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Ι. Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
 

Ο εκπαιδευτικός είναι το κατεξοχήν πρόσωπο, που επιφορτίζεται µε τη διαχείριση 
της οµάδας των µαθητών, ακόµη κι αν οι µαθητές προβαίνουν σε πρωτοβουλίες και 
στην ανάληψη της αυτονοµίας τους. Παρ’ όλα αυτά, ο εκπαιδευτικός δεν 
προετοιµάζεται πάντα κατά τις σπουδές του έτσι, ώστε να διαχειριστεί την 
παιδαγωγική σχέση. Αυτό είναι καταστροφικό, εφόσον «οι µεταβλητές της 
κατάστασης αφορούν τόσο την ψυχολογία του εκπαιδευτικού όσο και την 
κοινωνικότητά του γενικά» (Martinez, 1998:8). 

Σύµφωνα µε την Tagliante (1994:38), «η στάση του εκπαιδευτικού συσχετίζεται 
µε την προσωπικότητά του και βεβαίως µε τη µεθοδολογία που αυτός εφαρµόζει». 
Μπορούµε να υποθέσουµε λοιπόν ότι υπάρχουν, είτε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του 
χαρακτήρα του, είτε συµπεριφορές, που µπορούν να βελτιώσουν τη στάση του. Έτσι 
θα δούµε καταρχήν τα προτερήµατα και στη συνέχεια τους ρόλους, που ο 
εκπαιδευτικός θα όφειλε να έχει, µε σκοπό τη βελτίωσή του.  

 
Ι.1. Προτερήµατα του εκπαιδευτικού 

 
Όπως επισηµαίνει ο Ανδρουλάκης (1999, α: 99), «Όλες οι πρόσφατες εργασίες 

στη ∆ιδακτική, Παιδαγωγική και Ψυχολογία υπενθυµίζουν ότι η προσωπικότητα του 
εκπαιδευτικού και η διαχείριση της επικοινωνίας στην τάξη, παίζουν µεγάλο ρόλο στο 
να αισθάνονται καλά και να προοδεύουν στο σχολείο, παιδιά και έφηβοι». 

Η στάση του εκπαιδευτικού προς τους µαθητές του εξαρτάται λοιπόν κατά ένα 
µεγάλο µέρος από τα προτερήµατα του εκπαιδευτικού, πράγµα το οποίο βοηθάει 
αληθινά και πολύ τη διδασκαλία και τη διάδραση στην τάξη.  

Ενδεικτικά, θα µπορούσαµε να προτείνουµε µια λίστα από προτερήµατα, που 
κρίθηκαν ότι συστήνουν την προσωπικότητα ενός ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού. 
Πρόκειται για µια σύνθεση που προέκυψε από τη µελέτη των εξής συγγραφέων: 
Ανδρουλάκη (1999, b), Καλλιαµπέτσου–Κορακά (1990), Fontana (1994/1995), 
Πρόσκολλη (1999), Puren (1998) και Tagliante (1994). 

Σύµφωνα µε τους παραπάνω συγγραφείς, ένας «καλός δάσκαλος» θα όφειλε: 
α. να είναι: 

• καλός, αξιαγάπητος 
• φιλικός 
• ευαίσθητος 
• οξύς παρατηρητής, ενηµερωµένος για ό,τι συµβαίνει στην τάξη 
• προσεκτικός ακροατής, υποµονετικός 
• ήρεµος, αλλά µε ζωντάνια και ευελιξία 
• ακέραιος 
• µε κατανόηση και κατανοητός 
• προσιτός, «εύκολος» 
• µοντέρνος, χωρίς προκαταλήψεις 
• ρεαλιστής στη δική του επαγγελµατική φιλοσοφία και στις προσδοκίες του  
• υπεύθυνος, συνετός, µεθοδικός, συστηµατικός, καλά προετοιµασµένος 



• ικανός οµιλητής, µε καθαρή, δυνατή και εκφραστική φωνή 
• ακριβής, επιδέξιος, πετυχηµένος 

β. να έχει: 
• επάρκεια γλωσσική, πολιτιστική και παιδαγωγική («…να µαθαίνει στο µαθητή να 
επικοινωνεί, να συνεισφέρει ευρέως σε µια γενική εκπαίδευση, προτείνοντας 
εργαλεία για να µαθαίνει ο µαθητής να µαθαίνει, αλλά και προτείνοντας ένα άνοιγµα 
διαπολιτισµικό») (Martinez, 1998:118) 

• επαγγελµατική επάρκεια 
• ικανότητα να σχεδιάζει και να οργανώνει το µάθηµα 
• πείρα 
• αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίµηση, ισχυρό «εγώ» 
• θετική στάση για τη θέση του εκπαιδευτικού στην κοινωνία 
• συναισθηµατική ωριµότητα (να αποφεύγει τον ανταγωνισµό, τη λογοµαχία, την 
αναστάτωση) 

• αντοχή 
• φαντασία 
• ενθουσιασµό 
• χιούµορ (να γελά ακόµα και µε τον εαυτό του, αλλά ποτέ σε βάρος των παιδιών) 
• άνεση 

Ο «καλός δάσκαλος» δεν πρέπει να είναι ποτέ: 
• κακοδιάθετος και µεροληπτικός 
• υπερβολικά κριτικός, λογοκρίνοντας τη δουλειά των παιδιών 
• δύσπιστος, επιθετικός και ειρωνικός 
• εκνευρισµένος χωρίς λόγο 
• αυστηρός λάτρης της πειθαρχίας, αυταρχικός, απόλυτος 
• απογοητευµένος. 

 
Ι.2. Ρόλοι του εκπαιδευτικού 

 
Σε συσχέτιση µε τη µεθοδολογία που εφαρµόζει ο εκπαιδευτικός, µπορούµε να 

καθορίσουµε τους ρόλους που αυτός αναλαµβάνει, µε σκοπό να διευκολύνει την 
πορεία της διδασκαλίας/εκµάθησης και να γίνει περισσότερο αποτελεσµατικός. Έτσι 
λοιπόν ο εκπαιδευτικός θα όφειλε να αναλάβει ρόλους σύµφωνα µε τις σχέσεις που 
έχει µε τους µαθητές του, µε τους τρόπους εργασίας που αυτός υιοθετεί και τις 
τεχνικές που χρησιµοποιεί. Οι ακόλουθοι ρόλοι που προτείνονται αποτελούν µια 
σύνθεση που προέκυψε από τη µελέτη των εξής συγγραφέων: Αναστασιάδη (2001), 
Ανδρουλάκη (1999, b), Brown (2000:32), Καλλιαµπέτσου – Κορακά (1990:323-330), 
Fontana (1994:225, 231 / 1995:96, 270, 292 – 297), Kramsch (1984), Λυγίζου (2002: 
94, 97, 99, 108, 114), Martinez (1998:8, 38, 106, 115, 118, 120), Πρόσκολλη (1999), 
Puren (1998: 32-34, 91) και Tagliante (1994: 3, 13, 18, 20, 38, 41-42, 46). 

α. Στο πλαίσιο των σχέσεων µε τους µαθητές, ο εκπαιδευτικός θα όφειλε να 
αναλάβει ρόλους ως: 
• µεσάζοντας ανάµεσα στη γνώση και στο µαθητή, του οποίου διευκολύνει τη µάθηση 

(προσανατολίζει, συνεργάζεται και διαπραγµατεύεται τα πάντα την κάθε στιγµή) 
• ανθρωπιστής και δηµοκράτης 
• σύµβουλος και διακριτικός οδηγός 
• «ψυχοθεραπευτής», ψυχολόγος, κοινωνιολόγος, παιδαγωγός. 

Επιπλέον, ο σύγχρονος εκπαιδευτικός θα όφειλε να: 
• αγαπάει τη δουλειά του και τα παιδιά 



• σέβεται τους µαθητές και προσαρµόζεται σ’ αυτούς (για παράδειγµα, να σταµατάει προτού 
οι µαθητές του κουραστούν) 

• βοηθάει τα παιδιά 
• ενθαρρύνει τους µαθητές προσφέροντάς τους την εµπειρία της επιτυχίας 
• αποδέχεται την προσωπικότητα των µαθητών και χρησιµοποιεί τις ιδέες τους 
• δηµιουργεί µια αυθεντική παιδαγωγική σχέση και ένα ευνοϊκό κλίµα, κλίµα 
ασφάλειας και ζεστή ατµόσφαιρα 

• συµβάλλει ώστε να επικρατεί στην τάξη πνεύµα επικοινωνίας και συνεργασία µέσω 
της ανάδρασης 

• δηµιουργεί σχέσεις εµπιστοσύνης και γενναιοδωρίας, δηλαδή µια φιλική σχέση, που 
αποτελεί άλλωστε το στόχο της αυθεντικής Παιδαγωγικής 

• έχει πάντα χρόνο για τα παιδιά, να τους µιλάει, να τα ακούει 
• ενδιαφέρεται για τη δουλειά και την πρόοδο όλων των µαθητών 
• εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για τους µαθητές του, χωρίς να διάκειται ευνοϊκά µόνο 
έναντι των παιδιών που είναι πιο έξυπνα 

• συµπεριφέρεται µε τον ίδιο τρόπο σε όλους τους µαθητές, αγόρια και κορίτσια, κάθε 
φυλής, κοινωνικής τάξης κι επιπέδου 

• αποφεύγει τις παράλογες απειλές και τις συγκρούσεις που προκαλούν στρες 
• κρατά την ψυχραιµία του. 

β. Στο πλαίσιο των τρόπων δουλειάς που υιοθετεί, ο εκπαιδευτικός θα όφειλε να 
αναλάβει τους ρόλους τού: 
• διαχειριστή της πειθαρχίας, της δουλειάς και της εκµάθησης (που, όπως αναφέρει η 

Tagliante(1994:13), γίνεται συγχρόνως ο γιατρός που γράφει τη συνταγή και ο 
φαρµακοποιός που προµηθεύει τα φάρµακα») 

• εµψυχωτή που οργανώνει δραστηριότητες, διανέµει το λόγο, κινεί τη συζήτηση και 
οδηγεί σε συµπεράσµατα  

• ερευνητή 
• διοργανωτή της εκµάθησης που σχεδιάζει το µάθηµα, συγκεντρώνει το διδακτικό 
υλικό,  µετατρέπει και προσαρµόζει τη διδασκαλία του 

• συζητητή µε γνώσεις Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας και πολιτιστικών θεµάτων 
• δασκάλου της γνώσης, αλλά και της καλής συµπεριφοράς 
• έµπειρου επιµορφωτή και εκπολιτιστή 
• αξιολογητή. 

Επιπλέον, ο σύγχρονος δάσκαλος θα όφειλε να: 
• εργάζεται κι ενδιαφέρεται για την εξέλιξή του 
• διδάσκεται από τους µαθητές του, από την εµπειρία του, ακόµη κι από την αποτυχία, 
χωρίς την αίσθηση της ανεπάρκειας και το συναίσθηµα της ενοχής 

• προσαρµόζεται στις καινούριες περιστάσεις, παρά τα προβλήµατα 
• αναπτύσσει εξίσου τις γνώσεις και τα συναισθήµατα των µαθητών 
• διαφυλάσσει τις θεµελιώδεις πολιτιστικές αξίες και υιοθετεί το ∆ιαπολιτισµό και την 

«πολιτική ανοίγµατος στον άλλον». 
γ. Τέλος, στο πλαίσιο των τεχνικών που χρησιµοποιεί, ο εκπαιδευτικός θα όφειλε 

να αναλάβει το ρόλο του τεχνικού (να ξέρει να χρησιµοποιεί το µαγνητόφωνο, το 
βίντεο, την αίθουσα της πληροφορικής, το εργαστήριο, τη δορυφορική τηλεόραση 
µέσα στα σχολεία). 

Επιπλέον, θα όφειλε να: 
• χειρίζεται καλά τη γλώσσα 
• υιοθετεί καινούριες ιδέες και τεχνικές 



• διευκολύνει τη διάδραση στην τάξη, πράγµα το οποίο βοηθάει τους µαθητές να 
αποκτήσουν επικοινωνιακή και κοινωνικοπολιτιστική επάρκεια 

• σχηµατίζει µικτές οµάδες µαθητών για τις οµαδικές δραστηριότητες  
• επιδεικνύει ευελιξία στην οργάνωση του µαθήµατος 
 

 Ι.2.1. Ο λόγος του εκπαιδευτικού 

 
Σ’ ό,τι αφορά το λόγο του στην τάξη, σύµφωνα µε την Kramsch (1984:149), ο 

εκπαιδευτικός θα όφειλε να σέβεται: 
• το επίπεδο γλωσσικής ικανότητας και κοινωνικής ωριµότητας των συµµετεχόντων 
• τη στάση των µελών της οµάδας 
• τους θεσµικούς περιορισµούς 
• τις απαιτήσεις τους µαθήµατος. 

Το πέρασµα από το διδακτικό στον επικοινωνιακό φυσικό λόγο, θα έπρεπε να 
γίνεται µε µια ριζική αλλαγή στη διανοµή του λόγου, στη διευθέτηση των θεµάτων, 
στην αξιολόγηση του λόγου και στην ευθύνη για τη σωστή λειτουργία της διάδρασης, 
για τα οποία πριν, την αποκλειστική ευθύνη έφερε ο εκπαιδευτικός. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο εκπαιδευτικός θα όφειλε να αποφεύγει τις 
µεγαλοστοµίες, τα βαρύγδουπα λόγια και τις ηθικολογίες (συµβουλές, διαταγές, 
αναγγελίες της ανικανότητας ή της ανεπάρκειας των µαθητών).  

 
ΙΙ. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

 
Αφού είδαµε τα προτερήµατα και τους ρόλους του εκπαιδευτικού που ευνοούν τη 

διάδραση, θα αναλύσουµε τις παιδαγωγικές πρακτικές, που ο εκπαιδευτικός θα όφειλε 
να υιοθετήσει για να βελτιώσει τη στάση του απέναντι στους µαθητές του. 

Έτσι λοιπόν, εν πρώτοις, θα δούµε τις τεχνικές διαχείρισης της τάξης. Θα δούµε 
επίσης τους τοµείς που επηρεάζουν τη σχέση ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και τους 
µαθητές. Τέλος, θα αναλύσουµε δύο παράγοντες, που επηρεάζουν κατά κύριο λόγο τη 
διάδραση στην τάξη: την οργάνωση του χώρου της τάξης και τη µη λεκτική 
επικοινωνία µεταξύ του εκπαιδευτικού και των µαθητών. 

 
ΙΙ.1. Η διαχείριση 

 
«Να διαχειρίζεσαι ένα κοινό µαθητών όλο και περισσότερο δύσκολο, χωρίς 

κουλτούρα και µε λίγα κίνητρα» (Πρόσκολλη, 1999: 246), δηλαδή να ορίζεις τις 
γνωστικές του ικανότητες και τις συµπεριφορές του, προϋποθέτει τεχνικές ρύθµισης 
της εξέλιξης µιας µαθησιακής κατάστασης. Ο εκπαιδευτικός θα όφειλε να εφαρµόσει 
τεχνικές για να «διαχειριστεί αρµονικά την πορεία της αρχικής αναζήτησης και τα 
σχετικά φαινόµενα», για να µεταδώσει καλύτερα τη γνώση. Θα όφειλε να διαχειρίζεται 
το λόγο, τις κινήσεις και τις προσπάθειες. 

Γενικά, και σύµφωνα µε τον Ανδρουλάκη (1999, α:116), στην εκπαίδευση 
υπάρχουν θεσµικά εµπόδια όπως η σχετική έλλειψη κινήτρων για τους µαθητές, ο 
συντηρητισµός των θεσµών και των εκπαιδευτικών, ο µεγάλος αριθµός µαθητών 
ιδιαίτερα στα δηµόσια σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Τα παραπάνω   
έχουν σαν αποτέλεσµα τη µη ενεργό συµµετοχή των µαθητών στη µαθησιακή 
διαδικασία. 

 



ΙΙ.1.1. Τεχνικές διαχείρισης 

 
Ο εκπαιδευτικός θα µπορούσε να επεξεργαστεί τεχνικές που δίνουν κίνητρα στους 

µαθητές του, µε σκοπό να επιτύχει τον καλύτερο έλεγχο της τάξης και την καλύτερη 
αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας του. 

Τα κίνητρα είναι πολύ σηµαντικά για τη µάθηση, και είναι τόσο περισσότερο 
αναγκαία, όσο η µάθηση απαιτεί µια µακρά και δύσκολη προσπάθεια. 

Η επικοινωνιακή προσέγγιση υποκαθιστά την κυριαρχία του εκπαιδευτικού µ’ 
εκείνη του µαθητή. Από την «κατάχρηση εξουσίας» εκ µέρους του εκπαιδευτικού, ο 
οποίος θεωρούνταν «ο κατεξοχήν κάτοχος γλωσσικής και πολιτιστικής επάρκειας ενός 
συστήµατος», ερχόµαστε σ’ ένα σύστηµα που εν µέρει διαχειρίζονται ενεργοί µαθητές. 
Ο εκπαιδευτικός, αποφεύγοντας επιµελώς το «δασκαλίστικο» µάθηµα, εγκαταλείπει το 
µονόλογο, µαθαίνει στους µαθητές να επωµίζονται ένα µεγάλο τµήµα της εκµάθησής 
τους, αναλαµβάνοντας οι ίδιοι τις ευθύνες τους, οργανώνοντας τη δουλειά τους  
αυτόνοµα κι έχοντας κριτική στάση, να είναι δηµιουργικοί, να µαθαίνουν. 

Ο εκπαιδευτικός κάνει συνετή επιλογή των συστατικών της διδακτικής πράξης. 
∆ιδάσκει την ουσία, σύµφωνα µε τις ανάγκες των µαθητών, επικεντρώνοντας τη 
διδασκαλία του στο µαθητή. Υπολογίζει τις διανοητικές ικανότητες των µαθητών, τις 
ψυχολογικές και συναισθηµατικές τους ιδιαιτερότητες και την κοινωνική τους τάξη. 
Λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις ικανότητες επικοινωνίας των µαθητών, που 
διστάζουν να συµµετέχουν σε επικοινωνιακές δραστηριότητες. ∆ιαµορφώνει τις 
απαιτήσεις του σύµφωνα µε τις δυνατότητες και τις ικανότητες των µαθητών. Υιοθετεί 
διαφοροποιηµένη Παιδαγωγική, δηλαδή αφενός «προσαρµόζει τις µαθησιακές θεωρίες 
και τα εγχειρίδια στη µαθησιακή κατάσταση, στα προφίλ, στις δυνατότητες και στη 
µαθησιακή στρατηγική των µαθητών», κι αφετέρου «προσαρµόζει τις µαθησιακές 
καταστάσεις στις ανάγκες και στις ειδικές δυσκολίες των µαθητών, ανάλογες της 
διαφορετικής τους πορείας». (Πρόσκολλη, 1999:242). Χρησιµοποιεί τεχνικές για να 
προσαρµόσει ένα εγχειρίδιο στην ψυχολογία των µαθητών. Μπορεί επίσης να 
επεξεργαστεί ερωτηµατολόγια «µε σκοπό να ανακαλύψει τα αγαπηµένα θέµατα του 
σχολικού κοινού» (Καλλιαµπέτσου – Κορακά, 1990:335), θέµατα που θα αποτελέσουν 
κοινό τόπο και µέσο προσέγγισης µεταξύ δασκάλου και µαθητών. Θα µπορούσε επίσης 
να παράγει διδακτικό υλικό (να δηµιουργεί οπτικο-ακουστικό υλικό). 

Ο εκπαιδευτικός: 
• υιοθετεί στρατηγικές και τεχνικές, που προσαρµόζει σε συγκεκριµένες εργασιακές 
συνθήκες και σύµφωνα µε τη δική του ιδιοσυγκρασία. 

• κάνει µαζί µε τους µαθητές απολογισµό της ήδη αφοµοιωµένης από εκείνους 
γνώσης, προκειµένου πάνω σ’ αυτή να οικοδοµήσει νέα πληροφορία και νέα γνώση. 

• βοηθά τους µαθητές να ανακαλύψουν µόνοι τους νέα πεδία µάθησης και να 
συστηµατοποιήσουν αυτά που ήδη κατέχουν. 

• επαναπροσδιορίζει το ρόλο του, περιορίζοντας την αδιαφορία ή το αίσθηµα µάταιης 
προσπάθειας, που είναι δυνατό να νιώσει ο ίδιος και που µπορεί να προκληθεί από 
ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα. 

• δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στους µαθητές, 
όπως την επεξεργασία του προγράµµατος της ύλης και την επιλογή διδακτικών 
κειµένων. 

• προτείνει αυθεντικά και ενδιαφέροντα κείµενα, επικοινωνιακές δραστηριότητες και 
παιχνίδια ρόλων (αν πρόκειται για καθηγητή ξένων γλωσσών). 

 



ΙΙ.2. Η διάδραση και οι παράγοντες που την ευνοούν 

 
Όπως επισηµαίνει ο Ανδρουλάκης (1999,α:114), «το συναίσθηµα κινητοποιεί τη 

γνώση». Μεταξύ των παραγόντων αυτών που κινητοποιούν τη γνώση, οι πιο 
σηµαντικοί είναι οι ακόλουθοι: 
• το γόητρο που ασκεί το µάθηµα στους µαθητές 
• το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιείται, αλλά κυρίως  
• η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού και το κοινωνικό του προφίλ (φύλο, ηλικία, εµφάνιση, 
οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο), καθώς και 

• οι σχέσεις που δηµιουργούνται ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και τους µαθητές, αλλά και 
ανάµεσα στους ίδιους τους µαθητές, οι οποίες έχουν σχέση µε το βαθµό της οµοιογένειας 
της οµάδας, της αλληλοκατανόησης, της ανεκτικότητας, της συνεργασίας.  

Ειδικότερα, η Λυγίζου (2002:102) αναφέρει ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη 
δυναµική της σχέσης διδάσκοντα-διδασκοµένων είναι οι ακόλουθοι: 
• το µάθηµα το ίδιο (αν πρόκειται για αγαπηµένο µάθηµα ή όχι) 
• ο ίδιος ο διδάσκοντας που χαρακτηρίζεται από: 

 το φύλο του (Αν πρόκειται για άντρα, συχνά αισθάνεται ιδιαίτερη τρυφερότητα για τα 
κορίτσια και την ανάγκη να τα προστατεύσει. Αν πρόκειται για γυναίκα, τα κορίτσια είτε 
εκτονώνουν την ανάγκη τους για στοργή, είτε αισθάνονται ανταγωνιστικά)  
 την ηλικία του (Αν πρόκειται για εκπαιδευτικό µεγαλύτερης ηλικίας, επιβάλλεται 
ευκολότερα στους µαθητές. Αν πρόκειται για νεότερο εκπαιδευτικό, έχει καλύτερη 
συνεργασία µε τα παιδιά) 
 την κοινωνική του τάξη (οι ταξικές διαφορές αποτελούν ίσως εµπόδιο για την 
ποιότητα της σχέσης του εκπαιδευτικού µε τους µαθητές του) 
 η κουλτούρα κι η νοοτροπία του 
 ο χαρακτήρας του 
 ο ρόλος του 
 ο τρόπος οργάνωσης του σχολείου (αν πρόκειται για δηµοκρατικό σχολείο ή όχι) 
 ο ρόλος των συναδέλφων και του διευθυντή (Θα πρέπει να έχουν όλοι ενιαία 
πολιτική σε τυχόν προβλήµατα ελέγχου της τάξης) 
 ο ρόλος των µαθητών και των γονιών τους 
 η κοινωνική τάξη και η κουλτούρα των οικογενειών των µαθητών. 
Στην αρχή της καριέρας του ο εκπαιδευτικός ίσως έχει λανθασµένη εικόνα της 

πραγµατικότητας. Μπορεί δηλαδή να πιστεύει ότι οι µαθητές είναι πάντα υπάκουοι και 
πειθαρχηµένοι, αν έχουν έναν «καλό δάσκαλο». Φοβάται αναστάτωση, αυθάδεια και 
προβλήµατα, που προξενούν συχνά µαθητές στην τάξη, αφού αποδίδει τα παραπάνω 
(λανθασµένα πολλές φορές) σε δική του ανεπάρκεια.  

Σύµφωνα µε τον Ανδρουλάκη (1999,α:99), εµποδίζει την επικοινωνία µεταξύ 
εκπαιδευτικού και µαθητών το γεγονός ότι τον εκπαιδευτικό επιβάλλει στους µαθητές 
κάθε φορά το Κράτος (στη ∆ηµόσια Εκπαίδευση) ή ο ∆ιευθυντής του Σχολείου (στην 
Ιδιωτική Εκπαίδευση). 

 
ΙΙ.2.1 Η διευθέτηση του χώρου της τάξης καθοριστικός παράγοντας της διάδρασης 

 
Η διευθέτηση του χώρου της τάξης αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα για µια 

διαδραστική διδασκαλία. Πρόκειται για «µια όψη της επικοινωνίας στην τάξη που 
εξετάστηκε πολύ τα τελευταία χρόνια στη διεθνή βιβλιογραφία στα πεδία της µη 
λεκτικής επικοινωνίας και της διαχείρισης της τάξης». (Ανδρουλάκης, 1999, α:94). Οι 
θέσεις µαθητών και εκπαιδευτικού, η επίπλωση και η διακόσµηση της τάξης επιδρούν 
στην ενεργοποίηση των µαθητών και τις σχέσεις εκπαιδευτικού – µαθητών. 



Όπως σηµειώνει ο Ανδρουλάκης, έχουµε δύο τύπους διευθέτησης του χώρου της 
τάξης: 

α. Έχουµε την παραδοσιακή διάταξη, κατά την οποία η τάξη χωρίζεται σε δύο 
πόλους (διδάσκοντας – διδασκόµενοι), πράγµα το οποίο δηµιουργεί µια απόσταση 
ανάµεσά τους, εφόσον «το επικοινωνιακό γεγονός τοποθετείται στη µία µόνο πλευρά 
(του εκπαιδευτικού), χωρίς δυνατότητα για ανάδραση εκ µέρους του κοινού» (op.cit, 
σ.95). Συνήθως, οι καλύτεροι µαθητές καταλαµβάνουν τη «ζώνη δράσης» στην 
αίθουσα, δηλαδή τις θέσεις των πρώτων σειρών. Πρόκειται για µετωπική διδασκαλία, 
κατά την οποία ο εκπαιδευτικός παρεµβαίνει µε πληροφορίες, ερωτήσεις, απαντήσεις, 
διορθώσεις, αξιολογήσεις. ∆ιαχειρίζεται τη δουλειά και την πειθαρχία των µαθητών. 

 
β. Έχουµε την επικοινωνιακή διάταξη: 
• Για συµµετοχή του συνόλου της τάξης, «πρόκειται για τη γνωστή διάταξη ΄΄σε σχήµα 

Π΄΄, όπου οι µαθητές βλέπουν ο ένας τον άλλο και µπορούν να επικοινωνούν καλύτερα 
µεταξύ τους κατά τη διάρκεια οµαδικών δραστηριοτήτων» (op.cit, σελ. 96), γεγονός το οποίο 
ευνοεί τη διάδραση. Κατά τη διάρκεια των οµαδικών δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτικός θα 
µπορούσε να κινείται άνετα σε όλη την έκταση της τάξης και να µη µένει στάσιµος. (op.cit, σ. 
97). 

 
• Μπορούµε να έχουµε επίσης τη «διάταξη ΄΄σε σχήµα ηµικυκλικό΄΄» (op.cit,σ.97), όπου 

ισχύουν επίσης όλα τα παραπάνω. 

 
• Ενόψει µιας προβολής (βίντεο, διαφανειών,…) έχουµε τη «διάταξη ΄΄σε σχήµα V΄΄ που 

επιτρέπει την οπτική επαφή µε το µέσο, σε όλους τους µαθητές» (op.cit, σ.97),αλλά και τη 
µεταξύ αυτών επικοινωνία και  διάδραση. 



 
 

ΙΙ.2.2. Η µη λεκτική επικοινωνία εκπαιδευτικού – µαθητών επηρεάζει τη διάδραση 

 
Στο πλαίσιο µιας διαδραστικής διδασκαλίας, η µη λεκτική επικοινωνία ανάµεσα στο 

δάσκαλο και  τους µαθητές του, είναι πολύ σηµαντική. Το σώµα και η φωνή του δασκάλου ή 
των µαθητών, αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες της διαδραστικής διδασκαλίας 
• Η σωµατική επικοινωνία γίνεται µε το βλέµµα, τις χειρονοµίες, τις γκριµάτσες και τη 
σωµατική στάση: «Οι καθηγητές σαρώνουν µε το βλέµµα τους όλη την τάξη» (Pannozo, 
1997:18), προκειµένου να την ελέγχουν. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ενθαρρύνει τους 
µαθητές του και να δείξει την επιδοκιµασία του, κουνώντας καταφατικά το κεφάλι. Οι 
µαθητές που δεν καταλαβαίνουν καλά κάτι, συνοφρυώνουν. Αν ο εκπαιδευτικός κάθεται 
πίσω από το γραφείο του, κρατώντας απόσταση από τους µαθητές του, επιδιώκει να κάνει 
φανερό το θεσµικό του ρόλο, γεγονός το οποίο δεν επιτρέπει τη διάδραση. Αντίθετα, θα 
έπρεπε να µετακινείται ανάµεσα στα θρανία ή να µένει όρθιος στο γραφείο του. 

• Ο τόνος της φωνής του εκπαιδευτικού έχει µεγάλη σηµασία: Ένας χαρούµενος τόνος 
δηµιουργεί ιδιαίτερη ατµόσφαιρα και τραβάει την προσοχή των µαθητών. Ένας αυταρχικός 
τόνος εξασφαλίζει την ησυχία στην τάξη. Ένας τόνος που δε µένει σταθερός, αποτελεί 
πρόσχηµα για τους µαθητές να διαταράξουν την ησυχία της τάξης. 

 
ΙΙ.2.3. Οι αντιδράσεις του εκπαιδευτικού κατά την επιτυχία ή την αποτυχία των 

µαθητών, οι οποίες ευνοούν τη διάδραση 
 

Όταν οι µαθητές επιτυγχάνουν, ο εκπαιδευτικός απευθύνει ενδείξεις αποδοχής ή 
χαµόγελα ικανοποίησης. 

Σε περίπτωση αποτυχίας, «τους απευθύνει µια διακριτική ένδειξη αποδοκιµασίας» 
(Πρόσκολλη, 1999:268) 

Οι µαθητές φοβούνται την αποτυχία. Στην περίπτωση αυτή, ο εκπαιδευτικός 
οφείλει να τους πει ότι τα λάθη δεν είναι ένδειξη αποτυχίας, αλλά ουσιαστικό µέρος 
της µάθησης. Τα λάθη είναι «το φυσικό και πολύτιµο τµήµα της διαδικασίας της 
µάθησης» (Ανδρουλάκης, 1999, b: 79), εφόσον βέβαια µαθαίνουν από αυτά. 

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να συγκρατεί το λάθος (σηµειώνοντάς το, για 
παράδειγµα), «µε σκοπό να προβεί αργότερα στην επεξεργασία του) (op.cit, σ. 80), 
σχολιάζοντας πάντα θετικά στην αρχή και στο τέλος της αξιολόγησης. Σε ό,τι αφορά 
τα δευτερεύοντα λάθη που δεν ενοχλούν και δε µπλοκάρουν, τα διορθώνει διακριτικά. 

Σε κάθε περίπτωση, υπενθυµίζουµε ότι ο εκπαιδευτικός θα όφειλε να εξετάζει και 
να κρίνει τους µαθητές του σύµφωνα µε το επίπεδο και τις ικανότητές τους.  

 



 

 

ΙΙΙ. Η ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 

 
Αφού αναλύσαµε τις παιδαγωγικές πρακτικές, θα δούµε τις µεθοδολογικές αρχές 

και τεχνικές, που χρειάζεται να υιοθετήσει ο εκπαιδευτικός για την πραγµατοποίηση 
ενός διαδραστικού µαθήµατος.  

Η διάδραση στην οποία βασίζεται η διαδραστική διδασκαλία, περιλαµβάνει 
γλωσσολογικές και ψυχο-κοινωνικές παραµέτρους. Πρόκειται για τις σχέσεις ανάµεσα, 
αφενός στο διδάσκοντα και τους διδασκόµενους, κι αφετέρου, στους ίδιους τους 
διδασκόµενους. Όπως παρατηρεί η Schiffler (1984:6), «µια θετική διάδραση αποτελεί 
ουσιαστική προϋπόθεση της αποτελεσµατικότητας της διδασκαλίας». 

Σύµφωνα µε τη Schiffler, η θετική κοινωνική διάδραση βασίζεται και 
αναπτύσσεται πάνω σε µια παιδαγωγική συµπεριφορά του εκπαιδευτικού, που ευνοεί 
την κοινωνική διάδραση, διαλύοντας τις συµπλοκές, που ενθαρρύνει τους µαθητές και 
τους παρακινεί στην αυτονοµία και στη συνεργασία κατά τη διάρκεια µιας οµαδικής 
εργασίας, ώστε να οδηγηθούν τα παιδιά στα σωστά συµπεράσµατα. 

«∆ιαδραστική διδασκαλία» σηµαίνει λοιπόν κυρίως «επικεντρώνω το µάθηµα 
στους µαθητές, οι οποίοι και καθορίζουν το περιεχόµενό του», όπως επίσης σηµαίνει 
και «διαπολιτισµική προσέγγιση». Όλοι οι µαθητές έχουν «ίσο δικαίωµα να πάρουν το 
λόγο µε τρόπο αρµονικό» (Ανδρουλάκης, 1999:134) και όλοι οι µαθητές ακούνε τους 
συµµαθητές τους, χωρίς τη µεσολάβηση του εκπαιδευτικού. Ο τελευταίος ενθαρρύνει 
τους µαθητές να επιµηκύνουν το λόγο τους, προκειµένου να έχει την ίδια διάρκεια µε 
το δικό του, και χωρίς να φοβάται, είτε για την απόλυτη ησυχία που µπορεί να 
επικρατήσει, είτε για το θόρυβο που µπορεί να δηµιουργήσουν τα παιδιά ανάµεσα στα 
λόγια τους. Βεβαίως, ο εκπαιδευτικός αποφεύγει να ελέγχει διαρκώς τις γνώσεις των 
µαθητών του. 

Κατά τον Ανδρουλάκη (1999, α:114), µεταξύ των αρνητικών  παραγόντων για µια 
διαδραστική διδασκαλία, είναι η σχολική οργάνωση (αίθουσα, ωράρια,…), το υλικό, η 
πειθαρχία των µαθητών, ο τρόπος µάθησης των παιδιών. 

 
ΙV. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έρευνας που υλοποιήθηκε στα πλαίσια 

∆ιπλωµατικής Εργασίας, µε µόνο εργαλείο σχετικό ερωτηµατολόγιο που απευθύναµε 
σε καθηγητές, διαπιστώσαµε ότι δεν υπήρχε καµιά ουσιαστική διαφορά στις 
απαντήσεις τους: Είδαµε µόνο πολύ απλά µια ευαισθητοποίηση κάποιων για το θέµα 
της διάδρασης κι όχι για το περιεχόµενο της έννοιας. Επρόκειτο για εκπαιδευτικούς 
απ’ όλη την Ελλάδα (Αθήνα, επαρχία, νησιά), έµπειρους και µη, κυρίως µεταξύ 36-45 
ετών (ηλικία που συνδυάζει παραγωγικότητα µε διδακτική πείρα), ιδιωτικού ή 
δηµόσιου τοµέα, µε επιπλέον ή µη διπλώµατα, φιλοµαθείς και φιλόδοξους ή όχι. Με 
τον τρόπο αυτό θα µπορούσαµε να φτάσουµε σε γενικευµένα συµπεράσµατα, εφόσον η 
έρευνά µας θα έπρεπε να είναι το περισσότερο δυνατό αντικειµενική και κατά 
συνέπεια χρήσιµη. Κατέστη φανερό ότι οι σηµερινοί Έλληνες εκπαιδευτικοί δεν είναι 
ίσως καλά πληροφορηµένοι για την εξέλιξη στο θεωρητικό τοµέα και, κατά συνέπεια, 
δεν ανανεώνουν την παιδαγωγική τους στάση και πρακτική. ∆εν είναι αληθινά 
ανοιχτοί στον επανακαθορισµό ρόλων στην παιδαγωγική πράξη και την υλοποίηση 
ενός δια δραστικού µαθήµατος, γεγονός το οποίο οδηγεί σε αποτυχία της διδασκαλίας 
και της µάθησης. 



 
V. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων θα όφειλαν πράγµατι να αλλάξουν τη στάση 

τους και να υιοθετήσουν «στρατηγικές και τεχνικές πιο επικοινωνιακές, δηλαδή 
διαδραστικές» (Ανδρουλάκης, 1999, α: 137), χωρίς προκαταλήψεις σχετικά µε τη 
διανοµή των ρόλων και µε τις σχέσεις που δηµιουργούν µε τους µαθητές τους. 

Ακόµη και το Κράτος θα ήταν υποχρεωµένο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς σ’ 
αυτή την κατεύθυνση και να προβεί στην πρακτική και συνεχή επιµόρφωσή τους. 
Αυτό σηµαίνει ότι το Κράτος θα όφειλε να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς 
επιµόρφωση, όχι µόνο για τις θεωρητικές αρχές της διάδρασης, αλλά επίσης και για 
την πρακτική εφαρµογή της. 

Σα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ, θα µπορούσαµε να πούµε ότι το να αναλαµβάνει ο 
εκπαιδευτικός καινούριους ρόλους, να επανακαθορίζει την παιδαγωγική σχέση και να 
εφαρµόζει ένα διαδραστικό µάθηµα, παραµένει για αυτόν µια αναγκαιότητα και µια  
µεγάλη πρόκληση.  
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στον Αλ. ∆ηµαρά 
 

Εικόνες από τα σχολεία µας 
Α, δε βαστώ, βαρέθηκα, θα το τινάξω κάτω, 
θα ρίψω το βιβλίων µου στης θάλασσας τον πάτο. 
∆εν υποφέρω τη µαµά πρωί να µε ξυπνάει 
και να µε λέγει διάβασε και πάνε στο σχολείο· 
άκουσ’ εκεί κατάστασης, άκουσ’ εκεί κακία 
να µε παραφορτώνουνε σε τέτοια ηλικία. 

 
Το παραπάνω εξάστιχο γράφτηκε από µαθητή του ∆ηµοτικού σχολείου το 1909 και 

αναµφίβολα εκφράζει τα αισθήµατα γενεών µαθητών. ∆εν ήταν όµως αυτός ο λόγος για τον 
οποίο το επέλεξα ως προµετωπίδα της εισήγησής µου· εκείνο που µε εντυπωσίασε ήταν το ότι 
αυτό το άτεχνο ποιηµάτιο, στάθηκε αφορµή για να προβληµατιστεί και να θίξει τα κακώς 
κείµενα του σχολείου1 ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης. O µεγάλος φιλόλογος, µε την ύψιστη 
συµβολή στη µόρφωση των ελληνόπουλων, «διδάσκει» πως το να αφουγκραζόµαστε τις 
διαθέσεις και να αντιλαµβανόµαστε τα αισθήµατα των παιδιών πρέπει να είναι οδηγός στη 
δουλειά µας, στη δουλειά του δασκάλου.  

 
∆ύο χρόνια πριν από τη δηµοσίευση των παραπάνω στίχων, τo 1907, ένας Ηπειρώτης  

φιλόλογος, ο Κίτσος ή Χρίστος Λαµπράκης ανακηρύσσεται διδάκτωρ της Φιλολογίας. Το 
έγγραφο της ανακήρυξής του υπογράφει µε την ιδιότητα του πρυτάνεως της Σχολής ο 
πατέρας της ελληνικής Λαογραφίας, o Νικόλαος Πολίτης.2 «4 Ιουνίου 1907. Η Πρυτανεία 
του Εθνικού Πανεπιστηµίου δηλοί ότι ο κ. Χρίστος Λαµπράκης εκ Βουργαρελίου της Άρτης 
υποστάς την νενοµισµένην επί διδακτορία της Φιλολογίας εν τη Φιλοσοφική Σχολή 
δοκιµασίαν τη 12 Απριλίου 1907, ηξιώθη του βαθµού Άριστα.».  
 Ο Χρίστος Λαµπράκης γεννηµένος το 1883 στο Βουργαρέλι της Άρτας, άνηκε στο 
στενό περιβάλλον του Ν. Πολίτη και από τα φοιτητικά του χρόνια συνδέθηκε µε 
προσωπικότητες των ελληνικών γραµµάτων, όπως ο Μπέρτος, ο Αδαµαντίου, ο Παλαµάς, ο 
Κουγέας, πνευµατικοί άνδρες µε λαµπρή σταδιοδροµία.3 Για τον Χρίστο Λαµπράκη, όµως, η 

                                                 
1 ∆ηµαράς Αλ., Η Μεταρρύθµιση που δεν έγινε, εκδ. Ερµής, Αθήνα 1974, σελ. 64. Σηµειώνουµε ότι ο Μ. 
Τριανταφυλλίδης πρόβαλλε σαν επιτακτική ανάγκη τη γλωσσική µεταρρύθµιση (Η παιδεία µας και η γλώσσα 
της: Εικόνες από τα σχολεία µας, ∆ελτίο Εκπαιδευτικού Οµίλου, τ. Β, αρ. ∆΄, Οκτ. 1912, σσ. 271-309)   
2 Τα έγγραφα τα οποία αξιοποιούµε ως βασική πηγή στην παρούσα εισήγηση, είναι αδηµοσίευτα και ανήκουν 
στο αρχείο Χρίστου Λαµπράκη, το οποίο ο τελευταίος κληροδότησε στον αδελφικό του φίλο, τον ακαδηµαϊκό 
και καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστηµίου της Αθήνας Σωκράτη Κουγέα. 
3 Ο Αδαµάντιος Αδαµαντίου, ο Σωκράτης Κουγέας έγιναν καθηγητές στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών µε διεθνή 
αναγνώριση του επιστηµονικού τους έργου, ο δε τελευταίος και ακαδηµαϊκός. Ο Νικόλαος Μπέρτος µεταξύ 
άλλων διετέλεσε ∆ιευθυντής Επιστηµών και Καλών Τεχνών στο Υπουργείο Παιδείας. Για δε τον Κωστή 
Παλαµά πέραν της γνωστής σε όλους ποιητικής δηµιουργίας του, θυµίζουµε ότι διετέλεσε και Γραµµατέας του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Για την εισήγησή µας ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι στο πλαίσιο της πολεµικής η 
οποία αναπτύχθηκε µε αφορµή το γλωσσικό, ο Κ.Π. υπέστη την επίθεση του Μιστριώτη, προκειµένου να 
δηµιουργηθεί θόρυβος στην Αθήνα την περίοδο κατά την οποία στο Βόλο συνέβαιναν τα επεισόδια σχετικά µε 
το ∆ηµοτικό Παρθεναγωγείο του ∆ελµούζου (βλ. σχ. Αλ. ∆ελµούζος, Το Κρυφό Σχολειό, Collection de l’ Institut 
Français D’ Athènes, Αθήνα 1950, σ. 251). 



σύντοµη ζωή του τού επεφύλαξε πορεία µε έντονες συγκινήσεις και πλήθος εναλλαγών που 
την κάνει να µοιάζει µε παραµύθι.4 Ο χρόνος δεν µας επιτρέπει να µιλήσουµε σήµερα 
διεξοδικά για τη ζωή του, αν και ανήκει στην κατηγορία εκείνη των Ελλήνων που δε 
δικαιούµαστε να αγνοούµε. Σήµερα θα αρκεστούµε στο να αξιοποιήσουµε τον εκπαιδευτικό 
Χρ. Λαµπράκη ως παράδειγµα εργασίας, συµβάλλοντας έτσι στην αποτίµηση της αξίας των 
εκπαιδευτικών της περιόδου 1910-1920. Οι προβληµατισµοί εκείνων των δασκάλων 
οδήγησαν τα εκπαιδευτικά πράγµατα σε νέα πραγµατικότητα που, αν και οι πολιτικές και 
ιδεολογικές τάσεις της εποχής προσπάθησαν να την εξαφανίσουν, ακόµα και σήµερα 
αποτελεί το ζητούµενο τόσο στα επί µέρους όσο και στις βασικές της επιδιώξεις. Την 
«Άνοιξη της Ελληνικής Εκπαίδευσης» οριοθετούν δύο τολµηρές παρεµβάσεις µε 
πρωταγωνιστή τον Αλέξανδρο ∆ελµούζο: ως αφετηρία  η ίδρυση του ∆ηµοτικού 
Παρθεναγωγείου του Βόλου (1909) και ως επίλογος εκείνη του Μαρασλείου ∆ιδασκαλείου 
(1923). 
 
Έχουν περάσει πλέον ενενήντα εννέα χρόνια από τότε που ο Χρ. Λαµπράκης αξιολογείται µε 
«άριστα» στην επί διδακτορία δοκιµασία του· οι σηµερινοί δάσκαλοι είµαστε µαθητές των 
µαθητών της γενιάς του Λαµπράκη, µιας γενιάς εκπαιδευτικών που ευτύχησε να 
πρωταγωνιστήσει σε συζητήσεις, αναζητήσεις, διαµάχες, σε εκπαιδευτικούς πειραµατισµούς, 
µε λίγα λόγια ευτύχησε να ζήσει τον ενθουσιασµό που γεννά η ελπίδα της εκπαιδευτικής και 
κατ’ επέκταση της πνευµατικής αναγέννησης του τόπου.5

Ένα έτος µετά την ανακήρυξή του ως διδάκτορα, στις 20 Σεπτεµβρίου 1908,   ο Χρ. 
Λαµπράκης διορίζεται «εις την θέσιν τριτοβαθµίου διδασκάλου». Είκοσι τρεις µέρες µετά την 
κοινοποίηση του διορισµού του και µε έγγραφο που υπογράφει ο Υπουργός των 
Εκκλησιαστικών και της Παιδείας, Σ. Στάης, και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος, ο εν 
Άρτη διδάσκαλος του Ελληνικού Σχολείου καλείται να αναλάβει «γραφικήν εργασίαν εις το 
Υπουργείον».  

Η προσωπικότητα του Χρ. Λαµπράκη δεν πέρασε απαρατήρητη στα πρώτα χρόνια της 
επαγγελµατικής του θητείας και για τον λόγο αυτό στις 21 Ιουλίου 1911 το Εποπτικό 
Συµβούλιο Μέσης Εκπαιδεύσεως, στο οποίο µετέχουν γνωστά ονόµατα, όπως ο Ζ.∆.Ρώσης, 
ως πρόεδρος του Συµβουλίου, και οι Ν. Σαρίπολος, Θ. Σκούφος, Ν. ∆ελλαπόρτας και Α. 
Σκιάς, ως µέλη, προτείνουν προς το Υπουργείο «την προαγωγήν τού εν Άρτη 
ελληνοδιδασκάλου εις την θέσιν του καθηγητού εν τω Βαρβακείω Γυµνασίω». Η πρόταση 
του Συµβουλίου γίνεται δεκτή µε έγγραφο της 25ης Ιανουαρίου 1912 και στις 28 Ιανουαρίου 
το Εποπτικό Συµβούλιο προσκαλεί τον Χρ. Λαµπράκη να αναλάβει τη νέα του θέση µε 
απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφουν ως πρόεδρος ο Σ. Λάµπρος και ως µέλη οι Ι. 
Χατζιδάκης, Γ. Αγγελόπουλος, Ν. Αποστολίδης, Γ. ∆έρβος, Α. Σκιας. 

                                                 
4 Λίγα λόγια για τη ζωή του: O Χρ. Λαµπράκης αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε υποτροφία, όπως θα δούµε και 
παρακάτω, συνέχισε τις σπουδές του στη Γερµανία και την Ελβετία. Εκεί γνωρίζει τη Léonie-
Pauline Maunoir, κόρη του ιδρυτικού µέλους του Ερυθρού Σταυρού, Ελβετού Luis Maunoir, 
µε την οποία συνέδεσε τη ζωή του. Μετά τον  πρόωρο θάνατό της ο Χρίστος Λαµπράκης 
επέστρεψε στην Ελλάδα και στην Ήπειρο, όπου διορίστηκε επιθεωρητής εκπαίδευσης. Ένα 
χρόνο µετά παραιτήθηκε και, µην αντέχοντας το θάνατο της Léonie, έδωσε τέλος και στη 
δική του ζωή, αφήνοντας στους αδελφικούς του φίλους, Μπέρτο και Κουγέα, τα προσωπικά 
του υπάρχοντα, ενώ κληροδοτεί την περιουσία της συζύγου του Léonie στο Πανεπιστήµιο της 
Λωζάνης προκειµένου να ιδρυθεί και να χρηµατοδοτηθεί έδρα Νεοελληνικών Σπουδών, η 
οποία λειτουργεί ως τις µέρες µας.  
5 Ο Εκπαιδευτικός Όµιλος αποτέλεσε ορόσηµο στην κίνηση για την ανανέωση του σχολείου στις αρχές του 20ου 
αιώνα. 



Η πρόταση του Εποπτικού Συµβουλίου περί προαγωγής του Χρ. Λαµπράκη συµπίπτει 
µε τη χρονιά που κλείνει βίαια το Παρθεναγωγείο του Βόλου.6 Ο ιδρυτής του Αλέξανδρος 
∆ελµούζος κατηγορείται για πολλά. Σηµειώνουµε ότι µεταξύ των κατηγοριών οι οποίες του 
προσάπτονται, είναι η "ανηθικότητα"7 που συνίσταται στο ότι οι διδάσκοντες και οι 
διδάσκουσες τόλµησαν να σκύψουν πάνω από τα προβλήµατα και τις αγωνίες των µαθητριών 
τους και αναζήτησαν µεθόδους για να αποκτήσουν οι τελευταίες ουσιαστική γνώση και να 
καταστούν άτοµα µε κρίση. Η βίαιη επίθεση την οποία δέχτηκε το Παρθεναγωγείο του Βόλου 
και ο ίδιος ο Αλ. ∆ελµούζος, ήταν έκφραση παρακρατικής δράσης µε σαφείς πολιτικές   
προεκτάσεις. 

Από την έντονη διαµάχη η οποία λαµβάνει χώρα στη δεκαετία του ’10, γίνεται 
αντιληπτό ότι οι ανησυχίες, οι απόψεις, τα ιδανικά που τάρασσαν τον κοινωνικό και πολιτικό 
βίο της Ελλάδας, δεν άφηναν αµέτοχη την εκπαιδευτική κοινότητα. Το γλωσσικό µε τις 
πολιτικές του προεκτάσεις κυριαρχούσε στα εκπαιδευτικά πράγµατα ενώ ξεχωριστές 
προτάσεις και ιδιαίτερα γεγονότα τάραξαν τα νερά και έστρεψαν πάνω τους τα φώτα της 
δηµοσιότητας και της ιστορίας της Εκπαίδευσής µας, όπως το Παρθεναγωγείο του Βόλου, το 
Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο, η ∆ίκη του Ναυπλίου και ο απόηχος αυτού του αγώνα, η ∆ίκη των 
Τόνων (1942).8 Στη σκιά αυτών των γεγονότων  ο εκπαιδευτικός κόσµος αθόρυβα δούλευε 
επηρεαζόµενος από το διάλογο περί τα παιδαγωγικά και τις διαµάχες που εκδηλώνονταν στο 
χώρο αυτό και διαµόρφωναν τάσεις που σε ορισµένες περιπτώσεις οδηγούσαν πολύ µπροστά 
από τη εποχή της την καθηµερινή εκπαιδευτική πράξη. Στη συνέχεια θα ελέγξουµε το 
πρότυπο του διδασκάλου, «τον τύπο του αρίστου καθηγητού», σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές 
εκθέσεις που έγιναν για τον Χρίστο Λαµπράκη. Τέλος, έχει ενδιαφέρον να εξετασθεί το κατά 
πόσον αυτές οι παράµετροι, µε τις οποίες κρίθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα ο άριστος 
δάσκαλος, αντέχουν και σήµερα, έναν αιώνα µετά. 
 
Γυρίζοντας, λοιπόν, στην έκθεση στην οποία αναφερθήκαµε πιο πάνω, αυτή της 21ης  Ιουλίου 
1911, θα παρατηρήσουµε ότι στην αξιολόγηση που συντάσσει το Εποπτικό Συµβούλιο 
προκειµένου να στηρίξει την πρότασή του περί προαγωγής του Χρίστου Λαµπράκη, τα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του διδασκάλου που προβάλλονται ως εξαιρετικά, 
συνοψίζονται στα εξής: «Του λειτουργού τούτου της εκπαιδεύσεως, όστις είναι διδάκτωρ της 
φιλολογίας µετά του βαθµού άριστα, και έχει τριετή υπηρεσίαν εν τη θέσει του 
ελληνοδιδασκάλου, πολλάκις το Συµβούλιον έλαβεν αφορµήν εκ της παρ’ αυτής ως 
γραµµατέως επί τρία έτη υπηρεσίας αυτού να εκτιµήση ου µόνον την µόρφωσιν και την 
ικανότητα, αλλά και την χρηστότητα και φιλεργίαν και την µετ’ άκρας ευαισθησίας 
εκπλήρωσιν των ανατεθειµένων αυτώ καθηκόντων και δια τούτο παρακαλεί....» κλπ. κλπ.. Η 
επιστηµονική κατάρτιση, το ήθος και η εργατικότητα, λοιπόν, είναι τα στοιχεία που 
συνυπολογίζονται για να προαχθεί ο εκπαιδευτικός. 

Η απόσπαση έγινε δεκτή·  µόνο που ο Χρ. Λαµπράκης παραµένει για ένα διάστηµα 
στη θέση της γραµµατείας «ως απαραίτητος δια την υπηρεσίαν». Στη συνέχεια ο Ηπειρώτης 
δάσκαλος αναλαµβάνει ενεργό  παιδαγωγικό έργο, αξιολόγηση του οποίου θα κάνει το 1915 
ο Γεν. Επιθεωρητής σχολείων της Α΄ Εκπ. Περιφερείας, Αχιλλέας Τζάρτζανος. Η έκθεση-
αξιολόγηση έγινε προς την Επιτροπή του άθλου Όθωνος Σταθάτου µε στόχο την «περαιτέρω 
προαγωγήν διδασκάλων αξίων πάσης υποστηρίξεως» µε οικονοµική ενίσχυση προς τον 
βραβευθέντα για σπουδές στην Ευρώπη· επρόκειτο δηλαδή περί εκθέσεως που αφορούσε 
υποψηφίους υποτρόφους για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Ο Αχ. Τζάρτζανος 
προτείνει τρεις εκπαιδευτικούς. Και ενώ για τους δύο πρώτους αφιερώνει δυο-τρεις αράδες, 
                                                 
6 Το Ανώτερο ∆ηµοτικό Παρθεναγωγείου του Βόλου λειτουργεί από το 1908 µέχρι το 1911, όποτε και κλείνει 
βίαια κατόπιν µεθοδεύσεων της Εκκλησίας και τοπικών αντιδραστικών παραγόντων.  
7 Βλ. σχετικά ∆ελµούζου Αλ., Η ∆ίκη του Ναυπλίου, Αθήνα 1915, σσ. 41,71 κ. α.  
8 Στην εισαγωγή της έκδοσης Η ∆ίκη των Τόνων (Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα), ο Πέτρος Χάρης συνδέει 
εύστοχα τη ∆ίκη των Τόνων, στην οποία σύρθηκε ο Ι. Κακριδής, µε εκείνη του Ναυπλίου (σ.ι΄). 



για το Χρίστο Λαµπράκη στο τέλος της αναφοράς του αφιερώνει τρεις ολόκληρες 
παραγράφους. 

« ...Ο τρίτος,9 γράφει ο Αχιλλέας Τζάρτζανος, υπηρετεί εν τω 8ω ενταύθα γυµνασίω 
και ονοµάζεται Χρίστ. Λαµπράκης. Τον τελευταίον τούτον, συνδυάζοντα σπάνια και 
εξαιρετικά προσόντα ου µόνον επιστηµονικής αρτιότητος, γλωσσοµαθείας, παιδαγωγικής 
ιδιοφυίας και απαραµίλλου διδακτικής δεξιότητος, αλλά προσέτι φυσικά χαρίσµατα 
κοινωνικής παραστάσεως, µετριοφροσύνης, µειλιχιότητος ουχί τυχούσης, συνιστώµεν 
εξαιρετικώς υπέρ πάντας εις την αξιότιµον Επιτροπήν ως δυνάµενον εάν υποβοηθηθή προς 
περαιτέρω εν Ευρώπη συµπλήρωσιν των σπουδών του, να χρησιµεύση ως άξιος λόγου 
παράγων προαγωγής της παρ’ ηµίν επιστήµης και της εκπαιδεύσεως εν γένει.» Προς 
επίρρωσιν της κρίσης του ο Αχιλλέας Τζάρτζανος επισυνάπτει την έκθεση του Γυµνασιάρχη 
του 8ου Γυµνασίου, κ. Παναγιώτη Θεοδωρόπουλου, περί του προσωπικού τού σχολείου το 
οποίο διευθύνει για το ακαδηµαϊκό έτος 1914-15, µε ηµεροµηνία 22 Ιουνίου 1915. 

«....Ειδικώς περί εκάστου των µελών των συλλόγων ουδέν έχοµεν να προσθέσωµεν 
εις τα κατά το παρελθόν έτος περί αυτών εκτεθέντα δια της υπ. αριθ. 15 της 12 Ιουλίου 1914 
αναφοράς ηµών προς το σον Υπουργείον. Μόνον περί του καθηγητού κ. Χρίστου Λαµπράκη  
το πρώτον εν τω καθ’ ηµάς γυµνασίω κατά το λήγον σχολ. έτος αναλαβόντος υπηρεσίαν 
έχοµεν να εκθέσωµεν τα εξής. Ο καθηγητής ούτος από της αρχής του σχολικού έτους 
ανέλαβεν την διδασκαλίαν των Ελληνικών, Λατινικών και της Ιστορίας του α΄ τµήµατος της 
Α΄ τάξεως, ην οµαλώς και τακτικώς διεπέρανεν. Η γενική επιστηµονική µόρφωσίς του είναι 
αρίστη, ως εµφαίνεται εκ του διπλώµατός του φέροντος αριθµόν «Άριστα», εκ της 
γλωσσοµαθείας του, γιγνώσκοντος καλώς την Γερµανικήν και την Γαλλικήν γλώσσαν, και εκ 
των διατριβών, ας έχει δηµοσιεύση εν περιοδικοίς.  

Αλλ’ ό,τι εν αυτώ καθίσταται άξιον θαυµασµού είναι η διδακτική του ικανότης. 
Μειλίχιος και πράος κατά τον χαρακτήρα, ευγενής και αβρός και ανεπίδεικτος τους τρόπους, 
ήρεµος και απαθής το ήθος προσελκύει ταχέως την εµπιστοσύνην των µαθητών του και 
διαπλάσσει ευκόλως το ήθος αυτών. ∆εν διδάσκει ρητορικώς και µετ’ επιδείξεως, ως 
πολλάκις αντελήφθην παρακολουθήσας το µάθηµά του, αλλά συνεργάζεται µετά των 
µαθητών του ων εξεγείρει θερµόν το υπέρ του µαθήµατος διαφέρον, συγκρατεί αµετάπτωτον 
την προσοχήν χωρίς και να καταπονή αυτούς και τους καθιστά αυτενεργούς. ∆ια τούτο 
βαθεία και ειλικρινής είναι η προς αυτόν αγάπη και ο σεβασµός των µαθητών του ως ουδείς 
καθ’ όλον το έτος δι’ απείθειαν ή αταξίαν ετιµωρήθη. Υπήρξαν µεταξύ των µαθητών του και 
τινες σφόδρα δυσµαθείς και ανεπίδεκτοι κλασικής µορφώσεως, αλλ’ ούτοι δια της 
αγαθότητος και των πατρικών συµβουλών του επείσθησαν να επιδοθώσιν εις πρακτικόν τι 
έργον. Αποχωρήσαντες δε του σχολείου δεν απέβαλον και την προς αυτόν αγάπην, αλλά και 
µετά ταύτα προσήρχοντο ενίοτε εις το γυµνάσιον, ίνα χαιρετίσωσι και ευχαριστήσωσι τον 
αγαθόν των διδάσκαλον. Αφοσιωµένος ολοψύχως εις το έργον του, απέχων των ιδιαιτέρων 
παραδόσεων, της λύµης ταύτης των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως, άµεµπτος 
κοινωνικώς, είναι σπάνιος τύπος διδασκάλου όµοιον του οποίου δεν συνήντησα κατά την 
εικοσιπενταετή εις πλείστα σχολεία του κράτους υπηρεσίαν µου. 

∆ια τα προεκτεθέντα πλεονεκτήµατα αυτού, τα οποία περιβάλλει υπερβάλλουσα 
µετριοφροσύνη και σύνεσις είναι αγαπητότατος προς πάντας ανεξαιρέτως τους συναδέλφους 
του και κόσµηµα του γυµνασίου µας. ∆ια τούτο θεωρώ επιτακτικόν καθήκον να συστήσω 
τούτον υµίν, κ. επιθεωρητά, ως άριστον πάντων. Ευπειθέστατος....» κλπ. κλπ. 

«Ο άριστος πάντων», λοιπόν. Η κρίση του γυµνασιάρχη Θεοδωρόπουλου δεν δέχεται 
αµφισβήτηση και εποµένως υποχρεούµεθα να θεωρήσουµε ότι η καθηµερινή διδακτική 
πράξη αναδείκνυε, για ένα µέρος των µάχιµων εκπαιδευτικών, ως πρότυπο δασκάλου εκείνον 
ο οποίος συγκέντρωνε τα χαρακτηριστικά του Χρίστου Λαµπράκη· και τούτο αποκαλύπτει 

                                                 
9 Τα άλλα δύο πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στην έκθεση ήσαν οι Θ. Παρασκευόπουλος και Κυριάκος 
Κοσµάς. 



τάση ιδιαίτερα ισχυρή, αν κρίνουµε από το γεγονός ότι εκφράζεται µέσω µιας επίσηµης και 
τακτικής έκθεσης-αναφοράς προς τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες στους κόλπους της 
εκπαίδευσης. Η διαµόρφωση των θέσων και των τάσεων αυτών ασφαλώς δεν είναι άσχετη µε 
τις πολιτικές και ευρύτερα κοινωνικές ανησυχίες της εποχής εκείνης, µε ορόσηµο την 
επανάσταση στο Γουδί και την επικράτηση του Βενιζέλου στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας· 
δεν χωράει επίσης αµφιβολία ότι οι τάσεις αυτές γεννήθηκαν µε την παρέµβαση 
συγκεκριµένων προσώπων που έδρασαν είτε ως άτοµα είτε ως µέλη οµάδων, όπως του  
Εκπαιδευτικού Οµίλου. Το αξιοσηµείωτο είναι ότι ανάµεσα στα πρόσωπα τα οποία 
υπογράφουν τα έγγραφα που αφορούν στην εξέλιξη του Χρ. Λαµπράκη και εποµένως 
αποδέχονται τη λογική του γυµνασιάρχη Θεοδωρόπουλου, συναντάµε τον Μιστριώτη, τον 
Χατζηδάκη, πρόσωπα που έπαιξαν µεν σηµαντικό ρόλο στα εκπαιδευτικά των αρχών του 
περασµένου αιώνα και χαρακτήρισαν γενιές εκπαιδευτικών, ταυτίστηκαν δε µε τις 
συντηρητικές τάσεις ευρισκόµενοι στην αντιπέρα όχθη από τους Γ. Γληνό, Α. ∆ελµούζο, Ν. 
Πολίτη ή Μ. Τριανταφυλλίδη. 

∆ικαιούµαστε, κατά συνέπεια να συµπεράνουµε ότι τα χαρακτηριστικά τα οποία 
προβάλλονται στην υπηρεσιακή αναφορά, αντανακλούν το κοινό αίσθηµα των εκπαιδευτικών 
και τις κρατούσες απόψεις της εποχής: η µόρφωση και η εργατικότητα, η συνέπεια και η 
γλωσσοµάθεια είναι χαρακτηριστικά που συνιστούν αναµφίβολα έναν εκπαιδευτικό 
«αξιόπιστο», θα λέγαµε, στην υπηρεσία του· το «Άριστα» του πτυχίου το ίδιο. Και όσο ο 
εκπαιδευτικός δεν έχει εµπειρία τάξης, την περίοδο δηλαδή κατά την οποία ο Χρ. Λαµπράκης 
αποσπασµένος σε υπηρεσία του Υπουργείου επιτελούσε γραµµατειακή υπηρεσία, τα στοιχεία 
αυτά κυριαρχούσαν στα έγγραφα και στις εκθέσεις που τον αφορούσαν. Μετά όµως από τον 
πρώτο χρόνο υπηρεσίας του ως µάχιµου εκπαιδευτικού, το ενδιαφέρον µετατοπίστηκε 
παίρνοντας υπόψιν άλλες  παραµέτρους αξιολόγησης για να προβληθεί ο «τύπος» του 
ιδανικού εκπαιδευτικού, όπως είδαµε στο έγγραφο που υπογράφει ο γυµνασιάρχης του 8ου 
Γυµνασίου Αθηνών. Ο Θεοδωρόπουλος µέσα σε τρεις γραµµές έχει διεξέλθει τα τυπικά 
προσόντα του Χρ. Λαµπράκη. Τα «άριστα», «διδάκτωρ», «γνώση Γερµανικής και Γαλλικής» 
αναφέρονται, αλλά δεν αποτελούν στοιχεία ικανά για την διαµόρφωση του άριστου 
εκπαιδευτικού. Τον άριστο εκπαιδευτικό, «το κόσµηµα του γυµνασίου», καθορίζουν άλλοι 
παράγοντες που συνιστούν τη διδακτική ικανότητά του και την παιδαγωγική του ευαισθησία.  

Στην έκθεσή του ο γυµνασιάρχης επεξηγεί τον όρο διδακτική ικανότης ως εξής: 
«Μειλίχιος και πράος κατά τον χαρακτήρα, ευγενής και αβρός και ανεπίδεικτος τους 
τρόπους, ήρεµος και απαθής το ήθος προσελκύει ταχέως την εµπιστοσύνην των µαθητών του 
και διαπλάσσει ευκόλως το ήθος αυτών». Η συµπεριφορά και ο χαρακτήρας του δασκάλου 
είναι οι βασικές παράµετροι βάσει των οποίων κρίνεται η ποιότητα του εκπαιδευτικού. Στη 
συνέχεια σηµειώνει ότι «δεν διδάσκει ρητορικώς και µετ’ επιδείξεως» που σηµαίνει ότι 
προτείνει ως πρότυπο την ανεπιτήδευτη διδασκαλία, ενώ στο αντίποδα της επιτηδευµένης 
σοβαροφάνειας κατά τη διδακτική πρακτική βρίσκεται το ότι ο άριστος δάσκαλος 
«συνεργάζεται µετά των µαθητών του», όπως αναφέρει η έκθεση, «... και τους καθιστά 
αυτενεργούς». Με σηµερινούς όρους η συνεργατική-µαθητοκεντρική διδασκαλία αποτελεί το 
πρότυπο της διδακτικής. 

Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι προσµετράται στα προσόντα του δασκάλου η µη 
καταπόνηση των µαθητών και παράλληλα απορρίπτεται ρητά η αυταρχική συµπεριφορά 
απέναντι τους («ουδείς καθ’ όλον το έτος δι’ απείθειαν ή αταξίαν ετιµωρήθη»). Ακόµα 
περισσότερο εντυπωσιάζει η αντίληψη σχετικά µε τις περιπτώσεις των µαθητών µε 
µαθησιακές δυσκολίες «τους δυσµαθείς εις την κλασσικήν µόρφωσιν», όπως τους 
χαρακτηρίζει. Πέρα από το ότι ο όρος «δυσµαθής εις την κλασσικήν παιδείαν» είναι απόλυτα 
ακριβής, δηλώνοντας πως οι συγκεκριµένοι µαθητές δεν ανταποκρίνονται στον τύπο 
διαδικασίας µάθησης που προτείνει το κλασικό σχολείο, η αντιµετώπιση την οποία 
υποδεικνύει ως κατάλληλη σχετικά µε τους µαθητές αυτούς, δεν είναι διόλου παρωχηµένη· 
αντίθετα είναι πολύ πιο µπροστά από ό,τι ισχύει σήµερα, παρά τις προόδους που έχουν γίνει 



σχετικά µε την αποδοχή και διάγνωση της δυσλεξίας ή άλλως µαθησιακής δυσκολίας. Ο 
Χρίστος Λαµπράκης, «ο άριστος των εκπαιδευτικών» έστρεφε τους µαθητές «εις πρακτικόν 
τι έργον», -σηµειώνουµε όχι υποχρεώνοντάς τους, αλλά µε την πειθώ- που σηµαίνει µε τους 
σύγχρονους όρους ότι προσπαθούσε να τονώσει την αυτοεκτίµησή τους αναδεικνύοντας 
δεξιότητες για τις οποίες η «κλασσική παιδεία» δεν άφηνε χώρο ανάδειξης και καλλιέργειας.  
∆εν µπορεί επίσης να περάσει απαρατήρητο και το ότι δείκτης αριστείας είναι και η αγάπη 
που εκδηλώνουν αυτοί, οι δυσµαθείς µαθητές, προς αυτόν τον δάσκαλο.  

Η ηπιότης, λοιπόν, η αβρότης, η ειλικρίνεια στη συµπεριφορά, η µαθητοκεντρική-
συνεργατική διδασκαλία, η αντιµετώπιση των µαθητών και η καθοδήγησή τους σύµφωνα µε 
τις ικανότητές τους, είναι τα σηµεία τα οποία παρακολουθεί ο Γυµνασιάρχης Θεοδωρόπουλος 
και στα οποία στηρίζει την αξιολόγησή του. 

Ενδιαφέρον έχει εξάλλου να σηµειώσουµε τα στοιχεία που απουσιάζουν από την 
έκθεση του Γυµνασιάρχη. Για παράδειγµα πουθενά δεν γίνεται αναφορά στα περιβόητα 
στάδια µαθήµατος, που σηµαίνει ότι η διδακτική πράξη δεν αντιµετωπίζονταν ως στερεότυπη 
και παγιωµένη διαδικασία βάσει της οποίας κρίνονταν ο εκπαιδευτικός, όπως επίσης η 
ποσότητα των παρεχοµένων πληροφοριών και ακαδηµαϊκών απαιτήσεων δεν είναι εκείνα που 
χαρακτήριζαν το εκπαιδευτικό έργο. Αντίθετα, η προσαρµογή του µαθήµατος στην 
προσωπικότητα του κάθε µαθητή, είναι φαίνεται κυρίαρχο στοιχείο στη διδακτική. Ο 
δάσκαλος δεν ακολουθεί την προκρούστεια µέθοδο του «πρέπει να» ανεξάρτητα από τις 
προσωπικότητες και τις δυνατότητες των µαθητών του, αλλά επιδιώκει να προσαρµόσει την 
διδασκαλία του και την παιδαγωγική του στην προσωπικότητα του κάθε µαθητή του. 
Κυρίαρχος στόχος εποµένως δεν είναι το «να µάθουν οι µαθητές το µάθηµα» αλλά να 
καλλιεργηθεί η αυτοεκτίµηση και ο αυτοσεβασµός των µαθητών και να αναδειχθεί θετικά η 
ιδιαιτερότητα του καθενός.  

Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται τόσο ο διδάσκων όσο και οι µαθητές του κατά τη 
διαδικασία της διδασκαλίας. ∆ιαβάζουµε στην έκθεση ότι οι µαθητές «αυτενεργούν», που 
σηµαίνει ότι ο ρόλος του δασκάλου περιορίζεται, ο ίδιος κατεβαίνει από το βάθρο του και 
παύει να λειτουργεί ως µόνη πηγή γνώσης. Αντίθετα ο ρόλος των µαθητών αναβαθµίζεται ως 
µονάδων που ενεργούν, ελέγχοντας σε µεγάλο βαθµό οι ίδιοι τις ενέργειές τους, εθίζονται 
στην αναζήτηση και στην αξιοποίηση της πληροφορίας και στη δηµιουργία της γνώσης. Με 
τον τρόπο αυτό τίθεται -χωρίς, πιστεύω, να προδίδουµε το πνεύµα και τις προθέσεις του 
αξιολογητή και του αξιολογούµενου- στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας η 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, για την οποία τελευταία γίνεται πολύς λόγος. Παράλληλα –
και τούτο το υποστηρίζουµε πιστεύουµε χωρίς να εκβιάζουµε διαδικασίες- το σχολικό βιβλίο 
παύει να λειτουργεί ως κείµενο προς αποστήθιση αλλά αντιµετωπίζεται ως πρωτογενές υλικό 
το οποίο οι µαθητές αντιλαµβάνονται και αξιοποιούν ως πηγή πρωτογενούς πληροφορίας για 
να κάνουν τις δικές τους παρατηρήσεις, να εκφέρουν τις δικές τους απόψεις και να 
δηµιουργήσουν τη δική τους γνωστική αξία· και τούτο –δηλώνεται ρητά στην έκθεση- χωρίς 
οι µαθητές να καταπονούνται, χωρίς δηλαδή να υποχρεούνται σε ασκήσεις που περιορίζουν 
το χρόνο τους και  παραβιάζουν τη φύση τους και τις ανάγκες της ηλικίας τους. 

Η εικόνα του δασκάλου Χρίστου Λαµπράκη όπως σκιαγραφείται από την έκθεση του 
γυµνασιάρχη Θεοδωρόπουλου, είναι η απάντηση στις παρατηρήσεις του Γεωργίου 
Παπασωτηρίου, µετέπειτα Πρόεδρου του Κεντρικού Εποπτικού Συµβουλίου Εκπαιδεύσεως. 
Σε επιστολή του το 1902 µε τίτλο «Η Γυµναστική κατήντησε µάθηµα ως η Γεωµετρία» ο 
Γ.Παπασωτηρίου υπογραµµίζει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ελαττώµατα του ελληνικού 
σχολείου: «ακόµα και όταν οι µαθητές του θα ταίριαζε να είναι ελεύθεροι να παίζουν και να 
γελούν [το σχολείο] επιδιώκει παντού την τάξιν, την συµµετρίαν, τον ρυθµόν, την αρµονίαν 



και δεν ηξεύρω και εγώ τι άλλο»,10 για να διατυπώσει το 1906 τη θέση ότι ο δάσκαλος πρέπει 
να µιλάει κατά τρόπο που να τον καταλαβαίνουν οι µαθητές του (πρβλ. µε το «δεν διδάσκει 
ρητορικώς και µετ’ επιδείξεως» του Π. Θεοδωρόπουλου) και να καταλήξει  στην «παλαµική» 
προτροπή «Απελπισθήτε λοιπόν και αφήσατε την γραµµατικήν, δια να διδάξετε άλλα 
χρησιµότερα µαθήµατα. Φροντίσατε ν’ αναπτύξετε το παρατηρητικόν και την κρίσιν των 
µαθητών...».11  

Για τα εφόδια τα οποία θα πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί, ήδη από το 1904, στο 1ο 
Ελληνικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε κατ’ έµπνευση του Γεωργίου 
∆ροσίνη, έχει διατυπωθεί η θέση ότι «οι εκπαιδευτικοί της Μέσης Εκπαιδεύσεως προς τη 
ειδική επιστηµονική µορφώσει να τυγχάνωσιν ούτοι και παιδαγωγικής θεωρητικής και 
πρακτικής τοιαύτης»12, ενώ το 1910, έτος ιδρύσεως του Εκπαιδευτικού Οµίλου σχετικά µε το 
πρότυπο ∆ηµοτικό Σχολείο οι ∆ελµούζος, ∆ραγούµης και άλλοι διατυπώνουν απόψεις που 
αγγίζουν τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Χρ. Λαµπράκη: «... Αρκεί τα µαθήµατα αυτά να 
διδάσκονται µε τρόπο που να µη φορτώνουν το µυαλό, αλλά να το µορφώνουν, για να βρεθεί 
ο απόφοιτος του ∆ηµοτικού σχολείου έτοιµος ν’ αντικρύσει τη ζωή, κατέχοντας, µαζί µε 
ηθική δύναµη και την ανεπτυγµένη νόηση, τις απαραίτητες στον πολίτη γνώσεις.»13. Από την 
άλλη πλευρά ο Γ. Χατζηδάκις υποστηρίζει εκπαιδευτική γραµµή που περιορίζει το ρόλο των 
µαθητών στο να κινούνται σε προκαθορισµένα στερεότυπα, µε στόχο « το να οξύνουν τη 
διάνοιαν, εις το να εθίζουν το πνεύµα να διαστέλλη τα ανόµοια, να συνδέη τα όµοια, να 
κατατάσση τα φαινόµενα εις γένη και είδη κλπ.»14.  

Ο Αλ. ∆ελµούζος ασκώντας κριτική στην διδακτική που στηρίζεται σε 
προκαθορισµένα πρότυπα γράφει: «Μια από τις σοβαρότερες ελλείψεις της µορφωτικής 
εργασίας στα σχολεία µας, την αµέθοδη διδασκαλία, από καιρό είχαν προσπαθήσει να την 
περιορίσουν έλληνες παιδαγωγοί ειδικά µορφωµένοι στη Γερµανία, µεταφέροντας στην 
Ελλάδα την εβαρτιανή µέθοδο των σταδίων, που επικρατούσε στη χώρα εκείνη. Τη µέθοδο 
αυτή προσπαθούσαν ν’ ακολουθήσουν οι καλύτεροι από τους νέους δασκάλους µας όχι µόνο 
στη ∆ηµοτική αλλά και στη Μέση εκπαίδευση. Φυσικά η εξέλιξή της ακολουθούσε κι εδώ 
κατά γράµµα την εξέλιξη που έπαιρνε στη Γερµανία µε τους νεώτερους ερβαρτιανούς. Και 
όταν ήταν ν’ ανοίξη το Α.∆.Π.15 η µέθοδος της διδασκαλίας που έπρεπε να ακολουθούν οι 
δικοί µας δάσκαλοι, ήταν το ίδιο περίτεχνη µε πλήθος ψιλοδουλεµένες σχηµατικές 
λεπτοµέρειες, όπως και στη σπουδαιότατη γερµανική εστία της, τη Jena. Αν όµως η µέθοδος 
αυτή, στην τελευταία µάλιστα µορφή της, είχε καταντήσει σωστή σιδερένια φορεσιά για 
δάσκαλο και µαθητή, σε µας έγινε ακόµα πιο αφύσικη µε το γλωσσικό όργανο που 
χρησιµοποιούσε. Ο διάλογος ανάµεσα στο δικό µας δάσκαλο και τους µαθητές του, που είχε 
σκοπό να κεντά την αυτενέργεια των παιδιών, γινόταν σε µια γλώσσα άσχετη µε την 
πραγµατική ψυχική µας ζωή, στην καθαρεύουσα, που ούτε τα παιδιά την κατείχαν, ούτε και ο 
δάσκαλος τη ζούσε. 

...Από εσωτερική τότε και εξωτερική ανάγκη στάθηκε αδύνατος να εφαρµοστεί στο 
Α.∆.Π. η µέθοδος των σταδίων...Έτσι προσπάθειά µας ήταν να µη µένουν τα παιδιά παθητικά 
στην ώρα της διδασκαλίας, αλλά να αυτενεργούν µε πραγµατικό ενδιαφέρον, το καθένα 

                                                 
10 Η επιστολή δηµοσιεύθηκε µε ψευδώνυµο το 1902. Ο Γ.Π. διετέλεσε ∆ιευθυντής 
∆ιδασκαλείου, Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως και Πρόεδρος του Κεντρικού 
Εποπτικού Συµβουλίου. (∆ηµ. Αλ., Η µεταρρύθµιση που δεν έγινε, τ.β, κθ΄ και σ.34). 
11 ο.π.π. σ. 53. 
12 ο.π.π. σελ. 44. 
13 ο.π.π. σελ. 68 
14 ο.π.π. σελ 71 
15 Ανώτερο ∆ηµοτικό Παρθεναγωγείο 



ανάλογα µε τη δυναµικότητά του. Ν’ αντικρύζουν άµεσα όσο γινόταν τα ίδια τα πράγµατα, 
να παρατηρούν συστηµατικά και να συνηθίζουν σε σκέψη ολοένα αυστηρότερη.»16  

Οι θέσεις αυτές διατυπωµένες µερικά χρόνια αργότερα αποτελούν τη θεωρητική 
τεκµηρίωση των όσων ο Χρίστος Λαµπράκης πράττει και ο Παναγιώτης  Θεοδωρόπουλος 
προκρίνει. Και είναι φανερό ότι στο τελευταίο απόσπασµα ο Αλ. ∆ελµούζος απορρίπτει το 
ρόλο του δασκάλου ως διάµεσο µεταξύ της πηγής γνώσης  και µαθητού και το ρόλο του 
µαθητή ως µέσο εκφοράς του λόγου του δασκάλου. Να σηµειώσουµε ότι, αν και δε 
γνωρίζουµε πολλά για τη σχέση Χρίστου Λαµπράκη και Αλέξανδρου ∆ελµούζου, εντούτοις ο 
γλύπτης Μιχάλης Τόµπρος µας παρέχει µια σηµαντική  πληροφορία: σε κείµενό του για τον 
Νίκο Μπέρτο, στο οποίο περιγάφει περιστατικό που σχετίζονταν µε την προτοµή του 
Νικολάου Πολίτη, αναφέρει ότι ο Χρίστος Λαµπράκης και ο ∆ελµούζος µαζί µε τους 
Μπέρτο, Τριανταφυλλίδη και Γληνό «αποτελούσαν εκείνη την εποχή την πεντάδα των 
προοδευτικών συνεργατών του Ελευθερίου Βενιζέλου».17

 
Πώς κρίνονται σήµερα οι απόψεις που καθόρισαν την στάση του Π. Θεοδωρόπουλου, του 
Χρ. Λαµπράκη, του Α. ∆ελµούζου και τόσων άλλων; Ποια θα ήταν σήµερα η αντίδραση 
απέναντι σε κάποιον ο οποίος θα υποστήριζε ότι και σήµερα οι αναζητήσεις στα 
εκπαιδευτικά, τα αιτήµατα και οι πειραµατισµοί του 1907 εξακολουθούν ενενήντα εννέα έτη 
µετά να παραµένουν επίκαιρα;  Πιστεύω πως δε χωρά αµφιβολία· σ’ αυτούς τους πατέρες της 
ελληνικής εκπαιδευτικής σκέψης πρέπει να στραφούµε για να δώσουµε απάντηση σ’ όλα 
εκείνα που ταλανίζουν το σηµερινό έλληνα εκπαιδευτικό. Και οπωσδήποτε το αίτηµα της 
παιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών µας παραµένει και σήµερα άλυτο πρόβληµα, 
καθώς οι περισσότερες ειδικότητες που επανδρώνουν τη Μέση Εκπαίδευση δεν έχουν 
ουσιαστική επαφή µε την παιδαγωγική και τη διδακτική.  

Το πρόβληµα του ξεκαθαρίσµατος των στόχων του σχολείου παραµένει κι αυτό 
ανοικτό, ενώ η όψιµη συζήτηση περί µαθητοκεντρικής εκπαίδευσης και καλλιέργεια κριτικής 
σκέψης δεν µπορεί να βρει διέξοδο στο ασφυκτικό πρόγραµµα του σύγχρονου σχολείου, 
όπου η συσσώρευση της πληροφορίας στο Γυµνάσιο και πολύ περισσότερο στο Λύκειο 
ξεπερνά κάθε όριο ενώ οι εξεταστικές απαιτήσεις υποχρεώνουν τελικά στην αποστήθιση. Οι 
διδάσκοντες µε ελλιπή εφόδια ως µαθητευόµενοι µάγοι αγωνιούν για τους µαθητές τους και 
καταφεύγουν στο µόνο µετρήσιµο που δεν είναι άλλο από την βαθµολογική κλίµακα, η οποία 
µε τη σειρά της µετρά τον κάθε µαθητή µε βάση ένα εκτός κάθε λογικής και 
πραγµατικότητας πρότυπο απόδοσης µέσου όρου µαθητού. Για να θυµηθούµε τη ρήση του 
παιδαγωγού που ξεκίνησε από την Αυστρία για να γίνει γνωστός ως ο ιδρυτής του περίφηµου 
Summer Hill, του A.S. Neil «σε εφηβικούς ώµους φυτεύουµε γερασµένα µυαλά», καθώς 
βασική επιδίωξη του εκπαιδευτικού µας συστήµατος σήµερα είναι η καταχώρηση γνώσης -
διάβαζε αποστήθιση πληροφορίας- µε στόχο την αναδιατύπωση. Και ποιο είναι το νεανικό 
µυαλό αν όχι εκείνο που νεωτερίζει και παράγει! Το εκπαιδευτικό µας σύστηµα, πολύ 
φοβάµαι, διατρέχει όλο και περισσότερο τον κίνδυνο να χαρακτηριστεί ότι παράγει 
«διάµεσα», «µεταπράτες»  και όχι παραγωγούς γνώσης.  

Κι ενώ οι καιροί έχουν αλλάξει και οι «δυσµαθείς µαθητές» του Θεοδωρόπουλου 
χαρακτηρίζονται µε τον επιστηµονικό όρο «µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες», το σύγχρονο 
σχολείο αντί να τους ενθαρρύνει να εµπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία µε τρόπο που 
θα αναδειχθούν οι δυνατότητές και τα ταλέντα τους, αρκείται στο να τους απαλλάσσει από 
κάθε τι που τους δυσκολεύει, υποτιµώντας τις προσωπικότητες, τις ιδιοτυπίες και τις ειδικές 
δεξιότητες  τους. Και πάρα πέρα, ενώ η φιλελεύθερη σύγχρονη κοινωνία έχει στρέψει την 
προσοχή της στην ψυχική υγεία του πολίτη, κλείνει τα µάτια µπροστά στο έγκληµα που 

                                                 
16 ∆ελµούζος Αλ., Το Κρυφό Σχολείο, Collection de l’ Institut Français d’ Athènes, Αθήνα 
1950,  σελ. 33. 
17 Νίκος Μπέρτος (πρώτη γνωριµία), Νέα Εστία, τ. ΚΓ, σ. 178, 1949 



διαπράττεται σε βάρος των µαθητριών και των µαθητών µας· οι µαθητές καταπονούνται όχι 
µόνον από το βαρύ και παρατεταµένο σχολικό πρόγραµµα των 13 και 15 µαθηµάτων και το 
φόρτο της εργασίας που έχουν για το σπίτι, αλλά και από τα ιδιαίτερα µαθήµατα «τη λύµη 
ταύτη των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως».  

Και τέλος, αλλά ίσως το κυριότερο, το ήθος του εκπαιδευτικού και η συµπεριφορά 
του απέναντι στους µαθητές και τις µαθήτριές του, στοιχείο που όπως είδαµε κυριάρχησε 
στην έκθεση του Θεοδωρόπουλου για τον Χρίστο Λαµπράκη, δεν αποτελεί σήµερα σηµείο 
συζήτησης στην προβληµατική σχετικά µε τη βελτίωση του παιδαγωγικού µας έργου. Ο 
εκπαιδευτικός, και αναφέροµαι κυρίως στους καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης, δεν 
εστιάζει την προσοχή του στις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται για 
να εµπνεύσει εµπιστοσύνη και να ενθουσιάσει τους εφήβους και ούτε κρίνεται από αυτό. 

 
Θα ήθελα να κλείσω την εισήγησή µου κάνοντας µια αναφορά τιµής στον Χρίστο Λαµπράκη 
διαβάζοντας δύο αποσπάσµατα επιστολών του Νικολάου Πολίτη προς αυτόν από τα οποία 
φαίνεται ότι ο Ηπειρώτης δάσκαλος πράγµατι είναι πρότυπο δασκάλου όχι µόνον διότι 
συγκεντρώνει την επιστηµονική επάρκεια, το ήθος αλλά, πάνω από όλα διότι επέλεξε 
συνειδητά το επάγγελµα του δασκάλου απορρίπτοντας προτάσεις που θα τον οδηγούσαν στο 
βάθρο του καθηγητή του Πανεπιστηµίου: 

 
Προς Χρ. Λαµπράκη  
« ....Είδον µετά πολλού ενδιαφέροντος όσα µου γράφεις περί των σπουδών σου και εννοώ 
όλας τας δυσχερείας εις τας οποίας προσκόπτεις. Οπωσδήποτε ουσιωδώς επί τα βελτίω τροπή 
θα επέλθη εκ της σκοπουµένης µεταβάσεώς σου εις το Παρίσι. Θα προετίµων δ’ όµως να 
ετροποποίης την κατεύθυνση των σπουδών σου, προσαρµόζων αυτήν µάλλον προς τας 
ανάγκας του Πανεπιστηµίου, και όχι των σχολείων, δι’  άς και άλλοι φροντίζουν. Όταν 
αναλογίζοµαι την µεγάλην δυσχέρειαν προ της οποίας θα ευρεθώµεν λίαν προσεχώς, 
προκειµένου να εκλέξωµεν καθηγητήν δια την έδραν της Ιστορίας, δεν ευρίσκω άλλην 
διέξοδον ει µη να σου συστήσω εντόνως να επισπεύσης την σύνταξιν ιστορικής τινος 
εργασίας, παρεχούσης σοι το δικαίωµα να υποβάλης υποψηφιότητα. Ούτω µόνον δύναται να 
αποτραπή ο κίνδυνος της εκλογής ως καθηγητού τινος εξ εκείνων που έχουν το θάρρος να 
προβάλλουν ως υποψήφιοι, δια το µη είναι άνδρα εν Ιερουσαλήµ. 

Με πολλήν τιµήν και αγάπην 
 Ν.Γ. Πολίτης       (28-12-1920) 

 
Από την επιστολή αυτή γίνεται φανερό ότι ο µεγάλος Νικόλαος Πολίτης πιέζει τον 

Χρ. Λαµπράκη να στραφεί προς πανεπιστηµιακή καριέρα, παροτρύνοντάς τον να 
εγκαταλείψει τα παιδαγωγικά για τα οποία είχε λάβει και την υποτροφία κερδίζοντας τον 
άθλο Όθωνος Σταθάτου και στρεφόµενος στην Ιστορία να διεκδικήσει πανεπιστηµιακή έδρα. 
Το δέλεαρ µεγάλο! Η επιστολή αυτή δεν ήταν, ως φαίνεται, η µοναδική µε την οποία ο Ν. 
Πολίτης προσπάθησε να αποµακρύνει τον µαθητή του από το χώρο του σχολείου· λίγες µέρες 
πριν ο Χρ. Λαµπράκης έχει στείλει απαντητική επιστολή στον δάσκαλό του στην οποία ο Ν. 
Πολίτης µε τη σειρά του απαντά ως εξής:  

 
19/2 VII 1920 
Φίλτατε,  
...Πώς ήτο δυνατόν να υποθέσης ότι εγώ θα σε συνεβούλευον να ακολουθήσης 

διεύθυνσιν των σπουδών σου αντικείµενην προς τας υποχρεώσεις τας οποίας ανέλαβες, ώστε 
να κατηγορηθής επί τυχοδιωκτισµώ! Παρορµών σε να επιδοθής εις ιστορικάς µελέτας, είχον 
κατά νουν ότι η επίδοσις εις αυτάς ηδύνατο κάλλιστα να συµβιβασθή προς την παιδαγωγικήν 
αποστολήν σου/ αφού απέφυγες την ειδικήν εντολήν της παρασκευής δια διδασκαλίαν εν 
παιδαγωγικώ ιδρύµατι κατά τον τύπον του κολλεγίου Ήτον· διότι ηδύνασο να καταγίνης εις 



την διδακτικήν των ιστορικών µαθηµάτων, λαµβάνων εκ τούτου αφορµήν να τελειοποιηθής 
εις ιστορικάς σπουδάς. Αν τοιαύται µελέται δεν ήσαν επαρκείς όπως αναδείξωσιν τον τέλειον 
ιστορικόν, αναµφισβήτως όµως θα απειργάζοντο επιστήµονα απείρως καταλληλότερον προς 
διδασκαλίαν της ιστορίας τω πανεπιστηµίω από τους παρευρισκοµένους υποψηφίους 
καθηγητάς. 

 
Ο Χρ. Λαµπράκης θα παραµείνει πιστός στην αποστολή του να υπηρετήσει την 

εκπαίδευση ακόµα και µετά τον πρόωρο χαµό της συζύγου του, επιστρέφοντας στην ιδιαίτερη 
πατρίδα του την Ήπειρο και µέχρι τον δικό του τραγικό χαµό. Το ήθος του, η αγάπη και η 
αφοσίωση του στο λειτούργηµα του δασκάλου που πλάι στην κατάρτιση και τη µόρφωσή του 
-όλα απαραίτητα συστατικά για την ευηµερία και το του σχολείου- τον καθιστούν φωτεινό 
παράδειγµα δασκάλου για τους νεότερους και τον καταχωρούν στον όµιλο των πρωτοπόρων 
της ελληνικής εκπαίδευσης καθώς πολύ νωρίς κινήθηκε σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές αξίες 
για τις οποίες πάλεψε και διώχτηκε ο Αλ. ∆ελµούζος:18 «....Στις σχέσεις δασκάλων και 
παιδιών και σε όλη γενικά την ατµόσφαιρα της σχολικής εργασίας και ζωής να είναι διάχυτη 
η καλοσύνη, η αγάπη και η αµοιβαία εκτίµηση και εµπιστοσύνη. Η παιδική ψυχή ν’ αναπνέη 
ελεύθερα και να ζη τη δική της ζωή. Στην οργάνωσή της ο δάσκαλος φίλος αλλά και 
ρυθµιστής, ρυθµιστής όµως οδηγός που να αποζητά το ίδιο το παιδί από πραγµατική ανάγκη. 
...Η κάθε τάξη νά ’χει το δάσκαλο-οδηγό της, που θα ζει πιο πολύ µε τα παιδιά, θα προσπαθεί 
να συλλάβει την κάθε ατοµικότητα, την ιδιοτυπία της και να βοηθά στην εξέλιξή της 
συνεργαζόµενος µε το προσωπικό του σχολείου και το σπίτι των παιδιών.»· από Το Κρυφό 
Σχολείο του Αλ. ∆ελµούζου,19 ένα σχολείο που έγινε πραγµατικότητα στην ελληνική 
εκπαιδευτική άνοιξη και που σήµερα οφείλουµε να το µελετήσουµε και να διδαχτούµε από 
αυτό.- 

 

                                                 
18 Για τη σχέση του Χρίστου Λαµπράκη και του Αλέξανδρου ∆ελµούζου  αν και δεν έχουµε στη διάθεσή µας 
αρκετά στοιχεία, όπως αναφέραµε και πιο πάνω, εντούτοις την στενή σχέση των ανδρών και την εκτίµηση την 
οποία ο πρώτος τουλάχιστον έτρεφε προς τον δεύτερο, δηλώνει το γεγονός ότι το όνοµα του Αλ. ∆ελµούζου 
περιλαµβάνεται µεταξύ των προσώπων τα οποία αναφέρονται στη διαθήκη τού πρώτου ως πιθανοί εκτελεστές 
της. Για να αντιληφθούµε τον πνευµατικό κύκλο και κοινωνικό κύκλο του Χρ. Λαµπράκη στην Ελλάδα, 
αναφέρουµε τα υπόλοιπα ονόµατα των εκτελεστών όπως ορίζονται στη διαθήκη του: «...Εκτελεστάς της 
διαθήκης µου ορίζω τους κ.κ. Ανδρέαν Μιχαλακόπουλον, Σωκράτην Κουγέαν, Νικόλαον Μπέρτον και 
Κωνσταντίνον Τσάτσον... Κωλυοµένου ή αποβιώσαντος τινός των εκτελεστών θα αντικαθιστώσιν τούτους κατά 
την εξής σειράν τα ακόλουθα πρόσωπα: 1)Αλξένδρος ∆ελµούζος 2)Μανώλης Τριανταφυλλίδης 3)Κωνσταντίνος 
Τριανταφυλλόπουλος 4)Αντώνιος Χωραφάς...»   
19 σελ. 35. 



Ο ρόλος του κοινωνιολόγου εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο. Εµπειρίες και 
δυνατότητες. 

 
Κουρτίδου Φωτεινή, Εκπαιδευτικός ∆.Ε., Κοινωνιολόγος  
Μπρίκα Ελένη, Εκπαιδευτικός ∆.Ε., Κοινωνιολόγος 
 Πασχαλίδου Ελισάβετ, Εκπαιδευτικός ∆.Ε., Κοινωνιολόγος  
Ρουµπίδης Χρήστος, Προϊστάµενος Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιµόρφωσης Θεσσαλονίκης 
του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
 
 

Στη διάρκεια της εκπαιδευτικής µας εργασίας καθοριστική σηµασία, για τη 
διαµόρφωση της αντίληψής µας για το ρόλο του κοινωνιολόγου-εκπαιδευτικού στο σύγχρονο 
σχολείο, είχε η δεκαετής µας εµπειρία από την εργασία µας στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο 
Θεσσαλονίκης.  
 Στο σχολείο αυτό και στο πλαίσιο του µαθήµατος των Κοινωνικών Επιστηµών της Γ΄ 
Λυκείου, το οποίο από το ίδιο το Πρόγραµµα Σπουδών του προσφερόταν για µια ιδιαίτερα 
ανοιχτή προσέγγιση, στηρίξαµε τη διδασκαλία µας σε στοιχεία όπως:  
- Το συνεχή διάλογο µε τους µαθητές 
- Τις βιωµατικές ασκήσεις 
- Τη χρήση ζωγραφικής, κολάζ, µουσικής, βίντεο 
- Την πραγµατοποίηση σύντοµων οµαδικών εργασιών  
- Την πραγµατοποίηση µικρών ερευνών µε θέµατα που οι ίδιοι οι µαθητές κάθε τµήµατος 

επέλεγαν και πραγµατοποιούσαν µε δείγµα τους υπόλοιπους συµµαθητές τους της Γ΄ 
τάξης. 

- Τη συνεργασία µε αρµόδιους φορείς για την ενηµέρωση των µαθητών σε θέµατα όπως η 
πρόληψη των εξαρτήσεων, η σεξουαλική αγωγή, το άγχος των εξετάσεων κ.ά.  
Τα στοιχεία αυτά διατηρήσαµε στη διδασκαλία και του µαθήµατος της Κοινωνιολογίας 

της Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, το οποίο διδάσκουµε τα τελευταία χρόνια. Καθώς αυτό δεν 
εξετάζεται στις πανελλαδικές εξετάσεις και καθώς όλες οι παραπάνω δραστηριότητες 
υλοποιούνται αποκλειστικά στις ώρες διδασκαλίας, µια τέτοια προσέγγιση είναι δυνατή, 
ενδιαφέρουσα και δίνει σε όλους τους µαθητές τη δυνατότητα µιας απλής, πρώτης επαφής µε 
το αντικείµενο της επιστήµης µας. 

Πιστεύουµε ότι ο τρόπος αυτός διδασκαλίας µπορεί να ενισχυθεί επειδή θεωρούµε, ότι 
επιστήµη σηµαίνει ενότητα θεωρίας και πράξης και η προσέγγιση αυτή βοηθά τους µαθητές 
να βιώσουν στοιχεία της επιστήµης της Κοινωνιολογίας και κατ΄ επέκταση να 
ενσωµατώσουµε κάποια από αυτά στον τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς τους σε βαθµό 
περισσότερο ή λιγότερο συνειδητό για τον καθένα.  

Η ενότητα αυτή θεωρίας και πράξης πιστεύουµε, ότι χαρακτηρίζει και τον δεύτερο τοµέα 
της εργασίας µας, καθώς µετά την κατάργηση των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων, οι 4 
παραπάνω κοινωνιολόγοι που εργαζόµασταν στο Πολυκλαδικό Λύκειο της Θεσσαλονίκης 
(µε έδρα τη Νεάπολη), εργασθήκαµε παράλληλα στο σχολείο που προέκυψε από αυτό -το 2ο 
Ε.Λ. Νεάπολης- και στο Συµβουλευτικό Σταθµό Νέων της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσσαλονίκης, το 1999-2000 και το 2000-2001 και στη συνέχεια στο 
Γραφείο Αγωγής Υγείας της ίδιας ∆ιεύθυνσης, υπεύθυνος του οποίου έγινε ο Χ. Ρουµπίδης, 
το 2001-02, το 2002-03 και το 2003-04. Τις σχολικές χρονιές 2004-05 και 2005-06 ο Χ. 
Ρουµπίδης κατέλαβε διοικητικές θέσεις όµως η οµάδα συνέχισε την ερευνητική 
δραστηριότητα µε τη συµµετοχή του Χ. Ρουµπίδη στην επεξεργασία των στοιχείων και µε τη 
συνέχιση της παράλληλης διδακτικής και ερευνητικής εργασίας για τα άλλα µέλη της.  
 Πέρα από όποιες άλλες δραστηριότητες βασικό στοιχείο της ενασχόλησης αυτής 
υπήρξαν οι έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν µε τα εξής θέµατα: 



1. Συνθήκες λειτουργίας των σχολικών µονάδων της ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης, Ιανουάριος 2001. 

2. Μαθητική διαρροή στα  Γυµνάσια της  ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης, Ιούνιος 2001. 

3. Στάσεις µαθητών και εκπαιδευτικών της ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης σε θέµατα Αγωγής Υγείας, Ιούνιος 2002 –συνεργάσθηκε και ο 
πληροφορικός  Γ. Παπαδόπουλος. 

4. Στάσεις των µαθητών Τ.Ε.Ε. της ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης ∆υτικής Θεσσαλονίκης, 
απέναντι στα Τ.Ε.Ε., τα Ε.Λ. και το µέλλον τους, Απρίλιος 2003.  

5. Εµπειρία µαθητών και καθηγητών της ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης από το Ενιαίο Λύκειο, Μάρτιος 2004. 

6. Μαθητική διαρροή στα Γυµνάσια της ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης, Ιούνιος 2005. 

7. ∆ιακοπή της φοίτησης στα Ε.Λ. και τα Τ.Ε.Ε. της ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης, Μάιος 2006. 

- Από το 2003-04 µόνιµο µέλος της οµάδας είναι ο πληροφορικός Γ. Παπαδόπουλος, ο 
οποίος συµµετείχε και στην έρευνα το 2001-02.  

Οι δυο πρώτες έρευνες πραγµατοποιήθηκαν µε συνεντεύξεις: εκπαιδευτικών και µαθητών 
όλων των τύπων σχολείων η πρώτη, πρώην µαθητών Γυµνασίου, καθηγητών τους και των 
γονιών ή κηδεµόνων τους η δεύτερη. Η τρίτη έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε ερωτηµατολόγιο 
κλειστών απαντήσεων, το οποίο συµπλήρωσαν εκπαιδευτικοί και µαθητές όλων των τύπων 
σχολείων, η τέταρτη και η πέµπτη µε ερωτηµατολόγια ανοιχτών απαντήσεων, τα οποία 
συµπλήρωσαν µαθητές της Β΄τάξης Τ.Ε.Ε. στην πρώτη περίπτωση και µαθητές της Γ΄ 
Λυκείου και εκπαιδευτικοί στη δεύτερη. Η έκτη και η έβδοµη αποτελούν απογραφικές 
έρευνες καθώς συγκεντρώθηκαν στοιχεία από όλα τα σχολεία της ∆ιεύθυνσης για τις 
σχολικές χρονιές 2001-02, 2002-03, 2003-04.  

 Και στις πέντε πρώτες περιπτώσεις το δείγµα ήταν αντιπροσωπευτικό των σχολείων 
της ∆ιεύθυνσης, η οποία περιλαµβάνει τους ∆ήµους της δυτικής πλευράς του πολεοδοµικού 
συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης, το δυτικό τµήµα της επαρχίας Θεσσαλονίκης και 
ολόκληρη την επαρχία Λαγκαδά. Και στις πέντε αυτές  περιπτώσεις πραγµατοποιήθηκε 
προκαταρκτική έρευνα. Όσον αφορά τις δύο τελευταίες έρευνες τη θέση προκαταρκτικής 
έρευνας έχουν οι προηγούµενες. 

Όλες οι έρευνες πραγµατοποιήθηκαν µε την έγκριση και την εποπτεία των εκάστοτε 
προϊσταµένων της ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης ∆υτικής Θεσ/νίκης. 

Τα αποτελέσµατα των ερευνών έχουν παρουσιασθεί σε επιστηµονικά συνέδρια και σε 
εκπαιδευτικές ηµερίδες και στοιχεία τους έχουν δηµοσιευθεί σε εφηµερίδες. Τα πλήρη 
κείµενα παρουσίασης των ερευνών έχουν δοθεί στο ΥΠ.Ε.Π.Θ., στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, στην Ο.Λ.Μ.Ε. και στις τοπικές Ε.Λ.Μ.Ε., στο Σύλλογο Ελλήνων 
Κοινωνιολόγων, καθώς και σε κοινωνιολόγους-καθηγητές Α.Ε.Ι. και σε µελετητές της 
εκπαίδευσης.  

Μέσα από µια σύντοµη αναφορά στα αποτελέσµατά τους µπορούν να επισηµανθούν:  
1.  Από την έρευνα για τις συνθήκες λειτουργίας των σχολικών µονάδων, η ένταση µε την 

οποία όλοι -µαθητές, καθηγητές και ∆ιευθυντές- βίωναν τους ρόλους τους, καθώς και η 
ταυτότητα των απόψεών τους για θέµατα υποδοµών, σχολικών προγραµµάτων, διδακτικών 
εγχειριδίων, έλλειψης ελεύθερου χρόνου. Το ότι ο παράγοντας Τ.Ε.Ε. -από τους 3 τύπους 
σχολείου- φαινόταν να λειτουργεί επιβαρυντικά στην ένταση αυτή, ενώ αντίθετα ο 
παράγοντας επαρχία -τόπος έδρας του σχολείου- φαινόταν να λειτουργεί καταπραϋντικά.   

2. Από την πρώτη έρευνα για τη µαθητική διαρροή, η σχετική µετάθεση ευθυνών µεταξύ 
σχολείων και οικογενειών καθώς και το σχετικά πιο έντονα βιωµένο αίσθηµα του 
αποκλεισµού από τις οικογένειες των µεταναστών, των τσιγγάνων και των µουσουλµάνων. Η 
και πάλι ελαφρυντική λειτουργία του παράγοντα επαρχία. Η περισσότερο πολύπλευρη 



προσέγγιση του θέµατος από τους ∆ιευθυντές των Γυµνασίων. Κυρίως η γενικευµένη 
αίσθηση αδιέξοδου η οποία εµφανιζόταν µε διαφορετικούς βέβαια τρόπους, από όσους 
συµµετείχαν στην έρευνα. 

3. Από την έρευνα για την Αγωγή Υγείας, η σχετική έλλειψη σφαιρικής άποψης για το 
θέµα και η παράλληλη σχετικά αδυναµία γενίκευσης των ειδικών προβληµάτων. Πάντως 
µεγαλύτερη γενίκευση παρουσίασαν οι απαντήσεις των καθηγητών σε σχέση µε εκείνες των 
µαθητών, των µαθητών Ενιαίων Λυκείων και Τ.Ε.Ε. σε σχέση µε εκείνες των µαθητών 
Γυµνασίων, των γυναικών και των κοριτσιών σε σχέση µε εκείνες των ανδρών και των 
αγοριών.  

4. Από την έρευνα στα Τ.Ε.Ε., ένα γενικό αίσθηµα δυσφορίας των µαθητών, περισσότερο 
έντονο στους µαθητές της πόλης και στα αγόρια. Χαρακτηριστική ήταν η χρήση υβριστικών 
εκφράσεων.  

5. Από την έρευνα στα Ε.Λ., η δυσκολία έκφρασης των καθηγητών σε ανοιχτές 
απαντήσεις και η έκφραση αρνητικών απόψεων και συναισθηµάτων από τους µαθητές, 
περισσότερο έντονη και πάλι τους µαθητές της πόλης, στα αγόρια και στους µαθητές της 
Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Χαρακτηριστική ήταν σ΄ αυτή την έρευνα η δηµιουργία 
ιδιαίτερα καυστικών  σκίτσων.  

6. Από τη δεύτερη έρευνα για τη µαθητική διαρροή, η σηµαντικότητα και η 
διαχρονικότητα του φαινόµενου αλλά και το ότι αυτό έχει µεγαλύτερη έκταση στα αγόρια, 
στους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες µαθητές (όµως και χωρίς αυτούς το φαινόµενο θα 
ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό), σε σχετικά µεγαλύτερο βαθµό στα Γυµνάσια της πόλης και 
συµβαίνει κυρίως στην Α΄ τάξη.  

7. Από την αντίστοιχη έρευνα για τη διακοπή της φοίτησης στα Ε.Λ. και Τ.Ε.Ε., η µικρή 
έκταση του φαινοµένου στα Ε.Λ. και αντίθετα η σηµαντικότητά του στα Τ.Ε.Ε., µε τα αγόρια 
να αποτελούν και πάλι τον κύριο όγκο των µαθητών που διακόπτουν και αυτό να συµβαίνει 
κυρίως στην Α΄ τάξη και για τους δύο τύπους σχολείου. Στα Ε.Λ. αυτή παρουσιάζεται 
σηµαντικότερη σ΄ εκείνα της πόλης, ενώ δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στα 
Τ.Ε.Ε. της πόλης και της επαρχίας. Επίσης υπάρχει ένας σχετικά αυξηµένος αριθµός 
αλλοδαπών και παλιννοστούντων -σε σχέση µε το συνολικό αντίστοιχο πληθυσµό τους- οι 
οποίοι διακόπτουν τη φοίτησή τους στα Ε.Λ. ενώ αντίθετα οι µαθητές της ίδιας κατηγορίας 
διακόπτουν τη φοίτησή τους σε ποσοστό µικρότερο εκείνου του αντίστοιχου συνολικού 
πληθυσµού τους στα Τ.Ε.Ε.    

 Πολλά από τα συµπεράσµατα αυτά συµφωνούν µε αντίστοιχα Γάλλων κοινωνιολόγων 
και µελετητών της εκπαίδευσης, οι οποίοι αποτελούν και τις βασικές βιβλιογραφικές 
αναφορές της οµάδας.  
 Μέσα από την εµπειρία της πραγµατοποίησης των ερευνών µπορούν να 
επισηµανθούν: 

1. Η σηµασία της οµαδικής εργασίας: κανείς από τους τέσσερις κοινωνιολόγους δεν 
θα µπορούσε µόνος του να πραγµατοποιήσει καµιά από τις έρευνες. 

2. Η θετική ανταπόκριση των ερωτωµένων, η οποία µπορεί να συσχετισθεί τόσο µε 
τη σηµαντικότητα των θεµάτων, όσο και µε τον τρόπο προσέγγισής τους από 
κοινωνιολόγους, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και ενεργοί εκπαιδευτικοί. 

3. Η σηµαντικότητα των αποτελεσµάτων. Κάτι το οποίο πιστοποιείται τόσο από την 
αποδοχή της κατά περίπτωση παρουσίασής τους, όσο και από τη χρήση τους από 
τους εκπροσώπους των Ε.Λ.Μ.Ε. από το Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων και 
τον Τύπο. 

4. Η αναγκαιότητα προώθησης της κοινωνιολογικής έρευνας στην εκπαίδευση µέσα 
και από τη δηµιουργία Κέντρων Ερευνών σε κάθε ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, όπως έχει προταθεί και από το Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων, 
πρόταση που στηρίχθηκε κυρίως στη συγκεκριµένη εµπειρία των τεσσάρων 
κοινωνιολόγων-µελών του.  



Τα παραπάνω πιστεύουµε, ότι αποδεικνύουν τις δυνατότητες που ένας κοινωνιολόγος, 
εκπαιδευτικός µπορεί να έχει για να προσφέρει στην εκπαίδευση πέρα από το καθαρά 
διδακτικό του έργο αλλά και τα οφέλη που µπορεί να προκύψουν για το εκπαιδευτικό 
σύστηµα από την ερευνητική αυτή ενασχόληση. 

Οι δυνατότητες αυτές θα πολλαπλασιαζόταν αν -ανάλογα µε το θέµα της έρευνας και 
την έκτασή της- το ρόλο των συνεντευκτών αναλάµβαναν οι µαθητές των σχολείων.  

Θα αναδεικνυόταν έτσι µε άµεσο τρόπο η ενότητα θεωρίας και πράξης, στοιχείο 
πιστεύουµε σηµαντικό για το σύγχρονο σχολείο -και κάθε σχολείο- το οποίο γενικά 
απουσιάζει από αυτό, όπως απουσιάζει γενικά και η συνεχής και συστηµατική έρευνά του και 
φυσικά η οργάνωση και η λειτουργία του µε βάση ερευνητικά-επιστηµονικά τεκµηριωµένα 
συµπεράσµατα.  



Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αξιοποίηση της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη 
διδακτική πράξη 

 
Μορφά Ελένη, Εκπαιδευτικός ∆.Ε. 
 
 
 « Σύµφωνα µε τις θέσεις του Ηλία Γιαννακόπουλου, σε µια κοινωνία , κατ’επίφαση 
πολυφωνική, που κυριαρχεί ο στερεότυπος και συνθηµατικός λόγος, πληθαίνουν οι κίνδυνοι 
πλήρους συµµόρφωσης του ατόµου στα καθιερωµένα συστήµατα προτύπων και αξιών, χωρίς 
αυτό να έχει την ικανότητα αντίστασης στους µηχανισµούς µαζικής χειραγώγησης. Η κριτική 
συνείδηση , η καθαρή και πρωτότυπη σκέψη προβάλλει ως βασική προυπόθεση για 
αντίδραση στην επιχειρούµενη πνευµατική και πολιτική ποδηγέτηση του πολίτη. Η µαζική 
κουλτούρα, έκφραση της µαζικής κοινωνίας, προβάλλοντας την ποσότητα σε βάρος της 
ποιότητας, το µηχανοποιηµένο σε βάρος του αυθεντικού και του γνήσιου, πέτυχε τον 
εφησυχασµό και την εξουδετέρωση των αντιδράσεων του σύγχρονου ανθρώπου. Η 
αδρανοποίηση της κριτικής σκέψης και η µεταµόφρωσή της σε «δύναµη» συναίνεσης 
οδήγησε το άτοµο σε µια κατάσταση γενικευµένης παθητικότητας, στον πλήρη εξατοµικισµό, 
εις βάρος της κοινωνικής συνείδησης και τέλος σε µια διευρυµένη αποδοχή των κοινωνικών 
δεδοµένων, τα οποία αντιµετωπίζει ως µοιραία και αναπόφευκτα….. 
  ….Αυτός που ελέγχει το δίκτυο πληροφοριών στο σύγχρονο κόσµο έχει τη 
δυνατότητα να ελέγχει τη σκέψη και των επόµενων γενεών. Ο αγώνας του ανθρώπου για 
έλεγχο των πληροφοριών είναι αγώνας για την ελευθερία του. Ο σηµερινός άνθρωπος 
απειλείται περισσότερο από την απουσία δικής του σκέψης και πολύ λιγότερο από την 
έλλειψη ελευθερίας έκφρασης. «Το δικαίωµα να εκφράζουµε τις σκέψεις µας έχει κάποια 
σηµασία µόνο στην περίπτωση που µπορούµε να έχουµε δικές µας σκέψεις» Εριχ Φροµ «Ο 
φόβος µπροστά στην ελευθερία». 
            
  
 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
 
  
 Η ρήση πως σε λίγα χρόνια αναλφάβητος θα θεωρείται όποιος δεν µπορεί  να 
χρησιµοποιήσει στη δουλειά του ηλεκτρονικό υπολογιστή όσο τροµακτική κι αν φαίνεται, 
δηλώνει µια πραγµατικότητα. 
  Οι τεράστιες δυνατότητες που έχει και αποκτά όλο και περισσότερο ο Η/Υ στην 
αποθήκευση, επεξεργασία και αξιοποίηση µεγάλου όγκου σύνθετων πληροφοριών – δοθέντος 
ότι η κατάκτηση χρήσιµων και έγκυρων πληροφοριών σε διαφόρους τοµείς του επιστητού 
αποτελεί κύριο σκοπό της παιδείας και προυπόθεση της γνώσης και της καλλιέργειας του 
ανθρώπου – κάνει ώστε η Πληροφορική να καταλαµβάνει όλο και µεγαλύτερο έδαφος στην 
εκπαίδευση. Όχι µόνο γιατί εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση σε όλη την έκταση µιας 
κωδικοποιηµένης γνώσης, αλλά γιατί προσφέρει προγράµµατα διδασκαλίας των γνωστικών 
αντικειµένων, ασύγκριτα πιο πλούσια και έξυπνα από τα καθιερωµένα διδακτικά βιβλία.  
 
 1. δίνει µεγάλα περιθώρια αυτενέργειας του µαθητή- συχνά µε ευχάριστο και παιγνιώδη 
τρόπο 
 2. αξιοποιεί την  ανευρετική διαδικασία που είναι και η πιο αποτελεσµατική πηγή 
γνώσης. 
 3. δίνει δυνατότητες αυτοδιδασκαλίας ή διδασκαλίας εξ αποστάσεως , µορφές που δεν 
πρέπει καθόλου να υποτιµώνται στις ραγδαίες εξελίξεις του κόσµου µας και των συστηµάτων 
εκπαίδευσης.  



 4.Κι όλα αυτά χωρίς να αχρηστεύεται ο δάσκαλος, που αποκτά νέα τελειότερα µέσα να 
επιτελέσει το έργο του και ο οποίος εν µέρει αλλάζει ρόλο, µετατρεπόµενος σε καθοδηγητή 
και εκπαιδευτή της γνώσης αντί του απλού αναπαραγωγού και αναµεταδότη απλών ή εύκολα 
προσβάσιµων πληροφοριών.  
 5.Ετσι αξιοποιείται καλύτερα και ουσιαστικά ο δάσκαλος εκεί που πραγµατικά 
χρειάζεται να προσφέρει. Αυτή την πραγµατικότητα δεν µπορεί να την αγνοήσει η Παιδεία 
µας, που έγκαιρα ευτυχώς δηµιούργησε, από πλευράς Πολιτείας, τις προυποθέσεις για να 
αξιοποιηθεί η Πληροφορική στα σχολεία. 
 6.Θα χρειαστούν βεβαίως ελληνικά εκπαιδευτικά προγράµµατα σε όλους τους 
γνωστικούς τοµείς που θα µετατρέψουν τη δυνατότητα αυτή σε πράξη. Επίσης θα απαιτηθεί 
άλλου είδους κατάρτιση – πέρα της καθαρώς επιστηµονικής – των µελλοντικών 
εκπαιδευτικών όχι µόνο στη χρήση της νέας εκπαιδευτικής τεχνολογίας, αλλά στη µέθοδο 
καθοδήγησης των µαθητών προς την αναζήτηση και την περιπέτεια της κατάκτησης της 
γνώσης.  
 Μιας γνώσης που απαιτεί κριτική επιλογή και αξιοποιήση των πληροφοριών και που  
θα ενεργοποιεί όλο και περισσότερο τη νόηση του ανθρώπου.  
 
 
Η πραγµατικότητα των νέων αξιών. 
 
 Μέσα στις νέες πραγµατικότητες που δηµιουργήθηκαν ανήκει και η καθιέρωση, 
επανεκτίµηση ή επαναβεβαίωση νέων αξιών. 
  Αξίες όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η υπεράσπιση των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων, ο σεβασµός της πολιτισµικής παράδοσης κάθε λαού, η διασφάλιση της 
παγκόσµιας ειρήνης, η εξασφάλιση της ελευθερίας και η εδραίωση της δηµοκρατίας 
προβάλλονται και υποστηρίζονται  διεθνώς µε πραγµατική έµφαση. Ένας νέος ανθρωπισµός 
που επαναφέρει τον άνθρωπο ως αξία, έναν άνθρωπο συµφιλιωµένο µε το περιβάλλον, και 
αγωνιζόµενο για την ευρύτερη διασφάλιση και τον σεβασµό αξιών όπως οι προαναφερθείσες. 
 Αυτές οι νέες αξίες, συγκερασµένες µε τις παραδοσιακές και δοκιµασµένες αξίες που 
συνθέτουν τη φυσιογνωµία της δικής µας χώρας, πρέπει να αποτελέσουν τον άξονα του 
άλλου σκέλους της σχολικής παιδείας : της αγωγής, της µόρφωσης του νέου. 
 Η π α ρ α π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η  είναι φαινόµενο της φορτισµένης πολιτικά εποχής µας 
που επηρεάζει όχι µόνο το δηµόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό µας βίο. Υπάρχουν παράγοντες 
που την προκαλούν µε αναπόφευκτες τις δυσµενείς συνέπειές της. Είναι γεγονός 
αναµφισβήτητο ότι ο κόσµος παρασύρεται πολλές φορές από τη παραπληροφόρηση. 
Καθηµερινά παίρνουµε αλλά και δίνουµε πληροφορίες για διάφορα γεγονότα. Αυτό που έχει 
βαρύνουσα σηµασία είναι η στάση την οποία κάθε φορά διαµορφώνουµε ως δέκτες των 
πληροφοριών αυτών, αλλά και την ευθύνη που χρεωνόµαστε ως ποµποί – αναµεταδότες 
αυτών.  
 
 
 ΣΗΜΑΣΙΑ  ΚΑΙ  ΡΟΛΟΙ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 
  Η Πληροφόρηση καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος της τριµερούς βασικής διαδικασίας 
στη λήψη αποφάσεων, αφού µέσω αυτής επιτυγχάνεται η γνώση του περιβάλλοντος έτσι 
ώστε να ακολουθήσει φυσιολογικά και το τρίτο µέρος, δηλαδή ο συνδυασµός των δυο που 
οδηγεί στη λήψη µιας συνετής απόφασης (london, 1973).Όπως σηµειώνουν και οι  Shertzer 
and Stone (1976), η λειτουργία της Πληροφόρησης περιέχει πολύ περισσότερα από την απλή 
παροχή πληροφοριών. 



  Ο Isaacson (1977), συνοψίζοντας τις απόψεις πολλών άλλων συγγραφέων, αναφέρει 
ότι µε βάση τις πληροφορίες επιτελούνται οι ακόλουθες τέσσερις ειδικές λειτουργίες: η 
παρωθητική, η διδακτική, η προσαρµοστική και η κατανεµητική.  
 

1. Η παρωθητική λειτουργία των πληροφοριών γίνεται φανερή αν λάβουµε υπόψη τον 
τρόπο µε τον οποίο επενεργεί στο άτοµο η πληροφόρηση πάνω σε ορισµένες 
καταστάσεις ή προυποθέσεις µέσω των οποίων γίνεται δυνατή η προσπέλαση προς 
κάποιο συγκεκριµένο στόχο. 

2. Η διδακτική λειτουργία των πληροφοριών είναι ίσως η πιο εµφανής, δεδοµένου 
µάλιστα ότι το µεγαλύτερο µέρος της πληροφόρησης γίνεται µέσω της διδασκαλίας. 

3. Η προσαρµοστική λειτουργία είναι σηµαντικότατη, διότι διευκολύνει το άτοµο στη 
δηµιουργία µιας στοιχειώδους ισορροπίας ανάµεσα στις φανταστικές επιλογές- τους 
φανταστικούς προγραµµατισµούς, και στην πραγµατικότητα, η οποία φυσικά 
γίνεται γνωστή στο µαθητή µέσω της πληροφόρησης. 

4. Η κατανεµητική, τέλος, λειτουργία σχετίζεται µε τις διαδικασίες κατανοµής, που 
στην περίπτωση του επαγγελµατικού προσανατολισµού αφορούν την τοποθέτηση 
σε κάποιο περιβάλλον ή την είσοδο σε κάποιο περιβάλλον, κατά κύριο λόγο 
επαγγελµατικό. Η προετοιµασία για κάποιες συγκεκριµένες δραστηριότητες γίνεται 
συνήθως ερήµην του συγκεκριµένου περιβάλλοντος µέσα στο οποίο το άτοµο θα 
χρειαστεί να ασχολείται.  

 
 Είναι γενικά παραδεκτό ότι δύο είναι οι τρόποι µε τους οποίους είναι δυνατόν το 
άτοµο να αποκτήσει εποπτεία του εαυτού του και του περιβάλλοντος: η άµεση 
παρατήρηση και η έµµεση γνωριµία. Η δεύτερη είναι δυνατή µόνο µε τη συγκέντρωση 
πληροφοριών. 

 
 
 

 ΕΙ∆Η  ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
 

1. Το άτοµο στην εξελικτική του πορεία έχει ανάγκη να χρησιµοποιεί πληροφορίες 
πολλών ειδών, τις οποίες εντάσσουµε σε οµάδες σύµφωνα µε το περιεχόµενό 
τους. Τις ατοµικές πληροφορίες που αναφέρονται στο ίδιο το άτοµο, χρησιµεύουν 
στη γνώση του εαυτού του και στη διαµόρφωση της εαυτογνωσίας του. Τις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες που στοχεύουν στο να διευκολύνουν το άτοµο 
στην γνώση του περιβάλλοντός του και διακρίνονται σε: κοινωνικές, 
εκπαιδευτικές, επαγγελµατικές και σε άλλα είδη.  

2.  Όµως οι πληροφορίες µπορεί να έχουν διάφορες µορφές ως προς το υλικό που 
χρησιµοποιείται. Οι κυριότερες µορφές είναι: η έντυπη, η οπτική, η ακουστική, 
η οπτικοακουστική και η ηλεκτρονική. 

 
Α) Ατοµικές πληροφορίες είναι αυτές που αναφέρονται στο ίδιο το άτοµο. Αν οι 
ατοµικές πληροφορίες χρησιµοποιηθούν εποικοδοµητικά, µπορεί να προσφέρουν στο 
άτοµο βοήθεια σε ότι αφορά τα ακόλουθα κυρίως σηµεία:  
-Να κατανοήσει και να αποδεχθεί τον εαυτό του, τις ικανότητές του και τις αδυναµίες 
του, τις αξίες του, τη φιλοσοφία του, τα ενδιαφέροντά του και τις φιλοδοξίες του, τα 
χαρακτηριστικά του γενικά. 
- Να δηµιουργήσει υγιείς σχέσεις µε άλλα άτοµα του περιβάλλοντός του. 
– Να κατανοήσει σε τι διαφέρει από τα άλλα άτοµα της κοινωνικής του οµάδας, και 
να αποδεχθεί τις διαφορές αυτές ως φυσιολογικές. 



 – Να δηµιουργήσει σωστή προσωπικότητα, απαλλαγµένη από συµπλέγµατα και 
άγχος.  
–Να αντιληφθεί προβλήµατα που πιθανώς αντιµετωπίζει, όπως ψυχολογικά, 
κοινωνικά, συναισθηµατικά κ.λ.π.Έτσι, ώστε αφενός να επιδιώξει τρόπους 
αντιµετώπισής τους, και αφετέρου να εννοεί, να δέχεται και διευκολύνει τις 
προσπάθειες που θα κάνουν οι διάφοροι φορείς για να του παράσχουν βοήθεια. 
 
Β)Κοινωνικές πληροφορίες είναι αυτές που αναφέρονται σε κοινωνικές όψεις της 
ζωής. Είναι συµπλήρωµα των ατοµικών, µε τις οποίες σε πολλά σηµεία 
επικαλύπτονται. Αυτές οι πληροφορίες αποσκοπούν στο να διευκολύνουν το άτοµο 
στην προσπάθειά του για επιτυχή κοινωνική συνύπαρξη και προσαρµογή στο 
κοινωνικό του περιβάλλον.  
Το άτοµο βοηθείται ως εξής:  
-Να δηµιουργήσει εποικοδοµητικές διαπροσωπικές και γενικότερες κοινωνικές 
σχέσεις.  
– Να κατανοήσει ότι είναι απαραίτητο να προσαρµόζεται, έστω και στοιχειωδώς, στα 
κοινωνικά σύνολα και να αναζητεί τρόπους που βοηθούν σε αυτό.  
– Να αποδεχθεί και να αναπτύξει οικογενειακούς και κοινωνικούς ρόλους, καθώς και 
να ανταποκριθεί στις οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις, δείχνοντας 
ταυτόχρονα κατανόηση και σεβασµό στους ρόλους, στις υποχρεώσεις και στα 
δικαιώµατα των άλλων.  
– Να διαµορφώσει κοινωνικά παραδεκτές συνήθειες και δεξιότητες και να αναπτύξει 
µορφές συµπεριφοράς, οι οποίες θα το διευκολύνουν στην κοινωνική συµβίωση και 
προσαρµογή.  
– Να επιτύχει στις διαπροσωπικές του σχέσεις. 
_ Να κατανοεί τους άλλους και να τους αποδέχεται έτσι όπως είναι, χωρίς να έχει την 
απαίτηση να προσαρµόζονται οι άλλοι στις δικές του προσδοκίες ή αξιώσεις. 
- Να επιλέγει τις κατάλληλες οµαδικές δραστηριότητες, εκείνες δηλαδή που 
προσιδιάζουν περισσότερο στα δικά του χαρακτηριστικά, στις δικές του επιδιώξεις 
και διαθέσεις.  
– Να µπορεί να συµπεριφέρεται σωστά σαν µέλος µιας µικρής  ή µεγάλης οµάδας, σε 
οποιοδήποτε κοινωνικό σύστηµα και αν ανήκει η οµάδα. 
 – Να χρησιµοποιεί τις εµπειρίες των άλλων για να προσαρµόζει ανάλογα τη δική του 
συµπεριφορά. 
- Να κατανοεί τη δοµή και τη λειτουργία της κοινωνίας µέσα στην οποία βρίσκεται.  
– Να αντιλαµβάνεται και να σέβεται τις σχέσεις µεταξύ µελών και των δυο φύλων και 
να συνάπτει εποικοδοµητικές σχέσεις µε το αντίθετο φύλο, αποφεύγοντας εµπειρίες 
µε δυσάρεστα ατοµικά ή κοινωνικά επακόλουθα. 
 – Να γνωρίσει τις υπηρεσίες στις οποίες µπορεί να καταφεύγει για συµπαράσταση 
όποτε παραστεί ανάγκη.  
– Να αντιµετωπίζει βασικά προβλήµατα που πιθανώς θα προκύψουν από σωµατικές 
του ατέλειες. Να µάθει πώς να φροντίζει την ατοµική του εµφάνιση και τους τρόπους 
συµπεριφοράς του σε ειδικές περιπτώσεις.  
– Να αποκτήσει δεξιότητες που απαιτούνται για να χρησιµοποιεί σωστά και 
εποικοδοµητικά τον ελεύθερο χρόνο του. 
 
Γ)Εκπαιδευτικές πληροφορίες είναι εκείνες που αναφέρονται στις παρούσες ή 
µελλοντικές ευκαιρίες για εκπαίδευση και στις απαραίτητες προυποθέσεις 
 για την εκπαίδευση αυτή. Οι εκπαιδευτικές πληροφορίες µπορεί να αναφέρονται όχι 
σε προυποθέσεις σπουδών στα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, αλλά στις απαιτήσεις 
των επαγγελµάτων σε εκπαιδευτικές εµπειρίες. 



 
∆) Επαγγελµατικές πληροφορίες αναφέρονται σε θέµατα σχετικά µε επαγγέλµατα, µε 
εργασία, µε αγορά εργασίας, µε απασχόληση, µε την επαγγελµατική ζωή… Είναι 
απαραίτητη η γνώση όχι µόνο για να µπορέσει το άτοµο να κάνει σωστή 
επαγγελµατική επιλογή, αλλά στην ουσία για να κάνει και σωστή επιλογή σπουδών.  
Οι επαγγελµατικές πληροφορίες πρέπει να περιέχουν στοιχεία από κύκλους 
ενδιαφέροντος όπως:  
- Στοιχεία εργατικού δυναµικού της χώρας.  
– Επαγγελµατική δοµή της χώρας και κύριες επαγγελµατικές οµάδες µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους.  
– Ταξινόµηση των επαγγελάτων.  
– Προσφορά και ζήτηση σε εργατικό δυναµικό.  
– Εργατική νοµοθεσία.  
– Φύση επαγγελµάτων, προυποθέσεις εργασίας, προοπτικές εξέλιξης, απολαβές, 
κοινωνικό περιβάλλον…. 
.- Μεθοδολογία αναζήτησης εργασίας.  
– Κλίµα που επικρατεί σε κάθε επαγγελµατικό περιβάλλον, συνήθειες, κοινωνικές 
απαιτήσεις.  
– Για εµπειροτέχνες, προυποθέσεις για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος.  
– Μέσα που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος.  
– Πηγές που διευκολύνουν την εγκατάσταση σε κάποιο επάγγελµα.  
– Τρόπους αξιολόγησης της ακρίβειας των προσφεροµένων επαγγελµατικών 
πληροφοριών. 
 
Ε)Θρησκευτικές πληροφορίες, διοικητικές πληροφορίες, αθλητικές πληροφορίες 
κ.λ.π.  

  
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 
  Η λειτουργία περιλαµβάνει τέσσερις κύριες «δραστηριότητες», ενώ καθεµιά από τις 
δραστηριότητες αυτές υλοποιείται µέσω µιας ατέλειωτης σειράς «ενεργειών». 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Συλλογή πληροφοριών, Αξιολόγηση πληροφοριών, Οργάνωση 
πληροφοριών, Παροχή πληροφοριών. 
 Η συλλογή πληροφοριών περιλαµβάνει  ατοµικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές, 
επαγγελµατικές πληροφορίες και άλλα είδη πληροφοριών.  
 Οι εκπαιδευτικοί είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο, να συγκεντρώσουν µεµονωµένα και να 
αξιοποιήσουν όλα αυτά τα είδη πληροφοριών, από όλες τις πηγές, για πολλούς πρακτικούς 
και θεωρητικούς λόγους. Χρειάζεται, συνεπώς, να βοηθηθούν από το Υπουργείο Παιδείας µε 
κάποιον αποτελεσµατικό και ουσιαστικό τρόπο, ιδίως στην οργάνωση και ερµηνεία των 
πληροφοριών, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος ή να µη συγκεντρωθούν καθόλου οι πληροφορίες ή 
να συγκεντρωθούν και να µην αξιοποιηθούν. 
 Η αξιολόγηση των πληροφοριών είναι έργο αναγκαίο, αλλά ταυτόχρονα πολύπλοκο και 
δύσκολο, ιδιαίτερα όταν οι πληροφορίες συλλέγονται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό οπότε 
δεν έχει προηγηθεί κανενός είδους έλεγχος. Για να είναι δυνατή η αξιολόγηση των 
πληροφοριών που φτάνουν στο σχολείο, είναι ανάγκη πρώτα να προσδιοριστούν κάποια 
χαρακτηριστικά τους, τα οποία και θα αποτελέσουν τον άξονα καθορισµού αντίστοιχων 
κριτηρίων αξιολόγησης:  
1. Οι πληροφορίες πρέπει να προέρχονται από αξιόπιστες πηγές.  
2. Να είναι πρόσφατες.Πρέπει να υπάρχει κάποιο αυτοσχέδιο σύστηµα διασταύρωσης 
πληροφοριών.  



3. Να έχουν κύρος. Αυτό σηµαίνει ότι το περιεχόµενό τους πρέπει να είναι απόλυτα ακριβές, 
να µην είναι παραπλανητικό, να µην είναι επηρεασµένο από κανέναν, και να µην αποβλέπει 
στην εξυπηρέτηση άλλων σκοπών παρά στη σωστή πληροφόρηση.  
4. Να έχουν συγκενρωθεί µε αξιόπιστα και έγκυρα µέσα. Αυτό σηµαίνει ότι για τη συλλογή 
των πληροφοριών πρέπει να χρησιµοποιείται έγκυρη και αξιόπιστη µεθοδολογία. 
 5. Να είναι πρακτικά εύχρηστες. Το χαρακτηριστικό αυτό υποδηλώνει τρία πράγµατα. 
Πρώτον, ότι οι πληροφορίες πρέπει να βρίσκονται σε τέτοια µορφή και κατάσταση που να 
είναι εύκολο να χρησιµοποιηθούν µε κανονικές συνθήκες. ∆εύτερον, ότι πρέπει να είναι 
διατυπωµένες σε τέτοια µορφή και επίπεδο, ώστε να είναι κατανοητές από τα άτοµα προς τα 
οποία απευθύνονται. Τρίτον, ότι πρέπει να έχουν τέτοια εµφάνιση, ώστε όχι µόνο να µην 
καταπονούν το άτοµο ή να το αποθαρρύνουν να τις χρησιµοποιήσει, αλλά, αντίθετα, να το 
προκαλούν. 
 6. Να είναι σαφείς και ειδικές και να µην αναφέρονται σε γενικότητες. Ανάλογη είναι η 
σηµασία της ακρίβειας στην Πληροφόρηση. Είναι προτιµότερο να µη δοθούν πληροφορίες, 
παρά να είναι λανθασµένες. 
 Η οργάνωση των πληροφοριών επιτυγχάνεται µε τη συλλογή τους σε κάποιο γραφείο 
του σχολείου και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, µερικοί από τους οποίους είναι ο 
διαθέσιµος χώρος, τα διαθέσιµα µέσα και έπιπλα γραφείου, η πείρα του προσωπικού, ο 
αριθµός των ατόµων που ασχολούνται µε το θέµα, η φύση των λειτουργιών που επιτελεί το 
γραφείο, ο τρόπος µε τον οποίο προσφέρονται οι πληροφορίες, η µορφή που έχει το 
πληροφοριακό υλικό, η ποσότητα των πληροφοριών και άλλοι (Hoppock 1976, Isaacson  and 
Brown 1993, Edwards and Barnes 1977). 
 Οι πληροφορίες έχουν λόγο ύπαρξης µόνο αν δηµιουργηθούν οι κατάλληλες 
προυποθέσεις να µεταφέρονται στους µαθητές έγκαιρα και αποτελεσµατικά. ∆εν έχει 
ιδιαίτερη σηµασία η ποιότητα των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί στο σχολείο, όσο 
έχει η ποσότητα που τελικά φτάνει στους µαθητές.  
 Πληροφορίες είναι οι άµεσα χρησιµοποιήσιµες αναλύσεις και ερµηνείες των 
δεδοµένων. Γι’αυτό νοµίζω ότι έχει ιδιαίτερη σηµασία η επιµονή όχι τόσο στον εθισµό των 
µαθητών στην αναζήτηση πληροφοριών, αλλά και στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους να 
αξιολογούν µόνοι τους τις πληροφορίες. 
 Υπάρχουν δυο κύριοι τρόποι παροχής των πληροφοριών στους µαθητές: ο ατοµικός 
και ο οµαδικός. Με την οµαδική πληροφόρηση παρέχονται σε οµάδες ολόκληρες µαθητών 
πληροφορίες επαγγελµατικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές. Η ατοµική πληροφόρηση είναι η 
παροχή πληροφοριών  σε µενονωµένα άτοµα και είναι εντελώς απαραίτητη όταν πρόκειται 
για συζήτηση ατοµικών στοιχείων των µαθητών . ∆εν είναι δυνατόν να δίνονται δηµόσια 
προσωπικές πληροφορίες. Βασική µέθοδος ατοµικής πληροφόρησης είναι η προσωπική 
συνέντευξη, κατά την οποία ο εκπαιδευτικός παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες στο µαθητή.  
 Μέθοδοι οµαδικής πληροφόρησης υπάρχουν πολλές. Αν πρόκειται για προγράµµατα 
σχολικών δραστηριοτήτων στο σχολείο, ίσως η διδασκαλία πληροφοριών πρέπει να έχει έναν 
ξεχωριστό ρόλο.Η διδασκαλία των πληροφοριών µπορεί να στηρίζεται σε διάφορες βάσεις 
σχολικού προγραµµατισµού. Υπάρχει µια πληθώρα τρόπων , πέρα από τη διδασκαλία, που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη συµπλήρωση της προσπάθειας για µετάδοση 
πληροφοριών στους µαθητές. Αναφέρονται οι σπουδαιότεροι:  

1. Υπάρχει η ευχέρεια οµαδικής επίσκεψης των µαθητών σε διάφορες περιοχές, 
εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, για να βοηθηθούν να αποκτήσουν δική τους προσωπική 
γνώµη σε ότι αφορά το υπό µελέτη θέµα. Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων 
είναι δυνατόν οι µαθητές να έρθουν σε επαφή µε το προσωπικό και να ζητήσουν 
πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν. Αυτές οι επισκέψεις µπορούν να συνδυαστούν 
µε άλλες εκδηλώσεις, όπως µε εκδροµές, οπότε επιτυγχάνεται διπλό κέρδος. 

2. Υπάρχει και η αντίθετη µέθοδος, δηλαδή να προσκαλείται στο σχολείο ένας 
εκπρόσωπος από ένα σχολείο, µια εταιρεία, έναν επαγγελµατικό χώρο και να κάνει 



µια σύντοµη παρουσίαση στην τάξη. Μπορεί επίσης να απαντήσει σε ερωτήσεις 
που τυχόν θα του θέσουν οι µαθητές. Πιστεύουµε ότι σύλλογοι και µενονωµένα 
άτοµα θα ανταποκριθούν πρόθυµα σε τέτοιες προσκλήσεις του σχολείου.(πάντα µε 
την επιφύλαξη ότι ο εκπαιδευτικός θα έχει έρθει σε επαφή µε το συγκεκριµένο 
άτοµο πριν αυτό προσκληθεί στο σχολείο και θα έχει κριθεί κατάλληλο για 
επίσκεψη σε εκπαιδευτικό χώρο) 

3. Η άµεση χρησιµοποίηση από τους µαθητές των πηγών πληροφοριών είναι µια 
δυναµική µέθοδος πληροφόρησης. Αφού σκοπός του σχολείου είναι να µάθουν οι 
µαθητές πώς να µαθαίνουν, τότε πρέπει να εθιστούν στο να παρακολουθούν µόνοι 
τους κα να αξιοποιούν κατάλληλα όλες τις πηγές πληροφοριών . 

4. Ένας καλός και αποτελεµατικός τρόπος εργασίας είναι οι ατοµικές ή οµαδικές 
εργασίες. Οι µαθητές µπορούν, αν παρωθηθούν σωστά, να αναλάβουν να 
διερευνήσουν µόνοι τους µια ή περισσότερες περιοχές ενδιαφέροντος, όπως ένα 
εκπαιδευτικό ίδρυµα, ένα επάγγελµα, την οικονοµική και επαγγελµατική 
κατάσταση µιας γεωγραφικής περιοχής ή το εργατικό δυναµικό µιας πόλης, και να 
παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα των ερευνών τους. 

5. Οι µαθητές µπορούν να δηµιουργήσουν και να αξιοποιήσουν πίνακες 
ανακοινώσεων ή ακόµη και να εκδώσουν σχολική εφηµερίδα ή περιοδικό. 

6. Η χρήση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, αν ετοιµαστούν ή ευρεθούν τα κατάλληλα 
προγράµµατα, είναι ασφαλώς µια άριστη µέθοδος διδασκαλίας. 

7. Οπωσδήποτε βασικό ρόλο στην πληροφόρηση των µαθητών, ιδίως αν συνδυαστεί 
σωστά µε τη διδασκαλία, παίζει η βιβλιοθήκη του σχολείου και η βιβλιοθήκη του 
Προσανατολισµού για αντίστοιχα θέµατα στο γραφείο ΣΕΠ όπου λειτουργεί. Η 
βιβλιοθήκη αυτή, που µπορεί να είναι είτε ανεξάρτητη είτε µέρος της σχολικής 
βιβλιοθήκης, πρέπει να στεγάζει ό,τι πληροφοριακό υλικό υπάρχει, τι πληροφορίες 
περιέχονται, πως ακριβώς µπορεί κανείς να αναζητήσει εκεί τις πληροφορίες που 
τον ενδιαφέρουν. 

 
 

 Η  ΚΡΙΣΗ  ΤΟΥ  ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 
 « Ο πολιτιµός του σχολείου» είναι ένας πλεονασµός αφού το σχολείο είναι ο 
ίδιος ο πολιτισµός. Το σχολείο, µε τη γενικότερη έννοια της παιδείας, είναι αυτό που 
αντανακλά το πολιτιστικό επίπεδο ενός τόπου. Και είναι εποµένως φυσιολογικό, αφού 
ο σηµερινός πολιτισµός διέρχεται µια κρίση αξιών, η κρίση αυτή να µεταγγίζεται και 
στον οργανισµό της σύγχρονης παιδείας. 
 Τα παιδιά µέσα στο σχολείο διδάσκονται κυρίως στοιχεία τεχνικής δεξιότητας. 
Η παράδοση, η πατρίδα, ο ανθρωπισµός έχουν παραχωρήσει τη θέση τους σε άλλα 
ιδανικά περισσότερο χρησιµοθηρικά, ικανά να ικανοποιήσουν κάποιες οικονοµικές 
αναγκαιότητες και µόνο. Η παιδεία µας έγινε «παραγωγική», όµως στην προσπάθειά 
της ν’ακολουθήσει τον ξέφρενο ρυθµό του σύγχρονου καταναλωτισµού, 
«καταναλώθηκε» η ίδια. 
 Το σηµερινό σχολείο ευνοεί την αποστήθιση, την εκµάθηση, όχι όµως και τη 
µάθηση. Στο σηµερινό σχολείο πολύ λίγο καλλιεργείται ο κριτικός στοχασµός, η 
ευαισθησία και η φαντασία του µαθητή, µε αποτέλεσµα αυτός να µετατρέπεται σε ένα 
µονοδιάστατο άτοµο, που εύκολα δέχεται και υποκύπτει στα άλογα µηνύµατα του 
µαζοποιηµένου κόσµου της εποχής µας. ∆ηµιουργούνται, έτσι, άτοµα µε γνώση, 
χωρίς όµως γνώµη, άτοµα που δεν προβληµατίζονται, δεν έχουν πνευµατικές 
ανησυχίες και ενδιαφέροντα και γι’αυτό το λόγο δεν σκέπτονται, δεν κρίνουν, αλλά 
ούτε και θέλουν να κρίνονται. 



 Επιπλέον, ο σύγχρονος εκπαιδευτικός οργανισµός µε τους πολύπλοκους 
µηχανισµούς του, όχι µόνο δεν διδάσκει στους νέους την άµιλλα και τον ευγενή 
ανταγωνισµό, αλλά αντίθετα καλλιεργεί τον άκρατο ανταγωνισµό και το µίσος µεταξύ 
τους. 
 Το εκπαιδευτικό µας σύστηµα φαίνεται ανίκανο να εµφυσήσει στους µαθητές 
την πίστη σε όλα εκείνα τα ανθρώπινα δικαιώµατα, που είναι κατάκτηση της 
ανθρώπινης προσπάθειας ολόκληρων αιώνων, όπως αδυνατεί να εµπνεύσει και την 
πίστη στην κοινότητα των ανθρώπων. 
 Ένα ακόµα τρωτό που θα µπορούσαµε να καταλογίσουµε στη σύγχρονη 
ελληνική παιδεία είναι η αδυναµία της να παρακολουθήσει τις νέες πνευµατικές 
εξελίξεις και κατακτήσεις. Αντί να προπορεύεται της εποχής της, βρίσκεται δεκαετίες 
πίσω. Το σχολείο επιµένει σε γνώσεις που στις πιο ανεπτυγµένες χώρες θεωρούνται 
ήδη ξεπερασµένες. Βέβαια το σχολείο είναι από τη φύση του , ως ένα βαθµό, θεσµός 
συντήρησης. ∆ιδάσκει στους νέους κυρίως το παλιό, αυτό που έχει ήδη καθιερωθεί, 
και λιγότερο το νέο, που δεν έχει ακόµη επιβληθεί.  
 Ο σηµαντικότερος όµως παράγοντας ολόκληρου του εκπαιδευτικού 
συστήµατος είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, ο δάσκαλος, ο καθηγητής. Ο εκπαιδευτικός 
είναι αυτός που θα έλθει σε επαφή µε τους µαθητές, αυτός που θα εφαρµόσει το 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα και γι’αυτό από αυτόν εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό η 
επιτυχία ή η αποτυχία του. 
 ∆υστυχώς, όµως, ο εκπαιδευτικός έχει περιοριστεί σήµερα στον άχαρο ρόλο 
του απλού µεταδότη γνώσεων. Καθώς το σύστηµα µεταφέρθηκε από τη βιοµηχανική 
παραγωγή στην παιδεία, ο καθηγητής µετατράπηκε σταδιακά σ’ένα απλό εξάρτηµα 
ενός πολύπλευρου µηχανισµού παραγωγής µαθητών. 
 Η κρισιµότητα, όµως της σηµερινής κατάστασης απαιτεί από τον καθηγητή να 
συνειδητοποιήσει, επιτέλους, πως πάνω απ’όλα είναι παιδαγωγός. Πρέπει να 
καταλάβει το σύνθετο κοινωνικό του ρόλο, να παραβεί για λίγο το αυστηρό διδακτικό 
πρόγραµµα, να κατεβεί από την έδρα του και να γίνει «κοινωνός» µε τους µαθητές 
του. Πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, να εγκαταλείψει την «από καθ’έδρας» 
διδασκαλία και να αναπτύξει το διάλογο µε τους µαθητές, ένα διάλογο που θα 
αποκλείει το µονόλογο και θα εµπεριέχει τον αντίλογο. Κυρίως, όµως, πρέπει να 
εγκαταλείψει τη νοοτροπία του υπαλλήλου και να λειτουργεί παράλληλα µε το 
µαθητή. 
 Έργο του εκπαιδευτικού είναι να φέρει το µαθητή σ’ένα σηµείο που να µη  
χρειάζεται πια τη βοήθειά του. Αλλά αυτό απαιτεί να έχει ευρυχωρία ψυχής, 
πληρότητα πνεύµατος και θάρρος, που θα του επιτρέψουν να αναιρέσει τον ίδιο τον 
εαυτό του και να πει, όπως περίπου και ο Πλάτων: «Μια ήττα δέχοµαι, την ήττα από 
τους µαθητές µου». Θα πρέπει να έχει επίσης γνώση και ευθύνη, αγάπη και στοργή, 
αλλά κυρίως την ικανότητα να προβάλλει τον εαυτό του ως πρότυπο, γιατί δεν πρέπει 
να ξεχνάµε πως ο δάσκαλος αποτελεί µετά τους γονείς το κυριότερο πρότυπο για το 
παιδί. Θα πρέπει, τέλος, να στηρίζει τους µαθητές του , να βρίσκεται δίπλα τους, να 
τους υποστηρίζει σε κάθε δύσκολη στιγµή τους, να τους συµβουλεύει µε πνεύµα 
καθαρό, απαλλαγµένο  από υστεροβουλίες και ιδιαίτερα φιλική συµπεριφορά.  
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Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού στο Σύγχρονο Σχολείο 
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Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 
 

Στην ιστορική διαδροµή της Παιδαγωγικής, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που 
συνθέτουν το ρόλο του εκπαιδευτικού και την προσωπικότητά του, έχουν εκφραστεί 
διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις. Οι θεωρητικές αυτές προσεγγίσεις είχαν ως αφετηρία 
διάφορα παιδαγωγικά, φιλοσοφικά και θρησκευτικά ρεύµατα της εποχής. Οι 
δεοντολογικές αντιλήψεις θέλουν τον εκπαιδευτικό µια σφαιρική προσωπικότητα, που θα 
διακρίνεται από παιδαγωγικές ικανότητες και θα αγαπά τους µαθητές του. Παράλληλα, ο 
εκπαιδευτικός, κάτοχος της σοφίας και της γνώσης, «πρέπει» να προσφέρει στους µαθητές 
την ίδια τη γνώση (Παπάς Α.Ε., 1994:243) και τις αιώνιες αξίες. Στο παραδοσιακό 
σχολείο, που διακρινόταν από δοµές έµφορτες αυταρχισµού, ο εκπαιδευτικός είχε το ρόλο 
του µεταδότη, του µεταλαµπαδευτή της γνώσης και των αξιών, του σµιλευτή και 
πυρπολητή ψυχών, του δαδούχου, του παντογνώστη, του πάνσοφου και της κινητής 
εγκυκλοπαίδειας (Παπάς Α.Ε., 1994:243 & 1997:43-44).  

Πριν κάνουµε λόγο για το ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, χρήσιµο θα 
ήταν να αποσαφηνίσουµε την έννοια «ρόλος». Με την έννοια «ρόλος» εννοούµε το σύνολο 
των προσδοκιών και της αναµενόµενης συµπεριφοράς ενός ατόµου, το οποίο κατέχει µια θέση 
µέσα σε µια οµάδα. 

Ο εκπαιδευτικός αποτελεί µέλος του σχολείου, ενός δηλαδή οργανωµένου κοινωνικού 
συνόλου. Ως µέλος του συνόλου υπόκειται σε συγκεκριµένες υποχρεώσεις και καλείται να 
διαδραµατίσει έναν ανάλογο ρόλο µε συγκεκριµένες απαιτήσεις. Έτσι, δεν µπορούµε να 
νοήσουµε το ρόλο του εκπαιδευτικού αποσπασµένο από το κοινωνικό-πολιτισµικό πλαίσιο, 
µέσα στο οποίο πραγµατώνεται. 

Αναφερόµενοι στο ρόλο του εκπαιδευτικού, µπορούµε να πούµε ότι αυτός 
προσδιορίζεται από τις συνειδητές ή ασυνείδητες προσδοκίες και απαιτήσεις όλων των 
κοινωνικών οµάδων  και φορέων που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε το σχολείο. Οι 
κοινωνικές αυτές οµάδες (µαθητές, γονείς, σύλλογοι - κυρίως κοινωνικοπολιτιστικοί - κοινή 
γνώµη, συνδικαλισµός, διοίκηση, πολιτεία, κ.λπ.) εξελίσσονται και µεταβάλλονται, µε 
αποτέλεσµα να µεταβάλλεται και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
προσδιορίζεται ακόµη από την επιστηµονική του κατάρτιση, από το νόηµα και τη βαρύτητα 
που ο ίδιος δίνει στο ρόλο του καθώς και από την ίδια τη σχολική πραγµατικότητα στα 
πλαίσια της οποίας υλοποιείται ο ρόλος αυτός. (Ντούσκας Ν. Θ., 2005:95). 

Η κοινωνία, ωστόσο, µεταβάλλεται και µαζί της µεταβάλλεται και το σχολείο. Αυτές οι 
µεταβολές αντανακλώνται αναγκαστικά και στο ρόλο του εκπαιδευτικού. Οι 
κοινωνικοπολιτισµικές αλλαγές, η εξέλιξη της τεχνολογίας (Κοινωνία της Πληροφορίας) και 
η ταχύτητα διακίνησης των πληροφοριών, σε συνδυασµό µε τη συνεχή αύξηση της γνώσης, 
διαµόρφωσαν µια άλλη αντίληψη για το ρόλο αλλά και το έργο του εκπαιδευτικού, η οποία 
ενισχύεται και µε τη θεώρηση του εκπαιδευτικού έργου ως κοινωνικού ρόλου. Όµως, οι 
όποιες αλλαγές και αντιλήψεις, δεν ήταν ικανές να καταστήσουν τον εκπαιδευτικό ανενεργό 
µέσα στη σχολική αίθουσα. 

Οι όροι σχολείο και µάθηση δε νοούνται χωρίς να λάβουµε υπόψη τον εµπλεκόµενο 



ρόλο του εκπαιδευτικού. Η µάθηση δε δύναται να επιτευχθεί χωρίς την παρουσία του 
εκπαιδευτικού µέσα στην τάξη, όσο κι αν εξελίσσεται η τεχνολογία, όσο και αν 
διατυπώνονται νέες θεωρίες και αν εφαρµόζονται νέες µέθοδοι διδασκαλίας. Ο πιο βασικός 
και δυναµικός παράγοντας είναι ο ενθουσιώδης εκπαιδευτικός, ο οποίος µε την επιστηµονική 
του συγκρότηση, το πάθος και το µεράκι του ενηµερώνεται και αξιολογεί δυναµικά τα νέα 
δεδοµένα και υιοθετεί τρόπους πρακτικής εφαρµογής τους, προκειµένου να επηρεάσει θετικά 
όχι µόνο τη µάθηση και αγωγή του µαθητή, αλλά και τη µελλοντική του εξέλιξη και πορεία. 

Πριν αναφερθούµε αναλυτικότερα στο ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, 
κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούµε στις γνωστές λειτουργίες που επιτελεί το σηµερινό 
σχολείο, ως κοινωνικός και παιδαγωγικός οργανισµός (Κωνσταντίνου Χ., 1994:30). Σύµφωνα 
µε τον κ. Χ. Κωνσταντίνου, το σχολείο επιτελεί µια ιδεολογική-κοινωνικοποιητική 
λειτουργία, µεταβιβάζοντας κυρίαρχα κανονιστικά-πολιτισµικά στοιχεία στους µαθητές, όπως 
τρόπους σκέψης και βασικούς προσανατολισµούς, καθώς επίσης και αντίστοιχα πρότυπα, 
κίνητρα και αντιλήψεις περί δικαίου και ηθικής. Επίσης, επιτελεί µία τεχνική-µαθησιακή 
λειτουργία, µεταβιβάζοντας πολιτισµικά-τεχνικά στοιχεία στους µαθητές, όπως τη γραφή, την 
ανάγνωση, την αριθµητική, κ.α. προκειµένου να καταστούν ικανοί για ενεργή συµµετοχή 
στους διάφορους τοµείς της κοινωνικής ζωής. Τρίτη λειτουργία που επιτελεί το σχολείο είναι 
η επιλεκτική, αποδίδοντας στους µαθητές την κοινωνική θέση, δηλαδή προεπιλέγοντας 
µαθητές για συγκεκριµένες θέσεις της κοινωνικής ιεραρχίας, σύµφωνα µε τους τίτλους 
σπουδών και προκαθορίζοντας την αντίστοιχη ενσωµάτωσή τους στην κοινωνία µέσω του 
καθορισµού των ευκαιριών στη ζωή (αναπαραγωγή της κοινωνικής δοµής). Τέλος, το σχολείο 
επιτελεί µια κουστωδιακή λειτουργία, απελευθερώνοντας τους γονείς από τον παιδαγωγικό 
ρόλο τους, µε αποτέλεσµα την περιοδική αποδέσµευση διαθέσιµης εργατικής δύναµης 
(κοινωνική πρόνοια). 

Με βάση τις κοινωνικές λειτουργίες του σχολείου, στις οποίες πρωταγωνιστικό ρόλο 
παίζει ο εκπαιδευτικός, διαµορφώνονται και οι αντίστοιχοι ρόλοι. Καλείται, δηλαδή, ο  
εκπαιδευτικός να παίξει αντίστοιχα το ρόλο του παιδαγωγού, του εκπαιδευτικού, του 
αξιολογητή και του φύλακα. Στη βιβλιογραφία τον συναντάµε ως σύµβουλο, ανανεωτή, 
λειτουργό, ψυχοπλάστη, κ.λπ. Σ’ αυτούς τους ρόλους προστίθεται και εκείνος του δηµοσίου 
υπάλληλου, τον οποίο αποκτά µε το διορισµό του. 

Παρατηρούµε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολυσύνθετος και πολυδιάστατος. 
Θα λέγαµε ότι ο εκπαιδευτικός είναι πολυρολικός, καθώς καλείται να επιτελέσει ταυτόχρονα 
πολλούς επιµέρους ρόλους. Πολλές φορές τυχαίνει αυτοί οι ρόλοι να έρχονται σε αντίθεση 
µεταξύ τους και τότε δηµιουργούνται συγκρούσεις ή έχουµε σύγχυση ρόλων, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση που ο εκπαιδευτικός δεν είναι επαρκώς προετοιµασµένος να αντιµετωπίσει µια 
τέτοια κατάσταση. Παρατηρούµε ότι, στην εκπλήρωση του ρόλου του ο εκπαιδευτικός, 
συναντά δυσκολίες και διλήµµατα καθώς υπάρχουν συνειδητές και ασυνείδητες προσδοκίες 
από διάφορες κοινωνικές οµάδες, συµπεριλαµβανοµένων και των απαιτήσεων της επίσηµης 
Πολιτείας (εγκύκλιοι, αναλυτικό πρόγραµµα κ.λπ.). 

Επιγραµµατικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι ένας εκπαιδευτικός, για να επιτύχει στην 
πολυρολική του αποστολή, οφείλει να έχει συναίσθηση του ρόλου και του έργου του, να 
αγαπά το επάγγελµά του, να είναι επιστηµονικά καταρτισµένος (να κατέχει δηλαδή γνώσεις 
από διάφορα επιστηµονικά πεδία, π.χ. Παιδαγωγική - ∆ιδακτική, Εξελικτική Ψυχολογία, 
Κοινωνική Ψυχολογία, Ψυχολογία συµπεριφοράς, κ.λπ.) και κυρίως να σέβεται την 
προσωπικότητα του κάθε παιδιού. (Ντούσκας Ν. Θ., 2005:97). ∆ηλαδή, ο τρόπος µε τον οποίο 
ο εκπαιδευτικός θα αντιµετωπίσει όλες εκείνες τις υποχρεώσεις, οι οποίες είναι απόρροια του 
ρόλου του, εξαρτάται από το πώς ο ίδιος αντιλαµβάνεται το ρόλο του, τον εαυτό του και τη 



λειτουργία του σχολείου ως κοινωνικού οργανισµού. Η εκπλήρωση του ρόλου του 
εκπαιδευτικού εξαρτάται από τη διαµόρφωση του ‘παιδαγωγικού αυτό-ρόλου’ µέσα σε 
συγκεκριµένες χωροχρονικές περιστάσεις. (Κωνσταντίνου Χ., 1994:72-75). 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού δέχεται διάφορες επιρροές, τόσο σε µακρο-επίπεδο όσο και 
σε µικρο-επίπεδο (Κωνσταντίνου Χ., 1994:113): 

 

Μακρο-επίπεδο

Κοινή Γνώµη 
(ΜΜΕ) 

Κοινωνικές 
απαιτήσεις, 
προσδοκίες 
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εκπαιδευτικός
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Μικρο-επίπεδο

Επιστήµες 
Αγωγής 

Ιστορικές και 
κοινωνικο-
πολιτισµικές 
συνθήκες 

Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι η 
ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών, η ευγένεια, η υποµονή και η επιµονή, η καταδεχτικότητα, η 
ειλικρίνεια, η αντικειµενικότητα, η κοινωνικότητα, η δικαιοσύνη, η αισιοδοξία, ο 
ενθουσιασµός, το κέφι, το χιούµορ και κυρίως ο σεβασµός στα δικαιώµατα του παιδιού και 
γενικότερα η αγάπη προς το παιδί. Οφείλει, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός να αποτελεί 
ολοκληρωµένη προσωπικότητα, καθώς δεν προσφέρει απλά γνώσεις και µάθηση, αλλά δια-
µορφώνει την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα των µαθητών. Με τα χαρακτηριστικά αυτά 
επιχειρήθηκε η σκιαγράφηση της εικόνας του «ιδανικού» εκπαιδευτικού, στην οποία θα 
πρέπει να αποσκοπεί κάθε εκπαιδευτικός, στα πλαίσια των δυνατοτήτων, των δυνάµεών του 
και της προσωπικότητάς του. 

Εκείνο που η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί επιπλέον από τον εκπαιδευτικό είναι να είναι 
«ανανεωτής», να έχει δηλαδή συνεχή ενηµέρωση στις νέες εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα 
τόσο σε ψυχολογικό, παιδαγωγικό, κοινωνικο-πολιτισµικό επίπεδο, όσο και σε τεχνολογικό 
και κυρίως να διαθέτει ευστροφία, ευελιξία και ικανότητα προσαρµογής σε νέους ρόλους. 

Το ερώτηµα που τίθεται είναι µε ποιο τρόπο ο εκπαιδευτικός θα δώσει θετική 
κατεύθυνση σε όλους τους παράγοντες που αναφέρθηκαν, ώστε να δηµιουργηθούν ευνοϊκές 
συνθήκες για δηµιουργική και ουσιαστική µάθηση που είναι και το επιδιωκόµενο. 

Όσες γνώσεις κι αν διαθέτει ο εκπαιδευτικός, η προετοιµασία πριν µπει στην τάξη 
αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της διδακτικής πράξης. Οφείλει, λοιπόν, να προετοιµάζεται 
πολύπλευρα προκειµένου να παρουσιάσει τη νέα γνώση, να ενισχύσει την εκµάθησή της και 
να καλλιεργήσει τις ικανότητες και τις δεξιότητες των µαθητών του. Η προετοιµασία αυτή 
καθίσταται αναγκαία και πραγµατοποιείται µε τη συνεχή επιστηµονική ενηµέρωση και την 



κατάκτηση του διδακτικού αντικειµένου (νέα γνώση) που θα τον απασχολήσει στα πλαίσια 
της διδακτικής πράξης. Παράλληλα, οφείλει να λάβει υπόψη τόσο το µαθησιακό επίπεδο όσο 
και τους ρυθµούς και το προσωπικό στυλ µάθησης του κάθε µαθητή της τάξης του. Μετά την 
επιστηµονική προσέγγιση και των δύο πλευρών (νέα γνώση - µαθητές), θα προσπαθήσει να 
βρει τρόπο που το µορφωτικό αντικείµενο θα αποτελέσει αντικείµενο απορίας και 
ενδιαφέροντος (πρόβληµα) στους µαθητές και θα τους συναρπάσει για να ασχοληθούν µαζί 
του. 

Συγχρόνως, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσανατολίσει τους µαθητές στο στόχο (ή 
στους στόχους) της διδακτικής ενότητας. ∆εν αρκεί να γνωρίζει µόνο ο ίδιος το στόχο της 
εκάστοτε ενότητας, είναι απαραίτητο να έχει προσανατολιστεί σ’ αυτόν και ο µαθητής, διότι ο 
µαθητής είναι εκείνος ο οποίος καλείται να πετύχει αυτόν το στόχο και η τυχόν επιτυχία ή 
αποτυχία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό και από τις δικές του προσπάθειες και δυνάµεις. 

Επίσης, ο εκπαιδευτικός κατά την προετοιµασία (προγραµµατισµό) της διδασκαλίας, θα 
πρέπει να λάβει υπόψη του τη διάρκεια της διδακτικής ώρας (οργανικότητα σχολείου), τα 
εποπτικά µέσα που µπορεί να έχει στη διάθεσή του, τις αρχές που διέπουν τη διδασκαλία (που 
πρέπει µε ευλάβεια να εφαρµόσει), καθώς και τη σχέση του αντικειµένου µε τις καθηµερινές 
εµπειρίες και το υπόβαθρο των µαθητών (νέφος - Αθήνα, κτηνοτροφία - ύπαιθρος, κ.λπ.). 

Είναι βέβαιο ότι ο εκπαιδευτικός θα προσπαθήσει να βρει τρόπους, ώστε να φέρει σε 
επαφή το µορφωτικό αντικείµενο µε τους µαθητές, υπερνικώντας τις διάφορες δυσκολίες, είτε 
µε ανάλυση του αντικειµένου (αν οι δυσκολίες προέρχονται απ' αυτό), είτε ενισχύοντας και 
ενθαρρύνοντας τους µαθητές. Αυτή η «συνάντηση» µορφωτικού αντικειµένου - µαθητών 
είναι νοερή, γιατί η πραγµατική «συνάντηση» λαµβάνει χώρα µέσα στην τάξη κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας. Είναι όµως απαραίτητη αυτή η προετοιµασία για να µπορεί ο 
εκπαιδευτικός να έχει εναλλακτικές λύσεις στην πραγµατική «συνάντηση». 

Όταν ο εκπαιδευτικός έχει ένα σωστά οργανωµένο σχέδιο διδασκαλίας, έχοντας λάβει 
σοβαρά υπόψη όσα αναφέρθηκαν, τότε κινείται µε περισσότερη βεβαιότητα και άνεση κατά 
τη διάρκειά της, είναι περισσότερος ευέλικτος και αποφασιστικός, µε αποτέλεσµα αφενός να 
ενισχύει τους µαθητές και αφετέρου να αναλύει το αντικείµενο. Έχει την ευχέρεια να 
εφαρµόζει µε σεβασµό τις βασικές ψυχοπαιδαγωγικές αρχές της διδασκαλίας και κυρίως 
διακρίνεται για τη σιγουριά και την αυτοπεποίθησή του. «Οι µαθητές αντιλαµβάνονται και 
διαισθάνονται τη σιγουριά του εκπαιδευτικού και ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους ότι µε τη 
βοήθειά του και καθοδήγησή του, θα υπερνικήσουν τις δυσχέρειες και θα φτάσουν στο στόχο 
της διδασκαλίας που έχουν πια κάνει δικό τους στόχο µάθησης» (Γιαννούλης Ν., 1980:220). 

Όταν γίνεται λόγος για προετοιµασία, ασφαλώς αναφερόµαστε σε έναν ευέλικτο 
σχεδιασµό, σε ένα συµβουλευτικό πιλοτικό σχέδιο πάνω στο οποίο είναι δυνατές 
τροποποιήσεις και αλλαγές, χωρίς ωστόσο να αποµακρυνόµαστε από τον επιδιωκόµενο στόχο. 
Κανένας, βέβαια, δεν µπορεί να ισχυριστεί πιστή εφαρµογή κάποιου σχεδίου, γιατί η 
διδασκαλία είναι µία και µοναδική. Ποτέ δεν επαναλαµβάνεται η ίδια διδασκαλία, πολύ πε-
ρισσότερο δεν µπορεί να εκτελεστεί µε την κάθε λεπτοµέρεια που προγραµµατίστηκε. Κάθε 
διδασκαλία αποτελεί προσωπικό δηµιούργηµα του κάθε εκπαιδευτικού, µιας συγκεκριµένης 
ηµέρας και ώρας, µε µια συγκεκριµένη ύλη, σε συνεργασία µε συγκεκριµένους µαθητές, µε 
συγκεκριµένο στόχο και κυρίως κάτω από ορισµένο ψυχολογικό κλίµα (παιδαγωγική 
ατµόσφαιρα) που είναι αδύνατον να επαναληφθεί. (Ντούσκας Ν. Θ., 2005:99-100). 

Όσο απαραίτητο είναι ο εκπαιδευτικός να προετοιµάζεται καθηµερινά, άλλο τόσο 
αναγκαίο είναι στην αρχή κάθε διδακτικού έτους να ασχοληθεί µε τον ετήσιο 



προγραµµατισµό της ύλης. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός, αφού λάβει υπόψη του τους µαθητές, 
την υλικοτεχνική υποδοµή, τα καινοτόµα προγράµµατα και τις ιδιαιτερότητες του σχολείου 
(µονοθέσιο - πολυθέσιο, χωριό - πόλη, βάρδιες κ.λπ.), καθώς και απρόβλεπτες καταστάσεις, 
οφείλει να κάνει ένα σωστό προγραµµατισµό της ύλης, ανάλογα µε τις διδακτικές ώρες κάθε 
µαθήµατος. Μέσα σ’ αυτόν τον ετήσιο προγραµµατισµό θα εντάξει και τους µικρότερης 
διάρκειας προγραµµατισµούς (µηνιαίους - τριµηνιαίους - εξαµηνιαίους). Ο προγραµµατισµός 
αυτός είναι αυτονόητο ότι αφήνει δυνατότητες για τροποποιήσεις και ταυτόχρονα θα είναι πιο 
χρήσιµος αν γίνεται σε συνεργασία µε τους µαθητές ή έστω εν γνώσει τους, προκειµένου να 
τον δεχθούν και να τον υιοθετήσουν. Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν από µέρους του 
εκπαιδευτικού επαρκή επιστηµονική κατάρτιση, ειδίκευση, όρεξη και θέληση καθώς αυτά θα 
του επιτρέψουν τη συµµετοχή του στη σύνταξη ή την αναµόρφωση του κάθε 
προγραµµατισµού. 

Παρατηρείται ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, δεν περιορίζεται 
στην απλή µετάδοση της γνώσης αλλά, µε αφετηρία τα συγκεκριµένα προβλήµατα των 
µαθητών, γίνεται ρόλος συµβουλευτικός, συνεργατικός, παρωθητικός στην 
κοινωνικογνωστική περιπέτεια των µαθητών. (Παπάς Α.Ε., 1994:262-267. Κοσσυβάκη Φ., 
1997:263-264). 

Όταν γίνεται λόγος για τον παρωθητικό ρόλο του εκπαιδευτικού, αναφερόµαστε στην 
ανεύρεση παρωθητικών στρατηγικών που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη όλων των 
δυνατοτήτων των µαθητών στο µέγιστο βαθµό. Ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος που καλείται να 
προσαρµόσει τα περιεχόµενα της µάθησης στις ιδιαίτερες ανάγκες της τάξης και στα 
ενδιαφέροντα των µαθητών. Αν λάβουµε υπόψη ότι τα περισσότερα από τα γνωστικά 
αντικείµενα που περιέχονται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, δυσκολεύονται ή αδυνατούν να 
προσελκύσουν το ενδιαφέρον των µαθητών και έτσι τους αποθαρρύνουν στην ενεργητική 
τους συµµετοχή στη µαθησιακή διαδικασία, τότε, στο σηµείο αυτό ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 
να εµπλουτίσει τα περιεχόµενα της µάθησης µε την επαρκή επιστηµονική του κατάρτιση και 
µε την ελευθερία που του παρέχουν τα καινοτόµα προγράµµατα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα 
διδακτικά αντικείµενα µπορούν να γίνουν περισσότερο γοητευτικά και χρήσιµα στους 
µαθητές. Σηµαντικούς παράγοντες για τη δηµιουργία παρώθησης εκ µέρους του 
εκπαιδευτικού αποτελούν η γενικότερη συγκρότηση της συµπεριφοράς του, η δηµιουργία 
συνθηκών για ανάπτυξη θετικής αυτοαντίληψης, η ενθάρρυνση των µαθητών καθώς επίσης 
και ο αµοιβαίος σεβασµός και η αναγνώριση του άλλου ως ξεχωριστής οντότητας.  

Σηµαντικό, επίσης, παράγοντα τόσο για τη δηµιουργία παρώθησης όσο και για µια 
αποτελεσµατική µάθηση, αποτελεί η παιδαγωγική ατµόσφαιρα της σχολικής τάξης και του 
σχολείου γενικότερα. 

Ο εκπαιδευτικός είναι η συνισταµένη όλων των παραγόντων, ο κύριος υπεύθυνος, για τη 
δηµιουργία της ευνοϊκής σχολικής ατµόσφαιρας µέσα στην οποία θα ζήσουν, θα κινηθούν, θα 
εργαστούν, θα συνεργαστούν, θα µορφωθούν και θα κοινωνικοποιηθούν οι µαθητές. Αυτός µε 
την ωριµότητα, την επιστηµονική κατάρτιση, την ευστροφία, την ευελιξία, την εκτίµηση, την 
κατανόηση, την αγάπη γι’ αυτό που κάνει και την ολοκληρωµένη προσωπικότητά του θα 
µπορέσει να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες προϋποθέσεις και να δηµιουργήσει νέες, ώστε να 
διαµορφώσει άριστο νοητικό και συναισθηµατικό περιβάλλον, µια ιδανική και δηµιουργική 
παιδαγωγική ατµόσφαιρα. (Ντούσκας Ν. Θ., 2005:101). 

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να γνωρίζει και να αποδέχεται την ανοµοιογένεια της τάξης. 
Οφείλει να γνωρίζει καλά ότι κάθε µαθητής θέλει ιδιαίτερη µεταχείριση, γιατί έχει τη δική του 
προσωπικότητα. Μια προσωπικότητα (ειδικά των µαθητών των µικρότερων τάξεων) που τελεί 



υπό διαµόρφωση και η οποία ταλανίζεται καθώς περνά από το οικογενειακό στο σχολικό 
περιβάλλον. Ο µαθητής των µικρών τάξεων, για να µεταβεί οµαλά από το οικογενειακό στο 
σχολικό περιβάλλον, έχει ανάγκη της βοήθειας του εκπαιδευτικού, προκειµένου να µη βρεθεί 
µπροστά σε συγκρούσεις στην προσπάθεια προσαρµογής του. Η οµαλή προσαρµογή του 
µαθητή στην τάξη, θα τον απελευθερώσει από φόβους, συναισθήµατα ανασφάλειας, αγωνίες 
και άλλα συµπτώµατα. Η προσαρµογή προς τους συµµαθητές θα τον βοηθήσει στη 
συνεργασία (να δώσει και να πάρει). Τέλος, η προσαρµογή προς τις περιστάσεις θα έχει ως 
αποτέλεσµα να µπορέσει να αντιµετωπίσει τις αντιξοότητες και τις ευχάριστες όψεις της ζωής 
µε σύνεση, χωρίς ακρότητες και υπερβάσεις (Πετρουλάκης Ν., 1981:407). Οι µαθητές που 
προσαρµόζονται οµαλά, δηµιουργούν ένα ευχάριστο και άνετο περιβάλλον, το οποίο δίνει 
θετική ενίσχυση στη µάθηση και την αγωγή. 

Πέρα από την οµαλή προσαρµογή των µαθητών στο σχολικό περιβάλλον και την 
παροχή γνώσεων, ο εκπαιδευτικός οφείλει να αναπτύξει αρχές και αρετές, όπως είναι για 
παράδειγµα η συνεργασία, η οµαδικότητα, η αλληλεγγύη, η αυτοπειθαρχία, η υπευθυνότητα, 
κ.λπ. και να καταπολεµήσει τον ατοµικισµό και τον αθέµιτο ανταγωνισµό. Ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού στο σηµείο αυτό είναι βοηθητικός. Αναγνωρίζει το µαθητή ως ισότιµο  εταίρο 
της παιδαγωγικής συνάντησης και ως µια κοινωνική οντότητα. Στέκεται πάντα δίπλα στο 
µαθητή απορρίπτοντας οποιαδήποτε µορφή εξουσίας, παρέχοντας κατ’ αυτό τον τρόπο 
ουσιαστική βοήθεια στον τελευταίο. Παράλληλα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι 
συµβουλευτικός, καθώς προσπαθεί να αφυπνίσει όλες τις δηµιουργικές δυνάµεις των 
µαθητών, και ταυτόχρονα συνεργασιακός, αφού όντας πάντα κοντά στους µαθητές του, τους 
στηρίζει και µαζί µε αυτούς αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας σε δηµοκρατικό κλίµα για την 
αντιµετώπιση προβληµάτων της σχολικής ζωής, ενθαρρύνει τη διαθεµατική συνεργασία και 
υιοθετεί µορφές οµαδικής εργασίας. (Τριλιανός Α., 1991:39-44). 

 Η δυναµική των οµάδων οδηγεί στην πειθαρχηµένη ελευθερία και στον ελεύθερο 
διάλογο. Η δηµιουργία των οµάδων προϋποθέτει ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει τις φιλικές ή µη 
σχέσεις των µαθητών καθώς και τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, 
οι διαπροσωπικές σχέσεις των µαθητών να γίνονται αντικείµενο συστηµατικής µελέτης από 
τον εκπαιδευτικό. Σε αυτό θα βοηθηθεί ο εκπαιδευτικός και από το κοινωνιόγραµµα της 
τάξης. 

∆εν είναι µόνο η συγκρότηση των οµάδων που παίζει ρόλο στην ατµόσφαιρα της τάξης, 
αλλά και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός µε τις ενέργειές του. «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι 
συντονιστικός, διευκολυντικός. Ενηµερώνει τους µαθητές για τους στόχους της διδασκαλίας, 
βοηθάει στην οργάνωση του χώρου και των επίπλων, αναθέτει ρόλους στους µαθητές, 
προτείνει πηγές πληροφόρησης, καθορίζει τα κριτήρια και τον τρόπο αξιολόγησης της 
σχολικής εργασίας, παρακολουθεί την εργασία των οµάδων και προσφέρει την απαραίτητη 
βοήθεια, αν χρειαστεί. Ο εκπαιδευτικός δεν µεταδίδει έτοιµες γνώσεις, γίνεται συνερευνητής 
και συνεργάτης. Προσπαθεί να δηµιουργήσει ένα κλίµα συνεργασίας, ενθάρρυνσης, αυ-
τενέργειας και ένα πνεύµα ατοµικής ευθύνης για το κοινό καλό». (Θειακούλης Γ., 1994: 63). 

Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διακρίνεται από ευελιξία και 
δηµιουργικότητα και να διαµορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες που καλλιεργούν και 
αναπτύσσουν τη δηµιουργική σκέψη των µαθητών. Όταν αποτιµά τις προτάσεις των µαθητών 
του θα πρέπει να τους ενθαρρύνει ώστε να προτείνουν λύσεις και να διατυπώνουν απόψεις 
διαφορετικές από τις συµβατικές. ∆ηλαδή, ακόµα και αν έχουν διατυπώσει µια «ελλιπή-
ανεπαρκή» πρόταση, ο εκπαιδευτικός, χωρίς να κρίνει, επαινεί για την αξιόλογη προσπάθεια 
και δικαιολογεί τις όποιες ανεπάρκειες της πρότασης. Ο εκπαιδευτικός στον τοµέα της 
αξιολόγησης οφείλει να δίνει όλο το βάρος στην παιδαγωγική αξιολόγηση και να αγωνίζεται, 



ώστε να εκλείψει ή τουλάχιστον να περιοριστεί το εξεταστικό - βαθµολογικό - επιλεκτικό 
σύστηµα που έχει καθιερωθεί. Κατά το διάστηµα, όµως, που υπάρχει αυτό το σύστηµα πρέπει 
κατά την αξιολόγηση του µαθητή να είναι αντικειµενικός και δίκαιος (όχι µόνο να µην αδικεί, 
αλλά να µην αφήνει ούτε υπόνοια αδικίας). Στα πλαίσια της συζήτησης για την ανάπτυξη της 
δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, πρέπει να προβλεφθεί και η επανεξέταση-
επαναξιολόγηση της λύσης που είχε προταθεί, µε σκοπό ο ίδιος ο µαθητής µε την κριτική του 
ικανότητα να επαληθεύσει αν λειτουργεί ή όχι η λύση που είχε προτείνει. (Τριλιανός Α., 
1991:36-39). Τα παραπάνω, µπορούµε να πούµε ότι αποτελούν χαρακτηριστικά του 
δηµιουργικού ρόλου του εκπαιδευτικού. 

Ο δηµιουργικός εκπαιδευτικός, λοιπόν, παρέχει τις κατάλληλες ευκαιρίες στους µαθητές 
του για ανάληψη πρωτοβουλιών, διαµορφώνει κλίµα ελευθερίας µέσα στην τάξη, προτείνει τη 
διερεύνηση προβληµάτων από πολλές πλευρές, διακρίνεται για την ευστοχία των ερωτήσεών 
του και έχει αίσθηση του χιούµορ, χωρίς όµως να το χρησιµοποιεί σε βάρος των µαθητών του. 

Σηµαντικό, επίσης, στοιχείο για τη διαµόρφωση ευνοϊκών συνθηκών µάθησης 
αποτελούν οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παίρνει ο εκπαιδευτικός από µια σταθερή, 
ειλικρινή και ουσιαστική συνεργασία σχολείου - οικογένειας. 

Τα στοιχεία και τις πληροφορίες που δίνουν οι γονείς των µαθητών, ο εκπαιδευτικός 
οφείλει να τα έχει υπόψη του, τόσο για τη δηµιουργία οµάδων εργασίας όσο και για τη 
ρύθµιση των παιδαγωγικών του ενεργειών απέναντι σε κάθε µαθητή. Η ίδια η συνεργασία 
εκπαιδευτικού και  γονέα πείθει το µαθητή ότι πράγµατι του δίνουν αξία. Η προσφορά, όµως, 
της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας δεν περιορίζεται µόνο µέσα στην αίθουσα, αλλά 
εκτείνεται και έξω από αυτήν µε τη θετική συµβολή στην οργάνωση της σχολικής ζωής. Ο 
εκπαιδευτικός οφείλει να µυήσει τους γονείς, ώστε και αυτοί να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους 
για ουσιαστική συµµετοχή τόσο στις σχολικές όσο και στις εξωσχολικές δραστηριότητες. 
Έτσι όλοι µαζί, εκπαιδευτικός, µαθητές και γονείς σε συνεργασία µε άλλους εξωσχολικούς 
παράγοντες, να οργανώνουν µε επιτυχία τη σχολική ζωή, ώστε το σχολείο να αποτελεί κέντρο 
οργάνωσης διαφόρων δραστηριοτήτων και πόλο έλξης των πάντων. 

Για να πετύχει ο εκπαιδευτικός µια ουσιαστική και σταθερή συνεργασία µε τους 
γονείς, πρέπει καταρχήν να έχει υπόψη του τα πορίσµατα από έρευνες των κοινωνιολογικών 
επιστηµών. Πρέπει, επίσης, να φέρεται σε αυτούς µε ειλικρίνεια, ευγένεια και  διακριτικότητα 
και να προσέχει ιδιαίτερα όταν τους ενηµερώνει για την πρόοδο των παιδιών τους. Η 
ενηµέρωση πρέπει να γίνεται µε σαφήνεια και πληρότητα και να περιλαµβάνει όλες τις 
πτυχές του µαθητή (επιτυχίες, προσπάθειες, ικανότητες, αδυναµίες, ελλείψεις, κ.λπ.) 
συνοδεύοντας πάντα τις κρίσεις και απόψεις του µε συγκεκριµένα «απτά» στοιχεία. 
(Ντούσκας Ν. Θ., 2005:104-105). Ιδιαίτερα, όσον αφορά στις σχέσεις του εκπαιδευτικού µε 
τους γονείς µαθητών µε µαθησιακές ή άλλου τύπου δυσκολίες, αυτές πρέπει να είναι άριστες, 
καθώς µόνο έτσι µπορεί να βοηθηθεί πραγµατικά ο µαθητής. Τόσο οι µαθητές µε µαθησιακές 
δυσκολίες, όσο και οι γονείς τους, συχνά απογοητεύονται, χάνουν την εµπιστοσύνη στις 
δυνάµεις τους και αποδυναµώνονται τα κίνητρά τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να ξεκινήσει την ενηµέρωσή του από τις θετικές διαπιστώσεις του για 
τις ικανότητες, τα προσόντα και τα ενδιαφέροντα των παιδιών καθώς και για τις προσπάθειές 
τους, από τις πρώτες κιόλας επίσηµες αλλά και σε ανεπίσηµες-κοινωνικές συναντήσεις µε 
τους γονείς. Πρέπει οι γονείς να νιώσουν ασφαλείς απέναντι στον εκπαιδευτικό, προκειµένου 
να τον εµπιστεύονται, να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τις δυσκολίες των παιδιών τους 
και να δεχτούν να συµµετάσχουν σε κάθε σχετική υποστηρικτική δραστηριότητα που τυχόν 
προτείνει ο εκπαιδευτικός. Αντίστοιχα, ο εκπαιδευτικός πρέπει να ακούει προσεκτικά τις 
ανησυχίες, τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις των γονέων διότι εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα 



πολλές από τις πτυχές των µαθητών, που ο εκπαιδευτικός αδυνατεί να γνωρίζει. Ακόµη 
πρέπει  να δείχνει κατανόηση και ευαισθησία απέναντι σε γονείς και µαθητές, χωρίς ωστόσο 
να οικειοποιείται το πρόβληµά τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτικός χτίζει µια σχέση 
αµοιβαίας εµπιστοσύνης και αποδοχής µε τους γονείς, προκειµένου να υπάρξει 
αλληλοαποδοχή, επικοινωνία και συνεργασία. Μεταξύ των άλλων ο εκπαιδευτικός πρέπει να 
αναλαµβάνει και το ρόλο του υποστηρικτή, του συµπαραστάτη και του συµβούλου των 
οικογενειών των µαθητών του, ιδιαίτερα εκείνων που αντιµετωπίζουν δυσκολίες και έχουν 
περισσότερη ανάγκη. 

Μια ακόµα διάσταση του ρόλου του εκπαιδευτικού αναφέρεται στο γεγονός ότι ο ίδιος 
αποτελεί πρότυπο µίµησης για τους µαθητές του. Ασυνείδητα οι µαθητές, κυρίως εκείνοι 
µικρότερης ηλικίας, µιµούνται τη συµπεριφορά του εκπαιδευτικού. Έτσι, καθίσταται 
αναγκαίος ο «αυτοέλεγχος» (Κολιάδης Ε., 1997:218) από την πλευρά του εκπαιδευτικού, 
ώστε να προσφέρει στους µαθητές θετικές µορφές συµπεριφοράς. Αν δεν τηρηθούν ορισµένες 
προϋποθέσεις εκ µέρους του εκπαιδευτικού, όπως για παράδειγµα το θετικό ψυχολογικό 
κλίµα της τάξης, οι υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις κ.λπ., τότε υπάρχει ο κίνδυνος ο 
εκπαιδευτικός να µην αποτελέσει ευνοϊκό πρότυπο για τους µαθητές του. (Κολιάδης Ε., 
1997:222). Παρόλο που στη σηµερινή εποχή πολλά παιδιά αναζητούν πρότυπα εκτός του 
σχολείου και της οικογένειας (Παρασκευόπουλος Ι, 1985:169), ωστόσο ο εκπαιδευτικός 
παραµένει ένα ισχυρό πρότυπο για µίµηση και ταύτιση. 

Μπορούµε να συµπεράνουµε ότι ο εκπαιδευτικός, µε τη γενικότερη συµπεριφορά του 
επηρεάζει ολόπλευρα τη συµπεριφορά του µαθητή. Άρα, όταν εκπληρώνει το διευρυµένο 
ρόλο του, θα πρέπει να αποποιηθεί από οποιοδήποτε αυταρχικό τρόπο εµβολής της εξουσίας ή 
κατ’ άλλους, της αυθεντίας και συγχρόνως να µην υιοθετεί «οξειδωµένες» και 
αντιπαιδαγωγικές αντιλήψεις του παρελθόντος. Επιπλέον, θα πρέπει οι σχέσεις που συνάπτει 
µε τους µαθητές του να στοχεύουν στη χειραφέτησή τους και στην ανάπτυξη της αυτονοµίας 
τους, ενώ είναι απαραίτητο να κατανοήσει ότι εκπαιδευτικός και µαθητές συνυπάρχουν, 
αλληλοεπηρεάζονται και συναποφασίζουν µέσα σε κλίµα σεβασµού και εµπιστοσύνης. Τέλος, 
είναι σηµαντικό ο εκπαιδευτικός να δίνει στα παιδιά κίνητρα για ενεργητική συµµετοχή και 
λήψη πρωτοβουλιών και να συµβάλλει στη δηµιουργία συνεργατικής νοοτροπίας. 

Ένα παράλληλο µε τα παραπάνω επίπεδο ενεργοποίησης και δράσης του 
εκπαιδευτικού είναι αυτό του συντονισµού και της συνεργασίας των συναδέλφων, του 
προγραµµατισµού και της επίβλεψης συγκεκριµένων εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και 
υπηρεσιακών δραστηριοτήτων και γενικότερα της οργάνωσης της λειτουργίας της σχολικής 
µονάδας, είτε µέσα από το ρόλο των διευθυντών και των υποδιευθυντών, είτε µέσα από 
επιµέρους «διοικητικούς» ρόλους που ανατίθεται και στους υπόλοιπα µέλη του συλλόγου 
διδασκόντων µιας σχολικής µονάδας (υπεύθυνοι εκδηλώσεων, εορτών, εκδροµών, 
προγράµµατος κ.ο.κ.). Συνεπώς ένας ακόµη ρόλος στον οποίο καλείται να ανταποκριθεί η 
σύγχρονος εκπαιδευτικός είναι αυτός του µάνατζερ της εκπαιδευτικής µονάδας. 

Ο όρος µάνατζµεντ παραπέµπει σε έναν τρόπο (συν)εργασίας µε άλλα άτοµα, 
προκειµένου να επιτευχθούν συγκεκριµένοι στόχοι του οργανισµού. Ένας εκπαιδευτικός 
οργανισµός, όπως είναι το δηµόσιο σχολείο, συγκροτείται από µια οµάδα ατόµων τα οποία 
εργάζονται µε ένα κοινό στόχο: την παροχή εκπαίδευσης. Ως βασικές λειτουργίες του 
εκπαιδευτικού µάνατζµεντ που εξασφαλίζουν τον παραπάνω στόχο θα µπορούσαµε να 
αναφέρουµε το σχεδιασµό, την οργάνωση, τη διεύθυνση, τον έλεγχο και τέλος την 
ανατροφοδότηση. 



Γίνεται άµεσα αντιληπτό ότι αυτές οι λειτουργίες διέπουν και το εκπαιδευτικό 
µάνατζµεντ. Για τη ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα υπάρχει το άρθρο 11 (∆ιοίκηση 
των Σχολείων) του νόµου πλαισίου 1566/1985 που συµπληρώνεται από Προεδρικά 
∆ιατάγµατα, καθορίζοντας τα όργανα, την επιλογή, την τοποθέτηση, την υπηρεσιακή 
κατάσταση και τα καθήκοντά τους. Αναφέρει ότι όργανα διοίκησης κάθε σχολείου 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο 
σύλλογος των διδασκόντων, παρουσιάζοντας επιγραµµατικά τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα 
και τις αρµοδιότητές τους. Αναλυτικότερες διευκρινήσεις δίνονται µε τον νόµο 2986/2002 ο 
οποίο αναφέρεται στην οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 
εκπαιδευτικών και στην επιµόρφωση ων εκπαιδευτικών καθώς και η Φ.353.1/324/105657/∆1 
(ΦΕΚ 1340τ.Β’/16-10-02002) υπουργική απόφαση στην οποία καθορίζονται «τα ειδικότερα 
καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των προϊσταµένων των περιφερειακών υπηρεσιών 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των 
σχολικών µονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων. Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, 
καλείται να αναλάβει έναν ακόµα ρόλο στα πλαίσια του σχολικού οργανισµού, αυτόν του 
«καλού µάνατζερ». 

Κάνοντας µια διάκριση στις δεξιότητες που πρέπει να διέπουν έναν καλό µάνατζερ 
γενικότερα και κατ’ επέκταση έναν καλό εκπαιδευτικό στο ρόλο του µάνατζερ, µπορούµε να 
αναφέρουµε τα εξής: 

• ο καλός µάνατζερ οφείλει να διαθέτει τεχνικές δεξιότητες, τέτοιες δεξιότητες δηλαδή 
που απαιτούν εξειδικευµένη γνώση και τον βοηθούν να γνωρίζει τι µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί από το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό και τον εξοπλισµό του 
σχολείου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα µπορεί να πραγµατοποιεί ένα σωστό 
προγραµµατισµό των ενεργειών όλων. 

• σηµαντικά στοιχεία αυτού του ρόλου αποτελούν οι διαπροσωπικές δεξιότητες, που 
οφείλει να διαθέτει ο εκπαιδευτικός και τέτοιες είναι η επικοινωνία, η συνεργασία και 
ο συντονισµός όλων εκείνων των προσώπων, εκπαιδευτικών και µαθητών, που 
συνιστούν το σχολικό οργανισµό καθώς και των εµπλεκόµενων κοινωνικών φορέων.  

• τέλος, ο καλός µάνατζερ πρέπει να διαθέτει τέτοιες δεξιότητες που να του δίνουν την 
ευκαιρία να αξιολογεί τις επιπτώσεις των επιλογών του στο σύνολο του σχολικού 
οργανισµού, δεξιότητες δηλαδή ολιστικής προσέγγισης και συνολικής σκέψης. 

Ο εκπαιδευτικός στο ρόλο του µάνατζερ, είτε από τη θέση του απλού µέλους στο 
σύλλογο διδασκόντων, είτε και από αυτή ακόµη του Περιφερειακού ∆ιευθυντή, πρέπει να 
παίρνει πρωτοβουλίες, να εµπνέει και να εµψυχώνει, να έχει ένα όραµα για το σχολείο, το 
οποίο να το καθιστά γνωστό και σαφές από την αρχή της σχολικής χρονιάς και στα υπόλοιπα 
µέλη της σχολικής κοινότητας, µε σκοπό την από κοινού οργάνωσή του. Καλείται, δηλαδή, 
να πραγµατοποιήσει ένα προγραµµατισµό και ένα σχεδιασµό ενεργειών και δραστηριοτήτων. 
Ο προγραµµατισµός αυτός, προκειµένου να στεφθεί µε επιτυχία, πρέπει να ακολουθεί µια 
σειρά από στάδια. Ο εκπαιδευτικός, ως καλός µάνατζερ, οφείλει να καθορίσει, όπως 
αναφέρθηκε και παραπάνω, τους στόχους του, να προσδιορίσει την υφιστάµενη κατάσταση, 
να καταγράψει εναλλακτικές λύσεις, να επιλέξει την καλύτερη εναλλακτική πρόταση, να 
εφαρµόσει ένα πρόγραµµα δράσης και τέλος να είναι σε θέση να αξιολογήσει τον παραπάνω 
προγραµµατισµό.  



Ο εκπαιδευτικός στο ρόλο του µάνατζερ καλείται να λάβει µια σειρά από αποφάσεις για 
την αντιµετώπιση συνηθισµένων προβληµάτων (π.χ. εκπόνηση ωρολογίου προγράµµατος, 
αναπλήρωση αναρρωτικών αδειών, διαχείριση περιορισµένων οικονοµικών πόρων, κ.ο.κ.) 
αλλά και έκτακτες αποφάσεις για την αντιµετώπιση σπάνιων ή και µοναδικών προβληµάτων 
(π.χ. κτιριακές βλάβες, διαταραχές στις σχέσεις γονέων-εκπαιδευτικών κ.ο.κ.). Έτσι, καλείται 
να διαβεί προσεκτικά κάποια βήµατα. Αρχικά καλείται να προσδιορίσει το πρόβληµα και στη 
συνέχεια να διερευνήσει τις εναλλακτικές λύσεις. Κατόπιν πρέπει να είναι σε θέση να 
επιλέξει την καλύτερη λύση και να την εφαρµόσει αποτελεσµατικά. Τέλος οφείλει να µπορεί 
να αξιολογήσει τα αποτελέσµατα της λήψης αυτής της απόφασης, αξιολογώντας ταυτόχρονα 
και τον εαυτό του. 

Όπως προκύπτει απ’ όλα τα παραπάνω, ο ρόλος του εκπαιδευτικού γίνεται ολοένα και 
πιο πολύπλοκος και η επιµόρφωση καθίσταται ολοένα και πιο αναγκαία, αν αναλογιστούµε 
ακόµη και το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια συντελούνται επαναστατικές αλλαγές στο χώρο 
της εκπαίδευσης µε την είσοδο της Πληροφορικής και του ∆ιαδικτύου. Οι υποχρεώσεις και οι 
ευθύνες είναι πολλές, οι απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς και οι δυνατότητες χάρη και στις 
νέες τεχνολογίες ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Ο εκπαιδευτικός στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας αναλαµβάνει σε νέα πλαίσια καινούρια καθήκοντα και επωµίζεται νέους 
ρόλους. Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον αναγκαίο σύµµαχο και χρήσιµο συµπλήρωµα του 
εµπνευσµένου και δηµιουργικού εκπαιδευτικού, χαρίζοντάς του τη δυνατότητα εφαρµογής και 
την συνεπακόλουθη ικανοποίηση πολλών από των µέχρι σήµερα «ανεφάρµοστων» 
διδακτικών-εκπαιδευτικών σχεδίων του. Ωστόσο, τίποτα δεν µπορεί να στερήσει από το 
σύγχρονο εκπαιδευτικό το ρόλο του βασικού στυλοβάτη και οραµατιστή της εκπαιδευτικής 
προσπάθειας. (Καράµηνας Ι., 2001:233-238).  
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Η µάθηση ως ψυχική λειτουργία και ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως συµβούλου 
 
Μαρούλα Παπαευσταθίου, Εκπαιδευτικός ∆.Ε., Master στη Σχολική Συµβουλευτική και 
Ψυχολογία, Υπεύθυνη του Γραφείου Σ.Ε.Π. στο Γυµνάσιο Πεδινής Ιωαννίνων 
 
 
Η λειτουργία της µάθησης 
 

Το παιδί από τις πρώτες ηµέρες της ζωής του, αρχίζει να ανακαλύπτει τον εαυτό του 
και το γύρω του κόσµο, για να εξασφαλίσει σταδιακά την κυριαρχία σε αυτά. 

Από τη µάθηση µέσω του παιχνιδιού θα πρέπει να περάσει µεγαλώνοντας , σε µια 
άλλη µορφή µάθησης , τη µάθηση που δίνει το σχολείο. Από τη στάση των γονέων και των 
δασκάλων θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό η ικανότητα του παιδιού να προσαρµοστεί στο νέο 
σύστηµα απόκτησης γνώσεων και η διάθεσή του να ακούει, να µιλήσει, να µάθει και να 
ανταποκριθεί θετικά. 
 Για να µπορεί ένα παιδί να µάθει, πρέπει να αντιµετωπίζεται µε σεβασµό, σαν ένα 
υποκείµενο ενεργό και αυτόνοµο και όχι σαν αντικείµενο για την ικανοποίηση των 
φιλοδοξιών των γονιών.  

Το να µάθεις προϋποθέτει µια επιθυµία, ένα σχέδιο, µια προοπτική , δεν είναι µόνο το 
να ακούς και να καταλαβαίνεις. Για να «µάθει» ένα παιδί πρέπει να το επιθυµεί, όµως 
κανένας και τίποτα δεν µπορεί να υποχρεώσει κάποιον να επιθυµεί. « Η επιθυµία και η αγάπη 
δεν δηµιουργούνται µε το ζόρι».  
 Οι καλοί βαθµοί, η καλή διαγωγή δίνουν χαρά στους γονείς. Το παιδί µπορεί να 
ανταποκριθεί πειθήνια σε αυτή την προσδοκία για κάποιο διάστηµα, όµως αργά ή γρήγορα, 
έρχεται αντιµέτωπο µε τη δική του επιθυµία και µε τις νέες αυξηµένες ανάγκες του, ιδιαίτερα 
στην περίοδο της εφηβείας.  
 Η αγωνία που προκαλεί ο ανταγωνισµός και στο χώρο του σχολείου, είναι ιδιαίτερα 
βλαπτική στα πρώτα χρόνια της µάθησης. Η αγωνία για τις επιδόσεις του παιδιού προκαλεί 
συνεχή ερωτηµατικά. Θα περάσει την τάξη; Είναι αρκετά ώριµο; Έχει τις πνευµατικές 
ικανότητες που νοµίζαµε; 
 Οι κρίσεις σε σχέση µε το παιδί µπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις και καµιά φορά, 
καθοριστικές συνέπειες στην κατοπινή σχολική ζωή του. Το παιδί δεν µπορεί να ξεχωρίζει 
πάντα µια αξιολογική κρίση από την αγάπη που του δείχνουν οι άλλοι. Πολύ συχνά το να 
είναι καλός ή κακός µαθητής ισοδυναµεί στο µυαλό του µε το να είναι καλός ή κακός γιος ή 
κόρη ή γενικότερα καλό ή κακό παιδί. 

Έτσι προκύπτει το άγχος των µαθηµάτων και της σχολικής αποτυχίας. Πρόκειται για 
τη δυσφορία που εκφράζουν οι νέοι στη γλώσσα µιας εποχής όπου οι κυρίαρχες αξίες είναι η 
δύναµη του χρήµατος και η κοινωνική επιτυχία. Η κοινωνική πίεση επενεργεί σαν 
παράγοντας αποκρυστάλλωσης των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν κατά καιρούς οι 
άνθρωποι. Η νέα οικονοµική τάξη πραγµάτων απαιτεί ένα όλο και υψηλότερο επίπεδο 
ικανοτήτων. 
 Με τα σηµερινά δεδοµένα σ΄ αυτή την κοινωνία που λέγεται «καταναλωτική», σε 
πολλές περιπτώσεις  η σχολική αποτυχία έχει καταντήσει συνώνυµο της αποτυχίας στη ζωή.  
 Σχολική επιτυχία σηµαίνει  προοπτική µιας καλής θέσης στο µέλλον, δηλαδή  
πρόσβαση στην κατανάλωση των αγαθών. Σηµαίνει επίσης «να είσαι κάποιος», να κατέχεις,  
να σε υπολογίζουν, να σε σέβονται. Το χρήµα και η δύναµη  εµφανίζονται ως συνώνυµο της 
ευτυχίας . 
 Το παιδί επηρεάζεται επίσης και από τα ιδανικά που του προτείνονται στη διάρκεια 
της ζωής του. Αυτά τα ιδανικά είναι κυρίως τα ιδανικά του κοινωνικοπολιτισµικού του 
περιβάλλοντος και της οικογένειάς του, που και αυτή µε τη σειρά της είναι σηµαδεµένη από 



τις αξίες της κοινωνίας που ανήκει. Αυτά τα ιδανικά ποικίλουν από ένα πολιτιστικό πλαίσιο 
σε άλλο. 
 Το παρατεταµένο άγχος και η έλλειψη ενισχυτικού και υποστηρικτικού 
περιβάλλοντος µπορεί να οδηγήσει ένα παιδί σε µπλοκάρισµα και σε αναστολές σε 
διαφορετικά επίπεδα: διατροφική αναστολή (π.χ. νευρική ανορεξία), διανοητική αναστολή 
(π.χ. σχολική αποτυχία) κ.α.   
 Η µάθηση θα πρέπει να βιωθεί από το παιδί σαν µια δική του υπόθεση και ευθύνη 
προς όφελος της δικής του ζωής και της δικής του ικανοποίησης. Όπως πολύ ωραία έχει 
ειπωθεί «Οι µέλισσες πετάνε από λουλούδι σε λουλούδι, αλλά µετά κάνουν το µέλι που είναι 
κατάδικό τους, δεν είναι πια ούτε θυµάρι, ούτε µαντζουράνα». Άλλωστε επιτυχία σηµαίνει να 
συγκρίνεται κάθε µέρα το παιδί µε το χθεσινό εαυτό του και µόνο και να βγαίνει σταδιακά 
καλύτερο.20

 
Σχέσεις καθηγητών – εφήβων 
 
 Μεταξύ καθηγητών και εφήβων αναπτύσσεται µια ιδιαίτερα συναισθηµατική σχέση. 
Τα παιδιά προβάλλουν προς τους δασκάλους συναισθήµατα και τρόπους συµπεριφοράς 
ανάλογους µε εκείνους που έχουν προς τους γονείς τους. Ο εκπαιδευτικός καλείται 
περισσότερο παρά ποτέ να παίξει το ρόλο του κυµατοθραύστη. Τις περισσότερες φορές δεν 
είναι αυτός ο πρόξενος των …  κυµάτων. Το παιδί έρχεται µε πολλά «µποφώρ» στο σχολείο 
και –ας µη µας φανεί παράξενο- αναζητά σ΄ αυτόν τον πολύβουο χώρο λίγη γαλήνη! Οι 
σχέσεις του µε τους συµµαθητές του είναι παρηγοριά και ανακούφιση στα πιθανά πολλά 
οικογενειακά και προσωπικά του προβλήµατα. Με περισσότερες προσδοκίες προσβλέπει στο 
πρόσωπο του εκπαιδευτικού για ανώτερο βαθµό «παραµυθίας», τη στήριξη. Πώς; Χάρη στο  
κύρος. Το κύρος µας είναι δεδοµένο για τους µαθητές. Είναι ένα δωρεάν πλεονέκτηµα που 
µας δίνει πολλές ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες στήριξης και οι τρόποι παρέµβασης µπορούν να 
γίνονται ανεπαίσθητα εν τη ρύµη των διδακτικών λόγων µας , µε ένα βλέµµα, µε µία κίνηση 
που µπορεί πολλά να σηµαίνει.   

Ο έφηβος συχνά προκαλεί για να αποσπάσει την επιβεβαίωση, τη συγγνώµη των 
άλλων ή να δοκιµάσει τα όριά του, µπροστά στην εικόνα του παντογνώστη και παντοδύναµου 
ενήλικα. Είναι πολύ σηµαντικό  οι καθηγητές να γνωρίζουν τις ψυχολογικές διεργασίες στη 
διάρκεια της εφηβείας, καθώς και τους µηχανισµούς προβολής και µετάθεσης των 
συναισθηµατικών διαθέσεων των παιδιών από τους γονείς στους καθηγητές. Οι καθηγητές 
λειτουργούν σε µεγάλο βαθµό άλλοτε ως µητρικά και άλλοτε ως πατρικά υποκατάστατα. Το 
άγχος και τα συναισθήµατα βέβαια εκφράζονται στην εφηβεία µε µεγαλύτερη ένταση απ΄ότι 
στην παιδική ηλικία. Έτσι, οι συναισθηµατικές ανάγκες που δηµιουργούνται στην εφηβεία, 
είναι πολύ µεγαλύτερες απ΄ό,τι ήταν σε προηγούµενα χρόνια, ενώ παράλληλα το παιδί 
αισθάνεται την ανάγκη να αποσπαστεί από τους γονείς21 Ο εκπαιδευτικός  καλείται να έχει 
µια στάση συµπάθειας, θετικής διαθεσιµότητας και ουδετερότητας, η οποία είναι βοηθητική, 
τόσο για τους εφήβους, όσο και για τον ίδιο και θα απαλλάξει από πρόσθετες 
συναισθηµατικές επιβαρύνσεις και συναισθήµατα ενοχής.  

Στη «θετική µεταβίβαση»,  δηλαδή τη µεταβίβαση θετικών συναισθηµάτων προς τον 
καθηγητή  (αγάπης, θαυµασµού κλπ) έργο του καθηγητή είναι να βοηθήσει το µαθητή να 
γίνει το είδος του ανθρώπου που θαυµάζει στο πρόσωπο του καθηγητή. Να κατευθύνει 
δηλαδή τον έφηβο να στρέψει τα συναισθήµατα αυτά και προς τον εαυτό του, ενισχύοντας 

                                                 
20 Σάλτζµπεργκερ-Ουίτενµπεργκ, Ι, Χένρι,Τ.& Όσµπορν, E. Η Συναισθηµατική Εµπειρία της Μάθησης και της 
∆ιδασκαλίας, Καστανιώτης, Αθήνα ,1996. 
21 Dolto, F.,Dolto-Tolits, K. Έφηβοι: Προβλήµατα και Ανησυχίες. Πατάκης, Αθήνα, 1990 
 



έτσι την αυτοεκτίµησή του. Το µήνυµα που πρέπει να δώσει είναι : « δεν είµαι µόνο εγώ που 
αξίζω την αγάπη και το θαυµασµό, αλλά είσαι και εσύ… » 
 Στην «αρνητική µεταβίβαση», µεταβίβαση αρνητικών συναισθηµάτων (θυµού, φόβου, 
απόρριψης κλπ), ο καθηγητής βοηθά τον έφηβο µε το να «εµπεριέξει » (να κρατήσει) τη 
µεταβίβαση του µαθητή , χωρίς να πληγώνεται προσωπικά (δεν έχουν άµεση σχέση µε το 
πρόσωπό του) και ν΄ ανταποδίδει στο µαθητή τα όµοια : « Θα µε προσβάλεις εσύ εµένα!»22

 
Ο ρόλος του συναισθήµατος 
 

Σήµερα θεωρείται βέβαιο  ότι στη λειτουργία της µάθησης, η οποία αποτελεί και τον 
κύριο στόχο της εκπαίδευσης, βασικό ρόλο παίζει το συναίσθηµα ως υπόστρωµα αυτής της 
λειτουργίας. Η παιδική περιέργεια και η επιθυµία της κατανόησης του κόσµου από τον 
έφηβο, η µάθηση για το χατίρι κάποιου άλλου ή τέλος η επιθυµία της γνώσης του ίδιου του 
εαυτού, είναι συναισθηµατικά κίνητρα πρωταρχικής σηµασίας  για τη λειτουργία της 
µάθησης αναφορικά µε το δεύτερο στόχο της παιδείας, δηλαδή την διαµόρφωση του 
χαρακτήρα. Είναι σχεδόν αυτονόητο ότι το συναίσθηµα δεν είναι το µόνο υπόστρωµα , αλλά 
ο κύριος χώρος µέσα στον οποίο επιτελούνται οι απαραίτητες ψυχολογικές διαδικασίες. Η 
κινητοποίηση των συναισθηµατικών αυτών λειτουργιών γίνεται κυρίως µέσω της 
συναισθηµατικής σχέσης δασκάλου- µαθητή. 

 
Μια νέα µέθοδος αρκετά … παλιά! 

 
 Το µεγάλο ερωτηµατικό που πλανάται στο χώρο της παιδαγωγικής είναι πώς να 
µορφώσεις, πώς να διδάξεις; Ο Πλάτων µας είχε ήδη πει στην «Πολιτεία» VII 537, ότι για να 
µάθει κανείς η επιθυµία του πρέπει να είναι ελεύθερη: «Γιατί δεν πρέπει ο ελεύθερος να 
µαθαίνει τίποτα δια της βίας, σαν δούλος. Επειδή οι σωµατικοί κόποι και αν επιβάλλονται 
στο σώµα µε την βία, δεν το βλάπτουν ούτε καθόλου χειρότερο το κάνουν, ενώ τα µαθήµατα 
που µπαίνουν µες την ψυχή µε τη βία, δε στεριώνουν, ούτε διατηρούνται µέσα της.(…) Ποτέ, 
λοιπόν, (…) να µη µεταχειρίζεσαι τη βία στα µαθήµατα των παιδιών, αλλά φρόντιζε µάλλον 
παίζοντας να εκπαιδεύονται, για να είσαι και συ καλύτερα σε θέση να διακρίνεις τη φυσική 
του καθενός προδιάθεση»23. 
 Οι σύγχρονες ιδέες για την εκπαίδευση παράγουν πλούσια βιβλιογραφία, γεµίζουν τα 
ράφια «παιδαγωγικής» των µεγάλων βιβλιοπωλείων. Το ερώτηµα που βγαίνει συχνά µέσα 
από αυτά τα βιβλία είναι: πώς θα χρησιµοποιήσουµε νέες παιδαγωγικές τεχνικές και στάσεις, 
πώς θα υιοθετήσουµε το ρόλο του γοητευτικού και καλού παιδαγωγού, χωρίς όµως να 
χάσουµε το κύρος µας. 
 Ξέρουµε όλοι πως οι καλύτεροι δάσκαλοι είναι αυτοί που αγαπάνε αυτό που 
διδάσκουν, αυτοί που δείχνουν να ξεχνούν τις επιταγές του προγράµµατος για να µεταδώσουν 
στα παιδιά κάτι από το πάθος τους. Τίποτα δεν είναι πιο µεταδοτικό από την αγάπη για τη 
γνώση, όποιο και αν είναι το αντικείµενό της. Πόσες φορές δεν έχουµε ακούσει τους µαθητές, 
αλλά και τους ενήλικες  που θυµούνται τα µαθητικά τους χρόνια να δηλώνουν µε 
ικανοποίηση: «Αγάπησα τα Αρχαία γιατί ήταν  καταπληκτικός ο φιλόλογος» ή «Στην Γ΄ 
Γυµνασίου  είχαµε έναν καταπληκτικό µαθηµατικό, µε έκανε να αγαπήσω τα Μαθηµατικά» 
 Η σωστή διαπαιδαγώγηση απαιτεί κάτι περισσότερο από τη διάνοια, από τη σκέψη 
(I.Q). Αγγίζει µια διάσταση της προσωπικότητας η οποία αγνοήθηκε. Απαιτεί συναίσθηµα. 
Τελευταία γίνεται όλο και περισσότερο λόγος για τη «Συναισθηµατική Νοηµοσύνη» και για 

                                                 
22 Κουφογιάννη –Καρκάνια Πανωραία  : Η συµβουλευτική Ψυχολογία στη Χριστιανική Αγωγή, Γρηγόρης, 
Αθήνα 2001, σελ.72-75 
23 Πλάτωνος  Πολιτεία , Μετάφραση Ιωάννη Γρυπάρη 



γονείς και εκπαιδευτικούς «µέντορες»24.Οι συνέπειες της αποτυχίας εκµάθησης των βασικών 
στοιχείων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης αποδεικνύονται καταστροφικές. 
 Αν δεν ήταν έτσι δεν θα έκαναν εκδοτική εµφάνιση, δίκην πληµµυρίδος, νέα βιβλία 
διδακτικής µαθηµάτων χωρίς άγχος. 25

Όλο και πληθαίνουν οι διαπιστώσεις του τύπου : «Γιατί το σηµαντικότερο για το παιδί 
δεν είναι να αυξάνονται οι γνώσεις του αλλά η αυτοπεποίθησή του!  
 Ο εµπνευσµένος δάσκαλος εµπνέει τους µαθητές γιατί λειτουργεί ως πρότυπο. Είναι 
χαρακτηριστική η περίπτωση ενός τέτοιου δασκάλου που κινητοποίησε τον ευαίσθητο 
ψυχισµό µιας ταλαντούχας πλην συνεσταλµένης µαθήτριας, όπως αυτή ξεδιπλώνεται 
λογοτεχνικά από την αισθαντική γραφίδα της Θέτης Χορτιάτη στο βιβλίο της «Ο δάσκαλος, 
το αστέρι και το βιολί». 
 
 
Ο εκπαιδευτικός ως σύµβουλος  
 
 Έχει γίνει συνείδηση ότι ο εκπαιδευτικός, για να λειτουργήσει παιδαγωγικά και 
διορθωτικά (θεραπευτικά)στο χώρο της αρµοδιότητάς του, θα πρέπει κατά τη διάρκεια των 
σπουδών του να έχει εκπαιδευτεί συστηµατικά στις βασικές δεξιότητες της Συµβουλευτικής 
και της Συµβουλευτικής Ψυχολογίας.26  
 Στην εποχή µας το επάγγελµα του εκπαιδευτικού δεν έχει µέλλον αν περιορίζεται 
µόνον στη µετάδοση της γνώσης 
            Στη συνάφεια αυτή είναι σηµαντικό να τονιστεί εκ προοιµίου ότι καµιά ψυχολογική 
εκπαίδευση δεν είναι δυνατόν να αποδώσει, αν δεν αποτελεί ένα φυσικό µέρος του όλου 
ανθρώπου. Η βοήθεια προς τον άλλο δεν εξαρτάται τόσο από τα όσα λέµε, τις τεχνικές που 
χρησιµοποιούµε ή από το χρόνο που δίνουµε, αλλά προπάντων από αυτό που είµαστε. 

Οι δεξιότητες της Συµβουλευτικής  και της Συµβουλευτικής Ψυχολογίας είναι 
βοηθητικές σε όλο το φάσµα των διαπροσωπικών σχέσεων. Ίσως αποβούν διαφωτιστικές στο 
σύγχρονο αλλά και παλαιό ερώτηµα: Πως µπορώ να εκφράσω την αγάπη µου και το 
ενδιαφέρον µου προς το συνάνθρωπό µου; Άλλωστε απώτερος στόχος της όποιας 
θεραπευτικής ή συµβουλευτικής σχέσης είναι να λειτουργήσει στη συνέχεια ως µοντέλο για 
τη ζωή του βοηθουµένου. 

 
Η έννοια του συµβούλου 

 
Όταν ο δάσκαλος ενεργεί ως σύµβουλος λαµβάνει υπόψη του ότι : 
• Ο  Προσανατολισµός-Συµβουλευτική είναι αναγκαία για όλα τα παιδιά.(π.χ. ανάγκη 

για αυτοεκτίµηση, για αυτοσεβασµό κλπ) 
• Επικεντρώνεται κυρίως στην αυτοαποδοχή, αυτοανακάλυψη, αυτοανάπτυξη.  
• Η συµβουλευτική στο σχολείο στοχεύει στη µαθησιακή διαδικασία και στην 

κατάσταση των παιδιών. 
• Φροντίζει για τις διαδικασίες ενθάρρυνσης των ατόµων. 
• Επιδιώκει την αναπτυξιακή κατεύθυνση, παρά ένα (προ)καθορισµένο τέλος, όπως  

π.χ. «αυτό το παιδί δεν θα περάσει πουθενά», «δεν κάνει για τίποτα», «µάταια  
πηγαινοέρχεται στο σχολείο». 
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Επιστήµης 



    Οι προσφερόµενες συµβουλευτικές υπηρεσίες σε ατοµικό επίπεδο απαιτούν βεβαίως 
επαγγελµατικά εκπαιδευµένο σύµβουλο µε τις ειδικές τεχνικές της συνέντευξης. 
    
 Βασικά χαρακτηριστικά και ικανότητες του αποτελεσµατικού συµβούλου. 
 

• Είναι απαραίτητη η οφθαλµική επαφή  
• Προσοχή στη στάση ενεργητικής ακρόασης προς το συνοµιλητή µας γιατί το σώµα 

µας «µιλάει» από µόνο του (γλώσσα του σώµατος),(χαλαρή, ανοιχτή διάθεση, χωρίς 
βιασύνες ή κοίταγµα ρολογιού ή βλέµµα στην πόρτα, αλλά κλίση του σώµατος προς 
το συνοµιλητή µας.) 

• Κατάλληλη απόσταση (ούτε πολύ κοντά, ούτε µακριά) 
• Μεγάλη σηµασία έχει ο τόνος της φωνής. 
• Προσπαθούµε να ανιχνεύσουµε τους λόγους του συνοµιλητή. 
• Χρησιµοποιούµε τη σιωπή. Η σιωπή σηµαίνει.: περιµένει, δίνει και άλλη ευκαιρία, 

υπογραµµίζει τις παύσεις του αγχωµένου, ίσως, µαθητή…. Αποδεικνύει και µε αυτόν 
τον τρόπο την ενεργητική ακρόαση, δηλαδή ότι είµαστε «καλό αυτί» («ευήκοον ούς») 

• Η σιωπή είναι η πιο πολύτιµη στοιχειώδης ενθάρρυνση. 
 
Οι επαγγελµατίες συµβουλευτικοί ψυχολόγοι µιλούν για «το χρόνο που µεσολαβεί 

µέχρι την απάντηση»(response latency time) εννοώντας το χρόνο σε δευτερόλεπτα  που 
περιµένει ο σύµβουλος πριν δώσει µια απάντηση. 
Μια κλασική περίπτωση που αισθητοποιεί την ανικανότητα ανάπτυξης 

ικανοποιητικού χρόνου αναµονής είναι ο δάσκαλος που τελειώνοντας την παράδοση, 
σταµατά και τότε ρωτά την τάξη «Καµιά ερώτηση;» Και πριν καλά καλά προλάβει 
κάποιος να απαντήσει, αυτός συνεχίζει την παράδοση. 

 
Ποιες ικανότητες συνιστούν την προσεκτική ακρόαση του συνοµιλητή και τη λεκτική 

συµπεριφορά του συµβούλου; 
 

• Το πώς παρατηρεί το συνοµιλητή του  
• Αν χρησιµοποιεί «ανοικτές» ή «κλειστές» ερωτήσεις.  (Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου 

δίνουν µεγαλύτερες ευκαιρίες να ξεδιπλωθούν τα συναισθήµατα και να φωτιστούν τα 
γεγονότα , π.χ. πώς ένιωσες τότε; αντί του «ένιωσες άσχηµα»); 

• H ενθάρρυνση του συνοµιλητή (µε τα χέρια, το πρόσωπο, το βλέµµα), αλλά και όχι 
συνεχώς 

• Η «παράφραση» του λόγου του συνοµιλητή.  
Στην «παράφραση» χρησιµοποιούµε τις ίδιες λέξεις κλειδιά που ακούσαµε από το 

συµβουλευόµενο, αλλά προσθέτουµε και κάποιες δικές µας σχετικές παρατηρήσεις 
απόδίδοντας όµως πάντα µε ακρίβεια αυτό που µας έχει πει  για να βοηθήσουµε έτσι να 
αποκτήσει µεγαλύτερη διαύγεια27.    

 
Απαραίτητοι και επαρκείς όροι Συµβουλευτικής 
 

Οι παράγοντες µιας επιτυχηµένης συµβουλευτικής- θεραπευτικής σχέσης είναι :  
 

•  η « ζεστασιά» (warmth)  
•  η « άνευ όρων θετική εκτίµηση (unconditional positive regard), 
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•  η « ενσυναίσθηση» (empathy)  
•  η  «γνησιότητα» (genuiness) 
•  ο «σεβασµός» (respect) 
•  η «κατανόηση» (understanding) 
•  «να είναι κανείς ο εαυτός του» (being yourself) 

 
Η ενσυναίσθηση «…σηµαίνει να αντιλαµβάνεται κανείς το εσωτερικό πλαίσιο 

αναφοράς ενός άλλου ανθρώπου µε ακρίβεια, µε τα συναισθηµατικά στοιχεία και νοήµατα 
που ενυπάρχουν σε αυτό, σαν να ήταν ο άλλος άνθρωπος, χωρίς, όµως, να ξεχάσει ποτέ τον 
όρο ‘σαν’». 

Ξεκινώ µε το δεδοµένο ότι ο κάθε άνθρωπος, εποµένως και ο συγκεκριµένος που έχω 
απέναντί µου, έχει θετικά στοιχεία και αξίζει της φροντίδας και της αποδοχής µου. Αυτό 
σηµαίνει άσκηση στο ν’ αποδέχοµαι τη διαφορετικότητα του άλλου. Να αποδέχοµαι τον 
άλλον ως άνθρωπο, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες µου για ορισµένες συµπεριφορές του. Η 
διαφορετικότητα, που  παραπέµπει στη µοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου, είναι 
πλούτος και ευλογία. Όπως επισηµαίνει η Satιr, οι άνθρωποι «συναντιόµαστε φυσικά µε 
βάση την οµοιότητά µας και αναπτυσσόµαστε µε βάση τις διαφορές µας»28. 

. 
Την ελευθερία του προσώπου τη σέβοµαι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, 

αποφεύγοντας κάθε προσπάθεια καθοδήγησης  
Μια ένδειξη σεβασµού και ειλικρινούς ενδιαφέροντος για τον άλλο είναι το γεγονός 

ότι σέβοµαι την ανάγκη του για σιωπή, χωρίς διάθεση να προχωρήσω περισσότερο από ότι 
εκείνος θέλει  ή είναι σε θέση να προχωρήσει τη δεδοµένη στιγµή. 

H γνησιότητα  περιλαµβάνει δύο πτυχές. Η πρώτη αφορά την αυθεντικότητα της 
συµπεριφοράς του συµβούλου και η δεύτερη την αρµονική συγκρότηση του ψυχισµού του 
συµβούλου. Εάν είµαι γνήσιος και ειλικρινής ο ίδιος και µε αντιλαµβάνεται ως τέτοιο ο 
συµβουλευόµενο, είναι δυνατόν ν’ ανακαλύψει τι γνήσιο έχει ο ίδιος. Μόνο τότε η συµπάθεια 
και η αποδοχή µπορούν να είναι αποτελεσµατικές. Ο τρόπος του να βοηθήσεις είναι να είσαι.. 
Για το λόγο αυτό από το σύµβουλο απαιτείται να λειτουργεί ως πρότυπο ζωής, να διαθέτει 
ηθική υπευθυνότητα και να βρίσκεται σε συνεχή αυτοεξέταση, επειδή στο βαθµό που ο ίδιος 
βρίσκεται σε πορεία προσωπικής  ανάπτυξης µπορεί να βοηθήσει τον άλλο. 

Αν αναζητούσαµε κάποιον εννοιολογικό προσδιορισµό του όρου «σχέση» θα 
µπορούσαµε να παραθέσουµε τον ορισµό του Ιωάννη του ∆αµασκηνού : «Σχέσις εστίν η 
εγγύτης , και η αγάπη, ήγουν φιλία, και η κράτησις, και η µετουσία, και συνάφεια. Σχέσιν δε 
λέγοµεν την προς τόδε συνάφειαν, και συνήθειαν και διάθεσιν».Αναλύοντας τον ορισµό αυτό 
διαπιστώνουµε πόσο µεγάλη είναι η οµοιότητα των όρων του µε αυτούς της συµβουλευτικής 
ψυχολογίας.29 Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι στην ουσία της σχεσιακή, κοινωνική. Ο σκοπός της 
ζωής ορίζεται περισσότερο ως σχέση. Η επικοινωνία είναι για τις σχέσεις  δύο ανθρώπων ό,τι  
η αναπνοή για τη διατήρηση της ζωής. 

Γνωρίζουµε από τη θεραπευτική ψυχολογία τους όρους «συγκράτηση» και 
«εµπερίεξη» των επίπονων συναισθηµάτων των θεραπευοµένων, πράγµα το οποίο είναι 
ανάγκη να γίνεται σε κάθε σηµαντική σχέση. Είναι µέσα στο ρόλο των γονιών, και των 
εκπαιδευτικών να αντέχουν τον ψυχικό πόνο που τους εναποθέτουν οι άλλοι. Ιδιαίτερα οι 
εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που σε µεγάλο βαθµό καλούνται να σηκώσουν τον ψυχικό πόνο 
των εφήβων και να λειτουργήσουν ως αποδέκτες επώδυνων συναισθηµάτων (του άγχους, του 
φόβου, της επιθετικότητας, του θυµού, της απόγνωσης κ.λ.π). Με τον τρόπο αυτό οι έφηβοι 
παίρνουν το µήνυµα σε συναισθηµατικό επίπεδο, χωρίς λόγια και κηρύγµατα, ότι ,εφόσον 
κάποιος άλλος µπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος, δεν είναι τόσο φοβερό και απειλητικό. 
                                                 
28 Satir V., Ανθρώπινη Επικοινωνία, Μτφρ. Λ. Στυλιανούδη, Κέδρος, Αθήνα 1989 
29 Κουφογιάννη-Καρκάνια Πανωραία ό.π.,σ.39. 



Μια τεχνική βοηθητική όχι µόνο στη συµβουλευτική σχέση αλλά και στην 
καθηµερινή ζωή είναι εκείνη του παιχνιδιού ρόλων (role playing).30  
 Οι έρευνες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι θεραπευτικές δεξιότητες της 
συµβουλευτικής ψυχολογίας, προσφερόµενες από εκπαιδευτικούς, συµβάλλουν θετικά στη 
γνωστική και συναισθηµατική εξέλιξη των µαθητών. 
 Το παράδειγµα που ακολουθεί µπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη  κατανόηση των 
εννοιών που αναπτύξαµε ως τώρα. Ένας µαθητής δεν προσέχει στο µάθηµα και µιλάει 
συνεχώς µε το διπλανό του. Η συνηθισµένη αντίδραση του εκπαιδευτικού είναι να 
παρατηρήσει το µαθητή,  για να τον αναγκάσει να προσέξει. Εφαρµόζοντας τις δεξιότητες της 
συµβουλευτικής , ο καθηγητής θα µπορούσε ν΄ αντιδράσει διαφορετικά. Να σκεφτεί  ότι αυτό 
που κάνει ο µαθητής δεν είναι από µόνο του αρνητικό (θετική εκτίµηση). Εκφράζει µια 
ανάγκη να επικοινωνήσει (κατανόηση). Ο εκπαιδευτικός αντί ν΄ αντιδράσει αντιπαιδαγωγικά  
και αψυχολόγητα, παρωθούµενος  ίσως από το θιγµένο κύρος του και τον εγωισµό του 
(αυτογνωσία) , αναγνωρίζει την ανάγκη του παιδιού να µιλήσει (σεβασµός και αποδοχή)  
λέγοντας : «Βλέπω ότι έχεις ανάγκη να µιλήσεις ίσως µια άλλη στιγµή θα µπορούσες να το 
κάνεις». (Αν το κρίνει σκόπιµο, του δίνει τη δυνατότητα για δύο λεπτά να µιλήσει). Με τον 
τρόπο αυτό δίνει αξία στο µαθητή, µπαίνει στη θέση του, κατανοώντας την ανάγκη του  
(ενσυναίσθηση). Συγχρόνως ο εκπαιδευτικός γίνεται πιο αποτελεσµατικός , διακονώντας τους 
µαθητές µε τρόπο παιδαγωγικό και διορθωτικό (θεραπευτικό)31.  

Οι βασικοί όροι και δεξιότητες µας επιτρέπουν να επανατοποθετήσουµε το ζήτηµα 
της τιµωρίας των µαθητών. Η τιµωρία είναι απαραίτητη, όταν είναι ανάλογη µε το 
παράπτωµα  και αποσκοπεί στο καλό του µαθητή και µόνο. Η οµαλή ανάπτυξη των παιδιών 
επιβάλλει την ύπαρξη κανόνων που θα τους τηρούν όλοι και ορίων που θα γίνονται από 
όλους σεβαστά, ενώ οι παραβάτες θα υφίστανται τις κυρώσεις. Συχνά όµως οι γονείς και οι 
δάσκαλοι επιβάλλουν τιµωρίες  για να ικανοποιηθεί το προσωπικό τους γόητρο ή για να 
υπερισχύσουν σε ένα υπόγειο ανταγωνισµό. Τότε η τιµωρία δεν έχει  ούτε διορθωτικό ούτε 
παιδαγωγικό όφελος. 

Ο εκπαιδευτικός για το µαθητή είναι «σηµαντικός άλλος». Γι΄ αυτό, τον εκπαιδευτικό 
εκτός από τις βασικές δεξιότητες συµβουλευτικής, θα πρέπει  να τον διακρίνει το ενδιαφέρον 
να εργάζεται µε ανθρώπους, η ανθρωπιά, η αυτογνωσία, η αξιοπρέπεια και να διακατέχεται 
από ένα προσωπικό σύστηµα αξιών, υποµονή και επιµονή, ανεκτικότητα, αυθορµητισµό και 
ευελιξία.  Να γνωρίζει να αφουγκράζεται και να επικοινωνεί µε ευθύτητα χωρίς να µιλά 
πολύ, απαντώντας µόνο στα ουσιώδη παραβλέποντας τις λεπτοµέρειες. Να δίνει απάντηση 
αφού προβληµατιστεί και σκεφτεί για να µην είναι βιαστική. Με τον τρόπο αυτό βοηθά τα 
παιδιά να εσωτερικεύσουν ένα σκεπτόµενο άτοµο. Ο εκπαιδευτικός , όπως και ο γονιός, δεν 
προσφέρει έτοιµες γνώσεις και πληροφορίες αλλά  προπάντων εκπαιδεύει το παιδί στο πώς 
να µαθαίνει όχι µόνο για το σχολείο αλλά κυρίως για τη ζωή. ∆εν πρέπει να του διαφεύγει ότι 
είναι πολύ σηµαντικό για το µαθητή να συνάψει υγιή και λειτουργική σχέση µε τον καθηγητή 
του  έτσι ώστε να λειτουργήσει ως πρότυπο αυτή του η ικανότητα για τις µελλοντικές 
διαπροσωπικές και κοινωνικές - εργασιακές σχέσεις του. 
 Ο ειδικά εκπαιδευµένος εκπαιδευτικός  είναι ο πρώτης γραµµής ειδικός, που 
συµβάλλει στο να µην ιατρικοποιούνται  εκείνα τα προβλήµατα, τα οποία δεν είναι ανάγκη να 

                                                 
30 Ο βοηθούµενος υποδύεται το ρόλο κάποιου άλλου (του πατέρα του, της µητέρας του, του µαθητή, του 
καθηγητή κ.λ.π.), µε τον οποίο έχει κάποια δυσκολία, για να κατανοήσει καλύτερα την άλλη πλευρά, αλλά και 
για να  δει πιο αντικειµενικά τον εαυτό του, πράγµα που µπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στην στάση του και 
στην συµπεριφορά του. 
31  Κουφογιάννη-Καρκάνια Πανωραία ό.π.,σ.45-46 
 
 
 
 



ιατρικοποιοηθούν. Σε πολλές περιπτώσεις  γνωρίζουµε πως πολλές ψυχικές διαταραχές, 
κυρίως στην παιδική ηλικία, θα µπορούσαν να αποφευχθούν ή να αµβλυνθούν, αν η στάση 
των ανθρώπων που ασχολούνται µε τη ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση άφηνε χώρο στον  
άλλο να αναπτυχθεί ως πρόσωπο. Η αναγνώριση της µοναδικότητας του άλλου, η 
αναγνώρισή του ως προσώπου, είναι εκείνη που εξασφαλίζει ψυχική ισορροπία. 
 Πριν από µερικά χρόνια κάποιοι έφηβοι έγραφαν σ’ ένα γράµµα προς τον καθηγητή 
και τα εξής : «Θέλω να είσαι άνθρωπος…, να θυµώνεις και να συγχωρείς…, να θέλεις να 
µάθεις από µένα …, ν’ αγαπάς…, να µπαίνεις  στη θέση του µαθητή. Θέλω να σε γνωρίσω. 
∆εν θέλω να είσαι τέλειος…, να είσαι ο εαυτός σου». Και η αρνητική όψη : «∆εν είσαι 
άνθρωπος…, είσαι περήφανος…, ψεύτης…, ροµπότ…, καλουπωµένος…,Μας αγνοείς, µας 
µισείς, µας σαρκάζεις…Μακάρι να µην ήσουν τόσο απόµακρος 
 Στο σύγχρονο σχολείο οι εκπαιδευτικοί έχουµε τη δυνατότητα να εµπνεύσουµε τους 
µαθητές ν’ αγγίξουν το δικό τους αστέρι. Αρκεί να  ανακαλύψουµε το διαµαντάκι που κρύβει 
µέσα του  κάθε συνάνθρωπός µας  
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Οι διαχρονικές  απόπειρες : για σύγχρονο σχολείο, παιδαγωγική γνώση , 

αποτελεσµατική εκπαίδευση και γόνιµο παιδαγωγικό κλίµα - που φέρουν τους 
πολιτικούς και κοινωνικούς προσδιορισµούς της εποχής και εποµένως δεν είναι 
καθόλου κοινωνικά ουδέτερες – για να ευδοκιµήσουν,  απαιτούν την απελευθέρωση 
από ένα σχολείο γραφειοκρατικό32 και συγκεντρωτικό, που θα ευνοεί τον επιστηµονικό 
επαγγελµατισµό των εκπαιδευτικών και θα ενδιαφέρεται για την αποτελεσµατικότητα 
στη µάθηση εξίσου για όλους τους µαθητές. Σε ένα τέτοιο σχολείο µπορούν να 
επενδυθούν οι προσδοκίες για αποτελεσµατική διαθεµατική-διεπιστηµονική µάθηση, 
βιωµατική προσέγγιση της γνώσης και σύγχρονες διδακτικές µεθοδολογίες. 
    Σήµερα όµως ακόµα κι αν αποδεχτούµε πως οι «νέοι» όροι : σύγχρονο, 
αποτελεσµατικότητα, ευελιξία, δηµιουργικότητα, ανάπτυξη δεξιοτήτων , οι οποίοι 
διαχέονται στα εκπαιδευτικά προγράµµατα των ευρωπαϊκών χωρών,  µπορούν να 
τύχουν άλλης εφαρµογής και διάχυσης , άλλης εκδίπλωσης στο ελληνικό σχολείο: πιο 
προοδευτικής και δηµοκρατικής, εξαιτίας των διαφορετικών ιστορικών συνθηκών µέσα 
στις οποίες λειτούργησε η εκπαίδευση στη χώρα µας, και να συντελέσουν σε µια 
µεταρρυθµιστική θετική πρόσληψη µέσα από την αναδιάταξη της δοµής της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ,  είναι ανάγκη να 
σηµειωθεί πως : α) οι όροι που χρησιµοποιούνται  κάθε άλλο παρά είναι  «νέοι» όροι33 
και β) στην άλλη «ανεπτυγµένη» Ευρώπη είναι δεδοµένη η σύνδεσή τους πιο καθαρά 
µε την αγορά , «την κερδοφορία» της και την αποµάκρυνση από τις θεµελιώδεις αξίες 
του ανθρωπιστικού περιεχοµένου της έννοιας της παιδείας. Είναι επίσης  γεγονός πως  
η ιδέα της εκπαίδευσης ως καταναλωτικού αγαθού, που η ποιότητά του συναρτάται όχι 
τόσο από τους επαγγελµατίες αλλά από τους καταναλωτές: τους γονείς, τη βιοµηχανία 
και το κράτος θεωρείται  µοντέλο και  φιλοσοφία κυρίαρχη στις νεοφιλελεύθερες 
επιλογές. Εποµένως  πέρα από τις καλές ή κακές προθέσεις όσων ενδιαφέρονται για τις 
νέες εκπαιδευτικές θεσµοθετήσεις και την αλλαγή στον προσανατολισµό του σχολείου, 
οι «προσκλήσεις» για αποδοτικότητα, συνεργατική µάθηση, ευελιξία, ελαστικότητα, 
αποτελεσµατικότητα και ποιότητα  συνυπάρχουν αντινοµικά στο ίδιο συγκεντρωτικό 
και γραφειοκρατικό πλαίσιο, που αναφέρθηκε και παραπάνω, στο οποίο και αναδύονται 
τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ενός σχολείου παραδοσιακού, το οποίο παραπέµπει σε 
δοµές, που εµποδίζουν την απελευθέρωση της δηµιουργικής ικανότητας  µαθητών  και 
εκπαιδευτικών στην υποχρεωτική εκπαίδευση και που προοδευτικά περιεχόµενα 
θεωρητικών διακηρύξεων εύκολα ακυρώνονται, επειδή δε διασφαλίστηκαν όλα τα 
                                                 
32 Οι µελέτες και οι εργασίες για το «γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό» σχολείο είναι πάρα πολλές. 
Ενδεικτικά ενδιαφέρον παρουσιάζει το κείµενο του Heinz, Schirp, “ Σύγχρονα ζητήµατα για τα εκπαιδευτικά 
συστήµατα, τα σχολεία και τις µεθόδους εργασίας», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Πρακτικά διηµερίδας, Αθήνα 5-6 
Νοεµβριου  1999, σ.:354-358.  
33 Η απόπειρα της µεταρρυθµιστικής  ανασύνταξης του ελληνικού σχολείου µέσα από αδιέξοδα µπρος- πίσω , 
διάφορες παλινδροµήσεις και καθηλώσεις, καθώς αφορά  στην ιστορία της εκπαίδευσης και την κοινωνιολογία 
της εκπαίδευσης έχει ερµηνευθεί επιστηµονικά από τους: Αλέξης, ∆ηµαράς,   « Η µεταρρύθµιση των 
αγραµµάτων»,  Αυγή 9-11-97, Χαράλαµπος, Νούτσος (2003), Ο δρόµος της καµήλας και το σχολείο, 
Βιβλιόραµα, σ.:7,11-12 και Του ίδιου,  (1986), Ιδεολογία και εκπαιδευτική πολιτική, Θεµέλιο, σ.: 86-93, Άννα, 
Φραγκουδάκη, (1982), Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και φιλελεύθεροι διανοούµενοι, Κέδρος.  Βλ. επίσης : Αθ., 
Γκότοβος, (1985), Παιδαγωγική αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και κοινωνική µάθηση στο σχολείο, Εκδόσεις 
Σύγχρονη εκπαίδευση, Αθήνα, Κλεάνθους-Παπαδηµητρίου, Μ, .(1952), Χρυσαφίδης  (1994),Kolb (1984) 



προαπαιτούµενα. Η αλλαγή λοιπόν των στάσεων και των αντιλήψεων των 
εκπαιδευτικών σε κατευθύνσεις πιο παιδαγωγικές και εποµένως και επιστηµονικές 
παραπέµπεται στο µέλλον και ηγεµονεύουν στο χώρο «παιδαγωγίζουσες» ταχτικές και 
µέθοδες, ενώ  τα ερωτήµατα επανέρχονται διαρκώς.34: α) γιατί η εκπαίδευση  
εκλαµβάνεται ως απλό εργαλείο προκειµένου να κοινωνικοποιηθούν τα άτοµα και η 
συµµόρφωση στις νέες οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες να είναι λειτουργική και 
«ευέλικτη» και β) τι γίνεται όταν εξωτερικά στοιχεία  " φιλελεύθερης " αγωγής 
υιοθετούνται σε συστήµατα, που η δοµή τους έχει ένα παραδοσιακό  παγιωµένο 
περιεχόµενο αυταρχικής, παιδαγωγικής κατεύθυνσης Ταυτόχρονα µέσα σ’ αυτό  το 
παιδαγωγικό τοπίο  που περιγράφτηκε, συναφή είναι και τα παρακάτω ερωτήµατα: 
ποιες δυνατότητες υπάρχουν για: α) κριτικό αναστοχασµό και ποιοτική αναδιάταξη της 
διδακτικής πράξης  β) αλλαγή των αντιπαιδαγωγικών στάσεων και αντιλήψεων γ) να µη 
θεωρείται η διδακτική πράξη συνώνυµη της τεχνικής διεκπεραίωσης µέσα σε τάξεις 
πολυπληθείς ή αντίθετα: τάξεις των πέντε ή  έξι µαθητών δ) συνειδητοποίηση των 
αντιφάσεων  και αντινοµιών µέσα στις οποίες δρουν οι εκπαιδευτικοί; 
     Όλα τα παραπάνω ερωτήµατα προσεγγίζονται και γίνεται απόπειρα να ερµηνευθούν 
µέσα από την εµπειρική παρατήρηση δέκα35 συνολικά συνεδριάσεων συλλόγου 
καθηγητών σε ισάριθµες σχολικές µονάδες του Ν. Ιωαννίνων. Τις παιδαγωγικές 
συνεδριάσεις παρακολούθησα µετά από πρόσκληση των διευθυντών των σχολείων µε 
την ιδιότητα της σχολικής συµβούλου τα έτη 2003-05 , καθώς κάποιοι από τους 
διευθυντές εφάρµοζαν το σχετικό νόµο. ∆ε θα ασχοληθώ στην εργασία µου µε την 
κριτική του συγκεκριµένου άρθρου του νόµου και µε το αν είναι δυνατή από άποψη 
κυρίως επιστηµονική η γενική παιδαγωγική καθοδήγηση της ολοµέλειας του συλλόγου 
καθηγητών  από σχολικούς συµβούλους, που ενδεχοµένως η παιδαγωγική τους 
κατάρτιση δεν είναι «διευρυµένη»  ως προς εξειδικευµένα ζητήµατα παιδαγωγικής, 
µέσα από κατανεµητικές  διαδικασίες των σχολείων  , καθώς δηλαδή οι σύµβουλοι 
όλων των ειδικοτήτων ορίζονται παιδαγωγικοί καθοδηγητές  τους36.  Είναι ανάγκη 
επίσης να δηλωθεί πως τα σχολεία  στα οποία παραβρέθηκα ήταν: πέντε σχολεία 
ηµιαστικά, τρία σχολεία εργατικά και δύο σχολεία  «αγροτικά».  
       Η καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές συνεδριάσεις 
µέσα από τον προφορικό τους λόγο σ’ αυτή την εργασία αφήνει ασχολίαστη τη 
συνοπτική και περιληπτική αποτύπωση των αποφάσεων του συλλόγου καθηγητών στα 
επίσηµα πρακτικά των σχολείων..37 Ο προφορικός «λόγος» τους λοιπόν  στην παρούσα 

                                                 
34 Χρήσιµη για την προβληµατική των ερωτήσεων στάθηκε η διάλεξη του Pierre Bourdieu  στο Πάντειο 
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είναι απαραίτητο να κατονοµαστούν τα σχολεία. 
  Πολύ  ενδιαφέρον για την παρούσα εργασία είχε το κείµενο της Ευστρατίας Σοφού: « Οι µεταφορές στην 
παιδαγωγική σκέψη: Μέσον ανάλυσης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών», Επιθεώρηση  Εκπαιδευτικών  
Θεµάτων , Τεύχος 8,2003. Χρήσιµη επίσης η παραποµπή της στον Inbar (1996) και Lortie ( 1977) 
36 Ας σηµειωθεί πως  «η είσοδος»  του σχολικού συµβούλου στις σχολικές µονάδες ως καθοδηγητή σε   
προβλήµατα παιδαγωγικά ίσως φαίνεται πως πρέπει να συνδεθεί και µε την απόπειρα αυτοαξιολόγησης των 
σχολικών µονάδων. 
37 Στα πρακτικά αποκλείεται η λεπτοµερής καταγραφή του λόγου των εκπαιδευτικών και η συντήρησή του, το 
σύνολο της ζωντάνιας του, καθώς και το σύνολο των µεταφορικών φράσεων και προτάσεων, ο λόγος ο 
παροµοιωτικός και παραβολικός, στον οποίο καταφεύγουν οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων προκειµένου 
να περιγράψουν την κρίση που βιώνουν ως διαµεσολαβητές της γνώσης. Η εκφορά του λόγου του γραπτού και η 
επισηµότητα του βιβλίου Πρακτικών του Συλλόγου Καθηγητών, βιβλίου που παραµένει «ες αεί» , υποδηλώνει 
µια άλλη διαχείριση του λόγου, αντικείµενο άλλης εργασίας Είναι ανάγκη όµως να σηµειωθεί πως ενδεικτικά 



εργασία θεωρείται πολύτιµος και ισότιµος µε τον γραπτό και δεν εξοβελίζεται, αφού 
και σε επιστηµονικό επίπεδο έχει υποχωρήσει η θετικιστική αντίληψη που προτάσσει 
την αντικειµενική καταγραφή του κόσµου της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε 
επιστηµονικούς όρους ως τη µόνη δόκιµη περιγραφή. Σύµφωνα δηλαδή µε τη 
θετικιστική προσέγγιση της ανάγνωσης των παιδαγωγικών «φαινοµένων», η 
αντικειµενική περιγραφή και ερµηνεία της παιδαγωγικής πράξης συναρτάται µε την 
εκφορά του κυριολεκτικού λόγου, ο οποίος θεωρείται ο µόνος έγκυρος και αξιόπιστος 
να καταγράψει τις συµπεριφορές που µεταφέρονται λεκτικά και να «εξιχνιάσει» τα 
µηνύµατα που περικλείονται. Απόρροια του παραπάνω προσανατολισµού είναι η 
υποβάθµιση και η συνακόλουθη υποτίµηση του µεταφορικού λόγου, ο οποίος καθώς 
αξιολογείται ως δεύτερος λόγος, αγγίζει αξιολογικά και όσους κάνοντας χρήση 
καταφεύγουν σ’ αυτόν. Αντίθετα η νέα διερεύνηση στο χώρο της Γλωσσολογίας και 
των Κοινωνικών Επιστηµών αποκαλύπτει την πολυτροπικότητα που µεταφέρει ο 
µεταφορικός λόγος ,  τις σηµασίες και τη δυναµική που εµπεριέχει.  Γι’ αυτό όλα όσα 
δηλώνονται σ’ ένα φανερό ή λανθάνον επίπεδο µέσα στο λόγο τον προφορικό και 
µεταφορικό  είναι ωφέλιµα προκειµένου να κατανοηθεί το παιδαγωγικό περιβάλλον 
που προβάλλεται από τον εκπαιδευτικό. Οι κρυφές έννοιες µάλιστα της µη 
κυριολεκτικής χρήσης της γλώσσας της µεταφοράς είναι ανάγκη να ιδωθούν και µέσα 
από τους τρόπους που αναδύονται οι  οµοιότητες και οι διαφορές καθώς µετατοπίζεται 
και  διολισθαίνει η σηµασία του λόγου σε άλλες σηµασίες. 
      Η ανάλυση λοιπόν του λόγου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
καθώς αυτός αποτυπώνεται στις παιδαγωγικές συνεδριάσεις του συλλόγου καθηγητών, 
που αναφέρθηκαν παραπάνω, θεωρήθηκε στην υπόθεση εργασίας   πως µπορεί να 
συντελέσει στην ανίχνευση των απόψεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σε 
σχέση µε τους µαθητές τους και τη «φύση» του επαγγέλµατός τους και τον τρόπο που 
αυτοί έχουν «εγκιβωτίσει» το ρόλο του εκπαιδευτικού καθώς και τον τρόπο που έχουν 
εσωτερικεύσει πεποιθήσεις και αντιλήψεις. Το παγιωµένο άλλωστε σύνολο της 
µεταφορικής εκφοράς του λόγου υποδηλώνει τον προσωπικό τρόπο που ο 
εκπαιδευτικός συγκροτεί την ατοµική του ταυτότητα.38 Αυτή λοιπόν την ανίχνευση και 
την αναζήτηση της συµφωνίας ή της ασυµφωνίας του «λόγου» των εκπαιδευτικών µε 
σύγχρονες διατυπώσεις που τίθενται στα αναλυτικά προγράµµατα και τις νέες «οδηγίες 
διδασκαλίας µαθηµάτων» µε την εισαγωγή της φιλοσοφίας του ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ θα 
προσπαθήσω να προσεγγίσω κριτικά.  Η κριτική ερµηνεία της «οµιλίας» των 
εκπαιδευτικών αποτελεί κατεύθυνση επιστηµονική της ερευνητικής διαδικασίας στο 
χώρο των Παιδαγωγικών και των Κοινωνικών Επιστηµών. Γι’ αυτό οι σύγχρονες 
προσεγγίσεις ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το  «λόγο» των εκπαιδευτικών, για τις 
σηµασίες και τα περιεχόµενα που αναδεικνύονται σ’ αυτόν, αλλά και για τη 
µεταφορική χρήση του  λόγου τους, όπου αυτός «ακούγεται», καθώς αυτοί οι ίδιοι 
αποπειρώνται:να περιγράψουν, να διευκρινίσουν και να ερµηνεύσουν τις συµπεριφορές 
των µαθητών τους, είτε συνδέονται αυτές µε την επίδοσή τους, είτε γίνεται αναφορά 
µέσα από αυτές   στο δικό τους παιδαγωγικό  ρόλο. Ας σηµειωθεί πως ως ένα βαθµό 
ισχύει αυτό που τονίζει ο Μπαχτίν: « στο επίπεδο του συνηθισµένου στοχασµού, η 
πραγµατικότητα…που  αντιπαρατίθεται στην τέχνη είναι ήδη έντονα 
αισθητικοποιηµένη: είναι ήδη µια λογοτεχνική αναπαράσταση της πραγµατικότητας, 

                                                                                                                                                         
ερευνήθηκε το Βιβλίο Πρακτικών των παραπάνω σχολείων και επιβεβαιώθηκε η τάση για συνοπτική καταγραφή  
πολύ γενικών αποτιµήσεων για την επίδοση των  τµηµάτων και την παιδαγωγική παρέµβαση των 
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όµως  υβριδιακή και ασταθής».39 Αυτή η «λογοτεχνική αναπαράσταση» της µεταφοράς 
θα συνδεθεί µε τα παιδαγωγικά προβλήµατα της διδακτικής πράξης. 
      Αν λοιπόν η κριτική ανάλυση και επεξεργασία του τρόπου µε τον οποίο 
εκφράζονται οι εκπαιδευτικοί γίνεται αντικείµενο ουσιαστικής έρευνας, ιδιαιτέρως 
ενδιαφέρει ο « λόγος» που εκφέρεται σε παιδαγωγικές θεσµοθετηµένες συναντήσεις 
τακτές όπως είναι οι παιδαγωγικές συνεδριάσεις στο τέλος του τριµήνου για το 
Γυµνάσιο και του τετραµήνου για το Ενιαίο Λύκειο. 
     Οι µεταφορές που « ακούστηκαν» και χρησιµοποίησαν οι εκπαιδευτικοί 
κατηγοριοποιήθηκαν, ταξινοµήθηκαν και αναλύθηκαν ως προς το περιεχόµενό τους 
έτσι όπως απαιτεί η ποιοτική έρευνα. Στην παρούσα εργασία θέλω να τονίσω άλλη µια 
φορά πως δεν ενδιαφέρει καθόλου το πόσες φορές έγινε χρήση της α ή β µεταφοράς: 
αντίθετα ενδιαφέρει το ότι ακούστηκε έστω και µία φορά.. Έτσι σηµειώθηκαν για 
κριτική και ποιοτική επεξεργασία πολλές και διαφορετικές µεταφορές, ώστε να 
αποφεύγεται η ευκολία της µιας µόνο µεταφοράς και να αναδεικνύεται η ιδιαιτερότητα 
της χρήσης της µεταφοράς, όπου είναι αυτό δυνατό και πέρα από τη χρήση των 
µεταφορών ως σταθερών  εκφραστικών τρόπων των εκπαιδευτικών έξω από διαχρονία 
και συγχρονία. Μετά από ένα χρονικό διάστηµα συζητήθηκαν κάποιες από αυτές τις 
µεταφορές που είχαν ακουστεί και ζητήθηκε από αρκετούς συναδέλφους που τις είχαν 
εκφέρει  αλλά και από άλλους εκπαιδευτικούς  η συµφωνία ή η  ασυµφωνία µε τα 
περιεχόµενα των συγκεκριµένων τρόπων µεταφορικής έκφρασης, αναζητήθηκαν 
επίσης. κάποιοι άξονες ανάλυσης,  µια ερµηνεία που έκριναν εκείνοι πως µπορούσε να 
συνδέσει τη χρήση της µεταφοράς µε τα περιεχόµενά της. 
     Μια κατηγορία ταξινόµησης αφορά : 
 
Ι.     Σε εκφράσεις που παραπέµπουν σε µια γενική κοινή αντίληψη για την 
εκπαιδευτική περίσταση και που στη συνωνυµική τους εκφορά  συνδέονται µε 
συγγενικούς τόπους έκφρασης,  που παραπέµπουν σε µια κοινή παράδοση εκφραστικής 
περιγραφής εκπαιδευτικών προβληµάτων, που προσδιορίζει και την οµοιογένεια που 
χαρακτηρίζει την εκπαιδευτική επαγγελµατική κοινότητα  Το δίκτυο αυτό της σχολικής 
κουλτούρας,  που µοιράζονται οι εκπαιδευτικοί,  διαχέεται στο σύνολο της σχολικής 
ζωής και γίνεται κοινός κώδικας επικοινωνιακής στρατηγικής, έτσι ώστε οι µεταφορές 
να οδηγούν και σε άλλες µεταφορές , καθώς η αφήγηση  των σχολικών δρώµενων και 
για τους εκπαιδευτικούς όπως και για τους µαθητές είναι ανοιχτή. Οι εκπαιδευτικοί 
καταφεύγουν στο µεταφορικό λόγο και επειδή είναι ένας εύκολος κώδικας γλωσσικός, 
κοινός ως προς την πρόσληψή του, µια γλώσσα που µε την ασάφειά της τους βοηθάει 
να οµιλήσουν επικοινωνώντας και αυτοί µε ασάφεια. µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της 
πολυφωνικότητας της γλώσσας, της συναισθηµατικής και βιωµατικής λειτουργίας της.   
Σ’ αυτήν την πρώτη κατηγορία ταξινόµησης εντάσσονται οι παρακάτω παροιµιακές 
φράσεις : « το ψάρι βρωµάει από το κεφάλι», είµαστε «φωνή βοώντος εν τη ερήµω.» 
Στην πρώτη περίπτωση αποσείονται οι προσωπικές ευθύνες και µε µια παγιωµένη 
µοιρολατρική διάθεση, όσα συµβαίνουν στη σχολική ρουτίνα, αποτυπώνουν µια τυπική 
γραφειοκρατική και διοικητική ιεραρχία όπου η κρίση και η «δυσωδία» της είναι στενά 
συνδεµένη µε τη θέση που κατέχει το άτοµο στην κλίµακα της ιεραρχικής πυραµίδας.. 
   Μια πρώτη λοιπόν προσέγγιση του τρόπου µε τον οποίο βλέπουν οι εκπαιδευτικοί το 
ρόλο τους , τους  κατατάσσει  σε µια οµάδα ανθρώπων που νιώθουν να συµπιέζεται από 
δεσµεύσεις έξω από αυτούς , που εντούτοις  αντικατοπτρίζονται στο χώρο της εργασίας  
τους και την επηρεάζουν, καθώς µεταφέρονται σ’ αυτήν οι δυσκολίες µέσα από τη 
λειτουργία  «συγκοινωνούντων δοχείων». Μερικές φορές δείχνουν πως έχουν αποδεχτεί 
την απώλεια «της έξωθεν καλής µαρτυρίας» και συχνά επανέρχονται σ’ αυτή τη χαµένη 
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« έξωθεν καλή µαρτυρία» ρίχνοντας τις ευθύνες στους ίδιους και µε υπονοούµενα που 
αφορούν σε µια  κρυφή δική τους «συντεχνιακή» γνώση. Η αναζήτηση της απώλειας 
του κύρους τους µέσα από τους κρυµµένους υπαινιγµούς που αφορούν και σε «οικεία 
κακά»40, συνδέεται µε µια κοινωνία που νοµίζουν πως έχει απαξιώσει εντελώς το ρόλο 
του εκπαιδευτικού. Έτσι οι εκπαιδευτικοί µιλούν για θεαµατικές αλλαγές στον τρόπο µε 
τον οποίο προβάλλουν οι µαθητές τη µαθητική τους ιδιότητα. Μιλούν δηλαδή για 
µαθητές που δεν αναγνωρίζονται καθόλου ως µαθητές και που " σα µαρµαρωµένοι 
κάθονται στα θρανία τους ", χωρίς να έχουν τη διάθεση να ακούσουν ή να 
συµµετάσχουν στη µαθησιακή διαδικασία.  Μιλούν για το  µάθηµα, που παύει να είναι 
µάθηµα και γίνεται µια  «θλιµµένη ή ψυχρή αναµετάδοση» γνώσης χωρίς διάλογο. 
Αυτό ακριβώς νιώθουν πως λειτουργεί εξουθενωτικά και βάζει σε δοκιµασία τις 
ψυχικές αντοχές τους. Τα συµπτώµατα της  εκπαιδευτικής κακοδαιµονίας, που 
περιγράφεται µε τον πιο συναισθηµατικό τρόπο στις παιδαγωγικές συνεδριάσεις αλλά 
και στις ατοµικές συνεργασίες που είχα µαζί τους, συνδέεται   και µε ένα πλήθος από 
µεταφυσικές απόψεις που υιοθετούν. Σ’ αυτό το σηµείο ίσως είναι ανάγκη  να τονιστεί 
πως η γλώσσα  η «αυστηρά εξειδικευµένη» στις θεωρητικές έρευνες της 
πανεπιστηµιακής κοινότητας δεν είναι καθόλου ελκυστική για τους εκπαιδευτικούς και 
τους παρεµποδίζει από τη διαδικασία της αυτοµόρφωσης. Είναι αυτονόητο πως το 
Πανεπιστήµιο καλλιεργώντας µονόπλευρα τις αντικειµενικές ανάγκες της θεωρητικής 
εξειδίκευσης αποµακρύνεται από τις ανάγκες της «σχολικής τάξης», έτσι όπως τις 
έχουν προσδιορίσει οι µάχιµοι εκπαιδευτικοί υπογραµµίζοντας πως µια έρευνα, 
καθίσταται «άχρηστη», αφού δε φτάνει ποτέ στους εκπαιδευτικούς.41

           Στην ίδια κατηγορία ταξινόµησης εντάσσεται ένα άλλο στοιχείο που περιγράφει 
πάντα µεταφορικά τις σοβαρές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, καθώς 
ασκούν το διδακτικό τους έργο και την απαξίωση που εισπράττουν ως επαγγελµατίες 
εκπαιδευτικοί. Αν η ρητορική της ιδεαλιστικής παιδαγωγικής επέµενε διαχρονικά πως η 
διδασκαλία µοιάζει µε «ιεραποστολικό έργο» ή «διακονία» υπερτονίζοντας το 
χαρακτήρα της «λειτουργίας», « ωραίο ταξίδι» « σε καράβια και θάλασσες ανοιχτές» 
σήµερα στο ταξίδι αυτό οι εκπαιδευτικοί δε νιώθουν πως είναι οι αµέριµνοι ταξιδιώτες 
που απολαµβάνουν αλλά  περιγράφοντας τους εαυτούς τους χαρακτηρίζονται :   « 
κωπηλάτες σε πέτρινα νερά».42  Όσο και αν οι  «συντεχνιακές» γλωσσικές συµβάσεις 
συνηθίζονται σε όλα τα επαγγέλµατα κι έχουν ένα αναγνωρίσιµο τυπικό χαρακτήρα  
προκειµένου διαµέσου της δυσκολίας του επαγγέλµατος που περιγράφεται να 
υπογραµµιστεί η καταξίωση του επαγγέλµατος και ένα είδος αύξησης του κύρους ή να 
επιτευχθεί η λεκτική συµφωνία µε περιγραφές «κρίσης» που αναπαράγονται µόνιµα και 
σταθερά, η υιοθέτηση τέτοιων µεταφορών δείχνει πως έχουµε να κάνουµε και µε κάτι 
καινούργιο που απαιτεί διερεύνηση. Η ποιητική µεταφορά του: « είµαστε αρχιτέκτονες 
του χάους», θέτει την αλλαγή της εικόνας που έχουν για τον εαυτό τους οι 
εκπαιδευτικοί. Ακόµα κι αν οι εκπαιδευτικοί δανείζονται τις εκφράσεις τις µεταφορικές 
από τα ποικίλα κείµενα που χρησιµοποιούν νιώθοντας  ίσως πως αναπαράγουν κάτι απ’ 
όσα αισθάνονται, φαίνεται πως ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού είναι γεµάτος 
δυσκολίες και οι εκπαιδευτικοί τον συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο. Οµιλούν 

                                                 
40 Στα  « οικεία κακά» φαίνεται πως εµπεριέχονται µικρά σχόλια για τη διδακτική  κόπωση και τη µαθητική 
αδιαφορία, την έλλειψη αποτελεσµατικότητας, τα ιδιαίτερα µαθήµατα, τον ανταγωνισµό µε τα φροντιστήρια  
και την «ατυχία» να διδάσκουν σε µαθητές µε «πολύ χαµηλό επίπεδο»  
41 Στο ζήτηµα αυτό αναφέρεται ο Ιωάννης Ν. Καζάζης στο άρθρο του :  «Κλασική φιλολογία: από το επίκεντρο 
στο περιθώριο- και τώρα πού;», νεκρά γράµµατα; Οι κλασικές σπουδές στον 21ο αιώνα, Επιµέλεια Αντώνης  
Ρεγκάκος,  Εκδόσεις Πατάκη, σ.:236-237 
42 Τη µεταφορά αυτή χρησιµοποίησα στην εισήγησή µου στους σχολικούς συµβούλους  ( διήµερη επιστηµονική 
συνάντηση σχολικών συµβούλων, 20-21Οκτωβρίου 2003, Γιάννινα)  µε τίτλο: « Για την ποιότητα στο 
εκπαιδευτικό έργo : ανοιχτοί  ορίζοντες    και  " κωπηλάτες σε πέτρινα νερά  "».       



για το νέο ρόλο αυτό εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκεια  και τη δυσφορία τους. 
Όσο κι αν η «χαοτική»  εικόνα της τάξης είναι γεγονός,  η θετική οντολογική αναφορά 
στον αρχιτέκτονα αίρεται µε την αναφορά στο χάος και την απροσδιοριστία της 
εκπαιδευτικής παρέµβασης. Σε άλλη περίπτωση ο εκπαιδευτικός τελείως 
απογοητευµένος δήλωνε για την αποτελεσµατικότητα και τη δυσκολία της διδακτικής 
του παρέµβασης : «άρµεγε λαγούς και κούρευε χελώνες.» ή « βαράµε γκασµά 43όλο το 
τρίµηνο και τίποτε δε βγαίνει.» ή « βαράµε κουπί». Είναι εύκολο λοιπόν να 
παρατηρήσει κανείς πως γίνεται πολύ λίγο «λόγος» για   τις χαρές που προσφέρει η 
διδασκαλία και για το προνόµιο να απολαµβάνεις την ευχαρίστηση να είσαι « αυτός 
που µαθαίνει τους µαθητές» ή αυτός που λειτουργεί ως δάσκαλος αποτελεσµατικά σε 
µια καλά αµειβόµενη και  ελκυστική εργασία 44 Κοντολογίς οι εκπαιδευτικοί 
χρησιµοποιούν το λόγο για να περιγράψουν τις αλλαγές που έχουν προκύψει στο 
ελληνικό σχολείο ως αποτέλεσµα πολιτικών και κοινωνικών ανακατατάξεων: πρόταξη 
της αγοράς και έντονη εµπλοκή του κράτους στις µεθόδους της αγοράς καθώς και της 
υποχώρησης στην πράξη των αιτηµάτων : για ισότητα ευκαιριών: που κρατάει τη 
ρητορεία του εκσυγχρονιστικού λόγου, ενώ στην πράξη διατηρεί σχεδόν ανέπαφες τις 
δοµές που αποκλείουν  µεταρρυθµίσεις ουσιαστικές. Έτσι το έλλειµµα παρέµβασης 
επιστηµονικής και παιδαγωγικής των εκπαιδευτικών  στους µαθητές, που θα ενίσχυε  µε 
ουσιαστικό και οργανωµένο τρόπο διεργασίες δηµιουργικές προκαλεί ανασφάλεια45 και 
αµηχανία στους εκπαιδευτικούς. Αυτές υποκρύπτονται σε όλα όσα εµπεριέχονται στις 
λανθάνουσες σηµασίες του µεταφορικού τους λόγου. Μπορεί κανείς να θεµελιώσει την 
υπόθεση πως η λαϊκότητα της πλειονότητας των εκπαιδευτικών συνδεµένη µε τη « 
διαστρωµάτωσή» τους αναπαράγει την αγάπη για το µεταφορικό λόγο της παροιµιακής 
φράσης, λόγο που ενίοτε εύκολα  µπορεί να συνδεθεί µε το λαϊκισµό. 
    Έτσι η ανάλυση του λόγου των εκπαιδευτικών άλλοτε δηλώνει την ανάγκη να βρεθεί 
ένας κοινός τόπος επικοινωνίας µέσα από τη χρήση της µεταφορικής λειτουργίας της 
γλώσσας κι άλλοτε επαναφέρει το πρόβληµα της καθήλωσης της παιδαγωγικής 
εµπειρίας του εκπαιδευτικού σε στερεοτυπικές και αυταρχικές αναπαραστάσεις της 
παιδαγωγικής πράξης , που ενισχύουν τις παραδοσιακές  του αντιλήψεις, εµποδίζοντας 
τους µεταρρυθµιστικούς αναπροσανατολισµούς και τις καινοτοµίες, που, καθώς δεν 
εφαρµόζονται, αποκτούν ένα ρητορικό χαρακτήρα. Συχνά εµπλέκονται πολλοί 
παράγοντες και δεν είναι εύκολο να διευκρινιστούν τα ακριβή κίνητρα, που παρωθούν 
τους εκπαιδευτικούς στη χρήση παραβολικού-µεταφορικού λόγου.46 Ο λόγος αυτός 

                                                 
43 γκασµάς =κασµάς 
44 Παρόλο που η καταγραφή αυτή δεν πήρε υπόψη το φύλο , το κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο καθώς και 
την ειδικότητα των εκπαιδευτικών, ας σηµειωθεί πως οι εκπαιδευτικοί της πληροφορικής φαίνεται πως 
αντιµετωπίζουν λιγότερες δυσκολίες καθώς αντιµετωπίζουν τη διαδικασία µάθησης περισσότερο µέσα από 
ενεργητικές προσεγγίσεις µε διδακτικές µεθοδολογίες σύγχρονες.   
   Είναι ανάγκη όµως να σηµειωθεί πως οι εκπαιδευτικοί στο Ν. Ιωαννίνων έχουν πολλά έτη εκπαιδευτικής 
υπηρεσίας και πολλοί από αυτούς βρίσκονται κοντά στη σύνταξη. 
45 Στην επιµορφωτική συνάντηση σχολικών συµβούλων για τα νέα βιβλία, που διοργανώθηκε από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ( Αθήνα 28-2-06 έως 2-3-06) ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ στο χαιρετισµό που 
απηύθυνε στους συνέδρους και µιλώντας για την ανάγκη επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών,  όταν 
αναφέρθηκε στους πρωτοδιόριστους εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές είπε πως : « ρίχνονται στο λάκκο 
των λεόντων», χωρίς παιδαγωγική επιµόρφωση.  Πέρα λοιπόν από τη σύµβαση της ίδιας της υπερβολής , 
που είναι συχνή στον προφορικό λόγο, γεννάται το ερώτηµα : α) ποιος είναι ο λάκκος των λεόντων και 
ποιοι οι λέοντες και β) πώς είναι δυνατόν απόφοιτοι πανεπιστηµίου που διορίζονται σε σχολεία 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης να παραβάλλονται µε τους πρώτους  µάρτυρες του χριστιανισµού.  
46 Σε κάθε περίπτωση όµως  « µια αποµονωµένη και συγκεκριµένη διατύπωση δίνεται πάντοτε µέσα σε ένα 
πολιτισµικό συµφραζόµενο σηµασιοδοτικό και αξιολογικό: συµφραζόµενο επιστηµονικό, καλλιτεχνικό, 
πολιτικό ή άλλο, είτε συµφραζόµενο µιας αποµονωµένης περίπτωσης ατοµικής ζωής. Μόνο σε τέτοιο πλαίσιο η 
τάδε διατύπωση είναι ζωντανή και κατανοητή: είναι αληθινή ή ψεύτικη, ωραία ή άσχηµη, ειλικρινής ή 



είναι φορτισµένος µε αρνητικά σχόλια για την κακή επικοινωνία και το αρνητικό 
παιδαγωγικό κλίµα.47 Ο  «λόγος» αυτός φαίνεται επίσης συχνά πως αποκαλύπτει το 
πλέγµα των αντιφάσεων και αντινοµιών, το οποίο ανακυκλώνεται, ακόµη κι όταν οι 
εκπαιδευτικοί είναι φορείς σε θεωρητικό επίπεδο σύγχρονων παιδαγωγικών 
αντιλήψεων .Η αναγνώριση των αντιφάσεων αυτών στις « πολλαπλές µορφές της 
λεκτικής µεταµφίεσης»48 και η συζήτηση γι’ αυτές  µέσα από τον κριτικό αναστοχασµό 
ενδέχεται να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να συνειδητοποιήσουν τις παιδαγωγικές 
παρεκκλίσεις, να αλλάξουν τη «σχολική κουλτούρα»,  έτσι ώστε  η αποκατάσταση ενός 
γόνιµου παιδαγωγικού κλίµατος. να είναι εφικτή και δυνατή η ποιοτική αναδιάταξη της 
διδακτικής πράξης στον επικοινωνιακό της χαρακτήρα. 
 
 ΙΙ.  Σε εκφράσεις που µέσα από τη µεταφορά τους αναφέρονται στο πώς ο καθηγητής 
βίωσε και βιώνει  σωµατικά, ψυχολογικά και  συναισθηµατικά τη διδασκαλία στα 
τµήµατα και τις τάξεις τα µαθήµατα που του ανέθεσε ο σύλλογος των καθηγητών στην 
πρώτη συνεδρίαση του Σεπτεµβρίου. Μια κυρίαρχη διχοτοµία είναι αυτή που  
προσδιορίζει την ικανότητα να κάνεις ή να µην κάνεις µάθηµα, να δουλέψεις ή να µη 
δουλέψεις: « Μπορώ να κάνω µάθηµα», « δεν µπορώ να κάνω µάθηµα», «τάξη που 
µπορείς να δουλέψεις», «τάξη που δεν µπορείς να δουλέψεις». που προεκτείνεται σε 
αξιολογικούς αντίστοιχα προσδιορισµούς: «είναι το καλύτερο τµήµα», «είναι το 
χειρότερο τµήµα».   Μερικές από τις εκφράσεις αυτές που στοιχίζονται στην παραπάνω 
διχοτοµία είναι οι παρακάτω:    «αυτό το τµήµα υποφέρεται σαν τµήµα49», «αυτό το 
τµήµα δεν υποφέρεται σαν τµήµα», «αυτό το τµήµα δεν αντέχεται», «βγαίνω απ’ το 
τµήµα και νιώθω άνθρωπος», « τρελαίνοµαι µαζί τους», «είµαι στη ζούγκλα», « δεν 
αντέχεται άλλο η κατάσταση», « µε κάνουν έξαλλη», «δεν µπορώ άλλο να σιγοβράζω 
στο ζουµί µου», « φτύνω αίµα».50 Ίσως είναι η πρώτη φορά που οι εκπαιδευτικοί όχι 
µόνο δεν προσποιούνται στο πλαίσιο µιας παραδοσιακής παγιωµένης τακτικής : να µη 
δείχνεις ποτέ πως έχεις πρόβληµα επικοινωνίας ή παιδαγωγικό «µε τµήµατα», αλλά 
περιγράφουν µε όρους κλινικούς, όρους ασθένειας το πώς αλληλεπιδρούν µε τους 
µαθητές τους. Η κακή λοιπόν επικοινωνία µέσα στην τάξη, το «κακό µάθηµα» 
ταυτίζεται µε την ασθένεια και την κακή υγεία µέσα από τολµηρές µεταφορές. Πόνοι 
και βάσανα, µαρτύρια και βασανισµοί και κάποιες φορές η ίδια η κόλαση συνοδεύουν 

                                                                                                                                                         
υποκριτική, απερίφραστη, κυνική ,αυταρχική κ.ο.κ. ∆εν υπάρχει, δεν µπορεί να υπάρξει διατύπωση 
ουδέτερη.»Μιχαήλ, Μπαχτίν,  Προβλήµατα λογοτεχνίας και αισθητικής, µετ.:Γ., Σπανός, Πλέθρον, σ.72 
47 Ο Μπαχτίν στη λέξη « σαν υλικό διακρίνει τα παρακάτω στοιχεία: την ηχητική της πλευρά, τις αποχρώσεις 
και τις παραλλαγές της υλικής σηµασίας της λέξης, την όψη της ως λεκτική σύνδεση, την όψη τονισµού 
(συγκινησιακού και βουλητικού στο ψυχολογικό επίπεδο), τον αξιολογικό προσανατολισµό της λέξης, που 
εκφράζει την ποικιλία των αξιολογικών σχέσεων του οµιλούντος και το αίσθηµα της λεκτικής δραστηριότητας, 
της ενεργητικής παραγωγής ενός σηµαίνοντος ήχου.» Σ’ αυτόν τον ήχο περικλείονται « όλα τα κινητήρια 
στοιχεία, την άρθρωση, τη χειρονοµία, τη µιµική και άλλα, και όλη την εσωτερική ορµή του εγώ µου, που 
κατέχει ενεργά, µέσω της λέξης, της διατύπωσης, µια ορισµένη αξιολογική και σηµασιοδοτική θέση.» Στο ίδιο, 
σ.94 
48 Στο ίδιο:σ.127 
49 Είναι επίσης χαρακτηριστική η φράση  συναδέλφισσας που περιγράφει σε ηµερίδα για τη διαπολιτισµική 
εκπαίδευση στους « ευχαριστηµένους»  εισηγητές το δικό  της «πόνο» για το πώς µπορεί να διδαχτεί η Ιστορία 
σε αλβανόπουλα , που δε µιλάνε σχεδόν καθόλου Ελληνικά σε αποµονωµένο σχολείο της περιφέρειας: « 
Πεθαίνω, σας λέω. Κάθε φορά που βγαίνω από την τάξη, πεθαίνω». Στην ίδια ηµερίδα δίδεται από άλλον 
εκπαιδευτικό η εικόνα συµβούλων και εκπαιδευτικών , που « κλαίνε µαζί τον πόνο τους», ανήµποροι να 
επιλύσουν τα προβλήµατα. Μια άλλη τοποθέτηση συναδέλφισσας «ρίχνει» τους εκπαιδευτικούς σε « βαθιές 
χαράδρες». 
50 Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να τοποθετούνται προφορικά όπως επιθυµούν, και επειδή οι µαθητές 
δεν παραβρίσκονται στις παιδαγωγικές συνεδριάσεις. Ο µαθητικός κανονισµός , που προβλέπει τη συµµετοχή 
των µαθητικών κοινοτήτων στις παιδαγωγικές συνεδριάσεις ενεργοποιείται, όταν χρειάζεται να εξεταστεί  
παράπτωµα του µαθητή. 



τη διασάλευση της διδακτικής «αρµονίας», που αναγνωρίζεται µάλιστα πως 
αποδιοργανώνει την ψυχοσωµατική ενότητα του εκπαιδευτικού. Μέσα στον 
µεταφορικό-συµβολικό « κύκλο» τον απελευθερωτικό εν µέρει του χώρου των 
συνεδριάσεων,  «η νόσος» περιγράφεται µε γενικά ή ειδικότερα συµπτώµατα. 
Αναζητούνται επίσης και άλλοι «νοσούντες», οι οποίοι να είναι σε θέση να εννοήσουν 
ως πάσχοντες τον «πόνο» που προκαλεί η «ασθένεια». Εποµένως οι εκπαιδευτικοί 
δείχνουν ιδιαίτερα έντονα τη συναισθηµατική τους εµπλοκή, την ταραχή τους 
εκδηλώνοντας έντονο άγχος γύρω από το διδακτικό τους έργο και την επικοινωνιακή 
τους περίσταση. Τα συµπτώµατα µάλιστα του πόνου που εκδηλώνουν ακολουθούν µια 
ανοδική  κλίµακα διαβάθµισης : δεν  αντέχω, υποφέρω , βασανίζοµαι, γίνοµαι έξαλλος, 
φτύνω αίµα,51 τρελαίνοµαι, ζω µια κόλαση, τυραννιέµαι, πεθαίνω52 .Μερικές από τις 
µεταφορές τονίζουν µε τέτοια ένταση την «αλλαγή», που συµβαίνει µέσα στις τάξεις, 
και την ακύρωση της «διδασκαλίας»,  ώστε  να οµολογεί ο εκπαιδευτικός πως «χάνει» 
την ανθρώπινή του ιδιότητα µέσα σ’ αυτήν  νιώθοντας πως µετατρέπεται σε κάτι άλλο. 
Κοντολογίς µέσα απ’ αυτές τις µεταφορές  καταγράφεται µία εικόνα µέσα από την 
οποία το καθηγητικό επάγγελµα γεµίζει δυσφορία τους διδάσκοντες και συχνά είναι µια 
διαδικασία, που αντί να τους απελευθερώσει τους ασκεί καταπίεση και καταναγκασµό. 
Μπροστά στην αναποτελεσµατικότητα της µετωπικής µετάδοσης γνώσεων  η 
«επαγγελµατική εξουθένωση» πέρα από τον υποκειµενικό χαρακτήρα που µπορεί να 
έχει χρησιµοποιείται ως έκφραση από αρκετούς εκπαιδευτικούς. Συχνά µετά από την 
περιγραφή των συµπτωµάτων της «νόσου» οι εκπαιδευτικοί προσβλέπουν στη 
διευθύντρια και το διευθυντή ζητώντας να ληφθούν µέτρα, όπως προσβλέπει κάποιος 
στον « ιατρό» προκειµένου να έρθει η θεραπεία. 
 
 ΙΙΙ  Μια τρίτη ταξινόµηση αφορά σε σχόλια που χρησιµοποιούν  οι εκπαιδευτικοί , 
όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν στην επίδοση µαθητών που χαρακτηρίζονται 
«κακοί» µαθητές. Συχνά τα σχόλια δεν έχουν µία συγκεκριµένη αναφορά  στην ίδια την 
επίδοση του µαθητή και τον ίδιο το µαθητή  αλλά χρησιµοποιούνται προκειµένου να 
καταδειχθεί πως η ίδια η ηθική και σωµατική  εικόνα του µαθητή είναι 
παρεµποδιστικός παράγοντας στο να «προσληφθεί» και « να αφοµοιωθεί» το µάθηµα 
και πως οι επικοινωνιακές σχέσεις διδασκόντων-διδασκοµένων, αφού διαποτίζονται µε 
σχόλια προσβλητικά  για τον άλλο µαρτυρούν τουλάχιστον δυσλειτουργία 
επικοινωνιακή. Μερικά από τα σχόλια που καταγράφτηκαν είναι τα παρακάτω53: « 
Είναι τεµπέλαρος», «είναι άχρηστος», « είναι εξαφανισµένη», « έρχεται σχολείο για να 
έρχεται», « είναι άχρηστος», «είναι αδιόρθωτος», «είναι ανεπίδεκτος», «είναι 
χαλασµένος», « είναι επικίνδυνος», « θέλει Κ∆ΑΥ», «θα µας σκοτώσει καµιά ώρα»,  
«είναι στον κόσµο του», «είναι χαζοχαρούµενος», «κάθεται σα Βούδας», «γυαλίζει το 
µάτι του», «είναι βλαµµένος», «δεν έχει µυαλό», «είναι πάτος εντελώς», «είναι εκτός 
τόπου και χρόνου», «έχει φτάσει 110 κιλά πώς να διαβάσει», «είναι παρακατιανοί», 
«είναι παλιοτόµαρο, δε θα µας µπει καβάλα», «ή αυτός ή εγώ», « δεν έχει µυαλό», « δε 
µ’ αφήνουν να ασχοληθώ µε τους καλούς µαθητές», «δεν έχουν αυτοί τις δικές µας 
                                                 
51 Η υιοθέτηση της µεταφοράς : «φτύνω αίµα» παραπέµπει στο φόβο και την ταραχή που προκαλούσε η 
φυµατίωση ως νόσος µεταδοτική αλλά και νόσος που βρήκε διασυνδέσεις µε τον έρωτα και το πάθος.  Χρήσιµο 
για την κατανόηση των φαντασιώσεων και κυρίως των µεταφορών για τη νόσο είναι το βιβλίο της Σούζαν, 
Σόντακ, (1993) Η νόσος ως µεταφορά, µετ.: Γερ. Λυκιαρδόπουλος - Στέφ. Ροζάνης, Ύψιλον /Βιβλία 
52 Ο θάνατος φαίνεται πως δε συνδέεται µόνον µε την αδυναµία να κάνεις τους µαθητές σου να ενδιαφερθούν 
για τη µάθηση αλλά και µε την ανία και την πλήξη που προκαλείται µέσα στις τάξεις από την παθητικότητα που 
επιδεικνύουν οι µαθητές και τη µοναξιά που βιώνουν οι καθηγητές. Βλ. και σηµ. 14. 
53 Στο πλαίσιο της θετικής στάσης για το επάγγελµα του εκπαιδευτικού οι  «χαρακτηρισµοί» αυτοί 
υπογραµµίζουν την ανασφάλεια που εκδηλώνουν οι εκπαιδευτικοί και καταγράφονται ακόµα κι αν αφορούν σε 
πολύ µικρό αριθµό εκπαιδευτικών. Είναι όµως ενδιαφέρον να απαντηθεί :γιατί στους επιθετικούς 
προσδιορισµούς και τις συγκεκριµένες κρίσεις δεν υπάρχουν αντιρρήσεις παιδαγωγικές.  



αξίες, γιατί είναι από αλλού», « δεν είναι αυτός για γράµµατα».54 Ίσως θα πρέπει να 
σηµειωθεί πως  οι προσδιορισµοί αυτοί παγιώνουν, ενώ αναδεικνύουν παράλληλα 
σχέσεις δυσαρµονίας, που αναπαράγονται µέσα στις τάξεις και υποδηλώνουν τον 
κλονισµό που έχει επέλθει ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς και µαθητές, καθώς και τα δύο 
µέρη εµπλέκονται σε σχέσεις αντιπαλότητας και ανταγωνισµού. Είναι επίσης φανερή η 
υποχώρηση της αυθεντίας που προβάλλονταν έστω και σε συµβολικό επίπεδο για τους 
εκπαιδευτικούς. Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό πως στα περιεχόµενα των παραπάνω 
τοποθετήσεων επανέρχεται ο στερεοτυπικός τρόπος µε τον οποίο έχει προσληφθεί η 
διαδικασία της µάθησης που προσανατολίζει τον εκπαιδευτικό  στο να νιώθει ενοχικά , 
όταν αποµακρύνει το ενδιαφέρον του από τον « καλό» µαθητή και «αναγκάζεται» να « 
ρίξει» το επίπεδο της διδασκαλίας του. Έτσι η σχολική επιτυχία ή αποτυχία συνδέεται 
αποκλειστικά µε το προσωπικό ενδιαφέρον των µαθητών, που το έχουν ή δεν το έχουν 
από «τη φύση τους».Ένα είδος λοιπόν κριτικής ανάγνωσης µας οδηγεί στην πικρή 
διαπίστωση πως οι σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις για το πώς δοµείται η γνώση 
δεν έχουν υπονοµευτεί και η φιλοσοφία των γενικών σκοπών και στόχων κινείται σε 
θεωρητικές κατευθύνσεις χωρίς να είναι αποτελεσµατική εµπλουτίζοντας τη διδακτική 
πράξη των εκπαιδευτικών. Αν λοιπόν συνυπολογιστεί ένας βιολογικός ηγεµονισµός σε 
σχέση µε το βιολογικό προσδιορισµό της γνώσης που αναθερµαίνεται ποικιλοτρόπως, η 
υποχώρησή του πρέπει να συνδεθεί µε ουσιαστική και σύγχρονη επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών και µε συστηµατική προσπάθεια έτσι ώστε να φανεί καθαρά πως το 
χρονολογικά νέο δε συµπίπτει υποχρεωτικά µε το παιδαγωγικά νέο. 
    Η αλλαγή αυτή θέτει την αλλαγή στο δυναµικό των σχέσεων. Τα σχόλια, οι 
επιθετικοί προσδιορισµοί, η υπαινικτική περισσότερο ή λιγότερο ξενοφοβία, ο  
κρυµµένος θυµός για τους µαθητές που καθυστερούν την ύλη και δεν τους αφήνουν να 
προχωρήσουν, µαρτυρούν µια µεροληπτική συµπεριφορά, « µια ταξική αρχή επιλογής», 
55 που δεν έχει συνειδητοποιηθεί υπέρ των µαθητών εκείνων, που είναι σε θέση να 
προσλάβουν αυτό που αναµεταδίδεται. Μια τέτοια στάση σε καµιά περίπτωση δε 
συνδέεται σε γενικές γραµµές µε  την προσωπική ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού αλλά 
τονίζει τις δύσκολες και νέες συνθήκες µέσα στις οποίες αφήνεται ο εκπαιδευτικός 
χωρίς παιδαγωγική υποστήριξη να διαµορφώσει µόνος του ένα άλλο πλαίσιο 
παιδαγωγικό µε τρόπους εµπειρικούς µέσα σε παιδαγωγικές συνεδριάσεις που έχουν 
µετατραπεί σε τυπικά όργανα συνήθους σχολικής, γραφειοκρατικής διαδικασίας και 
χωρίς να ερµηνεύονται τα γεγονότα σε σχέση µε τις νέες συνθήκες στις οποίες 
αναλαµβάνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Γι’ αυτό η µείωση των προκαταλήψεων και 
η ουσιαστική επιµόρφωση µέσα από προγράµµατα που ανοίγουν το σχολείο προς τους 
µαθητές από ξένες χώρες, η εφαρµογή µιας αντιφοβικής - αντιρατσιστικής αγωγής, η 
ανοχή και η φροντίδα για τους άλλους που φαίνεται πως «διαφέρουν» πρέπει να 
θεωρηθούν σηµαντικές προτεραιότητες.  Φαίνεται λοιπόν πως ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού εµπεριέχει έναν αριθµό από αντιφάσεις και αντινοµίες, οι οποίες δεν 
επιτρέπουν να προχωρήσουν αλλαγές που θα έκαναν τη διδασκαλία πιο γόνιµη και 
                                                 
54 Σ’ ένα επαρχιακό σχολείο για ένα µικρό µαθητή που φύλαγε πρόβατα συχνά µετά το σχολείο και είχε 
µαθησιακές δυσκολίες, η προσφώνηση ήταν η παρακάτω: «τσοµπάνη θα βγάλεις µουστάκια εδώ µέσα».  Χωρίς 
να επιθυµώ να διαγράψω την ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί µε τους µαθητές τους , την 
αγάπη που νιώθουν γι’ αυτούς και την οικειότητα που έχουν διαµορφώσει µαζί τους και που τους επιτρέπει ένα 
πιο «ανοιχτό» ρόλο, και πολύ περισσότερο χωρίς να θέλω να εµπλακώ σε σχήµατα στείρου ορθολογισµού και 
στην υποστήριξη της άποψης πως το µάθηµα χρειάζεται να µετατραπεί σε τυπική απρόσωπη διαδικασία στην 
οποία οι « αστεϊσµοί»  είναι «απαγορευµένοι», θεωρώ πως  οι προβληµατισµοί και η κριτική  για το 
προσβλητικό περιεχόµενο κάποιων εκφράσεων που χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί και που λειτουργούν σε 
βάρος των µαθητών ακόµα κι αν ο ίδιος δέκτης- µαθητής τις  «καλοδέχεται» θεωρώντας πως αυτές είναι ίσως 
αυτονόητα, καλοπροαίρετα σχόλια στο πλαίσιο µιας χαρούµενης αγωγής, δεν µπορούν να αποφευχθούν. 
55Basil, Bernstein, (1991), Παιδαγωγικοί κώδικες και κοινωνικός έλεγχος, Αλεξάνδρεια, σ.:133-135. Για το 
πρόβληµα της ύλης και «τη χαλάρωση των κανόνων βηµατισµού»,βλ. στο ίδιο, σ.:128 



δηµιουργική και θα ελάττωναν το σκληρό ανταγωνισµό που αναπτύσσεται συχνά 
ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς και µαθητές. Το περιεχόµενο του ανταγωνισµού δύσκολα 
συνειδητοποιείται από τους εκπαιδευτικούς, όπως προαναφέρθηκε. Συχνά νοµίζουν πως 
η αποµάκρυνση του µαθητή από το χώρο όπου εκδηλώθηκε «η θρασύτατη 
συµπεριφορά», αφορά στην ίδια την τιµή του , που ακόµα και σήµερα είναι οργανωτική 
αρχή των σχέσεων. 
     Η πυραµιδωτή άλλωστε κατάταξη των µαθητών αναπαράγει ιεραρχικά σχήµατα 
κατάταξης των µαθητών, αναγνωρίσιµα σχήµατα κατάταξης πολιτικής εξουσίας, ενώ 
προβάλλει παράλληλα γνωρίσµατα αυταρχικής αγωγής : την προτίµηση στις διχοτοµίες, 
την αµηχανία µπροστά στο  διαφορετικό, τη σκέψη που στηρίζεται κυρίως στις 
ιεραρχικές έννοιες και τη στερεοτυπία κυρίως όµως τη συχνή επίκληση στο   « µέσο 
άνθρωπο » , την εξύµνηση της «έµφυτης» κακής φύσης56. Στην κορυφή της πυραµίδας 
οπωσδήποτε βρίσκονται οι άριστοι µαθητές και στο τέλος της « οι παρακατιανοί». Στη 
χρήση των όρων αυτών νοµίζω πως εύκολα αναγνωρίζεται η λανθάνουσα 
συµµορφωτική και επιλεκτική λειτουργία του σχολείου. Υπάρχει λοιπόν ένα πεδίο 
«παιδαγωγικού» λόγου, που συνδέεται πολύ καθαρά µε την παραδοσιακή παιδαγωγική 
-περισσότερο ή λιγότερο άµεσα – και που αγνοεί το κοινωνικό, πολιτικό και 
οικονοµικό πλαίσιο, τη συγκεκριµένη δηλαδή πολιτισµική περίσταση προκειµένου να 
ερµηνεύσει τα παιδαγωγικά φαινόµενα µιλώντας για την επιτυχία ή αποτυχία στο 
αποτέλεσµα της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης. Αντίθετα µέσα από ένα διδακτισµό 
που περικλείει όλα τα αρνητικά µιας ηθικοπλαστικής αγωγής προσεγγίζεται το ζήτηµα 
της εκπαιδευτικής αναβάθµισης µε τρόπο µεταφυσικό. Συνδέεται δηλαδή η ποιότητα 
του δασκάλου µε αρετές και ηθικά προσόντα, που νοµοτελειακά οδηγούν στην ποιοτική 
βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης χωρίς να εξετάζεται κάτω από ποιες συγκεκριµένες 
πολιτισµικές συνθήκες συντελείται η εκπαιδευτική πράξη. Έτσι  το ιδανικό της 
σταθερής «προοδευτικής» παιδαγωγικής παρέµβασης και η εµβάθυνση στη 
δηµοκρατική παιδεία είναι µόνιµα σε εκκρεµότητα και πολλές φορές µαταιώνεται από 
στρατηγικές ανακύκλωσης των ίδιων εκπαιδευτικών προβληµάτων, που υπερτονίζουν 
το στοιχείο της εξουσιαστικής δοµής της εκπαίδευσης. 
   Αυτό επίσης που θα µπορούσε να σηµειωθεί είναι πως οι συνθήκες οι πολιτικές και 
συνακόλουθα οι εκπαιδευτικές παραπέµπουν σε ένα πλαίσιο «διευρυµένων 
αρµοδιοτήτων», οι οποίες απαιτούνται από τους εκπαιδευτικούς µαζί µε  προσαρµογές 
που προκαλούν δυσφορία, εφόσον τα νέα καθήκοντα δε συνοδεύονται από ουσιαστική 
επιµόρφωση αλλά συσσωρεύονται στα ήδη υπάρχοντα. Ίσως λοιπόν  οι απόπειρες να 
λειτουργήσει το σχολείο µε ενεργητικές διαδικασίες  µάθησης πετύχουν  να άρουν 
έµπρακτα τις ανεπάρκειες κατάρτισης πολύ περισσότερο στη δική µας περιοχή που η 
µεγάλη πλειονότητα των εκπαιδευτικών είναι πολύ κοντά στη σύνταξη µε την 
προϋπόθεση πάντα  πως θα αλλάξει το εκπαιδευτικό πλαίσιο έτσι ώστε να υιοθετηθούν 
οι προτεινόµενες αλλαγές. 

                                                 
56 Max,  Horkheimer, «Αυταρχικότητα και οικογένεια στη σύγχρονη εποχή»,∆ευκαλίων, τ.5, ∆εκέµβριος 1970-
Φεβρουάριος 1971, Σ. :17-21 



Ο ρόλος του δασκάλου στην είσοδο των νέων τεχνολογιών στο σχολείο 
 
Τσογιάννη Γαλάτεια, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 
 
 

Κυρίες, κύριοι σύνεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι 
 Θα ήθελα πρώτα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στην οργανωτική και επιστηµονική 
επιτροπή του συνεδρίου που µου έδωσε την ευκαιρία να µοιραστώ µαζί σας σκέψεις και 
προβληµατισµούς που προκύπτουν καθηµερινά, δεδοµένου ότι κινούµαστε και εργαζόµαστε 
σ’ έναν πολυσύνθετο  χώρο που καλείται κάθε φορά να ανταποκρίνεται και να συντονίζεται 
στις απαιτήσεις της σύγχρονης παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας µας. 
 Ζούµε στην εποχή της τεχνολογικής επανάστασης, στην κοινωνία της πληροφορίας. 
Οι νέες τεχνολογίες, ιδίως η πληροφορική, µε το τεράστιο πλήθος των σύγχρονων 
εφαρµογών, έχει σχεδόν ταυτιστεί µ’ ότι χαρακτηρίζουµε ως ανάπτυξη. Κάθε χώρα που 
προσβλέπει στην ανάπτυξη έχει κυριολεκτικά « γαντζωθεί » απ’ τις νέες τεχνολογίες. Τις 
εισάγει στην εκπαίδευση, χρηµατοδοτεί τις εφαρµογές τους, προωθεί µε κάθε τρόπο ό,τι έχει 
σχέση µ’ αυτές και συνειδητοποιεί πως, χωρίς αυτές και τις ποικίλες εφαρµογές τους , δεν 
µπορεί να νοηθεί ανάπτυξη της παιδείας.  
 Η σηµερινή κοινωνική απαίτηση τείνει προς τον αλφαβητισµό των νέων τεχνολογιών. 
Η πρόκληση της εκπαίδευσης είναι να ετοιµάσουµε πολίτες όχι απλά ικανούς να διαβάζουν, 
όχι απλά κατόχους συγκεκριµένων γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά ικανούς να µαθαίνουν 
επιλέγοντας τι θα µάθουν και τι πρέπει να διαβάσουν για να το µάθουν. Το µόνο που ξέρουµε 
για την κοινωνία που θα ζήσουν αυτοί που σήµερα εκπαιδεύουµε είναι ότι θα είναι 
διαφορετική απ’ τη σηµερινή. Για πρώτη φορά στην παγκόσµια ιστορία της εκπαίδευσης 
καλούµαστε να προετοιµάσουµε µια γενιά που θα ζήσει και θα εργαστεί σε κοινωνικό, 
εργασιακό, τεχνολογικό ίσως και γεωπολιτικό περιβάλλον διαφορετικό απ’ αυτό στο οποίο 
ζει την εποχή που εκπαιδεύεται.   
 Είναι σίγουρο λοιπόν πως η εισβολή των νέων τεχνολογιών στα σχολεία ως φυσική 
συνέπεια θα δηµιουργήσει πολλές ανακατατάξεις και προβληµατισµούς. ∆ιάφορες έρευνες 
έχουν δείξει πως ορισµένοι απ’ τους κύριους λόγους για τους οποίους η εκπαιδευτική 
τεχνολογία δεν έχει αξιοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό στα σχολεία είναι: 

 Η εφαρµογή παραδοσιακών µοντέλων διδασκαλίας, η οποία αδυνατεί να εκµεταλλευτεί 
τα πλεονεκτήµατα της  τεχνολογίας 

 Η έλλειψη κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισµικών 
 Η έλλειψη δεξιοτήτων από µέρους των εκπαιδευτικών και  η µη παροχή ευκαιριών και 
κινήτρων για συνεχή επιµόρφωση 

 Η οργάνωση των φυσικών χώρων στις παραδοσιακές τάξεις αποτρέπει την εύκολη 
εφαρµογή των τεχνολογιών αυτών 

 Η αντίσταση σε κάθε είδους αλλαγή που χαρακτηρίζει τα εκπαιδευτικά συστήµατα57. 
Παίρνοντας αφορµή από τον τελευταίο απ’ τους λόγους που ανέφερα, θα σας θυµίσω 

τα λόγια του Niccolo Machiavelli « ∆εν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο από το να σχεδιάσεις, 
τίποτα πιο αβέβαιο από την επιτυχία, τίποτα πιο αδύνατο στην υλοποίηση από τη δηµιουργία 
ενός νέου συστήµατος. Γιατί ο δηµιουργός θα συναντήσει µεγάλη εχθρότητα απ’ αυτούς που 
ωφελούνται από τη διατήρηση του παλιού συστήµατος, ενώ από την άλλη θα συναντήσει 
απλώς αδιάφορους υποστηριχτές, εάν ορισµένοι πρόκειται να αποκοµίσουν κάποια οφέλη 
από το καινούριο. » 
 ∆ύσκολα, λοιπόν, θ’ αρνηθεί κανείς ότι µε την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο 
σχολείο το µαθησιακό περιβάλλον θ’ αλλάξει. Παραδοσιακές διδακτικές µέθοδοι θ’ 
αναθεωρηθούν, γιατί « η διαδικασία της µάθησης προάγεται µόνο µε την εξισορρόπηση των 

                                                 
57 Cuban,1986, 2001.    Vrasidas & McIsaac, 2001 



µεθόδων διδασκαλίας και των αναγκών των µαθητών ».58  Αυτή η αλλαγή δεν πρέπει ούτε να 
µας φοβίσει ούτε να µας δυσαρεστήσει , γιατί µέσα σ’ αυτό το διαρκώς µεταβαλλόµενο 
περιβάλλον είµαστε εµείς που καλούµαστε και πάλι ν’ ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις του 
νέου µας ρόλου προσαρµοσµένου στα νέα δεδοµένα που καθορίζονται πλέον σε παγκόσµιο 
επίπεδο.  
 Πάµπολλοι ρόλοι δόθηκαν κατά καιρούς και περιστάσεις στο δάσκαλο. Κατά τον 
καθηγητή Αλ. Κοσµόπουλο  είναι « πηγή γνώσεων », « πρότυπο », « φύλακας των 
παραδόσεων » καθώς και « σµιλευτής ψυχών », « δαδούχος », ενώ κατά τον Ν.  Καζαντζάκη 
« εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει απέναντι ο µαθητής του » και τόσοι άλλοι. Το 
καινούριας αντίληψης σχολείο δίνει στον δάσκαλο έναν επιπλέον ρόλο και χαρακτηρισµό, 
αυτόν του « teacher globatus ».  
 Τα σύγχρονα παιδαγωγικά µοντέλα υποστηρίζουν µια διαθεµατική προσέγγιση της 
διδασκαλίας, η οποία στηρίζεται στις αρχές της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και 
συνοικοδόµησης της γνώσης.59  Τα προγράµµατα σπουδών µιλούν για ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης των µαθητών. Η καλλιέργεια κριτικής σκέψης απαιτεί την αµφισβήτηση, τη 
δυνατότητα επιλογής και προϋποθέτει την άρνηση της αυθεντίας. Η κριτική σκέψη απαιτεί 
δάσκαλο που να αντέχει το ότι η αµφισβήτηση ως µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα 
συµπεριλαµβάνει και τον ίδιο. Μέσα σ’ αυτήν τη συνολική αναβάθµιση καλείται ο  δάσκαλος 
να επωµισθεί καινούριο αναβαθµισµένο ρόλο εγκαταλείποντας ίσως και ολοκληρωτικά  όσα 
έκανε στην τάξη ως τώρα.  
 Η χρήση πολλαπλών µέσων, χρώµα, εικόνα, ήχος, επιδρούν ως ψυχολογικές παγίδες 
για την αύξηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευοµένων. « Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες 
λέξεις » λέει µια κινέζικη παροιµία. Ένα βίντεο άραγε πόσες; « Ακούω και ξεχνώ, βλέπω και 
θυµάµαι, κάνω και µαθαίνω ». Οι έρευνες απέδειξαν πως απ’ αυτά που διαβάζουµε 
αποτυπώνονται στον εγκέφαλο το 10%, απ’ αυτά που ακούµε το 20% και αυτά που 
προέρχονται από οπτικοακουστικά µέσα το 50%.  Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν µοναδικά 
παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά πλεονεκτήµατα. Με τη χρήση τους οι µαθητές: 

 Κερδίζουν σε ότι αφορά τη µάθηση 
 Κατακτούν η γνώση σε λιγότερο χρόνο 
 Αρέσκονται να πηγαίνουν σχολείο 
 Αναπτύσσουν θετική στάση σε ότι αφορά την εργασία τους 60 

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ενήµερος πριν αποφασίσει να τις χρησιµοποιήσει και να µην 
καταλήξει σ’ αυτές µόνο εξαιτίας της άµετρης αγάπης για την τεχνολογία ή απλώς επειδή η 
τεχνολογία έχει µπει στη ζωή µας.   
 Ο ρόλος του λοιπόν δεν καταργείται ούτε είναι κάτι τέτοιο δυνατόν να συµβεί. 
Αντίθετα γίνεται πιο σηµαντικός, αλλά και πιο δύσκολος. Από απλός και µοναδικός φορέας 
της γνώσης « µετατοπίζεται » σε ρόλο συνεργάτη – συµβούλου του µαθητή και οργανωτή της 
διαδικασίας της µάθησης. « Εφεξής θα έχει ως πρόσθετο ρόλο να επιλέξει τα κατάλληλα 
προγράµµατα, να εφαρµόσει τη χρήση τους µέσα κι έξω από την τάξη, να εξηγήσει δύσκολα 
ή δυσνόητα σηµεία, να παραπέµψει σε πρόσθετη συµβατική ή ηλεκτρονική προσπελάσιµη 
βιβλιογραφία »61  Με τη βοήθεια της τεχνολογίας εντοπίζει τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες 
του κάθε µαθητή ώστε να του βρίσκει τα κατάλληλα µονοπάτια της γνώσης. Θα πρέπει να 
ξεχάσει την ταϊστική µέθοδο και τους µαθητές του ως παθητικούς αποδέκτες της διδασκαλίας 
του. Παύει να είναι µόνο µεταδότης και ελεγκτής γνώσεων και γίνεται εµπνευστής, 
οργανωτής και δηµιουργικός εµψυχωτής.62 Ρόλος του είναι να τους παρέχει ευρύτερα 
χρονικά περιθώρια ώστε να κρίνουν, να απορροφούν, να διανοούνται, να εφαρµόζουν, να 
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62 Κοντογιανοπούλου – Πολυδωρίδη Γ., 1992 



συνθέτουν, να οραµατίζονται. Θα τους ενθαρρύνει να βιώνουν εµπειρίες επίλυσης 
προβληµάτων, να σκέφτονται και να αναλαµβάνουν ατοµικά την υπευθυνότητα να µαθαίνουν 
οι ίδιοι και να βοηθούν τους άλλους να µαθαίνουν. Ο ίδιος θα τους βοηθάει να βρίσκουν την 
αναγκαία πληροφορία εύκολα και γρήγορα χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικά µάτια και αυτιά θα 
πειραµατίζονται και θα είναι ικανά να δουν τι λέει  « η άλλη πλευρά του κόσµου ». Ο 
δάσκαλος θα είναι το επίκεντρο της αναζήτησης της γνώσης, αλλά ποτέ πια η αυθεντία της 
έκφρασής της. 
 Βοηθάει τους µαθητές του µέσα από « σωστές » επιλογές να συνδέουν τις 
δραστηριότητες του υπολογιστή µε τις υπόλοιπες. Εργάζεται δίπλα τους συµβουλεύοντας, 
προτρέποντας και προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις. Εξακολουθεί να διατηρεί την πρώτη 
θέση αυτός και όχι ο υπολογιστής, σχεδιάζοντας καινούριες ασκήσεις και εµπλουτίζοντας το 
σύστηµα χωρίς να χρησιµοποιεί απαραίτητα τα λογισµικά για όλα τα µαθήµατα παρά εκεί 
όπου µπορούν να φανούν χρήσιµα, κυρίως ως προς τη λειτουργία ενεργοποίησης του µαθητή.  
 Είναι αυτός που ξεφεύγει από τα συµβατικά χάρτινα βιβλία και τους σκονισµένους 
χάρτες που µένουν κρεµασµένοι, βουβοί και τροφοδοτεί µε ερεθίσµατα, φέρνει το µαθητή 
αντιµέτωπο µε την πραγµατικότητα. Βοηθάει τα παιδιά να κάνουν την πληροφορία πράξη, 
δηµιουργία, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να µεταφερθούν on line εκεί όπου εκτός από 
λύσεις και απαντήσεις για θέµατα που τους ανατέθηκαν  θα µπουν και σε οµάδες εργασίας 
βρίσκοντας συµµαθητές µε τα ίδια µορφωτικά ενδιαφέροντα. 
 Κοινή παραδοχή όλων όσων διάκεινται θετικά προς τη χρήση των  τεχνολογιών είναι 
πως η  µετάβαση σε µια τέτοια ποιότητα σχέσεων στην εκπαιδευτική πράξη δεν µπορεί να 
έρθει τόσο απλά, ύστερα από την εγκατάσταση ενός εργαστηρίου υπολογιστών, από τη µια 
µέρα στην άλλη ούτε καν από τη µια χρονιά στην άλλη. ∆εν  πρέπει να δοθεί βάση απλά στη 
χρήση ενός υπολογιστή, αλλά στη σωστή αξιοποίησή του. Το  να υπάρχει ένας υπολογιστής 
στην αίθουσα και να τον χειρίζεται ο δάσκαλος δείχνοντας κάποια πράγµατα στην τάξη δεν 
είναι λύση. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών δεν αποτελεί πανάκεια και δεν πρόκειται να 
προσφέρει από µόνη της τίποτα  στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι όσο παραδειγµατική κι αν είναι 
αν δε συνοδεύεται από αλλαγές στις κοινωνικές δοµές, στη δοµή του εκπαιδευτικού 
συστήµατος και τον τρόπο διδασκαλίας. 
 ∆ε θέλω το χαρτί, το µολύβι, ο πίνακας και προπάντων ο λόγος ν’ αντικατασταθούν  
από µια οθόνη. Θα είναι µια υποβοήθηση γνώσης και όχι αντικατάστασή της από οθόνες και 
πλήκτρα. ∆ε θα ήθελα να δω ένα  ροµπότ – δάσκαλο ή έναν παθιασµένο κοµπιουτεράκια 
µαθητή, αλλά έναν computer – « αρωγό µάθησης ». Κάτω από το πρίσµα αυτό, 
κατευθυντήριος άξονας  της ένταξης των υπολογιστών στην εκπαίδευση γίνεται 
προβληµατισµός πάνω στο πως µπορούν να γίνουν φορείς σπερµάτων µορφωτικής αλλαγής 
και δυναµικών ιδεών και όχι µηχανοποίηση της γοητευτικής αυτής διαδικασίας που λέγεται 
διδασκαλία. Γιατί ένα είναι σίγουρο ότι ο δάσκαλος θα συνεχίσει να στηρίζει τη διδασκαλία 
του όπως κι αν γίνεται αυτή  στις βασικές αρχές της παιδαγωγικής επιστήµης και των 
ανθρωπιστικών αξιών, αλλά µε ουσιαστικότερο και δυναµικότερο τρόπο απ’ ότι στο 
παρελθόν.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
 
Η σύγχρονη βιβλιογραφία µέσα από έρευνες έχει δώσει αρκετά στοιχεία για το ρόλο της 
εκπαίδευσης στην διαµόρφωση των ταυτοτήτων φύλου στην εφηβική ηλικία. Το σχολείο 
είναι ένας  σηµαντικός  χώρος  όπου λαµβάνονται αποφάσεις επειδή είναι το  πρωταρχικό 
πλαίσιο κοινωνικοποίησης διαµορφώνοντας την αυτοαντίληψη των νέων µε την απόκτηση 
εµπειριών που οδηγούν στις µελλοντικές ευκαιρίες και προοπτικές. 

Αν και η εκπαιδευτική πολιτική θεωρητικά ενδιαφέρεται για την τυπική ισότητα των φύλων 
κλείνει τα µάτια στην πραγµατική  ανισότητα µέσα από τις ιδεολογίες που φέρουν µαζί τους 
παιδιά και εκπαιδευτικοί. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα σήµερα απεικονίζει το θολό πρόσωπο 
της ελληνικής κοινωνίας που παραπαίει ανάµεσα σε πατριαρχικές δοµές και µοντέρνες 
νοµοθεσίες. Η ίση πρόσβαση των δυο φύλων στην εκπ/ση είναι αναµφισβήτητο γεγονός. 
Μετά το 1960 τα έφηβα κορίτσια απολαµβάνουν ίση µεταχείριση κι ισότητα ευκαιριών 
λαµβάνοντας υπ’όψιν ότι φοιτούν στο ίδιο σχολείο µε τα αγόρια κι  έχοντας τις ίδιες 
ευκαιρίες να αναπτύξουν τις πνευµατικές και σωµατικές τους δυνάµεις ανεξάρτητα από το 
φύλο τους.  Όµως τα κορίτσια προχωρούν σε εκπ/κές  κι επαγγελµατικές επιλογές που τις 
οδηγούν σε τοµείς της αγοράς εργασίας καθαρά γυναικείες και σε θέσεις αµειβόµενες 
λιγότερο ευνοϊκά  από αυτές των συµµαθητών τους. Οι επιλογές αυτές που συχνά δεν 
ανταποκρίνονται στις προτιµήσεις τους οφείλονται στους παραδοσιακούς οικογενειακούς 
ρόλους αφού η σχολική τους ζωή δεν τις ενθαρρύνει να κάνουν διαφορετικά ; Υπάρχουν  
πτυχές της εκπ/κής διαδικασίας που οδηγούν τα κορίτσια σε παραδοσιακές σπουδές και 
κλασσικά για το φύλο τους επαγγέλµατα ;  

Με αυτό το σκεπτικό  είναι εµφανές ότι οι απόψεις και η  συµπεριφορά των εκπαιδευτικών 
που απορρέουν από αυτές είναι το κλειδί των µεταρρυθµίσεων για την βελτίωση των 
ανισοτήτων φύλου µέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα προβλήµατα που εντοπίζονται 
στη σχολική τάξη οφείλονται σε ένα βαθµό στην έλλειψη σχετικής επάρκειας στην προώθηση 
της ισότητας των φύλων από πλευράς των εκπαιδευτικών. Οι φορείς της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας δοµούν εκούσια ή ακούσια  παραδοσιακές αναπαραστάσεις για τους 
µαθητές/τριες και διαµορφώνουν προσδοκίες από αυτούς αναπαράγοντας πατριαρχικές 
κοινωνικές δοµές. Ενώ το σχολείο επισήµως έχει ως στόχο την διαπαιδαγώγηση ισότιµων 
πολιτών αόρατες δυνάµεις  διαµορφώνουν διαφορετικούς προορισµούς για κάθε φύλο 
δηµιουργώντας διακρίσεις σε βάρος µεγάλου ποσοστού του µαθητικού πληθυσµού. Το 
σχολείο αποτελώντας την κοιτίδα του σεξισµού παράλληλα ανταποκρίνεται στην επιθυµία 
για αλλαγή; 

Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε παρεµβατικά προγράµµατα για την προώθηση της 
ισότητας των δύο φύλων είναι απαραίτητη διότι έτσι  θα µπορούν να παρέµβουν σε επίπεδο 
οµάδας-τάξης απευθυνόµενοι στους/στις µαθητές-τριες.  

Είναι γνωστό ότι η εφηβεία είναι η περίοδος της αµφισβήτησης των κυρίαρχων κοινωνικών 
αντιλήψεων. είναι η περίοδος όπου τα νεαρά άτοµα διαµορφώνουν πολιτική και κοινωνική 
συνείδηση και αρχίζουν να δοκιµάζονται σε ρόλους που πρόκειται να αναλάβουν στο µέλλον 
ως ενεργοί πολίτες της κοινωνίας. 



Κατά συνέπεια, η ευαισθητοποίηση των εφήβων, αγοριών και κοριτσιών, σε θέµατα ισότητας 
των φύλων θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις σε ποικίλους τοµείς της ζωής τους αλλά και της 
ζωής άλλων ανθρώπων (σχέσεις µε το άλλο φύλο, επιλογή επαγγέλµατος, δηµιουργία 
οικογένειας κ.α.). έχει πλέον επιστηµονικά διαπιστωθεί ότι οι επιλογές και προσδοκίες των 
εφήβων για την ενήλικη ζωή αλλά και η διαµόρφωση απόψεων και αντιλήψεων κατά την 
εφηβεία, συσχετίζονται άµεσα µε τον παράγοντα φύλο. 

 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  
 

 Ποια είναι όµως η εικόνα του σχολείου στην Ελλάδα σήµερα? Οι φορείς 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας δοµούν εκούσια ή ακούσια  παραδοσιακές 
αναπαραστάσεις για τους µαθητές/τριες και διαµορφώνουν διαφορετικούς 
προορισµούς για κάθε φύλο; 

 Η ηλικία του εκπαιδευτικού ή η κατεύθυνση των σπουδών του επηρεάζει 
τη συµπεριφορά του απέναντι στο µαθητή / τρια; 

 Οι άνδρες εκπαιδευτικοί εµφανίζονται πιο στερεότυποι και παραδοσιακοί 
από τις γυναίκες; 

 Οι εκπαιδευτικοί ενώ αποδέχονται σε θεωρητικό επίπεδο τις αρχές της 
κοινωνικής ισότητας και είναι εναντίον των διακρίσεων και των 
διαχωρισµών, έχουν απόψεις πολύ παραδοσιακές για τις σχέσεις των 
φύλων και θεωρούν αυτονόητο, κυρίως οι άνδρες τον κατά φύλο 
καταµερισµό εργασίας και των οικιακών ρόλων; 

 Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί ενισχύουν και τρέφουν διαφορετικές 
προσδοκίες για τους µαθητές /τριες προσδοκίες που σχετίζονται µε τις 

γ ν νστερεότυπες αντιλήψεις ια τους ρόλους τω  φύλω ; 
 Φέρουν υποσυνείδητα αντιλήψεις  ως προς την διαµόρφωση των 
ταυτοτήτων φύλου των εφήβων που οδηγούν στην αναπαραγωγή  
ηγεµονικών ανδρικών και υποταγµένων γυναικείων ταυτοτήτων;  

 Οι άνδρες εκπαιδευτικοί εµφανίζονται πιο στερεότυποι και παραδοσιακοί 

 αρχές 

άνδρες του κατά φύλο 
α

 

 στη διαµόρφωση ηγεµονικών ανδρικών και γυναικείων 

 λ

ς που 
ρόλους 

      

από τις γυναίκες. ; 
Οι εκπαιδευτικοί ενώ αποδέχονται σε θεωρητικό επίπεδο τις της 
κοινωνικής ισότητας και είναι εναντίον των διακρίσεων και των 
διαχωρισµών, έχουν απόψεις πολύ παραδοσιακές για τις σχέσεις των 
φύλων και θεωρούν αυτονόητο, κυρίως οι 
κατ µερισµό εργασίας και των οικιακών ρόλων; 
Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί ενισχύουν και τρέφουν διαφορετικές 
προσδοκίες για τους µαθητές και τις µαθήτριες προσδοκίες που 
σχετίζονται µε στερεότυπες αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων. 
αντιλήψεις  ως προς την διαµόρφωση των ταυτοτήτων φύλου των εφήβων 
που οδηγούν
ταυτοτήτων; 
Οι καθηγητές /τριες δεν κατανοούν τη διάκριση των φύ ων όταν τη 
συναντούν στην εκπαιδευτική διαδικασία; Ενισχύουν άθελα τους 
παραδοσιακές συµπεριφορές και τρέφουν διαφορετικές προσδοκίε
σχετίζονται µε στερεότυπες αντιλήψεις για τους των φύλων; 
Οι µαθητές εισπράττουν ανάλογα µε το φύλο τους διαφορετική  
αντιµετώπιση εκ µέρους των καθηγητών/τριων; ∆ηλαδή το φύλο των 



µαθητών επηρεάζει τη συµπεριφορά των καθηγητών/τριων όχι µόνο ως 
προς τις σχολικές  επιδόσεις τους αλλά και ως προς άλλα θέµατα; 

  

 
Η έ κλείου.  

 

η επηρεάζει σε µικρό ή µεγάλο βαθµό τις αποφάσεις για την ενήλικη 
ωή των µαθητών /τριών και τις στάσεις αυτών απέναντι στις κοινωνικές αντιλήψεις 

ς 

θηκε ήταν ασκήσεις ευαισθητοποίησης και  συζήτηση στην τάξη 
ι σχετικά µε το θέµα συµπλήρωση ερωτηµατολόγιου. Το ερωτηµατολόγιο έχει δύο 

ρωτήσεις µε υποερωτήσεις 

 
 

 

∆ΕΙΓΜΑ 

ρευνα  διεξάγεται στην Α΄τάξη σε τρία σχολεία στο Ν. Ηρα
 Το 4ο Ενιαίο Λύκειο Ηρακλείου ( 12 αγόρια ,14 κορίτσια)  
Το Ενιαίο Λύκειο Χάρακα ( 8 αγόρια , 10 κορίτσια )   

 3ο ΤΕΕ  Ηρακλείου ( 8 αγόρια , 9 κορίτσια του τοµέα ∆ιοίκησης & Οικονοµίας ).  
Στόχος είναι  η ευαισθητοποίηση των µαθητών µέσα από την υλοποίηση 

παρεµβατικού προγράµµατος που θα τους βοηθήσει να εντοπίσουν την ανισότητα των δύο 
φύλων στο χώρο του σχολείου τόσο στη συµπεριφορά τόσο των διδασκόντων όσο και στη 
δική τους.  

Από κοινωνικοοινοµικής άποψης και τα δυο σχολεία  (4ο Εν.Λύκειο και 3ο ΤΕΕ ) 
ανήκουν στην κατώτερη µεσοαστική τάξη και το Εν. Λύκειο Χάρακα στην αγροτική - 
επαγγελµατική  τάξη. Εποµένως το δείγµα δεν είναι επαρκές για να γενικευθούν τα 
συµπεράσµατα και να βγουν ασφαλή συµπεράσµατα. Αποτελούν µόνο κάποιες ενδείξεις ως 
προς την ελληνική πραγµατικότητα στο θέµα ισότητας φύλων µέσα στο χώρο του σχολείου. 
∆είχνουν πόσο η εκπ/σ
ζ
διάκρισης των φύλων. 
 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Σκοπός και στόχοι της παρέµβασης 
       Να  διερευνηθεί ο βαθµός στον οποίο οι µαθητές/τριες ς αντιλαµβάνονται διακρίσεις 
λόγω φύλου στο σχολικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριµένα, αναµένεται ότι, µε το τέλος αυτή
της  έρευνας, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν µια εικόνα  : 
n για  το είδος και την έκταση πιθανών διακρίσεων ανάµεσα στα φύλα µέσα στο σχολικό 
περιβάλλον   
n για το επίπεδο συνειδητοποίησης των διακρίσεων αυτών εκ µέρους των εφήβων. 
 Η µέθοδος που χρησιµοποιή
κα
ε
    
 
 
 
 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
« Πως συµπεριφέρονται  οι καθηγητές/ τριες  στα δύο φύλα ως προς τα παρακάτω 
ερωτήµατα» 
 
α/α   ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Ι 
Όταν χρειάζεται να µετακινήσουν ένα έπιπλο φωνάζουν πάντα τα αγόρια για βοήθεια. 

ΙΙ Επιµένουν να κάθονται τα αγόρια χωριστά από τα κορίτσια στην τάξη. 
ΙΙΙ Λένε συχνά: «Τα αγόρια δεν πρέπει να χτυπούν τα κορίτσια» ή «Τα κορίτσια δεν πρέπει 

να βρίζουν» ή «Προηγούνται οι κυρίες». 
ΙV Είναι πιο αυστηροί µε τα αγόρια. 
V Επαινούν τα αγόρια για την εξυπνάδα τους και τις ικανότητές τους στα µαθηµατικά. 
VI Επαινούν τα κορίτσια για την επιµέλεια και τη φρονιµάδα τους. 
VII Υπενθυµίζουν στα κορίτσια ότι θα γίνουν µητέρες και στα αγόρια ότι θα γίνουν 

στρατιώτες και πολίτες. 
 
 
«Με ποιο τρόπο αντιµετωπίζουν οι καθηγητές/τριες τα δύο φύλα ως προς τα παρακάτω 
ερωτήµατα.» 
 

 
 
α/α 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
α 

Συµπεριφορά 
β 

Ντύσιµο 
γ 

Επιµέλεια 
δ Προσδοκίες για την προσωπική ζωή στο µέλλον(π.χ. γάµος, παιδιά, οικογένεια) 
ε Σχολική επίδοση 
στ Απαιτήσεις στα µαθήµατα 
ζ Προσδοκίες για το επαγγελµατικό µέλλον 
η ∆ιάφορα θελήµατα 
θ Συµµετοχή στη ζωή της τάξης 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
« Πως συµπεριφέρονται  οι καθηγητές στα δύο φύλα ως προς τα παρακάτω ερωτήµατα » 
4Ο  ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 

0 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ύ
 
φ

 µ
 
ς 

 

15,38442,31 138,46103,851 Υπενθυ ίζουν στα κορίτσια ότι θα γίνουν 
µητέρε και στα αγόρια ότι θα γίνουν 
στρατιώτες και πολίτες. 

VVIIII  
15,38434,62 942,31117,692 Επαινο ν τα κορίτσια για την επιµέλεια 

και τη ρονιµάδα τους. VI

26,92757,69 1515,3840,000 Επαινούν τα αγόρια για την εξυπνάδα το
και τις ικανότητές τους στα 

υς 

µαθηµατικάV 
15,38426,92 715,38442,3111 Είναι πιο αυστηροί µε τα αγόρια. ΙV 

7,69 230,77 838,461023,08,,0
808 6 Λένε συχνά: «Τα αγόρια δεν πρέπει να 

χτυπούν τα κορίτσια» ή «Τα κορίτσια δεν 
πρέπει να βρίζουν» ή «Προηγούνται οι 
κυρίες». 

ΙΙΙ 

38,461046,15 12115,383
8 38

440,00 
0 00

0 
0

Επιµένουν να κάθονται τα αγόρια χωριστά 
από τα κορίτσια στην τάξη.στην τάξη.ΙΙ

0,0000,00 015,3838484,6222 Όταν χρειάζεται να µετακινήσουν ένα 
έπιπλο φωνάζουν πάντα τα αγόρια για 
βοήθεια. 

ΙΙΌταν 
χρειάζετ
αι να 

%% ΣΣυυχχνν% ΣΣυυχχνν% ΣΣυυχχνν% ΣΣυυχχνν  4(ποτέ)3 3 (σπάνια)2 22(συχνά) 2(συχνά)1 1(πάντα)ΕΡΩΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  α/α 

 
« Πως συµπεριφέρονται  οι καθηγητές στα δύο φύλα ως προς τα παρακάτω ερωτήµατα » 
 ∆ΕΙΓΜΑ: 26 ΜΑΘΗΤΕΣ Α’ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14, ΑΓΟΡΙΑ 12   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μπλε: 1(πάντα)   Μωβ: 2(συχνά)   Κίτρινο: 3(σπάνια)   Πράσινο: 4(ποτέ) 
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«Με ποιο τρόπο αντιµετωπίζουν οι καθηγητές τα δύο φύλα ως προς τα παρακάτω 
ερωτήµατα.» 4ο  ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 
∆ΕΙΓΜΑ: 26 ΜΑΘΗΤΕΣ Α’ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14, ΑΓΟΡΙΑ 12)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110000,,00002657,69 1542,3111Συµµετοχή στη ζωή της τάξης   θ 
110000,,00002676,92 2023,086∆ιάφορα θελήµατα η 
110000,,00002630,77 869,2318Προσδοκίες για το επαγγελµατικό µέλλον ζ 
110000,,00002630,77 869,2318Απαιτήσεις στα µαθήµατα στ 
100,002642,31 1157,6915Σχολική επίδοση ε 
110000,,00002642,31 1157,6915Προσδοκίες για την προσωπική ζωή στο µέλλον(π.χ. 

γάµος, παιδιά, οικογένεια) 
δ 

110000,,00002650,00 1350,0013Επιµέλεια γ 
100,002657,69 1542,3111Ντύσιµο β 
110000,,00002669,23 1830,778Συµπεριφορά α 
% 

Σ /
% 

Σ /
%

Σ /

22((δδιιααφφοορρεεττιικκάά))  1(το ίδιο)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ   

α/
α 

 
 
«Με ποιο τρόπο αντιµετωπίζουν οι καθηγητές τα δύο φύλα » 
∆ΕΙΓΜΑ: 26 ΜΑΘΗΤΕΣ Α’ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14, ΑΓΟΡΙΑ 12)   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  4ο  ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 
 

Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας είναι εµφανές ότι τα αγόρια αισθάνονται 
αδικηµένα από την αντιµετώπιση και συµπεριφορά των καθηγητών τους σε σχέση µε τα 
κορίτσια ( είναι πιο αυστηροί µαζί τους δεν αναγνωρίζεται η εξυπνάδα τους ). Τα κορίτσια 
θεωρούν  έχουν την ότι  ίδια αντιµετώπιση από τους καθηγητές και τα δύο φύλα αλλά αν 
κάποιος αδικείται είναι τα αγόρια.  
      Για την κατανόηση των αποτελεσµάτων της έρευνας είναι σκόπιµο να αναφερθούν 
κάποια αντικειµενικά στοιχεία   
      Για το δείγµα µαθητές : αποτελείται από 26 µαθητές ( 12 αγόρια , 14 κορίτσια ) Α ΄ τάξης  
Λυκείου.  Προέρχονται από αστικό πληθυσµό , µεσαία οικονοµικά – κοινωνικά στρώµατα. 
Οι σχολικές επιδόσεις των κοριτσιών είναι καλύτερες από αυτές των αγοριών. Το τµήµα 
θεωρείται πολύ ζωηρό και αγόρια και κορίτσια θεωρούνται εξίσου ζωηρά κι άτακτα.  
     Οι καθηγητές : στο σχολείο υπηρετούν 47 καθηγητές (24 γυναίκες , 23άνδρες ). 
Θεωρητικών σπουδών είναι 21 ( 16 γυναίκες , 5 άνδρες ) , θετικών σπουδών είναι 26 (  8 
γυναίκες, 18 άνδρες ). Ως προς τα χρόνια υπηρεσίας λιγότερα από 10  χρόνια έχουν  7 
καθηγητές, από 10 –20 χρόνια έχουν 8 καθηγητές , και περισσότερα από 20 χρόνια έχουν 32 
καθηγητές. 
      Με βάση τα παραπάνω αντικειµενικά στοιχεία και τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών στο 
θέµα µπορεί να γίνει κατανοητή η συγκεκριµένη συµπεριφορά των καθηγητών / τριών 
απέναντι στους µαθητές /τριες, η συµπεριφορά των εκπαιδευτικών σε βάρος των αγοριών 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν πάνω από 20 χρόνια 
υπηρεσίας όποτε είναι φυσικό να υπάρχει µια ασυνείδητα προσκόλληση σε παραδοσιακές 
αντιλήψεις για τους ρόλους των δύο φύλων. Αυτές οι « κρυµµένες » αντιλήψεις µπορεί να 
είναι σηµαντικό εµπόδιο στις επιλογές των παιδιών ή ακούσια να ενθαρρύνουν παραδοσιακές 
συµπεριφορές και προσδοκίες . Αντίθετα  οι πρακτικές που υιοθετούν νεότεροι σε ηλικία 
εκπαιδευτικοί απέναντι στα  αγόρια και τα κορίτσια κατά την καθηµερινή εκπαιδευτική 
πράξη είναι διαφορετικές. 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν διαφορετικές προσδοκίες για τα αγόρια και τα κορίτσια. 
Αποδίδουν στερεότυπα χαρακτηριστικά προσωπικότητας στα δύο φύλα. Έτσι θεωρούν πως 
κυρίαρχα χαρακτηριστικά των αγοριών είναι η επιθετικότητα , η ζωηράδα, η αµέλεια, ο 
αυθορµητισµός κι η  αθωότητα που συνυπάρχουν µε την τόλµη και την ανταγωνιστικότητα. 
Τα κορίτσια από την άλλη πλευρά τα χαρακτηρίζει η πονηριά, η καχυποψία στις σχέσεις τους 
µε τους ανθρώπους, αλλά κι η υπακοή , η επιµέλεια, η τάξη , η τρυφερότητα κι η ευαισθησία.  
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν έµφυτες τις διαφορές στις συµπεριφορές αγοριών και κοριτσιών κι 
όχι αποτέλεσµα αφοµοίωσης από τα παιδιά των ρόλων των φύλων.  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



« Οι καθηγητές και οι καθηγήτριές µου συµπεριφέρονται »                                            
ΕΝΙΑΙΟ  ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΑΚΑ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

20 70 10 0 µητέρες - στρατιώτες  37,512,5 37,5 12,5 µητέρες - στρατιώτες 

 

 

 

 

 

 

     

  

0 30 60 10 κοριτσιών επιµέλεια 25,050,0 12,5 12,5 κοριτσιών επιµέλεια 

30 30 30 10 αγοριών εξυπνάδα 37,550,0 12,5 0,0 αγοριών εξυπνάδα 

20 70 0 10 αυστηροί µε αγόρια 25,037,5 25,0 12,5 αυστηροί µε αγόρια 

20 0 50 30  αγόρια δεν χτυπούν 0,037,5 37,5 25,0  αγόρια δεν χτυπούν 

40 50 10 0  κάθονται ξεχωριστά 75,025,0 0,0 0,0  κάθονται ξεχωριστά 

0 20 40 40 µετακίνηση επίπλου 0,00,0 37,5 62,5 µετακίνηση επίπλου 
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« Οι καθηγητές και οι καθηγήτριές µου αντιµετωπίζουν τα δύο φύλα »                                    
ΕΝΙΑΙΟ  ΛΥΚΕΙΟ  ΧΑΡΑΚΑ 
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« Οι καθηγητές και οι καθηγήτριές µου αντιµετωπίζουν τα δύο φύλα »            
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20 80 συµµετοχή στην 
τάξη

     12,5 87,5 συµµετοχή στην τάξη 

80 20 θελήµατα      75,0 25,0 θελήµατα 

20 80 επαγγελµ/κό 
µέλλον

     62,5 37,5 επαγγελµ/κό µέλλον 

0 100 απαιτήσεις 
µαθηµάτ
ων

   

   

   

   

   

   

     

  25,0 75,0 απαιτήσεις µαθηµάτων 

10 90 σχολική  επίδοση   62,5 37,5 σχολική  επίδοση 

50 50 προσωπική ζωή   62,5 37,5 προσωπική ζωή 

50 50 επιµέλεια   37,5 62,5 επιµέλεια 

50 50 ντύσιµο   62,5 37,5 ντύσιµο 

20 80 συµπεριφορά   25,0 75,0 συµπεριφορά 

%%    %%

διαφορετικάίδιο      
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    ΕΝΙΑΙΟ  ΛΥΚΕΙΟ  ΧΑΡΑΚΑ 
 
Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις των αγοριών στις ερωτήσεις  του πρώτου σκέλους του 
ερωτηµατολογίου δεν υπάρχει µεροληπτική συµπεριφορά των καθηγητών /τριών  απέναντι 
τους. Η στήλη σπάνια συγκέντρωσε τις µεγαλύτερες τιµές µε µικρές αποκλίσεις από τη στήλη 
του ποτέ. Το ίδιο παρατηρείται και στο β΄ σκέλος του ερωτηµατολογίου όπου η στήλη ίδιο 
συγκεντρώνει τα µεγαλύτερα ποσοστά αν και η διαφορά της από την στήλη διαφορετικά είναι 
µικρή. Σύµφωνα λοιπόν µε τις απαντήσεις των αγοριών οι καθηγητές/τριες δεν 
διαφοροποιούν εν γένει τη συµπεριφορά τους απέναντι τους σε σχέση µε το άρρεν φύλο τους. 
Όσον αφορά τα κορίτσια στο πρώτο σκέλος του ερωτηµατολογίου τα µεγαλύτερα ποσοστά τα 
έχουν δώσει στη στήλη σπάνια µε µικρή όµως διαφορά από τη στήλη συχνά. Στο δεύτερο 
σκέλος του ερωτηµατολογίου δίδουν το προβάδισµα στη στήλη ίδιο µε σηµαντική όµως 
διαφορά. Εποµένως και τα κορίτσια νοιώθουν ότι δεν τυγχάνουν ευνοϊκότερης µεταχείρισης 
από τους καθηγητές/τριες έναντι των αγοριών. 
Ανακεφαλαιώνοντας στα συµπεράσµατα σύµφωνα µε τις απαντήσεις των µαθητών/τριών στο 
συγκεκριµένο σχολείο αν και επαρχιακό  δεν υπάρχει εµφανής διαφοροποίηση στη 
συµπεριφορά των καθηγητών/τριων προς τους µαθητές ανάλογα µε το φύλο τους. 
Προσπαθώντας να εξηγήσω τις απαντήσεις του ερωτηµατολογίου εκτός από την εµφανή 
απάντηση της συνειδητοποίησης της ισότητας των φύλων δίδω τις παρακάτω ερµηνείες. 
Θεωρώ ότι το ενθαρρυντικό για ένα επαρχιακό σχολείο αποτέλεσµα ίσως οφείλεται στο 
νεαρό της ηλικίας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών. Ακόµη ότι αυτοί έχουν λίγα χρόνια 
υπηρεσίας στο δηµόσιο ( 12 από τους 20 καθηγητές έχουν από 0 -10 χρόνια υπηρεσίας µικτά)  
έχουν δηλ. αφενός  σχετικά πρόσφατα ολοκληρώσει τις σπουδές τους( 11 αποφοίτησαν 
µεταξύ 1990 – 2000 ) αλλά και µεγαλύτερη εµπειρία στον ιδιωτικό τοµέα όπου οι ευθύνες 
κατανέµονται άσχετα µε το  φύλο . Η διαφορά φύλου για άµεση ή έµµεση προπαγάνδα για 
ισότητα ανδρών - γυναικών είναι ασήµαντη αφού υπάρχει σχεδόν ισοψηφία καθηγητών – 
καθηγητριών ( 9 άνδρες , 11 γυναίκες ). 
Μια άλλη εξήγηση είναι   ότι ίσως οι ίδιοι οι µαθητές/τριες δεν έχουν αντιληφθεί κάποια « 
ιδιαιτερότητα »  στη συµπεριφορά των εκπαιδευτικών απέναντι τους που να δικαιολογείται 
από το φύλο και των δύο τους.  Πιθανόν αυτό συµβαίνει  επειδή προέρχονται οι  
περισσότεροι µαθητές / τριες από πολύτεκνες οικογένειες τα µεγαλύτερα παιδιά ασχέτου 
φύλου  αναλαµβάνουν τη φροντίδα των  µικρότερων. Εποµένως µε αυτό τον τρόπο τα αγόρια 
κάνουν « γυναικείες » δουλειές κι αυτό θεωρείται  φυσιολογικό για το συγκεκριµένο 
κοινωνικό περιβάλλον. Εξ άλλου οι περισσότεροι πατεράδες είναι αγρότες και  οι µητέρες 
ασχολούνται παράλληλα και µε τις αγροτικές εργασίες. Είναι αυτονόητο λοιπόν  τα παιδιά 
αγόρια ή κορίτσια να  συµµετάσχουν στις αγροτικές ασχολίες εξ ίσου µε µοναδικό κριτήριο 
τη φυσική κατάσταση και τις ικανότητες τους. Τα φύλα δηλ. έχουν καταργηθεί για 
πρακτικούς λόγους. Αυτό σηµαίνει ότι οι µαθητές / τριες  έχουν αποδεχθεί κάποιες «στάσεις 
συµπεριφοράς » που απορρέουν από τις ευθύνες που αναλαµβάνει κάθε παιδί ανάλογα µε τον 
αριθµό των ατόµων της οικογένειας και το επάγγελµα των γονέων και όχι από  το φύλο τους. 
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1 2 3 4 1 2 3 4 
 συχνά  πάντα   συχνά   ποτέ πάντα  σπάνια  ποτέ σπάνια     
 
 %%% % % % % % %
 
 

0,0  πµετακίνηση ε ίπλου 87,5 12,5 0,0 55,55 11,11 0,00 33,34 µετακίνηση επίπλου 

 χ κάθονται κάθονται ξε ωριστά 0,0 37,5 25,0 37,5 0,00 11,12 44,44 44,44

 
 

 αγόρια δεν χτυπούν 0,0 0,0 37,5 62,5  αγόρια δεν χτυπούν 0,00 0,00 22,22 77,78

αυστηροί µε αγόρια 0,0 50,0 37,5 12,5 0,00 0,00 44,44 55,56 
αυστηροί µε αγόρια 

 αγοριών εξυπνάδα 0,0 37,5 62,5 0,0 αγοριών εξυπνάδα 0,00 0,00 44,44 55,56

 62,5 
 

κοριτσιών  επιµέλεια 37,5 0,0 κοριτσιών επιµέλεια 0,00 0,00 66,66 33,340,0 

0,0 25,0 0,0 75,0 µητέρες - στρατιώτες 22,22 44,44 33,34
 
τµητέρες - στρα ιώτες 0,00 
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ίδιο διαφορετικά ίδιο διαφορετικά 
% % % % 

 
 

100,00 0,00  συµπεριφορά 25,0 75,0 συµπεριφορά 

 ντύσιµο 25,0 75,0 ντύσιµο 11,12 88,88 

 επιµέλεια 50,0 50,0 77,78 22,22 επιµέλεια 
 
 προσωπική ζωή 62,5 37,5 προσωπική ζωή 77,78 22,22 

 
 

σχολική  επίδοση 87,5 12,5 σχολική  επίδοση 88,88 11,12 

  

  

 απαιτήσεις 
µαθηµάτων  

απαιτήσεις µαθηµάτων 75,0 25,0 100,00 0,00 

                                                                 επαγγελµ/κό 
µέλλον

66,66 33,34 επαγγελµ/κό µέλλον 50,0 50,0   
 

θελήµατα 37,5 62,5 θελήµατα 11,12 88,88  
 συµµετοχή στην 

τάξη 
συµµετοχή στην τάξη 75,0 25,0 55,56 44,44   
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      ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    3ο  ΤΕΕ  
 

Το 3ο ΤΕΕ  Ηρακλείου έχει µαθητές από αγροτικές περιοχές και αστικές που όµως 
ανήκουν στην εργατική τάξη κι  οι περισσότεροι πατεράδες  ασχολούνται µε οικοδοµικά 
επαγγέλµατα. 
     Οι περισσότεροι µαθητές εργάζονται ήδη τις ελεύθερες ώρες τους. Αρκετοί από αυτούς 
έχουν αυτονοµηθεί και ζουν σε σπίτια που ενοικιάζουν και συντηρούν οι ίδιοι. 
     Οι καθηγητές του σχολείου κατά τα 2/3 είναι µέσης ηλικίας κι οι υπόλοιποι είναι νέοι. Η 
νοοτροπία όµως που επικρατεί στο σχολείο είναι φιλελεύθερη , ανεκτική χωρίς υπερβολές. 
Ως φυσικό επακόλουθο τα αποτελέσµατα της έρευνας δικαιολογούν τα παραπάνω.  
     Εποµένως οι καθηγητές σπάνια είναι ιδιαίτερα αυστηροί µε τα αγόρια. Χαρακτηρισµοί 
όπως τα αγόρια πρέπει να πηγαίνουν στρατιώτες και τα κορίτσια είναι προορισµένα να γίνουν 
µητέρες δεν γίνονται. Συµπεριφέρονται το ίδιο σε αγόρια και κορίτσια σε σχέση µε το 
ντύσιµο, επιµέλεια, προσωπική ζωή, σχολική επίδοση, απαιτήσεις στα µαθήµατα. Ως προς τα 
θελήµατα και τη µετακίνηση επίπλου  η διαφορετική συµπεριφορά δεν έχει σχέση µε 
σεξιστικά χαρακτηριστικά αλλά προέρχεται από τη µεγαλύτερη σωµατική ρώµη των 
αγοριών. 
 
ΓΕΝΙΚΑ     ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας στα τρία σχολεία το θέµα της  ισότητας των δύο  
φύλων µέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολυσύνθετο.  Εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες οι οποίοι διαφοροποιούνται από σχολείο σε σχολείο όπως έγινε εµφανές από τα 
επί µέρους συµπεράσµατα.   Προσπαθώντας Όπως φαίνεται να συγκεντρωθούν αυτά θα 
µπορούσαν να γίνουν κάποιες γενικές επισηµάνσεις  
 Οι εκπαιδευτικοί σίγουρα φέρουν τα στερεότυπα της κοινωνίας για τους ρόλους άνδρα – 
γυναίκα. Αυτά επίσης σίγουρα  εκδηλώνονται µέσα στο σχολείο. Ο τρόπος και ο βαθµός 
εκδήλωσης τους καθορίζεται από την προσωπικότητα , την παιδεία και τα βιώµατα του 
καθενός / µιας   

 Το φύλο και η ηλικία των εκπαιδευτικών δεν είναι σηµαντική απόδειξη της ευθύνης της 
διαφοροποίησης της συµπεριφοράς προς τους µαθητές / τριες. Οπωσδήποτε παίζουν 
σηµαντικό ρόλο αλλά όχι απόλυτα καθοριστικό  

 Η γεωγραφική θέση του σχολείου αστικό ή επαρχιακό είναι εξίσου καθοριστικό διότι 
όπως αποδείχθηκε  στο επαρχιακό γίνονται γρηγορότερα αισθητές οι όποιες αλλαγές των 
σχολικών δοµών επειδή οι εκπαιδευτικοί εκεί είναι νεότεροι επαγγελµατικά και φέρουν 
τον αέρα της ανανέωσης από την εµπειρία τους στον ιδιωτικό τοµέα. 

 Ο πιο καθοριστικός ρόλος στη διαµόρφωση συνειδήσεων και ταυτοτήτων ανδρικών και 
γυναικείων είναι το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον. Αυτό είναι που επηρεάζει σηµαντικά 
τις αντιλήψεις των µαθητών /τριών και καθοδηγεί τις συµπεριφορές τους. Αν µια 
συµπεριφορά είναι    αποδεκτή από τον περίγυρο τότε αυτό θεωρείται φυσική συνέπεια 
ι κα για τους µαθητές/τριες. 

 Η οικογένεια είναι εξίσου καθοριστική γιατί από εκεί ξεκινούν οι πρώτες 
διαφοροποιήσεις. Οι ρόλοι που κατανέµονται εκεί συνοδεύουν τον έφηβο /η και στην 
ενήλικη ζωή του. Τα οικογενειακά πρότυπα είναι και πρότυπα και για την δική του 
οικογένεια άσχετα από τις οποιαδήποτε επεµβάσεις που δέχεται στη µετέπειτα ζωή του.  

 Το οικονοµικό επίπεδο του µαθητή / τρια  επηρεάζει κι αυτό σηµαντικά γιατί δίδει την 
δυνατότητα να τονιστούν περισσότερο  οι διαφορές φύλων.  Σε περίπτωση οικονοµικής 
άνεσης η βοήθεια προς την γυναίκα προέρχεται από εξωγενείς παράγοντες κι όχι από τον 
άνδρα. Το αντίθετο συµβαίνει σε περίπτωση οικονοµικής δυσχέρειας. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ   
  
  

ΑΠΘ Φιλ/φική Σχολή Τµήµα Ψυχολογίας, « Ασκήσεις Ευαισθητοποίησης 
Μαθητών / τριών στο ΣΕΠ µε την Οπτική του Φύλου » Α΄∆ιευρυµένη  εφαρµογή 
προγραµµάτων ΣΕΠ 2005 - 06 
Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη Χρυσή. « Ο ρόλος του φύλου στη διαµόρφωση 
εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών φιλοδοξιών » στο ∆εληγιάννη Β.&.Ζιώγου 
επιµέλεια, 1997 , Φύλο & σχολική πράξη  Συλλογή Εισηγήσεων, Βάνιας, Θεσ/νίκη 
∆εληγιάννη Β.&.Ζιώγου Σ,1999 « Εκπαίδευση και Φύλο –Ιστορική ∆ιάσταση και 
Σύγχρονος Προβληµατισµός » Βάνιας.Θεσ/νίκη  
∆εληγιάννη-Κουιµτζή Β & Σακκά ∆. , «Αγόρια και κορίτσια στο σπίτι και στο 
σχολείο. Ερωτηµατολόγια για εφήβους» 
∆εληγιάννη-Κουιµτζή Β, 17/01/2005 «Νεότερα Ερευνητικά ∆εδοµένα και 
Συµπεράσµατα για το φύλο στην Εκπαίδευση » Εισήγηση στο Σεµινάριο 
 Ιγγλέση Χρύσα ,1997 « Πρόσωπα Γυναικών Προσωπεία της συνείδησης – 
Συγκρότησης της Γυναικείας Ταυτότητας στην Ελληνική Κοινωνία » Οδυσσέας, 
Αθήνα 
Κακαβούλης Αλέξανδρος , « Στερεότυπα των φύλων και σχολική αγωγή » στο 
∆εληγιάννη Β.&.Ζιώγου επιµέλεια , 1997 , Φύλο & σχολική πράξη  Συλλογή 
Εισηγήσεων, Βάνιας, Θεσ/νίκη 
Κανταρτζή Ευαγγελία,2001 « Η εικόνα της γυναίκας στα βιβλία των Μαθηµατικών 

» Σύχρονη Εκπαίδευση τχ118, σελ.56-66 
Φρειδερίκου Αλεξάνδρα-Φολέρου Φανή.2004 «Τα κορίτσια παίζουν» Ελληνικά 
Γράµµατα, Αθήνα 
Φρόση Λ- Κουιµτζή Ε- Χαπαδήµου Χ,2001« Ο παράγοντας φύλο και η σχολική 
πραγµατικότητα στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση» (Μελέτη 
επισκόπησης) ΚΕΘΙ Θεσσαλονίκη  
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