζιυ πθδνμθμνζχκ ηαζ βκχζεςκ, μζ
δζδαηηζηέξ ιέεμδμζ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκηδνμφκ ηα δαζηαθμηεκηνζηά
πνυηοπα ημο πανεθευκημξ. Ξδκ ίδζα ζηζβιή, οπάνπεζ δ ακάβηδ μζ ιαεδηέξ κα
ηαηαηηήζμοκ ηδ βκχζδ ιέζα απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ, ηυζμ ιε ημκ εηπαζδεοηζηυ
υζμ ηαζ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ.
Λανάθθδθα, μζ ιαεδηέξ πνεζάγεηαζ κα ειπθαημφκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή
δζαδζηαζία ιέζα απυ δναζηδνζυηδηεξ πμο κα έπμοκ ζοβηεηνζιέκμοξ ζηυπμοξ ηαζ
ζαθείξ πνμδζαβναθέξ. Άθθςζηε, πνεζάγεηαζ κα θδθεεί ζμαανά οπυρδ, πςξ ηα
ηίκδηνα ηςκ ιαεδηχκ βζα εκενβυ ζοιιεημπή απμηεθμφκ ζδµακηζηή πανάµεηνμ
ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία. Εαζ ημφημ, δζυηζ επδνεάγμοκ ηδκ μνβάκςζδ ηςκ
βκςζηζηχκ ηαζ ιεηαβκςζηζηχκ δελζμηήηςκ ημοξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ηδκ επίδμζή
ημοξ (Boekaerts, 2001). Λανάθθδθα, ηα ηίκδηνα επδνεάγμκηαζ απυ πθήεμξ
παναβυκηςκ, υπςξ είκαζ ηα αημιζηά παναηηδνζζηζηά ημο ιαεδηή, ηα
παναηηδνζζηζηά ημο πθαζζίμο ηδξ ηάλδξ, ηαεχξ ηαζ ημ εονφηενμ ημζκςκζηυ
πενζαάθθμκ. Εαηαθήβμοιε, θμζπυκ, ζημ ζοιπέναζια υηζ ηα ηίκδηνα ζπεηίγμκηαζ
άιεζα ιε ηδκ εκενβμπμίδζδ ηαζ ηδ δνάζδ ημο ιαεδηή πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεμφκ
ζοβηεηνζιέκμζ ιαεδζζαημί ζηυπμζ.
Εαηά ηδ δζάνηεζα, θμζπυκ, ηδξ δζδαζηαθίαξ μ εηπαζδεοηζηυξ πνέπεζ κα
δδιζμονβεί ηζξ ηαηάθθδθεξ πνμτπμεέζεζξ βζα ζοκενβαζία ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ,
αθμφ ιέζα απυ αοηήκ μζ ιαεδηέξ απμδεζιεφμκηαζ απυ ηδκ παεδηζηή αηνυαζδ,
αοηεκενβμφκ, ακαπηφζζμοκ πνςημαμοθίεξ ηαζ ζηέπημκηαζ πενζζζυηενμ ηνζηζηά.
Έηζζ, εκζζπφμκηαζ ηα ηίκδηνά ημοξ βζα ειπθμηή ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία, εκχ
πανάθθδθα, δζεονφκμκηαζ μζ ημζκςκζηέξ ηαζ επζημζκςκζαηέξ δελζυηδηέξ ημοξ.
Άθθςζηε, μζ παζδαβςβμί, ηαηυπζκ ενεοκχκ (Anderman, η.ά., 2002), έπμοκ ηαηαθήλεζ
ζημ ζοιπέναζια πςξ υηακ μζ εηπαζδεοηζημί πνδζζιμπμζμφκ δναζηδνζυηδηεξ πμο
είκαζ εκδζαθένμοζεξ ηαζ πνμηθδηζηέξ βζα ημοξ ιαεδηέξ, μζ ιαεδηέξ
ηζκδημπμζμφκηαζ πενζζζυηενμ.
Λανάθθδθα, μ εηπαζδεοηζηυξ πνέπεζ κα ειπθέηεζ ημοξ ιαεδηέξ ζε
δναζηδνζυηδηεξ πμο κα πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ηαεδιενζκή γςή ηαζ κα ιδκ έπμοκ
ζδζαίηενμ επίπεδμ δοζημθίαξ. Γζ αοηυ, πνεζάγεηαζ κα δζεονφκμοιε ηζξ ηεπκζηέξ
δζδαζηαθίαξ ηαζ πνμζέββζζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ οθζημφ ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ,
υπςξ ιε εζηυκεξ, πμθοιέζα, η.α. Άθθςζηε, δ ναβδαία δζείζδοζδ ηςκ κέςκ
ηεπκμθμβζχκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, ηα ηεθεοηαία πνυκζα, πνμζδίδεζ
πνυζεεηδ δοκαιζηή ζηζξ δοκαηυηδηεξ πμο έπεζ μ εηπαζδεοηζηυξ βζα κα ηζκήζεζ ημ
εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ ημο, αθθά ηονίςξ, βζα κα δζαηδνήζεζ ηδκ πνμζμπή ημοξ.
Ώκαδεζηκφεηαζ θμζπυκ δ ακάβηδ οζμεέηδζδξ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζκμηυιςκ
ιεευδςκ δζδαζηαθίαξ, υπςξ είκαζ ηαζ δ ιάεδζδ ιέζς ημο Αηπαζδεοηζημφ
Λαζπκζδζμφ.
2. Ε κάζεζε κε βάζε ην παηρλίδη
Ξμ παζπκίδζ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηδξ ακαπηολζαηήξ δζαδζηαζίαξ ηςκ
παζδζχκ. Εαζ ημφημ, δζυηζ ημ παζπκίδζ έπεζ ηακυκεξ, δμιή ηαζ ζηυπμοξ πμο ειπκέμοκ.
Άθθςζηε, ζφιθςκα ιε ημκ Vygotsky (1978) ημ παζπκίδζ είκαζ ιζα εοηαζνία βζα ηα
παζδζά κα ιάεμοκ πενζζζυηενα βζα ημκ ηυζιμ ημοξ, κα ακαηαθφρμοκ κέεξ ζδέεξ ηαζ
κα εκζζπφζμοκ ηδ θακηαζία ημοξ. Λανάθθδθα, ηα αμδεά ζηδκ μζημδυιδζδ ηαζ
παβίςζδ ηδξ πνμζςπζηήξ ημοξ ηαοηυηδηαξ ηαζ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ «πεγήξ»
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πναβιαηζηυηδηαξ ζημ ιέθθμκ. Απίζδξ, πνμζθένεζ ζηα παζδζά ζοκαζζεδιαηζηή
ζζμννμπία, ηα αμδεά κα ακαπηφζζμοκ ηδ δδιζμονβζηυηδηά ημοξ ηαζ ηδ θακηαζία
ημοξ, εκχ ζοβπνυκςξ ηα ςεεί κα θαιαάκμοκ πνςημαμοθίεξ χζηε κα οπενκζημφκ
ηζξ δοζημθίεξ πμο πνμηφπημοκ ζηδκ ηαεδιενζκή ημοξ γςή.
Γζα κα εεςνδεεί ―ηαθυ‖ έκα εηπαζδεοηζηυ παζπκίδζ, πνεζάγεηαζ κα έπεζ
λεηάεανμοξ ηακυκεξ πςνίξ ιεβάθδ πμθοπθμηυηδηα ηαζ κα απεοεφκεηαζ ζε ανηεηά
εονφ ημζκυ. Θα είκαζ εφπνδζημ, δζαδναζηζηυ ηαζ ιε εονφηδηα θάζιαημξ βκςζηζημφ
πενζεπμιέκμο. Λανάθθδθα, κα ακηαπμηνίκεηαζ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμ ζηζξ
πμζηίθεξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο ηάεε πνήζδ, δίκμκηαξ ενεείζιαηα βζα άζηδζδ ηνζηζηήξ
ηαζ δδιζμονβζηήξ ζηέρδξ.
Νημ επίπεδμ ηδξ ζπμθζηήξ γςήξ, ιέζα απυ ημ παζπκίδζ μζ ιαεδηέξ
ηζκδημπμζμφκηαζ ηαζ ειπθέημκηαζ εκενβά ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία. Νοβπνυκςξ,
αθθδθεπζδνμφκ ηαζ εκζζπφεηαζ ημ πκεφια ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ημοξ, βεβμκυξ πμο
δζαπέεηαζ ηαζ επζδνά ζηδκ εονφηενδ ημοθημφνα ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ. Ξέθμξ,
εκζζπφεηαζ μ αοημέθεβπμξ ηςκ ιαεδηχκ δζυηζ οπάνπεζ έκα ζφκμθμ ηακυκςκ πμο
πνέπεζ κα ηδνήζμοκ. Γ ιάεδζδ ιε αάζδ ημ παζπκίδζ είκαζ έκαξ ηθάδμξ ηςκ
―ζμαανχκ‖ παζπκζδζχκ πμο αζπμθείηαζ ιε εθανιμβέξ πμο έπμοκ ηαεoνζζιέκα
ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα.











2.1.Δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
παηρληδηνχ
Ηέζς ημο εηπαζδεοηζημφ παζπκζδζμφ, μζ ιαεδηέξ ακαπηφζζμοκ δελζυηδηεξ πμο
ημοξ πνεζάγμκηαζ άιεζα, αθθά εα απμδεζπεμφκ ζδιακηζηέξ ηαζ βζα ηδκ ιεηέπεζηα
πμνεία ημοξ ηυζμ ζε επαββεθιαηζηυ, υζμ ηαζ ζε ημζκςκζηυ επίπεδμ. Κζ ααζζηέξ
δελζυηδηεξ πμο απμηημφκ είκαζ:
ιαεαίκμοκ κα εζηζάγμοκ ιε πνμζήθςζδ & αθμζίςζδ ζε ιζα δναζηδνζυηδηα. Εαζ
ημφημ, δζυηζ ιέζς ημο παζπκζδζμφ επζηοβπάκεηαζ ηυζμ δ δζαηήνδζδ ηδξ πνμζμπήξ
ζε ιζα δζαδζηαζία βζα ανηεηυ πνμκζηυ δζάζηδια πςνίξ πενζζπαζιμφξ, υζμ ηαζ δ
ζφβπνμκδ θεζημονβία, δδθαδή δ επζηέκηνςζδ ηδξ πνμζμπήξ ηαοηυπνμκα ζε
δζαθμνεηζηέξ δζαδζηαζίεξ
εηπαζδεφμκηαζ κα εοιμφκηαζ ανηεηέξ πθδνμθμνίεξ ιε υζμ ημ δοκαηυ ιεβαθφηενδ
αηνίαεζα ηαζ πθδνυηδηα. Εαζ αοηυ, θέβεηαζ δζυηζ ιέζς ημο παζπκζδζμφ μζ ιαεδηέξ
δζανηχξ πνεζάγεηαζ κα εοιμφκηαζ ηακυκεξ (ιαηνμπνυκζα ικήιδ) ηαεχξ ηαζ κα
πνδζζιμπμζμφκ ηα δεδμιέκα ημο παζπκζδζμφ υπςξ ελεθίζζεηαζ (αναποπνυκζα
ικήιδ).
ιαεαίκμοκ κα επζθφμοκ πνμαθήιαηα ιε ζπεηζηή εοπένεζα ηαζ κα οπμζηδνίγμοκ ηδ
βκχιδ ημοξ ιε θμβζηά επζπεζνήιαηα. Εαζ ημφημ, επεζδή ιέζς ημο παζπκζδζμφ μζ
ιαεδηέξ πνεζάγεηαζ δζανηχξ κα λεπενκμφκ ειπυδζα, κα ανίζημοκ ηζξ ηαηάθθδθεξ
θφζεζξ χζηε κα επζθφμοκ ηα πνμαθήιαηα πμο πνμηφπημοκ ηαζ κα ακαθφμοκ ηδκ
μνευηδηα ηςκ επζπεζνδιάηςκ ημοξ
ιαεαίκμοκ κα ακαθφμοκ ηαζ κα επελενβάγμκηαζ βνήβμνα ηα δεδμιέκα, ηαηά ηδκ
επίθοζδ πνμαθδιάηςκ. Εαζ αοηυ, δζυηζ ιέζς ημο παζπκζδζμφ μζ ιαεδηέξ πνεζάγεηαζ
δζανηχξ κα εέημοκ ζηυπμοξ, κα επελενβάγμκηαζ ηα δεδμιέκα πμο πνμηφπημοκ, κα
ακαθφμοκ ηαηαζηάζεζξ άιεζα ηαζ κα αλζμθμβμφκ ηδκ ηαθφηενδ θφζδ επίθοζδξ ημο
πνμαθήιαημξ
ιαεαίκμοκ κα ακαβκςνίγμοκ δζαθμνεηζημφξ ήπμοξ ηαζ κα δδιζμονβμφκ εζηυκεξ ζημ
ιοαθυ ημοξ πνδζζιμπμζχκηαξ ηδ θακηαζία ημοξ. Εαζ αοηυ, επεζδή πνεζάγεηαζ
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δζανηχξ κα ακαβκςνίγμοκ ηαζ κα δζαηνίκμοκ ημοξ δζαθμνεηζημφξ ήπμοξ ημο
παζπκζδζμφ, κα ζοζπεηίγμοκ εζηυκεξ ιε αάζδ πνμδβμφιεκεξ ειπεζνίεξ ημοξ ηαεχξ
επίζδξ ηαζ κα απεζημκίγμοκ πζεακά ζεκάνζα ελέθζλδξ ημο παζπκζδζμφ
ιαεαίκμοκ κα ακαβκςνίγμοκ ημζκά παναηηδνζζηζηά ηαζ κα εκημπίγμοκ ηζξ
δζαθμνέξ, κα ζοβηνίκμοκ ηαζ κα ζοζπεηίγμοκ
απμηημφκ ηαθφηενδ αίζεδζδ ημο πχνμο ηαζ ημο πνυκμο ακαπηφζζμκηαξ ηδκ
ακηζθδπηζηή ημοξ ζηακυηδηα ηαζ αεθηζχκμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα πνμζακαημθζζιμφ
ημοξ.
2.2.Οηάζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ νη καζεηέο κέζσ ηνπ Γθπαηδεπηηθνχ
Ναηρληδηνχ
Ηέζς ημο εηπαζδεοηζημφ παζπκζδζμφ ηα παζδζά απμηημφκ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ,
υπςξ δ επζηοπήξ επίθοζδ ηαεδιενζκχκ πνμαθδιάηςκ, δελζυηδηεξ επζημζκςκίαξ ιε
ζοκμιήθζημοξ, ζηακυηδηα αοημννφειζζδξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημοξ, ηαεχξ ηαζ
έθεβπμ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημοξ (Golinkoffetal., 2006). Νοιπεναίκμοιε, θμζπυκ, υηζ
ημ εηπαζδεοηζηυ παζπκίδζ απμηεθεί, εηηυξ ηςκ άθθςκ ηαζ ζδιακηζηυ πανάβμκηα
ζοκαζζεδιαηζηήξ αοημννφειζζδξ ηςκ ιαεδηχκ.
Νδιακηζηή είκαζ, επίζδξ, δ πνμζθμνά ηςκ εηπαζδεοηζηχκ παζπκζδζχκ ηαζ ζηδ
δζαιυνθςζδ βεκζηυηενα ηδξ ζηάζδξ ηςκ ιαεδηχκ. Λζμ ζοβηεηνζιέκα, ιέζς ημο
εηπαζδεοηζημφ παζπκζδζμφ μζ ιαεδηέξ
ιαεαίκμοκ κα ζέαμκηαζ ημοξ ηακυκεξ. Εαζ ημφημ, δζυηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο
παζπκζδζμφ, ζε ζοβηεηνζιέκεξ πνμκζηέξ ζηζβιέξ ηαζ οπυ μνζζιέκεξ ζοκεήηεξ
πνεζάγεηαζ κα εκενβήζμοκ ιε αάζδ δεδμιέκμοξ ηακυκεξ, βζα ηδκ επίηεολδ ημο
επζδζςηυιεκμο ζηυπμο. Έηζζ, απμηημφκ αοημέθεβπμ ηαζ αοημζοβηνάηδζδ ηαζ
ιαεαίκμοκ κα εθέβπμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ ηαζ ηζξ πνάλεζξ ημοξ, εκχ
ιαεαίκμοκ ηαζ «κα πάκμοκ».
ακαπηφζζμοκ ηδκ ηνζηζηή ημοξ ζηέρδ ηαζ ιαεαίκμοκ κα πνμζανιυγμκηαζ ζηζξ
ζοκεήηεξ, εθεονίζημκηαξ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ
ιαεαίκμοκ κα απμδέπμκηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηαζ ηδκ ηνζηζηή, ςξ ιέζμ αεθηίςζδξ
ηδξ επίδμζήξ ημοξ ηαζ κα λεπςνίγμοκ ημ ζςζηυ απυ ημ θάεμξ
ιαεαίκμοκ κα αθθδθεπζδνμφκ ιέζα απυ ηζξ πνμηθήζεζξ ημο παζπκζδζμφ, κα
ζοκενβάγμκηαζ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ ηαζ κα εηθνάγμκηαζ δδιζμονβζηά. Εαζ
αοηυ, δζυηζ παίγμκηαξ επζδζχημοκ ηδκ εκενβυ ζοιιεημπή ημοξ ζημκ ηαεμνζζιυ
ηςκ ελεθίλεςκ
κζχεμοκ δέζιεοζδ απέκακηζ ζηδκ μιαδζηή πνμζπάεεζα ηαζ κζχεμοκ υηζ ακήημοκ
ηάπμο. Ηε αοηυ ημκ ηνυπμ, ιαεαίκμοκ κα πνμζπαεμφκ βζα ηδκ επίηεολδ ημο
ημζκμφ ζημπμφ
εκζζπφεηαζ δ αοημεηηίιδζή ημοξ, ιέζα απυ ημ παζπκίδζ. Εαζ αοηυ, δζυηζ μζ ιαεδηέξ,
επζηοβπάκμκηαξ ημοξ ζηυπμοξ ημο παζπκζδζμφ, απμηημφκ αοημπεπμίεδζδ, πμο είκαζ
απαναίηδηδ ηαζ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηαζ ηδξ επίδμζήξ ημοξ
ιαεαίκμοκ κα ζέαμκηαζ ηδ δζαθμνεηζηυηδηα, εκχ πανάθθδθα κα δίκμοκ αλία ηαζ
κυδια ζε αοηυ πμο ηάκμοκ, ιέζα απυ ηδκ πνμζπάεεζα επίηεολδξ ημο ζηυπμο ημοξ.
Ώλζμζδιείςημ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ημ παζπκίδζ έπεζ ανηεηά εεηζηά
απμηεθέζιαηα ζηα παζδζά ιε ζοκαζζεδιαηζηά, ζοιπενζθμνζηά ηαεχξ ηαζ
ιαεδζζαηά πνμαθήιαηα. Λζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηα παζδζά ιε δοζημθίεξ ιάεδζδξ δ
παζβκζχδδξ ιάεδζδ εεςνείηαζ δ πζμ απμηεθεζιαηζηή ιμνθή ιάεδζδξ, δζυηζ
εκζζπφεηαζ δ αοημεζηυκα ημοξ ηαζ ηα ηίκδηνα βζα εκενβυ ζοιιεημπή είκαζ ορδθά
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(Εςκζηακηζκίδμο, 1988). Γζ αοηυ, μζ εζδζημί πμο δμοθεφμοκ ιε παζδζά ιε ιαεδζζαηέξ
δοζημθίεξ εεςνμφκ ςξ ααζζηή ανπή ηδκ πανμπή ηζκήηνςκ ηαζ ηδ ζοκεπή
επακάθδρδ ηδξ επζηοπίαξ-επζανάαεοζδξ ζε ιζηνά ζηαεενά αήιαηα, πμο μδδβμφκ
ζηδκ αοημιαημπμίδζδ ηςκ δελζμηήηςκ πμο έπμοκ ακεπανηχξ ακαπηοπεεί.




3. Γθπαηδεπηηθά παηρλίδηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην Γξγαζηήξην
3.1. Γθπαηδεπηηθφ παηρλίδη«Πν παηρλίδη ησλ ζπλεληεχμεσλ»
Αηπαζδεοηζημί ζηυπμζ ημο Λαζπκζδζμφ:
κα δδιζμονβδεεί μζηεζυηδηα ακάιεζα ζηα άημια ιζαξ μιάδαξ, υηακ αοηά δεκ
βκςνίγμκηαζ ανηεηά
κα δζαβκχζμοιε παναηηδνζζηζηά ηςκ ιαεδηχκ ιαξ, ηα μπμία επδνεάγμοκ ηδκ
ιάεδζή ημοξ, παναηδνχκηαξ ηζξ ακηζδνάζεζξ ημοξ

Γηθόλα 1: Αηπαζδεοηζηυ παζπκίδζ «Ξμ παζπκίδζ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ»
Εακυκεξ ημο Λαζπκζδζμφ:
Κζ ιαεδηέξ πςνίγμκηαζ ζε μιάδεξ ηςκ δφμ αηυιςκ. Έπμοκ ζηδ δζάεεζή ημοξ πέκηε
θεπηά βζα κα ιάεμοκ ηνία εκδζαθένμκηα πνάβιαηα βζα ημκ ζοκμιζθδηή ημοξ,
ηάκμκηάξ ημο ενςηήζεζξ. Ηπμνμφκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ημ θφθθμ ενβαζίαξ πμο
ημοξ έπεζ δμεεί βζα κα βνάρμοκ ηζξ απακηήζεζξ ημο ηαζ ηζξ δζηέξ ημοξ ζηέρεζξ.
Ηπμνμφκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηζξ ενςηήζεζξ ημο θφθθμο ενβαζίαξ, ή κα ζηεθημφκ
δζηέξ ημοξ. Ηεηά ηα πνχηα πέκηε θεπηά, αθθάγμοκ νυθμοξ. Νηδ ζοκέπεζα, εα πνέπεζ
κα πανμοζζάζμοκ ημκ ζοκμιζθδηή ημοξ ζηδκ μιάδα, ιε υηζ ημοξ έηακε εκηφπςζδ
απυ ηδκ ημοαέκηα ημοξ.
Ηπμνμφιε κα ημ πνδζζιμπμζήζμοιε ηονίςξ ζηζξ πνχηεξ ζοκακηήζεζξ, βζα κα
«ζπάζμοιε ημκ πάβμ» ηαζ κα δδιζμονβδεεί δ απαναίηδηδ μζηεζυηδηα. Ηπμνεί κα
οθμπμζδεεί αηυια ηαζ ακ δεκ έπμοιε ανηεηυ πχνμ. Δμοθεφεζ ζε ιζηνέξ αθθά ηαζ ζε
ιεβάθεξ μιάδεξ. Ηπμνμφκ κα παίλμοκ άημια απυ 10 πνμκχκ ηαζ πάκς. Ηζηνυηενα
παζδζά εα δοζημθεοημφκ κα ηάκμοκ ηαηάθθδθεξ ενςηήζεζξ. Ηπμνεί κα
πνδζζιμπμζδεεί βζα δζαβκςζηζηή αθθά ηαζ βζα ηεθζηή αλζμθυβδζδ.




3.2. Γθπαηδεπηηθφ Ναηρλίδη «Δεκηνχξγεζε ηελ Ζζηνξία»
Αηπαζδεοηζημί ζηυπμζ ημο Λαζπκζδζμφ:
κα απμηηήζμοκ μζ ιαεδηέξ ζοκμπή ιε ηζξ πνυηενεξ βκχζεζξ ημοξ, ειπθμοηίγμκηάξ
ηεξ ιε κέεξ, ιέζς ηςκ θέλεςκ πμο ηαθμφκηαζ κα ιεηαζπδιαηίζμοκ ζε θνάζεζξ
κα εκζζποεεί δ εκενβυξ ιάεδζδ ιέζς ηδξ δδιζμονβζηήξ ζοιιεημπήξ ζημ παζπκίδζ.
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Γηθόλα 2: Αηπαζδεοηζηυ παζπκίδζ «Δδιζμφνβδζε ηδκ Δζημνία»
Εακυκεξ ημο Λαζπκζδζμφ:
Κ εηπαζδεοηζηυξ έπεζ εημζιάζεζ ηζξ ηάνηεξ πμο αθμνμφκ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ιάεδια
πμο πνυηεζηαζ κα δζδάλεζ. Γ ηάεε ηάνηα ακαβνάθεζ ιία ή δφμ θέλεζξ ηθεζδζά ημο
ιαεήιαημξ. Κζ ιαεδηέξ ηάεμκηαζ ηοηθζηά ηαζ μ εηπαζδεοηζηυξ ημοξ δίκεζ κα
επζθέλμοκ δζαδμπζηά ιία ηάνηα ζηδκ ηφπδ απυ αοηέξ πμο ηναηάεζ (ακάπμδα, χζηε
κα ιδκ θαίκεηαζ ημ πενζεπυιεκυ ημοξ). Κ εηπαζδεοηζηυξ λεηζκά θέβμκηαξ ηδκ
πνχηδ θνάζδ ηδξ Δζημνίαξ ηαζ ηάεε έκαξ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαθείηαζ κα ηδ
ζοκεπίζεζ, ζοιπθδνχκμκηαξ ιε ηδ ζεζνά ημο ηδ δζηή ημο θνάζδ, πνδζζιμπμζχκηαξ,
υιςξ, ηδ θέλδ πμο ακαβνάθεηαζ ζηδκ ηάνηα πμο ηνάαδλε. θμζ μζ ιαεδηέξ
ζοιιεηέπμοκ δζαδμπζηά ηαζ ιε ηδ ζεζνά πμο ηάεμκηαζ.
Ώκ παζπηεί ημ ίδζμ παζπκίδζ απυ ημοξ ίδζμοξ ιαεδηέξ αιέζςξ ιεηά, δ Δζημνία
εα είκαζ ηεθείςξ δζαθμνεηζηή, αθμφ μζ θέλεζξ ζηζξ ηάνηεξ εα πνμηφπημοκ ιε
εκηεθχξ δζαθμνεηζηή ηαζ ηοπαία ζεζνά. Ώοηυ ελάπηεζ ηδ θακηαζία ηςκ ιαεδηχκ
ηαζ εκζζπφεζ ηδ δδιζμονβζηυηδηά ημοξ. Απίζδξ, εα είπε εκδζαθένμκ κα παίλεζ μ
εηπαζδεοηζηυξ ημ παζπκίδζ πνζκ ημ ιάεδια, κα ιεζμθααήζεζ ιζα εκδζαθένμοζα
ζογήηδζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ πάκς ζε αοηυ ημ ακηζηείιεκμ-εέια ηαζ φζηενα κα
παίλμοκ λακά. Νε αοηή ηδκ πενίπηςζδ εα ιπμνμφζε κα ηαηαβναθεί δ δζαθμνεηζηή
ζηάζδ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ δ ςνζιυηδηα ιε ηδκ μπμία εα ακηζιεηχπζγακ ηδκ
αθήβδζή ημοξ ζηδκ δεφηενδ πνμζπάεεζα. Ώοηυ, εα απμηεθμφζε αοημιάηςξ ιζα
ιμνθή ακαζημπαζιμφ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηδξ πνμζπάεεζάξ ημο
κα ιεηαδχζεζ ζοβηεηνζιέκεξ βκχζεζξ ή ιδκφιαηα ζημοξ ιαεδηέξ ημο.







3.3. Γθπαηδεπηηθφ Ναηρλίδη«Taboo»
Αηπαζδεοηζημί ζηυπμζ ημο Λαζπκζδζμφ:
κα επζηεοπεεί δ ηαθφηενδ απμηφπςζδ ηςκ εκκμζχκ ζημοξ ιαεδηέξ, ιέζς ηςκ
εζηυκςκ
κα ειπθμοηίζμοκ μζ ιαεδηέξ ημ θελζθυβζυ ημοξ ιέζα απυ ηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα
ενιδκεφζμοκ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ θςημβναθίαξ
κα εκζζποεεί δ εκενβυξ ιάεδζδ ηαζ δ ειπθμηή ηςκ ιαεδηχκ ζηδ ιαεδζζαηή
δζαδζηαζία
κα πνμςεδεεί δ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ ηαζ δ αθθδθεπίδναζδ ηςκ ιαεδηχκ
κα ζοιιεηέπμοκ μζ ιαεδηέξ ζηδ δδιζμονβία ηςκ δζηχκ ημοξ ηανηχκ ζημ πθαίζζμ
μπμζμοδήπμηε ιαεήιαημξ.
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Γηθόλα 3:Αηπαζδεοηζηυ παζπκίδζ «Taboo»
Εακυκεξ ημο παζπκζδζμφ:
Κζ ιαεδηέξ πςνίγμκηαζ ζε μιάδεξ. Ώνπζηά μνίγεηαζ μ πνυκμξ πμο εα οπάνπεζ ζηδ
δζάεεζδ ηςκ παζηηχκ ζε ηάεε βφνμ ημο παζπκζδζμφ (π.π. 3 θεπηά). Νε ηάεε βφνμ,
ζοιιεηέπμοκ δφμ ιαεδηέξ πμο ακήημοκ ζηδκ ίδζα μιάδα. Κ έκαξ ηνααάεζ ιία
ηάνηα ηαζ πνμζπαεεί κα ελδβήζεζ πενζθναζηζηά ζημκ άθθμ – μ μπμίμξ δεκ πνέπεζ
κα δεζ ηδκ ηάνηα – ημ ακηζηείιεκμ πμο εζημκίγεηαζ, πςνίξ κα πνδζζιμπμζήζεζ ηζξ
θέλεζξ πμο ακαθένμκηαζ ηάης απυ ηδκ εζηυκα. Γζ αοηυ, έκαξ παίηηδξ ακηίπαθδξ
μιάδαξ εθέβπεζ υηζ πνάβιαηζ δεκ πνδζζιμπμζήεδηε ηάπμζα απυ αοηέξ ηζξ θέλεζξ.
Νηδκ πενίπηςζδ πμο αοηυ ζοιαεί, ηυηε δ ηάνηα αοηή «ηαίβεηαζ» ηαζ δεκ
αενμίγεηαζ ζημοξ πυκημοξ. Αάκ ιζα ηάνηα ηνζεεί δφζημθδ βζα πενζβναθή, μ
παίηηδξ ιπμνεί κα ηδκ πνμζπενάζεζ θέβμκηαξ «ΛΏΝΚ». Θζηήηνζα μιάδα είκαζ αοηή
πμο ηαηάθενε κα «ακαβκςνίζεζ» ηζξ πενζζζυηενεξ ηάνηεξ ιέζα ζημ πνμαθεπυιεκμ
πνμκζηυ δζάζηδια.
Κνζζιέκεξ ηάνηεξ ημο παζπκζδζμφ:

Γηθόλα 4: Εάνηεξ ημο εηπαζδεοηζημφ παζπκζδζμφ «Taboo»




3.4. Γθπαηδεπηηθφ Ναηρλίδη«Kahoot»
Αηπαζδεοηζημί ζηυπμζ ημο Λαζπκζδζμφ:
κα εκζζπφζεζ ηδκ εκενβυ ιάεδζδ ηαζ ηδκ ειπθμηή ηςκ ιαεδηχκ ζηδ ιαεδζζαηή
δζαδζηαζία
κα δδιζμονβήζεζ ζηαεενέξ απεζημκίζεζξ ζημοξ ιαεδηέξ ιέζς ηςκ εζηυκςκ ή ηςκ
video πμο ζοκμδεφμοκ ηζξ απακηήζεζξ
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κα πνμςεήζεζ ηδ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ ηαζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ ιαεδηχκ ιέζς
ηδξ ημζκήξ ηεκηνζηήξ μευκδξ
κα εκζζπφζεζ ηδ δζαεειαηζηυηδηα, αθμφ μζ ενςηήζεζξ ιπμνμφκ κα ηαθφπημοκ εονφ
θάζια εηπαζδεοηζηχκ ακηζηεζιέκςκ
κα ζοιιεηέπμοκ μζ ιαεδηέξ ζηδ δδιζμονβία ενςηήζεςκ ή αηυιδ ηαζ ηςκ δζηχκ
ημοξ Quiz ηα μπμία κα επζδείλμοκ ζηδ ζοκέπεζα ζηδκ μθμιέθεζα
κα δμεεί δ δοκαηυηδηα ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ κα ζοκενβαζημφκ ηαζ κα
αθθδθεπζδνάζμοκ ιεηαλφ ημοξ, ζε ιζα πνμζπάεεζα πνμεημζιαζίαξ εονέςξ
θάζιαημξ ενςηήζεςκ.

Γηθόλα 5: εηπαζδεοηζηυ παζπκίδζ «Kahoot»







Εακυκεξ ημο παζπκζδζμφ:
θμζ αθέπμοκ ανπζηά ηδκ ενχηδζδ ζηδκ ηεκηνζηή Κευκδ βζα θίβμ πνμκζηυ
δζάζηδια ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ειθακίγμκηαζ μζ ηέζζενεζξ πζεακέξ απακηήζεζξ ηαζ δ
εζηυκα πμο είπαιε επζθέλεζ ηαηά ηδ δδιζμονβία ημοξ. Εάεε απάκηδζδ έπεζ έκα
δζαθμνεηζηυ πνχια ηαζ ζπήια, μπυηε, αθμφ επζθέλμοκ ηδ ζςζηή απάκηδζδ,
παημφκ ζημκ δζηυ ημοξ Γ/Ο ή ζημ ηζκδηυ ημ ακηίζημζπμ πνχια. Λένακ ηδξ ζςζηήξ
επζθμβήξ ιεηνάεζ ηαζ δ ηαπφηδηα ιε ηδκ μπμία δίδεηαζ δ ζςζηή απάκηδζδ, μπυηε
εα παναηδνήζμοιε δζαθμνμπμίδζδ ζηα απμηεθέζιαηα. Έηζζ, ιεηά απυ ηάεε
ενχηδζδ ειθακίγεηαζ δ θίζηα ιε ηζξ ααειμθμβίεξ ηςκ παζηηχκ, υπμο μζ ζοκεπείξ
ακαηαηακμιέξ ζηζξ πνχηεξ εέζεζξ δδιζμονβμφκ έκηαζδ ηαζ αβςκία. Έηζζ, μζ
ιαεδηέξ δζαζηεδάγμοκ ιαεαίκμκηαξ ηαζ ειπθέημκηαζ εκενβά ζηδ ιαεδζζαηή
δζαδζηαζία.
Πνήζζιεξ μδδβίεξ βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ δζαπείνζζδ ημο παζπκζδζμφ
Δδιζμονβία θμβανζαζιμφ
Ηπαίκμοιε ζηδκ ζζημζεθίδα: https://getkahoot.com
Αηεί επζθέβμοιε ―Signupforfree‖ ηαζ δδιζμονβμφιε ημκ δζηυ ιαξ θμβανζαζιυ,
δδθχκμκηαξ ςξ νυθμ αοηυκ ημο εηπαζδεοηζημφ ηαζ δδιζμονβχκηαξ username ηαζ
password ηα μπμία εα πνδζζιμπμζμφιε ζηδ ζοκέπεζα ζε ηάεε ιαξ είζμδμ ―Signin‖.
Πνεζάγεηαζ κα δμεεί δζεφεοκζδ δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο βζα επζαεααίςζδ.
Αίζμδμξ ςξ πνήζηδξ βζα δδιζμονβία Λαζπκζδζμφ
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Γηθόλα 6: είζμδμξ βζα δδιζμονβία παζπκζδζμφ
Ηπαίκμοιε ζηδκ ζζημζεθίδα: https://create.kahoot.it

Γηθόλα 7: δδιζμονβία κέμο παζπκζδζμφ
Αηεί ιαξ γδηείηαζ ημ username& ημ password, ηα μπμία ηαζ ζοιπθδνχκμοιε. Κπυηε
πνμαάθθεηαζ δ παναηάης μευκδ, υπμο επζθέβμκηαξ Quiz ιπαίκμοιε ηαζ
δδιζμονβμφιε ζηαδζαηά ιζα πνμξ ιζα ηζξ ενςηήζεζξ ημο παζπκζδζμφ ιαξ.
Δδιζμονβία Θέμο Λαζπκζδζμφ
Νηδκ μευκδ πμο ειθακίγεηαζ δίκμοιε ημκ ηίηθμ ―Title‖, π.π. «Αηπαζδεοηζηυ Λαζπκίδζ
βζα ηδκ Δζημνία Ώ‘ Γοικαζίμο» ηαζ ιζα Λενζβναθή ζημ πεδίμ ―Description‖. Απίζδξ
ιπμνμφιε κα εζζάβμοιε ιζα εζηυκα ιε ηδ θμβζηή ―DragandDrop‖ (ζφνς ηαζ αθήκς)
ιε ημ πμκηίηζ, απυ ημκ θάηεθμ ιε ηζξ εζηυκεξ ζημκ Οπμθμβζζηή ιμο, ζηδκ πενζμπή
―CoverImage‖ ιε ημ εζημκίδζμ παναηάης.
Δδιζμονβία Ανςηήζεςκ ημο Λαζπκζδζμφ
Γνάθμοιε ηδκ ενχηδζδ ζημ πεδίμ ―Question‖ ηαζ μνίγμοιε ημκ πνυκμ ζε sec πμο
εέθμοιε κα έπμοκ μζ παίηηεξ ζηδ δζάεεζή ημοξ βζα κα ζηεθημφκ ηδκ απάκηδζδ.
ΐάγμοιε ιζα εζηυκα ή έκα video, ζπεηζηά ιε ηδκ ενχηδζδ, ζημ πεδίμ Media. Ξέθμξ,
δίκμοιε ηζξ ηέζζενεζξ δοκαηέξ απακηήζεζξ ζηα πεδία ‗answer1‘ έςξ ‗answer4‘
παηχκηαξ ημ εζημκίδζμ
δελζά ηδξ ζςζηήξ απάκηδζδξ. Ξέθμξ παηάιε Next πάκς
δελζά βζα κα μθμηθδνςεεί δ ηαηαπχνδζδ ηδξ πνχηδξ ενχηδζδξ. Νηδ ζοκέπεζα
επζθέβμοιε ημ εζημκίδζμ:
βζα κα δδιζμονβήζμοιε ηδκ επυιεκδ ενχηδζδ,
αημθμοεχκηαξ ηδκ ίδζα δζαδζηαζία.
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Γηθόλα 8: Δδιζμονβία Ανςηήζεςκ ημο Λαζπκζδζμφ
Λχξ παίγμοιε έκα έημζιμ Λαζπκίδζ

Γηθόλα 9: εηηίκδζδ οπάνπμκημξ παζπκζδζμφ
Νηδκ ανπζηή ζεθίδα επζθέβμοιε πάκς ανζζηενά ―MyKahoots‖ μπυηε ειθακίγμκηαζ
υθα ηα παζπκίδζα πμο έπμοιε δδιζμονβήζεζ ηαζ επζθέβμοιε υπμζμ εέθμοιε. Κπυηε
πνμαάθθεηαζ δ εζηυκα ημο ζοβηεηνζιέκμο Λαζπκζδζμφ ηαζ επζθέβμκηαξ ημ ―Play‖
ιπμνμφιε κα λεηζκήζμοιε.
Ώνπζηά, ειθακίγεηαζ δ παναηάης μευκδ, δείπκμκηαξ υηζ θμνηχκεζ ημ Λαζπκίδζ
ηάης ανζζηενά, έςξ 100%. Ηπμνμφιε κα επζθέλμοιε ημ ―Classic‖ υπμο έπμοιε
ιειμκςιέκμοξ παίηηεξ ή ημ ―TeamMode‖ υπμο μζ παίηηεξ μιαδμπμζμφκηαζ. Έζης
υηζ επζθέλαιε ημ Classic. Νηδ ζοκέπεζα ειθακίγεηαζ μευκδ υπμο έπεζ δδιζμονβήζεζ
έκακ ηςδζηυ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ Λαζπκίδζ (αοηυξ μ ηςδζηυξ δζαθένεζ ηάεε θμνά
πμο παίγμοιε ημ παζπκίδζ). Κζ οπμρήθζμζ παίηηεξ ιπαίκμοκ ζηδκ ζζημζεθίδα
kahoot.it είηε ιέζς Γ/Ο είηε ιέζς ηζκδημφ ηδθεθχκμο ιε πνυζααζδ ζημ δζαδίηηομ,
υπμο ημοξ ειθακίγεηαζ εζδζηυ πανάεονμ, υπμο πθδηηνμθμβμφκ ημκ ηςδζηυ πμο
ημοξ ακαημζκχκεηαζ.
Νηδ ζοκέπεζα, ημοξ γδηείηαζ κα δχζμοκ έκα ρεοδχκοιμ ―Nickname‖, ιε ημ
μπμίμ εα ζοιιεηέπμοκ ζημ παζπκίδζ ηαζ παηάκε ημ πθήηηνμ: OK, go! Ξμοξ αθέπμοιε
ζηδκ ηεκηνζηή Κευκδ έκακ πνμξ έκακ κα «ιπαίκμοκ» ζημ Λαζπκίδζ, αθμφ ημ
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ρεοδχκοιυ ημοξ ειθακίγεηαζ, εκχ πάκς ανζζηενά θαίκεηαζ μ ζοκμθζηυξ ανζειυξ
ηςκ παζηηχκ πμο έπμοκ εζζέθεεζ. Κ δζαπεζνζζηήξ ημο παζπκζδζμφ παηάεζ ημ ―Start‖
βζα κα λεηζκήζεζ ημ παζπκίδζ ηαζ to ―Next‖ηάεε θμνά πμο πνεζάγεηαζ κα ιεηααμφκ μζ
παίηηεξ ζηδκ επυιεκδ ενχηδζδ.
Ώλζμθυβδζδ

Γηθόλα 10: αλζμθυβδζδ παζπκζδζμφ





Ώθμφ έπεζ μθμηθδνςεεί ημ παζπκίδζ, μζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα αλζμθμβήζμοκ:
εάκ εεςνμφκ υηζ έιαεακ ιέζς ημο ζοβηεηνζιέκμο παζπκζδζμφ
εάκ εα ημ πνυηεζκακ ζε άθθμοξ
πχξ κζχεμοκ ζπεηζηά ιε ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ παζπκίδζ.
Ξα παζπκίδζα πμο δδιζμονβμφιε παναιέκμοκ ζηδκ πθαηθυνια ηαζ είκαζ δζαεέζζια
βζα ηάεε εηπαζδεοηζηυ κα ηα αλζμπμζήζεζ ηαηάθθδθα. Λανάθθδθα ηαζ ειείξ
ιπμνμφιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε παζπκίδζα απυ ηδ ιεβάθδ πμζηζθία πμο
πνμζθένεηαζ.
Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
Anderman, L., Patrick, H., Hruda L., & Linnenbrink, E. (2002). Observing classroom goal
structures to clarify and expand goal theory. In C. Midgley (ed.), Goals, goal
structures, and patterns of adaptive learning (pp. 243-278). Mahwah: Lawrence
Erlbaum Associates.
Boekaerts, M. (2001). Context Sensitivity: Activated motivational beliefs, current
concerns and emotional arousal. In S. Volet & S. Jarvela (eds.) (2001),
Motivation in learning contexts: Theoretical and methodological implications
(pp. 17-31). Pergamon Press.
Golinkoff, R., Hirsh-Pasek, K., Singer, D. (2006) Why play = learning: A challenge for
parents and educators. Νημ D. Singer, R. Golinkoff, Hirsh-Pasek, K. (Απζι.),
Play=Learning. How Play Motivates and enhances Children‘s Cognitive and
Social-emotional Growth (3-12). N.Y.: Oxford University Press.
Vygotsky, L., S. (1978). Mind in society: The development of higher mental process.
Cambridge, MA: Harvard University Press
Εςκζηακηζκίδμο, Η. (1988). Αβαπχ υ,η ζ ηαηαθαααίκς. Ώεήκα: Αθθδκζηά Γνάιιαηα
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Νεξί ηέρλεο ν ιόγνο …ησλ παηδηώλ
Δήκεηξα Ησηζηνπνύινπ
Κδπζαβςβυξ M.ed.
Γεσξγία Ινύζηνπ
Κδπζαβςβυξ M.ed.

Νεξίιεςε
Γ ακοπμθυβζζηδ ζοιαμθή ηςκ ηεπκχκ

ζηδκ ακάπηολδ ηδξ θακηαζίαξ ηαζ ηδξ

δδιζμονβζηυηδηαξ ημο παζδζμφ ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ δοκαηυηδηα πμο ημο πνμζθένμοκ κα
ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ ειπεζνζηή πναβιαηζηυηδηα ιέζα απυ ιζα δδιζμονβζηή πνμμπηζηή έπεζ
ημκζζηεί

εονέςξ

απυ

θζθυζμθμοξ

ηαζ

παζδαβςβμφξ.

Γ

ζδιακηζηυηδηα

ηδξ

δδιζμονβζηυηδηαξ δζαπζζηχκεηαζ ζημ βεκζηυ ζημπυ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ Αθθάδα
(Θ.1566/85 ΦΑΕ 167 Ώ, πανάβναθμξ 1, άνενμ 1) υπμο ακαθένεηαζ υηζ δ εηπαίδεοζδ μθείθεζ:
« …κα ζοιαάθθεζ ζηδκ μθυπθεονδ, ανιμκζηή ηαζ ζζυννμπδ ακάπηολδ ηςκ δζακμδηζηχκ ηαζ
ροπμζςιαηζηχκ δοκάιεςκ ηςκ ιαεδηχκ χζηε κα έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ελεθζπεμφκ ζε
μθμηθδνςιέκεξ πνμζςπζηυηδηεξ ηαζ κα γήζμοκ δδιζμονβζηά». Γ αλζμπμίδζδ επμιέκςξ ηδξ
Ξέπκδξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία απμηεθεί εβπείνδια ιεβάθδξ παζδεοηζηήξ αλίαξ βζα ημ
ιαεδηή ηαεχξ επίζδξ ηαζ βζα ημ ζφκμθμ ηδξ ημζκςκίαξ.
Θέμεηο θιεηδηά: ηέπκεξ , θακηαζία, δδιζμονβζηυηδηα, πνμζςπζηά, ημζκςκζηά μθέθδ.

1. Γηζαγσγή
Ξζ είκαζ δ ηέπκδ ηαζ πμζμξ μ νυθμξ ηςκ ηεπκχκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία; Ώκ
ακαηνέλεζ ηακείξ ζηδ αζαθζμβναθία εα ακαηαθφρεζ πζθζάδεξ μνζζιμφξ πμο δυεδηακ
ζημ παναπάκς ενχηδια. Λμθοζήιακημξ μ νυθμξ ηαζ ακοπμθυβζζηα ηα μθέθδ ηςκ
ηεπκχκ. Εαζ ένπεηαζ ηακείξ κα ακανςηδεεί βζα ημ πμζμξ ηεθζηά είκαζ μ πζμ
ηαηάθθδθμξ μνζζιυξ βζα ηδκ ηέπκδ. Γ ηέπκδ βζα ηάεε οπμηείιεκμ έπεζ ηαζ ιζα
δζαθμνεηζηή δζάζηαζδ. Αίκαζ δ πνμζςπζηή ιαξ εεχνδζδ, δ πνμζςπζηή ιαξ ιαηζά
ζηα ενεείζιαηα πμο ιαξ πενζαάθθμοκ (Εςηζζμπμφθμο & Ημφζζμο, 2017). Άνα ηαζ δ
απάκηδζδ ανίζηεηαζ ιέζα ζηδ πνμζςπζηή εεχνδζδ, ζηδ πνμζςπζηή μπηζηή
ηαεεκυξ ιαξ βζα ημ πςξ ηέπκδ. Εαζ ιζαξ ηαζ ιζθάιε βζα ηζξ ηέπκεξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή
δζαδζηαζία μοδείξ ηαηαθθδθυηενμξ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ιαεδηέξ πμο αίςζακ, πμο
έδναζακ, πμο ενβάζηδηακ, πμο ηαηέηηδζακ βκχζεζξ (Εςηζζμπμφθμο, & Ημφζζμο,
2017).
Ξζ είκαζ βζα ζαξ παζδζά δ ηέπκδ;
«Αίκαζ ηα παιμιήθζα πμο γςβναθίζαιε ηδκ Άκμζλδ!
Αίκαζ ηυηε πμο έηθαζβα πάκς ζημ ιπθε πανηί ιμο ηαζ ιμο πεξ πςξ ημ πανηί ιμο
είκαζ έκαξ μονακυξ ηαζ ηα δάηνοα ιμο είκαζ δ ανμπή. Αιέκα αοηυ ιμο άνεζε ηαζ
ηυηε βέθαζα!
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Αίκαζ δ γςβνάθμξ πμο πανυηζ ήηακ άννςζηδ ζημ ηνεαάηζ ηδξ δεκ έπακε ημ ηέθζ
ηδξ ηαζ ζοκέπζγε κα γςβναθίγεζ. Ξδ θέβακε Φνίκηα Εάθμ. Θοιάζαζ ηονία ;
Αίκαζ ηα πνχιαηα πμο αάθαιε ζηα νμφπα ημο Ώνθεηίκμο ηαζ εζφ ιαξ είπεξ πςξ
γςβναθίγμοιε ζα ημκ Λζηάζμ!
Αίκαζ μζ ηυηηζκεξ ηανδζέξ πμο γςβναθίζαιε ζηδ βζμνηή ηδξ ιδηέναξ!
Αίκαζ ημ ηυηηζκμ παπμφηζζ ημο Ηακχθδ. Αηείκμ πμο ημ γςβναθίζαιε .Θοιάζαζ πμο
ζηάζαιε ζηα βέθζα;
Αίκαζ μζ ααθίηζεξ ημο Ώηνζεάηδ!»
Νε αοηά ηα θυβζα ηςκ ιαεδηχκ ζοκμρίγμκηαζ υθα υζα έκζςζακ, υθα υζα
αζζεάκεδηακ, υθα υζα έιαεακ βζα ηζξ ηέπκεξ (Εςηζζμπμφθμο & Ημφζζμο, 2017α).
2. Πα πξνζσπηθά θαη θνηλσληθά νθέιε κέζσ ηεο ελαζρόιεζεο κε ηηο ηέρλεο
Γ εκαζπυθδζδ ηςκ παζδζχκ ιε δναζηδνζυηδηεξ εζηαζηζημφ παναηηήνα, επζηοβπάκεζ
ηδ ιφδζδ ημο παζδζμφ ζηδ δδιζμονβζηή δζαδζηαζία ιέζα απυ ηδκ πνάλδ. Κ
Δακαζζήξ-Ώθεκηάηδξ (1997) παναηηδνζζηζηά επζζδιαίκεζ: «Ξμ παζδί πμο
δδιζμονβεί αζχκεζ ημκ εκεμοζζαζιυ ηδξ εθεφεενδξ έηθναζδξ ιέζα απυ ηδκ
ηζκδημπμίδζδ ηδξ θακηαζίαξ, ημο ζοκαζζεήιαημξ ηαζ ηςκ δελζμηήηςκ ημο.
Δδιζμονβεί ηαζ αθέπεζ ημκ ηυζιμ ιε ηδ δζηή ημο πνμζςπζηή ιαηζά ζε ιζα
πμθοζφκεεηδ δναζηδνζυηδηα πμο εκενβμπμζεί πθήεμξ ροπμδζακμδηζηχκ
δοκάιεςκ».
Γ επαθή ηςκ παζδζχκ ιε ηζξ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ είκαζ βζα ηα παζδζά έκα
ακεθέδημ παζπκίδζ πνμζςπζηήξ εθεοεενίαξ πμο μδδβεί ζηδκ μθμηθήνςζδ ιζαξ
πνμζςπζηήξ δδιζμονβίαξ (Εςηζζμπμφθμο & Ημφζζμο, 2017). Ηέζα απυ ηδκ
πνμζςπζηή αοηή μθμηθήνςζδ ημ παζδί ιαεαίκεζ κα βκςνίγεζ ημκ εαοηυ ημο, ηζξ
δοκαηυηδηεξ ηαζ ηζξ ζηακυηδηέξ ημο ηαζ εέηεζ άιεζμοξ αθθά ηαζ ιαηνμπνυκζμοξ
πνμζςπζημφξ ζηυπμοξ. Λμθφ ζοπκά αημφιε ηα παζδζά πνχηδξ ζπμθζηήξ δθζηίαξ κα
ιαξ ακαθένμοκ ημοξ ιαηνμπνυεεζιμοξ ζηυπμοξ ημοξ θέβμκηάξ ιαξ : «εβχ ηονία
υηακ εα είιαζ ζηα ιεβάθα κήπζα εα ιπμνχ κα ηάκς πενζζζυηενα πνάβιαηα».
Ηέζα ζ‘ αοηυ ημ ζαθή πνμζδζμνζζιυ ηδξ θέλδξ «πενζζζυηενα» ηνφαμκηαζ
ιαηνμπνυεεζιμζ πμζηίθμζ πνμζςπζημί ζηυπμζ ηςκ παζδζχκ. Ξα παζδζά ιαεαίκμοκ
κα ημπμεεημφκ ημκ εαοηυ ημοξ ζημ άιεζμ ιέθθμκ ηδκ ίδζα ζηζβιή πμο
ζοκαζζεάκμκηαζ ηδκ εοεφκδ κα απμηηήζμοκ ηδ εέζδ ημοξ ζε έκα ηυζιμ πμο
ζοκεπχξ ιεβαθχκεζ ηαζ δζεονφκεηαζ (Εςηζζμπμφθμο & Ημφζζμο, 2017).
Γ εηπαίδεοζδ ιέζς ηδξ ηέπκδξ αμδεά ημ παζδί κα ηαηακμήζεζ ηαζ κα
ακαηαθφρεζ ηα ζοκαζζεήιαηα ημο ενπυιεκμ ζε επζημζκςκία ιε ημοξ άθθμοξ, κα
ανεζ ημκ ηνυπμ κα ακαπηφλεζ ζοκενβαηζηέξ δελζυηδηεξ, ηαζ δελζυηδηεξ ηνζηζηήξ
εεχνδζδξ ηςκ πάκηςκ. ξ εη ημφημο, κα λεπενάζεζ ημ «εβχ» ηαζ κα πενάζεζ ζημ
«ειείξ». Κ ΐάμξ (2008) ημκίγεζ ηα πνμζςπζηά μθέθδ πμο απμημιίγεζ ημ παζδί αθθά
ηαζ ημ ζφκμθμ ηδξ ημζκςκίαξ: «δ εζηαζηζηή αβςβή εα πνέπεζ κα εκκμδεεί ςξ δ
εοηαζνία ιζαξ εονφηενδξ ηαθθζένβεζαξ ημο αηυιμο έκαξ ηυπμξ πμο αμδεά ημ άημιμ
κα ζοβηνμηδεεί ςξ οπμηείιεκμ ηαηακμχκηαξ ημκ εαοηυ ημο ηαζ ημοξ άθθμοξ
αζχκμκηαξ ααεφηενα ηδ ζπέζδ ημο ιε ημκ ηυζιμ».
Ξμ πεδίμ ηςκ ηεπκχκ είκαζ έκαξ «ηυπμξ εθεοεενίαξ ηαζ έηθναζδξ υζμ ηαζ
ηυπμξ ζοκάκηδζδξ ιε ημοξ άθθμοξ» (Δακαζζήξ-Ώθεκηάηδξ, 1997). Ηέζα ζ‘ έκα
πθαίζζμ απυθοηδξ εηθναζηζηήξ εθεοεενίαξ εκενβμπμζμφκηαζ μζ αζζεήζεζξ ηαζ μ
θυβμξ παφεζ κα έπεζ ημ απμηθεζζηζηυ πνμκυιζμ ηδξ επζημζκςκζαηήξ δζάζηαζδξ. Κζ
επζθάκεζεξ ηαζ ηα οθζηά απμηημφκ ηδκ ζδιαζία ημο ενβαθείςκ πμο αμδεμφκ ηα
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παζδζά κα ακαπηφλμοκ ηχδζηεξ επζημζκςκίαξ, κα ηάιρμοκ αηυια ηαζ ηζξ
ακηζζηάζεζξ πμο δδιζμονβμφκηαζ ζε ηάλεζξ ιεζηημφ ιαεδηζημφ πθδεοζιμφ ηαζ κα
δχζμοκ ζάνηα ηαζ μζηά ζηα δδιζμονβήιαηα ηδξ θακηαζίαξ ημοξ ιέζα ζ έκα
ζοκενβαηζηυ επζημζκςκζαηυ πθαίζζμ (Εςηζζμπμφθμο & Ημφζζμο, 2017).
Κ Ώιενζηάκζημξ Δζεεκήξ Κνβακζζιυξ Αηπαίδεοζδξ ιέζς ηδξ Ξέπκδξ (National
Art Education Association ή ΘΏΑΏ,(1996) ακαθένεζ ημ ημζκςκζηυ νυθμ ηδξ ηέπκδξ
ζδιεζχκμκηαξ υηζ δ επζηοπία ηςκ ιαεδηχκ ελανηάηαζ απυ ηδ δδιζμονβία ιζαξ
ημζκςκίαξ πμο εα είκαζ εββνάιιαηδ βειάηδ θακηαζία ηαζ δδιζμονβζηυηδηα.
Απζπθέμκ, επζζδιαίκεζ, ιεηαλφ άθθςκ, υηζ δ εκαζπυθδζδ ιε ηζξ ηέπκεξ πανέπεζ
ζημοξ ιαεδηέξ ηνυπμοξ κα ακηζθαιαάκμκηαζ ηζξ ακενχπζκεξ ειπεζνίεξ πμο
αθμνμφκ ηυζμ ημ πανυκ υζμ ηαζ ημ ιέθθμκ. Κζ ηέπκεξ αμδεμφκ ημοξ ακενχπμοξ
κα ελμζηεζςεμφκ ιε δζαθμνεηζημφξ πμθζηζζιμφξ ηαζ ελμζηεζχκεζ ημοξ κέμοξ ζηδ
ηαηακυδζδ δδιζμονβδιάηςκ ηδξ ηέπκδξ απυ ακυιμζμοξ ηαζ ακμίηεζμοξ
πμθζηζζιμφξ
Κ Eisner (2002α), πμο εεςνείηαζ εονέςξ μ πνςηενβάηδξ εεςνδηζηυξ ηδξ
εηπαίδεοζδξ ιέζς ηδξ ηέπκδξ ζηζξ Γκςιέκεξ Λμθζηείεξ ηδξ Ώιενζηήξ εηθνάγεζ ηζξ
απυρεζξ ημο βζα ηδκ πμθφιμνθδ ηαζ πμθοδζάζηαηδ πνμζθμνά ηδξ δζδαζηαθίαξ
ηδξ ηέπκδξ ζημοξ ιαεδηέξ. Ξα «ιαεήιαηα» ηςκ ηεπκχκ είκαζ ιαεήιαηα γςήξ ηζ
αοηυ δζυηζ μζ ηέπκεξ αθμνμφκ ηδκ ίδζα ηδ γςή ημο αηυιμο ιέζα ζημ ημζκςκζηυ,
εηπαζδεοηζηυ, πμθζηζζηζηυ πενζαάθθμκ πμο γεζ ηαζ ακαπηφζζεηαζ. Έηζζ θμζπυκ :
μζ ηέπκεξ δζδάζημοκ ημοξ ιαεδηέξ υηζ ηα πνμαθήιαηα δεκ έπμοκ πάκηα ιυκμ ιία
θφζδ,
μζ ηέπκεξ ιαξ δείπκμοκ υηζ οπάνπμοκ πμθθμί ηνυπμζ κα ενιδκεφζεζ ηακείξ ημκ
ηυζιμ,
μζ ηέπκεξ ελμζηεζχκμοκ ηα παζδζά ιε ηδ νεοζηυηδηα ηςκ πναβιάηςκ, ημοξ
ιαεαίκμοκ κα παναδίκμκηαζ ζηζξ απνμζδυηδηεξ πζεακυηδηεξ ημο ένβμο ηαεχξ
αοηυ λεδζπθχκεηαζ,
μζ ηέπκεξ γςκηακεφμοκ ημ βεβμκυξ υηζ ηα υνζα ηδξ βθχζζαξ ιαξ δεκ είκαζ ηα υνζα
ηδξ βκχζδξ ιαξ,
μζ ηέπκεξ δζδάζημοκ ζημοξ ιαεδηέξ υηζ ιζηνέξ δζαθμνέξ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ
ιεβάθεξ επζπηχζεζξ,
μζ ηέπκεξ αμδεμφκ ηα παζδζά κα πμοκ ηα ακείπςηα,
μζ ηέπκεξ ιαεαίκμοκ ζηα παζδζά κα ζηέθημκηαζ ιέζς ηςκ οθζηχκ βζα κα ηάκμοκ ηζξ
εζηυκεξ πναβιαηζηυηδηα,
μζ ηέπκεξ ιαξ αμδεμφκ κα απμηηήζμοιε ιμκαδζηέξ ειπεζνίεξ ηαζ ιέζα απυ αοηέξ κα
ακαηαθφρμοιε ημ εφνμξ ηαζ ηδκ πμζηζθία ηςκ πναβιάηςκ πμο είιαζηε ζηακμί κα
ηάκμοιε,
δ εέζδ ηςκ ηεπκχκ ζημ ζπμθείμ ζοιαμθίγεζ βζα ημοξ κέμοξ αοηυ πμο μζ εκήθζηεξ
πζζηεφμοκ υηζ είκαζ ζδιακηζηυ (ζημ ΘΏΑΏ, 2010).
Γ Laoura Chapman (1998), ηαηδβμνζμπμζεί υθεξ ηζξ παναπάκς απυρεζξ ζε
ηνεζξ ηαηδβμνίεξ οπμζηδνίγμκηαξ υηζ ιέζα απυ ηδ δζδαζηαθία ηδξ ηέπκδξ ημ παζδί
επζηοβπάκεζ:
α) πνμζςπζηή πθήνςζδ, ιε ηδ πνήζδ ηδξ ηέπκδξ ςξ εηθναζηζηυ δδιζμονβζηυ ιέζμ,
δζαζαθδκίγεζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημο ηαζ ακηζθαιαάκεηαζ ημ ηυζιμ βφνς ημο
ηαηαθαιαάκμκηαξ ηδ εέζδ πμο ημο ακήηεζ.
α) εηηίιδζδ ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ ηθδνμκμιζάξ ιε ηδκ επαθή ημο παζδζμφ ιε ηδκ ηέπκδ
ηαζ ηα ένβα ηδξ, ηα μπμία μζ ιαεδηέξ βκςνίγμοκ, πνμζεββίγμοκ ιε πμθθαπθμφξ
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ηνυπμοξ, εηθνάγμοκ ηζξ πνμηζιήζεζξ ημοξ, ιαεαίκμοκ κα δίκμοκ αλία ζηα ένβα ηςκ
άθθςκ ηαζ, πανάθθδθα, κα εηηζιμφκ ηα δζηά ημοξ.
β) ζοκείδδζδ ημο ημζκςκζημφ νυθμο ηδξ ηέπκδξ ιέζα απυ ηζξ ίδζεξ ηζξ μπηζηέξ
ιμνθέξ πμο δδιζμονβεί ημ παζδί ηαζ μζ μπμίεξ ημ αμδεμφκ κα εηθνάζεζ ηδκ
ηαοηυηδηά ημο ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ακήηεζ ζε ιία μιάδα. Ηέζα απυ αοηέξ, αηυια,
ζοκεζδδημπμζεί υηζ οπάνπμοκ πμθθμί ηνυπμζ ιε ημοξ μπμίμοξ ιπμνεί κα
δζαιμνθςεεί δ ηέπκδ.
Νε ιζα ημζκςκία υπςξ δ ζδιενζκή πμο είκαζ βειάηδ απυ αθθαβέξ, ακζζυηδηεξ,
δζαηνίζεζξ, εκηάζεζξ ηαζ ααεααζυηδηεξ δ εκαζπυθδζδ ιε ηζξ ηέπκεξ ιπμνεί κα
ζοκεζζθένεζ ζηδ δδιζμονβία εκυξ αζθαθμφξ πθαζζίμο ιάεδζδξ πμο κα
απεοεφκεηαζ ζημ ζφκμθμ ημο ιαεδηζημφ δοκαιζημφ πςνίξ ηαιία ελαίνεζδ
(Εςηζζμπμφθμο & Ημφζζμο, 2017).Ηπμνεί κα ζοκεζζθένεζ ζηδκ δζενεφκδζδ ηςκ
αλζχκ ηαζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ πμθζηζζιζηχκ αθθαβχκ ηαζ δζαθμνχκ (Robinson,
1999).
Γ εηπαίδεοζδ ιέζς ηδξ ηέπκδξ ηαεζζηά ημ κμο ημο παζδζμφ πζμ εοέθζηημ ηαζ
ζοκεπχξ πζμ απμηεθεζιαηζηυ ζηδκ ακαγήηδζδ ηδξ βκχζδξ, ηδξ έηθναζδξ ηαζ ηδξ
επζημζκςκίαξ (Chapman, 1993, ΐάμξ, 2008).
Οπυ ημ πνίζια αοηυ, δδιζμονβείηαζ δ ακαβηαζυηδηα ζηδ ζπέζδ ηδξ ηέπκδξ ιε
ηδκ εηπαίδεοζδ, οπμδεζηκφμκηαξ αηνζαχξ ηαζ ηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ εζηαζηζηήξ
αβςβήξ ηςκ παζδζχκ, ςξ βέθονα ηδξ πνμζςπζηήξ εοαζζεδζίαξ ηαζ έηθναζδξ,
ηαθθζενβχκηαξ ηζξ αζζεήζεζξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα, δίκμκηαξ ζημ παζδί
αοημπεπμίεδζδ ηαζ ηίκδηνα βζα ηαθφηενδ γςή ηαζ ιάεδζδ (Ώββεθμπμφθμο, 2010).
2. Πέρλεο θαη δεκηνπξγηθόο ζηνραζκόο
Γ δδιζμονβζηή ζηέρδ απμηεθεί ιζα εβηάνζζα ζηακυηδηα απαναίηδηδ ζε έκα ηυζιμ
πμο ιεηααάθθεηαζ. Εαηά ζοκέπεζα δ ηαθθζένβεζα ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ έπεζ
ιεηαηναπεί ζε πνςηεφςκ γήηδια ηδξ εηπαίδεοζδξ δζεεκχξ (Le Métais, 2003).
Ώπμηεθεί «ιζα πνήζζιδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή ακηίδναζδ ζηζξ αθθαβέξ πμο
επζαάθθμκηαζ θυβς ηδξ ελέθζλδξ». Απζηνέπεζ ζημ άημιμ κα παναιείκεζ εοέθζηημ ηαζ
κα ακαγδηά κέεξ ζδέεξ ζηακέξ κα ημο επζθφζμοκ πθδεχνςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ κα
ημο δχζμοκ απακηήζεζξ ζε ενςηήιαηα ηαζ απμνίεξ (Runco, 2004a: 658).
Ώκ ακαγδηήζμοιε ημκ μνζζιυ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ εα δζαηνίκμοιε πμθθέξ
ηαζ εκδζαθένμοζεξ απυρεζξ υπςξ ημο Duffy (1998) πμο μνίγεζ ηδ δδιζμονβζηυηδηα
«ςξ ηδκ ζηακυηδηα ημο αηυιμο κα αθέπεζ ηα πνάβιαηα ιέζα απυ ηαζκμφνζεξ ηαζ
αοεεκηζηέξ μπηζηέξ βςκίεξ, κα ιεηαθένεζ ηδκ πνμδβμφιεκδ ειπεζνία ημοξ ζε κέεξ
ηαηαζηάζεζξ, κα ζηέθηεηαζ ιε ακηζζοιααηζηυ ηνυπμ, κα πνδζζιμπμζεί ηαζκμηυιεξ
πνμζεββίζεζξ ηαηά ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ ηαζ κα δδιζμονβεί πνςηυηοπα
πνάβιαηα» (Ηαθαθάκηδξ, 2014).
Απζπθέμκ, ςξ δδιζμονβζηυηδηα ακαβκςνίγεηαζ δ ζηακυηδηα ημο αηυιμο κα
δζαηοπχκεζ οπμεέζεζξ βζα κα επζθφεζ πνμαθήιαηα, κα πανάβεζ κέεξ ζδέεξ ηαζ κα
επζημζκςκεί ηα απμηεθέζιαηα ζημοξ άθθμοξ (Torrance, 1988).
Γ πναβιαηζηή γςή απαζηεί μ πμθίηδξ κα δζαπεζνίγεηαζ ηαζ κα αλζμθμβεί ηζξ
πθδνμθμνίεξ, κα θαιαάκεζ απμθάζεζξ, κα ακαγδηά εκαθθαηηζηέξ πνμμπηζηέξ, κα
ακαγδηά ηαζ κα επζηοβπάκεζ αοηά πμο ημκ εκδζαθένμοκ, κα ιδκ απμδέπεηαζ άηνζηα
ημκ ηαηαζβζζιυ ηςκ πθδνμθμνζχκ, κα έπεζ πνμζςπζηή άπμρδ ηαζ κα ακηζιεηςπίγεζ
ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηάης απυ ημ πνίζια ημο ηνζηζημφ ζοθθμβζζιμφ. Ώκ
ακαθμβζζημφιε ηα θυβζα Toynbee (1964) πνζκ ιενζηέξ δεηαεηίεξ πμο δήθςζε υηζ «ημ
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κα δμεεί ιζα πναβιαηζηή εοηαζνία ζηδ δδιζμονβζηυηδηα απμηεθεί γήηδια γςήξ ηαζ
εακάημο βζα ηάεε ημζκςκία» εα δμφιε πςξ ημ ιήκοιά ημο είκαζ πζμ επίηαζνμ απυ
πμηέ. Κζ ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ είκαζ ακηζιέηςπεξ ιε πνμαθήιαηα πμο «απαζημφκ
θφζεζξ απυ δδιζμονβζηά ηαθέκηα» (Wang, 2012).
Ξμ γδημφιεκμ θμζπυκ είκαζ ηα άημια κα ηαθθζενβήζμοκ ηζξ δελζυηδηέξ
εηείκεξ πμο εα ημοξ μδδβήζμοκ ζηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ ηαζ εα ημοξ
εκζζπφζμοκ χζηε κα ακηαπμηνζεμφκ επζηοπχξ ζε ιεηαααθθυιεκεξ ηαηαζηάζεζξ.
Νφιθςκα ιε ημοξ Cropley & Cropley (2008) δ δδιζμονβζηυηδηα ιπμνεί κα
ακαπηοπεεί ηαζ κα δζδαπεεί «ανηεί μζ ζοκεήηεξ κα είκαζ μζ ζςζηέξ ηαζ ηα άημια κα
είκαζ εθμδζαζιέκα ιε ηζξ ζπεηζηέξ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ» (Cheung, 2013: 134).
Γ ακάδεζλδ ηδξ ζπμοδαζυηδηαξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ έπεζ ζηνέρεζ ημ
εκδζαθένμκ ζηδκ αθθαβή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ πνμξ αοηή ηδ
ηαηεφεοκζδ. Ξα εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα πθήεμξ πςνχκ ζημκ ακεπηοβιέκμ
ηυζιμ ζημπεφμοκ ιέζα απυ έκα πθήεμξ πνμηεζκυιεκςκ δζδαηηζηχκ πνμζεββίζεςκ
ζηδκ ακάπηολδ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ ηαεχξ εεςνείηαζ υηζ είκαζ «δ θοζζηή
ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ κα ενβάγμκηαζ ιε θακηαζία ηαζ έπμκηαξ ηάπμζμκ ζημπυ,
κα ηνίκμοκ ηδκ αλία ηυζμ ηδξ δζηήξ ημοξ ζοιαμθήξ, υζμ ηαζ ηδξ ζοιαμθήξ ηςκ
άθθςκ, ηαεχξ ηαζ κα δζαιμνθχκμοκ ηνζηζηέξ ακηζδνάζεζξ απέκακηζ ζε
πνμαθήιαηα πμο αθμνμφκ ζε υθα ηα ακηζηείιεκα ημο πνμβνάιιαημξ ιαεδιάηςκ»
(Facer & Williamson, 2002).
Ένεοκεξ ηαεμνίγμοκ πθήεμξ παζδαβςβζηχκ ζηναηδβζηχκ, πμο ιπμνμφκ κα
εθανιμζεμφκ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ ηαζ κα εκζζπφζμοκ ηδ ηαθθζένβεζα ηδξ
δδιζμονβζηυηδηαξ ηςκ παζδζχκ.
Κζ ηέπκεξ ιπμνμφκ κα πνμάβμοκ ημκ ηνζηζηυ ηαζ δδιζμονβζηυ ζημπαζιυ ηςκ
ιαεδηχκ ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ ιζα πνμζεεηζηή αλία ζηδκ εηπαζδεοηζηή
δζαδζηαζία ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ ζηδ δδιζμονβία εκυξ αοεεκηζημφ
πενζαάθθμκημξ ιάεδζδξ. Κ υνμξ αοεεκηζηή ιάεδζδ ακαθένεηαζ ζε ιζα
επμζημδμιδηζηή πνμζέββζζδ πμο ααζίγεηαζ ζηδκ ανπή υηζ δ ιάεδζδ μζημδμιείηαζ
ιέζς αοεεκηζηχκ ηαεδηυκηςκ ηαζ επζηοβπάκεηαζ ιέζς ηδξ ζοκενβαζίαξ ηαζ ηδξ
αθθδθεπίδναζδξ ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ.
Γ Λαζδαβςβζηή αλία ημο αοεεκηζημφ ιαεδζζαημφ πενζαάθθμκημξ έβηεζηαζ ζημ
υηζ απαζηεί απυ ημοξ ιαεδηέξ κα δδιζμονβήζμοκ πνμσυκηα ηαζ κα ιάεμοκ
δζαδζηαζίεξ πμο εα ιπμνέζμοκ μζ ιαεδηέξ κα αλζμπμζήζμοκ βζα ακηζιεηχπζζδ ηςκ
πναβιαηζηχκ ημοξ ακαβηχκ (Wilkoff, 2008). Εαηά ζοκέπεζα έπμοιε: ζδιακηζηή
αφλδζδ ηςκ ηζκήηνςκ ιάεδζδξ, πνμχεδζδ εκενβμφξ ιάεδζδξ ηαζ ειπθμηήξ ηςκ
ιαεδηχκ ζηδ ιάεδζδ, ακάπηολδ ακχηενςκ κμδηζηχκ θεζημονβζχκ ηαζ δελζμηήηςκ
θφζδξ πνμαθήιαημξ, ζοκενβαζίαξ ηαζ επζημζκςκίαξ. Γ αοεεκηζηή ιάεδζδ είκαζ δ
βεθφνςζδ ημο νήβιαημξ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ ηδξ ιάεδζδξ ζημ ζπμθείμ ηαζ ηδξ
πναβιαηζηήξ γςήξ (Herington, 2006).
Νημ ΔΑΑΛΛΝ (2003) ακαβκςνίγεηαζ δ ζδιαζία ηδξ δδιζμονβζηήξ έηθναζδξ
ηςκ κδπίςκ πμο ζημπεφεζ ζηδκ δζαιυνθςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ, ζηδκ
οπμζηήνζλδ ηδξ ιαεδζζαηήξ πνμζπάεεζαξ, ζηδ ζοκμθζηή ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ.
Λνμηείκμκηαζ πνμξ ακάπηολδ δναζηδνζυηδηεξ πμο επζηοβπάκμοκ κα δζεβείνμοκ ηαζ
κα δζαηδνήζμοκ αιείςημ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ, πνμςεήζμοκ ηδ
δδιζμονβζηυηδηα κα ενεείζμοκ ηδ θακηαζία ηαζ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ ακάπηολδ
ηδξ ηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ ηαζ ηδξ ακαπαναζηαηζηήξ ζηέρδξ. Λνμηείκμκηαζ
δναζηδνζυηδηεξ δδιζμονβζηήξ έηθναζδξ ηςκ κδπίςκ ιέζς ημο ζπεδίμο, ιε ζηυπμ
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ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ παναηδνδηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ ηςκ παζδζχκ. Κ
εηπαζδεοηζηυξ πνμζπαεεί κα δδιζμονβήζεζ ηαηαζηάζεζξ πνμαθδιαηζζιμφ ηαζ
πεζναιαηζζιμφ πνμηεζιέκμο ηα παζδζά κα ακαηαθφρμοκ ιυκα ημοξ ημκ πθμφημ ηδξ
ηέπκδξ ημο ζπεδίμο ιέζα απυ δζαδζηαζίεξ ακαπαναβςβήξ ζπεδίςκ πμο
πνμηφπημοκ απυ ημκ πεζναιαηζζιυ ιε κέεξ ηεπκζηέξ ηαζ δζάθμνα οθζηά
Απζπθέμκ πνμηείκμκηαζ δναζηδνζυηδηεξ πνμηεζιέκμο μ ιαεδηήξ κα ένεεζ ζε
επαθή ιε ηδκ παβηυζιζα ηαζ εβπχνζα ηέπκδ. Ώπχηενμξ ζημπυξ κα απμηηήζεζ
παναηδνδηζηυηδηα ηαεχξ ελενεοκά ημ πενζαάθθμκ, κα ακηθήζεζ πθδνμθμνίεξ βζα
ημ θοζζηυ ηυζιμ βζα άθθμοξ ακενχπμοξ πμθζηζζιμφξ ηαζ επμπέξ (Chapman, 1993).
Δδιζμονβχκηαξ ημ δζηυ ημο ένβμ ηέπκδξ βκςνίγεζ ηα δζάθμνα εηθναζηζηά ιέζα
βζα ηδ θεζημονβία ημοξ ηα οθζηά ηαζ ηα θοζζηά ημοξ βκςνίζιαηα ιαεαίκεζ κα
ελςηενζηεφεζ ηαζ κα αλζμθμβεί ηδκ ειπεζνία ημο. Γ επαθή ιε ηδκ ηέπκδ ειπενζέπεζ
βκχζδ ηαζ ηδκ ειπθμοηίγεζ ιε έκακ εοπάνζζημ ηαζ ααίαζημ ηνυπμ ακαπηφζζμκηαξ
ιζα εεηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζηδ ιάεδζδ εκχ πανάθθδθα αθθδθεπζδνά ιε ηα ένβα
ηςκ ζοιιαεδηχκ ημο ακαπηφζζμκηαξ ηδκ ζηακυηδηα ημο κα ιπμνεί κα ηνίκεζ
(Chapman,1993). Ώοηή δ παζδαβςβζηή πναηηζηή απμηεθεί δδιζμονβζηή δζαδζηαζία
ηαεχξ: oζ ιαεδηέξ επζζηναηεφμοκ πθήεμξ ροπμδζακμδηζηχκ δοκάιεςκ ηαζ
ανίζημοκ εηθναζηζηέξ δζελυδμοξ ιέζα απυ ηδκ εζηαζηζηή δζενβαζία μζ εζηαζηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ αμδεμφκ ζδζαίηενα ημκ εηπαζδεοηζηυ κα ηαηαθάαεζ υπζ ιυκμ ηζ
βκςνίγεζ έκα παζδί αθθά ηαζ ηζ αηνζαχξ κζχεεζ. Αίκαζ ιζα δζαδζηαζία πμο δεκ
πενκάεζ ιυκμ απυ ημ ιοαθυ αθθά ηαζ απυ ημ ζχια.
Απζπθέμκ ζοκίζηακηαζ κα απμθεφβεηαζ δ εκαζπυθδζδ ηςκ παζδζχκ ιε θφθθα
ενβαζίαξ πμο πενζέπμοκ πενζβνάιιαηα εζηυκςκ ηα μπμία ηαθμφκηαζ ηα παζδζά κα
ηα πνςιαηίζμοκ ηαζ κα ηα «βειίζμοκ» ΔΑΑΛΛΝ(2003). Ώοηή δ παζδαβςβζηή
πναηηζηή, δ εκαζπυθδζδ δδθαδή ιε ηέημζμο ηφπμο ενβαζίεξ απμηεθεί ιζα ιμκμιενή
ειιμκή ηαεχξ αηονχκεζ ηδ παζδαβςβζηή ζδιαζία ηδξ εζηαζηζηήξ αβςβήξ. Κζ
ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα ακαπαναβάβμοκ ηζξ ζηέρεζξ ηςκ άθθςκ πςνίξ εκεάννοκζδ
κα πνμαμφκ ζε πνμζςπζηή ακαγήηδζδ (ΐάμξ, 2008). Ώπμιαηνφκμκηαζ απυ δνάζεζξ
πμο εα ημοξ επέηνεπακ κα ακαπηφλμοκ ηδ ηνζηζηή ημοξ ζηακυηδηα ηαζ κα
πανάλμοκ ημ δζηυ ημοξ πνμζςπζηυ δδιζμφνβδια. Εαηά ζοκέπεζα πάκμοκ ηδ
δοκαηυηδηα κα ακαγδηήζμοκ ζδέεξ ζηδνζγυιεκμζ ζε πνμζςπζηή ακαγήηδζδ ζε
πνμζςπζηή δνάζδ. Γ ιυκδ εοηαζνία πμο ημοξ πνμζθένεηαζ είκαζ κα δζαπζζηχζμοκ
ηαηά πυζμ ηαηάθενακ ηεθζηά κα πθδζζάζμοκ ημ πνυηοπμ πμο ημοξ δυεδηε. Έηζζ
ακαπανάβεηαζ έκα δαζηαθμηεκηνζηυ ζφζηδια δζδαζηαθίαξ υπμο μ δάζηαθμξ
παναιέκεζ δ αοεεκηία ηαζ μζ ιαεδηέξ ιαεαίκμοκ κα ιαεαίκμοκ απυθοηα απυ ηδκ
ηαεμδήβδζδ ηαζ ηζξ επειαάζεζξ ημο παζδαβςβμφ. Νοκεπχξ δ ηέπκδ ςξ δζδαηηζηυ
ακηζηείιεκμ υπζ ιυκμ δεκ εηζοβπνμκίγεηαζ ιε ηδκ ηαθθζηεπκζηή δδιζμονβία αθθά
ακηίεεηα οπμηζιάηαζ αθμφ απμηεθεί έηζζ ιζα δαζηαθμηεκηνζηή δζαδζηαζία ηαζ μζ
εζηαζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πάκμοκ ηδκ πζμ μοζζαζηζηή πθεονά ημοξ εηείκδ ηδξ
απμθαοζηζηήξ αζζεδηζηήξ ειπεζνίαξ (Chapman, 1993).
Κ Sir Ken Robinson (2015) ζημ αζαθίμ ημο Creative Schools ακαπηφζζεζ έκα
ζφκεεημ υναια βζα ημ πχξ εα έπνεπε κα είκαζ ηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ πμο εα
εθανιυγμκηαζ ζηα ζπμθεία ηαζ παναεέηεζ έκα ζφκμθμ δελζμηήηςκ πμο μζ ιαεδηέξ
ακαιέκεηαζ κα ηενδίζμοκ απυ έκα πνυβναιια ζπμοδχκ πμο ζημπεφεζ ηαηά ηφνζμ
θυβμ ζηδ δδιζμονβζηυηδηα ηςκ ιαεδηχκ. Κ Robinson (2015) δδθχκεζ: «Γ
δδιζμονβζηυηδηα εέηεζ ηδ θακηαζία κα θεζημονβήζεζ». Γ δδιζμονβζηυηδηα αθμνά
ηδ θνέζηζα ζηέρδ. ημ πάεμξ, ηδκ έκηαζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηδ δζενβαζία ημο
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κμο. Αίκαζ ημ ακηίεεημ ηδξ πεζεανπίαξ ηαζ ημο εθέβπμο, ηαζ δεκ είκαζ ιζα βναιιζηή
δζαδζηαζία. Αίκαζ δδθαδή ιζα δζαδζηαζία παναβςβζηυηδηαξ πνμζςπζηχκ
εηθνάζεςκ ημο εζςηενζημφ ηυζιμο ημο ηάεε αηυιμο.
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Νεξίιεςε
Εαηά ηδκ οθμπμίδζδ ημο ενβαζηδνίμο δυεδηε δ δοκαηυηδηα ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ
εηπαζδεοηζημφξ κα βκςνίζμοκ ηδκ ρδθζαηή ημζκυηδηα ημο πνμβνάιιαημξ «Out of Eden
Learn», ηζξ ηαζκμηυιεξ ζοιιεημπζηέξ ιεευδμοξ ηαζ ηα εηπαζδεοηζηά ενβαθεία πμο
πθαζζζχκμοκ ηα έλζ ιαεδζζαηά αήιαηα πμο πνμηείκμκηαζ. Λανμοζζάζηδηακ μζ ηνεζξ ααζζηέξ
ανπέξ ημο πνμβνάιιαημξ πμο είκαζ δ πνμζεηηζηή παναηήνδζδ, δ ακηαθθαβή ζζημνζχκ ηαζ
δ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ απυ ζπμθεία απ‘ υθμκ ημκ ηυζιμ ιε ζηυπμ ηδκ
ζφκδεζδ ηςκ ειπεζνζχκ ημοξ ιε παβηυζιζεξ ακενχπζκεξ ζζημνίεξ. Ξέθμξ, αημθμφεδζε ιία
ζφκημιδ πανμοζίαζδ ηδξ επζηοπδιέκδξ ζοιιεημπήξ ημο 4μο Θδπζαβςβείμο Λεζναζά ζημ
ζοβηεηνζιέκμ πνυβναιια.
Θέμεηο θιεηδηά: Out of Eden Learn, Ρδθζαηή Εμζκυηδηα, Θδπζαβςβείμ

1. Γηζαγσγή
Γ ρδθζαηή ημζκυηδηα «Out of Eden Learn» απμηεθεί πνςημαμοθία ημο ενεοκδηζημφ
ηέκηνμο Project Zero ημο Λακεπζζηδιίμο Harvard ζε ζοκενβαζία ιε ημκ ηάημπμ δφμ
ανααείςκ Pulitzer ακενςπμθυβμ, δδιμζζμβνάθμ ηαζ ααζζηυ ζοκενβάηδ ημο
National Geographic, Paul Salopek. Ηέζα απυ ημ «Out of Eden Learn» εηπαζδεοηζημί
ηαζ ιαεδηέξ απυ υθμκ ημκ ηυζιμ ειπθέημκηαζ ρδθζαηά ζημ επζηυ ηαλίδζ πμο
πναβιαημπμζεί μ Paul Salopek ιε ηα πυδζα πνμηεζιέκμο κα ακζπκεφζεζ ηδκ
παβηυζιζα ιεηακάζηεοζδ ηςκ πνμβυκςκ ιαξ ζε ιζα 7εηή Κδφζζεζα 21.000 ιζθίςκ.
Ξμ πνυβναιια πανέπεηαζ δςνεάκ ηαζ απεοεφκεηαζ ζε υθεξ ηζξ ζπμθζηέξ
ηάλεζξ ηδξ Λνςημαάειζαξ ηαζ Δεοηενμαάειζαξ Αηπαίδεοζδξ. Ζαιαάκμκηαξ οπυρδ
ημ βεβμκυξ υηζ πνυηεζηαζ βζα έκα ζοιιεημπζηυ πνυβναιια δζεεκμφξ ειαέθεζαξ, μζ
εκδζαθενυιεκμζ εηπαζδεοηζημί εα πνέπεζ κα βκςνίγμοκ υηζ ηυζμ μζ μδδβίεξ πμο
ζηέθκμκηαζ βζα ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ ιαεδζζαηχκ αδιάηςκ (footsteps), υζμ ηαζ
μζ ακανηήζεζξ πμο αθμνμφκ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο οθμπμζμφκηαζ ζηδκ ηάλδ
ηαεχξ ηαζ δ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζπμθείςκ,
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πναβιαημπμζμφκηαζ ζηα αββθζηά. Εαηά ζοκέπεζα, ααζζηή πνμτπυεεζδ βζα υθμοξ
ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ εηπαζδεοηζημφξ είκαζ δ ααζζηή βκχζδ ηδξ βθχζζαξ ηαζ δ
ελμζηείςζή ημοξ ιε ηζξ ααζζηέξ θεζημονβίεξ ημο οπμθμβζζηή.











2. Πν πξόγξακκα «Μut of Eden Learn»
Ξμ «Out of Eden Learn» (http://learn.outofedenwalk.com/) ζπεδζάζηδηε απυ ημ
ενεοκδηζηυ ηέκηνμ Project Zero ημο Λακεπζζηδιίμο Harvard χζηε κα ζοκμδέρεζ ημ
επζηυ ηαλίδζ πμο πναβιαημπμζεί ιε ηα πυδζα μ Paul Salopek ηαζ κα απμηεθέζεζ
πδβή πμζηίθςκ ιαεδζζαηχκ ειπεζνζχκ. Ώλζμπμζχκηαξ ρδθζαηά ιέζα ηαζ ηα
ημζκςκζηά δίηηοα, μ δδιμζζμβνάθμξ πνμηνέπεζ ημοξ ιαεδηέξ κα δζαεέζμοκ πνυκμ
βζα κα παναηδνήζμοκ πνμζεηηζηά ημκ ηυπμ ημοξ, κα αθδβδεμφκ ηδ δζηή ημοξ
ζζημνία, κα αημφζμοκ ιε πνμζμπή ακενχπζκεξ ειπεζνίεξ ηαζ ζζημνίεξ, κα
ακηαθθάλμοκ απυρεζξ ηαζ μπηζηέξ ιε παζδζά ηδξ ίδζαξ δθζηίαξ απυ δζαθμνεηζηά
βεςβναθζηά, ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζζιζηά πενζαάθθμκηα. Ώπχηενμξ ζημπυξ είκαζ κα
απμηηήζμοκ μζ ιαεδηέξ πενζένβεζα βζα ημκ ηυζιμ ηαζ ημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ.
Γ θζθμζμθία ημο πνμβνάιιαημξ ηνίκεηαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή βζα ηδκ
εηπαίδεοζδ ημο 21μο αζχκα. Ηάθζζηα, δ εηπαίδεοζδ ιεθθμκηζηχκ πμθζηχκ ιε
δελζυηδηεξ πμο ημοξ ηαεζζημφκ ζηακμφξ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηα ζφκεεηα
ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζζιζηά πενζαάθθμκηα εα πνέπεζ κα εηηζκείηαζ απυ ηδ ααειίδα
ημο Θδπζαβςβείμο. Νφιθςκα ιε ημοξ Boix-Mansilla ηαζ Jackson (2011) μζ
εηπαζδεοηζημί ήδδ απυ ημ Θδπζαβςβείμ εα πνέπεζ κα εζηζάγμοκ ηζξ δζδαηηζηέξ ημοξ
πναηηζηέξ ζηδκ ηαθθζένβεζα παβηυζιζςκ δελζμηήηςκ (global competencies) χζηε μζ
ιαεδηέξ κα είκαζ ζηακμί:
κα ακαβκςνίγμοκ ηαζ κα πνμζεββίγμοκ γδηήιαηα παβηυζιζαξ ειαέθεζαξ (global
awareness),
κα ακηζθαιαάκμκηαζ ηζξ δζαθμνεηζηέξ μπηζηέξ ηςκ αηυιςκ πμο ειπθέημκηαζ ζε
αοηά (global perspective),
κα ακαθαιαάκμοκ δνάζδ (global engagement) ηαζ,
κα επζημζκςκμφκ ηζξ ζδέεξ ημοξ (communication).
Ξμ
πνυβναιια
«Out
of
Eden
Learn»
(https://outofeden.s3.amazonaws.com/ooe_educator_guide.pdf) εκζζπφεζ αηνζαχξ
αοηέξ ηζξ δελζυηδηεξ ηαεχξ ηαθεί ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ:
κα επζαναδφκμοκ ημοξ νοειμφξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ πνμηεζιέκμο κα
παναηδνήζμοκ πνμζεηηζηά ηαζ κα ακηζθδθεμφκ γδηήιαηα ηαζ ηαηαζηάζεζξ πμο
ζοπκά πενκμφκ απαναηήνδηα,
κα ιμζναζημφκ ζζημνίεξ ηαζ μπηζηέξ ζπεηζηά ιε ακενχπμοξ, ηυπμοξ ηαζ
πμθζηζζιζηέξ ηαοηυηδηεξ ηαζ,
κα ακαζημπαζημφκ ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ πμο ηα ημπζηά γδηήιαηα ηαζ μζ μπηζηέξ
ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ζε έκα παβηυζιζμ επίπεδμ.
Κζ ενεοκδηέξ ημο πνμβνάιιαημξ οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ ιαεδηέξ εκενβμπμζμφκ
ηαζ μλφκμοκ ηδ ζηέρδ ημοξ υηακ παναηδνμφκ πνμζεηηζηά (Tishman 2008).
Αζηζάγμκηαξ ηδκ πνμζμπή ζε ιζηνέξ θεπημιένεζεξ ημο ηυζιμο πμο ημοξ πενζαάθθεζ,
μζ ιαεδηέξ ακαπηφζζμοκ κμδηζηέξ ζοκήεεζεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ενεοκδηζηή
πενζένβεζα, υπςξ βζα πανάδεζβια δ αλζμπμίδζδ υθςκ ημοξ ηςκ αζζεήζεςκ βζα ηδ
ζοθθμβή δεδμιέκςκ (Salmon et al, 2017). Ηέζα απυ ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζημ
πνυβναιια, μζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα θεζημονβήζμοκ αηνζαχξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ.
Θα ειπκεοζημφκ απυ ημκ ζδζαίηενμ ηνυπμ δδιμζζμβναθίαξ ημο Paul Salopek, χζηε
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κα παναηδνήζμοκ ηαζ κα θςημβναθίζμοκ ιζηνέξ θεπημιένεζεξ ηδξ ημπζηήξ ημοξ
ημζκυηδηαξ, κα ζοκμιζθήζμοκ ιε ημοξ ζοιπμθίηεξ ημοξ, κα ηαηαβνάρμοκ ηδκ
ηαεδιενζκυηδηά ημοξ ηαζ ιέζα απυ αοηέξ ηζξ δζαδζηαζίεξ κα λακά-ακαηαθφρμοκ
ημκ εαοηυ ημοξ ηαζ ηδ βεζημκζά ημοξ.
2.1. Μ ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Κζ εηπαζδεοηζημί πμο επζεοιμφκ κα ζοιιεηέπμοκ ιε ημοξ ιαεδηέξ ημοξ ζε έκα
εηπαζδεοηζηυ ηαλίδζ (Learning Journey) ημο πνμβνάιιαημξ «Κut of Eden Learn»
ανπζηά πναβιαημπμζμφκ ηδκ εββναθή ηςκ ηάλεςκ ημοξ ζηδκ ρδθζαηή πθαηθυνια
(http://learn.outofedenwalk.com/accounts/class/new/)
ζοιπθδνχκμκηαξ
απθά
ζημζπεία πμο αθμνμφκ ηδκ εηπαζδεοηζηή ημοξ ζδζυηδηα ηαζ ημ ιαεδηζηυ δοκαιζηυ
ηδξ ηάλδξ ημοξ (Αζη. 1).

Γηθόλα 1: Λεδίμ εββναθήξ ζπμθζηχκ ηάλεςκ
Νηδ ζοκέπεζα μζ εββναθυιεκεξ ηάλεζξ ηαλζκμιμφκηαζ απυ ημοξ ζοκημκζζηέξ
ημο πνμβνάιιαημξ ζε ιζηνέξ μιάδεξ (walking parties) ηςκ 6-10 ηάλεςκ ηδξ ίδζαξ
εηπαζδεοηζηήξ ααειίδαξ. Νηυπμξ ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ μιάδςκ είκαζ μζ ιαεδηέξ
πμο ζοιιεηέπμοκ ζε ηάεε μιάδα κα πνμένπμκηαζ απυ δζαθμνεηζηέξ βεςβναθζηέξ
πενζμπέξ ηαζ πμθζηζζιζηά οπυααενα. Κζ εηπαζδεοηζημί ηαζ μζ ιαεδηέξ θαιαάκμοκ
ζημ δθεηηνμκζηυ ημοξ ηαποδνμιείμ μδδβίεξ βζα ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ηαθμφκηαζ
κα οθμπμζήζμοκ πενίπμο ηάεε δφμ εαδμιάδεξ. Εάεε εηπαζδεοηζηυ ηαλίδζ
πενζθαιαάκεζ 6 ιαεδζζαηά αήιαηα (footsteps) ηα μπμία είκαζ (Ηέθθζμο η.α., 2016):
ΐήια 1μ: Ιεηίκδια. Κζ ιαεδηέξ επζκμμφκ δδιζμονβζημφξ ηνυπμοξ βζα κα ζοζηδεμφκ
ζηδκ μιάδα ηαζ λεηζκμφκ ιζα ζογήηδζδ ζπεηζηά ιε ηδκ απμζημθή ημο Paul.
ΐήια 2μ: Δδιζμονβία πάνηδ ηδξ βεζημκζάξ. Κζ ιαεδηέξ επζθέβμοκ ιέζα βζα κα
ακαπαναζηήζμοκ ηδκ πενζμπή ημοξ, ιέζα απυ ηδ δζηή ημοξ μπηζηή, ηαζ ζηδ
ζοκέπεζα ιμζνάγμκηαζ αθδεζκέξ ζζημνίεξ ζπεηζηέξ ιε ηα ζδιεία πμο απεζημκίγμκηαζ
ζημ πάνηδ.
ΐήια 3μ: Λενπαηχκηαξ ζηδ βεζημκζά. Κζ ιαεδηέξ μνβακχκμοκ πενίπαημοξ ανβήξ
ζημπαζηζηήξ παναηήνδζδξ ζηδ βεζημκζά, υπμο αθζενχκμοκ πνυκμ βζα κα
εκημπίζμοκ θεπημιένεζεξ ηαζ κα θςημβναθίζμοκ ζημζπεία πμο ημοξ ηάκμοκ
εκηφπςζδ.
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ΐήια 4μ: Ώημφβμκηαξ ζζημνίεξ ιεθχκ ηδξ ημπζηήξ ημζκυηδηαξ. Κζ ιαεδηέξ παίνκμοκ
ζοκέκηεολδ απυ έκα εκήθζηα χζηε κα ιάεμοκ βζα ηζξ ειπεζνίεξ ημο απυ ηδκ
πενζμπή ημοξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα επζθέβμοκ ηνυπμοξ (ρδθζαημφξ ή ζοιααηζημφξ) βζα
κα αθδβδεμφκ ηδκ ζζημνία ημο.
ΐήια 5μ: Ώπμηοπχκμκηαξ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα. Κζ ιαεδηέξ παναηδνμφκ
πνμζεηηζηά έκα βκςζηυ ημοξ ιένμξ ή ηάπμζα δζαδζηαζία πμο απμηεθεί ιένμξ ηδξ
ηαεδιενζκυηδηάξ ημοξ. Δδιζμονβμφκ έκα ζφκημιμ αίκηεμ, ιζα πανμοζίαζδ ή απθά
ημ πενζβνάθμοκ ηαζ ημ ιμζνάγμκηαζ ιε ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ ημοξ.
ΐήια 6μ: Εμζηχκηαξ ιπνμζηά. Κζ ιαεδηέξ ζπεδζάγμοκ έκα ηαλίδζ πμο εα ήεεθακ κα
πναβιαημπμζήζμοκ χζηε κα πνμζπαεήζμοκ κα ηαηακμήζμοκ ηαθφηενα ημκ ηυζιμ
ή/ηαζ ημκ εαοηυ ημοξ. Ακαθθαηηζηά, πνμηείκμοκ έκα ιένμξ ημ μπμίμ μ Paul εα
ιπμνμφζε κα επζζηεθηεί ηαζ ηζξ ζζημνίεξ πμο εα ιπμνμφζε κα αθδβδεεί.
Εάεε αήια ημο πνμβνάιιαημξ απμηεθείηαζ απυ επζιένμοξ ηνία ιένδ:
Ώ) Έιπκεοζδ (Get inspired), πμο πνμένπεηαζ απυ ηδ δζενεφκδζδ ημο οθζημφ πμο
ακανηάηαζ ζηδκ πθαηθυνια ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε ημ ηαλίδζ ημο Paul Salopek. ΐ)
Δναζηδνζυηδηα (Do an activity), δ μπμία έπεζ δζαθμνεηζηυ ζηυπμ ζε ηάεε αήια.
Γ) Ώθθδθεπίδναζδ ιε ηα άθθα ιέθδ ηδξ μιάδαξ (Interact with your walking partners)
ιε ηδ πνήζδ ζοβηεηνζιέκςκ ενβαθείςκ δζαθυβμο (Αζη. 2) ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ
νμοηζκχκ ζηέρδξ πμο πνμηείκμκηαζ απυ ηδκ μιάδα ημο ενεοκδηζημφ ηέκηνμο
Project Zero ημο Λακεπζζηδιίμο Harvard.

Γηθόλα 2: Ξα ενβαθεία δζαθυβμο ηδξ ημζκυηδηαξ «Out of Eden Learn»
Ξα ενβαθεία δζαθυβμο ακαθένμκηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ ζημπαζηζηέξ εκένβεζεξ
ηςκ ιαεδηχκ πμο είκαζ μζ αηυθμοεεξ: α) Λαναηδνχ (Notice) ηάηζ πμο λεπςνίγεζ
ηαζ πνμζεθηφεζ ηδκ πνμζμπή ζε ιία ακάνηδζδ, α) Αηηζιχ (Appreciate) αοηυ πμο
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ιμο ανέζεζ ηαζ έπεζ ζδζαίηενδ αλία ζηδκ ακάνηδζδ, β) Δζενεοκχ (Probe) βζα κα
ζοβηεκηνχζς πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ. Θέης ενςηήζεζξ πμο εα ιε αμδεήζμοκ
κα απμηηήζς ιζα ηαθφηενδ αίζεδζδ ηδξ μπηζηήξ/ακηίθδρδξ ημο άθθμο, δ) Ευας
(Snip) ηαζ επζημθθχ ιζα θνάζδ ή πνυηαζδ απυ ηδκ πνςηυηοπδ ακάνηδζδ ζημ δζηυ
ιμο ζπμθζαζιυ. Οπμαάθθς ιία ζπεηζηή ενχηδζδ ή εηθνάγς ηδ βκχιδ ιμο ζπεηζηά
ιε αοηυ πμο ανήηα εκδζαθένμκ ή ζδιακηζηυ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ θνάζδ/πνυηαζδ, ε)
Νοκδές (Connect) ηάηζ απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ακάνηδζδ ηαζ ηα πνμζςπζηά ιμο
αζχιαηα, ζοκαζζεήιαηα ή εκδζαθένμκηα ηαζ ζη) Απεηηείκς (Extend) ηζξ ζηέρεζξ ιμο
ζε ηαζκμφνβζεξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ απμηηχ ιία δζαθμνμπμζδιέκδ μπηζηή
δζααάγμκηαξ ηδκ ακάνηδζδ αοηή.








3. Βαζηθέο αξρέο πξνγξάκκαηνο
3.1. Αξγή θαη πξνζεθηηθή παξαηήξεζε
Γ πνχηδ ανπή ημο πνμβνάιιαημξ αθμνά ζηδκ ειπθμηή ηςκ ιαεδηχκ ζε
δναζηδνζυηδηεξ παναηεηαιέκδξ, εζηζαζιέκδξ παναηήνδζδξ πμο ημοξ επζηνέπεζ κα
ακαηαθφρμοκ θεπημιένεζεξ, πμο επεηηείκμκηαζ πένα απυ ιζα πνχηδ ιαηζά.
Νφιθςκα ιε ηδκ Tishman (2014), δ πνμζεηηζηή παναηήνδζδ απαζηεί ζηακμπμζδηζηυ
πνυκμ χζηε μζ ιαεδηέξ κα εζηζάζμοκ ζε πηοπέξ πμο ζοκήεςξ πμο δεκ είκαζ άιεζα
μναηέξ. Νηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο πνμβνάιιαημξ, μζ εηπαζδεοηζημί πνμαθέπμοκ ηδ
δζάεεζδ ανηεημφ πνυκμο, χζηε μζ ιαεδηέξ κα παναηδνήζμοκ ημ άιεζμ ημοξ
πενζαάθθμκ ηαζ κα ακαηαθφρμοκ «ηνοιιέκεξ μιμνθζέξ» πμο εα ημοξ δχζμοκ ηδ
δοκαηυηδηα κα ημ επακεηηζιήζμοκ. Εάπμζεξ απυ ηζξ πνμηνμπέξ πμο ζοκζζηά ημ
πνυβναιια ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ κα αλζμπμζήζμοκ είκαζ μζ αηυθμοεεξ:
Δεξ ιε ιζα «θνέζηζα ιαηζά».
Λάνε πνυκμ βζα κα παναηδνήζεζξ.
Εμίηαλε απυ δζαθμνεηζηέξ μπηζηέξ βςκίεξ.
Ώκαηάθορε ηδκ πμθοπθμηυηδηα.
Πνδζζιμπμίδζε υθεξ ηζξ αζζεήζεζξ ζμο.
Αηηίιδζε ηδκ μιμνθζά βφνς ζμο.
Νηδκ πενίπηςζδ ημο 4μο Θδπζαβςβείμο Λεζναζά, δ ανπή ηδξ πνμζεηηζηήξ
παναηήνδζδξ ακαπηφπεδηε ηονίςξ ιέζα απυ ηα ιαεδζζαηά αήιαηα 2 ηαζ 3. Λζμ
ζοβηεηνζιέκα, ζημ 2μ αήια ημο πνμβνάιιαημξ μζ ιαεδηέξ εκεαννφκεδηακ κα
παναηδνήζμοκ πνμζεηηζηά ηδ βεζημκζά ημοξ ζηα Εαιίκζα ηαζ κα ηδκ απμηοπχζμοκ
ιέζα απυ ηδ δζηή ημοξ μπηζηή δδιζμονβχκηαξ πνςηυηοπμοξ πάνηεξ (Αζη. 3).

Γηθόλα 3: Ώημιζημί πάνηεξ ηδξ βεζημκζάξ ημο Θδπζαβςβείμο
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Γ δναζηδνζυηδηα απμηέθεζε ζδιακηζηή αθυνιδζδ βζα ηδκ ειπθμηή ηςκ
βμκέςκ, μζ μπμίμζ ιέζα απυ ηδκ ηαηάθθδθδ εκδιένςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
ζοκέπζζακ ηαζ επέηηεζκακ ηδκ παναηήνδζδ ζε ιένδ ηδξ βεζημκζάξ, ηα μπμία
πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ ηαεδιενζκέξ δζαδνμιέξ ηςκ παζδζχκ ημοξ. Κζ βμκείξ
πνμέηνερακ ηα παζδζά κα ημζηάλμοκ ιε ιζα «θνέζηζα» ιαηζά ημ πενζαάθθμκ πμο
γμοκ ηαζ κα ημ απμηοπχζμοκ ιέζα απυ θςημβναθίεξ ηαζ αθδβήζεζξ. Ώπμηέθεζια
ηδξ ειπθμοηζζιέκδξ δναζηδνζυηδηαξ ήηακ ηα παζδζά κα ακαηάθορακ πμθθά κέα
ζημζπεία πμο δεκ είπακ πνμζέλεζ ιέπνζ ηχνα ηαζ κα εηηζιήζμοκ πενζζζυηενμ
πνάβιαηα ηαζ ηαηαζηάζεζξ πμο ημοξ θαίκμκηακ αζήιακηα. Λμθθά ιάθζζηα παζδζά
ηαηάθενακ κα ιεηαζπδιαηίζμοκ ηδκ μπηζηή ημοξ βζα ηδ βεζημκζά, βεβμκυξ πμο
εηθνάζηδηε ιέζα απυ δζάθμνεξ ιεευδμοξ, υπςξ αοηή ηδξ γςβναθζηήξ αθήβδζδξ
(Αζη. 4).

Γηθόλα 4: Ώπμηφπςζδ ηδξ βεζημκζάξ απυ ιαεδηέξ ζε δφμ πνμκζηέξ θάζεζξ
(πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ πνμζεηηζηή παναηήνδζδ)



3.2. Αληαιιαγή ηζηνξηψλ
Γ δεφηενδ ανπή ημο πνμβνάιιαημξ αθμνά ζηδκ εκαζπυθδζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ημ
δδιμζζμβναθζηυ θυβμ ηαζ ηδ δζαηφπςζδ «ακμζπηχκ» ενςηδιάηςκ. Ανπυιεκμζ ζε
επαθή ιε ζπεηζηά ηείιεκα ηαζ δπδηζηά κημημοιέκηα ημο Paul Salopek, μζ ιαεδηέξ
βκςνίγμοκ ηαηάθθδθεξ ηεπκζηέξ βζα κα οθμπμζήζμοκ ιία ζοκέκηεολδ ηαζ κα
εηιαζεφζμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ζζημνία ηδξ ημπζηήξ ημοξ ημζκυηδηαξ. Εάπμζεξ
απυ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ πνμηνμπέξ ημο πνμβνάιιαημξ πμο ειπενζηθείμκηαζ ζε αοηή
ηδκ ανπή είκαζ μζ αηυθμοεεξ:
Ώθδβήζμο ηδ δζηή ζμο ζζημνία ιε αάζδ ηζξ ειπεζνίεξ, ηα ζοκαζζεήιαηα, ηδκ
ηαοηυηδηα ηαζ ημκ ηυπμ ζμο. Ώπυηηδζε ενεοκδηζηή πενζένβεζα. Ηάεε ηαθφηενα ημκ
εαοηυ ζμο.
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Άημοζε πνμζεηηζηά ηαζ ιε ζεααζιυ ηζξ ζζημνίεξ ηςκ άθθςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ
δζαθμνεηζηυ πμθζηζζιζηυ οπυααενμ. Λνμζπάεδζε κα εκημπίζεζξ μιμζυηδηεξ ηαζ
δζαθμνέξ.
Ώπμδέλμο ηδ δζαθμνεηζηυηδηα. Ώπυηηδζε κέεξ απυρεζξ ηαζ μπηζηέξ.
Νηδκ πενίπηςζδ ημο 4μο Θδπζαβςβείμο Λεζναζά, δ ανπή ηδξ ακηαθθαβήξ
ζζημνζχκ ακαπηφπεδηε ηονίςξ ιέζα απυ ημ 4μ αήια ημο πνμβνάιιαημξ.
Παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθεί δ επίζηερδ ηδξ η. Αοαββεθίαξ Ηπαθμφκδ,
Δζεοεφκηνζαξ Λμθζηζζιμφ ημο Δήιμο Λεζναζά ζημ Θδπζαβςβείμ, δ μπμία απάκηδζε
ζηζξ ενςηήζεζξ ηςκ ιζηνχκ ιαεδηχκ ηαζ ιμζνάζηδηε ιαγί ημοξ ζδιακηζηέξ
ζζημνζηέξ πθδνμθμνίεξ ηαζ θςημβναθίεξ απυ ηδ βεζημκζά ηςκ Εαιζκίςκ ημο
πανεθευκημξ (Αζη. 5). Ξα παζδζά ιέζα απυ εοπάνζζηεξ δζαδζηαζίεξ ηαηάθενακ υπζ
ιυκμ κα εκζζπφζμοκ ηζξ βκχζεζξ ημοξ, αθθά ηαζ κα πνμαμφκ ζε κμδηζηέξ
ζοζπεηίζεζξ ακάιεζα ζημ πανυκ ηαζ ημ πανεθευκ. Ηάθζζηα, ηάπμζα παζδζά
εκηυπζζακ μιμζυηδηεξ ακαθμνζηά ιε ημ επίπεδμ γςήξ ηδξ ζφβπνμκδξ
ημζκςκζημμζημκμιζηήξ ηνίζδξ, αθθά ηαζ ηα εεηζηά ζοκαζζεήιαηα πμο απέπκεακ μζ
εζημκζγυιεκμζ ηςκ θςημβναθζχκ, βεβμκυξ πμο ημοξ μδήβδζε ζε ζδιακηζηά
ζοιπενάζιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ ακηζιεηχπζζδ δφζημθςκ ζοκεδηχκ.

Γηθόλα 5: Νηζβιέξ απυ ηδκ επίζηερδ ηδξ Δζεοεφκηνζαξ Λμθζηζζιμφ ημο Δήιμο
Λεζναζά ζημ 4μ Θδπζαβςβείμ Λεζναζά







3.3. Οχλδεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηζηνξηψλ κε επξχηεξεο αλζξψπηλεο ηζηνξίεο
Γ ηνίηδ ανπή ημο πνμβνάιιαημξ αθμνά απυηηδζδ ζηναηδβζηχκ πμο
οπμζηδνίγμοκ ημοξ ιαεδηέξ ζημ κα ημπμεεηήζμοκ ηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ ειπεζνίεξ
ζε εονφηενα βεςβναθζηά ηαζ ζζημνζηά πθαίζζα, χζηε κα απμηηήζμοκ παβηυζιζα
ζοκείδδζδ ηαζ πμθζηυηδηα. Ηέζα απυ ηαηάθθδθεξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ πνμηνμπέξ
μζ ιαεδηέξ εκζζπφμκηαζ πνμηεζιέκμο βζα ηδκ:
ακάπηολδ επζημζκςκζαηχκ δελζμηήηςκ βζα ηδκ αθθδθεπίδναζδ αηυιςκ απυ
δζαθμνεηζηυ πμθζηζζιζηυ οπυααενμ,
ακαβκχνζζδ ηαζ έηθναζδ ηδξ πνμζςπζηήξ μπηζηήξ ηαζ ηςκ παναβυκηςκ πμο ηδκ
επδνεάγμοκ,
ελέηαζδ άθθςκ μπηζηχκ ηαζ ακαβκχνζζδ ηςκ παναβυκηςκ πμο ηζξ δζαιμνθχκμοκ.
ηαηακυδζδ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ δ πνυζααζδ ζε δζάθμνεξ πδβέξ επδνεάγεζ
ηδκ πμζυηδηα γςήξ ηαζ ηδ δζαιυνθςζδ μπηζηήξ,
ακάπηολδ εκζοκαίζεδζδξ.
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Νηδκ πενίπηςζδ ημο 4μο Θδπζαβςβείμο Λεζναζά, δ ανπή ηδξ ζφκδεζδξ ηςκ
πνμζςπζηχκ ζζημνζχκ ιε εονφηενεξ ακενχπζκεξ ζζημνίεξ ακαπηφπεδηε ηονίςξ
ιέζα απυ ημ 5μ αήια ημο πνμβνάιιαημξ, υπςξ επίζδξ ηαζ ηαηά ηδ ζοκεπή
αθθδθεπίδναζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ζπμθεία ηδξ μιάδαξ ημοξ πμο θάιαακε πχνα ζημ
ηνίημ ιένμξ ηάεε ιαεδζζαημφ αήιαημξ.
Παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθεί δ απμηφπςζδ παναζηεοήξ ηαζ
πνμεημζιαζίαξ ημο εμνηαζηζημφ μζημβεκεζαημφ ηναπεγζμφ. Ξδκ ίδζα πνμκζηή
πενίμδμ πμο μζ ιζηνμί ιαεδηέξ ηαηέβναθακ ηδ δζαδζηαζία παναζηεοήξ ηςκ
παναδμζζαηχκ πνζζημοβεκκζάηζηςκ ημοναιπζέδςκ, μζ ιαεδηέξ ημο Εακαδά
πανμοζίαγακ ηα έεζια ηδξ διέναξ ηςκ Αοπανζζηζχκ. Λανάθθδθα, ζε ιζα άθθδ
βςκζά ημο ηυζιμο ηα παζδζά ηςκ ζπμθείςκ ηδξ ΐναγζθίαξ ιμζνάγμκηακ ιε ηδκ
μιάδα θςημβναθίεξ ηςκ εδεζιάηςκ ηδξ βζμνηήξ «Festa Junina», ημο
παναδμζζαημφ θαβδημφ απυ θαζυθζα «Feijoada» ηαζ ημο αβαπδιέκμο ημοξ ποιμφ
«caldo de cana» (Αζη. 6).

Γηθόλα 6: Ακδεζηηζηέξ εζηυκεξ απυ ηζξ ακανηήζεζξ ηςκ εμνηαζηζηχκ
παναδυζεςκ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ηάλεςκ





Κζ απθέξ ακαθμνέξ ηςκ ιζηνχκ ιαεδηχκ ζηδκ έκκμζα ημο «θαβδημφ» ηαζ πζμ
ζοβηεηνζιέκα ηςκ παναδμζζαηχκ εμνηαζηζηχκ εδεζιάηςκ, απμηέθεζε ιζα
ζδιακηζηή αθυνιδζδ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα παβηυζιζςκ δελζμηήηςκ ηαζ βζα ηδκ
πνμζέββζζδ ζφκεεηςκ επζιένμοξ εειαηζηχκ. Ηέζα απυ ηδ ζογήηδζδ πμο
αημθμφεδζε ηδξ πνμζεηηζηήξ παναηήνδζδξ ηςκ εζηυκςκ πμο είπακ ακανηδεεί ηαζ
ηδξ ιεθέηδξ ηςκ ζπεηζηχκ αθδβήζεςκ, ηα παζδζά ημο 4μο Θδπζαβςβείμο Λεζναζά
μδδβήεδηακ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ αηυθμοεςκ εκκμζχκ:
Ξαοηυηδηα: Νηδ ΐναγζθία πίκμοκ caldo de cana εκχ ζηδκ Αθθάδα θειμκάδα ηαζ
αοζζζκάδα.
Λανάδμζδ: Νημκ Εακαδά ηνχκε βαθμπμφθα ηδκ διένα ηςκ Αοπανζζηζχκ ηαζ ζηδκ
Αθθάδα ηα Πνζζημφβεκκα.
Νφκδεζδ: Νηδ ΐναγζθία ημ εεκζηυ ημοξ θαβδηυ είκαζ δ feijoada ηαζ ζηδκ Αθθάδα δ
θαζμθάδα.
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Γζμνηή: Νε υθεξ ηζξ πχνεξ ιαβεζνεφμοκ πμθθά θαβδηά ηαζ ηάκμοκ ηναπέγζα ζηζξ
ιεβάθεξ βζμνηέξ.
4. Γπαγγεικαηηθή αλάπηπμε
Γ ζοιιεημπή ηςκ εθθήκςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηςκ ηάλεχκ ημοξ ζηδκ ημζκυηδηα
«Out of Eden Learn» απμηέθεζε ηδκ αθμνιή βζα έκα πθήεμξ εοηαζνζχκ
επαββεθιαηζηήξ ακάπηολδξ. Δδζαίηενδ υιςξ αανφηδηα δίκεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο
4μο Θδπζαβςβείμο Λεζναζά, ηαεχξ απμηεθεί ιία ζπμθζηή ιμκάδα ηδξ πενζμπήξ ηςκ
Εαιζκίςκ, δ μπμία έπεζ πθδβεί ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ ημζκςκζημμζημκμιζηή
ηνίζδ ηαζ ηδκ ιεηαηίκδζδ ιεβάθμο ανζειμφ μζημβεκεζχκ ιεηακαζηχκ. Νημ
ζοβηεηνζιέκμ κδπζαβςβείμ, υπμο μζ εοηαζνίεξ δζάδμζδξ ηςκ ζδεχκ ηαζ ηςκ
ιδκοιάηςκ ηςκ παζδζχκ ζε έκα παβηυζιζμ ημζκυ είκαζ πενζμνζζιέκεξ,
εηπαζδεοηζημί, ιαεδηέξ ηαζ βμκείξ είπακ ηδ δοκαηυηδηα:
Λνμαμθήξ ημο ιαεδηζημφ ένβμο ζηα ιέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ πμο πνδζζιμπμζεί
δ ημζκυηδηα, αθθά ηαζ μζ ζοκενβαγυιεκμζ ιε αοηήκ θμνείξ, υπςξ ημ National
Geographic (Αζη. 7). Ηάθζζηα, ανηεηέξ ήηακ μζ θμνέξ πμο μζ ακανηήζεζξ ηςκ ιζηνχκ
ιαεδηχκ ζπμθζάζηδηακ απυ ημκ ααζζηυ «πνςηαβςκζζηή» ημο πνμβνάιιαημξ, ημκ
Paul Salopek.

Γηθόλα 7: Ακδεζηηζηέξ ακανηήζεζξ ημο ιαεδηζημφ ένβμο ζημ twitter ηαζ ζημ
instagram






Δδιμζίεοζδξ άνενςκ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζημ επίζδιμ ζζημθυβζμ
ηδξ ημζκυηδηαξ (https://walktolearn.outofedenwalk.com/2015/07/15/the-story-ofyoung-greek-travelers-in-out-of-eden-learn/)
ηαζ
(https://walktolearn.outofedenwalk.com/2016/02/23/glimpses-from-the-classroomin-piraeus-greece-part-3-of-3/)
Ώκαβκχνζζδξ ηδξ πνμζπάεεζαξ απυ ημπζημφξ θμνείξ, υπςξ μ Δήιανπμξ Λεζναζά η.
Γζάκκδξ Ηχναθδξ πμο ιεηέαδ ζηδ ζπμθζηή ιμκάδα βζα κα ζοβπανεί ημοξ ιαεδηέξ
ηαζ ηζξ κδπζαβςβμφξ.
Ώκαθμνάξ ημο ιαεδηζημφ ένβμο ζε έκηοπα ηαζ δθεηηνμκζηά ιέζα (Αζη. 8)
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Γηθόλα 8: Ακδεζηηζηέξ δδιμζζεφζεζξ ημο ένβμο ημο 4μο Θδπζαβςβείμο Λεζναζά ζημκ
έκηοπμ ηαζ δθεηηνμκζηυ ηφπμ
Λνμαμθήξ ζηα εθθδκζηά ηναηζηά ηαζ ζδζςηζηά Ηέζα Ηαγζηήξ Ακδιένςζδξ
(Βςκηακή ζφκδεζδ ζηδκ πνςζκή εκδιενςηζηή εηπμιπή ηδξ ΑΜΞ1 ηαζ
ιαβκδημζημπδιέκμ νεπμνηάγ ζημ ηεκηνζηυ δεθηίμ εζδήζεςκ ημο ΏΘΞ1).
Κζ εοηαζνίεξ αοηέξ απμηέθεζακ ηδκ αθμνιή ηαζ βζα ιζα ζεζνά ενεοκδηζηχκ
πνςημαμοθζχκ απυ ημοξ έθθδκεξ εηπαζδεοηζημφξ. Αηηυξ απυ ηδ δζεκένβεζα
ενεοκχκ ηαζ ηδ ζοιιεημπή εηπαζδεοηζηχκ ζε εθθδκζηά ηαζ δζεεκή ζοκέδνζα,
ζοζηήεδηε δ εθθδκζηή μιάδα ημο πνμβνάιιαημξ ζηα ιέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ
ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα δ ζεθίδα ζημ Facebook ιε ημκ ηίηθμ «Out of Eden Learn
Teachers of Greece» (https://www.facebook.com/Out-of-Eden-Learn-Teachers-ofGreece-1015322761836943/).
Κζ
εηπαζδεοηζημί
πμο
εκδζαθένμκηαζ
κα
ζοιιεηάζπμοκ ζημ πνυβναιια, ηάκμκηαξ like ζηδ ζεθίδα ιπμνμφκ κα θάαμοκ
πνήζζιεξ εκδιενχζεζξ (υπςξ βζα πανάδεζβια ηζξ διενμιδκίεξ εββναθήξ ηςκ
ζπμθζηχκ ηάλεςκ) ηαζ κα παναημθμοεήζμοκ ηδκ ελέθζλδ ημο ιαεδηζημφ ένβμο ηςκ
ζοιιεηεπυκηςκ εθθδκζηχκ ζπμθείςκ.
5. Γπίινγνο
Κζ πνχζιεξ ιαεδζζαηέξ ειπεζνίεξ ηαηά ηζξ μπμίεξ ηα παζδζά ειπθέημκηαζ ζε
δζαδζηαζίεξ βκςνζιίαξ ιε ημ άιεζμ ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ ηαζ ημκ εαοηυ ημοξ
εκζζπφμοκ ηδκ εκζοκαίζεδζδ ηαζ ηδκ απμδμπή ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ, δελζυηδηεξ
πμο ζοιαάθμοκ ζηδκ ηαθθζένβεζα παβηυζιζςκ ιεθθμκηζηχκ πμθζηχκ. πςξ
οπμζηδνίγεζ μ Perkins (2014) δ ιάεδζδ δεκ ζπεηίγεηαζ ιυκμ ιε ημ εέια πμο
δζδάζηεηαζ, αθθά ηονίςξ ιε ηδκ ελήβδζδ ηαζ ηδκ ηεηιδνίςζδ ημο ηνυπμο ιε ημκ
μπμίμ ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια θεζημονβεί ηαζ ιπμνεί κα αεθηζςεεί απαζηεί ηδκ
ζηακυηδηα παναβςβήξ ζοθθμβζζιχκ πμο εα πνμπςνήζμοκ ηδ ιάεδζδ παναηάης
ηαζ δ δζαδζηαζία αοηή πνμτπμεέηεζ ενεοκδηζηή πενζένβεζα, δδιζμονβζηυηδηα,
ακαηάθορδ ηαζ μιαδζηυηδηα (Perkins, 2014).
Ξμ πνυβναιια ηδξ ρδθζαηήξ ημζκυηδηαξ «Out of Eden Learn» πνμζθένεζ
ζημοξ ιαεδηέξ ακηίζημζπεξ εοηαζνίεξ ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα
ηάκμοκ ηδ ζηέρδ ηαζ ηζξ ζδέεξ ημοξ μναηέξ ηαζ απμδεηηέξ. Έκαξ άθθςζηε απυ ημοξ
θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ ημ πνυβναιια έπεζ απμηηήζεζ ιεβάθδ δδιμθζθία,
ζφιθςκα ιε ηδκ Dawes Duraisingh (2016), είκαζ υηζ αθμνά ηδκ πναβιαηζηή γςή ηαζ
ηαοηυπνμκα αζχκεηαζ ιέζα απυ ηδκ πναβιαηζηή γςή.
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Ηέζα απυ ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζημ πνυβναιια, μζ ιαεδηέξ έπμοκ ηδ ιμκαδζηή
εοηαζνία κα ακηζιεηςπίγμκηαζ ςξ «εζδζημί» ηδξ γςήξ ηδξ ημπζηήξ ημοξ ημζκυηδηαξ.
Έηζζ, αηυιδ ηαζ ζε ιαεδηέξ απυ παιδθυηενα ημζκςκζημμζημκμιζηά ζηνχιαηα ή ιε
δζαθμνεηζηυ βθςζζζηυ ηαζ πμθζηζζιζηυ οπυααενμ (υπςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο
4μο Θδπζαβςβείμο Λεζναζά) δίκεηαζ δ εοηαζνία κα ακηζθδθεμφκ υηζ μ ηυζιμξ
απμδέπεηαζ ηαζ εηηζιά ηδκ ζζημνία ημοξ ηαζ ηδκ ηαοηυηδηά ημοξ.
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Ράθθεζα Πεζναιαηζηά Δδιμηζηά πμθεία Πεζναζά
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Νεξίιεςε
Ξμ πανυκ ενβαζηήνζμ απμηεθεί ιία δζαθμνεηζηή πνμζέββζζδ βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ
Ηοεμθμβίαξ ζηδ Γ‘ Δδιμηζημφ. Ακηάζζεηαζ ζημ πθαίζζμ ημο 2μο Λακεθθδκίμο Νοκεδνίμο «Γ
μ
εηπαίδεοζδ ζημκ 21 αζχκα: απυ ηδ εεςνία ζηδκ πνάλδ – Ώκαγδηχκηαξ έκα εθηοζηζηυ ηαζ
απμηεθεζιαηζηυ ζπμθείμ» (Λεζναζάξ, 13-15 Κηηςανίμο 2017). Γ πνμζέββζζδ ζηδνίγεηαζ ζηδ
δζδαζηαθία ιέζς ηδξ ιεευδμο CLIL (Content Language Integrated Learning). Λνυηεζηαζ βζα
δζδαζηαθία δζπθήξ εζηίαζδξ, ζηδκ μπμία μ εηπαζδεοηζηυξ εέηεζ δφμ μιάδεξ ζηυπςκ,
εηείκμοξ πμο αθμνμφκ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ιάεδια (ζηδκ πενίπηςζή ιαξ, ηδ Ηοεμθμβία) ηζ
εηείκμοξ πμο αθμνμφκ ζηδκ εηιάεδζδ ηδξ αββθζηήξ βθχζζαξ. Ώπμηεθεί πνμζέββζζδ
αζςιαηζηήξ ιάεδζδξ, δ μπμία ζοκηεθεί ζηδκ εηιάεδζδ ηεπκζηχκ «ιαεαίκς πχξ κα
ιαεαίκς», βθχζζαξ ηαζ πενζεπμιέκμο. Ξμ CLIL εεςνείηαζ, παβημζιίςξ, έκα πμθφ ζδιακηζηυ
ενβαθείμ ζηδ ζοκεπή επζιυνθςζδ, ηδκ απυηηδζδ βκχζεςκ ηαζ ηδ δζα αίμο ιάεδζδ. Ηπμνεί
δ δζδαζηαθία ηδξ Ηοεμθμβίαξ κα πηίζεζ βέθονεξ ζζημνζηήξ ηαζ πμθζηζζιζηήξ ζοκέπεζαξ, κα
απμηεθέζεζ ηδ αάζδ βζα ιζα πνχηδ επαθή ιε ηζξ πδβέξ/ηεπκζηέξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ κα
πνμζθένεζ αζζεδηζηή απυθαοζδ; Ξμ ενχηδια αοηυ απμηεθεί εειεθζχδεξ γδημφιεκμ ημο
πανυκημξ ενβαζηδνίμο.
Θέμεηο-θιεηδηά: Δζδαζηαθία δζπθήξ εζηίαζδξ, αζςιαηζηή ιάεδζδ, βθχζζα, πενζεπυιεκμ, δζά
αίμο ιάεδζδ

1. Γηζαγσγή
Γ ενβαζηδνζαηή πανμοζίαζδ «CLILing History - A Visual Trip to the Paths of
Mythology» αθμνά ζηδκ εθανιμβή ημο CLIL, ιία εηπαζδεοηζηή πνμζέββζζδ ιε δζπθυ
ζηυπμ, ηαηά ηδκ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ επζπνυζεεηδ βθχζζα βζα ηδ δζδαζηαθία
ηαζ ηδκ εηιάεδζδ ηυζμ ηδξ βθχζζαξ υζμ ηαζ ημο πενζεπμιέκμο. Πνδζζιμπμζχκηαξ
ηδ ιέεμδμ CLIL, μζ ιαεδηέξ δζδάζημκηαζ έκα ή πενζζζυηενα απυ ηα ζπμθζηά ημοξ
ιαεήιαηα ιέζα απυ ιία ζημπεοιέκδ βθχζζα, ηδκ μπμία ιαεαίκμοκ πανάθθδθα ιε
ημ πενζεπυιεκμ ημο ιαεήιαημξ.
Γ ιέεμδμξ CLIL έπεζ ηνία ηφνζα παναηηδνζζηζηά. Λνχημκ, δ εηιάεδζδ ιζαξ
επζπθέμκ βθχζζαξ είκαζ εκζςιαηςιέκδ ζε εέιαηα πενζεπμιέκμο ηαζ μζ ιαεδηέξ
ιαεαίκμοκ ηδ βθχζζα-ζηυπμ, ιέζς ηδξ μπμίαξ ημ πενζεπυιεκμ απθμπμζείηαζ.
Απίζδξ, ημ CLIL έπεζ ηζξ νίγεξ ημο ζε δζάθμνα ημζκςκζηυ-βθςζζζηά ηαζ πμθζηζηά
πθαίζζα ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε μπμζαδήπμηε βθχζζα, δθζηία ηαζ ιμνθςηζηυ επίπεδμ∙
ακηαπμηνίκεηαζ έηζζ ζηδκ πνυηαζδ ημο εονςπασημφ πνμβνάιιαημξ Δζά ΐίμο
Ηάεδζδξ, υπμο δ πμθοβθςζζία ηαζ δ πμθοπμθζηζζιζηυηδηα εεςνείηαζ υηζ
πνμάβμοκ ηδκ εκζςιάηςζδ, ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδκ ηζκδηζηυηδηα ιεηαλφ ηςκ
Αονςπαίςκ. Ξέθμξ, είκαζ ιία πνμζέββζζδ πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ
ημζκςκζηχκ, πμθζηζζηζηχκ, βκςζηζηχκ, βθςζζζηχκ, αηαδδιασηχκ ηαζ άθθςκ
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δελζμηήηςκ ιάεδζδξ, μζ μπμίεξ ιε ηδ ζεζνά ημοξ δζεοημθφκμοκ ηα επζηεφβιαηα
ηυζμ ζημ πενζεπυιεκμ υζμ ηαζ ζηδ βθχζζα (Mehisto et al 2008: 11-12).
Ξμ CLIL αθμνά ζε ιία δζαεειαηζηή, μιαδμζοκενβαηζηή δζδαηηζηή πνυηαζδ.
Ηε ημκ υνμ «δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ» κμείηαζ δ εεςνδηζηή ανπή μνβάκςζδξ ημο
Ώκαθοηζημφ Λνμβνάιιαημξ πμο ηαηαθφεζ ηα δζαηνζηά ιαεήιαηα ςξ πθαίζζα
μνβάκςζδξ ηδξ ζπμθζηήξ βκχζδξ ηαζ επζπεζνεί κα πνμζεββίζεζ ηδ ζπμθζηή βκχζδ
εκμπμζδιέκδ. Ώοηυ πνμηφπηεζ απυ ηδ ζθαζνζηή ιεθέηδ εειάηςκ ηαεμθζημφ
εκδζαθένμκημξ (Ηαηζαββμφναξ, 2000: 48-49). Γ μιαδμζοκενβαηζηή δζδαζηαθία
είκαζ ιζα παζδαβςβζηή ηαζ δζδαηηζηή δζαδζηαζία, πμο ιεζμθααεί ακάιεζα ζηδκ
παναδμζζαηή ηαζ ηδκ ελαημιζηεοιέκδ ιάεδζδ ηαζ μδδβεί ζηδκ μιαδμζοκενβαηζηή
ιάεδζδ, δδθαδή ζηδ δζαδζηαζία μιαδζηήξ ιάεδζδξ. Γ πανμφζα πνυηαζδ έπεζ ςξ
αθεηδνία ηδξ ημ ιφεμ ςξ έκακ ιαβζηυ ηνυπμ ζηέρδξ, ιε ηδκ πανάθθδθδ πνήζδ
εζηυκςκ, πνμαμθχκ, εζηαζηζηχκ ηαζ αημοζηζηχκ ιέζςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ακάβκςζδ
δζαθμνεηζηχκ εηδμπχκ ηςκ ιφεςκ ηαζ ηδ δδιζμονβία ιεηαιοεμπθαζηζηχκ
ηεζιέκςκ, απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ιαεδηέξ.
Oζ δναζηδνζυηδηεξ είπακ δζεπζζηδιμκζηυ παναηηήνα ιε ζηυπμ:
ηδκ παναβςβή βναπημφ ηαζ πνμθμνζημφ θυβμο
ηδκ αζζεδηζηή έηθναζδ
ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ θακηαζίαξ ηαζ ηδξ απμηθίκμοζαξ ζηέρδξ ηαζ
ηδκ εζηαζηζηή δδιζμονβία
2. Νιενλεθηήκαηα ηνπ CLIL
ξ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ, ημ CLIL πανμοζζάγεζ πμθφ ζδιακηζηά πθεμκεηηήιαηα.
Απζζδιαίκμοιε ηδ αεθηίςζδ ηδξ βθςζζζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ, ηαεχξ ηαζ
ηδκ
ακάπηολδ
πμθοβθςζζζημφ
εκδζαθένμκημξ
ηαζ
δζαπμθζηζζιζηχκ
επζημζκςκζαηχκ δελζμηήηςκ, υπςξ αοηά απμηοπχκμκηαζ ζημ αηυθμοεμ ζπήια:

Γηθόλα 1: Ξα πθεμκεηηήιαηα ημο CLIL (Δζεεκήξ Αθδιενίδα Ανεοκχκ CLIL,
http://multidict.net)
πςξ επίζδξ ακαθένεζ μ Wolff (2004), oζ ιαεδηέξ είκαζ πζμ επζηοπδιέκμζ ηαζ
πζμ πνυεοιμζ ζημ δζδαζηυιεκμ ιέζς CLIL ιάεδια απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ ζηζξ
παναδμζζαηέξ ηάλεζξ ηαζ επίζδξ αθέπμοκ ημ πενζεπυιεκμ απυ ιζα δζαθμνεηζηή ηαζ
εονφηενδ πνμμπηζηή, υηακ αοηυ δζδάζηεηαζ ζε ιία άθθδ βθχζζα (πμθφ-πνμμπηζηή/
πμθοπνζζιαηζηή εεχνδζδ). Ηε ημ CLIL, δ εηιάεδζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο εέιαημξ
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είκαζ δζαπμθζηζζιζηή (Christ, 2000), εκχ μζ ιαεδηέξ ακαπηφζζμοκ πζμ αηνζαείξ
αηαδδιασηέξ έκκμζεξ ιε ηδκ ειπθμηή άθθδξ ιζαξ βθχζζαξ (Lamsfuss-Schenk, 2002).
3. Θεσξεηηθό, κεζνδνινγηθό θαη παηδαγσγηθό πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνύ
Ηεεμδμθμβζηά, μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ δμιμφκηαζ πάκς ζηδ
εεςνία ηδξ Λμθθαπθήξ Θμδιμζφκδξ ημο Gardner (1999) ηαζ ζηδκ μθζζηζηή
πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ. Γ εεςνία αοηή θαίκεηαζ κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ
ακάπηολδ ηςκ ζδζαίηενςκ πνμηζιήζεςκ, ηςκ δοκαημηήηςκ ηαζ ηςκ ηαθέκηςκ πμο
ηάεε ιαεδηήξ ακαπηφζζεζ ζε δζαθμνεηζηά ζηάδζα ηδξ ιάεδζδξ, εκχ δ μθζζηζηή
πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ πανέπεζ ηα ιεεμδμθμβζηά ενβαθεία ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ πμο
ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ημιέςκ κμδιμζφκδξ πμο μ
ηάεε ιαεδηήξ ακαπηφζζεζ ηαζ ιέζα απυ ημοξ μπμίμοξ δμιεί ηδ κέα βκχζδ.
Γ οζμεέηδζδ αοημφ ημο ιμκηέθμο δίκεζ ηδκ εοηαζνία ζημκ εηπαζδεοηζηυ κα
δμιήζεζ εηπαζδεοηζηά ζεκάνζα πνμζανιμζιέκα ζηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηςκ
ιαεδηχκ ημο, κα δζεονφκεζ ηζξ μπηζηέξ ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ πανμοζζάγεηαζ δ κέα
πθδνμθμνία ηαζ κα ημοξ μδδβήζεζ ζε ιζα πμθφπθεονδ ακάπηολδ, ιε ζηυπμ ηδκ
πθδνυηδηα ηαζ ηδκ αοημπναβιάηςζδ, υπςξ αοηή μνίγεηαζ απυ ημ Maslow (1970).
Απίζδξ, δ μθζζηζηή πνμζέββζζδ ελοπδνεηεί ηδκ ακενςπζζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ
βκχζδξ ηαζ ηδ δυιδζδ ηδξ ειπεζνζηήξ ιάεδζδξ ιε ηα παναηηδνζζηζηά πμο ηδξ
απμδίδεζ μ Rogers (1983).
Λανάθθδθα επζθέβεηαζ ημ ζοκενβαηζηυ ιμκηέθμ ιάεδζδξ, ηαεχξ ηα
πμθθαπθά βκςζηζηά ηαζ ζοκαζζεδιαηζηά μθέθδ πμο πνμηφπημοκ βζα ημοξ ιαεδηέξ
απυ ηδκ εθανιμβή ημο έπμοκ ηαηαβναθεί ζηδ αζαθζμβναθία (Gillies, 2003). Ξμ
ζοβηεηνζιέκμ ιμκηέθμ ζοκάδεζ ηαζ ιε ηδ εεςνία ηδξ Λμθθαπθήξ Θμδιμζφκδξ
ηαεχξ απμηεθεί ααζζηυ ιμπθυ ακάπηολδξ ηδξ δζαπνμζςπζηήξ κμδιμζφκδξ.
Ζαιαάκμκηαξ ηα παναπάκς ςξ ααζζηέξ εεςνδηζηέξ ανπέξ, ακαπηφπεδηε έκα
ακαθοηζηυ ακαθοηζηυ πνυβναιια πμο, ηαηά πενίπηςζδ, πνδζζιμπμζεί ζημζπεία απυ
πνμβνάιιαηα πμο ααζίγμκηαζ ζηδ Ζελζηή Λνμζέββζζδ (Lexical Approach), ζε αοηά
πμο δμιμφκηαζ ιε αάζδ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ (Task-based Approach), ζηα
δζενβαζηζηά (Process-based) αθθά ηαζ ζηα δζαδζηαζηζηά πνμβνάιιαηα (Proceduralbased).
4. Οηνηρεία εθαξκνγήο
Γ πανμφζα εηπαζδεοηζηή πνμζέββζζδ CLIL εθανιυζηδηε βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ
Ηοεμθμβίαξ ζηδ Γ‘ Δδιμηζημφ ιέζα απυ ηδκ αββθζηή βθχζζα, ηαηά ημ ζπμθζηυ
έημξ 2016-17.
Ξμ ενβαζηήνζμ απεοεφκεηαζ ηονίςξ ζε δαζηάθμοξ (ΛΑ70) ηαζ εηπαζδεοηζημφξ
Ώββθζηήξ Γθχζζαξ (ΛΑ06) Λνςημαάειζαξ Αηπαίδεοζδξ, αθθά ηαζ άθθεξ εζδζηυηδηεξ,
ηαεχξ ηαζ κέμοξ ενεοκδηέξ ζημ πεδίμ ηςκ ΞΛΑ. Ώπαζηείηαζ ηεπκμθμβζηυξ
ελμπθζζιυξ (Γ/Ο, πνμηγέηημναξ ιε θεοηυ πίκαηα, Windows 2010, Microsoft Office
2010, Adobe Flash Player).
5. Δηδαθηηθνί/Ιαζεζηαθνί Οηόρνη
Κ ζημπυξ ημο ενβαζηδνίμο είκαζ δζηηυξ: αθεκυξ κα ημκίζεζ ηδκ ζπμοδαζυηδηα ηδξ
πνμζέββζζδξ CLIL (Ακζαία Αηιάεδζδ Δζδαηηζημφ Ώκηζηεζιέκμο ηαζ Ιέκδξ Γθχζζαξ)
ζηδκ δζδαζηαθία ηδξ ιοεμθμβίαξ ηαζ, πανάθθδθα, ηδξ αββθζηήξ βθχζζαξ ηαζ
αθεηένμο κα ακαδείλεζ πςξ, ιέζα απυ ημ ιοεζηυ αοηυ ηυζιμ, λεπδδά δ θακηαζία
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ηαζ δδιζμονβζηυηδηα ηςκ Ώνπαίςκ Αθθήκςκ, δ μπμία ιε πμθφ ςναίμ ηνυπμ
ακζπκεφεζ ηαζ αζπμθείηαζ ιε ηα παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα ηςκ ακενχπςκ, ηδ
θζθμζμθία ηδξ γςήξ ηαεχξ ηαζ ημ άβκςζημ. Ξμ γδημφιεκμ είκαζ πχξ ηα παζδζά,
ζημ πανυκ, ιπμνμφκ κα λεηθεζδχζμοκ ημοξ ιφεμοξ, κα ζοκμιζθήζμοκ ιε ήνςεξ, κα
ακαιεηνδεμφκ ιε ιοεζηά υκηα, κα ακηζθδθεμφκ έκκμζεξ υπςξ ηδ ιεηαθοζζηυηδηα
ημο ήνςα, ηδ ζπέζδ ημο ακενχπμο ιε ημ εείμ, ηδκ ζζημνζηυηδηα πνμζχπςκ ηαζ
βεβμκυηςκ ηαζ ηδ δζαπνμκζηυηδηα.
Απζιένμοξ ζημπμί ημο πανυκημξ ενβαζηδνίμο είκαζ μζ αηυθμοεμζ:
• H ελμζηείςζδ ιε κέεξ εηπαζδεοηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηαζ δ ηαηακυδζδ ηδξ πνήζδξ
ημοξ ιέζα ζηδ ζπμθζηή ηάλδ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο
• H αλζμπμίδζδ ημο CLIL ζηδ δζδαηηζηή πνάλδ
• Γ ακάπηολδ δελζμηήηςκ πνήζδξ ηδξ αββθζηήξ βθχζζαξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ κέςκ
ηεπκμθμβζχκ ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ ηδξ επζημζκςκίαξ (ΞΛΑ)
• H πνήζδ δζάδναζδξ, ηαεχξ ηαζ δ μζηεζμπμίδζδ αλζχκ υπςξ ημ μιαδμζοκενβαηζηυ
πκεφια, δ αοημπεπμίεδζδ ηαζ δ αοηεκένβεζα/αοημκυιδζδ
• Γ απυηηδζδ απυ ημοξ ιαεδηέξ ζηακμηήηςκ ζοκενβαζίαξ ηαζ δζαθυβμο, ηαεχξ ηαζ
νφειζζδξ ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ
• Γ ακαγήηδζδ πθδνμθμνζχκ ιέζς ημο δζαδζηηφμο
6. Ορεδηαζκόο ηεο δξαζηεξηόηεηαο
Νημ πνχημ ιένμξ ημο ενβαζηδνίμο πανμοζζάγεηαζ ιε ζοκημιία ημ εεςνδηζηυ
πθαίζζμ ηαζ ημ παζδαβςβζηυ υθεθμξ ηδξ πνμζέββζζδξ CLIL. Νηδ ζοκέπεζα, αημθμοεεί
επίδεζλδ πναηηζηήξ ηδξ εθανιμβήξ ζηα Μάθθεζα Λεζναιαηζηά Δδιμηζηά Νπμθεία ημο
Λεζναζά, ιε παναδείβιαηα απυ ηδκ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ ηδξ Ηοεμθμβίαξ (Γ‘
Δδιμηζημφ) ιέζα απυ ηδκ αββθζηή βθχζζα, ιε ηνυπμ αζςιαηζηυ.
Ξμ ενβαζηήνζμ απμζημπεί ζηδκ ακάπηολδ δζαθυβμο ηαζ ζοκενβαζίαξ
ακάιεζα ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηδξ Λνςημαάειζαξ Αηπαίδεοζδξ, μζ μπμίμζ
αλζμπμζμφκ ή εέθμοκ κα αλζμπμζήζμοκ κέεξ ιεευδμοξ βζα ηδκ ακααάειζζδ ηδξ
δζδαζηαθίαξ ημοξ. Κζ ιαεδηέξ/επζιμνθμφιεκμζ, ιέζα ζηδκ ηάλδ ηαζ ιε ηδ πνήζδ
ημο δζαδναζηζημφ πίκαηα, πςνζζιέκμζ ζε μιάδεξ ηςκ ηνζχκ ή ηεζζάνςκ αηυιςκ,
παναημθμοεμφκ ανπζηά ηδ εεςνδηζηή πανμοζίαζδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ειπθέημκηαζ
ζηζξ πνμηεζκυιεκεξ
εηπαζδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, πανμοζζάγμκηαξ ημ απμηέθεζια ηδξ ενβαζίαξ ημοξ
ζηζξ οπυθμζπεξ μιάδεξ.
Γ δζάνηεζα ημο ενβαζηδνίμο είκαζ 2 χνεξ (120 θεπηά). Γθχζζα ηδξ εζζήβδζδξ
είκαζ δ εθθδκζηή, ιε ακαθμνέξ ζηδκ αββθζηή ηαηά ηδκ πενζβναθή ημο ιαεήιαημξ,
υπμο αοηυ είκαζ ακαβηαίμ. Ηεηά ημ ηέθμξ ηδξ δζδαζηαθίαξ δίκεηαζ πνυκμξ βζα κα
ζογδηδεμφκ εέιαηα πμο ηοπυκ πνμηφπημοκ ηαζ κα απακηδεμφκ μζ ενςηήζεζξ ηςκ
επζιμνθμφιεκςκ.



6.1 Νεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο
Γ δζάνηεζα ημο ενβαζηδνίμο, υπςξ ακαθένεδηε, εηηζιάηαζ βφνς ζηζξ δφμ (2) χνεξ.
Ανβαγυιαζηε ςξ ελήξ:
Φάζδ 1δ: Κζ επζιμνθμφιεκμζ παναημθμοεμφκ ιία εζζαβςβζηή, εεςνδηζηή
πανμοζίαζδ βζα ημ CLIL, ζηδκ μπμία πανμοζζάγμκηαζ μζ δδιζμονβζηέξ δοκαηυηδηέξ
ημο ιε δζάθμνα παναδείβιαηα.
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Φάζδ 2δ: Λανμοζζάγεηαζ, εεςνδηζηά, δ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο CLIL ζηδ δζδαζηαθία
ηδξ Ηοεμθμβίαξ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ Γ‘ Δδιμηζημφ, ζε εκυηδηεξ ημο ζπμθζημφ
εβπεζνζδίμο πμο αθμνμφκ ζημοξ εεμφξ ημο Κθφιπμο, ηδ γςή ηαζ ηα ηαημνεχιαηα
ημο Γναηθή ηαζ ημο Θδζέα, ηδκ Ώνβμκαοηζηή Αηζηναηεία, ημκ Ξνςσηυ Λυθειμ ηαζ
ηδκ επζζηνμθή ημο Κδοζζέα ζηδκ Δεάηδ. Απζθέβεηαζ δ εκυηδηα ηςκ εεχκ ημο
Κθφιπμο ηαζ μζ επζιμνθμφιεκμζ ηαθμφκηαζ κα ενβαζημφκ πάκς ζε ζπεηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ, ιε ηδ πνήζδ θφθθςκ ενβαζίαξ αθθά ηαζ web2.0 ενβαθείςκ (π.π.
brainstorming ιε ηδ πνήζδ word clouds).
Φάζδ 3δ: Ανςηήζεζξ, ζπυθζα ηαζ δζεοηνζκήζεζξ ζπεηζηά ιε ημ ενβαζηήνζμ.
7. Οπκπεξάζκαηα
Ηεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο πενζβνάθμκηαζ, ηνίκεηαζ πςξ μζ
επζιμνθμφιεκμζ εα έπμοκ ηαηακμήζεζ ζε πμθφ ιεβάθμ ααειυ ηδ θζθμζμθία ηαζ ηδ
πνήζδ ηδξ πνμζέββζζδξ CLIL, ηαεχξ ηαζ ηδ δζδαζηαθία ηδξ Ηοεμθμβίαξ ιε ηδ
πνήζδ ιεεμδμθμβζηχκ ενβαθείςκ ηδξ Ώζζεδηζηήξ Ώβςβήξ ηαζ είκαζ ζε εέζδ κα:
αεθηζχζμοκ ηα ιαεδζζαηά ηίκδηνα ηςκ ειπθεημιέκςκ ιαεδηχκ.
ζπεδζάγμοκ δναζηδνζυηδηεξ ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ημο CLIL. Κζ ιαεδηέξ
δζδάζημκηαζ ηδκ φθδ ημο ζπμθζηχκ εβπεζνζδίςκ ιέζς ηδξ αββθζηήξ βθχζζαξ ιε ηδ
αμήεεζα αίκηεμ ή ζπεηζημφ οθζημφ πμο δδιζμονβμφκ βζα αοηυκ ημκ ζημπυ μζ
εηπαζδεοηζημί. Γ δζδαζηαθία ζοιπθδνχκεηαζ ιε δναζηδνζυηδηεξ πμο εηπμκμφκηαζ
ζηδκ ηάλδ ηαζ αθμνμφκ ζε θφθθα ενβαζζχκ, ηναβμφδζα ηαζ δζαδναζηζηά/εεαηνζηά
παζπκίδζα.
επζθέβμοκ ηαζ κα πνμζανιυγμοκ ηαηάθθδθα ηαζ δδιζμονβζηά ιαεδζζαημφξ πυνμοξ
χζηε κα ειπθμοηίγμοκ ηδκ φθδ ηςκ ζπμθζηχκ εβπεζνζδίςκ.
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Ναξάξηεκα
Αδχ πενζθαιαάκμκηαζ ημ ζπέδζμ ιαεήιαημξ ηαζ ηα θφθθα ενβαζίαξ βζα ημοξ
επζιμνθμφιεκμοξ.
Ορέδην Ιαζήκαηνο
UNIT 1, LESSONS 2&3: THE OLYMPUS GODS AND GODDESSES
Cover Page
Content
Learners can talk about the ancient Greek
gods/goddesses and their symbols, as well as describe
Language
them.
outcomes
Language Learners can use the verbs ―to be‖, ―have got‖ and ―can‖ to
talk about the ancient Greek gods.
Learning skill Learners can work cooperatively in groups.
Personal aim
Want to try out open pair/group feedback technique when checking
some activities.
Educational
Students study and learn vocabulary items related to ancient Greek
aims
gods, then use this knowledge to create their own material.
Timetable fitThis is an introductory unit, the first in a series of units, dealing with
ancient Greek myths.
Group profileThere are 26 students in class, 13 boys and 13 girls.
Duration One (1) teaching hour [45 minutes]
AssumptionsStudents are pre-elementary (A1) level English learners. They don‘t have
enough of the key vocabulary to discuss mythology and their writing is
imprecise therefore needs work.
AnticipatedLearners may be unsure of some key vocabulary in the presented videos;
problems therefore a brainstorming activity at the beginning as well as a
and solutions
powerpoint
presentation to follow, together with related language games, will
facilitate learning.
Materials
History Student‘s Book, Blank sheets (A4) Worksheets, Videos,
Computer, Whiteboard, Projector

Procedure
Stage
Warm-up

Aim
Procedure
Activate
1. T shows Ls photos
prior
of mount Olympus
knowledge and ancient gods –
elicits the topic of
Olympus ancient
gods and goddesses
2. Brainstorming
T gives out A4 paper

Materials
Board
Computer
Projector

Interaction

Time

Group work

5 mins

A4 paper
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to the Ls‘ groups & 2
minutes to note down
all the gods‘ and
goddesses‘ names
they can think of (the
use of Greek is
welcome). T elicits
some ideas from each
group.
Outcomes
Clarify
T presents the most
Board
lesson aims well-known ancient
Computer
T - Ls
10 mins
Greek deities:
Projector
1.YouTube video:
«The Greek Gods»
(https://youtu.be/eJC
m8W5RZes)
2.T discusses them
with Ls.
Vocabular Present and Ls watch a
Board
y input
practise
presentation about
Computer
T – Ls
25 mins
vocabulary ancient Greek deities
Projector
Group work
(names, symbols etc)
PowerPoint
1.T asks Ls to do a
presentatio
―Who is who‖ task –
n
elicits correct answers
Handouts
2.T asks students to
do a crossword puzzle
in their group – elicits
correct answers on
board
3. Colouring the
ancient Greek deities
Assign
Practise
Wordsearch puzzle
Handouts Individual task 5 mins
Homewor vocabulary
k
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Φύιια Δξαζηεξηνηήησλ
STUDENT NAME: ______________________________________

(Adapted from ClassroomJr.com)
ACROSS
6. God of fire
7. God of sun and music
8. Messenger of gods
10. God of the sea
11. Goddess of marriage and family
12. God of war
13. God of love

DOWN
1. God of underworld
2. Goddess of land
3. Goddess of hunting
4. Goddess of beauty
5. King of gods
6. Goddess of home
7. Goddess of wisdom
9. God of wine
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«Ε Δεκηνπξγηθή Γξαθή ζηελ Νξσηνβάζκηα
Γθπαίδεπζε»:
Έλα εξγαζηήξην γηα εθπαηδεπηηθνύο
Θενδώξα Πδηακπάδε
Γηπαζδεοηζηυξ Πνςημαάειζαξ Γηπαίδεοζδξ
ΙΑ ζηδκ Γηπαίδεοζδ ηαζ Γπζιυνθςζδ Γηπαζδεοηζηχκ, ΑΠΘ
ttziampazi@gmail.com

Νεξίιεςε
Νημπυξ ημο άνενμο είκαζ δ πανμοζίαζδ εκυξ αζςιαηζημφ ενβαζηδνίμο πμο απεοεφκεηαζ ζε
εηπαζδεοηζημφξ ηαζ έπεζ ςξ εέια ηδ δδιζμονβζηή βναθή ζηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ.
Οπυ ημ πνίζια ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ ηαζ ηδξ δζα αίμο εηπαίδεοζδξ, ζηζαβναθμφκηαζ μζ
δζαδζηαζίεξ ιάεδζδξ απυ ημκ ζπεδζαζιυ ςξ ηαζ ηδκ ακαζημπαζηζηή πναηηζηή (Schön, 1983·
Jarvis 1995) πμο δζαπενκά ηαζ αημθμοεεί ηδκ οθμπμίδζδ αοηήξ ηδξ επζιμνθςηζηήξ
ζοκάκηδζδξ. Δζάθμνεξ εεςνδηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ ζηδκ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ (ΐνεηηυξ η.ά.,
2014: 78-102) εκχκμκηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα ιζαξ ζοκεεηζηήξ πνμζέββζζδξ πμο δζαιμνθχκεζ
ηδ ζημπμεεζία, ηδκ πμνεία ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδ ζπεδίαζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ. Ηε ηδκ
ειπεζνζηή ιάεδζδ, ημκ επαβςβζηυ ζοθθμβζζιυ ηαζ ημκ ηνζηζηυ ζημπαζιυ μζ ζοιιεηέπμκηεξ
μδδβμφκηαζ ζηαδζαηά ζε πθαηφηενα ηαζ ειπθμοηζζιέκα απυ ηδ εεςνία ζπήιαηα
ηαηακυδζδξ ηδξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ.
Θέμεηο-θιεηδηά: εηπαίδεοζδ εηπαζδεοηζηχκ, εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ, δδιζμονβζηή ζηέρδ,
δδιζμονβζηή βναθή, ηνζηζηυξ ζημπαζιυξ

1. Γηζαγσγή
Ξμ εέια ημο ενβαζηδνίμο είκαζ: «Γ Δδιζμονβζηή Γναθή ζηδκ Λνςημαάειζα
Αηπαίδεοζδ». Γ δδιζμονβζηή βναθή ςξ αζςιαηζηή εηπαζδεοηζηή ιέεμδμξ,
ζοκδεδειέκδ ιε ηδ δζδαζηαθία ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ υπζ ιυκμ, πνμηείκεζ ιζα
παζβκζχδδ επαθή ιε ηδ βθχζζα, ηαθθζενβεί ηδ θακηαζία ηαζ ημκ βναπηυ θυβμ
δίκμκηαξ έιθαζδ ζε απμηθίκμοζεξ κμδηζηέξ δζενβαζίεξ (Ηακδδθανάξ & Λαζζζά
2000· Λαπαδμπμφθμο 2000· Νμοθζχηδξ 2012). Ώκηζπνμζςπεοηζηέξ ηεπκζηέξ,
εηπαζδεοηζημί ζηυπμζ, δ εέζδ ζημ Ώκαθοηζηυ Λνυβναιια ηαζ εκ βέκεζ, πμθοεζδείξ
παζδαβςβζηέξ υρεζξ ηδξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ απμηεθμφκ ακηζηείιεκμ άθθδξ
ενβαζίαξ. πςξ, υιςξ, είκαζ θμβζηυ, ηέημζα ζημζπεία ημο βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο
είκαζ αδζαπχνζζηα ιε ιζα ηαηαημπζζηζηή πανμοζίαζδ ιεεμδμθμβίαξ ηαζ, έηζζ,
ζηαπομθμβμφκηαζ μνζζιέκα ζημκ ααειυ πμο οπδνεημφκ ηδκ ακάδεζλδ εεςνδηζηχκ
εέζεςκ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ ηαζ, επμιέκςξ, ηδκ επζιυνθςζδ
εηπαζδεοηζηχκ.
2. Οηνηρεία εθαξκνγήο
Ξμ ενβαζηήνζμ έθααε πχνα ζημ πθαίζζμ ηςκ ενβαζζχκ ημο 2μο Λακεθθήκζμο
Νοκεδνίμο «Γ Αηπαίδεοζδ ζημκ 21μ αζχκα: Ώκαγδηχκηαξ ημ εθηοζηζηυ ηαζ
απμηεθεζιαηζηυ ζπμθείμ» ζηζξ 21/5/2017. Ώπεοεφκεηαζ ζε εηπαζδεοηζημφξ
πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ζε θμζηήηνζεξ Λαζδαβςβζηχκ Νπμθχκ. Κ ανπζηυξ
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ζπεδζαζιυξ ηάθοπηε ηαηά πνμζέββζζδ δομ χνεξ, ανηεηέξ βζα κα λεκαβήζμοκ ηζξ
ζοιιεηέπμοζεξ ζε επζθεβιέκα ζδιεία εκδζαθένμκημξ ηδξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ ηαζ
ηδξ δδιζμονβζηήξ ζηέρδξ.

















3. Οηόρνη- Γπηδηώμεηο
Γεκζηυξ ζηυπμξ ημο ενβαζηδνίμο είκαζ κα ηαεμδδβήζεζ ημοξ επζιμνθμφιεκμοξ
ζηδκ απυ ημζκμφ πνμμδεοηζηή απμηάθορδ ηδξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ, θςηίγμκηαξ
ηζξ εηπαζδεοηζηέξ δζαζηάζεζξ ημο υνμο. Αζδζηυηενα, μζ επζιμνθμφιεκμζ ακαιέκεηαζ:
Θα ιμζναζημφκ ηζξ πνμσδεάζεζξ ημοξ βζα ηδ δδιζμονβζηή βναθή, ηζξ ζπεηζηέξ ιε ημ
εέια ειπεζνίεξ ημοξ ηαζ ηζξ πνμζδμηίεξ ημοξ απυ ημ ενβαζηήνζμ
Θα δζενεοκήζμοκ ααζζηέξ πηοπέξ ημο υνμο δδιζμονβζηή βναθή ζε εεςνδηζηυ ηαζ
πναηηζηυ επίπεδμ
Θα ειπθμοηίζμοκ ημ νεπενηυνζυ ημοξ ιε κέεξ δζδαηηζηέξ ηεπκζηέξ
Θα ηαηακμήζμοκ ηδκ εζδζηή δζάζηαζδ ηδξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ ζηδκ εηπαίδεοζδ
(ζε ζφβηνζζδ ιε μιχκοια «ενβαζηήνζα δδιζμονβζηήξ βναθήξ» βζα εκήθζηεξ), χζηε
κα δζαπεζνζζημφκ ηδκ εονφηδηα ηαζ ηδκ αζάθεζα ημο υνμο
Θα ζπδιαηίζμοκ άπμρδ βζα ααζζηέξ πθεονέξ ημο ακηζηεζιέκμο (δδιζμονβζηυηδηα
ηαζ παζδζηή δθζηία, ημ δζδαηηυ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ, εέζδ ζημ Ώκαθοηζηυ
Λνυβναιια, αλζμθυβδζδ)
Θα ακαβκςνίζμοκ ηα μθέθδ ηδξ ιεευδμο ηαζ κα δζαιμνθχζμοκ εεηζηή ζηάζδ βζα
αοηή
Θα ειπθαημφκ αζςιαηζηά ζε δδιζμονβζηέξ δζαδζηαζίεξ παναβςβήξ βναπημφ θυβμο,
ζοκδέμκηαξ ηδκ πνμζςπζηή ιε ηδκ επαββεθιαηζηή ημοξ ακάπηολδ
Θα απμθαφζμοκ ηδ δδιζμονβζηή ακάβκςζδ αοεεκηζηχκ παζδζηχκ ηεζιέκςκ ηαζ κα
ιμζναζημφκ ηδκ εηπαζδεοηζηή ημοξ ιαηζά πάκς ζε αοηά
Θα ακηζπανααάθμοκ ηαζ κα ζοζπεηίζμοκ ηδ δδιζμονβζηή ζηέρδ ιε ηδκ ηνζηζηή ηαζ
κα πθαζζζχζμοκ ηδ ζογήηδζδ πενί ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιεευδμο ζ‘ έκα ηαεεζηχξ
οπενμπήξ ημο βκςζζμηεκηνζημφ ηαζ μνεμθμβζζηζημφ παναδείβιαημξ
Θα ζπκδθαηήζμοκ ηζξ ανπέξ ηαζκμηυιςκ δζδαηηζηχκ πναηηζηχκ βζα ηδ
δδιζμονβζηυηδηα ηαζ κα ακηζθδθεμφκ ηζξ πνμμπηζηέξ πμο δζακμίβμοκ ζηδκ
ακάπηολδ ηδξ ζηέρδξ
Θα επακμνίζμοκ ημοξ εαοημφξ ημοξ ςξ εηπαζδεοηζημφξ πμο θένμοκ ηδκ αθθαβή,
δνμοκ πανειααηζηά ιέζς ημο εηπαζδεοηζημφ ημοξ ένβμο ηαζ ημπμεεημφκηαζ
ηνζηζηά-ακαζημπαζηζηά ζηδκ επζηέθεζδ ηςκ νυθςκ ημοξ
4. Θεσξεηηθή ζηήξημε θαη ζύλζεζε- Οπλεπαγσγέο γηα ηε κεζνδνινγία
Γ μνβάκςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ιάεδζδξ ακηθεί ηαζ ζοκδοάγεζ ζημζπεία απυ ηζξ
ζδιακηζηυηενεξ εεςνδηζηέξ επζδνάζεζξ ημο πεδίμο ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ ηαζ
ηδξ ζοκεπζγυιεκδξ ιάεδζδξ (Εμκηάημξ & Γηυαανδξ, 2006). Γεκζηά, ημ ενβαζηήνζμ
οζμεεηεί ηζξ ιεευδμοξ ηδξ αζςιαηζηήξ ιάεδζδξ. Έπεζ ςξ ζδιείμ εηηίκδζδξ ηζξ
ειπεζνίεξ ηδξ μιάδαξ ζηυπμο ηαζ ηζκείηαζ ιέζς ιζαξ επαβςβζηήξ ζοθθμβζζηζηήξ
πμνείαξ απυ ηδκ πνάλδ ηαζ ηδκ ειπεζνία πνμξ ηδ εεςνία.
Αηηυξ απυ ηζξ ζοιιεηέπμοζεξ, ηαζ δ εηπαζδεφηνζα ιμζνάγεηαζ ηζξ δζηέξ ηδξ
ειπεζνίεξ πνμζπαεχκηαξ κα επζδνάζεζ ηαηαθοηζηά ζε ιζα ζφκεεζδ ηςκ
ακαδουιεκςκ εειάηςκ, ζφκεεζδ πμο πνμηφπηεζ ιεηά απυ ηδ εέζδ ηαζ ηδκ
ακηίεεζδ δζάθμνςκ παναιέηνςκ ηαζ μπηζηχκ. Κζ ειπεζνίεξ πμο ημζκμπμζμφκηαζ
εκζςιαηχκμκηαζ επζθεηηζηά (Jarvis, 1995) ηαζ ιε ηνζηήνζμ ηζξ πνμζθαιαάκμοζεξ ηαζ
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ηζξ ακάβηεξ ηάεε εηπαζδεουιεκμο. Κζ ζοιιεηέπμκηεξ ημζκςκμφκ πμθζηζζιζηυ
πενζεπυιεκμ ιε ημ μπμίμ ακμζημδμιμφκ βκχζεζξ ηαζ ζηάζεζξ ιέζα απυ δζαδμπζημφξ
ηφηθμοξ εκενβδηζηήξ ιάεδζδξ -ηαηά ηδ ζπδιαηζηή απυδμζδ ιζαξ ηέημζαξ ηοηθζηήξ
δζαδζηαζίαξ απυ ημοξ Kolb & Fry (Jarvis, 1987· ΐνεηηυξ η.ά. , 2014: 96).
Γ επζιμνθςηζηή ζοκάκηδζδ δζανενχκεηαζ ιε πνμζακαημθζζιυ ηζξ
ζοβηεηνζιέκεξ ακάβηεξ πμο δ μιάδα εηθνάγεζ ηαζ, ζοκεπχξ, ηα ενςηήιαηαπνμαθήιαηα πμο εέηεζ. Γ πνμαθδιαηίγμοζα/ πνμαθδιαημεεηζηή εηπαίδεοζδ
(problem-posing education) ηαζ o πνμαθδιαημηεκηνζηυξ πνμζακαημθζζιυξ ζηδκ
ιάεδζδ είκαζ υνμζ πμο επζκυδζακ μζ Freire ηαζ Knowles ακηίζημζπα ηαζ δίκμοκ ιζα
πολίδα ζηζξ ιαεδζζαηέξ ακαγδηήζεζξ ζημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ.
Απζπθέμκ, ημ δζδαηηζηυ ζεκάνζμ δζαπκέεηαζ απυ ηδ ζοκεζζθμνά ηνζηζηχκ
ζοζηδιάηςκ ακάθοζδξ (Freire, 1973· Mezirow, 1997) ηαζ εκζςιαηχκεζ ημκ ηνζηζηυ
ακαζημπαζιυ βζα ημ ακηζηείιεκμ (δδιζμονβζηή βναθή), ηα οπμηείιεκα (δάζηαθμξ,
ιαεδηήξ, επζιμνθςηήξ) ηαζ ημ πθαίζζμ ηδξ ζπμθζηήξ ημοθημφναξ.
Νηδ ζοκέπεζα πνμαάθθεζ ιζα ακηακάηθαζδ ηαζ ιζα απμζαθήκζζδ αοηήξ ηδξ
ζφκεεζδξ εεςνδηζηχκ ιμκηέθςκ ηαζ ιεεμδμθμβζηχκ ανπχκ, ηονίςξ ιέζα απυ ηδκ
απμηφπςζδ ηδξ πμνείαξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδκ ακάθοζδ εκδεζηηζηχκ
δναζηδνζμηήηςκ. Γ πμνεία δζδαζηαθίαξ (ιέεμδμξ) πενζθαιαάκεζ ηα παναηάης
αήιαηα:
Γκςνζιία, εκδιένςζδ βζα ημ εέια ηδξ ζοκάκηδζδξ
Δζενεφκδζδ ακαβηχκ ηαζ πνμδβμφιεκςκ βκχζεςκ/εηηζιήζεςκ βζα ηδ δδιζμονβζηή
βναθή. Γ εηπαζδεφηνζα εέηεζ ενςηήιαηα:
Λμζεξ είκαζ μζ πνμζδμηίεξ ζαξ απυ ημ ενβαζηήνζμ; Ξζ εα εέθαηε κα αημφζεηε ιέζα
ζημ επυιεκμ δίςνμ;
Ξζ ζαξ ένπεηαζ ζημ ιοαθυ υηακ αημφηε ημκ υνμ δδιζμονβζηή βναθή; (εθεφεενδ
πενζήβδζδ ζε κμδιαηζηά ζοββεκζηέξ έκκμζεξ)
Έπεηε αλζμπμζήζεζ ζημζπεία ημο ακηζηεζιέκμο ηαηά ηδκ ενβαζία ζαξ ιε ηάπμζα
μιάδα ιαεδηχκ;
Εαηαβναθή ζημκ πίκαηα μνζζιέκςκ ζημζπείςκ πμο πνμήθεακ απυ ηδκ παναπάκς
δζενεοκδηζηή θάζδ πνμηεζιέκμο κα ζοκδεεμφκ ηα αηάηηςξ εννζιιέκα ζημζπεία ιε
έκα πνχημ παθανυ μνζζιυ
Δζαηφπςζδ εκδεζηηζημφ μνζζιμφ ηαζ πνμαμθή ημο ζε δζαθάκεζα. Ώκαβκχνζζδ ηδξ
εονφηδηαξ ηαζ ηδξ πμθοζπζδίαξ ημο υνμο. Κοζζαζηζηά αοηυ ημ ζηάδζμ είκαζ ιζα
εεςνδηζηή πνυβεοζδ ηαζ βίκεηαζ πζμ εοηνζκέξ υηακ επζζηνέρμοιε ζ‘ αοηυ ιεηά ημ
πναηηζηυ ιένμξ
Δζαηφπςζδ ημο ηεκηνζημφ ενςηήιαημξ πμο εέημοκ μζ ζοιιεηέπμκηεξ οζμεεηχκηαξ
έκακ πνμαθδιαημηεκηνζηυ πνμζακαημθζζιυ: Λχξ εα ιε αμδεήζεζ πναηηζηά δ
δδιζμονβζηή βναθή κα ακακεχζς ηδ δζδαζηαθία ιμο;
Λανμοζίαζδ ακηζπνμζςπεοηζηχκ ηεπκζηχκ-αζηήζεςκ πνμξ πνήζδ ζηδκ ηάλδ. Γζα
ηάεε ηεπκζηή βίκεηαζ επελήβδζδ ηςκ αδιάηςκ ηαζ δίκμκηαζ δείβιαηα πναηηζηήξ
εθανιμβήξ απυ ένβα παζδζχκ. Ώοηυ ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί ςξ ημ πζμ
μοζζαζηζηυ ζηάδζμ ηδξ επζιυνθςζδξ, αθμφ ημ αοεεκηζηυ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ πμο
έπεζ παναπεεί ηεκηνίγεζ ημ εκδζαθένμκ ηαζ πνμζθένεζ άθεμκεξ εοηαζνίεξ βζα ηδκ
ιεθέηδ δζάθμνςκ παναιέηνςκ. Ν‘ αοηυ ημ αήια, μζ ζοιιεηέπμκηεξ ειπθέημκηαζ ζε
δζάθμνεξ ηεπκζηέξ: Ανςηήζεζξ – απακηήζεζξ, ιεθέηδ πενίπηςζδξ, άζηδζδ, ενβαζία
ζε μιάδεξ, ζογήηδζδ (ΐνεηηυξ η.ά., 2014: 137-178).
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7. Άζηδζδ: ΐζςιαηζηή ζοιιεημπή ηδξ μιάδαξ- ζηυπμο ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή
ιακηζκάδαξ (πεζναιαηζζιυξ ζε ιζηνή πμζδηζηή θυνια)
8. Αιπθμοηζζιέκδ εζζήβδζδ υπμο ζοκμρίγμκηαζ ηαζ εκζζπφμκηαζ απυ εεςνδηζηή
άπμρδ δζαπζζηχζεζξ ηαζ ανπέξ πμο δ επζιμνθχηνζα έπεζ ήδδ εηιαζεφζεζ απυ ηζξ
ζοιιεηέπμοζεξ ιέπνζ αοηυ ημ ζδιείμ
9. Ώκαηνμθμδυηδζδ, ακηαθθαβή ζημζπείςκ επζημζκςκίαξ (e-mails)
10. Ώπμζημθή δθεηηνμκζημφ ιδκφιαημξ ζηζξ επζιμνθμφιεκεξ ιε πνυζεεημ οθζηυ ηαζ
πθδνμθμνίεξ πμο γδηήεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκάκηδζδξ (είκαζ
παναηηδνζζηζηυ υηζ γδηείηαζ οθζηυ πναηηζηά εθανιυζζιμ ηαζ πνήζζιμ).







5. Δηδαθηηθό πιηθό
Ξμ δζδαηηζηυ οθζηυ ζοκαπμηεθείηαζ απυ :
Ώοεεκηζηέξ δδιζμονβίεξ παζδζχκ ζε έκηοπδ ηαζ εφπνδζηδ ιμνθή. Λδβή αοημφ ημο
οθζημφ είκαζ ημ πνμζςπζηυ ανπείμ ηδξ εηπαζδεφηνζαξ απυ εηπαζδεοηζηά
πνμβνάιιαηα ζηα μπμία ήηακ οπεφεοκδ. Λναβιαηζηά ιαεδηζηά ένβα πμο
πμζηίθμοκ εζδμθμβζηά ηαζ οθμθμβζηά, επζθεβιέκα ηαζ μιαδμπμζδιέκα ακάθμβα ιε
ημ οπυ ιεθέηδ επζιένμοξ γήηδια βίκμκηαζ ημ έκαοζια βζα ηδ δζαηφπςζδ
οπμεέζεςκ ηαζ ηδκ επαβςβζηή ηίκδζδ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ πανάδεζβια ζε
βεκζηυηενα ζπήιαηα ηαηακυδζδξ ηαζ δζδαηηζηήξ πνμζέββζζδξ (Λανθαιπά η.ά.,
2015: 1077-1079). Φςημακηίβναθα ηςκ ένβςκ ιμζνάγμκηαζ ηαζ βίκμκηαζ
ακηζηείιεκμ μιαδζηήξ επελενβαζίαξ.
Απμπηζηυ οθζηυ: δζαθάκεζεξ θμβζζιζημφ πανμοζίαζδξ πμο ηαεμδδβμφκ ηδ
ζογήηδζδ ηαζ ηδκ πθαζζζχκμοκ εεςνδηζηά, πανέπμοκ πνυζεεηα ενεείζιαηα,
μπηζημπμζμφκ ηδκ πθδνμθμνία ηαζ ηδκ ακαδζμνβακχκμοκ ζε ζπήιαηα. Γ
πανμοζίαζδ ααζίγεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδ δζπθςιαηζηή ενβαζία ηδξ
επζιμνθχηνζαξ (Ξγζαιπάγδ, 2014).
Ώπηά δδιμθζθή επζηναπέγζα παζπκίδζα ημο ειπμνίμο ιε εέια ηδκ ηαηαζηεοή
ζζημνζχκ ηαζ ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ θακηαζίαξ.
6. Ναξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ
Γζα ημοξ ζημπμφξ ημο πανυκημξ άνενμο επζθέβμκηαζ ηαζ πανμοζζάγμκηαζ
ακαθοηζηά μζ ελήξ δναζηδνζυηδηεξ:





6.1 Άζθεζε: Οπγθξηηηθή κειέηε παηδηθψλ έξγσλ: Πα αιθαβεηάξηα .
Γ άζηδζδ αοηή δίκεζ έκα παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ακαηαθοπηζηήξ ιάεδζδξ ηαζ
επαβςβζηήξ ηίκδζδξ πνμξ ηδ εεςνία.
Ξμ αθθααδηάνζ (Ηπναζέν, 2005: 63) είκαζ ιζα ηεπκζηή δδιζμονβζηήξ βναθήξ
πμο εκεαννφκεζ ηδκ παναβςβή ζδεχκ. Δίκμκηαζ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ δομ
ιαεδηζηά ένβα ηα μπμία ακηζπανααάθθμκηαζ. Ξίεεκηαζ ηα αηυθμοεα ενςηήιαηα:
ξ πνμξ ηζ δζαθένμοκ ηα δομ ένβα; Ξζ έπεηε κα ζπμθζάζεηε βζα ηδκ πμζμηζηή ηαζ
πμζμηζηή δζαθμνά αοηχκ ηςκ βναπηχκ;
Θα οπμεέζεηε πζεακέξ ελδβήζεζξ αοηήξ ηδξ δζαθμνάξ.
Θα πνμηείκεηε ηνυπμοξ εκδοκάιςζδξ ηδξ ζδεμπαναβςβήξ ηςκ ιαεδηχκ.
Νημκ πίκαηα 1 θαίκεηαζ δ ιεηάααζδ απυ ηζξ απυρεζξ πμο εηθνάγμοκ
ειπεζνζηά μζ εηπαζδεοηζημί πνμξ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ηαζ ηδκ βκςζηζηή δζεφνοκζδ
ιέζς ενβαθείςκ πμο πανέπεζ δ εεςνία ηαζ δ ένεοκα βζα ηδκ δδιζμονβζηυηδηα
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(Δδιυπμοθμξ, 2007· Εςζηανίδμο-Αοηθείδδ, 1987· Ιακεάημο, 1998· Λαπαδμπμφθμο,
2000· Λαναζηεουπμοθμξ, 2004).
Νίλαθαο 8 Από ηηο απόςεηο ζηε γλσζηηθή δηεύξπλζε
Απόςεηο ζπκκεηερόλησλ
Νξνβιεκαηηζκόο θαη γλσζηηθή
δηεύξπλζε κέζσ ηεο ζεσξίαο θαη
έξεπλαο γηα ηε δεκηνπξγηθόηεηα
«Ξμ έκα παζδί θαίκεηαζ υηζ έπεζ
Νφκδεζδ ιε εεςνία ηαζ ηνζηήνζα
πζμ πμθθέξ ζδέεξ ζε ζπέζδ ιε ημ
δδιζμονβζηυηδηαξ. Δίκεηαζ μνμθμβία βζα
άθθμ.»
ηδκ πενζβναθή υζςκ παναηδνήεδηακ
«Εάπμζεξ ζδέεξ είκαζ πανυιμζεξ»
(εοπένεζα, εοεθζλία η.ά.), μνμθμβία πμο
δίκεζ
άλμκεξ
παναηήνδζδξ
ηδξ
δδιζμονβζηυηδηαξ πμο εηδδθχκμοκ μζ
ιαεδηέξ ιαξ.
«Ξμ
έκα
παζδί
είκαζ
δδιζμονβζηυ.
Ξμ
άθθμ
παιδθυηενεξ ζηακυηδηεξ»

πζμ
έπεζ

«Ξμ παζδί Ώ ημ πνμζέπμοκ ζημ
ζπίηζ,
δζααάγεζ
θμβμηεπκζηά
αζαθία, εηηίεεηαζ ζε πενζζζυηενα
ενεείζιαηα πμο ιπμνεί κα ημο
δίκμοκ ζδέεξ.»

Νογήηδζδ βζα οπανηηέξ αημιζηέξ
δζαθμνέξ,
αθθά
ηαζ
πμθθαπθέξ
κμδιμζφκεξ. Ηπμνεί κα δζδαπεεί δ
δδιζμονβζηυηδηα; Νογήηδζδ βζα ηδ
ζδιαζία ημο πενζαάθθμκημξ ζηδκ
ακάπηολδ ηδξ ζηέρδξ, βζα ημ δζδαηηυ
ηδξ
δδιζμονβζηυηδηαξ
ηαζ
ηζξ
δοκαηυηδηεξ
εκδοκάιςζδξ
ημο
δοκαιζημφ ηςκ παζδζχκ. Ώκαθμνά ζε
δζδαηηζηέξ ζηναηδβζηέξ.
Νογήηδζδ βζα ηα ενεείζιαηα αοηά ςξ
πνχηεξ φθεξ πμο δίκμοκ ιζα πθαηζά
βκςζηζηή αάζδ πνμξ επελενβαζία, βζα
ηδκ πνμπαναζηεοή ςξ ζηάδζμ ημο
δδιζμονβζημφ ηφηθμο. Δζαπείνζζδ ημο
πμθζηζζιζημφ ηεθαθαίμο ηςκ ιαεδηχκ
ηαζ
ακαζηυπδζδ
δοκαημηήηςκ
ειπθμοηζζιμφ ημο ιέζα ζημ ζπμθζηυ
πενζαάθθμκ. Λνμηείκεηαζ δ έκηαλδ ηδξ
δδιζμονβζηήξ βναθήξ ζημ πθαίζζμ
θμβμηεπκζημφ project ιε ηδκ ακάβκςζδ
αζαθίςκ ςξ ζδιακηζηή θάζδ.

,
6.2 Άζθεζε: Γμεξεπλψληαο ηα ιίκεξηθ.
Νε αοηή ηδκ άζηδζδ δίκεηαζ ιζα δζδαηηζηή πνυηαζδ βζα ηα θίιενζη ζημ ζπμθείμ ηαζ
ελεηάγμκηαζ εζδζηυηενα δζδαηηζηά εέιαηα ιε αθμνιή πμζήιαηα παζδζχκ.
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Γηθόλα 8 Θίκεξηθ καζήηξηαο















Ώημθμοεμφκ ηα δζδαηηζηά αήιαηα αοηήξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ:
Ώκάβκςζδ οπμδεζβιάηςκ απυ ηδ αζαθζμβναθία (Μμκηάνζ, 2003: 60-63· Νεθένδξ,
1992) ηαζ απυ ιαεδηζηά ένβα (Αζηυκα 1)
Δζδαηηζηή πνυηαζδ βζα ειρφπςζδ ηαηά ηδκ εθανιμβή: Εαηαζηεοή θίιενζη απυ
δαζηάθα ιε πνςηαβςκζζηέξ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ. Δζααάγμκηαζ παναδείβιαηα
εθανιμβήξ.
Κνζζιυξ ημο θίιενζη ηαζ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο (ανζειυξ ζηίπςκ, ηφπμξ
μιμζμηαηαθδλίαξ, πενζεπυιεκμ, φθμξ).
Νοβηνζηζηή ιεθέηδ ιαεδηζηχκ θίιενζη: δίκμκηαζ εέιαηα πνμξ ζογήηδζδ. Ώημθμοεεί
έκα πανάδεζβια ηαζ πενίθδρδ εκδεζηηζηχκ απακηήζεςκ πμο δυεδηακ ηαηά ηδκ
απυ ημζκμφ επελενβαζία επζιμνθμφιεκςκ ηαζ επζιμνθχηνζαξ.
Θέια: Έζης υηζ έπμοιε δχζεζ ζηδκ ηάλδ αοηέξ ηζξ μδδβίεξ:
Κδδβίεξ βζα ηδ δδιζμονβία θίιενζη:
Δμιή:
Ώπμηεθείηαζ απυ πέκηε (5) ζηίπμοξ
Κιμζμηαηαθδλία
1μξ, 2μξ ηαζ 5μξ ζηίπμξ
3μξ ηαζ 4μξ
Κ 3μξ ηαζ 4μξ ζηίπμξ είκαζ ιζηνυηενμζ
Λενζεπυιεκμ:
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Νημκ πνχημ ηαζ δεφηενμ ζηίπμ πανμοζζάγμοιε ημκ ήνςα ηαζ εζζάβμοιε ηδκ
ζζημνία
Νημκ ηνίημ ηαζ ηέηανημ δ ζζημνία ελεθίζζεηαζ/ θέιε ηζ έβζκε
Νημκ πέιπημ ζηίπμ ηθείκμοιε ηδκ ζζημνία, ακαθένμοιε λακά ημκ ήνςα (εδχ
ιμζάγεζ ιε ημκ πνχημ ζηίπμ) ηαζ ακ εέθμοιε αάγμοιε ιζα θέλδ πμο κα παναηηδνίγεζ
ημκ ήνςα ιε αάζδ ηδκ πενζπέηεζά ημο, υπςξ ελζζημνήεδηε ζημ θίιενζη
Ξμ πενζεπυιεκμ ιπμνεί κα είκαζ πζμοιμνζζηζηυ ή ηαζ ζμονεαθζζηζηυ!
Δζααάζηε ηα θίιενζη δομ ιαεδηνζχκ:
Ξμ θίιενζη ηδξ ΐάθζαξ:
Ήηακ ιζα ηονία, δ λαημοζηή Λοεία
Εαζ ιαγί ιε ηζξ ζένεζεξ ήηακ ιέζα ζηα ιακηεία
Πνδζιυ ηαθυ δίκακε ζημοξ ηαλζδζχηεξ
ιςξ αοημί δεκ αμδεζμφκηακ πανυθμ πμο δχνα πήβαζκακ πμθθά
Εαζ έηζζ έιεζκε ζηδκ ζζημνία δ λαημοζηή Λοεία.
Ξμ θίιενζη ηδξ Ώνεηήξ:
Ήηακε ιζα θμνά ιζα ζαφνα απυ ηδκ Ώββθία
Λμο απμθάζζζε κα πάεζ ζηδκ Γαθθία
Αημίιαζε ηζάκηα, ηαπέθμ ηαζ ααθίηζα
ιςξ ηδξ έπεζε ζηδ ιφηδ ιζα ζηαθίηζα
Αζείξ ηζ θέηε; Λήβε ζηδ Γαθθία δ άηοπδ ζαφνα απυ ηδκ Ώββθία;
Ανχηδζδ: Λχξ ηα παζδζά «ζπάγμοκ» ηδ θυνια ζηα παναηάης παναδείβιαηα ηαζ
ςξ πνμξ ηζ δζαθένεζ αοηή δ πανέιααζή ημοξ;
Ώημθμοεεί ζφκμρδ υζςκ πνμέηορακ απυ ηδ ζογήηδζδ ζηδκ μιάδα:
Αδχ δζαηνίκμοιε δομ είδδ πανέιααζδξ ζηδ θυνια. Γ ΐάθζα παναααίκεζ ημκ
ηακυκα πμο θέεζ υηζ μ ηνίημξ ηαζ ηέηανημξ ζηίπμξ μιμζμηαηαθδηημφκ ηαζ
παναιμνθχκεζ ημ ιέβεεμξ ημο ζηίπμο. ξ αλζμθμβζηυ ζπυθζμ ηαηαθήβμοιε ζημ υηζ
δεκ έπεζ ηζκδημπμζήζεζ ηδ δδιζμονβζηυηδηά ηδξ ηυζμ χζηε κα ηάκεζ ιζα
πνμζανιμβή παηχκηαξ ζημκ ζηεθεηυ πμο δυεδηε. Ηπμνμφιε κα ηδκ
πανμηνφκμοιε ζε επζπθέμκ πνμζπάεεζα ηαζ δμηζιέξ.
Γ Ώνεηή έπεζ πανααεί ηδκ μδδβία υηζ μ πέιπημξ ζηίπμξ εα έπνεπε κα
ζοκμρίγεζ υζα θέπεδηακ παναπάκς ηαζ εζζάβεζ ιε ηδ θακηαζία ηδξ έκα κέμ
ζημζπείμ ιε ημ ενςηδιαηζηυ ζημ ηέθμξ ημο ζηίπμο (Αζείξ ηζ θέηε;), πεηοπαίκμκηαξ
ιζα αθδβδιαηζηή πνςημηοπία πμο ηθείκεζ ημ ιάηζ ζημκ ακαβκχζηδ ηδξ. ξ
αλζμθμβζηυ ζπυθζμ επζηνμημφιε αοηή ηδκ απμιάηνοκζδ απυ ηδκ μδδβία ηαζ ηδ
δδιζμονβζηή πανέιααζδ πμο ζοπκά ιαξ πνμηαθεί εοπάνζζηδ έηπθδλδ.
Νοκμθζηά, παναηδνμφιε ιζα πνμζέββζζδ ζηδ δδιζμονβζηή βναθή δ μπμία
δζαθένεζ απυ πζμ ηθεζζηά ηαζ βναιιζηά ζοζηήιαηα πμο απαζημφκ απανέβηθζηδ
εθανιμβή ηακυκςκ. Ξαοηυπνμκα δεκ αιεθμφιε ημοξ ηακυκεξ, αθμφ έηζζ δεκ
παίγμοιε ζςζηά ημ παζπκίδζ. Δείπκμοιε ηδκ ακαβηαζυηδηα απμιάηνοκζδξ απυ ημ
δίπμθμ ζςζηυ-θάεμξ πμο ζοπκά παβζδεφεζ ηα παζδζά, πςνίξ κα αιεθμφιε
δοκαηυηδηεξ αεθηίςζδξ.
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6.3 Άζθεζε: Οχλζεζε καληηλάδαο
Κζ εηπαζδεοηζημί αθμφ έπμοκ ιεθεηήζεζ ηαζ απμθαφζεζ ένβα δδιζμονβζηήξ βναθήξ
παζδζχκ, ηαθμφκηαζ κα απμηηήζμοκ ιζα πνμζςπζηή ειπεζνία ζοββναθήξ.
Λνμηνμπή-μδδβία: Θα ζοκεέζεηε ιε ηδκ μιάδα ζαξ ιζα ιακηζκάδα. Γ
εηθχκδζδ δίκεηαζ ιε αοημακαθμνζηυ ηνυπμ βζα ειρφπςζδ «Άκηε κα ζπδιαηίζεηε
ιζα ηνζιεθή μιάδα/ ηαζ κα δδιζμονβήζεηε δζηή ζαξ ιακηζκάδα». Ώημθμοεμφκ
δζεοηνζκίζεζξ, δ επελενβαζία ζηδκ μιάδα ηαζ δ ημζκμπμίδζδ. Ηεηά ηδκ ακάβκςζδ
ηδξ ιακηζκάδαξ ηαζ ηδ δδιζμονβία εεηζημφ ηθίιαημξ, αημθμοεεί ζηάδζμ
ακαζημπαζιμφ (ιε ιεηαζπδιαηζζηζηή δοκαιζηή) οπμαμδεμφιεκμ απυ ηζξ
ενςηήζεζξ ηδξ εηπαζδεφηνζαξ:
Ανςηήζεζξ: Λχξ εα κζχεαηε ακ δεκ οπήνπε μ πενζμνζζιυξ ηδξ νίιαξ; Ώκ δεκ ζαξ
έδζκα ημ εέια ή ηδ ιμνθή ή ηαζ ημκ πνμκζηυ πενζμνζζιυ; Γζαηί γδηήζαηε εέια εκχ
δε ζαξ έδςζα ανπζηά;
Ώημθμοεεί ζφκμρδ ηδξ ζογήηδζδξ πμο επαημθμφεδζε:
Ηε αάζδ ιζα ημζκή πεπμίεδζδ, μ πενζμνζζιυξ ακαζηέθθεζ ηδ θακηαζία ηαζ έπεζ ζακ
θέλδ ιζα πνμζά πμο ηδκ ηάκεζ κ‘ αημφβεηαζ αζφιααηδ ιε ηδ δδιζμονβζηυηδηα,
ηαεχξ δ ηεθεοηαία ζοπκά ζοκοπμδδθχκεζ ιεβάθμ ααειυ εηθναζηζηήξ εθεοεενίαξ.
ζηυζμ, μζ πενζμνζζιμί ζε θυνια ή πενζεπυιεκμ ιπμνμφκ κα πονμδμηήζμοκ ηδ
δδιζμονβζηυηδηα (ΘζημθαΎδμο, 2012) ηαζ ζοπκά οπενκζημφκ ημκ θυαμ ηδξ θεοηήξ
ζεθίδαξ υηακ ιζθάιε βζα ζοββναθζηή δναζηδνζυηδηα. Δίκμκηαξ ιζα ηαηεφεοκζδ
ζημοξ επζιμνθμφιεκμοξ/ιαεδηέξ ιαξ πενζμνίγμοιε ηαζ ηζξ πζεακυηδηεξ κα
ημζηάγμοκ αιήπακμζ ηδ ζεθίδα ζηδκ απυθοηδ άζηδζδ εθεφεενδξ βναθήξ «Γνάρηε
υ,ηζ εέθεηε». Γ εθεφεενδ βναθή ιπμνεί κα είκαζ απθά έκα ημιιάηζ ηδξ
δδιζμονβζηήξ βναθήξ.
Νε αοηυ ημ ζδιείμ, ένπεηαζ ζημ πνμζηήκζμ δ ιεηαζπδιαηζζηζηή υρδ ημο
ακαζημπαζιμφ,
δ
ακαβκχνζζδξ
ιζαξ
πνμηαηάθδρδξ/ζηεκήξ
ενιδκείαξ/πανενιδκείαξ βζα ηδ δδιζμονβζηή βναθή πμο έθενακ ηαζ μζ ίδζμζ μζ
εηπαζδεουιεκμζ ηαζ δ μπμία ακαεεςνήεδηε αζςιαηζηά.
Ανχηδζδ: Ώπυ ηζ επδνεάζηδηε δ δζάεεζή ζαξ βζα δδιζμονβία;
Νογήηδζδ βζα ημκ δζεοημθοκηζηυ, ειροπςηζηυ νυθμ επζιμνθχηνζαξ ηαζ
δαζηάθαξ. Απζζήιακζδ ηδξ ακαβηαζυηδηαξ βζα δζαιυνθςζδ εεηζημφ ηθίιαημξ
απμδμπήξ ηαζ ειπζζημζφκδξ πμο δζεοημθφκεζ ηδκ έηθναζδ. Ώηυιδ δ ζογήηδζδ
πενζζηνάθδηε βφνς απυ ενςηήιαηα υπςξ: Ξζ νυθμ δζαδναιαηίγμοκ μζ ζηάζεζξ ιαξ
απέκακηζ ζε παζβκζχδεζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ηζ εζηυκα έπμοιε ζπδιαηίζεζ
βζα πενζεπυιεκα πένα απυ αοηά πμο θένμοκ ηδ ζθναβίδα ηδξ ζμαανήξ, έβηονδξ
βκχζδξ; Ξζ πχνμ δίκμοιε ζημ πζμφιμν ηαζ ηδ θακηαζία; Ξζ πχνμ ιπμνεί κα δίκεζ
έκαξ εκήθζηαξ, έκαξ εηπαζδεοηζηυξ, έκα παζδί; Λμζα δ ζπέζδ θακηαζίαξ ηαζ δθζηίαξ;
Λμζα πζζηεφεηε υηζ εα ήηακ δ ακηαπυηνζζδ παζδζχκ ζ‘ αοηή ηδκ άζηδζδ; Ξζ
ζδιαίκμοκ υθα αοηά βζα ηδκ ηαηεφεοκζδ πμο ιπμνεί κα πάνεζ δ δδιζμονβζηή
βναθή ζημ ζπμθείμ; Γ ζογήηδζδ εκζζπφεδηε ιε ακηίζημζπα εεςνδηζηά ηαζ
ενεοκδηζηά δεδμιέκα.
Ώλζμζδιείςηα ηνίκμκηαζ ζ‘ αοηυ ημ ζδιείμ ηάπμζα αηυιδ παναδείβιαηα
εειάηςκ πμο θςηίγμοκ ηδκ ηνζηζηή δζάζηαζδ άθθςκ δναζηδνζμηήηςκ, μζ μπμίεξ
δεκ ιπμνμφκ κα ακαθοεμφκ επί ημο πανυκημξ:
Ώηνμζηζπίδεξ ηαζ αοημεζηυκα: Λχξ βίκεηαζ δ αοημπανμοζίαζδ ηάεε παζδζμφ
ζηδκ αηνμζηζπίδα; Ξζ ζημζπεία επζθέβεζ ηάεε παζδί κα εκηάλεζ ζηδκ αηνμζηζπίδα ημο
(π.π. αβαπδιέκδ μιάδα, ακαθμνά ζε πνυζςπα, επζεοιίεξ, υκεζνα, ηαηαζηάζεζξ);
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Λαναιφεζα ηαζ ηαοηυηδηεξ: Λαναηδνήζηε ηα παναιφεζα ηαζ ζπμθζάζηε ηδκ
ακαπαναβςβή/ακαηνμπή απυ ηα παζδζά ζηενεμηοπζηχκ ακαπαναζηάζεςκ βζα
εέιαηα ηαοηυηδηαξ. Λχξ ιπμνμφιε κα ενβαζημφιε δδιζμονβζηά ηαζ ηνζηζηά ζε
ζπέζδ ιε ηέημζα εέιαηα;



7. Αμηνιόγεζε
πςξ θαίκεηαζ, μζ ζηυπμζ πμο δζαηοπχεδηακ ανπζηά δζακφμοκ αθθδθμδζάδμπεξ
δζαδνμιέξ ζε δομ επίπεδα: ηδκ εκαζπυθδζδ ιε εζδζηά εέιαηα δζδαηηζηήξ ηεπκζηήξ
(ιζηνμ-επίπεδμ) αθθά ηαζ ηδκ ηνζηζηή εέαζδ ηδξ «ιεβάθδξ εζηυκαξ» (ιαηνμεπίπεδμ), ηδξ παζδαβςβζηήξ ζδιαζίαξ ηδξ δδιζμονβζηήξ ζηέρδξ ζημκ πονήκα εκυξ
δοκδηζηά πεζναθεηδηζημφ mindset.
Δεδμιέκμο υηζ δ εηπαζδεοηζηή ζημπμεεζία εηπδβάγεζ απυ ημζκςκζημπμθζηζηέξ πνμηείιεκεξ ηαζ δζαννέεζ εηπαζδεοηζηέξ πναηηζηέξ ηαζ πενζεπυιεκα,
απχηενμξ ηαζ μοζζαζηζηυξ ζηυπμξ ημο ενβαζηδνίμο είκαζ κα ακαηαθφρμοκ μζ
εηπαζδεοηζημί ημκ ηεκηνζηυ εηπαζδεοηζηυ ζηυπμ πμο δ δδιζμονβζηή βναθή ιπμνεί
πνχηα απ‘ υθα κα εέζεζ (ζδεμθμβία) ηαζ εκ ζοκεπεία κα οθμπμζήζεζ (δζδαηηζηή) ζημ
ζδιενζκυ ζπμθείμ.
Κ ζηυπμξ αοηυξ ζοκμρίγεηαζ εφβθςηηα ζημ ζφκεδια ημο Ξγζάκζ Μμκηάνζ:
«θεξ μζ πνήζεζξ ηδξ θέλδξ ζε υθμοξ» ηαζ ζηδκ οπαζκζηηζηή ελήβδζή ημο: «πζ βζα
κα βίκμοκ υθμζ ηαθθζηέπκεξ, αθθά βζα κα ιδκ είκαζ ηακέκαξ ζηθάαμξ» (Μμκηάνζ,
2003: 17). Γ δδιζμονβζηή πκμή ζηδ βθχζζα απμδεζιεφεζ ηδ ζηέρδ ηαζ δίκεζ χεδζδ
ζηδκ απυηηδζδ ημζκςκζηήξ ζοκείδδζδξ. Γζα ημκ Freire, δ βθχζζα δζαεέηεζ ηα
ενβαθεία εδναίςζδξ αθθά ηαζ οπένααζδξ ηςκ ηαηαπζεζηζηχκ ελμοζζαζηζηχκ
δμιχκ. Γ δδιζμονβζηή βναθή είκαζ έκα ζμαανυ παζπκίδζ ιε ηδ βθχζζα. Ώκ
δεπημφιε υηζ δ βθχζζα πενζέπεηαζ ζηδκ ημζκςκία ηαζ, ηονίςξ πενζέπεζ ηδκ
ημζκςκία, ηαζ ακ παναημθμοεήζμοιε ημζκςκζμθμβζηέξ ιεθέηεξ πμο ηνμπζμδνμιμφκ
βφνς απυ ηδ βθχζζα (Ώκεμβαθίδμο, 2004) , ηυηε ηαηαθαααίκμοιε πχξ δ δζδαηηζηή
ηδξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ ιπμνεί κα ζοκηαπεεί ιε ημ ηνζηζηυ εηπαζδεοηζηυ
πανάδεζβια (Ξγζαιπάγδ, 2014: 62-72) ηαζ ημ πνυηαβια απεθεοεένςζδξ απυ
πνμηαηαζηεοαζιέκα, ζηεκυπςνα ηαθμφπζα βθχζζαξ ηαζ κυδζδξ.
Νφιθςκα ιε ηδκ ακαηνμθμδυηδζδ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ αθθά ηαζ ηδκ
αοημαλζμθυβδζδ ηδξ επζιμνθχηνζαξ, μ παναπάκς ζηυπμξ, αθθά ηαζ μζ επζιένμοξ
ζηυπμζ πμο ηέεδηακ ζηδκ ανπή επζηεφπεδηακ ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ. Ηε μδδβυ
ημ υναια εηπαζδεοηζηήξ αθθαβήξ πμο ηαηαθάζηεζ μ ηίηθμξ ημο ζοκεδνίμο, δ
πανμφζα δζδαηηζηή εθανιμβή θεζημφνβδζε (ηαζ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ) ςξ
εζθζηνζκήξ ηαζ ζημπεοιέκδ επζιυνθςζδ αθζενςιέκδ ζε ηαζκμηυιεξ πναηηζηέξ ηαζ
ακακεςιέκα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα βζα ημ εθηοζηζηυ ζπμθείμ.
Εθείκμκηαξ ιε έκα ζπήια θυβμο, ζημ ηθίια ζοββναθζημφ πεζναιαηζζιμφ πμο
ειπκέεζ ημ ίδζμ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ επζιυνθςζδξ (δ δδιζμονβζηή βναθή), ημθιμφιε
κα πμφιε υηζ ημ ζειζκάνζμ, εηηυξ απυ θμβμηεπκζηά απςεδιέκα (!), άθδζε ηδκ
επίβεοζδ ιζαξ πθαηζάξ πανμιμίςζδξ:
Ξυζμ ζηδκ δζαηφπςζδ ηςκ ζηυπςκ υζμ ηαζ ζηδκ δυιδζδ ηςκ πενζεπμιέκςκ
ηδξ εκ θυβς επζιυνθςζδξ είκαζ πνυδδθδ δ δζάεεζδ κα ζοββναθεί έκα δζδαηηζηυ
ζεκάνζμ
ειπκεοζιέκμ απυ ηζξ εεςνδηζηέξ επζδνάζεζξ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ ηαζ ηδξ
ζοκεπζγυιεκδξ ιάεδζδξ,
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ακμζηηυ ζημκ αοημζπεδζαζιυ ηαζ ηαηάθθδθμ κα ελεθζπεεί ζε δζαδναζηζηή
πανάζηαζδ ιε υθμοξ ημοξ ειπθεηυιεκμοξ κα εκενβμπμζμφκ ηδ δδιζμονβζηυηδηά
ημοξ ηαζ κα πνμςεμφκ ζοκενβαηζηά ηδ δνάζδ,
ιε ζηδκέξ πμο απμδίδμοκ ιε νεαθζζιυ ηζξ ζοκεήηεξ ζηζξ μπμίεξ εηηοθίζζεηαζ δ
οπυεεζδ «δδιζμονβζηυηδηα» ζημ εθθδκζηυ ζπμθείμ,
ιε ζηδκέξ πμο ειθοζμφκ ζδεαθζζιυ βζα ηδ δδιζμονβζηή αθθαβή ημο ζηδκζημφ…
Γζείξ ηζ θέηε;
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Νεξίιεςε
Ξμ εέια ημο αζςιαηζημφ αοημφ ενβαζηδνίμο είκαζ ημ κενυ, δ ζπμοδαζυηδηά ημο, δ
νφπακζδ/ιυθοκζδ, δ ηαημδζαπείνζζδηαζ μζ ηνυπμζ ελμζημκυιδζήξ ημο.Ακηάζζεηαζ ζηδ
εειαημθμβία ηδξ εηπαίδεοζδξ βζα ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ αεζθμνία ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ
εηπαίδεοζδ βζα ηδκ ζδζυηδηα ημο παβηυζιζμο πμθίηδ (globalcitizenship).Ώλζμπμζχκηαξ
ζημζπεία ημο θασημφ πμθζηζζιμφ, υπςξ πανμζιίεξ ηςκ ΐαθηακίςκηαζ θασηά παναιφεζα απυ
υθμκ ημκ ηυζιμ, ακαδεζηκφεζ ηυζμ ηδ ζπμοδαζυηδηα ημο κενμφ βζα ηδ αζςζζιυηδηα ημο
πθακήηδ υζμ ηαζ ημ ιέβεεμξ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ ηαημδζαπείνζζδξ ημο κενμφ ζε
παβηυζιζμ επίπεδμ. Λανμοζζάγεζ ιεευδμοξ/πναηηζηέξ βζα ηδκ πνμζηαζία/ελμζημκυιδζή
ημο. Ηέζα απυ πεζνάιαηα ιε ηαεδιενζκά οθζηά, αθθά ηαζ ιέζα απυ παζπκίδζα
ηίεεκηαζπνμαθδιαηζζιμί, εκζζπφεηαζ δ εκζοκαίζεδζδ ηαζ ακαδεζηκφμκηαζ πνμζςπζηέξ
απυρεζξ. Ξαοηυπνμκα, ιέζα απυ θφθθα ενβαζίαξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ, δζαιμνθςιέκα βζα
ηζξ ιζηνέξ ηαζ βζα ηζξ ιεβαθφηενεξ ηάλεζξ ημο δδιμηζημφ, ηυζμ ςξ πνμξ ηδ ιέεμδμ υζμ ηαζ
ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ, ζοκδέεηαζ δζαεειαηζηά/δζεπζζηδιμκζηά ιε δζδαηηζηά ακηζηείιεκα,
υπςξ Γθχζζα, Ηαεδιαηζηά, Δζημνία, Ηεθέηδ Λενζαάθθμκημξ, Φοζζηή, Γεςβναθία,
Θνδζηεοηζηά, Ημοζζηή, Αζηαζηζηά, Θεαηνζηή Ώβςβή, Εμζκςκζηή ηαζ Λμθζηζηή Ώβςβή, Φοζζηή
Ώβςβή.Ώπμηεθεί επέηηαζδ ενβαζηδνίμο πμο οθμπμζήεδηε ζε επζιμνθςηζηή διενίδα βζα
εηπαζδεοηζημφξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ (δαζηάθςκ ηαζ εζδζημηήηςκ) πμο οθμπμίδζε δ
ΛΑΑΕΛΑ (Λακεθθήκζα Έκςζδ Αηπαζδεοηζηχκ Λενζααθθμκηζηήξ Αηπαίδεοζδξ) Ώηηζηήξ ημκ
Ηάνηζμ ημο 2017, ιε εέια: «Ξμ παναιφεζ ζηδκ Λενζααθθμκηζηή Αηπαίδεοζδ». Ξαοηυπνμκα,
ιένδ ηδξ δζδαζηαθίαξ έπμοκ εθανιμζηεί, αημθμοεχκηαξ ηδ δμιή πμο πενζβνάθεηαζ ζημ
ενβαζηήνζμ, ηυζμ ζε ιζηνέξ υζμ ηαζ ζε ιεβάθεξ ηάλεζξ, ζε δδιμηζηά ζπμθεία ηδξ Ώ‘
Δζεφεοκζδξ Λνςημαάειζαξ Αηπαίδεοζδξ Ώεδκχκ.
Θέμεηο-θιεηδηά: Ώεζθμνία, πανάδμζδ, δζαεειαηζηυηδηα, δζαπείνζζδ οδάηζκςκ πυνςκ

1. Γηζαγσγή
Ξμ ζοβηεηνζιέκμ αζςιαηζηυ ενβαζηήνζμ ιε ηίηθμ: «Γζα ημ αιίθδημ κενυ, παναιφεζ
εε κα πς κα ημ ηάκς ιζθδιέκμ ηαζ ιε υθμοξ ιμζναζιέκμ» απεοεφκεηαζ ζε υθμοξ/εξ
ημοξ/ηζξ εηπαζδεοηζημφξ Λνςημαάειζαξ Αηπαίδεοζδξ ακελανηήηςξ εζδζηυηδηαξ. Κζ
δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηα πεζνάιαηα πμο δζελάβμκηαζ ηαηά ηδκ εθανιμβή ημο είκαζ
μνβακςιέκα έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ κα δζδαπεμφκ απυ ηδκ Ώ‘ έςξ ηαζ ηδ Νη‘
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δδιμηζημφ ιε ηδκ απαναίηδηδ δζααάειζζδ ςξ πνμξ ημ ααειυ δοζημθίαξ. Νηυπμξ
ημο πανυκημξ ενβαζηδνίμο είκαζ κα εζζαβάβεζ ημοξ/ηζξ εηπαζδεοηζημφξ ζηδκ έκκμζα
ηδξ αεζθμνίαξ ηαζ ηδξ αθθαβήξ πεπμζεήζεςκ ηαζ ζηάζεςκ ημο παβηυζιζμο εκενβμφ
πμθίηδ απέκακηζ ζημ πενζαάθθμκ. Ώοηυ επζηοβπάκεηαζ ιεθεηχκηαξ ζηδ
ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ημ γήηδια ημο κενμφ ιέζα απυ ηδκ ηαημδζαπείνζζδ ημο
πυζζιμο κενμφ, ηδ νφπακζδ ηαζ ηδ ζπαηάθδ. Αζδζηυηενα,δ δζαδζηαζία ιεηαθμνάξ
νφπςκ ιέζα απυ ηζξ θάζεζξ ημο ηφηθμο ημο κενμφ, ηα θφιαηα, μζηζαηήξ, αβνμηζηήξ
ηαζ αζμιδπακζηήξ πνμέθεοζδξ, πμο ιεηαθένμκηαζ ζημκ οδνμθυνμ μνίγμκηα
ιεηαηνέπμκηάξ ημκ ζε ηυπμ εκαπυεεζδξ απμννζιιάηςκ, ηαεχξ ηαζ δ έθθεζρδ
κενμφ πμο οθίζηαηαζ μ ηνίημξ ηυζιμξ είκαζ έκα απυ ηα ιεβαθφηενα παβηυζιζα
πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα ηδξ επμπήξ ιαξ. Λενζααθθμκηζηυ πνυαθδια εεςνείηαζ
ηάεε δζαηαναπή ηδξ θοζζηήξ ζζμννμπίαξ πμο πνμένπεηαζ απυ ημκ άκενςπμ
(Νημνδμφθδξ & Νςηδνάημο, 2005). Έπμοκ ζοζζςνεοηεί ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ
ηυζα πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα, πμο ημ μζημθμβζηυ απμηφπςια θηάκεζ ήδδ ημ
125% ημο πθακήηδ(Φθμβαΐηδ, 2006). Ηε ημκ υνμ μζημθμβζηυ απμηφπςια εκκμμφιε
ηδκ επζθάκεζα ηδξ Γδξ πμο απαζηείηαζ βζα κα θζθμλεκήζεζ υθεξ ηζξ ακενχπζκεξ
δναζηδνζυηδηεξ πςνίξ κα δζαηαναπεεί δ μζημθμβζηή ζζμννμπία. Ώπμηεθεί ηαζ έκακ
απυ ημοξ δείηηεξ ηδξ αεζθυνμο ακάπηολδξ πμο πνμζιεηνμφκ ηα Γκςιέκα Έεκδ
(Rees & Wackernagel, 1994). Ξα ζδιενζκά, υιςξ, επίπεδα ηαηακάθςζδξ ηαζ
παναβςβήξ είκαζ ήδδ 25% ορδθυηενα απυ ηδκ μζημθμβζηή πςνδηζηυηδηα ηδξ βδξ.
Απμιέκςξ, δ εηπαίδεοζδ βζα ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ αεζθμνία είκαζ πζμ επζηαηηζηή
απυ πμηέ.
ζμκ αθμνά ηδκ έκκμζα ηδξ αεζθμνίαξ, έπμοκ δζαηοπςεεί πμθθμί μνζζιμί.
Δφμ μνζζιμί πμο δνμοκ ζοιπθδνςιαηζηά ηαζ είκαζ ζζμδφκαιμζ ιεηαλφ ημοξ, είκαζ μζ
ηάηςεζ: α) «αεζθυνμξ ακάπηολδ είκαζ εηείκδ πμο ζηακμπμζεί ηζξ ζφβπνμκεξ ακάβηεξ
πςνίξ κα ιεζχκεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ ιεθθμκηζηχκ βεκζχκ κα ηαθφρμοκ ηζξ δζηέξ
ημοξ», μ μπμίμξ δζαηοπχεδηε ζηδκ Έηεεζδ Ηπνμφηθακη (WCED, 1987) ηαζ α) «δ
αεζθυνμξ ακάπηολδ αεθηζχκεζ ηδκ πμζυηδηα γςήξ ζημ πθαίζζμ ηςκ μνίςκ πμο εέηεζ
δ θένμοζα ζηακυηδηα ηςκ μζημζοζηδιάηςκ», μνζζιυξ πμο δζαηοπχεδηε απυ ημοξ
θμνείξ IUCN, UNEP, WWFημ 1991.
Νφιθςκα ιε ηδκ UNESCO, oζ εηπαζδεοηζημί ηάεε ααειίδαξ ηαζ ηάεε ηφπμο
εηπαίδεοζδξ δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ εζζαβςβή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
αθθαβχκ πμο εα ζηδνίλμοκ ηδκ εηπαίδεοζδ βζα ηδκ αεζθυνμ ακάπηολδ (UNESCO,
2013).Γ εκαζπυθδζδ ιε ηδκ αεζθμνία απαζηεί ιζα δζεπζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ δ
μπμία μδδβεί ζε ζφβηθζζδ δζαθμνεηζημφξ βκςζηζημφξ πχνμοξ, πςνίξ αοημί κα
πάζμοκ ηδ παναηηδνζζηζηή ημοξ ηαοηυηδηα.Νε αοηυ ημ πθαίζζμ, ημ πανυκ
ενβαζηήνζμ
ακαδεζηκφεζ
ηα
ιεβάθα
πνμαθήιαηα
οπμαάειζζδξ
ημο
οδνμθυνμομνίγμκηα, αθθά ηαζ ιέζς αοημφ ακαδφμκηαζ πνμηάζεζξ βζα ηδκ αεζθυνμ
δζαπείνζζή ημο.
θα αοηά ιέζα απυ ιζα δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ ιέζς ζπεδίςκ
ενβαζίαξ/project-επίθοζδ πνμαθήιαημξ (Ώκδνμφζμο & Ηάβμξ, 2001), εθυζμκ μζ
δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηα πεζνάιαηαηυζμ ςξ πνμξ ηδ ιέεμδμ υζμ ηαζ ςξ πνμξ ημ
πενζεπυιεκμ, ζοκδέμκηαζ δζαεειαηζηά/δζεπζζηδιμκζηά ιε δζδαηηζηά ακηζηείιεκα,
υπςξ Γθχζζα, Ηαεδιαηζηά, Δζημνία, Ηεθέηδ Λενζαάθθμκημξ, Φοζζηή, Γεςβναθία,
Θνδζηεοηζηά, Ημοζζηή, Αζηαζηζηά, Θεαηνζηή Ώβςβή, Εμζκςκζηή ηαζ Λμθζηζηή
Ώβςβή, Φοζζηή Ώβςβή. Γ δζαεειαηζηυηδηα επζηνέπεζ ηδκ απυηηδζδ ααεζάξ βκχζδξ
ιέζα απυ ηδκ εκμπμίδζδ ηαζ εκκμζμπμίδζδ υθςκ ηςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ημο
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ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ. Ώηυιδ, πνμζθένεζ ζημοξ/ζηζξ ιαεδηέξ/ηνζεξ ηδκ
εοηαζνία κα απμηηήζμοκ βκχζεζξ, δελζυηδηεξ, ειπεζνίεξ ηαζ κα ηαηακμήζμοκ
έκκμζεξ βζα έκα εέια ή ιία πνμαθδιαηζηή ηαηάζηαζδ ιέζα απυ ηδ ζφβηθζζδ
δεδμιέκςκ απυ δζάθμνα βκςζηζηά ακηζηείιεκα (Εμοηζμοαάκμο, 2003Πνοζαθίδδξ,
2009).
Κζ δναζηδνζυηδηεξείκαζ δζαιμνθςιέκεξ ιε ηνυπμ πμο κα ειπθέημοκ ημ
ζφκμθμ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ ηδξ ηάλδξ. Ώηυιδ ηαζ μζ πζμ αδφκαιμζ/εξ
ιαεδηέξ/ηνζεξή
εηείκμζ/εξ
δζαθμνεηζηήξ
εεκμπμθζηζζιζηήξ
πνμέθεοζδξ
ηζκδημπμζμφκηαζ ιε εοπάνζζηδ, παζβκζχδδ δζάεεζδ (Δναβχκα, 2001Φναβημοδάηδ,
2001), χζηε κα ακαηαθφρμοκ ηαζ κα ιεθεηήζμοκ ηα πνμξ δζενεφκδζδ εέιαηα ηδξ
δζαπείνζζδξ ηςκ οδάηζκςκ πυνςκ ημο πθακήηδ ηαζ ηδξ αεζθμνίαξ.Αθανιυγεηαζ έηζζ
ιζα πμθοπνζζιαηζηή δζδαηηζηή ιέεμδμξ ςξ εκαθθαηηζηή δζδαηηζηή πναηηζηή,
ακαηνέπμκηαξ ημ ζζπφμκ εηπαζδεοηζηυ ιμκηέθμ, ιε ζηυπμ ηδκ εκενβυ ζοιιεημπή
υθςκ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηδκ ελάθεζρδ ηαηά ημ δοκαηυκ ηςκ ημζκςκζηχκ
ακζζμηήηςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ (Ώκδνμφζμο & Ηάβμξ, 2001).
Ξαοηυπνμκα εζζάβμκηαζ ζημζπεία ημο θασημφ πμθζηζζιμφ, υπςξ πανμζιίεξ απυ
ηα ΐαθηάκζαηαζ θασηά παναιφεζα απυ υθμ ημκ ηυζιμ.Ξμ ενβαζηήνζμ λεηζκά ιε
πανμζιίεξ ηςκ ααθηακζηχκ πςνχκ. Γ ζπμοδαζυηδηα ηςκ πανμζιζχκ είκαζ ιεβάθδ,
δζυηζ πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδ δζαπαζδαβχβδζδ ημο θαμφ ζημ ζςζηυ, ζημ δεζηυ
ηαζ ζημ πναηηζηυ επί αζχκεξ (Ζμοηάημξ, 1992). Γ πανμζιία είκαζ μ ιζηνυξ έιιεηνμξ
ή πεγυξ θυβμξ, πμο δζαηοπχκεζ παναζηαηζηά ηαζ ζοπκυηαηα αθθδβμνζηά ιζα ζμθή
βκχιδ, ιζα δζαπίζηςζδ, ιζα ζοιαμοθή, ηαζ πμο επακαθαιαάκεηαζ ζημκ ηαεδιενζκυ
θυβμ, ζακ επζπείνδια ή πανάδεζβια (Ζμοηάημξ, 1992). Κζ πανμζιίεξ παίνκμοκ ηζξ
ειπκεφζεζξ ημοξ ηυζμ απυ ημκ άκενςπμ ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ υζμ ηαζ απυ ηα
θοζζηά θαζκυιεκα ηαζ ηδ γςή. Κζ πανμζιίεξ ιε ηζξ μπμίεξ αζπμθδεήηαιε ειείξ είκαζ
απυ ημ κενυ ηαζ ηζξ ζδζυηδηέξ ημο (ΛαΎζζμξ, 2013). Αλεηάγμκηαξ ηαζ πανμζιίεξ
ακάθμβδξ εειαημθμβίαξ ηςκ βεζημκζηχκ ααθηακζηχκ θαχκ παναηδνμφκηαζ
μιμζυηδηεξ ηζ αοηυ ηαηαδεζηκφεζ ηζξ ημζκέξ ειπεζνίεξ, ηα ημζκά αζχιαηα ηαζ ηδκ
αλία ημο κενμφ ζηδ γςή ηςκ ακενχπςκ.
Απίζδξ, ημ κενυ είκαζ ημζκυξ ηυπμξ βζα πμθθά θασηά παναιφεζα ηαζ εθθδκζηά
ηαζ λέκα. Ώοηυ ζοιααίκεζ, βζαηί ημ παναιφεζ άκεζζε ηαζ δζαδυεδηε ζε μθυηθδνμ ημκ
ηυζιμ, αθμιμζχεδηε ζε ηάεε ημζκςκία απυ ηδ ζοθθμβζηή ικήιδ δζαπθάεμκηάξ ηδ,
πςνίξ κα έπεζ πενάζεζ απυ ημ πχνμ ηδξ βναπηήξ θμβμηεπκίαξ βζα αζχκεξ
(Ώββεθμπμφθμο, 2014).Έκα ζδιακηζηυ δζδαηηζηυ ενβαθείμ ημο ενβαζηδνίμο είκαζ δ
πνμθμνζηή αθήβδζδ θασημφ παναιοεζμφ. Νπμοδαίμξ είκαζ, θμζπυκ, μ νυθμξ ημο/ηδξ
αθδβδηή/ηνζαξ πμο γςκηακεφεζ ημκ ηυζιμ ημο παναιοεζμφ. Ξμ πμθζηζζιζηυ αάνμξ
ηαζ δ δζάδμζδ εκυξ παναιοεζμφ ελανηάηαζ απυ ηδκ αθδβδιαηζηή δφκαιδ ημο/ηδξ
παναιοεά/μφξ ηαζ ημοξ παζδαβςβζημφξ ή άθθμοξ ζημπμφξ ημο αηνμαηδνίμο
ημο/ηδξ ιέζα ζηδκ ημπζηή ημζκςκία ή ημ ζπμθείμ. Έηζζ, δ αθήβδζδ ηαζ δ δζάδμζδ
εκυξ ή ηαζ πενζζζυηενςκ παναιοεζχκ είκαζ μ ζοβηεναζιυξ ηνζχκ πηοπχκ: ηδξ
πνμτπάνπμοζαξ πανάδμζδξ, ημο ζηυπμο ημο/ηδξ αθδβδηή/ηνζαξ ηαζ ημο ημζκμφ
ημο/ηδξ (Εάκηγμο & Θζημθμφδδ, 2009). Ηε αοηυ ημκ ηνυπμ ημ παναιφεζ πνμζθένεζ
ημ αθδβδιαηζηυ ημο ηέθοθμξ ζημοξ/ζηζξ εηπαζδεοηζημφξ βζα ηδ ιεηαθμνά
βκςζηζηήξ ηαζ πμθζηζζιζηήξ φθδξ ζηζξ κέεξ βεκζέξ (Ώκαβκςζηυπμοθμξ, 1997).θα ηα
παναιφεζα πανμοζζάγμοκ πάκηα ηάπμζμ πνυαθδια, αθθά ζηδκ πμνεία ηαζ ηδκ
επίθοζή ημο. Ηέζα απυ υζα ζοιααίκμοκ ζημοξ πνςηαβςκζζηέξ, ηα παναιφεζα
πνμακαββέθθμοκ δοζημθίεξ πμο εκδεπμιέκςξ κα πανμοζζαζημφκ, αθθά ηαζ

836

ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ λεπενκζμφκηαζ. Οπυ αοηή ηδκ έκκμζα, απμηεθμφκ έκα
μθμηθδνςιέκμ ζειζκάνζμ εηπαίδεοζδξ βζα ηδ γςή (Νακηαβημζηίκμ, 2003). Ώπυ ηα
παναπάκς ηαείζηαηαζ ζαθέξ υηζ ημ παναιφεζ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ «ζημκ
εθμδζαζιυ ημο βκςζηζημφ, ζοβηζκδζζαημφ ηαζ δεζημφ νεπενημνίμο ημο παζδζμφ»
(Collins, 2010). Απζπθέμκ, ηα παναιφεζα, ακαιεζβκφμκηαξ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ιε
ηδ θακηαζία, «εκζζπφμοκ ηδκ πνςημαμοθία ηςκ παζδζχκ ηαζ ηδκ ζηακυηδηά ημοξ
βζα αοημκμιία ιε πζμ απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ απυ υ,ηζ μζ ηαεδιενζκέξ ειπεζνίεξ ηδξ
γςήξ απυ ιυκεξ ημοξ» (Tsitsanietal., 2011). Άνα δ αθήβδζδ ζηδ δζδαζηαθία ιέζα ζε
αοηή ηδκ παβηυζιζα ημζκςκία ιπμνεί κα αββίλεζ ηαζ κα είλεζ ζφβπνμκα γδηήιαηα
πμο απαζπμθμφκ ημοξ ιαεδηέξ, υπςξ δ ιεηακάζηεοζδ, μ ναηζζζιυξ, δ
δζαθμνεηζηυηδηα, δ πμθοιμνθία... η.ά. ηαζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ηα
παβηυζιζα πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα ηαζ δ αεζθμνία (Εακαηζμφθδ, 2005
Ηπθζχκδξ, 2009).
Αηηζκχκηαξ απυ ημκ θασηυ πμθζηζζιυ, ημ ενβαζηήνζμ ζοκεπίγεηαζ ιε έκα
παζπκίδζ ενςηήζεςκ πμθθαπθχκ επζθμβχκ ιε ενςηήζεζξ πμο αθμνμφκ
δζαθμνεηζηυ βκςζηζηυ πεδίμ. Γ Γθχζζα, ηα Ηαεδιαηζηά, δ Φοζζηή, δ Ηεθέηδ
Λενζαάθθμκημξ, δ Δζημνία, ηα Θνδζηεοηζηά, δ Εμζκςκζηή ηαζ Λμθζηζηή Ώβςβή, δ
Ημοζζηή ιπθέημκηαζ ανιμκζηά ζακ βασηακάηζ ιε ζηυπμ κα επζδείλεζ πχξ ιπμνεί ημ
εέια ημο κενμφ κα αλζμπμζδεεί ιε δζαεειαηζηυηδηα ζηδ ζπμθζηή ηάλδ. Κζ
ενςηήζεζξ είκαζ δζαααειζζιέκεξ έηζζ χζηε κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζε υθεξ ηζξ ηάλεζξ
ημο δδιμηζημφ.
Ώθμφ ηεθεζχζεζ ημ παζπκίδζ ενςηήζεςκ πμθθαπθχκ επζθμβχκ, πανμοζζάγεηαζ
πθδνμθμνζαηυ οθζηυ βζα ηδ ζπμοδαζυηδηα ημο πυζζιμο κενμφ ζημκ πθακήηδ, ημκ
οδνμθμβζηυ ηφηθμ, ημ οδάηζκμ απμηφπςια ηδξ ακενςπυηδηαξ, δδθαδή ημκ
παβηυζιζμ πάνηδ ηαηακάθςζδξ κενμφ, ηδκ οπμαάειζζδ ημο οδνμθυνμο μνίγμκηα
απυ ηδ νφπακζδ ηαζ ηζξ πδβέξ νφπακζδξ, ηδκ ηαημδζαπείνζζδ ηαζ άκζζδ ηαηακμιή
ημο ηαεανμφ πυζζιμο κενμφ απυ ηζξ ακαπηοβιέκεξ πχνεξ ζε αάνμξ ηςκ ιδ
ακαπηοβιέκςκ πςνχκ ημο ηνίημο ηυζιμο, ημκ ηίκδοκμ ελάκηθδζδξ πυζζιμο κενμφ
ηαζ ηζξ επζπηχζεζξ ημο ζε υθμ ημκ πθακήηδ, ηνυπμοξ ακηζιεηχπζζδξ ηαζ
ακηζζηνμθήξ αοηήξ ηδξ ηαηαζηνμθζηήξ πμνείαξ, ηνυπμοξ ελμζημκυιδζδξ κενμφ,
υπςξ ακαηφηθςζδηαζ επακαπνδζζιμπμίδζή ημο ιε παναδείβιαηα πςνχκ ζηζξ
μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιε επζηοπία ηέημζεξ ιέεμδμζ ηαζ ζογήηδζδ βζα ηα
δζηαζχιαηα ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ υθςκ ηςκ πμθζηχκ, αθθά ηαζ ηδκ πνμζςπζηή
εοεφκδ πνζκ βίκεζ ζοθθμβζηή.
Ώημθμοεμφκ πεζνάιαηα ιε απθά, ηαεδιενζκά ηαζ θεδκά οθζηά βζα ηδ
νφπακζδ ηςκ οδάηςκ,έκα ιε κενυ απυ θαηημφαα ηαζ έκα ιε οθζηά πμο δζαθφμκηαζ
ηαζ άθθα πμο δε δζαθφμκηαζ.
Ηε ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ πεζναιάηςκ ηαζ ηδκ ελαβςβή ηςκ ζοιπεναζιάηςκ,
ζημοξ/ζηζξ ζοιιεηέπμκηεξ/μοζεξ ιμζνάγμκηαζ νμδέθεξ πθαζηζημπμζδιέκεξ ιε
εζηυκεξ έβπνςιεξ, μζ μπμίεξ απεζημκίγμοκ ημ δίπμθμ ηαθέξ-ηαηέξ πναηηζηέξ,
ζπαηάθδ-ελμζημκυιδζδ κενμφ. Ώκαβκςνίγμοκ ημ δίπμθμ ηαζ ηαθμφκηαζ κα πμοκ
βζαηί δ εζηυκα είκαζ ηαθή ή ηαηή πναηηζηή.
Νηδ ζοκέπεζα μζ επζιμνθμφιεκμζ/εξ πςνίγμκηαζ ζε μιάδεξ. Γ ιία μιάδα
παίνκεζ θςημβναθίεξ ηαζ δ άθθδ θεγάκηεξ ή ηείιεκα πμο αθμνμφκ ημ δζηαίςια ζημ
κενυ ηαζ ηδ δζαπείνζζή ημο απυ ηδκ Ώιενζηή, ηδκ Αονχπδ ηαζ ημκ θεβυιεκμ Ξνίημ
Ευζιμ ηαζ ηαθμφκηαζ κα ηζξ ηάκμοκ γεοβάνζα.

837

Ξμ ενβαζηήνζμ ηεθεζχκεζ ιε έκα επζηναπέγζμ παζπκίδζ ζπεηζηυ ιε ημ κενυ, πμο
απμηεθεί ακαηεθαθαίςζδ ηαζ ζφκμρδ υθςκ υζςκ ακαθένεδηακ ζημ αζςιαηζηυ
ενβαζηήνζμ.
Ακηάζζεηαζ ζηδ εειαημθμβία ηδξ εηπαίδεοζδξ βζα ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ
αεζθμνία ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ βζα ηδκ ζδζυηδηα ημο παβηυζιζμο πμθίηδ
(globalcitizenship). Κθυηθδνμ ή ιένμξ ημο ενβαζηδνίμο ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί απυ
ημοξ/ηζξ εηπαζδεοηζημφξ ηδξ Λνςημαάειζαξ Αηπαίδεοζδξ ζηζξ ηάλεζξ Ώ‘-Δ‘ ζηδκ
εοέθζηηδ γχκδ ηαζ δζαεειαηζηά ζηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα ζηζξ Α‘-Νη‘ ηάλεζξ πμο δεκ
έπμοκ πθέμκ εοέθζηηδ γχκδ.
Γζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο ενβαζηδνίμο απαζημφκηαζ έκαξ δθεηηνμκζηυξ
οπμθμβζζηήξ, αζκηεμπνμαμθέαξ, ενακία ή ηναπέγζα ηαζ ηανέηθεξ βζα κα δμοθέρμοκ
μζ μιάδεξ,εθεφεενμξ πχνμξ βζα ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο πνήγμοκ ηίκδζδξ ιέζα ζημ
πχνμ, πανηζά, ιανηαδυνμζ, ιμθφαζα, πίκαηαξ ή ιεβάθμ πανηυκζ βζα ημκ
ζδεμηαηαζβζζιυ, οθζηά βζα ηα πεζνάιαηα, γάνζα ηαζ πζυκζα ή πθαζηζηά ηαπάηζα
δζαθυνςκ πνςιάηςκ βζα πζυκζα βζα ημ επζηναπέγζμ παζπκίδζ.
2. Ναξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ εξγαζηεξίνπ
2.1. 1ε δξαζηεξηφηεηα: Αθφξκεζε-Γηζαγσγή ζην ζέκα κέζσ παξνηκηψλ
(δηάξθεηα 10΄)
Ιεηζκά ημ ενβαζηήνζμ ιε ημ παζπκίδζ ηςκ πανμζιζχκ. Δίκμκηαζ πανμζιίεξ
πθαζηζημπμζδιέκεξ πςνζζιέκεξ ζε πνχημ ιζζυ ηαζ δεφηενμ ιζζυ ηαζ ηαθμφκηαζ μζ
ζοιιεηέπμκηεξ/μοζεξ κα ανμοκ ηαζ κα εκχζμοκ ηα δφμ ιζζά ηαζ κα πμοκ θςκαπηά
ζηδκ μθμιέθεζα ηάεε πανμζιία μθμηθδνςιέκδ. Ώθμφ ηζξ εκχζμοκ ηαζ ηζξ
δζααάζμοκ θςκαπηά ηαθμφκηαζ κα ελδβήζμοκ ημ κυδιά ημοξ. Ξαοηυπνμκα δ
ζοβηεηνζιέκδ δναζηδνζυηδηα θεζημονβεί ηαζ ςξ παζπκίδζ βκςνζιίαξ ηςκ
ζοιιεηεπυκηςκ/μοζχκ, αθμφ υηακ ζδηχκμκηαζ κα δζααάζμοκ θςκαπηά ημ δζηυ
ημοξ ιζζυ ημιιάηζ ηδξ πανμζιίαξ θέκε ζηδκ μθμιέθεζα ημ υκμιά ημοξ, απυ πμζμ
ζπμθείμ είκαζ, ηδκ εζδζηυηδηά ημοξ, ηζ ηάλδ δζδάζημοκ ηαζ ηζξ πνμζδμηίεξ ημοξ απυ
ημ ενβαζηήνζμ. Κζ πανμζιίεξ (εθθδκζηέξ ηαζ λέκεξ) έπμοκ ημζκυ ηυπμ. θεξ αθμνμφκ
ημ κενυ. Ώπυ ηεζ αβαίκεζ ααίαζηα ημ ζοιπέναζια υηζ ημ γήηδια πνμξ
δζαπναβιάηεοζδ είκαζ ημ κενυ. ξ επέηηαζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ αοηήξ μ/δ
εηπαζδεοηζηυξ ζηδκ ηάλδ ιπμνεί κα γδηήζεζ απυ ηα παζδζά κα ιμζναζημφκ ζηδκ
μθμιέθεζα πανμζιίεξ ζπεηζηέξ ιε ημ κενυ απυ ηζξ ζδζαίηενεξ παηνίδεξ ημοξ
(ακηζναηζζζηζηή-πμθοπμθζηζζιζηή πνμζέββζζδ [Ώκδνμφζμο & Ηάβμξ, 2001]).
2.2. 2ε δξαζηεξηφηεηα: Ναηρλίδη εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ (quiz)
(δηάξθεηα 10’)
πςξ μζ ζοιιεηέπμκηεξ/μοζεξ είκαζ πςνζζιέκεξ ζε μιάδεξ, μζ ειροπχηνζεξ
ημοξ/ηζξ ακαημζκχκμοκ υηζ εα παίλμοκ έκα παζπκίδζ ενςηήζεςκ ιε εέια ημ κενυ.
Κζ ειροπχηνζεξ έπμοκ ηαηαζηεοάζεζ αοηυ ημ παζπκίδζ ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή ηαζ
ημ πνμαάθθμοκ ζημκ αζκηεμπνμαμθέα. Ώκ αοηυ ημ παζπκίδζ, μζ εηπαζδεοηζημί
απμθαζίζμοκ κα ημ πνδζζιμπμζήζμοκ ζηδκ ηάλδ, ιπμνμφκ κα ημ οθμπμζήζμοκ
πνμθμνζηά ή ζε ηανηέθεξ ή ζε θφθθμ ενβαζίαξ πμο εα δμεεί ζημοξ/ζηζξ
ιαεδηέξ/ηνζεξ. Κζ ενςηήζεζξ ηαθφπημοκ υθμ ημ βκςζηζηυ θάζια πμο δζδάζηεηαζ
ζημ δδιμηζηυ ηαζ δζαπέεηαζ ζε υθα ηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα. Κζ ενςηήζεζξ πμο
έπμοκ επζθεβεί απυ ηζξ ειροπχηνζεξ βζα ημ παζπκίδζ είκαζ εκδεζηηζηέξ ηαζ
θεζημονβμφκ ςξ έκαοζια ζημοξ/ζηζξ εηπαζδεοηζημφξ κα δδιζμονβήζμοκ δζηέξ ημοξ
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ενςηήζεζξ ηυζμ ακάθμβα ιε ηδκ ηάλδ πμο δζδάζημοκ ηαζ ημ βκςζηζηυ επίπεδμ ηςκ
ιαεδηχκ/ηνζχκ ημοξ υζμ ηαζ βζα ημκ ηνυπμ πμο επζεοιμφκ κα δζαπναβιαηεοημφκ
ημ γήηδια ιε ημ κενυ. Ώθμφ ημ παζπκίδζ μθμηθδνςεεί μζ παίηηεξ/ηνζεξ ενςηχκηαζ
πμζα βκςζηζηά πεδία αθμνμφζακ μζ ενςηήζεζξ. Ώπυ ηζξ απακηήζεζξ δζαθαίκεηαζ υηζ
δζαεειαηζηά εκχκμκηαζ υθα ηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα ημο δδιμηζημφ πμο έπμοκ
ήδδ ακαθενεεί ζηδκ εζζαβςβή ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ ηαζ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί πμο
εα επζθέλμοκ κα αζπμθδεμφκ ιε αοηυ ημ εέια ιπμνμφκ κα ημ πναβιαηεοημφκ
ιέζα απυ έκα εονφ θάζια επζθμβχκ είηε ζηδκ εοέθζηηδ γχκδ (ηάλεζξ Ώ‘-Δ‘) είηε
δζάποημ ιέζα απυ ηδ δζδαζηαθία ηςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ (ηάλεζξ Α‘-Νη‘ ηχνα
πμο ηαηανβήεδηε ζε αοηέξ δ εοέθζηηδ γχκδ) είηε ςξ πενζααθθμκηζηυ ή/ηαζ
πμθζηζζηζηυ πνυβναιια.
2.3. 3ε δξαζηεξηφηεηα: Αθήγεζε ιατθψλ παξακπζηψλ(δηάξθεηα 25΄)
Κζ ζοιιεηέπμκηεξ/μοζεξ δδιζμονβμφκ μιάδεξ ηςκ πέκηε αηυιςκ (ακχηενμξ
ανζειυξ ζοιιεηεπυκηςκ/μοζχκ είκαζ είημζζ). Ημζνάγεηαζ ζε ηάεε μιάδα απυ έκα
θασηυ παναιφεζ ζπεηζηυ ιε ημ κενυ. Γ ηάεε μιάδα δζααάγεζ ημ παναιφεζ, ζογδηά
ημ πενζεπυιεκυ ημο ηαζ εκ ζοκεπεία απμθαζίγμοκ πχξ εα ημ πανμοζζάζμοκ ζηδκ
μθμιέθεζα, εθυζμκ μζ άθθεξ μιάδεξ έπμοκ δζαθμνεηζηυ παναιφεζ. Δεκ οπάνπεζ
πενζμνζζιυξ ζημκ ηνυπμ επζθμβήξ πανμοζίαζδξ ηάεε μιάδαξ. ΐμδεδηζηά απυ ηζξ
ειροπχηνζεξ ημο ενβαζηδνίμο δίκμκηαζ ζε ηάεε μιάδα εζηυκεξ ή θςημβναθίεξ ςξ
επμπηζηυ οθζηυ βζα ανςβή (ακ πνεζαζηεί) ζηδκ πανμοζίαζδ. Γ πανμοζίαζδ ιπμνεί
κα βίκεζ αθδβδιαηζηά απυ έκα ιέθμξ επζθεβιέκμ απυ ηδκ μιάδα ή ακά δφμ ή απυ
υθα ηα ιέθδ ιμζναζιέκμ, εεαηνζηά, εζηαζηζηά, ιέζς ηαηαζηεοήξ ή ιέζς ημο
επμπηζημφ οθζημφ ζοκδοαζιέκμ ιε ηδκ αθήβδζδ.
Ξα ηέζζενα θασηά παναιφεζα πμο επζθέπεδηακ είκαζ ηα: α) «Γ εηδίηδζδ ημο
πμηαιμφ» απυ ημοξ Δκδζάκμοξ Νημοάιζξ ημο Εακαδά, α) «Κ ήθζμξ ηαζ ημ κενυ» απυ
ηδ Θζβδνία, β) «Κζ ηέζζενζξ δνάημζ» απυ ηδκ Είκα ηαζ δ) «Νε πμζμκ ακήηεζ ημ κενυ;»
απυ ηδκ Δκδία. Ξμ πνχημ παναιφεζ ιζθά βζα ηδκ πθεμκελία ημο ακενχπμο ηαζ ηδκ
πεπμίεδζή ημο υηζ μζ θοζζημί πυνμζ είκαζ ακελάκηθδημζ ηαζ υ,ηζ ηαζ υζμ ηαζ κα
ηαημδζαπεζνζζηεί ηδ θφζδ εα παναιέκεζ αηζιχνδημξ, ιέπνζ πμο ζοκεζδδημπμζεί υηζ
μζ ζοκέπεζεξ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ημκ επδνεάγμοκ άιεζα. Ξμ δεφηενμ παναιφεζ
ιζθά βζα ημκ οδνμθμβζηυ ηφηθμ, βζα ημ κενυ πμο ανίζηεηαζ πακημφ ζηδ θφζδ ηαζ ημ
βεβμκυξ υηζ απμηεθεί πδβή γςήξ. Ξμ ηνίημ παναιφεζ απυ ηδκ Είκα πναβιαηεφεηαζ
επίζδξ ηδ ζπμοδαζυηδηα ημο κενμφ ηαζ υηζ μζ άκενςπμζ δεκ ιπμνμφκ κα γήζμοκ
πςνίξ ηδκ φπανλή ημο. Ξμ ηεθεοηαίμ παναιφεζ ιζθά βζα ηδκ ακενςπμηεκηνζηή
εεχνδζδ ημο πενζαάθθμκημξ, υηζ ηα πάκηα ζημ πενζαάθθμκ ακήημοκ ζημκ
άκενςπμ ηζ υηζ μ άκενςπμξ είκαζ ημ ζδιείμ ακαθμνάξ πςνίξ κα ημ ζέαεηαζ, αθμφ
δε ζοκεζδδημπμζεί υηζ μ θοζζηυξ ηυζιμξ είκαζ έκα ζφζηδια αθθδθελάνηδζδξ
(Λαπαδδιδηνίμο, 1999). Φοζζηά οπάνπμοκ πμθθά θασηά παναιφεζα απυ ηδκ
εθθδκζηή πανάδμζδ, αθθά επζθέπεδηακ παναιφεζα απυ ηδκ Ώθνζηή, ηδκ Είκα, ηδκ
Δκδία ηαζ ηδ ΐυνεζα Ώιενζηή βζα κα ημκζζηεί δ μζημοιεκζηυηδηα ηςκ θασηχκ
παναιοεζχκ ηζ υηζ οπάνπεζ ημζκυξ ηυπμξ ζε δζάθμνεξ πενζμπέξ ημο πθακήηδ
(Ώκαβκςζηυπμοθμξ, 1987 Ηεναηθήξ, 2001). Απίζδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ
παβημζιζμπμίδζδξ, ιέζα απυ παναιφεζα άθθςκ θαχκ εθανιυγεηαζ ιζα
πμθοπμθζηζζιζηή πνμζέββζζδ (Ώκδνμφζμο & Ηάβμξ, 2001) ζηδ ζπμθζηή ηάλδ.
Νε επέηηαζδ αοηήξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ζηδκ ηάλδ, μζ εηπαζδεοηζημί ιπμνμφκ
κα γδηήζμοκ απυ ιαεδηέξ/ηνζεξ δζαθμνεηζηχκ πςνχκ κα αθδβδεμφκ ακ
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βκςνίγμοκ ή κα νςηήζμοκ ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ ηαζ κα αθδβδεμφκ ζηδκ μθμιέθεζα
έκα ζπεηζηυ ιε ημ εέια παναιφεζ απυ ηδ θασηή πανάδμζδ ηδξ πχναξ ημοξ.
Αιπθέημκηαζ έηζζ ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία ηαζ μζ βμκείξ ιε δζαθμνεηζηυ
εεκμπμθζηζζιζηυ οπυααενμ, εκχ ηαοηυπνμκα ημ ζπμθείμ ακμίβεηαζ ζηδκ ημζκςκία
(Πνδζηίδμο-Ζζμκανάηδ, 2001).
ηακ μθμηθδνςεεί δ αθήβδζδ απυ υθεξ ηζξ μιάδεξ, βίκεηαζ ηαηαζβζζιυξ
ζδεχκ/ζδεμεφεθθα. Κζ ζοιιεηέπμκηεξ/μοζεξ θέκε ηδκ πνχηδ θέλδ/θνάζδ πμο ημοξ
ένπεηαζ ζημ κμο αθμφ αημφζμοκ ημ παναιφεζ. Κζ ειροπχηνζεξ ζδιεζχκμοκ ηζξ
θέλεζξ ζε πίκαηα ή έκα πανηυκζ. Κζ θέλεζξ «κενυ, βθοηυ κενυ, απθδζηία, πθεμκελία,
ηζιςνία, πυζζιμ κενυ, θεζροδνία, ζπμοδαζυηδηα κενμφ» πνμηφπημοκ ηαζ
ακαδεζηκφεηαζ ημ πενζααθθμκηζηυ γήηδια οπμαάειζζδξ ημο οδνμθυνμο μνίγμκηα.
Ώθμφ δζαααζημφκ υθεξ μζ θέλεζξ ζηδκ μθμιέθεζα, αημθμοεεί ζογήηδζδ πάκς ζηα
παναιφεζα.
2.4. 4ε δξαζηεξηφηεηα: Νξνβνιή βηληενπαξνπζίαζεο (δηάξθεηα 10΄)
Ώημθμφεςξ βίκεηαζ πνμαμθή αζκηεμπανμοζίαζδξ πμο πενζέπεζ πθδνμθμνζαηυ οθζηυ
βζα ημ οπυ δζαπναβιάηεοζδ γήηδια ημο κενμφ. Ιεηζκχκηαξ απυ ηδκ φπανλδ ημο
κενμφ ζηδ Γδ, ημκ οδνμθμβζηυ ηφηθμ, ηδ ζπμοδαζυηδηα ημο κενμφ βζα υθα ηα έιαζα
υκηα ημο πθακήηδ, ζοκεπίγεζ ιε ηδκ ακενςπμηεκηνζηή εεχνδζδ πμο επζηναηεί ηαζ
ηδκ ηαημδζαπείνζζή ημο. Δίκμκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ δζαεέζζιεξ πμζυηδηεξ ηςκ
οδάηζκςκ πυνςκ ηαζ βζα ηζξ ζδιενζκέξ ηαζ ιεθθμκηζηέξ ακάβηεξ ημο ακενχπζκμο
πθδεοζιμφ ζηδ Γδ ζπεηζηά ιε ηδ πνήζδ ημο κενμφ. Γίκεηαζ ζδζαίηενδ ακαθμνά ζηδ
ιείςζδ ημο πυζζιμο κενμφ θυβς νφπακζδξ απυ ηζξ ακενχπζκεξ δναζηδνζυηδηεξ.
Νοβπνυκςξ, βίκεηαζ θυβμξ βζα ηδκ μθμέκα αολακυιεκδ ηαηακάθςζδ ημο κενμφ,
βεβμκυξ πμο απμννέεζ ηυζμ απυ ηδκ αφλδζδ ημο βήζκμο πθδεοζιμφ υζμ ηαζ απυ
ηδκ άκμδμ ημο αζμηζημφ επζπέδμο ζημ δοηζηυ ηυζιμ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ. Νε
αοηυ ημ ημιιάηζ αημθμοεεί ζογήηδζδ βζα ηδκ άκζζδ εηιεηάθθεοζδ ηςκ οδάηζκςκ
απμεειάηςκ απυ ημοξ ηαημίημοξ ηςκ ακαπηοβιέκςκ πςνχκ έκακηζ αοηχκ ηςκ
ιδ ακαπηοβιέκςκ ή αθθζχξ πςνχκ ημο Ξνίημο ηυζιμο, μζ μπμίμζ οπμθένμοκ ήδδ
απυ θεζροδνία. Κ εκενβυξ πμθίηδξ πμο είκαζ ηαοηυπνμκα παβηυζιζμξ πμθίηδξ
ιπμνεί κα θάαεζ ιέηνα βζα κα ακηζζηνέρεζ ηδκ ηαηάζηαζδ, ανηεί κα ηζκδημπμζδεεί.
Γ αζκηεμπανμοζίαζδ μθμηθδνχκεηαζ ιε ιέηνα ηα μπμία δφκακηαζ κα θάαμοκ μζ
πχνεξ ηαζ μζ πμθίηεξ βζα κα αθθάλεζ αοηή δ γμθενή εζηυκα. Ηέεμδμζ υπςξ,
ακαηφηθςζδ κενμφ ή επακαπνδζζιμπμίδζδ κενμφ εθανιυγμκηαζ ήδδ ιε επζηοπία
ζε δζάθμνεξ πχνεξ. Ξμ ηεθεοηαίμ πνάβια πμο ζογδημφκ μζ ζοιιεηέπμκηεξ/μοζεξ
είκαζ ημ κυδια ιζαξ πανμζιίαξ πμο θέεζ: «Ώκ κμιίγεζξ πςξ είζαζ πμθφ ιζηνυξ βζα κα
ηάκεζξ ηδ δζαθμνά, ηυηε δμηίιαζε κα ημζιδεείξ ζε έκα δςιάηζμ πανέα ιε έκα
ημοκμφπζ!» (αθνζηάκζηδ πανμζιία). Ώοηυ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ηαζ ςξ έκαοζια
ζογήηδζδξ ζηδκ ηάλδ βζα ηδκ πνμζςπζηή εοεφκδ.
2.5. 5ε δξαζηεξηφηεηα: Νεηξάκαηα γηα ηε ξχπαλζε ησλ πδάησλ (δηάξθεηα 15’)
Λείναια 1
Οθζηά: ηνία πμηήνζα δζαθακή, δζδεδηζηυ πανηί (θίθηνα ηαθεηζέναξ), κενυ απυ
θαηημφαα
Ηε ημ έκα πμηήνζ μζ ειροπχηνζεξ ζοθθέβμοκ ανυιζημ κενυ απυ ιζα θαηημφαα ζημκ
δνυιμ. Νε ηαεανυ πμηήνζ ημπμεεηείηαζ δζδεδηζηυ πανηί ηαζ μζ
ζοιιεηέπμκηεξ/μοζεξ αδεζάγμοκ ιζηνή πμζυηδηα ημο ανυιζημο κενμφ.
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Λαναηδνμφκ πυζδ χνα εα πνεζαζηεί κα δζδεδεεί ημ κενυ, ακαθυβςξ ηςκ νφπςκ
πμο πενζέπεζ, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημοξ νφπμοξ πμο ηαηαηναηήεδηακ ζημ πανηί,
ηαεχξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ημο δζδεδιέκμο κενμφ. Απακαθαιαάκεηαζ δ δζήεδζδ ιε
ηαεανυ πανηί ηαζ ηαεανυ πμηήνζ. Κζ εηπαζδεοηζημί ελάβμοκ ζοιπενάζιαηα
ζπεηζηά ιε ηδ δζήεδζδ: ηζ είδμοξ νφπμζ ζοκακηχκηαζ ζημοξ δνυιμοξ ή ζημ έδαθμξ
(πχια, παθίηζα, θφθθα, κεηνά έκημια, ζημοπίδζα η.α.), εκχ ημ κενυ πμο πνμηφπηεζ
παναιέκεζεμθυ ηαζ ανυιζημ, ζοκεπχξ αηαηάθθδθμ πνμξ πνήζδ, υζεξ θμνέξ ηζ ακ
δζδεδεεί.
Λείναια 2
Οθζηά: θεηάκδ ιε κενυ, ημιιάηζα δζαθυνςκ εζδχκ πανηζμφ (εθδιενίδαξ,
θςημηοπζημφ η.α.), βοάθζκμ ααγάηζ, αθμοιζκέκζμ ημοηί ακαροηηζημφ, πθαζηζηυ
πμηήνζ
Γ πνμεημζιαζία ημο πεζνάιαημξ έπεζ λεηζκήζεζ ιενζηέξ ιένεξ πνζκ ηδ δζελαβςβή
ημο, ημπμεεηχκηαξ ιέζα ζηδ θεηάκδ ιε ημ κενυ ηα οθζηά πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ.
Εαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διενίδαξ, μζ εηπαζδεοηζημί παναηδνμφκ: ημ πανηί έπεζ
ιμοζηέρεζ ηαζ αοεζζηεί ζημκ πάημ ηδξ θεηάκδξ (ημ πανηί απυ εθδιενίδα έπεζ
ζπεδυκ δζαθοεεί, εκχ ημ θςημηοπζηυ παναιέκεζ, θυβς ηδξ επελενβαζίαξ ζηδκ
μπμία έπεζ οπμαθδεεί), εκχ ηα οπυθμζπα οθζηά είκαζ ακέπαθα. Ώημθμοεεί ζογήηδζδ
ζπεηζηά ιε ημκ πνυκμ δζάζπαζδξ ηςκ δζαθυνςκ οθζηχκ ζηδ θφζδ: ημ πανηί
δζαζπάηαζ ζπεηζηά εφημθα ηαζ ζφκημια, ημ πθαζηζηυ ηαζ ημ αθμοιίκζμ πνεζάγμκηαζ
πμθθά πνυκζα, εκχ ημ βοαθί δε δζαζπάηαζ.
2.6. 6ε δξαζηεξηφηεηα: Ναηρλίδη ξνδέιεο (δηάξθεηα 10’)
Κζ ειροπχηνζεξ έπμοκ ηαηαζηεοάζεζ έκα γεοβάνζ νμδέθεξ απυ πθαζηζημπμζδιέκα
πανηυκζα ημιιέκα ζε ηέζζενζξ ηφηθμοξ. Νημοξ δφμ ηφηθμοξ είκαζ γςβναθζζιέκεξ ή
ημθθδιέκεξ εζηυκεξ πμο πανμοζζάγμοκ ηδκ ηαθή ηαζ ηδκ ηαηή πνήζδ ημο κενμφ
ακηίζημζπα: πθφζζιμ αοημηζκήημο ιε θάζηζπμ ζημκ έκα ηφηθμ-πθφζζιμ αοημηζκήημο
ιε ημοαά ζημκ άθθμ, ιπάκζμ ζε βειάηδ ιπακζένα ζημκ έκα-ιπάκζμ ζεκημογζένα
ζημκ άθθμ η.α. Νημοξ άθθμοξ δφμ ηφηθμοξ αθαζνείηαζ έκα ηεηανηδιυνζμ ή ηαζ
ιζηνυηενμ ημιιάηζ ηαζ ημπμεεηείηαζ πάκς ζημοξ ηφηθμοξ ιε ηζξ εζηυκεξ. Ηε ιία
ηνφπα ζημ ηέκηνμ εκχκμκηαζ μζ δφμ ηφηθμζ ιε έκα δίηανθμ, χζηε κα
ηαηαζηεοαζημφκδφμ νμδέθεξ πμο πενζζηνέθμκηαζ ηαζ μζ πάκς ηφηθμζ κα
απμηαθφπημοκ ηάεε θμνά ιία εζηυκα ηςκ ηάης (εζηυκα 1).

Γηθόλα 1. Λαζπκίδζ νμδέθεξ
Κζ ζοιιεηέπμκηεξ/μοζεξ ηαθμφκηαζ κα εκημπίζμοκ ηαζ κα ζοκδοάζμοκ ηζξ
εζηυκεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ζηζξ δφμ νμδέθεξ, ακαθμνζηά ιε ηδκ ηαθή ηαζ ηδκ ηαηή
πνήζδ ημο κενμφ, ηαζ κα ηζξ ζογδηήζμοκ: είκαζ ζπαηάθδ ηαεανμφ κενμφ ημ βέιζζια
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ηδξ ιπακζέναξ, εκχ ιπμνμφιε ζημ κημοξ κα ελμζημκμιήζμοιε πμθθά θίηνα κενμφ –
ημ πθφζζιμ ημο αοημηζκήημο ή ηδξ αοθήξ ιε θάζηζπμ δεκ επζηνέπεζ ημκ έθεβπμ ηδξ
πμζυηδηαξ ηαεανμφ κενμφ πμο πνδζζιμπμζμφιε, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ ημοαά ηθπ.
Ώκαθένεηαζ ζημοξ/ζηζξ εηπαζδεοηζημφξ υηζ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα
ηαηαζηεοήξ δεφηενμο γεοβανζμφ νμδεθχκ, ιε εζηυκεξ ηαεανχκ ημπίςκ (αηηχκ,
πμηαιχκ, θζικχκ) ηαζ ακηίζημζπεξ εζηυκεξ ιμθοζιέκςκ ημπίςκ, χζηε ηα παζδζά
ζηδκ ηάλδ κα δζαηνίκμοκ ηαζ κα εηηζιήζμοκ ηζξ δζαθμνέξ ηαζ κα πνμηθδεεί
ζογήηδζδ.
2.7. 7ε δξαζηεξηφηεηα: Αληηζηνίρηζε θσηνγξαθηψλ-ιεδάλησλ (δηάξθεηα 20’)
Νε αοηή ηδ δναζηδνζυηδηα μζ ζοιιεηέπμκηεξ/μοζεξ πςνίγμκηαζ ζε δφμ μιάδεξ. Νηδ
ιία μιάδα ιμζνάγμκηαζ θςημβναθίεξ ιε εέια ημ κενυ ηαζ ηδ δζαπείνζζή ημο ζςζηή
ή θάεμξ ηαζ ζηδκ άθθδ ηανηέθεξ ηάπμζεξ ιε θεγάκηεξ ηάπμζεξ ιε ηεζιεκάηζα ιζηνά
ηα μπμία ελδβμφκ ηζξ θςημβναθίεξ. Ώθμφ ιμζναζημφκ ηαζ ζηζξ δφμ μιάδεξ, ηα ιέθδ
ηςκ μιάδςκ ηζκμφκηαζ ζημ πχνμ ηαζ ράπκμοκ κα ανμοκ ημ «ηαίνζ» ημοξ, δδθαδή
πμζα θςημβναθία ηαζνζάγεζ ιε πμζα θεγάκηα ή ηεζιεκάηζ ηαζ ηακάπαθζκ. ηακ ημ
γεοβάνζ ανεεεί ηα δφμ ιέθδ ηάεμκηαζ ιαγί ηαζ πενζιέκμοκ κα ηεθεζχζμοκ υθμζ/εξ.
ηακ υθα ηα γεοβάνζα έπμοκ μθμηθδνςεεί, ζδηχκμκηαζ ηα δφμ ιζζά ημο γεοβανζμφ
ηαζ δείπκμοκ ζηδκ μθμιέθεζα ηδ θςημβναθία πμο έπμοκ ηαζ ημ ηεζιεκάηζ πμο ηδκ
ηαίνζαλακ. Εαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πανμοζζάζεςκ αοηχκ βίκεηαζ ημοαέκηα βζα ημ
δζηαίςια ζημ κενυ, ηδκ άκζζδ ηαηακμιή ηαζ ηδκ επζηαηηζηή ακάβηδ βζα αθθαβή
ζηάζδξ. Γ δναζηδνζυηδηα αοηή πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα εοαζζεδημπμζήζεζ, κα
μδδβήζεζ ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ημο πνμαθήιαημξ ηαζ ηδκ εκζοκαίζεδζδ. Αλδβείηαζ
ζημοξ/ζηζξ εηπαζδεοηζημφξ υηζ μζ θεγάκηεξ πμο είκαζ ιζηνή θνάζδ ή πνυηαζδ
εκδείηκοηαζ βζα ημοξ/ηζξ ιαεδηέξ/ηνζεξ ιζηνχκ ηάλεςκ εκχ ηα ηεζιεκάηζα βζα ηζξ
ιεβαθφηενεξ ηάλεζξ ημο δδιμηζημφ.
2.8. 8ε δξαζηεξηφηεηα: Γπηηξαπέδην παηρλίδη: Πν Γπηηξαπέδην ηνπ Κεξνχ
(δηάξθεηα 20’)
Ξμ επζηναπέγζμ παζπκίδζ απμηεθείηαζ απυ 35 ημοηάηζα, ζπεδζαζιέκα ζε πανηυκζ
ηακζυκ, ηαεέκα απυ ηα μπμία ακαθένεζ ιία πνυηαζδ ζπεηζηή ιε ημ
πναβιαηεουιεκμ γήηδια ημο κενμφ. Κζ ιζζέξ πενίπμο πνμηάζεζξ ακαθένμκηαζ ζε
ανκδηζηέξ πναηηζηέξ/ηαηαζηάζεζξ: νφπακζδ οδνμαζυημπμο – πάκεζξ ηδ ζεζνά ζμο,
κεηνά ράνζα – πήβαζκε πίζς 1 εέζδ, ζημοπίδζα ζηδ εάθαζζα – πήβαζκε πίζς 3
εέζεζξ, ιμθοζιέκμ πμοθί – πήβαζκε πίζς 1 εέζδ, έθθεζρδ κενμφ – πάκεζξ 1 βφνμ,
πνήζδ θοημθανιάηςκ – πάκεζξ 1 βφνμ η.ά. Κζ οπυθμζπεξ πνμηάζεζξ ακαθένμκηαζ
ζε εεηζηέξ πναηηζηέξ/ηαηαζηάζεζξ: αζμθμβζηυξ ηαεανζζιυξ – πήβαζκε ιπνμζηά 1
εέζδ, ηαεανή εάθαζζα – πήβαζκε ιπνμζηά 2 εέζεζξ, ηαεανέξ αηηέξ – πήβαζκε
ιπνμζηά 3 εέζεζξ, ηαεανυ κενυ-πμζυηδηα γςήξ – λακανίλε ημ γάνζ, επζζηεοή
ανφζδξ πμο ζηάγεζ – πήβαζκε ιπνμζηά 1 εέζδ, ακαηφηθςζδ κενμφ – πήβαζκε
ιπνμζηά 2 εέζεζξ η.ά.Γφνς απυ ηα ημοηάηζα είκαζ γςβναθζζιέκεξ ή ημθθδιέκεξ
εζηυκεξ ζπεηζηέξ ιε ηδ ιυθοκζδ/νφπακζδ ημο κενμφ ή εζηυκεξ ηαεανχκ κενχκ,
οδνμαζμηυπςκ ηθπ. (εζηυκα 2).
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Γηθόλα 2. Ξμ Απζηναπέγζμ ημο Θενμφ
Ξμ παζπκίδζ παίγεηαζ απυ δφμ έςξ ηέζζενζξ παίηηεξ, ιε γάνζ ηαζ πζυκζα, ηαηά
πνμηίιδζδ πνςιαηζζηά ηαπάηζα ιπμοηαθζχκ ή ζοζηεοαζζχκ. Λαίγεζ πνχημξ/δ
υπμζμξ/α θένεζ ημκ ιεβαθφηενμ ανζειυ ζημ γάνζ ηαζ ηενδίγεζ υπμζμξ/α ηενιαηίζεζ
πνχημξ/δ.
Ξμ ζοβηεηνζιέκμ επζηναπέγζμ ηαηαζηεοάζηδηε απυ ηζξ ειροπχηνζεξ έηζζ
χζηε κα ακαδείλεζ ηζξ πηοπέξ ημο γδηήιαημξ ηδξ δζαπείνζζδξ ημο κενμφ, υπςξ
ακαθένεδηακ παναπάκς. Ζεζημονβεί ακαηνμθμδμηζηά ζημοξ/ζηζξ εηπαζδεοηζημφξ
ζε πενίπηςζδ πμο επζεοιμφκ κα ηαηαζηεοάζμοκ έκα δζηυ ημοξ ζε ζοκενβαζία ιε
ημοξ/ηζξ ιαεδηέξ/ηνζέξ ημοξ. Ώηυιδ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ςξ έκαοζια χζηε ηα
παζδζά, ιέζα απυ ηζξ μιάδεξ ημοξ, κα δδιζμονβήζμοκ δζηά ημοξ επζηναπέγζα,
ακαδεζηκφμκηαξ ημ πμθφπθεονμ γήηδια ημο κενμφ.
Νηυπμξ ημο παζπκζδζμφ είκαζ δ ακαηεθαθαίςζδ ηαζ δ ειπέδςζδ υζςκ ήδδ
ακαθένεδηακ ζημ ενβαζηήνζμ ή ιεθεηήεδηακ ζηδκ ηάλδ απυ ηα παζδζά.
3. Οπκπεξάζκαηα
Κζ ιεηααμθέξ πμο μζ ακενχπζκεξ πνάλεζξ πνμηαθμφκ ζημκ οδνμθμβζηυ ηφηθμ ηαζ μζ
πενζααθθμκηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ επζπηχζεζξ πμο πνμηφπημοκ,δίκμκηαζ ιέζα απυ ημ
ενβαζηήνζμ ιε ηέημζμ ηνυπμ πμο μζ δναζηδνζυηδηεξ κα ιπμνμφκ κα οθμπμζδεμφκ
ηυζμ ζηζξ ιζηνέξ υζμ ηαζ ζηζξ ιεβαθφηενεξ ηάλεζξ ημο δδιμηζημφ. Αίκαζ ιζα
πνμζέββζζδ πμο εζζάβεζ ζημπεοιέκα εκενβά ζημζπεία ημο θασημφ πμθζηζζιμφ ζηδκ
Αηπαίδεοζδ βζα ημ Λενζαάθθμκ ηαζ ηδκ Ώεζθμνία. Νοκδέεηαζ δζαεειαηζηά/
δζεπζζηδιμκζηά ιε υθα ηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα ημο δδιμηζημφ ζπμθείμοηαζ ιπμνεί
κα δζδαπεεί ιέζα ζημ Ώκαθοηζηυ Λνυβναιια ζηζξ Α΄ ηαζ Νη΄ ηάλεζξ, εθυζμκ απυ ηδ
ζπμθζηή πνμκζά 2016-2017 έπεζ ηαηανβδεεί δ Αοέθζηηδ γχκδ ζηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ
ηάλεζξ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο. Νηζξ οπυθμζπεξ είηε ιπμνεί κα εκηαπεεί ζηα
βκςζηζηά ακηζηείιεκα είηε κα αλζμπμζδεεί ζηδκ Αοέθζηηδ γχκδ. Αίκαζ ηαζ έκα εέια
πμο ιπμνεί κα εηπμκδεεί ςξ πενζααθθμκηζηυ ή/ηαζ πμθζηζζηζηυ πνυβναιια ηαζ κα
δμοθεοηεί ηαζ ζε ζοκενβαζία ημο/ηδξ εηπαζδεοηζημφ ηδξ ηάλδξ ιε δζάθμνεξ
εζδζηυηδηεξ ή ζε ζοκενβαζία δφμ ή πενζζζυηενςκ ηιδιάηςκ.
Ξμ ενβαζηήνζμ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα αλζμπμίδζδξ πμθθαπθχκ ηεπκζηχκ ηαζ
ζηναηδβζηχκ ηαζ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζηδκ μθυηδηά ημο ή κα βίκεζ επζθμβή
ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ πμο επζεοιεί ηάεε εηπαζδεοηζηυξ κα
δζαπναβιαηεοηεί ημ ζμαανυ αοηυ πενζααθθμκηζηυ γήηδια.Νημ ίδζμ πθαίζζμ, μ/δ
εηπαζδεοηζηυξ, απμημιιέκμξ/δ απυ ημ δζδαηηζηυ εβπεζνίδζμ, ιπμνεί κα
δδιζμονβήζεζ δζηά ημο/ηδξ ζπέδζα δζδαζηαθίαξ ή δζδαηηζηά ζεκάνζα.
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