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Σν Σκήκα Βπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο θαη Βθπαίδεπζεο ηεο Παηδα-

γσγηθήο ρνιήο ηνπ Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο αλαθνηλψλεη 

ηε δηνξγάλσζε ηνπ 1
νπ

 Παλειιήληνπ πλεδξίνπ κε Αηεζλή πκκεηνρή κε ζέκα: 

Αλα-ηνραζκνί γηα ηελ Παηδηθή Ηιηθία 

Δ παηδηθή ειηθία, φπσο έρεη δείμεη ε έξεπλα θαη ε εκπεηξία, είλαη ε πην 

θξίζηκε πεξίνδνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ςπρηθψλ, θνηλσληθψλ θαη γλσζηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε αλζξψπνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ 

είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο κεηέπεηηα δσήο ηνπ. Οη 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο, θαζψο θαη ηα λέα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, 

καο θαινχλ λα εμεηάζνπκε, ζε λέν πιαίζην, δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ παηδη-

θή ειηθία θαη ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο. 

θνπόο ηνπ πλεδξίνπ είλαη ε πνιπεπηζηεκνληθή θαη δηεπηζηεκνληθή ζπ-

λάληεζε, γηα λα «αλα-ζηνραζηνχκε» ηελ παηδηθή ειηθία, λα πξνβιεκαηηζηνχκε, 

λα αληαιιάμνπκε απφςεηο, λα δηεπξχλνπκε/εκπινπηίζνπκε ηε γλψζε ζε δεηή-

καηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή 

ειηθία. Πηζηεχνπκε φηη ζηε ζπλάληεζε απηή ζα εξγαζηνχκε απφ θνηλνχ, πξν-

θεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπκε ην δηάινγν επηζηεκψλ θαη ηερλψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ, ψζηε λα αληαπνθξηζνχκε απνηειεζκαηηθά ζηνπο πνηθίινπο ηξφ-

πνπο κε ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη λα  ζπλνδεχνπκε ηα παηδηά ζε φιεο ηηο πηπρέο 

ηεο αλάπηπμήο ηνπο. 

Σν πλέδξην πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Θεζζαινλίθε, ηελ Παξαζθεπή 

31/10/2014 θαη ην άββαην 1/11/2014, ζηνλ Πχξγν ηεο Παηδαγσγηθήο ηνπ 

Ώ.Π.Θ. 

Οη επίζεκεο γιώζζεο ηνπ πλεδξίνπ είλαη ε ειιεληθή θαη ε αγγιηθή. 
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ΘΒΜΏΣΕΚΟΕ ΏΞΟΝΒ ΣΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ 

 

 Σν παηδί ζηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκφ  

 Σν παηδί ζηελ θνηλσλία, ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν  

 Σν παηδί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  

 Παηδί, παηρλίδη θαη δεκηνπξγηθφηεηα  

 Μέζα επηθνηλσλίαο θαη παηδί  

 Αηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη παηδηθή ειηθία  

 Βγγξακκαηηζκφο ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία  

 Θέκαηα αλάπηπμεο ζηελ παηδηθή ειηθία  

 Βηδηθή αγσγή θαη παηδηθή ειηθία  

 Σερλνινγία θαη παηδηθή ειηθία  

 Παηδί θαη ζεηηθέο επηζηήκεο  

  



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
8 

ΒΠΕΣΡΟΠΒ ΣΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ 

 

Βπηζηεκνληθά Βπηηξνπά 

ια ηα κέιε ΑΒΠ ηνπ ΣΒΠΏΒ ΏΠΘ 

  

Οξγαλσηηθά Βπηηξνπά 

Μαξηάλλα Σδεθάθε (πξφεδξνο) 

Γεξκαλφο Αεκήηξηνο 
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Μειπνκέλε Καλαηζνχιε 
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ΚΡΕΣΒ ΣΧΝ ΒΡΓΏΕΧΝ 

 

Ώθξηηφπνπινο Ώιέμαλδξνο, Παλεπηζηήκην Απηηθήο Μαθεδνλίαο 

Ώλαζηαζηάδε-πκεσλίδε Άλλα, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

Ώλδξένπ Ώλδξέαο, Παλεπηζηήκην Απηηθήο Μαθεδνλίαο 

Ώπγεηίδνπ νθία, Παλεπηζηήκην Απηηθήο Μαθεδνλίαο 

ΐαθαιφπνπινο Κσλζηαληίλνο,  Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

ΐακβαθίδνπ Εθηγέλεηα, Παλεπηζηήκην Απηηθήο Μαθεδνλίαο 

ΐνπγηνχθαο Κσλζηαληίλνο,  Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

ΐξχδαο Κσλζηαληίλνο, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

Γαβξηειίδνπ νθία, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  

Γεξκαλφο Αεκήηξεο, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  

Γεσξγφπνπινο Ώιέμαλδξνο, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  

Γηαλληθνπνχινπ Ώγγειηθή, Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ 

Γθέθα Μαξία, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

Γνπξγηψηνπ Βπζπκία, Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

Γξακκαηηθφπνπινο ΐαζίιεηνο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

Γξεγνξηάδεο Ώζαλάζηνο, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  

Αάγθαο Ώιέμαλδξνο, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  

Αακαλάθεο Μηράιεο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

Αεκάθε-Γψξα Μαξία , Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ  

Αηδαζθάινπ Βιέλε, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

Ανγάλε Κσλζηαληίλα, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  

Βιεπζεξάθεο Θεφδσξνο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο 
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Καθαλά Αφκλα-Μίθα, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

Καιατηδηδάθε Μαξηάλλα, Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

Καιδξπκίδνπ Μαξία, Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ 

Καλαηζνχιε Μειπνκέλε, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  

Καλειιφπνπινο Παλαγηψηεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

Καξαγηαλλνπνχινπ Βπαγγειία, Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ 

Καξαθίηζηνο Ώλδξέαο, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  

Καξηαζίδνπ Λεπθνζέα, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

Καζβίθεο Κψζηαο, Παλεπηζηήκην Απηηθήο Μαθεδνλίαο 

Καηζίθε-Γθίβαινπ Άληα, Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ  

Καθέηζηνο Κσλζηαληίλνο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

Καθνχζε φληα, Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ 

Κνγθίδνπ Αήκεηξα, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

Κνληνγηάλλε Αηνλπζία, Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

Κνληνπνχινπ Μειαλζία, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

Κνπξθνχηαο Διίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

Κππξησηάθε Μαξία, Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

Κπξίδεο Ώξγχξεο, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  

Κσηφπνπινο Σξηαληάθπιινο, Παλεπηζηήκην Απηηθήο Μαθεδνλίαο 

Λελαθάθεο Ώληψλεο, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  

Μαπξνπνχινπ νθία, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

Μνπδάθε Ώγγειηθή, Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

Μνπκνπιίδνπ Μαξία, Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην 

Μπαθηξηδήο Κσλζηαληίλνο, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 
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Μπακπιέθνπ Γσή, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

Μπάξκπαο Γηψξγνο, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  

Μπίκπνπ Άλλα, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

Μπηξκπίιε Μαξία, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  

Μπφηζνγινπ Καθέληα, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

Νηθνιάνπ Γεψξγηνο, Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ 

Νηθνινπδάθε-νπξή Βιπηλίθε, Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

Νηίλαο Κσλζηαληίλνο, Παλεπηζηήκην Απηηθήο Μαθεδνλίαο 

Νηνιηνπνχινπ Βιέλε – νθία, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  

Οηθνλνκίδεο ΐαζίιεηνο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

Οηθνλνκίδνπ Ώλαζηαζία, Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην 

Παιαηνιφγνπ Νεθηαξία, Παλεπηζηήκην Απηηθήο Μαθεδνλίαο 

Παληίδνο Παλαγηψηεο, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  

Παπαδάηνο Γηάλλεο, Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ 

Παπαιεγνχξα Γατξα, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

Παπαλδξένπ Μαξία, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  

Παπαλησλάθεο Γηψξγνο, Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ 

Παπαλησλίνπ Γεσξγία, Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ 

Παπαλησλίνπ Φσηεηλή, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

Παξνχζε Ώληηγφλε, Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ 

Παπιίδνπ Βχα, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

Περηειίδεο Γηάλλεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

Πιαθίηζε Καηεξίλα, Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ 

Πλεπκαηηθφο Αεκήηξηνο, Παλεπηζηήκην Απηηθήο Μαθεδνλίαο 
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Ρεθαιίδνπ Γαιήλε, Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην 

αθθά Αέζπνηλα, Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην 

αθνλίδεο Υαξάιακπνο, Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην 

απνπληδήο Ώληψληνο, Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην  

θνπκπνπξδή Υξπζάλζε, Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ 

νθφο Ώιηβίδνο, Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ 

παλάθε Μαξηάλλα , Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ 

παληηδάθεο Εσάλλεο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο  

σηεξνπνχινπ-Γνξκπαιά Μαξίλα Παλεπηζηήκην Κξήηεο  

Σακπάθε απθψ, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  

Σάθα Βπθεκία, Παλεπηζηήκην Κξήηεο  
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Σξηιίβα νθία, Παλεπηζηήκην Κξήηεο  

Σξνχιε Καιιηφπε, Παλεπηζηήκην Κξήηεο  
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ΚΏΣΟΠΣΡΟ ΣΧΝ ΚΡΕΒΧΝ ΣΧΝ ΒΝΔΛΕΚΧΝ  

νχια Οηθνλνκίδνπ 

Δ ΚΡΕΔ ΣΟΤ ΠΟΛΒΜΟΤ ΚΏΕ Δ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ Β ΜΤΘΕΣΟΡΔΜΏΣΏ ΓΕΏ 

ΠΏΕΑΕΏ  

Γηάλλεο . Παπαδάηνο 

ΣΟ ΠΏΕΑΕ ΣΔΝ ΠΟΕΔΔ ΓΕΏ ΒΝΔΛΕΚΒ Β ΑΤΚΟΛΟΤ ΚΏΕ ΜΔ ΚΏΕΡΟΤ 

Γεψξγηνο Παπαλησλάθεο 

ΟΗ ΆΡΥΟΝΣΔ ΣΧΝ ΚΟΤΠΗΓΗΧΝ, ΣΟΤ ΐΏΕΛΔ ΠΏΠΏΘΒΟΑΧΡΟΤ, Δ ΟΣΏΝ Δ 
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

Δ αλαθνίλσζε απηή επηρεηξεί λα αληρλεχζεη ηνπο φξνπο θάησ απφ ηνπο ν-

πνίνπο δηαηππψλνληαη, κε έκκεζν ή ιηγφηεξν έκκεζν ηξφπν, αθεγήζεηο γηα ηελ 

παηδηθή ειηθία θαη ζθηαγξαθείηαη ην δνκηθφ πεξίγξακκα ηεο εκπεηξίαο ηνπ λα 

είλαη θαλείο παηδί ζηηο ηξέρνπζεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο ζπλζήθεο 

φπσο απηέο απνδίδνληαη κε ηνλ φξν ―θξίζε‖. Δ έλλνηα ηεο θξίζεο πξνβιεκαην-

πνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί φηη απηή πξνζθέξεη έλα επεμεξγαζκέλν 

άιινζη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη λνκηκνπνίεζε λέσλ κνξθψλ βην-παηδαγσγηθήο 

πνπ απνβιέπνπλ ζηελ πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηξφπσλ δσήο, αληηιήςεσλ, δε-

μηνηήησλ, δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ππνθεηκεληθνηήησλ. Σν ζεζκηθφ εθπαη-

δεπηηθφ πιαίζην θαη έλα παξάδεηγκα απφ κηα άηππε καζεζηαθή/γλσζηαθή δηαδη-

θαζία (έλα ηειενπηηθφ παηρλίδη καγεηξηθήο κε παηδηά), πξνζθέξνπλ ηε βάζε γηα 

λα δηεξεπλεζνχλ νξηζκέλνη άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο νηθνδνκείηαη κηα εηθφλα 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ησλ γλσξηζκάησλ πνπ νθείινπλ λα έρνπλ νη κειινληη-

θνί ελήιηθνη.     

 

Παηδηθή ειηθία θαη θξίζε, ε παηδηθή ειηθία ζηελ θξίζε, ε θξίζε ηεο παηδη-

θήο ειηθίαο; Πνηνο άξαγε απφ φινπο απηνχο ηνπο ηίηινπο ζα κπνξνχζε λα είλαη 

ν πην θαηάιιεινο ή ν πην επίθαηξνο γηα λα κηιήζσ ζήκεξα γηα ηηο πνιπεπίπεδεο, 

ζπρλά βίαηεο θαη ζίγνπξα πξσηφγλσξεο εκπεηξίεο ηνπ λα είλαη θαλείο παηδί ζηελ 

Βιιάδα ηνπ 21νπ αηψλα θαη, αλαπφθεπθηα, γηα ηηο ζχλζεηεο θνηλσληθέο, νηθν-

λνκηθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο πνπ ζπγθξνηνχλ, (πεξη) νξίδνπλ 

θαη αλαδηακνξθψλνπλ κε πηεζηηθνχο φξνπο ην δνκηθφ πεξίγξακκα ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο; Μήπσο ην δίιεκκα είλαη ςεπδέο θαη ζηελ νπζία ν έλαο ηίηινο εκπεξηέ-

ρεη ή ζπκπιεξψλεη ηνλ άιιν; Μήπσο φινη  θξχβνπλ ηνλ θίλδπλν λα ζεσξήζνπλ 

ηελ θξίζε θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο σο δεδνκέλεο θαη απηνλφεηεο άξα θαη αλαγθα-

ζηηθά απνδεθηέο, θάηη πνπ ζα αθαηξνχζε απφ ηα δξψληα ππνθείκελα ηε δπλαηφ-

ηεηα δξάζεο θαη αληίζηαζεο αιιά θαη ζα δηθαηνινγνχζε σο απαξαίηεηα ηα κέ-

ηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο; 

Με αθνξκή απηέο ηηο ζθέςεηο, πξνηίζεκαη κε απηή ηελ παξέκβαζε λα επη-

ρεηξήζσ λα ζπλδέζσ ηξία μερσξηζηά, αιιειέλδεηα, φκσο, φπσο πηζηεχσ, δεηή-

καηα. Ώξρηθά, ζα πξνβιεκαηνπνηήζσ ηηο ζεκεξηλέο ζχλζεηεο νηθνλνκηθέο, θνη-

λσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ είζηζηαη λα ζεκαζηνδνηνχλ κηα θαηάζηαζε 

θξίζεο, ππνδεηθλχνληαο φηη απηέο δελ πεξηγξάθνπλ απιψο κηα πξαγκαηηθφηεηα 

mailto:dmakrin@ecd.uoa.gr
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αιιά θπξίσο ρξεζηκνπνηνχληαη σο αδηακθηζβήηεην άιινζη γηα ηελ εηζαγσγή, 

παγίσζε θαη λνκηκνπνίεζε λενθηιειεχζεξσλ κνξθψλ πνιηηηθήο. Με αθεηεξία 

απηή ηε ζέζε ζα ηνπνζεηήζσ θνηλσληθά ηελ παηδηθή ειηθία, ζα ηε δσ δειαδή 

ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πεξηξξένπζα θνηλσληθή θαηάζηαζε, παίξλνληαο σο ελδεη-

θηηθφ παξάδεηγκα ηελ εθπαίδεπζε, έλα πέδην πνπ θαηεμνρήλ ζρεηίδεηαη κε ηα 

παηδηά θαη δηακνξθψλεη εκπεηξίεο, ζηάζεηο, δξάζεηο θαη αληηδξάζεηο άκεζα ζπ-

λπθαζκέλεο κε ην ηη ζεκαίλεη ζηελ πξάμε λα είλαη θαλείο παηδί. Σέινο, παξακέ-

λνληαο ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπίν ζα απνπεηξαζψ έλα κηθξφ αθξνβαηηθφ άικα: κε 

βάζε εκπεηξηθφ πιηθφ απφ κηα άηππε (κε ηελ έλλνηα φηη επηηειείηαη εθηφο επί-

ζεκνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ) κνξθή εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, έλα ηειενπηηθφ 

δηαγσληζηηθφ παηρλίδη καγεηξηθήο γηα παηδηά, ην Σδνχληνξ Μάζηεξ εθ (ΣΜ), 

ζα αληρλεχζσ ηηο βαζηθέο ζπληεηαγκέλεο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνπο παηδαγσγηθνχο 

ιφγνπο θαη ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ηεο ελ ιφγσ εθπνκπήο θαη ζα αλαξσηε-

ζψ ζηε ζπλέρεηα γηα ηηο αληηιήςεηο πεξί παηδηθήο ειηθίαο πνπ ηηο δηέπνπλ θαζψο 

θαη γηα ηηο αμίεο, ζηάζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ππνδεηθλχνληαη σο α-

παξαίηεηεο γηα κηα απνδεθηή θαη θπξίσο παξαγσγηθή εθδνρή ηεο. ε απηά ηα 

ζπκθξαδφκελα, ζα ζηαζψ θξηηηθά ζηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο δεκηνπξγη-

θφηεηαο θαη ηεο θαληαζίαο απφ ηε κηα πιεπξά, θαη ηεο απνκλεκφλεπζεο θαη α-

λαπαξαγσγήο ηεο γλψζεο απφ ηελ άιιε, πνπ είλαη ζηφρνη άιισζηε θαη ηεο ηππη-

θήο εθπαίδεπζεο. πσο ζα δνχκε, ε δηεμνδηθή αλάιπζε ηνπ παηρληδηνχ ππφ ην 

πξίζκα απηψλ ησλ ελλνηψλ θαη καζεζηαθψλ-γλσζηηθψλ βιέςεσλ, αλνίγνπλ ην 

δξφκν γηα λα αλαζηνραζηνχκε φρη κφλν ηνπο φξνπο ζπλχπαξμήο ηνπο αιιά θπ-

ξίσο ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηε ζπγθξφηεζε ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ ππνθεηκελη-

θφηεηαο. 

Δ θνηλσληθή ηνπνζέηεζε ηεο παηδηθή ειηθίαο πξνυπνζέηεη κηα ζχληνκε 

αλαθνξά ζηηο ηξέρνπζεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπγθπξίεο, ψζηε ε πξφζεγγη-

ζε θαη θαηαλφεζή ηεο, φζν απηφ είλαη δπλαηφλ, λα γίλεη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε 

απηέο. Με άιια ιφγηα, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα δνχκε ηελ παηδηθή ειηθία ζε 

ζρέζε κε: 

α) ηηο λενθηιειεχζεξεο κνξθέο πνιηηηθήο θαη ηα λενθηιειεχζεξα πξνηάγκαηα 

πνπ ηηο δηέπνπλ φπσο είλαη ε απνδνηηθφηεηα, ε βειηηζηνπνίεζε, ν εμνξζνιν-

γηζκφο, ε εμπγίαλζε θαη ην λνηθνθχξεκα, ε εμνηθνλφκεζε θαη αμηνπνίεζε πφ-

ξσλ (νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ) ζην έπαθξν, ε θαηλνηνκία θαη ε αλαδή-

ηεζε ηεο αξηζηείαο. Δ έλζηαζε πξνο ηνπο ελ ιφγσ ζηφρνπο είλαη φηη ελψ ζα 

κπνξνχζαλ δπλεηηθά λα ζπλζέηνπλ κηα ζπγθξνηεκέλε πνιηηηθή πξφηαζε, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ππφ ην πξφζρεκα ηεο αλάπηπμεο, κεηαηξέπνληαη ζην 

κέζν γηα ηε ζπξξίθλσζε ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο θαη ηελ αθχξσζε ρξφληα πα-

γησκέλσλ ξπζκίζεσλ, αμηψλ, ζεζκψλ θαη θαηαθηήζεσλ αλαθνξηθά κε ην θνη-

λσληθφ θξάηνο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηελ πνιηηηθή ησλ πνιηηψλ (βι. ελδεηθηηθά 

Ληάθνο 2011), 

β) έλαλ εμαηξεηηθά επηζεηηθφ θαπηηαιηζκφ πνπ θηλείηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο λφ-

κνπο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη εθπνηεί δεκφζηα αγαζά θαη θνηλσληθά θεθηε-
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κέλα ζην φλνκα κεγάισλ ηδησηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ,  

γ) κηα δεκνθξαηία πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν απνθηά γλσξίζκαηα ελφο νιηγαξρη-

θνχ θαζεζηψηνο (Agamben, 2005), (λα ππελζπκίζσ ηε κεζνδεπκέλε απνδφ-

κεζε ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο, ηελ θαηεπζπλφκελε ελεκέξσζε ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ θελή επηρεηξεκάησλ ξεηνξηθή ησλ δεκνζίσλ πξνζψπσλ, ηελ ελ θξπ-

πηψ ιήςε απνθάζεσλ, ηελ απνθπγή θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ, ηελ αδξαλν-

πνίεζε ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε λν-

κνζεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπληάγκαηνο),  

δ) έλα θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ζθεληθφ πνπ παξάγεη εζσηεξηθνχο ερζξνχο πξν-

θεηκέλνπ λα ζπζηήζεη έλα θαληαζηαθφ ‗εκείο‘, νξγαλσκέλν γχξσ απφ θνη-

λνχο, εζηθά αδηακθηζβήηνπο ζηφρνπο, θνηλέο πεπνηζήζεηο, αμίεο θαη κνξθέο 

δξάζεο πνπ επλνεί ηελ εξκελεία θαη δηαρείξηζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ κε 

απιντθνχο δπτζκνχο: φπνηνο δελ είλαη καδί καο, είλαη ελαληίνλ καο. ε απηή 

ηε βάζε επηζηξαηεχεηαη κηα απέξαληε εζηθνινγία, δνκεκέλε γχξσ απφ κηα 

λέα κνξθή παηξησηηζκνχ θαη λνκηκνπνηείηαη, αλ δελ θπζηθνπνηείηαη, έλα θά-

ζκα πξαθηηθψλ ξχζκηζεο, θξαηηθήο βίαο θαη θαηαζηνιήο, αθξηβψο επεηδή α-

ζθείηαη ζην φλνκα ελφο πςεινχ εζηθνχ ζηφρνπ,  

ε) ηελ έληερλε θαιιηέξγεηα ηνπ θφβνπ θαη ηεο παζεηηθήο απνδνρήο, ην δηάρπην 

αίζζεκα απψιεηαο θαη επηζθάιεηαο θαη ηελ αλαζηνιή, αλ φρη δαηκνλνπνίεζε 

ηεο επηζπκίαο. ε απηά ηα ζπκθξαδφκελα, θεθηεκέλα κνληέια δσήο θαη έλα 

πιέγκα ζεζκψλ πνπ ηα ζηήξηδε θαη ηα θαζηζηνχζε πξαγκαηνπνηήζηκα, θαηαγ-

γέιινληαη, πξνθεηκέλνπ λα αλαδηαηαρζνχλ ζην φλνκα ηνπ εμνξζνινγηζκνχ. 

Παξάιιεια αλαδηαηάζζεηαη ν ηξφπνο δσήο ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλσλίαο, ν 

ηξφπνο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο (κε ζεκείν αηρκήο ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο) θαη 

επηβάιινληαη δξαζηηθέο αιιαγέο ζηελ ηέρλε  ηνπ θπβεξλάλ, 

ζη) ηε δξακαηηθή άλνδν θαη θπξίσο ζεζκνπνίεζε λενλαδηζηηθψλ κνξθσκάησλ, 

πξαθηηθψλ θαη ηδενινγηψλ, φπσο ζπκππθλψλνληαη ζηε Υξπζή Ώπγή, θαη ηε 

κεζνδεπκέλε δηείζδπζε θαη παγίσζή ηνπο ζην δεκφζην ρψξν θαη εηδηθά ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (βι. ελδεηθηηθά Κνπδέιεο, 2014) θαη ηέινο 

 δ) ηελ εκθάληζε λέσλ κνξθψλ δξάζεο θαη αληίζηαζεο πνπ νδήγεζαλ θαη νδε-

γνχλ ζηε ζπγθξφηεζε λέσλ ζπιινγηθνηήησλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ πνιη-

ηηθνχ θαη θνηλσληθνχ αλήθεηλ θαη πξάηηεηλ.  

Τπφ απηφ ην πξίζκα ζηέθνκαη θξηηηθά ζηηο πξνζπάζεηεο λα παξνπζηαζηεί ε 

θξίζε κε φξνπο κηαο παξαηεηακέλεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη άξα νη 

ζπλέπεηεο θαη ηα κέηξα αληηκεηψπηζήο ηεο σο αλαγθαίν θαθφ, γηα ηε ζεξαπεία 

ηνπ νπνίνπ δελ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο (βι. Ώζαλαζίνπ, 2012). Θεσξψ 

αληίζεηα φηη ππφ ην πξφζρεκα ηεο θξίζεο εηζάγνληαη θαη εγθαζίζηαληαη λέεο 

κνξθέο βηνπνιηηηθήο πνπ κε δηάρπην, άιινηε νξαηφ θαη άιινηε ιηγφηεξν νξαηφ 

ηξφπν, ζπζηεκαηηθά θαη κεζνδεπκέλα, φπσο αλαθέξεη ε Ώζελά Ώζαλαζίνπ, εη-

ζάγνπλ λέα θξηηήξηα θαη λένπο φξνπο γηα ηελ νξζνινγηθή πνιηηηθή ζρεδίαζε ηεο 

δσήο, ζηνρεχνπλ ζηελ ελζηάιαμε έμεσλ, ζηελ εκπέδσζε αμηψλ ζην θνηλσληθφ 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
29 

ζψκα θαη ζηε ζπγθξφηεζε πεηζαξρεκέλσλ θαη απηνπεηζαξρνχκελσλ ππνθεηκέ-

λσλ κε γλψκνλα θπζηθνπνηεκέλεο θαη εμηδαληθεπκέλεο λφξκεο πεξί θαλνληθφηε-

ηαο θαη παξέθθιηζεο, πεξί απνδεθηήο θαη κε απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο (Ώζαλα-

ζίνπ, 2011, 13-88). Βληζρχνληαη, ζε απηφ ην πιαίζην, κνξθέο πεηζαξρηθήο ά-

ζθεζεο ηεο εμνπζίαο κέζσ λνκηθψλ εγθπθιίσλ θαη ξπζκίζεσλ, πνπ ζηνρνπνη-

νχλ θαη δηψθνπλ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ζπκπεξηθνξέο (δηψμεηο 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θαζεζηψο δηαζεζηκφηεηαο θ.ιπ.). 

πλνπηηθά, ην θξάηνο, επηθαινχκελν ηελ θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο, 

απνθηά κηα επ‘ αφξηζηνλ εμνπζία λα αλαζηέιιεη ην λφκν ή λα ηνλ δηαζηξέθεη 

πξνο φθειφο ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επεθηείλεη ην πεδίν ηεο επηξξνήο ηνπ, ηελ 

ίδηα ηνπ ηελ αλαγθαηφηεηα θαζψο θαη ηα κέζα κε ηα νπνία επηηπγράλεη ηελ απ-

ηνδηθαηνιφγεζή ηνπ. Ο λφκνο κεηαζρεκαηίδεηαη ζε πεδίν ηαθηηθψλ ρεηξηζκψλ, 

απνθηά εξγαιεηαθέο ρξήζεηο θαη παχεη λα είλαη θάηη δεζκεπηηθφ, βάζεη ηεο ππφ-

ζηαζήο ηνπ σο λφκνπ (Μπάηιεξ, 2009, 112). Βλψ ην ίδην ην θξάηνο θηλείηαη ζηα 

φξηα ηεο λνκηκφηεηαο, απμάλεη ηελ εμνπζία ηνπ λα εγθαιεί ζηε λνκηκφηεηα. Ώ-

λαδχεηαη έηζη κηα εμνπζία ηαξαμίαο, φπσο ηελ απνθαιεί ν Μηζέι Φνπθφ, αλα-

θεξφκελνο ζε κηα άλνκε θαη πξνλνκηαθή εμνπζία. Μηα εμνπζία πνπ απαμηψλεη 

ην θνηλσληθφ σο έλλνηα θαη σο πνιηηηθή θαη νδεγεί ζηε ζπξξίθλσζε ηεο δεκφ-

ζηαο ζθαίξαο, ζηνλ εμνβειηζκφ ηεο θξηηηθήο θαη ηεο δηαθσλίαο απφ ηε δεκφζηα 

ζπδήηεζε, εμσζψληαο ζηε ζθαίξα ηνπ επηθίλδπλνπ ή θαη ηνπ επάισηνπ  φρη κφ-

λν ηελ ίδηα ηε δηαθσλία αιιά θαη φζνπο θαη φζεο δηαθσλνχλ. Μηα εμνπζία πνπ 

ζέηεη ζην ζηφραζηξν ηελ αμηνπηζηία ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη φζσλ ηηο 

ππνζηεξίδνπλ (Μπάηιεξ, 2009, εηζαγσγή). 

Αηακνξθψλνληαη, ζε απηή ηε ινγηθή, ηα κάιινλ πξνθαλή γηα ηε ζπδήηεζή 

καο εξσηήκαηα:  Πψο απηφ ην θαζεζηψο ησλ θπξίαξρσλ ιφγσλ θαη πξαθηηθψλ 

πξνζιακβάλεη ηελ παηδηθή ειηθία θαη πνηνπο θεληξηθνχο άμνλεο αλαζχξεη γηα 

ηελ θνηλσληθή ηεο ζπγθξφηεζε; Πνηεο εθδνρέο παηδηθήο ειηθίαο απηνί νη άμνλεο 

πξηκνδνηνχλ θαη πνηνπο απνθιείνπλ ή παξακεξίδνπλ θαη κέζσ πνησλ κεραλη-

ζκψλ ξχζκηζεο, ειέγρνπ θαη πεηζάξρεζεο απηφ θαζίζηαηαη δπλαηφλ; Πψο ρηίδε-

ηαη, ζε απηφ ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ λενθηιεχζεξν πεξηβάιινλ, ην νηθνδφκεκα 

ή ην ηδενιφγεκα πεξί κειινληηθνχ ελειίθνπ; Πνηεο λέεο κνξθέο βηνπνιηηηθήο 

αλαδχνληαη θαη ζε πνηεο κνξθέο ππνθεηκεληθφηεηαο απνζθνπνχλ; Πψο, ηέινο, 

ηα παηδηά  σο κηα εζσηεξηθά αλνκνηνγελήο θαηεγνξία σο πξνο ηελ θνηλσληθή 

ηάμε, ην θχιν, ηε θπιή, ηελ εζλφηεηα, ηελ ειηθία,  ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ηελ 

αξηηκέιεηα θαη ηελ πγεία  ππν-δέρνληαη ηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο αλαηαξάμεηο 

θαη αλαδηαηάμεηο; Πψο ελ ηέιεη κπνξεί λα δηαζθαιηζηνχλ ζηελ πξάμε ηα δη-

θαηψκαηα ηα παηδηψλ, λα θαιιηεξγεζεί ε θξηηηθή ζθέςε, ε ηθαλφηεηα έιινγεο 

δηαθσλίαο θαη ε δηαπαηδαγψγεζε ζηε δεκνθξαηία, κέζα ζε έλα θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηθφ θαζεζηψο πνπ εμνβειίδεη ζην ππξ ην εμψηεξν ηε δηαθσλία θαη ξνθαλί-

δεη θάζε έλλνηα δεκνθξαηίαο; 

Ώπηφο ν πξνβιεκαηηζκφο εθθηλεί απφ κηα ζαθή ζεσξεηηθή ζέζε. Πξνζ-

ιακβάλεη ηελ παηδηθή ειηθία θαη ηηο πνηθίιεο θαη ζχλζεηεο εκπεηξίεο πνπ ηε ζπ-
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λνδεχνπλ ζε ζπλάξηεζε κε απηέο ηηο παξακέηξνπο, ζέζε πνπ απνζηαζεξνπνηεί 

θάζε απφπεηξα λα κνλσζεί ε παηδηθή ειηθία απφ ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ γί-

γλεζζαη (βι. ελδεηθηηθά James, Jenks θαη Prout, 1998, James θαη James, 2008, 

Prout, 2003, Μαθξπληψηε, 2003). Τπνλνκεχεη ηδενινγήκαηα πνπ ηελ ζεσξνχλ 

κηα αλέκειε, ρσξίο έγλνηεο θαη βάζαλα θάζε ηεο δσήο θαη απνκπζνπνηεί επηρεη-

ξήκαηα θαη πνιηηηθέο πνπ δηαηείλνληαη φηη απνβιέπνπλ ζηελ εμαζθάιηζε θνη-

λσληθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ επεκεξία ηεο ηφζν ζην παξφλ φζν θαη ζην κέι-

ινλ.  

 Ώπηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη ε θξίζε θαη νη επίζεκνη/ζεζκηθνί ηξφπνη 

δηαρείξηζήο ηεο φπσο ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη κε ηηο κεηψζεηο κηζζψλ θαη ζπληά-

μεσλ, ηηο πεξηθνπέο θνηλσληθψλ παξνρψλ, ηε δξακαηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο 

θαη ηεο εξγαζηαθήο επηζθάιεηαο, ηε ζπξξίθλσζε, αλ φρη δηάιπζε, ηεο δεκφζηαο 

πγείαο θαη εθπαίδεπζεο, ηελ εμψζεζε ζηα φξηα ή θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρεη-

αο φιν θαη κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηε δηαξθή ππνβάζκηζε 

ηεο πνηφηεηαο δσήο, πιήηηνπλ φιεο ηηο ειηθηαθέο/θνηλσληθέο θαηεγνξίεο. Σα 

παηδηά, φπσο θαη νη ελήιηθνη, βηψλνπλ θαη πξνζπαζνχλ λα επεμεξγαζηνχλ ηηο έ-

ληνλεο θαη μαθληθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζηε δσή ηνπο κε δηαθνξε-

ηηθνχο ίζσο, αιιά ζίγνπξα αδηεξεχλεηνπο αθφκε, ηξφπνπο. ΐιέπνπλ ηηο δσέο 

ηνπο λα αλαηξέπνληαη, θαζψο φ,ηη κέρξη πξφηηλνο έκνηαδε απηνλφεην θαη δεδν-

κέλν, θινλίδεηαη επηθίλδπλα θαη φ,ηη ηνπο πξνζθέξεηαη λα είλαη θαη ιηγφηεξν, 

θαη θαηψηεξεο πνηφηεηαο. Ληγφηεξνο ειεχζεξνο ρξφλνο θαη κηθξφηεξεο δπλαηφ-

ηεηεο δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζήο ηνπ, θαηψηεξεο πνηφηεηαο ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε θαη δεκφζηα εθπαίδεπζε, πεξηνξηζκφο θαη έιεγρνο ησλ επθαηξηψλ 

δσήο. Μεξηθέο κφλν αλαθνξέο απφ ηηο ζπληεινχκελεο αιιαγέο ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη πεξηζζφηεξν απφ δηαθσηηζηηθέο (Κάηζηθαο, 2014, Σα Νέα, 

2014): ν λένο λφκνο γηα ην Λχθεην θαη νη αιιαγέο ζην ζχζηεκα ησλ εηζαγσγη-

θψλ εμεηάζεσλ γηα ην παλεπηζηήκην, ην κέηξν δηαζεζηκφηεηαο γηα ηνπο εθπαη-

δεπηηθνχο θαη ηνπο ζρνιηθνχο θχιαθεο, ε θαηάξγεζε εηδηθνηήησλ, ε αιιαγή ηνπ 

ηξφπνπ επηινγήο καζεηψλ ζηα πξφηππα πεηξακαηηθά ζρνιεία, ε θαηάξγεζε, π-

πνβάζκηζε θαη ζπγρψλεπζε ζρνιείσλ, ε εθαξκνγή ηνπ λένπ ηξφπνπ πξναγσγήο 

θαη ηεο ηξάπεδαο ζεκάησλ, ε αλαδήηεζε ηεο  αξηζηείαο θαη ν εληνπηζκφο ηεο 

κέζα απφ κηα ζχληνκε εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, νη ειιείςεηο ζε πιηθνηερληθή π-

πνδνκή θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ (ζε πεξίπνπ 24.000 αλέξρνληαη νη ειιείςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο απνθάιπςε ν ππνπξγφο Παηδείαο θ. Ώλδξέαο Λνβέξ-

δνο, ιφγσ παξαηηήζεσλ, ζπληαμηνδνηήζεσλ, θαη δξακαηηθήο κείσζεο ησλ πη-

ζηψζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε αλαπιεξσηψλ), ε θαζεκεξηλή απνδφκεζε πξσην-

πνξηαθψλ ζεζκψλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα Μνπζηθά ρνιεία, νδεγνχλ 

ζηελ απαμίσζε ηεο δεκφζηαο θαη δσξεάλ εθπαίδεπζεο θαη ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο, 

ζεκειηψλνπλ έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ζπλερψο απνθιείεη αληί λα ζπκπε-

ξηιακβάλεη πξνηάζζνληαο ηνλ εμεηαζηνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηνπ θαη απαμηψλεη 

ηελ ηδέα κηαο δεκνθξαηηθά παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζην φλνκα ηεο αξηζηείαο, 

ηεο βειηηζηνπνίεζεο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο εμαηνκίθεπζεο. Σν ζθεληθφ 

απηφ, αλ θαη γλψξηκν, αμίδεη αλαθνξάο, θαη απηφ γηαηί επηηξέπεη ην πέξαζκα 
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απφ ην εηδηθφ ζην γεληθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ελψ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη 

θαλείο φηη κπνξεί θαη λα δηαθαηέρεηαη απφ θάπνηεο θαιέο πξνζέζεηο, φπσο π.ρ. 

ζα ήηαλ ε ζπγρψλεπζε ζπζηεγαδφκελσλ ζρνιείσλ γηα πεξηπηψζεηο πνπ ν πξαγ-

καηηθφο αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ ηελ θαζηζηνχζε αλαγθαία, ή φ-

πσο ζα ήηαλ ε αλαδήηεζε θαη πξνψζεζε ησλ θαιψλ καζεηψλ ρσξίο απηφ λα ζί-

γεη ηνπο ππφινηπνπο, θαίλεηαη φηη επί ηεο νπζίαο νη θαιέο πξνζέζεηο ππνρσξνχλ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα κέηξα απηά απνξξένπλ θαη εληζρχνπλ κηα πνιηηηθή ε-

πηιεθηηθήο ιηηφηεηαο θαη πεξηθνπψλ (π.ρ. ε ζρέζε ζπγρψλεπζεο ζρνιείσλ κε ην 

πάγσκα πξνζιήςεσλ εθπαηδεπηηθψλ) θαη ζηεξνχληαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εθεί-

λσλ δηθιείδσλ πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο θαη ζα απέηξεπαλ 

ηε ζεζκνζέηεζε ηεο δηάθξηζεο ησλ ζρνιείσλ ζε ζρνιεία αξηζηείαο θαη ζε ζρν-

ιεία γηα ηνπο πνιινχο θαη αζήκαληνπο. Πξνάγνπλ έηζη ηελ ηαμηθή θχζε ηνπ 

ζρνιείνπ θαη επηβεβαηψλνπλ ηελ φςηκε «επαηζζεζία» ηνπ ζηα κελχκαηα ηεο ε-

ιεχζεξεο αγνξάο.  

Σα κέηξα αθφκε δηαηππψλνπλ πίζσ απφ ηηο γξακκέο θαη κηα αληίιεςε πεξί 

παηδηθήο ειηθίαο θαη κειινληηθψλ ελειίθσλ. Μπνξεί ηα παηδηά, φπσο δήισζε ν 

πξψελ πθππνπξγφο παηδείαο θ. Κεδίθνγινπ κε αθνξκή ηηο ζπγρσλεχζεηο ζπζηε-

γαδφκελσλ ζρνιείσλ, λα κελ ππνζηνχλ δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θαζεκεξηλφ-

ηεηά ηνπο, λα κελ αληηιεθζνχλ ηίπνηα, σζηφζν άιινηε κε αδηφξαην θαη άιινηε 

κε πεξηζζφηεξν εκθαλή ηξφπν έρνπλ επηπηψζεηο ζηηο πξννπηηθέο δσήο ηνπο.   

Σέινο, παίξλνληαο σο παξάδεηγκα ηελ εθπαίδεπζε, βιέπνπκε φηη παξά ην 

γεγνλφο φηη καζεηέο θαη καζήηξηεο απηελεξγνχλ θαη αλαιακβάλνπλ δξάζε, 

ζπκκεηέρνπλ καδί κε ηελ ΟΛΜΒ ή ζπιιφγνπο γνλέσλ ζε θηλεηνπνηήζεηο θαηά 

ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ κε ζπγθεληξψζεηο, πηθεηνθνξίεο, πνξείεο δηακαξηπ-

ξίαο, επηλφεζαλ ζπλζήκαηα θαη δηαδήισζαλ  («κε ηα λέα πξφηππα ζρνιεία ζαο 

ζα δνχκε θξνληηζηήξηα θαη ζηα λεπηαγσγεία», «ζέινπκε άξηζηα ζρνιεία θαη φρη 

ζρνιεία αξηζηείαο»), απηφ φκσο δελ αλαηξεί έλα κάιινλ αδηακθηζβήηεην δεδν-

κέλν: πίζσ απφ ηελ πιάηε ηνπο θαη ρσξίο θαλείο λα πάξεη ππφςε ηνπ ηε γλψκε 

ηνπο, ζπληεινχληαη θξίζηκεο γηα ηε δσή ηνπο  αιιαγέο. Οη ηξφπνη κάιηζηα πνπ 

απηέο επηβάιινληαη θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ ελεξγνπνηνχληαη γηα λα ηηο λνκηκν-

πνηήζνπλ σο αλαγθαίεο θαη αλαπφδξαζηεο, ηα βάδνπλ κπξνζηά ζε ηεηειεζκέλεο 

απνθάζεηο. Κάηη ηέηνην ππνγξακκίδεη φηη ζε ζεζκηθφ επίπεδν φιν θαη πεξηζζφ-

ηεξν ηα παηδηά παξακεξίδνληαη απφ ηε δεκφζηα ζέα θαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ηνπο αθαηξείηαη κηα θσλή πνπ λα έρεη πηζαλφηεηεο λα εηζαθνπζηεί ρσξίο λα ρα-

ξαθηεξηζηεί σο παξεθηξνπή, σο αλαίηηα ή ππνθηλνχκελε αληίδξαζε. Ώπηφ κε ηε 

ζεηξά ηνπ εληζρχεη ην ξφιν ησλ ελδηάκεζσλ, δειαδή αηφκσλ ή νκάδσλ (γνλείο, 

εθπαηδεπηηθνί, δεκνηηθνί θνξείο, πνιηηηθά θφκκαηα) πνπ ζα αλαιάβνπλ λα κη-

ιήζνπλ εμ νλφκαηνο ησλ παηδηψλ, είηε επεηδή εθ ησλ πξαγκάησλ γλσξίδνπλ πνην 

είλαη ην θαιχηεξν ζπκθέξνλ ηνπο, είηε επεηδή καδί κε ησλ παηδηψλ ζίγνληαη θαη 

ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα.  ε απηά ηα ζπκθξαδφκελα ε ππφζηαζε ηνπ παηδηνχ 

σο πξνζψπνπ ζίγεηαη θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ θαηαπαηψληαη, αλ δελ αλαζηέιιν-

ληαη.  
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πκπεξαζκαηηθά, φπσο γηα ηνπο ελειίθνπο έηζη θαη γηα ηα παηδηά ε θξίζε 

πιήηηεη δηθαηψκαηα θαη αλαζηέιιεη ηνπο φξνπο άζθεζήο ηνπο, ελψ παξάιιεια 

ζέηεη επηηαθηηθά θαη ζηηο δχν θνηλσληθέο θαηεγνξίεο ηελ αλάγθε/ απαίηεζε λα 

αλαδεηήζνπλ λέεο κνξθέο νξγάλσζεο, έθθξαζεο θαη αληίζηαζεο.  

Αηαθαίλεηαη, ινηπφλ, ε πξννπηηθή ηα παηδηά, σο ζχλζεηε θαη αλνκνηνγελήο 

ζην εζσηεξηθφ ηεο θαηεγνξία, λα ράζνπλ ηελ απηφλνκε - ρσξίο δειαδή ηελ α-

λαγσγή ηνπο ζηνπο ελειίθνπο- πξφζιεςε θαη ππφζηαζή ηνπο, ή φηαλ αλαγλσξί-

δνληαη σο πξφζσπα απηφλνκα, ηνχην λα γίλεηαη κφλν ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο.  

Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κηα αλαγλψξηζε πνπ ζηεξίδεηαη θαη πξνσζεί ηελ εμαην-

κίθεπζε θαη ηε κνλαδηθφηεηα. Σα «μερσξηζηά» ινηπφλ παηδηά ζα αλαγλσξίδν-

ληαη σο ηέηνηα κε φξνπο ππεξνρήο, αξηζηείαο (ππέξβαζεο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ), ή 

ηξσηφηεηαο θαη ζπκαηνπνίεζεο. Σν ηειεπηαίν κάιηζηα ελδερφκελν αλαζχξεη 

ζηελ επηθάλεηα ηελ παηδηθή επαισηφηεηα θαη εμάξηεζε θαη πξνζθέξεη ην άιιν-

ζη γηα λα θπζηθνπνηεζεί θαη λα θαλνληθνπνηεζεί ηφζν ε εθαξκνγή πξαθηηθψλ 

πνπ ζα εληζρχνπλ ηελ πξφιεςε, ηνλ έιεγρν θαη ηε ξχζκηζε φζν θαη ε κε πξνψ-

ζεζε θαη εθαξκνγή πξαθηηθψλ, ιφγσλ θαη ζεζκψλ πνπ ζα ζπλέβαιαλ ζηε ρεη-

ξαθέηεζε θαη θνηλσληθή ηνπο  νξαηφηεηα.  

Με αθεηεξία ην ελδερφκελν ε παηδηθή ειηθία λα λνεκαηνδνηείηαη θπξίσο 

κέζσ εμαηξεηηθψλ, κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ κε βάζε ηελ ππεξνρή, ηελ αξη-

ζηεία, ή ηελ παξέθθιηζε, ζα επηθεληξσζψ ζηε ζπλέρεηα, ππφ κνξθή παξαδείγ-

καηνο, ζε κηα άηππε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο επηηειείηαη ζε έλα δηαγσλη-

ζηηθφ παηρλίδη καγεηξηθήο γηα παηδηά, ην ΣΜ, πνπ πξνβιήζεθε απφ ηελ ηειεφ-

ξαζε ηνπ Mega απφ ηηο 27 Ννεκβξίνπ ηνπ 2011 έσο ηηο 5 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 

2012 (γηα κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε βι. Μαθξπληψηε, 2014). θνπφο ηνπ εγ-

ρεηξήκαηνο είλαη λα αλαιχζσ θξηηηθά ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε παηδαγσγηθψλ 

βιέςεσλ πνπ αθνξνχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε θαληαζία θαη ηελ θαηλνηνκία, 

απφ ηε κηα πιεπξά, θαη ηελ αλαπαξαγσγή θαη κίκεζε απφ ηελ άιιε, λα ηηο ζπ-

ζρεηίζσ κε αληίζηνηρεο καζεζηαθέο-γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ηνπ καδηθνχ ζρνιείνπ θαη λα ζίμσ ην ζπζρεηηζκφ 

ηνπο κε ηξέρνληα λενθηιειεχζεξα πξνηάγκαηα θαη ηδενινγήκαηα.  

Πξηλ μεθηλήζσ δχν παξαδνρέο-δηεπθξηλίζεηο είλαη απαξαίηεηεο: α) φ, ηη 

εκθαλίδεηαη σο άηππε εθπαίδεπζε νχηε θνηλσληθά νπδέηεξε είλαη νχηε ρσξίο 

ζηνρνζεζία. ηεξίδεηαη ζε έλα θάζκα παηδαγσγηθψλ ιφγσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ 

ζπγθξνηνχλ κηα ηδηφηππε κνξθή βηνπαηδαγσγηθήο, ε νπνία πεξη-νξίδεη, ξπζκίδεη, 

πξνάγεη, ηαμηλνκεί, θαλνληθνπνηεί ζπκβάιινληαο έηζη ζηε δηακφξθσζε ελφο ν-

ξηζκέλνπ ηχπνπ ππνθεηκέλνπ β) ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ ελ ιφγσ παηρλη-

δηνχ πξνυπνζέηεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπηθψλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ, ζχκθσ-

λα κε ηηο νπνίεο ρηίδνληαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, δηακνξθψλνληαη θξηηήξηα γηα 

ην ηη ζπληζηά γλψζε άμηα ή αλάμηα λα κεηαδνζεί θαη παγηψλνληαη κνξθέο δηδα-

ζθαιίαο θαη κάζεζεο, κεραληζκνί αμηνιφγεζεο θαη απνθιεηζκνχ θαη αλαπφ-

θεπθηα πξαθηηθέο πεηζαξρίαο. ια απηά, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, βξίζθν-

ληαη ζε ζαπκαζηή ελαξκφληζε κε ην ηζρχνλ λενθηιειεχζεξν ζθεληθφ. 
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πσο είπα θαη ιίγν λσξίηεξα, ε επίθιεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

θαληαζίαο καδί κε ηε κίκεζε θαη ηελ φζν γίλεηαη πηζηφηεξε αλαπαξαγσγή βξί-

ζθνληαη ζηελ θαξδηά ηνπ δηαγσληζηηθνχ παηρληδηνχ αιιά απνηεινχλ θαη βαζη-

θνχο άμνλεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, φπνπ ε δεκηνπξγηθφηεηα ζπλππάξ-

ρεη κε ηελ απνζηήζηζε θαη ηελ απνκλεκφλεπζε. ην φλνκα ηεο πξψηεο, νη κη-

θξνί δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα απειεπζεξσζνχλ απφ ηα ηεηξηκκέλα θαη λα 

παξαζθεπάζνπλ πηάηα «κνλαδηθά», «επθάληαζηα» θαη «μερσξηζηά» ελψ, ζην 

φλνκα ηεο δεχηεξεο, λα αθνινπζήζνπλ θαηά γξάκκα ηε ζπληαγή ή λα αλαπαξα-

γάγνπλ ην πηάην ππφδεηγκα ησλ ζεθ-θξηηψλ, απνθεχγνληαο αθφκα θαη ηηο ειά-

ρηζηεο απνθιίζεηο. Πψο ινηπφλ κνξθνπνηείηαη ε θαληαζία/ δεκηνπξγηθφηεηα θαη 

ε κίκεζε ζηα καζεζηαθά/γλσζηαθά ζπκθξαδφκελα ηνπ δηαγσληζκνχ; Πψο ε 

θαζεκηά απφ απηέο ηηο παξνηξχλζεηο/επηηαγέο ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνεγνχκελεο 

γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ; Πνηεο δεμηφηεηεο πξνθξίλεη θαη πνηεο αθπ-

ξψλεη; Βίλαη ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε κίκεζε θνηλσληθά νπδέηεξεο δηαδηθαζίεο; 

Πφζν κεραληθά επηηειείηαη ε αλαπαξαγσγή θαη ε κίκεζε; 

Ώο μεθηλήζσ κε ηελ πξνηξνπή γηα δεκηνπξγηθφηεηα θαη θαληαζία. Καη νη 

δχν ζην ΣΜ ζηνηρεηνζεηνχληαη κε άμνλα ηελ έθπιεμε, ην κε αλακελφκελν, έλα 

είδνο πξνβιήκαηνο πξνο επίιπζε. Οη παίθηεο θαινχληαη λα ην αλαγλσξίζνπλ σο 

ηέηνην θαη λα αλαιάβνπλ ηελ επίιπζή ηνπ, (παληξεχνληαο θαηλνκεληθά αηαίξηα-

ζηα πιηθά), ψζηε λα θηηάμνπλ έλα θαηλνχξην, εληαίν ζχλνιν. ε αληίζεζε κε έλα 

ηππηθφ ζρνιηθφ πξφβιεκα, εδψ ε ιχζε δελ είλαη κηα, θαη ην ηη ζεσξείηαη ζσζηφ 

ή ιάζνο δελ είλαη νχηε ζαθέο νχηε θαη πξνθαζνξηζκέλν. Δ επίιπζε ηνπ πξν-

βιήκαηνο δελ είλαη, ινηπφλ, απιή αλαπαξαγσγή γλψζεσλ (Κνπδέιεο, 

2006,135). Σα παηδηά έρνπλ κελ κηα λνεηηθή παξάζηαζε γηα ην ηειηθφ πξντφλ, 

ρσξίο φκσο λα μέξνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηη κνξθή ζα έρεη. Δ γλψζε απηή δηα-

κνξθψλεηαη ελ δξάζεη θαη δηα ηνπ πξάηηεη (Κνπδέιεο, Πνπξλάξε, Σζειθέο, 

2005, εηζαγσγή). 

Δ θαιή ρξήζε ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο απαηηεί λα γίλεη εγθαίξσο 

αληηιεπηφ φηη θαη ε πξσηνηππία θαη ε θαληαζία δελ ζπληζηνχλ απζχπαξθηεο α-

μίεο, κνλσκέλεο απφ ηνλ ηνπηθφ πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξίγπξν αιιά ελ-

ζσκαηψλνπλ θαλφλεο θαη θαζνξηζκέλα θξηηήξηα (Vygotsky, 2004, 14-15, 

Moran θαη Johh-Steiner, 2003, 60-61, Burnard, 2006, 355, Καλειιφπνπινο, 

2012, 4). Δ ειεπζεξία δξάζεο  απνηειεί κελ βαζηθή ζπλζήθε πεηξακαηηζκνχ 

θαη θαηλνηνκίαο αιιά είλαη ζηελ νπζία ειεγρφκελε. Σν πιαίζην απειεπζεξψλεη 

κελ απφ ηα θνηλφηνπα θαη ηεηξηκκέλα αιιά παξάιιεια παξαπέκπεη δηαξθψο 

ζηηο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο ζπλζήθεο ππαηληζζφκελν έλα είδνο πξνζαξκνγήο ζην 

πεξηβάιινλ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απφ ηε καγεηξηθή 

θνπιηνχξα, ηνπο θαλφλεο, ηηο αμίεο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηε ζεηηθή ή ηελ αξλεηηθή 

αμηνιφγεζε (ηα πιηθά πξέπεη λα δέλνπλ κεηαμχ ηνπο, ην πηάην πξέπεη λα έρεη έ-

ληαζε, ε θξέκα σξαία πθή, λα βγαίλεη ν ζπλδπαζκφο). Ή γηα ην πάσ ιίγν πην 

πέξα, ε δεκηνπξγηθή ζχιιεςε θαη εθηέιεζε κνηάδεη λα ελέρεη θαη κηα δηάζηαζε 

απεηιήο, κηα αλαηξεπηηθή ηζρχ, ε νπνία πξέπεη λα ξπζκηζηεί, λα εληαρζεί ζηνπο 

ππάξρνληεο θαλφλεο, ψζηε ε ηζρχνπζα ηάμε πξαγκάησλ, αμηψλ θαη ζεκαζηψλ λα 
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κελ ππνλνκεπζεί.  

Δ επίθιεζε ηεο ηερληθήο, ηνπ πψο θάλνπκε πξάγκαηα, είλαη εδψ θξίζηκε, 

γηαηί πεξη-νξίδεη ηελ ελεξγεηηθφηεηα θαη ηελ πεξηπεηεηψδε δηάζεζε. Δ ηερληθή, 

ή κε άιια ιφγηα ε κέζνδνο, δελ ππαγνξεχεη κφλν πψο λα θάλεη θαλείο θάηη αιιά 

θαη πψο λα κε ην θάλεη. Σν πξνζέρσ φηαλ παίξλσ ξίζθα, φπσο επηζεκαίλεη ν 

Ryle, ζεκαίλεη φηη αλαηξέρσ ζε κία κέζνδν θαη αλαγλσξίδσ ζε απηήλ ηφζν ηηο 

απαγνξεχζεηο ηεο φζν θαη ηηο πξνηξνπέο ηεο (Ryle, 2009, 472).  

Παξά ην γεγνλφο φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα κνηάδεη λα απεπζχλεηαη  ζε φινπο 

θαη επί ίζνηο φξνηο, γηα λα πάξεη ζάξθα θαη νζηά, ρξεηάδεηαη κηα δεμακελή επ-

θάληαζησλ ζθέςεσλ θαη δξάζεσλ, πξνζσπηθά θίλεηξα, ρηνχκνξ, θαληαζία, επ-

ειημία, ξίζθν. Οη πξνυπνζέζεηο φκσο απηέο νχηε δεδνκέλεο είλαη νχηε θαη εγγε-

λείο ζηελ παηδηθή θχζε. Βμαξηψληαη απφ έλα πνιηηηζκηθφ θνξηίν ηαμηθά πξνζ-

δηνξηζκέλν, ην νπνίν κάιηζηα επηβεβαηψλεηαη ή απαμηψλεηαη ζηελ θαζεκεξηλφ-

ηεηα, θπξίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ δελ έρνπλ δηδαρηεί 

αιιά απαηηνχληαη θαη αμηνινγνχληαη ζεηηθά. Οη απνθιεηζκνί, ή νη «απνρσξή-

ζεηο» γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηε γιψζζα ηνπ δηαγσληζηηθνχ παηρληδηνχ, ζε απηή 

ηε ινγηθή, δελ είλαη απφξξνηα κφλν ειιηπψλ γλψζεσλ ή θαθψλ ηερληθψλ αιιά 

θαη κηαο πνιηηηζκηθήο έιιεηςεο (Kνπδέιεο, 1995, 176).  Eίλαη, ινηπφλ, φια ηα 

παηδηά εμίζνπ πξνεηνηκαζκέλα γηα λα αλαιάβνπλ ην ξίζθν ηνπ θαηλνχξηνπ θαη 

λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο επθαηξίεο γηα δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη πξάμε; Ή γηα λα ην 

αλαδηαηππψζσ: έρνπλ φια ηα παηδηά ηα εθφδηα λα ξηςνθηλδπλεχζνπλ αθήλνληαο 

ηελ αζθάιεηα ηεο απνζηήζηζεο; Σν εξψηεκα γεηψλεη θνηλσληθά ηε δεκηνπξγηθφ-

ηεηα, θαζψο ηε δηαζπλδέεη κε θνηλσληθνχο παξάγνληεο φπσο ε θνηλσληθή ηάμε, 

ην θχιν, ε εζλφηεηα, ε νηθνγέλεηα, ε εθπαίδεπζε θ.ν.θ. ηνλίδνληαο ηνλ επίθηεην 

ραξαθηήξα ηεο, ην γεγνλφο δειαδή φηη είλαη απνηέιεζκα κάζεζεο, πξψηκεο ε-

μνηθείσζεο ησλ παηδηψλ κέζα ζε θνηλσληθνχο πεξίγπξνπο πνπ φρη κφλν αθή-

λνπλ ρψξν γηα ηελ αλάπηπμή ηεο, αιιά  θαη ηελ  πξηκνδνηνχλ. , ηη ινηπφλ εκ-

θαλίδεηαη σο (δεκηνπξγηθφ) ράξηζκα δελ είλαη παξά θνηλσληθή απφξξνηα ελφο 

ζπλφινπ επίθηεησλ πξνδηαζέζεσλ, κηαο άξξεηεο αιιά ελζσκαησκέλεο ζρέζεο 

πξνζσπηθνχ ηχπνπ κε ζπγθεθξηκέλν γλσζηαθφ θαη καζεζηαθφ πιαίζην θαη θαη‘ 

επέθηαζε κε ην είδνο ηεο γλψζεο πνπ ην δηέπεη, είλαη κε άιια ιφγηα απφξξνηα 

πινχζησλ θαη πνηθίισλ πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ. Σν habitus, ζχκθσλα κε ηνλ 

Μπνπξληηέ, ζπκππθλψλεη φζα καζαίλεη θαλείο σο κέινο κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθήο ηάμεο, ζθξαγίδεη ηελ θνηλσληθή ηνπ χπαξμε θαη θαηαιήγεη ζηε δη-

αηψληζε αηνκηθψλ ζηξαηεγηθψλ αθφκε θαη κεηά ην πέξαο ηεο παηδαγσγηθήο 

πξάμεο (Bourdieu, θαη Passeron, 1994, 106-7, ΐourdieu, 1966, 338)..  

ηελ πξάμε, ε δεκηνπξγηθφηεηα ζεκαίλεη ηε ζχιιεςε θαη παξαζθεπή θάηη  

μερσξηζηνχ (ελφο ηδηαίηεξνπ ή πξσηφηππνπ πηάηνπ). Σν ηειηθφ πξντφλ, έηζη, δελ 

ζπκππθλψλεη κφλν γλψζεηο θαη ηερληθέο αιιά θαη λνεηηθέο δηεξγαζίεο: απνθά-

ζεηο γηα ηελ πξφθξηζε ή απφξξηςε κηαο επηινγήο, επίγλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

θαηλνχξηνπ, ζπλερή έιεγρν ηεο πνξείαο πνπ αθνινπζεί ε δηαδηθαζία θαη εζηίαζε 

ηεο πξνζνρήο θαη ησλ δξάζεσλ ζην δεηνχκελν ζηφρν («ζέισ λα θηηάμσ έλα 
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θαηλνχξην πηάην, πνπ δελ έρσ μαλαθηηάμεη», «πξνζπάζεζα λα βξσ ηδέεο, λα 

δηαιέμσ πιηθά γηα λα δψζσ άξσκα θαη γεχζε ηέηνηα πνπ ζα έθαλαλ έλα πηάην 

πην δχζθνιν, πην θαληαζηηθφ», «απνθάζηζα λα θάλσ θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο 

άιινπο, δελ ζέισ λα θάλσ θάηη απιφ, ζέισ λα θάλσ ηε δηαθνξά»). Ώμίδεη εδψ 

λα ηνλίζσ φηη, φπσο θαίλεηαη ζην ΣΜ, ζην κπαιφ ην παηδηψλ, ην δεκηνπξγηθφ 

είλαη ζπλψλπκν ηνπ δχζθνινπ θαη ηνπ αζπλήζηζηνπ -απέρζεηα γηα ην ηεηξηκκέλν 

κε φξνπο ηνπ ΐourdieu (2006), θάηη πνπ ζπρλά θαηαιήγεη ζηελ ππεξβνιή- κε φ, 

ηη απηφ ζπλεπάγεηαη, θαη ηαπηφρξνλα απαηηεί ζαθή δηαθνξνπνίεζε απφ ηηο επη-

ινγέο ησλ άιισλ. ε απηά ηα ζπκθξαδφκελα ε κνλαδηθφηεηα ηεο επηινγήο νδε-

γεί ζε πξαθηηθέο εμαηνκίθεπζεο θαη δηαρσξηζκνχ απφ ηνπο ππφινηπνπο. Σα παη-

δηά  κνηάδεη λα ρξεηάδνληαη ηελ νκάδα ζε έλα βαζκφ γηα λα απνζθηξηήζνπλ απφ 

απηήλ, λα ζηξαθνχλ θαηά θάπνην ηξφπν ελαληίνλ ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο, κε 

ζηφρν ηελ αηνκηθή δηάθξηζε θαη ηελ αλάδεημή ηνπο ζε «κνλαδηθή κνλάδα». Δ 

νκάδα έηζη ηθαλνπνηεί ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ αιιά ηξνθνδνηεί θαη ην αίζζεκα 

ηεο εμαηνκίθεπζεο, ηεο ζχγθξηζεο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ.  

Ώλ δνχκε ηε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ζαλ έλα παηρλίδη κε ηδέεο θαη δν-

θηκή πηζαλνηήησλ, ηφηε ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο θαη ην ελδερφκελν 

ιάζνπο, εκπνδίσλ θαη αδηεμφδσλ (γηα ηελ παηδαγσγηθή ρξήζε ηνπ ιάζνπο βι. 

Κνπδέιεο, 2009, 110).  Δ κε επηζπκεηή έθβαζε επηβάιιεη κηθξέο ή κεγάιεο α-

λαζεσξήζεηο θαη ην ζπλερή δηάινγν αλάκεζα ζηελ αξρηθή ζχιιεςε ηνπ δεκη-

νπξγνχ κε ην δεκηνχξγεκά ηνπ. Ο δεκηνπξγφο θαιείηαη λα βγεη έμσ απφ ηνλ ε-

απηφ ηνπ, λα θάλεη πίζσ γηα λα δεη ηη θάλεη, λα αλαζηνραζηεί θαη σο εμσηεξηθφο 

θξηηήο ηνπ δηθνχ ηνπ έξγνπ λα επηδνζεί ζε κηα θξηηηθή απνηίκεζε. Δ θξηηηθή 

ζθέςε εθ ησλ πξαγκάησλ ζηξέθεη ηελ πξνζνρή απφ ηε βεβαηφηεηα θαη ζηγνπξηά 

γη‘ απηφ πνπ θάλσ, ζην ηη πάεη θαιά θαη ηη φρη ζε απηφ πνπ θάλσ, αθήλνληαο 

αλνηρηή ηελ πηζαλφηεηα ε κεηαηξνπή κηαο ηδέαο ζε πξάμε λα κελ έρεη πάληνηε 

ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Τπφ απηφ ην πξίζκα ν αλαζηνραζκφο ελέρεη ζπρλά 

θαη κηα πξνζαξκνζηηθή δηάζηαζε: ελζσκαηψλεη ηα «αληηθεηκεληθά θξηηήξηα» , 

ηηο ηνπηθέο αιιά θαη κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, έηζη ψζηε ε ελδερφκελε αλα-

πξνζαξκνγή λα ζπκπεξηιάβεη ηα ηζρχνληα θαλνληζηηθά πξφηππα. ε απηή ηε 

βάζε ν αλαζηνραζκφο κεηαηξέπεηαη θαη ζε κέζν απην-ινγνθξηζίαο, απην-

ειέγρνπ, αθφκε θαη απην-αμηνιφγεζεο, αιιά θαη κπνξεί λα απνθαιχςεη ζηνπο 

δξψληεο ηνπο ιφγνπο ηεο απνηπρίαο  ή ηεο επηηπρίαο ηνπο.  

Δ ζεκαζία ηεο απην-αμηνιφγεζεο θαη ηνπ απην-ειέγρνπ είλαη εμαηξεηηθά 

θξίζηκε κέζα ζε έλα παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ καδί κε ην ξεηφ αληαγσλη-

ζηηθφ πξνθίι κε εμίζνπ ξεηφ ηξφπν θπξηαξρνχλ νη ραιαξέο δηαπξνζσπηθέο ζρέ-

ζεηο κεηαμχ παηθηψλ θαη θξηηψλ (δηαζθεδάδνληαο ηελ εμνπζία ησλ ηειεπηαίσλ) 

θαη ην κέιεκα λα πεξλάκε θαιά, λα απνιακβάλνπκε. Αηαθξίλνπκε εδψ θεληξηθά 

ζηνηρεία κηαο αφξαηεο παηδαγσγηθήο (Bernstein, 1989, 109-158): αβεβαηφηεηα 

θαη αζάθεηα γηα ην ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο, αδπλακία λα ζπγθξηζεί ε κνξθή 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο κε έλα δνζκέλν πξφηππν, ειεπζεξία ηνπ καζεηεπφκελνπ 

λα γεκίζεη ηνλ παηδαγσγηθφ ρψξν κε ηε δηθή ηνπ απηελέξγεηα. Καηά ηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε, σζηφζν, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε ίδηα ε επηηέιεζε ηνπ παηδηνχ, 
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ην θείκελν πνπ έρεη παξαγάγεη, αιιά θαη νη ηθαλφηεηεο πνπ έρεη επηδείμεη. Δ α-

πνηίκεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ινηπφλ, φπσο θαη θάζε πξαθηηθή αμηνιφγεζεο, 

θαηαλέκεη θαη ηεξαξρεί εηζάγνληαο, λνκηκνπνηψληαο θαη θαλνληθνπνηψληαο α-

ζχκκεηξεο ζρέζεηο εμνπζίαο κεηαμχ δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ αιιά θαη 

κεηαμχ αηφκσλ κε ιίγν-πνιχ παξφκνηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Γηα λα ην πσ 

δηαθνξεηηθά: παξά ην γεγνλφο φηη ε βησκαηηθή ζρέζε κε ηε γλψζε θαη ε πξνζή-

ισζε ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απηελέξγεηα ησλ παηδηψλ παξαπέκπεη ζε έλα 

πην ειεχζεξν θαη δεκνθξαηηθφ παηδαγσγηθφ πιαίζην, ζε θακία πεξίπησζε ην 

πιαίζην απηφ δελ είλαη απαιιαγκέλν απφ κεραληζκνχο ειέγρνπ, ξχζκηζεο θαη 

πεηζάξρεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ, νχηε απφ πξαθηηθέο θαηάηαμεο θαη ηεξάξρεζήο 

ηνπο (βι. νινκψλ, 1994, 113 θαη 133 θαη Foucault, 1982, 212). Σν ίδην απηφ 

πιαίζην, φπσο είδακε, θαιιηεξγεί θαη επηβξαβεχεη αμίεο, ζηάζεηο θαη ηθαλφηε-

ηεο/δεμηφηεηεο, φπσο ν αληαγσληζκφο, ε εμαηνκίθεπζε, ε δηαξθήο αλάγθε γηα 

ππέξβαζε ησλ αηνκηθψλ νξίσλ, ε απηναμηνιφγεζε θαη αέλαε αλαδήηεζε ηνπ 

θαηλνχξηνπ, πνπ γεηηληάδνπλ επηθίλδπλα κε λενθηιειεχζεξεο πξνηξνπέο.  

Ώο δνχκε ηψξα ηη κνξθή παίξλεη ε κίκεζε θαη ε αλαπαξαγσγή (ε απνζηή-

ζηζε θαη ε απνκλεκφλεπζε ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε) θαη πψο ζπλδηαιέγνληαη κε 

ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Ο παξαιιειηζκφο ζα αλαδείμεη δχν μερσ-

ξηζηέο γλσζηαθέο/καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, ην καζαίλσ φηη θαη ην καζαίλσ πψο. 

Σν καζαίλσ φηη αθνξά γλψζεηο-ζπληαγέο, γλψζεηο παγησκέλεο κε ηε  κνξθή θα-

λφλσλ πνπ δειψλνπλ φηη θάπνηα πξάγκαηα είλαη θαη ζα είλαη έηζη (Ryle, 2009). 

Με ην καζαίλσ πψο ην κέιεκα αθνξά ηελ ηερληθή, ηε κέζνδν. χκθσλα κε ηνλ 

Ryle, απηή ε δηάθξηζε ππνγξακκίδεη φηη ην έλα δελ πξνυπνζέηεη ην άιιν, δεια-

δή φηη, ελψ ε ζεσξεηηθή γλψζε κπνξεί λα καο πεη ηη είλαη αιήζεηα, δελ κπνξεί 

λα καο πεη πψο λα κεηαηξέςνπκε απηή ηελ αιήζεηα ζε επηηπρεκέλε πξαθηηθή 

(Ryle, 2009, 465-471).  

ην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζηηθφ παηρλίδη ε κίκεζε/αλαπαξαγσγή ππνζηε-

ξίδεηαη απφ ην κάζεκα, κε ηνπο φξνπο ηεο ηειενπηηθήο εθπνκπήο ην junior mas-

ter class ( πνπ αθνξά ηελ παξνπζίαζε, αλάιπζε θαη απνθσδηθνπνίεζε ελφο 

γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ελ πξνθεηκέλσ ηελ παξαζθεπή ελφο πηάηνπ) θαη ηελ 

πηζηή εθαξκνγή κηαο ζπληαγήο, ην αληίζηνηρν ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, φπσο 

απηφ ζπκππθλψλεηαη ζηε δνθηκαζία ηνπ ΣΜ κε ηνλ ηίηιν «Δ εθηέιεζε ηεο ί-

δηαο ζπληαγήο». Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηα παηδηά καγεηξεχνπλ καδί 

κε ηνλ ζεθ-θξηηή θαη αθνινπζνχλ ην βεκαηηζκφ θαη ηηο νδεγίεο ηνπ. Σν δεηνχ-

κελν εδψ είλαη ε δηδαζθαιία θαη εθαξκνγή κηαο ηερληθήο. Δ γλψζε δηακεζνια-

βείηαη απφ ην απηφ παξάδεηγκα, ηε κίκεζε ελφο ππνδείγκαηνο ηερληθήο, θαη πα-

γηψλεηαη κε ηελ εμάζθεζε. Δ ηερληθή, δειαδή ην πψο λα θάλσ θάηη, ζπλνδεχε-

ηαη απφ ηελ παξάζεζε γλψζεσλ-ζπληαγψλ, δειαδή γλψζεσλ δνθηκαζκέλσλ, κε 

ηζρχ θαζνιηθή, κε ηελ έλλνηα φηη ε αιήζεηα ηνπο δελ έρεη κφλν εληνπηζκέλε ζε-

καζία (πξφθεηηαη γηα γλψζε φηη). ην κάζεκα κε άιια ιφγηα κπνξεί λα εληνπί-

ζεη θαλείο ηε δηάθξηζε θαη ηε ζπλδηαιιαγή ηνπ δηδάζθσ φηη θαη ηνπ δηδάζθσ 

πψο θαζψο θαη ηελ έκκεζε παξαδνρή φηη ε πξφνδνο ησλ καζεηεπφκελσλ δελ 
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ζεκεηψλεηαη κέζσ ηεο ζπζζψξεπζεο αθφκε πεξηζζφηεξσλ θαλφλσλ αιιά κέζσ 

ηεο επηηέιεζεο. Βπηηειψληαο, δειαδή καγεηξεχνληαο, ν θάζε παίθηεο απνδεη-

θλχεη ηη ειέγρεη, ηη έρεη κάζεη, αλαηξέρνληαο θαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δπ-

λαηφλ λα παξαηεζνχλ. Δ εμάζθεζε έρεη σο βάζε ηε δηδαρή ή ηελ επαλάιεςε, 

αιιά ηδαληθά ζηνρεχεη ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ δηδαζθφκελνπ: αλ γίλεη θάπνηνο 

ηθαλφο λα θάλεη απηφκαηα θαη ρσξίο ζθέςε θάπνηα «απιά» πξάγκαηα, αλακέλε-

ηαη απφ απηφλ λα πξνρσξήζεη θαη λα εθαξκφζεη ηνπο εγραξαγκέλνπο απηνκαηη-

ζκνχο ζε έξγα «δπζθνιφηεξα», πνπ απαηηνχλ ζθέςε θαη δελ γίλνληαη απηφκαηα 

(Ryle, 2009, 234).  

Δ δηδαζθαιία κηαο ηερληθήο εθ ησλ πξαγκάησλ απνθαιχπηεη θαη κπζηηθά. 

Δ δεκνζηνπνίεζε ησλ κπζηηθψλ απνδπλακψλεη ηε κνλνπσιηαθή θαηνρή ηεο ξε-

ηήο θαη άξξεηεο γλψζεο ηνπ πεδίνπ απφ ηνπο εηδηθνχο, ηελ εμνπζία πνπ ηε ζπ-

λνδεχεη θαη ζε θάπνην βαζκφ απνηειεί θαη έλδεημε εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο. Σαπ-

ηφρξνλα απηή ε εθρψξεζε θαίλεηαη πσο είλαη αλαπφζπαζην ζθέινο ηεο δηαδη-

θαζίαο κχεζεο ζηελ θνπιηνχξα ησλ εηδηθψλ. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηάζεζε 

απηήο ηεο γλψζεο παίξλεη ηε κνξθή δνθηκαζκέλσλ αξρψλ/θαλφλσλ. Σν γεγνλφο 

απηφ ηελ θαζηζηά ππνδεηγκαηηθή θαη ηεο πξνζδίδεη θαη κηα πεηζαξρηθή δηάζηα-

ζε. Με άιια ιφγηα, λνκηκνπνηεί ηε κίκεζε θαη ηαπηφρξνλα ηελ αλαγλψξηζε θαη 

ππνηαγή ζε κηα απζεληία: αθνινπζεί θαλείο ηνλ επαΎνληα, γηαηί έρεη εκπηζηνζχ-

λε ζην πψο απηφο θάλεη ηα πξάγκαηα θαη γη‘ απηφ ην ιφγν θαη ζπλαηλεί ζηελ π-

πνηαγή ηνπ ζε απηφλ (Polanyi,1962, 55). Ο εηδηθφο βξίζθεηαη έηζη ζην θέληξν 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, απφ απηφλ απνξξένπλ φιεο νη έγθπξεο θαη ρξήζη-

κεο γλψζεηο. Σν ελδηαθέξνλ εδψ είλαη φηη ε απζεληία ησλ εηδηθψλ ρηίδεη αξρηθά 

κηα ζρέζε εμάξηεζεο κε ηα παηδηά (φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηελ αλάγθε ηνπο 

λα κηκεζνχλ ηερληθέο γηα παξάδεηγκα), γηα λα κεηεμειηρζεί ζηε ζπλέρεηα ζην 

ππφβαζξν γηα ηε ρεηξαθέηεζε θαη απηνλνκία ηνπο. Δ «άζθεζε» ηεο απζεληίαο 

παίξλεη έλαλ θαζνδεγεηηθφ ραξαθηήξα, έηζη ψζηε λα επηηξέςεη κειινληηθά ηελ 

απνκάθξπλζε απφ ην πξφηππν θαη ηελ αλάδεημε αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηή-

ησλ θαη επηινγψλ. Ο αλαζηνραζκφο, ε εθκεηάιιεπζε ηνπ ιάζνπο γηα απηνβει-

ηίσζε, ε ακθηβνιία θαη ε ηθαλφηεηα θξίζεο, σο ζπζηαηηθά ηεο απηνλνκίαο θαη 

ηεο απηελέξγεηαο, κνηάδεη ζε αξρηθφ ζηάδην λα έρνπλ αλάγθε ην πξνζηαηεπηηθφ 

δίρηπ ηεο απζεληίαο γηα λα θαιιηεξγεζνχλ.  

 

πσο αλέθεξα θαη πξνεγνπκέλσο, ε αλαπαξαγσγή σο παηδαγσγηθφο ζηφ-

ρνο  βξίζθεη έλα επηπιένλ ηξφπν έθθξαζεο κέζσ ηεο ζπληαγήο. Ση είλαη ε ζπ-

ληαγή θαη πψο εληάζζεηαη ζε έλα παηδαγσγηθφ πιαίζην; Δ ζπληαγή είλαη έλα 

θείκελν ζπκπαγέο θαη ζπγθεθξηκέλν, νξγαλσκέλν ζε ζαθή ζηάδηα, έλα θείκελν 

πνπ ππφζρεηαη κηα κάιινλ αζθαιή πξφβιεςε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο, κε 

ηελ απαξάβαηε πξνυπφζεζε φηη νη νδεγίεο ζα ηεξεζνχλ επιαβηθά, απνθιείν-

ληαο πξσηνβνπιίεο, θαληαζία, ελεξγεηηθή παξέκβαζε. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε 

ζπληαγή επηβάιιεη αιιά θαη πεξηνξίδεη, θαζνδεγεί αιιά θαη ειέγρεη, ζπκβνπ-

ιεχεη αιιά θαη ξπζκίδεη. Δ θιεηζηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη νη θνηλέο 
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πξνο φινπο νδεγίεο, ε παξάζεζε κε άιια ιφγηα αιεζεηψλ κε ηζρχ πέξα θαη πά-

λσ απφ ην ηνπηθφ, ηεο παξνπζηάδνπλ κηα δξαζηεξηφηεηα φιν θαη πεξηζζφηεξν 

σο δήηεκα ηερληθνχ νξζνινγηζκνχ παξά πξαθηηθψλ θξίζεσλ, σο «ηέρλε» λα 

θάλεη θαλείο θάηη (Warde, 1997,157). Παξάιιεια φκσο ε ζπληαγή απνθξχπηεη 

φηη ε ηήξεζε ησλ νδεγηψλ δελ ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα θαη επηηπρία. Καη απηφ 

γηαηί νη ζπληαγέο δελ πξνζθέξνπλ γλψζε γηα ην πψο θάπνηνο ζα κπνξέζεη λα ηηο 

αθνινπζήζεη, νχηε θαη είλαη δπλαηφλ λα αλαπαξάγνπλ, θαη πφζν κάιινλ λα κε-

ηαδψζνπλ, ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ελφο επηηπρεκέλνπ 

έξγνπ (πηάηνπ). Ώπνζησπνχλ θηλήζεηο  θαη πξνζσπηθέο πξαθηηθέο ηνπ αξρηθνχ 

δεκηνπξγνχ, έηζη ψζηε ήδε ζηε δηακφξθσζε ηνπ θεηκέλνπ- ζπληαγή ε αλαπα-

ξαγσγή δελ είλαη πηζηή. Ώπέρεη απφ ην αξρηθφ δεκηνχξγεκα θαη ε εθαξκνγή ηεο 

δίλεη έλα λέν πξντφλ. Με απηή ηελ έλλνηα εκπεξηέρεη ηε δηάζηαζε αλαπαξαγσ-

γήο-παξαγσγήο, ε νπνία θαη δηαησλίδεηαη κε θάζε εθηέιεζή ηεο (Σζειθέο θαη 

Παξνχζε, 2012, 61-74 θαη 2009, 8-11).  

πλνςίδνληαο, παίξλνληαο σο παξάδεηγκα ην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζηηθφ 

παηρλίδη γηα παηδηά θαη ηελ εζσηεξηθή παηδαγσγηθή ηνπ νξγάλσζε κπνξνχκε λα 

θάλνπκε θάπνηνπο ζπζρεηηζκνχο κε ηηο καζεζηαθέο-γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πξφζθαηνπο ζεζκηθνχο φξνπο 

αλαδηακφξθσζήο ηεο.  Δ βησκαηηθή κάζεζε, ε απηελέξγεηα θαη ε πξσηνβνπιία 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεραληζηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή 

ηεο γλψζεο κέζσ ηεο απνζηήζηζεο ζπλζέηνπλ έλα παηδαγσγηθφ λεθέισκα πνπ 

έρεη επηθαζίζεη ζην καδηθφ ζρνιείν. Δ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαληαζία εκθαλί-

δνληαη ζαλ κηα φαζε ειεπζεξίαο, ζηελ νπνία μαπνζηαίλνπλ εθπαηδεπηηθνί θαη 

καζεηέο γηα λα μαλαγπξίζνπλ ζηελ αζθάιεηα, ηε βεβαηφηεηα θαη ηελ αλία ηνπ 

ηεηξηκκέλνπ. Δ απνζπαζκαηηθή, έηζη, πηνζέηεζε «θαηλνηφκσλ» ή ελαιιαθηηθψλ 

παηδαγσγηθψλ ειάρηζηα κπνξεί λα ππνλνκεχζεη βαζηά ξηδσκέλεο πξαθηηθέο, 

φπσο είδακε θαη ζην παξάδεηγκα ηνπ ΣΜ, αλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηηο αζθαιη-

ζηηθέο εθείλεο δηθιείδεο πνπ ζα είραλ ηε δπλακηθή λα απνηξέςνπλ ηελ επαλά-

ιεςε θαη ελίζρπζε παξαδνζηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηχπσλ θαη ζηφρσλ. Με 

φια απηά  δελ ζέισ λα ππνηηκήζσ ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

θαληαζίαο ζην ζρνιείν. Σν αληίζεην κάιηζηα. Θα ήζεια φκσο λα επηζεκάλσ φηη 

ε ρξήζε ηνπο σο παηδαγσγηθψλ εξγαιείσλ απφ κφλε ηεο δελ είλαη παλάθεηα, νχ-

ηε απνηειεί εγγχεζε αιιαγήο, πφζν κάιινλ φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ηνλί-

ζνπλ θαη θπξίσο λα λνκηκνπνηήζνπλ δηαθξίζεηο θαη απνθιεηζκνχο.  πσο ε α-

λαπαξαγσγή θαη ε απνζηήζηζε έηζη θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαληαζία είλαη 

ζπζηαηηθά κηαο βην-παηδαγσγηθήο πνπ απνβιέπεη ζηε ξχζκηζε, ζηνλ έιεγρν θαη 

ζηε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ παηδαγσγηθψλ, θαη φρη κφλν, ππνθεηκέλσλ. Σν 

θξίζηκν θαη ίζσο επηηαθηηθφ δήηεκα, εηδηθά ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσληθέο θαη πνιη-

ηηθέο ζπλζήθεο, είλαη λα ζηαζνχκε θξηηηθά ζην είδνο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ζηελ 

νπνία ην ζρνιείν πξνζβιέπεη θαη θαηά ζπλέπεηα ζηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα 

ην ζθνπφ απηφ. Να αλαξσηεζνχκε γηα ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ελαι-

ιαθηηθέο θαηαξρήλ κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ππφ ην πξφζρεκα θαηλν-

κεληθά αλψδπλσλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο είλαη ε καγεηξηθή,  κεηαζρεκαηίδνληαη 
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ζε νρήκαηα πνπ πξηκνδνηνχλ θαη αλαπαξάγνπλ ηαμηθά πξνζδηνξηζκέλεο αμίεο, 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηάηκεζε ηνπ ζπιινγηθνχ 

ζε άηνκα-κνλάδεο (παξά ηελ νκαδηθή θαη ζπλεξγαηηθή πξαθηηθή), πνπ θαιιηεξ-

γνχλ ηελ αλαγλψξηζε θαη ζπκκφξθσζε ζηελ απζεληία, πνπ εγθαζηζηνχλ ηνπο 

δηθνχο ηνπο κεραληζκνχο θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη πεηζάξρεζεο, πνπ ππαγνξεχ-

νπλ ηελ αλάγθε δηαξθνχο απην-βειηίσζεο θαη αλακέηξεζεο κε ηνλ εαπηφ θαη 

εμπκλνχλ ηθαλφηεηεο φπσο ε δηαρείξηζε απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ, ε αμηνπνί-

εζε ησλ επθαηξηψλ, ε ζπλερήο επηλφεζε ηνπ θαηλνχξηνπ, ν αλαζηνραζκφο σο 

κέζνλ απηνθξηηηθήο θαη ζπκκφξθσζεο θ.ν.θ. Βίλαη θξίζηκν κε άιια ιφγηα λα 

ζηαζνχκε θξηηηθά ζε φζα ην καδηθφ ζρνιείν ππφζρεηαη θαζψο θαη ζηνπο ηξφ-

πνπο πνπ πηνζεηεί γηα λα ηα πινπνηήζεη. Να ζθεθηνχκε αλ φλησο πξνζθέξεη επ-

θαηξίεο ή αλ πξνεηνηκάδεη κειινληηθνχο εξγαδφκελνπο εθπαηδεπκέλνπο λα πα-

ξάγνπλ ζε ζπλζήθεο επηζθάιεηαο, ξεπζηφηεηαο, αληαγσληζκνχ, ζε έλα εξγαζηα-

θφ πεξηβάιινλ πνπ εμπκλεί ηελ εμαηνκίθεπζε θαη απνθιείεη θάζε έλλνηα ζπιιν-

γηθφηεηαο θαη φπνπ νη «άξηζηνη» αλακέλεηαη λα δεκηνπξγνχλ θαη λα θαηλνην-

κνχλ, ελψ νη «αζήκαληνη» λα κηκνχληαη θαη λα εθηεινχλ 

Σν επηηαθηηθφ κέιεκα, ινηπφλ, γηα φζνπο θαη φζεο απφ εκάο θηλνχκαζηε ζε 

επηζηεκνληθά ζπλαθείο ρψξνπο είλαη δηπιφ: λα αλαζηνραζηνχκε ηνπο φξνπο ζπ-

γθξφηεζεο θαη ην πεξηερφκελν πνπ παίξλνπλ ζε έλα λενθηιειεχζεξν πεξηβάιινλ 

νη λεναλαδπφκελεο κνξθέο βηνπαηδαγσγηθήο, ην είδνο ησλ ππνθεηκέλσλ ζην ν-

πνίν πξνζβιέπνπλ θαη ηη ζεκαίλεη απηφ γηα ηελ παηδηθή ειηθία. Καη δεχηεξνλ, 

λα δηαθπιάμνπκε, κε θάζε ηίκεκα, κηα ρεηξαθεηεηηθή παηδαγσγηθή, κε ηελ επ-

ξεία έλλνηα ηεο ιέμεο, πνπ ζα δίλεη ζηα παηδηά ην ρψξν, ην ρξφλν, ηε δπλαηφηε-

ηα, ηελ αζθάιεηα, ηηο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο θαη ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

δηαηεξήζνπλ ηε δηθή ηνπο θσλή θαη λα γίλνπλ πνιίηεο πνπ ζα αμηψλνπλ θαη ζα 

αγσλίδνληαη γηα ηε δεκνθξαηία.  
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THE POWER OF EXPERIENCE AND CHILD DEVELOPMENT 

Prof. Dr. F. Peterander 

Department of Psychology 

Ludwig-Maximilians University 

 

In the course of life various individual experiences in terms of cognitive, 

emotional, social, motor, and language area are acquired with different intensity. 

They influence knowledge and insight of the individual from the beginning, they 

modify and determine personal beliefs and attitudes in a continuous process and 

lead to the question of how their own experiences are perceived, interpreted and 

processed. Ultimately, what conclusions can be drawn from individual experi-

ences and which one insights resulting from such experiences.  

An experience precedes any learning. Learning refers to the ability of liv-

ing organisms to change its behavior on the basis of experience. This "experi-

ence" itself is a "diffuse‖ and unsolved term (Gadamer 1960), though the philos-

ophy for centuries dealt thus (Walach 2013). With beginning of scientifically 

based psychological experience science of Wilhelm Wundt (1892) and William 

James (1890), the issue of the child´s subjective experience and the impressing 

term ―experience‖ has largely disappeared in psychology and education. Thus 

the results of science and research with regard to extensive experience, which 

explicitly include individual, everyday experiences of people, have neither been 

used in educational institutions nor in the context of a systematic prevention, 

promotion and treatment of children or theoretical based concepts have been de-

veloped. This is incomprehensible from today's perspective given the outstand-

ing importance of the experiences acquired by children daily for their develop-

ment.  

There are a number of different descriptions of development-conducive 

conditions and their short - and long-term impact on the child's development 

process in developmental psychology and education. Also, the mechanisms and 

concepts of child development, as well as useful constructs such as learning, 

bonding, interaction, parenting rearing styles, resilience, risk and protective fac-

tors have been identified. In the most cases this are correlative, statistical, epi-

demiological results and often general theoretical research knowledge such as 

for example the laws of learning like reinforcement and conditioning, whose 

meaning is only of limited potential to promote in the individual case the con-

crete action of educators. Each child is however through his biography, which 

runs individually in the highest degree and his individual way of interpreting the 

environment so unique, that even comparable environmental experiences of 

children lead to different development life courses. It is this high level of per-

sonal individuality of each child, that must draw attention by educators and ther-

apists increasingly on the everyday, environmental life experiences of children, 
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taking into account development theories and research results. Children´s devel-

opmental changes are influenced significantly by a continuing ―stream of expe-

riences‖ from day to day, from situation to situation.  

It is therefore with a view to optimize the child's development in the every-

day life of the individual child to better understand this process of continuous 

developmental progress: in which way the environment offer experiences to the 

child; how and under what conditions can the child use this experience - or not; 

how the child does integrate the experiences into his mental system (cognitive 

and emotional schemata); and finally, under what specific conditions can the in-

dividual experiences of the child have action controlling effects.  

Two aspects are to discuss in this text: on the one hand the importance of 

the contribution of parents and educators in the acquisition of self regulation 

ability of children will be discussed from the perspective of an enlarged concept 

of experience. It is the very early, from the birth of necessary support of children 

by parents and educators ("other-regulation") that children can acquire the abil-

ity to monitor and control their behavior independently. It is believed that self-

regulation is one of the most important components to a positive and healthy 

child development. Of course, the children acquire many of their experiences in 

the daily communication and their relations with parents and educators, where 

the child´s ability to interpret his environment is often first learned by the sup-

port of their caregivers. This kind of indirect experience, as well as the respec-

tive insight gained for the child is to be regarded as an optimization of processes 

of obtaining experiences. The reason is that children often cannot acquire many 

new experiences by a direct confrontation with the reality and can often not di-

rectly acquire insight in their environment - but this important role of explaining 

the world is the task of parents and educators.  

In the second part of the text the meaning of the advanced term of "experi-

ence" compared to the scientific concept of experience will be discussed. In a 

theoretical framework the construct of "experience" and the consequences for 

the individual child's development process in specific contexts of life are to be 

reflected - an attempt to gain a deeper understanding of the importance and ef-

fects of childhood experiences in the context of education and promotion.  

Experience, self regulation and development 

Parents and educators are in the promotion of children in a complex re-

sponsibility. In addition to a desirable sensitive and responsive parenting rearing 

style, that improves the development of the child, it is of importance to stress the 

individual abilities and competences of parents and educators to promote im-

portant dimensions of child development deliberately and purposefully in a very 

special way at the earliest age. The quality of the relationship with the child de-

cides on building an optimum development of the child –self-regulation (persis-

tence, concentration, motivation) is hereby a key point. It strengthens the self-
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control of behavior in the interaction between nature and nurture. In this context 

the individual developmental progress build cumulatively each other, where the 

developmental dynamics are determined centrally by the preceding developmen-

tal processes. A significant feature is the self-regulation, because the child 

through this ability more and more takes over the self control of its own devel-

opment. The reactions of the environment triggered by the child behavior repre-

sent a modified "new environment" for the child in a reciprocal, transactional 

interaction process, i.e. the children create themselves their own environment, 

which in turn determines the further process of individual experiences of the 

child.  

From this point of view, the earliest experiences of children have an im-

portant influence to the long-term development of children and can determine 

the associated developmental pathways. From birth, the child acquires specific 

interpretation patterns about his experiences that help him to navigate in a com-

plex world. This early - as well as the later based - experienced positive or nega-

tive experiences lead to the differentiation of cognitive and emotional patterns in 

a cumulative way. Therefore, the early acquisition of competences influences 

persistence and concentration, the self value experienced by the child, as well as 

the ability to control the environment which leads to consequences on later ex-

periences and learning processes. Children with such early experiences can later 

experiences offered by school environments interpret and process in a way that 

further differentiation of cognitive and emotional patterns can be made easier. 

Persistence, intrinsic motivation, the independent control of attention, the con-

centrated attention to the solution of educational and extracurricular tasks is de-

cisively determined by the mental skills acquired by the child at an earlier stage.  

The role of parents and educators in promoting child development is exten-

sive. Their support of the child in the acquisition of self regulation ability (expe-

rience of regulation provided by caregivers) makes visible the complexity and 

multidimensionality of parental conducive behavior (Peterander 1997). Parents 

and educators must first and foremost have a ´growing awareness ' with regard 

to the requirements and the corresponding competences and behavior skills, to 

offer from moment to moment, from situation to situation, from day to day and 

attuned on the individual level of development of the child to offer the tools 

which enable the child to develop independent thinking and acting as well as a 

positive self-experience. This can succeed when parents and educators encour-

age and value the child in his actions, quietly wait for problem solutions and in-

tegrate again and again "challenging" tasks in everyday life. To make new expe-

riences which strengthen the child´s everyday actions allow him in different sit-

uations and settings to realize ´competences of self-regulation'. Sameroff (2010) 

in his "Unified Developmental Theory" pointed out the importance of such high-

ly personal moments of experience, when he noticed that people due to their in-

dividual experience after a night wake up changed and are changed after each 
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day before go to bed: "Although this is a repetitive cycle, it becomes helical in 

that each day is different because of the experience of the previous night and 

each night is different because of the experience of the preceding day" 

(Sameroff 2010, p. 10). 

In addition, parents and educators should give the child always action fo-

cused interpretation, i.e. explain relationships in his observable behavior with 

the environment as well as communicate with him about coping in the immedi-

ate interaction and relationship context. This can happen in everyday situations, 

but also in arranged learning situations when parents and the child watch and 

discuss a children book together. For the cognitive, emotional and social devel-

opment are such "world explanations" of the figures depicted in the book, scenes 

and events conducive to the child´s development. By simulation of real and spe-

cific life situations world knowledge will be extended, cognitive and emotional 

schemata differentiated, and so in the future independent solutions by the chil-

dren in comparable situations become more possible. While the children won 

experiences serve as feedback and change their cognitive and emotional schema-

ta and thus their future behavior.  

For the differentiation of the schemata not only the content of an action, the 

communication or the interpretation of the "world" are significant but in a spe-

cial way also the form and quality of the interaction with the child. Model and 

imitation learning play a central role in the context of the everyday experiences 

of the child for its entire developmental process. Parental action and reaction 

patterns, strategies of thinking and dealing with the environment are integrated 

by children in the positive as well as the negative sense in the self. The verbal 

and non-verbal behavior, the patterns of interpretation of parents and educators, 

their observable emotional reactions such as joy, grief and anger will be experi-

enced by the children and affect the differentiation of their schemata and thus 

the self-esteem and the confidence in themselves. 

Prevention and intervention 

To make transparent the meaning of experience in the context of develop-

mental changes allows a dynamic and systemic view of the entire developmental 

process. The question arises in general according to the mechanisms to explain 

childhood development changes. In psychology and education, this question un-

der the aspect of "gap between knowledge and action" is often discussed (Miller, 

Galanter & Pribram 1960). It requires the development of new concepts for a 

better understanding of central developmental mechanisms and concrete ways or 

methods for the realization of specific aims of promotion. The focus should be 

the individual child in its respective developmental dynamics. How does the 

child interpret his environment and especially his interaction and relationship 

experiences; is the child experiencing himself with increasing experiences as 

more competent or to what extent the child has learned through new experiences 

to regulate his behavior well by himself and to deal with his emotions in a more 
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relaxed way.  

Also on the part of the educator is to question the suitability of the offered 

learning environments, taking into account the specific level of development of 

the child (Fit Concept, Vygotsky 1978). Many questions are connected to the 

promotion of the child: how does the child process certain episodes, situations 

and moments; how can therapists decode together with the child his experiences, 

open to him new spaces of experience and to be able to maximize the develop-

mental potential.  

In the here favored "Experience-based concept of promotion" educators 

should reflect their own interpretation of their relationship with the child. The 

daily experiences of the educator with a child being in a dynamic process of de-

velopment, lead continuously also to new experiences by the educator himself. It 

is to understand this momentum to promote the development of children in an 

adequate way and to be able to support the parents. A prerequisite for this is the 

self-observation of the educator during the entire process of relationship with the 

child. The self-observation enables educator to recognize individual peculiarities 

of the child, his strengths and weaknesses to fit optimal in a complex experience 

and learning environments. Intense experiences of the educator with video anal-

ysis of processes of interaction with children represent a suitable method to 

strengthen his competences of self-observation also in life situations in promot-

ing individual children (Peterander 1997). The ability of self-observation of pro-

fessionals is in its general meaning not to under-estimate in the context of situat-

ed professional teaching, so to speak the pivot of a high quality in promoting 

children´s development. This core competence of educators, which is differenti-

ated on the daily child promotion strengthens their expertise in this central area 

and can ultimately act as a form of supervision or of self-coaching. "Experience-

based promotion" leads to important developmental changes not only in the in-

dividual child, but strengthens the quality of the mental and behavioral compe-

tences of educators.  

The realization of an experience-based concept of development and promo-

tion in everyday situations should be done at several levels. On the one hand 

there is an action-based theoretical framework needed using modern environ-

ment-oriented, systemic-ecological, transactional and attachment oriented well-

founded developmental theories as well as research results about general princi-

ples, laws and mechanisms of child development. Of interest, in particular is the 

question according to the conditions and processes that significantly more fre-

quently can lead to an unfolding of the individual developmental potential in 

children. In particular, results from the psychology of learning, risk and protec-

tive factors research, studies on the resilience of children, as well as to the form, 

content and quality of the child's interaction with attachment figures is of inter-

est.  
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On the other hand an experience-based concept of promotion requires the 

elaboration of prior experiences underlying the observable situated acting of 

children. On the basis of the analysis of the directly observable interacting epi-

sodes and patterns of relationship, the individual prior experiences and motives 

of the child and thus his way of dealing with the reality should be carved out. In 

this way, the verbal and non-verbal signals of the child can be detected further, 

enables a better understanding of his behavior and thus an individual respond on 

the respective state of child development. This directly on the behavior of the 

child-oriented approach also often leads to more valid information, such as ques-

tioning parents or teachers about the determining factors of child's development. 

They often are based on an unresolved data, are selective, accidental and inaccu-

rate. 

The third step is closely related to the second step: in addition to a better 

understanding of the developmental processes prior to new experiences of the 

child applies to convey to the child which new resources of experience are in his 

developmental context available for him provided by the family, peers, kinder-

garten or school. The child is to recognize these new opportunities, to process 

and to use them.  

Finally the experience-oriented approach is based on the empathic abilities 

of educators to merge all in the preceded three points collected information, to 

recognize and understand the emotional (self-) experience of the child. In this 

way, it is possible that the educator is more and more able to develop compe-

tences to assess the individual developmental progress in their meaning for the 

child. On this basis the educator offers the child about arranged environments 

developmentally appropriate new experiences. The field for educators promot-

ing children is therefore extremely complex: description of new experiences of-

fered by the environment, the interpretation of the experiences on the basis of 

prior experiences of the child, the effects on the (self-) experience of children 

and the resulting effects on the child behavior development, which in turn recip-

rocally and transactional influences the environment. Just the subjectivity of this 

phenomenological approach is the strength in the promotion process. 

An experience-oriented concept in the promotion of children and the sup-

port of families represents important new "experiences" for educators and thera-

pists. No doubt they gain with such an approach in their work on professional-

ism. They observe at specific moments with the individual child more systemat-

ically and more nuanced and derived from the new professional experiences, 

which change and strengthen - mostly through the reflected self-observation - 

their professional, educational and therapeutic actions. In this way, they are also 

their own supervisor and coach.  

Environment and the power of experience  

Given the great importance of environments, in which children accumulate 
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developmental formative experiences, researchers come finally to Word, who 

are engaged in connection with the experience-based concepts of promotion in 

the context of daily life of families. Sometimes experience and learning overlap 

in a special way. The purpose of adding these authors citations - which are 

summarized and attached like an appendix - is to get an idea for professionals 

and in general a more profound understanding about the power of an advanced 

experience in view of the development of an individual child. 

 

Hans-Georg Gadamer - The Concept of Experience from a Philosophical 

View 

If a new experience of an object occurs to us, this means that hitherto we 

have not seen the thing correctly and now know it better. We cannot, therefore, 

have a new experience of any object at random, but it must be of such a nature 

that we gain better knowledge through it. We saw that one's experience changes 

one's whole knowledge. Strictly speaking, we cannot have the same experience 

twice. But it is no Ionger a new experience when it is repeated and confirmed. 

The same thing cannot again become a new experience for us; only something 

different and unexpected can provide someone who has experience with a new 

one. The experiencer has become aware of his experience; he is experienced. He 

has acquired a new horizon within which something can become an experience 

for him. Insight is more than the knowledge of this or that situation. lf it is char-

acteristic of every phase of the process of experience that the experienced person 

acquires a new openness to new experiences, this is certainly true of the idea of 

being perfectly experienced (Gadamer 2013, pp.355-370). 

Arnold Sameroff - Transactional Development and Experience 

Experience is still considered the driving force of development. The devel-

opment of the child is a product of the continuous dynamic interactions of the 

child and the experience provided by his or her social settings. What is core to 

the transactional model is the analytic emphasis placed on the bidirectional, in-

terdependent effects of the child and environment. The transactional model 

stresses the plastic character of the environment and of the organism as an active 

participant in its own growth. Developmental changes are defined by changes in 

the way the child interacts with experience. They (children) are driven by new 

complexities in either the individual or experience that require new adaptations 

in one or the other. In some areas the complexity already exists in the experi-

ence; in others it comes into play as the child reaches increasing levels of ma-

turity. Education is an example of increasing complexity, as each step in formal 

or informal tuition is keyed to the child's ability to master the previous one 

(Sameroff 2009). 

Uri Bronfenbrenner - Environment and Experience 
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A critical term in the definition of the microsystem is experienced. The 

term is used to indicate that the scientifically relevant features of any environ-

ment include not only its objective properties but also the way in which these 

properties are perceived by the person in that environment. Very few of the ex-

ternal influences significantly affecting human behavior and development can be 

described solely in terms of objective physical conditions and events; the aspects 

of the environment that are most powerful in shaping the course of psychologi-

cal growth are overwhelmingly those that have meaning to the person in a given 

situation (Bronfenbrenner 1979). 

Kurt Lewin - Environment and Experience 

Lewin (1931, 1951) takes the position that the environment of greatest rel-

evance for the scientific understanding of behavior and development is reality 

not as it exists in the so-called objective world but as it appears in the mind of 

the person; in other words, he focuses on the way in which the environment is 

perceived by the human beings who interact within and with it. An especially 

significant aspect of this perceived environment is the world of imagination, fan-

tasy, and unreality (Bronfenbrenner 1979, p. 23). 

Michael Rutter - Interpreting Environment and Experience 

The impact of external factors comes primarily through individuals' pro-

cessing of information offered by the environment. Of particular interest in the 

holistic-interactionistic model is the role played by the individual's interpretation 

of what happens in the proximal environment and expectations about possible 

outcomes of his or her own actions. The appraisal of external information guides 

thoughts and actions and evokes physiological systems that influence psycho-

logical events, thoughts, feelings, emotions, and actions (Rutter 2006). 

Michael Rutter - Early age and processing Experiences 

From an early age, individuals process their experiences cognitively and 

emotionally: the idea that babies were passive organisms on whom experiences 

impinged in a uniform way was clearly wrong. They seek to make sense of what 

is happening to them, they conceptualize what it is all about. Nevertheless, there 

are important ways in which children's ability to process their experiences goes 

through important transitions. With the increasing capacity to process experi-

ences: children develop a set of self-concepts. Such self-concepts are multifacet-

ed, include features such as self-esteem, self-efficacy and internal working mod-

els of relationships (Rutter 2011). 

Lev Vygotsky - Zone of Proximal Development and Experience 

From Vygotsky's perspective the environment is an active force in devel-

opment, in that socialization and particularly education are based on fitting ex-

perience to the developmental status of the child, his zone of proximal develop-

ment. Vygotsky's (1978) zone of proximal development is analogous to transac-
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tional other-regulation in cognitive development. Successful socialization and 

particularly good education is based on fitting experience to the developmental 

status of the child. As children create their understanding of the world, the world 

is made more complex through steps in a curriculum to move them along toward 

some societal goal of mature thought (Sameroff 2010). 

David Magnusson - Child Development and Previous Experience 

How children respond to later experiences is likely to be shaped, to an im-

portant extent, by the cognitive set that they bring to the experiences. Each 

change in the process of human ontogeny is understandable in the light of the 

individual's previous life history. The perceptual-cognitive-emotional process of 

selecting and interpreting relevant information from the environment is largely 

affected by prior learning and experiences of similar past events' prior exposure 

has generated cognitive schemata, attitudes, and habitual ways of handling, cop-

ing with, and securing control of the environment (Magnusson 2006).  

David Magnusson - Children´s individual Coping with Situations and Ex-

perience 

Individual experiences are fundamental for the developmental socialization 

process. Individual differences in preceding person-environment interactions 

and the functioning of the individuals' mental systems, lead to individual differ-

ences in the interpretation of the stimuli and events of a current situation. Such 

individual differences account for the partly unique way in which individuals 

cope with situational conditions (Magnusson 2006). 

Arnold Sameroff - Personality and Experience 

On the experience side are acknowledgements of individual differences: 

Slow versus fast learners, more attentive versus less attentive students, and more 

anxious versus less anxious children will all respond differently to the same ed-

ucational or social experiences. Developmental disabilities place restrictions on 

the range of contexts that can be experienced. This is most clear in sensory 

anomalies of blindness and deafness. Cognitive disabilities are a more complex 

situation, but low intelligence and autism are classic examples in which children 

cannot make meaning of the complexity of the environment, placing a ceiling on 

their functioning. In these circumstances there may be no transactions because 

the child is unable to differentially experience the environment or the environ-

ment is unable to differentially experience the child (Sameroff 2009). 

Ross Parke - Resilience, Multiple Risks and Experience 

Research on risk and resilience can help practitioners design effective pre-

vention and intervention Programs. For example, as studies of resilience have 

shown that children typically experience multiple risks and resources in their 

lives, it is unlikely that a "magic bullet" for prevention or intervention will be 

found. Prevention and intervention efforts emerging from this realization de-
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scribe cumulative protection efforts to target multiple risks rather than single 

risk factors (Parke 2004). 

Ross Thompson - Optimal Relationship focused Experience 

Relationship processes include the caregiver´s warmth, sensitivity, and con-

tingent responding, the verbal richness of family interaction, incentives for ex-

ploratory competence, expectations for mature behaviour, imitative learning, 

catalysts in parent-child conversational discource, parent´s flexibility and adapt-

ability, the use of proactive discipline, family routines and rituals, the dyad´s at-

tachment security, emotional synchrony, and mutual responsiveness (Thompson 

 2006).

Robert McCall - Brain Development and Experience 

When early experiences are nurturing, contingent, stable, and predictable, 

healthy brain development is promoted. Therefore, it should not be surprising 

that any experience that changes the behavior of an infant, child, or adult also 

produces a change in the brain of that individual. It is necessary to provide 

quality experiences that match the brain's stage of development at every age 

throughout life, which is the neurological basis behind the educational practice 

of developmentally appropriate practices. To match experience to an infant's or 

young child's abilities and motivations, parents and caregivers should respond to 

rather than stimulate their children. One of the best ways to respond appropriate-

ly is to imitate the child's action, perhaps with slight variations (McCall 2001). 

Jack Shonkoff - Brain Development and Early Experience 

After four decades of scientific advances and early childhood program de-

velopment, we have solid evidence that underscores the role of positive, early 

experiences in strengthening brain architecture and a growing understanding of 

how significant adversity damages brain circuits and undermines lifelong expe-

riencing, behavior, and both physical and mental health. Moreover, neurobiolo-

gy tells us that the later we wait to invest in children who are at greatest risk, the 

more difficult the achievement of optimal outcomes is likely to be, particularly 

for those who experience the early biological disruptions of toxic stress (Shon-

koff 2010). 
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

ηελ εηζήγεζε απηή μεθηλψ κε ηε δηαηχπσζε ηξηψλ παξαδνρψλ γηα ηελ θα-

ηαζθεπή ηεο παηδηθήο ειηθίαο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο αληηθάζεηο αλάκεζα ζηε ζεσ-

ξεηηθνπνίεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ζηηο βησκέλεο εκπεηξίεο ηεο.  Οη παξαδν-

ρέο απηέο αλαδεηθλχνπλ αληηθάζεηο αλάκεζα  α) ζηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηνλ 

θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλν θαη ηνπηθφ ραξαθηήξα ηεο παηδηθήο ειηθίαο έλαληη 

ησλ επηπηψζεσλ ηεο γεληθεπκέλεο θξίζεο πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά, β) ζην ιφγν πε-

ξί δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε κε ηελ εμαζθάιηζε ηφζν ησλ παξνρψλ γηα 

ηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ φζν θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ιφ-

γσ ησλ ζπλεπεηψλ πνπ επηβάιινπλ νη λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο ηφζν ζην επίπεδν 

ηνπ θξάηνπο-πξφλνηαο φζν θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ ζεζκψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ απηά 

ηα δηθαηψκαηα θαη γ) ζην ζχγρξνλν παηδαγσγηθφ ιφγν γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

παηδηψλ σο δξψλησλ πξνζψπσλ θαη ηελ  ελδπλάκσζή ηνπο σο ζπκκέηνρσλ ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ έλαληη ησλ πξαθηηθψλ ρεηξαγψγεζεο θαη παξέκβαζεο πνπ βαζί-

δνληαη ζηε ζεψξεζε ησλ παηδηψλ σο ειιεηκκαηηθψλ θαη ππφ δηακφξθσζε πνιη-

ησλ. 

ηε ζπλέρεηα, επηθεληξψλνκαη ζε πξνηάζεηο γηα ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο ζε ζρέζε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηφζν ζην 

ζεζκηθφ επίπεδν εμαζθάιηζεο ηεο πξφζβαζεο ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαίδεπζε φζν 

θαη ζηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ζε απηήλ.  Οη πξνηάζεηο γηα δξάζε 

αθνξνχλ ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ κε ζηφρν ηελ ελδπ-

λάκσζε ησλ παηδηψλ σο δξψλησλ πξνζψπσλ.  Οη πξνηάζεηο βαζίδνληαη ζε δχν 

άμνλεο: ηε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ κάζεζεο κε ηε δηαζθάιηζε ηνπ ελεξγνχ ξφινπ 

φισλ ζηε δηακφξθσζή ηεο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ παηδηψλ σο πνιηηψλ κέζα απφ 

ηελ εμαζθάιηζε δηαινγηθψλ, ζπλεξγαηηθψλ θαη ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δηα-

δηθαζηψλ.  

1. ΒΕΏΓΧΓΔ 

Δ ζπδήηεζε γηα ηελ παηδηθή ειηθία ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα θαηέδεημε φηη 

δελ απνηειεί απιψο κηα ειηθηαθή θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ φια ηα παηδηά 

ηνπ θφζκνπ. Ώληίζεηα, απνηειεί κηα θνηλσληθή θαηεγνξία πνπ θαηαζθεπάδνπλ 

νη ελήιηθεο κέζσ ησλ επηινγψλ ηνπο αιιά θαη ηα ίδηα ηα παηδηά πνπ ηελ βηψ-

λνπλ (James, Jenks & Prout, 1998). Με άιια ιφγηα ε παηδηθή ειηθία ηνπνζεηεί-
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ηαη ζηε βάζε ησλ ζεζκψλ, πξαθηηθψλ θαη πεπνηζήζεσλ πνπ θαηαζθεπάδνπλ ηφ-

ζν νη ελήιηθεο φζν θαη ηα ίδηα ηα παηδηά ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληνπνιηηηζκηθά 

πιαίζηα. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, δελ ππάξρεη κηα παηδηθή ειηθία αιιά πνιιέο. Με 

αθνξκή ηε ζεψξεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο σο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο πνπ επε-

ξεάδεηαη απφ ην καθξν-πιαίζην (Qvortrup, 1994a, 1994b) αιιά θαη ηνπο ηξφ-

πνπο πνπ ηα ίδηα ηα παηδηά ην βηψλνπλ θαη ην δηαπξαγκαηεχνληαη, επηθεληξψλν-

καη ζηελ παξνχζα εηζήγεζε ζε ηξεηο αληηθάζεηο αλάκεζα ζηε ζεψξεζε ηεο παη-

δηθήο ειηθίαο θαη ηε βησκέλε ηεο πξαγκαηηθφηεηα ηελ επνρή ηεο θξίζεο.  

Ξεθηλψ κε νξηζκέλεο δηαπηζηψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ θξίζε. Δ θξίζε απν-

ηειεί έλα θαζνιηθφ θνηλσληθφ γεγνλφο. Δ πξψηε απηή παξαηήξεζε ζεκαίλεη φηη 

ε θξίζε επεξεάδεη ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θαη θάζε πηπρή ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο: ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή, ηηο δνκέο ζπγγέ-

λεηαο, ηνπο ειηθηαθνχο θαη έκθπινπο ξφινπο θιπ. (Ανπδίλαο, θ.α., 2014).  Δ 

θξίζε ζπληζηά κηα δηαδηθαζία θνηλσληθήο κεηαβνιήο. Δ δεχηεξε απηή παξαηή-

ξεζε ζεκαίλεη φηη ε ππέξβαζε ηεο θξίζεο δελ ζπλεπάγεηαη επηζηξνθή ζηελ πξν 

ηεο θξίζεο θαηάζηαζε. Σνπλαληίνλ, φηαλ ε θξίζε ζα έρεη ηειεηψζεη ζα βξηζθφ-

καζηε ελψπηνλ κηαο λέαο θαηάζηαζεο πξαγκάησλ. Δ δηακφξθσζε απηήο ηεο 

κειινληηθήο θαηάζηαζεο είλαη ελ πνιινίο ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο καο ζην 

παξφλ.  Τπφ απηή ηελ έλλνηα, κεηά ηε δηαηχπσζε ησλ αληηθάζεσλ αλάκεζα ζην 

ζεσξεηηθφ ιφγν γηα ηελ παηδηθή ειηθία θαη ηε βησκέλε πξαγκαηηθφηεηά ηεο, 

πξνρσξψ ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηεο παηδηθήο ε-

ιηθίαο ζην επίπεδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ.  πγθεθξηκέλα, αλαπηχζζσ 

κηα πξφηαζε κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ κε ζηφρν ηελ ελ-

δπλάκσζε ησλ παηδηψλ σο πξνζψπσλ ζηε βάζε δχν αμφλσλ: ηε δεκηνπξγία 

θνηλνηήησλ κάζεζεο κε ηε δηαζθάιηζε ηνπ ελεξγνχ ξφινπ φισλ ζηε δηακφξ-

θσζή ηεο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ παηδηψλ σο πνιηηψλ κέζα απφ ηελ εμαζθάιηζε 

δηαινγηθψλ, ζπλεξγαηηθψλ θαη ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

2. ΏΝΣΕΦΏΒΕ ΏΝΏΜΒΏ ΣΟ ΘΒΧΡΔΣΕΚΟ ΛΟΓΟ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕ-

ΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ ΚΏΕ ΣΔ ΐΕΧΜΒΝΔ ΠΡΏΓΜΏΣΕΚΟΣΔΣΏ ΣΔ. ΜΕΏ 

ΠΡΟΣΏΔ ΓΕΏ ΑΡΏΔ. 

Δ αλαγλψξηζε ηνπ θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλνπ θαη ηνπηθνχ ραξαθηήξα 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο  απνηειεί έλαλ ιφγν (discourse) πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε ηνπο ιφγνπο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ θνηλσληθή δνκή ή ηα βηνινγηθά ραξα-

θηεξηζηηθά σο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ παηδηθή ειηθία (Μαθξπληψηε, 

1997∙ James, Jenks & Prout, 1998).  Δ κεηαηφπηζε ζηελ ζεψξεζε ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο σο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ζπλνδεχηεθε απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ παη-

δηψλ σο δξψλησλ πξνζψπσλ ζηελ εξκελεπηηθή αλαπαξαγσγή ηνπ θφζκνπ ζηνλ 

νπνίνλ αλήθνπλ (James, 1994∙ Corsaro, 1997∙ Σζίγθξα, 2003).   Παξάιιεια, κε 

ηηο ζχγρξνλεο ζπδεηήζεηο γηα ηελ παηδηθή ειηθία απφ ην ρψξν ηεο Νέαο Κνηλσ-

ληνινγίαο θαη ηεο Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο, νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηε κά-

ζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ απφ ην ρψξν ηεο Βμειηθηηθήο Φπρνινγίαο 

(Woodhead, Faulkner & Littleton, 1999) θαζψο θαη εθαξκνζκέλα παξαδείγκαηα 
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απφ ην ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο απφ φινλ ηνλ θφζκν  (Clark 2010∙  

Dahlberg &Moss,  2005∙  Edwards, Gandini, & Forman, 1993∙ Langsted, 1994∙ 

Moss, 2007∙ Rinaldi, 2006) έρνπλ αλαδείμεη ηα παηδηά σο δξψληα πξφζσπα ζηελ 

θαηαζθεπή ηεο ίδηαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηθαλά λα ζπλδηακνξθψζνπλ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο σο ζπκκέηνρα ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε πνηθίια δεηήκαηα 

πνπ ηα αθνξνχλ.  Δ πξαθηηθή ηνπ λα αθνπγθξαδφκαζηε ηα κηθξά παηδηά (Dahl-

berg, 2010)  αιιά θαη ε ελδπλάκσζή ηνπο σο πνιίηεο αληαπνθξίλεηαη ζην άξζξν 

12 ηεο χκβαζεο ησλ Αηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ πνπ έρεη ππνγξάςεη θαη ε ρψξα 

καο (Ώπγεηίδνπ, Γεσξγαθνπνχινπ & Μνπηαθίδνπ, 2013). 

Σν εξψηεκα είλαη θαηά πφζν ε επαλαηνπνζέηεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη 

ησλ παηδηψλ σο δξψλησλ πξνζψπσλ ζπλάδεη κε ηε γεληθεπκέλε θξίζε ζηελ ν-

πνία ππφθεηληαη ηα παηδηά; Σν εξψηεκα απηφ δελ ήηαλ έλα εχθνιν εξψηεκα γηα 

κία εξεπλήηξηα πνπ κέρξη ηψξα αλέδεημε ηνλ ελεξγφ ξφιν ησλ παηδηψλ ζηελ θα-

ηαζθεπή ηνπ θφζκνπ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ (Avgitidou, 1997). Δ παξνχζα θαηά-

ζηαζε καο αλαγθάδεη φκσο λα μαλαζθεθηνχκε επξχηεξα ζεσξεηηθά δεηήκαηα. 

Ώλαθέξνκαη ζε φηη εληνπίδνπκε ζηε βηβιηνγξαθία ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ 

σο «ζρέζε δνκήο-δξάζεο». Ώπφ ην Μάε ηνπ 1968 θαη κεηά φιν θαη πεξηζζφηε-

ξνη ζεσξεηηθνί  ππνζηεξίδνπλ φηη ζηηο κεηαλεσηεξηθέο θνηλσλίεο ηεο Αχζεο – ή 

θνηλσλίεο ηεο χζηεξεο λεσηεξηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ Giddens, επηθξαηεί ε 

«απνθέληξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ» (Δall θ.α., 2010). Οη ηαπηνηηθέο θαηεγνξίεο 

ηεο λεσηεξηθφηεηαο, φπσο ηηο γλσξίδακε κέρξη ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ράλνπλ 

κέξνο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο λα πξνζδηνξίδνπλ θαζνξηζηηθά ηε ζπγθξφηεζε ηνπ 

αηφκνπ. Ώλαθέξνκαη εδψ ζε θαηεγνξίεο φπσο ην θχιν, ηελ ειηθηαθή νκάδα, 

ηελ εζληθφηεηα, ηελ ηαμηθή ηαπηφηεηα θιπ. Δ παηδηθή ειηθία αλήθεη ζε απηέο ηηο 

ηαπηνηηθέο θαηεγνξίεο. Δ θξίζε ησλ ηαπηνηηθψλ θαηεγνξηψλ πξαθηηθά ζεκαίλεη 

φηη ηα ππνθείκελα, νη ίδηνη νη άλζξσπνη, γίλνληαη πην «ειεχζεξνη» λα ζπγθξνηή-

ζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα απφ ηε δξάζε ηνπο. Ώπφ ηελ άιιε, ε «ειεπζεξία» 

δξάζεο ηνπ αηφκνπ ζηηο κεηαλεσηεξηθέο ζεσξίεο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα δν-

κηθά δεηήκαηα πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηε δπλαηφηεηα ησλ αηφκσλ λα επε-

ξεάζνπλ ή λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηηο πξαθηηθέο θαη ηα βηψκαηα πνπ ζπλδένληαη 

κε απηέο ηηο δνκέο.  Γηα παξάδεηγκα,  ηα παηδηά ππφθεηληαη ζε άληζεο εκπεηξίεο 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζε θησρέο ρψξεο πνπ καζηίδνληαη απφ νηθνλνκηθέο αληζφ-

ηεηεο θαη αξξψζηηεο (Penn, 2005).  Βπηπιένλ, ζε έλαλ θφζκν πνπ ηφζεο πνιιέο 

ρψξεο έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ δελ είκαζηε 

ζίγνπξνη γηα ηε δπλαηφηεηα ησλ ρσξψλ λα παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπν-

ζέζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ.   Σα ίδηα ηα θξάηε δελ π-

πνζηεξίδνληαη αιιά θαη δελ ππνζηεξίδνπλ θνηλσληθά δίθαηεο πνιηηηθέο πνπ α-

θνξνχλ ζηελ παηδηθή ειηθία.  Βπηπιένλ, ε εηζαγσγή ησλ λενθηιειεχζεξσλ πνιη-

ηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε επέβαιιε ηνπο φξνπο αγνξάο θαη ζηελ πξνζρνιηθή εθ-

παίδεπζε ζπλδένληαο ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο κε ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπ-

ζεο πνπ παξέρεηαη ζηα παηδηά.  Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη ηεξάζηηεο 

αδηθίεο γηα ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο ηνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα παξέρνπλ πςειήο 

πνηφηεηαο πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ζ‘ απηά ιφγσ ηνπ ρακεινχ νηθνλνκηθνχ επη-
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πέδνπ ηνπο (Lloyd & Penn, 2012). Πψο κπνξνχλ ινηπφλ ηα παηδηά λα αληηζηα-

ζνχλ ζηηο δνκέο πνπ επηβάιινληαη θαη επεξεάδνπλ ηηο δσέο ηνπο; Σν εξψηεκα 

απηφ είλαη αλνηθηφ πξνο δηεξεχλεζε. 

Σέινο, φπσο αλαθέξακε ζε ζρέζε κε ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο, 

ε ζεψξεζε ησλ παηδηψλ σο ηθαλψλ λα αξζξψλνπλ ιφγν θαη λα παίξλνπλ κέξνο 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ κπνξεί λα θαζνδεγήζεη κία δηαθνξεηηθή πξαθηηθή απφ 

απηή πνπ πξνζεγγίδεη ηα παηδηά σο ειιεηκκαηηθά θαη ππφ θαζνδήγεζε ππνθεί-

κελα. κσο, γλσξίδνπκε φηη ηα ζχγρξνλα πξνηάγκαηα ζηελ εθπαίδεπζε, παξά 

ηνλ εθαξκνζκέλν ηνπο ραξαθηήξα, βξίζθνπλ αληηζηάζεηο ιφγσ ησλ πεπνηζήζε-

σλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  ε κία έξεπλα πνπ θάλακε κε πξν-

πηπρηαθνχο θνηηεηέο θάλεθε φηη ε νληνινγηθή θαη επηζηεκνινγηθή ζεψξεζε 

πνπ είραλ γηα ηελ παηδηθή ειηθία απνηεινχζε πηζαλφ εκπφδην γηα ηελ νξγάλσζε 

κηαο ζπκκεηνρηθήο θαη δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο (Avgitidou, Pnevmatikos & 

Likomitrou, 2013).  πγθεθξηκέλα, ε ζεψξεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο σο κίαο ν-

κνηνγελνχο θνηλσληθήο θαηεγνξίαο κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζ-

δηνξίδνληαη απφ ηελ ειηθία δπζρεξαίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηεο κα-

ζεζηαθήο δηαδηθαζίαο αλάινγα κε ηηο βηνγξαθίεο ησλ παηδηψλ ζε πνηθίια επίπε-

δα (ζηφρνη, ηξφπνη κάζεζεο, ζέκαηα, ηξφπνη αμηνιφγεζεο) θαη άξα δε δίλεη αξ-

θεηέο επθαηξίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζ‘ απηήλ. Παξφκνηα, πα-

ξά ηηο κηθξέο δηαθνξέο πνπ εληνπίζηεθαλ κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ ππνςεθίσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ησλ λενδηφξηζησλ θαη ησλ έκπεηξσλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ζεψξεζε 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο σο ηδηαίηεξεο θαηεγνξίαο είλαη θνηλή, έρνληαο σο θπξίαξρα 

ραξαθηεξηζηηθά ηελ θνηλή ειηθηαθή νκάδα, ηηο κεησκέλεο ηθαλφηεηεο θαη ηε δη-

αθνξνπνίεζή ηεο απφ ηελ ελήιηθε δσή (Avgitidou & Likomitrou, 2011).  Οη 

πεπνηζήζεηο απηέο επηδξνχλ ζηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηαηί επεξεάδνπλ 

ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ ηα παηδηά αιιά θαη ηηο ζεσξήζεηο ηνπο γηα ην ηη είλαη 

εθηθηφ λα επηηχρνπλ ιφγσ ηεο ειηθίαο ηνπο. 

Δ αλάδεημε απηψλ ησλ αληηθάζεσλ δελ έρεη ζηφρν λα καο απνδπλακψζεη.  

Ώληίζεηα έρεη ζηφρν λα ελεξγνπνηήζεη πξαθηηθέο ελδπλάκσζεο ησλ παηδηψλ σο 

ηζφηηκσλ πνιηηψλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε.  πσο αλέθεξα πξηλ ε δηακφξ-

θσζε ηνπ κέιινληνο εμαξηάηαη απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ παξφληνο καο. Τπφ απηή 

ηελ έλλνηα, έρεη ζεκαζία λα μαλαζθεθηνχκε πέξα απφ ηελ αλαγθαηφηεηα δηεθ-

δίθεζεο ησλ απηνλφεησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ, ηνπο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο 

ζπλζεθψλ ελδπλάκσζήο ηνπο κέζα απφ ηελ απφθηεζε θξηηηθψλ, ζπλεξγαηηθψλ 

θαη δηαινγηθψλ δεμηνηήησλ θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο.   Δ πξφηαζή κνπ είλαη 

βέβαηα πεξηνξηζκέλε θαη αθνξά ζηα παηδηά ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ πνπ έρνπλ πξφ-

ζβαζε ζηελ δσξεάλ θαη δεκφζηα πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ αλνηθηά πιαίζηα επηθνηλσλί-

αο, έθθξαζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ή λα θαζνξίζνπλ απζηεξά ηα εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα θαη λα ειέγμνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο δίλνληαο έκθαζε 

ζηελ πεηζαξρία ησλ παηδηψλ ζηνπο θαλφλεο  (Bae, 2009).  Δ ελίζρπζε ησλ παη-

δηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ πξνυπνζέηεη ηε ζεψξεζε ησλ παηδηψλ σο ηθαλψλ θαη 
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δξψλησλ πξνζψπσλ θαη ηε ζεψξεζε ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο σο κηαο δηα-

δηθαζίαο ζπλδηακφξθσζεο θαη ζπλεξγαηηθήο θαηαζθεπήο λνεκάησλ.  Δ ζπλδηα-

κφξθσζε λνεκάησλ θαη πξαθηηθψλ πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλφηεηαο 

ζηελ νπνία εμαζθαιίδεηαη φρη κφλν ε αθξφαζε ησλ απφςεσλ αιιά θαη ε ζπκκε-

ηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ.    Ώλ ζέινπκε ινηπφλ λα κηινχκε γηα κία ζπκκεην-

ρηθή θαη δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεηε ε αθξφαζε ησλ απφςεσλ 

ησλ παηδηψλ κε πνηθίιεο κεζφδνπο θαη ηξφπνπο θαη ε εκπινθή ηνπο ζε ζπιινγη-

θέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. Tξφπνη αθξφαζεο ησλ παηδηψλ είλαη ε ζπ-

λνκηιία καδί ηνπο ζε αηνκηθφ επίπεδν ή ζε κηθξέο νκάδεο, ε παξαηήξεζε, ε εη-

θαζηηθή αλαπαξάζηαζε, ε θσηνγξάθεζε, ν ζηνραζκφο ησλ παηδηψλ ζηε βάζε 

ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ επέιεμαλ θ.ά. (Clark 2005a, 2005b).    

Βίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίζνπκε ηηο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ ηα παηδηά ζην 

ζρνιείν, ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, αιιά θαη 

ην αίζζεκα ζεβαζκνχ θαη θπξηαξρίαο πνπ έρνπλ ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο.  Δ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ κπνξεί λα είλαη απνθα-

ιππηηθή γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη λα ηνλ πξνβιεκαηίζεη αλ ζπγθξίλεη ηε δηθή 

ηνπ εηθφλα γηα ην ξφιν ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ην δηθφ 

ηνπ ξφιν κέζα ζηελ ηάμε κε ηηο απφςεηο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ.   

Δ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο θσλήο ησλ παηδηψλ γηα ηελ θαζεκεξηλή ε-

κπεηξία ηνπο ζηελ ηάμε είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη ζπζηεκαηηθή θαη λα παξνπζηά-

δεηαη κε δηάθνξεο επθαηξίεο.  Σα παηδηά κπνξνχλ λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ην 

πψο κπνξνχλ λα λνηψζνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο ζηελ ηάμε, λα βξνπλ ηξφπνπο λα 

δηεξεπλήζνπλ πσο ζα κπνξνχζαλ λα θαηαγξάθνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, πφηε 

ζα ήηαλ ζίγνπξνη πνηα ζπλαηζζήκαηα είλαη θπξίαξρα ζηελ ηάμε θαη λα αλαιά-

βνπλ ηα ίδηα ην ξφιν ηνπ εξεπλεηή ζηελ ηάμε.  Δ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ σο 

εξεπλεηψλ κπνξεί, κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, λα επεθηαζεί ζε πνιιαπιέο 

ζεκαηηθέο (πχξνπ, 2008). Σα νθέιε απφ απηή ηε δηαδηθαζία είλαη πνιιά θαη 

πξνθχπηνπλ αβίαζηα ιφγσ ηνπ λνήκαηνο πνπ έρεη ε δξάζε απηή γηα ηα ίδηα ηα 

παηδηά, αιιά θαη ιφγσ ησλ επθαηξηψλ πνπ ηνπο δίλνληαη λα αλαπηχμνπλ, εθηφο 

απφ εξεπλεηηθέο, θαη γισζζηθέο, γλσζηηθέο, θνηλσληθέο θαη άιιεο δεμηφηεηεο 

κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ έξεπλα.   

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη απνθαζηζηηθφο γηα ηε δεκηνπξγία επθαη-

ξηψλ ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ αθξηβψο γηαηί φια ηα παηδηά κπνξεί λα κελ έρνπλ 

ηηο ίδηεο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο, δηαπξαγκάηεπζεο, αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο 

απφςεσλ αιιά θαη δηαηχπσζεο πξνηάζεσλ γηα δξάζε.  Άξα ρξεηάδεηαη ππνζηή-

ξημε ησλ παηδηψλ ζηελ απφθηεζε απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ κέζα απφ ηελ εμαζθά-

ιηζε ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη ηελ θπξηαξρία ησλ δηαινγηθψλ πξαθηηθψλ 

ζηελ ηάμε (Mercer, 2000∙ Μπηξκπίιε, 2008).    

Ο εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα δηεπθνιχλεη ην δηεξεπλεηηθφ δηάινγν κεηα-

μχ ησλ παηδηψλ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αθνπγθξάδνληαη, λα ζπγθξίλνπλ ηηο 

απφςεηο ησλ άιισλ κε ηηο δηθέο ηνπο, λα επηρεηξεκαηνινγνχλ θαη λα θαηαιή-
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γνπλ ζε κία θνηλή απνδεθηή ιχζε (Μercer, 2000). Οη ιηγνζηέο επθαηξίεο γηα εκ-

βάζπλζε ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ παηδηνχ θαη ε βηαζηηθή απνδνρή θάζε γλψκεο 

ηνπ παηδηνχ σο δεδνκέλεο, δελ ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ζε νπζηα-

ζηηθφ θαη απζεληηθφ δηάινγν.  πσο αλαθέξακε θαη πξηλ, δελ αξθεί φκσο λα ιέ-

γεηαη ε γλψκε ησλ παηδηψλ ζα πξέπεη θαη λα αθνχγεηαη.  Δ ρξήζε πνιπηξνπηθψλ 

θαη πνιπκεζνδηθψλ δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα  εμαζθαιίζεη γηα φια ηα παηδηά ηξφ-

πνπο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  Δ χπαξμε ξνπηίλαο θαη ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φκσο, είλαη 

θαλεξφ φηη ζα αληαπνθξίλεηαη ζε νξηζκέλα παηδηά, ελψ άιια ζα ηα αθήλεη ακέ-

ηνρα. 

Βίλαη θαηαλνεηφ φηη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο εκπεηξίαο ησλ παηδηψλ ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε σο κειψλ κηαο θνηλφηεηαο κάζεζεο αιιά θαη  ε ηζρπ-

ξνπνίεζε ηνπο ζην ξφιν ηνπο σο πνιηηψλ πξνυπνζέηεη ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

πεπνηζήζεσλ θαη ησλ παξαδνρψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Mezirow, 2007). Δ επα-

λαηνπνζέηεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο απνηειεί ινηπφλ ελ πνιινίο κία ππνρξέσζε 

ησλ παλεπηζηεκηαθψλ παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο εθ-

παηδεπηηθνχο ηεο πξάμεο θαη λα ππνζηεξίμνπλ ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πεπνη-

ζήζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπο  αιιά θαη ηεο πνιηηείαο λα εμαζθαιίζεη  ζεζκη-

θέο δηαδηθαζίεο ζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ .   

Σίπνηα απφ απηά φκσο δελ κπνξεί λα γίλεη αλ δελ ππάξμεη κηα αλαηξνπή 

ησλ λενθηιειεχζεξσλ πξαθηηθψλ θαη ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο πνπ νη επηινγέο 

ηνπο επηβάιινπλ.  Με άιια ιφγηα, κηα παηδαγσγηθή πξφηαζε κέλεη αδχλακε 

ρσξίο ηε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ησλ φξσλ επεκεξίαο γηα ηα παηδηά θαη ηνπο γν-

λείο ηνπο. Δ άπνςή κνπ απηή ζπλάδεη κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ 

δνκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θηψρηα, ηε ζίηηζε, ηελ έλδπζε θαη ηελ πεξίζαιςε 

ησλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.  πλνςίδνληαο, νη πξνηάζεηο απηέο θα-

λεξψλνπλ φηη, παξά ηελ χπαξμε δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, ζχγρξνλσλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ γηα ηελ παηδηθή ειηθία θαη κίαο δηαδε-

δνκέλεο παηδνθεληξηθήο παηδαγσγηθήο, ε ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ σο παηδαγσγηθή πξαθηηθή πξνυπνζέηεη κία θξηηηθή πξν-

ζέγγηζε θαη απνηειεί επηινγή θαη πνιηηηθή απφθαζε φισλ καο γηα ηε ζέζε πνπ 

επηζπκνχκε λα έρνπλ ηα παηδηά ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία.   
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Δ αγσγή ησλ παηδηψλ είλαη έλα δχζθνιν έξγν αιιά θαη έλα «αλαγθαίν θα-

θφ» φπσο αλαθέξεη ν Φξφυλη. ηφρνο ηεο είλαη ε δηακφξθσζε κηαο νινθιεξσ-

κέλεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ε νκαιή έληαμε ηνπ παηδηνχ ζην θνηλσληθφ πεξηβάι-

ινλ. ΐαζίδεηαη επνκέλσο ηφζν ζηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ 

φζν θαη ζηα εθάζηνηε θνηλσληθά δεδνκέλα. 

Μηα βαζηθή ζπλζήθε γηα ηελ δφκεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη ε αληηπα-

ξάζεζε ηεο αξρήο ηεο επραξίζηεζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ βξεθηθή ειηθία κε ηελ 

αξρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (A. Freud, 1994). Σν παηδί θαιείηαη λα εγθαηαιείςεη 

ηε θαληαζίσζε παληνδπλακίαο πνπ βηψλεη αξρηθά θαη λα έξζεη αληηκέησπν κε 

ηελ απαγφξεπζε γηα λα κπνξέζεη λα θνηλσληθνπνηεζεί. Δ επηβνιή νξίσλ θαη πε-

ξηνξηζκψλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ελαληίσζεο θαη ζπγθξνχζεσλ πνπ είλαη απα-

ξαίηεηεο γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ Βγψ (Lebovici-Soulé, 1970). Οη γνλείο ππν-

ζηεξίδνπλ ην παηδί ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ειέγμεη ηηο ελνξκήζεηο κε ηελ βαζ-

κηαία επηβνιή απνζηεξήζεσλ, εθφζνλ βέβαηα απηέο δελ είλαη ππεξβνιηθέο θαη 

δελ αθνξνχλ δσηηθέο ηνπ αλάγθεο. Δ ςπρηθή ζπγθξφηεζε ησλ παηδηψλ επνκέ-

λσο δηεπθνιχλεηαη κε ηελ ζηαζεξή θαη ππνζηεξηθηηθή παξνπζία ςπρηθά ψξηκσλ 

θαη δηαζέζηκσλ ελειίθσλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηνχλ αιιά θαη λα απν-

ζηεξνχλ, λα νξηνζεηνχλ αιιά θαη λα εληζρχνπλ ηελ απηνλφκεζε. ζν θαηα-

ζηξνθηθή κπνξεί λα είλαη κηα ππεξβνιηθά απνζηεξεηηθή θη απηαξρηθή ζηάζε 

ησλ γνληψλ, εμίζνπ αξλεηηθή κπνξεί λα είλαη ε απνπζία καηαηψζεσλ. Δ ηθαλφ-

ηεηα ηνπο λα ιεηηνπξγήζνπλ σο «επαξθψο θαινί» γνλείο εμαξηάηαη απφ ηα πξν-

ζσπηθά ηνπο βηψκαηα αιιά θαη απφ ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηδενινγίεο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ θάζε ηζηνξηθή επνρή. 

Έλα πξφβιεκα πνπ δηαπηζηψλεηαη νινέλα θαη ζπρλφηεξα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ηφζν ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ζηηο ππεξεζίεο ζηήξημεο ηεο ςπρη-

θήο πγείαο, είλαη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ παηδηψλ κε ςπρνθνηλσληθή αλσξηκφ-

ηεηα θαη αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Σν θαηλφκελν απηφ θαίλεηαη λα ζπλδέε-

ηαη κε ηε δπζθνιία ησλ γνληψλ λα αλαιάβνπλ ηνλ γνληθφ ξφιν ζηηο πνηθίιεο δη-

αζηάζεηο ηνπ θαη ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ζηελ νξηνζέηεζε ησλ παηδηψλ (Coen, 

1998, Hurstel, 2004, Huerre, 2014). Σν παηδαγσγηθφ απηφ «έιιεηκκα» ζπλδέεηαη 

κε ςπρηθέο αιιά θαη κε θνηλσληθέο παξακέηξνπο. 

ΦΤΥΕΚΒ ΠΏΡΏΜΒΣΡΟΕ 

Πξνηνχ γίλεη απνδεθηφ σο δηαθνξεηηθφ άηνκν, ην παηδί αγαπηέηαη σο αλα-
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παξάζηαζε θη αληηθείκελν εμηδαλίθεπζεο ησλ γνληψλ ηνπ. Δ ελζάξξπλζε ηνπ 

ζηελ παξαίηεζε απφ ηελ αίζζεζε παληνδπλακίαο θαη ζηνλ ζπκβηβαζκφ κε κηα 

καηαησηηθή πξαγκαηηθφηεηα, πξνυπνζέηεη ηελ αληηθεηκεληθνπνίεζε ηεο γνληθήο 

ζρέζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ γνληψλ λα πηνζεηήζνπλ κηα ζέζε εμνπζίαο. Δ 

ζπλζήθε απηή πξνυπνζέηεη ηελ δηθή ηνπο αληνρή ζηε καηαίσζε, ζηελ ακθηζβή-

ηεζε θαη ζηε ζχγθξνπζε πνπ απηά ζπλεπάγνληαη. Ο γνληθφο ξφινο επνκέλσο 

είλαη έλα ζχλζεην θαη ζπρλά επψδπλν έξγν φπνπ εκπιέθνληαη ακθηζπκηθά ζπ-

λαηζζήκαηα απφ ην παξφλ θαη ην παξειζφλ θαη πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή 

επίιπζε εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Οη γνλείο ζηε ζρέζε ηνπο κε ηα παηδηά, κέζσ ηεο πξνβνιηθήο ηαχηηζεο, ε-

πηδηψθνπλ ηελ αλαβίσζε ηεο δηθήο ηνπο παηδηθφηεηαο πνπ ζε έλα πξαγκαηηθφ ή 

ζπκβνιηθφ επίπεδν παξαπέκπεη ζηελ απφιπηε λαξθηζζηζηηθή ηθαλνπνίεζε. -

ηαλ ε αλάγθε απηή είλαη ηδηαίηεξα πηεζηηθή, αξλνχληαη λα αλαιάβνπλ ηνλ ξφιν 

ηνπ ελειίθνπ θαη έρνπλ σο απνθιεηζηηθφ κέζν ηθαλνπνίεζεο ηελ επέλδπζε ζηελ 

απξφζθνπηε επδαηκνλία ηνπ παηδηνχ, ζηεξψληαο ην έηζη απφ ηελ αλάγθε ζχ-

γθξνπζεο ε νπνία απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αηνκηθνπνίεζε θαη 

ηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο. 

Οη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο σο πξνο ηνλ γνληθφ ξφιν ζπλδένληαη κε ηελ 

αλαπφθεπθηε αλακφριεπζεο πξνεγνπκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ ζηε ζρέζε ησλ γν-

ληψλ κε ηνπο δηθνχο ηνπο γνλείο. Βάλ ηα ακθηζπκηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ 

βηψζεη είλαη αλεπεμέξγαζηα, είλαη αλέηνηκνη λα αληηκεησπίζνπλ εθ λένπ ζπ-

γθξνχζεηο θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ ξφιν πνπ ηνπο αληηζηνηρεί. Μπνξεί λα 

επηδηψθνπλ κηα ηζφηηκε, «θηιηθή» ζρέζε κε ηα παηδηά ηνπο, αλαηξψληαο ηελ εγ-

γελή αληζφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπο. Δ «λεπξσηηθή αλεπάξθεηα» ζην γνληθφ ξφιν 

είλαη ζπρλά εκθαλήο ζηελ δπζθνιία δηαπαηδαγψγεζεο ησλ παηδηψλ θαη θπξίσο 

επηβνιήο πεηζαξρίαο (Coen, 1998). 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξφθεηηαη γηα γνλείο κε έλα πξνζσπηθφ 

λαξθηζζηζηηθφ ξήγκα πνπ επηδηψθνπλ ηελ αλαπιήξσζε κηαο κε ηθαλνπνηεηηθήο 

πξσηαξρηθήο αληηθεηκελφηξνπεο ζρέζεο ή γνλείο πνπ έρνπλ βηψζεη ηξαπκαηηθά 

γεγνλφηα δσήο (Vesely, 2012). Δ αλάγθε ηνπο λα θαηαθηήζνπλ ηελ αγάπε ηνπ 

παηδηνχ είλαη ηφηε έληνλε θη νη ζπγθξνχζεηο βηψλνληαη σο απεηιεηηθέο γηα ηνλ 

λαξθηζζηζκφ ηνπο. Ο θφβνο ησλ γνληψλ κήπσο δελ παξέρνπλ αξθεηέο ηθαλν-

πνηήζεηο ή κήπσο ράζνπλ ηελ αγάπε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ε ζχγρπζε κεηαμχ 

εμνπζίαο θαη απηαξρηθφηεηαο αλαζηέιινπλ ηελ επηβνιή απαγνξεχζεσλ.  

Ώθφκε ε αλαβίσζε ηεο νηδηπφδεηαο ελνρνπνίεζεο κπνξεί λα έρεη σο απν-

ηέιεζκα ηελ επηδίσμε κηαο ζρέζεο γνεηείαο πξνο ηα παηδηά. Οη απαγνξεχζεηο 

θαη νη πεξηνξηζκνί ελνρνπνηνχλ ηνπο γνλείο γηαηί ζεσξνχληαη σο αζχκβαηα κε 

ην ηδαληθφ ηεο «άλεπ φξσλ αγάπεο». Ώληίζεηα απηφ πνπ επηδηψθνπλ αζπλείδεηα 

είλαη ε απφιπηε πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ καηαησηηθέο εκπεηξίεο πνπ ηα θα-

ζηζηνχλ φκσο αλέηνηκα λα δηαρεηξηζζνχλ θάζε ηη δπζάξεζην ζηε δσή ηνπο. 

Πνιινί γνλείο αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο νξηνζέηεζεο αιιά αδπλαηνχλ 
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λα ηελ πινπνηήζνπλ. πρλά αλαδεηνχλ παηδαγσγηθέο ζπληαγέο ζε εηδηθνχο ή 

ζηνλ ηχπν. Χζηφζν ε πινπνίεζε πξαθηηθψλ, κε έλα κεραληζηηθφ ηξφπν δελ 

κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ςπρηθή δηάζεζε απέλαληη ζηα παηδηά θαη ζπλήζσο είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθή. 

ΚΟΕΝΧΝΕΚΒ ΠΏΡΏΜΒΣΡΟΕ 

Οη ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ραξαθηεξί-

δνληαη απφ κηα ηδενινγία επδαηκνληζκνχ, αηνκηθηζκνχ θαη θαηαλαισηηζκνχ 

(PLeux, 2012, Lazartigues et al, 2003). Οη αμίεο απηέο επεξέαζαλ ηηο απφςεηο 

ζρεηηθά κε ηελ αγσγή ησλ παηδηψλ θαη ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία. Δ ζεκαζία 

πνπ δφζεθε ζην άηνκν, εηο βάξνο ζπρλά ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ε δηαθή-

ξπμε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ σο πξνο ηελ αλαδήηεζε ηεο απφιαπζεο κε έλαλ αβία-

ζην θαη άκεζν ηξφπν, είραλ σο ζπλέπεηα ηελ ακθηζβήηεζε ηεο εμνπζίαο 

(Vesesly, 2012). Δ «απαγφξεπζε ηεο απαγφξεπζεο» πνπ ήηαλ έλα βαζηθφ ζχλ-

ζεκα ηνπ Μάε ηνπ΄68, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαλφεζε επηζηεκνληθψλ δεδν-

κέλσλ, φπσο ε παζνγέλεηα ηεο απψζεζεο ησλ ελνξκήζεσλ πνπ ππνζηήξημε ν 

Φξφυλη, επέθεξαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ. Δ ά-

πνςε ηεο απηαξρηθήο αγσγήο πνπ επηθξαηνχζε γηα πνιιά ρξφληα έρεη αληηθαηα-

ζηαζεί κε κηα θηιειεχζεξε ζηάζε θαη ηελ ελνρνπνίεζε ηεο απαγφξεπζεο πνπ 

ζεσξήζεθε σο κηα κνξθή βίαο. Δ αξρή ηεο ειεπζεξίαο σζεί ζπρλά ηνπο γνλείο 

ζε κηα ππεξβνιηθή επηηξεπηηθφηεηα. Χζηφζν ε «ειεπζεξία» ζπλεπάγεηαη ηελ 

ηθαλφηεηα γηα απηνξξχζκηζε, θάηη γηα ην νπνίν δελ πξνεηνηκάδνληαη ηα παηδηά 

φηαλ ε ηήξεζε θνηλσληθψλ θαλφλσλ θαη νη πεξηνξηζκνί ησλ παξνξκήζεσλ ζπγ-

ρέεηαη κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή βία. 

Δ αλάδεημε ηεο αηνκηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ε εμηδαλίθεπζε ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ παξαρψξεζε κηαο πξνλνκηνχραο ζέ-

ζεο ζηα παηδηά κέζα ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ νηθνγέλεηα. Παξάιιεια ε αλα-

γλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο (δπζηπρψο κφλν ζε ζεσξεηηθφ θαη λνκηθφ ή θαη 

ζεζκηθφ επίπεδν) θαη ε πνηληθνπνίεζε ηεο «ζπλαηζζεκαηηθήο θαθνπνίεζεο» 

κπνξεί λα επλφεζαλ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πγηή αλάπηπμε ηνπο, αιιά ν θφβνο 

θαηάρξεζεο ηεο εμνπζίαο έθαλε πην εχζξαπζηε ηελ ζηάζε ησλ ελειίθσλ σο 

πξνο ηελ άζθεζε πεηζαξρίαο. 

Δ νηθνγέλεηα έρεη απνθηήζεη έλαλ παηδνθεληξηθφ ραξαθηήξα. Δ γελεαινγη-

θή ζεηξά ζπρλά αλαηξέπεηαη θαη ην παηδί γίλεηαη ην θέληξν εμνπζίαο θαη ν κν-

ριφο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνγέλεηαο (Hurstel, 2014). Ώπνηειεί ηνλ βαζηθφ άμνλα 

επηινγψλ, πξνηεξαηνηήησλ θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, γεγνλφο άιισζηε πνπ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ θπξίαξρε ζέζε ηνπ ζηνλ εκπνξηθφ θαη δηαθεκηζηηθφ 

ρψξν. Σν «παηδί-βαζηιηάο» απνιακβάλεη ηελ αγάπε, απνθιεηζηηθφηεηα θαη δηα-

ζεζηκφηεηα ησλ ελειίθσλ, πνπ εθθξάδεηαη θπξίσο κε ηελ γελλαηφδσξε παξνρή 

πιηθψλ αγαζψλ. Δ παηδνθεληξηθή ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ δηαθήξπμε ηεο ηζφηεηαο ζηηο ζρέζεηο πξνθάιεζαλ ηελ αλαηξνπή ησλ ζρέ-

ζεσλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ηελ απνδπλάκσζε ηνπ θχξνπο ησλ γνληψλ θαη θά-
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πνηεο θνξέο ηελ «γνληθή παξαίηεζε» (Neyard, 2007). Έηζη ζπρλά ην «παηδί βα-

ζηιηάο» γίλεηαη «παηδί ηχξαλλνο» κε κηα ζαθή θπξηαξρία ζηνπο ελειίθνπο 

(Pleux, 2002). Δ ζέζε απηή σζηφζν δίλεη κηα ςεπδαίζζεζε εμνπζίαο ζην παηδί 

θαη ιεηηνπξγεί αξλεηηθά ζηελ νινθιήξσζε ηνπ. 

Ο ηξφπνο πνπ κεγαιψλεη ην παηδί έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ θαηεπζπληηθή 

θαη θαηαπηεζηηθή ζηάζε πνπ ραξαθηεξίδεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Μηα βαζη-

θή αμία ζηε ζεκεξηλή επνρή είλαη ε απφδνζε («παξαγσγηθφηεηα») θαη ην παηδί 

δνθηκάδεηαη κε ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ηηο ππεξβνιηθέο πξνζδνθίεο ησλ ελειί-

θσλ. Δ θηιειεχζεξε αγσγή επνκέλσο αθπξψλεηαη κε ηελ έληαμε ζηε ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε, ελψ ην παηδί βξίζθεηαη αλέηνηκν λα αληαπνθξηζεί ζηηο θνηλσληθέο 

απαηηήζεηο. Έηζη ην «παηδί βαζηιηάο», φηαλ απνγνεηεχεη ηνπο ελειίθνπο, θηλδπ-

λεχεη λα βξεζεί ζε κηα θαηάζηαζε «παηδηνχ ζχκαηνο» (De Becker & Lescalier-

Grosjean, 2005). 

ΤΝΒΠΒΕΒ ΣΔ «ΝΒΏ ΏΓΧΓΔ» 

Οη ζχγρξνλνη γνλείο αηζζάλνληαη κεγάιε αλαζθάιεηα ζρεηηθά κε ηελ ηθα-

λφηεηα ηνπο ζηελ δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ. Βπηζπκνχλ λα είλαη θαινί γν-

λείο αιιά ν κφλνο ηξφπνο πνπ μέξνπλ είλαη κέζσ ηεο παξνρήο, θπξίσο θαηαλα-

ισηηθψλ αγαζψλ. Μεγαιψλνπλ παηδηά σο «άξρνληεο» κε δηθαίσκα ζηελ απφιπ-

ηε επδαηκνλία. Δ δεκηνπξγία φκσο κηαο ςεπδνχο θαηάζηαζεο επδαηκνλίαο ελη-

ζρχεη ηελ αξρή ηεο εδνλήο θαη θαιιηεξγεί άηνκα ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα επά-

ισηα ζε νπνηαδήπνηε αληημνφηεηα θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπλππάξμνπλ αξκν-

ληθά κε ηνπο άιινπο. Βμάιινπ ε θαηαλαισηηθή θνηλσλία πνπ πξνηείλεη ηελ α-

πφιπηε ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ ή ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπο κε πιηθέο παξν-

ρέο, δελ θάλεη ηα άηνκα πην επηπρή αιιά ζπλαηζζεκαηηθά πην αλψξηκα, κε δπ-

ζαλεμία ζηηο απνζηεξήζεηο (Pleux, 2012). 

Οη ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο-θνηλσληθέο δπζθνιίεο ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα απνηεινχλ έλα επηπιένλ αγρνγφλν παξάγνληα, θπξί-

σο φκσο απνθαιχπηνπλ ηελ δπζθνιία ησλ ελειίθσλ λα δηαρεηξηζζνχλ αληημνφ-

ηεηεο θαη εληείλνπλ ηα πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ αγσγή ησλ παηδηψλ. Οη γνλείο, 

φληαο αλέηνηκνη νη ίδηνη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο καηαηψζεηο θαη ηελ αλαζθάιεηα 

πνπ βηψλνπλ θαζεκεξηλά, πξνζπαζνχλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηα παηδηά ηνπο απφ 

παξφκνηα ζπλαηζζήκαηα αληί λα ηα βνεζνχλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα αληηκε-

ησπίζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ο θίλδπλνο φκσο εθδήισζεο πξνβιεκάησλ δελ 

ζπλαξηάηαη κε ηηο εμσηεξηθέο αληημνφηεηεο αιιά κε ηελ αδπλακία ηνπ αηφκνπ 

λα ηηο δηαρεηξηζζεί. 

Οη θνηλσληθέο κεηαβνιέο θαη ε αλαηξνπή πνπ επέθεξαλ ζηηο ζρέζεηο γν-

ληψλ-παηδηψλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ δηακφξθσζε κηαο ηδηαίηεξεο δνκήο 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ ν Lazartigues (2007) αλαθέξεη σο «λαξθηζζηζηηθνεδνλη-

ζηηθή» (narcissicohedoniste), κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηελ έθθξαζε αλεπε-

μέξγαζησλ ελνξκήζεσλ, ηελ κείσζε ηεο δχλακεο ηνπ Τπεξεγψ, έλα αλεπαξθέο 

ηδαληθφ ηνπ Βγψ, ηελ απνπζία ελνρνπνίεζεο θαη ηελ απμεκέλε ηάζε εμάξηεζεο. 
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ην ρψξν ηεο παζνινγίαο θαηαγξάθεηαη ε κεηάβαζε απφ κηα λεπξσηηθή ζπ-

κπησκαηνινγία πνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ππεξβνιηθήο άζθεζεο εμνπζίαο ζε 

κηα λαξθηζζηζηηθή παζνινγία, σο απνηέιεζκα ηεο αλεπάξθεηαο εμνπζίαο. Δ ζπ-

κπησκαηνινγία πνηθίιεη θαη εληνπίδεηαη ζε επίπεδν, ζπκπεξηθνξάο, λαξθηζζη-

ζηηθψλ δηαηαξαρψλ θαη θαηάζιηςεο πνπ παξνπζηάδνληαη νινέλα θαη ζπρλφηεξα 

ζήκεξα.  

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο δεκηνπξγνχλ πξνβιεκαηηζκνχο θαη ζέηνπλ λέα 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ. Παξάιιεια, ε θξίζε 

ζηελ αγσγή ησλ παηδηψλ απνθαιχπηεη ηελ επξχηεξε θξίζε πνπ ππάξρεη ζηε 

ζχγρξνλε δπηηθή θνηλσλία: θξίζε αμηψλ, ζρέζεσλ, πξνηεξαηνηήησλ. Ώλ ζέινπ-

κε λα δηακνξθψζνπκε κηα θνηλσλία πην πγηή, είλαη ζθφπηκν λα αλαπξνζδηνξί-

ζνπκε ηνπο ζηφρνπο ηεο αγσγήο έηζη ψζηε λα παξέρνπκε ζηα παηδηά ηα θαηάι-

ιεια εθφδηα γηα λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά θη απνηειεζκαηηθά 

ζηελ εθάζηνηε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

ηα πιαίζηα ηεο δηαπαηδαγψγεζεο νη πεξηνξηζκνί είλαη απαξαίηεηνη. Ώπηνί 

φκσο ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ηηο κε απνδεθηέο θνηλσληθά ζπκπεξηθνξέο θαη λα 

κελ απνβιέπνπλ ζηελ απφιπηε θαηαζηνιή ηθαλνπνίεζεο ησλ ελνξκήζεσλ. Δ 

αλαγλψξηζε ηεο ειεπζεξίαο ησλ παηδηψλ επνκέλσο, είλαη εμίζνπ απαξαίηεηε κε 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα νξηνζέηεζε. ηελ εμεχξεζε απηήο ηεο 

ηζνξξνπίαο εληνπίδεηαη ην βαζηθφ «έιιεηκκα» ζηελ αγσγή ησλ παηδηψλ. Δ δπ-

ζθνιία απηή ζπλδέεηαη θπξίσο κε ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ γνληψλ θαη 

ηελ δπζθνιία δηάθξηζεο κεηαμχ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

ζχγρξνλε θνηλσλία. 

Ώπαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξφιεςε κειινληηθψλ πξνβιεκάησλ είλαη ε 

ππνζηήξημε ησλ γνληψλ έηζη ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ηελ ζέζε ελειίθνπ θαη λα 

αλαιάβνπλ ηνλ ξφιν εμνπζίαο πνπ ηνπο αλαινγεί. Χζηφζν ηα λέα θνηλσληθά δε-

δνκέλα επηβάινπλ ηελ αλαδήηεζε ελφο λένπ ηχπνπ γνληθήο «εμνπζίαο» πνπ δελ 

βαζίδεηαη ζηελ απηαξρηθή επηβνιή ηεο πεηζαξρίαο αιιά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ ζηνλ απηνέιεγρν. 

Δ ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα είλαη νπζηαζηηθή κε παξεκβάζεηο 

πνπ πξνσζνχλ ηελ ελδπλάκσζε ησλ παηδηψλ αιιά πνπ παξάιιεια εκπιέθνπλ 

θαη ππνζηεξίδνπλ ηνπο γνλείο ζην ξφιν ηνπο. Γη απηφ ην ιφγν θαη νη ζπγθεθξη-

κέλνη ζηφρνη έρνπλ εληαρζεί ζην λέν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο πξνζρνιηθήο 

αγσγήο. Δ εθαξκνγή ηνπο βέβαηα πξνυπνζέηεη ηελ ζσζηή θαηάξηηζε θαη ςπρη-

θή σξηκφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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ην θείκελν απηφ κε ελδηαθέξεη ε αλαπαξάζηαζε ηεο «παηδηθήο ειηθίαο» θαη 

ηνπ «θηλδχλνπ» ζε πνηθίινπο ιφγνπο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ηζρπξέο εηθφλεο ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο πνπ παξάγνπλ νη δηάθνξνη ιφγνη θαη ζηα κνληέια εμνπζίαο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε απηέο. ηφρνο κνπ είλαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζρέζεσλ αλά-

κεζα ζηε γλψζε θαη ηελ εμνπζία, θαζψο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζηνλ έιεγρν θαη 

ηελ θαζνδήγεζε ή ηε δηαθπβέξλεζε ησλ παηδηψλ πξνο θαζνξηζκέλνπο εζηθν-

πνιηηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο. Δηδηθφηεξα, δηεξεπλψ ηελ αιιαγή ηεο ξεην-

ξηθήο θαη ηεο ζηνρνζεζίαο ησλ ιφγσλ γηα ηα παηδηά ζε ζπλζήθεο θξίζεο θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηελ αιιαγή ηνπ κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη. Γηα ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε απηή αληιψ θπξίσο 

απφ ηε κεηαδνκηζηηθή ζεσξία ηνπ ιφγνπ, ηηο «ζπνπδέο ηεο δηαθπβέξλεζεο», θα-

ζψο θαη απφ ηε λέα θνηλσληνινγία ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηελ θνηλσληνινγία 

ηνπ θηλδχλνπ. 

ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ ΚΏΕ ΛΟΓΟΕ ΣΟΤ ΚΕΝΑΤΝΟΤ Β ΚΡΕΕΜΟΤ 

ΚΏΕΡΟΤ 

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Ώπφ κηα θνηλσληνινγηθή ζθνπηά, ε κειέηε ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζπλδέεηαη 

θαζνξηζηηθά κε κηα ζε βάζνο θαηαλφεζε ηεο θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο. Βπίζεο, 

ζχκθσλα κε κία ηζρπξή άπνςε ζην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ ζπνπδψλ ηεο παηδη-

θήο ειηθίαο, ρσξίο ηε ζεσξεηηθνπνίεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο δελ κπνξεί λα π-

πάξμεη κηα επαξθήο εθηίκεζε ηεο επξχηεξεο θνηλσληθήο δσήο. Ώπηή ε άπνςε 

έδσζε ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Παηδηθήο Διηθίαο, αλ θαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο δελ έρεη αλαγλσξηζηεί πιήξσο 

ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζεσξίαο, θαζψο εμαθνινπζνχλ είηε λα 

αγλννχληαη παληειψο ηα παηδηά είηε λα ηα πξνζιακβάλνπλ σο κειινληηθνχο ε-

λήιηθεο. Αειαδή ε παηδηθή ειηθία ζπλερίδεη λα γίλεηαη αληηιεπηή σο πξνπαξα-

ζθεπαζηηθφ ζηάδην γηα ηελ ελήιηθε δσή. Πξφζθαηα, ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηη-

θνχ δηθηχνπ ηεο επξσπατθήο Κνηλσληνινγίαο ηεο Παηδηθήο Διηθίαο, κία κεγα-

ιχηεξε επέλδπζε ζηε ζεσξεηηθνπνίεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο θξίζεθε σο κηα 

ζηξαηεγηθή θίλεζε πξνθεηκέλνπ νη ζπνπδέο ηεο παηδηθήο ειηθίαο λα ζπλνκηιή-

ζνπλ κε ηνπο ζπκβαηηθνχο θιάδνπο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο επηζηήκεο, 

θαη εηδηθφηεξα κε θιαζηθνχο ζεσξεηηθνχο φπσο ν Νηπξθάηκ, ν ΐέκπεξ, ν Μαξμ, 

ν Μπνπξληηέ, ν Φνπθψ, θ.ά., αιιά θαη ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ πνιηηηθφ αθηη-
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βηζκφ θαη γεληθφηεξα ηελ πνιηηηθή, ηε δηαθπβέξλεζε ησλ ζσκάησλ, ηα δηθαηψ-

καηα, ηνλ θαηαλαισηηζκφ, ηνλ θίλδπλν θαη ηελ θξίζε (Alanen, 2013).  

Δ θξίζε ζηελ Βιιάδα, θαη γεληθφηεξα ηα αξλεηηθά γεγνλφηα φρη κφλνλ ζε 

επξσπατθή αιιά θαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα καο νδεγνχλ λα εζηηάζνπκε ζηηο 

θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο δηεξγαζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ησλ 

αλζξψπσλ, θαη θπξίσο ησλ παηδηψλ. Δ κεηαηφπηζε ηεο αλάιπζεο ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο ζην θνηλσληθν-πνιηηηθφ επίπεδν ζπλεπάγεηαη φηη ζα πξέπεη λα πξνζπα-

ζήζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ζήκε-

ξα, πνηεο είλαη νη πξννπηηθέο ησλ παηδηψλ ζε έλαλ θφζκν βαζηάο χθεζεο, επη-

ζθάιεηαο θαη αβέβαηνπ κέιινληνο, ηηο απφςεηο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ γηα ηελ 

θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ, ηηο ζπιινγηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ πξνβιε-

καηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά.  

‘ απηφ ην πιαίζην, έλα ζεκαληηθφ αληηθείκελν ηεο ζπδήηεζεο ζπληζηά ε 

ζρέζε ηνπ ιφγνπ (discourse) γηα ηα «παηδηά ζε θίλδπλν» κε θαζνξηζκέλνπο ηφ-

πνπο «αιήζεηαο» ή ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ  αγνξά, ε θνηλσλία, ε δεκν-

θξαηία, θιπ. Έρεη πνιηηηθή ζεκαζία λα θαζνξίζνπκε ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο ν-

πνίεο αζθείηαη κία αιεζνινγία, θαζψο θαη ηα απνηέιεζκα απηήο πάλσ ζηα παη-

δηά.  

Δ παηδηθή ειηθία απνηειεί ην θαηεμνρήλ πνιηηηθφ δηαθχβεπκα, δηφηη ιεη-

ηνπξγεί σο κεηαθνξά γηα ην κέιινλ, ην νπνίν είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ ην ζεκείν 

αλαθνξάο θάζε πνιηηηθήο ηδενινγίαο. Πνηθίινη ιφγνη γχξσ απφ ηελ παηδηθή ειη-

θία θαη ηελ θξίζε κάρνληαη γηα ηελ εγεκνλία (Laclau & Mouffe, 1985), δειαδή 

γηα ηελ επηθξάηεζε κηαο ηδηαίηεξεο νπηηθήο γηα ηελ παηδηθή ειηθία θαη ηε ζρέζε 

ηεο κε ηελ θξίζε. Κάζε ιφγνο παξάγεη έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν έθθξαζεο θαη θα-

ηαλφεζεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο θξίζεο. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη νη δηάθνξνη 

ιφγνη απνδίδνπλ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο εθθνξάο ζην ππνθείκελν «παηδί», πνπ ελ-

δερνκέλσο αληηθάζθνπλ, αληαγσλίδνληαη ή θαη ζπλππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο.  

Δ θπξίαξρε ξεηνξηθή γηα ηελ παηδηθή ειηθία ιέεη φηη ηα παηδηά βξίζθνληαη 

ζε θίλδπλν ιφγσ ηεο θξίζεο θαη θαη‘ επέθηαζε θαη ε θνηλσλία. Ώπηφο ν θίλδπ-

λνο ζπρλά δηθαηνινγεί θαη λνκηκνπνηεί ηελ παξέκβαζε πάλσ ζηα παηδηά γηα ηε 

δηαθπβέξλεζή ηνπο πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ παη-

δηψλ. χκθσλα κε ηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ θηλδχλνπ (Lupton, 1999 Dean, 1999) 

φκσο, ν θίλδπλνο είλαη κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή, φπσο θαη ε παηδηθή ειηθία γηα 

ηνπο ζχγρξνλνπο ζεσξεηηθνχο ηεο παηδηθήο ειηθίαο (James & Prout, 1990). Β-

πνκέλσο, έρεη ζεκαζία λα δνχκε πψο νξίδεηαη ν θίλδπλνο, αιιά θπξίσο ε παηδη-

θή ειηθία, ζε θάζε ζρεκαηηζκφ ιφγνπ.  

ε γεληθέο γξακκέο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζε ηξία κνληέια θνηλσληθνύ 

ειέγρνπ ή ηξία επξχηεξα πξφηππα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αληηζηνηρνχλ ηξεηο ιό-

γνη πνπ παξάγνπλ ηξεηο ηζρπξέο εηθόλεο γηα ηελ παηδηθή ειηθία: α) ηνπ εγγελψο 

θαθνχ ή επηθίλδπλνπ παηδηνχ, β) ηνπ εγγελψο θαινχ θαη αζψνπ παηδηνχ, θαη γ) 

ηνπ εγγελψο ηθαλνχ παηδηνχ. Οη ηξεηο εηθφλεο απηέο γηα ηελ παηδηθή ειηθία κπν-
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ξεί λα ζεσξεζνχλ σο ζπκβνιηθνί ζηφρνη ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαξζξψζεσλ κεηαμχ 

εμνπζίαο θαη γλψζεο, γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο νξγαλψλεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ ν-

πνίν αληηιακβαλφκαζηε ηελ παηδηθή ειηθία θαη αληηκεησπίδνπκε ηα παηδηά. ηε 

ζπλέρεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζε απηέο ηηο εηθφλεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ζηα 

κνληέια εμνπζίαο πνπ αληηζηνηρνχλ, σζηφζν ε αλάιπζε ζα επηθεληξσζεί θπξί-

σο ζην «ηθαλφ παηδί» θαη ζηηο δηαθνξέο ηνπ απφ ηελ εηθφλα ηνπ «παηδηνχ σο 

θνηλσληθνχ δξψληα» πνπ παξάγεη ε Νέα Κνηλσληνινγία ηεο Παηδηθήο Διηθίαο. 

Ώ) ΣΟ ΒΓΓΒΝΧ ΚΏΚΟ Δ ΒΠΕΚΕΝΑΤΝΟ ΠΏΕΑΕ  

ηα ρξηζηηαληθά πνπξηηαληθά δφγκαηα ηνπ 16
νπ

 αηψλα θαη ηνπ 17
νπ

 έλαο 

κχζνο αλαπηχρζεθε γχξσ απφ ηελ εηθφλα ηνπ παηδηνχ σο εγγελψο θαθνχ, δηεθ-

ζαξκέλνπ, εδνλνζεξηθνχ, αηίζαζνπ θαη απείζαξρνπ. Ώπφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψ-

λα θαη χζηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή θαη πξνβνιή ή θαη επηβνιή πα-

ξφκνησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο έρνπλ δηαδξακαηίζεη νη θιαζη-

θέο ιεηηνπξγηζηηθέο θαη δνκνιεηηνπξγηζηηθέο θνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο θνηλσλη-

θνπνίεζεο, αλ θαη ζε ηειείσο άιιε βάζε απφ ηηο ρξηζηηαληθέο (Jenks, 1996). 

χκθσλα κε απηφλ ηνλ ιφγν ηα παηδηά εηζέξρνληαη ζηνλ θφζκν σο κηα πεηζκα-

ηάξηθε πιηθή δχλακε πνπ κπνξεί λα πξνμελήζεη ην θαθφ. Ώπηή ε αθαηέξγαζηε 

δχλακε ζα ελεξγνπνηεζεί αλ ε θνηλσλία ησλ ελειίθσλ δψζεη ηελ επθαηξία ζην 

παηδί λα απνθιίλεη απφ ηελ πνξεία πνπ έρεη ραξάμεη ν πνιηηηζκφο ηεο αλζξσπφ-

ηεηαο. Με άιια ιφγηα, νη ελήιηθνη πξέπεη λα θξνληίζνπλ ψζηε ηα παηδηά λα α-

πνθχγνπλ ηηο ―θαθέο‖ ζπλήζεηεο θαη επηξξνέο, δηφηη ζπληζηνχλ απεηιή ηφζν γηα 

ηα ίδηα φζν θπξίσο γηα ηελ θνηλσλία. Σν παηδί, ινηπφλ, πξέπεη λα πεηζαξρήζεη ή 

θαιχηεξα λα ππνηαρζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο, γηαηί είλαη επηξξεπέο ζηηο 

εδνλέο θαη ηελ απην-ηθαλνπνίεζε θαζφηη νη επηζπκίεο ηνπ είλαη αθφξεζηεο. 
 
ην 

πιαίζην απηνχ ηνπ ιφγνπ, ε αλαηξνθή ηνπ «παηδηνχ» εμαξηάηαη απφ ηνλ απζηε-

ξφ έιεγρν θαη ηελ εμσηεξηθή πεηζαξρία πνπ ζα πξέπεη λα εζσηεξηθεχζεη ην παη-

δί. Ώπηή ε κνξθή θνηλσληθνπνίεζεο ζπλδέεηαη κε κηα θνηλσληθή ηάμε (social 

order) ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ νκνηνκνξθία, ιίγε αηνκηθφηεηα θαη απηνλν-

κία (Jenks, 1996 Περηειίδεο θαη Κνζκά, 2012 Smith, 2012). 

ΐ) ΣΟ ΒΓΓΒΝΧ ΚΏΛΟ ΚΏΕ ΏΘΧΟ ΠΏΕΑΕ  

Ο άιινο ιφγνο αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ηελ εηθφλα ελφο παηδηνχ πνπ είλαη 

απφ ηε θχζε ηνπ θαιφ θαη αζψν ζαλ ηνπο αγγέινπο. Σν παηδί απηφ ππνηίζεηαη 

φηη πξνζεγγίδεη ηνλ θφζκν κε έλα θαζαξφ θαη ακφιπλην βιέκκα θαη εθθξάδεη 

φ,ηη θαιχηεξν έρεη λα επηδείμεη ε αλζξσπφηεηα. Βπηπιένλ, εμηδαληθεχεηαη θαη 

απνηειεί αληηθείκελν ζαπκαζκνχ απφ ηνπο ελήιηθνπο, νη νπνίνη ελζαξξχλνπλ ην 

παηρλίδη θαη ηνλ απζνξκεηηζκφ.
 
Σν θάζε παηδί ζεσξείηαη θνξέαο κηαο κνλαδηθφ-

ηεηαο, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαθαιχςεη κε ηε δηαθξηηηθή βνήζεηα ησλ ελήιη-

θσλ. Καηά ζπλέπεηα, ην παηδί δελ ηηκσξείηαη νχηε ζπγθξαηείηαη, αιιά ελζαξξχ-

λεηαη θαη δηεπθνιχλεηαη. ην πιαίζην απηήο ηεο νπηηθήο, αλαπηχρζεθε ε παηδν-

θεληξηθή εθπαίδεπζε. εκαληηθή ήηαλ ε επίδξαζε ηνπ Ρνπζζψ, θπξίσο κε ην 

δηάζεκν έξγν ηνπ Δκίι, ζηελ αλάπηπμε ηεο εηθφλαο ελφο παηδηνχ κε θπζηθέο α-
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ξεηέο θαη ζεηηθέο πξνδηαζέζεηο, πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο ιφγνπ. Οη 

αλαπαξαζηάζεηο απηέο παξαπέκπνπλ ζε έλα ξνκαληηθφ ιφγν ν νπνίνο αλαπηχ-

ρζεθε ηνλ 18ν αηψλα. Ο ιφγνο απηφο απνζπά ηελ παηδηθή ειηθία απφ ηελ θνηλσ-

ληθή δσή, αθνχ ε παηδηθή ειηθία εκθαλίδεηαη σο έλα θπζηθφ θαζεζηψο, σο κία 

πεξίνδνο αζσφηεηαο, ειεπζεξίαο θαη αλεκειηάο. Καηά ζπλέπεηα, απνζησπάηαη ε 

έκθπιε, εζλνηηθή θαη ηαμηθή δηαζηξσκάησζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο, θαζψο θαη νη αζχκκεηξεο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. Δ 

άζθεζε εμνπζίαο πάλσ ζηα παηδηά δελ ζηεξίδεηαη ζηνλ εμαλαγθαζκφ θαη ηελ 

επηβνιή, αιιά έρεη έλαλ παηδνθεληξηθφ ραξαθηήξα πνπ δίλεη ηελ ειεπζεξία ζην 

παηδί λα αλαπηχμεη ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα ηαιέληα ηνπ. ε απηφ ην ηδεψδεο ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο αληηζηνηρεί ε θηιειεχζεξε θαπηηαιηζηηθή ηάμε ηεο λεσηεξηθήο 

βηνκεραληθήο θνηλσλίαο (Jenks, 1996 Περηειίδεο θαη Κνζκά, 2012 Smith, 

2012). 
 

Γ) ΣΟ ΒΓΓΒΝΧ ΕΚΏΝΟ ΠΏΕΑΕ  

Δ δηαηήξεζε ησλ ζχγρξνλσλ λενθηιειεχζεξσλ θαζεζηψησλ θαη ε επηηπρία 

ζε απηά πξνυπνζέηνπλ κηα κνξθή θνηλσληθνπνίεζεο δηαθνξεηηθή απφ ηα πξνε-

γνχκελα κνληέια αλαηξνθήο (Ailwood, 2004, 2008). ην πιαίζην ηνπ εγεκνλη-

θνχ λενθηιειεχζεξνπ ιφγνπ αλαπηχζζνληαη ηζρπξνί δεζκνί αλάκεζα ζηελ εηθφ-

λα ηνπ ηθαλνχ παηδηνχ θαη αμίεο φπσο είλαη ε ππεπζπλφηεηα θαη ε αμηνπηζηία 

(Rose, 1999, 1988). Δ αηνκηθή επεκεξία ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ απηνλνκία, έ-

ηζη ην παηδί γίλεηαη αληηιεπηφ σο εηαίξνο ζηελ θνηλσληθνπνηεηηθή δηαδηθαζία 

(Smith, 2012). Σν απηφλνκν, ηθαλφ, ελεξγεηηθφ θαη αλαζηνραζηηθφ παηδί αληη-

πξνζσπεχεη έλα λέν ηξφπν δηαθπβέξλεζεο πνπ δίλεη έκθαζε ζηε «θσλή» ησλ 

παηδηψλ, ζην δηθαίσκα ηεο επηινγήο, ζηε ζπκκεηνρή θαη άξα ζηε ραιάξσζε ηνπ 

ζπλφξνπ πνπ δηαρσξίδεη ηα παηδηά απφ ηνπο ελήιηθεο. Δ ηδέα ηνπ ηθαλνχ θαη 

ζπκκεηνρηθνχ παηδηνχ αλνίγεη λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηα παηδηά, ελψ ηαπηφρξνλα 

δηεπθνιχλεη λέεο κνξθέο ειέγρνπ νη νπνίεο κεηαζέηνπλ ηελ επζχλε ζηα παηδηά 

(Kampmann, 2004, ζζ. 129-30).  

Ώπηή ε θαηλνκεληθά αληηθαηηθή ζχλδεζε κεηαμχ ειεπζεξίαο θαη ειέγρνπ 

δεκηνπξγεί ηε δπλακηθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζχγρξνλεο λενθηιειεχζεξεο η-

δέαο δηαθπβέξλεζεο. ρη κφλνλ ε δηαθπβέξλεζε ιεηηνπξγεί κέζσ ηεο ειεπζεξί-

αο, αιιά ε αηνκηθή ειεπζεξία είλαη κηα κνξθή ειέγρνπ θαη θπξηαξρίαο πάλσ 

ζηνλ εαπηφ (Rose, 1999). Δ ππνθεηκεληθφηεηα, δειαδή ε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε 

ηνλ εαπηφ ηνπ, ζπγθξνηείηαη απφ πνηθίιεο κνξθέο γλψζεο θαη ελζσκαηψλεηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο δηαθπβέξλεζεο (Rose, 1999, ζζ. 86). Δ αηνκηθή 

απηνλνκία γίλεηαη αληηιεπηή απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ σο ην δηθαίσκα ηεο επη-

ινγήο θαη απνδίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηα παηδηά, ηα νπνία γίλνληαη α-

ληηιεπηά σο πξφζσπα κε επηζπκίεο. Σν δηθαίσκα ηεο επηινγήο θαη ε ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ λννχληαη θπξίσο ζε ζρέζε κε ηνλ θαηαλαισηηθφ θφζκν 

ησλ αγαζψλ (Cool, 2004, ζζ. 12). Αελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ζηα Μ.Μ.Β. 

θαη εηδηθφηεξα ζηηο δηαθεκίζεηο θπξηαξρνχλ πιένλ νη αλαπαξαζηάζεηο κηαο ε-

λεξγεηηθήο θαη ζρεηηθά απηφλνκεο θαη ηθαλήο παηδηθήο ειηθίαο.  
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Με απηή ηελ έλλνηα, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην εγγελψο ηθαλφ παηδί 

είλαη κηα κνξθή θαζνδεγνχκελνπ θαη ειεγρφκελνπ παηδηνχ, ην νπνίν ζπγθξνηεί-

ηαη κέζσ λενθηιειεχζεξσλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ λα αλαδείμνπλ ηηο ηθα-

λφηεηεο ησλ παηδηψλ γηα απηνξχζκηζε θαη απηνδηαρείξηζε (Smith, 2012). Δ ε-

πέλδπζε ζην κέιινλ εμαθνινπζεί λα είλαη έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο ηεο δηαθπ-

βέξλεζεο ησλ παηδηψλ, αιιά κε ηε δηαθνξά φηη ζήκεξα πξνζθέξεηαη ζηα παηδηά 

έλαο ελεξγεηηθφο ξφινο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηνκηθνχ ηνπο αλζξψπηλνπ θεθα-

ιαίνπ (Hübenthal & Ifland, 2011).  

Με ηε κεηαηφπηζε ηεο επζχλεο ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο απφ ηελ θνη-

λσλία ζην άηνκν, ε λενθηιειεχζεξε νξζνινγηθφηεηα δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα 

αλαζηνραζηηθά θαη πξνζαξκνζηηθά άηνκα κε επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα. Άηνκα 

πνπ ζα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εξγάδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη ζπλερψο πάλσ 

ζηνλ εαπηφ ηνπο. Ώπηφ πξνυπνζέηεη επέιηθηεο κνξθέο θνηλσληθνπνίεζεο πνπ ζα 

παξάγνπλ «επέιηθεο ςπρέο», κε απψηεξν ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή επηηπρία. Βίλαη 

ζεκαληηθφ λα ζθεθηνχκε φηη, ε θαηλνηνκία, ε επζχλε, ε ελεξγεηηθφηεηα είλαη 

πνιχ ζεκαληηθέο αλζξψπηλεο ηδηφηεηεο, σζηφζν ζην πιαίζην ελφο επηρεηξεκαηη-

θνχ εαπηνχ φιεο απηέο νη ηδηφηεηεο γίλνληαη ζηελά αληηιεπηέο ζε άκεζε ζρέζε 

κε ηηο ζρέζεηο αληαιιαγήο ηεο θαπηηαιηζηηθήο αγνξάο (Kelly, 2000).  

Βπηπιένλ, ε δηαθπβέξλεζε ησλ παηδηψλ ιακβάλεη ρψξα ζε έλα πιαίζην 

θνηλσληθήο αληζφηεηαο. Σν ξίζθν ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο είλαη άληζα θα-

ηαλεκεκέλν. Oη θνηλσληθέο ζέζεηο (ηεο ηάμεο, ηνπ θχινπ, ηεο εζλφηεηαο) δελ 

έρνπλ πάςεη λα επεξεάδνπλ ηηο επθαηξίεο θαη ηηο πξννπηηθέο δσήο. πγθεθξηκέ-

λα, νη θίλδπλνη θαηαλέκνληαη άληζα θαη δηεπζεηνχληαη κε ηξφπν ζπκβαηφ κε ηηο 

αληζφηεηεο κηαο ηαμηθήο θνηλσλίαο. ηελ θνξπθή ηεο θνηλσληθήο ππξακίδαο ζπ-

γθεληξψλεηαη ν πινχηνο θαη ε αζθάιεηα ελψ ζηνλ πάην ε θηψρεηα θαη νη θίλδπ-

λνη. Με άιια ιφγηα, ε θηψρηα πξνζειθχεη ηνπο θηλδχλνπο. Οη πινχζηνη είλαη ζε 

ζέζε λα εμαγνξάζνπλ αζθάιεηα θαη ζεκαληηθή ειεπζεξία απφ ηνπο θηλδχλνπο. 

Δ επαισηφηεηα απέλαληη ζηνλ θίλδπλν εμαθνινπζεί λα είλαη ηαμηθά πξνζδηνξη-

ζκέλε (Beck, 1992, ζζ. 35).  

Βπίζεο, νη λφξκεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο απηνλν-

κίαο πξφεξρνληαη απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο ιεπθήο δπηηθήο κεζαίαο ηάμεο. Οη γν-

λείο θαη ηα παηδηά ξπζκίδνληαη κέζσ απηψλ ησλ θαλφλσλ θνηλσληθνπνίεζεο. 

Ώπηέο νη λφξκεο επλννχλ θάπνηνπο θαη πεξηζσξηνπνηνχλ θάπνηνπο άιινπο. H 

ηδέα ηεο ππεχζπλεο ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνχ ρξεζηκνπνηείηαη ζηξαηεγηθά πεξηζ-

ζφηεξν σο εξγαιείν γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ εαπηνχ παξά 

σο κέζν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ παηδηψλ ζηελ θνηλσλία (O‘Malley, 

1996). Δ ζηξαηεγηθή ηεο ππεπζπλφηεηαο καδί κε λέεο κνξθέο (απην)επηηήξεζεο 

επεθηείλνληαη ζε φιν θαη πην κηθξέο ειηθίεο (Kelly, 2000, ζζ. 468).  

Έρεη κεγάιε ζεκαζία λα δηαθξίλνπκε ηηο δηαθνξέο ηνπ λενθηιειεχζεξνπ 

ιφγνπ γηα ηελ παηδηθή ειηθία απφ ην ιφγν ηεο λέαο θνηλσληνινγίαο ηεο παηδηθήο 
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ειηθίαο, δηφηη ζε έλα πξψην επίπεδν δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη νη δχν ιφγνη 

ζπγθιίλνπλ ηδενινγηθά. πλνπηηθά λα ππελζπκίζσ φηη ε λέα θνηλσληνινγία είρε 

θαη έρεη σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηάηνπο ησλ παηδηψλ κέζσ ηεο δπλακηθήο 

πξνψζεζεο ηεο εηθφλαο ησλ παηδηψλ σο «ηθαλψλ θνηλσληθψλ δξψλησλ» πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλσλία σο άηνκα κε δηθαηψκαηα παξά σο καζεηεπφκελνη 

ελήιηθεο (Alanen, 1998 Roche, 1999 Mayall, 2000). Βπίζεο, απνθπζηθνπνηεί 

κε ζπζηεκαηηθφηεηα ηελ παηδηθή ειηθία θαη ακθηζβεηεί ηνλ βηνινγηθφ ληεηεξκη-

ληζκφ ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο (Holloway and 

Valentine, 2000). Σν άξζξν 12 ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

απερεί απηφ ηνλ θνηλσληνινγηθφ ιφγν πξνζδηνξίδνληαο ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ 

ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. Βπηπιένλ, ε αλαηξνθή θαη ε 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ εκθαλίδεηαη πην δεκνθξαηηθή, θαζψο βαζίδεηαη ζηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ ακνηβαία δηεπζέηεζε ησλ θαζεκεξηλψλ δεηεκάησλ (Beck, 

1998 Cunningham 1995 Vandenbroeck, 2006). Οη ζρέζεηο κεηαμχ παηδηψλ θαη 

ελειίθσλ κεηαηνπίδνληαη ιφγσ ησλ αιιαγψλ ηφζν ζηελ ελειηθφηεηα φζν θαη 

ζηελ παηδηθή ειηθία. χκθσλα κε ηνλ Nick Lee (2001,  ζζ. 7-8), δνχκε ζε κηα 

επνρή ξεπζηφηεηαο φπνπ νχηε ηα παηδηά ζεσξνχληαη αηειείο ελήιηθεο νχηε θαη ε 

ελειηθφηεηα κηα νινθιεξσκέλε πεξίνδνο.  

Δ δηαθνξά ηεο λέαο θνηλσληνινγίαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο απφ ην λενθηιε-

ιεχζεξν ιφγν ηνπ εγγελψο ηθαλνχ παηδηνχ είλαη φηη ν ηειεπηαίνο δελ αληηκεησπί-

δεη ηα παηδηά σο πξαγκαηηθά απηφλνκα θαη ππεχζπλα άηνκα. Ώπηφ γίλεηαη θαλε-

ξφ απφ ηελ θεληξηθή αληίθαζε πνπ δηαπεξλά απηφ ηνλ ιφγν. πγθεθξηκέλα, ζε 

έλα πξψην επίπεδν αλαγλσξίδεηαη ε δπλαηφηεηα εκπξφζεηεο δξάζεο γηα ηα παη-

δηά, ζε έλα δεχηεξν επίπεδν φκσο απηή ηίζεηαη ππφ αίξεζε θαη κεηαηίζεηαη ζην 

κέιινλ. Σα παηδηά θέξεηαη λα έρνπλ κηα δπλακηθή ππφζηαζε, ε νπνία φκσο γηα 

λα ελεξγνπνηεζεί ρξεηάδεηαη κηα πεηζαξρία, κηα ξχζκηζε θαη κηα θαζνδήγεζε 

ζην «κνλαδηθφ» θαη «αιεζηλφ» ηφπν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αγνξάο. 

Με άιια ιφγηα, ην κέιινλ πξνδηαγξάθεηαη απφ θάπνηνπο άιινπο, απφ ηηο επηηα-

γέο ηεο αγνξάο, θαη φρη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. Δ παηδηθή ειηθία εκθαλίδεηαη σο 

έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην θαη ε δξάζε ησλ παηδηψλ έρεη θαζνξηζκέλα φξηα. Δ δηα-

δξνκή ηεο κεηάβαζεο ζηελ ελήιηθε δσή είλαη πξνθαζνξηζκέλε απφ ηνπο ελήιη-

θεο θαη απφ ζπγθεθξηκέλα εγεκνληθά πνιηηηθά ζρέδηα δφκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ.  

ηφρνο ινηπφλ ηεο εγεκνληθήο λενθηιειεχζεξεο εμνπζίαο είλαη ε δηαθπ-

βέξλεζε ή θαζνδήγεζε ησλ παηδηψλ ζε θαζνξηζκέλνπο εζηθν-πνιηηηθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο. Δ δηαθπβέξλεζε είλαη έλαο νξηζκέλνο ηξφπνο άζθεζεο 

ηεο εμνπζίαο πνπ ζηφρν έρεη ηε δηακφξθσζε, θαη φρη ηνλ απνθιεηζκφ, ηεο αλ-

ζξψπηλεο δξάζεο ζηε βάζε θαζνξηζκέλσλ πξνδηαγξαθψλ. Με άιια ιφγηα, βα-

ζηθφ κέιεκα είλαη ε παξαγσγή θπβεξλήζηκσλ ππνθεηκέλσλ (Dean, 1999 Rose, 

1999 Foucault, 2012). Ο θηιειεπζεξηζκφο ζηεξίδεηαη ζηελ επηζπκία θαη ηελ η-

θαλφηεηα ησλ απηφλνκσλ αηφκσλ λα επηιέμνπλ λα αζθήζνπλ ππεχζπλε δηαρεί-

ξηζε θαη δηαθπβέξλεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο. Δ θηιειεχζεξε δηαθπβέξλεζε είλαη 

θπξίσο δήηεκα ελίζρπζεο ππεχζπλσλ θπβεξλήζηκσλ ππνθεηκέλσλ (Rose, 1999). 

Δ δηακφξθσζε ιακβάλεη ρψξα θπξίσο ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα φπνπ ηα 
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παηδηά αληηπξνζσπεχνπλ ην αθαηέξγαζην πιηθφ ην νπνίν κπνξεί λα πάξεη ηελ 

πνιηηηθά επηζπκεηή κνξθή. Σα παηδηθά ζψκαηα θαη πλεχκαηα θαλνληθνπνηνχ-

ληαη κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο «θπζηνινγηθήο» παηδηθήο ειηθίαο πνπ δηα-

κνξθψλεηαη απφ ηηο θπξίαξρεο νληνινγηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο ππνζέζεηο, νη 

νπνίεο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πξντφληα θαζαξήο αληηθεηκεληθήο έξεπλαο 

νχηε θαη νπδέηεξεο ζηηο ζπλέπεηέο ηνπο (Jenks, 2005).  

ηνλ αληίπνδα θαη ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ην ιφγν ηεο λέαο θνηλσληνινγίαο 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο βξίζθεηαη ν ιφγνο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ, ζχκθσ-

λα κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά πνπ εκπιέθνληαη ζε θνηλσληθνχο ζεζκνχο θαη δέρν-

ληαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε θαη ηε 

δηαρείξηζή ηνπο (Roche, 1999 Moss, 2008 MacNaughton, 2009). Αίλεηαη πξν-

ηεξαηφηεηα ζηηο αλάγθεο θαη ηελ επξχηεξε εμέιημε ησλ παηδηψλ εληφο ησλ ρψ-

ξσλ πξνζρνιηθήο κέξηκλαο θαη φρη κφλν ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ γηα ηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σα παηδηά γίλνληαη αληηιεπηά 

φρη κφλνλ σο κειινληηθνί εξγαδφκελνη ζε κηα παγθφζκηα νηθνλνκία ηεο γλψζεο, 

αιιά θπξίσο σο ελεξγά κέιε ηεο θνηλσλίαο «εδψ θαη ηψξα». ε απηφ πιαίζην 

είλαη απαξαίηεηεο νη δεκνθξαηηθέο δνκέο πνπ ζα δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηα παηδηά 

λα ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηνπο ρψξνπο πξνζρνιηθήο κέξηκλαο σο άηνκα κε δη-

θαηψκαηα θαη σο πνιίηεο ηνπ παξφληνο. 
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θνπφο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη λα παξνπζηάζεη ηε ζρέζε ηνπ γξα-

πηνχ ιφγνπ κε ηελ πνιχπιεπξε θξίζε πνπ δηαλχνπκε ζηε ρψξα καο. Ση ηδηαίηεξν 

ζα κπνξνχζε λα ζπλδέζεη ηε θξίζε ησλ εκεξψλ καο κε ην γξαπηφ ιφγν; Δ απά-

ληεζε βξίζθεηαη άκεζα ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κε ην θνηλσ-

ληθφ γίγλεζζαη θαη έκκεζα ζηε ζρέζε ηνπ κε ηε γλσζηαθή ιεηηνπξγία ηεο ζθέ-

ςεο. 

Ο γξαπηφο ιφγνο, φπσο θαη ε γιψζζα γεληθφηεξα, απφ ηελ θνηλσληθή ζεψ-

ξεζε απνηειεί θνηλσληθφ ζεζκφ, εθθξάδεη ηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο θαη δνκέο, 

παξάγεηαη θαη εξκελεχεηαη ζε πεξηθείκελα. Σα πεξηθείκελα επηδξνχλ ζηα λνή-

καηα, θαζνξίδνπλ ην χθνο γξαθήο, ηηο κνξθνζπληαθηηθέο επηινγέο, ηε ζπλζεηφ-

ηεηα ηνπ γεληθνχ γισζζηθνχ κνηίβνπ, πνπ είλαη ηδενινγηθά θαζνξηζκέλν θαη 

αληαλαθιά αλαπαξαζηάζεηο/ζεσξήζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ππφ ηελ νπηηθή 

ηνπ γξάθνληνο, ν νπνίνο πξνβάιιεη ηα ζπκθέξνληα κηαο ηδηαίηεξεο νκάδαο, θνη-

λσληθή ηάμεο, πνιηηηζκνχ, εμνπζίαο.  

ηελ επνρή ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο θξίζεο 

ν γξαπηφο ιφγνο βάδεη «πξνζσπείν» ζηηο αηηίεο, ηα ζπκθέξνληα, ηηο δπλάκεηο 

πνπ ηελ ππνθηλνχλ. Σαπηφρξνλα, φκσο, γίλεηαη θαη κέζν δηεξεχλεζεο ηεο θξί-

ζεο θαη απνθάιπςεο ησλ ππνθξππηφκελσλ ηδενινγηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, γίλεηαη 

εξγαιείν γηα ηελ επηβνιή ηεο εμνπζίαο αιιά θαη γηα ηελ πξφζβαζε ζε απηήλ θαη 

πεξαηηέξσ θαη εξγαιείν δξάζεο γηα ηελ αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ.  

Ώπηφ αθνξά ηελ άκεζε ζρέζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κε ην θνηλσληθφ γίγλε-

ζζαη. Δ έκκεζε αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ πνηφηεηα  ηεο 

ζθέςεο. Δ πνιππινθφηεηα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (ελλνηνινγηθά, γισζζηθά, γλσ-

ζηαθά ζηνηρεία ζπκθχξνληαη δπλακηθά ζε έλα θείκελν) απαηηεί εκπξφζεηε πα-

ξαθνινχζεζε θαη θαζνδήγεζε ηνπ λνεηηθνχ έξγνπ είηε ηεο θαηαλφεζεο είηε ηεο 

παξαγσγήο ηνπ απφ ηνλ αλαγλψζηε θαη ζπγγξαθέα αληίζηνηρα, δεμηφηεηεο δε-

ιαδή κεηαγλσζηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε. Καη ηα ζθεπηφκελα άην-

κα/πνιίηεο είλαη ε επηδίσμε ζε επνρέο θξίζεο, γηαηί απνηεινχλ θαη ηε κφλε ει-

πίδα αληίζηαζεο ζε απηήλ (ή ην αληίζεην γηα φζνπο σθεινχληαη απφ απηήλ).   

Βπνκέλσο, ζηνραδφκελνο πνιίηεο, θξηηηθά ηνπνζεηεκέλνο απέλαληη ζηηο 

λενζπληεξεηηθέο θαη ηερλνθξαηηθέο ινγηθέο ηεο καζηίδνπζαο απφ ηελ θξίζε 

θνηλσλίαο είλαη πξφθιεζε γηα ηελ Βθπαίδεπζε, αλ βέβαηα ε ίδηα επηζπκεί  λα 
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επαλαπξνζδηνξίζεη ηνλ ηδενινγηθφ θαη θνηλσληθνπνιηηηθφ ηεο ξφιν. Μηα απφ ηηο 

θχξηεο επηδηψμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δε ζα πξέπεη λα  είλαη ε κάζε-

ζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ απιά σο κέζνπ επηθνηλσλίαο, απηνέθθξαζεο, γισζζηθήο 

αλάπηπμεο, πξναγσγήο ηεο γλψζεο, αιιά θαη, ππφ ην πξίζκα κηαο δηεπξπκέλεο 

έλλνηαο ηνπ γξακκαηηζκνχ, ε αλάδεημή ηνπ σο εξγαιείνπ θαηαζθεπήο λνεκάησλ 

θαη ηδενινγηψλ, δφκεζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, πξνυπφζεζεο γηα 

ηελ απφθηεζε ηεο ειεπζεξίαο. 

ΒΕΏΓΧΓΔ 

ηηο 2-5 επηεκβξίνπ ηνπ 2014 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ώζήλα ην δηεζλέο 

ζπλέδξην, ηεο επηζηεκνληθήο έλσζεο Human Development and Capabilities 

Association (HDCA) κε ζέκα «Δ αλζξψπηλε αλάπηπμε ζε επνρέο θξίζεο: Βπα-

λαπξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο». ηφρνο ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ λα 

πξνζεγγίζεη κε θηινζνθηθφ, νηθνλνκηθφ θαη ζεζκηθφ ηξφπν ηνλ αλζξψπηλν πα-

ξάγνληα θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ κέζα ζε νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα χθεζεο 

(ww.uoa.gr/anakoinoseis-kai-ekdhloseis) ζην πιαίζην ηνπ γεληθφηεξνπ ζθνπνχ 

ηεο HDCA πνπ επηθεληξψλεη ζηελ ηδέα ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο θαη επηρεηξεί 

λα ελεξγνπνηήζεη ην δεκφζην δηάινγν πξνο ηελ θαηεχζπλζε δεκηνπξγηθψλ πξσ-

ηνβνπιηψλ θαη ηε δηακφξθσζε λέσλ πξνηάζεσλ.  

Οη ζηφρνη απηνί καο δίλνπλ ην έλαπζκα γηα ηνλ εμήο πξνβιεκαηηζκφ: πνηα 

είλαη ε πξνυπφζεζε πνπ απαηηείηαη, ψζηε νη πνιίηεο λα κπνξνχλ λα αληηιεθ-

ζνχλ, λα εξκελεχζνπλ, λα δψζνπλ πξνηάζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ δεκηνπξγηθέο 

πξσηνβνπιίεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζνχλ θαη λα παξέκβνπλ ζε ηέηνηεο ζπλ-

ζήθεο, δηεθδηθψληαο κηα αλάπηπμε πξνο φθεινο ηεο θνηλσληθήο θαη αηνκηθήο 

επεκεξίαο; Δ απάληεζε βξίζθεηαη θαηά  ηε γλψκε καο ζε κηα Βθπαίδεπζε ηθαλή 

λα δεκηνπξγεί καζεηέο θαη κεηέπεηηα πνιίηεο θξηηηθά ζθεπηφκελνπο θαη ηθαλνχο 

λα θαηαλννχλ ηηο θνηλσληθέο πξαγκαηηθφηεηεο θαη λα παξεκβαίλνπλ ζ‘ απηέο 

θαηαζθεπάδνληαο λέεο.    

Ώλάκεζα ζηνπο πνιινχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε Βθπαίδεπζε κπνξεί λα 

θηάζεη ζην ζηφρν απηφ εμέρνπζα ζέζε θαηέρεη ν γξαπηφο ιφγνο σο ην θχξην εξ-

γαιείν θαηαζθεπήο λνεκάησλ θαη ηδενινγηψλ, δφκεζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκα-

ηηθφηεηαο θαη πξνυπφζεζεο γηα ηελ απφθηεζε ηεο πλεπκαηηθήο θαη πεξαηηέξσ 

θάζε άιινπ είδνπο ειεπζεξίαο.  

Ο γξαπηφο ιφγνο αλαθέξεηαη εδψ κε δπν δηαζηάζεηο: α) σο θνηλσληθφο ζε-

ζκφο, πνπ εθθξάδεη ηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο θαη δνκέο, παξάγεηαη θαη εξκε-

λεχεηαη ζε πνηθίια πεξηθείκελα, ηα νπνία θαη αλαδεηθλχεη, καξηπξεί θαη β) σο 

λνεηηθή δηαδηθαζία πνπ εληζρχεη ηηο γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο 

πνπ πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε. 

ηελ εηζήγεζε πνπ αθνινπζεί ζα παξνπζηαζηνχλ νη δχν απηέο φςεηο ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ δεκηνπξγία εγγξάκκαησλ ππνθεηκέλσλ, 

ηθαλψλ λα αληηζηέθνληαη θαη λα παξεκβαίλνπλ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη εηδηθά 
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ζε πεξηφδνπο  νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο, θνηλσληθήο θαη εζηθήο θξίζεο, φπσο ηε 

ζεκεξηλή.  

Καζεκηά απφ ηηο δχν απηέο φςεηο αληηζηνηρεί ζηηο ζχγρξνλεο παξαδνρέο γηα 

ην γξαπηφ ιφγν, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζηα κέξε ηνπ άξζξνπ πνπ αθνινπ-

ζνχλ. Δ πξψηε αλαθέξεηαη ζηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλε θχζε ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ θαη ην ξφιν ηνπ σο κέζνπ θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ε δεχηεξε 

ζην ξφιν ηνπ σο κέζνπ αλάπηπμεο ησλ κεηαγλσζηαθψλ δεμηνηήησλ. Δ εηζήγεζε 

νινθιεξψλεηαη κε θάπνηεο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ κε ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηέο ηνπ.   

Ο ΓΡΏΠΣΟ ΛΟΓΟ Χ ΚΟΕΝΧΝΕΚΟΠΟΛΕΣΕΜΕΚΏ ΠΡΟΑΕΟΡΕ-

ΜΒΝΔ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΏ ΚΏΕ ΜΒΟ ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΠΏΡΒΜΐΏΔ  

χκθσλα κε ηελ θνηλσληθή ζεψξεζε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ απνηειεί ην 

θπζηθφ πιαίζην ηεο γιψζζαο, θαη επνκέλσο δελ κπνξεί λα ππάξμεη έμσ απφ απ-

ηφ. Δ γιψζζα απνηειεί θνηλσληθφ ζεζκφ πνπ εθθξάδεη ηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξ-

γίεο θαη δνκέο θαη αληαλαθιά ηελ πνηθηιία θαη ηελ πνιππινθφηεηά ηνπο (Μή-

ηζεο, 1995). Ώπφ απηή ηελ νπηηθή θαη ην θείκελν λνείηαη σο θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθά εληαγκέλε νληφηεηα πνπ ην λφεκα ή ε ζεκαζία ηνπ αλαδχεηαη απφ 

ηε ζπζρέηηζή ηνπ κε ηα ηνπηθά ή επξχηεξα θνηλσληθά πεξηθείκελα ζηα νπνία ε-

ληάζζεηαη, κε ηηο θνηλσληθέο, ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο ησλ θνηλν-

ηήησλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ γηα ηελ επίηεπμε πνηθίισλ ζθν-

πψλ (Κσζηνχιε, 2009). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θαη ππφ ην πξίζκα ηεο επηθνηλσληαθήο -

θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ε γιψζζα αληηκεησπίδεηαη 

σο θνηλσληθν-ζεκεησηηθφ ζχζηεκα απνηειεί πεγή θαηαζθεπήο θαη αληαιιαγήο 

λνεκάησλ. Σα λνήκαηα θαηαζθεπάδνληαη κέζσ ησλ ιεμηθνγξακκαηηθψλ δνκψλ 

(ηεο γξακκαηηθήο) πνπ ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα επηιέγεη ν ρξήζηεο ηεο γιψζζαο 

ζε «πξαγκαηηθέο» πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο (γξακκαηηθή επηινγψλ) (Λχθνπ, 

2000). Οη επηινγέο απηέο δελ είλαη ηπραίεο, αιιά ηδενινγηθά θαζνξηζκέλεο, κηα 

θαη νηθνδνκνχλ δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη αληα-

λαθινχλ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ηνπ θφζκνπ (Κσζηνχιε, 2010). Βπεξεάδνληαη 

απφ ην ζπγθεηκεληθφ θαη πεξηθεηκεληθφ ηνπο πιαίζην κέζα ζην νπνίν παξάγεηαη 

ν ιφγνο. Ο φξνο «ζπγθείκελν» αλαθέξεηαη κε ηελ έλλνηα «ηνπ γισζζηθνχ-

ιεθηηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ θαζνξίδεη ηηο λνεκαηηθέο απνρξψζεηο 

θαη ηηο ππνδειψζεηο ηνπο» ή αιιηψο ησλ «ζπκθξαδνκέλσλ» ηνπ (Μπακπηληψ-

ηεο, 1986), ηνπ άκεζνπ θεηκεληθνχ πεξηβάιινληνο. Ο φξνο «πεξηθείκελν» αλα-

θέξεηαη ζην θαηαζηαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηηο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο 

νπνίεο δεκηνπξγείηαη έλα θείκελν (Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο, 1999). Σξεηο 

είλαη νη πεξηθεηκεληθνί παξάγνληεο, κεηαβιεηνί πάληα, πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

γισζζηθέο επηινγέο θαη θαζνξίδνπλ ην γισζζηθφ κνηίβν ηνπ θεηκέλνπ θαηά ηνλ 

Halliday( 1985): 
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 ην πεξηερφκελν θαη ν ζθνπφο ηεο επηθνηλσλίαο, ην «γηαηί» θαη «γηα 

πνην πξάγκα» γίλεηαη (ην πεδίν ησλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ)  

 νη ζπκκεηέρνληεο ζε κηα πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, νη ξφινη θαη νη κε-

ηαμχ ηνπο ζρέζεηο, ε νηθεηφηεηα ή νη ζρέζεηο ηζρχνο (ζπλνκηιηαθνί 

ξφινη).  

 ην θαλάιη επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο κελπκάησλ κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ , ην «πψο» γίλεηαη ε επηθνηλσλία (ηξφπνο).  

Οη ηξεηο απηνί παξάγνληεο αληαλαθινχλ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ηεινχληαη θα-

ηά ηελ παξαγσγή ελφο θεηκέλνπ: α) ηελ αλαπαξαζηαζηαθή, πνπ εθθξάδεη ηελ 

εκπεηξία ηνπ δεκηνπξγνχ γηα ηνλ εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν, ηελ θνη-

λσληθή, θπζηθή, πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα, θνληνινγίο γηα ηα θαηλφκελα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο ζπλείδεζήο ηνπ, β) ηε δηαπξνζσπηθή ιεηηνπξγία, πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο ζρέζεηο ησλ κεηερφλησλ, ηνπο ξφινπο ηνπο θαη ηηο ζηάζεηο 

ηνπο, γ) ηελ θεηκεληθή ιεηηνπξγία, πνπ αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα ζχ-

λνιν εθθσλεκάησλ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ψζηε λα ζπγθξνηνχλ κηα δνκή κε 

λφεκα. 

Σν θείκελν, σο πιηθή εθθνξά ηνπ ιφγνπ, ζπληζηά θνηλσληθή θαηαζθεπή 

θαη ππαθνχεη ζε θαλφλεο θαη ζπκβάζεηο, αλάινγεο κε εθείλεο ηηο νπνίεο επηβάι-

ιεη ε ρξήζε ηνπ ιφγνπ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ εθάζηνηε επηθνηλσληαθψλ πεξη-

ζηάζεσλ. Με θξηηήξην ηηο ζπκβάζεηο απηέο, πνπ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε 

ηηο ιεηηνπξγίεο, ηνπο ζθνπνχο θαη ηα λνήκαηα ησλ θνηλσληθψλ πεξηζηάζεσλ, 

πξνθχπηνπλ  θαηεγνξίεο (είδε) θεηκέλσλ πνπ ε θαζεκηά έρεη ηηο δηθέο ηεο ζπκ-

βάζεηο, ηα δηθά ηεο δνκηθά, γισζζνινγηθά θαη πθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(Κνπηζνπιέινπ-Μίρνπ, 1997). 

Γηα λα παξαγάγεη θαη λα θαηαλνήζεη θάπνηνο γξαπηφ ιφγν ζε ζπγθεθξηκέ-

λεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο, δελ αξθεί λα έρεη γλψζε ησλ γισζζηθψλ δν-

κψλ, αιιά επηβάιιεηαη λα έρεη γλψζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ ησλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ πνπ ζπλπθαίλνληαη κε ην επξχηεξν πνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη ην 

ηδηαίηεξν πιαίζην ηεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο ππφ ηελ νπνία παξάγεηαη. Με 

δεδνκέλν κάιηζηα φηη α) ηα θείκελα κέζα απφ ηηο πξνηαζηαθέο ηνπο δνκέο θα-

ηαζθεπάδνπλ εθδνρέο θαη ζεσξήζεηο ηνπ θφζκνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξη-

κέλεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη πνιηηηζκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζέζεηο θαη 

β) πξνβάιινπλ ηα ζπκθέξνληα κηαο ηδηαίηεξεο νκάδαο σο πξνο ηελ θνηλσληθή 

ηάμε, ην θχιν, ηνλ πνιηηηζκφ, θχξην κέζν γξακκαηηζκνχ είλαη ε παξαγσγή θαη 

ε επεμεξγαζία θεηκέλσλ πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο, ηελ 

πξφζβαζε ζε ιφγνπο θνηλσληθήο-πνιηηηθήο ηζρχνο θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε ζρέ-

ζεσλ, ηαπηνηήησλ θαη ζεκάησλ ζην πιαίζην ηεο θεηκεληθήο θνηλφηεηαο (Κσ-

ζηνχιε, 2010). Δ παξαγσγή θαη θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ δειαδή έρνπλ σο 

ζηφρν ηελ πξφζβαζε ηνπ ζπγγξαθέα ζε πεξηνρέο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, 

επηξξνήο θαη εμνπζίαο. 

Τπφ ην πξίζκα ηεο πεξηζζφηεξν θξηηηθήο, κεηα-επηθνηλσληθήο πξνζέγγηζεο 
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ε παξαγσγή ή ε επεμεξγαζία/θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ εθιακβάλεηαη φρη 

απιά σο επηθνηλσληαθή δξαζηεξηφηεηα ή κέζν πξφζβαζεο ζηελ εμνπζία αιιά 

σο εξγαιείν δηεξεχλεζεο θξίζηκσλ θνηλσληθψλ ζεκάησλ θαη εξγαιείν δξάζεο 

γηα ηελ αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ δσήο. Ώπνηειεί έλα λέν ηξφπν δηαπξαγκάηεπζεο 

ησλ θεηκέλσλ πνπ παξάγνληαη ζην πιαίζην κηαο θεηκεληθήο θνηλφηεηαο θαη απν-

βιέπεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ κέζσ ηνπ ιφγνπ, ψζηε ηα ά-

ηνκα λα ειέγρνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη φρη απιά λα παξεκβαίλνπλ ζ‘ απηφ 

(Υαηδεζαββίδεο, 2009∙ Prior, 2006).  

Βπηπιένλ, ε παξαγσγή θαη θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ δελ είλαη απνηέιεζκα 

κφλν ηεο γλψζεο θαη ηεο εθαξκνγήο γξακκαηηθψλ θαλφλσλ θαη θεηκεληθψλ 

ζπκβάζεσλ∙ παξάγνληεο φπσο νη εκπεηξίεο, ην θχιν, ε εζληθφηεηα, ε θπιή, ην 

θνηλσληθφ πεξηθείκελν ηεο δσήο ησλ ζπγγξαθέσλ, νη θνηλσληθέο δηεπηδξάζεηο 

θαζνξίδνπλ απνθαζηζηηθά ηε ζπγγξαθή θαη θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ν ζπγγξαθέαο αληαπνθξίλεηαη ζε κηα επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε (Auerbach, 

1999). 

Οη ζπγγξαθείο θαη νη αλαγλψζηεο εληάζζνληαη ζε πνηθίια θαη δηαθνξεηηθά 

κεηαμχ ηνπο επηθνηλσληαθά πιαίζηα-πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, εληφο ησλ ν-

πνίσλ (ηνπηθά) ρξεζηκνπνηνχλ ην γξαπηφ ιφγν, γηα λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηηο 

θνηλσληθέο δνκέο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζ‘ απηά. Σν «θεθάιαην» πνπ 

θέξνπλ νη άλζξσπνη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζηα πεξηβάιιν-

ληα – θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ απνηειεί ηε γέθπξα γηα ηε δεκηνπξγία 

λέσλ θεηκέλσλ θαη θεηκεληθψλ εηδψλ, κέζα απφ ηα νπνία επηβεβαηψλνπλ ηελ πν-

ιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη θαηαζέηνπλ ηελ ηδενινγία θαη ηε «θσλή» ηνπο 

(Cervetti et al., 2001). 

Ο ΓΡΏΠΣΟ ΛΟΓΟ Χ ΒΡΓΏΛΒΕΟ ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΣΧΝ ΜΒΣΏΓΝΧ-

ΣΕΚΧΝ ΑΒΞΕΟΣΔΣΧΝ   

Ώο μεθηλήζνπκε ηελ ππνελφηεηα απηή κε ηε παξαδνρή πνπ πξναλαθέξζεθε 

φηη ν ιφγνο δεκηνπξγεί θαη θαηαζθεπάδεη πξαγκαηηθφηεηεο θαη ηδενινγίεο. Δ 

απνδφκεζε, σζηφζν ησλ λνεκάησλ ηνπ θαη ε παξαγσγή άιισλ κέζσ ηεο ζπγ-

γξαθήο θεηκέλσλ απνηεινχλ ζχλζεηεο λνεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνζηδηάδνπλ 

ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο, θαζψο απαηηνχλ ηε δπλακηθή αιιειεπί-

δξαζε πνιιψλ επηκέξνπο ππν-δεμηνηήησλ, ησλ νπνίσλ φκσο ν ζπληνληζκφο π-

πεξβαίλεη ηε δπλακηθφηεηα ηεο νχησο ή άιισο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηαο σο 

πξνο ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ εξγαδφκελεο κλήκεο (παληηδάθεο, 

2010).  

Ώο πξνζζέζνπκε εδψ θαη ηηο εμειίμεηο ζην πεδίν ησλ Σερλνινγηψλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Βπηθνηλσλίαο, νη νπνίεο ζπληζηνχλ έλα ηζρπξφ δίπνιν φ-

πνπ νη πφινη ηνπ αιιειεπηδξνχλ ζπλερψο θαη δπλακηθά θαη επεξεάδνπλ ηα πξν-

τφληα πνπ παξάγνληαη, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θαζψο 

θαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ. Οη εμειίμεηο απηέο επεξεάδνληαη 

απφ ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθν-πνιηηηζκηθν-ηζηνξηθφ πιαίζην θαη κε ηε ζεηξά 
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ηνπο επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζή ηνπ (ΐνζληάδνπ, 2006). Νέα θεηκεληθά είδε, 

λένη γξακκαηηζκνί θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο παξέρνληαο λέεο δπλαηφηεηεο θαη 

ζέηνληαο λέεο απαηηήζεηο. Σα δηαζέζηκα δηακεζνιαβεηηθά εξγαιεία επεξεάδνπλ 

θαη δηακνξθψλνπλ φρη κφλν ηα ηειηθά πξντφληα αιιά θαη  ηηο γλσζηαθέο θαη ηηο 

άιιεο εκπιεθφκελεο δηαδηθαζίεο ηεο παξαγσγήο θεηκέλσλ, ηηο θνηλσληθέο ζρέ-

ζεηο θαη ην ίδην ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη (Warschauer, 2005). 

Σα ππεξθείκελα θαη ππεξκέζα ζπλδπάδνπλ εηθφλα, ήρν θαη θείκελν θαη πα-

ξέρνπλ λέεο δπλαηφηεηεο θαη ζέηνπλ λέεο απαηηήζεηο (Μαθξάθεο, 2000). Δ δπ-

λαηφηεηα δηαθνξεηηθψλ ζπλδέζεσλ πνπ παξέρνληαη ζην ζπγγξαθέα θαη ζηνλ 

αλαγλψζηε πξνυπνζέηνπλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δφκεζεο ηνπ θεηκέλνπ απφ φ,ηη 

ζην έληππν, φπνπ αθνινπζείηαη κηα γξακκηθή νξγάλσζε, ηεξάξρεζε  θαη ηαμη-

λφκεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε θεθάιαηα, ζε παξαγξάθνπο, ζε θξάζεηο θαη πξν-

ηάζεηο. Δ ρξήζε ππεξζπλδέζεσλ γίλεηαη δπλακηθή κε ηνλ αλαγλψζηε λα αθν-

ινπζεί ηε δηθή ηνπ πνξεία αλάγλσζεο θαη λα δνκεί ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ πην 

δπλακηθά (παληηδάθεο, 2010). Οη δηαδηθηπαθέο ζειίδεο θαη νη δηαδηθηπαθέο δη-

επζχλζεηο, blogs θαη νη άιινη δηαδπθηπαθνί πφξνη θάλνπλ ηελ παξαγσγή, ηελ 

θαηαλφεζε θαη εξκελεία  πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ κηα δξαζηεξηφηεηα πξνθιε-

ηηθή απαηηεηηθή θαη δχζθνιε. Ο Kress θάλεη ιφγν γηα ηεθηνληθή αιιαγή, ηζρπ-

ξηδφκελνο πσο αλ ε  κάζεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ απνηεινχζε θάπνηε ην αλέβα-

ζκα ελφο βνπλνχ, ζήκεξα νη καζεηέο πξέπεη λα  αλέβνπλ ηηο Άιπεηο.. 

Σφζν, ε θχζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ φζν θαη ηα εξγαιεία πνπ ηνλ ππεξεηνχλ 

ζηε ζεκεξηλή επνρή απαηηνχλ ηθαλφηεηεο απφ ην ρξήζηε ηνπ, αλαγλψζηε ή 

ζπγγξαθέα, κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη εηδηθά ζε επνρέο, φπσο ηε ζεκεξηλή, 

πνπ νη ζπλζήθεο παξάγνπλ κέζσ ησλ δηακεζνιαβεηηθψλ εξγαιείσλ πεξηζζφηε-

ξν ηδενινγηθά θνξηηζκέλν ιφγν, γηα λα ρεηξαγσγήζνπλ, λα απνπξνζαλαηνιί-

ζνπλ ή λα πξνθαιέζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπνζέηεζε θαη λα νδεγήζνπλ ζε αλάινγε 

δξάζε.  

Με ηνλ φξν  «κεηαγλψζε» αλαθεξφκαζηε γεληθά ζηελ ελεκεξφηεηα ηνπ 

αηφκνπ γηα ηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο ζθέςεο ηνπ (Berk, 2003). Ο Flavell, εη-

δηθφηεξα, απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ φξν αλαθέξεηαη ζηε γλψ-

ζε πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηηο γλσζηηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο, ηα πξντφληα ηνπο θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο, ζηελ ελεκεξφηεηα θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ δηαζέηεη ην άηνκν 

γηα ην λνπ, ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο επεμεξγάδεηαη ηε γλψζε θαη ηελ ηθα-

λφηεηά ηνπ λα εθηηκά ηηο απαηηήζεηο ηνπ γλσζηηθνχ έξγνπ∙ πεξηιακβάλεη φκσο 

ζηνλ νξηζκφ ηνπ θαη ηελ ελεξγφ παξαθνινχζεζε θαη ξχζκηζε ησλ γλσζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (Κσζηαξίδνπ-Βπθιείδε, 1997). ην ίδην πεξίπνπ πλεχκα ε 

Brown (1987), ηεο νπνίαο ην φλνκα επίζεο ζπλδέζεθε κε ηελ έξεπλα ζηε κεηα-

γλψζε, ηελ νξίδεη σο ηελ ελεκεξφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα ηε γλψζε πνπ θαηέρεη 

αιιά θαη ηνλ ελεξγεηηθφ έιεγρν θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξν-

βαίλεη, γηα λα απνθαηαζηήζεη πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ έξγνπ κε ην νπνίν εκπιέθεηαη. ηνπο νξηζκνχο 

απηνχο εληνπίδνπκε δχν ζπζηαηηθά: ην έλα, ην ζεσξεηηθφ, αλαθέξεηαη ζηε ελε-
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κεξφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα ηε γλψζε πνπ θαηέρεη (γλψζε γηα ηε γλψζε) θαη ην 

άιιν, ην εθηειεζηηθφ, κεηνπζηψλεη ηε γλψζε ζε δξάζε θαη ελεξγεηηθή θαζνδή-

γεζε ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ (γλσζηηθή απην-ξχζκηζε) (Livingston, 1997; 

Veenman et al., 2006). Δ Koriat (1994 αλαθέξεηαη ζην παληηδάθεο, 2010) 

ζηνπο παξαπάλσ πξνζδηνξηζκνχο πεξηθιείεη ξεηά θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ παξά-

γνληα, εθφζνλ νξίδεη ηε κεηαγλψζε σο κηα «λνεηηθή-ζπλαηζζεκαηηθή δηαδηθα-

ζία, ε νπνία εκπιέθεη ηε λνεηηθή επεμεξγαζία θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ 

ζρεηηθά κε ηε γλσζηαθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηηο γλσζηαθέο ηνπ δηαδηθαζίεο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο». 

Ο γξαπηφο ιφγνο δελ απαηηεί κφλν σο πξνυπφζεζε ηε κεηαγλψζε αιιά α-

πνηειεί θαη έλα κέζν αλάπηπμήο ηεο, φπσο ηνλίζηεθε απφ ηα πξψηα γλσζηαθά 

κνληέια (Flower & Hayes, 1980; Bereiter & Scardamalia, 1987; Kellogg, 1996) 

θαη αξγφηεξα απφ ηα θνηλσληoγλσζηαθά (Flower, 1994; Hayes, 1996). Ο γξα-

πηφο ιφγνο, φπσο ήδε έρεη ηνληζηεί, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εμσηεξίθεπζεο, αθη-

λεηνπνίεζεο θαη νπηηθνπνίεζεο ηεο ζθέςεο παξέρνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζην 

καζεηή – ζπγγξαθέα λα εξγαζηεί πάλσ ζηε δνκεκέλε θαη εμσηεξηθεπκέλε ηνπ 

ζθέςε θαη λα αλαδεηήζεη απνηειεζκαηηθφηεξνπο ηξφπνπο δηαηχπσζεο θαη νξ-

γάλσζήο ηεο (Μαηζαγγνχξαο, 2000), ελψ αλαγθάδεη ην ζπγγξαθέα ή αλαγλψ-

ζηε ζηε ζθφπηκε παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ γλσζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Μα-

ζεηέο κε αλαπηπγκέλεο κεηαγλσζηαθέο δεμηφηεηεο έρνληαο ζαθή επίγλσζε ηνπ 

εαπηνχ ηνπο σο ζπγγξαθέσλ/αλαγλσζηψλ θαη ηνπ έξγνπ κε ην νπνίν εκπιέθν-

ληαη είλαη ζε ζέζε λα αλαιχνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηηο επηθνηλσληαθέο πεξηζηά-

ζεηο, λα ζέηνπλ πςεινχ επηπέδνπ ζηφρνπο, λα ζρεδηάδνπλ, λα εθαξκφδνπλ, λα 

ειέγρνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ επηιέγνπλ ζε ζρέζε κε ην απν-

ηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη (παληηδάθεο 1998). 

Βπνκέλσο, ν γξαπηφο ιφγνο γίλεηαη κέζν ελφο επξχηεξνπ «κεηαγλσζηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ»: ην άηνκν γλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο γλσζηηθφ νλ θαη δηαρεηξη-

ζηή ησλ πιεξνθνξηψλ, γεγνλφο πνπ ηνπ επηηξέπεη λα: 

 Να επεμεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ πιεκκπξίδνπλ, 

λα απνθσδηθνπνηεί θαη λα θαηαλνεί ηηο ππνθξππηφκελεο ηδενινγίεο, ηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα 

 Να παξαθνινπζεί θαη λα θαηεπζχλεη ηε ζθέςε, ηηο λνεηηθέο δηαδηθαζίεο 

γηα λα θαηαλνεί θαη λα επεμεξγάδεηαη ηεn  πιεξνθνξία 

 Να θαηαλνεί πψο ζπλεξγνχλ νη πνηθίινη ζεκεησηηθνί πφξνη, πξνθεηκέλνπ 

λα πεξάζνπλ κελχκαηα   

 Να ζρεδηάδεη ηε δηθή ηνπ παξέκβαζε, κέζσ ηνπ ιφγνπ ηνπ, λα δξα ζηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα  

 Να εθαξκφδεη θαη λα αμηνινγεί ην απνηέιεζκα ηεο παξέκβαζήο ηνπ 

 Να απεπαηζζεηνπνηείηαη απφ ηα ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία ηεο πιεξνθνξίαο 

πνπ ηείλνπλ λα επηθξαηνχλ ηεο ινγηθήο.  

Με ιίγα ιφγηα: εγγξάκκαηα ππνθείκελα, ηθαλά λα ηνπνζεηνχληαη θξηηηθά 

απέλαληη ζηελ θνηλσλία ηνπο, ζηηο ηδενινγίεο ηεο θαη ζε φζνπο ηηο θαηαζθεπά-
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δνπλ θαη λα παξεκβαίλνπλ δπλακηθά ζ‘ απηήλ κέζσ ηνπ ιφγνπ ηνπο, είλαη αλά-

γθε λα έρνπλ αλαπηχμεη ηθαλφηεηεο κεηαγλσζηηθέο.  

ΏΝΣΕ ΒΠΕΛΟΓΟΤ: ΠΡΟΣΒΕΝΟΜΒΝΒ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΒ ΠΡΏΚΣΕ-

ΚΒ ΣΔ ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ ΣΟΤ ΓΡΏΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ  

ΐάζεη ησλ παξαπάλσ ε εθπαίδεπζε, εηδηθά ζε επνρέο θξίζεσλ, νθείιεη λα 

δηδάμεη ηo γξαπηφ ιφγν σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη εξγαιείν θνηλσληθνπνιηηηζκη-

θφ θαη σο κέζν αλάπηπμεο ησλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. Βηδηθφηεξα, επηβάι-

ιεηαη λα ζέζεη σο ζηφρν:  

 ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα αληηιακβάλεηαη ηε γιψζζα σο κέζν επηθνη-

λσλίαο, λα εκβαζχλεη ζηηο δνκέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο σο κέξνπο ηεο 

δσήο ηνπ∙ λα αληηιακβάλεηαη –κέζσ ηεο θξηηηθήο δηδαζθαιίαο- πψο νη ζρέ-

ζεηο εμνπζίαο αλαπαξάγνληαη απφ ηε γιψζζα αιιά θαη πψο ν ίδηνο ζα κπν-

ξέζεη κέζσ ηεο γισζζηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο λα ακθηζβεηήζεη θαη λα πα-

ξαγάγεη λέεο δηθαηφηεξεο θνηλσληθά ζρέζεηο (ιφγνο ρεηξαθέηεζεο) (Μπνπ-

ηνπινχζε, 2001). 

 ηνλ επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηε ζπγθαηαζθεπή 

ησλ λνεκάησλ ηνπ κέζσ ηεο θνηλσληθήο δηεπίδξαζεο ησλ θνηλσληθψλ ππν-

θεηκέλσλ, ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ αλαγλσζηψλ, θπξίσο κέζσ ηεο ρξήζεο 

ησλ ΣΠΒ 

 ηελ θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ λα ζηνράδνληαη, λα θξίλνπλ θαη λα αμηνιν-

γνχλ ηηο ζεζκηθά νξηνζεηεκέλεο κνξθέο ηνπ θεηκέλνπ, ηηο ζπκβάζεηο, ηνπο 

πεξηνξηζκνχο θαη θαλφλεο ηνπ θάζε είδνπο θαζψο θαη ην ζθνπφ πνπ εμππε-

ξεηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο∙ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ην θάζε είδνο ζχκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο ηνπ γηα λα επηηχρνπλ έλα ζηφρν 

ηνπο θαη γηα λα αζθνχλ παξάιιεια θξηηηθή ζην πεξηβάιινλ ηνπο. 

 ηελ αλάδεημε ηεο λνεηηθήο πνιππινθφηεηαο ηνπ ζπγγξαθη-

θνχ/αλαγλσζηηθνχ έξγνπ θαη ηελ αλάγθε δηαρείξηζή ηεο κέζσ ηεο εκπξφ-

ζεηεο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ  

 έλα πεξηβάιινλ ππνζηεξηθηηθφ πνπ ζα παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηελ θαηάι-

ιειε «ζθαισζηά» πξνθεηκέλνπ λα δνκήζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα κεηαβνχλ απφ ην επίπεδν ηνπ αξράξηνπ ζην επίπεδν 

ηνπ έκπεηξνπ αλαγλψζηε ή ζπγγξαθέα, κέζσ ηεο παξνρήο ησλ αλαγθαίσλ 

δηαδηθαζηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ, ηε δεκηνπξγία πεξηβαιιφλησλ «γλσζηηθήο 

καζεηείαο» θαη ηε ζπκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο κάζεζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. 

 Σελ θαιιηέξγεηα ησλ λέσλ γξακκαηηζκψλ, νη νπνίνη παξέρνπλ λέεο δπλα-

ηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη απαηηνχλ άιιεο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο θαη ζπγ-

γξαθήο θεηκέλσλ θαη αλάπηπμεο ησλ κεηαγλσζηαθψλ δεμηνηήησλ.  
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Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, Σκήκα Βθπαίδεπζεο θαη Ώγσγήο  

ζηε Πξνζρνιηθή Διηθία 

 

1. Δ παηδαγσγηθά αληέιεςε ησλ ΘΒΐ,  

 Ώ. Ώλδξνύζνπ 

alandr@ecd.uoa.gr 

ην ζπγθεθξηκέλν ζπκπφζην ζα παξνπζηάζνπκε  ηελ παηδαγσγηθή αληίιε-

ςε κηαο ελαιιαθηηθήο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ζην πιαίζην ηεο παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ απνηίκεζή ηεο ζηε βάζε ηεο ζπλερνχο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Πξφθεηηαη γηα ηηο Θεκαηηθέο Βξγαζηεξηαθέο ΐδν-

κάδεο (ΘΒΐ) πνπ νξγαλψλνληαη ζην ΣΒΏΠΔ απφ ην 2005, έλα κάζεκα ππν-

ρξεσηηθά επηιεγφκελν, πνπ απεπζχλεηαη ζε θνηηεηέο/θνηηήηξηεο ηνπ ηξίηνπ έ-

ηνπο νη νπνίεο/νη ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ κία απφ ηηο πξνζθεξφκε-

λεο ΘΒΐ. ηφρνο ησλ ΘΒΐ, πνπ αλαπηχζζνληαη ζε νκάδεο ησλ 35 – 45 αηφκσλ0 F

1
 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο βδνκάδαο (θάζε κέξα έλα ηξίσξν θαη ην άββαην θαη 

Κπξηαθή απφ έλα 5σξν) είλαη νη θνηηεηέο/ηξηεο λα επεμεξγαζηνχλ ζε εξγαζηή-

ξηα θαη κέζσ πνηθίισλ ελαπζκάησλ (ηαηληψλ, ζεαηξηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ 

δξψκελσλ, παηρληδηψλ ξφισλ θαη πξνζνκνίσζεο) κηα παηδαγσγηθή πξφηαζε 

(π.ρ. Αηαθνξνπνηεκέλε Παηδαγσγηθή, Αηαπνιηηηζκηθή Βθπαίδεπζε) ή  έλα ζπ-

γθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ δήηεκα (πρ. Κνηλσληθέο Ώληζφηεηεο ζηελ Βθπαίδεπ-

ζε).  

Ώθεηεξία γηα ηελ πξφηαζε κηαο ηέηνηαο κνξθήο εθπαίδεπζεο ήηαλ ε δηαπί-

ζησζε, θνηλή ζε φζνπο δηδάζθνπκε ζε παηδαγσγηθά ηκήκαηα, άξα ζε ηκήκαηα 

ησλ νπνίσλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ αλαπηχζζεηαη ζε «δηεπηζηεκνληθή» βάζε, 

φηη νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηέο καο κπνξεί λα θηάλνπλ ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν γλψζεσλ ζε επηκέξνπο ηνκείο, δπζθνιεχνληαη φκσο λα ζπλδέζνπλ απ-

ηέο ηηο γλψζεηο θαη θπξίσο λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ σο εξγαιεία θαηαλφεζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο (Cohran-Smith, 2005). πλεπψο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

ζηφρνπο ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ είλαη ε 

                                         
1 Ο αρικμόσ των φοιτθτριϊν/των που παρακολουκοφν κάκε ΘΕΒ διαμορφϊνεται ςε ςυςχζτιςθ του αρικμοφ 

των προςφερόμενων ΘΕΒ και του ςυνολικοφ αρικμοφ των φοιτθτριϊν/των του 3ου ζτουσ.  
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θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο «πνιππξηζκαηηθήο» αλάιπζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, θαίλεηαη λα παξακέλεη αλεθπιήξσηνο (Kourti & 

Androussou, 2013).  

ε έλαλ ηέηνην πξνζαλαηνιηζκφ νη ΘΒΐ επηρεηξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε δπ-

λαηφηεηα επηζηεκνληθήο αλάγλσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο απφ 

ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο σο κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο. Με απηή ηελ 

έλλνηα ππεξεηνχλ ην δηπιφ ζηφρν ελφο παλεπηζηεκηαθνχ Παηδαγσγηθνχ Σκήκα-

ηνο: ηε δηακφξθσζε επηζηεκφλσλ ζε πνηθίια γλσζηηθά πεδία ησλ επηζηεκψλ 

ηεο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο αμηνπνηνχκελεο επηηξέπνπλ ηελ δηεπηζηεκνληθή αλά-

ιπζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ 

ηελ πξνζδηνξίδνπλ, παξάιιεια κε ηελ θαιιηέξγεηα επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, 

δειαδή ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ. Μέζα απφ κηα ηέηνηα εθπαίδεπζε ζε 

δχν πεδία, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη αιιειεπηδξνχκελα, νη κειιν-

ληηθνί εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, θαηαλνψληαο θαη αλαιχνληαο ηελ 

εθπαίδεπζε ζε φιεο ηεο ηηο εθθάλζεηο, λα ζρεδηάζνπλ θαη λα απνηηκήζνπλ ηελ 

παξέκβαζή ηνπο ζην εθπαηδεηηθφ πιαίζην (Nelson & Harper, 2006).     

Σν βαζηθφ δήηεκα σζηφζν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε 

ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε, πνπ ζπλήζσο πξνζεγγίδνληαη αιιά θαη 

πξνζιακβάλνληαη αληηζεηηθά (Korthagen & Kessels, 1999). Οη ΘΒΐ απνπεηξψ-

ληαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα γέθπξα αλάκεζα ζηνπο δχν πφινπο απηνχ ηνπ ζπ-

λήζσο αληηζεηηθνχ δηπφινπ, θαζηζηψληαο ζπζηεκαηηθά νξαηέο ηηο αλαγσγέο ησλ 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζην επίπεδν ηεο πξάμεο, αιιά θαη ηηο αλακνξθσηη-

θέο θαη αλαπιαηζησηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζην ζεσξεηηθφ πεδίν κέ-

ζα απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο πξάμεο (Gordon & O‘Brien, 2007). ε κηα ηέ-

ηνηα πξννπηηθή νη ΘΒΐ φρη κφλν ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ αιιά θαη απφ ηελ ίδηα 

ηνπο ηε κνξθή, ηνλ ηξφπν δειαδή πνπ νξγαλψλνληαη θαη αλαπηχζζνληαη, ππν-

ζηεξίδνπλ έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο θαη ζηνρεχνπλ ζην 

λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο αλαγθαίεο γέθπξεο αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηε πξάμε 

(Korthagen, 2007).  

Ο ζπκππθλσκέλνο ρξφλνο κηαο πιήξνπο βδνκάδαο δεκηνπξγεί έλα καζεζη-

αθφ/παηδαγσγηθφ πιαίζην εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ησλ καζεκάησλ ζην 

παλεπηζηήκην: ελαιιαγή αλάκεζα ζε κηθξέο νκάδεο θαη νινκέιεηεο, άκεζε ε-

κπινθή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, βησκαηηθέο δηεξγαζίεο δεκηνπξγνχλ ην θίλεηξν γηα 

ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ (Dewey, 1986/1938). Οη θνηηε-

ηέο/ηξηεο δειαδή βηψλνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο βδνκάδαο κηα εληειψο δηαθνξεηηθή 

ζπλζήθε απφ απηή ησλ καδηθψλ καζεκάησλ ζην Παλεπηζηήκην. Δ πνηθηιία ησλ 

παηδαγσγηθψλ ηερληθψλ/πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, φπσο παηρλίδηα πξν-

ζνκνίσζεο, εηθαζηηθέο θαη ζεαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζηε ζπλέρεηα αλαιχ-

νληαη ζπζηεκαηηθά, δελ απνηεινχλ απιψο κέζα επεμεξγαζίαο βησκάησλ θαη 

ζηαδηαθήο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο αιιά θαη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο, πνπ κπν-

ξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο. Αηδαθηηθέο κάιη-

ζηα πξνηάζεηο ησλ νπνίσλ ηελ αμία έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη κέζα απφ ηε βησ-
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καηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο σο εθπαηδεπφκελνη/εο (Borko et al., 2007). Δ 

άκεζε εκπινθή ζηνπο ζε βησκαηηθά νιηγνκειή εξγαζηήξηα απνηειεί κηα καζε-

ζηαθή εκπεηξία πνπ αμηνινγείηαη απφ ηνπο/ηηο ίδηεο σο ―απνθαιππηηθή‖ ζηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο . 

Σν γεγνλφο επίζεο φηη ζηηο ΘΒΐ ζπλεξγάδνληαη δηδάζθνληεο απφ ην Σκή-

κα, πξνζθεθιεκέλνη απφ άιια παλεπηζηήκηα θαη εθπαηδεπηηθνί- εκςπρσηέο, α-

πνηειεί έλα αθφκε δηδαθηηθφ παξάδεηγκα (Barab et al., 2002). Οη θνηηεηέο θαη 

νη θνηηήηξηεο, σο ππνςήθηνη  εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ηεο ζπ-

λεξγαζίαο θαη ηεο αλάδεημεο ησλ πνηθίισλ θσλψλ, θαζψο θαη ηε ζεκαζία ηνπο 

γηα ηελ πνιππξηζκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ πξαγκαηεπφκαζηε. 

Έηζη δελ νηθνδνκνχλ απιψο ηε γλψζε αιιά ζε έλα κεηαγλσζηηθφ πεδίν εμνη-

θεηψλνληαη κε ηηο  κεζφδνπο νηθνδφκεζήο ηεο. 

ην ζπκπφζην ζα αλαιχζνπκε αξρηθά ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν εληάζζνληαη 

νη ΘΒΐ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηε ινγηθή πνπ δηέπεη απηή ηε ζπζρέηηζε θαη 

ηελ αλαηξνθνδνηηθή ηεο δηάζηαζε θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξνχκε 

φηη απνηεινχλ έλα ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ. ηε 

ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηνπο ηξφπνπο νξγάλσζεο ησλ ΘΒΐ, ηελ παηδαγσ-

γηθή ινγηθή ησλ ζπλεξγαζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ησλ ΘΒΐ, αιιά 

θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο βιέπνπκε ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηέο 

καο λα πξνζιακβάλνπλ ηελ ελαιιαθηηθή απηή νξγάλσζε ελφο παλεπηζηεκηαθνχ 

καζήκαηνο. Σέινο ζα αλαθεξζνχκε ζηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηνλ 

αλαζηνραζκφ ησλ δηδαζθφλησλ θαη αθνξνχλ δεηήκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπ-

ηηθψλ αιιά θαη πιαηζίσζεο θαη αλαπιαηζίσζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν. 

 

2.   ύλδεζε κε ην Πξόγξακκα πνπδώλ,  

 Ν. Ώζθνύλε 

naskouni@ecd.uoa.gr 

Ο ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο ησλ ΘΒΐ απνηππψλεη ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ 

γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ΣΒΏΠΔ. Σν θξίζηκν δήηεκα ζην νπνίν θαινχ-

ληαη λα ζπκβάινπλ είλαη ε ζχλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο, δειαδή ε ιεηηνπξγηθή 

ελεξγνπνίεζε ησλ γλψζεσλ πνπ κεηαδίδνληαη ζην πιαίζην επηκέξνπο καζεκά-

ησλ θαη  ε αμηνπνίεζή ηνπο σο εξγαιείσλ θαηαλφεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεδί-

νπ θαη εξκελείαο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζε απηφ.  

Ώπηφ πνπ γεληθά απνθαινχκε «ζχλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο», πνπ απνηειεί 

θαη ηνλ βαζηθφ ζηφρν θάζε δηαδηθαζίαο κάζεζεο, ζπλίζηαηαη ζε ζχλζεηεο δηεξγα-

ζίεο νη νπνίεο παξαπέκπνπλ θαηά θχξην ιφγν ζε δεηήκαηα κεζνδνινγίαο. ην πξφ-

γξακκα ζπνπδψλ ηνπ ΣΒΏΠΔ ε ζχλδεζε απηή επηρεηξείηαη ζε δχν δηαθξηηνχο αι-

ιά ηεκλφκελνπο άμνλεο, αθελφο ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, αθεηέξνπ ηε δηδαθηη-

θή κεζνδνινγία. Οη θνηηεηέο δειαδή ζπκκεηέρνπλ ζε δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο 
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δηαδηθαζίεο πνπ ηνπο εμνηθεηψλνπλ θαη ηνπο αζθνχλ ζηηο πξαθηηθέο ηφζν ηεο εθ-

παηδεπηηθήο έξεπλαο (καζήκαηα θαη πξαθηηθέο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο) φζν θαη 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο (ζεκηλάξηα θαη πξαθηηθέο ζηα ζρνιεία). Κνηλφ ζηφρν 

πάλησο απνηειεί ε δηακφξθσζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα δηαθξίλνπλ ην φξην κεηαμχ 

ηεο απζφξκεηεο πξφζιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο επηζηεκνληθήο «θαηα-

ζθεπήο» ηεο, θαη λα δηαηππψλνπλ εξσηήκαηα αμηνπνηψληαο ηα εξγαιεία ηεο επη-

ζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο. ε απηήλ αθξηβψο ηελ επεμεξγαζία ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο 

«θνηλήο ινγηθήο» εζηηάδνπλ νη ΘΒΐ, επηρεηξψληαο λα θέξνπλ ηνπο θνηηεηέο «αληη-

κέησπνπο» κε ηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη αληηιακβάλνληαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απν-

ζηαζηνπνίεζε πνπ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο 

(Dewey, 1938 ζην Υαηδεγεσξγίνπ, 1999: 70).  

Θα ιέγακε ινηπφλ φηη ν ζηφρνο ησλ ΘΒΐ είλαη πεξηζζφηεξν κεζνδνινγηθφο 

παξά «γλσζηηθφο», κε ηελ έλλνηα ηεο κεηάδνζεο ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ πε-

ξηερνκέλνπ. Αελ νξγαλψλνληαη γηα παξάδεηγκα κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ δηα-

θνξεηηθψλ εθδνρψλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ηελ επεμεξγαζία ηνπ ελ-

λνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο παηδαγσγηθήο ή ηελ παξνπζίαζε  

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζην ζρνιείν. Ώληίζεηα 

μεθηλψληαο απφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα (ηηο αληζφηε-

ηεο, ηελ εηεξφηεηα, ηε ζρνιηθή έληαμε φισλ ησλ παηδηψλ), ζηφρνο είλαη λα 

«δνπλ» νη θνηηήηξηεο θαη νη θνηηεηέο κέζα απφ έλα άιιν πξίζκα ηηο ζρνιηθέο 

δηαδηθαζίεο, λα θαηαλνήζνπλ φηη ν ηξφπνο πνπ βιέπνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

δελ είλαη κηα απιή αληαλάθιαζή ηεο, αιιά εκπεξηέρεη εξκελείεο πνπ θαηα-

ζθεπάδνληαη θνηλσληθά. Βπηδηψθνπκε δειαδή λα ζπγθξνπζηνχλ κε ηα δηθά ηνπο 

απηνλφεηα. Δ αλάδεημε ησλ νξίσλ, αιιά θαη ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην πξνθαλέο 

ή ην απηνλφεην θαη ηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν απνηειεί ηνλ ππξήλα απηνχ πνπ ν-

λνκάδνπκε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Γηα λα κπνξέζεη φκσο ν επηζηε-

κνληθφο ιφγνο λα ιεηηνπξγήζεη θξηηηθά, ρξεηάδεηαη λα ζπλδεζεί κε εξσηήκαηα ή 

θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο, πνπ ζπλαληνχλ δε-

ιαδή πξνζσπηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο ή δεκηνπξγνχλ θίλεηξα.  

Ώπηή ε ζχλδεζε πνιχ ζπρλά απνπζηάδεη απφ ηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαη-

δεπηηθή δηαδηθαζία. Βίλαη θνηλή δηαπίζησζε, ηδηαίηεξα ζην ρψξν ησλ θνηλσλη-

θψλ επηζηεκψλ φηη ζπρλά νη γλψζεηο πνπ απνθηνχλ νη θνηηεηέο παξακέλνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ «μέλν ζψκα» ζε ζρέζε κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, 

κνηάδνπλ δειαδή θάηη εμσγελέο, κηα ζπκπαγήο αληηθεηκεληθή «χιε», ηελ νπνία 

πξέπεη λα αλαπαξάγνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ εμεηάζεσλ. Γηα κεγάιν κέξνο ησλ 

θνηηεηψλ, αθφκε θη φηαλ θαηαλννχλ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ή ηηο ζεσξίεο, δελ 

θαίλεηαη απηή ε θαηαλφεζε λα δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά γηα ηνλ θφζκν πνπ δνπλ 

ή θάπνηεο ξσγκέο ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Οη 

γλψζεηο πνπ απνθηνχλ δελ ζπλδένληαη κε ην δηθφ ηνπο θφζκν, επνκέλσο δχζθν-

ια κπνξνχλ λα γίλνπλ ιεηηνπξγηθέο, λα επηθέξνπλ δειαδή αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

ζθέςεο ή δξάζεο (Raths, & McAninch, 1997). 

Βδψ αθξηβψο έγθεηηαη θαη ε ηδηαίηεξε ζπκβνιή ησλ ΘΒΐ. Θέηνληαο ζην 
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θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ην βίσκα θαη ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία δη-

ακνξθψλνπλ κηα παηδαγσγηθή ζπλζήθε πνπ εκπιέθεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Ώπηή ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή είλαη θαηαιπηηθή, γηαηί θηλε-

ηνπνηεί ην ελδηαθέξνλ, θαη επνκέλσο δεκηνπξγεί κηα ζεκειηψδε πξνυπφζεζε γηα 

ηε κάζεζε. Βίλαη ην θξίζηκν εθείλν ζεκείν φπνπ ε καζεζηαθή δηαδηθαζία απν-

θηά λφεκα γηα απηφλ πνπ καζαίλεη θαη παχεη λα είλαη θάηη έμσ απφ απηφλ. 

Δ παηδαγσγηθή ινγηθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ ΘΒΐ ζέηνπλ έλα επξχηεξν 

δήηεκα ζρεηηθά κε ηελ παηδαγσγηθή ηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο, ηηο κε-

ζφδνπο δειαδή κεηάδνζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, αιιά θαη ελ ηέιεη ηη ζπ-

ληζηά γλψζε ζην παλεπηζηεκηαθφ πιαίζην. Δ επηζηεκνληθή γλψζε εμ νξηζκνχ 

δηαρσξίδεηαη απφ ηελ εκπεηξηθή γλψζε, πξνθχπηεη σο πξντφλ απζηεξήο αλάιπ-

ζεο θαη ζεσξεηηθήο επεμεξγαζίαο, είλαη αθαηξεηηθή, βαζίδεηαη ζην γξαπηφ ιφγν, 

ελψ παξάιιεια ζεσξείηαη σο ε θαη‘ εμνρήλ γλψζε, κε γλψκνλα ηελ νπνία νξί-

δεηαη ηη απνηειεί θαη ηη φρη γλψζε (Κνπδέιεο, 1991). Δ παλεπηζηεκηαθή δηδα-

ζθαιία βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν, αλ φρη απνθιεηζηηθά, ζε έληππα θείκελα θαη 

ε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηαπηίδεηαη ζπρλά κε ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο απφ 

ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο. Σν δήηεκα ησλ κεζφδσλ κεηάδνζεο ηεο γλψζεο, ελψ 

είλαη θνκβηθφ γηα ηηο ρακειφηεξεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, ζπάληα ηίζεηαη γηα ην 

παλεπηζηήκην, κε εμαίξεζε ίζσο ηα παηδαγσγηθά ηκήκαηα, ιφγσ ηεο ζπλάθεηαο 

ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Μνηάδεη ζαλ ε επηζηεκνληθή γλψζε, ηνπιάρηζηνλ 

γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, λα ζπλεπάγεηαη απηφκαηα έλαλ εληαίν ηξφπν κε-

ηάδνζεο, απηφλ ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο ζην ακθηζέαηξν απφ θαζέδξαο, 

βαζηζκέλν ζηελ απζεληία ησλ θεηκέλσλ θαη θπζηθά ηνπ δηδάζθνληνο.  

πσο θάλεθε ήδε, ν ζρεδηαζκφο ησλ ΘΒΐ πηνζεηεί κηα άιιε παηδαγσγηθή 

ε νπνία εθθηλεί απφ ην βίσκα θαη ηελ εκπεηξία, ρξεζηκνπνηεί σο δηδαθηηθφ πιη-

θφ άιινπ ηχπνπ «θείκελα» θαη αμηνπνηεί ηε ζπλεξγαζία θαη ηε δπλακηθή ηεο 

νκάδαο. Μηα ηέηνηα πξαθηηθή απνζηαζεξνπνηεί ηελ αζθάιεηα πνπ δίλεη ν παξα-

δνζηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο. ε έλα θιαζηθφ κάζεκα ε πνξεία είλαη πην πξν-

βιέςηκε, ν έιεγρνο απφ ηε κεξηά ηνπ δαζθάινπ πην ηζρπξφο θαη επνκέλσο ε δη-

αδηθαζία πην ζαθήο. Μηα ζπλζήθε φκσο ζαλ απηή ησλ ΘΒΐ εκπεξηέρεη πνιιέο 

αβεβαηφηεηεο, ζπλεπάγεηαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ηη ζεκαίλεη «καζαίλσ» θαη 

«δηδάζθσ» θαη απαηηεί λέα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία θαη δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο 

ηθαλφηεηεο απφ ην δάζθαιν.    

 Βίλαη σζηφζν πξνθαλέο φηη νη ΘΒΐ δελ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηελ 

θιαζηθή παλεπηζηεκηαθή δηδαζθαιία, νχηε ηα ελαιιαθηηθά παηδαγσγηθά πιηθά 

(φπσο νη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο ή άιια έξγα ηέρλεο) ηα επηζηεκνληθά θείκε-

λα. Πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο ιφγνπο, επνκέλσο δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθά. Γηα λα είλαη φκσο απνηειεζκαηηθή ε παλεπη-

ζηεκηαθή εθπαίδεπζε, φπσο θαη θάζε εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη 

ηηο πξνυπνζέζεηο ελφο δηαιφγνπ, κηαο δηαπξαγκάηεπζεο δειαδή κεηαμχ ηεο π-

πάξρνπζαο γλψζεο θαη εκπεηξίαο ησλ θνηηεηψλ θαη ηεο λέαο γλψζεο πνπ ηνπο 

παξέρεηαη. Καη γηα λα θηηαρηεί απηή ηε γέθπξα ρξεηάδνληαη θαηάιιειεο παηδα-
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γσγηθέο πξνηάζεηο, κηα απφ ηηο νπνίεο θαίλεηαη φηη είλαη νη ΘΒΐ. 

3. ύλδεζε ζεσξέαο θαη πξΪμεο: ηξόπνη νξγΪλσζεο θαη ζπλεξγαηηθΫο πξα-

θηηθΫο ζην πιαέζην ησλ ΘΒΐ,  

 ΥαξΪ  ΚνξηΫζε- ΑαθΫξκνπ 

hdafermou@ecd.uoa.gr 

Δ δνκή ησλ ΘΒΐ πεξηέρεη θνηλά ζηνηρεία, θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο αμην-

πνηνχληαη νη αθφινπζεο πξαθηηθέο: 

παξαθνινχζεζε ηαηληψλ ή ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη αλάιπζή ηνπο,  

βησκαηηθά εξγαζηήξηα πνπ εκςπρψλνπλ εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 

θαη πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγί-

ζεσλ, 

παξαγσγηθνχ ραξαθηήξα δξαζηεξηφηεηεο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ νη θνη-

ηήηξηεο θαη νη θνηηεηέο απνηππψλνπλ νκαδηθά αληηιήςεηο, θαηαλνήζεηο, ηδέεο, 

ζπλαηζζήκαηα. 

Σν πεξηερφκελν ησλ παξαπάλσ ζπλδέεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηη-

θφ δήηεκα πνπ πξαγκαηεχεηαη θάζε ΘΒΐ θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο ζπλνιηθήο δν-

κήο πξνυπνζέηεη ζπζηεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζε κέιε ΑΒΠ θαη εθπαη-

δεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ώπηφο ν ζπλεξγαηηθφο ραξαθηήξαο αλαδεηθλχεηαη απφ ηηο πξψηεο ζπδεηήζεηο, 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην θάζε Θεκαηηθήο Ββδνκάδαο.  

Οη ηαηλίεο  θαη νη ζεαηξθέο παξαζηάζεηο, επηιεγκέλεο κε θξηηήξην φηη ζί-

γνπλ  δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε θνηλσληθέο - εθπαηδεπηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο 

απνηεινχλ ελαχζκαηα πξνβιεκαηηζκνχ θαη δηαινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο κέζα 

απφ θαηάιιεια εξσηήκαηα (Ώζθνχλε, 2012). Σν δηαινγηθφ θαη ζηνραζηηθφ απ-

ηφ πιαίζην αλάπηπμεο ησλ ΘΒΐ ελζαξξχλεη ηηο θνηηήηξηεο θαη ηνπο θνηηεηέο λα 

αξζξψζνπλ – αιιά θαη λα αλαγλσξίζνπλ – θαη‘ αξρήλ ηε δηθή ηνπο θσλή θαη 

ζπλαθφινπζα ηηο θσλέο ησλ άιισλ (McBeath, 2006). Οη θσλέο κάιηζηα απηέο 

ζπρλά αλαδεηθλχνπλ ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε εθπαηδεπηηθά θαη 

θνηλσληθά δεηήκαηα, ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα επηδηψθνπκε λα απνηειέζνπλ α-

ληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηνπο/ηηο ίδηνπο/εο θνηηεηέο/ηξηεο. 

Σα βησκαηηθά εξγαζηήξηα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο θαη επεμεξ-

γαζίαο ησλ πνηθίισλ θσλψλ θαη ησλ ζηεξεφηππσλ αληηιήςεσλ πνπ απηέο απε-

ρνχλ, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ηα εκςπρψλνπλ ππνζηεξίδνπλ ηνπο/ηηο θνηηε-

ηέο/ηξηεο ζηελ επέθηαζε απηνχ ηνπ ζηνραζηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.   

Σα βησκαηηθά εξγαζηήξηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ησλ ΘΒΐ είλαη δχν 

εηδψλ:  

εξγαζηήξηα πνπ απνζθνπνχλ λα βάινπλ ηηο θνηηήηξηεο θαη ηνπο θνηηεηέο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο θαηάζεζεο θαη επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ βησκάησλ,  
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εξγαζηήξηα πνπ θάπνηεο θνξέο ζρεδηάδνληαη καδί κε εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο, 

ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί δνπιεχνπλ κε 

ηνπο καζεηέο ηνπο, ζην πιαίζην παηδαγσγηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηε Θεκαηηθή 

Ββδνκάδα.  

Με απηφ ηνλ ηξφπν νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηέο καο δελ έρνπλ κφλν ηελ 

επθαηξία λα αλαθαιέζνπλ κλήκεο θαη λα έξζνπλ αληηκέησπνη/εο κε παγησκέλεο 

πεπνηζήζεηο ηνπο, λα ηηο αλαγλσξίζνπλ θαη λα ηηο επεμεξγαζηνχλ. Βκπιέθνληαη 

θαη ζε δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο, ζπλεξγαζίεο θαη δηεξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά ελαιιαθηηθέο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ επηηξέ-

πνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή φισλ θαη ηελ νηθνδφκεζε 

εκπινπηηζηηθνχ λνήκαηνο, κε ζηφρν λα νδεγήζνπλ ζηελ πξνζέγγηζε ηεο ζεσξί-

αο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρηθή βίσζε ηεο πξάμεο (Androussou et al., 2012). Καηά 

ηελ αλάπηπμή ηνπο νη ζπλεξγάηηδεο/ηεο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζπληνληζηηθφ – εκ-

ςπρσηηθφ ξφιν, ππνδεηθλχνληαο θαη αλαδεηθλχνληαο κε ηξφπν έκκεζν ηνλ ξφιν 

πνπ θαιείηαη λα αλαιάβεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηε ζχγρξνλε ηάμε (Ross, 2002). 

Σα βησκαηηθά εξγαζηήξηα ινηπφλ θαη γεληθφηεξα ε αμηνπνίεζε θαη ε επεμεξ-

γαζία ησλ εκπεηξηψλ, ε εξγαζία ζε νκάδεο, ε αμηνπνίεζε πνηθίισλ κέζσλ (ηαηλίεο,  

εθπαηδεπηηθφ δξάκα, παηρλίδηα ξφισλ…), νη αλνηθηέο επηθνηλσληαθέο δηαδηθαζίεο 

αλαδεηθλχνπλ δηαθνξεηηθνχο θαη πην απνηειεζκαηηθνχο δξφκνπο γηα ηε δηακφξ-

θσζε ελφο βησκαηηθνχ θαη δηεξεπλεηηθνχ πιαηζίνπ κάζεζεο (Tillema, 1997). 

ην παηδαγσγηθφ απηφ πιαίζην θαη νη ζπλεξγαζίεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο ηάμεο απνθηνχλ άιιν πεξηερφκελν θαη δηαθνξεηηθή ζηφρεπζε. Οη εθπαηδεπ-

ηηθνί απηνί κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαπηπρζεί - ζπλήζσο επί καθξφλ – ζπλεξγα-

ζίεο κε ην Παλεπηζηήκην ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα (ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, Πξφγξακκα Βθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ, εξεπ-

λεηηθά πξνγξάκκαηα), αιιά θαη άιινη πνπ έρνπλ αλαπηχμεη πξσηνπφξεο εθπαη-

δεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο ηάμεηο ηνπο,  ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε βησκαηη-

θψλ – δεκηνπξγηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη δίλνπλ δηεπξπκέλεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ 

ελεξγφ εκπινθή φισλ ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ θνηηεηξηψλ. Παξάιιεια παξνπ-

ζηάδνπλ ηηο αληίζηνηρεο δξάζεηο εληφο ζρνιείνπ θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνί-

νπο αμηνπνηνχλ ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ζηνλ ελαιιαθηηθφ απηφλ πξνζαλαηνιη-

ζκφ (Bakkenes et al., 2010). Δ ζπλεξγαζία δειαδή απηή παλεπηζηεκίνπ θαη 

ζρνιείνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλαδεηθλχεη απφ κφλε ηεο ηελ αλαηξνθνδνηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο παηδαγσγηθήο ζεσξίαο γηα ηελ θαηαλφεζε αιιά θαη βειηίσζε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. ηνηρεία ζεκαληηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ θαη  ηελ νηθνδφκεζε κηαο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο  εθπαηδεπηηθψλ 

εξεπλεηψλ ηνπ έξγνπ ηνπο (Parkinson, 2009).  

 

4. Δ πξνζΫγηζε ηεο ελαιιαθηηθάο κνξθάο νηθνδόκεζεο ηεο γλώζεο από 

ηνπο θνηηεηΫο θαη ηηο θνηηάηξηεο.  

 Μ. θπξόεξα 
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Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη θνηηήηξηεο/θνηηεηέο πξνζιακβάλνπλ ηηο ΘΒΐ 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. ηνηρεία γηα απηή ηελ πξφζιεςε πξνθχ-

πηνπλ ηφζν απφ ηα ζρφιηα θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο θάζε ΘΒΐ, απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ΘΒΐ πνπ πξαγ-

καηνπνηνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζε νκάδεο ηελ ηειεπηαία κέξα ηεο δηεμαγσ-

γήο ηνπο, αιιά θαη κέζα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψλνπλ θαη ηηο εξ-

γαζίεο πνπ θαηαζέηνπλ ζηηο νπνίεο απνηππψλνπλ ζε κνξθή εκεξνινγίνπ ηηο θα-

ηαλνήζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο, ηελ νπνία θαη απνηηκνχλ. 

Μέζα απφ φια ηα παξαπάλσ νη θνηηεηέο αλαθέξνληαη ηφζν ζηε ζπλαηζζε-

καηηθή πξφζιεςε ησλ ΘΒΐ φζν θαη ζε δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη θαηαλνήζεηο 

πνπ ζεσξνχλ φηη αλέπηπμαλ θαη νηθνδφκεζαλ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

απηέο. Σαπηφρξνλα, φια φζα κε άκεζνπο ή έκκεζνπο ηξφπνπο θαηαζέηνπλ, ζπ-

λαληάλε ην θεληξηθφ δήηεκα ηεο ζχλδεζεο ζεσξίαο θαη πξάμεο θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη/εο απηή ηε ζχλδεζε κέζα απφ ηηο ελαιιαθηη-

θέο απηέο πξνζεγγίζεηο. 

Ώξρηθά εθείλν πνπ αλαδχεηαη έληνλα είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή απνηίκεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο. Οη ΘΒΐ απνηεινχλ γηα ηηο θνηηήηξηεο/έο «κηα ζπλαξπαζηηθή θαη 

επράξηζηε εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή», «έλα κηθξφ ηαμίδη», κηα «έληνλε εκπεηξία» 

ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο «ζπγθηλήζεθαλ, ελζνπζηάζηεθαλ, δηαζθέδαζαλ, δε-

κηνχξγεζαλ, ζπλππήξμαλ θαη δέζεθαλ κεηαμχ ηνπο». Σα παξαπάλσ γηα αξθεηνχο 

απφ απηνχο/έο «αλέηξεςαλ αληηιήςεηο, πεπνηζήζεηο, πξνθαηαιήςεηο», ηνπο νδή-

γεζαλ λα δνχλε κε δηαθνξεηηθή καηηά ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ κέζα ζην πιαίζην 

κηαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ δελ είραλ μαλαδήζεη. Έηζη, παξφιν πνπ ζην 

πιαίζην πνιιψλ καζεκάησλ ζην ΣΒΏΠΔ πξνσζείηαη ε δνπιεηά ζε νκάδεο, επη-

δηψθεηαη ε ελεξγφο εκπινθή ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, ν δηάινγνο θαη ε αιιε-

ιεπίδξαζε, νη ΘΒΐ κνηάδνπλ λα απνηεινχλ έλαλ πξνλνκηαθφ ρψξν έθθξαζεο 

θαη αληαιιαγψλ, αιιά θαη εθδίπισζεο εθθξαζηηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ πηπρψλ 

ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ.   

Βθείλν πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ε αλαγσγή πνπ θάλνπλ αλάκε-

ζα ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπλζήθε πνπ νη ίδηνη/νη ίδηεο βηψλνπλ θαη ζηα ραξαθηεξη-

ζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ζπδεηηνχληαη ζε άιια καζήκαηα σο 

επηδησθφκελεο ζην πιαίζην κηαο ζχγρξνλεο αληίιεςεο γηα ηε κάζεζε. Βλψ δε-

ιαδή κέζα απφ άιια καζήκαηα επηρεηξείηαη λα πξνζεγγίζνπλ απφ ηελ νπηηθή 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έλλνηεο φπσο απηή ηεο θηλεηνπνίεζεο, ηεο εκπινθήο, ηεο 

ζπκκεηνρήο, ηεο ζεκαζίαο ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο θαη ησλ βησκάησλ 

ησλ καζεηψλ, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο δνπιεηάο ζε νκάδεο, ηεο απνδνρήο, ηεο 

αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο θ.ιπ., βξίζθνληαη ηψξα ζηε 

ζέζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, πνπ βηψλεη θαη παξάιιεια απνιακβάλεη έλα αλνηρηφ 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην.  Βθείλν δε πνπ θαίλεηαη λα ηνπο/ηηο εληππσζηάδεη ηδηαίηε-

ξα είλαη φηη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία απέθηεζαλ γλψ-
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ζεηο θαη δεμηφηεηεο κέζα απφ δηθέο ηνπο δηαδξνκέο, ζηαδηαθά θαη κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο. 

Παξάιιεια, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη βξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία ζπγθξφ-

ηεζεο ηεο δηθήο ηνπο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο σο  εθπαηδεπηηθψλ, φιε απηή 

ε εκπεηξία ιεηηνπξγεί δηηηά, θαζψο κέζα απφ φζα βηψλνπλ αιιάδνπλ ζέζεηο θαη 

νπηηθέο θαη κεηαθηλνχληαη ζπλέρεηα (Sachs, 2005). Ώπφ ηε ζέζε ηνπ καζεηή ηνπ 

ηφηε (ζρνιηθέο εκπεηξίεο), ζηε ζέζε ηνπ καζεηή ηνπ ηψξα, είηε ζην πιαίζην ηεο 

ΘΒΐ είηε κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ. Ώπφ ηε 

ζέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ησλ ζρνιηθψλ ηνπο ρξφλσλ ή/θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ έρνπλ παξαηεξήζεη ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο ζηνπο εθπαη-

δεπηηθνχο κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη ζε επηθνηλσλία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΘΒΐ, 

αιιά θαη ζηνπο ίδηνπο σο εθπαηδεηηθνχο φηαλ θαινχληαη λα ζρεδηάζνπλ έλα εθ-

παηδεπηηθφ πξφγξακκα (Darling-Hammond, 2006: 305). Ώιιά θαη ζε άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ησλ νπνίσλ ηνπο ξφινπο, ηηο πξαθηηθέο, ηηο αληηιήςεηο, ηηο 

ζθέςεηο έρνπλ αλαιχζεη είηε ζην πιαίζην ηεο ΘΒΐ είηε ζηε δηάξθεηα άιισλ κα-

ζεκάησλ.  

Μνηάδνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν νη ΘΒΐ λα απνηεινχλ έλα πεδίν αλάδπζεο 

θαη ηαπηφρξνλα ζπλάληεζεο θαη ζχλδεζεο αθνπζκάησλ, δηαβαζκάησλ θαη βησ-

κάησλ ζε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ ηελ 

επεξεάδνπλ, ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θάηη πνπ νδεγεί ζε πξνβιεκαηηζκνχο, 

ζθέςεηο αιιά θαη αλαηξνπέο. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζπρλά δειψλνπλ φηη κέζα απφ 

ηηο ΘΒΐ κπφξεζαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν λα «μαλαδηαβάζνπλ» θαη λα επεμεξ-

γαζηνχλ εθπαηδεπηηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα έξζνπλ ζε ζχγθξνπζε κε δηθέο ηνπο 

πεπνηζήζεηο, ζηεξεφηππα, πξνθαηαιήςεηο γηα πξαθηηθέο, ξφινπο θαη εθπαηδεπ-

ηηθέο αμίεο (Darling-Hammond, 2005).  

Οδεγεί φκσο απηή ε έληνλε εκπεηξία ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο 

ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε, θάηη πνπ απνηειεί ζήκεξα θεληξηθφ δήηεκα ζην ρψ-

ξν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πνπ επηδηψθεηαη πνιχ ζπζηεκαηηθά 

ζην πιαίζην ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΣΒΏΠΔ, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηε 

δηακφξθσζε κηαο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο εθπαηδεπηηθνχ εξεπλεηή πνπ α-

λαζηνράδεηαη ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε κε βάζε ηα ζεσξεηηθά εξγα-

ιεία πνπ δηαζέηεη (Day & Sachs, 2004). Πψο αληηιακβάλνληαη ηειηθά νη θνηηε-

ηέο ηα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο/πξαθηηθέο, κε ηηο νπνίεο έξρνληαη 

ζε επαθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΘΒΐ; ε πνην βαζκφ ηα ζπλδένπλ κε ηηο δηαδη-

θαζίεο κάζεζεο θαη νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο αιιά θαη κε ηηο πνιηηηζκηθέο θαη 

ηηο θνηλσληθέο παξακέηξνπο πνπ νξίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην; ε πνην βαζ-

κφ θαηαθέξλνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν ζηελ επεμεξγαζία ηεο 

εκπεηξίαο θαη ηεο θπξίαξρεο θνηλήο ινγηθήο, δεκηνπξγψληαο εξκελεπηηθά εξγα-

ιεία θαη αλακνξθψλνληαο ηα ηαπηφρξνλα κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία; Μηα 

δηαδηθαζία πνπ αιιάδεη θαη ηνπο ίδηνπο σο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο εκπιέ-

θνληάο ηνπο ζε ζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αλάγνπλ ην εξψηεκα θαη ηε ζπ-

ζηεκαηηθή επεμεξγαζία ζε βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
98 

ηεο φπνηαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Adler, 1991).      

Δ απάληεζε ζηα πξνεγνχκελα εξσηήκαηα, κε ηα δεδνκέλα πνπ δηαζέηνπ-

κε, δελ είλαη εχθνιε νχηε κία θαη κνλαδηθή. Γηαηί θάπνηνη απφ ηνπο θνηηε-

ηέο/ηξηεο θαίλνληαη λα θηλνχληαη ζην πιαίζην ηεο δηρνηνκηθήο αληίιεςεο ζεσξί-

αο θαη πξάμεο θαη αληηιακβάλνληαη ηα φζα βιέπνπλ «σο πξαθηηθνχο ηξφπνπο 

εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο», Άιινη/εο σζηφζν ζπλεηδεηνπνηνχλ κέζα απφ απηέο ηηο 

δηαδηθαζίεο φηη ν ζπλερήο ζηνραζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε βάζε ηε ζεσξία θαη 

ε ζπγθξφηεζε κηαο πξνζσπηθήο ζεσξίαο κέζα θαη απφ αλαζηνραζηηθέο δηαδη-

θαζίεο (Calderhead & Gates, 1993) είλαη απηά πνπ νδεγνχλ ζηε δηακφξθσζε 

εθπαηδεπηηθψλ ζπλζεθψλ, ζαλ απηέο ηηο νπνίεο βίσζαλ θαη κε ηηο νπνίεο ήξζαλ 

ζε επαθή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ΘΒΐ  

 

5. Ο αλαζηνραζκόο ησλ δηδαζθόλησλ,  

 ΐαζέιεο ΣζΪθνο 

vtsafos@ecd.uoa.gr 

ιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο βέβαηα απνηεινχλ αληηθείκελν ζπλερνχο επεμεξ-

γαζίαο απφ ηνπο δηδάζθνληεο  θαη ηηο δηδάζθνπζεο ζηελ πξννπηηθή ησλ αλα-

κνξθψζεσλ θαη αλαζρεδηαζκψλ απφ ρξνληά ζε ρξνληά. Ώλαηξνθνδνηηθά επίζεο 

ιεηηνπξγνχλ θαη νη αμηνινγήζεηο απφ ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ζηηο εξγαζίεο ηνπο αι-

ιά θαη νη ζηνραζηηθέο απνηηκήζεηο κεηά ην πέξαο θάζε ΘΒΐ. Με απηφλ ηνλ ηξφ-

πν νη ΘΒΐ ζπκβάιινπλ ζηνλ αλαζηνραζκφ ησλ δηδαζθφλησλ ζε πνιιά επίπεδα 

θαη κε πνιινχο ηξφπνπο. 

Ώξρηθά σο κνξθή εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο εκπιέθεη ζε ελαι-

ιαθηηθέο, πεξηζζφηεξν βησκαηηθέο, δηαδηθαζίεο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο. ε 

έλα ηέηνην βησκαηηθφ πιαίζην ζηνραζηηθήο θαη ζηαδηαθήο αλαδήηεζεο νη δηδά-

ζθνληεο/νπζεο αληηιακβάλνληαη φηη κπνξεί λα βξεη ηνλ θαηάιιειν  ρψξν λα α-

λαπηπρζεί ηφζν ε ζεσξία φζν θαη ε πξάμε ζε κηα αιιειεπηδξαζηηθή ζπζρέηηζε. 

Καη είλαη ζεκαληηθφ  φηη νη δηδάζθνληεο/νπζεο θαηαλννχλ ηφζν θαηά ηνλ ζρεδη-

αζκφ φζν θαη θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ ΘΒΐ φηη ε πξνζέγγηζε ηεο ζεσξίαο κπν-

ξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ ζηνραζηηθή βίσζε ηεο πξάμεο. Μηαο πξάμεο κάιηζηα 

κε ζπκβαηηθήο, πνπ δελ ηξνθνδνηείηαη απφ γεληθεπηηθνχ ηχπνπ ζεσξεηηθά πν-

ξίζκαηα (Anderson & Freebody, 2012). Ώληίζεηα θαζψο πξνθχπηεη δπλακηθά 

αλαπηπζζφκελε ε πξάμε αλαδεηθλχεη ηε ζεσξεηηθή ηεο βάζε επεθηείλνληάο ηελ 

παξάιιεια κέζα απφ ηε ζηνραζηηθή δηεξεχλεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηελ ζπ-

γθξνηνχλ (Allsop et al., 2007). Έλα ηέηνην παηδαγσγηθφ πιαίζην ζπκβάιιεη ζηνλ 

αλαζηνραζκφ ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

ησλ ππνινίπσλ παλεπηζηεκηαθψλ καζεκάησλ. Καη απηφ είλαη εκθαλέο θαη ζηελ 

αλακφξθσζε πνπ ζπρλά επηηειείηαη κε βάζε ελαχζκαηα πνπ δίλνληαη απφ ηηο 

ΘΒΐ.  

Δ δπλαηφηεηα επίζεο πνπ δίλεηαη ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/ηξηεο κέζα απφ ηέ-
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ηνηεο βησκαηηθέο, ζηνραζηηθέο θαη δηαινγηθέο δηαδηθαζίεο λα αξζξψζνπλ αιιά 

θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηε δηθή ηνπο θσλή βνεζά ηνπο δηδάζθνληεο/νπζεο λα ζπ-

λεηδεηνπνηήζνπλ ή θαη λα επηβεβαηψζνπλ κηα άιιε παξάκεηξν ηδηαίηεξα ζεκα-

ληηθή γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο: ηηο πξνυπάξρνπζεο αληηιήςεηο ησλ θνηηε-

ηψλ/ηξηψλ ζρεηηθά κε εθπαηδεπηηθά αιιά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα, πνιιέο απφ 

ηηο νπνίεο είλαη ζηεξενηππηθέο θαη βαζηά ξηδσκέλεο (Pajares, 1992, Richardson, 

2003). Δ αλαγλψξηζε απφ ηε κεξηά ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ ηεο ζεκαζίαο απ-

ηψλ ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη ησλ α-

γθπιψζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ, αιιά θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δπζθνιίαο κε 

ηελ νπνία απηέο νη αληηιήςεηο πξνβιεκαηνπνηνχληαη ιεηηνπξγεί αλαζηνραζηηθά 

(Jay & Johnson, 2002). Οη ζηφρνη ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ ζηνπο/ζηηο θνηηε-

ηέο/ηξηεο εξεζίζκαηα θαη θίλεηξα γηα ηελ θαηάθηεζε λέαο γλψζεο ή λα ηνπο/ηηο 

εκπιέμνπλ ζηελ πξνζέγγηζε άιισλ νπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε 

δελ επηηπγράλνληαη εχθνια. Πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο απηφ ην ζπγθξνηε-

κέλν ζψκα ησλ αληηιήςεσλ θαη επξχηεξα ηελ εθπαηδεπηηθή κλήκε ησλ θνηηε-

ηψλ/ηξηψλ, πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηεο πξνζσπηθήο εθπαηδεπηηθήο ηνπο ζεσξίαο 

(Lundenberg & Levin, 2003). Ώληηιακβάλνληαη ινηπφλ φηη απαξαίηεηε πξνυπφ-

ζεζε είλαη λα δηακνξθψζνπλ εθπαηδεπηηθά εθείλεο ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επηηξέ-

ςνπλ ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/ηξηεο λα εθθξάζνπλ πξνυπάξρνπζεο αληηιήςεηο, λα 

ηηο αλαγλσξίζνπλ θαη λα ηηο επεμεξγαζηνχλ (Zeichner, 2007).           

Δ ζπλεξγαηηθή κνξθή επίζεο πνπ πξνσζεί ε ΘΒΐ φρη κφλν ζε επίπεδν εθ-

παηδεπνκέλσλ αιιά θαη δηδαζθφλησλ/νπζψλ θαη εκςπρσηψλ/ηξηψλ δελ αλαδεη-

θλχεη κφλν έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο δηαδηθαζίαο. ΐνεζά αθφκε 

ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αμία ηεο δηππνθεηκεληθήο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο πνιππξηζκαηηθήο πξνζέγγηζεο  γηα ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ 

θαηαλφεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. Δ ζπκβνιή ησλ πνηθίισλ θσλψλ (παλε-

πηζηεκηαθνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, εθπαηδεπηηθνί ηεο πξάμεο, θαιιηηέρλεο, 

θνηηεηέο) θαη ε δηαινγηθή κνξθή αλάπηπμεο ηεο δηαδηθαζίαο ζε κηα κε ηεξαξρη-

θνχ ηχπνπ νξγάλσζε δελ ιεηηνπξγεί κφλν κνξθσηηθά γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπφκε-

λεο αιιά αλαζηνραζηηθά θαη γηα ηνπο δηδάζθνληεο/δηδάζθνπζεο: ε πξαγκαηηθφ-

ηεηα θαηαζθεπάδεηαη κέζα απφ ηηο πνηθίιεο νπηηθέο θαη ηηο αθεγεκαηηθέο πξαγ-

καηψζεηο ηνπο (Katsarou & Tsafos, 2013). Δ εθπαηδεπηηθή κάιηζηα δηαδηθαζία 

σο ζχλζεηε, πνπ νξίδεηαη απφ πνηθίιεο παξακέηξνπο, κπνξεί λα θσηηζηεί κφλν 

κέζα απφ έλα ηέηνην δηάινγν θσλψλ. Ώκθηζβεηείηαη έηζη ζεκαληηθά φρη κφλν ε 

πξσηνθαζεδξία ηεο ζεσξίαο αιιά θαη ε θπξηαξρία ηεο κηαο θσλήο σο ηεο κφλεο 

έγθπξεο. 

Δ κνξθή ηέινο πνπ έρνπλ νη εξγαζίεο πνπ παξαδίδνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο 

πνπ παξαθνινπζνχλ ηηο ΘΒΐ επηηξέπνπλ ζηνπο/ζηηο δηδάζθνληεο/νπζεο κηα ζπ-

λνιηθή απνηίκεζε φρη κφλν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ησλ 

ΘΒΐ αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη ίδηνη/εο πξνζεγγίδνπλ ηε δηαδηθαζία. 

Σα εκεξνιφγηα, πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο ΘΒΐ θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ νη θνη-

ηεηέο/ηξηεο, ε ζπζρέηηζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε ζεσξεηηθά θείκελα θαη ε επεμεξ-

γαζία ηνπο δίλνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο θαη παξέρνπλ πνιιά ζηνηρεία ζηνπο/ζηηο 
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δηδάζθνληεο/νπζεο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη θνηηε-

ηέο εκπιέθνληαη ζηελ ελαιιαθηηθή απηή πξαθηηθή εθπαίδεπζήο ηνπο, ηα νθέιε 

πνπ απνθνκίδνπλ αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ. Ώληηιακβάλνληαη φ-

κσο έκκεζα θαη ηε δηθή ηνπο νπηηθή απέλαληη ζηε γλψζε, ηνπο ηξφπνπο θαηά-

θηεζήο ηεο θαη ηηο κνξθέο δηδαζθαιίαο πνπ αμηνπνηνχλ, ζηνηρεία ζεκαληηθά γηα 

έλαλ ζπλνιηθφ ζηνραζκφ, πνπ αθνξά επξχηεξα ηελ παξέκβαζή ηνπο  ζηελ εθ-

παίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο φηη νη ΘΒΐ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ γηα ηνπο δηδά-

ζθνληεο έλα εξγαζηήξην έξεπλαο θαη ζηνραζκνχ, πνπ παξέρεη ζηνηρεία ζεκα-

ληηθά γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα νξγαλσζεί ε εθπαίδεπζε ησλ 

θνηηεηψλ θαη ησλ θνηηεηξηψλ καο ζε έλα ελαιιαθηηθφ βησκαηηθφ θαη ζηνραζηη-

θφ πιαίζην.     

Άιισζηε ζην ζπκπφζην απηφ νη 5 δηδάζθνληεο/νπζεο ηνπ ΣΒΏΠΔ  νξγα-

λψλνπκε 3 δηαθνξεηηθέο ΘΒΐ (Αηαπνιηηηζκηθή Βθπαίδεπζε, Ώ. Ώλδξνχζνπ – 

Κνηλσληθέο Ώληζφηεηεο θαη Βθπαίδεπζε, Ν. Ώζθνχλε- Αηαθνξνπνηεκέλε Παη-

δαγσγηθή, Υ.Κνξηέζε- Ααθέξκνπ, Μ.  θπξφεξα, ΐ. Σζάθνο) αιιά ζπκκεηέ-

ρνπκε θαη ζηηο ΘΒΐ ησλ ππνινίπσλ. Ώπνηειεί γηα καο κηα επθαηξία λα ιεηηνπξ-

γήζνπκε σο θξηηηθνί θίινη θαη λα εληζρχζνπκε ηε δηεπηζηεκνληθή καηηά ζηα ζέ-

καηα πνπ πξαγκαηεχεηαη θάζε ΘΒΐ.  Ο ρψξνο ησλ ΘΒΐ δηακνξθψλεη κηα θνη-

λφηεηα καζεηείαο θαη πξαθηηθήο (Anderson & Freebody, 2012), πνπ εληζρχεη ηηο 

δπλαηφηεηεο επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο δηδάζθνληεο 

θαη δηδάζθνπζεο λα δηαζηαπξψλνπλ ηηο καηηέο ηνπο θαη λα αλακνξθψλνπλ ηηο 

πξαθηηθέο ηνπο. 
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Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ηα Μαζε-

καηηθά είλαη έλα πνιπζχλζεην δήηεκα, εηδηθά φηαλ απηά απεπζχλνληαη ζηα παη-

δηά θα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο (Νεπηαγσγείν, Ώ‘ & 

ΐ‘ Αεκνηηθνχ). ηε δηαδηθαζία απηή εκπιέθνληαη νη εθάζηνηε επηθξαηνχζεο 

ζεσξήζεηο: 

γηα ηηο ηθαλφηεηεο κάζεζεο ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο 

γηα ηα Μαζεκαηηθά 

γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ην ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζηελ ηάμε  

Δ εμέιημε ησλ ζεσξήζεσλ απηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνιφγεζε θαη 

ηνλ αλαζηνραζκφ γηα ηα ήδε εθαξκνζκέλα Πξνγξάκκαηα αληαλαθιάηαη ζηε 

ζπλερή αλα-νξγάλσζε θαη αλαζεψξεζε ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ηελ 

πξψηε ζρνιηθή ειηθία ζηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (NCTM, 2006, Perry & 

Dockett, 2013) 

Ώλαζεσξήζεηο φπσο, - απφ ηελ αληίιεςε γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επη-

βάιιεη ε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο ζηελ αλάδπζε ηεο 

γλσζηηθήο πξφθιεζεο σο βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ 

(Diezmann et als 2001, Kaldrimidou, 2002), απφ ηε δνκηθή αληίιεςε ησλ Μα-

ζεκαηηθψλ ζηελ πηνζέηεζε ηεο ζρεζηαθήο ελλνηνινγηθήο νξγάλσζεο ηνπο 

(Sarama & Clements, 2009, Steinbring, 2005), απφ ηελ αληίιεςε ηεο θπξηαξρίαο 

ηεο δηαδηθαζηηθήο κάζεζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε απηήλ ησλ Μαζεκαηηθψλ σο 

έλα θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ πξντφλ (Lerman, 2006), απφ ηελ αηνκηθή θαηάθηεζε 

ηεο γλψζεο ζε απηήλ φηη ε καζεκαηηθή γλψζε πξνέξρεηαη κέζα απφ ηελ θνηλσ-

ληθή δηαπξαγκάηεπζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηαο 

κέζα ζηελ ηάμε (Yachel & Cobb, 1996), απφ ηελ αληίιεςε φηη ε γλψζε ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ απνηειείηαη απφ ηε γλψζε ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηελ παηδαγσγηθή 

γλψζε  ζε απηήλ ηεο εληαίαο γλψζεο καζεκαηηθψλ γηα δηδαζθαιία (Ball et als, 

2008), απφ ηελ αληίιεςε φηη ν εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη ζε απηή ηνπ εθπαηδεπηη-

θνχ σο δηαρεηξηζηή ηεο καζεκαηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ γίλεηαη ζηελ ηάμε, - 
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αληαλαθιψληαη ζηελ νξγάλσζε ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ηα Μαζεκα-

ηηθά πνπ ζρεδηάδνληαη ζηηο κέξεο καο (Kaldrimidou et als, 2011, 2010). 

Σα παξαπάλσ ζέκαηα ζα απνηειέζνπλ ηνλ ππξήλα ησλ δεηεκάησλ πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ θαη ζα ζπδεηεζνχλ ζην πκπφζην κε έκθαζε ζην λέν Πξφγξακ-

κα πνπδψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά ζηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία θαη ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζηελ ηάμε 
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ηελ αξρή ηεο ρηιηεηίαο εθδφζεθε έλαο ηφκνο (National Research Council, 

2000) ζηνλ νπνίν ζπζηεκαηηθνπνηνχληαη επξήκαηα απφ ρψξν ηεο γλσζηαθήο ε-

πηζηήκεο πνπ έρνπλ επεξεάζεη ηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπκε ηε γλσζηηθή αλάπηπμε, 

ηε κάζεζε θαη, επνκέλσο, ηελ εθπαίδεπζε. Καζφινπ ηπραία, έλα θεθάιαην αθη-

εξψλεηαη ζηε λφεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ, κε ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηε καζεκα-

ηηθή ηνπο ζθέςε.  

Πνιιά έρνπλ αιιάμεη απφ ηελ επνρή πνπ ηα κηθξά παηδηά ζεσξνχληαλ «ά-

δεηα δνρεία», αιιά πνιιά επίζεο έρνπλ αιιάμεη απφ ηελ Πηαδεηηαλή επνρή, φηαλ 

επηθξαηνχζε ε αληίιεςε φηη ην ζηάδην γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ ζέηεη 

ηζρπξνχο πεξηνξηζκνχο ζηα καζεκαηηθά λνήκαηα πνπ κπνξεί λα θαηαθηήζεη. 

ήκεξα γλσξίδνπκε φηη, ππφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζεγγίζνπλ καζεκαηηθέο ηδέεο ζε πνιχ κηθξφηεξεο ειηθίεο, απφ απηέο πνπ 

πξνέβιεπε ε ζεσξία ηνπ Piaget. Σαπηφρξνλα, εξεπλεηέο ζην ρψξν ηεο πξψηεο 

ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο επηρεηξνχλ ηε ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ λέσλ απηψλ 

εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ιεπηνκε-

ξή αλάιπζε ηνπ καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε ζπλάξηεζε κε κνληέια γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη θαη καζαίλνπλ ηα παηδηά ζε θάζε άμνλα πεξηερνκέλνπ 

(π.ρ., Clements & Sarama, 2013).  

Οη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηεο καζεκαηη-

θήο ζθέςεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ αληαλαθιψληαη θαη ζηα πηινηηθά Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά ζηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία. Ώπηφ δηαθαίλεηαη ζηε 

δνκή ηνπο, αιιά θαη ζηηο αιιαγέο ζην πεξηερφκελν (π.ρ. ε εηζαγσγή ηνπ άμνλα 

Ώλάπηπμε ηεο Ώιγεβξηθήο θέςεο ήδε απφ ην Νεπηαγσγείν), θαζψο θαη ζε επη-

κέξνπο ζηφρνπο ησλ παξαδνζηαθψλ αμφλσλ (π.ρ. ε άκεζε αλαγλψξηζε ηνπ πιή-

ζνπο σο ζηφρνο ζηνλ άμνλα Ώξηζκνί θαη Πξάμεηο ζην Νεπηαγσγείν, ηελ Ώ΄ θαη 

ηε ΐ  ́Αεκνηηθνχ). 

Θα επηρεηξήζσ ηελ αλίρλεπζε θαη θαηαγξαθή ηέηνησλ αιιαγψλ, ζέηνληαο 

ηαπηφρξνλα νξηζκέλα εξσηήκαηα πνπ ζεσξψ ζεκαληηθά, ηφζν απφ ηελ πιεπξά 

ηεο κάζεζεο (π.ρ., πψο ιακβάλεηαη ππφςε ε άηππε γλψζε ησλ παηδηψλ θαη η-

δηαίηεξα ν πεξηνξηζηηθφο ηεο ξφινο ζηελ πεξαηηέξσ κάζεζε;), φζν θαη απφ ηελ 

πιεπξά ηεο δηδαθηηθήο εθαξκνγήο (π.ρ. ηη είδνπο ππνζηήξημε ρξεηάδνληαη νη εθ-

παηδεπηηθνί, ψζηε λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα κπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ζηελ 

ηάμε ηα λέα δεδνκέλα ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ;)    
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Οη αληηιήςεηο γηα ηε θχζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ έρνπλ αληίθηππν ηφ-

ζν ζην ζρεδηαζκφ φζν θαη ηελ εθαξκνγή ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ηα 

Μαζεκαηηθά (Artigue, 1998). 

Οη πνιιαπιέο φςεηο κηαο καζεκαηηθήο έλλνηαο, φπσο θαη νη δηαθνξεηηθέο 

επηζηεκνινγηθέο θαη θηινζνθηθέο ζεσξήζεηο γηα ηα Μαζεκαηηθά έρνπλ δψζεη 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο αλάπηπμεο ηνπ λνήκαηφο ηνπο ηφζν κέζα απφ 

ηελ νξγάλσζε πεξηερνκέλνπ ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, φζν θαη κέζα απφ 

ηελ πξνηεηλφκελε εθαξκνγή ζηελ ηάμε. 

Οη δηαθνξεηηθέο επηζηεκνινγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο 

νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ζεσξήζεηο γηα ηε κάζεζή ηνπο θαη θαη‘ επέθηαζε ζε 

δηαθνξεηηθέο ζεσξήζεηο γηα ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη γηα ηε δηδαζθαιία 

(Lerman & Sierpinska, 1996, Κaldrimidou & Tzekaki, 2005).  Δ δνκηθή επηζηε-

κνινγηθή γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Μαζεκαηηθψλ απνηέιεζε 

ηελ ππνθείκελε ζεψξεζε ηφζν γηα ηελ πηαδεηηαλή αληίιεςε γηα ηε ζηαδηαθή 

αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, φζν θαη γηα ηε δνκή θαη νξγάλσζεο ηεο 

πξνζέγγηζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην πξψην Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα γηα ην Νε-

πηαγσγείν (ΏΠΠΏ, 1989). 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε επνηθνδνκηζηηθή πξνζέγγηζε ζπλππάξρεη κε ηελ 

θνηλσληθή-πνιηηηζκηθή (socio-cultural) ζεψξεζε, πνπ ζεσξεί φηη ε καζεκαηηθή 

γλψζε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο πνιηηηζηηθήο ελζσκάησζεο ζε κηα 

δεδνκέλε θνπιηνχξα  (Lerman & Sierpinska, 1996), κε ηελ αιιειεπηδξαζηηθή 

(interactionism) πξνζέγγηζε, φπνπ ε αηνκηθή θαηαζθεπή ηνπ καζεκαηηθνχ λνή-

καηνο γίλεηαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ηελ (καζεκαηηθή) θνπιηνχξα ηεο ηάμεο ζηε 

δηακφξθσζε ηεο νπνίαο ζπκκεηέρεη ην άηνκν (Steinbring, 2006) θαη ηε ζεσξία 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο, φπνπ ε έκθαζε δίλεηαη ζηε δξάζε ηνπ αηφκνπ ζηηο (καζε-

καηηθέο) θαηαζηάζεηο φπνπ απηφ εκπιέθεηαη ζε ζρέζε κε ηε (καζεκαηηθή) 

θνπιηνχξα (Boaler 2002, Nunez 2009, Roth &Thom 2009). 

ην Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ, ινηπφλ, θπξηαξρεί ε αληίιεςε φηη ην λφεκα 

κηαο καζεκαηηθήο έλλνηαο αλαπηχζζεηαη δηακέζνπ κηαο ζπλερνχο πνξείαο επε-

μεξγαζίαο κέζα ζ΄ έλα ζρεζηαθφ πιαίζην κε ηηο άιιεο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη 

ηηο δηεξγαζίεο θαη θαηαζηάζεηο φπνπ απηέο εκπιέθνληαη: είλαη δειαδή  κηα ζπ-

λερήο ηξνρηά αλάπηπμεο (Clements & Sarama 2004, 2014) απφ ηελ πην κηθξή 

ειηθία κέρξη ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ, γηα λα κελ πνχκε κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο. 
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Με βάζε απηή ηελ πξσηαξρηθή ζεψξεζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηαπηφρξνλα 

κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, νξγαλψζεθε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ζε ε-

ληαίνπο θχθινπο θαη ιακβάλνληαο ππ ‘φςηλ ην ζπλνιηθφ πεξηερφκελν απφ ην 

Νεπηαγσγείν κέρξη ηνπιάρηζηνλ ην ηέινο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. 

ηελ παξνπζίαζε ζα δνζνχλ παξαδείγκαηα αλάπηπμεο καζεκαηηθψλ ελ-

λνηψλ φπσο ζρεδηάζηεθαλ θαη φπσο ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ. Π.ρ. ε έλ-

λνηα ηεο ζπλάξηεζεο πνπ ζπλήζσο έκπαηλε ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ζην 

Γπκλάζην, ζην Νέν Πξφγξακκα  εηζάγεηαη απφ ηνλ πξψην θχθιν (Νεπηαγσγείν, 

Ώ‘ θαη ΐ‘ Αεκνηηθνχ) κέζα απφ πξνζεγγίζεηο ζρεζηαθψλ κεηαβνιψλ θαη αλά-

δεημεο θαλνληθνηήησλ, ρσξίο βέβαηα λα αλαθέξεηαη ε ηππηθή νλνκαηνινγία θαη 

ν καζεκαηηθφο νξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

 

ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΏ 

ΏΠΠΏ (Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο), Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχ-

ην, ΦΒΚ 208/26-9-1989, ηρ Ώ 

Artigue, M. (1998). Research in mathematics education through the eyes of 

mathematicians. In A. Sierpinska & J. Kilpatrick (Eds), Mathematics Educa-

tion as a Research Domain: A Search for Identity (pp. 477-489). Kluwer Ac-

ademic Publishers: Great Britain. 

Boaler, J. (2002). Exploring the Nature of Mathematical Activity: Using Theory, 

Research and ‗Working Hypotheses‘ to broaden conceptions of Mathematics 

Knowing. Educational Studies in Mathematics, 51, 3-21. 

Clements, D. H., & Sarama, J. (2004). Learning trajectories in mathematics edu-

cation. Mathematical thinking and learning, 6(2), 81-89. 

Clements, D. H., & Sarama, J. (2014). Learning and teaching early math: The 

learning trajectories approach. Routledge. 

Κaldrimidou, M., & Tzekaki, M. (2005). Theoretical issues in research of math-

ematics education: some considerations. In M. Bosch (Βd), Proceedings of 

CERME 4. (1244-1253) University of Barcelona:Spain. 

Lerman, S. & Sierpinska, A. (1996). Epistemologies of Mathematics and of 

Mathematics Education. In A. Bishop, K. Clements, C. Keitel, J. Kilpatrick & 

C. Laborde (Eds.), International Handbook of Mathematics Education (pp. 

827-876). Kluwer Academic Publishers: Dordrecht. 

Nunez, I. (2009). Activity Theory and the Utilization of the Activity System ac-

cording to the Mathematics Educators Community. Educate-Special Issue, 

December 2009,  7-20. 

 

 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
110 

Roth, W-M., Thom, J. S. (2009). Bodily experience and mathematical concep-

tios: from classical views to a phenomenological reconceptualization. Educa-

tional Studies in Mathematics, 70, 175-189. 

Steinbring, H. (2006). What makes a sign a mathematical sign?—An epistemo-

logical perspective on mathematical interaction. Educational Studies in Math-

ematics, 61(1/2), 133–162. 

 

  



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
111 

ΏΛΛΏΓΔ ΣΔ ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ ΣΧΝ ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΧΝ ΣΔΝ ΠΡΟ-

ΥΟΛΕΚΔ ΚΏΕ ΠΡΧΣΔ ΥΟΛΕΚΔ 

ΜαξηΪλλα ΣδεθΪθε
 

Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

tzekaki@auth.gr 

 

Δ εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ επηδηψθεη κηα εθπαίδεπζε 

πνπ ζα επηηξέπεη ηελ νπζηαζηηθή καζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (Π, 

2011). Σν πεξηερφκελν θαη νη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ εηζαρζεί γηα ηνλ 

Ώ‘ θαη ΐ‘ θχθιν ζπνπδψλ ζηα Μαζεκαηηθά, εθηφο απφ ην λα αληηζηνηρνχλ κε ηα 

ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα, δνθηκάδνπλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο ρσξίο πξνζαλαην-

ιηζκφ γηα ηηο κηθξέο ειηθίεο ή ηηο ηππηθέο γηα ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο δξάζεηο, 

κε πξνθιεηηθέο θαη ελδηαθέξνπζεο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Sarama & 

Clements, 2009; Tzekaki, 2014). Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη απαξαίηεην λα δνθη-

κάζεη ν εθπαηδεπηηθφο λα θαηαλνήζεη ην Π θαη ηελ ζηαδηαθή αλάπηπμε ησλ 

ελλνηψλ πνπ εηζάγεη θαη λα δνθηκάζεη λα δηαξζξψζεη κηα δηδαζθαιία πνπ λα ε-

πηδηψθεη ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε λνεκάησλ απνθεχγνληαο ηελ απιή ρξήζε ηνπ 

(ρσξίο ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζπγθεθξηκέλε δηαδνρή) ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

Γηα πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο ην ‗καζαίλσ καζεκαηηθά‘ ζεκαίλεη εμεγψ ζηα 

παηδηά θάπνηεο ‗καζεκαηηθέο‘ θαηαζηάζεηο. χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή α-

ληίιεςε γηα ηε δηδαζθαιία, ζε θάζε κάζεκα, ν εθπαηδεπηηθφο έρεη λα ‗δηδάμεη‘ 

θάηη ζπγθεθξηκέλν ζηνπο καζεηέο ηνπ, θαηά ζπλέπεηα δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο 

λα θάλνπλ θάηη, βάδεη εξσηήζεηο, δεηάεη θάπνηα απνηειέζκαηα,  θαη ειέγρεη ν 

ίδηνο αλ είλαη ηα απνηειέζκαηα απηά είλαη ζσζηά ή φρη (Brouseau, 1997). Με 

ηνλ ηξφπν απηφ κνηάδεη λα δερφκαζηε φηη ηα παηδηά καζαίλνπλ Μαζεκαηηθά φ-

ηαλ είηε εκπιέθνληαη ζε άηππεο καζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, είηε αζρνινχληαη κε 

καζεκαηηθά αληηθείκελα, ζρήκαηα θαη αξηζκνχο, θιπ. Εζρχεη φκσο απηφ; 

χκθσλα κε ηηο αλαπηπμηαθέο ζεσξίεο πνπ αλαθέξνληαη πξνεγνχκελα  απφ 

ηε ΐακβαθνχζε, Ξ. γηα ηελ ζηήξημε ζηελ πξνεγνχκελε θαη άηππε γλψζε ησλ 

καζεηψλ θαη ηελ θαηαζθεπή λέσλ λνεκάησλ θαη ηηο αληίζηνηρεο δηδαθηηθέο πξν-

ηάζεηο πνπ αλαθέξεη ε Καιδξπκίδνπ, Μ. γηα αηνκηθή θαη ζπιινγηθή δξαζηεξην-

πνίεζε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλάιπζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ,  ε κάζεζε 

ησλ Mαζεκαηηθψλ νδεγείηαη ζε έλα λέν πξνζαλαηνιηζκφ (Newton, & 

Alexander, 2013).  

Σα ζηνηρεία απηά νδεγνχλ ζε βαζηθέο αιιαγέο ζηελ ηάμε ησλ Μαζεκαηη-

θψλ πνπ εκθαλίδνληαη θαη ζηε δνκή θαη ζην πεξηερφκελν ηνπ λένπ πξνγξάκκα-

ηνο ζπνπδψλ. Οη αιιαγέο απηέο αθνξνχλ: 

- Σα πξνηεηλφκελα καζεκαηηθά έξγα (δξαζηεξηφηεηεο, δξάζεηο, θαη πεξηε-

ρφκελν ελαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ) 
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- Σα δηδαθηηθά κέζα θαη πιηθά (πιηθά, εμνπιηζκνί, νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ, 

θιπ). 

- Σε δηδαθηηθή πξαθηηθή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο (δάζθαινη, 

καζεηέο, αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία). 

- Σν ίδην ην θιίκα ηεο ηάμεο (πιαίζην, ξφινη, πξνζαλαηνιηζκφο). 

Γηα ην θαζέλα απφ ηα ζηνηρεία απηά ζα εμεγεζνχλ νη δηαζηάζεηο ηνπο, ζα 

παξνπζηαζηνχλ πξνηάζεηο απφ ην λέν Π θαη ζα δνζνχλ ζρεηηθά παξαδείγκαηα.  
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ηα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ έρεη εηζαρζεί ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε 

ζρνιηθή ειηθία ε ζεκαηηθή πεξηνρή ησλ ζηνραζηηθψλ καζεκαηηθψλ. Δ εηζαγσγή 

απηή ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε εξκελεία θαη ε θξηηηθή αμηνιφγεζε πιε-

ξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ηελ πξφβιεςε θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ θάησ απφ αβέβαηεο ζπλζήθεο απνηειεί βαζηθή δεμηφηεηα ηνπ καζε-

ηή-κειινληηθνχ πνιίηε ηνπ 21νπ αηψλα ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Δ ελαζρφιεζε 

κε ηα ζηνραζηηθά καζεκαηηθά απφ ηηο κηθξέο ειηθίεο επηηξέπεη ηε ζηαδηαθή α-

λάπηπμε ηεο ζηνραζηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ θαη κπνξεί λα εμαζθαιίζεη κία 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζηνραζηηθψλ ελλνηψλ ζηελ πνξεία ηεο καζεκαηηθήο 

ηνπο εθπαίδεπζεο (Π, 2011). χκθσλα κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ε απφθηε-

ζε εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ ζηα ζηνραζηηθά καζεκαηηθά κπνξεί λα μεθηλήζεη 

κέζα απφ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία (βι. ελδεη-

θηηθά Byrnes & Bellin, 1991; Kafoussi, 2004; Skoumpourdi et al., 2009).  

Σα ζηνραζηηθά καζεκαηηθά πεξηιακβάλνπλ ηε ηαηηζηηθή θαη ηηο Πηζαλφ-

ηεηεο. Με βάζε ην λέν Π ζηηο κηθξέο ειηθίεο (Ώ θχθινο, 2011) νη πξνηεηλφκε-

λνη καζεζηαθνί ζηφρνη είλαη νη αθφινπζνη: 

ηαηηζηηθή 

-Θέηνπλ εξσηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ κε δεδνκέλα (θαηεγνξηθά, δη-

αθξηηά πνζνηηθά) 

-πιιέγνπλ δεδνκέλα κέζσ κηθξψλ εξεπλψλ θαη ηα νξγαλψλνπλ 

-Ώλαπαξηζηνχλ δεδνκέλα θαη θάλνπλ κεηαηξνπέο απφ κία κνξθή αλαπαξάζηαζεο 

δεδνκέλσλ ζε κία άιιε (εηθνλνγξάκκαηα, ξαβδνγξάκκαηα, ζεκεηνγξάκκαηα) 

-Αηαβάδνπλ, ζπγθξίλνπλ πιεξνθνξίεο ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο 

δεδνκέλσλ θαη εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα 

Πηζαλφηεηεο 

- Πεξηγξάθνπλ έλα γεγνλφο σο βέβαην, πηζαλφ, απίζαλν, αδχλαην 

-Πεξηγξάθνπλ φια ηα δπλαηά απνηειέζκαηα (δεηγκαηηθφο ρψξνο) ζε απιά πεη-

ξάκαηα ηχρεο  

-Υαξαθηεξίδνπλ έλα παηρλίδη ηχρεο σο δίθαην-άδηθν 

-πγθξίλνπλ ελδερφκελα σο πξνο ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπο (ιηγφηεξν πη-

ζαλφ, πεξηζζφηεξν πηζαλφ,  ηζνπίζαλν) 
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ην λέν Π παξνπζηάδνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ 

ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ ελφηεηα ηεο ηαηηζηη-

θήο είλαη ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηηθφο λα εκπιέμεη ηα παηδηά ζηελ πξαγκαηνπνί-

εζε κηαο κηθξήο έξεπλαο ζηελ ηάμε ηνπο κε βάζε  έλα εξψηεκα πνπ πξνθαιεί 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο (π.ρ. «Πνηα είλαη ηα αγαπεκέλα ρξψκαηα ησλ παηδηψλ ηεο 

ηάμεο καο;») δίλνληάο ηνπο έηζη επθαηξίεο γηα ηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ πνπ α-

λαδεηθλχνπλ ην ξφιν ηεο ηαηηζηηθήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Βπίζεο, ζηελ ελφ-

ηεηα ησλ πηζαλνηήησλ βαζηθή επηδίσμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ε κεηάβαζε ηεο 

πηζαλνινγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ απφ έλα ππνθεηκεληθφ ζε έλα πνζνηηθφ 

ηξφπν ζθέςεο. Γηα παξάδεηγκα,  κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε φηη νη αξρηθέο απα-

ληήζεηο ησλ λεπίσλ ζηελ πξφβιεςε απνηειέζκαηνο θαηά ηελ ξίςε ελφο δαξηνχ 

ζα ζηεξηρζνχλ ζε ππνθεηκεληθέο θξίζεηο. Σα παηδηά κπνξεί λα απαληήζνπλ φηη ν 

κφλνο αξηζκφο πνπ ζα πξνθχςεη θαηά ηε ξίςε ηνπ δαξηνχ είλαη ην 6, δηφηη είλαη 

ν ηπρεξφο ηνπο αξηζκφο ή γηαηί είλαη ν πην κεγάινο. Δ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζηηο πηζαλφηεηεο απνζθνπεί λα κπνξνχλ ηα κηθξά παη-

δηά λα ππεξβνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο επηζπκίεο ή θξίζεηο θαη λα πξνβαίλνπλ ζε 

κηα πιήξε θαηαγξαθή φισλ ησλ δπλαηψλ απνηειεζκάησλ ζε έλα πείξακα ηχρεο 

ή λα πξνβιέπνπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν πηζαλά γεγνλφηα ζηεξηδφκελα ζε ά-

ηππεο πνζνηηθέο θξίζεηο (Jones et al., 1997). 

Χζηφζν, κηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαζίζηαηαη πξφζθνξε αλ έρνπκε 

πξνβιέςεη πψο ζα ζπκκεηέρνπλ ηα παηδηά ζε απηή, δειαδή πνηεο δξάζεηο ηνπο 

κπνξνχλ λα ηα βνεζήζνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ καζεζηαθνχ ζηφρνπ πνπ έρεη ηε-

ζεί. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα ν ζρεδηαζκφο ηεο δηδαθηηθήο δηαρείξηζεο κηαο ζην-

ραζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν. Εδηαί-

ηεξα ζεκαληηθή ζέζε ζην ζρεδηαζκφ απηφ έρεη ε δηαηχπσζε απφ ηνλ εθπαηδεπ-

ηηθφ θαηάιιεισλ εξσηεκάησλ πνπ πξνθαινχλ ηε δξάζε ησλ καζεηψλ θαη εμα-

ζθαιίδνπλ ηελ εμέιημε ηεο ζηνραζηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. ηελ εηζήγεζε 

ζα παξνπζηαζηνχλ παξαδείγκαηα δηδαθηηθήο δηαρείξηζεο ζηαηηζηηθψλ θαη πηζα-

λνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε ηάμεηο κε ζθν-

πφ ηε ζπδήηεζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ ζέηνπκε ζηα παηδηά θαη ησλ πηζαλψλ α-

παληήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ. 
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ην πιαίζην ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε ζρνιηθή κνλάδα ηεο Θξάθεο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκ-

κεηείραλ επηρείξεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ θιαζκαηηθνχ αξηζκνχ 

ζην ζχλνιν ησλ ηάμεσλ θαη νξγάλσζαλ καζήκαηα, ηα νπνία εζηηάζηεθαλ ζηελ 

ππθλφηεηα ηνπ ζπλφινπ, ζηηο θιάζεηο ηζνδπλακίαο, ζηε ζχγθξηζε θιαζκαηηθψλ 

αξηζκψλ θαη ζηηο πξάμεηο κε θιαζκαηηθνχο αξηζκνχο (van de Walle, 2005).   

Οη εθπαηδεπηηθνί, ιεηηνπξγψληαο ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο-δξάζεο θαη αμη-

νπνηψληαο ηερληθέο ηεο πξνζέγγηζεο Lesson study, ζπλεξγάζηεθαλ κεηαμχ ηνπο, 

θαζψο θαη κε εξεπλεηέο ηνπ πεδίνπ ηεο Αηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ γηα λα 

νξγαλψζνπλ ηα καζήκαηά ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο κα-

ζεκαηηθήο έλλνηαο πνπ είρε επηιεγεί γηα λα κειεηεζεί θαη λα ―δηδαρζεί‖ ζε ζπλ-

ζήθεο πξαγκαηηθήο ηάμεο. Οη εθπαηδεπηηθνί, ζε απηφ ην πιαίζην, επαλεμέηαδαλ 

ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο θαη ηα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, δίδαζθαλ 

θαη παξαηεξνχζαλ ην κάζεκα θαη ηνπο καζεηέο (έλα κέινο ηεο νκάδαο δίδαζθε 

θαη νη ππφινηπνη παξαηεξνχζαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία παξαηήξεζεο 

πνπ είραλ πξναπνθαζηζηεί), ελψ σο νκάδα νξγάλσλαλ θαη νκαδνπνηνχζαλ ηα 

δεδνκέλα πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ καζεηψλ. Σέινο, «κνηξάδν-

ληαλ» θαηά δεχγε ηηο παξαηεξήζεηο/ ζεκεηψζεηο ηνπο, αλέιπαλ θαη ζπδεηνχζαλ 

ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηα δεδνκέλα πνπ είραλ ζπιιέμεη θαη αλαζηνράδν-

ληαλ ζε ζρέζε κε ηε κάζεζε πνπ επηηεχρζεθε θαη ηνλ αληίθηππν πνπ είρε ζηε 

δηθή ηνπο δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ (Taylor, 2005).  

Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ ήηαλ ε 

δηακφξθσζε ζπλζεθψλ ζπδήηεζεο ηεο εξγαζίαο ζηελ ηάμε κε άηνκα ηεο εθπαη-

δεπηηθήο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ε πξνζέγγηζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ δηεξεχλεζεο πνπ πξνηείλνληαη ζην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ 

ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ειάρηζηα κε βάζε ηηο ελφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ ραξαθηεξηζηηθά φηη ―άθεζαλ ην βηβιίν ζηελ άθξε‖ θαη 

πεηξακαηίζηεθαλ κε καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα πξψηε θνξά θιήζεθαλ 

λα ιάβνπλ νη ίδηνη απνθάζεηο γηα ηε ζεηξά πξνζέγγηζεο ησλ καζεκαηηθψλ ελ-

λνηψλ, θαζψο θαη γηα ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηεο «χιεο», ελεξγν-

πνηψληαο δηεξγαζίεο, φπσο ε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ καζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ.  
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πκκεηέρνπλ: Ώ. Ώθξηηφπνπινο, Β. Νηθνινπδάθε-νπξή, . Οηθνλνκίδνπ, Γ. 

Παπαδάηνο, Γ. Παπαλησλάθεο, Α. Πνιίηεο, Σ. Σζηιηκέλε. 

 Δ ζχγρξνλε παηδηθή ινγνηερλία θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ε ινγνηερλία ηνι-

κνχλ πιένλ λα πξνζεγγίδνπλ επψδπλα δεηήκαηα ηεο πιηθήο, ςπρνινγηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο δσήο θαη λα ηα κεηαιιάζζνπλ ζε ιφγν ινγνηερληθφ. Ώπηφ θα-

ζίζηαηαη πνιχ πεξηζζφηεξν αθχζηθν ή δχζθνιν, φηαλ ηα δεηήκαηα απηά αθν-

ξνχλ, πξνζδηνξίδνπλ, εκπιέθνπλ, ηαξάζζνπλ ή ηαιαηπσξνχλ ηελ παηδηθή ειηθί-

α, ηα παηδηά.  

Δ ζεκαηηθή ηνπ ζπκπνζίνπ επηδηψθεη λα εμεξεπλήζεη, κέζα ζε θείκελα ιν-

γνηερληθά πνπ ζίγνπλ ηελ παηδηθή ειηθία θαη ηηο θαηαζηάζεηο θξίζεο, ηνπο ηξφ-

πνπο, ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, αιιά θαη ηηο ηδενινγηθέο ζηνρεχζεηο πνπ ελπ-

πάξρνπλ, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν κεηακθηεζκέλα, ζε θείκελα γηα ελειίθνπο θα-

ζψο θαη ζε θείκελα γηα παηδηά. 

 Σν ζπκπφζην ζα θηλεζεί ζε δχν επίπεδα: έλα πξψην, φπνπ ζα εμεξεπλε-

ζνχλ ην είδνο θαη ην χθνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηα παηδηά-

ινγνηερληθνχο ήξσεο θαη έλα δεχηεξν, πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ή 

ηξνπνπνηεκέλε πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ κε βάζε ην γεγνλφο φηη εγγξάθν-

ληαη ζε θείκελα γηα ελειίθνπο ή ζε θείκελα γηα παηδηά. 

 Δ ηζηνξηθή εμέηαζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Philippe 

Ariès, έρεη δείμεη φηη ε έλλνηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο απνηειεί κηα θαηαζθεπή ε 

νπνία, κέζα ζην ξνπ ηεο ηζηνξίαο, πξνθχπηεη απφ ηα ηζηνξηθφ-θνηλσληθά ζπκ-

θξαδφκελα. Πάλησο, ην ζίγνπξν είλαη φηη ε παηδηθή ειηθία, φπσο ηε γλσξίδνπλ 

νη δπηηθέο θνηλσλίεο ζήκεξα, είλαη κηα θαηαζθεπή ηνπ 20
νπ

 αηψλα: ην παηδί πνπ 

έρεη δηθαηψκαηα (ζηε κφξθσζε, ζηελ πγεία, ζηελ πξνζηαζία, ζην παηρλίδη) απν-

ηειεί αληίιεςε απηνχ ηνπ αηψλα πνπ πξνζδηνξίδεη κε έλα ζπγθεθξηκέλν θαη ζί-

γνπξα δηαθνξεηηθφ απφ ην παξειζφλ ηξφπν ηνλ φξν «παηδί». 

 Σν φηη ε παηδηθή ειηθία θαηαζθεπάδεηαη είλαη κηα άπνςε πνπ αζπάδνληαη 

δχν πνιχ ζεκαληηθέο κειεηήηξηεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, κάιηζηα αλαθνξηθά κε 

ην πψο απηή αλαπαξίζηαηαη ή απνηππψλεηαη ζηε ινγνηερλία.  Δ Karen Lesnik-

Oberstein, κηιψληαο γηα ην κπζνπιαζηηθφ παηδί, θαη ε Jacqueline Rose, επηθα-

ινχκελε ηελ νπηνπία ηεο αηψληαο παηδηθφηεηαο φπσο ππάξρεη ζηε ινγνηερλία, 

νπζηαζηηθά ζεσξνχλ πσο ην παηδί, ε παηδηθή ειηθία έηζη φπσο θαζηεξψζεθαλ λα 
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λννχληαη ζηηο κέξεο καο είλαη κηα δεκηνπξγία θαληαζηαθή, ινγνηερληθή. Δ παη-

δηθή αζσφηεηα είλαη ην βαζηθφ ζηνηρείν πνπ πξνζηδηάδεη ζε απηή ηελ δηακνξ-

θσκέλε αληίιεςε γηα ην ηη ζεκαίλεη «παηδί» θαη ε ζπλήζεο ζχκβαζε πνπ ηε 

ζπλνδεχεη είλαη φηη ην παηδί πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη, λα κελ εθηίζεηαη ζηηο 

ηξαπκαηηθέο ή νδπλεξέο εκπεηξίεο. Δ παηδηθή ινγνηερλία έρεη ελζσκαηψζεη θαη 

εζσηεξηθεχζεη απηή ηελ άπνςε θαη έρεη θαηαζηήζεη πεξίπνπ σο δνκηθφ ζηνηρείν 

ηνπ ηξφπνπ γξαθήο ηεο ηελ αλάγθε λα κελ γίλεηαη ιφγνο γηα γεγνλφηα δχζθνια, 

ζθιεξά ή απάλζξσπα. Ή, φηαλ γίλεηαη, απηά λα παξνπζηάδνληαη εμσξατζκέλα, 

κε κηα αηζηφδνμε πξννπηηθή πνπ δελ αλαηξεί σο ηειηθή έθβαζε ηεο ηζηνξίαο ηελ 

ειπίδα. 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη παηδηθή ειη-

θία θαη πεξίνδνη ή θαηαζηάζεηο θξίζεο απνηεινχλ αληίθαζε ή ηνπιάρηζηνλ ε 

«ζπκβίσζή» ηνπο είλαη αδχλαηε ή πνιχ δχζθνιε.  

 Έρεη ινηπφλ ελδηαθέξνλ μερσξηζηφ λα θαλεί: θαηά πφζν λεφηεξνη ζπγ-

γξαθείο πνπ γξάθνπλ βηβιία γηα παηδηά ηνικνχλ πιένλ λα απεηθνλίζνπλ απηή ηε 

δχζθνιε ζπλχπαξμε. Ή θαηά πφζν, εθφζνλ πηνζεηήζνπκε κηα αλαζεσξεηηθή 

καηηά, αλαγλσξίδνπκε φηη θαη ζε παιαηφηεξα θείκελα γξακκέλα γηα παηδηά απηφ 

ζπλέβαηλε θαη ζην παξειζφλ. Ή επίζεο, θαηά πφζν επηιέγνληαη πιένλ λένη ιν-

γνηερληθνί ηξφπνη γηα λα απεπζπλζνχλ κε κηα ηέηνηα ζεκαηηθή ζε παηδηά. Καη 

βέβαηα θαηά πφζν βηβιία πνπ απεπζχλνληαη ζε ελειίθνπο αιιά αθνξνχλ ηελ 

παηδηθή ειηθία πηνζεηνχλ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε απφ απηήλ πνπ βιέπνπκε 

ζε βηβιία γηα παηδηά. Έλα αθφκε πεδίν δηεξεχλεζεο ησλ παξαπάλσ είλαη επίζεο 

ε επηινγή ηεο ινγνηερληθήο θφξκαο θαη ηνπ ινγνηερληθνχ είδνπο πνπ επηιέγν-

ληαη γηα λα αλαπαξαζηαζεί ε θξίζε θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. πσο θαίλεηαη, 

θείκελα κε πην έληνλν απηνβηνγξαθηθφ ραξαθηήξα κπνξεί λα ηε ρξσκαηίδνπλ κε 

άιιε έληαζε απφ θείκελα πεξηζζφηεξν κπζνπιαζηηθά. 

 Ώπηέο νη εθδνρέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αθεηεξία γηα λα νηθνδνκεζεί 

έλαο πνιχ ελδηαθέξσλ δηάινγνο ζην πιαίζην ηνπ ζπκπνζίνπ. Έηζη ην ηη είδνπο 

θξίζε απαζρνιεί ην παηδί κπνξεί λα επεξεάδεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ παηδη-

θή ειηθία θαη θαηά ζπλέπεηα ε κεηεμέιημή ηεο ζε ινγνηερλία λα αιιάδεη: ε νη-

θνλνκηθή θξίζε, ε ππαξμηαθή θξίζε, ε απεηιή ή ν εθηάιηεο ελφο πνιέκνπ δεκη-

νπξγνχλ δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη πξνθαινχλ άιινπ ηχπνπ ςπρνινγηθέο 

αληηδξάζεηο. Ώπφ ηελ άιιε, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο ζε 

ινγνηερλία, είλαη επφκελν απφ ηνπο ζπγγξαθείο λα πξνζεγγίδνληαη δηαθνξεηηθά. 

Δ δηεγεκαηνγξαθία ηνπ Αεκεηξίνπ Υαηδή, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ν νπνίνο γξά-

θεη έρνληαο ππφςε ηνπ ην ελήιηθν θνηλφ αθνινπζεί κηα ξεαιηζηηθή δηαπξαγκά-

ηεπζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο, φπσο άιισζηε θαη ε πνίεζε γηα ελειίθνπο. Ώληίζε-

ηα, παξφιν πνπ π.ρ. ε πνιεκηθή παηδηθή ινγνηερλία παξνπζηάδεη αλάπηπμε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, αλαπφθεπθηα απαιχλεη ηνλ ηξφπν βίσζεο απηήο ηεο θξίζεο 

απφ ηα παηδηά, θαζψο θηιηξάξεηαη απφ ηελ άγλνηα θαη αηζηνδνμία ησλ παηδηθψλ 

ινγνηερληθψλ ραξαθηήξσλ. Ώπφ ηελ άιιε, επίθαηξα θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ 

γίλνληαη κάιηζηα πξνβιήκαηα αηρκήο παξαηεξείηαη λα πηνζεηνχληαη βηαζηηθά 
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κέζα ζηε ινγνηερληθή ζεκαηηθή ρσξίο λα πξνιάβνπλ λα σξηκάζνπλ νχηε γηα ην 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ νχηε θαλ γηα ην ζπγγξαθέα. 

 Δ επηθαηξφηεηα ησλ (λέσλ ή ησλ εκθαληδφκελσλ σο λέσλ) πξνβιεκάησλ 

κπνξεί λα είλαη κφλν ε αθνξκή γηα λα αλαθαιχςνπκε απηφ πνπ ε ινγνηερλία 

έρεη δείμεη ήδε πνηθηιφηξνπα: ε αλζξψπηλε ππφζηαζε δνλείηαη θαη δηακνξθψλε-

ηαη δηαρξνληθά απφ κηα ζσξεία πξνβιεκάησλ. Δ παηδηθή ειηθία δελ απαιιάζ-

ζεηαη απηψλ. κσο ε ινγνηερλία δείρλνληαο ηηο πνιιέο παξακέηξνπο, ζπλζήθεο 

θαη πξνυπνζέζεηο κηαο θξίζεο πνπ βηψλνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηα ινγνηερληθά 

ππνθείκελα ζέηεη ηελ απηνλφεηε θαη ξεαιηζηηθή αιήζεηα: φηη ε ελειηθίσζε, ε 

αλζξψπηλε σξίκαλζε είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλε κε πεξηφδνπο ή θαηαζηάζεηο 

θξίζεο. Ώπηφ κπνξεί λα απνηειέζεη ίζσο ηε κφλε επνίσλε πξννπηηθή ηεο ξεα-

ιηζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο ινγνηερληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ πξαγκα-

ηεχεηαη δεηήκαηα θξίζεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. 
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Δ δεθαεηία 1940-1950 ζηάζεθε γηα ηελ Βιιάδα κηα ηξαγηθή πεξίνδνο θαη 

δηέγξαςε ηελ ηζηνξία ηεο έσο ην ηέινο ηνπ 20
νχ

 αηψλα. Σα πξψηα ζχκαηα ήηαλ 

ηα παηδηά. Κνηλσληνινγηθέο θαη ηζηνξηθέο κειέηεο είλαη νη αδηάςεπζηνη κάξηπ-

ξεο ηεο θξίθεο ηνπ πνιέκνπ, ηεο θηψρεηαο, ηεο πείλαο, ηεο απεηιήο ηνπ ζαλάηνπ 

(Παπαγεξάθεο, 1956). ισλ απηψλ δσληαλφ αθφκα παξάδεηγκα ν απνπνηεζείο 

ην θξαηηθφ βξαβείν 2011 ζπγγξαθέαο Νηίλνο Υξηζηηαλφπνπινο δήισζε ζηε ΐί-

θπ Φιέζζα: «Πεξηκέλακε λα πεζάλνπκε κε ηε κεηέξα κνπ ζην δξφκν, ζηελ Β-

γλαηία, αιιά κηα γεηηφληζζα καο βνήζεζε θαη καο έθεξε ζπίηη», φηαλ παηδάθη 

ζηελ Καηνρή, απφ πείλα, νχηε απηφο νχηε ε κεηέξα ηνπ είραλ δπλάκεηο θαη πε-

ξίκελαλ ην θάξν ηνπ Αήκνπ, φπσο γηλφηαλ θάζε πξσί, λα ηνπο κεηαθέξεη πηψ-

καηα ηελ επνκέλε (Υξηζηηαλφπνπινο, 2012).
 

Έλα άιιν παξάδεηγκα γηα ην ηη επαθνινχζεζε ηνλ πφιεκν σο άκεζε ζπλέ-

πεηα θαη ζπλέρεηα είλαη νη Παηδνπφιεηο. Δ ηζηνξηνγξαθηθή έξεπλα έθεξε ζην 

θσο δηάθνξεο πιεπξέο ηεο δσήο ησλ παηδηψλ θαηά ηελ πεξίνδν απηήλ (Andreou, 

Iliadou-Tachou & Betsas, 2012, Καξαγηαλλαθίδεο, 2014). 

ηηο κέξεο καο ην θάληαζκα ηεο πείλαο επαλέξρεηαη ζηελ ειιεληθή θνηλσ-

λία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φρη κφλνλ έμσ ζηνπο δξφκνπο αιιά θαη κέζα ζηα 

Αεκφζηα ρνιεία.  

ηελ παηδηθή ινγνηερλία δελ είλαη ιίγνη νη ινγνηέρλεο πνπ δηέζσζαλ κλή-

κεο θαη βηψκαηα δηθά ηνπο ή άιισλ πνπ ήηαλ παηδηά ηελ επνρή εθείλε. Μαο εί-

λαη γλσζηά θαη σο εηδνινγηθή θαηεγνξία ηα ινγνηερλήκαηα απηά σο «Σα δηε-

γήκαηα ηεο Καηνρήο». Πεξηζζφηεξν ζηηο πφιεηο αιιά θαη ζηελ χπαηζξν ππέθεξε 

φινο ν παηδηθφο πιεζπζκφο: ζηνλ Πφιεκν, ήηαλ ν θφβνο ηνπ ζαλάηνπ, ζηελ Κα-

ηνρή, ε πείλα∙ ζηνλ Βκθχιην, πξνζηέζεθε ζ‘ απηά θαη ε θάζε είδνπο εθκεηάι-

ιεπζε ησλ παηδηψλ. 

Γξακκέλα θαη δεκνζηεπκέλα ζηελ Καηνρή (Νάθνπ, 1944), ηα δεθαεπηά δη-

εγήκαηα ηνπ βηβιίνπ ηεο Ληιίθαο Νάθνπ είλαη αθηεξσκέλα ζηε κλήκε ησλ παη-

δηψλ πνπ ζέξηζε ε πείλα ζηελ Βιιάδα ηνλ ρεηκψλα ηνπ 1941-42 θαη απνηεινχλ 

ην θαζέλα θαη κηα αλζξψπηλε πεξίπησζε ελδεηθηηθή ηεο ηδηφκνξθεο παηδηθήο 

ςπρνινγίαο πνπ δνπλ ζηελ πείλα θαη ηε δπζηπρία. Δ παηδηθή ζθέςε, ε παηδηθή 

θαληαζία, ε παηδηθή αγάπε δίρσο ζχλνξα είλαη ην ππφβαζξν ηνπ βηβιίνπ. Ώλα-

θέξσ ελδεηθηηθά: παξάδεηγκα ζπληξνθηθφηεηαο ελφο παηδηνχ πξνο ηνλ αγαπεκέ-

λν ηνπ ζθχιν πνπ δελ έρνπλ ηίπνηε άιιν απφ ηελ ακνηβαία αγάπε ηνπο (ν ήξσαο 

Νίθνο Ώηδακήο, 11 ρξνλψλ, ζην δηήγεκα «χληξνθνη»), παξάδεηγκα  αγάπεο 

ελφο παηδηνχ γηα έλα κνπζηθφ φξγαλν πνπ δελ ην απνρσξίδεηαη, γηαηί απηφ ηνχ 

mailto:aakritop@uowm.gr


ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
122 

πξνζθέξεη ηνλ ηξφπν λα μεθχγεη απφ ηε δπζηπρία ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο πείλαο (ν 

ήξσαο Παληειήο, 10 ρξνλψλ, «Δ θπζαξκφληθα»), παξάδεηγκα παηδηθήο απξνθα-

ηάιεπηεο θαη ακνηβαίαο αγάπεο γηα έλαλ μέλν ζηξαηηψηε ηνπ θαηνρηθνχ ζηξα-

ηνχ (ν κηθξφο πχξνο, «Ο Σδηνβάλλη»), παξάδεηγκα παηδηθήο ζπκπαξάζηαζεο 

θαη ζπκπφληαο γηα ηνλ δπζηπρηζκέλν παηέξα ηνπ πνπ έρεη γπλαίθα ςπρνπαζή 

απφ ηα δεηλά ηνπ πνιέκνπ (ε ΐαγγειίηζα, θνξηηζάθη 7 ρξνλψλ, «Δ ηξειή»), θ. 

ά.   

Γξακκέλεο κε ηελ νπηηθή γσλία ησλ παηδηψλ θαη (βξαβεπκέλεο απφ ηνλ  Κ. 

Β. Π. ΐ.) κε πξψην βξαβείν νη ηζηνξίεο ηνπ βηβιίνπ Νηφηε ρσξίο Σξαγνχδηα ηεο 

νθίαο Φίιηηζε απνηεινχλ κηα πεξήθαλε απάληεζε ησλ παηδηψλ ζηελ επνρή 

ηεο ζθιαβηάο (Φίιηηζε, 1978). Σν πλεπκαηηθφ ππφβαζξν ηνπ βηβιίνπ είλαη ε θα-

ηαδίθε ηνπ πνιέκνπ θαη ε ζπκβνιή ησλ παηδηψλ ζηελ πνιππφζεηε ειεπζεξία 

κέζα ζε ζπλζήθεο ζηέξεζεο, πίθξαο θαη ζαλάηνπ. Ώλαθέξσ ελδεηθηηθά: παξά-

δεηγκα παηδηθήο απηνζπζίαο ζε πςειή απνζηνιή αληίζηαζεο ζηε ζθιαβηά ησλ 

Γεξκαλψλ θαηαθηεηψλ (ν ηδεξήο, 12 ρξνλψλ, «Μηα θαξδηά δψδεθα ρξνλψ»), 

παξάδεηγκα ζπκπαξάζηαζεο παηδηψλ, κηθξψλ θνξηηζηψλ ζηε κηθξή αγέιαζηε 

απφ ηηο ζηεξήζεηο εθηάρξνλε αδειθή ηνπο πνπ γηνξηάδεη (θνξίηζηα 8-12 ρξν-

λψλ, «Σν λπρηέξη»), παξάδεηγκα θαηαλφεζεο απφ παηδηά ηεο έζραηεο έλδεηαο 

θαη ηεο κνλαδηθήο πξνζθνξάο ην ρεηκψλα ηνπ 1943, φηαλ ε λνλά ελφο θνξηηζηνχ 

ην νπνίν αθεγείηαη ηελ ηζηνξία βγάδεη ην κνλαδηθφ ζθνπιαξίθη ηεο γηα λα ην 

βάιεη θινπξί ζηελ πίηα απφ θαιακπνθάιεπξν ηελ Πξσηνρξνληά («Σν ζθνπια-

ξίθη ηεο λφλαο κνπ»), παξάδεηγκα επζχλεο ηεο απνζηνιήο ηνπ παηδηνχ, φηαλ ν 

δάζθαινο Μηραιηφο βγαίλνληαο ζην αληάξηηθν, αλαζέηεη ζην κεγαιχηεξν παηδί 

(«ν Θσκάο κε ην θνληφ βξαθί ην γηνκάην κπαιψκαηα») λα θάλεη καζήκαηα ζηα 

άιια παηδηά θαη απηφ εθπιεξψλεη ζην αθέξαην ηελ απνζηνιή ηνπ, («Σα ραηξεηί-

ζκαηα»), παξάδεηγκα αγάπεο παηδηνχ πξνο ηε κεηέξα, φηαλ, λνκίδνληαο πσο εί-

λαη εθείλε, κε θίλδπλν ηεο δσήο ηνπ δίλεη θαγεηφ ζε θπιαθηζκέλε γπλαίθα ζην 

Υατδάξη, ζέινληαο έηζη λα βνεζήζεη ηηο θπιαθηζκέλεο γπλαίθεο απφ ηελ απεηιή 

ηνπ ζαλάηνπ ιφγσ πείλαο (ν Υξηζηνθήο, παηδί 10 ρξνλψλ, «Ο Υξηζηνθήο»). 

Σα δηεγήκαηα ηνπ βηβιίνπ ηεο Πηπίλαο Σζηκηθάιε, Ηζηνξίεο ηεο Καηνρήο, 

αλαπαξηζηάλνπλ κε ξεαιηζκφ θαη επαηζζεζία ηα φζα ζπλέβαηλαλ ζηελ χπαηζξν 

ηεο επεηξσηηθήο Πεινπνλλήζνπ αιιά θαη ζηελ πφιε ηεο Ώζήλαο ζηηο νηθνγέλεη-

εο κε κηθξά παηδηά θαη εθήβνπο πνπ πξνζπαζνχλ λα επηβηψζνπλ (Σζηκηθάιε, 

1979). Ώλαθέξσ ελδεηθηηθά: παξάδεηγκα εθεβηθήο ηφικεο θαη αληνρήο (δπν μα-

δέιθεο θάλνπλ επηά ψξεο δξφκν γηα λα θέξνπλ ζην ζπίηη απφ ηέζζεξα θνινθπ-

ζάθηα ε θαζεκηά («Σα θνινθπζάθηα»), παξάδεηγκα ζάξξνπο εμάρξνλνπ παηδηνχ 

πνπ γελλήζεθε ζηελ Πιάθα θαη θάλεη ηε δηθή ηνπ αληίζηαζε, πεηξνβνιψληαο 

κάηαηα ηε ζβάζηηθα, ηε ζεκαία ηεο Καηνρήο ζηελ Ώθξφπνιε («Ο Γηαλλάθεο»). 

Σέινο, ζην κπζηζηφξεκά ηεο Σν δηπιφ ηαμίδη ε Λίηζα Φαξαχηε ζα αλαπα-

ξαζηήζεη ηελ ηξαγηθή κνίξα, ηε κεηαθνξά ζηα ζηξαηφπεδα πξνζθχγσλ ηεο Μέ-

ζεο Ώλαηνιήο κεξηθψλ νηθνγελεηψλ ηεο άκνπ κεηά ην βνκβαξδηζκφ θαη ηελ 

ηηαινγεξκαληθή θαηνρή ζην λεζί. Καη ζα μαλαδσληαλέςεη κλήκεο θαη ζα ππν-
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βάιεη ζθέςεηο κε ην δεχηεξν ηαμίδη ηεο ζηελ Παιαηζηίλε, φπνπ θηινμελήζεθε 

κηθξή αιιά ζην κεηαμχ ν ηφπνο άιιαμε εζλνθπιεηηθά κε ηελ ίδξπζε ηνπ θξά-

ηνπο ηνπ Εζξαήι (Φαξαχηε, 1987). 
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Δ ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ην απνθνξχθσκα ησλ ππαξμηαθψλ εξσηεκάησλ 

θαη αλαδεηήζεσλ ηνπ αλζξψπνπ, δειαδή κε ηελ ηδέα ηνπ ζαλάηνπ, θαίλεηαη πσο 

δελ είλαη θεληξηθφ ζε κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζην πιαίζην ησλ ζπνπδψλ γηα 

ην παηδηθφ βηβιίν. Οχηε αθνινπζείηαη δηαρξνληθά κηα εληαία γξακκή. Έηζη, αλ 

πξηλ απφ ηνλ 20
ν
 αηψλα, ν ζάλαηνο –θαη κάιηζηα παηδηψλ- ήηαλ θπζηθά εληαγ-

κέλνο ζηα παηδηθά αλαγλψζκαηα, θαζψο απεηθνληδφηαλ ε ξεαιηζηηθή πξαγκαηη-

θφηεηα ζρεηηθά κε ηε κεγάιε ζλεζηκφηεηα παηδηψλ, ζηνλ 20
ν
 αηψλα ε αλαθνξά 

ζην ζάλαην απνηέιεζε γηα κεγάιν δηάζηεκα ηακπνχ (Gibson & Zaidman, 1991: 

232).  

Φαίλεηαη πσο, θαζψο ε αλζξψπηλε δσή επηκεθχλεηαη αιιά θαη νη ηδέεο πεξί 

αηψληαο λεφηεηαο επηθξαηνχλ, ν ζάλαηνο εμνξθίδεηαη σο θάηη ην αθχζηθν ή πά-

λησο ελνριεηηθφ. ΐέβαηα, ζηηο ππνζέζεηο ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ ππάξρνπλ ζάλα-

ηνη ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία, ζάλαηνη ησλ παππνχδσλ αθφκε θαη ησλ γνλέ-

σλ, αλ θαη εηδηθά ν ζάλαηνο γνληψλ ρξεζηκεχεη πεξηζζφηεξν γηα ηελ αλαδίπισ-

ζε ηεο πινθήο θαη ηε δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζα σζήζνπλ ηα ινγνηερλη-

θά παηδηά ζε λέεο ζπλζήθεο δσήο. Ήδε φκσο απφ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 

20
νπ

 αηψλα κέρξη ζήκεξα, αιιάδεη δξακαηηθά ε άπνςε ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά 

ζην ζάλαην, ηφζν ζηελ εμσθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα φζν θαη ζηελ θεηκεληθή: 

κάιινλ δηαρέεηαη ε άπνςε φηη ηα παηδηά δελ πξέπεη κφλν λα καζαίλνπλ απφ πνχ 

έξρνληαη, αιιά επίζεο θαη ην πνχ θαηαιήγνπλ. Ώλ θαη θάλνπλ ηελ εκθάληζή 

ηνπο πνηθίιεο πξνζεγγίζεηο ζηε ινγνηερληθή πξαγκάηεπζε ηνπ ζαλάηνπ, απηή 

πνπ αλαδχεηαη ζηα πην ζχγρξνλα βηβιία είλαη λα εθηηκεζεί ην δψξν ηεο δσήο 

έζησ θαη κέζα απφ ην γεγνλφο ηνπ ζαλάηνπ. Ώπφ ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία 

κέρξη ηα εθεβηθά, ν ζάλαηνο ελφο ινγνηερληθνχ ήξσα απνηειεί ελίνηε αθνξκή 

γηα λα θαλεί φηη άιια ινγνηερληθά πξφζσπα καζαίλνπλ πψο λα δνπλ, λα εθηη-

κνχλ ηε δσή, πνηεο είλαη νη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ε αμία ηεο, έηζη ν ζάλα-

ηνο νπζηαζηηθά ζε καζαίλεη πψο λα δεηο, αθφκε θαη δηεξρφκελνο/ε κέζα απφ 

ηξαπκαηηθέο θαηαζηάζεηο (Gibson & Zaidman, 1991: 233). 

Ο ζάλαηνο είλαη αλαπφζπαζηα δεκέλνο κε ηελ ηδέα γηα κηα δσή κεηά ζάλα-

ην, ηνπιάρηζηνλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ππάξρεη ζε πνιιέο ζξεζθεπηηθέο παξαδφ-

ζεηο αιιά θαη ζηνπο κχζνπο. Ώλ θαη απηή ε κεηαθπζηθή δηάζηαζε ηεο δσήο π-

πάξρεη ζηε ινγνηερλία γηα παηδηά κφλν κέζα ζηνπο κχζνπο, φκσο νη αθεγήζεηο 

γηα κηα κεηέπεηηα δσή κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο αλαγλψζηεο παηδηά λα δνκή-

ζνπλ ηνπο θφβνπο ηνπο, ηηο ειπίδεο ηνπο, ηα φλεηξά ηνπο γχξσ απφ ηελ αζαλαζία 
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θαη ηελ επηζπκία ηνπο γηα αζαλαζία. Οη κπζηθέο αθεγήζεηο κπνξνχλ λα ζηεξί-

μνπλ κηα ηέηνηα ππφζεζε θαη ζχκθσλα κε ηνλ Northrop Frye «ην αίζζεκα φηη ν 

ζάλαηνο είλαη αλαπφθεπθηνο έξρεηαη απφ ηελ εκπεηξία, ην αίζζεκα φηη ε κέι-

ινπζα δσή είλαη αλαπφθεπθηε έξρεηαη απφ ην κχζν θαη ην παξακχζη. Ώπηφ είλαη 

θαη πην αιεζηλφ θαη πην ζεκαληηθφ» (Lenz, 1994: 3). Ώιιά θαη ν πνιχ ζεκαληη-

θφο ζξεζθεηνιφγνο Mircea Eliade ζεσξεί φηη ην κπεηηθφ κήλπκα ησλ ηζηνξηψλ 

γηα ηελ θάζνδν ζηνλ Άδε βξίζθεηαη ζηε δπλαηφηεηά ηνπο λα απειεπζεξψλνπλ 

ηνλ ήξσα απφ ην θφβν ηνπ ζαλάηνπ (Lenz, 1994: 6).   

Σν βηβιίν ηνπ Wolf Erlbruch Duck, Death and the Tulip (2007/2008), φζν 

θαη αλ θαίλεηαη παξάδνμν θαηαθέξλεη λα ζπγθεξάζεη ηηο δχν αληηιήςεηο: κνιν-

λφηη δηαρεηξίδεηαη κε ξεαιηζκφ ην ζάλαην, ηαπηφρξνλα δείρλεη πφζν αιιειέλδε-

ηα είλαη δσή θαη ζάλαηνο, πφζν ε αλζξψπηλε χπαξμε ππάξρεη θπξηνιεθηηθά κέ-

ζσ ηνπ ζαλάηνπ.  

ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο, ν Θάλαηνο ζπλαληά 

ηελ Πάπηα. Δ Πάπηα αλαηξηρηάδεη ζηε ζπλάληεζε 

θαη αλαξσηηέηαη αλ ήξζε «γηα λα ηελ πάξεη». Δ 

απάληεζε ηνπ Θαλάηνπ είλαη εχγισηηε: «Έηζη θη 

αιιηψο πάληα είκαη θνληά ζηε δσή ζνπ». ηε ζπ-

λνκηιία κεηαμχ ηνπο, ε Πάπηα –«αλ μερλνχζα γηα 

ιίγν πνηνο ήηαλ», ιέεη- αξρίδεη θαη βξίζθεη πξαγ-

καηηθά ζπκπαζή ην Θάλαην, ηφζν πνπ, φηαλ πε-

γαίλνπλ ζηε ιηκλνχια  θαη ν Θάλαηνο ληψζεη π-

γξαζία, ε Πάπηα ηνλ θαιχπηεη κε ην ζψκα ηεο γηα 

λα ηνλ δεζηάλεη. Κάλνληαο κηα παξέλζεζε, ζα έιε-

γα φηη είλαη γεγνλφο φηη ν Erlbruch, αλ θαη κεηα-

θέξεη ζηα βηβιία ηνπ κηα ζθιεξφηεηα, απηή πνπ 

θαηά ηελ άπνςή ηνπ έρνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα παηδηά, θαηαθέξλεη κέζα 

αθφκε θαη ζε κηα ηέηνηα ζεκαηηθή φπσο απηή ηνπ ζαλάηνπ, λα βάιεη πηλειηέο 

ηξπθεξφηεηαο θαη ζπληξνθηθφηεηαο (Kunnemann, 2005: 18, Rosoff, 2009). ιν 

ην θαινθαίξη, νη δχν θίινη πήγαηλαλ ζπλέρεηα καδί ζηε ιηκλνχια θαη έπαηδαλ, 

φκσο πξνο ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ άξρηζαλ λα αξαηψλνπλ. ε έλαλ απφ απ-

ηνχο ηνπο πεξηπάηνπο ηνπο, ε Πάπηα ληψζεη γηα πξψηε θνξά ξίγνο. Πηάλεηαη ρέ-

ξη-ρέξη κε ην Θάλαην θαη ηνλ ξσηά: «Θα κε δεζηάλεηο;». κσο δελ πξνιαβαίλεη 

λα αθνχζεη ηελ απάληεζή ηνπ, θαζψο πέθηεη λεθξή. Σφηε ν Θάλαηνο ηελ παίξλεη 

ζηα ρέξηα ηνπ, ηελ απνζέηεη ζην πνηάκη κε ηξπθεξφηεηα, βάδνληαο ζην θνξκί 

ηεο κηα ηνπιίπα. Σελ παξαθνινπζεί κέρξη λα ραζεί θαη ηφηε αλαθσλεί: «Έηζη 

είλαη ε δσή». 

Σφζν ην θείκελν φζν θαη ε εηθνλνγξάθεζε ζπλερψο πεξηγξάθνπλ ην ζάλα-

ην σο ζπλέλσζε θαη φρη σο απνρσξηζκφ, σο θίλεζε θαη φρη ζηάζε. Ο ζάλαηνο 

ππάξρεη ζπλερψο, αιιά ε ζρέζε ηνπ κε ηα δσληαλά πιάζκαηα παξνπζηάδεηαη 

αλαπφθεπθηε κελ, θηιηθή δε. Δ θηιία απηή είλαη ακθίδξνκε θαη δελ είλαη κφλν ε 

πάπηα πνπ δεηά ηε δεζηαζηά ηνπ θίινπ ηεο, αιιά θαη ν ζάλαηνο έρεη ηελ αλάγθε 
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ηεο γηα λα δεζηαζεί. Ο Θάλαηνο ηνπ Erlbruch καο ζπκίδεη φηη ην λα μαλαζθε-

θηνχκε γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε ζεκαίλεη λα μαλαζθεθηνχκε ην βαζχ λφεκα 

ηνπ ηαμηδηνχ ζηε δσή (Bauer, 1913: 7). Σν ηαμίδη πξνο ην ζάλαην βιέπεηαη κέζα 

απφ ηέηνηα βηβιία φρη σο ην φξην αλάκεζα ζηελ χπαξμε θαη ηε κε χπαξμε, αλά-

κεζα ζηνπο δσληαλνχο θαη ηνπο λεθξνχο, αλάκεζα ζηνλ εαπηφ θαη ζηνλ άιιν, 

αιιά σο ν ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ηνπο. Έηζη, ην παηδί, αλ θαη κπνξεί λα κελ 

εμνηθεηψλεηαη κε ηελ ηδέα ηνπ ζαλάηνπ, φκσο αληηιακβάλεηαη φηη δελ λνείηαη 

δσή ρσξίο ζάλαην.  
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Ο Αεκήηξεο Υαηδήο νξγαλψλεη ηελ πινθή ησλ αθεγεκάησλ ηνπ κέζα ζε 

ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο, ζηελ θξίζηκε θακπή ησλ νπνίσλ 

δνπλ, σο επί ην πιείζηνλ ελήιηθεο, θαη δξνπλ γηα ράξε ησλ αμηψλ πνπ εγγπψληαη 

ηε ζπλνρή ηεο θνηλφηεηαο. Χζηφζν ε παηδηθή ειηθία ππάξρεη ζην έξγν ηνπ κε 

δχν κνξθέο, ηε ιαλζάλνπζα θαη ηε θαλεξή. ηε ζπιινγή δηεγεκάησλ Σν ηέινο 

ηεο κηθξήο καο πφιεο (1963) ζπλαληνχκε ηελ πξψηε ηεο κνξθή. Βθεί, ην ηέινο 

ησλ αξρεηππηθψλ ραξαθηήξσλ ζπκβαίλεη ζην δπζκελέο ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ 

πνπ είλαη πην θνληά ζηνλ ψξηκν αθεγεηή, εμαθαλίδνληαο δηα κηαο ην παξειζφλ· 

φπνπ ε αζθαιήο θαζεκεξηλφηεηα απηψλ ησλ ραξαθηήξσλ ζπλέπηπηε κε ηελ παη-

δηθή ειηθία ηνπ ίδηνπ αθεγεηή. Έηζη εκπνηίδεηαη απφ ηα βηψκαηα ηνπ «άιινπ» 

πνπ ππνβάιινληαη ζε παιίκςεζηε δηεξγαζία, νξγαλψλνληαη ζε ηζηνξίεο θαη δηα-

ηππψλνληαη ζε αθεγήκαηα κε ηελ ελειηθίσζε ηνπ αθεγεηή. Ώπηφο, σο κέινο 

ηεο πφιεο θαη θνξέαο ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο, απνδίδεη ηε δηθαηνζχλε θαη ηνλ 

θαιφ ιφγν ζε φζνπο θαη φζεο ηνλ ζηεξήζεθαλ.    

 Με ηε δεχηεξε κνξθή, ηε θαλεξή, ε παηδηθή ειηθία απαζρνιεί ηνλ Αεκή-

ηξε Υαηδή σο νληνινγηθή θαη αηζζεηηθή θαηεγνξία ζε άκεζε αληαπφθξηζε κε 

ην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ γίγλεζζαη ηνπ ηφηε θαη ηνπ ηψξα. Απν θνξίηζηα, ε 

ΐεαηξίθε ζην ηζηνξηθφ δηήγεκα «άληα Μαξία» (1961) θαη ε Εθηγέλεηα ζην δν-

θηκηαθφ αθήγεκα «Μηθξφ ζρφιην γηα ηελ Ηθηγέλεηα ελ Απιίδη» (1976), ράξε ζηε 

γξεγνξνχζα ζπλείδεζε, ζηε γελλαηνςπρία θαη ζην αίηεκα ηεο αμηνπξέπεηαο, ε-

κπλένπλ ηνπο ζπκπαηξηψηεο ησλ θαη ηνπο βνεζνχλ λα αλαιάβνπλ δξάζε. Απν 

αγφξηα, επίζεο, ν Κσζηαληήο ζην πνιχπινθν θνηλσληθφ θαη ππαξμηαθφ δηήγεκα 

«ξα ηεο θπξνλεξηάο» (1960) θαη ν ΐαγγέιεο ζην εζνγξαθηθφ «Σν βάθηηζκα» 

(1965), είλαη βηνπαιαηζηέο θαη αληηζηέθνληαη ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο, δίλνληαο 

ιχζεηο ζε νηθνγελεηαθά αδηέμνδα.  

 ε απηά ηα δηεγήκαηα ζα κπνξνχζακε λα αλαγλσξίζνπκε ηα εμήο θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Δ αλάγθε, κε ηελ έλλνηα φηη ζπλεηδεηνπνηνχληαη εκπφδηα δηεμφδνπ ή 

ζηέξεζε αγαζψλ, θηλεηνπνηεί εζσηεξηθέο δπλάκεηο ηθαλέο λα ελαληησζνχλ ζην 

αλζξψπηλν πεπξσκέλν. 

2. ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ ελειίθσλ ε επαλάιεςε ίδησλ γεγνλφησλ δε-

κηνπξγεί έλα ηέικα πνπ ζηνηρεηνζεηεί ηε δπζηνπία ζηνλ ρσξνρξφλν ηεο πινθήο. 

Ώπφ απηά ηα πξφζσπα, αιιά θαη απφ ην ζχλνιν, μερσξίδνπλ παηδηά, πνπ αλα-
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πηχζζνπλ δηαθνξεηηθή απφ ηνπο ελήιηθεο θηινζνθία θαη απνθαζίδνπλ ηελ έμν-

δν.  

3. Ώπηή ε έμνδνο ζπλδέεηαη κε ηελ ππέξβαζε ηνπ εαπηνχ θαη ηελ πξνζθνξά 

ζηνλ άιιν. Σα παηδηά, κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηε ζηάζε ηνπο, πξνβάιινπλ 

ην αίηεκα εζηθήο ηάμεο. Ώπηά βηψλνπλ ην ράνο, ην θελφ θαη απηά αλαιακβάλνπλ 

λα ην απνθαηαζηήζνπλ, παξαδεηγκαηίδνληαο έηζη ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ.  

4. Σα παηδηά πξνηείλνπλ έλα απνθαζηζηηθφ ηέινο πνπ ην θαζηζηά θαη εηξσ-

ληθή ιχζε, αθνχ ε αιινηξίσζε («ξα ηεο θπξνλεξηάο» θαη «Μηθξφ ζρφιην γηα 

ηελ Ηθηγέλεηα ελ Απιίδη»), ε αδπλακία ηνπ ζθιάβνπ («άληα Μαξία») θαη νη βην-

πνξηζηηθέο αλάγθεο («Σν βάθηηζκα») έρνπλ απνκνλψζεη ζε δηαθνξεηηθφ πεδίν 

δξάζεο ηνπο ελήιηθεο.  

 Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε, ινηπφλ, φηη ν Αεκήηξεο Υαηδήο εκπινπηίδεη 

ηελ έλλνηα παηδηθή ειηθία κε αιιεγνξηθή εζηθή. Γηαηί ηα παηδηά γίλνληαη πξν-

πνκπνί κηαο αιιαγήο, πνπ δελ επαγγέιιεηαη ηφζν αλαηξνπέο πνιηηηθψλ ζπζηε-

κάησλ, φζν ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ρακέλνπ θέληξνπ, πξψηα 

κέζα ζηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ θαη έπεηηα κε ην παξάδεηγκά καο κέζα ζηνλ εζσ-

ηεξηθφ θφζκν ησλ δηπιαλψλ καο. Δ εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ ζπγγξαθέα απφ νκν-

ηέρλνπο ηνπ κε νκφζεκα δηεγήκαηα είλαη «ε ηειηθή θαηάθαζε» ππέξ ηεο δσήο 

κε αμίεο, έζησ θαη ηειεηψλνληαο, ζπζηάδνληαο απηή ηε δσή· «λα ηνλ πεζάλεη απ-

ηή ηνλ αλαπφηξεπην ζάλαην», ιέεη ν αθεγεηήο, θξηηηθφο αλαγλψζηεο ηεο  ηξα-

γσδίαο Ηθηγέλεηα ελ Απιίδη, φηαλ αλαινγίδεηαη ηελ απηνζπζία ηεο νκψλπκεο ε-

ξσίδαο. Ώιιά θαη ε έμνδνο ηνπ Κσζηαληή ζηνλ θφζκν ηνπ ιηκαληνχ θαη ε ελε-

ιηθίσζή ηνπ, παξά ην γεγνλφο φηη εμειίζζεηαη  κέζα ζ‘ έλα θνηλσληθφ ζχλνιν 

πνπ ηνλ απνθιείεη απφ ην ζρνιείν, πνπ ηνλ πεξηπαίδεη θαη ηνλ απνκνλψλεη απφ 

ην ζπίηη ηνπ, δελ ηνλ θαζηζηνχλ αξλεηηθφ ήξσα. Γηαηί ππάξρνπλ ζηνλ νξίδνληα 

ηεο δξάζεο ηνπ νη δπλάκεηο πνπ ηνλ ππνζηεξίδνπλ, φπσο ν Υακάιαξνο σο ζπ-

λάλζξσπνο θαη ην αθξφπξσξν ζην ζαπηνθάξαβν κε ην πξφζσπν ηεο γνξγφλαο 

σο ππνθαηάζηαην ηεο κεηέξαο. Ώπηφ ην βιέκκα ηεο γνξγφλαο εηζάγεη κηαλ αρηί-

δα καγηθνχ ξεαιηζκνχ ζην δηήγεκα, ζπληειεί ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εξεκίαο 

ζηελ νηθνγελεηαθή εζηία θαη σζεί ηε κάλα λα αιιάμεη δσή.  

 Σνχηε ε απνθαζηζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κηθξψλ παηδηψλ γίλεηαη αληη-

θείκελν παξαηήξεζεο θαη αθήγεζεο απφ έλα πξφζσπν παληνγλψζηε πνπ εθηηκά 

ηνλ αγψλα ηνπο θαη ηηο αμίεο πνπ ππεξαζπίδνληαη, φπσο θαίλεηαη απφ ηα ζρφιηά 

ηνπ. Έηζη  θαζηζηά ηε δξάζε ηνπο ζηελ πινθή ππνδεηγκαηηθή ηζηνξία· κε ηελ 

έλλνηα, δειαδή, φηη ην δξάκα ησλ πξνζψπσλ θαη ε αλαδήηεζε κηαο έληηκεο ιχ-

ζεο παξαδεηγκαηίδνπλ, ελζαξξχλνπλ ηελ αιιαγή λννηξνπίαο. Ίζσο ν Αεκήηξεο 

Υαηδήο βξίζθεη ζηελ παηδηθή ειηθία ηελ «ειπίδα ηνπ έζλνπο» θαη ηε δηακφξθσ-

ζε κηαο ζπλείδεζεο πνπ δηδάζθεη ηνπο κεγάινπο «πέξα απφ ηελ άξλεζε θαη πέ-

ξα απφ ην δνγκαηηζκφ». Ίζσο ππνλννχληαη θαη ηα παηδηά, ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

απφςεηο γηα ηελ επζχλε ηνπ πεδνγξάθνπ ζήκεξα: «Βίκαη απφ θείλνπο πνπ ζέ-

ινπλ λα πηζηεχνπλ ζηνλ άλζξσπν, λα πηζηεχνπλ, δειαδή, πσο ν άλζξσπνο είλαη 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
129 

ε ρξπζή καο άγθπξα κέζα ζηε ζεκεξηλή θξίζε  θαη ησλ θνηλσληψλ θαη ησλ ηδε-

νινγηψλ». Ίζσο εθεί ιαλζάλεη θαη έλα αίηεκα ηεο παηδείαο καο γηα ηελ νπνία ν 

Υαηδήο είρε δηαξθή έγλνηα. Σελ αμηνινγηθή απηή ζέζε ηε βιέπνπκε λα εθδειψ-

λεηαη ζηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ησλ δηεγεκάησλ. Δ  εζηίαζε, ι.ρ., ζε επαλα-

ιακβαλφκελεο ελέξγεηεο, πνπ δειψλνληαη κελ κηα θνξά, επηβάιινληαη, φκσο, 

κέζα ζηε ξνή ηεο αθήγεζεο, απνθαιχπηεη φηη απηέο δηαθεχγνπλ ηα ζηελά φξηα 

ηνπ γεγνλφηνο θαη γίλνληαη παξαδείγκαηα δσήο.  

 ηελ αλαθνίλσζε απηή εμεηάδεηαη, επίζεο, ην θαηλφκελν ηεο δηαθεηκελη-

θφηεηαο ε νπνία παξνπζηάδεηαη κε δηαθνξεηηθέο φςεηο εδψ· κε ηελ φςε ηεο πα-

ξσδίαο ή ηεο κεηαγξαθήο. Βίλαη ελδηαθέξνλ λα δνχκε  πψο ζρνιηάδνληαη νη ή-

ξσεο ηνπ Σξσηθνχ Πνιέκνπ ζην «Μηθξφ ζρφιην γηα ηελ Ηθηγέλεηα ελ Απιίδη» θαη 

πψο παξσδνχληαη επηθαηξνπνηεκέλνη ηφζν ψζηε λα αλάγνληαη ζε ζχγρξνλα θνη-

λσληθνπνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα. Βπίζεο, ζην δηήγεκα «ξα ηεο θπξνλεξηάο» 

ήξσεο απφ δηάθνξα δηεγήκαηα ηνπ Παπαδηακάληε κεηαγξάθνληαη ζε πξφζσπα 

ηνπ δηεγήκαηνο· ν Κσζηαληήο έρεη ζηνηρεία απφ ηνλ Κψηζν ηεο «Φσλήο ηνπ 

Αξάθνπ», ν Υακάιαξνο είλαη θηηαγκέλνο κε ηε ζσκαηηθή ξψκε θαη ηελ αίζζε-

ζε ηεο δηθαηνζχλεο ηνπ Μαλφιε ηνπ Σαπφε ηνπ δηεγήκαηνο «Γνχηνπ Γνππα-

ηνχ», ν ηξαηήο ζπκπεξηθέξεηαη φπσο ηνλ κηθξφ πνπ δεηά κηα ζηάμε ιάδη ζην 

δηήγεκα «Παηέξα ζην ζπίηη». Χζηφζν, έλαο παιηφηεξνο θφζκνο αλέρεηαο θαη 

ηξαγηθφηεηαο βξίζθεη κνλνπάηηα επηβίσζεο ζ‘ απηά ηα δηεγήκαηα ηνπ Υαηδή. 

ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΏ 

Παπαδηακάληεο Ώ. (1984). «Γνχηνπ Γνππαηνχ», ζην Ν. Α. Σξηαληαθπιιφπνπ-

ινο (επηκ.). Αιεμάλδξνπ Παπαδηακάληε Άπαληα, ηφκνο Γ΄. Ώζήλα: Αφκνο, ζζ. 

183-198. 

Παπαδηακάληεο Ώ. (1984). «Δ Φσλή ηνπ Αξάθνπ», ζην Ν. Α. Σξηαληαθπιιφ-

πνπινο (επηκ.). Αιεμάλδξνπ Παπαδηακάληε Άπαληα, ηφκνο Γ΄. Ώζήλα: Αφκνο, 

ζζ. 607-621. 

Υαηδήο Α. (1999). Σν Σέινο ηεο Μηθξήο καο Πφιεο. Ώζήλα: Ρνδαθηφ. 

Υαηδήο Α. (1974). «Μηθξφ ρφιην γηα ηελ Ηθηγέλεηα ελ Απιίδη» ζην πνπδέο. 

Ώζήλα: Κείκελα, ζζ. 73-91. 

Υαηδήο Α. (1974).  «άληα Μαξία», ζην πνπδέο. Ώζήλα: Κείκελα,  ζζ. 121-

131. 

Υαηδήο Α. (1974). «Δ ξα ηεο Φπξνλεξηάο», ζην Αλππεξάζπηζηνη. Ώζήλα: 

Πιεηάο, ζζ. 51-81. 

Υαηδήο Α. (1974). «Σν ΐάθηηζκα», ζην Αλππεξάζπηζηνη. Ώζήλα: Πιεηάο, ζζ. 

175-183. 

 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
130 

„Ο ΏΤΣΟΚΡΏΣΟΡΏ ΒΕΝΏΕ ΓΤΜΝΟ!‟ Δ ΠΏΕΑΕΚΔ „ΏΘΧΟΣΔΣΏ‟ 

Χ ΚΏΣΟΠΣΡΟ ΣΧΝ ΚΡΕΒΧΝ ΣΧΝ ΒΝΔΛΕΚΧΝ 

νύια Οηθνλνκέδνπ,  

Σ.Β.Β.Π.Δ. Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, 

aikonomi@psed.duth.gr 

 

Μηα πεξηδηάβαζε ζηνλ θφζκν ηεο ζχγρξνλεο παηδηθήο ινγνηερλίαο καο δεί-

ρλεη φηη νη αληηιήςεηο πεξί ηεο παηδηθήο αζσφηεηαο πνπ δηαγξάθνληαη ζην πα-

ξακχζη ηνπ Άληεξζελ «Σα θαηλνχξγηα ξνχρα ηνπ απηνθξάηνξα», απ‘ φπνπ ν ηίη-

ινο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο, ηζρχνπλ ελ πνιινίο θαη ζήκεξα. Παξ‘ φηη «ε έλ-

λνηα ηεο παηδηθφηεηαο είλαη κεηαβιεηή θαη πνιηηηζκηθά πξνζδηνξηδφκελε θαη φρη 

ζηαηηθή» (Hollindale, 1977: 48), ηα παηδηθά βηβιία φρη κφλνλ εμαθνινπζνχλ λα 

θαηαζθεπάδνπλ κία απεηθφληζε ηεο παηδηθφηεηαο σο ζπλψλπκεο ηεο αζσφηεηαο 

αιιά εμαθνινπζνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ παηδηθή αζσφηεηα σο έλα θάηνπηξν 

ζην νπνίν αληαλαθιψληαη νη θξίζεηο πνπ δηέξρεηαη ν θφζκνο ησλ ελειίθσλ. 

Σα παξαθάησ ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα βηβιίσλ δηαθέξνπλ εληππσζηαθά 

κεηαμχ ηνπο αιιά ζπγθιίλνπλ σζηφζν ζηνλ ηξφπν πνπ  θαηαζθεπάδνπλ ηελ α-

ζσφηεηα ηνπ θεληξηθνχ ηνπο ήξσα – παηδηνχ θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ηελ ρξεζηκν-

πνηνχλ σο θάηνπηξν ησλ θαθψο θεηκέλσλ ηνπ θφζκνπ ησλ ελήιηθσλ.  

ην Καπιάλη ηεο Βηηξίλαο (1963) ηεο Γέε, νη απνξίεο ηεο Μέιηαο θαη ηεο 

Μπξηψο θαη ε αδπλακία ηνπο λα θαηαιάβνπλ ηα φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπο 

ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ άγλνηά ηνπο, δειαδή, ηελ αζσφηεηά ηνπο. Ώο κε μερλνχκε 

φηη ηα θείκελα ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο  ζηεξενηππηθά  παξνπζηάδνπλ ηελ α-

ζσφηεηα θαη ηελ γλψζε κε αληηζεηηθνχο φξνπο (Nodelman, 2008: 230). Αηαβά-

δνπκε, ινηπφλ, ζρφιηα ηεο Μέιηαο, φπσο «Αελ μέξσ γηαηί, κα απηφ, ιέεη ν Νίθνο, 

ην ιέλε εθκεηάιιεπζε» ή «Οχηε θαηαιάβακε ηη είλαη ε νξγάλσζε ηεο λενιαίαο, 

πνπ έιεγε ν παππνχο πσο ζα είλαη θνβεξφ λα ππνρξεψλνπλ ηα παηδηά λα πάλε». 

ηνλ θαζξέθηε κηαο ηέηνηαο άγλνηαο, κηαο ηέηνηαο αζσφηεηαο αληηθαηνπηξίδεηαη 

κία πνιηηεηαθνχ ηχπνπ  θξίζε, ε επηβνιή, δειαδή, ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά. 

Βπεηδή αθξηβψο παξνπζηάδνληαη κέζα απφ κία παηδηθή θαη, άξα, ‗αζψα‘ νπηηθή, 

νη δηψμεηο ησλ δεκνθξαηηθψλ θαη ησλ αξηζηεξψλ πνιηηψλ ή ην θάςηκν ησλ 

‗βιαβεξψλ‘ βηβιίσλ δείρλνληαη σο παξάινγεο πξάμεηο, αθαηαλφεηεο θαη  άδηθεο.  

ε έλα ζχγρξνλν βηβιίν, ην Ο Ηζίδσξνο θαη ν Ναπαγφο (2008) ηεο Ώκάληαο 

Μηραινπνχινπ, πνπ ην ρσξίδνπλ  ζαξάληα  πεξίπνπ ρξφληα απφ ην παξαπάλσ 

βηβιίν ηεο Γέε,  ε παηδηθή αζσφηεηα  ζπγθξνηείηαη θαη  ιεηηνπξγεί κε έλαλ πα-

ξφκνην ηξφπν. ηελ αζσφηεηα ηνπ ελληάρξνλνπ ήξσα  αληαλαθιάηαη κία θξίζε 

ησλ θαηξψλ καο: ε αιινηξίσζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή απνμέλσζε θαη θαη‘ επέθηα-

ζε ε γνληθή αλεπάξθεηα ελφο πνιπάζρνινπ θάηνηθνπ ηεο Ώζήλαο, φπσο είλαη ν 

παηέξαο ηνπ. Ο κηθξφο Εζίδσξνο εληνπίδεη αιιά δελ κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ κε-

ιαγρνιία πνπ είλαη δηάρπηε ζηε δσή ηνπ παηέξα ηνπ: «Ο δηθφο κνπ κπακπάο δελ 
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ζπκψλεη. Ννκίδσ φκσο πσο είλαη ζηελνρσξεκέλνο. Αελ μέξσ γηαηί». Βληνπίδεη 

αθφκε, ‗ελζηηθησδψο‘, ηελ αιινηξίσζε ελφο αλζξψπνπ πνπ δελ θνηηάδεη  πηα  

κε ελδηαθέξνλ ηνλ  θφζκν γχξσ ηνπ: «[Ο κπακπάο κνπ] δνπιεχεη ζην Φάιεξν 

θη έηζη πεξλάεη κπξνζηά απφ ηε ζάιαζζα θάζε κέξα. Ώιιά δε ραίξεηαη ηφζν πνπ 

ηε βιέπεη, ηελ έρεη ζπλεζίζεη». Σέηνηα  ζρφιηα εθ κέξνπο ηνπ, αθξηβψο επεηδή 

αλαθέξνληαη ζηα θαηλφκελα θαη φρη ζηελ ζεκαζία ηνπο, επεηδή εληέιεη  δειψ-

λνπλ άγλνηα, απνξία θαη άξα ‗αζσφηεηα‘,  ιεηηνπξγνχλ σο έλαο θαζξέθηεο πνπ 

νξζψλεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ ελήιηθα θαη αληαλαθιψληαο ηελ ζιηβεξή ηνπ 

εηθφλα ηνλ βνεζά λα ζπλέιζεη. 

Τπάξρνπλ, φκσο, θαη πνιιά παηδηθά βηβιία ζηα νπνία ε αζσφηεηα ησλ 

παηδηψλ-εξψσλ  δελ θαηαζθεπάδεηαη κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ αθήγεζε αιιά ζεσ-

ξείηαη  απηνλφεηε. ε πνιιά απφ απηά ε αζσφηεηα παξνπζηάδεηαη σο ‗ζσηήξη-

α‘: επεηδή νη  ήξσεο είλαη παηδηά, de facto αζψα θαη επνκέλσο ‗ακφιπληα‘ θαη 

αδηάθζνξα, επεηδή έρνπλ θαζαξφ κάηη θαη κπαιφ, κπνξνχλ φρη κφλν λα δηαθξί-

λνπλ ηηο θξίζεηο πνπ δηέξρεηαη ν θφζκνο ησλ ελειίθσλ αιιά θαη λα δψζνπλ ιχ-

ζεηο ζ‘ απηέο αθππλίδνληαο θάπνηεο θνξέο ηνπο ‗κεγάινπο‘. ε θάπνηα απφ απηά 

ηα βηβιία πξσηαγσληζηεί έλα αζψν παηδί, άιινηε ‗ζνθφ‘, άιινηε πξνηθηζκέλν 

κε θάπνηα ηδηαίηεξε επαηζζεζία ή δχλακε, πνπ αλαιακβάλεη λα αιιάμεη ηνλ θφ-

ζκν. ε άιια βηβιία, πάιη, φια ηα παηδηά καδί πξαγκαηψλνπλ φζα δελ κπνξνχλ 

νη ελήιηθεο: αληηζηέθνληαη ζηνλ ξαηζηζκφ, πξνζηαηεχνπλ ηελ θχζε, αλαιακβά-

λνπλ λα ζψζνπλ ηνλ πιαλήηε  απφ ηελ ξχπαλζε ή ζηακαηνχλ ηνπο πνιέκνπο. Δ 

εμηδαλίθεπζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο αζσφηεηαο γίλεηαη έηζη ζηα βηβιία 

απηά έλα ηδενινγηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξνψζεζε ζχγρξνλσλ ηδενινγεκάησλ. Δ 

εμίζσζε, πάλησο, πνπ αλαπαξάγεηαη κε ζπλέπεηα είλαη κεηαμχ  παηδηθήο αζσφ-

ηεηαο θαη  ειπίδαο γηα έλαλ θαιχηεξν θφζκν.  

Έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην βηβιίν ηνπ Υξήζηνπ Μπνπιψηε Έλα 

θνξίηζη θηεξνπγίδεη ζηνλ Κεξακηθφ (2011). Καζφινπ ηπραία, ην αληη-πνιεκηθφ 

κήλπκα ηνπ βηβιίνπ αξζξψλεηαη  απφ ηελ ελδεθάρξνλε  εξσίδα ηνπ, ηελ Μχξηη-

δα, πνπ δεη ζηελ Ώζήλα ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ: παξφηη  είλαη πεξήθαλε γηα ηελ 

Ώζήλα θαη παξφηη αθνχεη απφ ηνλ κπακπά ηεο φηη ζηνλ πφιεκν κε ηνπο παξ-

ηηάηεο ην δίθην είλαη κε ην κέξνο ησλ Ώζελαίσλ, ε Μχξηηο  βιέπεη ηα πξάγκαηα 

ηνπ πνιέκνπ κε θαζαξφ κάηη, ρσξίο θαλαηηζκνχο, θαη θαηαιαβαίλεη φηη φηαλ 

πνιεκνχλ Έιιελεο κε Έιιελεο δελ ππάξρεη ληθεηήο.  Ολεηξεχεηαη, κάιηζηα, λα 

πξνζθαιέζεη ηα παξηηαηφπνπια γηα λα παίμνπλ νκαδηθά παηρλίδηα κε ηα παηδηά 

ηεο Ώζήλαο θαη λα δείμνπλ έηζη ζηνπο κεγάινπο ηη ζα πεη εηξήλε. 

Σν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ηελ αζσφηεηα ησλ παηδηψλ – εξψσλ 

είλαη φηη γηα λα ηελ αληηιακβάλεηαη  θαλείο πξέπεη ν ίδηνο λα κελ είλαη αζψνο.  

Ώπηή ε ‗κε αζψα‘ θαηαλφεζε ησλ φζσλ βηψλεη θαη πξάηηεη ν ‗αζψνο‘ πξσηα-

γσληζηήο είλαη ε βαζηθή έλδεημε, θαηά ηνλ Nodelman, ηεο χπαξμεο ζηα θείκελα 

γηα παηδηά ελφο «ζθηψδνπο θεηκέλνπ», κίαο, δειαδή, πην ζχλζεηεο θαη πην πιή-

ξνπο θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ θαη ησλ αλζξψπσλ, ε νπνία  παξακέλεη αλείπσηε 

πίζσ απφ ηελ απιή επηθάλεηα ησλ θεηκέλσλ,  αιιά ε νπνία θάλεη απηή ηελ απιή 
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επηθάλεηα λα απνθηά λφεκα. Ώπηφ, ινηπφλ, ην αλείπσην, ην «ζθηψδεο θείκελν, 

είλαη εμ νξηζκνχ κε ‗παηδηθφ‘ (2008: 206).  

Βάλ, φκσο, έλα ‗αζψν‘ παηδί - αλαγλψζηεο δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί ηελ 

αζσφηεηα ηνπ ήξσα, ηφηε γηαηί ην ζέκα ηεο αζσφηεηαο επαλέξρεηαη ζπζηεκαηη-

θά ζηα βηβιία γηα παηδηά; Μία εμήγεζε καο δίλεη ν Fred Inglis φηαλ, εθ κέξνπο 

ησλ ελήιηθσλ αλαγλσζηψλ, ππνζηεξίδεη φηη «ηα θαιχηεξα παηδηθά βηβιία μπ-

πλνχλ ηελ αζσφηεηά καο» (1981: 8) Οη ηζηνξίεο κε αζψνπο πξσηαγσληζηέο, 

ινηπφλ, ειθχνπλ, αζχλεηδα ίζσο, ελήιηθεο ζπγγξαθείο αιιά θαη αλαγλψζηεο, 

επεηδή αθξηβψο ελέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο λνζηαιγίαο γη‘ απηφ πνπ απψιεζαλ. 

Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα ε παηδηθή ινγνηερλία είλαη κία ινγνηερλία λνζηαιγίαο.  

Μίαλ άιιε εμήγεζε καο πξνηείλεη ν Nodelman φηαλ ππνζηεξίδεη φηη ε έλ-

λνηα ηεο παηδηθήο αζσφηεηαο, θαη, γεληθφηεξα, ηεο παηδηθφηεηαο, είλαη ζεκειηψ-

δεο γηα ηνλ ίδην ηνλ νξηζκφ ηνπ ηη ζεκάλεη ‗ελήιηθαο‘. ια ηα έξγα γηα παηδηά 

αλαπαξάγνπλ ην ηδενινγηθφ δίπνιν ελήιηθαο / παηδί: επηβεβαηψλνληαο ηελ παη-

δηθφηεηα ησλ παηδηψλ, ηεο νπνίαο θχξηα ζπληζηψζα είλαη ε αζσφηεηα, επηβε-

βαηψλνπλ ηαπηνρξφλσο ηελ ‗σξηκφηεηα‘, αιιά θαη ηελ εμνπζία,  ησλ ελειίθσλ 

(2008: 169). 

ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΏ 

Γέε, Ά. (2011) [1963]. Σν Καπιάλη ηεο Βηηξίλαο. Ώζήλα: Μεηαίρκην. 

Μηραινπνχινπ, Ώ. (2008). Ο Ηζίδσξνο θαη ν Ναπαγφο. Ώζήλα: Παηάθεο. 

Μπνπιψηεο, Υ. (2011). Έλα Κνξίηζη Φηεξνπγίδεη ζηνλ Κεξακηθφ. Ώζήλα: Πνιη-

ηηζηηθφ Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηψο. 

Hollindale, P. (1977). Signs of Childness in Children‟s Books. Woodchester, 

U.K.: Thimble Press 

Inglis, F. (1981). The Promise of Happiness: Value and Meaning in Children‟s 

Fiction. Cambridge U.K.: Cambridge University Press. 

Nodelman, P. (2008). The Hidden Adult. Defining Children‟s Literature. Balti-

more: The Johns Hopkins University Press 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
133 
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  χκθσλα κε δηάθνξνπο ζεσξεηηθνχο η παιδική ηλικία «καηαζκευάζεηαι» 

ζε ένα πλαίζιο κοινωνικών και άλλων πολιηιζμικών δεδομένων (Καναηζούλη, 

2000).  ηελ αλαγθαζηηθά ζπλνπηηθή εηζήγεζή κνπ, ζα  εζηηάζσ ζηηο εηθφλεο 

πνιέκνπ, πνπ απνηππψλνληαη ζε κπζηζηνξήκαηα θαη ζην ξφιν πνπ αλαηίζεηαη 

ζην παηδί-ήξσα, ηδηαίηεξα, πψο απηφ αληηδξά ελ κέζσ ηεο πνιεκηθήο αηκφζθαη-

ξαο θαη πψο επεξεάδεηαη απφ απηήλ.   

Ώξρίδσ απφ ηελ Αξραία Διιάδα  κε ην κπζηζηφξεκα ηεο Φξάλζεο ηαζά-

ηνπ Σν ζαχκα ηεο Ρφδνπ (2007). Δ πνιηνξθία ηνπ λεζηνχ απφ ην Αεκήηξην, ζέ-

ηεη ηα παηδηά κπξνζηά ζε εηθφλεο πξσηφγλσξεο. Ο πφιεκνο ηδσκέλνο ζην δνμα-

ζηηθφ πλεχκα ηεο πφιεο-θξάηνπο «ππαγνξεχεη» ζηα παηδηά ηελ αλαγθαηφηεηα  

αληηκεηψπηζεο ηνπ ερζξνχ κέζα απφ έλα πιαίζην έληαμεο ηνπ αηφκνπ ζηελ θνη-

λή δσή ηνπ άζηεσο  θαη ηεο ηφλσζεο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο ηνπ ηαπ-

ηφηεηαο.   

Ώπφ ηελ πιεπξά ηεο ζπκκεηνρήο δελ ζπκβαίλεη ην ίδην ζε  κπζηζηνξήκαηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζην ΐπδάληην. Ώλαηίζεηαη ζηνλ ήξσα, απφ ηε κηθξή ηνπ θηφ-

ιαο ειηθία, απνθαζηζηηθφο ξφινο ζηελ εμέιημε ηνπ ηζηνξηθνχ γίγλεζζαη, παξάι-

ιεια κε βαξχλνπζα ζέζε γηα ηνλ ίδην πιάη ζηελ εμνπζία. Γηα παξάδεηγκα, ζην 

κπζηζηφξεκα Ζ θσηηά πνπ δε ζβήλεη ηνπ Υάξε αθειιαξίνπ (2011), ν Καιιίλη-

θνο, απφ κηθξφο εηνηκάδεηαη  γηα λα αλαθαιχςεη ην πγξφ ππξ κε ην νπνίν ζα εη-

ηεζνχλ νη Άξαβεο. Δ γλσξηκία ηνπ κε ηνλ απηνθξάηνξα, ην ελδηαθέξνλ θαη ε 

πξνζηαζία πνπ απηφο ηνπ παξείρε, ζα ηνλ πείζεη φηη πξέπεη λα επηζηξαηεχζεη ηα 

πάληα γηα ηε δφμα θαη ηε δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο.    

Βηθφλεο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο αλαδχνληαη απφ ην κπζηζηφξεκα ηεο 

Γ. Γξεγνξηάδνπ νπξέιε Ο κηθξφο κπνπξινηηέξεο (1996). O κηθξφο Λεπηέξεο, 

ζπκκεηέρεη ζηνλ αγψλα, ζην πιεπξφ ηνπ Μηανχιε θαη ηνπ Καλάξε. Βκπιέθεηαη  

ζηηο κάρεο ζέηνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ θάζε ζηηγκή ζε θίλδπλν. Ο ήξσαο   κπνξεί λα 

ιπγίδεη ζηε ζέα ηνπ πνιέκνπ, αιιά γηα ράξε ηεο ηδέαο θαη ηεο ειεπζεξίαο έρεη 

απηαπάξλεζε, κε πίζηε δε, πςψλεηαη σο έλα εζληθά ηδεαηφ ζχκβνιν.  

  ηνλ 20φ αηψλα, ζηα πεξηζζφηεξα κπζηζηνξήκαηα  δηαγξάθεηαη κηα δηα-

θνξεηηθή εηθφλα. Ώλ, δειαδή, ηα παηδηά ζηα πξνεγνχκελα θείκελα εκπιέθνληαλ 

πνηθηινηξφπσο ζηνλ πφιεκν, κε ζηφρν είηε ηελ ηφλσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηφο ηνπο 

σο πνιίηεο είηε ηε δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο ή ηελ ειεπζεξία ηεο παηξίδαο θαη ηεο 

ηδέαο ηεο, ζηα επφκελα κπζηζηνξήκαηα δίρσο λα κεηψλεηαη ε αγάπε γηα ηελ πα-

ηξίδα, παξάιιεια απηή απνθηά απφ ηε κία αληηπνιεκηθφ, πξνζσπηθφ πεξηερφ-
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κελν ζε ζρέζε κε ηε ζπιινγηθή έθθξαζε θαη απφ ηελ άιιε έλα επξχηεξν, πην 

νηθνπκεληθφ πνπ μεπεξλά  θαη ηα ζχλνξά ηεο. Οη ΐαιθαληθνί πφιεκνη είλαη ε 

πεξίνδνο φπνπ ν Ε. Α. Εσαλλίδεο εθηπιίζζεη ηελ ππφζεζή ηνπ ζην κπζηζηφξεκα 

Σα ηξία παηδηά (απφ Βιιάδα, ΐνπιγαξία, Σνπξθία) (
7
1996), ηα νπνία αληηκε-

ησπίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ γελλά ε παξάλνηα ησλ πνιέκσλ. Σα δηιήκκαηα 

θαη ε ζχγρπζε επαλαιακβάλνληαη ελφζσ ε ηαπηφηεηα ησλ εξψσλ αιιάδεη δηαξ-

θψο ζθξαγίδα. Δ θηιία ηνπο φκσο, αλ θαη δνθηκάδεηαη,  ππεξβαίλεη ηα ηερλεηά 

ζχλνξα.   

Δ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή απνηειεί έλα πεδίν βηβιίσλ φπνπ παηδηά-

ήξσεο δνπλ ην δξάκα ηνπ βίαηνπ δησγκνχ απφ ηηο εζηίεο ηνπο. Σν βηβιίν κήηξα 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή είλαη ην Μέζα ζηηο θιφγεο ηεο Αηδψο σηεξίνπ 

(1978). Ο ξεαιηζκφο ηνπ έξγνπ πνπ παξνπζηάδεη φιν ην δξάκα πνπ ζπληειέζηε-

θε ππφ ηελ «επνπηεία» ησλ μέλσλ, αλαδχεηαη κέζα απφ εηθφλεο, ηνπ θπζηθνχ 

θαη θνηλσληθνχ ρψξνπ. Ο κφληκνο μεξηδσκφο απνηειεί έλα δηαξθέο ηξαχκα ζηελ 

παηδηθή ςπρνζχλζεζε. Δ ακθηζβήηεζε ηνπ πνιέκνπ θαη ε άδηθε ηαιαηπσξία 

ησλ αλζξψπσλ πεξηγξάθνληαη ζπρλά κε έλα δηαπνιηηηζκηθφ ηξφπν.  

Δ θαηεγνξία κπζηζηνξεκάησλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Καηνρή θαη ζηελ Ώ-

ληίζηαζε είλαη πνιππιεζήο. Ο πφιεκνο πεξηγξάθεηαη βησκαηηθά κε ηε καηηά 

ησλ παηδηψλ πνπ δελ έρνπλ αλάινγε εκπεηξία. Ο «νξηζκφο» κηαο ηέηνηαο ζπιιν-

γηζηηθήο είλαη ην κπζηζηφξεκα ηεο Άιθεο Γέε Ο κεγάινο πεξίπαηνο ηνπ Πέηξνπ 

(2010). Ο Πέηξνο αλαδεηά ηξφπνπο επηβίσζεο, ζπκκεηέρεη ζε νξγάλσζε, δξα 

ζπλσκνηηθά, ζηήλεηαη ζε κπιφθν, γίλεηαη κάξηπξαο ηεο εμνπζέλσζεο ησλ αλ-

ζξψπηλσλ νξίσλ, βιέπεη ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ απειεπζέξσζε, αιιά θαη 

ζηγά-ζηγά κεγαιψλνληαο  απνθηά απηνγλσζία. πκβνιίδεη ζηελ πεξίνδν ηεο θα-

ηνρήο, κηα επνπνηία ηεο παηδηθήο ειηθίαο πνπ ζπγθεληξψλεη φια ηα ραξαθηεξη-

ζηηθά ηνπ ηξαγηθνχ ήξσα (Goldmann, 1979), κε ηελ έλλνηα φηη εθθηλψληαο απφ 

ηε ζεκαίλνπζα δνκή ηνπ έξγνπ πνπ είλαη ε αληίζηαζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αλ-

ζξψπηλεο χπαξμεο, θαηαδεηθλχεη κηα θνζκνζεσξία πνπ είλαη έλαο θφζκνο δίρσο  

πνιέκνπο, ην δεηνχκελν θαη ζήκεξα.   

ην κπζηζηφξεκα κε ζέκα ηνλ Βκθχιην Πφιεκν, ηεο Μπίιη Οηθνλφκνπ-

Ρφδελ Ο πφιεκνο ηεο Αληηγφλεο (1991), δπν παηδηά θηλδπλεχνπλ θάζε θνξά πνπ 

κεηαθέξνπλ κελχκαηα. ΐξίζθνληαη αληηκέησπα κε εθηειέζεηο, καζαίλνπλ γηα 

δνινθνλίεο ζπγγελψλ ηνπο, γίλνληαη κάξηπξεο ηεο βηαηφηεηαο ησλ αξρψλ πξν-

θεηκέλνπ λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο  απφ ηα ίδηα θαη θαηαιήγνπλ ζχκαηα ηνπ θα-

ηεπζπλφκελνπ φρινπ.   

Δ Φηιίζα  Υαηδεράλλα ζην κπζηζηφξεκα Ζ Νηηληφλ, ν Παβειάθεο κνπ θη 

εγψ (1995) αλαθέξεηαη ζηα γεγνλφηα ηεο Κχπξνπ. Ο κηθξφο Παχινο, δψληαο 

ζηελ Κνληνηξνδία, κηα θαληαζηαθή ρψξα πνπ είλαη ρσξηζκέλε ζε δχν θπιέο,  

γίλεηαη θίινο κε ηνλ Σξνληέδν Νηνζίξ θαη κάξηπξαο ησλ γεγνλφησλ ηεο εηζβν-

ιήο ησλ Σξφλησλ. Δ ζπγγξαθέαο δίλεη κηα νπηνπηθή/νξακαηηθή ιχζε, φπνπ ηα 

δχν κέξε, ζπλεξγαδφκελα, απαιιάζζνληαη απφ ηνπο αιεζηλνχο δπλάζηεο. Σα 
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παηδηά ζπκκεηέρνπλ έκκεζα ή ελεξγά ζηα πνιεκηθά γεγνλφηα.   

χγρξνλεο εηθφλεο πνιέκνπ ζηα κάηηα ησλ παηδηψλ παξνπζηάδεη ην κπζη-

ζηφξεκα ηνπ Γηψξγνπ Υξηζηνδνχινπ Ο ιφθνο ηεο εηξήλεο (2005). Ο νρηάρξν-

λνο πξσηαγσληζηήο γίλεηαη κάξηπξαο ελφο πνιέκνπ κε παηδηά αθξσηεξηαζκέλα, 

θπιαθηζκέλα, πεηλαζκέλα, αθφκε θαη άζειά ηνπο ζχηεο, πνπ   παίξλνπλ ηνπο 

δξφκνπο ηήο πξνζθπγηάο ή πνιεκνχλ αλαίηηα, φπσο θαη ν ίδηνο, ζην φλνκα κηαο 

παξάμελα ελλννχκελεο ειεπζεξίαο.    

  ηα πξναλαθεξφκελα βηβιία παξνπζηάδεηαη ηειηθά έλα  «παξάδνμν» πνπ 

κεηαθξάδεηαη ζε κηα αλαγθαία αιιά ακθηζβεηνχκελε πξαγκαηηθφηεηα: απφ ηελ 

νπηηθή ηνπ αλαγλψζηε ε ινγνηερλία   παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθν-

πνίεζε ηνπ παηδηνχ κεηαθέξνληαο πξφηππα θαη ηξφπνπο δσήο, ζηελ νπζία κέζα  

απφ ηελ «αθχξσζε» ηεο παηδηθήο ειηθίαο (Ariès, 1996, Postman,1994), αθνχ 

ηεο πξνζδίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελήιηθεο δσήο αλάινγα κε ην ηζηνξηθν-

θνηλσληθφ πιαίζην θαη ην θάζε θνξά πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ ηνπ πξφηαγκα.  
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ΚΏΕΡΟΤ. 

Γεώξγηνο ΠαπαλησλΪθεο 

Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΠΣΑΒ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ 

gepaparho@gmail.com 

 Μνινλφηη θαη ζηελ πεδνγξαθία ηαιαλίδεηαη ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, 

επηιέμακε λα παξαθνινπζήζνπκε ζχληνκα ην παηδί ζηελ πνίεζε ησλ Ρίηζνπ, 

Λεηβαδίηε, ΐξεηηάθνπ. ηαλ ν Ρίηζνο γξάθεη «Οξθηζηείηε λάρεη ην παηδί ην 

ςσκί ηνπ θαη ην βηβιίν ηνπ», γλσξίδεη θαιά φηη ζε πεξηφδνπο θξίζεο φινη δηέξ-

ρνληαη ηελ επψδπλε αηξαπφ. Καη ην παηδί επηβάιιεηαη λα πξνζερηεί σο πιένλ 

επάισην. Οη πνηεηέο, ραξηνγξαθψληαο ηελ πλεπκαηηθή-πνηεηηθή γεσγξαθία ηεο 

Βιιάδαο, ην εληάζζνπλ ζην επξχηεξν θνηλσληθνπνιηηηθνηθνλνκηθφ θαη πνιηηη-

ζκηθφ ζχζηεκα. Έληαμε πνιιαπιά ρξήζηκε ζηνλ κειεηεηή  ηεο ινγνηερλίαο. 

Εδηαίηεξα, ζηνλ Ρίηζν ην παηδί είλαη βαζηθή ζπληεηαγκέλε σο αλακλεζηαθφ 

πνηεηηθφ ππνθείκελν ή σο παξνληηθή παξνπζία κε ζθαλδαιηέο ή ζε δχζθνιεο 

ζηηγκέο, ιφγσ πνιέκνπ θαη θαηνρήο. Ώληίζεηα, ζηνλ Λεηβαδίηε ην παηδί  απνηε-

ιεί ζχκα εκθχιηνπ ζπαξαγκνχ. Δ ραξηνγξάθεζε θξίζεσλ ζπλαθψλ κε ην παηδί 

απνδίδεη επξχηαην θάζκα  ηνπ πνηεηηθνχ ρσξφρξνλνπ ηνπ Ρίηζνπ. Δ ζηέξεζε 

ησλ αλαγθαίσλ γηα ηα παηδηά ζπλζεθψλ εμσζεί ζε  δηακαξηπξίεο γηα ηελ εηξήλε, 

θαζψο παξαηεξείηαη  βίαηε πθαξπαγή θαη αθαίξεζε δσηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, 

θαηαξξάθσζε ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ θαη πεξηθξφλεζε ησλ νξακάησλ ηνπο, 

γη‘ απηφ επηρεηξείηαη ππέξβαζεο ηεο δπζηνπίαο θαη κεηάβαζε ζε θαηαζηάζεηο 

πιεξφηεηαο/επηνπίαο. 

Αηεθδηθεί ζεκαληηθφ θιάζκα ηνπ αγψλα θαηά ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο θαη 

έθπησζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ, κεηαθέξνληαο πξνθεξχμεηο, γξάθνληαο 

ζπλζήκαηα, δηεμάγνληαο έλνπιν αγψλα, θαηαζηάζεηο δπζηνπίαο πνπ αληηκάρε-

ηαη ην παηδί/έθεβνο. Ώπηή ε αληίζηαζε θαη ν αγψλαο απέλαληη ζηελ θνηλσληθν-

πνιηηηθή δπζηνπία απνθαιχπηεη ηελ παηδηθή νκνξθηά θαη ηεξφηεηα, ηελ επηζπκία 

λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηε δπζηνπία ζε επηνπία/νπηνπία θαη λα αλαδείμνπλ ςπρηθή 

θαη εζηθή σξαηφηεηα θαη σξηκφηεηα (Καηνρή, εκθχιηνο, απξηιηαλή δηθηαηνξία). 

Ώξσγνχο ζηνλ αγψλα νη ελήιηθεο πνπ αγσλίδνληαη ψζηε ην παηδί/έθεβνο λα κε 

βηψζεη αδηθία, ζθιεξφηεηα-αγξηφηεηα, θξίζε πνιηηηζηηθψλ αμηψλ. ΐηψλεη σζηφ-

ζν ηε δπζηνπία ζην πνιηηηθνθνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν.   

 Τπάξρνπλ απνζπάζκαηα φπνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο αλέρεηαο θαη ηεο εμαζιίσζεο, θαζψο θαη ηελ θαηαπίεζε παηδηψλ απφ άιια 

νηθνλνκηθά εχξσζηα: θαη λάλαη ηα παηδηά καο ζενλήζηηθα ρξνληάξεο κέξεο  (ηνκ. 

ΐ, 53) ή 

φηαλ ηα ηξία παηδηά ηνπ νηθνδεζπφηε ππνρξεψλνπλ    

ηε κηθξή θφξε ηνπ θεπνπξνχ λα κείλεη μαπισκέλε 

mailto:gepaparho@gmail.com
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πίζσ απφ ηα ςειά ρξπζάλζεκα θάλνληαο ηε λεθξή 

ψζπνπ λα βγεη ην θεγγάξη πάλσ ζην ιφθν (ηνκ. Ε, 35Ο). 

 Οη νηθνλνκηθνθνηλσληθέο ζπλζήθεο εμσζνχλ ζε δηακαξηπξίεο. Ώπνδέθηεο 

νη ηνπηθνί άξρνληεο. Αηαθξίλνπκε εκθαλψο δπζθνξία, εθκεηάιιεπζε, αδηαθνξί-

α, απνληά, απειπηζία, ζθιεξφηεηα, αγαλάθηεζε,  δηακαξηπξία, θαηαζηάζεηο 

θξίζεο, βηνπάιε. Δ πεξηγξαθή παξαπέκπεη ζε θνηλσλία, κε αληηδηαζηειιφκε-

λνπο δχν δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκηθνχο ρψξνπο. ηνλ πξψην θπξηαξρεί ε επκά-

ξεηα. ην δεχηεξν, ε θξίζε. Βδψ, δελ αλαπηχζζεηαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, 

ελψ πεξηθξνλνχληαη θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο αμίεο. Πξνέρνπλ ηα ζπκθέ-

ξνληα πνπ αλαπφθεπθηα επηθέξνπλ απψιεηα αλζξσπηάο, ζπλαηζζεκαηηθή απνξ-

θάληζε θαη επηειηζκφ αμηψλ, κε απνθνξχθσζε ηελ παηδηθή ζλεζηκφηεηα (Πα-

παλησλάθεο 1996).  

 Πιεζσξηθή παξνπζία έρεη ην παηδί ζηελ πνίεζε ηνπ Λεηβαδίηε  πνπ ζπλ-

δπαζηηθά κε ηα ζπκθξαδφκελα επηηξέπεη κηα ελδηαθέξνπζα ραξηνγξάθεζε. ε 

άιινπο πνηεηέο (Ώλαγλσζηάθεο, Παηξίθηνο, Ώιεμάλδξνπ, Καηζαξφο), αδπλα-

ηνχκε λα δηεξεπλήζνπκε ηελ παξνπζία ηνπ, ιφγσ ηζρλήο παξνπζίαο ηνπ. Ο Λεη-

βαδίηεο, αληηζηαζηαθφο θαη ψξηκνο, θαηαγξάθεη λαηνπξαιηζηηθά ηηο ζθιεξέο 

ζπλζήθεο ζηξαηνπέδνπ, εμνξίαο, θαηαπίεζεο, δησγκψλ, ηε δηάςεπζε ησλ ειπί-

δσλ ησλ αγσληζηψλ θαη ηηο δπζκελείο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο κεηεκ-

θπιηαθήο πεξηφδνπ. Κπξηαξρνχλ κνηίβα ζηέξεζεο θαη ειπίδαο γηα ηε δεκηνπξ-

γία ελφο θφζκνπ δηθαίνπ, ηελ πξαγκάησζε ησλ θνηλσληθψλ νξακάησλ ησλ ε-

ξψσλ- παηδηψλ θαη ηε δηθαίσζε ησλ αγσληζηψλ-παηδηψλ. ην θνηλσληθνπνιηηη-

θφ απηφ θιίκα γελληέηαη ην παηδί πνπ βηψλεη  αιινηξησηηθέο θαηαζηάζεηο (κε-

ηεκθπιηαθά ρξφληα, απξηιηαλή δηθηαηνξία). ΐηψλνληαο δπζηνπηθέο ζπλζήθεο, 

αλαδεηθλχεηαη κάξηπξαο ηνπ πνηεηηθνχ καξηπξνινγίνπ. Ώλ ζηνλ αληηζηαζηαθφ 

Λεηβαδίηε ηα παηδηά έπεθηαλ ζχκαηα πνιηηηθήο δπζηνπηθήο ηδενινγίαο, ζηελ 

πνηεηηθή ηνπ σξηκφηεηα πέθηνπλ ζχκαηα παξαθξνζχλεο ηεο δηαξθψο αιινησ-

λφκελεο θνηλσλίαο. Δ αλζξψπηλε δπζηπρία θαιιηεξγεί ηελ θνηλσληθή παζνγέ-

λεηα. Έηζη, ιφγσ βηνηηθψλ αλαγθψλ, κηθξά παηδηά ζηξέθνληαη ζηελ πνξλεία. Οη 

παγησλφκελεο θαηαζηάζεηο επλννχλ εθπφξλεπζε ηεο ηξπθεξήο παηδηθήο ειηθίαο, 

εθθπιηζκφ ησλ εζηθψλ αμηψλ, πνιηηηζκηθή ππνβάζκηζε.  

 Πνιιά απνζπάζκαηα εκπεξηέρνπλ αληηαλζξψπηλεο ζπλζήθεο ζηξαηνπέ-

δνπ  απεηθνλίδνληαο ην παηδί-ζχκα ησλ πνιηηηθψλ παζψλ πνπ ηαιαλίδνπλ ηε κε-

ηαθαηνρηθή, εκθπιηαθή, κεηεκθπιηαθή Βιιάδα. Δ πνηεηηθή κλήκε βξίζεη παη-

δηψλ-ζπκάησλ ηεο αλζξψπηλεο ζεξησδίαο. Με ην ζάλαηφ ηνπο ζθνηψλνληαη ε 

ειπίδα, ε αζσφηεηα, θαινζχλε, ε ηξπθεξφηεηα, άλζξσπνη ρσξίο επζχλε γηα φζα 

ηεθηαίλνληαη. ηνλ Άλζξσπν κε ην ηακπνχξιν, νη θξαηνχκελνη, πξνηάζζνληαο ηα  

ζηήζε ζηνπο εθηειεζηέο ηνπο πξνηξέπνπλ λα κε ζεκαδέςνπλ ζηελ θαξδηά ηνπο, 

αιιά ζε άιιν ζεκείν, γηαηί, ζθνηψλνληαο έλαλ αγσληζηή, ζθνηψλνπλ παηδηά. 

Έηζη, ην παηδί αλαδεηθλχεηαη θνξέαο αμηψλ, κεηαζρεκαηίδεηαη ζε αμία. Οη νξα-

καηηζκνί ηνπ ιεηηνπξγνχλ σο αφξαηνο ζπκπαξαζηάηεο θαη θαζνδεγνχλ σο παη-

δηθά φλεηξα ή σο θνηλσληθά νξάκαηα, ζηα νπνία κπήζεθαλ, ζπκβάιινληαο ζηε 
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δεκηνπξγία πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο  (Παπαλησλάθεο 1997).   

 Δ εκκνλή θαη ε λνζηαιγηθή δηάζεζε ζην πνηεηηθφ ζχκπαλ ηνπ Λεηβαδίηε 

απνηειεί βαζηθή αιιά θαη κφληκε θαηάζηαζε, αλαδεκηνπξγψληαο έλαλ θψδηθα 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο. ΐηψλνληαη νηθνλνκηθνθνηλσληθνπνιηηηθέο δπ-

ζηνπηθέο θαηαζηάζεηο. Χζηφζν, ε παηδηθφηεηα δελ εμέιεηςε παληειψο, θαζψο 

αξλνχληαη λα ελειηθησζνχλ, απνξξίπηνληαο ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ θαη ηελ 

θνηλσληθή ηζρχ. Σν παηδί αξλείηαη λα κεηεμειηρζεί ζε αληηαλζξψπηλα ζηνηρεία 

ηνπ θνηλσληθνχ θαη εζηθνχ θψδηθα ησλ ελειίθσλ. Ώζσφηεηα θαη αγλφηεηα ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο νξζψλνληαη ζηελ εθθπιηζκέλε εζηθά θαη θνηλσληθά ψξηκε ε-

ιηθία.  

ηνλ ΐξεηηάθν, ν λφκνο πνπ δηέπεη ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο επζχλεηαη γηα 

ηνπο πνιέκνπο, ηελ αδηθία, ηελ εθκεηάιιεπζε θαη γεληθφηεξα γηα ηελ θαθνδαη-

κνλία ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Ώλαδεηθλχεη ηελ αγάπε ζε λφκν, κε ην νπνίν 

πξνθπιάζζεηαη απφ ηηο δνινθνληθέο επηζέζεηο πνπ δέρεηαη απφ ην Καθφ, πξν-

ζηαηεχεη ηνλ άλζξσπν, εμαιείθεη, ηνλ αλζξψπηλν πφλν, αληηκάρεηαη ηελ αιιν-

ηξίσζε, απνθαζηζηά ηελ αξκνλία θνηλσλίαο-θχζεο, νδεγεί ζηελ πιεξφηεηα. Ο 

πνηεηήο κεηαδίδεη ην επαγγέιην αγάπεο, ειεπζεξψλνληαο ηνλ άλζξσπν απφ πα-

ληνίνπο θαηαλαγθαζκνχο. ηνλ θφζκν απηφ ηνπνζεηεί ν πνηεηήο ην παηδί, δίλν-

ληάο ηνπ απνθαζηζηηθφ ξφιν κε ελεξγή δξάζε αγσληζηή ή ζχκαηνο ηεο ζηπγε-

ξφηεηαο ησλ θαηξψλ (Παπαλησλάθεο 1997).   

  Ο ΐξεηηάθνο απεηθνλίδεη ζε πνιχ ιίγα πνηήκαηα ηα παηδηά ζε δχζθνινπο 

θαηξνχο, γη‘ απηφ θαη απεηθνλίδνληαη σο αγσληζηέο θαη ζχκαηα ηεο αλζξψπηλεο 

ζεξησδίαο. Κάπνηα εληζρχνπλ ην δηεζληζηηθφ ραξαθηήξα ηεο πνίεζήο ηνπ, απν-

ηππψλνπλ κηθξφ θιάζκα ηεο δηεζλνχο αηκφζθαηξαο, απεηθνλίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο εγθιεκαηηθήο ππνθξηζίαο ηεο παγθφζκηαο δηπισκαηίαο θαη ηελ απνπληρηηθή 

αίζζεζε ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Σα παηδηά-αγσληζηέο απνηεινχλ ηηο δσηηθέο-

αλαγελλεζηαθέο δπλάκεηο ηεο αλζξσπφηεηαο, ζπγθξνπφκελα κε αληηαλζξψπη-

λνπο θαηαπηεζηέο-ερζξνχο. Αηαθξίλεηαη παξαβίαζε εζηθνθνηλσληθψλ θσδίθσλ 

θαη απνθαιχπηεηαη κηα γεληθφηεξε θξίζε. Σα ιίγα ζθφξπηα πνηήκαηα ηνπ ΐξεη-

ηάθνπ κε ήξσα παηδί απνθαιχπηνπλ αδηαθνξία θαη έιιεηςε ζπγθίλεζεο ησλ η-

ζρπξψλ ηεο Γεο, πνπ δελ ζηακαηνχλ ηηο ζεξησδίεο ηνπ πνιέκνπ. Καζψο ε δηε-

ζλήο πνιηηηθή θνηλφηεηα αδηαθνξεί λα απνθαηαζηήζεη ηε δηαζαιεκέλε θνηλσλη-

θνπνιηηηθή θαηάζηαζε δηαθαίλεηαη αγαλάθηεζε θαη απνξία. πλερίδεηαη ζπλε-

πψο ε ππάξρνπζα θξίζε ησλ αμηψλ.  

 Οινθιεξψλνληαο, κε βάζε φζα δηαπηζηψζακε ζηα πνηεηηθά πξάγκαηα 

ησλ ιίγσλ πνηεηψλ πνπ εμεηάζακε επηζεκαίλνπκε έλα δηπιφ ηδενινγηθφ πξφ-

ζηαγκα-δηαθχβεπκα. Ώξρηθά, ε αλαγλσξηζκέλε ζπζία ησλ κηθξψλ αγσληζηψλ 

λα κεηαζηξέςεη  ηνπο βνιεκέλνπο ελήιηθεο. Έπεηηα, ηα αζψα ζχκαηα ηεο αλ-

ζξψπηλεο αγξηφηεηαο θαη σκφηεηαο λα πξνβιεκαηίζνπλ ηνπο Απλαηνχο λα απν-

ηξέςνπλ θαη ηελ  θαηαπίεζε θαη ηελ ππνηαγή θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο 

θαιχηεξεο δσήο.  
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Σελ εηθφλα ησλ απεγλσζκέλσλ πνπ πεξηδηαβαίλνπλ ηηο γεηηνληέο ησλ πφ-

ιεσλ θαη αλαζθαιεχνπλ ηα ζθνππίδηα κε έλα γάληδν, ςάρλνληαο κέηαιια ή θα-

γψζηκα, ή ησλ εμαζιησκέλσλ πνπ ζπξψρλνπλ θάζηδξνη έλα θαξφηζη γεκάην κε 

αλαθπθιψζηκα πιηθά ηελ έρνπκε ζπλεζίζεη, δπζηπρψο. Βίλαη κηα εηθφλα πνπ 

ζηνηρεηψλεη ηηο κέξεο καο θαη δσληαλεχεη ηνπο αξρέγνλνπο θφβνπο καο γηα ηε 

ζηηγκή πνπ δε ζα εμνπζηάδνπκε ηε δσή καο, φηαλ φια ζα δείρλνπλ λα θαηαξξέ-

νπλ γχξσ καο θαη κέζα καο. Ο ΐαζίιεο Παπαζενδψξνπ, ζπληξνθηά κε ηνπο 

‗θνιαζκέλνπο‘ ησλ εκεξψλ καο θαη ηνπο «άξρνληέο» ηνπ, αλαζθαιεχεη ηελ θα-

ζεκεξηλή καο δπζηνπία κε ηε κειινληνινγηθή, κάιινλ δπζνίσλα πξνθεηηθή, 

κπζνπιαζία ηνπ. Μεηαβαίλεη απφ ην πξαγκαηηθφ ζηελ αλαπαξάζηαζή ηνπ, δηε-

γείξνληαο ηελ πξνζιακβάλνπζα ζπλείδεζε θαη καηψλνληαο ην ακήραλν ζπλαί-

ζζεκα.  

αλ έλαο άιινο ηίβελ Κηλγθ ζηήλεη έλα ‗ζθνππηδνθξαηνχκελν‘ ζθεληθφ 

ζξίιεξ θαη ηξφκνπ, εκπιέθνληαο ηνπο κνηξαίνπο ραξαθηήξεο ηνπ ζε κηα πνιπ-

πξφζσπε αθήγεζε: επηζηήκνλεο θιεηζκέλνπο ζηηο ηδέεο ηνπο, δηεθζαξκέλνπο 

αζηνχο θαη πνιηηηθνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ιηληζάξηζκα απφ ηνπο δεηηάλνπο 

θαη ηνπο αζηέγνπο ησλ δξφκσλ, κηζζνθφξνπο πνπ θξνπξνχλ ηελ ‗άλνκε‘ ηάμε 

θαη ιεηηνπξγνχλ ζαλ δνινθνληθέο κεραλέο, ηνλ άβνπιν ιαφ πνπ κεηαηξέπεηαη 

ζε φριν. ε κηα θαηάζηαζε αλεξγίαο θαη αλαξρίαο, ράνπο θαη απειπηζίαο, πείλαο 

θαη απνθηήλσζεο, ηα ζθνππίδηα αλαδεηθλχνληαη ζε θεληξηθνχο πξσηαγσληζηέο 

θαη ε δηαρείξηζή ηνπο ζε ξπζκηζηηθφ παξάγνληα εμνπζίαο. Με θφλην ηελ αληί-

ζηξνθε κέηξεζε ηνπ πνιηηηζκνχ, ηξεηο ηζηνξίεο ζπκπιέθνληαη κε επξεκαηηθφ 

ηξφπν: απηή ηνπ θαζεγεηή Πειεγθξίηη θαη ηνπ θφζκνπ ηνπ, ε πεξηπέηεηα ηεο νη-

θνγέλεηαο ηνπ ππνπξγνχ Σδέθεξζνλ θαη ε δξάζε ησλ κηζζνθφξσλ πνπ πξνζσ-

πνπνηνχλ θπξηαξρνχζεο εμνπζηαζηηθέο δνκέο. Με ηε θαληαζίσζε ελφο λένπ, 

θαιχηεξνπ θφζκνπ φινη απηνί νη ήξσεο θάπνηα ζηηγκή ζπλαληηνχληαη θαη αιιά-

δνπλ, αθνινπζψληαο έλα «αζηκνθηθνχ ηχπνπ» κνληέιν ηζηνξηθήο εμέιημεο πνπ 

ζέιεη ην αλζξψπηλν γέλνο λα πιεξψλεη ζην κέγηζην βαζκφ ην ηίκεκα ηεο θξί-

ζεο. Ώλαβηψλνληαο κε ηαρχηεηα φια ηα πξνεγνχκελα, ήδε βησκέλα, ζηάδηα ηεο 

ηζηνξίαο ηεο, ε αλζξσπφηεηα θηάλεη ζην «απφιπην κεδέλ», ζηελ νινθιεξσηηθή 

θαηαζηξνθή πνπ σο αλαγθαία πξνυπφζεζε ζα ζεκαηνδνηήζεη ηελ αλάδπζε ηνπ 

θαηλνχξγηνπ. Με ηελ θαηαιεθηηθή πξνηξνπή: «Πάκε πάιη, μαλά απφ ηελ αξρή», 

ε κπζνπιαζία ηνπ Παπαζενδψξνπ κάο θαιεί λα επηζηξέςνπκε ζηελ θνηηίδα ηεο 

απεκπνιεκέλεο παηδηθήο καο ειηθίαο θαη καο παξνηξχλεη λα αλαδεηήζνπκε ηε 

ρακέλε αγλφηεηά καο θαη ηηο εζηθέο αμίεο πνπ ζα μαλαρηίζνπλ ηνλ θφζκν καο 
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απφ ηελ αξρή.  

Οη Άξρνληεο ησλ θνππηδηψλ κεηαπνηνχλ ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία ηεο θνη-

λσληθν-νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηεο δηαξθνχο αγσλίαο θαη ηεο αλαζθάιεηαο, κέζα 

απφ ηελ νπηνπία ηεο ινγνηερληθήο γξαθήο. Δ κπζνπιαζία ηνπο, αλ θαη δηαρεηξί-

δεηαη κηα απηή εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα, δελ ππαθνχεη ζηε δέζκεπζε ηνπ εθ-

θσλήκαηνο ηνπ πξαγκαηηθνχ. Ώζθαιψο, ε κπζνπιαζία δελ είλαη έμσ απφ ηελ 

θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηά καο, αθνχ φιεο καο νη δξαζηεξηφηεηεο παξαπέ-

κπνπλ ζε κπζνπιαζηηθέο θαηαζθεπέο πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζπκβάζεηο θαη αθν-

ινπζνχλ θαλφλεο. Χζηφζν, ε επηλνεκέλε ινγνηερληθή αθήγεζε δεκηνπξγεί έλαλ 

νιφθιεξν θφζκν αλάινγν ηνπ πξαγκαηηθνχ πνπ ηνλ ζέιεη λα ιεηηνπξγεί ζην 

πιαίζην ηεο αθεγεκαηηθήο πξάμεο κε βάζε ηα δηθά ηνπ δεδνκέλα θαη ζχκθσλα 

κε ηε δηθή ηνπ ινγηθή. Ο Παπαζενδψξνπ δελ αλαζπλζέηεη απιψο ηελ θαζεκεξη-

λή κηθξνθιίκαθα∙ επηθαινχκελνο έλα θαζνξηζκέλν εχξνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ πα-

ξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο, ηελ ππεξβαίλεη δηαξξεγλχνληαο ηελ αξρηθή ξεαιη-

ζηηθή πξννπηηθή. Βλζσκαηψλεη κηα ζπγθεθξηκέλε κφλν εμσηεξηθή πξαγκαηηθφ-

ηεηα, εθζέηεη θάπνηα ‗επίπεδα πξαγκαηηθφηεηαο‘, γηα λα καο πξνζθέξεη έλα ζα-

θέο πιαίζην αλαθνξάο. Ώπψηεξνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα ζπλδέζεη ηελ ηδενινγηθή 

δξαζηεξηφηεηά καο σο αλαγλσζηψλ κε ηηο απαληήζεηο πνπ ε κπζνπιαζία ηνπ 

επηρεηξεί λα δψζεη ζε έλα ππαξθηφ θνηλσληθφ πξφβιεκα. Γηα λα καο ελεξγν-

πνηήζεη πεξηζζφηεξν, αλνηθεηψλεη ινγνηερληθέο ζπκβάζεηο θαη δηαθνξνπνηεί 

θνηλσληθέο λφξκεο. Ώλαηξεί αθφκε θαη ην γλσζηφ ινγνηερληθφ ζηεξεφηππν πνπ 

ζέιεη έθεβνπο ήξσεο ζε κπζηζηνξήκαηα γηα εθήβνπο, θαζψο θαη ηελ επαθφινπ-

ζε ηαχηηζε ησλ έθεβσλ-αλαγλσζηψλ ηνπ κε ηνπο ήξσεο απηνχο. Ώμηνπνηψληαο 

πξσηαγσληζηέο θάζε ειηθίαο θαη επηζηξαηεχνληαο πνηθίιεο νπηηθέο γσλίεο ή 

αθεγεκαηηθέο δνκέο, επηηξέπεη ζηελ «crossover» κπζνπιαζία ηνπ λα αλαδείμεη 

ηε δπλακηθή ηεο ζε/κε φινπο ηνπο αλαγλψζηεο.  

πσο ζπκβαίλεη θαη κε άιιεο παξφκνηεο κπζνπιαζηηθέο, δειαδή νπηνπη-

θέο, αλαπαξαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δπζηνπίαο 1F

2
, θάζε αλαθνξά ζε «επηλνε-

κέλε αθήγεζε» ζίγεη αλαπφθεπθηα ηελ αληηπαξάζεζε κπζνπιαζίαο-αιήζεηαο, 

αλαπαξάζηαζεο-πξαγκαηηθφηεηαο, ελψ ειέγρεη ηελ θιαζηθή αληίιεςε γηα ηε 

κηκεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ. Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ Αξ-

ρφλησλ ησλ θνππηδηψλ ηνπ Παπαζενδψξνπ, αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ αλαπα-

ξάζηαζεο ηνπ εκπεηξηθνχ καο θφζκνπ, ε νπνία δε ιεηηνπξγεί πνηέ αλαινγηθά ζε 

ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα (είηε είλαη κεξηθή θαη πξνυπνζέηεη δηαδηθαζία ε-

πηινγήο είηε είλαη ζχλζεηε θαη ζηεξίδεηαη ζε δηαδηθαζία απνθσδηθνπνίεζεο), ε 

κπζνπιαζηηθή αθήγεζε δηεθδηθεί ηε δηθή ηεο αιήζεηα. Ο ηφπνο ηεο κπζνπιαζί-

αο είλαη έλαο ρψξνο αλαθαηαζθεπήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, φπνπ ην πξαγκαηηθφ 

                                         
2 Για να μνθμονεφςουμε απολφτωσ ενδεικτικά κάποια παραγνωριςμζνα ι αγνοθμζνα κείμενα, αν και 

κλαςικά, αναφζρουμε: Οι Άκλιοι των Ακθνών (1895), του Ιωάννθ Κονδυλάκθ∙ «Γλουμυμάουκ» (1848), του Α. 

Ρίηου-Ραγκαβι∙ Όλιβερ Τουίςτ (1838), του Καρόλου Ντίκενσ. 
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ζπγρσλεχεηαη κε ην θαληαζηαθφ θαη ζπλππάξρεη κε ην επηλνεκέλν ζε ηέηνην 

βαζκφ, ψζηε λα είλαη πεξηηηή θάζε δηάθξηζε ή ζχγθξηζε. Σν πψο, φκσο, ε κπ-

ζνπιαζία επηβάιιεη ηελ ‗ςεπδαίζζεζε‘ θαη αλαζηέιιεη ηε δπζπηζηία καο, γηα λα 

καο ζπκπαξαζχξεη ζηνπο θφζκνπο ηεο, είλαη θάηη πνπ  καο πξνζδηνξίδεη απέλα-

ληη ζηελ αιήζεηα. Δ κπζνπιαζηηθή ιεηηνπξγία ζπλίζηαηαη φρη ζε «δειψζεηο» 

πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ή γεγνλφησλ αιιά ζε «ςεπδνδειψζεηο», νη νπνίεο 

λνκηκνπνηνχληαη θπξίσο απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ σο νλνκαηνζεηηθέο 

δηαδηθαζίεο λα καο απνδεζκεχνπλ απφ ηε ζπκβαηηθή αληηζηνηρία κνξθήο-

πεξηερνκέλνπ. Έηζη, νη κπζνπιαζηηθέο αθεγήζεηο δελ ειέγρνληαη ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο ηνπ κε κπζνπιαζηηθνχ ιφγνπ, αθνχ δελ ππφθεηληαη ζηα θξηηήξηα 

αιήζεηαο ή ςεχδνπο πνπ ηνλ δηέπνπλ, ελψ πηνζεηνχλ ζπκβάζεηο παξφκνηεο κε 

απηέο πνπ ζπλάπηνληαη αλάκεζα ζηνπο ζπγγξαθείο θαη ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπο. 

πλαθφινπζα, ηα ινγνηερληθά θείκελα, σο κπζνπιαζηηθά εθθσλήκαηα, δελ εί-

λαη ππνρξεσκέλα λα ινγνδνηνχλ ζε δεδνκέλεο εκπεηξηθέο πξαγκαηηθφηεηεο, ε-

θφζνλ κπνξνχλ λα ηηο αλακνξθψλνπλ ή, αθφκε, θαη λα ηηο ππεξβαίλνπλ. Υσξίο 

λα θαηαξγνχλ ηε γξακκαηηθή ησλ θεηκέλσλ, ε νπνία θάλεη δπλαηή ηε λνεκαην-

δφηεζή ηνπο, ηα εθθσλήκαηα απηά  αλαζηαηψλνπλ ηνλ εκπεηξηθφ καο θφζκν, 

πξνζθέξνληάο καο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηεχξπλζεο ηεο ζεψξεζεο ηεο πξαγ-

καηηθφηεηαο θαη ελεξγνπνίεζεο ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο καο. Έηζη, ε ινγνηερλη-

θή εκπεηξία πνπ καο πξνζθέξεη ν Παπαζενδψξνπ ζπζρεηίδεη αλαγλσζηηθά ηε 

κπζνπιαζηηθή ηνπ νπηνπία κε ηελ πξαγκαηηθφηεηά καο, πξνζθέξνληάο καο ηελ 

επθαηξία λα αληηιεθζνχκε ηε ζπλάληεζε ηεο ζπλείδεζήο καο κε ηνλ θφζκν θαη 

λα επαλεξκελεχζνπκε "ηελ παιηά αίζζεζε ησλ πξαγκάησλ", ψζηε λα δηαρεηξη-

ζηνχκε δεκηνπξγηθά ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ηεο δπζηνπίαο καο. 

ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΏ 

Παπαζενδψξνπ, ΐ. (2012). Οη Άξρνληεο ησλ θνππηδηψλ. Ώζήλα: Καζηαληψηεο.  
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  «ΓΕΏΣΕ ΜΠΏΜΠΏ;».  «ΠΏΕΑΕΚΒ» ΒΡΧΣΔΒΕ, «ΒΝΔΛΕΚΒ ΏΠΏ-

ΝΣΔΒΕ» ΓΕΏ ΣΔΝ ΚΡΕΔ Β ΠΏΕΑΕΚΏ ΒΕΚΟΝΟΓΡΏΦΔΜΒΝΏ ΐΕ-

ΐΛΕΏ. 

Σαζνύια ΣζηιηκΫλε 

Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ΠΣΠΒ 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

tsilimeni@uth.gr , tsilimeni@gmail.com 

 

 Σα παηδηθά ινγνηερληθά αθεγήκαηα, κνινλφηη είλαη πξντφληα ηεο θαληα-

ζίαο, απεηθνλίδνπλ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξ-

γία θνηλσληθψλ αληηιήςεσλ. Ώπνηππψλνπλ ηηο θπξίαξρεο πεπνηζήζεηο θαη σο 

πνιηηηζκηθά πξντφληα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεγέο δηεξεχλεζεο ησλ απφςε-

σλ γηα δηάθνξα δεηήκαηα. Ο αθεγεκαηηθφο ιφγνο κπνξεί λα  θαλεξψζεη ηελ εη-

θφλα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη λα δείμεη ηφζν ηελ πιεπξά ηεο ηζρχνπζαο θαλνλη-

ζηηθήο αληίιεςεο φζν θαη ηηο πξνζδνθίεο γηα ηηο επηηειέζεηο ησλ παηδηψλ.   

 Σε ζθηαγξάθεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζε έλα ζχγρξνλν εηθνλνγξαθεκέλν 

παηδηθφ βηβιίν κε ζέκα ηελ θξίζε, επηρεηξνχκε ζην παξφλ άξζξν εμεηάδνληαο : 

 ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ππνβάιιεη ην παηδί, κέζα απφ ηηο  ν-

πνίεο δηαθαίλεηαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ παηέξα θαη ε παηδηθή ζθέςε 

 ην είδνο ησλ απαληήζεσλ ηνπ παηέξα, πνπ απνθαιχπηνπλ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ν ελήιηθαο εξκελεχεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ παηδηθή ε-

ιηθία  

 Ο ηίηινο ηνπ βηβιίνπ είλαη «Ση θηαίεη γηα ηελ θξίζε κπακπά;» θαη αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ upside-down books, βηβιία πνπ ν αλαγλψζηεο πξέπεη λα ηα 

αλαπνδνγπξίζεη γηα λα δηαβάζεη ηελ δεχηεξε ηζηνξία/εθδνρή. Ο ππφηηηινο ηνπ 

βηβιίνπ, «ε άπνςε ηνπ δεμηνχ κπακπά» θαη «ε άπνςε ηνπ αξηζηεξνχ κπακπά», 

αιιά θαη ε ρξσκαηηθή απφρξσζε φρη κφλν ησλ εμσθχιισλ αιιά θαη ηεο γξακ-

καηνζεηξάο θάζε θεηκέλνπ (γαιάδηα θαη θφθθηλε), ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ 

αλαγλψζηε  ζηελ ηδενινγία πνπ  απνξξέεη  απφ ην θείκελν θαη  ηελ εηθνλνγξά-

θεζε. 
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 Πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα ηζηνξία κε δπν φςεηο. Πξσηαγσληζηέο ζε θάζε η-

ζηνξία είλαη έλα κηθξφ αγφξη (Θσκάο / Θέκνο)  θαη ν παηέξαο ηνπο. Δ ηζηνξία 

αξρίδεη κε ηελ εξψηεζε ηνπ κηθξνχ Θέκνπ/ Θσκά, ε νπνία είλαη ίδηα θαη ζηηο 

δπν ηζηνξίεο θαη δηαθξίλεηαη γηα ηελ απιφηεηα θαη ακεζφηεηα ηνπ παηδηθνχ ιφ-

γνπ: «Μπακπά, γηαηί φινο ν θφζκνο κηιάεη γηα ηελ θξίζε;» θφθθηλε γξακκαην-

ζεηξά ζηε κηα πεξίπησζε, γαιάδηα ζηελ άιιε.  

 

 

 

 

 

 Δ ηζηνξία εμειίζζεηαη κέζσ ηνπ δηαιφγνπ παηδηνχ θαη ελήιηθα. Οη εξσ-

ηήζεηο ησλ παηδηψλ είλαη κφιηο πέληε θαη πξηκνδνηνχλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. 

Ο παηέξαο πξνθεηκέλνπ λα απαληήζεη επηιέγεη ηελ επηηπρεκέλε νδφ ηεο αθήγε-

ζεο κηα ηζηνξίαο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη αλαγλσξίδεη ηελ παηδηθφηεηα ηνπ αγν-

ξηνχ, μέξεη φηη ηα παηδηά αγαπνχλ θαη θαηαλννχλ θαιχηεξα φζα ιέγνληαη κε η-

ζηνξίεο, κνινλφηη ηα εξσηήκαηα αθνξνχλ δεηήκαηα ελειίθσλ. Βπηιέγεη δε ή-

ξσεο απφ ην δσηθφ βαζίιεην (κέιηζζεο/αξθνχδεο). Σν ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα 

ηνπ Θέκνπ/Θχκηνπ, αιιά θαη ηα ππφινηπα, θαλεξψλνπλ θαη‘ αξράο ηελ αληίιε-

ςε φηη ηα παηδηά βξίζθνληαη ζε ειιεηπηηθφ ζηάδην ηεο γλψζεο θαη απαηηείηαη εθ 

κέξνπο ησλ ελειίθσλ κηα θαζνδήγεζε. κσο ην πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ 

ζθηαγξαθεί παηδηά ελεξγά, θξηηηθά, κε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, πνπ απνηεινχλ 

νληφηεηεο, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη παίξλνπλ κέξνο ζε 

ζνβαξά θνηλσληθά θαη θαη‘ επέθηαζε ηδενινγηθά δεηήκαηα (Περηειίδεο & Κν-

ζκά, 2012: 252). Σα παηδηά δελ αλήθνπλ ζε έλαλ αγλφ παηδηθφ θφζκν, φπνπ ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο είλαη κφλν γχξσ απφ ην παηρλίδη, αιιά ζπλνκηινχλ κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηα πεξηβάιιεη. Αελ κέλνπλ αδηάθνξα ζε απηή, είλαη ελεξ-

γεηηθά ζε επίπεδν δηεξεχλεζεο ησλ αηηίσλ πνπ πξνθαινχλ απηφλ ηνλ παγθφζκην 

πξνβιεκαηηζκφ. Οη εξσηήζεηο δείρλνπλ έλα παηδί γεκάην πεξηέξγεηα θαη ελεξ-

γεηηθφηεηα πνπ δεηά λα εξκελεχζεη ηνλ θφζκν πνπ ην πεξηβάιιεη. 

 ηα ζνβαξά εξσηήκαηα ηνπ παηδηνχ αληηπαξαηίζεηαη κε εηθνλνγξαθηθφ 

ηξφπν κηα παηδηθφηεηα κε  ηελ αλάινγε αθέιεηα ζην πξφζσπν ηνπ, αιιά θαη κε 

ην παηρλίδη πνπ θξαηά  ζην ρέξη ηνπ. Δ εηθνλνγξάθεζε ηνπ παηρληδηνχ απνθα-

ιχπηεη ηηο δηαθνξεηηθέο ηδενινγίεο γηα ην ζέκα ηεο θξίζεο. ηελ «δεμηά» ηδενιν-

γία ν κηθξφο θξαηάεη έλα  ειεθηξνληθφ παηρλίδη, ελψ ζηελ «αξηζηεξή» ηζηνξία 

έλα θιαζηθφ αξηζκεηήξη.  
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 Σν παηρλίδη  εδψ είλαη ηαπηφζεκν κε ηελ παηδηθή ειηθία θαη δείρλεη ηελ 

εμηζνξξνπηζηηθή δχλακε κεηαμχ ηεο αθέιεηαο ηεο παηδηθφηεηαο θαη ηεο ψξηκεο 

ζθέςεο κέζσ ησλ εξσηήζεσλ. ΐιέπνπκε έλα παηδί πνπ δελ πξνζηαηεχεηαη απφ 

ηα πξνβιήκαηα θαη ηα άγρε ησλ ελειίθσλ, αιιά φηη ππάξρεη κηα νπζηαζηηθή ε-

κπινθή ησλ παηδηψλ ζηα δεηήκαηα ησλ ελειίθσλ, καο απνθαιχπηεη ην βηβιίν 

κηα ζηάζε ελήιηθα πξνο ην παηδί θαη πξνβάιιεη κηα αληίιεςε γηα ηελ αλαηξνθή 

ηνπ (Tatar, 1992: 20). Σν παηρλίδη αληηθείκελν ζηα ρέξηα ησλ αγνξηψλ αιιά θαη 

ην παηρλίδη σο δξαζηεξηφηεηα κεηαμχ ελήιηθα παηέξα θαη παηδηνχ, φπσο παξνπ-

ζηάδεηαη εηθνλνγξαθηθά ζηελ ηειεπηαία ζειίδα θάζε ηζηνξίαο (ζηα γφλαηα ηνπ 

παηέξα), δείρλεη φηη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ θαη δηθαίσκα ηεο παηδηθφηεηαο, ρσξίο 

φκσο λα πξνβάιεη  έλα πξφηππν παηδηνχ πνπ είλαη απνθιεηζηηθά ζε κηα πεξίνδν 

αλεκειηάο, καθξηά απφ θάζε ζνβαξή δξαζηεξηφηεηα. Ο ελήιηθαο εμεγεί αιιά 

θαη παίδεη καδί ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δ εξψηεζε «Καη εκείο ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε, κπακπά, γηα λα αληηκε-

ησπίζνπκε ηηο κέιηζζεο;» δείρλεη έλα παηδί πνπ είλαη κέινο κηαο θνηλφηεηαο θαη 

έρεη ζπκκεηνρηθή πξφζεζε. Καη ε ηειεπηαία «..γηαηί ν θίινο κνπ ν Θέκνο ιέεη 

φηη …», απνθαιχπηεη κηα παηδηθή ειηθία πνπ αθνχεη θαη ζπδεηά γηα θνηλσληθά 
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ζέκαηα. Βίλαη εκθαλέο φηη ν ζπγγξαθέαο θαηαζθεπάδεη κηα παηδηθή ειηθία κε 

ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο (Ariès 1973) θαη φηη νξίδεη κε αθξίβεηα ηη κπνξεί λα 

ζεκαίλεη «παηδί» (Καλαηζνχιε, 2002: 20). 

Ώληίζηνηρα έρνπκε δπν ηχπνπο κπακπάδσλ, πνπ πεξηγξάθνληαη αλάινγα κε 

ηελ ηδενινγία ηνπο: απφ ην είδνο ηεο θαξέθιαο θαη ηνπ ληπζίκαηνο κέρξη θαη ην 

κέζν ηεο ελεκέξσζήο ηνπο (εθεκεξίδα /tablet). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Σν θείκελν επεμεξγάδεηαη ηελ ηδενινγία θαη ηελ κεηαηξέπεη ζε ελεκέξσζε. 

Οη απαληήζεηο ηνπ ελήιηθα ραξαθηεξίδνληαη απφ απιφ χθνο αιιά θαη κε ζαθή 

πξφζεζε λα θαηαλνήζεη ην παηδί ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη. Μέζα απφ ηηο απαληή-

ζεηο δηαθαίλεηαη ε αληίιεςε ησλ ελειίθσλ γηα ηελ παηδηθή ειηθία θαη γηα ηα 

γλσξίζκαηα ηνπ παηδηνχ, πξνβάιιεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν ζχγρξνλν κνληέιν α-

ληηκεηψπηζεο ησλ παηδηψλ απφ ηνπο ελήιηθεο. «Ώο πνχκε φηη …» αξρίδεη ε εμη-

ζηφξεζε ηνπ ελήιηθα έρνληαο αγθαιηά ην παηδί, ζθελή ηξπθεξφηεηαο θαη παη-

ρληδηνχ. 
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πκπεξαζκαηηθά ζην βηβιίν ζθηαγξαθείηαη έλα αθεγεκαηηθφ ππνθείκελν 

πνπ παίδεη θαη αλεζπρεί ηαπηφρξνλα. Δ αθήγεζε πξνβάιεη κηα παηδηθή ειηθία 

γεκάηε ξεαιηζκφ, καθξηά απφ πξφηππα εμηδαληθεπκέλεο παηδηθφηεηαο. Αελ επη-

δηψθεη λα θαηαζθεπάζεη ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγηθέο, ζέζεηο αθνχ παξνπζηάδεη 

θαη ηηο δπν ηζρχνπζεο αληηιήςεηο. πλεπψο αθήλεη ην ζπκπέξαζκα ζηνλ ίδην ηνλ 

αλαγλψζηε. Σν είδνο βέβαηα ηνπ βηβιίνπ επαλαθέξεη ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβε-

ηή ελήιηθα αλαγλψζηε. 
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ΒΕΏΓΧΓΉ 

 Δ αηζζεηηθή αγσγή σο αγσγή ησλ αηζζήζεσλ 

Ο ξφινο ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο αιιά θαη ηεο αγσγήο ελ γέλεη ζην ζρνιείν 

είλαη λα δεκηνπξγεί ζην παηδί ζρέζεηο κε ηα αληηθείκελα θαη εθθξαζηηθά δηάθε-

λα. Δ ελεξγνπνίεζε ησλ αηζζεηεξηαθψλ παξνξκήζεσλ ηνπ παηδηνχ πξνθαιεί 

πνιπαηζζεηεξηαθέο εθθξάζεηο/αλαπαξαζηάζεηο, κηα θίλεζε πνπ κε ηε ζεηξά ηεο 

δξνκνινγεί απνθαιχςεηο ηνπ αλζξψπηλνπ ζηνηρείνπ ελψπηνλ ησλ παηδηψλ θαη 

ηελ έμνδφ ηνπο απφ ην θιεηζηφ θέιπθνο ηεο ππνθεηκεληθφηεηάο ηνπο, γηα λα θα-

ηαλνήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο (Λελαθάθεο 2013). Γηαηί 

ην παηδί, γηα λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν, ζα πξέπεη λα ηνλ θαληα-

ζηεί. Οη ηζηνξίεο, ηα παξακχζηα θαη ηα αληηθείκελα κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ απ-

ηφ ην έξγν κε ηε κεηαηξνπή ηνπ παηδηνχ ζε πξσηαγσληζηή, ψζηε φια απηά λα 

είλαη πην αιεζηλά ζην κπαιφ ηνπ (Rodari 1985). Βπηπιένλ, απηή ε κεηάβαζε 

ζηνλ θφζκν ηνπ θαληαζηηθνχ μεθνπξάδεη θαη αλαθνπθίδεη ην παηδί απφ ην δηαξ-

θή αγψλα ηνπ λα αλαθαιχςεη ηνλ θφζκν∙ ην βνεζάεη λα κεηαθέξεη ην πεξίζζεπ-

κα ηεο ελέξγεηάο ηνπ, ηελ αγάπε ηνπ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνπο άιινπο (Κνλην-

πνχινπ 2007). Μφλν έηζη ην παηδί κεγαιψλεη δεκηνπξγηθά, αθνχ ζην ρψξν ηνπ 

παηρληδηνχ θαη ηεο θαληαζίαο, ην ίδην ππεξβαίλεη ηε κέζε ειηθία ηνπ, ηελ θαζε-

κεξηλή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη γίλεηαη έλα θεθάιη ςειφηεξν, φπσο αλαθέξεη ρα-

ξαθηεξηζηηθά ν Vygotsky (1997). Σν παηρλίδη, ηέινο, εκπεξηέρεη φιεο ηηο αλα-

πηπμηαθέο ηάζεηο ζε ζπκππθλσκέλε κνξθή θαη απνηειεί απηφ θαζεαπηφ κηα κεί-

δνλα πεγή αλάπηπμεο (φ.π.). 

 Δ θνχθια σο κεηαβαηηθφ αληηθείκελν 

ην εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πνπ παξνπζηάδνπκε ζηε ζπ-

λέρεηα επηθεληξσζήθακε ζηελ αμηνπνίεζε πξαθηηθψλ απφ ην ξεπεξηφξην ηεο 

Θεαηξνπαηδαγσγηθήο (Λελαθάθεο 2008), ελψ εζηηάζακε ζηελ θαηαζθεπή θαη ηε 

ρξήζε ηεο θνχθιαο. Γηαηί, κέζα απφ ην παηρλίδη ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ρξήζεο 

ηεο θνχθιαο, ην παηδί βηψλεη ην θαληαζηηθφ, ην ζπκβνιηθφ θαη ην πξαγκαηηθφ 

επίπεδν (Κνληνγηάλλε 2011). Μέζσ απηνχ ηνπ παηρληδηνχ, ην ίδην νδεγείηαη απφ 
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ ζηνλ θφζκν ηεο θαληαζίαο θαη 

ηνπ παξακπζηνχ θαη εμσηεξηθεχεη ηηο δηθέο ηνπ ζθέςεηο. Ώλαιακβάλεη ηελ πξσ-

ηνβνπιία λα έξζεη αληηκέησπν κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ δπζθνιίεο θαη λα ηηο δηα-

ρεηξηζηεί. ην κεηαβαηηθφ απηφ πιαίζην ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα νη κεραλη-

ζκνί ηεο ηαχηηζεο, ηεο αλαπιήξσζεο, ηεο κεηάζεζεο θαη ηεο κεηαθνξάο. Σν ίδην 

ηαπηίδεηαη κε ηνπο ήξσεο θνπθινζέαηξνπ, πξνβάιινληαο ζε απηνχο ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη δηαθπιάζζνληαο έηζη ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία θαη ηζνξξνπία2F

3
. 

 Σν δσληάλεκα ηεο θνχθιαο απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηνπο 

δχν θφζκνπο ηεο θνχθιαο, εθείλνπ ηεο θζνξάο θαη ηεο αθζαξζίαο. Δ ίδηα θίλε-

ζε ηεο δίλεη πλνή, παικφ θαη ξπζκφ (Ώλαζηαζφπνπινο 1991).  

Σν παηρλίδη θαη ε ελαζρφιεζε κε ηηο θνχθιεο, είλαη θαηάιιειν γηα λα ιά-

βεη ηνλ ζπλδεηηθφ ξφιν κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε (Zuljevic 2005), λα ςπραγσγή-

ζεη ην παηδί, λα απειεπζεξψζεη ηε θαληαζία, λα ζπληνλίζεη ηελ θηλεηηθφηεηα, 

λα εληζρχζεη ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηελ εμεξεχλεζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα πιηθά, 

ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, θαζψο θαη λα ζπλδπάζεη ηελ ν-

πηηθή, αθνπζηηθή θαη θηλαηζζεηηθή εκπεηξία (Reidmiller 2012).   

 

1. ΣΟ ΘΒΏΣΡΟΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ: ΣΏΤΣΟΣΔΣΏ, ΣΟ-

ΥΟΕ ΚΏΕ ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ 3F

4
 

ην πιαίζην ηνπ παξφληνο ζεαηξνπαηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο 4F

5
, επηρεηξή-

ζεθε λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά κε βησκαηηθφ ηξφπν ηνλ καγηθφ θφζκν ηνπ θνπ-

θινζέαηξνπ. Δ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία μεθίλεζε κε ζεαηξνπαηδαγσγηθέο α-

ζθήζεηο θαη παηρλίδηα θαη ζπλερίζηεθε κε ηελ θαηαζθεπή θαη εκςχρσζε θνχ-

θιαο, ηε ζπγγξαθή ζελαξίσλ θαη ηελ παξνπζίαζε θνπθινζεαηξηθψλ δξψκελσλ 

ζε θνηλφ.    

 Σαπηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Σν πξφγξακκα πινπνηήζεθε ζηα Πξφηππα Βθπαηδεπηήξηα Θεζζαινλίθεο 

θαηά ηελ πεξίνδν Μαξηίνπ–Ώπξηιίνπ 2013 θαη πεξηειάκβαλε έμη (6) ζπλαληή-

                                         
3 Γηα ηελ έξεπλα ζην Κνπθινζέαηξν ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία βι. π.ρ. Μαγνπιηψηεο 2006 & 2012, Meschke 

2004, Παξνχζε 1998 & 2012. 

4 Σελ επζχλε θαη ηελ επηκέιεηα ηνπ ζχλνινπ θεηκέλνπ έρεη νιφθιεξε ε εξεπλεηηθή νκάδα. Χζηφζν, ε θάζε ελφ-

ηεηα-θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ρσξηζηά. Έηζη, ηελ ελφηεηα απηή εηζεγνχληαη νη: Ώξγπξνπνχινπ Εσάλλα θαη 

Λνπιά Μαξία. 

5 Με ηνλ φξν «ζεαηξνπαηδαγσγηθφ πξφγξακκα» νξίδεηαη ζηελ εξγαζία καο ε θάζε νξγαλσκέλε παηδαγσγηθή 

δξάζε, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο αμηνπνηνχληαη κέζνδνη θαη πξαθηηθέο ηεο Θεαηξνπαηδαγσγηθήο είηε σο βαζηθήο 

αξρήο δηδαζθαιίαο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. κηα ζεηξά ζεαηξνπαηρληδηψλ θαη αζθήζεσλ ζην κάζεκα 

ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο) είηε σο απηνηεινχο θαη αλεμάξηεηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ πξννπηηθή παξνπζίαζεο 

ελφο ζεαηξηθνχ/πνιχηερλνπ δξψκελνπ ζηελ απηνζρέδηα ζθελή ηεο ηάμεο ή ζε κηα εθδήισζε πνιηηηζκνχ ζην 

ζρνιείν (βι. Λελαθάθεο 2014). 
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ζεηο. πκκεηείραλ εβδνκήληα πέληε (75) καζεηέο θαη καζήηξηεο ησλ ηξηψλ ηκε-

κάησλ ηεο Γ‘ ηάμεο Αεκνηηθνχ. Σν πξφγξακκα πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο 

Βπέιηθηεο Γψλεο.  

Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, δφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηε δηα-

δηθαζία, δειαδή ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία θαη ζηε δεκηνπξγηθή δξάζε (Λελα-

θάθεο 2008), αθνχ ην θνπθινζέαηξν κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε αθνξά φρη 

κφλν ζηελ θνπθινζεαηξηθή παξάζηαζε κπξνζηά ζε θνηλφ, αιιά μεθηλά κε ηελ 

θαηαζθεπή ηεο θνχθιαο θαη θηάλεη κέρξη ην ζηήζηκν ηνπ ζθεληθνχ θαη ηελ πα-

ξνπζίαζε ηνπ έξγνπ κπξνζηά ζε θνηλφ (Κνπηζνγηάλλεο 2001). 

 Οη επηδηψμεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΐαζηθφο ζθνπφο ηεο παξέκβαζήο καο ήηαλ ε πεηξακαηηθή εθαξκνγή ελφο 

ζεαηξνπαηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο κε εζηίαζε ζηελ θνχθια θαη ην θνπθινζέ-

αηξν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε δηεξεχλεζε ησλ δηαζηάζεψλ ηνπ ζηε 

ζρνιηθή πξάμε θαη δσή. ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκπεξηιάβακε ηε 

δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο ραξάο θαη παηρληδηνχ,  πνπ ζα δεκηνπξγνχζε θί-

λεηξα γηα κάζεζε, θαζψο θαη ηελ εμνηθείσζε κε ηηο επηθνηλσληαθέο, αηζζεηηθέο 

θαη γλσζηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θνπθινζέαηξνπ. Παξάιιεια, επηδηψρζεθαλ ε α-

λάπηπμε ηεο νκαδηθφηεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηνπ ζεβα-

ζκνχ, θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, ηνπ απηνειέγρνπ, ηεο ππν-

κνλήο θαη ηεο επηκνλήο. Βπηπιένλ, ζειήζακε λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζρέζε ηεο 

θνχθιαο θαη ηνπ θνπθινζέαηξνπ κε ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφ-

γνπ, κε ηε βειηίσζε ηνπ θσλεηηθνχ, νπηηθνχ θαη θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη κε 

ηελ θαιιηέξγεηα δπλαηνηήησλ πνιπαηζζεηεξηαθήο επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο. 

 Σν εξεπλεηηθφ πξνθίι ηεο παξέκβαζεο 

Δ παξέκβαζή καο βαζίζηεθε ζην κεζνδνινγηθφ παξάδεηγκα ηεο Θεκειησ-

κέλεο Θεσξίαο (Grounded Theory) ησλ Glaser, Straus θαη Corbin5F

6
. Δ παξνχζα 

έξεπλα έρεη ην ραξαθηήξα κηαο έξεπλαο δξάζεο 6F

7
, αθνχ εκςπρσηέο θαη εξεπλεηέο 

ήηαλ ηα ίδηα πξφζσπα. 

Βξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ απνηέιεζαλ ηα πεξηγξαθηθά-

                                         
6 Οη βαζηθέο ζέζεηο ηεο Grounded Theory αληιήζεθαλ απφ ηα εμήο ηξία βαζηθά ζπγγξάκκαηα: 1. Glaser B. G. & 

Strauss A. L. (1998). Grounded Theory: Strategien qualitative Forschung. Bern/Göttingen/Tononto/Seattle: Hu-

ber [κεηάθξαζε ηνπ πξσηφηππνπ: (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Re-

search. New York: Aldine]. Σν παξφλ ζχγγξακκα δίλεη ηηο πξψηεο βαζηθέο αξρέο ηεο ελ ιφγσ κεζνδνινγίαο. 2. 

Strauss A. L. (1994). Grundlagen qualitativer Sozialforschung: Datenanalyse und Theoriebildung in der empiri-

schen und soziologischen Forschung. München: Fink [κεηάθξαζε ηνπ πξσηφηππνπ: (1987). Qualitative analysis 

for social scientists. Cambridge: Cambridge University Press]. Ο ζπγγξαθέαο γλσζηνπνηεί κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

παξαδεηγκάησλ ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ηεο κεζφδνπ ηνπ. 3. Strauss A. L. & Corbin J. (1996). Grundlagen Quali-

tativer Sozialforschung. Weinheim: Belz, Psychologie Verlags Union [κεηάθξαζε ηνπ πξσηφηππνπ: (1990). Ba-

sics of qualitative research. Grounded Theory. Procedures and Techniques. Thousand Oaks, CA: Sage]. 

7 ΐι. Πεξηζζφηεξα γη‘ απηφ π.ρ. ζην Altrichter, Posch & Somekh 2001, Cohen, Manion & Morrison 2008.  
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αλαζηνραζηηθά θείκελα ησλ εξεπλεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξν-

γξάκκαηνο, ην πνηθίιν νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαηά ηε δηεμαγσγή φισλ ησλ 

θάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα ζεκεηψκαηα θαη νη επηζηνιέο ησλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ, νη αμηνινγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ θαη νη ν-

καδηθέο ζπδεηήζεηο κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο θαη ηηο εθπαηδεπηηθνχο 

κεηά απφ θάζε παξέκβαζε.  

Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλαιχζεθαλ ζπζηεκαηηθά, 

θσδηθνπνηήζεθαλ θαη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ, ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο Θεκε-

ιησκέλεο Θεσξίαο. Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ε νπνία βαζίζηεθε πεξηζζφηεξν 

ζην πεξηγξαθηθφ θαη ιηγφηεξν ζην εξκελεπηηθφ παξάδεηγκα, άξρηζε θηφιαο θαηά 

ηε δηεμαγσγή ζπιινγήο ηνπ πιηθνχ, αθνχ ήδε απφ ηελ πξψηε ζπλάληεζε κε 

ηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο αλαδχζεθαλ νη πξψηεο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο αμην-

πνηήζεθαλ ζηελ ακέζσο επφκελε ζπλάληεζε θ.ν.θ. Μεηά ηε νινθιήξσζε, απν-

καγλεηνθψλεζε θαη θαηαγξαθή ζε κνξθή ζεκεηψζεσλ (memos) ηεο παξέκβα-

ζεο θαη ηνπ ζπιιερζέληνο  πιηθνχ αθνινχζεζε ε αξρηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέ-

λσλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλνηρηήο θσδηθνπνίεζεο, ηεο θσδηθνπνίεζεο πά-

λσ ζηνλ άμνλα θαη ηεο αλάπηπμεο πεξηγξαθηθψλ θαη αλαιπηηθψλ θαηεγνξηψλ 7F

8
.  

Δ παξνπζίαζε, ζηε ζπλέρεηα, ησλ απνηειεζκάησλ βαζίδεηαη ζηελ αξρή 

ηεο πνιπκνξθίαο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ δηαθξίλεη ηηο δξάζεηο θαη ζηά-

ζεηο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηεο έξεπλάο καο, ζηε ζχιιεςε ηνπ αλνκνην-

γελνχο θαη φρη ζηελ ηππνπνίεζε θαη ζηελ νκνγελνπνίεζε, ψζηε λα κελ ππνηη-

κεζνχλ ε ππνθεηκεληθή καηηά θαη νη πξνζσπηθέο δηαθνξέο. Οη αλαδπφκελεο ζε-

σξεηηθέο έλλνηεο ηαμηλνκήζεθαλ ζε βαζηθέο θαηεγνξίεο γηα ιφγνπο παξνπζία-

ζεο θαη νξγάλσζεο ησλ δεδνκέλσλ, βξίζθνληαη φκσο ζε κηα δπλακηθή, αιιειε-

πηδξαζηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 Ζ θηινζνθία, νη αξρέο θαη ε δνκή ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

Σν πξφγξακκα βαζίζηεθε ζηε θηινζνθία θαη ηηο αξρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο ζην θνπθινζέαηξν, έηζη φπσο πινπνηείηαη ζην Πξφγξακκα πνπ-

δψλ ηνπ Σκήκαηνο Βπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο θαη Βθπαίδεπζεο ηνπ 

Ώ.Π.Θ. κε ππεχζπλν ηνλ Ώληψλε Λελαθάθε. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο ελ ιφγσ εθ-

παίδεπζεο είλαη: (α) ε έγλνηα γηα ην κηθξφ θαη «αζήκαλην», (β) ε δηαζχλδεζε 

ησλ Σερλψλ θαη (γ) ε πίζηε ζηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο. Οη ίδηεο αξρέο βξίζθν-

ληαη ζε κηα δπλακηθή ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία κχεζεο ζην θνπθινζέαηξν θαη 

αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο θνχθιαο κε απιά θαη αλαθπθιψζηκα πιηθά, ηελ 

                                         
8 Δ αλνηρηή θσδηθνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία ελλνηψλ-θσδίθσλ θαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ δηαζηάζεψλ 

ηνπο φπσο εκθαλίδνληαη ζηα δεδνκέλα. Μέζα απφ δηαξθείο ζπγθξίζεηο ησλ δεδνκέλσλ αλαδεηνχληαη νκνηφηεηεο 

θαη δηαθνξέο ησλ δεκηνπξγεζέλησλ ελλνηνινγηθψλ θαηαζθεπψλ κε ζθνπφ λα κεησζνχλ νη πηζαλφηεηεο ππνθεη-

κεληθψλ εξκελεηψλ ηνπ εξεπλεηή. Δ θσδηθνπνίεζε ζηνλ άμνλα αθνξά ζε έλα επφκελν ζηάδην ζηελ εζηίαζε ζε 

κία θαηεγνξία απφ απηέο πνπ αλαδχζεθαλ ζηελ αλνηρηή θσδηθνπνίεζε, θαη ζην δηαρσξηζκφ ηεο ζε ππνθαηεγν-

ξίεο αλάινγα κε ηηο έλλνηεο πνπ αλαπαξηζηνχλ θαη ηα πεξηζηαηηθά πνπ πεξηγξάθνπλ. Σέινο, ε αλάπηπμε θεληξη-

θψλ θαηεγνξηψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ νκαδνπνίεζε ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο ζε ελφηεηεο 

κε βάζε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά έηζη φπσο αλαδχζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο θσδηθνπνηήζεηο. Οη θεληξηθέο θα-

ηεγνξίεο κπνξεί λα είλαη είηε πεξηγξαθηθέο (δει. ζε εγγχηεηα κε ηα αξρηθά δεδνκέλα) είηε αλαιπηηθέο (δει. ζε 

έλα αθαηξεηηθφ επίπεδν).  (Πξβι. Straus 1994, Straus & Corbin 1996, Glaser & Straus 1998, Kuckartz 1999). 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
152 

επηθνηλσλία κε ηελ θνχθια, ην βηνγξαθηθφ ηνπ ήξσα, ην ζψκα ηνπ θνπθινπαί-

ρηε, ηελ επηθνηλσλία ησλ εξψσλ, ην ζελάξην, ηελ θίλεζε-θσλή θαη ηελ θνπθιν-

ζεαηξηθή παξάζηαζε. 

Σν πξφγξακκα πνπ παξνπζηάδνπκε πινπνηήζεθε ζε έμη (6) δίσξεο ζπλα-

ληήζεηο.  

ηελ πξψηε ζπλάληεζε έγηλε κηα αξρηθή γλσξηκία κε ηα παηδηά κε αζθή-

ζεηο θαη παηρλίδηα γλσξηκίαο, επηθνηλσλίαο θαη δπλακηθήο. Δ είζνδνο ηεο νκά-

δαο ησλ εκςπρσηψλ-εξεπλεηψλ ζηηο ηάμεηο πξαγκαηνπνηήζεθε, επίζεο, κε ηε 

ρξήζε γαληφθνπθιαο, ε νπνία ιεηηνχξγεζε σο αθνξκή γηα ηε δεκηνπξγία επη-

θνηλσληαθνχ πιαηζίνπ. Ώθνινχζεζε ε θαηαζθεπή «πνππηληνχ», κηαο απιήο 

θνχθιαο απφ εθεκεξίδα. 

 ηε δεχηεξε ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαηαζθεπή ησλ βαζηθψλ 

κεξψλ ηεο γαληφθνπθιαο (θεθάιη, ιαηκφο, ππνδνρέο ησλ ρεξηψλ θαη βάςηκν ηνπ  

θεθαιηνχ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζψπνπ), ελψ κε αθνξκή ηελ απνπ-

ζία ηεο θνχθιαο πνπ είρε γίλεη αγαπεηή ζηα παηδηά απφ ηελ πξψηε ζπλάληεζε, 

δεκηνπξγήζεθαλ θίλεηξα παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ θαη εηδηθφηεξα ζπγγξαθήο 

επηζηνιψλ πξνο ηελ θνχθια, νη νπνίεο ζπλνδεχνληαλ κε εηθαζηηθέο απεηθνλί-

ζεηο. 

ην δηάζηεκα ηεο ηξίηεο ζπλάληεζεο, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο νινθιή-

ξσζαλ ηελ θαηαζθεπή ηεο γαληφθνπθιαο κε ηελ πξνζζήθε καιιηψλ, ηε δεκη-

νπξγία ρεξηψλ θαη κε ηελ επηινγή ξνχρσλ απφ πθάζκαηα, δηαδηθαζία πνπ «αλα-

δχεη πνιιά εηθαζηηθά θαη αηζζεηεξηαθά νθέιε» (Μαγνπιηψηεο 2006. ΐι. επί-

ζεο Epstein & Σξίκε 2005). ηε ζπλέρεηα, πξνρψξεζαλ ζηε δεκηνπξγία ραξα-

θηήξσλ θαη ζηε ζπγγξαθή ηνπ βηνγξαθηθνχ ηεο θνχθιαο ηνπο.  

ηελ ηέηαξηε ζπλάληεζε εθαξκφζηεθαλ αζθήζεηο δαρηχισλ, ρεξηψλ θαη 

ηερληθψλ θίλεζεο ηεο θνχθιαο, κε ζθνπφ ηε κεηάβαζε ζην θνκκάηη ηεο εκςχ-

ρσζεο. Σα παηδηά έπαημαλ απζφξκεηα θαη απηνζρεδηαζηηθά, ελψ αθνινχζεζε 

θαη ε πξψηε παξνπζίαζε ησλ εξψσλ θαη ησλ ζχληνκσλ απηνζρέδησλ ηζηνξηψλ 

ηνπο, κε θνηλφ ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/ζπκκαζήηξηέο ηνπο. Μέηα ην πέξαο ηεο πα-

ξνπζίαζεο, φιεο νη νκάδεο ζπγθεληξσκέλεο ζε θχθιν, ζπδήηεζαλ θαη εκπινχηη-

ζαλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο.   

ηελ πέκπηε ζπλάληεζε, ηα παηδηά νξγαλψζεθαλ ζε νκάδεο ησλ 4-6 αηφ-

κσλ θαη κε αθνξκή ηηο θνχθιεο πνπ είραλ θαηαζθεπάζεη, παξήγαγαλ απηνζρέ-

δηα ζελάξηα, ηα νπνία θαη θαηέγξαςαλ κε ηε κνξθή δηαιφγσλ. Μέζσ ηεο θνχ-

θιαο, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ βαζχηεξνπο θφβνπο ή επηζπκίεο, λα 

πεξηγξάςνπλ αγαπεκέλεο ηνπο αζρνιίεο θαη ζηνηρεία ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο 

δσήο, λα απνξξίςνπλ, λα απνθαζίζνπλ θαη ν έλαο καδί κε ηνλ άιινλ λα ρηίζνπλ 

ην «εγψ» ηνπο (Κνληνγηάλλε 2008). 

ηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε, νη καζεηέο/καζήηξηεο έθαλαλ πξφβεο κε ζθνπφ 

ηε παξνπζίαζε ησλ ηζηνξηψλ ηνπο. Ώθνχ ζπλέζεζαλ ην δηθφ ηνπο ζθεληθφ κε 
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ραξηφληα, παξνπζίαζαλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο ζηα παηδηά ηεο Ώ‘ Αεκνηηθνχ. Μέζσ 

ησλ ζεαηξνπαηδαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, δφζεθε  ε δπλαηφηεηα αθελφο ζηα παη-

δηά πνπ έπαημαλ αθεηέξνπ ζηα παηδηά πνπ παξαθνινπζνχζαλ ηελ παξάζηαζε, 

λα αλαθεξζνχλ θαη λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ζηνηρεία θαη ζέκαηα ηεο θαζεκε-

ξηλφηεηαο, φπσο επίζεο θαη κε αιεζηλά γεγνλφηα θαη πξνζσπηθνχο θφβνπο. Ώ-

πνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ λα πξνθιεζεί κία «επεξγεηηθή» ζπγθί-

λεζε θαη ζηηο δχν πιεπξέο (Κνληνγηάλλε 2008), θαζψο απηή πξνζέθεξε ζηα 

παηδηά εκπεηξίεο, γλψζεηο, ζπλαηζζήκαηα, ςπραγσγία θαη δηαζθέδαζε. 

 Μηα πξνζσξηλή ζεκείσζε 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζην εμήο αλαιπ-

ηηθφηεξα. Μηα πξψηε, σζηφζν, δηαπίζησζε απφ ηελ έξεπλά καο είλαη φηη ε θνχ-

θια θαη ην θνπθινζέαηξν ζην ζρνιείν δεκηνπξγνχλ επηθνηλσληαθά πιαίζηα, πα-

ξέρνπλ θίλεηξα θαη δηάζεζε γηα δεκηνπξγία, ελεξγφ ζπκκεηνρή (βι. επίζεο 

Keogh et al. 2008) θαη γηα ηελ αλάπηπμε δεζκψλ αιιειεγγχεο θαη ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζεξαπεχνπλ ζεκειηψδεηο 

γλσζηηθνχο ζηφρνπο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο δηαζηάζεηο παηδαγσγηθνχ, αη-

ζζεηηθνχ θαη ςπρν-θνηλσληθνχ ραξαθηήξα.  

 

2. Δ ΤΜΐΟΛΔ ΣΔ ΚΟΤΚΛΏ ΚΏΕ ΣΟΤ ΚΟΤΚΛΟΘΒΏΣΡΟΤ 

ΣΔΝ ΒΝΑΤΝΏΜΧΔ ΣΟΤ ΏΣΟΜΟΤ, ΣΟ ΐΕΧΜΏ ΚΏΕ ΣΔΝ 

ΒΚΦΡΏΔ ΤΝΏΕΘΔΜΏΣΧΝ 8F

9
 

Ο φξνο «ελδπλακψλσ» δίλεηαη ζηα Λεμηθά 9F

10
 σο ζπλψλπκνο ησλ φξσλ «δπ-

λακψλσ», «εληζρχσ (ςπρηθά)» θαη «ελζαξξχλσ». Ο ίδηνο φξνο αθνξά ζηελ ελί-

ζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε θαη 

αλάδεημε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ (Ώζαλαζνπνχινπ 2012). Έηζη, 

ε ελδπλάκσζε κπνξεί λα νξηζηεί (α) σο δηεχξπλζε ηελ απηναληίιεςεο, κε ηελ 

αλαθάιπςε λέσλ πηπρψλ ηνπ εαπηνχ θαη σο ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο, φηη 

δει. αηζζάλνκαη θαιχηεξα κε ηνλ εαπηφ κνπ. 

Δ ελδπλάκσζε κπνξεί λα πξνθχςεη κέζα απφ ζεαηξνπαηδαγσγηθέο δξά-

ζεηο, θαζψο ηα παηδηά κέζα απφ ηε δξακαηηθή θφξκα εθθξάδνπλ ιχζεηο ζηα 

πξνβιήκαηά ηνπο, πεηξακαηίδνληαη ρσξίο ην θφβν ησλ κειινληηθψλ επηπηψζεσλ 

θαη εμεξεπλνχλ ηηο δηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο αιιάδνληαο ηελ αληίιεςή ηνπο 

(Heathcote D. ζην: Ώζαλαζνπνχινπ 2012). πκκεηέρνληαο θαλείο ζε ζεαηξν-

παηδαγσγηθά πξνγξάκκαηα ζην ζρνιείν ηα παηδηά απνθαιχπηνπλ πηπρέο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη ςπρηθέο αλάγθεο πνπ νχηε θαλ γλψξηδαλ κέρξη εθείλε 

ηε ζηηγκή (Μπαθνληθφια 2002). Βπηπιένλ, ε Θεαηξνπαηδαγσγηθή κπνξεί λα ζπ-

λεηζθέξεη απνηειεζκαηηθά ζηελ ελδπλάκσζε θαζψο «ην εηδηθφ βάξνο ησλ ζεα-

ηξνπαηδαγσγηθψλ κεζφδσλ […] ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη φινη νη ζπκκεηέρν-

                                         
9 Σελ ελφηεηα απηή εηζεγνχληαη νη: ηδεξνπνχινπ Υξπζάλζε θαη Σζνιάθε Εθηγέλεηα. 

10 ΐι. Λεμηθφ Κνηλήο Νενειιεληθήο 2008. 
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ληεο (κηαο νκάδαο) βηψλνπλ έλα αίζζεκα απνηειεζκαηηθφηεηαο σο ζπλέπεηα ηεο 

δηθήο ηνπο ζπκβνιήο ζηελ εμεχξεζε κηαο ιχζεο, κηαο ζθεληθήο δξάζεο» (Λελα-

θάθεο 2014: 13). Ο Augusto Boal ππνζηεξίδεη φηη ε ελδπλάκσζε ησλ καζεηψλ 

θαη ησλ καζεηξηψλ κπνξεί λα εληζρπζεί φηαλ απηνί/έο βξίζθνληαη ζε ξφιν, αθνχ 

ν ππνζεηηθφο ρψξνο ηνπ παηρληδηνχ κάο επηηξέπεη λα θαηαζθεπάδνπκε θφζκνπο 

κε ηα δηθά καο κέηξα θαη ζηαζκά (φ.π. 2008). 

ηνηρεία ελδπλάκσζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ παξαηεξήζεθαλ θαη ζηε δηθή 

καο εξεπλεηηθή παξέκβαζε, θαζψο ηα παηδηά δήισζαλ φηη «αλαθάιπςαλ λέεο 

πηπρέο ηνπ εαπηνχ ηνπο» θαη «έλησζαλ θαιχηεξα κε ηνλ εαπηφ ηνπο». 

 Ση αλαθάιπςα γηα ηνλ εαπηφ κνπ; 

Γεκήηξεο: «(Ώλαθάιπςα) έλαλ ζεζαπξφ», 

Ραθαειία: «ηη  κπνξψ λα θηηάρλσ θνχθιεο θαη λα παίδσ θνπθινζέαηξν», 

Πέηξνο: «ηη είκαη θαιφο ζπγγξαθέαο», 

Γηάλλεο: «Ώλαθάιπςα φηη δελ κπνξψ λα θηηάρλσ εχθνια κηα ηζηνξία». 

Μαξία: «Βγψ ζπλεηδεηνπνίεζα πσο πξνζπαζψ πνιχ θαη κνπ βγαίλεη ζε 

θαιφ». 

 Δλίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο 

Γήκεηξα: «Υάξεθα πνιχ  θαη ζπγραίξσ ηνλ εαπηφ κνπ γηα φζα θαηάθεξα 

λα θάλσ κέρξη ηψξα. Βπραξηζηψ!», 

Παλαγηψηα: «Έλησζα πεξήθαλε πνπ έθηηαμα θνχθιεο κφλε κνπ», 

Θάλνο: «Έλησζα λα είκαη κηθξφο δεκηνπξγφο θαη ην άιιν είλαη φηη απηή 

ηελ θνχθια ηελ έθηηαμα κε πνιιή αγάπε θαη είκαη πνιχ επηπρήο»,  

Πιάησλαο: «ήκεξα πέξαζα σξαία, γηαηί ε θνχθια κνπ έγηλε πνιχ θαιή», 

Μαξηιέλα: «Έλα πξάγκα (ην θνπθινζέαηξν) πνπ κε θάλεη λα ραίξνκαη γηα 

ηνλ εαπηφ κνπ». 

 Απνδνρή ηνπ έξγνπ ηνπ παηδηνχ 

ηελ ελδπλάκσζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζπλέβαιιε θαη ε ζηάζε απνδνρήο 

πνπ είρακε σο εκςπρσηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ θνπθιψλ. π-

λεηδεηά επηβξαβεχακε θάζε δεκηνχξγεκα, ρσξίο ηελ απαίηεζε απηφ λα ππαθνχ-

εη ζε κηα πξφηππε αηζζεηηθά κνξθή. Ώπηή καο ε ζηάζε αξρηθά αληηκεησπίζηεθε 

κε έθπιεμε απφ ηα παηδηά, πνπ είραλ ζπλεζίζεη λα επηδηψθνπλ πάληα έλα «άξηη-

ν» απνηέιεζκα. ηε ζπλέρεηα, φκσο, θαη ηα ίδηα αληηιήθζεθαλ ηελ αμία ηεο δη-

αθνξεηηθφηεηαο θάζε έξγνπ, θαη αληί λα απνγνεηεχνληαη κε ηπρφλ αηέιεηεο, επη-

βξάβεπαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο γηα θάζε δεκηνχξγεκα πνπ θαηαζθεχαδαλ. 

 Ζ θνχθια σο «αζπίδα» γηα ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ 

Έρεη απνδεηρηεί πσο «ην θνπθινζέαηξν πξνζθέξεη ζηα παηδηά εξεζίζκαηα 

πνπ ηα εκπινπηίδνπλ ηφζν ςπρνζπλαηζζεκαηηθά φζν θαη λνεηηθά» (Κνληνγηάλ-
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λε 2011: 111). Δ θνχθια ιεηηνπξγεί σο «πξνζσπείν» θαη παξέρεη ζηνπο καζε-

ηέο-θνπθινπαίθηεο έλα αζθαιέο πιαίζην ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο. Σα παη-

δηά ληψζνπλ φηη δελ εθηίζεληαη ηα ίδηα, αιιά ε θνχθια ηελ νπνία εκςπρψλνπλ, 

θαη έηζη, πξνρσξνχλ ζε κηα αβίαζηε έθζεζε ηνπ ςπρηθνχ ηνπο θφζκνπ. Έηζη, νη 

θνχθιεο «γίλνληαη νη ‗εμνκνινγεηέο‘ ησλ παηδηψλ, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

δάζθαιν-εκςπρσηή λα δηεηζδχζεη ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ησλ παηδηψλ, λα α-

θνχζεη ηα πξνβιήκαηά ηνπο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο, ηηο αγσλίεο ηνπο θαη 

γεληθά ηνλ ηξφπν πνπ βηψλνπλ ηηο θαηαζηάζεηο». (φ.π.: 114). 

Δ θνχθια ιεηηνχξγεζε σο «πξνζσπείν» θαη ζηε δηθή καο παξέκβαζε. Σα 

παηδηά ήηαλ ειεχζεξα λα αθνινπζήζνπλ ηηο παξνξκήζεηο ηνπο, απελνρνπνηεκέ-

λα, θαζψο δελ «θξίλνληαλ» απηά αιιά ε θνχθια. Μάιηζηα, ε θνπθινζεαηξηθή 

δξάζε παξείρε ζηνπο καζεηέο αζθάιεηα, ψζηε θαη ηα πην ζπλεζηαικέλα παηδηά 

εκςχρσζαλ, κάιηζηα, ηελ θνχθια ηνπο κπξνζηά ζε θνηλφ. Σν παξαπάλσ γίλεηαη 

εκθαλέο θαη ζην γεγνλφο φηη νη καζεηέο πξφβαιιαλ ζηελ θνχθια ηνπο ραξαθηε-

ξηζηηθά ηνπ δηθνχ ηνπο εαπηνχ: 

 Οη θφβνη ηεο θνχθιαο κνπ 

«Φνβάηαη ην ζθνηάδη θαη ηνλ αδεξθφ κνπ. Σνπ αξέζεη λα παίδεη κπάια, δελ 

ηνπ αξέζεη λα κπιέθεηαη κε ηα θνξίηζηα», «Φνβάηαη ηηο αξάρλεο, ηηο κέιηζζεο 

θαη ηηο θσηηέο», «Φνβάηαη άκα δελ έρεη πνδφζθαηξν, γηαηί άκα δελ έρεη πνδφ-

ζθαηξν δηαβάδεη»: Ώπηέο είλαη κφλν κεξηθέο απφ ηηο θαηαζέζεηο ηνλ καζε-

ηψλ/ηξηψλ γηα ηνπο ήξσεο πνπ δεκηνχξγεζαλ. 

 Οη επηζπκίεο ηεο θνχθιαο κνπ 

«Βπηζπκία ηεο είλαη λα δψζεη δνπιεηά ζε πνιινχο αλζξψπνπο», «Δ επηζπ-

κία ηεο είλαη λα γίλεη δαζθάια», ζα δειψζνπλ άιινη καζεηέο γηα ηα δεκηνπξγή-

καηά ηνπο. 

 Δμσηεξίθεπζε ζπλαηζζεκάησλ 

Βπηδίσμε θάζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη θάζε δηδαθηηθήο παξέκ-

βαζεο, εηδηθφηεξα εθείλνπ πνπ αμηνπνηεί εξγαιεία απφ ηε Θεαηξνπαηδαγσγηθή, 

είλαη «ε αλάδπζε θαη βίσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ καζεηψλ, ε αλαγλψξηζε 

θαη απνδνρή ηνπο θαζψο θαη ε δηαρείξηζή ηνπο (ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε)» 

(Οδεγφο εθπαηδεπηηθνχ γηα ην Θέαηξν 2011: 19). ην ίδην πιαίζην, ζεσξείηαη 

ζεκαληηθφ ηα ζπλαηζζήκαηα απηά λα γελληνχληαη απζφξκεηα κέζα απφ δξάζεηο, 

λα νλνκαηνπνηνχληαη θαη λα εθθξάδνληαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο (φ.π.).  

ην θνπθινζεαηξηθφ πξφγξακκα πνπ πινπνηήζακε ηα παηδηά είραλ ηελ επ-

θαηξία λα βηψζνπλ πιεζψξα ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία θαη εμσηεξίθεπζαλ. Σα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ θπξίσο α) αθνξνχζαλ ηε ζρέζε ηνπο κε κία θνχθια, 

ηνλ Ληνχκπν, πνπ ππήξρε ζηελ ηάμε σο θίινο θαη ππνζηεξηθηήο ηνπο θαζ‘ φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη β) εθθξάδνληαλ ζην ηέινο θάζε ζπλάληεζεο, 

ζηηο νκαδηθέο ζπδεηήζεηο αλαηξνθνδφηεζεο ζηελ ηάμε, φπνπ ηα παηδηά κνηξά-

δνληαλ ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηεο εκέξαο, θαζψο θαη 
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ζε γξαπηέο θαηαζέζεηο ηνπο.  

 Ση ληψζσ γηα ηνλ Ληνχκπν 

Ννζηαιγία: «ε έρσ επηζπκήζεη», «Υσξίο εζέλα ε ηάμε καο έρεη κεγάιν 

θελφ», «ε πεξηκέλσ κε κεγάιε πεξηέξγεηα». 

ηελαρψξηα: «ηελαρσξήζεθα πνπ δελ ήζνπλ εδψ», «Έρσ ιππεζεί πάξα 

πνιχ πνπ δελ ήξζεο ηελ Παξαζθεπή». 

Αλεζπρία: «Πψο είζαη; Ώξξψζηεζεο πνιχ; Βίζαη θαιά;», «Έιεηπεο θη αλε-

ζχρεζα». 

πκπφληα: «Γεηα ζνπ Ληνχκπν. Πεξαζηηθά!», «Βχρνκαη λα γίλεηο θαιά!» 

Θαπκαζκφο: «…εκείο νη ζαπκαζηέο ζνπ». 

 Ση ληψζσ γηα ην πξφγξακκα 

«Καη ηελ πξνεγνχκελε θνξά θαη απηή ηε θνξά έλησζα πνιχ ραξνχκε-

λα…γηαηί αλ ζεο λα θηηάμεηο θάηη… λα ην θηηάρλεηο εζχ, κε ηα ίδηα ζνπ ηα ρέξηα 

θαη λα ην ληψζεηο πψο ην θηηάρλεηο. Να δίλεηο ηελ αγάπε ηεο δσήο ζνπ ζ‘ απηφ 

ην αληηθείκελν πνπ εζχ δεκηνπξγείο. Καη ζα ληψζεηο φιε ηελ αγάπε θαη ζηνξγή 

φηαλ ην ‗θηηαρλεο». (Φξέγηα) 

«Βίκαη πνιχ επηπρήο», «Υάξεθα πνιχ», «Πεξάζακε θαληαζηηθά», «Νηψζσ 

ηέιεηα», «(Νηψζσ) ραξά, ελζνπζηαζκφ, επηπρία»: Ώπηέο είλαη κεξηθέο απφ ηηο 

γξαπηέο εληππψζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απφ ην πξφγξακκα. 

 χλνςε 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο θνπθινζεαηξηθήο παξέκβαζεο πηζηνπνηνχλ 

ηελ ζπκβνιή ηεο Θεαηξνπαηδαγσγηθήο θαη ηνπ Κνπθινζέαηξνπ ζηελ ελδπλά-

κσζε ηνπ αηφκνπ, ζηε δεκηνπξγία βησκάησλ θαη ζηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκά-

ησλ. 

 

3.  Δ ΤΜΐΟΛΔ ΣΔ ΚΟΤΚΛΏ ΚΏΕ ΣΟΤ ΚΟΤΚΛΟΘΒΏΣΡΟΤ ΣΔΝ 

ΒΝΕΥΤΔ ΣΔ ΟΜΏΑΕΚΔ ΟΡΓΏΝΧΔ ΚΏΕ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ 10F

11
 

ην θνπθινζεαηξηθφ πξφγξακκα πνπ πινπνηήζεθε νη καζεηέο θαη νη καζή-

ηξηεο νξγαλψζεθαλ θαη εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο. 

Οη νξηζκνί ηεο νκάδαο πνηθίινπλ αλάινγα κε ην πξίζκα απφ ην νπνίν απηή 

εμεηάδεηαη. Ώπηφ πνπ θπξίσο θαζηζηά νκάδα έλα άζξνηζκα αηφκσλ είλαη ε χ-

παξμε θαη ε δπλακηθή  ησλ ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο  ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

φζν θαη ζε ζρέζε κε ην έκςπρν, άιια άηνκα, ζχλνια αηφκσλ ή νκάδεο, θαη ά-

ςπρν πεξηβάιινλ. Δ  Φπρνθνηλσληνινγία αληηκεησπίδεη ηα κέιε κηαο νκάδαο σο 

                                         
11 Σελ ελφηεηα απηή εηζεγνχληαη νη: Μπαιιή ΐαζηιηθή, Παπαδεκεηξίνπ-ΐνγηαηδή Μαξία-Έκηιπ θαη ηδεξν-

πνχινπ Υξπζάλζε. 
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«πξφζσπα πνπ επηθνηλσλνχλ ‗ζπλ-θαηαζθεπάδνληαο‘ δη-ππνθεηκεληθέο πξαγκα-

ηηθφηεηεο, πξαγκαηηθφηεηεο δειαδή πνπ δεκηνπξγνχληαη δηαξθψο εθ ησλ έλδνλ, 

κέζα απφ ην κνίξαζκα θνηλψλ βησκάησλ ζπκκεηνρήο ζηελ ίδηα νκάδα. Μέζα 

απφ απηή ηε δη-ππνθεηκεληθή θαηαζθεπή ηεο νκαδηθήο πξαγκαηηθφηεηαο αλαδν-

κείηαη θαη ε ππνθεηκεληθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ» (Ναπξίδεο 2005: 37). 

 Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο νκάδαο είλαη ε αιιειεμάξηεζε ησλ κειψλ 

θαη ε αηνκηθή επζχλε απέλαληη ζηελ νκάδα. ηαλ ε αιιειεμάξηεζε βηψλεηαη 

ζεηηθά, «πξνθαιεί έλα αίζζεκα αλήθεηλ κε ζπλέπεηα φια ηα κέιε κηαο νκάδαο 

λα αηζζάλνληαη δεκέλα, κε ηέηνην ηξφπν, πνπ δελ κπνξνχλ λα θαληαζηνχλ ηε 

δηθή ηνπο επηηπρία, ρσξίο ηελ επηηπρία ησλ άιισλ θαη ε πξνζσπηθή ηνπο ζπκ-

βνιή είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηηπρία ηεο νκάδαο» (Καθαλά 2008: 28).  

Οπζηαζηηθά, ε νκάδα δελ είλαη απιψο έλα άζξνηζκα αηφκσλ, αιιά «θάηη 

δηαθνξεηηθφ, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά» (Μπαθηξηδήο 1996: 21), έλα «λέν φινλ». 

Ώπηφ ην «λέν φινλ» νη Blanchet & Trognon (1994), πεξηγξάθνπλ γιαθπξά, ιέ-

γνληαο: «κνηάδεη λα αηζζάλεηαη, λα ζθέπηεηαη, λα ζπκπεξηθέξεηαη, λα γελληέηαη 

θαη λα πεζαίλεη ζαλ έλαο άλζξσπνο» (φ.π.: 9).  ζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ 

κειψλ ηεο, κηα νκάδα απνηειείηαη απφ ηξία ή παξαπάλσ άηνκα, ελψ γηα ηνπο 

Καλάθε θαη Johnson, Johnson & Holubec (ζην: Καηζάλε 2010) σο νκάδα αλα-

γλσξίδεηαη θαη ε δπάδα. ε θάζε πεξίπησζε, ε πξαθηηθή ηεο νκάδαο είλαη ζπ-

λπθαζκέλε ηφζν κε ηελ αηνκηθή φζν θαη κε ηελ δη-αηνκηθή γλσζηηθή, ςπρνζπ-

λαηζζεκαηηθή, βηνινγηθή θαη θνηλσληθή κάζεζε θαη αιιαγή.  

ην ζεαηξνπαηδαγσγηθφ πξφγξακκά καο νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ιεη-

ηνχξγεζαλ ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο νκάδαο: α) ζηελ νινκέιεηα ηεο 

νκάδαο – ηάμεο, β) ζε δπάδεο, γ) ζε κηθξέο νκάδεο θαη δ) σο κέιε ηεο εθάζηνηε 

νκάδαο θνπθινπαηρηψλ ή ηνπ θνηλνχ. Σν πεξηερφκελν θαη ε δνκήο ηεο εθάζηνηε 

νκαδηθήο εξγαζίαο ήηαλ πξνζρεδηαζκέλα απφ εκάο, δίλνληαο ηελ επθαηξία 

ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο λα ιεηηνπξγήζνπλ θαηά βνχιεζε, ζην εθάζην-

ηε, φκσο, πξνθαζνξηζκέλν πιαίζην. Παξαηεξήζακε φηη ππήξραλ δηαβαζκίζεηο 

ζηελ πνηφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νκάδσλ. Βκείο επηιέμακε λα έρνπκε παξέκ-

βαζε κε δηθή καο πξσηνβνπιία κφλν ζηα ζεκεία φπνπ ζεσξνχζακε αλαγθαίν, 

ψζηε νη νκάδεο λα δξνπλ, φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηνλ νξηζκφ ηεο νκάδαο 

πνπ παξαζέζακε.  

α) Ζ νκάδα - ηάμε 

Ώξρηθά, ζηελ νινκέιεηα ππήξρε αληαγσληζκφο, δπζθνιία αθξφαζεο θαη 

απνδνρήο αληίζεησλ απφςεσλ θαζψο θαη ηάζεηο επηβνιήο πξνζσπηθψλ απφςε-

σλ ζηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο. Γηα λα εληζρχζνπκε ηελ νκαδηθφηεηα ηεο 

νινκέιεηαο, δειαδή ηνλ νκαδηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, νξγαλψζακε ζπδεηήζεηο 

αλαζηνραζκνχ ζην ηέινο θάζε ζπλάληεζεο. ε απηέο ελζαξξχλνληαλ ε αληαι-

ιαγή απφςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εκέξαο απφ φ-

ινπο ηνπο καζεηέο. Έκθαζε δίλνληαλ ζηε απνδνρή ηνπ ζπκκαζεηή θαη ηεο θάζε 

εθθξαδφκελεο άπνςεο. Πξννδεπηηθά, ε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα βειηησλφηαλ, 
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θαη ζηελ ηειεπηαία ζπδήηεζε ζπκκεηείραλ πνιινί καζεηέο θαη πνιιέο καζήηξη-

εο πνπ ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ έλησζαλ αζθάιεηα λα εθηεζνχλ θαη λα 

κνηξαζηνχλ. Βπηπξφζζεηα, ζηνρεχνληαο ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ αηζζήκα-

ηνο ηνπ «αλήθεηλ» ζηελ νκάδα-ηάμε, αλαδεηήζακε γηα ηελ νινκέιεηα έλα θνηλφ 

θαη νπζηαζηηθφ ζπλεθηηθφ ζθνπφ πνπ λα ελψλεη ηνπο καζεηέο. Σα παηδηά ηεο 

θάζε ηάμεο έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα λα παξνπζηάζνπλ έλα θνηλφ θνπθιν-

ζεαηξηθφ ζέακα ζε έλα ηκήκα ηεο Ώ‘ Αεκνηηθνχ. Παξφιν πνπ ην θάζε δξψκελν 

δεκηνπξγήζεθε θαη εκςπρψζεθε απφ κηθξφηεξεο ηεο νινκέιεηαο νκάδεο, φια ηα 

παηδηά – θνπθινπαίρηεο επηζπκνχζαλ έλα θνηλφ ζηφρν: λα παξνπζηάζνπλ θαη λα 

κνηξαζηνχλ φια φζα δεκηνχξγεζαλ θαη βίσζαλ ζρεηηθά κε ην θνπθινζέαηξν. 

β) Ζ δπάδα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνπθινζεαηξηθνχ πξνγξάκκαηνο, νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο ιεηηνχξγεζαλ ζε δπάδεο, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ θάζνληαη ζηα 

ζξαλία, ζε δχν θπξίσο πεξηπηψζεηο: Ώξρηθά, ζην θαηαζθεπαζηηθφ ζηάδην, θα-

ζψο κνηξάδνληαλ αλά δχν νξηζκέλα απφ ηα απαξαίηεηα πιηθά, φπσο ηελ εθεκε-

ξίδα, ηελ ραξηνηαηλία ή θαη ην χθαζκα. Ώξγφηεξα, ζην ζηάδην ηεο εκςχρσζεο 

ηεο θνχθιαο θαζψο απηνζρεδίαδαλ αλά δχν κε ηηο θνχθιεο ηνπο σο ηελ πξψηε 

ηνπο πξνζπάζεηα λα παίμνπλ θνπθινζέαηξν θαη πξηλ απφ ηνλ απηνζρεδηαζκφ 

ζηε κηθξή νκάδα. Παξαηεξήζακε πσο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη καζεηέο/ηξηεο 

πξνρψξεζαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ θνηλνχ κηθξν-ζπλφινπ, κε ραξαθηεξη-

ζηηθφ παξάδεηγκα δχν ζπκκαζεηέο νη νπνίνη θαηαζθεχαζαλ απφ θνηλνχ κία 

θνχθια.  

γ) Ζ κηθξή νκάδα 

ηελ θνπθινζεαηξηθή καο δξάζε ηα παηδηά ζρεκάηηζαλ νκάδεο ησλ 3-5 

αηφκσλ, ψζηε λα μεθηλήζνπλ λα εηνηκάδνπλ ηελ θνπθινζεαηξηθή ηνπο παξά-

ζηαζε. Δ νκαδνπνίεζε βαζίζηεθε ζε πξνυπάξρνπζεο δνκέο ζπλεξγαζίαο (αλά 

ζξαλίν) ή ήηαλ αλά παξέεο. Χο πξνο ην βηνινγηθφ θχιν ππήξμαλ νκάδεο εηεξν-

γελείο θαη νκνηνγελείο. Αηαπηζηψζακε φηη ε θάζε κηθξν-νκάδα φλησο έβιεπε ηνλ 

εαπηφ ηεο σο έλα δηαθξηηφ ζχλνιν απφ ηα άιια ζχλνια ή θαη άηνκα εληφο ηεο 

νκάδαο-ηάμεο. πλήζσο, ηα κέιε ζπλαπνθάζηδαλ ηελ πνξεία ηεο νκάδαο, εξγά-

δνληαλ απφ θνηλνχ ή θαηακέξηδαλ ηελ εξγαζία, κε αιιεινβνήζεηα. Υαξαθηεξη-

ζηηθή είλαη επί ηνχηνπ ε δήισζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ κηαο ηάμεο: «‘ απηέο ηηο 

ψξεο ηα παηδηά έκαζαλ λα δεκηνπξγνχλ, λα ζπλεξγάδνληαη, άιινηε ζπκθσλψ-

ληαο θαη άιινηε δηαθσλψληαο», ελψ κηα καζήηξηα γξάθεη: «ζα ηα θαηαθέξνπκε 

νκαδηθά». Ώθφκε, παξαηεξήζακε φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα κέιε ησλ νκά-

δσλ δελ ιεηηνπξγνχζαλ ηζφηηκα, δειαδή ρσξίο άηππεο ηεξαξρίεο. Βπίζεο, ππήξ-

μαλ πεξηπηψζεηο αηνκηθηζηηθήο θαη αληαγσληζηηθήο ζπκπεξηθνξά ηφζν ζην εζσ-

ηεξηθφ ησλ νκάδσλ φζν θαη αλάκεζά ηνπο. Βκείο ηνλίδακε ζηα παηδηά λα ιακ-

βάλνπλ ππφςε ηε γλψκε θαη ηηο επηζπκίεο ησλ άιισλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπ θαη 

λα εξγάδνληαη βνεζψληαο ν έλαο ηελ άιιε. 

δ) Ζ νκάδα θνπθινπαηρηψλ θαη ε νκάδα ηνπ θνηλνχ 
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Εδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ ε ηειεπηαία κνξθή νκαδνπνίεζεο. Ώπηή παξα-

ηεξήζεθε ζηελ πξφβα θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ δξψκελσλ, φπνπ ν ζρεκαηη-

ζκφο ησλ νκάδσλ έγηλε κε γλψκνλα ηνλ εθάζηνηε ξφιν πνπ έπαηξλαλ νη καζε-

ηέο/ηξηεο: ην ξφιν ηνπ θνπθινπαίθηε/δεκηνπξγνχ ή ην ξφιν ησλ ζεαηψλ. Οη δχν 

απηνί νκαδηθνί ξφινη είλαη δηαθξηηνί: νη εθάζηνηε θνπθινπαίρηεο ιεηηνπξγνχλ 

ελεξγεηηθά θαη είλαη ηα δξψληα ππνθείκελα, ελψ νη εθάζηνηε ζεαηέο έρνπλ ξφιν 

παξαηεξεηή κηαο δξάζεο. Ώμηνζεκείσηε ήηαλ ε ελαιιαγή ξφισλ: φιεο νη νκά-

δεο βξέζεθαλ ζηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν ησλ θνπθινπαηρηψλ, θαη, ηαπηφρξνλα, πα-

ξαθνινχζεζαλ ηα δξψκελα ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ σο κέιε ηεο νκάδαο ηνπ 

θνηλνχ, κηαο νκάδαο πνπ άιιαμε θαη απηή αξθεηέο θνξέο ζχλζεζε. 

χλνςε 

Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλάο καο έδεημε φηη ε ρξήζε ηνπ θνπ-

θινζέαηξνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε εμαζθαιίδεη πνιιέο επθαηξίεο γηα νπζηαζηηθή ε-

λίζρπζε ηεο νκαδηθφηεηαο. Καη ζηηο ηέζζεξηο (4) πεξηπηψζεηο πνπ εθηέζεθαλ 

παξαπάλσ γηα ηε δεκηνπξγία νκάδαο, βειηηψζεθε ε επηθνηλσλία, ε ζπκκεηνρη-

θφηεηα, ε απφ θνηλνχ εξγαζία θαη ε αιιεινβνήζεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

Ώθφκε, ηδηαίηεξν παηδαγσγηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη γηα εκάο ε ηέηαξηε (4
ε
) 

κνξθή ζπλεξγαζίαο, πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ ζεαηξνπαηδαγσγηθφ ραξα-

θηήξα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ πξσηνηππία θαη ελαιιαγέο ζηε 

ζπκκεηνρή (παίρηεο-ζεαηήο), ελψ μεθεχγεη απφ ηηο ζπλήζεηο νκαδηθέο δνκέο. 

Πξνέθπςε απφ ηε ρξήζεο ηνπ θνπθινζέαηξνπ σο παηδαγσγηθνχ εξγαιείνπ, ελψ 

ε ηδηαίηεξε δπλακηθή πνπ αλαπηχζζεη αμίδεη λα κειεηεζεί πην εζηηαζκέλα ζε 

κειινληηθή έξεπλα.   

 

4. Δ ΤΜΐΟΛΔ ΣΔ ΚΟΤΚΛΏ ΚΏΕ ΣΟΤ ΚΟΤΚΛΟΘΒΏΣΡΟΤ ΣΔΝ 

ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΓΡΏΠΣΟΤ ΚΏΕ ΠΡΟΦΟΡΕΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 11F

12
 

ηελ ζεαηξνπαηδαγσγηθή παξέκβαζε ππήξρε ηδηαίηεξα έληνλν ην ζηνηρείνπ 

ηεο ςπραγσγίαο. ην ζεαηξνπαηδαγσγηθφ πξφγξακκα πνπ πινπνηήζεθε, επηδηψ-

μακε λα ζπλδπάζνπκε ην παηρλίδη κε ηελ θαηάθηεζε γλσζηηθψλ ζηφρσλ, έηζη 

φπσο απηνί παξνπζηάδνληαη ζην Αηαζεκαηηθφ Βληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ (ΑΒΠΠ) θαη ζην Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΏΠ) γηα ην 

γισζζηθφ κάζεκα ηεο Γ‘ θαη ηε Α‘ ηάμεο Αεκνηηθνχ. Βηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά 

ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν επηδηψρηεθε ε άζθεζε ζηελ αθξφαζε, ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο πξνθνξηθήο έθθξαζεο ηνπ καζεηή, θαζψο θαη ηεο ηαρχηεηαο κε 

ηελ νπνία δηαηππψλεη έλα ζσζηά δνκεκέλν ιφγν (ΑΒΠΠ & ΏΠ 2003). Πα-

ξάιιεια, αλαθνξηθά κε ηε γξαθή θαη ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ επηδψρηεθε 

ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ λα επηθνηλσλεί γξαπηά, κε αθξίβεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κνξθή θαη ην χθνο πνπ αξκφδεη ζε 

θάζε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο. Να ραίξεηαη ηελ ίδηα ηε γξαπηή επηθνηλσλία 

                                         
12 Σελ ελφηεηα απηή εηζεγνχληαη νη: Πέλθε Μαξία, ηδεξνπνχινπ Υξπζάλζε θαη Σζνιάθε Εθηγέλεηα. 
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(φ.π.). 

ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξέκβαζήο καο ζπκπεξηιάβακε ηε ζρέζε 

πνπ κπνξεί λα έρεη ε  ρξήζε ηνπ θνπθινζέαηξνπ ζηελ ηάμε κε ηε γισζζηθή α-

λάπηπμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ εξσηήκαηνο απηνχ ζρεδηά-

ζακε θαη αμηνινγήζακε πιήζνο ζεαηξνπαηδαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν 

ηελ παξαγσγή γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ απφ ηνπο καζεηέο. 

4.1 Παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ 

ην πξφγξακκά καο, ηα παηδηά θιήζεθαλ λα παξαγάγνπλ ηα θεηκεληθά είδε 

ηεο επηζηνιήο, ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο θαη ηεο ηζηνξίαο κε δηαινγηθή 

κνξθή.  

 «Γιψζζα είλαη επηθνηλσλία» 12F

13
 

Οη καζεηέο ζπλέγξαςαλ επηζηνιέο. Τπαξθηφο απνδέθηεο ησλ επηζηνιψλ 

ησλ παηδηψλ ήηαλ ν Ληνχκπν, κηα θνχθια πνπ παξνπζηάζακε ζηνπο καζεηέο θαη 

ηηο καζήηξηεο ήδε ηελ πξψηε κέξα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα παηδηά αγάπεζαλ ηνλ 

Ληνχκπν θαη αδεκνλνχζαλ λα ηνπο επηζθεθηεί ζηελ ηάμε, θάζε θνξά πνπ ηα 

ζπλαληνχζακε ζην εμήο. Ο ελζνπζηαζκφο, ε νηθεηφηεηα θαη ε αγάπε πνπ έδεη-

ρλαλ ζηελ θνχθια απηή ηνχο έθαλε λα ζέινπλ λα επηθνηλσλήζνπλ απζεληηθά 

καδί ηεο θαη αληαπνθξίζεθαλ κε πξνζπκία ζηε ζπγγξαθή ηεο επηζηνιήο. Δ πε-

γαία ηνπο αληαπφθξηζε ζρεηίδνληαλ άκεζα κε ην γεγνλφο φηη γηα πξψηε θνξά 

ζην ζρνιείν ζπλέγξαςαλ επηζηνιή ζε ππαξθηφ γηα απηνχο απνδέθηε, κε ηνλ ν-

πνίν είραλ πξάγκαηα λα κνηξαζηνχλ, θαη φρη απιά λα δηεθπεξαηψζνπλ κηα αθφ-

κε άζθεζε παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ. Βκείο σο εκςπρσηέο, πξνηξέςακε ηα 

παηδηά λα ηεξήζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ζπγγξαθήο κηαο επηζηνιήο, αθνχ ηνπο κη-

ιήζακε γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ελ ιφγσ θεηκεληθνχ είδνπο. 

 «Γιψζζα είκαη εγψ» 

Σα παηδηά θηηάρλνληαο ηηο θνχθιεο ηνπο είραλ ηελ αλάγθε λα ηνπο δψζνπλ 

δσή θαη ραξαθηήξα.  Έηζη, ζπλέγξαςαλ γηα απηέο βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, ηα 

νπνία νπζηαζηηθά απνηεινχζαλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο θνχθιαο ηνπο, ζηελ νπνία 

θαηαγξάθνληαλ γξαπηά φια φζα ηελ ραξαθηήξηδαλ. Σα βηνγξαθηθά πνπ έγξα-

ςαλ ηα παηδηά είραλ ηε κνξθή είηε ειεχζεξνπ θεηκέλνπ είηε πίλαθα κε θαηεγν-

ξηνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνχθιαο ηνπο. Ώμηνζεκείσην είλαη ην γε-

γνλφο φηη ηα βηνγξαθηθά πξνέθπςαλ απφ ηνπο καζεηέο πεγαία, αθνχ απαληνχ-

ζαλ ζηελ αλάγθε ηνπο λα δσληαλέςνπλ ηελ θνχθια πνπ θαηαζθεχαζαλ. 

 «Γιψζζα είλαη λα θαληάδεζαη, λα ζρεδηάδεηο, λα δεκηνπξγείο, λα θαηα-

ζηξέθεηο» 

Σα παηδηά έγξαςαλ ηζηνξίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνπο απηνζρεδηαζκνχο ζε 

                                         
13 «Γιψζζα είλαη…»: φινη νη ζηίρνη πνπ δαλεηδφκαζηε γηα ηνπο επηκέξνπο ηίηινπο ζην θείκελφ καο  ζην εμήο 

πξνέξρνληαη απφ πνίεκα ηνπ Μπξερη,  ζην  νπνίν πξαγκαηεχεηαη «ηη είλαη γιψζζα θαη πψο πξέπεη λα δηδάζθε-

ηαη». (Πξβι. Ννπθάξε 2002: 23). 
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νκάδεο ηεζζάξσλ ή πέληε αηφκσλ. Οη ηζηνξίεο ηνπο είραλ αθεγεκαηηθφ κέξνο 

θαη δηαινγηθή κνξθή. Έκθαζε δφζεθε ζην λα ππάξρεη θαζαξή αξρή, κέζε θαη 

ηέινο ζηελ ηζηνξία ηνπο, θαζψο θαη θάπνηα αλαηξνπή πνπ ζα δψζεη ελδηαθέξνλ 

θαη θνξχθσζε ζηελ ηζηνξία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ησλ ζελαξίσλ 

βγήθαλ ζηελ επηθάλεηα ζηνηρεία ηνπ ςπρηζκνχ ησλ παηδηψλ, θάηη πνπ ζεσξείηαη 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο. Βπί ηνχηνπ, ν Μ. Σξηαληαθπι-

ιίδεο αλαθέξεη: «Γιψζζα δελ είλαη, θαζψο θαληάδνληαη θάπνηνη, αξάδηαζκα απφ 

ιέμεηο, ηχπνπο θαη θαλφλεο, φπσο αλαγξάθνληαη ζε ιεμηθά θαη γξακκαηηθέο […] 

παξά ε έθθξαζε ηνπ εζσηεξηθνχ καο θφζκνπ». (Σξηαληαθπιιίδεο, ζην: Σζνιά-

θεο ρ.ρ.: 8) 

 

4.2 Παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη «ν πξνθνξηθφο θαη ν γξαπηφο 

ιφγνο δηαθέξνπλ πνιχ σο πξνο ηελ θχζε ηνπο, ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη σο επη-

θνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο πξνθνξηθφο ιφγνο είλαη απζφξκεηνο, εμππεξε-

ηεί ηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, είλαη ν ιφγνο ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνη-

λσλίαο». (Γξφζδνο & Νηάγηνπ 2003: 23). ην ζεαηξνπαηδαγσγηθφ πξφγξακκα 

πνπ πινπνηήζακε, ε παξαγσγή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ εληνπίδεηαη κε δχν (2) 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο: 

 «Γιψζζα είλαη ν έιεγρνο θαη ε πεηζψ» 

ην ηέινο θάζε ζπλάληεζεο ηνπ ζεαηξνπαηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

πξαγκαηνπνηνχληαλ αλαηξνθνδνηηθή ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. ε 

απηή ζπκκεηείραλ φινη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο έρνληαο  ηελ επθαηξία λα 

ειέγμνπλ ην ζπλαίζζεκά ηνπο, λα ιεμηθνπνηήζνπλ ην βίσκά ηνπο θαη λα κνηξα-

ζηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο κε ηελ νκάδα.  

 «Γιψζζα είλαη ην ληχζηκν, ε έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ, νη ρεηξνλνκίεο, ε α-

ληαπφθξηζε» 

Δ δεχηεξε πεξίπησζε παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ έγηλε κέζσ ηεο εκςχ-

ρσζεο ηεο θνχθιαο πνπ θαηαζθεχαζε θάζε παηδί. Εδηαίηεξα βνεζεηηθφ γηα ηα 

παηδηά ήηαλ ε αίζζεζε φηη δελ εθηίζεληαη ηα ίδηα,  θαζψο εθθξάδνληαλ πίζσ απφ 

ην πξνζσπείν ηεο θνχθιαο, ην νπνίν θαη ηνπο πξνζηάηεπε.  

Τπήξμαλ ηξεηο (3) δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφ-

γνπ, ζην πιαίζην εκςχρσζεο ηεο θνχθιαο: α) νη θνχθιεο θνπβεληηάδνπλ κεηαμχ 

ηνπο ζε δπάδεο θαη γλσξίδνπλ ηε «γεηηνληθή» ηνπο θνχθια, δηακνξθψλνληαο 

απηνζρεδηαζηηθά ηα βαζηθά ηνπο γλσξίζκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία, β) 

θάζε θνχθια ζπζηήλεηαη  ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Σα παηδηά – θνπθινπαίρηεο 

απηή ηε θνξά δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ζε επηκέξνπο πξνθνξηθά ζηνηρεία 

ηεο νκηιίαο, φπσο ζηε δηάιεθην, ζηε ρξνηά θαη ζην ιεμηιφγην ηνπ πξνθνξηθνχ 

ηνπο ιφγνπ, γ) ηα παηδηά, ζε νκάδεο, παξνπζηάδνπλ ηηο ηζηνξίεο πνπ είραλ πξνε-

γνχκελα θαηαγξάςεη γξαπηψο. Σν γεγνλφο φηη νη θνχθιεο ηνπο πξσηαγσληζηνχλ 
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θαη παξνπζηάδνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο ζε παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο, ηεο Ώ‘ ηάμεο 

Αεκνηηθνχ, δίλεη ζηνπο καζεηέο επηπξφζζεην θίλεηξν λα δίλνπλ δσληάληα ζην 

ιφγν ηνπο, πξνζέρνληαο ηε γισζζηθή ηνπο ζπλέπεηα θαη επθξάδεηα. 

Δ ελφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο  πνπ αθνξνχζε ζηελ έκπλεπζε, ηε ζπγγξαθή 

θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ θνπθινζεαηξηθψλ δξψκελσλ απνηειεί ζχδεπμε ηνπ 

πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Οπζηαζηηθά, παξαηεξήζακε ηε δηαδνρηθή 

κεηαηξνπή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε γξαπηφ θαη ζηε ζπλέρεηα θαη πάιη ζε πξν-

θνξηθφ, κε λέα απηή ηε θνξά κνξθή. 

χλνςε 

πσο γίλεηαη θαλεξφ θαη ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ζην ζεαηξνπαηδαγσ-

γηθφ πξφγξακκα πνπ πινπνηήζακε νη καζεηέο αζθήζεθαλ ζην λα ρξεζηκνπνη-

νχλ ηε γιψζζα ζε απζεληηθφ πιαίζην επηθνηλσλίαο θαη «θάζε θνξά θαηάιιεια, 

αλάινγα κε ηηο επηθνηλσληαθέο πξνζέζεηο, ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηνπο απνδέθηεο» 

(Γξφζδνο & Νηάγηνπ 2003: 7). Ώμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε παξαγσγή γξαπηνχ 

θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ πξνέθπςε αβίαζηα, θαη ήηαλ απνηέιεζκα πξνζσπηθνχ 

θίλεηξνπ θαη φρη θαηαλαγθαζκνχ. Βπηπξφζζεηα, ε ρξήζε ηνπ θνπθινζέαηξνπ 

σο παηδαγσγηθνχ εξγαιείνπ ζηελ ηάμε εμαζθάιηζε έλα πιαίζην γηα νιηζηηθή 

κάζεζε, πνπ πξνζέθεξε ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ραξά, ελζνπζηαζκφ, 

ςπραγσγία αιιά θαη εζσηεξηθά θίλεηξα γηα κάζεζε. Δ έξεπλά καο έδεημε φηη ε 

θνχθια θαη ην θνπθινζέαηξν ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ 

θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Κιείλνληαο ηελ παξνπζίαζή καο ζα ζέιακε λα αλαθεξ-

ζνχκε ζηελ πξφζθιεζε ησλ Curto, Morillo & Teixido (1998) γηα θαηλνηνκία 

ζην γισζζηθφ κάζεκα θαη γηα πεηξακαηηζκνχο «ζ‘ έλα δξφκν πνπ θαίλεηαη λα 

ππφζρεηαη πνιιά. Μαζαίλεη θαλείο πξάηηνληαο θαη ζθεπηφκελνο» (φ.π.: 20). 

 

ΏΝΣΕ ΒΠΕΛΟΓΟΤ 

Με ηελ παξνπζίαζή καο ζειήζακε λα κνηξαζηνχκε κε ηνπο ζεαηέο, αθξνα-

ηέο θαη αλαγλψζηεο καο ην βίσκα, ην ζπλαίζζεκα θαη ηε γλψζε πνπ απνθηήζα-

κε απφ ηε ζπκκεηνρή καο ζε έλα ζεαηξνπαηδαγσγηθφ πξφγξακκα σο εκςπρσηέο 

θαη εξεπλεηέο ηαπηφρξνλα.  

Οη θαηαγεγξακκέλεο δηαζηάζεηο αιιά θαη ηα ελδερφκελα θελά ηεο «αθήγε-

ζήο» καο επειπηζηνχκε λα δεκηνπξγήζνπλ γέθπξεο ζηνλ θαζέλα θαη ηελ θαζε-

κηά εθπαηδεπηηθφ, γηα λα πιεζηάζεη ηνλ καγηθφ ρψξν θαη ρξφλν ηεο θνχθιαο θαη 

ηνπ θνπθινζέαηξνπ ζηελ εθπαίδεπζε. Βκείο πάλησο, έηζη ή αιιηψο, πεξάζακε 

ζηελ άιιε φρζε θαη ην απνιακβάλνπκε! 

 

 

 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
163 

ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΏ 

Ώζαλαζνπνχινπ Β. (2012). Δξεπλεηηθή εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ζεαηξηθήο 

αγσγήο γηα ηελ ελδπλάκσζε παηδηψλ ζην νξθαλνηξνθείν “Μέιηζζα” (Μεηα-

πηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία). Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 

ρνιή Καιψλ Σερλψλ, Σκήκα Θεάηξνπ, Φεθηνζήθε ηνπ Ώ.Π.Θ. (βι. ζην:  

http://invenio.lib.auth.gr/record/129340/files/GRI-2012-8774.pdf) 

Ώλαζηαζφπνπινο Υ. (1991). Κνπθινζεαηξηθά θαη φρη κφλν. Πάηξα:  Ώρατθέο εθ-

δφζεηο 

Altrichter H., Posch P. & Somekh B. (2001). Οη εθπαηδεπηηθνί εξεπλνχλ ην έξγν 

ηνπο. Μηα εηζαγσγή ζηηο κεζφδνπο ηεο έξεπλαο δξάζεο (κηθξ. Μ. Αειεγηάλλε). 

Ώζήλα: Μεηαίρκην 

Blanchet Ώ. & Trognon Ώ. (1994). Φπρνινγία νκάδσλ. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

θαη εθαξκνγέο ησλ νκαδηθψλ κνληέισλ (κηθξ. Α. Παπαδφπνπινο). Ώζήλα: 

αββάιαο 

Boal A. (2008). Theater of the Oppressed (κηθξ. C.A. McBride & M.L. 

McBride). London: Pluto Press 

Γξφζδνο η. & Νηάγηνπ Βπ. (2003). Γιψζζα θαη Σέρλε: Γισζζηθέο δξαζηεξηφηε-

ηεο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν ζχκθσλα κε ηε δηδαζθαιία ηεο ιεηηνπξγηθήο ρξή-

ζεο ηεο γιψζζαο. Θεζζαινλίθε: Βθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

Cohen L., Manion L. & Morrison K. (2008). Μεζνδνινγία εθπαηδεπηηθήο έξεπ-

λαο (κηθξ. . Κπξαλάθεο, Μ. Μαπξάθε, Υ. Μεηζνπνχινπ, Π. Μπηζαξά & 

Μ. Φηινπνχινπ). Ώζήλα: Μεηαίρκην 

Curto L. M., Morillo M. M. & Teixido M. M. (1998). Γξαθή θαη αλάγλσζε: Βν-

εζήκαηα γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζε παηδηά ειη-

θίαο ηξηψλ έσο νθηψ εηψλ. Σφκνο ΕΕ: Σξφπνο δηδαζθαιίαο ηεο γξαθήο θαη ηεο 

αλάγλσζεο (κηθξ. Μ. Παλαγησηίδνπ). Ώζήλα: ΟΒΑΐ θαη Θεζζαινλίθε: Ώξη-

ζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Κέληξν Καηλνηνκηθψλ Βθπαηδεπηη-

θψλ Πξνγξακκάησλ, Πηινηηθά Πξνγξάκκαηα Βληζρπηηθήο Αηδαζθαιίαο 

Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΓΔΠΠ) θαη Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) γηα ηε Γ‟ θαη ηε Γ‟ Γεκνηηθνχ (2003). Ώζήλα: 

ΤΠΒΠΘ - Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην (Ώλαθηήζεθε ζηηο 2-4-2014 απφ: 

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/) 

Epstein A. S. & Σξίκε Β. Ώ. (2005). Δηθαζηηθέο ηέρλεο θαη κηθξά παηδηά, εληζρχ-

νληαο ηνπο κηθξνχο θαιιηηέρλεο (επηκ. Β. Ώ. Σξίκε, κηθξ. Π. Ώπγνπζηίλνπ). 

Ώζήλα:  Σππσζήησ 

Zuljevic V. (2005). Puppets. A great addition to everyday teaching. Thinking 

Classroom 6 (1), ζζ. 37-44 

Glaser B. G. & Strauss A. L. (1998). Grounded Theory: Strategien qualitative 

Forschung. Bern θ.α.: Huber 

http://invenio.lib.auth.gr/record/129340/files/GRI-2012-8774.pdf
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/


ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
164 

Καθαλά Α. Μ. (2008). Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε. Θεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο πξννπηηθέο. Ώζήλα: Ώθνί Κπξηαθίδε 

Καηζάλε Κ. (2010). Ζ επίδξαζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο ζηε ζηξαηε-

γηθή κάζεζεο ησλ καζεηψλ ηεο Β‟βάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Μεηαπηπρηαθή Αηα-

ηξηβή ζην ΣΒΦΏΏ ΏΠΘ). Θεζζαινλίθε (Ώλαθηήζεθε ζηηο 13-4-2014 απφ: 

http://invenio.lib.auth.gr/record/126285/files/GRI-2011-6518.pdf) 

Κνληνγηάλλε Ώ. (2008). Μαχξε Αγειάδα. Άζπξε Αγειάδα. Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ 

Δθπαίδεπζε θαη Γηαπνιηηηζκηθφηεηα. Ώζήλα: Σφπνο 

 Κνληνγηάλλε Ώ. (2008). Μαχξε Αγειάδα. Άζπξε Αγειάδα. Γξακαηηθή Σέρλε 

ζηελ Δθπαίδεπζε θαη Γηαπνιηηηζκηθφηεηα. Ώζήλα: Σφπνο 

 Κνληνγηάλλε Ώ. (2011). Κνπθιν- ζέαηξν ζθηψλ. Ώζήλα: Πεδίν 

Κνληνγηάλλε Ώ. (2011). Κνπθιν-ζέαηξν ζθηψλ. Ώζήλα: Πεδίν 

Κνληνπνχινπ Μ. (2007). Παηδί θαη ςπρνθνηλσληθέο δπζθνιίεο, κηα ςπρνδπλακη-

θή νπηηθή. Ώζήλα:  Gutenberg 

Κνπηζνγηάλλεο Θ. (2001). Δ αμηνπνίεζε ηνπ θνπθινζέαηξνπ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, ζην: Γθφβαο, Ν. (επηκ.). Σν ζέαηξν ζηελ 

εθπαίδεπζε: κνξθή ηέρλεο θαη εξγαιείν κάζεζεο. Πξαθηηθά απφ ηε 2
ε
 Γηεζλή 

πλδηάζθεςε γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε. Ώζήλα: Μεηαίρκην, ζζ. 157-

162 

Keogh B., Naylor S., Manoley M. & Simon S. (2008). Puppets and engagement 

in science: a case study. NorDiNa (Nordic Studies in Science Education) 4 

(2), Ννέκβξηνο 2008, ζζ. 142-150 (βι. 

http://www.naturfagsenteret.no/c1515377/tidsskrift/vis.html?tid=1519975) 

Kuckartz U. (1999). Computerunterstützte Analyse qualitativer Daten. Eine Ein-

führung in Methoden und Arbeitstechniken. Opladen: Westdeutscher Verlag 

Λελαθάθεο Ώ. (2014). Ο Θεαηξνπαηδαγσγφο: Tν πξνθίι ελφο θαηλνηφκνπ εθ-

παηδεπηηθνχ, ζην: Γξακκαηάο, Θ. (επηκ.). Σν Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε. Καιιη-

ηερληθή Έθθξαζε θαη Παηδαγσγία.  Ώζήλα: Αηάδξαζε (ππφ έθδνζε), ζζ. 1-42 

Λελαθάθεο Ώ. (2013). H Θεαηξνπαηδαγσγηθή ζηελ εθπαίδεπζε: Σάζεηο θαη 

ζηάζεηο. Μηα έξεπλα κε αθνξκή ηα ζελάξηα γηα ηε ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθί-

σλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Παηδαγσγηθά Ρεχκαηα 

ζην Αηγαίν 6-7/2003, ζζ. 1-12 (ειεθηξνληθή έθδνζε ζην: 

http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/magazine.html) 

Λελαθάθεο Ώ. (2008). Ζ Θεαηξνπαηδαγσγηθή σο λέν κνληέιν παξέκβαζεο ζηελ 

αγσγή αηφκσλ κε εκπφδηα ζηε δσή θαη ζηε κάζεζε, ζην: Κνπξθνχηαο H. & 

Chartier J.-P. (επηκ.). Παηδηά θαη έθεβνη κε ςπρνθνηλσληθέο θαη καζεζηαθέο 

δηαηαξαρέο. ηξαηεγηθέο παξέκβαζεο. Ώζήλα: Σνπίν, ζζ. 455-470 

Λεμηθφ Κνηλήο Νενειιεληθήο (2008). Θεζζαινλίθε: Ελζηηηνχην Νενειιεληθψλ 

http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/magazine.html


ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
165 

πνπδψλ Ώ.Π.Θ., Ίδξπκα Μαλφιεο Σξηαληαθπιιίδεο (ειεθηξνληθή έθδνζε  

ζην: http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/) 

Μαγνπιηψηεο Ώ. (2006). Κνπθινζέαηξν Η. Κνχθιεο, ζθεληθά, παίμηκν: Σξφπνη, 

είδε, παηξφλ: Πξνηάζεηο γηα δηαζεκαηηθέο θαη δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο. 

Ώζήλα: Καζηαληψηεο 

Μαγνπιηψηεο Ώ. (2006). Κνπθινζέαηξν Η. Κνχθιεο, ζθεληθά, παίμηκν: Σξφπνη, 

είδε, παηξφλ: Πξνηάζεηο γηα δηαζεκαηηθέο θαη δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο. 

Ώζήλα:  Καζηαληψηεο 

Μαγνπιηψηεο Ώ. (2012). Ηζηνξία ηνπ Νενειιεληθνχ Κνπθινζέαηξνπ (1870-

1938). Ώζήλα: Παπαδήζεο 

Μπαθηξηδήο Κ. (1996). Ζ Γπλακηθή ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηελ επηθνηλσλία. Ώζή-

λα:  Gutenberg 

Μπαθνληθφια Υ. (2002). Ζ ζεαηξηθή ζρνιηθή δεκηνπξγία (ΐ‘ Σεχρνο). Ώζήλα: 

Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο θαη Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ Παλεπηζηε-

κίνπ Ώζελψλ 

Meschke M. (2004). Σν ζέαηξν ζη‟ αθξνδάθηπια (επηκ. Ώ. Παξνχζε, κηθξ. Μ. 

Κνπιεληηαλνχ). Ώζήλα:  Σππσζήησ 

Ναπξίδεο Κ. (2005). Φπρνινγία ησλ νκάδσλ: Κιηληθή ςπρνδπλακηθή πξνζέγγη-

ζε. Ώζήλα: Παπαδήζε 

Ννπθάξε Β. (2002). Γεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο γηα ην γισζζηθφ κάζεκα: παξαγσγή 

πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ κε ηε βνήζεηα επνπηηθνχ πιηθνχ. Θεζζαινλίθε: 

Ώξρέηππν 

Οδεγφο εθπαηδεπηηθνχ γηα ην Θέαηξν (2011). Ώζήλα: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Αηά ΐίνπ Μάζεζεο, Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην 

Παξνχζε Ώ. (1998). Κνχθιεο θνπθινζέαηξνπ. Ώζήλα: Παηάθε 

Παξνχζε Ώ. (2012). Κνπθινζέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε. Δθπαίδεπζε ζην Κνπθιν-

ζέαηξν. Ώζήλα: Πιέζξνλ 

Reidmiller S. (2012). The impact of puppets and types of puppets on student 

achievement in the learning of vocabulary in a secondary senior level English 

content class (Dissertation – Robert Morris University). Parkway: ProQuest 

LLC 

Rodari G. (1985). Γξακκαηηθή ηεο θαληαζίαο (κηθξ. Μ. ΐεξηζψλε-Κφθνιε, Λ. 

Ώγγνπξίδνπ-ηξίληδε). Ώζήλα: Σεθκήξην 

Strauss A. L. & Corbin J. (1996). Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. 

Weinheim: Belz 

Strauss A. L. (1994). Grundlagen qualitativer Sozialforschung: Datenanalyse 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
166 

und Theoriebildung in der empirischen und soziologischen Forschung. Mün-

chen: Fink 

Σζνιάθεο Υξ. (ρ.ρ.). Ώληί πξνιφγνπ, ζην: Καλδήκνπ Γ., Παζραιίδεο Α. & Ρί-

δνπ π. Γισζζηθέο Αζθήζεηο γηα ην Δληαίν Λχθεην (ζπληνληζκφο: Υξ. Σζνιά-

θεο). Ώζήλα: ΤΠΒΠΘ - Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην, ζζ. 8-10  (Ώλαθηήζεθε ζηηο 

19-3-2014 απφ: http://www.pi-

schools.gr/download/lessons/hellenic/lykeio/glosikes_askhseis/01.pdf) 

Vygotsky L.S. (1997). Ννπο ζηελ θνηλσλία: Ζ αλάπηπμε ησλ αλψηεξσλ ςπρνιν-

γηθψλ δηαδηθαζηψλ (κηθξ. Ώ. Μπίκπνπ & . ΐνζληάδνπ). Ώζήλα: Gutenberg 

  



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
167 

ΤΜΠΟΕΟ 

ΝΟΤ ΚΏΕ ΑΕΓΛΧΕΏ: ΓΝΧΣΕΚΒ ΚΏΕ ΜΒΣΏΓΝΧΣΕΚΒ ΛΒΕ-

ΣΟΤΡΓΕΒ Β ΑΕΓΛΧΏ ΠΏΕΑΕΏ ΥΟΛΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ 

Γσά ΜπακπιΫθνπ
1
, καξΪγδα Καδά

2
, ΒιηζΪβεη Υξπζνρόνπ

3
 

1. Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

zoinka@nured.auth.gr 

2. Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Βπηζηεκψλ 

smakazi@otenet.gr 

3. The University of Sheffield International Faculty, City College 

echrysochoou@city.academic.gr 

 

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

γιψζζαο ζεσξνχληαη νη εμήο ιεηηνπξγίεο: 

H εξγαδφκελε κλήκε (Baddeley, 2000
.
 Chrysochoou & Bablekou, 2010

.
 

Chrysochoou, Bablekou, & Tsigilis, 2011), 

Ο επηηειηθφο έιεγρνο, θαη ηδίσο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ αλαζηαιηηθνχ ειέγρνπ, 

ηεο γλσζηηθήο επειημίαο, θαη ηεο γλσζηηθήο ελεκέξσζεο (Bialystok & 

Viswanathan, 2009
.
 Miyake et al., 2000),  

Δ κεηαγλσζηηθή ελεκεξφηεηα θαη νη κεηαγλσζηηθέο εθηηκήζεηο ηνπ αηφκνπ 

(Demetriou, Spanoudis, & Mouyi, 2011), βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ νπνίσλ 

θαίλεηαη λα είλαη ν επηηειηθφο έιεγρνο. 

Ώξθεηά πξφζθαηα, έρεη πξνηαζεί φηη ε δηγισζζία επηδξά ζηηο γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ηα δίγισζζα παηδηά παξνπζηάδνπλ απμεκέλν 

ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ (δει. ηνπ αλαζηαιηηθνχ ειέγρνπ, 

ηεο γλσζηηθήο ελεκέξσζεο, θαη ηεο γλσζηηθήο επειημίαο), ηεο εξγαδφκελεο 

κλήκεο, θαη ηεο κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κνλφγισζζν 

πιεζπζκφ (Bialystok 2001
. 
Bialystok et al 2005

. 
Bialystok & Viswanathan 2009

.
 

Carlson & Meltzoff 2008). Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο κειέηεο, σζηφζν, α-

μηνινγνχλ ηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ κφλν κε κεηξήζεηο 

ιεμηινγίνπ. Υξεζηκνπνηνχλ, εμάιινπ, αλνκνηνγελή πιεζπζκφ, έρνπλ εμεηάζεη 

δειαδή νκάδεο παηδηψλ, ζηηο νπνίεο νη δίγισζζνη ζπκκεηέρνληεο δηαθνξνπνη-

νχληαλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηηο γιψζζεο πνπ κηινχζαλ. 

H παξνχζα έξεπλα έρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Βπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Βθπαίδεπζε θαη Αηα ΐίνπ Μάζεζε» ηνπ Βζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Ώλα-

θνξάο (ΒΠΏ) – Βξεπλεηηθφ Υξεκαηνδνηνχκελν Έξγν: ΘΏΛΔ. ην πκπφ-

ζην παξνπζηάδνληαη δεδνκέλα απφ ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν Γηγισζ-

ζία θαη δίγισζζε εθπαίδεπζε: Ζ αλάπηπμε γισζζηθψλ θαη γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ 

ζε δηάθνξνπο ηχπνπο δηγισζζίαο (BALED). Μειεηήζακε ελδειερψο ηελ αιιε-
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ιεπίδξαζε κεηαμχ δηγισζζίαο, γλσζηηθψλ, θαη κεηαγλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε 

παηδηά 8-12 εηψλ, κε δχν γιψζζεο ηελ Βιιεληθή θαη ηελ Ώιβαληθή.  Οη αλαθνη-

λψζεηο αθνξνχλ ηξεηο άμνλεο: (α), ηε ζπκβνιή ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο θαη ηε 

ζρέζε ηεο κε ηε γλσζηηθή ελεκέξσζε θαη ηε δηγισζζία, (β) ηε ζρέζε ησλ επη-

ηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ (αλαζηαιηηθνχ ειέγρνπ, γλσζηηθήο ελεκέξσζεο, θαη γλσ-

ζηηθήο επειημίαο) κε ηε δηγισζζία, θαη (γ) ηε ζρέζε ησλ κεηαγλσζηηθψλ ιεη-

ηνπξγηψλ κε ηε δηγισζζία ζηνλ παξαπάλσ πιεζπζκφ. 

Σν ελδηαθέξνλ ζεσξεηηθφ εξψηεκα είλαη πψο αθξηβψο νη επηηειηθέο ιεη-

ηνπξγίεο, ε εξγαδφκελε κλήκε θαη νη κεηαγλσζηηθέο εθηηκήζεηο ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. Βμάιινπ, παξακέλεη κέρξη ζηηγκήο 

αλαπάληεην ην εξψηεκα γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ. 

Έρεη κεγάιε ζεκαζία, επίζεο, λα εμεηαζηεί θαηά πφζνλ ε ρξήζε ησλ δχν γισζ-

ζψλ, αληί κηαο, απφ ηα παηδηά ζπληειεί ζηελ ηαρχηεξε αλάπηπμε θαη απνηειε-

ζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, θαη 

ησλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ζε ζχγθξηζε κε κνλφγισζζν πιεζπζκφ ή αλ ε 

ζρέζε απηή δελ πθίζηαηαη. πλεπψο, ν ζηφρνο ηεο έξεπλάο καο είλαη δηηηφο: (1) 

ε αλίρλεπζε ηεο ειηθηαθήο δηαθνξνπνίεζεο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ΒΜ, ηεο γλσ-

ζηηθήο ελεκέξσζεο, ηεο γλσζηηθήο επειημίαο, ηνπ αλαζηαιηηθνχ ειέγρνπ, θαη 

ηεο κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο, θαζψο θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ, ζηα 

κνλφγισζζα θαη δίγισζζα παηδηά, θαη (2) ε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο επίδξαζεο 

ηεο δηγισζζίαο ζηηο παξαπάλσ γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

Ώλαιπηηθφηεξα, ε εξγαδφκελε κλήκε, γλσζηηθφο κεραληζκφο πνπ ζπγθξα-

ηεί πξνζσξηλά θαη ηαπηνρξφλσο επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο κε ζθνπφ ηελ επη-

ηέιεζε γλσζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Baddeley, Papagno, & Vallar, 1988
.
 

Daneman, & Carpenter, 1983), θαίλεηαη φηη δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο. Βπηπιένλ, ζπζηαηηθά ηεο ΒΜ, φπσο νη επηηειηθέο ιεη-

ηνπξγίεο, ε θσλνινγηθή κλήκε, θαη ε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα θαίλεηαη φηη 

αλαιακβάλνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηελ απφθηεζε ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο 

γιψζζαο ζε δίγισζζα παηδηά, ζπλεηζθέξνληαο κε δηαθξηηφ ηξφπν ζε δηαθνξεηη-

θέο πιεπξέο ηεο γιψζζαο (Chrysochoou, Bablekou, Masoura, & Tsigilis, 2013
.
 

Engel de Abreu & Gathercole, 2012
.
 Dufva & Voeten, 1999

.
 Masoura & Gather-

cole, 2005).  

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηεξεχλεζε ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ επηηειηθνχ ειέγ-

ρνπ θξίλεηαη ζεκαληηθή, θαζψο θαίλεηαη φηη ζπκβάιινπλ ζηελ ηθαλφηεηα θαηα-

λφεζεο ηνπ γξαπηνχ θαη ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ  (ίκνο, Μνπδάθε, & ηδεξίδεο, 

2008). Σέινο, ν επηηειηθφο έιεγρνο ζπλδέεηαη κε ηε κεηαγλψζε (Demetriou, 

Spanoudis, & Mouyi, 2011
.
 Demetriou & Kazi, 2006). ηαλ ζπγθξίλνληαη κεηα-

μχ ηνπο κνλφγισζζα θαη δίγισζζα παηδηά ζε έξγα πνπ απαηηνχλ ηελ εθαξκνγή 

ζπζηαηηθψλ ηνπ επηηειηθνχ ειέγρνπ, ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο (αλ θαη φρη ζε 

φιεο, βι., Kousaie, & Phillips, 2012), παξαηεξείηαη ζπζηεκαηηθή ππεξνρή ησλ 

δίγισζζσλ. Πξνηείλεηαη φηη (Morales, Calvo, & Bialystok, 2013) ε ππεξνρή απ-

ηή νθείιεηαη ζηε ζπλερή εμάζθεζε ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ ζηελ παξαθνινχ-
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ζεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζνρήο ηνπο ζηε γιψζζα-ζηφρν, 

ελψ είλαη ηαπηφρξνλα ελεξγνπνηεκέλε θαη ε δεχηεξε γιψζζα. Καζψο νη δηεξγα-

ζίεο παξαθνινχζεζεο ηεο πξνζνρήο απνξξένπλ, ηνπιάρηζηνλ κεξηθψο, απφ ην 

ζχζηεκα ηνπ επηηειηθνχ ειέγρνπ, ε ζπλερήο ηνπο ελεξγνπνίεζε απφ ηα δίγισζ-

ζα άηνκα γηα ηε ρξήζε ηεο θαηάιιειεο, ζχκθσλα κε ην πιαίζην, γιψζζαο, π-

πνζέηνπκε φηη βειηηψλεη θαη γεληθεχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ δη-

εξγαζηψλ θαη ζε έξγα ηα νπνία δελ είλαη γισζζηθά.  

Δ πξψηε αλαθνίλσζε παξνπζηάδεη δεδνκέλα γηα ηε ζρέζε εξγαδφκελεο 

κλήκεο, γλσζηηθήο ελεκέξσζεο θαη δηγισζζίαο. Δ δεχηεξε αλαθνίλσζε ζπδεηά 

ηηο δηαθνξέο κεηαμχ κνλφγισζζσλ θαη δίγισζζσλ παηδηψλ ζηηο δηαθνξεηηθέο 

ειηθίεο ηεο έξεπλάο καο, σο πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλαζηαιηηθνχ ειέγρνπ, ηεο 

γλσζηηθήο επειημίαο θαη ηεο γλσζηηθήο ελεκέξσζεο. Σέινο, ε ηξίηε αλαθνίλσ-

ζε αθνξά ηε ζρέζε ηεο κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη ησλ κεηαγλσζηηθψλ 

εθηηκήζεσλ κε ηε δηγισζζία. Δ πιήξεο αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε ζηελ παξνχζα θάζε. 
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Δ εξγαδφκελε κλήκε (ΒΜ) αλαθέξεηαη ζε έλαλ γλσζηηθφ κεραληζκφ πνπ 

ζπγθξαηεί πξνζσξηλά θαη ηαπηνρξφλσο επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο 

γηα ηελ επηηέιεζε γλσζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Baddeley, Papagno, & Vallar, 

1988
.
 Daneman & Carpenter, 1983). Ο κεραληζκφο απηφο θαίλεηαη φηη δηαδξα-

καηίδεη ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο. Οη Chrysochoou θαη Ba-

blekou (2011) εμέηαζαλ ηε ζπκβνιή ηεο ΒΜ ζηελ θαηάθηεζε ηεο πξνθνξηθήο 

γιψζζαο απφ παηδηά 5.5-9.5 εηψλ. Οη κεηξήζεηο ησλ επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

ΒΜ πξνέβιεςαλ ηε ζπλνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ ζηελ πξνθνξηθή θαηαλφεζε, 

θαζψο θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο ζε ζχλζεηα πιεπξέο ηεο θαηαλφεζεο απηήο. Δ η-

ζρπξή ζρέζε κεηψζεθε κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο, ππνδεηθλχνληαο φηη νη επηηε-

ιηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ΒΜ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ θαηαλφεζε 

ηεο γιψζζαο θαηά ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία. Αηαπηζηψζεθε επίζεο φηη νη επηηε-

ιηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ΒΜ ζπλεηζέθεξαλ ζηηο ζχλζεηεο δηεξγαζίεο θαηαλφεζεο 

ηεο γξαπηήο γιψζζαο (π.ρ., ζπλαγσγή ζπκπεξαζκψλ, θαηαλφεζε παξνκνηψζε-

σλ, έιεγρνο ηεο θαηαλφεζεο (Chrysochoou, Bablekou, & Tsigilis, 2011). Βπη-

πιένλ, ζπζηαηηθά ηεο ΒΜ, φπσο νη επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο, ε θσλνινγηθή κλή-

κε, θαη ε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα θαίλεηαη φηη αλαιακβάλνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

θαηά ηελ απφθηεζε ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο γιψζζαο ζε δίγισζζα παηδηά, ζπ-

λεηζθέξνληαο κε δηαθξηηφ ηξφπν ζε δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο γιψζζαο 

(Chrysochoou, Bablekou, Masoura, & Tsigilis, 2013
.
 Dufva & Voeten, 1999

.
 

Masoura & Gathercole, 2005).  

Ώπφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε απφθηεζε ηφζν ηεο πξψηεο φζν θαη ηεο 

δεχηεξεο γιψζζαο απνηειεί πνιχπινθε γλσζηηθή δηαδηθαζία. Σα δίγισζζα 

παηδηά πξέπεη λα επεμεξγάδνληαη δχν γισζζηθά ζπζηήκαηα ηαπηνρξφλσο. Γηα 

λα θαηαθηήζνπλ ηηο δπν γιψζζεο, θαινχληαη λα ζπγθξαηνχλ θαη, ηελ ίδηα ζηηγ-

κή, λα επεμεξγάδνληαη εηζεξρφκελα ιεθηηθά εξεζίζκαηα δπν δηαθνξεηηθψλ 

γισζζηθψλ θσδίθσλ, κέρξη λα ηα κάζνπλ. Έρεη πξνηαζεί φηη, γηα λα ην επηηχ-

ρνπλ, βαζίδνληαη, πιελ ηεο ΒΜ, ζην ζχζηεκα επηηειηθνχ ειέγρνπ θαη ζηηο ιεη-

ηνπξγίεο ηνπ, φπσο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ (βι. Engel de Abreu & 

Gathercole, 2012). Με ηνλ φξν γλσζηηθή ελεκέξσζε (updating), αλαθεξφκαζηε 

ζηελ ηθαλφηεηα λα παξαθνινπζνχκε ηηο εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο, αληηθαζη-

ζηψληαο απηέο πνπ δελ ρξεηαδφκαζηε πιένλ κε απηέο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην 
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έξγν πνπ επηηεινχκε ζε δεδνκέλε ζηηγκή (Morris & Jones, 1990).  

Οη επηδφζεηο ζηα έξγα γλσζηηθήο ελεκέξσζεο θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη πν-

ιχ ζηελά κε επηδφζεηο ζε ηππηθά έξγα ΒΜ (St Clair-Thompson & Gathercole, 

2006). Παξά ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ, θαηαγξάθεηαη 

ππεξνρή ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ σο πξνο ηελ ΒΜ θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξνζνρήο 

(Adesope, Lavin, Thompson, & Ungerleider, 2010). Σνπιάρηζηνλ δχν αληη-

θξνπφκελεο απφςεηο πθίζηαληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ηε ζρέζε δη-

γισζζίαο θαη ΒΜ. χκθσλα κε ηελ πξψηε, ε αλαγθαηφηεηα γηα ρεηξηζκφ δχν 

γισζζψλ ηαπηνρξφλσο πηζαλψο απαηηεί απμεκέλε ζπκκεηνρή ηεο ΒΜ. Δ δη-

γισζζία, ζπλεπψο, ίζσο παξεκπνδίδεη ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ 

ΒΜ, εμαηηίαο ηνπ γλσζηηθνχ θφξηνπ θαη ηνπ φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ πξνο κλεκν-

ληθή επεμεξγαζία, ηνλ νπνίνλ απαηηνχλ νη δπν γιψζζεο (Lee, Plass, & Homer, 

2006
.
 van Merrienboer & Sweller, 2005). χκθσλα κε ηε δεχηεξε, νη αλεπηπγ-

κέλεο ηθαλφηεηεο αλαζηαιηηθνχ ειέγρνπ ζην δίγισζζν πιεζπζκφ, νη νπνίεο επη-

ηξέπνπλ ηελ αλάζρεζε ηεο κηαο γιψζζαο ελψ ρξεζηκνπνηείηαη ε άιιε, ίζσο απ-

μάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ΒΜ επεηδή αθξηβψο απηή ε ηθαλφηεηα α-

λαζηνιήο ησλ άζρεησλ πιεξνθνξηψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρε-

κέλε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο (Bialystok, Craik, & Luk 

2008
.
 Just & Carpenter, 1992). Παξακέλνπλ ζπλεπψο αδηεπθξίληζηνη νη αθξηβείο 

κεραληζκνί, κε ηνπο νπνίνπο εκπιέθεηαη ε ΒΜ ζηελ αλάπηπμε ηεο δηγισζζίαο 

θαζψο θαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεραληζκψλ. 

ηελ αλαθνίλσζε εμεηάδεηαη ε θχζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ΒΜ, γλσζηηθήο 

ελεκέξσζεο, θαη δηγισζζίαο ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο. Δ πξψηε καο ππφζεζε 

ήηαλ φηη νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηα έξγα ΒΜ ζα ζπζρεηηζηνχλ κε ηηο επηδφ-

ζεηο ηνπο ζην έξγν γλσζηηθήο ελεκέξσζεο. Μηα δεχηεξε, αληρλεπηηθή, ππφζεζε 

ήηαλ φηη νη επηδφζεηο ηεο ΒΜ ζα είλαη πςειφηεξεο ζην δίγισζζν παξά ζην κν-

λφγισζζν πιεζπζκφ.  

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ κνλφγισζζα (Ν=61) θαη δίγισζζα παηδηά 

(Ν=65), κε γιψζζεο ηα αιβαληθά θαη ηα ειιεληθά, 8-12 εηψλ. ηα παηδηά ρνξε-

γήζεθε κηα ζπζηνηρία έξγσλ απνηεινχκελε απφ ηα εμήο:  (α) κηα δνθηκαζία κε 

ιεθηηθήο επθπΎαο (Raven‘s Coloured Progressive Matrices), (β) έλα έξγν νπηη-

θνρσξηθήο ΒΜ (Κχξηνο X, Alloway, 2007), ην νπνίν αμηνινγεί ηελ πξνζσξηλή 

ζπγθξάηεζε θαη ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία νπηηθνρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ, (γ) έλα 

έξγν ιεθηηθήο ΒΜ (αληίζηξνθε αλάθιεζε ςεθίσλ), ην νπνίν αμηνινγεί ηελ 

πξνζσξηλή ζπγθξάηεζε θαη ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία αξηζκεηηθψλ πιεξνθν-

ξηψλ, θαη (δ) έλα έξγν γλσζηηθήο ελεκέξσζεο (2-πξνο-ηα-πίζσ, Ν-back Σask, 

Kirchner, 1958), ην νπνίν αμηνινγεί ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα παξαθνινπ-

ζεί ηηο εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο, αληηθαζηζηψληαο απηέο πνπ δελ ρξεηάδεηαη 

πιένλ κε απηέο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην έξγν πνπ επηηειεί ζε δεδνκέλε ζηηγκή 

Δ αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ έδεημε ζπζρέηηζε ησλ επηδφζεσλ ζηα έξγα ΒΜ 

θαη ζηo έξγo γλσζηηθήο ελεκέξσζεο, εχξεκα πνπ ελαξκνλίδεηαη κε πξνεγνχκε-
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λα θαη εξκελεχεηαη κε βάζε ηνλ θνηλφ κεραληζκφ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ εθηέιεζε 

ησλ έξγσλ γλσζηηθήο ελεκέξσζεο θαη ΒΜ. ηελ παξνχζα θάζε, νη ινηπέο αλα-

ιχζεηο βξίζθνληαη ζε εμέιημε. Οη αλαιχζεηο δηαθχκαλζεο αλακέλεηαη λα ξίμνπλ 

θσο ζην θαίξην ζεσξεηηθφ εξψηεκα, ζην αλ δειαδή ε γισζζηθή ππεξνρή ησλ 

δίγισζζσλ, ε νπνία απνξξέεη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα λα επεμεξγάδνληαη δχν 

γισζζηθά ζπζηήκαηα ηαπηνρξφλσο, επλνεί ηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ ηνπο 

ιεηηνπξγηψλ.  
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Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζεηξά κειεηψλ ζην ρψξν ηεο αλαπηπμηαθήο–

γλσζηηθήο ςπρνινγίαο παξείρε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία (Best, Miller, & Jones, 

2009
.
 Zelazo, Carlson, & Kesek, 2008). Πξφθεηηαη γηα λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο α-

λψηεξνπ επηπέδνπ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ νξγάλσζε, ηε ξχζκηζε θαη ην ζπληνλη-

ζκφ ησλ γλσζηηθψλ καο ιεηηνπξγηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε απαηηεηηθψλ δξαζηεξη-

νηήησλ. ην πιαίζην κηαο εξεπλεηηθά ηεθκεξησκέλεο πξνζέγγηζεο ηνπ γλσζηη-

θνχ απηνχ ζπζηήκαηνο (Miyake et al., 2000), γίλεηαη αλαθνξά ζε ηξεηο δηαθξη-

ηέο επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο: ηελ αλαζηνιή (inhibition), ηε γλσζηηθή επειημία 

(cognitive flexibility/ shifting), θαη ηε γλσζηηθή ελεκέξσζε (updating). πγθε-

θξηκέλα, ε αλαζηνιή αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα εζηηάδεη ηελ πξνζν-

ρή ηνπ ζηηο επηζπκεηέο θαη λα αλαζηέιιεη ηηο δηαζπαζηηθέο ή άζρεηεο πιεξνθν-

ξίεο θαηά ηελ εθηέιεζε ελφο γλσζηηθνχ έξγνπ. Δ γλσζηηθή επειημία αθνξά ζηελ 

ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα κεηαθηλείηαη εχθνια απφ έλα γλσζηηθφ έξγν ζε θάπνην 

άιιν, ελαιιάζζνληαο αλάινγα θαη ηνπο θαλφλεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Σέινο, 

κηα ηξίηε επηηειηθή ιεηηνπξγία αθνξά ζηε ζπλερή ελεκέξσζε ησλ κλεκνληθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ θαηά ηελ επηηέιεζε ηνπ εθάζηνηε γλσζηηθνχ έξγνπ.  

Οη επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, αιιά 

ζεσξνχληαη φηη επεξεάδνληαη εμίζνπ απφ ηελ εκπεηξία ηνπ. Σα παηδηά πνπ κη-

ινχλ δχν γιψζζεο, γηα παξάδεηγκα, ζεσξνχληαη φηη ππεξέρνπλ έλαληη κνλφ-

γισζζσλ σο πξνο βαζηθέο επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο (βι. ΐarac & Bialystok, 2011
.
 

Bialystok, 2009
.
 Carlson & Meltzoff, 2008), ελψ ηα πιενλεθηήκαηα απηά  ππν-

ζηεξίδεηαη πσο ζπλνδεχνπλ ην δίγισζζν άηνκν θαη ζηελ ελήιηθε δσή 

(Ώdesope, Lavin, Thomson, & Ungerleider, 2010).  Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη θαη 

ηα δχν γισζζηθά ζπζηήκαηα ελφο δίγισζζνπ είλαη ζπλερψο ελεξγνπνηεκέλα, 

αλεμάξηεηα απφ ηηο ηξέρνπζεο γισζζηθέο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο 

(Francis, 1999
.
 Thierry & Wu, 2007). Δ παξάιιειε απηή ζπλζήθε ελεξγνπνίε-

ζεο ζεσξείηαη φηη ζέηεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζην ζχζηεκα επηηειηθνχ ειέγρνπ 

ηνπ δίγισζζνπ θαηά ηελ παξαγσγή ή ηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο ζε θαζεκε-

ξηλφ επίπεδν, εκπιέθνληάο ηνλ θαη ζε πεξηζζφηεξε εμάζθεζε ησλ επηηειηθψλ 

ηνπ ιεηηνπξγηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ ρξήζε κίαο κφλν γιψζζαο. πγθεθξηκέλα, ν 

δίγισζζνο θαιείηαη λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε ζηνηρεία ηεο γιψζζαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί, αλαζηέιινληαο ελδερφκελεο παξεκβνιέο απφ ην άιιν γισζζηθφ 
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ζχζηεκα (απαηηήζεηο αλαζηνιήο), θαζψο επίζεο θαη λα ξπζκίδεη ηελ αιιειεπί-

δξαζε θαη ελαιιαγή ησλ δχν γισζζηθψλ ζπζηεκάησλ (απαηηήζεηο γλσζηηθήο 

επειημίαο), αλαλεψλνληαο ζπλερψο ην πεξηερφκελν ηεο ηξέρνπζαο κλήκεο ηνπ 

θαηάιιεια (απαηηήζεηο γλσζηηθήο ελεκέξσζεο). Μάιηζηα, νη απαηηήζεηο απηέο 

αλακέλνληαη αθφκα πςειφηεξεο γηα ηα κηθξά παηδηά, πνπ δελ έρνπλ αθφκα απ-

ηνκαηνπνηήζεη ηηο γισζζηθέο δηεξγαζίεο (βι. Chrysochoou & Bablekou, 2011).  

Ώξθεηέο κειέηεο δείρλνπλ ηελ ππεξνρή δίγισζζσλ αηφκσλ ζε έξγα αλα-

ζηαιηηθνχ ειέγρνπ (Bialystok & Martin, 2004
.
 Carlson & Meltzoff, 2008) θαη 

γλσζηηθήο επειημίαο (Bialystok & Viswanathan, 2009). Γλσξίδνπκε ιηγφηεξα, 

σζηφζν, γηα ηηο πηζαλέο επηδξάζεηο ηεο δηγισζζίαο ζηελ αλάπηπμε ηεο γλσζηη-

θήο ελεκέξσζεο, ηδηαίηεξα κάιηζηα θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. ην πιαίζην απηφ, 

ε παξνχζα κειέηε επηρεηξεί λα ζπγθξίλεη ηελ αλάπηπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επη-

ηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε δίγισζζα (Ν=65) θαη κνλφγισζζα παηδηά (Ν=61), 8-12 

εηψλ. ε αληίζεζε κε πξνγελέζηεξεο κειέηεο, ζηηο νπνίεο νη δίγισζζνη ζπκκε-

ηέρνληεο δηαθνξνπνηνχληαλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηηο γιψζζεο πνπ κηινχζαλ, 

εζηηάζακε ζε δίγισζζα παηδηά πνπ κηινχλ ηελ ειιεληθή θαη αιβαληθή γιψζζα 

(ζεκαληηθφ κέξνο πιένλ ησλ καζεηψλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ), επη-

ρεηξψληαο έηζη κηα αθξηβέζηεξε απνηχπσζε ηεο ζρέζεο ηεο γισζζηθήο εκπεηξί-

αο κε ηελ αλάπηπμε επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηελ παηδηθή ειηθία. ηνπο ζπκκε-

ηέρνληεο δφζεθαλ έλα έξγν κε-ιεθηηθήο λνεκνζχλεο (Raven‘s Coloured 

Progressive Matrices), ην έξγν ANT (Fan et al., 2002
.
 Rueda et al., 2004) σο κέ-

ηξεζε ηνπ αλαζηαιηηθνχ ειέγρνπ ηεο πξνζνρήο, ην έξγν Πφζνη αξηζκνί; Πνηφο 

αξηζκφο; (Cepeda, Cepeda, & Kramer, 2000) σο δνθηκαζία γλσζηηθήο επειημίαο, 

θαη ην έξγν 2-πξνο-ηα-πίζσ κε αξηζκνχο (Kirchner, 1958) σο κέηξεζε ηεο ηθα-

λφηεηαο ζπλερνχο ελεκέξσζεο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο κλήκεο. 

Σν αλακελφκελν πιενλέθηεκα ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηηειηθνχ ειέγρνπ ζπδεηείηαη ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα πν-

ιπκεηαβιεηψλ αλαιχζεσλ δηαθχκαλζεο κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ ειηθία 

(ειηθηαθέο νκάδεο: 8-10 θαη 10-12) θαη ηε γισζζηθή θαηεγνξία (κνλφγισζζα/ 

δίγισζζα παηδηά) θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηα 

έξγα ηνπ αλαζηαιηηθνχ ειέγρνπ ηεο πξνζνρήο, ηεο γλσζηηθήο επειημίαο θαη ηεο 

γλσζηηθήο ελεκέξσζεο. Σα επξήκαηα ζπδεηηνχληαη ζην πιαίζην ζεσξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο επηηειηθνχ ειέγρνπ, ζε ζρέζε πάληα κε ηα ηδηαί-

ηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο δίγισζζσλ. Βπηρεηξείηαη ηέινο 

λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ζρεηηθψλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ εθπαηδεπηη-

θή δηαδηθαζία. Δ πιήξεο αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζηελ 

παξνχζα θάζε. 
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1
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3
The University of Sheffield Inter-
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2
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χκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία, νη ιεηηνπξγίεο ηνπ Βπηηειηθνχ 

Βιέγρνπ (EE) πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηαθξηηέο νκάδεο ηθαλνηήησλ: 

(α) ηελ ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη απνηειεζκαηηθήο δηεθπεξαίσζεο δξαζηεξην-

ηήησλ, (β) ηελ επθνιία εθαξκνγήο ελφο ζρεδίνπ δξάζεο ή, αιιηψο, ηνλ έιεγρν 

ηεο πξνζνρήο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο (βι. ίκνο, Μνπδάθε, & ηδεξίδεο, 2008), 

θαη (γ) ηε γλσζηηθή επειημία, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ελαιιαγήο κεηαμχ έξγσλ 

(Bialystok & Viswanathan, 2009). ηηο δχν ηειεπηαίεο ηθαλφηεηεο, αλαπφζπα-

ζηε δηεξγαζία θαίλεηαη λα είλαη ε αλαζηνιή, ε ηθαλφηεηα, δειαδή, ηνπ παηδηνχ 

λα αλαζηείιεη κηα απηνκαηνπνηεκέλε αληίδξαζε, ψζηε λα παξαγάγεη εθείλε ηελ 

αληίδξαζε πνπ απαηηείηαη απφ ηε ζπλζήθε ηνπ έξγνπ.  

Δ δηεξεχλεζε ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ ΒΒ θξίλεηαη ζεκαληηθή, θαζψο θαίλεηαη 

φηη έρνπλ κεγάιε ζεκαζία (α) γηα ηελ απφθηεζε ηεο γιψζζαο (Bialystok & 

Viswanathan, 2009
.
 Miyake et al., 2000) θαη (β) ηεο κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηε-

ηαο, θπξίσο ηεο εξγαδφκελεο κεηαγλψζεο (ΒΜ) (Demetriou & Kazi, 2006). Δ 

ΒΜ πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηε δηεξγαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ ΒΒ, αηζζήκαηα (π.ρ., 

γηα ηε δπζθνιία ελφο έξγνπ), απην-ελεκεξφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίιπζεο 

γλσζηηθψλ πξνβιεκάησλ, θαη έιεγρν ηεο παξαγνκέλεο ιχζεο. Βπηπιένλ, (γ) 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη δηεξγαζίεο ηνπ ΒΒ ζπκβάιινπλ ζηελ ηθαλφηεηα θαηαλφ-

εζεο ηνπ γξαπηνχ θαη ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ  (ίκνο θαη ζπλ., 2008).  

ηαλ ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο κνλφγισζζα θαη δίγισζζα παηδηά ζε έξγα 

πνπ απαηηνχλ ηελ εθαξκνγή ιεηηνπξγηψλ ηνπ ΒΒ, ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο (αλ 

θαη φρη ζε φιεο, βι., Kousaie, & Phillips, 2012), παξαηεξείηαη κηα ζπζηεκαηηθή 

ππεξνρή ησλ δίγισζζσλ αηφκσλ. πσο αλαθέξεηαη απφ ηε Bialystok θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηεο (Morales, Calvo, & Bialystok, 2013), ε ππεξνρή απηή νθείιεηαη 

ζηε ζπλερή εμάζθεζε απηψλ ησλ παηδηψλ ζηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζνρήο ηνπο ζηε γιψζζα-ζηφρν, ελψ είλαη ηαπηφρξνλα 

ελεξγνπνηεκέλε θαη ε δεχηεξε γιψζζα. Καζψο νη δηεξγαζίεο παξαθνινχζεζεο 

ηεο πξνζνρήο απνξξένπλ, ηνπιάρηζηνλ κεξηθψο, απφ ην ζχζηεκα ηνπ ΒΒ, ε ζπ-

λερήο ηνπο ελεξγνπνίεζε απφ ηα δίγισζζα άηνκα γηα ηε ρξήζε ηεο θαηάιιειεο, 

ζχκθσλα κε ην πιαίζην, γιψζζαο, θαίλεηαη λα βειηηψλεη θαη λα γεληθεχεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ θαη ζε έξγα ηα νπνία δελ είλαη 

γισζζηθά.  
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Οη κέρξη ηψξα έξεπλεο ζε δίγισζζα παηδηά έρνπλ επηθεληξσζεί θπξίσο 

ζηελ αλαζηνιή θαη ζηε γλσζηηθή επειημία. ηα έξγα απηά δεηείηαη απφ ηα παηδηά 

είηε λα αγλννχλ παξεηζθξένληα ή άζρεηα εξεζίζκαηα είηε λα εθαξκφδνπλ ελαι-

ιαζζφκελνπο θαλφλεο. Μέρξη ηψξα, φκσο, δελ έρνπλ κειεηεζεί επαξθψο (1) ν 

ζρεδηαζκφο ηεο επίιπζεο ελφο γλσζηηθνχ έξγνπ θαη ε δηαζχλδεζή ηνπ κε ηελ 

ΒΜ, νχηε (2) αλ ε δηγισζζία επεξεάδεη ην επίπεδν ηεο ιεηηνπξγίαο ηφζν ηνπ 

ζρεδηαζκνχ φζν θαη ηεο ΒΜ. Οη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο έξεπλεο ζηηο κεηαγλσ-

ζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ (Adesope, Lavin, Thompson, & Un-

gerleider, 2010
.
 Ransdell, Barbier, & Niit, 2006

.
 Vorstman, De Swart, 

Ceginskas, & Van Den Bergh, 2009) έρνπλ δείμεη φηη ηα δίγισζζα ππεξέρνπλ 

ζπγθξηηηθά κε ηα κνλφγισζζα σο πξνο ην επίπεδν ηεο κεηαγλσζηηθήο ηνπο ελε-

κεξφηεηαο: δειαδή, ηεο ελεκεξφηεηάο ηνπο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη ηηο 

λνεηηθέο δξάζεηο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα επηηεπρζεί ε απηνξξχζκηζε θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ρσξίο φκσο λα έρεη κειεηεζεί θαζφινπ ε ΒΜ.  

Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, ρνξεγήζεθαλ ζε 

δίγισζζα (Ν=65, κε γιψζζεο ηελ Βιιεληθή θαη ηελ Ώιβαληθή) θαη κνλφγισζ-

ζα παηδηά (Ν=61), 8-12 εηψλ, ηα αθφινπζα έξγα: (1) ην Έξγν ρεδηαζκνχ ηεο 

Αξάζεο (Planning) απφ ην Cognitive Assessment System (CAS-Papadopoulos, 

Georgiou, Kendeou, & Spanoudis, 2008), ην νπνίν κεηξά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

παηδηνχ λα ζρεδηάδεη ηε ιχζε ελφο ιεθηηθνχ πξνβιήκαηνο, θαη (2) ε Ανθηκαζία 

ηνπ Πχξγνπ ηνπ Βξγαιείνπ Ώμηνιφγεζεο Βπηηειηθψλ Λεηηνπξγηψλ ζην Αεκνηη-

θφ (ίκνο θαη ζπλ., 2008), ην νπνίν κεηξά ηελ ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ, άζθεζεο 

γλσζηηθνχ ειέγρνπ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε κε ιεθηηθά πιαίζηα. Γηα ηε 

κέηξεζε ηεο ΒΜ ρνξεγήζεθε ζηα παηδηά (3) έλα εξσηεκαηνιφγην απηναλαθν-

ξάο, ην νπνίν κεηξά ηηο εθηηκήζεηο δπζθνιίαο θαη επίδνζεο ζην έξγν ηεο Ανθη-

καζίαο ηνπ Πχξγνπ, ζε δχν ζπλζήθεο, πξηλ θαη κεηά ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ 

κε ηελ επίιπζε ηνπ έξγνπ.  

Σα αξρηθά επξήκαηα επηβεβαίσζαλ ηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε γηα ηελ πςειή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ΒΜ. ηελ παξνχζα θάζε, νη ινηπέο 

αλαιχζεηο βξίζθνληαη ζε εμέιημε. Μέζσ ηεο ζχγθξηζεο, κε αλαιχζεηο δηαθχ-

καλζεο, κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ κνλφγισζζσλ θαη ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ, 

αλακέλεηαη λα απαληεζεί ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, αλ, δειαδή, ε δηγισζζία ε-

πεξεάδεη θαη βειηηψλεη ηε δηεξγαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ΒΜ. 
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Ίζσο πεξηζζφηεξν απφ άιιεο βαζκίδεο, ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, δί-

λνληαη θαζεκεξηλά ζηα παηδηά απζεληηθέο επθαηξίεο γηα λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή 

θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε: ζην παηρλίδη, ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ζπλνκειί-

θνπο θαη πιηθά, ζηνπο δηαιφγνπο ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαηά ηελ επεμεξγα-

ζία ζεκάησλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξεο δξάζεηο. Οξγαλσκέλεο ή ειεχ-

ζεξεο, νη καζεζηαθέο επθαηξίεο πνπ δίλεη ην πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ ε-

κπιέθνπλ ηα παηδηά ζε δηάθνξα είδε ζθέςεο: ζηελ αλάθιεζε γεγνλφησλ, ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ, ζην 

ζρεδηαζκφ δξάζεσλ, ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ζηελ ηαμηλφκεζε πξνηε-

ξαηνηήησλ θ.ά.  

Σν ηζρχνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (ΑΒΠΠ) αλή-

θεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ φπνπ ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο δελ απνηειεί ππνρξεσηηθφ ή/θαη απηφλνκν ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Παξ‘ φια απηά πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα ην νπνίν πηνζεηεί κηα καζεην-

θεληξηθή παηδαγσγηθή θαη πξνσζεί ηε δηαζεκαηηθφηεηα ηεο γλψζεο, ηε βησκα-

ηηθή κάζεζε, ηα ζρέδηα εξγαζίαο θαη ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. Με άιια 

ιφγηα, αλ θαη δελ δηαηππψλεηαη ξεηά, ε αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ελζαξξχλεηαη κέ-

ζα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ηφρνο ηνπ ζπκπνζίνπ πνπ πξνηείλεηαη εδψ είλαη λα αλαπηχμεη κηα ζπδή-

ηεζε ζρεηηθά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζθέςεο ζηελ ειιεληθή πξνζρνιηθή εθπαίδεπ-

ζε. Μέζα απφ ηηο παξνπζηάζεηο κεηαθέξνληαη πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθψλ νη ν-

πνίεο αληηκεησπίδνληαη θξηηηθά  κε ζηφρν λα εληνπηζηνχλ ηφζν εθείλεο πνπ 

πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ησλ παηδηψλ φζν θαη εθείλεο πνπ ηελ εκπν-

δίδνπλ. Βπίζεο, αλαιχνληαη δξάζεηο θαη εκπεηξίεο παηδηψλ λεπηαγσγείνπ πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ λα παξάγνπλ αλψηεξεο λνεηηθέο δηεξ-

γαζίεο, θαη πξνηείλνληαη  ζηξαηεγηθέο θαη εξγαιεία πνπ εληζρχνπλ ηελ λνεηηθή 

mailto:dkakana@uth.gr
mailto:mavidou@uth.gr
mailto:mmpirmpi@nured.auth.gr
mailto:avellopoulou@gmail.com
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ηνπο δξαζηεξηφηεηα.  

χκθσλα κε ηηο Α. Καθαλά θαη Ώ. Μαβίδνπ (1
ε
 παξνπζίαζε) ζην ειιεληθφ 

λεπηαγσγείν θαίλεηαη λα δίλεηαη έκθαζε ζηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο θαη λα θπξη-

αξρνχλ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε αλαληηζηνηρία κε ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ επίζεκνπ Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ηηο ζχγρξνλεο αληηιή-

ςεηο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. πγθεθξη-

κέλα, ην πεξηερφκελν ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ  θαη νη δηδαθηηθέο πξν-

ζεγγίζεηο πνπ επηιέγνπλ νη εθπαηδεπηηθνί αλαδεηθλχνπλ κηα επαλαιακβαλφκελε 

θαη ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία, έλαλ ζαθή γλσζηνθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

θαη ηε ρξήζε δαζθαινθεληξηθψλ κεζφδσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απν-

θηνχλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζεκαζία κέζα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ πιαί-

ζην ην νπνίν κεηξά πεξηζζφηεξα απφ 10 ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ ΑΒΠΠ.  

Σε δπζθνιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο λα μεθχγνπλ απφ 

ηελ πξαθηηθή ηεο κεηάδνζεο ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ επηζεκαίλεη θαη ε έξεπλα 

ηεο Μ. Μπηξκπίιε (2
ε
 παξνπζίαζε). Δ αλάιπζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη 

ησλ εξσηήζεσλ πνπ δηαηππψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε ζπγθεθξηκέλεο ‗καζεζηα-

θέο θαηαζηάζεηο‘ δείρλεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο 

επηρεηξνχλ πεξηζζφηεξν λα ‗δηδάμνπλ‘ ηα παηδηά παξά λα ηα ελζαξξχλνπλ λα 

ζθεθηνχλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ δηαηππψλνπλ εξσηήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ α-

λάθιεζε ηεο κλήκεο  ή πξνζπαζνχλ λα  νδεγήζνπλ ηα παηδηά ζηελ απάληεζε 

πνπ έρεη ζην κπαιφ ηνπ ν ελήιηθαο. Οη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη εξσηήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα ζθεθηνχλ ζε αλψηεξα γλσζηηθά επίπεδα 

είλαη πνιχ ιίγεο.  

Ώλαγλσξίδνληαο ηηο Φπζηθέο Βπηζηήκεο σο έλα πεδίν θαηάιιειν γηα ηελ 

πξνψζεζε ηνπ νξζνχ ιφγνπ θαη ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο, ε έξεπλα ηεο Ώ. 

ΐειινπνχινπ (3
ε
 παξνπζίαζε) κειεηά ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ επέιεμαλ  

40 λεπηαγσγνί θαηά ην ζρεδηαζκφ δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα ην θαηλφκελν ηεο 

δηάιπζεο πιηθψλ ζην λεξφ θαη εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ 

λα πξνσζήζνπλ ηε ζθέςε ησλ παηδηψλ κε ηξφπν θαηάιιειν θαη ζε ζρέζε κε ην 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν. πσο δηαπηζηψλεηαη, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζηξαηεγη-

θέο πνπ εληνπίζηεθαλ αληαλαθινχλ κηα παηδαγσγηθή άπνςε φπνπ ε κάζεζε 

ηαπηίδεηαη κε ηελ εκπεηξία, δειαδή κε ηηο αηζζεηεξηαθνχ ηχπνπ πιεξνθνξίεο 

πνπ πξνζιακβάλνπλ ηα λήπηα κέζα απφ επίδεημε πεηξακάησλ θαη ηελ ‗απινχ-

ζηεπζε‘ ησλ γλσζηηθψλ πεξηερνκέλσλ. Οη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ππνζηε-

ξίδνπλ ηελ έθθξαζε ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο, απηέο 

πνπ πξνσζνχλ δειαδή ηελ επηζηεκνληθή ζθέςε ησλ  παηδηψλ, είλαη πνιχ ιηγφ-

ηεξεο.  

ην πιαίζην ηεο 4
εο

 παξνπζίαζεο ην παηδηθφ ζρέδην αλαγλσξίδεηαη σο κηα 

απφ ηηο γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά γηα λα ‗κηιήζνπλ‘ ζηνπο άιινπο 

ή θαη ζηνλ εαπηφ ηνπο, ε νπνία φπσο θάζε γιψζζα εκπεξηέρεη δπν βαζηθέο ιεη-

ηνπξγίεο, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζθέςε. Δ Μ. Παπαλδξένπ ζε απηή ηελ παξνπ-

ζίαζε αξρηθά αλαδεηθλχεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην ζρέδην, κηα ζρεδφλ 
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θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζην ζπίηη ή ζην 

Νεπηαγσγείν, ππνζηεξίδεη δηαθνξεηηθέο λνεηηθέο δηαδηθαζίεο εληζρχνληαο ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ηνπο. ηε ζπλέρεηα πξνηείλεη ζηξαηεγηθέο θαηάιιειεο γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο ζρεδηαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο σο εξγαιείν ζθέςεο θαη κάζε-

ζεο ζην ρψξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ.  

Δ παξνπζίαζε ησλ ηερληθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηεπθφιπλαλ ηα παη-

δηά δπν ηάμεσλ λεπηαγσγείνπ λα αλαπαξαζηήζνπλ, εθθξάζνπλ θαη λα κνηξα-

ζηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα ηνλ  αλζξψπηλν ζθειεηφ ζε δηάθνξα ζηάδηα ελφο ζρεηη-

θνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ην ζέκα ηεο ηειεπηαίαο εηζήγεζεο. 

Οη Μ. Κακπεδά θαη Β. ηξεκκέλνπ παξνπζηάδνπλ θαη ζρνιηάδνπλ ηα απνηειέ-

ζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνχλ ζηελ αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ ζηηο πξνηεηλφ-

κελεο ηερληθέο (ζρέδην, θνιάδ, θαηαζθεπή κνληέινπ), ζηνπο ηξφπνπο πνπ ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ θαζψο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο δίλνληαη λα εθθξάζνπλ 

θαη λα επεμεξγαζηνχλ,  κέζσ απηψλ  ησλ ηερληθψλ, ηε ζθέςε ηνπο γηα ηνλ αλ-

ζξψπηλν ζθειεηφ.  
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dkakana@uth.gr & mavidou@uth.gr  

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη απμεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ θξαηψλ  γηα ηελ 

εθπαίδεπζε  παηδηψλ πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο παηδηθήο ειηθίαο πξνθαλψο ππφ 

ηελ επίδξαζε ησλ πνξηζκάησλ πνιιψλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ, πνπ απνδεη-

θλχνπλ ηε δσηηθή ζεκαζία ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ γηα ηελ 

θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή, γλσζηηθή & ζσκαηηθή αλάπηπμε. Φαίλεηαη φηη π-

ςειήο πνηφηεηαο πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ζεκειηψλεη πεξηζζφηεξα & καθξν-

πξφζεζκα πιενλεθηήκαηα γηα ηα παηδηά.  

Ση είλαη απηφ φκσο πνπ θαζηζηά «πνηνηηθή» ηελ ΠΒ; Δ ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

ξφινπ ηεο πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο γλψζεο ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο παηδαγσγηθήο πνηφηεηαο, απνηειεί πιένλ 

θνηλή πεπνίζεζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη ηθαλνί λα δεκηνπξγήζνπλ έλα εκπινπηη-

ζκέλν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλαπηπμηαθή θαη καζε-

ζηαθή πνξεία ηνπ κηθξνχ παηδηνχ. Μία άιιε ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηελ πνηφ-

ηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο είλαη θαη ην αλαιπηηθφ πξφ-

γξακκα. Σν ηζρχνλ ΏΠ γηα ην ειιεληθφ λεπηαγσγείν (Α.Β.Π.Π.., 2003) ζέηεη 

σο θεληξηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο θαη πινχζηνπ ζε εξεζίζκαηα 

καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηα λήπηα, φπνπ ζα κπνξνχλ λα δνκνχλ ηηο ηαπ-

ηφηεηέο ηνπο, λα πηνζεηνχλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο άιινπο, αιιά θαη 

απέλαληη ζηε κάζεζε θαη ηελ έθθξαζε. Βπηπιένλ ηφζν ην Ώλαιπηηθφ Πξφγξακ-

κα (ΑΒΠΠ, 2003) φζν θαη ν Οδεγφο Νεπηαγσγνχ (Ααθέξκνπ, Κνπινχξε,  & 

Μπαζαγηάλλε, 2006) αλαθέξνληαη ζηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ζηελ 

αλαθαιππηηθή κάζεζε, ζηε κάζεζε κε πεηξακαηηζκφ, ζηε δηαηχπσζε δηεξεπλή-

ζηκσλ εξσηεκάησλ πνπ επηδέρνληαη σο απάληεζε κηα ππφζεζε, κηα πξφβιεςε ή 

έλα ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ, ζηε ζχλδεζε ησλ δξάζεσλ κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

παηδηψλ, ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε, ζηε ζχλδεζε παηρληδηνχ θαη κά-

ζεζεο, ζηελ αιιειεπίδξαζε, θιπ. Πίζσ φκσο απφ απηέο ηηο «δηαηππψζεηο» θαί-

λεηαη εληειψο αζαθέο ην πώο έλαο εθπαηδεπηηθφο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθί-

αο γλσξίδεη ή/θαη κπνξεί λα δηακεζνιαβήζεη ηα πεξηερφκελα ελφο επέιηθηνπ θαη 

αλνηρηνχ ΏΠ ζηα λήπηα ηεο ηάμεο ηνπ! Δ απηνλφεηε αλάγθε γηα ζπλερή εθζπγ-

ρξνληζκφ ηνπ ηη θαη πώο «δηδάζθεηαη» ζηα λεπηαγσγεία καο, θαίλεηαη λα ζπλ-

δέεηαη κε ην εξψηεκα θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγψλ 
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θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ νξίδεη ην ΏΠ;   

Αίλνπλ πξάγκαηη νη λεπηαγσγνί  έκθαζε ζηε ζπγθξφηεζε ελφο αλαπηπμηα-

θνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο φπσο νξίδεη ην ηξέρνλ ΏΠ γηα ηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζεο (ΑΒΠΠ-ΏΠ) αιιά θαη ην πην ζχγρξνλν πηινηηθφ ΏΠ. 

 Σν εθαξκνζκέλν πξφγξακκα θαη νη πξαθηηθέο ηνπο  εζηηάδνπλ πεξηζζφ-

ηεξν ζηελ πξνζπάζεηα θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο (έκθαζε ζηε δηαδηθαζία) 

θαη ζηελ πξνψζεζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην 

θπζηθφ θαη κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ;  

 Ώπνθεχγνπλ λα εζηηάδνπλ ζε αθαδεκατθέο γλψζεηο θαη λα ηνλίδνπλ ην 

καζεζηαθφ απνηέιεζκα; 

 Παξέρνληαη ζε φια ηα παηδηά επθαηξίεο γηα ηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ θαη 

ηελ πξνζέγγηζε γλψζεσλ κε βησκαηηθφ ηξφπν; 

 Τηνζεηνχλ ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ πξν-

ζεγγίζεσλ θαη κεζφδσλ;   

Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα, ζα δηεξεπλεζνχλ απφ δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπι-

ιερζεί θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 2012-13 & 2013-14 απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πεξη-

θέξεηα Πξνζρνιηθήο Βθπαίδεπζεο ηεο Μαγλεζίαο. Δ έξεπλα απνζθνπεί λα α-

λαδείμεη ηα  πην ζπρλά  επηιεγκέλα απφ ηηο λεπηαγσγνχο ηνπ δείγκαηνο ζέκαηα, 

ην βαζηθφ ζρεδηαζκφ θαη κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ηνπο, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα 

επηινγήο απηψλ, ζε δείγκα 50 πεξίπνπ ηκεκάησλ λεπηαγσγείσλ ηεο πφιεο ηνπ 

ΐφινπ. Σα δεδνκέλα ζπιιέρηεθαλ απφ ηηο θνηηήηξηεο θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ 2
νπ

 

έηνπο ζπνπδψλ, κε ηε βνήζεηα δνκεκέλεο ζράξαο παξαηήξεζεο, ζην πιαίζην 

ηνπ καζήκαηνο «πζηεκαηηθή Παξαηήξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο». Σν 

θάζε ηκήκα απνηέιεζε αληηθείκελν παξαηήξεζεο απφ 1 έσο 8 θνξέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ 2 ηειεπηαίσλ αθαδεκατθψλ εηψλ.  

Σα δεδνκέλα ζα αλαιπζνχλ κε ηελ ηερληθή ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο πεξηε-

ρνκέλνπ (Bos & Tarnai, 1999) κε πξνθαζνξηζκέλνπο άμνλεο κέζσ  ηνπ ινγηζκη-

θνχ πνηνηηθήο αλάιπζεο NVivo10. 

Οη ζεκαηηθνί άμνλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, είλαη: 

 Βπηιεγκέλα ζέκαηα 

 Υξνλνινγηθή αθνινπζία & Βπαλαιεςηκφηεηα 

 Κξηηήξηα επηινγήο ζεκάησλ 

 Πεξηερφκελν ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Αηδαθηηθή πξνζέγγηζε, κέζνδνη, ηερληθέο 

 Αηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ 

 Βπνπηηθφ πιηθφ, βνεζήκαηα 
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Σα κέρξη ηψξα απνηειέζκαηα αλαδεηθλχνπλ (α) κηα θπξηαξρία ησλ ζεκαηη-

θψλ πξνζεγγίζεσλ, νη νπνίεο νξγαλψλνληαη γχξσ απφ κηα εμαηξεηηθά ζπγθεθξη-

κέλε ζεκαηνινγία πνπ αθνινπζεί ηελ επνρηθή θαηαλνκή, (β) ε επεμεξγαζία ησλ 

ζεκάησλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ «παξενχια» θαη ζρεδφλ πάληα ζε νινκέ-

ιεηα κέζσ δαζθαινθεληξηθψλ πξνζεγγίζεσλ (εξσην-απαληήζεηο, επίδεημε θαη 

ζχληνκεο Βηζεγήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνχ), (γ) ην Πεξηερφκελν ησλ καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ έρεη έλα ζαθή γλσζηνθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηε κεηάδνζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ 

θαηάθηεζε ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο.   

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα ζπγθξηζνχλ κε πξνγελέζηεξε κειέηε 

(Καθαλά, 2011) πνπ δηεμήρζε ζην ίδην δείγκα λεπηαγσγείσλ θαηά ηα έηε 2008-9 

& 2009-10, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί αλ θαη ζε πνην βαζκφ νη δηδαθηηθέο θαη 

παηδαγσγηθέο ηνπο επηινγέο δηαθνξνπνηήζεθαλ, δεδνκέλνπ φηη ην Α.Β.Π.Π.. 

έρεη πιένλ πάλσ απφ 10 έηε εθαξκνγήο ελψ παξάιιεια παξέρεηαη σο πιηθφ α-

λαθνξάο θαη ην πην πξφζθαην πηινηηθφ ΏΠ καδί κε ηνλ Οδεγφ Βθπαηδεπηηθνχ 

(2011) πνπ έρεη αλαπηπρζεί θαη  εθαξκνζηεί πηινηηθά θαη ζην νπνίν έρνπλ επη-

κνξθσζεί ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ελ ελεξγεία ρνιηθψλ πκβνχισλ Πξνζρνιη-

θήο Βθπαίδεπζεο. 

Σειηθά θαίλεηαη ζην ειιεληθφ λεπηαγσγείν λα θπξηαξρνχλ δηδαθηηθέο επη-

ινγέο θαη αληηιήςεηο εκπεηξηζηηθνχ θαη πξαθηηθηζηηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα πνπ 

δε ιακβάλνπλ ππφςε ηε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή ζεσξία αιιά βαζίδνληαη ζε άξ-

ξεηεο πξνζσπηθέο ζεσξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελψ ην εθαξκνζκέλν ΏΠ είλαη ζε 

πιήξε αλαληηζηνηρία κε ηα επίζεκα ηζρχνληα.   
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Δ ΏΝΏΠΣΤΞΔ  ΣΔ ΚΡΕΣΕΚΔ  ΚΒΦΔ ΣΟ ΒΛΛΔΝΕΚΟ ΝΔΠΕΏ-

ΓΧΓΒΕΟ: ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΚΏΕ ΠΡΏΚΣΕΚΒ 

Μαξέα Μπηξκπέιε 

Βπίθνπξε Καζεγήηξηα, ΣΒΠΏΒ, ΏΠΘ 

mmpirmpi@nured.auth.gr 

 

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Δ ζεκαζία ησλ πξψησλ έμη ρξφλσλ ηεο δσήο γηα ηε κάζεζε θαη ηελ πξν-

ζσπηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ππνδειψλεη φηη νη δξάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο γηα 

ηελ αλάπηπμε θξηηηθά ζθεπηφκελσλ αηφκσλ πξέπεη λα μεθηλήζνπλ απφ λσξίο. 

Σν ίδην επηζεκαίλνπλ θαη νη ζπδεηήζεηο γηα ηνλ πνιίηε ηνπ 21
νπ

 αηψλα θαζψο νη 

ζπλερείο αιιαγέο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε θνηλσλία ζήκεξα α-

παηηνχλ άηνκα ηα νπνία είλαη ζε ζέζε λα ζθέθηνληαη θξηηηθά θαη δεκηνπξγηθά 

ηφζν ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Ίζσο πεξηζζφηεξν απφ άιιεο βαζκίδεο, ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε δίλν-

ληαη θαζεκεξηλά ζηα παηδηά απζεληηθέο επθαηξίεο γηα λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή θαη 

δεκηνπξγηθή ζθέςε: ζην παηρλίδη, ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ζπλνκειίθνπο 

θαη πιηθά, ζηνπο δηαιφγνπο ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαηά ηελ επεμεξγαζία 

ζεκάησλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξεο δξάζεηο. Οξγαλσκέλεο ή ειεχζε-

ξεο, νη καζεζηαθέο επθαηξίεο πνπ δίλεη ην πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ εκπιέ-

θνπλ ηα παηδηά ζε δηάθνξα είδε ζθέςεο: ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ζηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ, ζην ζρεδηαζκφ δξάζεσλ, ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ, ζηελ ηαμηλφκεζε πξνηεξαηνηήησλ θ.ά.  

ε φιεο ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ βνεζάλε λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάι-

ιειν παηδαγσγηθφ θιίκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέ-

ςεο ζηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ θπξηαξρεί ν δηάινγνο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη καζεηή. ηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ αλνηρηέο εξσηήζεηο, εκπιέ-

θνληαη ζε γλήζηεο ζπδεηήζεηο κε ηα παηδηά θαη ηνπο δεηάλε λα εθθξάζνπλ ηε 

ζθέςε ηνπο, δεκηνπξγνχλ έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη καζεηέο αηζζάλνληαη 

«έηνηκνη, πξφζπκνη θαη ηθαλνί λα ζθεθηνχλ» (Perkins & Tishman, n.d., ζην 

Robson, 2006, ζ. 165; Siraj-Blatchford, 2005). 

Δ ΚΏΛΛΕΒΡΓΒΕΏ ΣΔ ΚΒΦΔ ΣΟ ΒΛΛΔΝΕΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ 

ΠΡΟΥΟΛΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ 

Σν ηζρχνλ πξφγξακκα πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ πξνγξακκάησλ φπνπ ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο δελ απνηειεί ‗ππν-

ρξεσηηθφ ζηφρν‘ ηνπ πξνγξάκκαηνο (βι. γηα παξάδεηγκα ην Ώγγιηθφ εζληθφ 

πξφγξακκα ή πξνγξάκκαηα ησλ ΔΠΏ θαη ηεο Ώπζηξαιίαο). Παξ‘ φια απηά 

πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα ην νπνίν πηνζεηεί κηα καζεην-θεληξηθή παηδαγσ-

γηθή θαη πξνσζεί, κεηαμχ άιισλ, ηε δηαζεκαηηθφηεηα ηεο γλψζεο, ηε βησκαηηθή 
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κάζεζε, ηα ζρέδηα εξγαζίαο θαη ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. Με άιια ιφγηα, 

αλ θαη δελ δηαηππψλεηαη ξεηά, ε αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ελζαξξχλεηαη κέζα απφ 

ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηηο πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ πξνγξάκ-

καηνο. 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ ζηφρν ηεο είρε 

λα δηεξεπλήζεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη έιιελεο εθπαηδεπηηθνί πξνσζνχλ ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ζθέςεο ζηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ κέζα απφ ηνπο καζεζηα-

θνχο ζηφρνπο θαη ηηο εξσηήζεηο ηνπο. 

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ 

ηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο 110 εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο 36-48 εηψλ, κε δηδα-

θηηθή εκπεηξία κεηαμχ 7 θαη 22 ρξφληα. Δ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κεηαμχ 

Οθησβξίνπ 2010 θαη Ώπξηιίνπ 2012 κε εξσηεκαηνιφγην πνπ θηηάρηεθε γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο έξεπλαο (Birbili & Tsitouridou, 2005). Αφζεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηη-

θνχο 5 ππνζεηηθέο ‗θαηαζηάζεηο‘ απφ ηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηνπο δεηή-

ζεθε λα ζθεθηνχλ πσο ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ή λα επεθηείλνπλ ηε 

δξάζε ησλ παηδηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί έπξεπε λα ζεκεηψζνπλ ηνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο πνπ ζα έζεηαλ ζε θάζε ‗θαηάζηαζε‘ θαη ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα δηαηχπσ-

λαλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. Οη θαηαζηάζεηο πνπ δφζε-

θαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αθνξνχζαλ δξάζεηο ηεο επηινγήο ησλ παηδηψλ, απξφ-

βιεπηα γεγνλφηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλεη ν εθπαηδεπηηθφο. 

Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ εμέηαζε ην είδνο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ 

δηαηχπσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί, ην είδνο ησλ πξνηεηλφκελσλ εξσηήζεσλ θαη ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ηεο ζθέςεο 

(Tishman & Perkins, 1997).  

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ 

Σφζν νη ζηφρνη φζν θαη νη εξσηήζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ, δείρλνπλ φηη ε 

πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο εξκήλεπζαλ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

ηνπο δφζεθαλ σο επθαηξίεο λα κεηαδψζνπλ ζηα παηδηά ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο 

θαη/ή λα ειέγμνπλ απηά πνπ γλσξίδνπλ ή ζπκνχληαη. Μέζα απφ θιεηζηέο εξσ-

ηήζεηο πνπ δεηνχζαλ ζχληνκεο, πξνθαζνξηζκέλεο απαληήζεηο νη εθπαηδεπηηθνί 

επηρεηξνχζαλ πεξηζζφηεξν λα ‗δηδάμνπλ‘ ηα παηδηά παξά λα ηα ελζαξξχλνπλ λα 

ζθεθηνχλ. Δ ηάζε απηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξαηεξήζεθε αθφκα θαη ζε ‗θαηα-

ζηάζεηο‘ νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο ‗αλνηρηέο‘, παηδνθεληξηθέο θαη θαηάιιε-

ιεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζθέςεο φπσο ε πεξίπησζε ηνπ παηδηνχ πνπ απνθα-

ζίδεη κφλν ηνπ λα θηηάμεη έλα ‗γιπθφ‘ απφ πιαζηειίλε ή ε ‗θαηάζηαζε‘ φπνπ 

δίλεηαη ζηα παηδηά ε επθαηξία λα ‗παίμνπλ‘ κε ην λεξφ θαη ην ζαπνχλη. Καη ζηηο 

δπν απηέο πεξηπηψζεηο ηφζν νη ζηφρνη φζν θαη νη εξσηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηνπ δείγκαηνο δείρλνπλ έλαλ έληνλν δηδαθηηζκφ θαη πξνζπάζεηα  λα νδεγήζνπλ 

ηα παηδηά ζηε κηα θαη ζσζηή απάληεζε (Kalantzis & Cope, 2012). 
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Οη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη εξσηήζεηο ηνπ δείγκαηνο ελζαξξχλνπλ ηα 

παηδηά λα ζθεθηνχλ ζε αλψηεξα γλσζηηθά επίπεδα είλαη πνιχ ιίγεο. Οη πεξηζζφ-

ηεξεο εξσηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάθιεζε ηεο κλήκεο  ή 

πξνζπαζνχλ λα  νδεγήζνπλ ηα παηδηά ζηελ απάληεζε πνπ έρεη ζην κπαιφ ηνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο. 

Δ ηαμηλφκεζε ησλ 5 ππνζεηηθψλ θαηαζηάζεσλ, αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ δηαηππψζεθαλ, δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη πην εμνηθεησ-

κέλνη κε αλνηρηέο ή ππνζεηηθέο εξσηήζεηο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θπζηθψλ επη-

ζηεκψλ θαη ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο. Οη απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο θαη νη θα-

ηαζηάζεηο φπνπ ζην θέληξν ηεο δξάζεο βξίζθεηαη ην παηδί ήηαλ απηέο ζηηο ν-

πνίεο δηαηππψζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο θιεηζηέο εξσηήζεηο. Βπίζεο, νη εξσηήζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δείρλνπλ φηη είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηηο εξσηή-

ζεηο πνπ ελζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη ιηγφηεξν κε απηέο πνπ θαιιη-

εξγνχλ ηελ θξηηηθή ζθέςε. 

πλνςίδνληαο ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ζα ιέγακε φηη 12 ρξφληα κεηά ηελ 

εηζαγσγή ηνπ ΑΒΠΠ νη έιιελεο εθπαηδεπηηθνί αθφκα δπζθνιεχνληαη λα θά-

λνπλ ηε κεηάβαζε απφ ην ‗δηδαθηηθφ πξφγξακκα‘ πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη ζην ‗κα-

ζεζηαθφ πξφγξακκα‘ πνπ πξνηείλεη ην επίζεκν πξφγξακκα ζπνπδψλ (Lave & 

Wenger, 1992). Με άιια ιφγηα, ζηελ ειιεληθή πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε κνηάδεη 

λα θπξηαξρεί αθφκα ην κνληέιν ηεο κεηάδνζεο ηεο γλψζεο (Καθαλά, 2011). 
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ΒΕΏΓΧΓΔ 

Δ παξνχζα εξγαζία απνηειεί ηκήκα κηαο επξχηεξεο έξεπλαο ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξφπν αλαπιαηζίσζεο ηνπ επίζεκνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ απφ ηηο λεπη-

αγσγνχο, θαζψο επηρεηξνχλ λα δηδάμνπλ έλλνηεο θαη θαηλφκελα απφ ηνλ θφζκν 

ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ (ΐειινπνχινπ, 2011). Δ παξνπζίαζε ζα επηθεληξσζεί 

ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ απφ λεπηαγσ-

γνχο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα ην θαηλφκελν ηεο δηάιπζεο πιηθψλ ζην λεξφ, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ ηα είδε δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη πξαθηηθψλ 

πνπ αμηνπνηνχληαη απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο. 

Οη Φπζηθέο Βπηζηήκεο, είηε σο ελφηεηεο εληαγκέλεο ζε επηκέξνπο ηνκείο 

αλάπηπμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ λεπηαγσγείνπ (βι. ηνκέα λνεηηθήο αλάπηπ-

μεο ηνπ Ώ.Π. ηνπ ‘89), είηε σο ππνελφηεηα επξχηεξεο καζεζηαθήο πεξηνρήο (βι. 

«Παηδί θαη πεξηβάιινλ» ζην Α.Β.Π.Π..), απνηεινχλ έλα πεδίν, ην νπνίν κπνξεί 

θαη΄ εμνρήλ λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ δηεξεχλεζεο θαη 

πεηξακαηηζκνχ, γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ νξζνχ ιφγνπ θαη ηεο επηζηεκνληθήο 

ζθέςεο. Βίλαη φκσο θαηάιιειεο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ νη δηδαθηη-

θέο ζηξαηεγηθέο πνπ επηιέγνπλ νη λεπηαγσγνί φηαλ ζρεδηάδνπλ ζρεηηθά εθπαη-

δεπηηθά πξνγξάκκαηα; 

Αηαθνξεηηθά ξεχκαηα ηεο Παηδαγσγηθήο, ηεο Φπρνινγίαο θαη ηεο Αηδαθηη-

θήο ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, έρνπλ αζθήζεη θαη αζθνχλ ζεκαληηθή επηξξνή 

ζηηο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ην λεπηαγσ-

γείν θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Βπηρεηξψληαο ηε δηάθξηζε απηψλ ησλ επηξ-

ξνψλ, ν Ραβάλεο αλαθέξεηαη ζε δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο επεξεαζκέλεο απφ: α) 

ηνλ εκπεηξηζκφ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θπξίαξρν ξφιν θαηέρεη ε εκπεηξία πνπ 

απνθηάηαη κέζσ ησλ αηζζήζεσλ (Ραβάλεο, 1999), β) ηελ Πηαδεηηθή ζεσξία, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηδηψθνληαη γλσζηηθέο θαηαθηήζεηο ησλ παηδηψλ κέζα 

απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηα πιηθά (Ravanis, 2010), θαη γ) ησλ ζεσξηψλ 

πνπ δίλνπλ έκθαζε ζην ξφιν θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ γηα ηε 

κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε (νπ.π.). 

Με ζηφρν λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη λεπηαγσγνί ζηελ 

πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο ησλ λεπίσλ εμεηάζακε: α) ηηο δηδαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ αμηνπνηνχλ νη λεπηαγσγνί θαηά ην ζρεδηαζκφ 

mailto:avellopoulou@gmail.com
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δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα ηε δηάιπζε πιηθψλ ζην λεξφ θαη ηηο επηξξνέο πνπ 

δηαθξίλνληαη ζηηο κεζνδνινγηθέο ηνπο επηινγέο, β) ην ζπζρεηηζκφ απηψλ ησλ 

κεζνδνινγηθψλ επηινγψλ κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ, ηηο βαζηθέο ζπνπδέο ησλ 

λεπηαγσγψλ θαη ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζηε Αηδαθηηθή Φ.Β., ηα έηε δηδαθηηθήο 

εκπεηξίαο ηνπο θαη ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ ζρεδηά-

δνπλ λα δηδάμνπλ νη λεπηαγσγνί κε έλα θαηάιιεια κεηαζρεκαηηζκέλν επηζηε-

κνληθφ κνληέιν. 

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ 

Βπηιέρζεθε ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε, ψζηε λα κειεηεζνχλ εηο βάζνο ηα ζρε-

ηηθά θαηλφκελα. Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκη-

δνκεκέλε ζπλέληεπμε, ζε κηα θάζε ηεο νπνίαο νη λεπηαγσγνί είραλ ρξφλν λα 

ζρεδηάζνπλ επί ράξηνπ δηδαθηηθή παξέκβαζε γηα ην θαηλφκελν ηεο δηάιπζεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ παξνπζηάζνπλ. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 40 λεπηαγσγνί πνπ επηιέρζεθαλ κε 

ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δείγκα λεπηαγσ-

γνί κε βαζηθέο ζπνπδέο απφ ρνιή Νεπηαγσγψλ θαη απφ Παλεπηζηεκηαθά Σκή-

καηα. Ώπφ ηηο 40 λεπηαγσγνχο ηεο έξεπλαο βαζηθέο ζπνπδέο ζε ρνιή Νεπηα-

γσγψλ είραλ νη 10, νη νπνίεο δηέζεηαλ απφ 12 έσο 32 έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο. 

ε Παλεπηζηεκηαθφ Σκήκα κε βαζηθφ εγρεηξίδην ην ΏΠ ηνπ ΄89 εθπαηδεχηεθαλ 

νη 21 λεπηαγσγνί, νη νπνίεο δηέζεηαλ απφ 2 έσο 16 έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, θαη 

κε βαζηθφ εγρεηξίδην ην ΑΒΠΠ/Οδεγφ Νεπηαγσγνχ εθπαηδεχηεθαλ νη 9, νη ν-

πνίεο δηέζεηαλ απφ 3 έσο 6 έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο. 

Δ απνκαγλεηνθψλεζε θαη θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζε-

θαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαηέιεμε ζηε ζχληαμε 40 πηλάθσλ, έλαλ γηα θάζε λε-

πηαγσγφ. ε θάζε πίλαθα θαηαρσξήζεθαλ ν γξαπηφο ζρεδηαζκφο δηδαθηηθήο πα-

ξέκβαζεο ηεο λεπηαγσγνχ θαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ πξνθνξηθψο, 

νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ εληνπίζηεθαλ, θαζψο θαη ε θπξί-

αξρε, απμεκέλε, πεξηνξηζκέλε ή κεδεληθή επηξξνή απφ ηα ηξία πιαίζηα επηξ-

ξνήο πνπ αμηνπνηήζεθαλ. 

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ 

Βληνπίζηεθαλ 57 δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ νη λεπηαγσγνί 

ηεο έξεπλαο αμηνπνίεζαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα ην 

θαηλφκελν ηεο δηάιπζεο πιηθψλ ζην λεξφ. Ώπηέο αλαιχζεθαλ κε βάζε ηα ηξία 

πιαίζηα επηξξνήο (εκπεηξηζκφο, Πηαδεηηθή ζεσξία, θνηλσληθνί-πνιηηηζκηθνί πα-

ξάγνληεο) θαη ζχκθσλα κε ηα ζπκθξαδφκελα, ψζηε λα αλαδεηρζεί ν ηξφπνο αμη-

νπνίεζήο ηνπο απφ ηηο λεπηαγσγνχο θαη ε δπλαηφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ 

λα πξνσζήζνπλ ηε ζθέςε ησλ παηδηψλ κε ηξφπν θαηάιιειν ζε ζρέζε θαη κε ην 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν. 

Ώπφ ηελ αλάιπζε απηή πξνέθπςε φηη 12 δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη πξα-

θηηθέο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ φηη αμηνπνηνχληαη κε ηξφπν πνπ αλαδεηθλχεη ζπ-
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γθξίζεηο θαη ζπζρεηηζκνχο, πνπ πξνσζεί ηελ έθθξαζε ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ, 

ηε ζπκβνιηθή επεμεξγαζία ηνπο κε δηάθνξα κέζα αλαπαξάζηαζεο, θαη γεληθφ-

ηεξα ηελ επηζηεκνληθή ζθέςε ησλ παηδηψλ. Ο πεηξακαηηζκφο ζηεξίδεηαη ζε κηα 

αξρηθή αίζζεζε πξνβιεκαηηζκνχ ή δηαηχπσζεο εξσηήζεσλ/πξνβιέςεσλ, θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζε έιεγρν θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Οη 11 απφ απηέο ηηο κε-

ζνδνινγηθέο επηινγέο εθθξάδνπλ επηξξνέο απφ ηελ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή πξν-

ζέγγηζε θαη κία απφ ηελ Πηαδεηηθή. 

Οη ππφινηπεο 45 κεζνδνινγηθέο επηινγέο παξνπζηάδνληαη επεξεαζκέλεο 

απφ ην πιαίζην ηνπ εκπεηξηζκνχ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε κάζεζε κάιινλ 

ηαπηίδεηαη κε ηελ εκπεηξία, δειαδή κε ηηο αηζζεηεξηαθνχ ηχπνπ πιεξνθνξίεο 

πνπ πξνζιακβάλνπλ ηα λήπηα. πγθεθξηκέλα πξνηείλνληαη ζηξαηεγηθέο φπνπ 

θπξηαξρεί ε επίδεημε πεηξακάησλ θαη κηα αθαζφξηζηε ‗απινχζηεπζε‘ ησλ γλσ-

ζηηθψλ πεξηερνκέλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε δηάθνξεο γεληθέο θαη αφξηζηεο  παηδα-

γσγηθέο αξρέο φπσο, κάζεζε κέζσ παηρληδηνχ, θηλεηνπνίεζε ελδηαθέξνληνο θαη 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. 

Οη κεζνδνινγηθέο επηινγέο ησλ λεπηαγσγψλ δελ θάλεθε λα δηαθνξνπνηνχ-

ληαη αλάινγα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ πνπ επέιεμαλ σο νηθείν, ηηο βαζηθέο 

ζπνπδέο ηνπο θαη ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζηε Αηδαθηηθή Φ.Β. Βλδηαθέξνπζεο ηά-

ζεηο πξνέθπςαλ απφ ην ζπζρεηηζκφ ησλ κεζνδνινγηθψλ επηινγψλ κε ηα έηε δη-

δαθηηθήο εκπεηξίαο ησλ λεπηαγσγψλ, θαη κε ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ α-

ληηθεηκέλνπ πνπ ζρεδηάδνπλ λα δηδάμνπλ κε έλα θαηάιιεια κεηαζρεκαηηζκέλν 

επηζηεκνληθφ κνληέιν. 

πγθεθξηκέλα, νη πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγψλ κε ηα πεξηζζφηεξα θαη εθεί-

λεο κε ηα ιηγφηεξα έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη θπξίσο 

απφ ην ξεχκα ηνπ εκπεηξηζκνχ θαη ησλ γεληθψλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ, ελψ ην 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνπο δηδαθηηθνχο ζρεδηαζκνχο 

ηνπο, είηε είλαη κε ζπκβαηφ κε ην επηζηεκνληθφ κνληέιν είηε παξνπζηάδεη αληη-

θάζεηο σο πξν απηφ. Ώληίζεηα νη δηδαθηηθνί ζρεδηαζκνί πνπ θπξηαξρνχληαη ή 

επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηελ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κά-

ζεζε ζπλδένληαη κε δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζπκβαηφ κε έλα κεηαζρεκαηηζκέλν 

επηζηεκνληθφ κνληέιν γηα ην θαηλφκελν. 
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Σν ζρέδην απνηειεί κηα θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα γηα ηα παηδηά πξνζρν-

ιηθήο ειηθίαο. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά ζέινπλ λα δσγξαθίδνπλ θαη απηφ ζπκβαί-

λεη γηα λα εμππεξεηήζνπλ πνηθίινπο ζθνπνχο ζην παηρλίδη ηνπο ή ζε άιιεο θα-

ζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν (Brooks, 2009, Hall, 

2009). Πξφθεηηαη γηα κηα επξχηεξα απνδεθηή δξαζηεξηφηεηα γηα ηα παηδηά απ-

ηήο ηεο ειηθίαο. Παξφια απηά, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί πηνζεηνχλ έλα κείγκα 

αληηιήςεσλ γηα ηε θχζε θαη ζεκαζία απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, νη νπνίεο θα-

ζνξίδνπλ εάλ θαη πφζν ππνζηεξίδνπλ θαη εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμή ηεο θαη ηε 

ρξήζε ηεο ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν (Anning & Ring, 2004, Ring, 2006).  Πξάγ-

καηη, θάπνηνη ηελ αληηκεησπίδνπλ σο κηα επράξηζηε ‗πξν-γξαθηθή‘ δξαζηεξηφ-

ηεηα, πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο. Μπνξεί επίζεο 

λα αλαγλσξίδνπλ ην ζρέδην σο κέζν έθθξαζεο, αιιά ρσξίο λα ην ζεσξνχλ ηφζν 

ζεκαληηθφ θαη ρξήζηκν φζν ε γξαθή θαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο  (Hall, 2009). Κά-

πνηνη άιινη ην αληηκεησπίδνπλ σο έλα είδνο ηέρλεο θαη πηνζεηνχλ ηελ πξννπηηθή 

ηνπ „laisser faire‟, απνθιείνληαο θάζε παξέκβαζε φηαλ έλα παηδί δσγξαθίδεη 

(Matthews, 2003), εθηφο ίζσο απφ παξεκβάζεηο γηα ηερληθήο θχζεο ζέκαηα 

(Anning, 1999, Hall, 2009). ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, θπξηαξρεί ε αληίιεςε φηη, 

ε θαηαζθεπή ξεαιηζηηθψλ εηθφλσλ απφ ηα κηθξά παηδηά είλαη δείγκα „εμππλά-

δαο‟ θαη ην ζρέδηφ ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο σο κέζν αμηνιφγεζεο ηεο αλά-

πηπμήο ηνπο, κε βάζε ζπγθεθξηκέλα αλαπηπμηαθά ζηάδηα (Matthews, 2003). -

ιεο απηέο νη πξνζεγγίζεηο, άζρεηα κε ηνλ ζεσξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο, εμε-

ηάδνπλ θπξίσο ην ηειηθφ απνηέιεζκα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή ην ίδην 

ην ζρέδην (Ring, 2006). Σν παηδί θαη ηα ζρέδηά ηνπ δηαρσξίδνληαη θαη αλαιχν-

ληαη, απνθνκκέλα απφ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν έρνπλ δεκηνπξγεζεί (Hall, 

2009). Με άιια ιφγηα, είηε δηαηππψλεηαη ξεηά είηε ππνλνείηαη, ην ζρέδην αληη-

κεησπίδεηαη σο πξντφλ κηαο κνλαρηθήο δηαδηθαζίαο πνπ νθείιεηαη ζηε θπζηθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Ώιιά φπσο ζεκεηψλεη ε Thompson (2002) απηή ε ζέζε 

έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ πξαγκαηηθή δσή ησλ παηδηψλ, φπνπ δελ ππάξρνπλ 

κνλαρηθέο ζηηγκέο. 

ηαλ ινηπφλ έλαο εθπαηδεπηηθφο ή εξεπλεηήο ρξεζηκνπνηεί ην ζρέδην ησλ 

παηδηψλ είηε γηα ηελ θαηάηαμε ηνπο ζε πξναπνθαζηζκέλα αλαπηπμηαθά ζηάδηα 

είηε γηα ηελ αλίρλεπζε ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηηερληθψλ δεμηνηήησλ, ζπλαηζζεκά-

ησλ θαη άιισλ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ είηε σο έλα ζθαινπάηη γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο γξαθήο είλαη ζρεηηθά απίζαλν λα κπνξέζεη λα δηαθξίλεη ηελ πξαγκαηηθή θχ-

ζε ηεο ζρεδηαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά ηε 
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ρξεζηκνπνηνχλ, αιιά θαη ηε δπλακηθή ηεο σο εξγαιείν κάζεζεο (ΐrooks, 2009, 

Hall, 2009).  

ε απηή ηελ παξνπζίαζε κε βάζε ηελ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε 

(Vygotsky, 1978) θαζψο θαη ηε ‗ζεκεησηηθή‘ πξννπηηθή ηνπ Kress (2003), εμε-

ηάδεηαη ε ζρεδηαζηηθή δξαζηεξηφηεηα σο έλαο ηξφπνο θαηαζθεπήο λνήκαηνο, σο 

κηα ζπκβνιηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαδχεηαη θάζε θνξά ζε ζπγθεθξηκέλν θνη-

λσληθν-πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, ελψ εμειίζζεηαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο επηθνη-

λσλίαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ (e.g. Brooks, 2009, Hooperstand, 2008; Papandreou, 

2014). Οη εθπξφζσπνη ηεο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Reggio Emilia, θα-

ζψο θαη αξθεηνί άιινη (e.g. Kress, 2003, Katz & Chard, 2000, Wright, 2007), 

ζεσξνχλ ηα παηδηθά ζρέδηα σο κηα απφ ηηο γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παη-

δηά γηα λα ‗κηιήζνπλ‘ ζηνπο άιινπο ή θαη ζηνλ εαπηφ ηνπο γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. Με άιια ιφγηα, ε ζρεδηαζηηθή δξαζηε-

ξηφηεηα απνηειεί κηα νπηηθή γιψζζα, έλα ζπκβνιηθφ ζχζηεκα, πνπ ζχκθσλα κε 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Vygotsky γηα ηε γιψζζα, αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ δηακε-

ζνιαβεηή κεηαθέξνληαο ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ζθέςεηο καο ζηνπο άιινπο θαη σο 

ηέηνην εκπεξηέρεη δπν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζθέςε  

(Papandreou, 2014). 

ην πιαίζην απηήο ηεο παξνπζίαζεο δίλεηαη έκθαζε ζηε δεχηεξε ιεηηνπξ-

γία ηεο θαη αλαιχεηαη ν ξφινο ηεο ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ κεηαθνξά ηεο ζθέ-

ςεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ. Καζψο αλαγλσξίδεηαη φηη ην ζρέδην δελ είλαη απιά 

έλαο θαζξέπηεο ησλ λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπο, αιιά έλα ζπκβνιηθφ ζχζηεκα 

πνπ φπσο ε γιψζζα εληζρχεη ηελ αλάπηπμή ηεο ζθέςεο, αλαιχεηαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ζπκβαίλεη απηφ θαηά ηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία.  

πγθεθξηκέλα κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία δηαθνξεηηθψλ ζρεδηαζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ παηδηψλ λεπηαγσγείνπ πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζην νηθνγελεηαθφ ή 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ αλαδεηθλχνληαη δηαθνξεηηθέο λνεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

κπνξεί ην ζρέδην λα ππνζηεξίμεη, φπσο ε αλάθιεζε γεγνλφησλ, ε νξγάλσζε θαη 

επαλεμέηαζε παιηψλ θαη λέσλ πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ, ε δηεμαγσγή ζπκπε-

ξαζκάησλ, ν αλαζηνραζκφο θαη ε αμηνιφγεζε πξνεγνχκελσλ δηαδηθαζηψλ ζθέ-

ςεο.  

ην ηέινο, πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο  πνπ ζα κπνξνχζαλ 

ηαπηφρξνλα λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζεκαζία 

απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηε κάζεζε, αιιά θαη λα εληζρχζνπλ ηε ζρεδηα-

ζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην λεπηαγσγείν σο εξγαιείν κάζεζεο.  
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Οη πεξηζζφηεξεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο δίλνπλ έκθαζε ζηηο 

ηδέεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ εθθξάδνληαη ηα παηδηά σο ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ πξέ-

πεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ καζεζηαθψλ εκπεη-

ξηψλ πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηα παηδηά θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο γλψζεηο πνπ ήδε 

έρνπλ απνθηήζεη (Clark, 2005, Edwards, Gandini & Forman, 2001, Παπαλδξέ-

νπ, 2011, Robbins, 2009). Σα παηδηά θάζε ηάμεο λεπηαγσγείνπ δηαθέξνπλ κεηα-

μχ ηνπο ζηνλ ηξφπν πνπ πξνζιακβάλνπλ ηε γλψζε, θαηαλννχλ θαη επεμεξγάδν-

ληαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ. Ώπηφ ζεκαίλεη δηαθνξνπνίεζε θαη πξν-

ζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θάζε ηάμεο 

κέζα απφ δηαδηθαζίεο ζπλερνχο αμηνιφγεζεο ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλά-

γθεο θαη ηνλ ηξφπν έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ παηδηψλ (Middendorf, 2008, 

Tomlinson & Imbeau, 2010, Wood, 2007, θπξφεξα, 2007). Βπηπιένλ, ζχκθσ-

λα κε ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε νη ηδέεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηα παη-

δηά αιιά θαη ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο πξαθηηθέο ζην νηθν-

γελεηαθφ θαη επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπο φπνπ δηακνξθψλνπλ ζρέζεηο κε άιινπο, 

πηνζεηνχλ πεπνηζήζεηο, ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία θιπ. (βι. Robbins, 2005, 2009, 

Rogoff, 2003, Papandreou & Terzi, 2011, Παπαλδξένπ, Κακπεδά & ΐειινπνχ-

ινπ, ππφ δεκνζίεπζε). ζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ ηα 

παηδηά ζε κηα ηάμε λα εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, ηφζν πεξηζζφηεξν θσηίδεηαη ε 

νπηηθή θάζε παηδηνχ πάλσ ζην ζέκα θαη απηφ δηεπθνιχλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

εξκελεχζεη ηα δεδνκέλα θαη λα αμηνινγήζεη ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο, αιιά θαη 

λα ζπλζέζεη ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο ηνπ ζρεδηάδνληαο θαηάιιειεο δξα-

ζηεξηφηεηεο.  

ηελ παξνπζίαζε ζα αλαθεξζνχκε ζηελ νξγάλσζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κε ζέκα ηνλ αλζξψπηλν ζθειεηφ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη δηδαθηη-

θέο δηαδηθαζίεο πνπ ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γχξσ 

απφ ην ζέκα ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο νξγαλσκέλεο δηδαζθαιίαο θαη παξάιιεια 

πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αμηνινγήζεη ηηο επηινγέο ησλ 

παηδηψλ (πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα, κεηά). Βπηπιένλ, ζε νξηζκέλεο δηδαθηηθέο δξα-

ζηεξηφηεηεο επηρεηξήζακε λα εθαξκφζνπκε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε δηαδη-

θαζία (ρξήζε δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δηδαθηηθνί ζηφρνη ήηαλ: α) λα αληηιακβάλνληαη ηα 

mailto:kampeza@upatras.gr
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παηδηά ηελ χπαξμε ηνπ ζθειεηνχ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζψκαηνο θαη λα πεξηγξά-

θνπλ ηα βαζηθά κέξε ηνπ, β) λα κπνξνχλ λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζθειεηνχ (θίλεζε, πξνζηαζία νξγάλσλ, δηαηήξεζε ζρήκαηνο ζψκαηνο). Γηα λα 

δνζεί ζηα παηδηά ε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηε ζθέςε ηνπο ζε αηνκηθφ θαη 

νκαδηθφ επίπεδν πινπνηήζεθαλ νη εμήο δξαζηεξηφηεηεο κε 32 παηδηά απφ δχν 

ηκήκαηα λεπηαγσγείνπ:  

1) αηνκηθφ ηρλνγξάθεκα θαη νκαδηθή ζπδήηεζε γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ η-

δεψλ θαη ησλ γλψζεσλ ησλ παηδηψλ  

2) επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ απφ βηβιία θαη εηθφλεο, ςειάθεζε νζηψλ ζε 

δεπγάξηα, θαηαγξαθή νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζθειεηνχ κε 

ην ζθειεηφ ησλ δψσλ, δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζθειεηνχ, παηρλίδη γλψζεσλ κε εξσηήζεηο (ζε αξρείν ppt), θίλεζε κε βάζε ην 

«ηξαγνχδη» ηνπ ζθειεηνχ 

3) αηνκηθφ ηρλνγξάθεκα, δεκηνπξγία ζθειεηνχ απφ πιαζηειίλε θαη δεκη-

νπξγία αθίζαο ζε νκάδα κε ζέκα ηνλ αλζξψπηλν ζθειεηφ. 

Θα παξνπζηαζηνχλ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα απφ ηηο ηερληθέο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηα 

παηδηά λα αλαπαξαζηήζνπλ ηε ζθέςε ηνπο φπσο ην ζρέδην, ην θνιάδ, ε θαηα-

ζθεπή κνληέινπ. 

Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο απνκαγλεηνθσλήζεηο ησλ ζπδεηήζεσλ 

θαζψο θαη απφ ηα ζρέδηα θαη ηηο θαηαζθεπέο ησλ παηδηψλ, ελψ εθαξκφζηεθε 

πνηνηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάιπζή ηνπο. Σα ζρέδηα ησλ παηδηψλ θαηεγνξην-

πνηήζεθαλ ζε επαξθείο, ελδηάκεζεο θαη αλεπαξθείο παξαζηάζεηο. ηηο δξαζηε-

ξηφηεηεο ηεο θαηαγξαθήο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζθειεηνχ 

κε ην ζθειεηφ ησλ δψσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο κνληέινπ ηνπ αλζξψπηλνπ ζθειε-

ηνχ δφζεθε ζηα παηδηά ε δπλαηφηεηα επηινγήο νκάδαο ζηελ νπνία ζα ζπκκεηεί-

ραλ θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν θαηαγξαθήο ησλ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ (δηαβάζ-

κηζε δπζθνιίαο) θαη ρξήζεο πιηθψλ γηα ην κνληέιν. 

ηα αηνκηθά ηρλνγξαθήκαηα ππήξμε ζεκαληηθή κεηαθίλεζε ζηελ θαηεγν-

ξία ησλ επαξθψλ παξαζηάζεσλ ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ παξάιιεια 

κέζα απφ ηα ζρέδηα ησλ παηδηψλ γίλεηαη θαλεξή ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ζπκβφ-

ισλ (γξακκέο, θχθινη, «ξεαιηζηηθέο» απεηθνλίζεηο) γηα ηε ζχλδεζε θαη νξγά-

λσζε εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ. Δ δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ηξφπνπ απνηχπσζεο 

νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζθειεηνχ κε ηνλ ζθειεηφ ησλ δψσλ 

κέζσ ηεο ηερληθήο ηνπ θνιάδ (ζε πίλαθα, ζε ηεκλφκελνπο θχθινπο) ή θπθιψλν-

ληαο ηα ζεκεία αμηνπνηήζεθε εμίζνπ θαη απφ ηηο 9 νκάδεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, 

γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ ζηηο δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο 

θάζε επηινγήο. Βπίζεο, ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ θαη ηε ζχλδεζε ησλ κεξψλ κεηαμχ ηνπο δηεπθφιπλαλ 

ηα παηδηά λα δηαηππψζνπλ ηε ζθέςε ηνπο σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ 

ελλνηψλ, πξνζθέξνληαο πιεξνθνξίεο ή ιχζεηο ζε πξνβιεκαηηζκνχο, ελψ θάλε-
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θε φηη ε ελαιιαγή θαη ε πνηθηιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξν-

γξάκκαηνο ελίζρπζε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο. 
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηελ πνξεία αλάπηπμεο 

ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ζηα ειιεληθά, ηελ χπαξμε επηπέδσλ θσλνινγηθήο 

ελεκεξφηεηαο θαη ηε ζρέζε ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ κε ηελ ηθαλφηεηα αλα-

γλψξηζεο ιέμεσλ. Γφζεθαλ 10 έξγα θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη έλα έξγν α-

λαγλψξηζεο ιέμεσλ ζε 510 παηδηά ησλ ηξηψλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρν-

ιείνπ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα ζπλερίδεη λα αλα-

πηχζζεηαη αθφκε θαη κεηά ηελ Γ΄ δεκνηηθνχ θπξίσο ζε επίπεδν κεηαγισζζηθήο 

ελεκεξφηεηαο. Οη αλαιχζεηο παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ηα έξγα θσλνινγηθήο ε-

λεκεξφηεηαο πνπ αλήθνπλ ζην κεηαγισζζηθφ παξάγνληα εμεγνχλ θαιχηεξα ηε δη-

αθχκαλζε ζην έξγν αλαγλψξηζεο ιέμεσλ. 

 

 

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Οη κεηαθσλνινγηθέο ηθαλφηεηεο ή θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα ή επίγλσζε 

απνηεινχλ κέξνο ηεο κεηαγισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη  αλαθέξνληαη ζηελ ηθαλφ-

ηεηα ηεο αλαγλψξηζεο ησλ θσλνινγηθψλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ησλ γισζζηθψλ 

κνλάδσλ θαη εζειεκέλνπ ρεηξηζκνχ απηψλ (Gombert, 1992. Tunmer, Herriman 

& Nesdale, 1988). Δ θαηεγνξία απηή ησλ κεηαγισζζηθψλ ηθαλνηήησλ έρεη 

πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ εξεπλεηψλ ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο α-

λάπηπμεο ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο θαζψο ζεσξείηαη ζεκαληηθφο ή πξνβιε-

πηηθφο παξάγνληαο ή πξναπαηηνχκελε γλψζε γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη αλ ππάξρνπλ δηα-

θνξεηηθά επίπεδα θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη αλ 

απηά ηα επίπεδα έρνπλ δηαθνξεηηθή ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ιέμε-

σλ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ζηηο πξψηεο ηάμεηο 

ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ. 

Ο φξνο θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ αληίιεςε ηεο ιέμεο σο 

αληηθεηκέλνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη ηφζν ηελ ηθαλφηεηα ζπλεηδεην-

πνίεζεο ησλ θσλνινγηθψλ κνλάδσλ (θσλεκάησλ, ελδνζπιιαβηθψλ κνλάδσλ 

θαη ζπιιαβψλ) ησλ ιέμεσλ ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν φζν θαη ηνλ ζπλεηδεηφ ρεηξη-
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ζκφ απηψλ ησλ κνλάδσλ (Gombert, 1992). Οη Wagner θαη Torgesen (1987) π-

πνζηεξίδνπλ φηη ε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα απνηειεί έλα απφ ηα ηξία κέξε ηεο 

έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη θάησ απφ ηελ νκπξέια ηεο θσλνινγηθήο επεμεξγαζίαο. 

Σα άιια δχν είλαη ε θσλνινγηθή αλαθσδηθνπνίεζε ζηε ιεμηθή πξφζβαζε, φπνπ 

ηα γξαπηά ζχκβνια κεηαηξέπνληαη ζε έλαλ θσλνινγηθφ θψδηθα γηα ηελ νπηηθή 

αλαγλψξηζε ηεο ιέμεο θαη ε θσλεηηθή αλαθσδηθνπνίεζε γηα ηε ζπγθξάηεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ εξγαδφκελε κλήκε, φπνπ ηα γξαπηά ζχκβνια κεηαηξέ-

πνληαη ζε έλα θσλνινγηθφ ζχζηεκα αλαπαξάζηαζεο κε ζηφρν ηε ζπγθξάηεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ εξγαδφκελε κλήκε. Οη δχν ηειεπηαίεο δηαδηθαζίεο αλα-

θέξνληαη ζην γξαπηφ ιφγν θαη ζηε δηαδηθαζία απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ιέμεσλ, 

ελψ κφλν ε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα ζρεηίδεηαη κφλν κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν.   

Βίλαη ζεκαληηθφ λα δηαρσξηζηεί ε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα απφ ηελ απν-

θσδηθνπνίεζε θαζψο ε δεχηεξε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ιέ-

μεσλ θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κέζσ ηεο αλαθσδηθνπνίεζεο ησλ γξαθεκά-

ησλ ζε θσλήκαηα, είηε κε ηελ νπηηθή αλαγλψξηζε ηεο ιέμεο, είηε κε ηε ρξήζε 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο αλαινγίαο (Cain & Oakhill, 2004. Ehri, 1999). ηελ αλά-

πηπμε ηεο ηθαλφηεηαο απνθσδηθνπνίεζεο εθηφο απφ ηε θσλνινγηθή ελεκεξφηε-

ηα ζπκβάιιεη θαη ε γλψζε ησλ γξακκάησλ θαη ε γλψζε ησλ αληηζηνηρηψλ αλά-

κεζα ζηα γξάκκαηα θαη ηνπο ήρνπο αιιά θαη νη νξζνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ησλ ιέμεσλ πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζηε κλήκε. εκαληηθέο ζπζρεηίζεηο αλάκε-

ζα ζηε γλψζε ησλ γξακκάησλ θαη ηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα έρνπλ αλαθεξ-

ζεί ζηε βηβιηνγξαθία (Ώτδίλεο, 2006. Castle & Coltheart, 2004. Μαλσιίηζεο, 

2004. Hulme et al., 2005) ελψ επηζεκαίλεηαη φηη έξεπλεο παξέκβαζεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ δελ εκπιέθνπλ θαη ηε δηδαζθαιία 

ησλ γξακκάησλ δελ είλαη επηηπρείο ή είλαη ιηγφηεξν επηηπρείο απφ ηηο παξεκβά-

ζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ηαπηφρξνλα ζηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα θαη ηε γλψζε 

ησλ γξακκάησλ (Hulme et al., 2005).  

ε κία δηαρξνληθή κειέηε, νη Manolitsis θαη Tafa (2011) πξνζπάζεζαλ λα 

κειεηήζνπλ ηελ πνξεία αλάπηπμεο ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη ηεο γλψ-

ζεο ησλ νλνκάησλ θαη ησλ ήρσλ ησλ γξακκάησλ ζηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο 

ησλ παηδηψλ ζην Νεπηαγσγείν. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 120 παηδηά ηα νπνία 

κεηξήζεθαλ ζηελ αξρή, ζηε κέζε θαη ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζηε γλψ-

ζε ησλ νλνκάησλ θαη ησλ ήρσλ ησλ πεδψλ θαη ησλ θεθαιαίσλ γξακκάησλ θαη 

ζε έξγα θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ζε επίπεδν ζπιιαβήο θαη θσλήκαηνο. Δ 

γλψζε ησλ γξακκάησλ βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο θσλνινγη-

θήο ελεκεξφηεηαο, κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζπιιαβηθήο ελεκεξφηεηαο λα πξνεγεί-

ηαη ηεο γλψζεο ησλ γξακκάησλ θάηη πνπ δείρλεη φηη ε ηθαλφηεηα ρσξηζκνχ ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε ζπιιαβέο πξνεγείηαη θαη κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ αλά-

πηπμε ηεο γλψζεο ησλ γξακκάησλ. 

Δ ρξήζε πιεξνθνξηψλ απφ ηηο νξζνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ιέμεσλ 

ζε έξγα θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο έρεη επηβεβαησζεί απφ ηα απνηειέζκαηα 

παιαηφηεξσλ θαη πξφζθαησλ εξεπλψλ (Ehri, 1989. Morais, 1991. Wimmer, 
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Landerl, Linortner & Hummer, 1991). ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη έξεπλεο 

φπνπ ηα παηδηά ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ απαληνχλ φηη ε 

ιέμε «pitch» έρεη πεξηζζφηεξα θσλήκαηα απφ ηε ιέμε «rich» (Ehri, & Wilce, 

1980. Tunmer & Nesdale, 1985). Δ επίδξαζε ηνπ νξζνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηε ζρέζε ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ιέ-

μεσλ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ δηαγισζζηθέο κειέηεο φπνπ, ζε δηαθαλή νξζνγξα-

θηθά ζπζηήκαηα παξαηεξείηαη κηθξφηεξε ζπζρέηηζε ηεο θσλεκηθήο ελεκεξφηε-

ηαο κε ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ιέμεσλ ζε αληίζεζε κε αδηαθαλή νξζνγξα-

θηθά ζπζηήκαηα φπνπ ε ζρέζε απηή είλαη ηζρπξφηεξε (Mann & Wimmer, 

2002). Βπηπιένλ, εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ηφζν γλψζε ησλ αληη-

ζηνηρηψλ αλάκεζα ζηα γξάκκαηα θαη ηνπο ήρνπο φζν θαη ε θσλεκηθή ελεκεξφ-

ηεηα είλαη ζεκαληηθνί πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηφζν γηα ηελ αλάγλσζε φζν θαη 

γηα ηε γξαθή (Caravolas, Hulme, & Snowling, 2001. Cardoso-Martins, 1995. 

Μαλσιίηζεο, 2004. Muter, Hulme, Snowling, & Stevenson, 2004. Seymour, & 

Evans, 1994). 

Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ φηη ε κειέηε ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη 

ηεο ζρέζεο ηεο κε ηελ θαηάθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ δελ έρεη 

θαηαιήμεη ζε αζθαιέο ζπκπέξαζκα γηα ηελ πνξεία αλάπηπμεο ηεο θσλνινγηθήο 

ελεκεξφηεηαο θαη γηα ην αλ απνηειεί κηα κνλνδηάζηαηε ή πνιπδηάζηαηε ηθαλφ-

ηεηα (Bryant, 1998. Hulme, Muter, & Snowling, 1998). Οη αξρηθέο έξεπλεο γηα 

ηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα παξνπζίαδαλ κφλν έλαλ παξάγνληα πνπ εμεγνχζε 

ηε δηαθχκαλζε ζηα έξγα θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο (Stanovich, Cunningham, 

& Cramer, 1984). O Gombert (1992), ζηε ζεσξία ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κε-

ηαγισζζηθψλ ηθαλνηήησλ, ππνζηεξίδεη φηη ηα παηδηά θαηαθηνχλ αξρηθά θάπνηεο 

απιέο θσλνινγηθέο ηθαλφηεηεο – επηθσλνινγηθή ηθαλφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα 

αλαπηχζζνπλ ηηο πην πνιχπινθεο – κεηαθσλνινγηθέο ηθαλφηεηεο ή θσλνινγηθή 

ελεκεξφηεηα – κε  ηελ έλλνηα ηνπ ζπλεηδεηνχ ρεηξηζκνχ ησλ θσλνινγηθψλ κν-

λάδσλ. Οη επηθσλνινγηθέο ηθαλφηεηεο ζπλδένληαη ηφζν κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

κεηαγισζζηθψλ ηθαλνηήησλ φζν θαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο αλάγλσζεο θαζψο ε 

ελαζρφιεζε κε ην γξαπηφ ιφγν απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο.   

Βθηφο απφ ην δηαρσξηζκφ πνπ πξνηείλεη ν Gombert (1992), ε πηζαλφηεηα 

λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο παξάγνληεο ζηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα 

εμεηάζηεθε θαη πξνηάζεθε απφ πην ζχγρξνλεο κειέηεο (Muter, Hulme, Snowl-

ing, & Taylor, 1997. Wagner, Torgesen, & Rashotte, 1994. Yopp, 1988.). ε απ-

ηέο ηηο κειέηεο δηαηππψλεηαη ε άπνςε φηη ππάξρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξνη παξά-

γνληεο ή επίπεδα ζηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ αληαλαθινχλ είηε πνηνηηθά 

δηαθνξεηηθέο θσλνινγηθέο ηθαλφηεηεο είηε δηαθνξεηηθά επίπεδα πνιππινθφηε-

ηαο ηεο θσλνινγηθήο ηθαλφηεηαο. Οη Cataldo θαη Ellis (1988) επίζεο ππνζηεξί-

δνπλ ηε δηάθξηζε ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ζε δηάθνξα επίπεδα ζέινληαο 

λα δείμνπλ ηε δηαβάζκηζε ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. χκθσλα κε ηε δηθή 

ηνπο άπνςε, ε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε άδειε θαη έθ-

δειε. χκθσλα κε ηηο Muter θαη Diethelm (2001), ππάξρνπλ ηξεηο παξάγνληεο 

ζηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα, ν παξάγνληαο ηεο νκνηνθαηαιεμίαο θαη δχν πα-
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ξάγνληεο ή δχν επίπεδα θσλνινγηθήο θαηάηκεζεο.  

Οη Hoein, Lundberg, Stanovich, & Bjaalid (1995) ζε δχν έξεπλεο κε παηδηά 

λεπηαγσγείνπ θαη πξψηεο ηάμεο βξήθαλ ηξεηο παξάγνληεο θσλνινγηθήο ελεκε-

ξφηεηαο: έλαλ παξάγνληα θσλεκηθήο ελεκεξφηεηαο, έλαλ παξάγνληα ζπιιαβη-

θήο ελεκεξφηεηαο θαη έλαλ παξάγνληα νκνηνθαηαιεμίαο. Ώπφ απηνχο ηνπο πα-

ξάγνληεο ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη ρεηξηζκνχ ησλ ζπιιαβψλ απνηέιεζε ηνλ 

ιηγφηεξν ηζρπξφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ιέμε-

σλ. Ώληίζεηα, ηφζν ν παξάγνληαο ηεο νκνηνθαηαιεμίαο φζν θαη ν παξάγνληαο 

ηεο θσλεκηθήο ελεκεξφηεηαο πξνέβιεπαλ ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφ-

ηεηαο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ κε ηνλ ηειεπηαίν λα είλαη ν ηζρπξφηεξνο. Χζηφζν, 

ζε γιψζζεο κε πην μεθάζαξε ζπιιαβηθή δνκή ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη 

ρεηξηζκνχ ησλ ζπιιαβψλ απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο θσλνινγηθήο ελε-

κεξφηεηαο (Aidinis, & Nunes, 2001. Goikoextea, 2005). 

Οη Durgunoglu θαη Oney (1999) ζε κία δηαγισζζηθή κειέηε αλάκεζα ζε 

παηδηά λεπηαγσγείνπ θαη πξψηεο ηάμεο απφ ηελ Σνπξθία θαη ηηο Δλσκέλεο πνιη-

ηείεο βξήθαλ φηη ηα έξγα αλαγλψξηζεο θαη ρεηξηζκνχ ησλ ζπιιαβψλ ήηαλ επθν-

ιφηεξα γηα ηα παηδηά απφ ηελ Σνπξθία ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά απφ ηηο Δλσκέ-

λεο Πνιηηείεο. Δ επίδξαζε ηεο ζπιιαβηθήο ελεκεξφηεηαο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ, σζηφζν, δελ είλαη ζεκαληηθή θαζψο ε ζπιια-

βηθή ελεκεξφηεηα αλαπηχζζεηαη πνιχ γξήγνξα (Durgunoglu, 2006). Ώληίζεηα, 

ε θσλεκηθή ελεκεξφηεηα είλαη ν παξάγνληαο πνπ εμεγεί θαιχηεξα ηελ αλάπηπ-

με ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ (Durgunoglu, 2006).  

Έξεπλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα δείρλνπλ ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ επηπέ-

δσλ θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο κε δηαθνξεηηθή ζρέζε κε ηελ αλάγλσζε θαη ηε 

γξαθή (Aidinis and Nunes, 2001. Μαλσιίηζεο, 2000. Παληειηάδνπ, Κσηνχιαο 

& Μπφηζαο, 1998. Πνξπνδαο, 2002). Σα επξήκαηα απηψλ ησλ εξεπλψλ δεί-

ρλνπλ φηη ηφζν ε ζπιιαβηθή φζν θαη ε θσλεκηθή ελεκεξφηεηα ζπλδένληαη κε 

ηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηε γξαθήο. Οη Aidinis θαη Nunes (2001) κε-

ιεηψληαο ην ξφιν δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ζηελ α-

πφθηεζε ηεο πξψηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο έδσζαλ ζε παηδηά λεπηαγσγείνπ, 

πξψηεο θαη δεπηέξαο δεκνηηθνχ έλα έξγν δηάθξηζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ (oddity 

test). ην έξγν απηφ ε δηάθξηζε γηλφηαλ ηφζν ζε επίπεδν ζπιιαβήο φζν θαη ζε 

επίπεδν θσλήκαηνο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα παηδηά είραλ θαιχηεξε ε-

πίδνζε φηαλ ε κνλάδα αλάιπζεο ήηαλ ε ζπιιαβή ζε ζχγθξηζε κε ην θψλεκα. 

χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο ηα απνηειέζκαηα απηά ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε 

δχν ηνπιάρηζηνλ επηπέδσλ θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ελφο ζπιιαβηθνχ θαη 

ελφο θσλεκηθνχ κε δηαθνξεηηθή ζρέζε κε ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή. Ώμίδεη, 

σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν έλα 

έξγν θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ην έξγν δηάθξηζεο επηθεληξψλνληαο θπξίσο 

ζηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ζπιιαβηθήο θαη θσλεκηθήο ελεκεξφηεηαο, ρσξίο λα 

ιακβάλεη ππφςε ηε δπζθνιία ηνπ έξγνπ πξνο ρξήζε, παξάγνληαο πνπ ρξεζηκν-

πνηείηαη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ επηπέδσλ θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηα (Muter 
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& Diethelm 2001). 

ηελ έξεπλα ησλ Παληειηάδνπ, Κσηνχια, & Μπφηζα (1998) δφζεθαλ ζε 

παηδηά πξψηεο δεκνηηθνχ κηα ζεηξά απφ 13 έξγα θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο κε 

ζθνπφ λα δηαπηζηψζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ηεξαξρνχληαη νη δεμηφηεηεο θσλνινγηθήο 

ελεκεξφηεηαο ζηελ πξσηνζρνιηθή ειηθία. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο 

έδεημαλ φηη ηα παηδηά ηεο πξψηεο δεκνηηθνχ είραλ θαιχηεξε επίδνζε ζηα έξγα 

πνπ αθνξνχζαλ ζην ρεηξηζκφ ζπιιαβψλ ζε ζχγθξηζε κε ηα έξγα πνπ αθνξνχ-

ζαλ ρεηξηζκφ θσλεκάησλ. Σα έξγα ζπιιαβηθήο θαηάηκεζεο θαη ζχλζεζεο ήηαλ 

ηα επθνιφηεξα γηα ηα παηδηά ελψ ηα έξγα αθαίξεζεο θαη αληηζηξνθήο θσλεκά-

ησλ ήηαλ ηα πην δχζθνια. Ώλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο 

καο δίλνπλ ζεκαληηθέο  πιεξνθνξίεο  γηα  ηελ  ηεξάξρεζε ησλ έξγσλ θσλνινγη-

θήο ελεκεξφηεηαο δελ δηαζαθελίδνπλ αλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα ππάξρνπλ επί-

πεδα θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηα νπνία ζπγθξνηνχληαη ηφζν κε βάζε ηε κν-

λάδα αλάιπζεο (ζπιιαβή-θψλεκα) φζν θαη κε βάζε ην βαζκφ δπζθνιίαο ηνπ 

έξγνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Μηα εηθφλα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο καο δίλεη ν 

Kotoulas (2004), ν νπνίνο κειέηεζε ηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα ζε παηδηά φ-

ισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ. ηελ έξεπλα απηή βξέζεθε φηη ε επί-

δνζε ησλ παηδηψλ ρσξίο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο θηάλεη ζην 90% ζην ηέινο ηεο 

ηξίηεο ηάμεο, σζηφζν νη δηαθνξέο ζηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ησλ δχν πξψησλ 

ηάμεσλ δελ ήηαλ ζεκαληηθέο. Χζηφζν, ε πνξεία αλάπηπμεο ηεο θσλνινγηθήο 

ελεκεξφηεηαο δελ δηαζαθελίδεηαη πιήξσο ζηηο έξεπλεο πνπ αλαθέξζεθαλ πα-

ξαπάλσ. Βπηπιένλ, ε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε επηπέδνπ ζηελ απφθηεζε ηεο αλά-

γλσζεο θαη γξαθήο δηαθνξνπνηείηαη ζηηο δηάθνξεο έξεπλεο κε απνηέιεζκα λα 

κελ είλαη ζαθέο πνην επίπεδν είλαη απηφ πνπ θαιχηεξα κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ 

απφθηεζε ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο. ηελ ειιεληθή γιψζζα δελ ππάξρεη ε 

ελδνζπιιαβηθή κνλάδα ιήμεο θαη θαηά ζπλέπεηα ην έλα επίπεδν πνπ πξνηείλε-

ηαη απφ ηηο έξεπλεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα δελ πθίζηαηαη.  

ε κηα έξεπλα ηνπ Ώτδίλε (2007) εμεηάζηεθε ε αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο 

ελεκεξφηεηαο απφ ην Νεπηαγσγείν κέρξη ηελ πξψηε ηάμε ηνπ Αεκνηηθνχ ρν-

ιείνπ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 340 παηδηά ηζφπνζα ρσξηζκέλα ζηηο δχν ηάμεηο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ε αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο ελεκε-

ξφηεηαο ήηαλ ξαγδαία κεηά ηελ πξψηε ρξνληά θνίηεζεο ησλ παηδηψλ ζην ζρν-

ιείν, σζηφζν, ην ηέινο ηεο πξψηεο ηάμεο δε θαίλεηαη λα ζεκαηνδνηεί θαη ηελ 

πιήξε αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο αλαπαξάζηαζεο. ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε 

πνπ έγηλε θάλεθε φηη ηα έξγα  θσλνινγηθήο κπνξνχζαλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο 

παξάγνληεο. ηνλ πξψην παξάγνληα, ν νπνίνο νλνκάζηεθε αξρηθφ επίπεδν θσ-

λνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ζεκαληηθή θφξηηζε είραλ ηα έξγα νκνηνθαηαιεμίαο 

θαη ζπιιαβηθήο θαηάηκεζεο. ην δεχηεξν παξάγνληα, πνπ νλνκάζηεθε επη-

γισζζηθφ επίπεδν, ζεκαληηθή θφξηηζε είραλ ηα έξγα επηγισζζηθήο ελεκεξφηε-

ηαο θαη ην έξγν ζχλζεζεο ζπιιαβψλ αιιά θαη ην έξγν νκνηνθαηαιεμίαο αλ θαη 

ε θφξηηζε ήηαλ κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ επίπεδν. Σέινο, ζηνλ ηξίην 
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παξάγνληα, πνπ νλνκάζηεθε κεηαγισζζηθφ επίπεδν, ζεκαληηθή θφξηηζε είραλ 

ηα έξγα κεηαγισζζηθήο ελεκεξφηεηαο αιιά θαη ην έξγν ζχλζεζεο ζπιιαβψλ. 

Τπάξρνπλ, σζηφζν, έξεπλεο πνπ δείρλνπλ φηη ε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα 

ζηα ειιεληθά είλαη κηα κνλνδηάζηαηε ηθαλφηεηα θαη φρη κηα ηθαλφηεηα πνπ αλα-

πηχζζεηαη ζεηξηαθά, κε δηαθνξεηηθά επίπεδα λα αλαπηχζζνληαη ζε δηαθνξεηηθά 

ζεκεία ηεο αλάπηπμεο. ε κία δηαρξνληθή έξεπλα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θσλν-

ινγηθψλ ηθαλνηήησλ νη Papadopoulos, Kendeou θαη Spanoudis (2012. Papado-

poulos, Spanoudis & Kendeou, 2009) κέηξεζαλ ηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα 

280 παηδηψλ απφ ηελ Κχπξν, αξρηθά ζην Νεπηαγσγείν θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ 

πξψηε θαη ζηε δεπηέξα ηάμε ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ. Σα απνηειέζκαηά ηνπο 

έδεημαλ φηη ην κνληέιν πνπ παξνπζηάδεη ηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα σο εληαία 

δνκή πνπ παξακέλεη ζηαζεξή ζηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο είλαη απηφ πνπ εμεγεί 

θαιχηεξα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δνκή ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ζηα ειιε-

ληθά πνπ ζεσξνχληαη κία δηαθαλήο γιψζζα. 

Με βάζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ηέζζεξα είλαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ε παξνχζα έξεπλα ζηνρεχεη λα απαληήζεη: α) Τπάξ-

ρνπλ ζηα ειιεληθά επίπεδα ή παξάγνληεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο; β)  Πνηα 

είλαη ε πνξεία αλάπηπμεο ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ζηηο ηξεηο πξψηεο ηά-

μεηο ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ; γ)Πνην επίπεδν θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ζεσ-

ξείηαη απαξαίηεην γηα λα κπνξεί ην παηδί λα αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψ-

ξηζεο ιέμεσλ; θαη δ) πνηα είλαη ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα 

θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ιέμεσλ;  

 

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ 

ΤΜΜΒΣΒΥΟΝΣΒ 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 510 παηδηά, 250 αγφξηα θαη 260 θνξίηζηα, απφ 

ηελ πξψηε (Ν=170, Μ.Ο. ειηθίαο 6 ρξφληα θαη 9 κήλεο), ηε δεπηέξα (Ν=190, 

Μ.Ο. ειηθίαο 7 ρξφληα θαη 8 κήλεο) θαη ηελ ηξίηε (Ν=150, Μ.Ο. ειηθίαο 8 ρξφ-

ληα θαη 10 κήλεο) ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. ια ηα παηδηά θνηηνχζαλ ζε 

δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία (12) πνπ αλήθαλ ζην επξχηεξν πνιενδνκηθφ ζπ-

γθξφηεκα ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Σα ζρνιεία επηιέρζεθαλ έηζη ψζηε λα 

θαιχπηνπλ έλα εχξνο θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζηξσκάησλ. ια ηα παηδηά ήηαλ 

άξηζηνη ρξήζηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη θαλέλα απφ απηά δελ είρε παξα-

πεκθζεί γηα θάπνην καζεζηαθφ πξφβιεκα. Δ έξεπλα δηελεξγήζεθε ηνλ Μάξηην, 

δειαδή κε ηελ έλαξμε ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο έηζη ψζηε λα ε-

ιεγρζεί ε επίδξαζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφ-

ηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ ζηηο ηξεηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δε-

κνηηθνχ ζρνιείνπ. 
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ΤΛΕΚΏ ΚΏΕ ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ 

ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δφζεθαλ 10 έξγα θσλνινγηθήο 

ελεκεξφηεηαο θαη έλα έξγν αλαγλψξηζεο ιέμεσλ. Σα έξγα απηά ζρεδηάζηεθαλ 

κε βάζε ηηο αλαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζηεξίρηεθαλ ζην δη-

αρσξηζκφ επηγισζζηθψλ θαη κεηαγισζζηθψλ έξγσλ φπσο πξνηείλεηαη απφ ηνλ 

Gombert (1992). Σα έξγα δφζεθαλ ζε 11 δηαθνξεηηθέο ζπλεδξίεο . Οη ιέμεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είραλ απιή θσλνινγηθή δνκή θαη ήηαλ νηθείεο ζηα παηδηά. 

ια ηα έξγα απνηεινχληαη απφ 15 εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο θαη 3 πξνζπάζεηεο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο παξαδείγκαηα γηα λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηηο α-

παηηήζεηο ηνπ έξγνπ. ηελ αξρή δίλνληαλ ηα παξαδείγκαηα ζηε δηάξθεηα ησλ 

νπνίσλ ν εξεπλεηήο έδηλε εμεγήζεηο ζε πεξίπησζε πνπ ην παηδί δελ θαηαιάβαη-

λε ηη έπξεπε λα θάλεη. Μεηά ηα παξαδείγκαηα θαη αθνχ ν εξεπλεηήο ήηαλ ζί-

γνπξνο φηη ην παηδί θαηάιαβε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, αθνινπζνχζαλ νη 15 ε-

ξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δελ ππήξρε παξέκβαζε ηνπ 

εξεπλεηή.  

Έξγα επηγισζζηθήο ελεκεξφηεηαο  

χκθσλα κε ηνλ Gombert (1992) ηα έξγα επηγισζζηθήο ελεκεξφηεηαο δελ 

απαηηνχλ ην ζπλεηδεηφ ρεηξηζκφ ησλ θσλνινγηθψλ κνλάδσλ. Υξεζηκνπνηήζε-

θαλ 2 έξγα επηγισζζηθήο ελεκεξφηεηαο, έλα έξγν δηάθξηζεο ηεο δηαθνξεηηθήο 

ιέμεο ζε επίπεδν ζπιιαβήο θαη έλα αληίζηνηρν ζε επίπεδν θσλήκαηνο θαζψο 

ζηελ έξεπλα ηνπ Ώτδίλε (2007) ην έξγν νκνηνθαηαιεμίαο, ηα έξγα νκνηφηεηαο-

δηαθνξάο ζπιιαβήο θαη θσλήκαηνο θαη ηα έξγα ζχλζεζεο ζπιιαβψλ θαη θσλε-

κάησλ θάλεθε φηη είλαη ηδηαίηεξα εχθνια ήδε γηα ηα παηδηά ηνπ Νεπηαγσγείνπ 

θαη έηζη ζεσξήζεθε φηη ζα ήηαλ εχθνια έξγα γηα ηα παηδηά ησλ ηξηψλ πξψησλ 

ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ ε επίδνζε ησλ παηδηψλ ηεο 

πξψηεο ηάμεο ζηα έξγα απηά ζηελ έξεπλα ηνπ Ώτδίλε (2007) ήηαλ αξθεηά θαιή. 

Έξγν δηάθξηζεο ηεο δηαθνξεηηθήο ιέμεο 

Σν έξγν δηάθξηζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ ή ερεηηθήο ηαμηλφκεζεο (Πφξπνδαο, 

2002) πεξηιακβάλεη αθνινπζίεο ηξηψλ ιέμεσλ δχν εθ ησλ νπνίσλ αξρίδνπλ ή 

ηειεηψλνπλ κε ηελ ίδηα ζπιιαβή ή ην ίδην θψλεκα. Σν παηδί αθνχεη ηηο ηξεηο ιέ-

μεηο θαη πξέπεη λα επαλαιάβεη ηε ιέμε πνπ δελ ηαηξηάδεη. Σν έξγν αλαπηχρζεθε 

απφ ηνπο Bradley θαη Bryant (1983). ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δχν έξγα δηάθξηζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ: α) έλα έξγν φπνπ ε δηαθνξά βξηζθφηαλ 

ζηε ζπιιαβή, αξρηθή θαη ηειηθή (π.ρ. δφζε-δψξν-κχηε, θεξί-κήιν-ζθπξί) θαη β) 

έλα έξγν πνπ ε δηαθνξά βξηζθφηαλ ζην θψλεκα, αξρηθφ θαη ηειηθφ, (π.ρ.ζε-ζν-

ηη, δελ-θαο-πσο) 

Έξγα κεηαγισζζηθήο ελεκεξφηεηαο 

ε αληίζεζε κε ηα έξγα επηγισζζηθήο ελεκεξφηεηαο ηα έξγα κεηαγισζζη-

θνχ επηπέδνπ απαηηνχλ ζαθή γλψζε θαη ζπλεηδεηφ ρεηξηζκφ ησλ θσλνινγηθψλ 

κνλάδσλ (Gombert (1992)). ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ 10 έξγα 

κεηαγισζζηθνχ επηπέδνπ, δχν έξγα θαηάηκεζεο, δχν έξγα απαινηθήο, δχν έξγα 
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αληηζηξνθήο θαη δχν έξγα αληηθαηάζηαζεο. Ώλαιπηηθφηεξα: 

Έξγν θαηάηκεζεο 

ην έξγν απηφ ηα παηδηά αθνχλ κία ιέμε ηελ νπνία αθνχ ηελ επαλαιάβνπλ 

πξέπεη λα ηε ρσξίζνπλ ζε ζπιιαβέο ή θσλήκαηα. Σν έξγν βαζίζηεθε ζε παξφ-

κνηα έξγα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ Yopp (1988) θαη ηνπο Lundberg, 

Frost, & Peterson (1988). ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν έξγα 

θαηάηκεζεο: α) έλα έξγν θαηάηκεζεο ησλ ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο (π.ρ. λεξφ, λε-

ξφ) θαη β) έλα έξγν θαηάηκεζεο ησλ ιέμεσλ ζε θσλήκαηα (π.ρ. ηα, η-α. γάηα, γ-

α-η-α). Οη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηα δχν έξγα ήηαλ θιηκαθνχκελεο 

δπζθνιίαο ζε ζρέζε κε ηηο θσλνινγηθέο κνλάδεο. 

Έξγν απαινηθήο 

ην έξγν απαινηθήο ηα παηδηά αθνχλ κία ιέμε θαη πξέπεη λα ηελ επαλαιά-

βνπλ έρνληαο αθαηξέζεη κία ζπιιαβή ή έλα θψλεκα πνπ βξίζθεηαη ζε δηάθνξεο 

ζέζεηο κέζα ζηε ιέμε (αξρηθή, κεζαία, ηειηθή). Σν έξγν απηφ βαζίζηεθε ζε πα-

ξφκνηα έξγα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ Stuart (1990) θαη ηoπο Muter et 

al. (1997). Αχν έξγα απαινηθήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ: α) έλα έξγν απαινηθήο 

ζπιιαβήο, αξρηθήο, κεζαίαο, ηειηθήο (π.ρ. ςάξη – ςα, ζχθν – θν, θακήια – θα-

ιά) θαη β) έλα έξγα απαινηθήο θσλήκαηνο, αξρηθνχ θαη ηειηθνχ (π.ρ. ξα – α, ηη 

– ηα, εγψ – γσ). Σν απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο άιινηε ήηαλ πξαγκαηηθή ιέμε 

θαη άιινηε φρη.  

Έξγν αληηζηξνθήο 

ε απηφ ην έξγν ηα παηδηά αθνχλ κία ιέμε θαη πξέπεη λα ηελ επαλαιάβνπλ 

έρνληαο αληηζηξέςεη ηε ζεηξά ησλ ζπιιαβψλ ή ησλ θσλεκάησλ. Σν έξγν θαηα-

ζθεπάζηεθε κε βάζε αληίζηνηρν έξγν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Alegria, 

Pignot, & Morais (1982). Αχν έξγα αληηζηξνθήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ: α) έλα έξ-

γν αληηζηξνθήο ζπιιαβψλ (π.ρ. καδί – δηκα, ςέκα – καςε) θαη β) έλα έξγν αληη-

ζηξνθήο θσλεκάησλ (αλ – λα) (πεο – ζεπ). 

Έξγν αληηθαηάζηαζεο 

ην ηειεπηαίν έξγν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ηα παηδηά άθνπγαλ κία ιέμε θαη 

έπξεπε λα ηελ επαλαιάβνπλ έρνληαο αθαηξέζεη θαη αληηθαηαζηήζεη κία ζπιια-

βή ή έλα θψλεκα κε κία άιιε ζπιιαβή ή έλα θψλεκα πνπ ηνπο δίλεηαη απφ ηνλ 

εξεπλεηή. Σν έξγν απηφ βαζίζηεθε ζε παξφκνην έξγν πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ ηνλ Lewkowicz (1980). Αχν έξγα αληηθαηάζηαζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ: α) 

έλα έξγν αληηθαηάζηαζεο ζπιιαβήο, αξρηθήο, κεζαίαο θαη ηειηθήο (π.ρ. βφδη – 

κχδη, κέζα – κέλσ) θαη β) έλα έξγν αληηθαηάζηαζεο θσλήκαηνο, αξρηθνχ θαη 

ηειηθνχ (π.ρ. αλ – αρ, ηη – θη). Σν απνηέιεζκα ηεο αληηθαηάζηαζεο άιινηε ήηαλ 

πξαγκαηηθή ιέμε θαη άιινηε φρη. 

Έξγν αλαγλψξηζεο ιέμεσλ  

Σν έξγν αλαγλψξηζεο ιέμεσλ πηνζεηήζεθε θαη εθαξκφζηεθε φπσο αθξηβψο 
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πξνηάζεθε απφ ηνπο Aidinis θαη Nunes (2001). Σν έξγν απηφ απνηειείηαη απφ 

100 ιέμεηο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο ηφζν σο πξνο ηε θσλνινγηθήο ηνπο δνκή 

θαη ηελ έθηαζε (δηζχιιαβεο αξρηθά πνιπζχιιαβεο ζηε ζπλέρεηα) φζν θαη σο 

πξνο ην λφεκά ηνπο (ιέμεηο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα παηδηά απηψλ ησλ 

ειηθηψλ. Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ έξγνπ ν εξεπλεηήο δεηνχζε απφ ηα παηδηά 

λα δηαβάζνπλ φζν πην θαιά θαη πην γξήγνξα κπνξνχλ ηηο ιέμεηο πνπ είραλ 

κπξνζηά ηνπο. Ο ρξφλνο πνπ ρξεηάζηεθε θάζε παηδί γηα λα νινθιεξψζεη ην έξ-

γν θαηαγξάθνληαλ απφ ηνλ εξεπλεηή.  

 

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ ΚΏΕ ΤΓΔΣΔΔ ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΧΝ  

 

Δπίδνζε ζηα έξγα θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη ηεξάξρεζε ησλ δεμηνηήησλ 

 θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο 

Δ επίδνζε ησλ παηδηψλ ζηα έξγα θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο παξνπζηάδε-

ηαη ζην Γξάθεκα 1. Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα 

έξγα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αλάιπζε δηαθχκαλζεο κε 

ην είδνο ηνπ έξγνπ (14) θαη ηε θσλνινγηθή κνλάδα (2) σο ελδνυπνθεηκεληθνχο 

παξάγνληεο θαη ηελ ειηθία (3) σο παξάγνληα κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ. Δ θχξηα 

επίδξαζε ηνπ παξάγνληα είδνο έξγνπ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F(1,507) = 

3621,55, p < .001) πνπ ζεκαίλεη φηη ππήξραλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ επίδνζε 

ησλ παηδηψλ ζηα δηαθνξεηηθά έξγα. Βπηπιένλ αλαιχζεηο έδεημαλ φηη ζην ζχλνιν 

ηνπ δείγκαηνο ε ζπιιαβηθή θαηάηκεζε ήηαλ ην επθνιφηεξν απφ φια ηα έξγα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ελψ ε αληηζηξνθή θσλεκάησλ  ήηαλ  ην  δπζθνιφηεξν. 

Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα έξγα θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Δ θχξηα επίδξαζε ηνπ 

παξάγνληα θσλνινγηθή κνλάδα ήηαλ ζεκαληηθή (F(1,507) = 451,3, p < .001) 

δείρλνληαο φηη νη επίδνζε ησλ παηδηψλ ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ήηαλ θαιχηε-

ξε ζηα έξγα ζπιιαβηθήο ελεκεξφηεηαο (Μ.Ο. 52,36) ζε ζρέζε κε ηα έξγα θσ-

λεκηθήο ελεκεξφηεηαο (Μ.Ο. 47,38). Δ θχξηα επίδξαζε ηνπ παξάγνληα ηάμε 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F(2,507) = 15078,54, p < .001) κε ηα παηδηά θάζε 

κεγαιχηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο λα έρνπλ θαιχηεξε επίδνζε απφ ηα παηδηά ησλ 

κηθξφηεξσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ.  

Δ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην είδνο έξγνπ θαη ηελ ηάμε ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (F(2,507) = 130,879, p < .001). Βπηπιένλ αλαιχζεηο έδεημαλ φηη νη 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηα έξγα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δελ ήηαλ ίδηεο θαη γηα ηηο 

ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 γηα ηα παηδηά θαη ησλ 

ηξηψλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ε αλάιπζε θαη ζχλζεζε ησλ ιέ-

μεσλ ζε ζπιιαβέο είλαη ηα επθνιφηεξα έξγα ελψ ηα έξγα αληηζηξνθήο ζπιια-

βψλ  
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ΓξΪθεκα 1 

ΜΫζνη όξνη ζσζηώλ απαληάζεσλ γηα ηα Ϋξγα θσλνινγηθάο ελεκεξόηεηαο 

αλΪινγα κε ηελ ειηθέα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πέλαθαο 1 

ΚαηΪηαμε ησλ Ϋξγσλ θσλνινγηθάο ελεκεξόηεηαο αλΪινγα κε ηελ ηΪμε 

χλνιν δείγκαηνο Ώ΄ Αεκνηηθνχ ΐ  ́Αεκνηηθνχ Γ  ́Αεκνηηθνχ 

1. πιιαβηθή 

    θαηάηκεζε  

14,28 

1,12* 

1. πιιαβηθή 

    θαηάηκεζε  

13,44 

1,42* 

1. πιιαβηθή 

    θαηάηκεζε  

14,56 

0,70* 

1. πιιαβηθή 

    θαηάηκεζε  

14,89 

0,31* 

2. Φσλεκηθή 

    θαηάηκεζε  

11,89 

2,62* 

2. Φσλεκηθή 

    θαηάηκεζε  

10,11 

2,65* 

2. Φσλεκηθή 

    θαηάηκεζε  

11,93 

2,31* 

2. Φσλεκηθή 

    θαηάηκεζε  

13,86 

1,09* 

3. Ώπαινηθή 

    ζπιιαβήο  

10,9 

2,81* 

3. Ώπαινηθή 

    ζπιιαβήο  

9,23 

2,83* 

2. Ώπαινηθή 

    θσλήκαηνο  

11,92 

2,21* 

3. Αηάθξηζε 

    ζπιιαβήο 

12,35 

2,20* 

3. Ώπαινηθή 

    θσλήκαηνο  

10,8 

2,87* 

4. Ώπαινηθή 

    θσλήκαηνο  

8,54 

2,88* 

2. Ώπαινηθή 

    ζπιιαβήο 

11,87 

2,27* 

3. Ώληηθαηάζηαζε      

4. θσλήκαηνο  

12,05 

1,88* 

3. Αηάθξηζε 

    ζπιιαβήο  

10,62 

2,88* 

4. Αηάθξηζε 

    ζπιιαβήο  

8,24 

2,51* 

3. Αηάθξηζε 

    ζπιιαβήο  

11,39 

2,17 

3. Ώπαινηθή 

4. θσλήκαηνο 

11,96 

1,85* 

4. Ώληηθαηάζηαζε      10,13 4. Ώληηθαηάζηαζε 7,93 4. Ώληηθαηάζηαζε      10,86 4. Ώπαινηθή 11,56 

Καηάηκ. 

πιιαβ. 

Καηάηκ. 

Φσλεκ. 

Αηάθξηζε 

πιιαβ. 

Αηάθξηζε 

Φσλεκ. 

Ώπαι. 

πιιαβ. 

Ώπαι. 

Φσλεκ. 

Ώληηθαη. 

πιιαβ. 

Ώληηθαη. 

Φσλεκ. 

Ώληηζηξ. 

πιιαβ. 

Ώληηζηξ. 

Φσλεκ. 

Μ

Ϋ

ζ

ν

ο

 

ό

ξ

ν

ο

 

Ώ΄ Αεκνηηθνύ 

ΐ'  Αεκνηηθνύ 

Γ΄ Αεκνηηθνύ 
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    θσλήκαηνο 2,96* 5. ζπιιαβήο  2,69*     θσλήκαηνο 2,17* 5. ζπιιαβήο 2,61* 

4. Ώληηθαηάζηαζε 

    ζπιιαβήο  

10,02 

2,80* 

5. Ώληηθαηάζηαζε      

    θσλήκαηνο 

7,63 

2,81* 

4. Ώληηθαηάζηαζε 

    ζπιιαβήο  

10,67 

2,34* 

5. Ώληηθαηάζηαζε 

    ζπιιαβήο  

11,55 

1,93* 

5. Αηάθξηζε 

    θσλήκαηνο  

9,42 

2,62* 

5. Αηάθξηζε 

    θσλήκαηνο  

7,34 

2,20* 

5. Αηάθξηζε 

    θσλήκαηνο  

9,84 

2,10* 

5. Αηάθξηζε 

    θσλήκαηνο  

11,25 

1,95 

6. Ώληηζηξνθή 

    ζπιιαβήο  

6,54 

3,92* 

6. Ώληηζηξνθή 

    ζπιιαβήο  

2,38 

2,13* 

6. Ώληηζηξνθή 

    ζπιιαβήο  

7,77 

2,60* 

6. Ώληηζηξνθή 

    ζπιιαβήο  

9,70 

2,63* 

7. Ώληηζηξνθή 

    θσλήκαηνο  

5,13 

3,94* 

7. Ώληηζηξνθή 

    θσλήκαηνο  

1,51 

1,60* 

7. Ώληηζηξνθή 

    θσλήκαηνο  

5,58 

3,33* 

7. Ώληηζηξνθή 

    θσλήκαηνο  

8,67 

2,86* 

* ηππηθή απφθιηζε 
** ηα έξγα κε ηνλ ίδην αξηζκφ θαηάηαμεο δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηάμχ 

ηνπο. ηα έξγα κε δχν αξηζκνχο θαηάηαμεο δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε 

απηφ ην έξγν θαη ζηα έξγα πνπ έρνπλ ίδην ηνλ έλαλ απφ ηνπο δχν αξηζκνχο. 

 

θαη θσλεκάησλ είλαη ηα δπζθνιφηεξα κε ηα παηδηά ηεο πξψηεο ηάμεο λα έρνπλ 

ηδηαίηεξα ρακειή επίδνζε ζε απηφ ην έξγν. ηα ππφινηπα έξγα, σζηφζν, ε επί-

δνζε ησλ παηδηψλ ζηηο ηξεηο ηάμεηο δηαθνξνπνηείηαη. Σα παηδηά ηεο πξψηεο ηά-

μεο εκθαλίδνπλ θαιή ή κέηξηα επίδνζε ζηα έξγα απαινηθήο, δηάθξηζε θαη αληη-

θαηάζηαζεο ρσξίο, φκσο, λα παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα απαινηθήο θσλήκαηνο, δηάθξηζεο ζπιιαβήο θαη αληηθαηάζηαζεο 

ζπιιαβήο, θαζψο θαη ζηα έξγα αληηθαηάζηαζεο ζπιιαβήο, αληηθαηάζηαζεο θσ-

λήκαηνο θαη δηάθξηζεο θσλήκαηνο.  

Ώληίζεηα ηα παηδηά ηεο δεπηέξαο ηάμεο εκθαλίδνπλ θαιέο έσο πνιχ θαιέο 

επηδφζεηο ζε πνιιά απφ ηα έξγα ελψ δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηα-

θνξέο αλάκεζα ζηα έξγα θσλεκηθήο θαηάηκεζεο, απαινηθήο θσλήκαηνο θαη 

απαινηθήο ζπιιαβήο θαζψο θαη αλάκεζα ζηα έξγα αληηθαηάζηαζεο ζπιιαβήο 

θαη αληηθαηάζηαζεο θσλήκαηνο. Βπίζεο νη δηαθνξέο ζηηο επηδφζεηο αλάκεζα 

ζηα έξγα δελ είλαη ηφζν κεγάιεο γηα ηα παηδηά ηεο δεπηέξαο ζε αληίζεζε κε ηα 

παηδηά ηεο πξψηεο. Οη δηαθνξέο απηέο κεηψλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν γηα ηα 

παηδηά ηεο ηξίηεο ηάμεο, ηα νπνία δελ εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηα-

θνξέο αλάκεζα ζηα έξγα δηάθξηζεο ζπιιαβήο, απαινηθήο θσλήκαηνο θαη αληη-

θαηάζηαζεο θσλήκαηνο, αλάκεζα ζηα έξγα αληηθαηάζηαζεο θσλήκαηνο, απα-

ινηθήο θσλήκαηνο θαη απαινηθήο ζπιιαβήο θαζψο θαη αλάκεζα ζηα έξγα απα-

ινηθήο ζπιιαβήο, αληηθαηάζηαζεο ζπιιαβήο θαη δηάθξηζεο θσλήκαηνο. Οη α-

λαιχζεηο έδεημαλ φηη νη δηαθνξέο ζηελ επίδνζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ ειηθηαθψλ 

νκάδσλ ίζρπαλ γηα φια ηα έξγα, εθηφο απφ ηα έξγα απαινηθήο ζπιιαβήο θαη 

θσλήκαηνο ζηα νπνία δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα 

παηδηά ηεο δεπηέξαο θαη ηεο ηξίηεο ηάμεο. 
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Δ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηε θσλνινγηθή κνλάδα θαη ηελ ηάμε ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F(2,507) = 29,998, p < .001) πνπ δείρλεη φηη ηα έξγα πνπ 

απαηηνχζαλ ην ρεηξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ ήηαλ επθνιφηεξα απφ ηα έξγα πνπ απαη-

ηνχζαλ ην ρεηξηζκφ ησλ θσλεκάησλ θαη ηηο ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο. Δ αιιειε-

πίδξαζε αλάκεζα ζην είδνο ηνπ έξγν, ηε θσλνινγηθή κνλάδα θαη ηελ ηάμε ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F(2,507) = 13,715, p < .001). 

ΒΠΕΑΟΒΕ ΣΟ ΒΡΓΟ ΏΝΏΓΝΧΡΕΔ ΛΒΞΒΧΝ 

ην Γξάθεκα 2 παξνπζηάδνληαη νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζην έξγν αλα-

γλψξηζεο ιέμεσλ θαη νη ρξφλνη πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα λα δηαβάζνπλ ηηο 100 ιέ-

μεηο απφ ηηο νπνίεο απνηεινχληαλ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Δ επίδνζε ησλ παηδηψλ 

ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απφ θαιή έσο πνιχ θαιή θπ-

ξίσο γηα ηα παηδηά ηεο Γ΄ ηάμεο. Δ Ώλάιπζε Αηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο 

έδεημε φηη ε θάζε κεγαιχηεξε ειηθηαθή νκάδα είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαιχ-

ηεξε επίδνζε απφ ηηο κηθξφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο (F(2, 507) = 135,939, p < 

.001). Σν ίδην απνηέιεζκα είρε θαη ε αλάιπζε γηα ηνπο ρξφλνπο πνπ ρξεηάζηε-

θαλ ηα παηδηά γηα λα νινθιεξψζνπλ ην έξγν αλαγλψξηζεο ιέμεσλ (F(2, 507) = 

218,690, p < .001). Σα παηδηά ηεο πξψηεο ηάμεο ρξεηάζηεθαλ θαηά κέζν φξν 10 

ιεπηά γηα λα νινθιεξψζνπλ ην έξγν, ηα παηδηά ηεο δεπηέξαο 4,5 ιεπηά θαη ηα 

παηδηά ηεο ηξίηεο 3,2 ιεπηά θάηη πνπ δείρλεη ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηαρχηεηαο 

αλαγλψξηζεο ιέμεσλ κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. 

ΓξΪθεκα 2 

ΜΫζνη όξνη ζσζηώλ απαληάζεσλ θαη ρξόλσλ αλΪγλσζεο ζην Ϋξγν αλαγλώ-

ξηζεο ιΫμεσλ αλΪ ηΪμε 
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πζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ηηο έξεπλαο θαη παξαγνληηθή αλάιπζε 

ηνλ Πίλαθα 2 δίλνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζε φια ηα έξγα πνπ ρξε-

ζηκνπνηήζεθαλ ζηελ δεχηεξε έξεπλα. ιεο νη ζπζρεηίζεηο είλαη ζηαηηζηηθά ζε-

καληηθέο θαη αξθεηά πςειέο. Βίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί ε αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

πνπ παξαηεξήζεθε αλάκεζα ζην ρξφλν αλάγλσζεο θαη φια ηα έξγα θσλνινγη-

θήο ελεκεξφηεηαο αιιά θαη ηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ. Δ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηε-

ηαο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ αιιά θαη ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαίλεηαη λα 

απμάλνπλ ηελ ηαρχηεηα αλάγλσζεο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφε-

ζε. Έλα δεχηεξν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ Πίλαθα 2 είλαη νη ζεκαληηθέο  
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Πέλαθαο 2 

Αεέθηεο ζπλΪθεηο (Pearson‟s r) γηα όιεο ηηο κεηαβιεηΫο πνπ ρξεζηκνπνηά-

ζεθαλ ζηελ Ϋξεπλα αλΪ ειηθέα 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

θαηάη. 

ζπι. 

.546** 

.333** 

.469** 

.431** 

.377** 

.188* 

-.063 

-.181* 

.383** 

.088 

.118 

.044 

.361** 

.235** 

.131 

.240** 

.428** 

.334** 

-.103 

.133 

.412** 

.225** 

.079 

.143 

.439** 

.254** 

-.024 

.055 

.507** 

.315** 

.014 

.125 

.419** 

.134 

.032 

.051 

.539** 

.414** 

.271** 

.-207** 

-.600** 

-.445** 

-.107 

.153 

2. θα-

ηάη. 

θσλ. 

 .431** 

.023 

.368** 

.102 

.440** 

-.087 

.468**.

054 

.321** 

.107 

.358** 

.028 

.337** 

.169* 

-.067 

.336** 

.466** 

.170* 

.311** 

.399** 

.519** 

.307** 

.257** 

.291** 

.507** 

.146 

.180** 

.228** 

.487** 

.195* 

.123 

.198* 

.402** 

-.006 

.505** 

-.121 

-.440** 

-.065 

-.389** 

-.018 

3.  

δηάθξ 

ζπι. 

  .743** 

.600** 

.643** 

.549** 

.286** 

-.048 

.274** 

-.007 

.422** 

.015 

.228* 

.267** 

.450** 

.111 

.344** 

.071 

.505** 

.097 

.310** 

.292** 

.638** 

.396** 

.321** 

.308** 

.555* 

.292** 

.149* 

.360** 

.533** 

.233** 

.348** 

.313** 

-.527** 

-.211** 

-.203** 

-.388** 

4. 

δηάθξ. 

θσλ. 

   .387** 

.162* 

.350** 

.160 

.441** 

.206** 

.109 

.299** 

.466** 

.286** 

.212** 

.076 

.452** 

.047 

.104 

.319** 

.587** 

.495** 

.191** 

.043 

.579** 

.543** 

.187** 

.211** 

.487** 

.313** 

.248** 

-.039 

-.532** 

-.284** 

-.214** 

-.130 

5.  

απαι. 

ζπι. 

    .530** 

.605** 

.297** 

.137 

.465** 

.365** 

.565** 

-.039 

.507** 

.598** 

.342** 

-.004 

.439** 

.116 

.438** 

.134 

.467** 

.287** 

.400** 

.351** 

.478** 

.447** 

.424** 

.051 

-.387** 

-.220** 

-.179* 

-.088 

6.  

απαι. 

θσλ. 

     .589** 

.418** 

.363** 

.543** 

.650** 

.501** 

.339** 

.701** 

.583** 

.195** 

.360** 

.445** 

.519** 

.320** 

.163* 

.508** 

.551** 

.448** 

.259** 

.188* 

-.479** 

-.224** 

-.099 

-.148 

7.  

αληηθ. 

ζπι. 

      .584** 

.433** 

.222** 

.603** 

.292** 

.371** 

.511** 

.249** 

.151* 

.439** 

.244** 

.241** 

-.445** 

-.144 

-.134** 
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*p<.05,  **p<.01, ν πξψηνο αξηζκφο ζε θάζε θειί αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, ν δεχηεξνο ζηελ 

Ώ΄ ηάμε, ν ηξίηνο ζηε ΐ  ́ηάμε θαη ν ηέηαξηνο ζηε Γ  ́ηάμε 

 

ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζην έξγν αλαγλψξηζεο ιέμεσλ θαη φια ηα έξγα θσλνινγη-

θήο ελεκεξφηεηαο. Σν ηξίην ζηνηρείν πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί είλαη ε πςειέο 

ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα έξγα θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ δείρλεη ηελ αι-

ιειεπίδξαζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ δεμηνηήησλ θσλνινγηθήο 

ελεκεξφηεηαο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμή ηεο. ηαλ, σζηφζν, ππνινγίζηεθαλ 

νη δείθηεο ζπλάθεηαο ρσξηζηά γηα θάζε ειηθηαθή νκάδα εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο 

ηφζν φζν πξνο ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά έξγα θσλνινγηθήο ελεκε-

ξφηεηαο φζν θαη σο πξνο ηε ζρέζε ησλ δηαθνξεηηθψλ έξγσλ κε ηελ ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο ιέμεσλ. Σν απνηέιεζκα απηφ δείρλεη ηηο δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο α-

λάκεζα ζηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ιέμεσλ 

ζηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο θαη ησλ δχν αιιά θαη ζηα κεηαγελέζηεξα. 

.514** .390** .371** -.073 -.102 

8.  

αληηθ. 

θσλ. 

       .641** 

.090 

.395** 

.568** 

.597** 

.231** 

.260** 

.487** 

.518** 

.145 

.495** 

.201* 

-.483** 

-.037 

-.376** 

-.146 

9.  

αληηζ. 

ζπι. 

        .794** 

.717** 

.518** 

.559** 

.644** 

.248** 

.430** 

.569** 

-.663** 

-.316** 

-.409** 

-.528** 

10.  

αληηζ. 

θσλ. 

         .583** 

.328** 

.435** 

.255** 

-.558** 

-.218** 

-.260** 

-.226** 

11.  

αλαγ. 

ιέμ. 

          -.771** 

-.698** 

-.442** 

-.672** 

12.  

ρξφλ. 

αλάγ. 
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Γηα λα δηαπηζησζεί αλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο έξεπλαο γηα ηελ χπαξ-

με ηξηψλ παξαγφλησλ θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο επαιεζεχνληαη θαη ζηελ πα-

ξνχζα έξεπλα φια ηα έξγα θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ππνβιήζεθαλ ζε παξαγνληηθή αλάιπζε. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ παξαγφλησλ ρξε-

ζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο αλάιπζεο θχξησλ ζπληζησζψλ κε πιάγηα πεξηζηξνθή 

ησλ αμφλσλ. Σν δηάγξακκα παξαγφλησλ αλέδεημε ηξεηο παξάγνληεο. Οη ηδηνηηκέο 

ησλ ηξηψλ απηψλ παξαγφλησλ είλαη 5,518, 0,957 θαη 0,821. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο παξαγνληηθήο  αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3. ηνλ πξψην παξά-

γνληαη ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί αξρηθφ επίπεδν θσλνινγηθήο ελεκε-

ξφηεηαο ζεκαληηθή θφξηηζε έρνπλ ηα έξγα ζπιιαβηθήο θαη θσλεκηθήο θαηά-

ηκεζεο. ηνλ δεχηεξν παξάγνληα πνπ ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί επηγισζζηθφ 

επίπεδν ζεκαληηθή θφξηηζε έρνπλ  ηα  έξγα   δηάθξηζεο  ζπιιαβήο  θαη  θσλή-

καηνο  ηα  νπνία  φκσο   εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή θφξηηζε θαη ζηνλ ηξίην παξάγν-

ληα. Σέινο ζηνλ ηξίην παξάγνληα πνπ ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί κεηαγισζζηθφ 

επίπεδν ζεκαληηθή θφξηηζε έρνπλ ηα έξγα φηη ηα έξγα αληηζηξνθήο είραλ ζεκα-

ληηθή θφξηηζε ζην επηγισζζηθφ θαη φρη ζην κεηαγισζζηθφ επίπεδν.  
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Πέλαθαο 3 

Σξηπαξαγνληηθά δνκά ησλ Ϋξγσλ θσλνινγηθάο ελεκεξόηεηαο αλΪ ειηθέα 

Έ

ξγα 

Ώξρηθφ επίπεδν Βπηγισζζηθφ επίπε-

δν 

Μεηαγισζζηθφ επί-

πεδν 

 

χλνιν 

Ώ

΄ 

ΐ

΄ 

Γ

΄ 



χλνιν 

Ώ

΄ 

ΐ

΄ 

Γ

΄ 



χλνιν 

Ώ

΄ 

ΐ

΄ 

Γ

΄ 



πι. Κα-

ηάηκ. 

.

696 

.

689 

.

870 

.

717 

        

Φ

σλ. Κα-

ηάηκ. 

.

706 

.

842 

.

694 

        .

579 

Α

ηάθξ. 

πι. 

    .

699 

.

739 

.

844 

.

763 

.

584 

   

Α

ηάθξ. 

Φσλ. 

    .

636 

.

842 

.

837 

.

731 

.

613 

   

Ώ

παι. 

πι. 

   .

805 

    .

760 

.

866 

.

728 

 

Ώ

παι. 

Φσλ. 

        .

842 

.

808 

.

601 

.

799 

Ώ

ληηθ. 

πι. 

        .

776 

.

619 

.

606 

.

787 

Ώ

ληηθ. 

Φσλ. 

        .

823 

.

779 

.

618 

.

820 

Ώ

ληηζ. 

πι. 

     .

805 

  .

795 

 .

797 

.

699 

Ώ

ληηζ. 

Φσλ. 

     .

736 

  .

758 

 .

659 

.

612 
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Δ δεχηεξα ηάμε είρε αθξηβψο ηηο ίδηεο θνξηίζεηο έξγσλ ζηνπο ηξεηο παξά-

γνληεο ρσξίο, φκσο, ηα έξγα δηάθξηζεο λα έρνπλ θφξηηζε θαη ζην κεηαγισζζηθφ 

επίπεδν. ηελ ηξίηε ηάμε ζην αξρηθφ επίπεδν είραλ ζεκαληηθή θφξηηζε ηα έξγα 

ζπιιαβηθήο θαηάηκεζεο θαη απαινηθήο ζπιιαβήο, ζην επηγισζζηθφ επίπεδν ηα 

δχν έξγα δηάθξηζεο θαη ζην κεηαγισζζηθφ επίπεδν ην έξγν θσλεκηθήο θαηά-

ηκεζεο, ην έξγν απαινηθήο θσλήκαηνο θαη ηα έξγα αληηθαηάζηαζεο θαη αληη-

ζηξνθήο. Ώπηά ηα απνηειέζκαηα απνηέιεζαλ πεγή πξνβιεκαηηζκνχ γηα εκάο 

θαη ζα ζπδεηεζνχλ αλαιπηηθά ζηα ζπκπεξάζκαηα. 

ΏΝΏΛΤΒΕ ΠΏΛΕΝΑΡΟΜΔΔ 

Σν ηειεπηαίν εξψηεκα πνπ ε παξνχζα εξγαζία επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ήηαλ 

ε ζπκβνιή ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ζηελ ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο ιέμεσλ. Γηα λα απαληεζεί απηφ ην εξψηεκα πξαγκαηνπνηήζεθαλ 13 

αλαιχζεηο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ιέμεσλ σο ε-

μαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη ηελ ειηθία, ηνλ ρξφλν αλάγλσζεο, ηα έξγα θσλνινγηθήο 

ελεκεξφηεηαο θαη ηνπο παξάγνληεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο σο αλεμάξηεηεο κε-

ηαβιεηέο. Οη παξάγνληεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ πξφ-

ζζεζε ησλ επηδφζεσλ ζηα έξγα θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ είραλ θφξηηζε ζηνλ 

θάζε παξάγνληα. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4 κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο επίδξαζεο 

ηεο ειηθίαο θαη ηνπ ρξφλνπ αλάγλσζεο κφλν ηα έξγα ηεο θσλεκηθήο θαηάηκεζεο 

θαη ηεο δηάθξηζεο θσλήκαηνο δελ εμεγνχλ θαζφινπ απφ ηε δηαθχκαλζε ηεο ηθαλφ-

ηεηαο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ. Σα έξγα απαινηθήο ζπιιαβήο θαη θσλήκαηνο, ην έξγν 

αληηζηξνθήο θσλήκαηνο θαη ην κεηαγισζζηθφ επίπεδν είλαη νη θαιχηεξνη πξνβιε-

πηηθνί παξάγνληεο ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ. 

ηαλ νη αλαιχζεηο παιηλδξφκεζεο δηελεξγήζεθαλ ρσξηζηά γηα θάζε ειηθηαθή 

νκάδα βξέζεθε φηη γηα ηελ πξψηε ηάμε ηα έξγα θσλεκηθήο θαηάηκεζεο θαη αληη-

ζηξνθήο ζπιιαβήο θαη ην πξψην επίπεδν θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο δελ εμεγνχ-

ζαλ θαζφινπ απφ ηε δηαθχκαλζε ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ. Γηα ηα παη-

δηά απηήο ηεο ηάμεο θαιχηεξνη πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο είλαη ε απαινηθή ζπιια-

βήο θαη θσλήκαηνο, ε αληηζηξνθή θσλήκαηνο θαη ην κεηαγισζζηθφ επίπεδν. Ώληί-

ζεηα φια ηα έξγα θαη νη ηξεηο παξάγνληεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηα είραλ ζηαηηζηη-

θά ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ εμήγεζε ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψ-

ξηζεο ιέμεσλ γηα ηα παηδηά ηεο ΐ  ́ηάμεο. Οη ζεκαληηθφηεξνη πξνβιεπηηθνί παξάγν-

ληεο γηα απηή ηελ ειηθία ήηαλ ε θσλεκηθή θαηάηκεζε, ε απαινηθή ζπιιαβήο, ε α-

ληηθαηάζηαζε θσλήκαηνο, ε αληηζηξνθή θσλήκαηνο, ην αξρηθφ επίπεδν θσλνινγη-

θήο ελεκεξφηεηαο θαη ην κεηαγισζζηθφ επίπεδν. Σέινο, γηα ηελ Γ‘ ηάμε κφλν ε θσ-

λεκηθή θαηάηκεζε, ε δηάθξηζε θσλήκαηνο, ε αληηθαηάζηαζε ζπιιαβήο, ε αληη-

ζηξνθή ζπιιαβήο θαη ην αξρηθφ επίπεδν θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο είραλ ζηαηη-

ζηηθά ζεκαληηθέο ζπλεηζθνξέο ζηελ εμήγεζε ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ηθαλφηεηαο αλα-

γλψξηζεο ιέμεσλ. εκαληηθφηεξνη πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ήηαλ ε αληηζηξνθή 

ζπιιαβήο, ην αξρηθφ επίπεδν θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη ε θσλεκηθή θαηάηκε-

ζε. Ίζσο, νη ζηξαηεγηθέο πνπ απηά ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ιέ-

μεσλ λα κελ επεξεάδνληαη απφ ηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα.  
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Πέλαθαο 4 

ΏπνηειΫζκαηα 13 αλαιύζεσλ πνιιαπιάο παιηλδξόκεζεο κε ηελ επέδνζε 

ζην Ϋξγν αλαγλώξηζεο ιΫμεσλ σο εμαξηεκΫλε κεηαβιεηά 

 

ΐήκα ΐ SEB Beta R square 

change 

F change 

1. Διηθία .646 .045 .541 .293 210.552** 

2. Υξφλνο αλάγλσζεο -2.065 .102 -.686 .316 409.300** 

3α. πιιαβηθή Καηάηκεζε .953 .363 .093 .005 6.878* 

3β. Φσλεκηθή Καηάηκεζε .139 .147 .032 .001 0.893 

3γ. Αηάθξηζε πιιαβήο .586 .135 .146 .014 18.720** 

3δ. Αηάθξηζε Φσλήκαηνο .292 .154 .066 .003 3.606 

3ε. Ώπαινηθή πιιαβήο .817 .120 .199 .033 46.616** 

3ζη. Ώπαινηθή Φσλήκαηνο .874 .124 .217 .035 49.481** 

3δ. Ώληηθαηάζηαζε πιιαβήο .346 .135 .084 .005 6.526* 

3ε. Ώληηθαηάζηαζε Φσλήκαηνο .628 .133 .161 .017 22.441** 

3ζ. Ώληηζηξνθή πιιαβήο .625 .125 .212 .018 24.951** 

3η. Ώληηζηξνθή Φσλήκαηνο .590 .114 .201 .020 26.965** 

3ηα. Ώξρηθφ επίπεδν .204 .123 .059 .002 2,776 

3ηβ. Βπηγισζζηθφ επίπεδν .285 .080 .126 .009 12,567** 

3ηγ. Μεηαγισζζηθφ επίπεδν .232 .029 .311 .043 61.987** 

*p<.05,  **p<.01 

 

ΤΓΉΣΔΔ – ΤΜΠΒΡΆΜΏΣΏ 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηελ πνξεία αλάπηπμεο 

ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ζηηο ηξεηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιεί-

νπ, λα εμεηάζεη πψο ηεξαξρνχληαη ηα δηαθνξεηηθά έξγα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηε κέηξεζή ηεο, λα εξεπλήζεη ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ παξα-

γφλησλ ή επηπέδσλ θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λα 

κειεηήζεη ηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά έξγα θαη ηνπο πηζαλνχο πα-

ξάγνληεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηελ ηθαλφηε-

ηα αλαγλψξηζεο ιέμεσλ. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία 

καο δίλνπλ κηα αξθεηά θαιή πεξηγξαθή ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο θσλνιν-
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γηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην Πξψηε κέρξη ηελ Σξίηε ηάμε ηνπ Αεκνηηθνχ ζρνιεί-

νπ. 

Δ αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο κεηά απφ έλαλ ρξφλν θνίηε-

ζεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. Μεηά απφ έλα ρξφλν ζπ-

ζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα αλαιχ-

νπλ θαη λα ζπλζέηνπλ ηηο ιέμεηο φρη κφλν ζηηο ζπιιαβέο ηνπο αιιά θαη ζηα θσ-

λήκαηά ηνπο. Δ επίδξαζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο ε-

λεκεξφηεηαο είλαη εκθαλήο ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δ αλά-

πηπμε ηεο κεηαγισζζηθήο ηθαλφηεηαο ζηα παηδηά ηεο πξψηεο ηάμεο θαίλεηαη 

απφ ηελ επίδνζή ηνπο ζε φια ηα έξγα, επίδνζε πνπ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο με-

πεξλά ηελ επίδνζή ηνπο ζηα έξγα επηγισζζηθνχ επηπέδνπ. Σα απνηειέζκαηα 

απηά έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα αληίζηνηρα ησλ Παληειηάδνπ et al. (1998). ζα 

πξέπεη φκσο λα ηνληζηεί φηη ε δηθή ηνπο έξεπλα δηεξλεξγήζεθε ζηελ αξρή ηεο 

πξψηεο ηάμεο ελψ ζηελ παξνχζα έξεπλα ζην ηέινο.  

Ώλ θαη παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ζηα δηάθνξα έξ-

γα νη δηαθνξέο απηέο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δελ είλαη ζεκαληηθέο κε απνηέιε-

ζκα λα ππάξρνπλ νκάδεο έξγσλ κε παξφκνηα επίδνζε. Βθηφο απφ ηα έξγα θαηά-

ηκεζεο πνπ ήηαλ εχθνια γηα ηα παηδηά απηή ηεο ειηθίαο, ηα έξγα απαινηθήο ζπι-

ιαβήο ή θσλήκαηνο θαίλνληαη αξθεηά εχθνια γηα απηά ηα παηδηά ζε αληίζεζε κε 

ηα έξγα δηάθξηζεο, θπξίσο ηνπ θσλήκαηνο, πνπ είλαη πην δχζθνια. Σν δπζθνιφ-

ηεξν έξγν θαίλεηαη λα είλαη ην έξγν αληηζηξνθήο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ με-

θάζαξα φηη ν ρεηξηζκφο ησλ ζπιιαβψλ είλαη επθνιφηεξνο απφ ην ρεηξηζκφ ησλ 

θσλεκάησλ αλ θαη ε θσλεκηθή ελεκεξφηεηα αλαπηχζζεηαη ξαγδαία ζηε δηάξθεηα 

ηεο πξψηεο ηάμεο βνεζνχκελε θαη απφ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο. 

ηελ Αεπηέξα Αεκνηηθνχ θαίλεηαη λα ππάξρεη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο 

θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ρσξίο φκσο λα αιιάδεη ε θαηάηαμε ησλ επηκέξνπο 

έξγσλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξψηε ηάμε. Καζψο, σζηφζν, ε επίδνζε ησλ παηδηψλ 

ζηα έξγα θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απμάλεηαη νη δηάθνξεο πνπ παξαηεξνχληαη 

κεηαμχ ηνπο κεηψλνληαη θαη πνιιέο απφ απηέο εμαθαλίδνληαη. Βίλαη ζεκαληηθφ 

φηη ζην ηέινο ηεο ΐ΄ ηάμεο ε επίδνζε ησλ παηδηψλ δε θηάλεη ζε επίπεδα νξνθήο 

θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ζπλερίδεηαη 

θαη κεηά απφ απηή ηελ ηάμε. Βπίπεδα νξνθήο δελ παξαηεξνχληαη νχηε θαη ζηελ 

επίδνζε ησλ παηδηψλ ζηελ Γ΄ ηάμε απνηέιεζκα πνπ ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα 

ηνπ Κσηνχια (2004) πνπ κειέηεζε ηελ αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηε-

ηαο ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σν πιαίζην αλάπηπμεο ηεο θσ-

λνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ζε απηή ηελ ηάμε δε δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηε ΐ΄ ηά-

με. Χζηφζν, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ζηα δηάθνξα έξγα 

κεηψλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν θαη ζε θάπνηα έξγα ε επίδνζε ησλ παηδηψλ ηεο 

ΐ΄ θαη ηεο Γ  ́ηάμεο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά.  

πκπεξαζκαηηθά νη δεμηφηεηεο θαηάηκεζεο ησλ ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο, αλα-

γλψξηζεο ηεο νκνηθαηαιεμίαο θαη δηάθξηζεο ηεο νκνηφηεηαο ή ηεο δηαθνξάο ησλ 
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ιέμεσλ σο πξνο ηε ζπιιαβή θαη ην θψλεκα (αξρηθφ θαη ηειηθφ) είλαη νη πξψηεο 

πνπ αλαπηχζζνληαη. Δ ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζηε δηάξ-

θεηα ηεο πξψηεο ηάμεο θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αλάπηπμε 

ησλ κεηαγισζζηθψλ θπξίσο δεμηνηήησλ νη νπνίεο, φκσο, ζπλερίδνπλ λα αλα-

πηχζζνληαη θαη ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο. Δ ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ ζπιιαβψλ 

είλαη πην αλαπηπγκέλε απφ ηελ ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ θσλεκάησλ ε νπνία 

αλαπηχζζεηαη ηδηαίηεξα ζηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ηάμεο φπνπ ε δηδαζθαιία ησλ 

γξακκάησλ απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκν-

πνηείηαη. 

ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ε χπαξμε δηαθνξε-

ηηθψλ παξαγφλησλ θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σα απν-

ηειέζκαηα ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο έδεημαλ ηξεηο παξάγνληεο θσλνινγηθήο 

ελεκεξφηεηαο. Ο πξψηνο παξάγνληαο πνπ νλνκάζηεθε αξρηθφ επίπεδν θσλνιν-

γηθήο ελεκεξφηεηαο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα θαηάηκεζεο ησλ ιέμεσλ 

ζε ζπιιαβέο θαη θσλήκαηα θαη είλαη ζηαζεξφο γηα ηελ Ώ΄ θαη ηε ΐ΄ ηάμε, φρη 

φκσο θαη γηα ηε Γ΄. Οη αξθεηά πςειέο επηδφζεηο ζηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα 

πνπ παξαηεξνχληαη ζε απηή ηελ ηάμε κπνξεί λα επζχλνληαη γηα ηελ έληαμε ηεο 

ηθαλφηεηαο απαινηθήο ηεο ζπιιαβήο ζε απηφλ ηνλ παξάγνληαη θαη ηελ αθαίξε-

ζε ηεο θσλεκηθήο θαηάηκεζεο. 

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ νλνκάζηεθε επηγισζζηθφ επίπεδν ζπκπεξη-

ιάκβαλε φια ηα έξγα επηγισζζηθνχ επηπέδνπ ελψ γηα ηα παηδηά ηεο Ώ΄ ηάμεο 

ζεκαληηθή θφξηηζε ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα είραλ θαη ηα έξγα αληηζηξνθήο 

ζπιιαβψλ θαη θσλεκάησλ. Δ κφλε εμήγεζε πνπ κπνξέζακε λα δψζνπκε γηα 

απηή ηε δηαθνξνπνίεζε ήηαλ ε ηδηαίηεξα ρακειή επίδνζε ησλ παηδηψλ ηεο Ώ΄ 

ηάμεο ζηα έξγα αληηζηξνθήο αλ θαη ηα έξγα απηά ήηαλ ηα δπζθνιφηεξα γηα φιεο 

ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. Ο παξάγνληαο απηφο θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε κηα άδειε 

γλψζε ησλ θσλνινγηθψλ κνλάδσλ ησλ ιέμεσλ πνπ δελ απαηηεί ην ζπλεηδεηφ 

ρεηξηζκφ ηνπο θαη αλαπηχζζεηαη ήδε απφ ην λεπηαγσγείν ρσξίο λα παξαηεξείηαη 

ηδηαίηεξα ξαγδαία αλάπηπμε ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα κε ηελ έλαξμε θνίηεζεο 

ησλ παηδηψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν.  

ηνλ ηξίην παξάγνληα εληάζζνληαη φια ηα έξγα κεηαγισζζηθνχ επηπέδνπ 

γη‘ απηφ θαη νλνκάζηεθε αληίζηνηρα κε δηαθνξνπνηήζεηο γηα ηελ Ώ  ́ ηάμε φπνπ 

δελ εληάζζνληαη ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα ηα έξγα αληηζηξνθήο θαη γηα ηελ Γ  ́ηά-

με φπνπ δελ εληάζζεηαη ζε απηφ ηνλ παξάγνληα ε απαινηθή ζπιιαβήο αιιά ε-

ληάζζεηαη ε θσλεκηθή θαηάηκεζε. Ώλεμάξηεηα, φκσο, απφ απηέο ηηο δηαθνξν-

πνηήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο, φηαλ νη αλαιχ-

ζεηο αθνξνχζαλ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο νη ηξεηο παξάγνληαο εκθαλίζηεθαλ θάηη 

πνπ εληζρχεη ηελ χπαξμε απηψλ ησλ παξαγφλησλ θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε 

ησλ Muter θαη Dielthem (2001) γηα ηελ χπαξμε ηξηψλ παξαγφλησλ θσλνινγηθήο 

ελεκεξφηεηαο, νκνηνθαηαιεμίαο, άδειεο θαηάηκεζεο θαη έθδειεο θαηάηκεζεο. 

Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Ώτδίλε (2007). 
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Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έξρνληαη ζε αληίζεζε 

ηφζν κε ηα απνηειέζκαηα ησλ Aidinis θαη Nunes (2001) φζν θαη κε ηα απνηειέ-

ζκαηα ησλ Παληειηάδνπ et al., (1998) πνπ πξφηεηλαλ ηελ χπαξμε δχν παξαγφ-

λησλ θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ελφο ρεηξηζκνχ ησλ ζπιιαβψλ θαη ελφο ρεηξη-

ζκνχ ησλ θσλεκάησλ. Δ δηαθνξνπνίεζε ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηεί-

ραλ ζε απηέο ηηο έξεπλεο θαζψο θαη ησλ έξγσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κπνξεί 

λα ζπλέβαιαλ ζε απηή ηε δηαθνξνπνίεζε. Χζηφζν, ε χπαξμε ηξηψλ θαη φρη δχν 

παξαγφλησλ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ παξνχζα εξγαζία κπνξεί λα εμεγεί θαιχ-

ηεξα ηε δνκή ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαζψο δελ επηθεληξψλεηαη κφλν 

ζηε θσλνινγηθή κνλάδα αλάιπζεο αιιά θαη ζην είδνο ηεο γλψζεο πνπ απαηηεί-

ηαη γηα λα κπνξέζνπλ λα αληεπεμέιζνπλ ηα παηδηά ζηα δηαθνξεηηθά έξγα. 

Δ νκαδνπνίεζε ησλ έξγσλ θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαίλεηαη θαη απφ 

ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ. Ώλ θαη ππήξραλ δηαθνξέο ζηηο ζπζρεηίζεηο 

αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα απηφ πνπ γεληθά 

δηαπηζηψλεηαη είλαη νη πςειέο ζπζρεηίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηα έξ-

γα πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην παξάγνληα. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαζψο ηα παηδηά 

κεγαιψλνπλ θαη αλαπηχζζνπλ ηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα θάπνηεο απφ ηηο ζπ-

ζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα έξγα κεηψλνληαη ή θαη εμαθαλίδνληαη. Ώπηφ δείρλεη φηη ε 

δνκή ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο αιιάδεη θαζψο αλαπηχζζεηαη θαζψο θαη 

ηε ζεκαληηθφηεηα δηαθνξεηηθψλ δεμηνηήησλ θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ζηα 

δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμεο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα ζπζρεηη-

ζηνχλ ηφζν κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ θαη ηεο αλα-

γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο γεληθφηεξα φζν θαη κε ηηο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά γηα ηελ αλάγλσζε ιέμεσλ θαη θεηκέλσλ, ζηηο νπνίεο 

κπνξεί λα κε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

Ώπηφ θαίλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ πνιιαπιήο πα-

ιηλδξφκεζεο φπνπ ζεκαληηθφηεξνο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο θαίλεηαη λα είλαη 

ν ρξφλνο αλάγλσζε λα θαη ηα πεξηζζφηεξα έξγα θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο έ-

ρνπλ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηε εμήγεζε ηεο δηαθχκαλζεο ζην έξγν αλαγλψξη-

ζεο ιέμεσλ, ε νπνία φκσο κεηψλεηαη ζεκαληηθά ζηα παηδηά ηεο ηξίηεο ηάμεο πνπ 

ίζσο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ νπηηθή ζηξαηεγηθή ή ρξεηάδνληαη πνιχ 

ιηγφηεξεο θσλνινγηθέο πιεξνθνξίεο γηα λα αλαγλσξίζνπλ ηηο ιέμεηο. Χζηφζν, 

ην κεηαγισζζηθφ επίπεδν θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο εμεγεί κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ δείρλνληαο ηε κεγάιε 

ζεκαζία πνπ έρεη απηή ε γλψζε ζηελ αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίεο παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθν-

ξίεο γηα ηελ πνξεία αλάπηπμεο ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ηε δνκή ηεο, ηηο 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο επηκέξνπο δεμηφηεηεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαζψο θαη ηε 

ζρέζε ηεο κε ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ιέμεσλ. Βίλαη απαξαίηεην, σζηφζν, 

λα ππάξμνπλ παξφκνηεο έξεπλεο πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη παηδηά κεγαιχ-

ηεξσλ ηάμεσλ έηζη ψζηε λα επηβεβαησζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξ-

γαζίαο θαη λα νινθιεξσζεί ε εηθφλα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο ελεκε-
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ξφηεηαο. Αηαρξνληθέο έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα, ηελ 

αλάγλσζε αιιά θαη ηε γξαθή απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία είλαη επίζεο ζεκαληη-

θέο ψζηε λα δηεπθξηληζηεί πιήξσο ε πνξεία αλάπηπμεο απηψλ ησλ δεμηνηήησλ. 

Σέινο, κία ιεπηνκεξήο κειέηε ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ κε ά-

κεζε θαηαγξαθή ησλ εκπεηξηψλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο πνπ έρεη ην παηδί απφ ην 

ζπίηη θαη νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη απνιχ-

ησο αλαγθαία έηζη ψζηε λα εμεγεζνχλ πην απνηειεζκαηηθά νη αηνκηθέο δηαθν-

ξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη ηεο 

ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ θαη λα δηακνξθσζνχλ νη θαηάιιειεο δηδαθηη-

θέο παξεκβάζεηο γηα ηε κείσζε απηψλ ησλ δηαθνξψλ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε επηβεβαηψλνληαο ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηε θσλνινγηθή ελεκε-

ξφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ ε νπνία είλαη η-

δηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο αιιά θαη 

ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ. Δ δηεπθξίληζε ηεο δνκήο ηεο θσλνινγηθήο ελε-

κεξφηεηαο αιιά θαη ηεο πνξείαο αλάπηπμήο ηεο παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθν-

ξίεο ηφζν γηα ηελ επηθέληξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο 

θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο φζν θαη γηα ηε βνήζεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηα 

παηδηά πνπ κέλνπλ πίζσ ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ κε θίλδπλν λα 

κελ κπνξέζνπλ λα θαηαθηήζνπλ επαξθψο ηελ ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ γξα-

πηνχ ιφγνπ. 
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ΠΒΡΊΛΔΦΔ 

Με ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξνχκε λα κειεηήζνπκε ηηο ζρνιηθέο εθδξνκέο 

(είδε, κεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα, ζπρλφηεηα, απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ) 

θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. Κα-

ηαζθεπάζηεθε θαη ρνξεγήζεθε εξσηεκαηνιφγην ζε 109 ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη (π-

πφ)δηεπζπληέο/ -ηξηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηηο πφ-

ιεηο ηεο Ρφδνπ θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε φηη 

νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ζεσξνχλ φηη ε ζρνιηθή εθδξνκή κπνξεί λα απνηε-

ιέζεη κία απφ ηηο πην πνιχηηκεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (67,9%).  

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Ο ξφινο ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθνο θαη απαηηεηη-

θφο αληηθαηνπηξίδνληαο ηηο παηδαγσγηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο 

θαη άιιεο αλαθαηαηάμεηο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη Παγθνζκίσο. ηελ ειιελη-

θή πξαγκαηηθφηεηα, ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα επηθεληξψλεηαη ζηε 

ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ/ -ηξηψλ, παξαβιέπνληαο ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο, εζηθήο, θνηλσληθήο, λνεηηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο, θαζψο 

θαη ηελ ηζρπξή ζρνιηθή αιιειεπίδξαζή ηεο, κε ηε ζρνιηθή επίδνζε (Ππξγησηά-

θεο, 2000 απφ Μπισλάθνπ-Κεθέ, 2006: 32-33), ελψ, πνιιέο πεηξακαηηθέο έ-

ξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε επηηπρία θαη ε πξφνδνο ηνπ/ ηεο καζεηή/ -ηξηαο ε-

μαξηάηαη κεηαμχ παξαγφλησλ, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ/ ηεο θαηάζηαζεο (Ώξα-

βαλήο, 1979: 38).  

Σν ζρνιείν δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξνζαξκνγή, ηελ θνηλσ-

ληθνπνίεζε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε ηνπ αηφκνπ. Δ αλάπηπμε ηεο δπλα-

ηφηεηαο αιιειεπίδξαζεο κε απνηειεζκαηηθνχο θαη θνηλσληθά απνδεθηνχο ηξφ-

πνπο ζεσξείηαη απαξαίηεηε. Ο Howard Gardner (1983, 1993) νλφκαζε απηή ηε 

δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο «δηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε». Δ αλάπηπμε ηεο βν-

εζά ηνπο/ ηηο καζεηέο/ -ηξηεο λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ξπζκίδνπλ ηα ζπλαη-
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ζζήκαηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Σν ζρνιείν, ινηπφλ, νθείιεη λα κεηαδψζεη 

αθαδεκατθέο γλψζεηο, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ νη γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο αιιά 

θαη λα ηνπο/ ηηο θαηαζηήζεη ηθαλνχο/ -έο λα θαηαλννχλ θαη λα εθηηκνχλ ην εγψ 

ηνπο, λα δηαζέηνπλ δειαδή, απηνγλσζία θαη απηνεθηίκεζε, λα εξγάδνληαη ζε 

ζπλεξγαηηθέο νκάδεο, λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα θαη λα επηθνηλσλνχλ απνηειε-

ζκαηηθά ψζηε λα δηακνξθψλνπλ θηιηθέο ζρέζεηο, ηθαλφηεηεο αιιειεπίδξαζεο 

θαη θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο (Μπακπάιεο, 2006: 89). ην ζρνιηθφ ζχζηεκα 

αλαπηχζζνληαη δπλακηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ππνζπζηεκάησλ. ιεο νη δπλα-

κηθέο αιιειεπηδξαζηηθέο απηέο ζρέζεηο κεηαμχ ζπκκαζεηψλ/ -ηξηψλ, εθπαηδεπ-

ηηθψλ-καζεηψλ/ -ηξηψλ δεκηνπξγνχλ κηα πνιππαξακεηξηθή ςπρνινγηθή θαη θνη-

λσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη επεξεάδνληαη απφ πνιινχο θαη ζχλζεηνπο παξάγν-

ληεο, φπσο ε πξνζσπηθφηεηα θαη ην έξγν ηνπ/ ηεο εθπαηδεπηηθνχ, ε πξνζσπηθφ-

ηεηα ησλ καζεηψλ, ε απηνεηθφλα ηνπο, ε αληίιεςή ηνπο γηα ηνλ/ ηελ άιινλ/ -ε, 

αιιά θαη αμίεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο ηνπο θηι.. 

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ινηπφλ, ζα πξέπεη λα θνηηνχλ ζε έλα ζρνιείν 

χαρούμενο, ήρεμο, ασφαλές, έλα ζρνιείν ζην νπνίν ζα ραίξνληαη λα θνηηνχλ, έλα 

ζρνιείν πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηα ηαιέληα θαη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο, ηελ θξηηηθή ζθέςε, έλα ζρνιείν πνπ δίλεη ρξφλν γηα αλαζην-

ραζκφ, πνπ δείρλεη θαηαλφεζε θαη αγάπε γηα φια ηα παηδηά, αλεμάξηεηα απφ 

ηελ επίδνζή ηνπο ζηα καζήκαηα, έλα ζρνιείν εξγαζηήξη ηεο δσήο θαη ηεο ρα-

ξάο. 

 

2.  ΥΟΛΕΚΒ ΒΚΑΡΟΜΒ 

2.1  ΈΝΝΟΕΏ ΚΏΕ ΒΕΑΔ ΥΟΛΕΚΧΝ ΒΚΑΡΟΜΧΝ 

Οη ζρνιηθέο εθδξνκέο απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ ζρνιηθψλ εθδε-

ιψζεσλ αθνχ ε νξγάλσζε θαη ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο απνηειεί ζεκαληηθφ κέ-

ξνο ηεο ζρνιηθήο δσήο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (εθπαηδεπηηθνί, καζε-

ηέο/ -ηξηεο, γνλείο). Οη ζρνιηθέο εθδξνκέο δηαθξίλνληαη ζε ζρνιηθνχο πεξίπα-

ηνπο θαη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο. Οη ζρνιηθνί πεξίπαηνη γίλνληαη κέζα ζην δη-

δαθηηθφ σξάξην ελψ νη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο κπνξεί λα είλαη κνλνήκεξεο ή 

πνιπήκεξεο αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ/ -ηξηψλ θαη ηελ ηζρχνπζα λν-

κνζεζία. Βηδηθφηεξα, ζε κηα πην ιεπηνκεξή πξνζέγγηζε, νη ζρνιηθέο εθδξνκέο 

δηαθξίλνληαη ζε πνηθίια είδε, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παη-

δείαο, ζε πεξηπάηνπο, εκεξήζηεο θαη πνιπήκεξεο: 

 ρνιηθνί πεξίπαηνη 

 Δκεξήζηεο θαη πνιπήκεξεο εθδξνκέο 

 Αηδαθηηθέο επηζθέςεηο 

 Βθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο- δξαζηεξηφηεηεο 

 Βπίζθεςε ζηε ΐνπιή 

 Βπξσπατθά πξνγξάκκαηα 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
231 

 Πξνγξάκκαηα ΓΓ Νέαο Γεληάο, ΐνπιή ησλ Βθήβσλ  

 

2.2   ΚΟΠΟΕ ΣΧΝ ΥΟΛΕΚΧΝ ΒΚΑΡΟΜΧΝ  

Οη ζθνπνί ησλ ζρνιηθψλ εθδξνκψλ είλαη θπξίσο ε επίηεπμε ελφο ή πεξηζ-

ζφηεξσλ κνξθσηηθψλ απνηειεζκάησλ, βίσκα ηεο θχζεο θαη αλαςπρή. Οη ζθν-

πνί κπνξεί λα είλαη θπξίσο επηζηεκνληθνί, κνξθσηηθνί, ςπρν-θνηλσληθνί, θπζη-

νιαηξηθνί-πεξηβαιινληηθνί, ςπραγσγηθνί θαη δεκηνπξγηθνί. Πην αλαιπηηθά  νη 

ζθνπνί είλαη (Αξνχγθαο, 2006: 2-3): 

 Βπηζηεκνληθνί.  

 Μνξθσηηθνί.  

 Φπρν-θνηλσληθνί.  

 Φπζηνιαηξηθνί- Πεξηβαιινληηθνί.  

 Φπραγσγηθνί.  

 Αεκηνπξγηθνί.  

2.3  ΣΥΟΕ ΣΧΝ ΥΟΛΕΚΝ ΒΚΑΡΟΜΝ  

Κχξηνο ζηφρνο ησλ εθδξνκψλ είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε, ε ςπραγσγία αιιά 

θαη ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ/ -ηξηψλ.  Οη ζηφρνη ησλ ζρνιηθψλ εθδξνκψλ α-

πνηεινχληαη απφ ηε ζπζηεκαηηθή πξνεηνηκαζία θαη επηδίσμε γηα ηελ επίηεπμε 

εηδηθψλ απαηηήζεσλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ ζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη κα-

ζεηέο/ -ηξηεο σο ειάρηζηε πξνυπφζεζε επηηπρίαο ησλ ζρνιηθψλ εθδξνκψλ θαη 

πνπ ε επηινγή ηνπο ζπλδέεηαη ζηελά θαη ζηαζεξά κε ηε ζπγθεθξηκέλε, θάζε θν-

ξά, εθδξνκή θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ επηδηψθεη (Αξνχγθαο, 2006: 3).  

 Ώζθάιεηα καζεηψλ/ξηψλ.  

 Καιιηέξγεηα εθδξνκηθήο αγσγήο. 

 εβαζκφο επηζθεπηφκελσλ ρψξσλ.  

 Ώπφπεηξα πξνζνκνίσζεο ησλ θαλφλσλ ηεο θνηλσλίαο. 

 Καηάθηεζε κνπζεηαθήο αγσγήο. 

  

2.4 ΜΒΕΟΝΒΚΣΔΜΏΣΏ ΚΏΕ ΠΛΒΟΝΒΚΣΔΜΏΣΏ ΣΧΝ ΥΟΛΕΚΧΝ 

ΒΚΑΡΟΜΧΝ  

2.4.1 ΜΒΕΟΝΒΚΣΔΜΏΣΏ  

     Δ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ εθδξνκψλ έρεη θαη ηηο «θαθέο» πιεπ-

ξέο ηεο ζηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αιιά θαη ζηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο 

ηφπνπο πνπ επηζθέπηνληαη. ια απηά νδεγνχλ ζηελ αληίιεςε θαη ηε δηαπίζησ-

ζε αθφκα θαη ηεο ακθηζβήηεζεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο. Παξαθάησ αλαθέ-

ξνληαη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα επηθέξεη κία εθδξνκή (Κνιηζί-

δαο, 1988: 155-160, The House of Commons, 2005: 9). 

 Δ θζνξνπνηφο πξνεηνηκαζία. 
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 Δ αλεμέιεγθηε ζπκπεξηθνξά 

 Δ αλαζηάησζε ησλ ακνηβαίσλ ζρέζεσλ. 

 Σα δεηήκαηα αζθάιεηαο 

 Δ απψιεηα ρξφλνπ 

 Σν θφζηνο 

 

2.4.2  ΠΛΒΟΝΒΚΣΉΜΏΣΏ ΠΡΏΓΜΏΣΟΠΟΊΔΔ ΣΧΝ ΥΟΛΕΚΝ 

ΒΚΑΡΟΜΝ 

 Δ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ εθδξνκψλ κπνξεί λα έρεη φρη κφλν αξ-

λεηηθά απνηειέζκαηα αιιά θαη ζεκαληηθά νθέιε ζηνπο/ ζηηο ίδηνπο/ -εο ηνπο/ 

ηηο ζπκκεηέρνληεο, αιιά θαη, ζηνπο/ ζηηο θαηνίθνπο θαη ηνπο ηφπνπο πνπ επη-

ζθέπηνληαη. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα παξνπ-

ζηάζνπλ νη ζρνιηθέο εθδξνκέο (Bellson, 2010, Bellson, 2010 & How, 2008: 1, 

Γεσξγίνπ, 2000: 72, Αξνχγθαο, 2006: 6-7, Devan, 2012: 1, Κακπνπξίδεο, 2002: 

77, Κνιηζίδαο, 1988: 153-155, Kulas, 2011, Μπαδνγηαλλάθηο, 1994 απφ Αξνχ-

γθαο, 2006: 6, NEEFUSA: 1-2 απφ Archie, 2003, How, 2008: 1, Hudson, 2009, 

Φξάγθνο, 1983, Φξέηξε, 1970 Υνιη, 1998 απφ Αξνχγθαο, 2006: 6).   

Ώιιαγή απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα- Φπραγσγία- Καηάθηεζε ςπρηθήο ηζνξ-

ξνπίαο  

 Ώλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο  

 Τπνθίλεζεο κάζεζεο. 

 Μνξθσηηθή θαιιηέξγεηα. 

 Ώλάπηπμε ελδηαθεξφλησλ.  

 Έκπλεπζε γηα κάζεζε ζηελ ηάμε 

 Έιεγρνο πάλσ ζηε κάζεζε. 

 Βπαθή κε ηε θχζε- Πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε 

 Ώλάπηπμε ηθαλφηεηαο αληηκεηψπηζεο ξίζθνπ 

 Βπθαηξία άζιεζεο  

 Ώλάπηπμε ζπλεξγαηηθφηεηαο 

 Ώλάπηπμε εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ  

 χλδεζε κε θνηλφηεηα  

 Ώλάπηπμε πλεχκαηνο εζεινληηθήο πξνζθνξάο 

 πκβνιή ζηελ ηνπξηζηηθή- νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

 Κνηλσληθά νθέιε 

3.ΈΡΒΤΝΏ 

3.1 ΚΟΠ ΣΔ ΒΡΓΏΊΏ 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηρεηξήζεθε λα δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηεο νξγά-

λσζεο θαη πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζρνιηθψλ εθδξνκψλ (πεξίπαηνη, εκεξήζηεο ή 

πνιπήκεξεο), πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, θαζψο θαη ε ζπκ-
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βνιή ηνπο ζηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. 

3.2 ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ ΒΡΒΤΝΏ 

ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, ην 

νπνίν ζα απνηειέζεη ην εξγαιείν ζπιινγήο πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ ηεο. Σα ε-

ξσηεκαηνιφγηα ζρεδηάζηεθαλ θαη δηαλεκήζεθαλ, απφ ηελ ίδηα ηελ εξεπλήηξηα 

κε ζηφρν λα ππάξμεη κεγαιχηεξε αληαπφθξηζε, ζε 109 εθπαηδεπηηθνχο Πξσην-

βάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ζε Ρφδν θαη Θεζζαινλίθε θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπο είλαη νξγαλσκέλν ζε δπν κέξε (Αεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη 

απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ζρνιηθψλ εθ-

δξνκψλ). Σν εξσηεκαηνιφγην αξρίδεη κε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο έξεπλαο 

θαη παξέρεη δηεπθξηληζηηθέο πιεξνθνξίεο γη‘ απηήλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. ηφ-

ρνο είλαη νη εξσηήζεηο λα αθνινπζνχλ κηα απνηειεζκαηηθή θαη ινγηθή ζεηξά 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα απφ 10-15 ιεπηά γηα ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ. Πέληε βαζκψλ θιίκαθεο Λίθεξη ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εξσ-

ηεκαηνιφγην ζαλ κέζν κέηξεζεο, κε ηηο απαληήζεηο λα πνηθίινπλ απφ θαζφινπ 

(=1) βαζκφ ζπκθσλίαο έσο κέγηζην/ πάξα πνιχ (=5) βαζκφ ζπκθσλίαο θαζψο, 

θαη, αξίζκεζε ησλ επηινγψλ απφ ην πην ζεκαληηθφ έσο ην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ. 

3.3 ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΣΟΤ ΑΒΕΓΜΏΣΟ 

Σν δείγκα, σο πξνο ην θχιν, απνηειείηαη απφ 74 γπλαίθεο (67,9%) θαη απφ 

35 άληξεο (35,1%). Δ ειηθία ηνπο θπκαίλεηαη απφ 23 έσο 60 θαη άλσ έηε θαη εξ-

γάδνληαη σο εθπαηδεπηηθνί ην ιηγφηεξν 1 ρξφλν. Ώπφ ηνπο 109 εθπαηδεπηηθνχο, 

νη 21 ηνπιάρηζηνλ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζπνπδψλ θαη ηξεηο έρνπλ δηδα-

θηνξηθφ δίπισκα. 

 

4. ΠΏΡΟΤΕΏΔ ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΧΝ 

4.1 ΚΟΠΕΜΟΣΔΣΏ ΥΟΛΕΚΧΝ ΒΚΑΡΟΜΧΝ 

4.1.1  ΏΝΏΓΚΏΕΟΣΔΣΏ ΠΡΏΓΜΏΣΟΠΟΕΔΔ ΣΧΝ ΥΟΛΕΚΧΝ ΒΚ-

ΑΡΟΜΧΝ.  

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 1 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εξψηεζε: «Θεσξείηε αλα-

γθαία ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ εθδξνκψλ», δηαπηζηψλνπκε φηη ε πιεη-

νςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (93,6%) ζεσξνχλ φηη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρνιη-

θψλ εθδξνκψλ είλαη αλαγθαία, 25,7% ζεσξνχλ φηη είλαη αξθεηά αλαγθαία, 

32,1% πνιχ θαη 35,8% πάξα πνιχ, ελψ, κφλν ην 7,3% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ 

ζπκθσλεί κε ηελ αλαγθαηφηεηα. 
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Πέλαθαο 1: Ώλαγθαηφηεηα ζρνιηθψλ εθδξνκψλ  

 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

(%) 

Ώζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

(%) 

Καζόινπ 1 0,9 0,9 

Λέγν  6 5,5 6,4 

ΏξθεηΪ 28 25,7 32,1 

Πνιύ 35 32,1 64,2 

ΠΪξα πνιύ  39 35,8 100,0 

ύλνιν 109 100,0  - 

 

4.1.2 ΤΥΝΟΣΔΣΏ ΠΡΏΓΜΏΣΟΠΟΕΔΔ ΔΜΒΡΔΕΧΝ ΚΏΕ ΠΟΛΤ-

ΔΜΒΡΧΝ ΒΚΑΡΟΜΧΝ  

 

Παξαηεξψληαο πξνζεθηηθά ηνλ πίλαθα 2, πνπ αλαθέξεηαη «ζηε ζπρλφηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εκεξήζησλ εθδξνκψλ ζε έλα ζρνιηθφ έηνο», δηαπηζηψλεηαη 

φηη κία κε δχν (1-2) θνξέο ην ρξφλν πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πνζνζηφ 38,5% πέ-

ληε κε έμη (5-6) θνξέο ζε πνζνζηφ 34,9, ηξεηο κε ηέζζεξηο (3-4) θνξέο 18,3, απφ 

επηά (7) θνξέο θαη πάλσ ζε πνζνζηφ 5,5 ελψ, θακία ζε πνζνζηφ 2,8.  

πσο παξαηεξείηαη απφ ηνλ πίλαθα 3, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηε ζπρλφηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο πνιπήκεξσλ εθδξνκψλ, παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο εθπαηδεπ-

ηηθνχο ηνπ δείγκαηνο (76,1%) ππνζηεξίδεη φηη πξαγκαηνπνηνχληαη πνιπήκεξεο 

εθδξνκέο κία κε δχν (1-2) θνξέο ζε έλα ζρνιηθφ έηνο, ηξεηο κε ηέζζεξηο (3-4) 

θνξέο ην 11% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνηέ ην 10,1%, πέληε κε έμη (5-6) θνξέο ην 

2,8%, θαη, απφ επηά (7) θνξέο θαη πάλσ θαλείο/ θακία ησλ εξσηεζέλησλ.  
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Πέλαθαο 2: πρλφηεηα εκεξήζησλ εθδξνκψλ 

 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

(%) 

Ώζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

(%) 

ΠνηΫ 3 2,8 2,8 

1-2 θνξΫο 42 38,5 41,3 

3-4 θνξΫο 20 18,3 59,6 

5-6 θνξΫο 38 34,9 94,5 

Ώπό 7 θνξΫο θαη πΪ-

λσ 

6 5,5 100,0 

ύλνιν 109 100,0  - 

 

Πέλαθαο 3: πρλφηεηα πνιπήκεξσλ εθδξνκψλ   

 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

(%) 

Ώζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

(%) 

ΜΫζε 

Σηκά 

ΠνηΫ 11 10,1 10,1 1-2 

θνξΫο 
1-2 θνξΫο 83 76,1 86,2 

3-4 θνξΫο 12 11,0 97,2 

5-6 θνξΫο 3 2,8 100,0 

Ώπό 7 θνξΫο θαη πΪ-

λσ 

0 0 100,0 

ύλνιν 109 100,0  - 

 

4.1.3  ΥΡΟΕ ΒΠΊΚΒΦΔ ΏΝΆ ΒΕΑΕΚΣΔΣΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΟΌ 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4, πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ρψξνπο επίζθεςεο αλά 

εηδηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, παξαηεξείηαη ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζε ρψξνπο 

κνπζεηαθνχο- εθζεζηαθνχο, αζιεηηθνχο, ζε ρψξνπο πνπ πινπνηνχληαη εθπαηδεπ-

ηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζε ρψξνπο κε ηζηνξηθά θηίξηα- ζξεζθεπηηθά κλεκεία θαη 

ζην ζέαηξν θαη θηλεκαηνγξάθν, εηδηθά απφ εθπαηδεπηηθνχο Θεσξεηηθήο, Θεηη-

θήο θαη Σερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο.  
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Πέλαθαο 4: Υψξνη επίζθεςεο εθδξνκψλ αλά εηδηθφηεηα εθπαηδεπηηθνχ 

 

   Καηεπζύλζεηο εηδηθνηάησλ  
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Ώζιεηηθνέ 

ρώξνη  

πρλφηεηα 0 11 21 10 0 3 0 0 

Πνζνζηφ (%) 0,0 10,1 19,3 9,2 0,0 2,6 0,0 0,0 

Ώζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 
0,0 10,1 29,4 38,6 38,6 41,2 41,2 41,2 

ΐηβιηνζάθε  

πρλφηεηα 0 5 9 5 0 1  1 0 

Πνζνζηφ (%) 0,0 4,6 8,3 4,6 0,0 0,9 0,9 0,0 

Ώζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 
0,0 4,6 12,9 17,5 17,5 18,4 19,3 19,3 

ΘΫαηξν- Κη-

λεκαηνγξΪθνο 

πρλφηεηα 3 12 29 14 4  6 1 2 

Πνζνζηφ (%) 2,6 11,0 26,6 12,8 3,7 5,5 0,9 1,8 

Ώζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 
2,6 13,6 40,2 53 56,7 62,2 63,1 64,9 

Θεκαηηθό 

πΪξθν 

πρλφηεηα 4 4 14 12 0 4 1 0 

Πνζνζηφ (%) 3,7 3,7 12,8 11,0 0,0 3,7 0,9 0,0 

Ώζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 
3,7 7,4 20,2 31,2 31,2 34,9 35,8 35.8 

Μνπζεηαθνέ – 

Βθζεζηαθνέ 

ρώξνη  

πρλφηεηα 4 14 33 16 4 6 2 1 

Πνζνζηφ (%) 3,7 12,8 30,3 14,7 3,7 5,5 1,8 0,9 

Ώζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 
3,7 16,5 46,8 61,5 65,2 70,7 72,5 73,4 

ΜνπζηθΫο εθ-

δειώζεηο 

πρλφηεηα 1 2 10 7 0 3 0 0 

Πνζνζηφ (%) 0,9 1,8 9,2 6,4 0,0 2,6 0,0 0,0 

Ώζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 
0,9 2,7 11,9 18,3 18,3 20,9 20,9 20,9 
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4.2 ΟΡΓΆΝΧΔ- ΑΕΏΥΒΊΡΕΔ ΥΟΛΕΚΝ ΒΚΑΡΟΜΝ 

4.2.1. ΑΕΏΡΚΒΕΏ ΟΡΓΏΝΧΔ ΜΕΏ ΔΜΒΡΔΕΏ ΚΏΕ ΜΕΏ ΠΟΛΤ-

ΔΜΒΡΔ ΒΚΑΡΟΜΔ ΏΝΏ ΦΤΛΟ 

πσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 5, πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο  δηα-

δηθαζίαο ηεο πξνεηνηκαζίαο- νξγάλσζεο κηαο εκεξήζηαο εθδξνκήο αλά θχιν, νη 

γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο αθηεξψλνπλ ιηγφηεξν απφ έλα (1) κήλα ζε 

πνζνζηφ (51,4%), θαζψο παξφκνηα ιεηηνπξγεί θαη ε πιεηνςεθία ησλ αληξψλ 

(23,9%) 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 6 πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζία ηεο 

πξνεηνηκαζίαο- νξγάλσζεο κηαο πνιπήκεξεο εθδξνκήο δηαξθεί αλά θχιν, ε δηάξ-

θεηα νξγάλσζεο θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ πνιπήκεξσλ εθδξνκψλ είλαη έλα κε 

ηξεηο (1-3) κήλεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ησλ δχν θχισλ, γπλαίθεο ζε πν-

ζνζηφ 41,3 θαη άληξεο ζε πνζνζηφ 18,3.   

Υώξνη όπνπ 

πινπνηνύληαη 

εθπαηδεπηηθΫο 

δξαζηεξηόηε-

ηεο 

πρλφηεηα 2 7 23 14 2 2 0 1 

Πνζνζηφ (%) 1,8 6,4 21,1 12,8 1,8 1,8 0,0 0,9 

Ώζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 
1,8 3,6 24,7 37,5 39,3 41,1 41,1 42 

Υώξνη όπνπ 

πινπνηνύληαη 

ζπλΫδξηα- ε-

κεξέδεο ελε-

κεξώζεηο 

πρλφηεηα 0 0 5 2 0 0 0 0 

Πνζνζηφ (%) 0,0 0,0 4,6 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ώζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 
0,0 0,0 4,6 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

ΕζηνξηθΪ θηέ-

ξηα- Θξεζθεπ-

ηηθΪ κλεκεέα 

πρλφηεηα 2 9 28 11 3 6 2 2 

Πνζνζηφ (%) 1,8 8,3 25,7 10,1 2,6 5,5 1,8 1,8 

Ώζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 
1,8 10,1 35,8 45,9 48,5 54 55,8 57,6 

ΒκπνξηθΫο- 

επηρεηξεζηα-

θΫο εγθαηα-

ζηΪζεηο 

πρλφηεηα 1 9 11 4 1 2 1 1 

Πνζνζηφ (%) 0,9 8,3 10,1 3,7 0,9 1,8 0,9 0,9 

Ώζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 
0,9 9,2 19,3 23 23,9 25,7 26,6 27,5 

Άιιν 

πρλφηεηα 0 2 0 0 0 0 0 0 

Πνζνζηφ (%) 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ώζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 
0,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
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Πέλαθαο 5: Αηάξθεηα νξγάλσζεο κηαο εκεξήζηαο εθδξνκήο αλά θχιν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πέλαθαο 6: Αηάξθεηα νξγάλσζεο κηαο πνιπήκεξεο εθδξνκήο αλά θχιν  

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

(%) 

Ώζξνηζηηθό  

Πνζνζηό (%) 
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Ά
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Γ
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Ά
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α
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Ληγόηεξν από 1 κάλα  56 26 51,4 23,9 51,4 23,9 

1-3 κάλεο 14 9 12,8 8,3 64,2 32,1 

4-6 κάλεο 1 0 0,9 0,0 65,1 32,1 

6-9 κάλεο 1 0 0,9 0,0 66,0 32,1 

9-12 κάλεο 0 0 0,0 0,0 66,0 32,1 

Πεξηζζόηεξν από 12 

κάλεο 
0 0 0,0 0,0 66,0 32,1 

ύλνιν 74 35 66 32,2   

ύλνιν 109 100,0 100,0 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

(%) 

Ώζξνηζηηθό 

Πνζνζηό (%) 
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Ληγόηεξν από 1 

κάλα  
13 7 11,9 6,4 11,9 6,42 

1-3 κάλεο 45 20 41,3 18,3 53,2 24,8 

4-6 κάλεο 10 5 9,2 4,6 62,4 29,3 

6-9 κάλεο 0 0 0,0 0,0 62,4 29,3 

9-12 κάλεο 0 0 0,0 0,0 62,4 29,3 

Πεξηζζόηεξν από 

12 κάλεο 
0 0 0,0 0,0 62,4 29,3 
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4.2.2 ΠΡΟΧΠΕΚΔ ΒΜΠΛΟΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΟΤ ΣΔΝ ΟΡΓΏΝΧΔ 

ΒΚΑΡΟΜΧΝ  ΏΝΏ ΦΤΛΟ  

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 7 πνπ αλαθέξεηαη  ζηνλ αξηζκφ εθδξνκψλ πνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί εκπιέθνληαη πξνζσπηθά αλά θχιν, νη εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ δχν 

θχισλ εκπιέθνληαη πξνζσπηθά ζηελ νξγάλσζε ηεο εθδξνκήο θπξίσο θακία έσο 

δχν θνξέο κέζα ζε έλα ζρνιηθφ έηνο. Μία κε δχν (1-2) θνξέο εκπιέθεηαη ην 

25,7% ησλ γπλαηθψλ θαη ην 12, 8% ησλ αληξψλ, ελψ ην 21,1% ησλ γπλαηθψλ 

δελ εκπιέθεηαη ζε θακία, φπσο θαη ην 7,3% ησλ αληξψλ. 

 

Πέλαθαο 7: Ώξηζκφο εθδξνκψλ πνπ εκπιέθνληαη εθπαηδεπηηθνί αλά θχιν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ύλνιν 68 32 62,4 29,3 62,4 29,3 

ΏλαπΪληεηεο 9 8,3 100,0  

ύλνιν 109 100,0 100,0 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

(%) 

Ώζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

(%) 

 

Γ
π

λ
α

έθ
α

 

Ά
λ
η
ξ

α
ο 

 

Γ
π

λ
α

έθ
α

 

Ά
λ
η
ξ

α
ο 

Γ
π

λ
α

έθ
α

 

Ά
λ
η
ξ

α
ο 

Κακέα 23 8 21,1 7,3 21,1 7,3 

1 κε 2  28 14 25,7 12,8 46,8 20,1 

3 κε 5 10 2 9,2 1,8 56 21,9 

6 κε 9 8 3 7,3 2,8 63,3 24,7 

10 θαη πεξηζζόηεξεο 1 3 0,9 2,8 64,2 27,5 

ύλνιν 70 30 64,2 27,5 91,7 

ΏλαπΪληεηεο 9 8,3 100,0 

ύλνιν 109 100,0 100,0 
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4.2.3  ΠΔΓΒ ΠΛΔΡΟΦΟΡΔΔ ΓΕΏ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΕΜΟ ΣΔ ΔΜΒ-

ΡΔΕΏ/ ΠΟΛΤΔΜΒΡΔ ΒΚΑΡΟΜΔ ΏΝΏ ΦΤΛΟ 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 8 πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πεγέο πνπ πιεξνθνξνχληαη 

ζρεηηθά κε ην πξννξηζκφ ηεο εθδξνκήο αλά θχιν, νη γπλαίθεο θαη νη άληξεο 

πξνηηκνχλ θπξίσο ελεκέξσζε απφ ην δηαδίθηπν, απφ ζηφκα ζε ζηφκα θαη επί-

ζθεςε ζην παξειζφλ. ε κηθξφηεξα αιιά αξθεηά κεγάια πνζνζηά είλαη θαη νη 

εθπαηδεπηηθέο δεκνζηεχζεηο, ν Οδεγφο γηα εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο απφ πεξη-

θεξεηαθνχο θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ, ε δηαθήκηζε ζε εθπαηδεπηηθέο εθδφζεηο θαη 

νη εθπαηδεπηηθέο δεκνζηεχζεηο θπξίσο  γηα ηηο γπλαίθεο. Δ ελεκέξσζε απφ ζρε-

ηηθέο εθζέζεηο, απφ δηαθεκίζεηο απφ ηα Μ.Μ.Β. θαη απφ ην ηαρπδξνκείν Κπκαί-

λνληαη ζηα ίδηα πεξίπνπ ρακειά πνζνζηά.  

Πέλαθαο 8 : Πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ πξννξηζκφ ηεο εκεξήζηαο/ πνιπήκε-

ξεο εθδξνκήο αλά θχιν 

  πρλόηεηα Πνζνζηό (%) Ώζξνηζηηθό Πν-

ζνζηό (%) 
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Βπέζθεςε ζην παξειζόλ 55 24 12,3 5,4 12,3 5,4 

Ώπό ζηόκα ζε ζηόκα  42 18 9,3 4,0 21,6 9,4 

Αηαδέθηπν  52 25 11,7 5,6 33,3 15,1 

Αηαθάκηζε από ην ηαρπδξνκεέν 2 2 0,4 0,4 33,7 15,5 

ε εθπαηδεπηηθΫο δεκνζηεύζεηο  21 6 4,7 1,3 38,4 16,9 

Αηαθάκηζε ζε εθπαηδεπηηθΫο εθ-

δόζεηο 
15 2 3,7 0,4 42,1 17,3 

Αηαθάκηζεηο από ηα Μ.Μ.Β. 5 2 1,1 0,4 43,3 17,7 

Ώπό ζρεηηθΫο εθζΫζεηο 11 5 2,5 1,1 45,7 18,9 

Οδεγόο γηα εθπαηδεπηηθΫο επη-

ζθΫςεηο από πεξηθεξεηαθνύο θν-

ξεέο ηνπ ηνπξηζκνύ 

29 9 6,5 2,0  52,2 20,9 

Βγρεηξέδην δηδαθηηθό/ εθπαηδεπ-

ηηθνύ 
13 5 3 1,1 55,2 21,2 

Άιιν 73 32 16,3 7,1 71,4 28,4 
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4.2.4 ΠΔΓΒ ΠΛΔΡΟΦΟΡΔΔ ΓΕΏ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΕΜΟ ΣΔ ΔΜΒ-

ΡΔΕΏ/ ΠΟΛΤΔΜΒΡΔ ΒΚΑΡΟΜΔ ΏΝΏ ΔΛΕΚΕΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕ-

ΚΟΤ 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 9, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο αλά 

ειηθία,  νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ην δηαδίθηπν, ηελ απφ 

ζηφκα ζε ζηφκα ελεκέξσζε (θπξίσο νη εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο ζαξάληα κε πελή-

ληα ελλέα (40-59) εηψλ), θαη κε βάζε θάπνηα επίζθεςε ζην παξειζφλ, εηδηθά 

απφ εθπαηδεπηηθνχο πελήληα κε πελήληα ελλέα (50-59) εηψλ, θαη ζε κηθξφηεξν 

πνζνζηφ νδεγφ γηα εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο απφ πεξηθεξεηαθνχο θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη δη-

δαθηηθφ εγρεηξίδην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ εθπαηδεπηηθνχο ειηθίαο ζαξάληα κε πελήληα 

ελλέα (40-59) εηψλ. 

Πέλαθαο 9: Πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ πξννξηζκφ ηεο εκεξήζηαο/ πνιπήκε-

ξεο εθδξνκήο αλά ειηθία  

ύλνιν 318 130   100,0 

ύλνιν 448 100,0  

  πρλόηεηα  

  20-29 30-39 40-49 50-59 60 θαη 

Ϊλσ 

Βπέζθεςε ζην παξει-

ζόλ 

πρλφηεηα 10 13 22 34 1 

Πνζνζηφ (%) 9,2 12 20,2 31,2 0,9 

Ώζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 
9,2 21,2 41,4 72,6 73,5 

Ώπό ζηόκα ζε ζηόκα  

πρλφηεηα 6 4 18 17 0 

Πνζνζηφ (%) 5,5 3,7 16,5 15,6 0,0 

Ώζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 
5,5 9,2 25,7 41,3 41,3 

Αηαδέθηπν  

πρλφηεηα 4 19 26 22 2 

Πνζνζηφ (%) 3,7 17,4 23,9 20,2 1,8 

Ώζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 
3,7 21,1 45 65,2 67 

Αηαθάκηζε από ην ηα-

ρπδξνκεέν 

πρλφηεηα 0 0 2 2 0 

Πνζνζηφ (%) 0,0 0,0 1,8 1,8 0,0 
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Ώζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 
0,0 0,0 1,8 3,6 3,6 

ε εθπαηδεπηηθΫο δε-

κνζηεύζεηο  

πρλφηεηα 3 7 7 10 0 

Πνζνζηφ (%) 2,8 6,4 6,4 9,2 0,0 

Ώζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 
2,8 9,2 15,6 24,8 24,8 

Αηαθάκηζε ζε εθπαη-

δεπηηθΫο εθδόζεηο 

πρλφηεηα 4 3 8 2 0 

Πνζνζηφ (%) 3,7 2,8 7,3 1,8 0,0 

Ώζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 
3,7     

Αηαθεκέζεηο από ηα 

Μ.Μ.Β. 

πρλφηεηα 0 1 2 3 0 

Πνζνζηφ (%) 0,0 0,9 1,8 2,8 0,0 

Ώζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 
0,0 0,9 2,7 5,5 5,5 

Ώπό ζρεηηθΫο εθζΫζεηο 

πρλφηεηα 3 3 4 5 0 

Πνζνζηφ (%) 2,8 2,8 3,7 4,9 0,0 

Ώζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 
2,8 5,6 9,3 14,2 14,2 

Οδεγόο γηα εθπαηδεπ-

ηηθΫο επηζθΫςεηο από 

πεξηθεξεηαθνύο θνξεέο 

ηνπ ηνπξηζκνύ 

πρλφηεηα 2 9 12 13 1 

Πνζνζηφ (%) 1,8 8,3 11,0 12,0 0,9 

Ώζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 
1,8 10,1 21,1 33,1 34 

Βγρεηξέδην δηδαθηηθό/ 

εθπαηδεπηηθνύ 

πρλφηεηα 3 1 7 6 0 

Πνζνζηφ (%) 2,8 0,9 6,4 5,5 0,0 

Ώζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 
2,8 3,7 10,1 15,6 15,6 

Άιιν 

πρλφηεηα 0 0 0 1 0 

Πνζνζηφ (%) 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 

Ώζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 
0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 
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4.3  ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΕΚΣΔΣΏ ΣΧΝ ΥΟΛΕΚΝ ΒΚΑΡΟΜΝ 

4.3.1 ΏΝΣΏΠΚΡΕΔ ΏΡΥΕΚΝ ΣΥΧΝ  

πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 10 ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ, νη ζηφρνη ηεο ζρνιηθήο εθδξνκήο αληαπνθξίλνληαη αξθεηά 

(65,1%), ιίγν ζε πνζνζηφ 15,6%, πνιχ ζε πνζνζηφ 12%, πάξα πνιχ  ζε πνζν-

ζηφ 4,7%, θαη 2,6% θαζφινπ.  

Πέλαθαο 10: Ώληαπφθξηζε αξρηθψλ ζηφρσλ 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

(%) 

Ώζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

(%) 

Καζόινπ 3 2,6 2,6 

Λέγν  17 15,6 18,2 

ΏξθεηΪ 71 65,1 83,3 

Πνιύ 13 12 95,3 

ΠΪξα πνιύ  5 4,7 100,0 

ύλνιν 109 100,0  - 

 

4.3.2 ΥΈΔ ΠΟΕΣΔΣΏ- ΒΚΑΡΟΜΉ 

πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 11, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε 

ζρέζε ηεο εθδξνκήο κε ηελ πνηφηεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο είλαη θαιή έσο πνιχ 

θαιή. 

Πέλαθαο 11: ρέζε πνηφηεηαο- εθδξνκήο  

 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

(%) 

Ώζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

(%) 

Πνιύ θαθά 4 3,7 3,7 

Καθά 3 2,8 6,5 

Καιά 78 71,5 78 

Πνιύ θαιά 23 21 100,0 

ύλνιν 109 100,0  - 
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4.3.3 ΏΕΘΉΜΏΣΏ ΜΏΘΔΣΝ   

πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ην πίλαθα 12 ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ, νη καζεηέο/ -ηξηεο ληψζνπλ θπξίσο επραξίζηεζε (23,6%) θαη ραξά  

(30%) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ εθδξνκψλ θαη ιηγφηεξν αίζζεκα δεκη-

νπξγηθφηεηαο (5,5%), αηζηνδνμία (4,5%), αίζζεκα ζπιινγηθφηεηαο (3,6%), εξε-

κία (1,8%) θαη ζε πνζνζηφ 0,9% άγρνο, απνγνήηεπζε θαη νξγή. 

 

Πέλαθαο 12: Ώηζζήκαηα ησλ καζεηψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  πρλόηεηα Πνζνζηό (%) Ώζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

(%) 

Άγρνο 1 0,9 0,9 

Ώέζζεκα δεκηνπξγηθόηεηαο 6 5,5 6,4 

Ώέζζεκα ζπιινγηθόηεηαο 4 3,6 10 

Ώηζηνδνμέα 5 4,5 14,5 

Ώπνγνάηεπζε 1 0,9 15,4 

ΏζθΪιεηα 0 0 15,4 

Βπραξέζηεζε 26 23,6 39 

Δξεκέα 2 1,8 40,8 

Κνύξαζε 0 0 40,8 

ΜνλαμηΪ  0 0 40,8 

Οξγά  1 0,9 41,7 

Πέεζε  0 0 41,7 

Πιάμε 0 0 41,7 

ΥαξΪ  33 30,0 71,7 

ύλνιν 78 - -  

ΏλαπΪληεηεο 31 28,3 100,0 

ύλνιν 109 100,0  
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4.3.4 ΏΠΟΦΒΕ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ ΥΒΣΕΚΏ ΜΒ ΣΔΝ ΥΟΛΕΚΔ ΒΚ-

ΑΡΟΜΔ 

πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ην πίλαθα 13 ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε ηε πξφηαζε «Δ ζρνιηθή εθδξνκή κπνξεί 

λα απνηειέζεη κία απφ ηηο πην πνιχηηκεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» 

(67,9%) θαη πνιχ ιηγφηεξν κε ηηο πξνηάζεηο «Ώλεζπρψ γηα ηελ πεηζαξρία ησλ 

καζεηψλ/ -ηξηψλ ζηηο ζρνιηθέο εθδξνκέο» (17,4%), «Βχρνκαη λα είρα ηε δπλα-

ηφηεηα α θάλσ πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο εθδξνκέο» (10%) θαη, «Ο θφβνο εάλ θάηη 

πάεη ζηξαβά λα κε κνπ επηηξαπεί μαλά ε νξγάλσζε ζρνιηθήο εθδξνκήο» 

(4,7%).  

 

Πέλαθαο 13: Ώπφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ζρνιηθέο εθδξνκέο 

 

  πρλόηεηα Πνζνζηό (%) Ώζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

(%) 

Δ ζρνιηθά εθδξνκά κπνξεέ λα απνηειΫζεη κέα 
από ηηο πην πνιύηηκεο εθπαηδεπηηθΫο δξαζηεξηό-
ηεηεο. 

74 67,9 67,9 

Βύρνκαη λα εέρα ηε δπλαηόηεηα λα θΪλσ 

πεξηζζόηεξεο ζρνιηθΫο εθδξνκΫο. 

11 10 77,9 

Ώλεζπρώ γηα ηελ πεηζαξρέα ησλ καζεηώλ/ -

ηξηώλ ζηηο ζρνιηθΫο εθδξνκΫο. 

19 17,4 95,3 

Ο θόβνο εΪλ θΪηη πΪεη ζηξαβΪ λα κε κνπ 

επηηξαπεέ μαλΪ ε νξγΪλσζε ζρνιηθάο εθ-

δξνκάο. 

5 4,7 100,0 

ύλνιν 109 100,0  - 

 

5. ΤΜΠΒΡΆΜΏΣΏ 

Οη ζρνιηθέο εθδξνκέο είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηνπο καζεηέο/ -ηξηεο 

γηαηί ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βξεζνχλ εθηφο ηάμεο, ζε ηφπνπο έληνλεο 

κνξθσηηθήο αμίαο, καδί κε ζπκκαζεηέο/ξηεο ηνπο θαη λα ςπραγσγεζνχλ ελψ 

ηαπηφρξνλα καζαίλνπλ αλαπηχζζνληαο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, θνηλσληθνπνη-

νχληαη θαη απνθηνχλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ. Δ 

πινπνίεζε ηνπο ζεσξείηαη αλαγθαία θαη απφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

(93,6%) ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζεσξψληαο φηη απνηειεί κία απφ ηηο 

πην πνιχηηκεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη φηη ππάξρεη ζχλδεζε ησλ 

ζρνιηθψλ εθδξνκψλ κε ηελ πνηφηεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο. ΐέβαηα, νη εθδξνκέο, 
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αθελφο ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιά εθ ησλ πξνηέξσλ νξγαλσκέλεο, θαη αθε-

ηέξνπ λα πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φινπο/ -εο ηνπο καζεηέο/ -ηξηεο λα ζπκ-

κεηέρνπλ αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δπλαηφηεηα.  

πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ν ρξφλνο πνπ αθη-

εξψλνπλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία κηαο εθδξνκήο πνηθίιεη αλάινγα κε ην είδνο ηεο. 

Γηα ηελ εκεξήζηα ε δηάξθεηα είλαη ζπλήζσο ιηγφηεξν απφ έλα κήλα θαη γηα ηελ 

πνιπήκεξε έλαο κε ηξεηο κήλεο θπξίσο. Γεληθά, 20,2% ησλ αληξψλ θαη 4,3% 

ησλ γπλαηθψλ έρεη εκπιαθεί πξνζσπηθά έζησ κία θνξά κέζα ζε έλα ζρνιηθφ 

έηνο, ελψ, 7,3% ησλ αληξψλ θαη 21,1% ησλ γπλαηθψλ δελ έρεη εκπιαθεί θακία 

θνξά.  

Βπίζεο, νη καζεηέο/ -ηξηεο, αξρηθά, ζα πξέπεη λα έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηελ 

αμία ηνπ ηφπνπ, γηα ηελ θάζε δπλαηή πιεξνθνξία θαη εκπεηξία πνπ ζα κπνξνχλ 

λα αληιήζνπλ απφ ηελ εθδξνκή ψζηε λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη/ -εο. Εδαληθή ζα 

ήηαλ θαη ε νξγάλσζε ηεο εθδξνκήο κε θχιιν εξγαζίαο, κέζα απφ ηηο δξαζηε-

ξηφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζα αλαδεηθλχνληαη νη πξνηηκήζεηο, ε θξίζε θαη νη απφςεηο 

ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ.  

Δ ζρνιηθή εθδξνκή πξνζθέξεη, επίζεο, κηα παχζε απφ ηε κνλνηνλία θαη 

ηελ θνχξαζε ησλ καζεηψλ/ -ηξηψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ην άγρνο θαη ην «θνξηί-

ν» φιεο ηεο ζρνιηθήο δσήο, ζπλδπάδνληαο ηε κνξθσηηθή αμία ηνπο. πσο πα-

ξαηεξείηαη απφ ην εξεπλεηηθφ κέξνο, νη καζεηέο/ξηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζρν-

ιηθψλ εθδξνκψλ ληψζνπλ θπξίσο επραξίζηεζε, ραξά θαη αίζζεκα δεκηνπξγηθφ-

ηεηαο θαη ζπιινγηθφηεηαο. Πέξα ινηπφλ, απφ ηε ςπραγσγία, ν ζεζκφο απηφο 

ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηφπνπο θαη κέξε κε ηζηνξηθή θαη αξραην-

ινγηθή ζεκαζία, θαη λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηε παηξίδα ηνπο θαη ηνλ θφζκν γε-

ληθφηεξα. Οη ρψξνη πνπ πξνηηκνχλ λα επηζθέπηνληαη ζπλήζσο, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, είλαη νη κνπζεηαθνί-εθζεζηαθνί ρψξνη, ην 

ζέαηξν θαη ν θηλεκαηνγξάθνο, ηα ηζηνξηθά θηίξηα θαη ζξεζθεπηηθά κλεκεία, νη 

κνπζηθέο εθδειψζεηο θ.ά.. Βπηπιένλ, ε ζρνιηθή εθδξνκή πξνζθέξεη ηε δπλαηφ-

ηεηα επίζθεςεο καθξηλψλ ηφπσλ ζηνπο αζζελέζηεξνπο νηθνλνκηθά καζεηέο, 

πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα ην θάλνπλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Ώθφκε, δίλεηαη ε 

επθαηξία δεκηνπξγίαο ελφο βαζχ θαη εηιηθξηλνχο ζπλαηζζεκαηηθνχ θαη αλζξψπη-

λνπ δεζκνχ αλάκεζα ζηνπο/ ζηηο καζεηέο/ -ηξηεο θαη ηνπο/ ηηο εθπαηδεπηηθνχο 

(Κνιηζίδαο, 1988: 142).  

Αηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, φηη ε ςπρνπαηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή αμία ηεο 

ζρνιηθήο εθδξνκήο είλαη ελίνηε ηζνδχλακε κε ηελ αμία ηεο εθπαηδεπηηθήο ψξαο. 

Οη καζεηέο/ -ηξηεο κπνξνχλ λα κάζνπλ θαη έμσ απφ ην ζρνιείν, κε ηελ παξάι-

ιειε θαζνδήγεζε ηνπ/ ηεο εθπαηδεπηηθνχ, λα θαιιηεξγήζνπλ λέεο ςπρν-

πλεπκαηηθέο δπλαηφηεηεο θαη λα θαιχςνπλ εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Αξνχγθαο, 

2006: 8). 

Βχθνια δηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, φηη κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ, ν/ 

ε καζεηήο/ -ηξηα θαιιηεξγείηαη πλεπκαηηθά θαη ςπρηθά, νμχλεηαη ε θξίζε ηνπ/ 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
247 

ηεο, επαηζζεηνπνηείηαη θαη πξνβιεκαηίδεηαη. Παξάιιεια, πξνσζείηαη ε κάζεζε 

ζε δηαθνξεηηθά πεδία, εκπινπηίδνληαο ηηο γλψζεηο ηνπ ζηελ ηζηνξία, ζηελ πα-

ξάδνζε, ζηε ζξεζθεία, ζηα ήζε θαη ζηα έζηκα θιπ.. Έηζη, εληζρχεηαη ν ζεβα-

ζκφο ηνπ/ηεο απέλαληη ζηνλ πνιηηηζκφ, αιιά θαη ε εζηθή ηνπ δηαπαηδαγψγεζε 

θαη ζπγρξφλσο, ε επαθή κε ηελ Σέρλε δηακνξθψλεη ην παηδί ζε πνιιά επίπεδα. 

Βμαζθεί θαη αλαπηχζζεη ηα λνεηηθά, ςπρηθά θαη εζηθά ζηνηρεία ηνπ, απμάλεη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ, ηξέθεη ηε θαληαζία ηνπ θαη ηνπ δίλεη κηα δηαθνξεηηθή ά-

πνςε, έλα ελαιιαθηηθφ πξίζκα ζέαζεο ησλ πξαγκάησλ θαη ηνπ θφζκνπ (Αξνχ-

γθαο, 2006: 8). 
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλήζακε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

Σκεκάησλ Έληαμεο (Σ.Β.), γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε λνεηηθή 

αλεπάξθεηα (λ.α) ζην γεληθφ ζρνιείν θαη εηδηθφηεξα ην πξφγξακκα πνπ πινπνη-

είηαη ζην Σ.Β θαη ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη απηφ ην πξφγξακκα ζηε βειηίσζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ζην καζεζηαθφ πξφγξακκα ηεο ηάμεο, ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ 

κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ζρνιηθή δσή. Δ εξεπλεηηθή 

καο ππφζεζε ήηαλ a) φηη ην πξφγξακκα ζην Σ.Β πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο ζηελ 

ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε λ.α ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο ηάμεο, δίρσο φκσο νη καζεηέο/ηξηεο κε λ.α. λα είλαη 

ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θαη β) ε θπζηθή παξνπζία ζην 

θνηλφ ζρνιείν δελ ηνπο/ηηο βνεζά ζηελ ζχλαςε θηιηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπκ-

καζεηέο/ηξηέο ηνπο. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλάο καο γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ησλ παηδηψλ κε λ.α. ζην ηκήκα έληαμεο, ζε ζρέζε κε ηελ αληηκε-

ηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη επξχηεξα ηνπο ζηφρνπο ηεο έληαμεο, δείρλνπλ φηη 

νη φιεο πξνζπάζεηεο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε γλψζεηο θαη θνηλσληθέο δεμηφ-

ηεηεο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πιαίζην θνίηεζεο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζε. Οη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη νη θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο κε λ.α. 

κέζα ζηε ζρνιηθή νκάδα δελ απνηεινχλ ζηφρνπο ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη ην 

καζεζηαθφ πξφγξακκα ζηνρεχεη ζην λα βειηηψζεη ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ δηδά-

ζθνληαο κηα χιε πνπ είλαη καθξηά απφ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπο. 

 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: λνεηηθή αλεπάξθεηα, ηκήκα έληαμεο, πξφγξακκα ζπνπδψλ, 

θνηλσληθή έληαμε 

 

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Οη καζεηέο κε λνεηηθή αλεπάξθεηα (λ.α.) απνηεινχλ κηα εηεξνγελή νκάδα 

κε θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζε φ,ηη αθνξά ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηηο καζε-

ζηαθέο ηθαλφηεηεο. Σν πην ζεκαληηθφ ίζσο απφ απηά είλαη φηη έρνπλ κηα βαζηθή 

δπζθνιία ζηηο πεξηνρέο ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο, σο απφξξνηα ηεο λνεηηθήο 

αλεπάξθεηαο, ζε ζχγθξηζε κε καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο. Δ δπζθνιία απηή, ε 
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νπνία εθδειψλεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο, βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα βαζηθά αίηηα 

ησλ ζεκαληηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηελ κάζεζε. Ώθφκε παξαηεξείηαη δπζρέξεηα 

ησλ παηδηψλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη ζπλεπψο λα 

εληαρζνχλ ζε απηά. Οη αδπλακίεο απηέο, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ρακειή απην-

εθηίκεζε θαη αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Δ βαζηθή ηνπο έθθξαζε ιακ-

βάλεη ρψξα θαηά ηελ είζνδν ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε φπνπ ηα παηδηά κε 

λνεηηθή αλεπάξθεηα αθφκε θαη ήπηαο κνξθήο ζπληζηνχλ κηα δηαθξηηή νκάδα κε 

δπζθνιίεο πνπ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ απηέο ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπ-

ζθνιίεο (Tzouriadou, Barbas, Vouyoukas, & Anagnostopoulou, 2013).  

Δ πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ κε λνεηηθά πξνβιήκαηα ζην γεληθφ ζρνιείν 

ηαμηλνκείηαη ζην επίπεδν ηεο ήπηαο λνεηηθήο αλεπάξθεηαο. Δ δηάθξηζε απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο βαζίδεηαη θπξίσο ζηε ρξήζε ςπρνκεηξηθψλ θξηηεξίσλ λνεκν-

ζχλεο, ηα νπνία ζήκεξα δέρνληαη θξηηηθή απφ πνιινχο, θπξίσο ιφγσ ηεο αξλε-

ηηθήο θνηλσληθήο θφξηηζεο πνπ θέξεη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο λνεηηθήο αλεπάξ-

θεηαο. Ώλεμάξηεηα, φκσο, απφ ηηο δηρνγλσκίεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ δείθηε λνε-

κνζχλεο, ε ζπζρέηηζή ηνπ κε ηα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη πνιχ πςειή 

θαη θαίλεηαη φηη κπνξεί λα πξνβιέςεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ηθαλφηεηα κά-

ζεζεο θαη ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ (Thomas, 1996:37). Δ γλσζηηθή ηθαλφηε-

ηα, φπσο απνηππψλεηαη ζηα αληίζηνηρα ςπρνκεηξηθά θξηηήξηα, θαίλεηαη φηη εί-

λαη θαη ν πην ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ κε λ.α. απφ απηέο άιισλ καζεηψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο καζεηέο κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαη θπξίσο ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθν-

ιίεο.  

Οη δπζθνιίεο ζηελ ήπηα λνεηηθή αλεπάξθεηα επεξεάδνπλ φιεο ηηο πεξηνρέο 

ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο θξίζεο ηνπ παηδηνχ (Oliver, 1996:34). Βπίζεο παξνπζηάδνληαη 

πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ θαη κεζφδσλ επεμεξγαζίαο. Σα ραξα-

θηεξηζηηθά απηά δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα αληίζηνηρα ησλ καζεηψλ κε καζεζη-

αθέο δπζθνιίεο, θαζψο νη ηειεπηαίνη αλαπηχζζνπλ ηηο γεληθέο γλσζηηθέο ηθαλφ-

ηεηεο ζην αλακελφκελν γηα ηελ ειηθία ηνπο επίπεδν θαη εθδειψλνπλ αδπλακίεο 

ζε ζηξαηεγηθέο ζε εηδηθέο πεξηνρέο ηεο κάζεζεο. Γηα ηε δηάθξηζε ησλ δπζθν-

ιηψλ ησλ παηδηψλ κε λ.α. απφ ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο έρνπλ αλαπηπρζεί ςπρνκεηξηθά θξηηήξηα, ηα νπνία κπνξεί λα δψζνπλ 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο γλσζηηθέο θαη καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο. πλεπψο 

ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο καζεηψλ πνπ έρνπλ δπζθνιίεο 

ζηε κάζεζε κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, κε ζθνπφ ηελ πην απνηειε-

ζκαηηθή ππνζηήξημε ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη ηελ νπζηαζηηθφηεξε έληαμε ησλ 

παηδηψλ κε λ.α. 

Βθηφο απφ ην επίπεδν ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ, έλαο άιινο παξάγνληαο, 

πνπ θαίλεηαη φηη επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ 

αλζξψπσλ κε λ.α., είλαη ε ειιηπήο εκπινθή ζε δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο εζσ-

ηεξηθψλ θηλήηξσλ. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ηα γλσζηηθά ειιείκκαηα θαη ε έιιεηςε 
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εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξφζβαζε ζηηο ίδηεο ηηο 

λνεηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ αηφκνπ ψζηε λα ηηο αμηνπνηεί απνηειεζκαηηθά ζηελ 

πξφζιεςε θαη επεμεξγαζία ησλ εξεζηζκάησλ, θαη ηελ επίιπζε θαζεκεξηλψλ 

πξνβιεκάησλ (Haywood, 2006). Σν καζεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ γεληθνχ ζρνιεί-

νπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, σζηφζν 

ζηελ πξαγκαηηθή δσή απηή ε ηθαλφηεηα δελ είλαη απηφλνκε αιιά επεξεάδεηαη 

απφ ηα θίλεηξα, ην ζπλαίζζεκα θαη ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο. Σα θίλεηξα αθν-

ξνχλ ζε ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο θαζψο δηεγείξνπλ, θαηεπζχλνπλ θαη δηαηεξνχλ 

κηα ζπκπεξηθνξά πξνο έλα ζηφρν (Κσζηαξίδνπ-Βπθιείδε, 1997). Ο Kuhl (1992) 

παξνπζίαζε έλα κνληέιν ιήςεο απνθάζεσλ θαηά ην νπνίν ηνλίδεη ηελ ηζρπξή 

αιιειεμάξηεζε γλψζεο, θηλήηξσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. χκθσλα κε απηφ ην 

κνληέιν νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θαηαλφεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαπαξηζηνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σα θίλεηξα θαζνξί-

δνπλ ηνπο ζηφρνπο ζε ζρέζε κε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα κηαο απφθαζεο 

θαη ην ζπλαίζζεκα θαζνξίδεη ην λφεκα πνπ δίλεη ην άηνκν ζηε ιήςε κηαο απφ-

θαζεο. ηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο δελ είλαη νξαηά απφ ην ίδην ην ά-

ηνκν πνπ πξέπεη λα ιάβεη ηελ απφθαζε, ε ιήςε απφθαζεο αθήλεηαη ζε άιινπο 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, απηνί μέξνπλ απφ πξηλ ηα απνηειέζκαηα. Έηζη ην άηνκν 

καζαίλεη λα εμαξηάηαη απφ άιινπο, γηα απηφ θαη ην θαηλφκελν απηφ αλαθέξεηαη 

σο καζεκέλε αλεκπφξηα (Abramson, Seligman & Teasdale, 1978). Οη βαζηθνί 

ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο κε λ.α. έρνπλ πεξηνξηζκέλα θίλεηξα, είλαη νη 

γλσζηηθέο ηνπο αλεπάξθεηεο, ε έθζεζή ηνπο ζε επαλαιακβαλφκελεο απνηπρίεο, ε 

ρξφληα απνδνθηκαζία απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ε α-

λάπηπμε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, πνπ επεξεάδνπλ ζηε ζπλέρεηα αξλεηηθά 

θαη ηα θίλεηξα κάζεζεο (ΐνπγηνχθαο, 2008:28). Ώπφ ηελ άιιε ηα άηνκα πνπ 

ζεσξνχλ φηη ηα απνηειέζκαηα κηαο απφθαζεο δελ απνηεινχλ ηπραίνπο θαη εμσ-

ηεξηθνχο παξάγνληεο (εζσηεξηθεπκέλε πεπνίζεζε φηη νη ίδηνη απνηεινχλ παξά-

γνληα ειέγρνπ ηεο έθβαζεο κηαο απφθαζεο) ή εμαξηψληαη απφ αηζζήκαηα πνπ 

ηξέθεη ην άηνκν γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ (απην-απνηειεζκαηηθφηεηα), ελεξγνπνη-

νχληαη θαη νξίδνπλ ηα ίδηα ην πιαίζην δξάζεο. Καηά ηνλ Vygotsky έλα θπζηθφ 

ειάηησκα δεκηνπξγεί θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο ζην παηδί, αιιά απηφ πνπ δεκη-

νπξγεί ην πξνθίι ηνπ εηδηθνχ αηφκνπ είλαη νη δεπηεξνγελείο θνηλσληθνί θαη ςπ-

ρνινγηθνί πεξηνξηζκνί. «Δ αλψηεξε ιεηηνπξγία δελ ράλεηαη, αιιά ππνθαζίζηα-

ηαη απφ κηα ρακειφηεξε, εμειηθηηθά πην αξρατθή ιεηηνπξγία πνπ έρεη κηθξφηεξν 

έιεγρν θαη πξνθαιεί απνθιίλνπζεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο θαη γλψζεο» (Σδνπ-

ξηάδνπ, 1995:24). ε αληηδηαζηνιή κε ηηο θαηψηεξεο, ζηνηρεηψδεηο ςπρηθέο δηα-

δηθαζίεο (άκεζε αληίιεςε, αθνχζηα πξνζνρή, θπζηθή κλήκε θ.ιπ.) πνπ έρνπλ 

αθνχζην θαη απζφξκεην ραξαθηήξα, νη αλψηεξεο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο έρνπλ ε-

θνχζην, ζπλεηδεηφ ραξαθηήξα. Καηά ηνλ Subbotsky (1996), ζηε ζεσξία απηή ν 

Vygotsky δελ θαζνξίδεη πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ αλψηεξσλ (HMF) θαη θαηψ-

ηεξσλ ςπρνινγηθψλ δηεξγαζηψλ (LMF). ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη ρακειφηεξεο 

ιεηηνπξγίεο θαζνξίδνπλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πςειφηεξσλ ή ππάξρνπλ ζε δηπ-

πνθεηκεληθή κνξθή (intersubjective form) πνπ απνηειεί ην θιεηδί γηα ηε δηεξεχ-
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λεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Ώληηθείκελν έξεπλαο ηνπ 

Vygotsky έγηλε φρη κφλν ε αλνδηθή, αιιά θαη ε θαζνδηθή αλάπηπμε ηεο πξνζσ-

πηθφηεηαο, ε δηάζπαζε ησλ αλψηεξσλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη νη δηάθνξεο 

κνξθέο ςπρηθήο απφθιηζεο. Δ γλσζηηθή ηθαλφηεηα ζχκθσλα κε ηελ θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθή ζεσξία ηνπ Vygotsky, δελ είλαη κηα αθεξεκέλε έλλνηα, αιιά κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηνξίδεηαη ηφζν απφ ηηο πξαθηηθέο φζν θαη απφ ηηο δπζιεη-

ηνπξγίεο.  

Δ παξέκβαζε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαηά θχξην ιφγν είλαη παηδαγσγηθή 

κε ηελ έλλνηα φηη, δελ πξέπεη κφλν λα ζηνρεχεη ζην πψο ζα αληαπνθξηζνχλ νη 

καζεηέο ζηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, αιιά πψο ζα αλαπηχμνπλ 

ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάι-

ινλ, πψο ζα αλαπηχμνπλ δεζκνχο νη καζεηέο κε λ.α. κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. 

Δ ζπλχπαξμε απηή είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεπί-

δξαζε, αιιά νη καζεηέο κε λ.α. ζπάληα γίλνληαη απνδεθηνί ζηνλ θχθιν ησλ ζπ-

λνκειίθσλ. Δ απφξξηςε θαίλεηαη φηη επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ αθαδεκατθή επί-

δνζε, ελψ αληίζεηα νη ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ζα κπν-

ξνχζαλ λα παξάζρνπλ ζηνπο καζεηέο ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο θαη πφξνπο, ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαη ηελ ελζάξξπλζε θαη λα ζπκβάινπλ άκεζα ζηε 

γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε (Eriksson, Welander, & Granlund, 2007). 

Δ εληαμηαθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πξνβάιιεη σο πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ 

έληαμε ην εληαίν γηα φινπο αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ (general cur-

riculum) θαη πξνηείλεη δηάθνξα κνληέια δηαθνξνπνίεζεο ή πξνζαξκνγήο ηεο 

δηδαζθαιίαο. Οη φξνη δηαθνξνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή άιινηε εθιακβάλνληαη 

σο ηαπηφζεκνη θαη άιινηε ε δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζην επίπεδν δηαθνξνπνίε-

ζεο. Οη αξρέο θαη νη νδεγίεο πνπ δηέπνπλ ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία έρνπλ 

ηηο ξίδεο ηνπο ζηηο δηδαθηηθέο ζεσξίεο πνπ δηαηππψζεθαλ γηα ηελ "εηνηκφηεηα" 

(readiness), πνπ ζεκαίλεη φηη ε δηαθνξά ζπλίζηαηαη ζην φηη θάζε καζεηήο δηδά-

ζθεηαη γλψζεηο πνπ κπνξεί λα θαηαθηήζεη (Hall, 2002), θαζψο θαη ηελ «αληα-

πφθξηζε ζηελ παξέκβαζε» (Fuchs, Mock, Morgan & Young, 2003). Καηά ηνπο 

Mastropieri Scruggs, Graetz, Norland, Gardizi & Mcduffie (2005), ε δηαθνξν-

πνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο απνηειεί έλα κίγκα ζεσξηψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ ζηελ 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δελ παξέρεη εκπεηξηθά δεδνκέλα. 

Δ αλάιπζε 128 εξεπλψλ απφ ηνλ Browder θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 

(2006:392-408), αλαδεηθλχεη ηηο αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο ηεο κάζεζεο ησλ παη-

δηψλ κε λ.α. ζηελ αλάγλσζε θαη ηα καζεκαηηθά, φηαλ νη καζεηέο δηδάζθνληαη ην 

ίδην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ελψ σο δηαθνξνπνίεζε/πξνζαξκνγή, αλαθέξεηαη ε 

άκεζε δηδαζθαιία γλψζεσλ θαη ε δηάζεζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ γηα λα κπν-

ξνχλ λα ζθεθηνχλ αιιά θαη λα θαηαθηήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο ζε κία ε-

λφηεηα. Οη Freeman & Alkin (2000), αλέιπζαλ 36 έξεπλεο πνπ ζχγθξηλαλ ηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ κε λ.α. κε απηέο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη αλαθέξνπλ 

φηη ηφζν ζηελ επίδνζε ζηα καζήκαηα φζν θαη ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πα-

ξνπζηάδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο δηαθνξνπνηνχλ ζεκαληηθά απφ ηνπο 
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ζπκκαζεηέο ηνπο. Βπί πιένλ αλαθέξνπλ φηη ζην εληαμηαθφ πεξηβάιινλ κε ππν-

ζηήξημε (δηδαζθαιία ζε εηδηθή ηάμε), δελ βειηηψλεηαη ζεκαληηθά νχηε ε επίδν-

ζε νχηε νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, αιιά βξίζθνληαη ζε θαιχηεξα επίπεδα απφ ηα 

παηδηά κε λ.α. πνπ δελ εθπαηδεχνληαη ζε εληαμηαθφ πεξηβάιινλ. Ώπφ ηε κειέηε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο ζπλάγεηαη φηη ε έξεπλα ησλ καζεζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ καζεηψλ κε λ.α. είρε ηξεηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο: α) ζχγθξηζε νκάδσλ παη-

δηψλ ίδηαο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο β) ζχγθξηζε νκάδσλ ίδηαο λνεηηθήο ειηθίαο γ) 

ζχγθξηζε ησλ καζεζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ καζεηψλ ησλ νπνίσλ ε λνεηηθή 

αλεπάξθεηα ζπλδέεηαη κε νξγαληθά αίηηα θαη καζεηψλ ίδηαο ειηθίαο ρσξίο εκθα-

λή νξγαληθά αίηηα ηεο λνεηηθήο αλεπάξθεηαο (Thomas, 1996). ηελ πξψηε θα-

ηεγνξία νη παιηφηεξεο έξεπλεο εζηίαδαλ ζηελ δηεξεχλεζε ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ 

δείθηε λνεκνζχλεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο (Belmont & Birch, 1966). Ώξγφ-

ηεξα νη έξεπλεο απηνχ ηνπ ηχπνπ εζηίαζαλ ζηε ζχγθξηζε καζεζηαθψλ έξγσλ 

παηδηψλ κε λ.α. θαη παηδηψλ κε ηππηθή αλάπηπμε (Kirk, 1964. Heintz, 1969 φπσο 

αλαθέξνληαη απφ ηνλ Thomas, φ.π.). Οη έξεπλεο απηέο είραλ ην θνηλφ εχξεκα φηη 

νη καζεηέο κε λ.α. φζν αθνξά ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ππνιείπνληαη θαηά πνιχ 

απφ απηή ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο ζε φια ηα καζεζηαθά έξγα.  

Οη Agran, Alper, θαη Wehmeyer (2002), εξεχλεζαλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ ησλ παηδηψλ κε λ.α. πνπ ιάκβαλαλ εληαηηθή ππνζηήξημε, γηα ηηο δπλα-

ηφηεηεο ηνπο λα απμήζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη λα αμηνινγνχληαη φπσο νη 

ζπκκαζεηέο ηνπο ζην ίδην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ ( 93% ζε δείγκα 60 εθπαηδεπηηθψλ) νη απαληήζεηο ππέδεημαλ φηη 

δελ κπνξνχλ (κε ηελ πιεηνςεθία λα εθθξάδεη ηζρπξφ βαζκφ αληίζεζεο). Οη εθ-

παηδεπηηθνί επίζεο εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη νη πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην ηη κπν-

ξνχλ λα κάζνπλ ηα παηδηά, φηαλ δηδάζθνληαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ρακειφ-

ηεξσλ ηάμεσλ, είλαη κεγαιχηεξεο, αιιά παξάιιεια δελ πξέπεη λα αμηνινγνχληαη 

ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο ηάμεο ηνπο. ζν αθνξά ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξν-

γξάκκαηνο ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε λ.α. ζηα Σ.Β. θαη ηελ έληαμε 

ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπ-

ηηθφ ζχζηεκα είλαη ιηγνζηά θαη πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθ-

παίδεπζε. ην δεκνηηθφ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο κε λ.α. 

ε δηαδηθαζία ζρνιηθήο κάζεζεο θαη απνδνρήο δελ θαίλεηαη λα εμειίζζεηαη ζεηη-

θά. Αελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρνπλ ζην καζεζηαθφ πξφγξακκα ηεο ηάμεο θαη 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ, δελ αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο κε ηνπο ζπ-

λνκειίθνπο ηνπο θαη αληηκεησπίδνληαη απφ ην δάζθαιν κέζα ζηελ ηάμε κε δηα-

θνξεηηθφ δηδαθηηθφ θαη παηδαγσγηθφ ηξφπν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο (Σδνπξηάδνπ θαη άιινη, 2007. Γψληνπ- ηδέξε, 2006). ηελ έξεπλά ηεο 

Vlachou (2006) γηα ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ Σ.Β. ηα επξήκαηα αθνξνχλ 

ζηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ ειιηπή θαηάξηηζε πξν-

γξακκάησλ παξέκβαζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. ην Σκήκα Έληαμεο νη 

καζεηέο είλαη πην επηθνηλσληαθνί, πξνζπαζνχλ, ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηε-

ηεο, αιιά απηφ ειάρηζηα βειηηψλεη ηελ εηθφλα ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε. Οη εθ-

παηδεπηηθνί ηεο ηάμεο αμηνινγνχλ ηνπο καζεηέο βάζεη ηεο επίδνζεο ηνπο ζην 
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αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο ηάμεο, ζην νπνίν πνιινί καζεηέο δελ αληαπνθξίλν-

ληαη θαζφινπ. Βλψ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Σ.Β. αμηνινγνχλ ηελ πξνζπάζεηα, νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο ηάμεο αμηνινγνχλ ην απνηέιεζκα, θάηη πνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

ηνπ Σ.Β. ζεσξνχλ φηη αδηθεί ηελ εηθφλα ησλ καζεηψλ. Οη αληηιήςεηο θαη απφ-

ςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηη-

θνχ ηνπο έξγνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία. Δ έξεπλα ησλ Σδηβηλίθνπ θαη Κνπηζν-

θψζηα (2010) κε ηε κέζνδν εξσηεκαηνινγίνπ ζε εθπαηδεπηηθνχο ηκεκάησλ έ-

ληαμεο θαη ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, αλέδεημε φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξν-

πνηήζεηο κεηαμχ ησλ παηδαγσγψλ ηφζν ζηνλ ηξφπν πνπ δνκνχλ ην εθπαηδεπηηθφ 

ηνπο πξφγξακκα φζν θαη ζην επξχηεξν πιαίζην εξγαζίαο ηνπο. Κάπνηα θνηλά 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηακνξθψλνληαη δελ ζπγθξνηνχλ εληαία θπζηνγλσ-

κία γηα ην ζχλνιν ησλ ηκεκάησλ έληαμεο πνπ εξεπλήζεθαλ.  

Ο Wehmeyer (2003), ζεσξεί φηη ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο λνεηηθήο α-

λεπάξθεηαο (Luckasson at al, 2002) νη πεξηνξηζκνί ηνπ αηφκνπ ζπλδένληαη κε ην 

πιαίζην ζην νπνίν εθδειψλνληαη απηνί νη πεξηνξηζκνί, ζπλεπψο ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ απνηειεί ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο κάζεζήο ηνπο. 

Σν ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα απνηειεί κηα εμ νινθιήξνπ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε 

ζεκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ εθπαίδεπζεο. Δ Bouck (2009), ζεσξεί φηη ην αλα-

ιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα ηελ εθαξκν-

γή ελφο πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ πνπ βξίζθεηαη πην θνληά ζηηο 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε λ.α. Οη Patton, Cronin & Jairrels (1997), δηεπθξίληζαλ 

φηη ην ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα δελ απνηειεί κηα κίμε ζηνηρείσλ ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ νχηε αληαλαθιά ρακειφηεξν επίπεδν 

ηάμεο, φπσο ε επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα δηδάζθνπλ ην αλαιπηηθφ πξφ-

γξακκα κηθξφηεξσλ ηάμεσλ. Έξεπλα ησλ Ee & Soh (2005) γηα ηηο αληηιήςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε λ.α., θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο γλσξίδνπλ ηη πξέπεη λα δηδα-

ρζνχλ νη καζεηέο αθνχ ζέηνπλ πάλσ απφ φια ηηο δεμηφηεηεο γηα αλεμάξηεηε δη-

αβίσζε, ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα αζθήζνπλ έλα επάγγεικα, λα 

κπνξνχλ λα θάλνπλ ζπλαιιαγέο/αγνξέο, αιιά θαη λα αθνινπζνχλ ηνπο εζηθνχο 

θαλφλεο θαη εζηθέο αξρέο ηεο θνηλσλίαο πνπ δνπλ, λα ιχλνπλ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αλαθχπηνπλ θαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο. Βπίζεο νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλψ-

ξηζαλ φηη πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο απαηηνχληαη ψζηε απηή ε αλαγλψξηζε απφ 

κέξνπο ηνπο λα θαηεπζχλεη θαη ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ησλ παηδηψλ κε λ.α. 

Έλα κεγάιν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε λ.α είλαη ε θνηλσ-

ληθή απνδνρή θαη έληαμε. χκθσλα κε ηελ Σδνπξηάδνπ (1995:131) απηφ απνδί-

δεηαη ζην φηη ζήκεξα ε γξαθεηνθξαηηθή πξνζέγγηζε ηεο έληαμεο πεξηζσξηνπνηεί 

ηα παηδηά κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. ηα ηκήκαηα έληαμεο ε αξρή ηεο νκα-

ινπνίεζεο επεξέαζε ηνπο ζηφρνπο ησλ αηνκηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ 

θπξίσο ηελ θάιπςε ησλ γλσζηηθψλ θελψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Σα 

πξνγξάκκαηα απηά βαζίδνληαη ζηελ θαηά πεξίπησζε αληηκεηψπηζε ησλ καζε-

ζηαθψλ ειιεηκκάησλ θαη ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ κε λ.α. 

(Παληειηάδνπ, 1996), σζηφζν νη αμίεο θαη νη πξνζέζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη 
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κέζα απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη απφ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Γψληνπ-

ηδέξε, 2004). 

Οη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ κε 

λ.α εζηηάδνπλ ζηελ αλάγθε ελδπλάκσζεο, ψζηε λα έρνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα 

δσήο. Μ‘ απηφ ηνλ ηξφπν δηακνξθψζεθε ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο, σο κηα 

ζχλζεζε παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζσπηθή επεκεξία (Schalock, 2004). 

Δ πνηφηεηα δσήο γηα ηα άηνκα κε λ.α. ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

ππνζηήξημεο πνπ δέρνληαη. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ε ππνζηήξημε έγθεηηαη ηφζν ζηελ 

βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπεμέι-

ζνπλ, φζν θαη ζηελ παξνρή επθαηξηψλ απφ ην πεξηβάιινλ. ην πιαίζην απηψλ 

ησλ αληηιήςεσλ είλαη αλαγθαία ηα ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ψζηε 

λα μεπεξαζηνχλ νη αλεπάξθεηεο ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκε-

ξηλήο δσήο, θαζψο επίζεο θαη ε πξνζαξκνγή ησλ αηφκσλ ζηελ θνηλσληθή δσή 

κε ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ θαη απνηειεζκαηηθφηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

έρνπλ λφεκα γη‘ απηά. Δ πξνζέγγηζε απηή δεκηνπξγεί θαη ηελ αλάγθε νξγάλσ-

ζεο ηεο ππνζηήξημεο απφ ηελ παηδηθή ειηθία σο ηελ ελειηθίσζε, σο έλα ζπλερέο 

ζηφρσλ, κέρξη λα απνθηήζνπλ ηηο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο λα δήζνπλ ρσξίο η-

ζρπξή εμάξηεζε απφ άιινπο (Mansell & Beadle-Brown 2012:447). 

πλνςίδνληαο, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηεξίδνπλ 

ηελ άπνςε, φηη ε έληαμε ησλ αηφκσλ κε λ.α. δελ κπνξεί λα αθεζεί ζε πεξηνξη-

ζκέλεο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλή εθπαίδεπζε θαη ηελ έληαμε ζην ίδην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, γηαηί απηά δελ αξθνχλ ψζηε λα εθνδηάζνπλ ηα άηνκα κε 

λ.α. κε αλαγθαίεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο λα δήζνπλ ζε κηα θνηλσλία ε νπνία σο 

ζήκεξα ηα ζέηεη ζην πεξηζψξην. Δ άπνςε απηή δηακνξθψζεθε αθελφο κέζα απφ 

ηελ ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε λ.α, απφ ηελ νπνία 

πξνέθπςαλ νπζηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αλάγθε εθπαίδεπζήο ηνπο ζε ιεη-

ηνπξγηθέο δεμηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, θαη αθεηέξνπ κέζα απφ ηηο ζχγ-

ρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηεο λ.α γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ε θνηλσλία ζέηεη ζην 

άηνκν ψζηε λα ιακβάλνληαη απηνί ππφςε θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπ. 

 

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ ΈΡΒΤΝΏ 

ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΔ ΤΠΟΘΒΔ 

χκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ αλακέλεηαη φηη ην πξφγξακκα ζην Σκήκα 

Έληαμεο πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο ζηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε λ.α ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο ηάμεο, δίρσο φκσο 

λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ. Παξάιιεια αλακέλεηαη 

λα κελ επσθεινχληαη ηδηαίηεξα απφ ηελ ζπλχπαξμε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

γηα ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη ηειηθά απν-

δνρήο ζηηο παξέεο ησλ ζπλνκειίθσλ. 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
257 

Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2012 – 2013. 

ΑΒΕΓΜΏ 

Αείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 40 εθπαηδεπηηθνί Σκεκάησλ Έληαμεο Αε-

κνηηθψλ ρνιείσλ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, απφ ηνπο νπνίνπο δεηήζεθε ε 

αμηνιφγεζε ελφο καζεηή ηνπο κε λνεηηθή αλεπάξθεηα κε βάζε ηνπο άμνλεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Ο αξηζκφο ησλ αλδξψλ ήηαλ 18 θαη ησλ γπλαηθψλ 22 (πηλ.1).  

Πέλαθαο 1. Φχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο 

Γπλαί-

θα 
Άλδξαο χλνιν 

22 18 40 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ν θαζέλαο 

ζηελ πεξίπησζε ελφο παηδηνχ κε λ.α. Ο αξηζκφο ησλ αγνξηψλ ήηαλ 27 θαη ησλ 

θνξηηζηψλ 13. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θνηηνχζε ζηε Β΄ θαη 

ζηε ΐ΄ ηάμε (πηλ. 2 & 3). 

Πέλαθαο 2. Διηθίεο θαη ηάμε ησλ καζεηψλ 

Διηθία καζεηή 
Σάμε χλνιν 

αλά ε-

ιηθία 
Ώ‘ ΐ‘ Γ‘ Α‘ Β‘ η΄ 

6- 7 2 1 0 0 0 0 3 

8-9 1 9 7 3 0 0 20 

10-12 0 0 0 6 7 4 17 

χλνιν αλά ηά-

με 

3 10 7 9 7 4 40 

 

Πέλαθαο 3. Φχιν 

Ώγφξη Κνξίηζη χλνιν 

27 13 40 

 

ΒΡΓΏΛΒΊΟ ΣΔ ΈΡΒΤΝΏ 

Οη παξαπάλσ ππνζέζεηο δηεξεπλήζεθαλ κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε πνπ έ-

δσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο. Οη άμνλεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο δν-

κεκέλεο ζπλέληεπμεο ζρεδηάζηεθαλ κε βάζε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη νη 

55 εξσηήζεηο νκαδνπνηήζεθαλ ζε θαηεγνξίεο σο εμήο: 

Ώ. ΑεκνγξαθηθΪ ζηνηρεέα 

Ώ1. Αεκνγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθνχ (Φχιν Οκάδα ειηθίαο, ρξφληα ππεξε-

ζίαο, ρξφληα ππεξεζίαο ζε Σ.Β, Σίηινη ζπνπδψλ) 
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Ώ2. Αεκνγξαθηθά ζηνηρεία καζεηή (Φχιν, Διηθία, Σάμε) 

ΐ. ΥαξαθηεξηζηηθΪ καζεηά/ηξηαο κε λ.α 

ΐ1. Μαζεζηαθά Υαξαθηεξηζηηθά 

ΐ2. Κνηλσληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Γ. Πξόγξακκα καζεηά/ηξηαο ζην Σ.Β 

Γ1. Βίδνο πξνγξάκκαηνο 

Γ2. Παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ επηινγή πξνγξάκκαηνο 

 Δ ΤΛΛΟΓΔ ΣΧΝ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ  

Δ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε. 

ην εξσηεκαηνιφγηφ καο επηιέμακε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη δχν αλνηρηνχ 

ηχπνπ ψζηε λα μεπεξαζηνχλ αδπλακίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ πνηθηιία ησλ απφ-

ςεσλ (Silverman, 1993, Wellington, 2000). Καηά ηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο 

δφζεθαλ κφλν δηεπθξηληζηηθέο εμεγήζεηο. ε φ,ηη αθνξά ηηο απαληήζεηο ζηηο ε-

ξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, νη εξσηψκελνη εμέθξαζαλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη θαηφ-

πηλ έγηλε πνηνηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ηαμηλνκήζεθαλ θαη κε-

ηαηξάπεθαλ ζε πνζνηηθά δεδνκέλα (Taylor & Bogdan, 1984).  

 ΈΛΒΓΥΟ ΏΞΕΟΠΕΣΕΏ 

Ο έιεγρνο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Internal consistency) έγηλε 

κε βάζε ηνλ δείθηε α ηνπ Cronbach ( α > 0,7). Δ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλν-

ρήο γηα ην ζχλνιν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βξέζεθε: Cronbach‘s a = 0,85. Δ ηηκή 

απηή ηνπ δείθηε είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,7 θαη δειψλεη ηζρπξή αμηνπηζηία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (Clark & Watson, 1995:316).  

 ΒΠΒΞΒΡΓΏΕΏ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ  

α) ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ δχν αλνηρηψλ εξσηήζεσλ 

β) επεμεξγαζία ησλ ζπρλνηήησλ θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ κε 

βάζε ηνπο δείθηεο Pearson x
2 
θαη Spearman rho. 

 

ΒΤΡΔΜΏΣΏ -ΥΟΛΕΏΜΟ 

ΜΏΘΔΕΏΚΟ ΒΠΕΠΒΑΟ 

Σν καζεζηαθφ επίπεδν ηαμηλνκήζεθε ζε ηξεηο δηαβαζκίζεηο ψζηε λα ζπ-

ζρεηηζζεί κε ηηο καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζθαιίδνπλ κηα ειάρηζηε νπζηα-

ζηηθή ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα ηεο ηάμεο. Ώλ γηα παξάδεηγκα ην παηδί θνηηά 

ζηελ Γ΄ ηάμε, αιιά δηδάζθεηαη γλψζεηο απφ ηελ χιε ησλ καζεκάησλ ηεο  Ώ΄ ηά-

μεο, ηφηε ε απφθιηζε είλαη κεγαιχηεξε απφ δχν ρξφληα θαη ε ζπκκεηνρή ζηα 

καζήκαηα ηεο ηάμεο είλαη αλέθηθηε. Έηζη ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην καζεζη-
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αθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαλείο δελ απάληεζε φηη ην 

επίπεδν ήηαλ ίδην κε ην επίπεδν ηεο ηάμεο, ελψ ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ  

δήισζε φηη ην καζεζηαθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ είρε απφθιηζε κεγαιχηεξε απφ 2 

ρξφληα. Ώπφθιηζε,  κηθξφηεξε ησλ 2 ρξφλσλ, παξνπζίαζαλ κφλν 5 καζεηέο νη 

νπνίνη, θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  ρξεηάδνληαλ δηαθνξεηηθέο ζηξα-

ηεγηθέο πξνζέγγηζεο ή δηδαζθαιίαο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ηππηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Πηλ. 4). 

Πέλαθαο 4: Πνηφ ήηαλ ην καζεζηαθφ επίπεδν ηνπ παη-

δηνχ 

Βπίπεδν πρλφηεηα 

 
Ώπφθιηζε κηθξφηεξε απφ δχν 

ρξφληα 
5 

Ώπφθιηζε κεγαιχηεξε απφ 

δχν ρξφληα 
35 

χλνιν 40 

 

Σν καζεζηαθφ επίπεδν φισλ ησλ παηδηψλ είλαη ρακειφηεξν απφ απηφ ηεο 

ηάμεο θαη γηα 35 απφ ηνπο 40 ε απφθιηζε απφ ην επίπεδν ηεο ηάμεο είλαη πάλσ 

απφ 2 ρξφληα. Σν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί θαη κε άιια επξήκαηα (Freeman & 

Alkin, 2000). Οη καζεηέο κε ήπηα λνεηηθή αλεπάξθεηα παξνπζηάδνπλ απφθιηζε 

2 ή θαη πεξηζζφηεξα ρξφληα απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο ίδηαο ειηθίαο  ζηηο θνηλσ-

ληθέο δεμηφηεηεο, ζηε γισζζηθή επάξθεηα, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηελ απ-

ηνξξχζκηζε ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηέο.  

ΣΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΣΧΝ ΜΏΘΔΣΧΝ ΜΒ Ν.Ώ ΣΟ Σ.Β 

Καηά ηελ δηεξεχλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνινπζεί ν καζεηήο/ηξηα κε 

λ.α. ζην Σ.Β. θαη πψο απηφ ην πξφγξακκα ππνζηεξίδεη ην Ώ.Π. ηεο ηάμεο δηαπη-

ζηψζεθε φηη: Μφλν 2 καζεηέο επαλαιακβάλνπλ ην αλαιπηηθφ  πξφγξακκα ηεο 

ηάμεο θαη 38 αθνινπζνχλ έλα πξφγξακκα αζαθέο. Δ ππνζηήξημε ησλ 2 παηδηψλ 

ζην καζεζηαθφ ηνκέα ζπλίζηαηαη ζηελ θαηάθηεζε γλψζεσλ ηνπ Ώ.Π ηεο ηάμεο 

ηνπο κε  άκεζε δηδαζθαιία  ή  πξνζαξκνγέο ηεο χιεο θαη  πην αξγνχο ξπζκνχο 

εξγαζίαο. Γηα ηνπο 38 καζεηέο δελ είλαη πάληνηε μεθάζαξνη νη ζηφρνη ηνπ πξν-

γξάκκαηνο. ΐαζηζκέλν ζην Ώ.Π ρακειφηεξσλ ηάμεσλ αθνινπζνχλ 29 καζεηέο. 

Ώπφ απηνχο νη 25 αθνινπζνχλ ην πξφγξακκα ησλ ηάμεσλ Ώ  ́θαη ΐ΄ ελψ 4 δηδά-

ζθνληαη γλψζεηο πνπ δελ θαηαθηήζεθαλ απφ ην Ώ.Π πξνεγνχκελσλ εηψλ κε ηελ 

πξνζδνθία λα έρνπλ επαθή κε ην πξφγξακκα ηεο ηάμεο. Καζψο απηφ δελ είλαη 

εθηθηφ ην θχξην βάξνο πέθηεη ζε γλψζεηο πξνεγνχκελσλ ηάμεσλ πνπ δελ θαηα-

θηήζεθαλ. Πξφγξακκα Λεηηνπξγηθψλ θαη Κνηλσληθψλ δεμηνηήησλ  αθνινπζνχλ 

κφιηο 9 καζεηέο (πηλ.5). 
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Πέλαθαο 5. Σν πξφγξακκα ζην Σ.Β 

Ν=40 Πξφγξακκα ηάμεο Αηαθνξεηηθφ Πξφγξακκα 

Ώ.Π κηθξφηεξσλ ηάμεσλ Ώ.Π. Κνηλσληθψλ θαη 

Λεηηνπξγηθψλ Αεμην-

ηήησλ 

 Με πξνζαξκν-

γέο 

Υσξίο πξνζαξ-

κνγέο 

Γλψζεηο πνπ δελ 

θαηαθηήζεθαλ 

Ώ.Π. Ώ‘&ΐ‘ 

ηάμεσλ 
 

 1 1 4 25 9 

χλνιν 2 29 9 

 

 ην ηκήκα έληαμεο νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δηδάζθνληαη θπξίσο Γιψζζα 

θαη  Μαζεκαηηθά. Τπνζηεξηθηηθφ ηεο ηάμεο πνπ είλαη εληαγκέλνο ν καζεηήο, 

είλαη ην πξφγξακκα κφλν γηα ηα δχν παηδηά. Σα ππφινηπα δελ έρνπλ επαθή κε ην 

πξφγξακκα ηεο ηάμεο. πλήζσο ε δηδαζθαιία γίλεηαη κε βξαδχηεξνπο ξπζκνχο 

απφ ηα βηβιία ησλ ηάμεσλ Ώ&ΐ ή άιιν βνεζεηηθφ πιηθφ. Σν  αίηεκα ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο γηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κε πξν-

ζαξκνγή ζηφρσλ κε κεγαιχηεξε έκθαζε ζε ζέκαηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ  αλ 

θαη ηθαλνπνηήζεθε κεξηθψο, εληνχηνηο ην αληίζηνηρν πιηθφ «Ώλαιπηηθά Πξν-

γξάκκαηα γηα παηδηά κε κέηξηα θαη ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε» (Παηδαγσγη-

θφ Ελζηηηνχην, 2004)  είλαη ελδεηθηηθφ θαη θαίλεηαη φηη δελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΤΠΟΣΔΡΕΞΔ ΣΔΝ ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΚΟΕΝΧΝΕΚΧΝ 

ΑΒΞΕΟΣΔΣΧΝ  

Σν πφζν ζπρλά  εληάζζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο ζηφρνπο ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ζην πξφγξακκα ηνπ παηδηνχ δηεξεπλήζεθε κε θαηεγνξηθή θιίκαθα 

κέηξεζεο. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπδεηήζεηο κε ζθν-

πφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή  ελδπλάκσζε γίλνληαη πνιχ ζπρλά 23 θαη ζπρλά 12 ελψ 

4 ζπάληα ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ ζπδεηήζεηο. Βπίζεο πνιχ ζπρλά δειψλνπλ 12 

θαη ζπρλά 18 εθπαηδεπηηθνί φζν αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζηελ 

νκάδα. Σα νκαδηθά παηρλίδηα εληάζζνληαη ζπρλά (18) θαη πνιχ ζπρλά (5) ζην 

πξφγξακκα, ελψ ηα νκαδηθά παηρλίδηα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηάμε ζηελ νπνία 

θνηηά ν καζεηήο εληάζζνληαη ζπάληα ζχκθσλα κε 24 εθπαηδεπηηθνχο. Σέινο, ηε 

ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο εληάζζνπλ πνιχ ζπρλά ζην πξφγξακκα 12 εθπαηδεπ-

ηηθνί θαη ζπρλά 15 ελψ 13 δειψλνπλ ζπάληα. (πηλ.6). 
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Πέλαθαο 6. πρλφηεηα ππνζηήξημεο 

Ν=40 

πδεηήζεηο κε 

ζθνπφ ηελ ζπ-

λαηζζεκαηηθή 

εκςχρσζε 

Αξαζηεξηφηε-

ηεο ζπκκεηνρήο 

ζηελ νκάδα 

Οκαδηθά 

Παηρλί-

δηα ζην 

Σ.Β. 

Οκαδηθά 

παηρλί-

δηα κε 

ηελ ηάμε 

Τπνζηήξη-

με ζπκκε-

ηνρήο ζε 

εθδειψζεηο 

πάληα 5 10 17 24 13 

Μεξη-

θέο θν-

ξέο 

12 18 18 13 15 

ζπρλά 23 12 5 3 12 

χλνιν 40 40 40 40 40 

 

  ΠΡΓΡΏΜΜΏ ΜΏΘΔΕΏΚ ΣΟ Σ.Β 

Ώλακθηζβήηεηα, ε απφθηεζε γλψζεσλ θπξηαξρεί ζην Ώ.Π. ηνπ ηππηθνχ 

ζρνιείνπ ην νπνίν απνηειεί θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ καζε-

ηψλ κε λ.α. ζην Σ.Β. γη‘ απηφ θαη ζεσξήζακε ζθφπηκν λα ξσηήζνπκε ηνπο εθ-

παηδεπηηθνχο γηα ηελ αληαπφθξηζε ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζην Σ.Β ζε δηάθνξα 

καζήκαηα θαη  πψο ε φπνηα αληαπφθξηζε εληζρχεη ηε ζέζε ηνπ παηδηνχ ζην πξφ-

γξακκα ηεο ηππηθήο ηάμεο πνπ θνηηά.  Δ αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζηα καζή-

καηα ζην Σ.Β.  ηαμηλνκήζεθε ζε ηξία  επίπεδα. Με αληαπφθξηζε  ζεσξήζεθε 

απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ φηη παξά ηε δηδαζθαιία ν καζεηήο/ε καζήηξηα δελ 

απνθηά ηηο γλψζεηο πνπ δηδάζθεηαη, νξηαθή αλ ππάξρεη νπζηαζηηθή έζησ θαη κη-

θξή ζπκκεηνρή ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία, επαξθήο ζεσξήζεθε ε αληαπφθξη-

ζε φηαλ  ν καζεηήο/ε καζήηξηα θαηαθηά ηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο πνπ ηίζε-

ληαη  θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Ώπφ ηνλ πίλαθα 7  ζπλάγεηαη φηη ε αληαπφθξηζε ζην εμαηνκηθεπκέλν πξφ-

γξακκα ζην Σ.Β γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο είλαη νξηαθή. Αελ αληαπνθξί-

λνληαη ζηε γιψζζα 3 καζεηέο θαη πεξηζζφηεξνη (8)  ζηα καζεκαηηθά. Βπαξθήο 

ζεσξείηαη ε αληαπφθξηζε ζηε γιψζζα γηα 15 καζεηέο θαη γηα 7 κφλν είλαη ε-

παξθήο ε αληαπφθξηζε ζηα Μαζεκαηηθά (πηλ.7). 

Πέλαθαο 7. Ώληαπφθξηζε ζηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην Σ.Β 

 

Γιψζζα Μαζεκαηηθά 

 

Με αληαπφθξηζε 3 8 

Οξηαθή αληαπφθξηζε 22 25 

Βπαξθήο αληαπφθξηζε 15 7 

χλνιν 40 40 
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ην ηκήκα έληαμεο νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο δηακνξθψλνληαη κε βάζε 

ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο σζηφζν παξαηεξνχκε φηη θαη ζε απηφ ην πξφγξακκα γηα 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο είλαη νξηαθή φηαλ πξνζπαζνχλ λα θαηαθηήζνπλ 

ζηφρνπο  ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ηάμεο. πσο είλαη αλακελφκελν, 

ζπλαληνχλ κεγάια εκπφδηα ζηελ απφθηεζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο αλάγλσζεο, ηεο 

γξαθήο θαη ησλ πξψησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ πνπ ζπλήζσο δηδάζθνληαη ζην 

Σ.Β. 

Παξάιιεια δηεξεπλήζακε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ππνζηήξημεο ζην πξφ-

γξακκα ηεο ηάμεο θαη θαηά πφζν βειηηψζεθαλ νη αηνκηθέο επηδφζεηο ηνπ καζε-

ηή ζηελ ηάμε θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην θνηλφ Ώ.Π.  ζηα δηάθνξα καζήκαηα (πίλ. 

8). Ώπφ ηνπο πίλαθεο δηαπηζηψλνπκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσ-

ξεί φηη ζε θαλέλα απφ ηα καζήκαηα δελ έρεη παξαηεξεζεί βειηίσζεο ζην πξφ-

γξακκα ηεο ηάμεο. Βπίζεο, παξφιν πνπ αιιάδεη θαη πξνζαξκφδεηαη ην πξφ-

γξακκα, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο αληαπνθξίλνληαη νξηαθά ή θαζφινπ ζην Σ. Β. 

ζηε γιψζζα θαη ζηα καζεκαηηθά. Σν ράζκα πνπ ρσξίδεη ηηο γλσζηηθέο θαη κα-

ζεζηαθέο δεμηφηεηεο απηψλ ησλ καζεηψλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ καζεκάησλ 

ηεο γιψζζαο θαη ησλ καζεκαηηθψλ είλαη πνιχ κεγάιo (Μπάξκπαο 2008:70). 

 

Πέλαθαο 8. Ώπνηειεζκαηηθφηεηα ππνζηήξημεο ηνπ Σ.Β. ζην πξφγξακκα ηεο ηά-

μεο 

 

Γιψζζα Μαζεκαηηθά 

 

Αελ παξαηεξήζεθε βειηί-

σζε 

28 33 

ΐειηίσζε ηεο ζπκκεηνρήο 5 2 

ΐειηίσζε ηεο επίδνζεο 7 5 

χλνιν 40 40 

 

Δ κεγάιε απηή δπζθνιία ζηε ζπκκεηνρή αθνξά ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ 

ζηα καζεκαηηθά θαη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ζηε γιψζζα. Δ κεγάιε δπζθνιία 

πξνθχπηεη απφ ηελ απφθιηζε κεηαμχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηθαλνηή-

ησλ, πνπ κεγαιψλεη φζν αλεβαίλεη ην επίπεδν ηεο ηάμεο.  

Σν πξφγξακκα ζην Σ.Β βαζίδεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θπ-

ξίσο ησλ δχν πξψησλ ηάμεσλ. ε ιίγεο πεξηπηψζεηο (9) πξνζηίζεηαη θαη ε δηδα-

ζθαιία θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (Agran, Alper, θαη Wehmeyer, 2002). Δ αλά-

πηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ βαζίδεηαη θπξίσο ζηε ζπδήηεζε κέζα ζην Σ.Β 

γηα ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαη δεπηεξεπφλησο κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο. Δ πξνζέγγηζε απηή θαίλεηαη φηη δελ βνεζά ηα 

παηδηά λα αλαπηχμνπλ θηιίεο, αιιά νχηε θαη λα απνθηήζνπλ ρξήζηκεο θνηλσλη-



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
263 

θέο δεμηφηεηεο γηα ηε δσή ηνπο. Ώπηφ αληαλαθιάηαη θπξίσο ζηηο έξεπλεο πνπ 

αθνξνχλ ηε κεηάβαζε ησλ αηφκσλ κε λ.α. απφ ην ζρνιείν ζηελ αλεμάξηεηε δη-

αβίσζε πνπ δείρλνπλ φηη ηα ειιείκκαηα ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο είλαη πνιχ 

κεγάια, ζπλεπψο δελ έρνπλ σθειεζεί απφ ηέηνηεο παξεκβάζεηο ζην ζρνιείν. Οη 

εξεπλεηέο ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε επηθέληξσζεο ζε άιια πξνγξάκκαηα πα-

ξά ζηνπο αθαδεκατθνχο ζηφρνπο ησλ ζεκεξηλψλ πξνγξακκάησλ (Bouck, 2010). 

Σα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην Σ.Β είλαη θπξίσο ε γιψζζα θαη ηα κα-

ζεκαηηθά. ηα καζεκαηηθά γηα 33/40 καζεηέο ε αληαπφθξηζε είλαη νξηαθή ή 

θαζφινπ αληαπφθξηζε ελψ ζηε γιψζζα ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ δελ αληα-

πνθξίλνληαη ή αληαπνθξίλνληαη νξηαθά κεηψλεηαη ζηνπο 25/40. πγθξηηηθά 

ζηνηρεία εξεπλψλ γηα ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ κε λ.α. πνπ θνηηνχζαλ ζε εηδη-

θφ ζρνιείν θαη καζεηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζην ηππηθφ ζρνιείν αλαθέξνπλ φηη νη 

καζεηέο πνπ ήηαλ εληαγκέλνη ζην ηππηθφ ζρνιείν παξνπζίαζαλ κηα κηθξή ππε-

ξνρή ζην γισζζηθφ κάζεκα ελψ θακία δηαθνξά δελ παξαηεξήζεθε ζηελ πξν-

ζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο επηδφζεηο ζηα καζεκαηηθά (Dessemontet, 

Bless & Morin, 2012). 

Ώπφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ αλνηρηψλ εξσηήζεσλ πξνέθπςε φηη ηα κα-

ζήκαηα ζην Σ.Β δελ βειηηψλνπλ ηε ζπκκεηνρή  ηνπ καζεηή ζηελ ηάμε γηα 28 

απφ ηνπο 40 ζηε γιψζζα θαη ηνπο 33 ζηα καζεκαηηθά. Ώπηφ ην εχξεκα δείρλεη 

φηη νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ηκήκα έληαμεο δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ηάμε. ην γισζζηθφ κάζεκα ππάξρνπλ θάπνηα 

πεξηζψξηα ζπκκεηνρήο γηα κεξηθνχο καζεηέο φπσο λα απαληνχλ ζε απιέο  εξσ-

ηήζεηο θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ, λα γξάθνπλ αληηγξαθή ή λα αληη-

γξάθνπλ ηηο αζθήζεηο απφ ηνλ πίλαθα ρσξίο σζηφζν λα θαηαλννχλ ηα λνήκαηα 

ησλ θεηκέλσλ. ηα καζεκαηηθά ε ζπκκεηνρή πεξηνξίδεηαη θαηά πνιχ, ηδηαίηεξα 

γηα ηνπο καζεηέο κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ ελψ ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε απιέο δξαζηεξηφηεηεο πρ λα πξνζζέηνπλ θαη λα αθαηξνχλ κε ηε 

ρξήζε πιηθψλ φπσο μπιάθηα, άβαθεο, δάρηπια θιπ. Καηά ηνπο Jordan & 

Stanovich (2003) νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθέξνπλ σο πξνο ην πψο α-

ληηκεησπίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο γλψζεο. ηαλ δίδεηαη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ θαη φρη ηνπ πιαηζίνπ (δει. ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο), ε επζχλε ηεο δηδαζθαιίαο κεηψλεηαη γηα ηνπο εθ-

παηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο ηάμεο πξάγκα πνπ ζεκαίλεη κεησκέλεο επθαηξίεο ζπκ-

κεηνρήο. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά  νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο πα-

ξέκβαζεο, δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαη εθθξάδνπλ ζεηηθφηεξεο 

πξνζδνθίεο 

ΤΥΒΣΕΔ ΜΒΣΏΐΛΔΣΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 

Παξαηεξείηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην πξφγξακκα ηνπ παηδηνχ ζην 

Σ.Β θαη ηνπο  ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Βπίζεο, αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα 

ζην πψο ππνζηεξίδεη ην Σ.Β ηελ θνηλσληθή παξνπζία θαη ηηο ζρέζεηο κε ζπλν-

κειίθνπο θαη ηηο ζπδεηήζεηο ζην Σ.Β κε ζθνπφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εκςχρσζε. 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
264 

Παξάιιεια, παξαηεξνχκε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ελίζρπζεο ηεο ζπκκεην-

ρήο ζηελ νκάδα ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηα νκαδηθά παηρλίδηα ζην Σ.Β. θαη ηα 

νκαδηθά παηρλίδηα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηάμε ζηελ νπνία θνηηά ν καζεηήο θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ θαηαξηίζηεθε. Ώθφκε, ηα νκαδηθά παηρλί-

δηα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηάμε ζηελ νπνία θνηηά ν καζεηήο ζπζρεηίδνληαη ζεηη-

θά κε ηελ ππνζηήξημε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ θαηαξηίζηεθε. Βπηπιένλ ε αληαπφθξηζε ηνπ/ηεο  καζε-

ηή/ηξηαο ζηε Γιψζζα παξνπζηάδεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ππνζηήξημε γηα 

ηελ ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ζεηηθή 

είλαη ε ζπζρέηηζε κε ηελ αληαπφθξηζε ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζηα Μαζεκαηηθά 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα  ππνζηήξημεο γηα ην πξφγξακκα ηεο ηάμεο ζηε 

Γιψζζα (πηλ.9) 

Πέλαθαο 9. πζρέηηζε κεηαβιεηψλ 

 
Αείθηεο Spearman 

R 
P< 

Πψο ππνζηεξίδεη ην Σ.Β ηελ θνηλσληθή πα-

ξνπζία θαη ηηο ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο- π-

δεηήζεηο ζην Σ.Β κε ζθνπφ ηελ ςπρηθή ελδπ-

λάκσζε 

-0,621 0,000 

Αξαζηεξηφηεηεο ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο 

ζηελ νκάδα- Οκαδηθά παηρλίδηα ζε ζπλεξγα-

ζία κε ηελ ηάμε ζηελ νπνία θνηηά ν καζεηήο 

0,567 0,000 

Αξαζηεξηφηεηεο ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο 

ζηελ νκάδα- Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηνπ πξν-

γξάκκαηνο πνπ θαηαξηίζαηε γηα ην παηδί ζην 

Σ.Β 

0, 555 0, 000 

Ώληαπφθξηζε ηνπ/ηεο  καζεηή/ηξηαο ζην Σ.Β: 

Γιψζζα- Ώληαπφθξηζε ηνπ/ηεο  καζεηή/ηξηαο 

ζην Σ.Β: Μαζεκαηηθά 

0,569 0,000 

Ώληαπφθξηζε ηνπ/ηεο  καζεηή/ηξηαο ζην Σ.Β: 

Γιψζζα- Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκ-

καηνο πνπ θαηαξηίζαηε γηα ην παηδί ζην Σ.Β 

-0,526 0,000 

 

Δ επηινγή ησλ ζηφρσλ βνεζάεη  ηελ θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο πην θνληά 

ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ.  Ώλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ νη εθπαηδεπηη-

θνί, επηιέγνπλ θαη ην πξφγξακκα. Φαίλεηαη φηη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο δελ α-

πνηεινχλ κέξνο ηνπ αηνκηθνχ πξνγξάκκαηνο φηαλ ην πξφγξακκα είλαη πξνζα-

λαηνιηζκέλν ζην Ώ.Π.  
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ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ ΣΧΝ ΜΏΘΔΣΧΝ ΣΤΠΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ ΏΠΒ-

ΝΏΝΣΕ ΣΟΤ ΜΏΘΔΣΒ ΜΒ Ν.Ώ. 

Ώπφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

άιισλ καζεηψλ ηφζν κέζα ζηελ ηάμε φζν θαη ζηελ απιή παξαηεξνχκε φηη ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ νη καζεηέο κε λ.α. είλαη απνκνλσκέλνη ή απνξξηπηφκελνη 

απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ελψ ζε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ έρνπλ δηαπηζησζεί θαη  

ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απνδνρήο ζηελ νκάδα πνπ ζπλήζσο ηελ απαξηίδνπλ  άι-

ινη καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ θνηηνχλ ζην Σκήκα Έληαμεο.  

Πέλαθαο 10. πκπεξηθνξά ησλ άιισλ 

Ν=40 πκπεξηθνξά 

ησλ άιισλ 

Μέζα ζηελ 

ηάμε 

πκπεξηθνξά 

ησλ άιισλ 

ζηελ απιή ζην 

δηάιεηκκα 

Ώλνηρηή απφξξηςε (Ώξλεηηθέο εθθξάζεηο, 

ριεπαζκφο εθθξάζεηο απφξξηςεο) 11 6 

Σνπο αγλννχλ (κε ιεθηηθή απφξξηςε) 
23 25 

Πξνζηαηεπηηζκφο, (ππεξάζπηζε απφ επηζέζεηο) 
3 5 

Εζφηηκε ζπλεξγαζία, (φπσο ζπκβαίλεη θαη κεηα-

μχ άιισλ καζεηψλ) 3 4 

 

Ώπφ ηηο  αληηδξάζεηο ησλ άιισλ καζεηψλ απέλαληη ζηνπο καζεηέο κε λ.α. 

θαίλεηαη φηη είλαη άκεζα ή έκκεζα απνξξηπηφκελνη απφ ηελ πιεηνςεθία. Δ έ-

ξεπλα ηεο Taylor θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο (1987) γηα ηελ κνλαρηθφηεηα ησλ 

παηδηψλ  ζηηο δνκέο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο έδεημε φηη ην 74% ησλ απνξξηθζέ-

λησλ καζεηψλ ήηαλ  καζεηέο κε λ.α.  Χο αηηίεο  νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ  

ηελ δπζθνιία επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο αθνχ έρνπλ βηψζεη ηελ απφξξηςε ζε 

πνιιαπινχο ηνκείο, ηε ρακειή αληαπφθξηζε ζηα καζήκαηα πνπ ηα θάλεη λα αη-

ζζάλνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηα άιια.  Σα ζπκπεξάζκαηα άιισλ  εξεπλψλ 

(Margalit, 2004. Semmel, Gottlied, & Robinson, 1979) θαηαιήγνπλ πψο ηα παη-

δηά κε λ.α. δέρνληαη κεγαιχηεξε απφξξηςε ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε θαηαζηά-

ζεηο ζηηο νπνίεο θπξηαξρεί ε αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή απνγνήηεπζε. Οη ζηά-

ζεηο ησλ άιισλ θαίλεηαη εμαξηψληαη θαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ 

ηα ίδηα ηα άηνκα κε λ.α. Οη ζηάζεηο απηέο δηακνξθψλνληαη απφ ηελ παηδηθή ειη-

θία  θαη ζπλήζσο κέλνπλ αλαιινίσηεο θαη ζηελ ελήιηθε δσή (Brook, & Galili, 

2000). Έηζη ε απφξξηςε ησλ καζεηψλ κε λ.α. έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηηο ζηάζεηο 
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ησλ άιισλ θαη ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ζεσξψληαο ηνλ καζεηή σο 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηα αηζζήκαηα απνδνρήο 

πνπ θαιιηεξγνχληαη κέζσ ηεο έληαμεο ζηα θνηλέο ηάμεηο θαη ζηελ θνπιηνχξα 

ησλ ζπλνκειίθσλ, ηηο πξαθηηθέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ή παξεκπνδίδνπλ ηελ αιια-

γή ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ, ηελ απνπζία θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε ζηφρν ηελ απνδνρή ησλ δηαθν-

ξεηηθψλ παηδηψλ (Vlachou 2004). κσο  ε ρσξηθή  ζπλχπαξμε ζην θνηλφ ζρν-

ιείν δελ δηαθνξνπνίεζε ζεκαληηθά ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηα παηδηά κε λ.α. 

(Μπάξκπαο, 2008). 

ΥΒΒΕ ΜΒ ΣΟΤ ΤΜΜΏΘΔΣΒ 

ζν αθνξά ηηο ζρέζεηο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ αξθεηνί καζεηέο/ηξηεο (13 

κέζα ζηελ ηάμε θαη 10 ζηελ απιή) παξακεινχληαη ή αγλννχληαη απφ ηνπο ζπκ-

καζεηέο ηνπο. Πεξίπνπ αλάινγν πνζνζηφ καζεηψλ  θαίλεηαη φηη εληάζζνληαη  

επθαηξηαθά θαη επηθαλεηαθά ζε ιίγεο δξαζηεξηφηεηεο. (16  & 17 αληίζηνηρα). 

Έλαο καζεηήο έρεη ζρέζεηο κε πνιιά παηδηά φπσο θαη νη ππφινηπνη καζεηέο, 4 

καζεηέο έρνπλ ζρέζεηο κε άιια παηδηά ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ απφ Σ.Β. Ώληίζηνηρα 

είλαη ηα απνηειέζκαηα θαη γηα ηηο θνηλσληθέο  ζρέζεηο έμσ απφ ηελ ηάμε. Δ 

πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη ν καζεηήο ηνπο  είλαη παξακειεκέ-

λνο, αγλνεκέλνο απφ ηνπο άιινπο ή εληάζζεηαη επθαηξηαθά θαη επηθαλεηαθά ζε 

ζρέζεηο κε 2, 3 παηδηά απφ ην Σ.Β.  Μφιηο 1 ζηνπο 40 καζεηέο κε λ.α. έρεη θαλν-

ληθά ζρέζεηο κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ζηελ απιή θαη ζην δηάιεηκκα (πηλ.11). 

Πέλαθαο 11. Κνηλσληθέο ρέζεηο 

Ν=40 
ρέζεηο ζην 

ζρνιηθφ πε-

ξηβάιινλ 

Έμσ απφ ηελ 

ηάμε ζηελ 

απιή ζην δηά-

ιεηκκα 

Ώπφξξηςε απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκκαζεηψλ 6 7 

Παξακέιεζε, αγλφεζε απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκαζεηψλ 
13 10 

Βληάζζεηαη ή πξνζπαζεί λα εληάζζεηαη επ-

θαηξηαθά θαη επηθαλεηαθά 
16 17 

Έρεη ζρέζεηο κφλν κε 2,3 παηδηά ηζφηηκεο φ-

πσο απηέο κεηαμχ άιισλ παηδηψλ 
4 5 

Έρεη ζρέζεηο ηζφηηκεο κε πνιιά παηδηά 1 1 

χλνιν 40 40 

 

Ώπφ ηνλ πίλαθα 11 θαίλεηαη φηη νη καζεηέο δελ αλαπηχζζνπλ θνηλσληθέο 

ζρέζεηο νπζηαζηηθέο. Με ηα επξήκαηα απηά ζπγθιίλνπλ πνιιέο έξεπλεο 
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(Semmel, Gottlied, & Robinson, 1979) πνπ άιινηε απνδίδνπλ ηα αίηηα ζηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαη άιινηε ζην ίδην ην παηδί ή νη δχν απηνί παξά-

γνληεο ζπλεμεηάδνληαη σο πξνο πνην απνηειεί πξσηνγελή θαη πνην δεπηεξνγελή 

παξάγνληα. ην παξειζφλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο έξεπλεο γηα ηηο θηιηθέο 

ζρέζεηο ρσξίο ηνλ παξάγνληα αλαπεξία. χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά απηά δεδν-

κέλα ηα παηδηά ηείλνπλ λα θάλνπλ θηιίεο κε παηδηά ίδησλ ελδηαθεξφλησλ θαη η-

θαλνηήησλ. Έηζη θηιίεο  ζπλάπηνπλ κεηαμχ ηνπο θαη ηα παηδηά πνπ έρνπλ απνξ-

ξηθζεί.  Οη Rubin, et all (2007)  κειέηεζαλ ην ππφβαζξν ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ 

θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη θηιίεο κεηαμχ καζεηψλ πνπ βίσζαλ α-

πφξξηςε απφ ηνπο άιινπο είλαη πςεινχ θηλδχλνπ γηα κειινληηθή απξνζάξκν-

ζηε θαη αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Δ ζέζε απηή άλνημε έλα λέν πεδίν έξεπλαο 

κε παξφκνηα απνηειέζκαηα ρσξίο σζηφζν λα αλαπηπρζνχλ πξνηάζεηο αληηκε-

ηψπηζεο. ε έξεπλα ηνπ Μπάξκπα θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (ππφ δεκνζίεπζε), 

γηα ηηο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ κε λ.α. ζην γπκλάζην, ε εηθφλα ησλ ζρέζεσλ επηδεη-

λψλεηαη κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα εκθαλίδεηαη σο απνξξηπηφκελνη απφ ην 

ζχλνιν ησλ καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ φηη νη δπζθνιίεο ζηε δε-

κηνπξγία θαη δηαηήξεζε θηιηθνχ δηθηχνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο απφξξηςεο πνπ 

δέρνληαη απφ ζπλνκειίθνπο, σο ζπλέπεηα ησλ γλσζηηθψλ ειιεηκάησλ ηνπο, πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ.  

ΤΥΒΣΕΔ ΚΟΕΝΧΝΕΚΧΝ ΥΏΡΏΚΣΔΡΕΣΕΚΧΝ 

Δ ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ κέζα ζηελ ηάμε παξνπζηάδεη έληνλε ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο έμσ απφ ηελ ηάμε θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο 

ηφζν ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ζηελ απιή. Βπηπιένλ, ε ζπκπεξηθνξά 

ησλ άιισλ έμσ απφ ηελ ηάμε παξνπζηάδεη έληνλε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο θνη-

λσληθέο ζρέζεηο ηφζν ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ζηελ απιή, ελψ θαη νη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ απιή ζπζρεηίδνληαη ζεηη-

θά (πηλ.12) 

Πέλαθαο 12 

 
Αείθηεο Spear-

man R 
P< 

πκπεξηθνξά ησλ άιισλ: Μέζα 

ζηελ ηάμε- πκπεξηθνξά ησλ άι-

ισλ: Έμσ απφ ηελ ηάμε, ζηελ απιή, 

ζην δηάιεηκκα 

0, 793 0, 000 

πκπεξηθνξά ησλ άιισλ: Μέζα 

ζηελ ηάμε- Κνηλσληθέο ζρέζεηο: Οη 

ζρέζεηο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

0, 483 0,002 

πκπεξηθνξά ησλ άιισλ: Έμσ απφ 

ηελ ηάμε, ζηελ απιή, ζην δηάιεηκκα- 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο: Οη ζρέζεηο ζην 

0, 584 0, 000 
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εκαληηθή  είλαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ κέζα θαη 

έμσ κε ηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ ηα παηδηά κε λ.α. κέζα θαη έμσ. Δ εηθφλα ηφζν κέ-

ζα φζν θαη έμσ απφ ηελ ηάμε είλαη αξλεηηθή. Οη έξεπλεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ άιισλ παηδηψλ  απέλαληη ζηα παηδηά κε λνεηηθή αλεπάξθεηα έρνπλ δείμεη φηη 

ιφγσ ησλ αλεπαξθεηψλ ηνπο βξίζθνληαη πνιχ ρακειά ζηελ θνηλσληνκεηξηθή 

θιίκαθα θαη επίζεο  είλαη ζπρλά θαη ζχκαηα εθθνβηζκνχ θαη  βίαησλ ζπκπεξη-

θνξψλ (Andreou, Didaskalou & Vlachou, 2013). Οη Nowicki & Brown (2013), 

εξεχλεζαλ ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηα 

παηδηά κε λ.α. Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ έδεημαλ φηη αλαγλσξίδνπλ ηηο ζηάζεηο 

ηνπο θαη πξνηείλνπλ ηα ίδηα ιχζεηο ψζηε λα εληάμνπλ ηα παηδηά ζηηο παξέεο. ε-

καληηθφ παξάγνληα ζεσξνχλ ην ξφιν ησλ  εθπαηδεπηηθψλ  ψζηε λα ηα βνεζή-

ζνπλ λα έρνπλ θαιχηεξεο δεμηφηεηεο ζην παηρλίδη, αιιά θαη ζηελ ηάμε. 

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΕΚΒ ΠΏΡΏΣΔΡΔΒΕ 

Σα επξήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαίλεηαη φηη εληζρχνπλ ηηο δχν ππνζέ-

ζεηο απηήο ηεο έξεπλαο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο αθελφο ην πξφγξακκα ζην Σκήκα 

Έληαμεο πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο ζηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε λ.α ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο ηάμεο, δίρσο φκσο 

λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ, θαη αθεηέξνπ νη καζε-

ηέο απηνί δελ επσθεινχληαη ηδηαίηεξα απφ ηελ ζπλχπαξμε κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο γηα ηελ ζχλαςε ακνηβαίσλ θηιηθψλ  ζρέζεσλ. 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ηκεκάησλ έληαμεο βξί-

ζθνληαη αληηκέησπνη κε δχν πξνβιήκαηα. Σν πξψην αθνξά ζηνπο καζεηέο πνπ 

δελ έρνπλ θαηαθηήζεη ηελ δεμηφηεηεο θαη ηελ καζεζηαθή χιε κηθξφηεξσλ ηάμε-

σλ. Ώπηφ ην πξφβιεκα πξνζπαζνχλ λα ην θαιχςνπλ δηδάζθνληαο ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα κηθξφηεξσλ ηάμεσλ ζπλήζσο Ώ΄ θαη ΐ΄ γηα λα κάζνπλ αλάγλσζε 

θαη ηηο βαζηθέο καζεκαηηθέο πξάμεηο. Σν δεχηεξν πξφβιεκα αθνξά ζηνπο καζε-

ηέο πνπ δηδάζθνληαη κε πξνζαξκνγέο ην πξφγξακκα ηεο ηάμεο, αιιά πάιη ην 

πξφγξακκα απηφ δελ βειηηψλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ηάμε. Χζηφζν νη θα-

ηεπζχλζεηο ηνπ Ώ.Π. γηα ηελ παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ απηψλ 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

πκπεξηθνξά ησλ άιισλ: Έμσ απφ 

ηελ ηάμε, ζηελ απιή, ζην δηάιεηκκα- 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο: Έμσ απφ ηελ 

ηάμε, ζηελ απιή, ζην δηάιεηκκα 

0,534 0, 000 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο: Οη ζρέζεηο ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ- Κνηλσληθέο 

ζρέζεηο: Έμσ απφ ηελ ηάμε, ζηελ 

απιή, ζην δηάιεηκκα 

0,781 0, 000 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
269 

ζηε κάζεζε δίλνπλ έκθαζε ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε 

ηνπ Ώ.Π ηφζν ζην ηκήκα έληαμεο φζν θαη ζηελ ηάμε. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλάο 

καο γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ παηδηψλ κε λ.α. ζην ηκήκα έληα-

μεο, ζε ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη επξχηεξα ηνπο ζηφ-

ρνπο ηεο έληαμεο, δείρλνπλ φηη νη φιεο πξνζπάζεηεο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε 

γλψζεηο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πιαίζην θνίηεζεο 

ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Σν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί κε έξεπλα ηεο Bouck 

(2008) πνπ επηπιένλ  επηζεκαίλεη φηη νη αληηιήςεηο γηα ην πξφγξακκα επεξεά-

δνληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο ζηα ηξία ζηάδηα πνπ είλαη ν  ζρεδηαζκφο, νη  

ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ, δειαδή ην επνπηηθφ πιηθφ, 

ηα βηβιία ή άιιεο πεγέο θαη ε πξφζιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο, δειαδή απηφ πνπ 

πξαγκαηηθά καζαίλνπλ νη καζεηέο. Γηα ηελ έξεπλα ησλ παξαγφλησλ πνπ επε-

ξεάδνπλ ηελ επηινγή θαη πινπνίεζε ελφο ιεηηνπξγηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε Bouck 

(φ.π.), εξεχλεζε κε ηε κέζνδν ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο, ην πξφγξακκα 

πνπ εθάξκνζαλ εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο, ην νπνίν νη ίδηνη πξνζδηφξηζαλ 

σο  ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα. Σα επξήκαηα ππνδεηθλχνπλ  φηη ην πξφγξακκα πνπ 

ζρεδηάζηεθε δελ ήηαλ απηφ πνπ πινπνηήζεθε. Οη παξάγνληεο πνπ  επεξέαζαλ 

ηε θπζηνγλσκία απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνέθπςε αθνξνχζαλ επηδξάζεηο 

απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, απφ ηε ζπλεξ-

γαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, απφ ηελ αληαπφθξηζε ησλ 

καζεηψλ θαη απφ ηελ επηινγή πιηθψλ θαη ηε δηάζεζε άιισλ πφξσλ. Οη θνηλσλη-

θέο ζρέζεηο θαη νη θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ καζεηή κέζα ζηε ζρνιηθή νκάδα 

δελ απνηεινχλ ζηφρνπο ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο (Μπάξκπαο, 2011) θαζψο ε  

«θνηλσληθνπνίεζε» θαίλεηαη λα έρεη κηα πην ζηελή έλλνηα, δειαδή ηε δπλαηφηε-

ηα ηνπ καζεηή λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα κελ δηαηαξάζζεη  ηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα. Σν καζεζηαθφ πξφγξακκα ζηνρεχεη ζην λα βειηηψζεη ηε 

κάζεζε ησλ παηδηψλ δηδάζθνληαο κηα χιε πνπ είλαη καθξηά απφ ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ηνπο.  

 Σν γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ ζπλάγνπκε είλαη φηη, ν θχξηνο παξάγνληαο 

πνπ επεξεάδεη ηελ επηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ παηδηνχ κε λ.α. είλαη  ην 

πιαίζην θνίηεζεο ηφζν ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ φζν θαη απηφ ηεο πινπνίε-

ζεο, γη‘ απηφ θαη ηα απνηειέζκαηα, δειαδή απηφ πνπ καζαίλεη ν καζεηήο κε λ.α. 

αληαλαθιάηαη ηφζν ζηελ γλσζηηθή φζν θαη ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

ην επίθεληξν ινηπφλ ηίζεηαη ε παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε κε ηηο θνηλσλη-

θέο δηαζηάζεηο λα απνθηνχλ νινέλα θαη εληνλφηεξε ζεκαζία θαζψο νη δπζθνιί-

εο ησλ καζεηψλ κε λ.α. εληείλνληαη φζν απμάλνληαη νη απαηηήζεηο ησλ αλαιπηη-

θψλ πξνγξακκάησλ θαη νη ζρέζεηο ηνπο επηδεηλψλνληαη φζν κεγαιψλνπλ. χκ-

θσλα κε ηνπο  Polloway, Patton, Smith & Roderique (1991), Bouck (2005, 

2008, 2009) ην πξφγξακκα ησλ παηδηψλ κε λ.α. πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ηξέρνπζεο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ, αιιά λα έρεη θαη  ηελ απαη-

ηνχκελε πξννπηηθή γηα ην ηη ζα απνγίλνπλ φηαλ ηειεηψζνπλ ην ζρνιείν. Δ έκ-

θαζε πνπ πξέπεη λα δίλεη ην πξφγξακκα είλαη ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ αιιε-

ιεπίδξαζεο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηνπο κεγαιχηεξνπο, έηζη ψζηε λα έρνπλ 
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ηηο δεμηφηεηεο λα αληαπνθξηζνχλ θαη ζε πεξηβάιινλ εξγαζίαο σο ελήιηθεο. Κα-

ζψο απαηηείηαη πνιχο ρξφλνο λα απνθηήζνπλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο θαη ιφγν ηνπ 

αξγνχ ξπζκνχ κάζεζεο, ην ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα είλαη απαξαίηεην λα δηδά-

ζθεηαη πνιχ λσξίο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Εδηαίηεξε, επίζεο, ζεκαζία γηα ην ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα είλαη ε  κεγη-

ζηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε λφεκα  θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηνπο ζηφ-

ρνπο ηεο δηδαζθαιίαο παξφκνησλ καζεζηαθψλ έξγσλ (Spooner, Knight, 

Browder & Smith, 2012). Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλεπάξ-

θεηα ην πεξηβάιινλ αλάγεηαη ζε ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ ζα ζπκβάιεη ή φρη  

ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο, θαζψο κέζα απφ θαηάιιειεο παξεκβάζεηο 

κπνξεί λα ζέζεη ην πιαίζην ηεο έληαμεο ηνπο, κέζσ ησλ ζηφρσλ ηνπ ιεηηνπξγη-

θνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ ηππηθή ηάμε θαη ζην ηκήκα έληαμεο, πνπ είλαη ε δεκη-

νπξγία δεζκψλ αλάκεζα ζην άηνκν θαη ζην πεξηβάιινλ. Δ δεκηνπξγία απηψλ 

ησλ δεζκψλ έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ νκαιή έληαμε ηνπ αηφκνπ ζην επξχηεξν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαζ‘ φιε  δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ κέζα ζε νκαιέο ζπλζή-

θεο.  

Ώλ απηέο είλαη νη πξαγκαηηθέο θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ κε λνε-

ηηθή αλεπάξθεηα, ηφηε ηα φζα δηαπηζηψζεθαλ θαη ζ‘ απηή ηελ έξεπλα θαλεξψ-

λνπλ έλα αγεθχξσην ράζκα αλάκεζα ζε απηφ πνπ βηψλνπλ θαη απηφ πνπ ζπκ-

βαίλεη θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν θαη ππφζρεηαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο δσήο ηνπο ε ξεηνξεία ηεο έληαμεο. Ώπηφ αλαδεηθλχεη σο πξψηε αλάγθε ηελ 

αλαγλψξηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε θαη 

απνηχπσζε ηεο θνηλσληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο δσήο απηψλ 

ησλ καζεηψλ. 
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλήζεθαλ νη επηδξάζεηο ελφο αλάπεξνπ/εο α-

δειθνχ/ήο ζηελ αδειθηθή ζρέζε θαη ζηελ πξνζσπηθή δσή ησλ αδειθψλ ηνπ. Οη 

επηδξάζεηο δηεξεπλήζεθαλ κε βάζεη παηδηά κε αδέιθηα βαξήθνα θαη παηδηά κε α-

δέιθηα κε ζχλδξνκν Down θαη ζε ζρέζε κε ηηο δνκηθέο νηθνγελεηαθέο κεηαβιεηέο. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη ηη ν κφλνο ηνκέαο ζηνλ νπνίν επηβαξχλνληαη 

ηα αδέιθηα ησλ αλάπεξσλ παηδηψλ θαη κάιηζηα πεξηζζφηεξν ε νκάδα ησλ παη-

δηψλ κε αδέιθηα κε ζχλδξνκν Down, είλαη ν ηνκέαο πνπ αθνξά ην κέιινλ ηνπο. 

Οη έθεβνη ηεο νκάδαο ησλ Αλαπήξσλ θαη πεξηζζφηεξν νη έθεβνη ηεο νκάδαο ηνπ 

ζπλδξφκνπ Down θαίλεηαη λα αλαπηχζζνπλ πην ζεξκέο θαη ζηελέο αδειθηθέο ζρέ-

ζεηο απφ εθείλεο ησλ εθήβσλ ηεο Σππηθήο Αλάπηπμεο, αιιά ηαπηφρξνλα βηψλνπλ 

θαη αηζζήκαηα αληηδειίαο θαη ελνρψλ. Σέινο, δηαθνξέο βξέζεθαλ ζε ζρέζε κε ηηο 

δνκηθέο νηθνγελεηαθέο κεηαβιεηέο. 

 

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Δ ζρέζε αλάκεζα ζηα αδέιθηα είλαη κηα απφ ηηο ζηελφηεξεο θαη πην νηθείεο 

ζρέζεηο ελφο πξνζψπνπ ζηε δσή ηνπ, πνπ κπνξεί φκσο λα ζεκαδεπηεί κε αληη-

δειία θαη ζχγθξνπζε.  

Ώξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ αλαγλσξίζεη 4 δηαζηάζεηο ζηηο αδειθηθέο ζρέζεηο 

ησλ παηδηψλ, πνπ αλαδχνληαη αμηφπηζηα ζηηο έξεπλεο, ζεξκόηεηα/ζηελόηεηα, 

ζύγθξνπζε, θύξνο/δύλακε, αληηδειέα (Cole & Keams, 2001, Furman & 

Buhrmester, 1985). Δ ζεξκφηεηα/ζηελφηεηα δειψλεηαη απφ έλα θάζκα πνηνηή-

ησλ, φπσο ε νηθεηφηεηα, νη πξν-θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, ε θηιία, ν ζαπκα-

ζκφο, ε θξνληίδα, ε νκνηφηεηα θαη ε ζηνξγηθφηεηα, ελψ ε ζχγθξνπζε δειψλε-

ηαη απφ έλα θάζκα κε θαβγάδεο, αληαγσληζκφ, ζπλαγσληζκφ. Δ δηάζηαζε ηνπ 

θχξνπο/δχλακεο αλαθέξεηαη ζην βαζκφ θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο αζπκκεηξίαο 

ζηελ αδειθηθή ζρέζε θαη ηα ηεξαξρηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο 

κέζα ζ‘ απηή είλαη απνηέιεζκα ηεο ζεηξάο γέλλεζεο.  Σέινο, ε αληηδειία είλαη ε 

δηάζηαζε πνπ αθνξά ηε γνληθή εχλνηα θαη κεξνιεςία. 

Ώπφ κειέηεο πάλσ ζηελ πνηφηεηα ησλ αδειθηθψλ ζρέζεσλ ζε νηθνγέλεηεο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ έλα αλάπεξν παηδί βξέζεθε κεγαιχηεξε ζεξκφηεηα (Fisman 

θ.ά., 1996) γηα ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη φηη νη αδειθη-

θέο ζρέζεηο είλαη ιηγφηεξν ζπγθξνπζηαθέο. Βπίζεο, βξέζεθε φηη ηα αδέιθηα ησλ 

αλαπήξσλ παηδηψλ έδεηρλαλ ιηγφηεξε επηζεηηθφηεηα (McHale & Gamble 1989) 

mailto:zoianagnostou@hotmail.com
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ιηγφηεξε δηαθσλία, πείξαγκα  θαη θαζαξία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ 

(Powell & Gallagher, 1993), ήηαλ ιηγφηεξν αληαγσληζηηθά θαη θαβγάδηδαλ ιηγφ-

ηεξν (kaminsky & Dewey, 2001), κε ιηγφηεξεο ζπγθξνχζεηο ζηηο ζρέζεηο ηνπο 

απφ φ,ηη ηα αδέιθηα ηεο νκάδαο ειέγρνπ (Fisman θ.ά.,1996).  

ζνλ αθνξά ηε δηάζηαζε ηνπ θχξνπο/δχλακεο ζε έξεπλα ησλ Eisenberg 

θ.ά. (1998) ηα αδέιθηα ησλ παηδηψλ κε θαζπζηέξεζε αλέθεξαλ ζεκαληηθά πε-

ξηζζφηεξε δχλακε ζηε ζρέζε, ζε αληίζεζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ πνπ αλέθεξε 

ηζάμηα δχλακε/θχξνο αλάκεζα ζηα αδέιθηα. Δ έξεπλα ηνπ Dallas (1993) έδεημε 

φηη ε αιιειεπίδξαζε ήηαλ μεθάζαξα ηεξαξρηθή, κε ηα αδέιθηα ησλ αλάπεξσλ 

λα παίξλνπλ θαηεπζπληηθνχο ξφινπο. κσο, δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζχκθσλα κε 

ηα νπνία νη αζχκκεηξα αιιειεπηδξαζηηθνί ξφινη λα βηψλνληαη απφ απηά ηα παη-

δηά κε επηβιαβή ηξφπν. 

ε φ,ηη αθνξά ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρνληαη ηα αδέιθηα ησλ παηδηψλ κε εηδη-

θέο αλάγθεο, κηα αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο παξέρεη αληηζεηηθά απνηειέ-

ζκαηα. Μεξηθνί εξεπλεηέο αλαθέξνπλ αξλεηηθέο επηδξάζεηο (Powell & Gal-

lagher, 1993), ελψ άιινη ηζρπξίδνληαη φηη απηά ηα παηδηά δε δηαθέξνπλ απφ ηα 

ππφινηπα παηδηά (McHale θ.ά.,  1986) ή αθφκε φηη κεξηθά απφ απηά ηα παηδηά 

θεξδίδνπλ πιενλεθηήκαηα απφ απηή ηελ θαηάζηαζε ( Lobato θ.ά., 1987). 

Σα πην ζπλεζηζκέλα αξλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ αλαθέξνληαη πάλσ ζηα 

αδέιθηα κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζηελ θαηεγνξία ηεο δχζθνιεο πξνζαξκνγήο 

ή/θαη ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. Πεξηιακβάλνπλ πξνβιήκαηα ζην πιαί-

ζην ηνπ ζρνιείνπ, δήιηα, κεησκέλε απην-εθηίκεζε, θνηλσληθή κνλαμηά 

(Wiliams, 1997). Μεξηθά παηδηά εμσηεξηθεχζνπλ ηα αηζζήκαηά ηνπο κε επηζεηη-

θφηεηα, ελψ άιια εζσηεξηθεχνπλ ηα αηζζήκαηα κε ην λα έρνπλ άγρνο, θαηάζιη-

ςε θαη ρακειή απην-εθηίκεζε (Lobato θ.ά., 1987). 

Μηα άιιε επξεία θαηεγνξία επξεκάησλ ζρεηίδεηαη κε ηηο αιιαγέο ζηελ νη-

θνγελεηαθή ιεηηνπξγία, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο δνπιεηέο ζην ζπίηη θαη ηηο επζχλεο 

θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ γηα ηα αδέιθηα (McHale & Gamble, 1989). Μηα απμεκέ-

λε εκπινθή ζην ζπίηη, κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη κεησκέλε εκπινθή ησλ αδειθψλ 

ζην ζρνιείν θαη ζηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο (Dyson, 1989) πεξηνξηζκφ ησλ 

επθαηξηψλ επαθήο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ζπρλά ράζηκν θίισλ (Siemon, 

1984). Βλδέρεηαη λα ππάξμνπλ απμεκέλεο αδειθηθέο ζπγθξνχζεηο θαη κείσζε 

ησλ πνιιψλ νηθνγελεηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Stoneman, θ.ά., 1988). Σα παηδηά 

απφ ηελ άιιε πιεπξά, κπνξεί λα αηζζάλνληαη έλνρα  ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

μεπεξάζνπλ ηα αηζζήκαηά ηεο αληηδειίαο, θαθίαο θαη ζπκνχ πξνο έλα/κία αδει-

θφ/ή κε εηδηθέο αλάγθεο (McHale & Gamble, 1989). 

ε αληίζεζε φκσο κε απηή ηε δπζνίσλε εηθφλα ηεο πξνεγνχκελεο βηβιην-

γξαθηθήο αλαζθφπεζεο πνιιέο άιιεο κειέηεο έρνπλ απνηχρεη λα βξνπλ αξλεηη-

θέο ζπλέπεηεο (Rotrigue, θ.ά., 1992) θαη ζε αξθεηέο κειέηεο εκθαλίδεηαη λα π-

πάξρνπλ θαη ζεηηθά απνηειέζκαηα.  Σα αδέιθηα ησλ αλάπεξσλ παηδηψλ είλαη  

πεξηζζφηεξν εππξνζάξκνζηα ζηηο δπζθνιίεο, παξνπζηάδνπλ αχμεζε ηεο απην-
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αμίαο ηνπο (Van Ripper, 2000) θαη αχμεζε ζηηο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο (Ferrari, 

1984). πρλά είλαη πην ψξηκα απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη ελδερνκέλσο απ-

ηή ε σξηκφηεηα λα νδεγεί ζηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ζε θαιχηεξεο θνη-

λσληθέο δεμηφηεηεο θαη βειηησκέλε αθαδεκατθή επίδνζε, απμάλνληαο έηζη ηε 

ζπλνιηθή ηνπο απην-αληίιεςε. 

Mηα άιιε επξεία θαηεγνξία επξεκάησλ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε πξν-

θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ε αλνρή, ε ελφξαζε θαη ε ζπκπφληα πνπ κπν-

ξεί λα νμχλνληαη ζηα αδέιθηα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία (Horwitz & Kazak, 

1990) ηα νπνία γίλνληαη πεξηζζφηεξν πξνζηαηεπηηθά κε απμεκέλε ελζπλαίζζε-

ζε γηα ηνπο άιινπο θαη ιηγφηεξν εγσθεληξηθά (Faux, 1993).  

Βπίζεο, έρνπλ παξαηεξεζεί ζεηηθέο επηδξάζεηο, φπσο  απμεκέλε εθηίκεζε 

ηεο δηθήο ηνπο θαιήο πγείαο, θηινδνμίεο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε, πεξηζζφηεξε 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ, ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ 

ηεο πξνθαηάιεςεο, απμεκέλε θνηλσληθή ηθαλφηεηα (Ferrari, 1984). 

Σέινο, ππάξρεη έλαο αξηζκφο κειεηψλ πνπ έρεη εμεηάζεη ηελ πνηφηεηα ησλ 

αδειθηθψλ ζρέζεσλ θαη ην πψο απηέο ζρεηίδνληαη κε ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα.  

Οη κεηαβιεηέο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο είλαη ε ειηθία ησλ παη-

δηψλ, ε δηαθνξά ειηθίαο ησλ αδειθψλ, ην θχιν ηνπο, ε ζεηξά γέλλεζήο ηνπο εί-

λαη απφ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ πνηνηήησλ ηεο αδειθηθήο ζρέζεο 

θαη ηα απνηειέζκαηα κειεηψλ ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ ππφζεζε (Furman & 

Buhrmester, 1985). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε φ,ηη αθνξά ην θχιν ησλ παηδηψλ, ηα θνξίηζηα εκθα-

λίδνληαη λα είλαη πεξηζζφηεξν ππνζηεξηθηηθά, παξέρνπλ πεξηζζφηεξε θξνληίδα 

θαη εκπιέθνληαη ζηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ (Breslau θ.ά., 1981), αιιά αηζζάλν-

ληαη φηη έρνπλ ιηγφηεξε δχλακε ζηηο αδειθηθέο ζρέζεηο απφ φ,ηη ηα αγφξηα 

(Furman & Buhrmester,1992). ε φ,ηη αθνξά ην ζπλδπαζκφ ηνπ θχινπ ησλ δπά-

δσλ έρεη δεηρζεί φηη ηνπ ηδίνπ θχινπ αδέιθηα αηζζάλνληαη θνληχηεξα κεηαμχ 

ηνπο θαη βηψλνπλ ζπλήζσο ηε ζρέζε ηνπο πεξηζζφηεξν σο ζεηηθή θαη πην ζεξκή 

απφ φ,ηη ηα αδέιθηα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ (Buhrmester & Furman, 1990, 1985).  

Βπίζεο, ε ζεηξά γέλλεζεο επηδξά ζηελ πνηφηεηα ηεο αδειθηθήο ζρέζεο κε 

ηα κεγαιχηεξα αδέιθηα λα δείρλνπλ πεξηζζφηεξε επζχλε θαη σξηκφηεηα θαη κηα 

ηάζε λα θπξηαξρνχλ πάλσ ζηα κηθξφηεξα αδέιθηα, (Buhrmester & Furman, 

1990), φπσο θαη κεγαιχηεξε αληηδειία θαη γνληθή κεξνιεςία φηαλ έρνπλ κηθξφ-

ηεξα αδέιθηα (Furman & Buhrmeste, 1985). κσο, ζπρλά ηα κεγαιχηεξα αδέι-

θηα ηα νπνία θαινχληαη απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο λα θξνληίζνπλ ηα αδέιθηα ηνπο 

κε αλαπεξίεο, βξέζεθε λα βηψλνπλ πεξηζζφηεξν ζπκφ θαη κλεζηθαθία θαη λα 

παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα εζσηεξηθεπκέλα θαη εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο (Rotrigue θ.ά., 1992, 1993), ηα νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα πςε-

ιφηεξα επίπεδα αδειθηθήο ζχγθξνπζεο (Stoneman, θ.ά., 1988).  

ρεηηθά κε ηε δηαθνξά ειηθίαο ησλ αδειθψλ, ε κεγάιε δηαθνξά ειηθίαο 

αλάκεζα ηνπο ηείλεη λα ζπλδέεηαη κε πεξηζζφηεξε θξνληίδα, πξν-θνηλσληθέο 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
278 

ζπκπεξηθνξέο θαη ζηνξγηθφηεηα, αιιά θαη κε θαιχηεξε πξνζαξκνγή ησλ αδει-

θψλ (Powell & Gallagher, 1993). Μηα κηθξή δηαθνξά ειηθίαο επίζεο θιίλεη 

πξνο ηε ζεηηθφηεηα (<1 έηνπο δηαθνξά). κσο, κηα δηαθνξά ειηθίαο πεξίπνπ 2-3 

ρξφληα είλαη πηζαλά ε αηηία γηα πεξηζζφηεξεο ζπγθξνχζεηο θαη αληαγσληζκφ α-

λάκεζα ζηα αδέιθηα (Buhrmester & Furman, 1990).  

ε φ,ηη αθνξά ην νηθνγελεηαθφ κέγεζνο, έρεη δεηρζεί φηη ηα αδέιθηα ζε κηα 

κεγάιε νηθνγέλεηα ησλ 4 ή πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ είλαη θαιχηεξα πξνζαξκν-

ζκέλα (Kaminsky & Dewey, 2002). πλδέεηαη κε ιηγφηεξε ακεραλία γηα ηα κε 

αλάπεξα αδέιθηα, ιηγφηεξν βάξνο γηα παξνρή θξνληίδαο (Gold, 1993) θαη πην 

δίθαηεο γνληθέο πξνζδνθίεο, θαζψο κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο λα θνξησζεί φιεο ηηο 

πξνζδνθίεο γηα επηηπρία έλα παηδί (Dyson, 1989).  

Σέινο, ηα ζηνηρεία πνπ βξέζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο ζνβαξφηε-

ηαο ηεο αλαπεξίαο ζηα αδέιθηα είλαη αληηθξνπφκελα. Οη Crnic θ.ά. (1983) αλέ-

θεξαλ φηη ε ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηα 

πξνβιήκαηα ησλ αδειθψλ Gold (1993) ηδηαίηεξα ζηηο νηθνγέλεηεο νη νπνίεο εί-

λαη θάησ ηεο κέζεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ηάμεο. Άιινη φκσο εξεπλεηέο βξή-

θαλ φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο 

θαη ην βαζκφ κε ηνλ νπνίν ηα αδέιθηα πξνζαξκφδνληαη (Gibbs, 1993).  

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο πνηφηεηαο ησλ αδειθη-

θψλ ζρέζεσλ ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ έλα αλάπεξν παηδί θαη ησλ επηδξάζεσλ 

ηεο αλαπεξίαο ζηελ πξνζσπηθή δσή ησλ κε αλάπεξσλ αδειθψλ. Ο ζηφρνο απ-

ηφο ηεο εξγαζίαο εμεηάδεηαη ζε ζρέζε κε ηηο δνκηθέο κεηαβιεηέο ηνπ νηθνγελεη-

αθνχ ζπζηήκαηνο (θχιν, ζεηξά γέλλεζεο, δηαθνξά ειηθίαο απφ ηνλ/ηελ αδει-

θφ/ή θαη αξηζκφ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα) θαη ζε ζρέζε κε ην είδνο ηεο αλαπε-

ξίαο (Κσθφηεηα/ΐαξεθνΎα – χλδξνκν Down). 

Τπνζέζακε ινηπφλ, φηη ε  χπαξμε ελφο αλάπεξνπ/εο αδειθνχ/ήο έρεη επη-

πηψζεηο ζηελ αδειθηθή ζρέζε θαη ζηελ πξνζσπηθή δσή ησλ αδειθψλ ηνπ θαη 

φηη  ε επίδξαζε απηή είλαη δηαθνξεηηθή, αλάινγα κε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο. Β-

πίζεο, ππνζέζακε φηη νη δνκηθέο κεηαβιεηέο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο ε-

πηδξνχλ ζηελ αδειθηθή ζρέζε. 

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ 

ΑΒΕΓΜΏ 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 128 έθεβνη ειηθίαο 11-19 εηψλ, θα-

ζφζνλ ηα παηδηά ζε απηή ηελ ειηθία είηε είλαη κηθξφηεξα είηε κεγαιχηεξα απφ ην 

αλάπεξν παηδί έρνπλ βηψζεη θαη εδξαηψζεη ηελ αδειθηθή ζρέζε.   Ώπφ απηνχο 

ηα 61 ήηαλ αγφξηα θαη ηα 67 θνξίηζηα. 

Βπηιέρζεθαλ δχν νκάδεο έξεπλαο πνπ αθνξνχλ δπν δηαθνξεηηθά είδε αλα-

πεξίαο, θαζψο ζεσξνχκε φηη νη ζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ δηαθνξνπνηνχληαη αλά-

ινγα κε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο. πλήζσο, ε αληίδξαζε απέλαληη ζε άηνκα κε 
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αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο είλαη ιηγφηεξν αξλεηηθή απφ απηή ζε ζρέζε κε άηνκα 

πνπ έρνπλ λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Έηζη, ε πξψηε νκάδα επηιέρζεθε κε αδέιθηα 

Κσθψλ/ΐαξεθφσλ παηδηψλ κε αθνχνληεο γνλείο θαη ε δεχηεξε κε αδέιθηα  παη-

δηψλ κε ζχλδξνκν Down.  

Μηα ηξίηε νκάδα ήηαλ ε νκάδα ειέγρνπ κε παηδηά ηα νπνία έρνπλ αδέιθηα 

Σππηθήο Ώλάπηπμεο θαη ηα νπνία αληηζηνηρήζεθαλ πξνο ηα παηδηά ησλ νκάδσλ 

έξεπλαο σο πξνο ηηο δνκηθέο κεηαβιεηέο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο. Δ δηα-

θνξά ειηθίαο ησλ εθήβσλ απφ ηα αδέιθηα ηνπο επηιέρζεθε λα κελ μεπεξλά ηα 6 

έηε πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζνπκε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ιφγσ 

κεγάιεο ειηθηαθήο απφζηαζεο.  

Βπίζεο, νη  31 ησλ εθήβσλ απάληεζαλ αλαθεξφκελνη ζηνλ θσθφ/ή αδει-

θφ/ή, νη 33 αλαθεξφκελνη ζηνλ  αδειθφ/ή κε ζχλδξνκν Down θαη νη 64 αλαθε-

ξφκελνη ζε αδειθφ/ή ηππηθήο αλάπηπμεο. 

ΒΡΓΏΛΒΕΏ  

 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν εξσηεκαηνιφγηα. 

Σν πξψην εξεπλά ηηο αδειθηθέο ζρέζεηο αλεμάξηεηα απφ ηελ αλαπεξία, ελψ ζην 

δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην εκπεξηέρνληαη θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηη-

θά αδέιθηα πνπ έρνπλ αλάπεξν/ε αδειθφ/ή.  

Ώ. Σν Sibling Relationship Questionnaire, (D. Buhrmester & W. Fur-

man, 1990), απνηειείηαη απφ 39 ζέκαηα πνπ αμηνινγνχλ ηηο αληηιήςεηο ησλ 

παηδηψλ γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ/ηελ αδειθφ/ή ηνπο. Ώπηά ηα ζέκαηα νκαδν-

πνηνχληαη ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο: α) ηε Θεξκόηεηα/ηελόηεηα πνπ απνηειείηαη 

απφ ηηο ζπλζέζεηο εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ηε 

θηιία κε ηνλ/ηελ αδειθφ/ή, ηελ νκνηφηεηα,  ην ζαπκαζκφ ηνπ αδειθνχ/ήο, ην 

ζαπκαζκφ απφ ηνλ/ηελ αδειθφ/ή θαη ηε ζηνξγηθφηεηα β) ην Κύξνο/Γύλακε, πνπ 

απνηειείηαη απφ ηηο ζπλζέζεηο ηεο ηθαλφηεηαο θξνληίδαο ηνπ/ηεο αδειθνχ/ήο θαη 

ηεο θπξηαξρίαο επί ηνπ/ηεο αδειθνχ/ήο, κείνλ ηεο ηθαλφηεηαο θξνληίδαο απφ 

ηνλ/ηελ αδειθφ/ή θαη ηεο θπξηαξρίαο απφ ηνλ/ηελ αδειθφ/ή γ) ηηο πγθξνύζεηο, 

πνπ απνηειείηαη απφ ηηο ζπλζέζεηο ησλ θαβγάδσλ ησλ αδειθψλ, ηνπ αληαγσλη-

ζκνχ θαη ηνπ ζπλαγσληζκνχ πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο θαη δ) ηελ Αληηδειία πνπ 

απνηειείηαη απφ ηηο ζπλζέζεηο ηεο κεηξηθήο θαη παηξηθήο κεξνιεςίαο. Ο βαζκφο 

αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ έξεπλά καο βξέζεθε φηη ήηαλ 0,84 

(Cronbach‘s Alfa).  

ΐ. Σν Sibling Impact Questionnaire, (L. Eisenberg, B. Baker & J. 

Blacher, 1998) απνηειείηαη απφ 40 ζέκαηα κε απηναλαθνξέο κέηξεζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ αδειθψλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί 

λα έρεη έλα παηδί κε αλαπεξία. Οη ελλνηνινγηθέο πεξηνρέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

είλαη πέληε: α) επίδξαζε ζηελ νηθνγέλεηα, β) επίδξαζε ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπ-

λνκειίθνπο, γ) επίδξαζε ζηα ζπλαηζζήκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην θαη ηνλ/ηελ 

αδειθφ/ή κε εηδηθέο αλάγθεο, δ) επίδξαζε ζηνπο κειινληηθνχο ζηφρνπο θαη ε) 

επίδξαζε ζηελ αηνκηθή αλάπηπμε/ζεηηθή επίδξαζε. Ο βαζκφο αμηνπηζηίαο ηνπ 
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εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ έξεπλά καο ήηαλ 0,75 (Cronbach‘s Ώlpha). ην εξσηε-

καηνιφγην απάληεζαλ κνλάρα νη  δπν νκάδεο έξεπλαο. 

ε φ,ηη αθνξά ην πξψην εξσηεκαηνιφγην έγηλαλ μερσξηζηά ζηαηηζηηθέο ε-

πεμεξγαζίεο ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ, ζηηο ζπλζέζεηο ησλ εξσηήζεσλ, 

θαζψο θαη ζηηο νκαδνπνηήζεηο ησλ ζπλζέζεσλ ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο (Θεξκφ-

ηεηα/ηελφηεηα, Κχξνο/Αχλακε, πγθξνχζεηο, Ώληηδειία) θαη αθνξνχζαλ: 

 Tηο απαληήζεηο αλάκεζα ζην ζχλνιν ησλ εθήβσλ ηνπ δείγκαηνο πνπ 

είραλ αδειθφ/ή κε αλαπεξία θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ. 

 Tηο απαληήζεηο αλάκεζα ζηελ νκάδα ησλ Κσθψλ/ΐαξεθφσλ θαη ηελ 

νκάδα ειέγρνπ. 

 Tηο απαληήζεηο αλάκεζα ζηελ νκάδα ηνπ ζπλδξφκνπ Down θαη ηελ 

νκάδα ειέγρνπ. 

 Tηο απαληήζεηο αλάκεζα ζηελ νκάδα ησλ Κσθψλ/ΐαξεθφσλ θαη 

ζηελ νκάδα ηνπ ζπλδξφκνπ Down. 

Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο πνπ επηιέρζεθε είλαη ν ρ
2
 – έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 

κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

Βπίζεο, αλάκεζα ζηελ νκάδα ησλ εθήβσλ κε αλάπεξα αδέιθηα θαη ησλ 

εθήβσλ κε αδέιθηα ηππηθήο αλάπηπμεο, έγηλαλ ζηαηηζηηθέο επεμεξγαζίεο θαη κε 

βάζε ηηο δνκηθέο κεηαβιεηέο ηεο νηθνγέλεηαο θαη επηιέρζεθε ε Αηπιή πζρεηη-

ζκέλε ANOVA. 

ε φ,ηη αθνξά ην δεχηεξν  εξσηεκαηνιφγην έγηλαλ ζηαηηζηηθέο επεμεξγαζίεο 

πνπ αθνξνχζαλ ηηο απαληήζεηο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο έξεπλαο (Κ/ΐ – SD) 

ζε θάζε εξψηεζε μερσξηζηά, θαζψο θαη ζηηο πέληε ελλνηνινγηθέο πεξηνρέο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο πνπ επηιέρζεθε είλαη ν ρ
2
 – έιεγρνο 

αλεμαξηεζίαο κε  επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ην 5%. 

 

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ  

1. ΒΡΧΣΔΜΏΣΟΛΟΓΕΟ ΏΑΒΛΦΕΚΧΝ ΥΒΒΧΝ 

1.1. ΑΕΏΦΟΡΒ ΏΝΏΜΒΏ ΣΔΝ ΟΜΏΑΏ ΏΝΏΠΔΡΧΝ  ΚΏΕ ΣΔΝ 

ΟΜΏΑΏ ΣΤΠΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ 

Βδψ απφ ηηο 4 ελφηεηεο βξέζεθε λα απαληνχλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δη-

αθνξά κνλάρα ζηελ ελφηεηα ηεο Θεξκφηεηαο/ηελφηεηαο θαη ηεο Αληηδειίαο. 
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ΏΝΏΠΔΡΏ       (%) ΣΤΠΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ   

(%) 

 

Καζφ-

ινπ & 

ρη 

ηφζν 

πνιχ 

Κά-

πσο 

Πάξα Πν-

ιχ 

Καζφ-

ινπ & 

ρη ηφ-

ζν πνιχ 

Κά-

πσο 

Πάξα Πν-

ιχ 

 & & 

 

Τπεξβν-

ιηθά  

Τπεξβν-

ιηθά  

Θεξκφηεηα /  

ηελφηεηα 

1,6 

 

48,4  50 18,8 

 

43,8 37,5 

πγθξνχζεηο 31,2 51,6  17,2  29,7 45,3  25 

 

ηελ ελφηεηα ηεο Θεξκόηεηαο/ηελόηεηαο (Υ
2
=10,60 df=2 p< .050) βιέ-

πνπκε φηη νη αδειθηθέο ζρέζεηο γηα ηελ νκάδα ησλ αλαπήξσλ ζην ζχλνιφ ηνπο 

ραξαθηεξίδνληαη σο πεξηζζφηεξν ζεξκέο απφ φ,ηη ηεο νκάδαο ηεο Σππηθήο Ώλά-

πηπμεο, εχξεκα πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Eisenberg θ.ά., 

 

Βχ-

λνηα 

πξνο 

αλάπε

πε-

ξν/ε 

Πεξί-

πνπ 

ίδηα 

ζπκπε

κπε-

ξηθν-

ξά 

Βχ-

λνηα 

πξνο 

αδει-

δει-

θφ/ή 

Βχλνηα 

πξνο α-

δειθφ/ή 

Σ.Ώ. 

Πεξίπνπ 

ίδηα ζπ-

κπεξη-

θνξά 

Βχλνηα πξνο 

έθεβν/ε αδει-

θφ/ή 

Ώληηδειία   28,1 70,3 1,6  4,7  89,1  6,2 

 Κπξηαξρία 

Ώδειθνχ/ήο 

Εζνδπλακία Κπξηαξρία Κπξηαξρία 

ηνπ 

Ώδειθνχ/ήο 

Εζνδπλακία Κπξηαξρία 

 

Ώλάπεξνπ/εο Ώδειθνχ/ήο 

ηεο Σ.Ώ. 

Κχξνο/ 

Αχλακε 

 67,2  10,9  21,9  56,2  17,2  26,6 
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1998, Fisman θ.ά., 1996, McHale & Gamble, 1989). Ώμίδεη λα ζρνιηάζνπκε, φηη 

ζηνπο εθήβνπο ηεο νκάδαο ησλ Ώλαπήξσλ  ην πνζνζηφ πνπ δελ έρεη ζεξκέο 

ζρέζεηο είλαη κεδακηλφ, ελψ ζηελ νκάδα ησλ εθήβσλ Σππηθήο Ώλάπηπμεο, π-

πάξρνπλ αξθεηνί έθεβνη πνπ ζεσξνχλ φηη νη ζρέζεηο ηνπο δελ είλαη θαζφινπ ή 

είλαη ειάρηζηα ζεξκέο θαη ζηελέο. 

Πην αλαιπηηθά, εμεηάδνληαο ηηο ζπλζέζεηο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ε ε-

λφηεηα ηεο Θεξκόηεηαο/ηελόηεηαο δηαπηζηψλνπκε φηη σο πξνο ηηο Πξν-

θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο νη έθεβνη θαη ησλ δπν νκάδσλ θαίλεηαη φηη θάλνπλ 

πξάγκαηα γηα λα επραξηζηήζνπλ ηα αδέιθηα ηνπο, φηη ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ 

ηνπο θαη κνηξάδνληαη  πξάγκαηα ζε έλα αξθεηά κεγάιν βαζκφ. Βπίζεο, θαη νη 

δπν νκάδεο εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ζηνξγηθέο ζρέζεηο κε ηα αδέιθηα ηνπο θαη λα 

είλαη θίινη κεηαμχ ηνπο. ηε ζχλζεζε πνπ αθνξά ηελ Οκνηφηεηα σο πξνο ηα ελ-

δηαθέξνληα θαη ηα πξάγκαηα πνπ ηνπο αξέζεη λα θάλνπλ, αιιά θαη ζηελ Οηθεηφ-

ηεηα πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα κνηξάδνληαη ηα κπζηηθά ηνπο, νη έθεβνη 

θαη ησλ δπν νκάδσλ θαίλεηαη λα απαληνχλ κε παξφκνην ηξφπν θαη νη απαληή-

ζεηο ηνπο θαηαλέκνληαη ζε φιν ηα θάζκα ηεο 3/βάζκηαο θιίκαθαο. ηε ζχλζεζε 

πνπ αθνξά ην ζαπκαζκφ απφ ηα αδέιθηα ηνπο νη πεξηζζφηεξνη έθεβνη θαη ησλ 

δπν νκάδσλ ζεσξνχλ φηη ζαπκάδνληαη απφ ηα αδέιθηα ηνπο. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη 

νη αδειθηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ νη έθεβνη ηεο νκάδαο ησλ Ώλαπήξσλ δε 

δηαθέξνπλ απφ εθείλεο ησλ εθήβσλ Σππηθήο Ώλάπηπμεο.  

Δ κφλε ζχλζεζε πνπ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη ηνπ 

Θαπκαζκνχ ηνπ/ηεο αδειθνχ/ήο (Υ
2
= 13,32 df=2 p< .050), φπνπ νη  έθεβνη ηεο 

νκάδαο αλαπήξσλ ζαπκάδνπλ ζε πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηα αλάπεξα αδέι-

θηα ηνπο απφ φ,ηη νη έθεβνη ηεο νκάδαο Σππηθήο Ώλάπηπμεο, ελδερνκέλσο, γηαηί 

αλαγλσξίδνπλ ην κέγεζνο ηεο απφθιηζεο ησλ αλάπεξσλ αδειθψλ απφ ηνπο ίδη-

νπο θαη ζαπκάδνπλ νηηδήπνηε ηειηθά θαηαθέξλνπλ απηά ηα παηδηά. 

 

  ΏΝΏΠΔΡΏ (%)      Σ.A. (%)      

  

Καζφ-

ινπ & 

Κά-

πσο 

Πάξα Πν-

ιχ 

Καζφ-

ινπ & 

Κά-

πσο 

Πάξα Πν-

ιχ 

  

ρη ηφ-

ζν    & 

ρη ηφ-

ζν    & 

  πνιχ   

Τπεξβνιη-

θά πνιχ   

Τπεξβνιη-

θά 

Θαπκαζκφ 

αδειθνχ/ήο 3,1 9,4 87,5 15,6 25 59,4 
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Χο πξνο ηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ην Κύξνο/Αύλακε, δελ εκθαλίδεηαη ζηα-

ηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο (Υ
2
=1,79 df=2 p> .050). 

Οη έθεβνη θαη ησλ δπν νκάδσλ αηζζάλνληαη λα επηθξαηνχλ ζε θχξνο θαη δχλακε 

απέλαληη ζηνλ/ζηελ αδειθφ/ή ηνπο. 

Βμεηάδνληαο πην αλαιπηηθά ηηο ζπλζέζεηο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ε ελφ-

ηεηα ηνπ Κχξνπο/Γχλακεο δηαπηζηψλνπκε φηη ε κφλε ζχλζεζε πνπ βξέζεθε κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη ε Ηθαλφηεηα Φξνληίδαο ηνπ αδειθνχ/ήο 

(Υ
2
=9,89 df=2 p< .050). 

 

 ΏΝΏΠΔΡΏ (%)    T.A.  (%)    

 Καζφινπ 

& ρη 

ηφζν πν-

ιχ 

Κάπσο Πάξα Πνιχ Καζφινπ 

& ρη 

ηφζν πν-

ιχ 

Κάπσο Πάξα Πνιχ 

 & & 

 Τπεξβνιηθά  Τπεξβνιηθά  

Φξνληίδα 

αδειθνχ/ήο 

 6,2 

 

32,8  60,9 

 

20,3 

 

43,8  35,9 

 

Βίλαη θαλεξφ ινηπφλ, φηη νη έθεβνη ηεο νκάδαο ησλ Ώλαπήξσλ θξνληίδνπλ 

ηα αλάπεξα αδέιθηα ηνπο βνεζψληαο ηνπο γνλείο ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

αλάγθεο πνπ ζέηνπλ ηα αλάπεξα παηδηά, εχξεκα πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ 

άιιεο έξεπλεο (McHale & Gamble, 1989, Stoneman θ.ά., 1988). Σν πνζνζηφ 

κάιηζηα πνπ δε βνεζά ζηε θξνληίδα είλαη ειάρηζην ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ 

ησλ εθήβσλ ηεο νκάδαο ηεο Σππηθήο Ώλάπηπμεο.  

Χο πξνο ηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ηηο πγθξνύζεηο, δελ εκθαλίδεηαη ζηαηη-

ζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο (Υ
2
=1,21 df=2 p> .050), 

φκσο εμεηάδνληαο πην αλαιπηηθά ηηο ζπλζέζεηο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη απηή 

ε ελφηεηα δηαπηζηψλνπκε φηη ζηε ζχλζεζε ηνπ πλαγσληζκνχ, βξέζεθε ζηαηη-

ζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά(Υ
2
=6,25 df=2 p< .050).  
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 ΏΝΏΠΔΡΏ % ΣΤΠΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ % 

 Καζφινπ 

& ρη 

ηφζν πν-

ιχ 

Κάπσο Πάξα Πνιχ Καζφινπ 

& ρη 

ηφζν πν-

ιχ 

Κάπσο Πάξα Πνιχ 

 & & 
 

 Τπεξβνιηθά  Τπεξβνιηθά  

πλαγσληζκφο 

76,6 

 

15,6 7,8 56,2 25 18,8  sign 

<.050 

 

Βδψ, παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ ησλ εθήβσλ ηεο νκάδαο ησλ Ώλαπήξσλ 

πνπ δε ζπλαγσλίδνληαη κε ηα αδέιθηα ηνπο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ εθείλν 

ησλ εθήβσλ ηεο νκάδαο ηεο Σππηθήο Ώλάπηπμεο θαη απηφ είλαη θπζηθφ λα ζπκ-

βαίλεη, θαζψο αληηκεησπίδνπλ ηα αλάπεξα αδέιθηα ηνπο απφ κηα πην πξνλνκηα-

θή ζέζε θαη δε δέρνληαη λα ζπλαγσληζηνχλ καδί ηνπο. 

Χο πξνο ηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ηελ Αληηδειία, εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο (Υ
2
=13,92 df=2 p< .050). 

 

 ΏΝΏΠΔΡΏ % ΣΤΠΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ % 

 

Βχλνηα 

πξνο 

ηνλ/ηελ 

αλάπε-

ξν/ε 

Πεξίπνπ ίδηα 

ζπκπεξηθνξά 

Βχλνηα 

πξνο 

ηνλ/ηελ 

αδειθφ/ή 

Βχλνηα 

πξνο 

ηνλ/ηελ 

αδειθφ/ή 

Σππ.Ώλ. 

Πεξίπνπ 

ίδηα ζπ-

κπεξηθνξά 

Βχλνηα πξνο 

ηνλ/ηελ έ-

θεβν/ε α-

δειθφ/ή 

Μεηξηθή Με-

ξνιεςία 

29,7 62,5 7,8 20,3 65,6 14,1 sign >.050 

 

Παξαηεξνχκε φηη αλ θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ εθήβσλ θαη ησλ δπν νκάδσλ 

δειψλεη φηη νη γνλείο ζπκπεξηθέξνληαη πεξίπνπ ην ίδην ζηα αδέιθηα, παξφια 

απηά ην 1/3 πεξίπνπ ησλ εθήβσλ ηεο νκάδαο ησλ Ώλαπήξσλ δειψλεη φηη νη γν-

λείο ηνπο δείρλνπλ πεξηζζφηεξε εχλνηα πξνο ηνλ/ηελ αλάπεξν/ε αδειθφ/ή, ελψ 

αληίζηνηρα θάηη ηέηνην δειψλνπλ ζε ειάρηζην πνζνζηφ νη έθεβνη ηεο νκάδαο 

ηεο Σππηθήο Ώλάπηπμεο, εχξεκα πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο 

(McHale & Gamble, 1989). 
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1.2. ΑΕΏΦΟΡΒ ΏΝΏΜΒΏ ΣΔΝ ΟΜΏΑΏ ΣΧΝ ΚΧΦΧΝ/ΐΏΡΔΚΟΧΝ 

ΚΏΕ ΣΔ ΣΤΠΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ 

Βδψ παξαηεξνχκε φηη εθηφο ηνπ ζαπκαζκνχ πξνο ηα αλάπεξα αδέιθηα ηνπο 

(Υ
2
=6,08  df=2 p< .050)  θαη ηεο αλαγλψξηζεο φηη νη γνλείο ηνπο δείρλνπλ κεγα-

ιχηεξε εχλνηα πξνο ηα αδέιθηα ηνπο (Υ
2
=7,26 df=2 p< .050), ζε φιεο ηηο άιιεο 

δηαζηάζεηο ε αδειθηθή ηνπο ζρέζε θαίλεηαη λα κε δηαθέξεη απφ εθείλε ησλ ε-

θήβσλ ηεο νκάδαο ηεο Σππηθήο Ώλάπηπμεο. 

 

 K/B  (%)    Σ.A.  (%)    

 Καζφινπ 

& ρη 

ηφζν πν-

ιχ 

Κάπσο Πάξα Πνιχ Καζφινπ 

& ρη 

ηφζν πν-

ιχ 

Κάπσο Πάξα Πνιχ 

 & & 

 Τπεξβνιηθά  Τπεξβνιηθά  

Θαπκαζκφο α-

δειθνχ/ήο 

 3,2  12,9  83,9 

 

 15,6  25  59,4 

 

1.3. ΑΕΏΦΟΡΒ ΏΝΏΜΒΏ ΣΔΝ ΟΜΏΑΏ ΣΟΤ SD ΚΏΕ ΣΔ ΣΤΠΕ-

ΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ  

Βδψ νη αδειθηθέο ζρέζεηο ησλ εθήβσλ ηεο νκάδαο ηνπ πλδξφκνπ Down 

θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ απφ εθείλεο ησλ εθήβσλ ηεο νκάδαο ηεο Σππηθήο Ώλά-

πηπμεο ζε πνιχ πεξηζζφηεξα ζεκεία απφ φ,ηη νη αδειθηθέο ζρέζεηο ησλ εθήβσλ 

ηεο νκάδαο Κσθψλ/ΐαξεθφσλ δείρλνληαο ηελ επίδξαζε ηεο αλαπεξίαο ζηηο α-

δειθηθέο ζρέζεηο. Πξψηα απ‘ φια, θαίλεηαη νη αδειθηθέο ηνπο ζρέζεηο λα είλαη 

πεξηζζφηεξν ζεξκέο θαη ζηελέο (Υ
2
=7,66 df=2 p<.050)  αλ θαη εδψ ζηαζεξά εκ-

θαλίδεηαη ε δηάζηαζε ηεο Ώληηδειίαο (Υ
2
=15,78 df=2 p< .050). Βκθαλίδνληαη 

λα είλαη πνιχ ζηνξγηθνί θαη λα παξέρνπλ θξνληίδα ζηα αλάπεξα αδέιθηα ηνπο, 

λα ηα ζαπκάδνπλ θαη απφ ηελ άιιε λα ληψζνπλ αληηδειία, θπξίσο γηα ηελ παηξη-

θή εχλνηα πξνο ηα αλάπεξα αδέιθηα ηνπο. 

 

Βχλνηα 
πξνο αλά-
πεξν/ε 

Πεξίπνπ ίδηα 
ζπκπεξηθν-
ξά 

Βχλνηα 
πξνο α-
δειθφ/ή 

Βχλνηα 
πξνο α-
δειθφ/ή 

Σππ. Ώλ. 

Πεξίπνπ ίδηα 
ζπκπεξηθν-
ξά 

Βχλνηα πξνο 
έθεβν/ε α-
δειθφ/ή 

Ώληηδειία 

22,6 

 

74,2 

 

3,2 4,7 

 

89,1 

 

6,2 
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 SD  (%)    Σ.A.  (%)    

 Καζφ-

ινπ & 

ρη ηφ-

ζν πνιχ 

Κά-

πσο 

Πάξα Πνιχ Καζφ-

ινπ & 

ρη ηφ-

ζν πνιχ 

Κά-

πσο 

Πάξα Πνιχ 

 & & 

 

Τπεξβνιη-

θά  

Τπεξβνιη-

θά  

Θεξκφηεηα /  

ηελφηεηα 

 0 

 

45,5  54,5  18,8 

 

43,8  37,5 

Φξνληίδα  

αδειθνχ/ήο 

 3 

 

27,3  69,7 

 

 20,3 

 

43,8  35,9 

 

ηνξγηθφηε-

ηα 

 0  3 

 

 97 

 

 6,2 17,2 

 

 76,6 

 

πλαγσληζκφ 

 81,8 

 

12,1  6,1  56,2  25  18,8 

Θαπκαζκφ 

αδειθνχ/ήο 

 3 

 

 6,1 

 

 90,9 

 

 15,6 

 

 25 

 

 59,4 

 

 

 

 

 

 

Βχλνηα 

πξνο αλά-

πεξν/ε 

Πεξίπνπ ίδηα 

ζπκπεξηθνξά 

Βχλνηα 

πξνο α-

δειθφ/ή 

Βχλνηα 

πξνο α-

δειθφ/ή 

Σππ. Ώλ. 

Πεξίπνπ ίδηα 

ζπκπεξηθνξά 

Βχλνηα 

πξνο 

έθε-

βν/ε 

αδει-

θφ/ή 

Ώληηδειία 

 33,3 

 

 66,7 

 

 0  4,7 

 

 89,1 

 

 6,2 

Παηξηθή 

Μεξνιεςία 

 33,3 

 

 66,7  0  15,6 

 

 75  9,4 
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1.4 ΑΕΏΦΟΡΒ ΏΝΏΜΒΏ ΣΔΝ ΟΜΏΑΏ ΣΧΝ Κ/ΐ ΚΏΕ ΣΟΤ SD 

Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο ζηελ 

ελφηεηα ηνπ Κχξνπο/Γχλακεο (Υ
2
=6,94 df=2 p< .050),  θαη ζηελ ζχλζεζε ηεο  

Ηθαλφηεηαο Φξνληίδαο απφ ηνλ αλάπεξν/ή αδειθφ/ή (Υ
2
=10,07 df=2 p< .050)  

θαη ηεο  Κπξηαξρίαο ηνπ αλάπεξνπ/εο αδειθνχ/ήο(Υ
2
=7,06 df=2 p< .050). 

 

 Κ/ΐ (%)    SD (%)    

 

Καζφ-

ινπ & 

ρη 

ηφζν 

πνιχ 

Κά-

πσο 

Πάξα 

Πνιχ & 

Καζφ-

ινπ & 

ρη 

ηφζν 

πνιχ 

Κά-

πσο 

Πάξα 

Πνιχ & 

 

Τπεξ-

βνιηθά 

Τπεξ-

βνιηθά 

Εθαλφηεηα 

Φξνληίδαο 

απφ αδει-

θφ/ή 

22,6 

 

35,5  41,9 

 

 48,5 

 

42,4  9,1 

 

Κπξηαξρία 

απφ αδει-

θφ/ή 

48,4 

 

32,3  19,4 

 

 78,8 

 

 9,1  12,1 

 

 

πγθξίλνληαο ηηο δπν νκάδεο αλαπήξσλ, ζα ιέγακε φηη ε επίδξαζε ηνπ εί-

δνπο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο αλαπεξίαο ηνπ ζπλδξφκνπ Down ζηηο αδειθηθέο 

ζρέζεηο θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη έθεβνη ηεο νκάδαο ησλ Κσ-

θψλ/ΐαξεθφσλ ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά  εκθαλίδνληαη λα δέρνληαη θξνληίδα 

απφ ηα αλάπεξα αδέιθηα ηνπο θαη φηη πεξίπνπ ζην 1/3 θαίλεηαη λα επηθξαηνχλ 

ζε ηζρχ ηα αλάπεξα αδέιθηα ζηε ζρέζε ηνπο.  Καη ηα δπν απηά επξήκαηα δεί-

 Κπξηαξ-

ρία 

Ώδει-

θνχ/ήο 

Εζνδπλα-

κία 

Κπξηαξρία Κπξηαξ-

ρία 

Ώδει-

θνχ/ήο 

Εζνδπλα-

κία 

Κπξηαξρία 

 

Ώλάπε-

ξνπ/εο 

Ώλάπε-

ξνπ/εο 

   

Κχ-

ξνο/ 

Αχ-

λακε 

 58,1 

 

 6,5  35,5 

 

 75,8 

 

 15,2 

 

 9,1 
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ρλνπλ φηη ζηελ νκάδα ησλ Κσθψλ/ΐαξεθφσλ ε αδειθηθή ζρέζε είλαη  πεξηζζφ-

ηεξν ηζφηηκε φπσο έρεη δεηρζεί φηη ζπκβαίλεη αλάκεζα ζηα αδέιθηα Σππηθήο 

Ώλάπηπμεο.  

 

1.5 ΟΕ ΑΟΜΕΚΒ ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏΚΒ ΜΒΣΏΐΛΔΣΒ Χ ΠΏΡΏΓΟ-

ΝΣΏ ΑΕΏΦΟΡΟΠΟΕΔΔ 

Ώ. ΣΟ ΦΤΛΟ 

Σα αγφξηα ηεο O.A. παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηα 

αγφξηα ηεο Ο.Σ.Ώ. ζηηο ζπλζέζεηο ηνπ Αληαγσληζκνχ (Υ
2
=9,97 df=2 p< .050) θαη 

ηνπ πλαγσληζκνχ (Υ
2
=8,03 df=2 p< .050).  

 

 ΏΝΏΠΔΡΏ (%)    T.A. (%)    

 

Καζφ-

ινπ & 

ρη 

ηφζν 

πνιχ 

Κά-

πσο 

Πάξα Πν-

ιχ 

Καζφινπ 

& ρη 

ηφζν πν-

ιχ 

Κά-

πσο 

Πάξα 

Πνιχ 

 & & 

 

Τπεξβνιη-

θά  

Τπεξβν-

ιηθά  

Ώληαγσληζκφο 

 6,7 23,3 

 

70 

 

 0 61,3 

 

 38,7 

 

πλαγσληζκφο 

76,7 

 

16,7 6,7 

 

41,9 

 

32,3 

 

 25,8 

 

Σα θνξίηζηα ηεο Ο.Ώ. παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηα 

θνξίηζηα ηεο Ο.Σ.Ώ. ζηηο ζπλζέζεηο ησλ Πξν-θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

(Υ
2
=7,31 df=2 p< .050),  ζηελ  Ηθαλφηεηα Φξνληίδαο ηνπ αδειθνχ/ήο (Υ

2
=10,06 

df=2 p< .050), ζην Θαπκαζκφ ηνπ/ηεο αδειθνχ/ήο (Υ
2
=12,43 df=2 p< .050)  θαη 

ζηελ ελφηεηα ηεο Θεξκφηεηαο/ηελφηεηαο (Υ
2
=9,12 df=2 p< .050). 
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 ΏΝΏΠΔΡΏ (%)    Σ.A. (%)    

 

Καζφ-

ινπ & 

ρη ηφ-

ζν πνιχ 

Κά-

πσο 

Πάξα Πν-

ιχ 

Καζφ-

ινπ & 

ρη ηφ-

ζν πνιχ 

Κά-

πσο 

Πάξα Πν-

ιχ 

 & & 

 

Τπεξβνιη-

θά  

Τπεξβνιη-

θά  

Θεξκφηεηα/  

ηελφηεηα 

 0 

 

 44,1  55,9 

 

 21,2 

 

45,5  33,3 

 

Πξν-

θνηλσληθή 

ζπκπεξηθν-

ξά 

 2,9 

 

35,3  61,8  24,2  36,4  39,4 

Εθαλφηεηα 

θξνληίδαο 

αδειθνχ/ήο, 

 0 

 

32,4  67,6 

 

 18,2 

 

 45,5  36,4 

 

Θαπκαζκφ 

αδειθνχ/ήο 

 0 

 

 8,8 

 

 91,2 

 

 18,2 

 

 27,3 

 

 54,5 

 

 

ζνλ αθνξά ηα αγφξηα ηεο νκάδαο ησλ Ώλαπήξσλ εκθαλίδνληαη λα είλαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθά απφ φζν ηα αγφξηα ηεο Σππηθήο Ώλάπηπμεο, 

αιιά θαη ηαπηφρξνλα λα δειψλνπλ ζε πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο ηε-

ιεπηαίνπο φηη δε ζπλαγσλίδνληαη θαζφινπ κε ηα αλάπεξα αδέιθηα ηνπο. Ώπηφ 

είλαη έλα εχξεκα πνπ δχζθνια κπνξεί λα εξκελεπηεί. Βλδερνκέλσο, ζηα πιαί-

ζηα ηνπ ξφινπ ηνπ θχινπ λα γίλνληαη αληαγσληζηηθά πξνθεηκέλνπ λα κε ράζνπλ 

ηίπνηα απφ ηα πξνλφκηά ηνπο, αιιά ηαπηφρξνλα λα κε κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία 

ηνπ ζπλαγσληζκνχ κε ηα αλάπεξα αδέιθηα ηνπο, θαζψο αηζζάλνληαη φηη ππεξέ-

ρνπλ σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζε ζρέζε απηά. 

Θα πξέπεη λα ζρνιηάζνπκε εδψ φηη ηα πεξηζζφηεξα θνξίηζηα απφ ηελ νκά-

δα ησλ Ώλαπήξσλ έρνπλ πνιχ ζεξκέο αδειθηθέο ζρέζεηο θαη πξνζθέξνπλ πνιιά 

ζηα αλάπεξα αδέιθηα ηνπο θαη κάιηζηα θάλνπλ απηφ ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζ-

κφ απφ ηα θνξίηζηα ηεο νκάδαο ηεο Σππηθήο Ώλάπηπμεο. Ώπηφ είλαη έλα αλακε-

λφκελν απνηέιεζκα θαη κπνξεί λα εξκελεπηεί ζηα πιαίζηα ηνπ ξφινπ ησλ θχ-

ισλ.  



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
290 

ΐ. Δ ειηθία 

Οη κηθξνί έθεβνη ειηθίαο 11-14 ρξφλσλ ηεο Ο.Ώ. παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηνπο αληίζηνηρνπο εθήβνπο ηεο Ο.Σ.Ώ. ζηηο ζπλζέζεηο 

ηεο Παηξηθήο Μεξνιεςίαο (Υ
2
=7,53 df=2 p< .050) θαη ηνπ πλαγσληζκνχ 

(Υ
2
=7,61 df=2 p< .050). 

 

 ΏΝΏΠΔΡΏ (%)    Σ.A. (%)    

 

Καζφ-

ινπ & 

ρη ηφζν 

πνιχ 

Κά-

πσο 

Πάξα 

Πνιχ 

Καζφινπ 

& ρη 

ηφζν πν-

ιχ 

Κά-

πσο 

Πάξα 

Πνιχ 

 & & 

 

Τπεξβν-

ιηθά  

Τπεξβν-

ιηθά  

πλαγσ-

ληζκφο 

 72,7 

 

13,9 

 

13,9 39,4 

 

33,3 

 

 27,3 

Παηξηθή 

Μεξν-

ιεςία 

Βχλνηα 

πξνο α-

λάπε-

ξν/ε 

Πεξί-

πνπ 

ίδηα 

ζπ-

κπε-

ξηθν-

ξά 

Βχλνηα 

πξνο α-

δειθφ/ή 

Βχλνηα 

πξνο α-

δειθφ/ή 

Σππ. Ώλ. 

Πεξί-

πνπ 

ίδηα 

ζπ-

κπε-

ξηθν-

ξά 

Βχλνηα 

πξνο  

έθεβν/ε 

αδει-

θφ/ή 

 27,8 

 

72,2 

 

 0 

 

12,1 

 

72,7 

 

15,2 

 

 

Οη κεγάινη έθεβνη ειηθίαο 15-19 ρξνλψλ ηεο Ο.Ώ. παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηη-

θά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηνπο αληίζηνηρνπο εθήβνπο ηεο Ο.Σ.Ώ. ζηηο ζπλζέ-

ζεηο ηεο ηθαλφηεηαο θξνληίδαο ηνπ αδειθνχ/ήο (Υ
2
=10,55 df=2 p< .050),  ηεο νη-

θεηφηεηαο (Υ
2
=6,38 df=2 p< .050),  ηνπ ζαπκαζκνχ ηνπ/ηεο αδειθνχ/ήο (Υ

2
=9,28 

df=2 p< .050)  θαη ζηελ ελφηεηα ηεο Θεξκφηεηαο/ηελφηεηαο (Υ
2
=9,03 df=2 p< 

.050). 
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 ΏΝΏΠΔΡΏ (%)    Σ.A. (%)    

 

Καζφ-

ινπ & 

ρη ηφ-

ζν πν-

ιχ 

Κάπσο Πάξα 

Πνιχ 

Καζφ-

ινπ & 

ρη ηφ-

ζν πν-

ιχ 

Κάπσο Πάξα 

Πνιχ 

 & & 

 

Τπεξβν-

ιηθά  

Τπεξβν-

ιηθά  

Θεξκφηε-

ηα/ 

ηελφηε-

ηα 

 3,6  50  46,4 

 

32,3 

 

 45,2 22,6 

 

Εθαλφηεηα 

Φξνληί-

δαο αδει-

θνχ/ήο 

 0 

 

35,7  64,3 

 

25,8 

 

 41,9 32,3 

 

Οηθεηφηε-

ηα 

32,1 46,4 

 

 21,4 51,6 

 

 16,1 32,3 

Θαπκα-

ζκφο α-

δειθνχ/ήο 

 3,6 

 

10,7 

 

85,7 

 

19,4 

 

 32,3 

 

48,4 

 

 

Βδψ,  αμίδεη λα ζρνιηάζνπκε φηη νη κηθξνί έθεβνη ηεο νκάδαο ησλ αλαπή-

ξσλ δέρνληαη ιηγφηεξε εχλνηα απφ ηνλ παηέξα ηνπο θαη δελ κπαίλνπλ ζε ζπλα-

γσληζκφ κε ηα αλάπεξα αδέιθηα ηνπο. Ώληίζεηα, νη κεγάινη  έθεβνη ηεο νκάδαο 

ησλ αλαπήξσλ ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν πξνζηαηεπηηθά πξνο ηα αλάπεξα α-

δέιθηα ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ πην ζεξκέο αδειθηθέο ζρέζεηο.  

 

Γ. Δ ΔΛΕΚΕΏΚΔ ΑΕΏΦΟΡΏ 

Καη‘ αξράο νη έθεβνη ηεο Ο.Ώ., νη νπνίνη είλαη 4-6 ρξφληα κηθξφηεξνη απφ 

ηνλ/ηελ αδειθφ/ή ηνπο, απαληνχλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηελ 

Ο.Σ.Ώ. ζηε ζχλζεζε ηεο Παηξηθήο Μεξνιεςίαο (Υ
2
=7,20 df=2 p< .050), θαη 

ζηελ ελφηεηα ηεο Αληηδειίαο (Υ
2
=6,15 df=2 p< .050). 
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 ΏΝΏΠΔΡΏ (%)    Σ.A.  (%)    

 

Βχλνηα 

πξνο 

ηνλ/ηελ 

αλάπε-

ξν/ε 

Πεξίπνπ 

ίδηα ζπ-

κπεξηθν-

ξά 

Βχ-

λνηα 

πξνο 

ηνλ/ηε

λ 

δει-

θφ/ή 

Βχλνηα 

πξνο 

ηνλ/ηελ 

αδει-

θφ/ή 

Σππ. Ώλ. 

Πεξίπνπ 

ίδηα ζπ-

κπεξηθνξά 

Βχλνηα 

πξνο 

ηνλ/ηελ 

έθε-

βν/ε 

αδει-

θφ/ή 

Ώληηδε-

ιία 

 31,2 

 

62,5 6,2  0  80  20 

Παηξηθή 

Μεξν-

ιεςία 

 25  75  0 

 

 6,7  60 33,3 

 

 

Οη έθεβνη ηεο Ο.Ώ. πνπ είλαη 3-1 ρξφλν κηθξφηεξνη απφ ηνλ/ηελ αδειθφ/ή 

ηνπο ή είλαη δίδπκνη, απαληνχλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηελ 

Ο.Σ.Ώ ζηε ζχλζεζε ηεο Ηθαλφηεηαο Φξνληίδαο ηνπ/ηεο αδειθνχ/ήο (Υ
2
=7,31 

df=2 p< .050) θαη ζηελ ελφηεηα ηνπ Κχξνπο/Γχλακεο(Υ
2
=7,11 df=2 p< .050). 

 

 

 

 

 

 ΏΝΏΠΔΡΏ (%)    Σ.A. (%)    

 Καζφινπ 

& ρη 

ηφζν πν-

ιχ 

Κάπσο Πάξα Πνιχ Καζφινπ 

& ρη 

ηφζν πν-

ιχ 

Κάπσο Πάξα Πνιχ 

 & & 

 Τπεξβνιηθά  Τπεξβνιηθά  

Εθαλφηεηα 

Φξνληίδαο 

αδειθνχ/ήο 

 0 

 

38,9 61,12 

 

 27,8 

 

44,4  27,8 
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Οη έθεβνη ηεο Ο.Ώ. πνπ είλαη 3-1 ρξφλν κεγαιχηεξνη απφ ηνλ/ηελ αδειθφ/ή 

ηνπο, απαληνχλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηελ Ο.Σ.Ώ. κνλάρα ζηε 

ζχλζεζε ηεο ηνξγηθφηεηαο, (Υ
2
=7,56 df=2 p< .050). 

 

 ΏΝΏΠΔΡΏ (%)    T.A. (%)     

 Καζφ-

ινπ & 

ρη ηφ-

ζν πνιχ 

Κά-

πσο 

Πάξα Πνιχ Καζφ-

ινπ & 

ρη ηφ-

ζν πνιχ 

Κά-

πσο 

Πάξα Πνιχ 

 & & 

 

Τπεξβνιη-

θά  

Τπεξβνιη-

θά  

ηνξγηθφηε-

ηα 

 0  0  100 

 

 6,7  40  53,3 

 

Οη έθεβνη ηεο Ο.Ώ. πνπ είλαη 4-6 ρξφλν κεγαιχηεξνη απφ ηνλ/ηελ αδειθφ/ή 

ηνπ, απαληνχλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηελ Ο.Σ.Ώ. ζηε ζχλζεζε 

ηνπ Θαπκαζκνχ ηνπ/ηεο αδειθνχ/ήο (Υ
2
=6,47  df=2 p< .050) θαη ζηελ ελφηεηα 

ηεο Αληηδειίαο (Υ
2
=6,47 df=2 p< .050). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κπξηαξ-

ρία 

Ώδει-

θνχ/ήο 

Εζνδπλα-

κία 

Κπξηαξρία Κπξηαξ-

ρία εθή-

βνπ/εο 

Ώδει-

θνχ/ήο 

Εζνδπλα-

κία 

Κπξηαξ-

ρία 

 

Ώλάπε-

ξνπ/εο 

αδει-

θνχ/ήο 

 Σππ.Ώλ 

Κχ-

ξνο/ 

Αχλα-

κε 

 72,2 

 

 11,1 16,7  27,8 

 

 27,8  44,4 
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 ΏΝΏΠΔΡΏ (%)    Σ.A. (%)    

 Καζφ-

ινπ & 

ρη ηφ-

ζν πνιχ 

Κά-

πσο 

Πάξα Πνιχ Καζφ-

ινπ & 

ρη ηφ-

ζν πνιχ 

Κά-

πσο 

Πάξα Πνιχ 

 & & 

 

Τπεξβνιη-

θά  

Τπεξβνιη-

θά  

Θαπκα-

ζκφο α-

δειθνχ/ήο 

 5,6 5,6  88,9 

 

 12,5 37,5  50 

 

 

πλνςίδνληαο, νη έθεβνη ηεο Ο.Ώ. πνπ είλαη πνιχ κηθξφηεξνη απφ ηα αλά-

πεξα αδέιθηα ηνπο εκθαλίδνληαη λα κελ έρνπλ πνηέ ηελ παηξηθή εχλνηα. Βθείλνη 

πνπ είλαη πην θνληά ζηελ ειηθία κε ηα αλάπεξα αδέιθηα ηνπο, κε δηαθνξά 0-3 

ρξφληα κεγαιχηεξνη ή κηθξφηεξνη,  εκθαλίδνληαη λα θξνληίδνπλ πεξηζζφηεξν ηα 

αλάπεξα αδέιθηα ηνπο θαη λα είλαη πην ζηνξγηθνί απφ φ,ηη είλαη νη αληίζηνηρνη 

έθεβνη ηεο Ο.Σ.Ώ. Πξνθαλψο, νη έθεβνη πνπ είλαη ζπλνκήιηθνη κε ηα αλάπεξα 

αδέιθηα ηνπο λα ηαπηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε απηά. Βπίζεο εκθαλίδνληαη λα επη-

θξαηνχλ ζε δχλακε θαη θχξνο απέλαληη ζε απηά. Σέινο, νη  έθεβνη ηεο Ο.Ώ. πνπ 

έρνπλ κεγαιχηεξε δηαθνξά ειηθίαο κε ηα αδέιθηα ηνπο δείρλνπλ λα ζαπκάδνπλ 

ηα αλάπεξα αδέιθηα ηνπο πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη νη αληίζηνηρνη έθεβνη ηεο 

Ο.Σ.Ώ. θαη λα αλαγλσξίδνπλ φηη ν/ε αλάπεξνο/ε αδειθφο/ή έρεη ηελ εχλνηα ησλ 

γνληψλ ηνπο.  

Α. Ο ΏΡΕΘΜΟ ΣΧΝ ΏΑΒΛΦΧΝ 

Οη έθεβνη ηεο νκάδαο ησλ Ώλαπήξσλ νη νπνίνη έρνπλ κνλάρα ηνλ/ηελ αλά-

πεξν/ε αδειθφ/ή, απαληνχλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, απφ ηνπο αληί-

ζηνηρνπο ηεο Ο.Σ.Ώ. ζηηο ζπλζέζεηο ηεο  Ηθαλφηεηαο Φξνληίδαο ηνπ αδειθνχ/ήο 

(Υ
2
=10,02 df=2 p< .050) θαη ζηελ ελφηεηα ηεο  Θεξκφηεηαο/ηελφηεηαο (Υ

2
= 

8,37df=2 p< .050). 

 

 

Βχλνηα 

πξνο 

αλάπε-

ξν/ε 

Πεξίπνπ 

ίδηα ζπ-

κπεξη-

θνξά 

Βχλνηα 

πξνο 

αδει-

θφ/ή 

Βχλνηα 

πξνο 

αδει-

θφ/ή 

Σππ. 

Ώλ. 

Πεξίπνπ 

ίδηα ζπ-

κπεξηθν-

ξά 

Βχλνηα 

πξνο έθε-

βν/ε αδει-

θφ/ή 

Ώληη-

δειία 

 33,3 

 

 66,7 

 

 0  0 

 

 100  0 
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Οη έθεβνη ηεο Ο.Ώ. νη νπνίνη εθηφο απφ ηνλ/ηελ αλάπεξν/ε αδειθφ/ή, έ-

ρνπλ αθφκε έλαλ/κηα αδειθφ/ή θαίλεηαη λα απαληνχλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά απφ ηνπο αληίζηνηρνπο εθήβνπο ηεο Ο.Σ.Ώ. ζηηο ζπλζέζεηο ηνπ Αληα-

γσληζκνχ (Υ
2
=7,33 df=2 p< .050)  ηεο Οηθεηφηεηαο, (Υ

2
=8,03 df=2 p< .050)  θαη 

ηνπ  πλαγσληζκνχ. 

 

 

Οη έθεβνη ηεο Ο.Ώ. νη νπνίνη εθηφο απφ ηνλ/ηελ αλάπεξν/ε αδειθφ/ή, έ-

ρνπλ αθφκε δπν αδέιθηα, θαίλεηαη λα απαληνχλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηα-

θνξά απφ ηνπο αληίζηνηρνπο εθήβνπο ηεο Ο.Σ.Ώ. ζηε ζχλζεζε ηνπ Θαπκαζκνχ 

απφ ηνλ/ηελ αδειθφ/ή (Υ
2
=7,80  df=2 p< .050). 

 ΏΝΏΠΔΡΏ (%)    Σ.A. (%)    

 Καζφινπ 

& ρη 

ηφζν πν-

ιχ 

Κάπσο Πάξα Πνιχ Καζφινπ 

& ρη 

ηφζν πν-

ιχ 

Κάπσο Πάξα Πνιχ 

 & & 

 Τπεξβνιηθά  Τπεξβνιηθά  

Ηθαλφηεηα 

Φξνληίδαο 

αδειθνχ/ήο, 

 0 

 

37,5  62,5 

 

 24,2 

 

 39,4  36,4 

 

Θεξκφηεηα/ 

ηελφηεηα 

 0 

 

 50  50  21,2 

 

 48,5  30,3 

 ΏΝΏΠΔΡΏ  (%)    Σ.A. (%)    

 Καζφ-

ινπ & 

ρη ηφ-

ζν πνιχ 

Κά-

πσο 

Πάξα Πνιχ Καζφ-

ινπ & 

ρη ηφ-

ζν πνιχ 

Κά-

πσο 

Πάξα Πνιχ 

 & & 

 

Τπεξβνιη-

θά  

Τπεξβνιη-

θά  

Ώληαγσλη-

ζκφο 

 9,1 22,7 

 

 68,2  0 57,7 

 

 42,3 

Οηθεηφηεηα 

 36,4  50 

 

 13,6 

 

 42,3 15,4 

 

 42,3 
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 ΏΝΏΠΔΡΏ (%)    T.A.  (%)    

 Καζφ-

ινπ & 

ρη ηφζν 

πνιχ 

Κά-

πσο 

Πάξα Πνιχ Καζφ-

ινπ & 

ρη ηφζν 

πνιχ 

Κά-

πσο 

Πάξα Πνιχ 

 & & 

 

Τπεξβνιη-

θά  

Τπεξβνιη-

θά  

Θαπκα-

ζκφο απφ 

αδειθφ/ή 

 20  0 

 

 80 

 

 0  60 

 

 40 

 

πκπεξαζκαηηθά, αμίδεη λα ζρνιηάζνπκε φηη φηαλ νη έθεβνη δελ έρνπλ άι-

ια αδέιθηα εθηφο απφ ηνλ/ηελ αλάπεξν/ε ε ζρέζε ηνπο είλαη πην ζεξκή θαη θξν-

ληίδνπλ πνιχ απηά ηα αδέιθηα, ελψ φηαλ έρνπλ θαη άιια αδέιθηα αξρίδνπλ λα 

αληαγσλίδνληαη κε απηά θαη λα κνηξάδνληαη ιηγφηεξν ηα κπζηηθά ηνπο ελδερν-

κέλσο πξνηηκψληαο ηα πγηή αδέιθηα.   
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2. «ΒΡΧΣΔΜΏΣΟΛΟΓΕΟ  ΒΠΕΑΡΏΔ ΣΏ ΏΑΒΛΦΕΏ» 

ΑΕΏΦΟΡΒ ΏΝΏΜΒΏ   ΣΔΝ ΟΜΏΑΏ ΣΧΝ ΚΧΦΧΝ/ΐΏΡΔΚΟΧΝ 

ΚΏΕ ΣΔΝ ΟΜΏΑΏ ΣΟΤ ΤΝΑΡΟΜΟΤ DOWN  

ΣΕ ΠΒΝΣΒ ΒΝΝΟΕΟΛΟΓΕΚΒ ΠΒΡΕΟΥΒ ΣΟΤ ΒΡΧΣΔΜΏΣΟΛΟ-

ΓΕΟΤ ΑΒ ΐΡΒΘΔΚΏΝ ΣΏΣΕΣΕΚΏ ΔΜΏΝΣΕΚΒ ΑΕΏΦΟΡΒ ΏΝΏ-

ΜΒΏ ΣΔΝ ΟΜΏΑΏ ΣΧΝ Κ/ΐ ΚΏΕ ΣΔΝ ΟΜΏΑΏ ΣΟΤ SD.  

 

 ΚΧΦΏ %   ΤΝΑΡΟΜΟ 

DOWN % 

  

 Αηαθσλψ πκθσλψ Αηαθσλψ πκθσλψ Sig. 

νηθνγέλεηα 27 87,1 4 12,9 30 90,9 3 9,1 p> .050 

ζπλνκήιη-

θνη 
28 89,2 3 10,7 30 90,4 3 9,5 p> .050 

ζπλαηζζή-

καηα 
28 90,3 3 9,7 31 93,9 2 6,1 p> .050 

κέιινλ 17 54,8 14 45,2 11 33,3 22 66,7 p> .050 

Ώηνκηθή 

αλάπηπμε 3 9,7 28 90,3 1 3 32 97 
 

p> .050 

 

ηελ πξψηε ελλνηνινγηθή πεξηνρή (Υ
2
=0,23 df=1 p> .05) νη έθεβνη θαη 

ησλ δπν νκάδσλ κε πνιχ πςειά πνζνζηά ζεσξνχλ φηη ε ύπαξμε ηνπ/ηεο αλά-

πεξνπ/ήο αδειθνύ/ήο δελ έρεη δπζκελή επίδξαζε ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο 

δσήο. Θεσξνχλ φηη νη γνλείο ηνχο αθηεξψλνπλ ην ρξφλν πνπ ρξεηάδνληαη θαη ελ-

δερνκέλσο, απηή ηνπο ε άξλεζε λα εθθξάδεη ηελ θαηαλφεζε ησλ παηδηψλ γηα 

ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ αλαγθψλ ηνπ αλάπεξνπ παηδηνχ. Βλδερνκέλσο φκσο, λα 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ ςπρνινγηθή κεηάβαζε, απφ ηελ εμάξηεζε πνπ είραλ απφ 

ηελ νηθνγέλεηα, ζηελ επέλδπζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ζηελ 

απηνλνκία ηνπο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν ελδέρεηαη νη έθεβνη λα κε δειψλνπλ φηη πε-

ξηνξίδνληαη νη δηαθνπέο ηνπο θαη νη έμνδνη κε ηελ νηθνγέλεηα, θαζψο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα νξγαλψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο εμφδνπο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, αλε-

μάξηεηα απφ ηνπο γνλείο ηνπο.   

Βπίζεο, νη νηθνγέλεηεο κε αλάπεξν παηδί έρνπλ αλάγθε πνιιψλ νηθνλνκη-

θψλ πεγψλ, πνπ ζπρλά θαιχπηνληαη ηδησηηθά, θαζψο νη δεκφζηεο ππεξεζίεο 

ζηήξημεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ αλάπεξσλ παηδηψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο ζηελ 
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Βιιάδα είλαη αλεπαξθείο. Παξφια απηά νη έθεβνη θαη ησλ δπν νκάδσλ ζεσξνχλ 

φηη δε ζηεξνχληαη ησλ νηθνλνκηθψλ πεγψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη απηφ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ εθήβσλ, κηα πξαγκαηηθφηεηα 

πνπ δέρεηαη ηελ επίηαζε ησλ αλαγθψλ ηεο εθεβείαο (θξνληηζηεξίσλ, εμφδσλ 

θ.ά.) θαη ελδερνκέλσο νη απαληήζεηο ηνπο λα είλαη ζηε ινγηθή ηεο θαηαλφεζεο 

ηεο θαηάζηαζεο. 

ζνλ αθνξά ηηο επζχλεο θξνληίδαο γηα δνπιεηέο ζην ζπίηη αλακελφηαλ, νη 

έθεβνη λα δειψλνπλ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζε απηέο, αιιά ζηελ έξεπλά καο νη 

έθεβνη θαίλεηαη λα δηαθσλνχλ κε θάηη ηέηνην. Ίζσο λα ζεσξνχλ απηνλφεηε ηελ 

παξνρή βνήζεηαο, θαζψο θάηη ηέηνην είλαη κέζα ζηελ θνπιηνχξα ηεο ειιεληθήο 

νηθνγέλεηαο. Βπηπιένλ, ελδέρεηαη ην πξφηππν ησλ ςπρνθνηλσληθψλ ζρέζεσλ α-

λάκεζα ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ κε αλάπεξα παηδηά  λα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ 

ηηο άιιεο νηθνγέλεηεο.  

κσο, εδψ ζα πξέπεη λα ζρνιηάζνπκε φηη, ελψ έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ 

ησλ εθήβσλ θαη ησλ δπν νκάδσλ αληηιακβάλνληαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ 

ηνπο σο κεξνιεπηηθή ππέξ ηνπ/ηεο αλάπεξνπ/εο αδειθνχ, ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο ηε δηθαηνινγνχλ. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ πίεζε απφ ηνπο γνλείο γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ έ-

ρνπκε επίζεο έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ εθήβσλ θαη ησλ δπν νκάδσλ πνπ δε-

ιψλνπλ φηη δέρνληαη κηα απμεκέλε πίεζε. Οη γνλείο ζπρλά δεηνχλ απφ ηα ηππη-

θήο αλάπηπμεο παηδηά ηνπο λα εθπιεξψζνπλ ην λαξθηζζηζηηθφ ηνπο φλεηξν γηα 

ην ηδαληθφ παηδί, ην νπνίν έρνπλ απνιέζεη κε ηε γέλλεζε ηνπ αλάπεξνπ παηδηνχ. 

ια απηά ηα επξήκαηα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζαγσγή καο (Dyson, 1989, Lobato, Barbour, Hall & 

Miller, 1987, Stoneman, Brody, Davis & Crapps, 1988).  

Θα ιέγακε ινηπφλ, φηη νη έθεβνη απφ ηε κηα εκθαλίδνληαη λα κελ αλαγλσ-

ξίδνπλ φηη ν/ε αλάπεξνο/ε αδειθφο/ή επηδξά ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο δσή θαη 

θαηαγξάθνπλ κηα πξαγκαηηθφηεηα φπνπ απηά δελ δηαθέξνπλ απφ ηνπο ζπλνκε-

ιίθνπο. Ώπφ ηελ άιιε φκσο αλαγλσξίδνπλ φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ ζπρλά 

είλαη κεξνιεπηηθή αλ θαη δηθαηνινγεκέλε ή φηη πηέδνληαη απφ ηνπο γνλείο γηα 

ηελ επίηεπμε δηάθνξσλ ζηφρσλ. Δ εξγαζία ηνπ Goffman πάλσ ζην «ζηίγκα» 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ αμία απηψλ ησλ απαληήζε-

σλ. Ο Goffman ηζρπξίδεηαη φηη ηα αδέιθηα ησλ αλάπεξσλ αλζξψπσλ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγνχλ σο κέιε κηαο «ζηηγκαηηζκέλεο νηθνγέλεηαο». Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα 

δείμνπλ σο «θπζηνινγηθή» ηελ νηθνγέλεηά ηνπο πηζαλά λα αξλνχληαη θάζε αξλε-

ηηθή επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ζηε δσή ηνπο έλαο/κηα αλάπεξνο/ε αδειθφο/ή.  

ηε δεχηεξε ελλνηνινγηθή πεξηνρή πνπ αθνξά ηελ Βπέδξαζε ζηηο ζρΫζεηο 

κε ηνπο ζπλνκειέθνπο, (Υ
2
=2,19 df=1 p> .05) νη έθεβνη θαη ησλ δπν νκάδσλ 

κε πνιχ πςειά πνζνζηά δηαθσλνχλ φηη ν/ε αδειθφο/ή κε εηδηθέο αλάγθεο έρεη 

επίδξαζε ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. ε φιεο ηηο εξσηήζεηο κε πνιχ 

πςειά πνζνζηά δειψλνπλ φηη δελ αηζζάλνληαη ακήραλνη απέλαληη ζηνπο θίινπο 
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ηνπο, φηη κπνξνχλ λα ηνπο θαινχλ ζην ζπίηη φζν ζπρλά ζέινπλ θαη γεληθά φηη 

δελ έρνπλ θαλέλα πξφβιεκα ζην λα κηιήζνπλ ζηνπο θίινπο ηνπο γηα ηα αλάπεξα 

αδέιθηα ηνπο, επξήκαηα πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε άιιεο έξεπλεο (Wiliams, 

1997, Siemon, 1984).  

Θα ιέγακε ινηπφλ, φηη νη έθεβνη θαίλεηαη λα κελ αλαγλσξίδνπλ φηη δέρν-

ληαη ιφγσ ησλ αλάπεξσλ αδειθψλ ηνπο επηδξάζεηο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο.  

ηελ ηξίηε ελλνηνινγηθή πεξηνρή πνπ αθνξά ηελ Βπέδξαζε ζηα ζπλαη-

ζζάκαηα ζρεηηθΪ κε ηνλ/ηελ  έδην/α θαη ην παηδέ κε εηδηθΫο αλΪγθεο 

(Υ
2
=0,29 df=1 p> .05) νη έθεβνη θαη ησλ δπν νκάδσλ κε πνιχ πςειά πνζνζηά 

δηαθσλνχλ φηη ε χπαξμε ελφο/κηαο αδειθνχ/ήο κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ νηθνγέ-

λεηα ηνπο επεξεάδεη αξλεηηθά. Οη έθεβνη θαη ησλ δπν νκάδσλ δειψλνπλ φηη δε 

ληψζνπλ ακεραλία γηα ηα αλάπεξα αδέιθηα ηνπο φρη κνλάρα κπξνζηά ζε θίινπο 

ηνπο, αιιά θαη κπξνζηά ζε νπνηνδήπνηε άιινλ, γεγνλφο πνπ έρεη λα θάλεη πε-

ξηζζφηεξν κε ηελ απνδνρή ηνπ/ηεο αλάπεξνπ/εο αδειθνχ/ήο, θαη δελ νθείιεηαη 

ζηελ επηινγή ελφο θηιηθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν ηνπο απνδέρεηαη. Βπίζεο, 

δειψλνπλ φηη απνιακβάλνπλ λα πεξλνχλ ην ρξφλν κε ηνλ/ηελ αδειθφ/ή κε εηδη-

θέο αλάγθεο θαη δελ αλαγλσξίδνπλ φηη ηα αλάπεξα αδέιθηα ηνχο δεκηνπξγνχλ 

αξλεηηθά αηζζήκαηα, φπσο ζπκφ, απνγνήηεπζε θ.ά.  Ώπηή ε άξλεζε ελδέρεηαη 

λα ζπλδέεηαη κε ζπλαηζζήκαηα ελνρψλ ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζε 

άξλεζε ησλ δηθψλ ηνπο αλαγθψλ.  

Οη έθεβνη θαη ησλ δπν νκάδσλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δειψλνπλ φηη δε 

ληψζνπλ ιχπε φηαλ ζθέθηνληαη ηα αλάπεξα αδέιθηα ηνπο θαη φηη δελ αηζζάλν-

ληαη ιηγφηεξν ηπρεξά απφ ηνπο άιινπο εθήβνπο εμαηηίαο απηψλ, δειψλνληαο 

εκκέζσο έηζη φηη δε δηαθέξνπλ απφ ηνπο άιινπο ζπλνκειίθνπο ηνπο.  

Βπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηελ απην-αληίιεςή ηνπο γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, νη 

έθεβνη εκθαλίδνληαη ζίγνπξνη γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Μηα πηζαλή εμήγεζε γηα 

απηφ είλαη, φηη νη πεξηζζφηεξεο ππεπζπλφηεηεο θαη ε επίηεπμή ηνπο κπνξεί λα 

βνεζνχλ ηνπο εθήβνπο λα αλαπηχμνπλ απην-ζεβαζκφ θαη αλεμαξηεζία. Βπηπιέ-

νλ, πηζαλφλ κεγαιψλνληαο, καζαίλνπλ λα πξνζαξκφδνληαη θαιχηεξα. Ώπηή ε 

πξνζαξκνγή κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε κηα πεξηζζφηεξν ζεηηθή 

απην-εηθφλα θαη ζε θαιχηεξεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.  

Βιέπνπκε ινηπόλ, φηη νη έθεβνη θαη ησλ δπν νκάδσλ, αλ θαη ιππνχληαη γηα 

ηελ θαηάζηαζή ησλ αλάπεξσλ αδειθψλ ηνπο, αλαγλσξίδνπλ κφλν ζεηηθά ζπ-

λαηζζήκαηα γηα απηά θαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο δείρλνπλ ζηγνπξηά γηα ηηο ηθαλφηε-

ηέο ηνπο. Αειαδή ε αλαπεξία ησλ αδειθψλ ηνπο θαίλεηαη φηη φρη κνλάρα δελ 

ηνπο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα αιιά παξνπζηάδνπλ ην γεγνλφο λα επηδξά θαη πξνο 

ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε γη‘ απηά. Ώπηά είλαη επξήκαηα πνπ επηβεβαηψλνληαη θαη 

απφ άιιεο έξεπλεο νη νπνίεο (McHale & Gamble, 1989, Farrari, 1984, Gold, 

1993, Van Ripper, 2000)  

Δ ελλνηνινγηθή πεξηνρή πνπ αθνξά ηελ Βπέδξαζε ζηνπο κειινληηθνύο 
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ζηόρνπο (Υ
2
=3,00 df=1 p> .05) είλαη ε κφλε ελλνηνινγηθή πεξηνρή ζηελ νπνία 

νη έθεβνη θαίλεηαη φηη αλαγλσξίδνπλ ηελ επίδξαζε ηεο αλαπεξίαο ησλ αδειθψλ 

ηνπο ζηε δσή ηνπο θαη ε επίδξαζε απηή θαίλεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε γηα ηνπο 

εθήβνπο ηεο νκάδαο ηνπ ζπλδξφκνπ Down. Σα παηδηά θαη ησλ δπν νκάδσλ εμέ-

θξαζαλ ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπο θφβνπο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο γηα ην κέι-

ινλ ηνπο. Δ επίδξαζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο αλαπεξίαο ζε απηή ηελ ελλνηνινγη-

θή πεξηνρή θαίλεηαη απφ ηα επηκέξνπο ζέκαηα απηήο ζηα νπνία  εκθαλίδεηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο ησλ αλαπήξσλ.  

πγθεθξηκέλα νη έθεβνη ηεο νκάδαο SD ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά απφ φ,ηη 

νη έθεβνη ηεο νκάδαο ησλ Κ/ΐ ζεσξνχλ φηη κεγαιψλνληαο ζα ήζειαλ λα δηαιέ-

μνπλ κηα θαξηέξα κέζα απφ ηελ νπνία ζα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο κε εηδηθέο 

αλάγθεο (Υ
2
=14,68 df=1 p< .05) φηη ζα είλαη εθείλνη ην πξφζσπν πνπ ζα είλαη ην 

πην ππεχζπλν γηα ηε θξνληίδα ηνπ/ηεο αδειθνχ/ήο ηνπο ζην κέιινλ (Υ
2
=6,02 df=1 

p< .05) θαη φηη κπνξεί ν/ε αδειθφο/ή ηνπο λα επεξεάζεη κεξηθέο απφ ηηο απνθά-

ζεηο ηνπο ζην κέιινλ (Υ
2
=5,29 df=1 p< .05). 

Γίλεηαη θαλεξφ ινηπφλ, φηη ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο αλαπεξίαο ηνπ SD 

νη γνλείο κεγαιψλνπλ θαη πξνεηνηκάδνπλ ηα αδέιθηα λα αλαιάβνπλ ηε θξνληίδα 

ησλ αλάπεξσλ αδειθψλ, φηαλ εθείλνη ζα έρνπλ θχγεη.  Ώπηφ ηνπο θάλεη λα αη-

ζζάλνληαη ιηγφηεξν ειεχζεξνη λα απνθαζίζνπλ γηα ην κέιινλ ηνπο, θαζψο ηα 

αδέιθηα ηνπο έρνπλ άκεζε αλάγθε επηηήξεζεο θαη θξνληίδαο απφ ηνπο άιινπο, 

εχξεκα πνπ είλαη ζπλεπέο κε ηελ έξεπλα ησλ Eisenberg θ.ά. (1998). 

 

ΓΒΝΕΚΏ ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ  ΚΏΕ ΠΡΟΣΏΒΕ 

Σα αδέιθηα ησλ αλάπεξσλ παηδηψλ θαίλεηαη λα κελ αλαγλσξίδνπλ φηη ε 

παξνπζία ηνπ/ηεο αλάπεξνπ/εο αδειθνχ/εο επηδξά ζηελ νηθνγελεηαθή δσή ηνπο, 

παξνπζηάδνληαο ηελ εηθφλα κηαο νηθνγέλεηαο ρσξίο πξνβιήκαηα. κσο ην γεγν-

λφο φηη έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ απφ απηνχο αληηιακβάλνληαη ηε ζπκπεξη-

θνξά ησλ γνλέσλ ηνπο σο κεξνιεπηηθή ππέξ ηνπ/ηεο αλάπεξνπ/εο αδειθνχ/ήο 

θαη δηθαηνινγνχλ απηή ηε ζπκπεξηθνξά, καο θάλεη λα εηθάζνπκε φηη αηζζήκαηα 

ελνρήο γηα ηε δηθή ηνπο θαιή πγεία θαη ιχπεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αλάπεξσλ 

αδειθψλ, φπσο άιισζηε αλαγλσξίδεη φηη ληψζεη ε πιεηνςεθία απηψλ. Βπίζεο, 

ηα αηζζήκαηα αληηδειίαο πνπ ζπρλά βηψλνπλ θαη νη ελνρέο πνπ αηζζάλνληαη, 

δεκηνπξγνχλ κηα αχμεζε ηεο θαηαλφεζεο απέλαληη ζηνπο γνλείο θαη κηαο ελζπ-

λαίζζεζεο θαη ζπκπφληαο κέζα ζηηο αδειθηθέο ζρέζεηο. Βδψ πξέπεη λα επηζεκά-

λνπκε φηη νη έθεβνη κε αλάπεξα αδέιθηα ελψ ζην έλα  εξσηεκαηνιφγην αξλνχ-

ληαη φηη έρνπλ απμεκέλεο επζχλεο θξνληίδαο γηα δνπιεηέο ζην ζπίηη, ζην άιιν 

εξσηεκαηνιφγην αλαγλσξίδνπλ φηη πνιχ ζπρλά παξέρνπλ θξνληίδα ζηα αλάπε-

ξα αδέιθηα ηνπο θαη θπξίσο θάλνπλ θάηη ηέηνην νη αδειθέο. ΐέβαηα, ηελ παξνρή 

θξνληίδαο πξνο ηα αλάπεξα αδέιθηα δελ κπνξνχκε λα ηε ζπλδέζνπκε αλαγθα-

ζηηθά κε αξλεηηθέο επηδξάζεηο. Βλδερνκέλσο, φκσο λα ζεκαίλεη φηη ζέινπλ λα 

παξνπζηάζνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο σο «θπζηνινγηθή» θαη ίζσο γη‘ απηφ πηζαλά 
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λα αξλνχληαη θάζε αξλεηηθή επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ζηε δσή ηνπο έ-

λαο/κηα αλάπεξνο/ε αδειθφο/ή.  

Ο κφλνο ηνκέαο ζηνλ νπνίν αλαγλσξίδνπλ φηη επηβαξχλνληαη ηα αδέιθηα 

ησλ αλάπεξσλ παηδηψλ είλαη ν ηνκέαο πνπ αθνξά ην κέιινλ ηνπο θαη ε επίδξα-

ζε απηή είλαη κεγαιχηεξε γηα ηνπο εθήβνπο ηεο νκάδαο ηνπ ζπλδξφκνπ Down, 

θαζψο ζηα κειινληηθά ηνπο ζρέδηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ηε θξνληίδα 

ηνπ/ηεο αδειθνχ/ήο. Ώπηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην φηη ζηελ Βιιάδα ε νηθνγέ-

λεηα ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν πξνζηαηεπηηθά πξνο ηα αλήκπνξα κέιε ηεο θαη 

«εθπαηδεχεη» ηα αδέιθηα ψζηε λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ/ηελ αλάπεξν/ε αδειθφ/ή. 

Βίλαη φκσο έλα κεγάιν βάξνο γηα έλαλ έθεβν λα θαζνξίδεη ην κέιινλ ηνπ κε 

βάζε φρη ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ηα δηθά ηνπ φλεηξα, αιιά ηηο αλάγθεο ηνπ α-

λάπεξνπ/εο αδειθνχ/ήο. 

 ε φινπο ηνπο άιινπο ηνκείο νη έθεβνη θαη ησλ δπν νκάδσλ εκθαλίδνληαη 

λα δειψλνπλ φηη δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ παξνπζία ησλ αλάπεξσλ αδειθψλ 

ζηελ νηθνγελεηαθή δσή ηνπο, ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο φπσο 

θαη ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο απέλαληη γηα απηά ηα αδέιθηα. Φαίλεηαη λα ζεσξνχλ 

φηη ε αλαπεξία ηνπο σξηκάδεη θαη φηη επηδξά ζεηηθά ζηελ πξνζσπηθή ηνπο αλά-

πηπμε. Οη νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζπρλά έρνπλ έλαλ κνλαδηθφ 

ηξφπν λα αλαπιαηζηψλνπλ ηνλ νξηζκφ ηεο αλαπεξίαο (αθφκε θαη φηαλ ε θνηλσ-

λία δελ ην θάλεη) θαη λα βξίζθνπλ ζεηηθφ λφεκα ζε αξλεηηθέο ζπλζήθεο. Βίλαη 

ηθαλέο λα θηίδνπλ νκάδα εξγαζίαο γχξσ απφ ηα νηθνγελεηαθά θαζήθνληα θαη λα 

δηαηεξνχλ κηα αίζζεζε ειέγρνπ ζρεηηθά κε ην ζπίηη ηνπο. Σν πην ζεκαληηθφ εί-

λαη φηη νη νηθνγέλεηεο κε αλάπεξν παηδί είλαη νηθνγέλεηεο κε κηα ζπλεζηζκέλε 

ηζηνξία, πνπ κνηξάδεηαη λνήκαηα θαη αμίεο, πίζηε θαη ζηνξγή φπσο νη άιιεο νη-

θνγέλεηεο.  

Βπίζεο, νη έθεβνη ηεο νκάδαο ησλ Ώλαπήξσλ θαίλεηαη λα αλαπηχζζνπλ 

πην ζεξκέο θαη ζηελέο αδειθηθέο ζρέζεηο απφ εθείλεο ησλ εθήβσλ ηεο Σππηθήο 

Ώλάπηπμεο, αιιά ηαπηφρξνλα βηψλνπλ θαη αηζζήκαηα αληηδειίαο, θαζψο ην 1/3 

πεξίπνπ ησλ εθήβσλ ηεο νκάδαο ησλ Ώλαπήξσλ δειψλεη φηη νη γνλείο ηνπο δεί-

ρλνπλ πεξηζζφηεξε εχλνηα πξνο ηνλ/ηελ αλάπεξν/ε αδειθφ/ή.  

ζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ησλ δνκηθψλ κεηαβιεηψλ ζηηο αδειθηθέο ζρέ-

ζεηο κπνξνχκε λα ζρνιηάζνπκε φηη σο πξνο ηνλ παξάγνληα ηνπ θχινπ φηη ελψ 

ηα αγφξηα ηεο νκάδαο ησλ Ώλαπήξσλ εκθαλίδνληαη λα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

αληαγσληζηηθά απφ φζν ηα αγφξηα ηεο Σππηθήο Ώλάπηπμεο, ηα θνξίηζηα ζηα 

πιαίζηα ηεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ξφινπο 

ησλ θχισλ αλαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο επζχλεο θξνληίδαο θαη αλαπηχζζνπλ 

πην ζεξκέο θαη ζηελέο ζρέζεηο κε ηα αλάπεξα αδέιθηα ηνπο. 

ε φ,ηη αθνξά ηνλ παξΪγνληα ηεο ειηθέαο αμίδεη λα ζρνιηάζνπκε φηη νη 

κηθξνί έθεβνη ηεο νκάδαο ησλ αλαπήξσλ αλ θαη δέρνληαη ιηγφηεξε εχλνηα απφ 

ηνλ παηέξα ηνπο,  δελ κπαίλνπλ ζε ζπλαγσληζκφ κε ηα αλάπεξα αδέιθηα ηνπο. 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά νη κεγάινη  έθεβνη ηεο νκάδαο ησλ αλαπήξσλ ιεηηνπξ-
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γνχλ πεξηζζφηεξν πξνζηαηεπηηθά πξνο ηα αλάπεξα αδέιθηα ηνπο θαη αλαπηχζ-

ζνπλ πην ζεξκέο αδειθηθέο ζρέζεηο. Βλδερνκέλσο, κεγαιψλνληαο σξηκάδνπλ 

πεξηζζφηεξν θαη αλαιακβάλνπλ ξφινπο ελειίθσλ.  

ε φ,ηη αθνξά ηνλ παξΪγνληα ηεο δηαθνξΪο ειηθέαο νη έθεβνη ηεο νκάδαο 

ησλ Ώλαπήξσλ πνπ είλαη πνιχ κηθξφηεξνη απφ ηα αλάπεξα αδέιθηα ηνπο  παξά 

ηε δηαθνξά ειηθίαο δελ θεξδίδνπλ ηε γνληθή εχλνηα αιιά ε εχλνηα ησλ γνληψλ 

έρεη απνδέθηε πεξηζζφηεξν ηα αλάπεξα παηδηά. Βπίζεο, νη έθεβνη ηεο νκάδαο 

ησλ Ώλαπήξσλ πνπ είλαη πην θνληά ζηελ ειηθία κε ηα αδέιθηα ηνπο, κε δηαθνξά 

0-3 ρξφληα κεγαιχηεξνη ή κηθξφηεξνη,  εκθαλίδνληαη λα θξνληίδνπλ πεξηζζφηε-

ξν ηα αλάπεξα αδέιθηα ηνπο θαη λα είλαη πην ζηνξγηθνί απφ φ,ηη είλαη νη αληί-

ζηνηρνη έθεβνη ηεο νκάδαο ηεο Σππηθήο Ώλάπηπμεο. Βλδερνκέλσο σο ζπλνκήιη-

θνη λα ηαπηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε απηά.  

ε φ,ηη αθνξά ηνλ παξΪγνληα ηνπ αξηζκνύ ησλ αδειθώλ εθείλν πνπ κπν-

ξνχκε λα ζρνιηάζνπκε είλαη φηη φηαλ νη έθεβνη δελ έρνπλ άιια αδέιθηα εθηφο απφ 

ηνλ/ηελ αλάπεξν/ε ε ζρέζε ηνπο είλαη πην ζεξκή θαη ηα θξνληίδνπλ πεξηζζφηεξν, 

ελψ φηαλ έρνπλ θαη άιια αδέιθηα αξρίδνπλ λα αληαγσλίδνληαη κε απηά θαη λα κνη-

ξάδνληαη ιηγφηεξν ηα κπζηηθά ηνπο, ελδερνκέλσο πξνηηκψληαο ηα πγηή αδέιθηα. 

Ώπφ ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα απηήο ηεο κειέηεο ζπκπεξαίλνπκε φηη ε χ-

παξμε ελφο παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ νηθνγέλεηα επεξεάδεη ηα αδέιθηα 

θαη νη  ζρέζεηο ηνπο δελ είλαη ίδηεο κε ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα 

ηππηθήο αλάπηπμεο αδέιθηα. κσο, ε δηαθνξνπνίεζε δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα 

ηελ χπαξμε κηαο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο. Οη ζρέζεηο κε αλάπεξα άηνκα 

κπνξνχλ λα είλαη πξνζαξκνζηηθέο θαη κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ ηελ αγάπε θαη ηε 

θηιία λα αλαπηπρζεί παξφια ηα επηβαιιφκελα εκπφδηα απφ ηελ αλαπεξία.  

Ώπμάλεηαη ινηπφλ ε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ε αλαγλψξηζε απφ ηνπο εηδηθνχο  

φηη ηα αδέιθηα ησλ αλάπεξσλ παηδηψλ έρνπλ αλάγθε ππνζηήξημεο. Δ δεκηνπξ-

γία νκάδσλ αδειθηθήο ππνζηήξημεο ζα κεηψζεη ηελ πηζαλφηεηα γηα άξλεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ αδειθψλ. Θα πξέπεη ινηπφλ λα ππάξμεη ππνζηήξημε κέζα ζηα 

ζρνιεία θαη ηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε ηηο νηθνγέλεηεο θαη λα δεζκεχζνπλ ηα αδέιθηα σο κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιαηζίνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ πξνγξάκκαηνο, έηζη ψζηε ε ππνζηήξημε γηα ηα αδέι-

θηα λα κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαζψο ην παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο θηλείηαη κέζα 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη πέξα απφ απηφ. 

Πεξαηηέξσ έξεπλα ζην ρψξν απηφ ζα βνεζνχζε λα θαηαλνήζνπκε πιεξέ-

ζηεξα ηηο αδειθηθέο ζρέζεηο, ηδηαίηεξα κειεηψληαο ηηο δπλακηθέο νηθνγελεηαθέο 

κεηαβιεηέο, φπσο είλαη ε πνηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα 

ζηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά. Βπίζεο, ηo εξσηεκαηνιφγην σο εξγαιείν έξεπλαο ζέ-

ηεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο θαζψο είλαη πεξηζζφηεξν έλα πνζνηηθφ εξγαιείν. Ο 

ζπλδπαζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κε κηα ζπλέληεπμε ζα καο επέηξεπε  λα κε-

ιεηήζνπκε ζε βάζνο ην ζέκα. Βιπίδνπκε ε πξφηαζε απηή λα απνηειέζεη αθνξκή 

λέαο επηζηεκνληθήο αλαδήηεζεο. 
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

Βθθηλψληαο απφ ηελ παξαδνρή φηη ηα ζρνιηθά βηβιία ιεηηνπξγνχλ ηφζν σο 

παηδαγσγηθνί φζν θαη σο ηδενινγηθνί πφξνη θαη ε κειέηε ηνπο καο βνεζά λα 

πξνζδηνξίζνπκε ην είδνο ησλ πνιηηψλ πνπ ζα εμειηρηνχλ νη απνδέθηεο θαη νη 

απνδέθηξηέο ηνπο, ε παξνχζα κειέηε ζηνρεχεη ζηελ αλάιπζε ηνπ ιφγνπ θαη ηνπ 

πεξηθεηκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ Φπζηθήο Ώγσγήο γηα ηνλ α‘ θχθιν ηνπ Αε-

κνηηθνχ ρνιείνπ. Με εξγαιεία ηελ Κξηηηθή Ώλάιπζε Λφγνπ θαη ηελ Γξακκα-

ηηθή ηνπ Οπηηθνχ ρεδηαζκνχ κειεηψληαη επηιεγκέλα θείκελα ηνπ βηβιίνπ αλα-

θνξηθά κε δεηήκαηα θχινπ θαη έκθπισλ ηαπηνηήησλ. Ώπφ ηηο αλαιχζεηο αλα-

δεηθλχνληαη δχν δηαθξηηέο έκθπιεο ηαπηφηεηεο, θαζψο απνδίδεηαη κηα θαζνιηθή 

ηαπηφηεηα ζηνπο άλδξεο, απηή ηνπ ηζρπξνχ αλζξψπνπ, κε βαζηθφ επηρείξεκα ηε 

δπλακηθή θχζε ηνπο θαη αληίζηνηρα κηα θαζνιηθή ηαπηφηεηα ζηηο γπλαίθεο, απ-

ηή ηνπ επαίζζεηνπ αλζξψπνπ κε θπξίαξρν επηρείξεκα ηε ζπλαηζζεκαηηθή θχζε 

ηνπο. 

ΠΡΟΛΟΓΟ  

Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2006-2007 εηζήρζεζαλ ζηελ ειιεληθή ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε λέα ζρνιηθά βηβιία πνπ ζηφρεπαλ ζηελ αλαπξνζαξκνγή ζηφρσλ θαη 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο  

(http://www.fa3.gr/arthra/21-%20Diathemati ko-alaxiotis.htm ).  

ην πιαίζην απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο πινπνηήζεθε θαη ε ζπγγξαθή βηβιίσλ 

γηα ηε Φπζηθή Ώγσγή (http://www.pi-schools.gr/programs /depps/), έλα θαηεμν-

ρήλ βησκαηηθφ κάζεκα. Σν γεγνλφο απηφ εθηφο απφ εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία 

απνηέιεζε θαη εξεπλεηηθή πξφθιεζε, θαζψο, φπσο επηζεκαίλεη ν Fairclough 

(1989), ε κειέηε ηνπ ιφγνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ζρνιηθήο ηάμεο καο βνεζά λα 

πξνζδηνξίζνπκε ην είδνο ησλ πνιηηψλ ζην νπνίν ζα εμειηρηνχλ νη καζεηέο θαη 

νη καζήηξηεο πνπ είλαη απνδέθηεο θαη απνδέθηξηέο ηνπ. Καη είλαη επξέσο απνδε-

θηφ φηη ην ζρνιηθφ βηβιίν ζεκαληηθφηαην κέζν άξζξσζεο απηνχ ηνπ ιφγνπ. 

ΣΟ ΥΟΛΕΚΟ ΐΕΐΛΕΟ Χ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΟ, ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΟ ΚΏΕ 

ΕΑΒΟΛΟΓΕΚΟ ΠΟΡΟ  

Σν ζρνιηθφ βηβιίν είλαη έλα κέζν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ην νπνίν ρξε-

ζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη απφ ηνπο κα-

ζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο θαη αθελφο αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Ώλαιπ-

mailto:virginiapolitismos@gmail.com
http://www.fa3.gr/arthra/21-%20Diathemati%20ko-alaxiotis.htm
http://www.pi-schools.gr/programs%20/depps/
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ηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζρεηηθά κε ηε δηδαθηέα χιε ελφο καζήκαηνο κηαο ζπγθε-

θξηκέλεο ηάμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο θαη αθεηέξνπ είλαη γξακκέλν έηζη 

ψζηε λα ζπλεπηθνπξεί ζηε κάζεζή ηνπο (Καςάιεο & Υαξαιάκπνπο, 1995, 

Μπνλίδεο, 2004).  

πληζηά ην θπξηφηεξν κέζν αλαπιαηζίσζεο ηεο γλψζεο πνπ παξάγεηαη ζην 

ζρνιείν, θαζψο απνηειεί ζεκειηψδεο θαη αλαπφζπαζην ζπζηαηηθφ ηνπ ζρνιηθνχ 

ζεζκνχ. πλεπψο, απνηειεί ην κέζν αλαθνξάο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηελ 

θχξηα πεγή πιεξνθφξεζεο ζε πνιιά γλσζηηθά αληηθείκελα (Σζηάθαινο, 1990, 

Κειεπνχξε, 2007, Ώιραζίδεο & Αεκεηξηάδνπ, 2009). 

Δ επίδξαζε πνπ αζθνχλ ηα ζρνιηθά βηβιία αλ θαη δελ είλαη κεηξήζηκε ζε-

σξείηαη πνιχ κεγάιε, θαζψο ην θνηλφ ηα ζεσξεί εμνπζηνδνηεκέλα, αθξηβή θαη 

θνξείο λνκηκνπνηεκέλεο γλψζεο. Εζρπξνπνηείηαη δε, απφ ην γεγνλφο φηη ηα θεί-

κελά ηνπο ζπληζηνχλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο, κειέηεο, αλάιπζεο, αθφκε θαη 

απνζηήζηζεο ζε θαζεκεξηλή βάζε, ελψ παξάιιεια ιεηηνπξγνχλ σο κέζν άηπ-

πεο επηκφξθσζεο ησλ ελειίθσλ, σο γνλείο, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Apple, 1993, Καςάιεο & Υαξαιάκπνπο, 1995, Μπνλίδεο & Υνληνιίδνπ, 

1997, Καληαξηδή, 2003).  

Βηδηθφηεξα ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα φια ηα ζρνιηθά βηβιία εθδίδν-

ληαη απνθιεηζηηθά απφ ην θξάηνο, αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ θξαηηθή βνχιεζε γηα 

ηελ εθπαίδεπζε, ελψ ε ρξήζε ηνπο είλαη απνθιεηζηηθή θαη ππνρξεσηηθή γηα φ-

ινπο ηνπο καζεηέο θαη φιεο ηηο καζήηξηεο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, 

γεγνλφο πνπ ηα θαζηζηά κνλαδηθά θαη ηνπο πξνζδίδεη ηδηαίηεξε ζπνπδαηφηεηα 

(Φξεηδεξίθνπ 1995, ηνχηαο, 2009). 

Βπηπξνζζέησο, ιεηηνπξγνχλ σο θνξείο ελφο ηδενινγηθνχ πιέγκαηνο, ην ν-

πνίν αληηθαηνπηξίδεη ην επίζεκν ζχζηεκα ηδενινγηψλ, αμηψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλσλίαο αλαθνξάο θαη αλαθέξεηαη ξεηά ζηα επίζεκα 

θξαηηθά έγγξαθα (Μπνλίδεο & Υνληνιίδνπ 1997, Κειεπνχξε, 2007, Apple, 

2008). Έηζη, παξάιιεια πξνο ηνλ ξφιν ηνπο σο κέζσλ δηδαζθαιίαο πξνβάιιεη 

θαη απηφο σο θνξέσλ ζθνπψλ θαη πεξηερνκέλσλ (Καςάιεο & Υαξαιάκπνπο, 

1995).  

Καζψο δε, κε ην πεξηερφκελν θαη ηε κνξθή ηνπο δειψλνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαζθεπέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο επηινγήο θαη νξ-

γάλσζεο ησλ ππαξρνπζψλ γλψζεσλ πνπ λνκηκνπνηνχλ ηελ θνπιηνχξα νξηζκέ-

λσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαζθεπή ηδενινγηψλ θαη νληνιν-

γηψλ (Apple, 2008) θαη ζηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ, αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ δη-

δαζθνκέλσλ θαη δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνπζψλ (Υαηδεζαββίδεο, 1997). Με 

άιια ιφγηα ιεηηνπξγνχλ ηφζν σο παηδαγσγηθνί φζν θαη σο ηδενινγηθνί πφξνη. 

Δ ΒΡΒΤΝΏ ΣΧΝ ΥΟΛΕΚΧΝ ΐΕΐΛΕΧΝ 

Ώθεηεξία ηεο έξεπλαο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ απνηέιεζε ε δηαπίζησζε φηη 

ζπληζηνχλ έλα απφ ηα κέζα κεηάδνζεο γλψζεο εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ θαη ε 
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πεπνίζεζε φηη επηδξνχλ ζηνπο απνδέθηεο θαη ζηηο απνδέθηξηέο ηνπο ζε γλσζηη-

θφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θαλνληζηηθφ επίπεδν.  

Δ έξεπλα είρε θαηαξράο πξαγκαηηζηηθφ ραξαθηήξα, παξέκελε αδηάθνξε 

γηα ηελ πνιηηηθή ηεο θνπιηνχξαο θαη είρε ζηφρν ηε βειηίσζε ή αλαζεψξεζε ησλ 

βηβιίσλ. Ώπφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ε ζεψξεζε ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ σο κέζνπ 

πνιηηηθνχ, πιεξνθνξηαθνχ θαη παηδαγσγηθνχ θαη σο πξντφληνο θαη παξάγνληα 

θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ ζεκαηνδφηεζε κηα κεηάβαζε ζηε ζπζηεκαηηθή έξεπλά 

ηνπ σο κέζνπ επηθνηλσλίαο ζην πιαίζην κηαο επηζηήκεο, ή δηεπηζηεκνληθά κε ηε 

ρξήζε δφθηκσλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ (Μπνλί-

δεο & Υνληνιίδνπ, 1997, Υαηδεζαββίδεο, 1997, Μπνλίδεο, 2004, 2009, Apple, 

2008).  

Οη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο αλάιπζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ αθνινπ-

ζνχλ ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά παξαδείγκαηα. ηελ πνζνηηθή πξνζέγγη-

ζε εληάζζεηαη ε Πνζνηηθή Ώλάιπζε Πεξηερνκέλνπ, ελψ ζηελ πνηνηηθή ε Βξκε-

λεπηηθή Μέζνδνο, ε Πνηνηηθή Ώλάιπζε Πεξηερνκέλνπ, ε Ώλάιπζε Λφγνπ θαη ε 

Κξηηηθή Ώλάιπζε Λφγνπ (Μπνλίδεο & Υνληνιίδνπ 1997, Μπνλίδεο, 2004). 

Σα ζχγρξνλα ζρνιηθά βηβιία γίλνληαη αληηιεπηά σο πνιπηξνπηθά θείκελα 

αθνχ εθηφο απφ ηε γιψζζα πεξηέρνπλ θαη άιινπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, φπσο: 

εηθφλεο, ράξηεο, ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο. Δ Οπηηθή ηνπ Γξακκαηηθνχ ρεδηα-

ζκνχ είλαη έλα εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ πξνηείλνπλ νη Kress θαη van Leeuwen 

(1996 & 2010) θαη απαληά ζε απηήλ ηελ αλάγθε. 

 

Δ ΒΡΒΤΝΏ ΥΟΛΕΚΧΝ ΐΕΐΛΕΧΝ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ 

Δ έξεπλα ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζηελ Βιιάδα μεθίλεζε κφιηο ηε δεθαεηία ηνπ 

1980 ιφγσ ηζηνξηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ, ελψ ε πξψηε ζπζηεκαηηθή κε-

ιέηε εθπνλήζεθε απφ ηελ Ώ. Φξαγθνπδάθε (Φξαγθνπδάθε, 1979), ε νπνία κε-

ιέηεζε ηελ ηδενινγία ησλ Ώλαγλσζηηθψλ ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ.  

ζεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ζρνιηθψλ εγρεηξη-

δίσλ έδσζε αθελφο ε ίδξπζε ηεο Οκάδαο Γπλαηθείσλ πνπδψλ ζην ΏΠΘ θαη 

αθεηέξνπ ε ζχζηαζε ζην ίδην Παλεπηζηήκην ην 1986 ηνπ Ελζηηηνχηνπ Βθπαί-

δεπζεο ηεο Βηξήλεο πνπ ην 1992 κεηνλνκάζηεθε ζε Κέληξν Έξεπλαο ρνιηθψλ 

ΐηβιίσλ θαη Αηαπνιηηηζκηθήο Βθπαίδεπζεο.  

Καηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη απμεζεί ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ έ-

ξεπλα ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ παλειιελίσο. Δ ζεκαηνινγία ησλ εξεπλψλ ζρεηί-

δεηαη κε ηελ εηξήλε, ην θχιν, ηελ ηδενινγία, ηηο αμίεο θαη ηα πξφηππα, ηνλ εζλν-

θεληξηζκφ, ηελ παηδηθή ειηθία θ.ιπ.. θαη νη εξεπλεηέο θαη νη εξεπλήηξηεο ηελ 

πξνζεγγίδνπλ κε δηαθνξεηηθέο γλσζηνζεσξεηηθέο παξαδνρέο θαη πνηθίια κεζν-

δνινγηθά εξγαιεία (Μπνλίδεο & Υνληνιίδνπ 1997, Μπνλίδεο, 1998, 2004). Βλ-

δεηθηηθά αλαθέξσ ηηο δηαηξηβέο πνπ εθπνλήζεθαλ απφ ηελ Φσηεηλή Σνινχδε, 

(2004), ηνλ Θενθάλε Καςσκέλν, (2004), ηνλ Νηθφιαν Ληάδν, (2006), ηνλ 
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Βπάγγειν Σζηαλάθα, (2007), ηελ Καιιηφπε Πνχιηνπ (2012), ηνλ σηήξε Παιά-

ζθα, (2012). 

ΥΟΛΕΚΏ ΐΕΐΛΕΏ ΦΤΕΚΔ ΏΓΧΓΔ ΣΔΝ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΒΚΠΏΕ-

ΑΒΤΔ ΚΏΕ ΥΒΣΕΚΔ ΒΡΒΤΝΏ 

Δ Φπζηθή Ώγσγή σο ζρνιηθφ αληηθείκελν «είλαη κέξνο ηεο αγσγήο ησλ 

παηδηψλ, πνπ ζπγθεληξψλεη, κε ηε κνξθή ζρνιηθνχ καζήκαηνο, φια ηα εληειψο 

μερσξηζηά κέζα θαη ηηο ηδηαίηεξεο κεζφδνπο επίδξαζεο ζηε θπζηθή θαη θηλεηηθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ» (Υαηδεραξηζηφο, 2003:58). 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο, φπσο νξίδεηαη απφ ην Π.Α. 

ππ  ́αξηζκ. 377 ηνπ 1995 «είλαη κέζα απφ πνηθίιεο θηλεηηθέο θαη αζιεηηθέο δξα-

ζηεξηφηεηεο λα βνεζήζεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηε ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ κα-

ζεηψλ θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπο θαιιηέξγεηα θαζψο 

θαη ηελ αξκνληθή ηνπο έληαμε ζηελ θνηλσλία». 

Ώλ θαη ηα πξψηα ζρνιηθά βηβιία Φπζηθήο Ώγσγήο εηζήρζεζαλ ζηελ ππν-

ρξεσηηθή εθπαίδεπζε ην ζρνιηθφ έηνο 2006-2007, θάπνηα εμ απηψλ έρνπλ ήδε 

απνηειέζεη αληηθείκελν έξεπλαο.  

πγθεθξηκέλα, ην βηβιίν Φπζηθήο Ώγσγήο Β‘ & η‘ ηάμεο ηνπ Αεκνηηθνχ 

ρνιείνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζην εξεπλεηηθφ πιηθφ επξχηεξεο κειέηεο πνπ εθπν-

λήζεθε ππφ ηελ επηζηεκνληθή επνπηεία ηεο Βιέλεο Μαξαγθνπδάθε (2007), ελψ 

ηα αληίζηνηρα βηβιία Ώ‘ & ΐ‘ θαη Γ‘ & Α‘ ηάμεο ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη ην 

βηβιίν γηα ην Γπκλάζην απνηέιεζαλ ην εξεπλεηηθφ πιηθφ ηεο δηδαθηνξηθήο δηα-

ηξηβήο ηεο γξάθνπζαο (Ώξβαληηίδνπ, 2013). 

ηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξείηαη ε εμέηαζε δεηεκάησλ θχινπ θαη έκθπ-

ισλ ηαπηνηήησλ ηφζν ζηνλ ιφγν φζν θαη ζην πεξηθείκελν ηνπ βηβιίνπ Φπζηθήο 

Ώγσγήο γηα ηνλ α‘ θχθιν (Ώ‘ & ΐ‘ ηάμεο) ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ. 

Δ ΑΟΜΔΔ ΣΏΤΣΟΣΔΣΧΝ  

Σν ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηαπηίδνπλ έλαλ άλζξσπν κε ηνπο άι-

ινπο αλζξψπνπο ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη λνεκαηνδφηεζε ηελ ηαπηφηεηα 

ζην πιαίζην ηεο ςπραλαιπηηθήο ζεσξίαο, φπνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο αλαιπ-

ηηθφο φξνο γηα πξψηε θνξά (Brown, 1987). Δ ςπραλάιπζε κάιηζηα πξεζβεχεη 

φηη «ε δηαδηθαζία ησλ ηαπηνηήησλ ζπληζηά ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ νηθνδφ-

κεζε ηνπ ςπρηζκνχ ησλ ππνθεηκέλσλ» (Αεκεξηδήο, 1994:79).  

ήκεξα ε ηαπηφηεηα απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο ηεο Φπρνινγίαο, ηεο 

Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο θαη ηεο Ώλζξσπνινγίαο. ην πιαίζην ηεο Φπρνινγίαο 

εξεπλάηαη ε αηνκηθή ηαπηφηεηα, ε Κνηλσληθή Φπρνινγία ηηο ζπιινγηθέο ηαπηφ-

ηεηεο, ελψ ε Ώλζξσπνινγία αζρνιείηαη κε ηηο πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο (ΐξχδαο, 

2005).  

Σν άηνκν απνθηά κηα ζπιινγηθή ηαπηφηεηα ηε ζηηγκή πνπ ηφζν ζηα δηθά 

ηνπ κάηηα φζν θαη ζηα κάηηα ησλ άιισλ αλαγλσξίδεηαη σο κέινο κηαο ζπγθε-
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θξηκέλεο νκάδαο. Οη θνηλσληθέο ηάμεηο ή νη νκαδηθέο θαηεγνξίεο πνπ ρξεζηκν-

πνηνχκε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή φπσο ε ηάμε, ην θνηλσληθφ θχιν, ε θπιή, ε 

θνηλφηεηα, ε εζληθφηεηα θ.ιπ.. θαη νη νπνίεο δηαδξακαηίδνπλ ξφιν πεξηγξάκκα-

ηνο ή θφξκαο θαηαλφεζεο ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ αηνκηθψλ αληη-

ιήςεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ εαπηφ θαη ηνπο άιινπο δελ πξνθχπηνπλ απζφξκεηα, 

νχηε είλαη ηδηνζπγθξαζηαθέο. Ώληίζεηα είλαη ζπλαηλεηηθέο, ηππηθέο θαη θνηλσλη-

θά θαηαζθεπαζκέλεο. Καηά ζπλέπεηα απνηεινχλ πξντφληα ηεο αλζξψπηλεο δξα-

ζηεξηφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά πιαίζηα, ηα νπνία αθελφο δεκηνπξγνχλ 

θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο θαη αιιάδνπλ ηνπο απηφ-νξηζκνχο θαη αθεηέξνπ δεκη-

νπξγνχλ έλα αμηαθφ ζχζηεκα (Trajfel, 1978, Worchel, Iuzzini, Coutant & 

Ivaldi, 2000, Brown & Capozza, 2000, Wetherell, 2005).  

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο γίλεηαη αληηιεπηφο κέζα απφ δχν αληίξ-

ξνπεο πξνζεγγίζεηο: ηελ νπζηνθξαηία θαη ηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή. Δ νπζην-

θξαηηθή αληίιεςε ηελ πξνζεγγίδεη εζηηάδνληαο ζε «ζπγθεθξηκέλα θαλνληζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ή πξαθηηθέο, ειέγρνληαο ηε δηαηήξεζε ηεο νκνηφηεηάο ηνπο 

ζηνλ ρξφλν», ελψ ε ζεψξεζε ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ππνζηεξίδεη φηη «ε 

θαηεγνξηνπνίεζε θαη ε νκαδνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ δελ απνηεινχλ δηαδηθαζίεο 

αλαθάιπςεο ή αλαγλψξηζεο κηαο πξνυπάξρνπζαο νκνηφηεηαο πνπ εγθαζηζηά 

ηαπηφηεηα, αιιά ζπρλά ζπληζηνχλ ην απνηέιεζκα θνηλσληθνπνιηηηθήο επηλφε-

ζεο θαη επηβνιήο νκνηφηεηαο» (Ώξράθεο & Σζάθσλα, 2011:29). 

ΚΡΕΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΣΧΝ ΒΜΦΤΛΧΝ ΣΏΤΣΟΣΔΣΧΝ   

Δ αληζφηεηα ησλ ησλ αλζξψπσλ κε βάζε ην θχιν ηνπο είλαη δηακνξθσκέ-

λε ηζηνξηθά (Ώβδειά & Φαξά, 1997), δηαηξέρεη κεγάιν κέξνο ηεο αλζξψπηλεο 

ηζηνξίαο θαη αθνξά φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο (Αεκεηξίνπ, 2001).  

Δ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ππνδεέζηεξεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ θνηλσληθή 

δσή θαη ν αγψλαο γηα ηε ρεηξαθέηεζή ηνπο θαη ηελ άξζε ησλ δηαθξίζεσλ ζε βά-

ξνο ηνπο έζεζε επί ηάπεηνο ην δήηεκα ηεο ζρέζεσλ ησλ δχν θχισλ. Δ γπλαηθεία 

ζπλείδεζε αησξνχκελε κέζα ζε έλαλ αλδξνθξαηνχκελν ερζξηθφ θφζκν «αλαδή-

ηεζε απεγλσζκέλα εθείλν πνπ απνηέιεζε πάληα ην πην δπλαηφ θίλεηξν ησλ θα-

ηαπηεζκέλσλ: ηελ πεπνίζεζε φηη ε κνίξα ηνπο δελ είλαη απφξξνηα ηεο θπζηθήο 

αλαιινίσηεο ηάμεο ησλ πξαγκάησλ, αιιά κηα ηζηνξηθά θαζνξηζκέλε θαηάζηαζε 

πνπ κπνξεί λα αιιάμεη κε ηε ζπλεηδεηή επέκβαζε ησλ αλζξψπσλ» (Βθδνηηθή 

Οκάδα Γπλαηθψλ, 1982:viiii).  

Ο θεκηληζκφο είλαη έλα θίλεκα κε δηαρξνληθφ ζηφρν ηελ αληίζηαζε ηηο πα-

ηξηαξρηθέο δνκέο ηεο θνηλσλίαο (Ώζαλαζηάδνπ, 2002) θαη «πεγάδεη απφ ηελ α-

λάγθε ησλ γπλαηθψλ λα δηεθδηθήζνπλ κηα ηζφηηκε θαη αμηνπξεπή ζέζε ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο δσήο» (Σζνθαιίδνπ, 1996:13). Βκθαλίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 18νπ 

αηψλα ελψ επεθηάζεθε θαη ζεκειηψζεθε ηνλ 19ν αηψλα θαη καδηθνπνηήζεθε ηνλ 

20ν θαη ηδηαίηεξα ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60. Δ θεκηληζηηθή ζεσξία πξν-

ζθέξεη, σο πνιηηηθή θηινζνθία, ην πιαίζην γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο 

έκθπιεο θνηλσληθήο αδηθίαο (Παπαηαμηάξρεο 1992, Μαξαγθνπδάθε, 2005, Ώ-



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
310 

ζαλαζίνπ, 2006). 

Οη θιαζζηθέο θεκηληζηηθέο ζεσξίεο εξείδνληαη ζηελ επηζηεκνληθή παξάδν-

ζε ηνπ ζηξνπθηνπξαιηζκνχ, εξκελεχνπλ ηηο ζρέζεηο αληζφηεηαο θαη εμνπζίαο 

αλάκεζα ζηα θχια κε φξνπο θνηλσληθήο δνκήο θαη νξγάλσζεο θαη αλαθέξνληαη 

ζηελ επαλαιακβαλφκελε θαηαπίεζε ησλ γπλαηθψλ σο θαζνιηθφ θαηλφκελν ησλ 

ζχγρξνλσλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ θνηλσληθψλ ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Οη ζεκα-

ληηθφηεξεο απφ απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο είλαη ε θηιειεχζεξε ζεψξεζε, ε καξμη-

ζηηθή αλάιπζε, ε ξηδνζπαζηηθή άπνςε θαη ε ζνζηαιηζηηθή πξνζέγγηζε (Ώζα-

λαζηάδνπ, 2002). 

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα ζεκεηψλεηαη κηα κεηαηφπηζε 

ηεο επηζηεκνινγηθήο έκθαζεο απφ ηελ έλλνηα ηεο ηδενινγίαο θαη ηελ ηδενινγηθή 

έγθιεζε ηνπ Althusser ζηηο ζρέζεηο εμνπζίαο ηεο θνπθντθήο πξνβιεκαηηθήο, 

φπνπ θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη έλλνηεο ηνπ «ιφγνπ», ηεο «εμνπζίαο» 

θαη ηεο «γλψζεο». Ώπφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80 γίλεηαη αηζζεηή ε ζπλά-

ληεζε ηνπ θεκηληζηηθνχ ζηνραζκνχ κε ηνλ κεηαδνκηζκφ ελψ ηε δεθαεηία ηνπ 

‘90 ζπληειείηαη ε θξηηηθή απνδφκεζε ηεο δηάθξηζεο βηνινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

θχινπ θαη ε θεκηληζηηθή ζεσξία παχεη λα είλαη ζπλψλπκε ηεο «νπηηθήο ησλ γπ-

λαηθψλ» (Enns, 1997, Ώζαλαζίνπ, 2006).  

Ο κεηαδνκηζηηθφο θεκηληζκφο αληιεί ηα εξείζκαηά ηνπ απφ έλα επξχ θά-

ζκα ζεσξεηηθψλ ζέζεσλ απφ ην έξγν ζχγρξνλσλ δηαλνεηψλ φπσο ν J. Derrida, 

ε J. Kristeva, ν J. Lacan, ν L. Althusser, ν M. Foucault πνπ εζηηάδνπλ ζηε 

γιψζζα, ηα ζχκβνια, ηνπο ελαιιαθηηθνχο ιφγνπο θαη ην λφεκα. Τπνζηεξίδνπλ 

φηη ε γλψζε βαζίδεηαη ζηε γιψζζα θαη ε γιψζζα δελ αληαλαθιά ηελ πξαγκαηη-

θφηεηα. Ώληίζεηα, αλαπαξάγεη έλαλ θφζκν πνπ πνηέ δελ είλαη θαζνξηζκέλνο, 

αιιά πάληα ππφ δηακφξθσζε. ‘ απηφ ην πιαίζην νη δηαθνξέο αλδξψλ θαη γπ-

λαηθψλ εξκελεχνληαη σο απνηέιεζκα ηεο άληζεο πξφζβαζεο ησλ δχν θχισλ 

ζην πεδίν ησλ ιφγσλ (discνursive field) (Forcey, 1991).  

Καη, φπσο εχζηνρα επηζεκαίλεη ε Α. Κνγθίδνπ, νη θπξίαξρνη/εγεκνληθνί 

ιφγνη ηεο µαδηθήο θνπιηνχξαο, ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο επίζεµεο πνιηηείαο επε-

ξεάδνπλ απηά πνπ ζπµβαίλνπλ θαη ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία σο 

ζεζµφο, δηαδξαµαηίδεη ζεµαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγµάηεπζεο θαη 

εμέιημεο ησλ ηαπηνηήησλ µέζα απφ ζπγθεθξηµέλεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη 

έρεη θαη ε ίδηα θχιν  

(http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/synedria/gender/kongidou 

_emfyles_taftotites_doc.pdf). 

Δ ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ  

ηελ παξνχζα κειέηε αλαιχεηαη ν ιφγνο θαη ην πεξηθείκελν ηνπ ζρνιηθνχ 

βηβιίνπ ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο γηα ηελ Ώ‘ & ΐ ηάμε ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ, ην 

νπνίν ζπληζηά έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο αλάιπζεο ρξεζη-

http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/synedria/gender/kongidou%20_emfyles_taftotites_doc.pdf
http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/synedria/gender/kongidou%20_emfyles_taftotites_doc.pdf
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κνπνηείηαη αθελφο ε Κξηηηθή Ώλάιπζε Λφγνπ 13F

14
 πνπ εζηηάδεη ζην γισζζηθά θα-

ζνξηζκέλν θείκελν θαη αθεηέξνπ ε «Γξακκαηηθή ηνπ Οπηηθνχ ρεδηαζκνχ» πνπ 

ελδείθλπηαη γηα ηελ αλάιπζε ζεκεησηηθψλ πεγψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα 

ηελ αλάιπζε ηνπ νπηηθνχ φζν θαη γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο νπηηθνχ θαη ιε-

θηηθνχ θεηκέλνπ (Μπνλίδεο, 2004, 2009). 

Δ ΚΡΕΣΕΚΔ ΏΝΏΛΤΔ ΛΟΓΟΤ 

Ο φξνο Κξηηηθή Ώλάιπζε Λφγνπ (ΚΏΛ) πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά πξνζεγ-

γίζεσλ «κε πνηθίιεο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αξρέο», νη νπνίεο «επηθε-

ληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ εμέηαζε θεηκέλνπ-ιφγνπ θαη ηδενινγίαο» 

(Μπνλίδεο, 2009:92). Οη πξνζεγγίζεηο απηέο πνπ είλαη εθιεθηζηηθέο εληάζζν-

ληαη ζηελ θξηηηθή-απνδνκηζηηθή επηζηεκνινγηθφ παξάδνζε θαη αληινχλ ηα ζε-

σξεηηθά ηνπο εξείζκαηα απφ ηνλ καξμηζκφ, ηε γισζζνινγηθή ζεσξία ηνπ J. 

Halliday (1994), ηηο γισζζνινγηθέο θαη ινγνηερληθέο κειέηεο ηνπ M. Bakhtin 

θαζψο θαη απφ θείκελα πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ 20νπ αηψλα 

(Fairclough & Wodak, 1997, Μπνλίδεο, 2009).  

‘ απηφ ην πιαίζην ε θνηλσλία αλαγλσξίδεηαη σο πεδίν δηαξθνχο ή ιαλζά-

λνπζαο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Χζηφζν, ζηε ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα ε εμνπζία αζθείηαη κε ζπλαηλεηηθά κέζα θαη νη άλζξσπνη δελ 

εμαλαγθάδνληαη αιιά πείζνληαη λα δξάζνπλ ελάληηα ζην πξνζσπηθφ ή ηαμηθφ 

ηνπο ζπκθέξνλ. Ώπηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ηδενινγίαο θαη ην φξγαλν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο είλαη ε γιψζζα (Fairclough, 

1992/2002), ε νπνία σο θαηεμνρήλ θνηλσληθφ θαηλφκελν άπηεηαη νπνηνπδήπνηε 

θνηλσληθνχ ή/θαη πνιηηηθνχ γεγνλφηνο, επεξεάδεηαη απ‘ απηφ θαη ηαπηφρξνλα 

επεξεάδεη ηελ εμέιημή ηνπ (ειιά-Μάδε, 1997). ηηο ιεμηινγηθέο, γξακκαηηθέο, 

ζπληαθηηθέο επηινγέο θάζε νκηιεηή θαη νκηιήηξηαο εκπεξηέρνληαη πνιπάξηζκεο 

θνηλσληθέο πιεξνθνξίεο θαη ηδενινγηθά κελχκαηα. πλεπψο, «ε γιψζζα δελ εί-

λαη αζψα» (Φξαγθνπδάθε, 1987:24) θαζψο δελ αληηζηνηρεί απιά ζηελ αλζξψπη-

λε εκπεηξία, αιιά ηε δνκεί θαη ηε λνεκαηνδνηεί (Halliday & Martin, 2004). 

Ώθεηεξία γηα ηελ ΚΏΛ απνηειεί ε παξαδνρή φηη νη πξαθηηθέο ιφγνπ θαη νη 

ξεηνξηθέο ησλ θεηκέλσλ δηακνξθψλνληαη απφ ζρέζεηο εμνπζίαο θαη θαζνξίδν-

ληαη απφ θνηλσληθά ζπκθέξνληα (Fairclough, 1992/2002, 2001α, 2001β). Σα 

γισζζηθά θαηλφκελα είλαη θνηλσληθά θαηλφκελα θαη ε γιψζζα κηα κνξθή θνη-

λσληθήο πξαθηηθήο (Fairclough 1989, 1992/2002). 

πλεπψο ε ΚΏΛ είλαη «έλαο ηχπνο αλαιπηηθήο έξεπλαο Λφγνπ πνπ κειεηά 

θπξίσο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θνηλσληθή εμνπζία, ε εθκεηάιιεπζε, ε θπξη-

αξρία θαη ε αληζφηεηα ζεζπίδνληαη, αλαπαξάγνληαη θαη αλζίζηαληαη κέζσ ησλ 

θεηκέλσλ θαη ηεο νκηιίαο κέζα ζηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ζπγθείκελα» (van 

                                         
14

 τθ ςφχρονθ πραγματικότθτα όλο και περιςςότερεσ φεμινίςτριεσ ερευνιτριεσ χρθςιμοποιο τθ μζκοδο τθσ 

ανάλυςθσ λόγου, θ οποία μετακζτει τθν προςοχι από το υποκείμενο ςτον «λόγο» και τισ ςυνζπειζσ του (Ακα-

ναςιάδου, 2002). 
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Dijk, 2001:352) θαη ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο πξα-

θηηθέο ιφγνπ, ζηηο ξεηνξηθέο ησλ θεηκέλσλ, ζηα γεγνλφηα αλαθνξάο θαη ζηηο 

επξχηεξεο ζπλαθείο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη δηεξγαζίεο.  

Ο ξφινο ηνπ κειεηεηή θαη ηεο κειεηήηξηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, θαζψο 

νθείιεη λα δειψζεη ξεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ/ηεο, λα πάξεη ζέζε θαη λα ζπκκε-

ηέρεη ελεξγά πξνθεηκέλνπ λα μεζθεπάζεη θαη λα απνκπζνπνηήζεη ηελ εγεκνλία 

κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ/ηεο (van Dijk, 1997). 

Δ ΚΏΛ κπνξεί αθελφο λα ζπκβάιεη ζηε ρεηξαθέηεζε ησλ θπξηαξρνχκελσλ 

θαη θαηαπηεζκέλσλ ηάμεσλ ηεο θνηλσλίαο θαη αθεηέξνπ λα αμηνπνηεζεί ζηελ 

εθπαίδεπζε κε ζηφρν ηελ θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο γιψζζαο απφ ηνπο κα-

ζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο (Fairclough, 1992/2002, Μπνλίδεο, 2004, 2009). Μέζσ 

ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κπνξνχλ λα επαηζζεηνπνηε-

ζνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ δηθψλ ηνπο πξαθηηθψλ, ησλ πηζα-

λνηήησλ, ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ επηπηψζεσλ απηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ γηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα ρεηξαθεηεηηθή γιψζζα (Fairclough, 1992/2002).  

Δ ΜΒΘΟΑΟ ΣΔ ΚΡΕΣΕΚΔ ΏΝΏΛΤΔ ΛΟΓΟΤ ΣΟΤ FAIR-

CLOUGH  

Βθθηλψληαο απφ ηελ παξαδνρή φηη ε γιψζζα είλαη κηα κνξθή θνηλσληθήο 

πξαθηηθήο, ν Fairclough ηελ πξνζεγγίδεη θαη ηελ αλαιχεη σο ζπλερή ιφγν 

(discource) πνπ αλαθέξεηαη θαη ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη εξκελείαο ηνπ 

θεηκέλνπ (Fairclough, 1992/2002, 1995),  

Δ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο αλάιπζεο αθνξά ηξία επίπεδα:  

1.Σελ πξαθηηθή ηνπ ιφγνπ (ζε καθξνεπίπεδν), θαηά ηελ νπνία αλαιχνληαη 

νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, δηαλνκήο θαη θαηαλάισζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη νη θνη-

λσληθνί παξάγνληεο κέζσ ησλ νπνίσλ δχλαληαη λα ζπγθξνηνχληαη, λα αλαπαξά-

γνληαη θαη λα κεηαζρεκαηίδνληαη θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο 

αιιά θαη ζπζηήκαηα γλψζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ.  

2.Σελ θεηκεληθή αλάιπζε, θαηά ηελ νπνία, αλαιχνληαη βάζεη δχν δηαθνξε-

ηηθψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ κνξθψλ:  

α. ηεο γισζζηθήο αλάιπζεο, φπνπ εθηφο ηεο παξαδνζηαθήο γισζζνινγηθήο 

εμέηαζεο, αλαιχεη ηελ θεηκεληθή νξγάλσζε θαη εμεηάδεη ηε ζπλνρή, ηελ επγέ-

λεηα ζηνλ ιφγν, ην ήζνο, ηε γξακκαηηθή θαη ην ιεμηιφγην  

β. ηεο δηαθεηκεληθήο αλάιπζεο, φπνπ εμεηάδεη ηηο νξηδφληηεο θαη θάζεηεο 

δηαθεηκεληθέο ζρέζεηο. 

3.Σελ θνηλσληθή πξαθηηθή, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο αλαιχνληαη:  

α. νη επξχηεξεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο ηνπ ιφγνπ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πα-

ξαγσγή, ζηελ αλαπαξαγσγή θαη ζηε κεηαβνιή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ  

β. νη κνξθέο ηδενινγίαο σο θαηαζθεπέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηνπ θπζηθνχ 
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θφζκνπ, ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ κέζσ ηνπ 

ιφγνπ θαη ηεο εγεκνλίαο, δειαδή ηεο θπξηαξρίαο επί ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ 

δηα ηεο νηθνλνκίαο, ηεο πνιηηηθήο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηδενινγίαο 

(Fairclough, 1992/2002, Μπνλίδεο, 2004, 2009). 

Δ ΓΡΏΜΜΏΣΕΚΔ ΣΟΤ ΟΠΣΕΚΟΤ ΥΒΑΕΏΜΟΤ 14F

15
 

Με αθεηεξία ηε ζέζε φηη ε νπηηθή επηθνηλσλία έρεη ηνπο δηθνχο ηεο θαλφ-

λεο θαη ηε δηθή ηεο γξακκαηηθή θαη είλαη πξντφλ ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκη-

θψλ πξαθηηθψλ, νη G. Kress θαη T. van Leeuwen (1996 & 2010) πξνηείλνπλ σο 

κέζν αλάιπζεο ηεο εηθφλαο ηε «Γξακκαηηθή ηνπ Οπηηθνχ ρεδηαζκνχ» 

(Grammar of Visual Design) ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο. Πξφθεη-

ηαη γηα έλα κεζνδνινγηθφ εξγαιείν πνπ ελδείθλπηαη γηα ηελ αλάιπζε ζεκεησηη-

θψλ πεγψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα ηελ αλάιπζε ηνπ νπηηθνχ φζν θαη γηα 

ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο νπηηθνχ θαη ιεθηηθνχ θεηκέλνπ (Μπνλίδεο, 2009), θα-

ζψο είλαη ζαθέο φηη ε εηθφλα ιεηηνπξγεί αθελφο ζεκεησηηθά θαη αθεηέξνπ ζπλ-

δεισηηθά πξνο ην ιεθηηθφ θείκελν (έκνγινπ, 2005) θαη γη‘ απηφ απαηηείηαη ε 

εμέηαζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο κέζα ζην επξχηεξν πνιηηηζκηθφ πιαίζην.  

Δ ΓΟ απνδέρεηαη ηηο ηξεηο κεηαιεηηνπξγίεο πνπ εηζάγεη ν γισζζνιφγνο 

M. Halliday (1994) ζηε πζηεκηθή Λεηηνπξγηθή Γξακκαηηθή: ηελ αλαπαξαζηα-

ηηθή κεηαιεηηνπξγία, ηε δηαπξνζσπηθή κεηαιεηηνπξγία θαη ηελ θεηκεληθή κεηα-

ιεηηνπξγία. Οη κεηαιεηηνπξγίεο νξγαλψλνπλ ηα επηθνηλσληαθά πιάλα ηεο γιψζ-

ζαο αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπκθξαδνκέλσλ θαη θάζε κηα αλαθέξεηαη ζε έλαλ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν λνήκαηνο (Halliday,1994, Halliday & Martin, 2004, Μπνλί-

δεο, 2004). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε  αλαπαξαζηαηηθή κεηαιεηηνπξγία: αλαθέξεηαη 

ζηε θπζηθή θαη βηνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα, ε δηαπξνζσπηθή κεηαιεηηνπξγία: 

αλαθέξεηαη ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ελψ ε θεηκεληθή κεηαιεηηνπξγία: 

αλαθέξεηαη ζηε ζεκεησηηθή πξαγκαηηθφηεηα (Kress & van Leeuwen, 1996, 

Μπνλίδεο, 2004, Halliday & Martin, 2004, Μπνλίδεο, 2009, Kress & van 

Leeuwen, 2010). 

ΣΟ ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΟ ΤΛΕΚΟ  

Σν εξεπλεηηθφ πιηθφ ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί ην ζρνιηθφ βηβιίν 

Φπζηθήο Ώγσγήο ηνπ α‘ θχθινπ ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ, πφλεκα ηεο ζπγγξα-

θηθήο νκάδαο ησλ Π. Μπνπξλέιε, Α Κνπηζνχθε. Μ. Γσγξάθνπ, Μ. Μαξηδάθε, 

Α. Υαηδφπνπιπ, Οι. Ώγαιηαλνχ, ην νπνίν εθδφζεθε ην 2006.  

                                         
15 Παρά το γεγονόσ ότι τα προθγοφμενα χρόνια είχε γενικά επικρατιςει ςτα ελλθνικά ωσ μετάφραςθ του τίτ-

λου του βιβλίου των Kress, G. & Van Leeuwen. Th. (1996). Reading Images: The Grammar of Visual Design: «Η 

ανάγνωςθ των Εικόνων. Η Γραμματικι του Οπτικοφ Κειμζνου» ςτθν μετάφραςθ του εν λόγω βιβλίου από τθν 

Γιϊτα Κουρμεντάλα, με επιμζλεια τθσ Φωτεινισ Παπαδθμθτρίου (2010) επιλζχτθκε θ μετάφραςθ: «Η ανά-

γνωςθ των Εικόνων. Η Γραμματικι του Οπτικοφ χεδιαςμοφ», τθν οποία αποδζχομαι κι εγϊ για πρακτικοφσ 

λόγουσ. 
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Σν βηβιίν αξηζκεί 108 ζειίδεο απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζή-

ηξηεο ησλ δχν πξψησλ ηάμεσλ ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη μεθηλά κε κηα ζχ-

ληνκε εηζαγσγή φπνπ παξνπζηάδνληαη νη ήξσεο θαη νη εξσίδεο ηνπ.  

ηε ζπλέρεηα κέζα απφ κηθξά θείκελα παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε ηζηνξία 

ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ νιπκπηζκνχ ζηελ αξραία Βιιάδα, πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχλδεζε κεηαμχ αξραίσλ θαη ζχγρξνλσλ Οιπκπηαθψλ Ώγψλσλ, παξνπζηάδνληαη 

ζηνηρεία ςπρνθηλεηηθήο θαη κνπζηθνθηλεηηθήο αγσγήο θαζψο θαη παξαδνζηαθψλ 

παηρληδηψλ θαη ρνξψλ θαη ζην ηέινο πξνηείλνληαη θάπνηεο θαηαζθεπέο κε ζέκα 

ηνπο Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο.  

Δ εηθνλνγξάθεζε, ε νπνία ππεξηζρχεη πνζνηηθά ηνπ θεηκέλνπ, πεξηιακβά-

λεη θπξίσο έγρξσκα ζθίηζα πνπ απεηθνλίδνπλ παηδηά ζε θηλεηηθέο δξαζηεξηφηε-

ηεο θαη ιηγφηεξν θσηνγξαθίεο, απεηθνλίζεηο ζε γξακκαηφζεκα, θαη εηθαζηηθά 

έξγα Βιιήλσλ δσγξάθσλ πνπ ζπλδένληαη ζεκαηηθά. 

ΣΏ ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΏ ΒΡΧΣΔΜΏΣΏ 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία επηρεηξεί λα απαληήζεη ε παξνχζα 

κειέηε είλαη ηα εμήο: 

 Πψο θαηαζθεπάδεηαη ε «αλδξηθή» ηαπηφηεηα θαη ε «γπλαηθεία» ηαπηφηεηα 

κέζα απφ ηνλ ιφγν θαη ην πεξηθείκελν ησλ εμεηαδφκελσλ θεηκέλσλ; Πνηα 

επηρεηξήκαηα ζπκβάιινπλ ζε απηήλ ηελ θαηαζθεπή; 

 Πψο δηαρεηξίδνληαη νη παξαγσγνί ησλ θεηκέλσλ ηελ έκθπιε εηεξφηεηα; Βί-

λαη ηζφηηκε απηή ε δηαρείξηζε ή εληνπίδνληαη δηαθξίζεηο ζε βάξνο ηνπ ελφο 

ή ηνπ άιινπ θχινπ; 

 Ση ιφγνο παξάγεηαη κέζα απφ ηα εμεηαδφκελα θείκελα; Βίλαη απηφο ν ιφγνο 

πξννδεπηηθφο θαη αλαλεσηηθφο θαη έρεη σο ζηφρν ηε ρεηξαθέηεζε ησλ ππν-

θεηκέλσλ αλεμαξηήησο θχινπ ή αληίζεηα είλαη παξαδνζηαθφο θαη πξνζα-

λαηνιηζκέλνο ζηε ζπληήξεζε; 

 Πνηεο αληηιήςεηο θαηαζθεπάδνληαη αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο κε-

ηαμχ ησλ δχν θχισλ θαη ζε ηη είδνπο ιφγν βξίζθνπλ ηα εξείζκαηά ηνπο;  

ΟΕ ΏΝΏΛΤΒΕ 

Καηά ηελ αλάιπζε ησλ επηιεγκέλσλ θεηκέλσλ ηνπ εμεηαδφκελνπ βηβιίνπ 

δηαπηζηψλσ ηα εμήο: 

Σν εηζαγσγηθφ θεθάιαην εζηηάδεη ζηελ παξνπζίαζε ησλ παηδηψλ-εξψσλ 

θαη εξσίδσλ ηνπ βηβιίνπ. Δ πξψηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη δεθαηέζζεξα απζε-

ληηθά πνιπηξνπηθά θείκελα έθηαζεο 4-15 ζηίρσλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνπο 

αξραίνπο θαη ζηνπο ζχγρξνλνπο Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο, ελψ ε ππνελφηεηά ηεο 

αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ πέληε επηκέξνπο ζεκαηηθέο, φπνπ πξνηείλνληαη ηζάξηζ-

κεο δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ κηα δηεπηζηεκνληθή πξννπηηθή. 

Σα πξναλαθεξφκελα θείκελα απεπζχλνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλφ, 

ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο Ώ‘ & ΐ‘ ηάμεο ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη πα-
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ξάγνπλ πιεξνθνξηαθνχο θαη δηδαθηηθνχο ιφγνπο, κε ηνπο νπνίνπο δνκνχληαη 

έκθπιεο ηαπηφηεηεο ζην πιαίζην ελφο παξαδνζηαθνχ, ζηεξενηππηθνχ παηξηαξρη-

θνχ ιφγνπ. 

ην πεξηθείκελν ησλ θεηκέλσλ ηεο ελφηεηαο πεξηιακβάλνληαη ν ηίηινο ηνπ 

καζήκαηνο θαη ηεο ελφηεηαο πνπ, θαζψο ηνπνζεηνχληαη αξηζηεξά θαη δεμηά ζηηο 

θεθαιίδεο ησλ ζειίδσλ ιεηηνπξγνχλ αληίζηνηρα σο Εδεψδεο Πξαγκαηηθφ θαη σο 

Εδεψδεο Νέν κήλπκα. Σν Εδεψδεο κήλπκα δειψλεη θαη ν ηίηινο ηνπ εθάζηνηε 

θεθαιαίνπ, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζην άλσ θεληξηθφ κέξνο ηεο ζειίδαο. ηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο νη ηίηινη παξνπζηάδνληαη κε πεδά γαιάδηα επαλάγλσζηα 

γξάκκαηα ζε ιεπθφ θφλην πνπ παξαπέκπνπλ ζηα ειιεληθά ρξψκαηα, φπσο θαη 

νη αληίζηνηρνη ηνπ βηβιίνπ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηνπ α‘ θχθινπ. 

Βηδηθά δε ζηνπο ηίηινπο ησλ θεθαιαίσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηνληζκέλε (bold) εθ-

δνρή ηεο γξακκαηνζεηξάο. Βλψ κε πξάζηλν ρξψκα εκθαλίδνληαη νη ηίηινη ηεο 

ππνελφηεηαο. 

Βπηπξνζζέησο ζην πεξηθείκελν ηνπ εηζαγσγηθνχ θεθαιαίνπ πεξηιακβάλν-

ληαη ηέζζεξα έγρξσκα πιαίζηα θεηκέλνπ, κέζα απφ ηα νπνία ε Μπξηψ, ε αθε-

γήηξηα ηνπ βηβιίνπ, παξνπζηάδεη ηα παηδηά-ήξσεο θαη εξσίδεο ζηνπο αλαγλψ-

ζηεο θαη ζηηο αλαγλψζηξηεο. Βπίζεο ζην πεξηθείκελν νθηψ θεθαιαίσλ ηεο πξψ-

ηεο ελφηεηαο εκθαλίδνληαη ηζάξηζκα έγρξσκα πιαίζηα θεηκέλνπ, φπνπ θάζε θν-

ξά ζπλνςίδεηαη ε πιεξνθνξία αηρκήο, ζηελ νπνία νη παξαγσγνί ησλ θεηκέλσλ 

επηρεηξνχλ λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ αλαγλσζηψλ θαη ησλ αλαγλσζηξηψλ: 

«Ο θφηηλνο είλαη ην βξαβείν ηεο λίθεο θαη ε κεγαιχηεξε ηηκή γηα έλαλ αζιεηή», 

«Σν ζρνιείν ζηελ αξραία επνρή θαιιηεξγνχζε ην ζψκα θαη ην πλεχκα ησλ κα-

ζεηψλ» (Μπνπξλέιε, θ.ά. 2006:17, 19). 

Σν ππφ εμέηαζε πεξηθείκελν νινθιεξψλνπλ ηξηάληα κία εηθφλεο, ζε είθνζη 

δχν απφ ηηο νπνίεο απεηθνλίδνληαη αλζξψπηλεο θηγνχξεο, ελψ ζηηο ππφινηπεο 

δηάθνξα αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο, θαζψο θαη 

έλα πεξηζηέξη. Σν ζχλνιν ηεο εηθνλνγξάθεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θεθαιαίσλ 

πξαγκαηψλεηαη κε ζθίηζν .  

Οη αλαπαξηζηψκελεο κνξθέο απνδίδνληαη θαηά θαλφλα κε κέζν καθξηλφ 

πιάλν θαη νξηδφληηα κεησπηθή νπηηθή γσλία, ζην χςνο ηνπ αλζξψπνπ θαη απφ 

κπξνζηά. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν αθελφο ππνδειψλεηαη εκπινθή ησλ ζεαηψλ ζηα 

εηθνληδφκελα θαη αθεηέξνπ δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε κηαο θπζηθνπνηεκέλεο 

θαη αληηθεηκεληθήο απεηθφληζεο, ε νπνία εληζρχεηαη απφ ηε ξεαιηζηηθή απφδνζε 

ησλ κνξθψλ.  

Ώλδξηθέο θαη γπλαηθείεο θηγνχξεο εκθαλίδνληαη θαινθηηαγκέλεο, κε ιεπηφ 

θαη αξκνληθφ ζψκα, αλνηρηφρξσκν δέξκα θαη ζε θάζε πεξίπησζε δεμηφρεηξεο ή 

δεμηφπνδεο. Ώπνπζηάδνπλ εληειψο κνξθέο πνπ απνθιίλνπλ απφ ην «ηδαληθφ» ζε 

επίπεδν βάξνπο, ζσκαηηθψλ αλαινγηψλ ή ραξαθηεξηζηηθψλ, θαηαζθεπάδνληαο 

έλα πξφηππν ηδεαηνχ αλζξψπνπ.  

Ώλαθνξηθά κε ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δχν θχισλ εληνπίδνληαη ζηνηρεία 
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πνπ παξαπέκπνπλ ζε έκθπια ζηεξεφηππα θαη απνηππψλνληαη ζηελ εμσηεξηθή 

εκθάληζε, ηηο αζιεηηθέο ελαζρνιήζεηο ή ηηο θηλεηηθέο θφξκεο ησλ αλαπαξηζηψ-

κελσλ κνξθψλ.  

Καηά ηελ απεηθφληζε αξραίσλ Βιιήλσλ αζιεηψλ δελ εκθαλίδεηαη θακηά 

γπλαίθα ζε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ επηπξνζζέησο ε απεηθφληζε ηεο Κν-

ιπκπίηζαο, ηεο κηθξήο εξσίδαο ηεο αθήγεζεο ζε ηξεηο απφ απηέο, δεκηνπξγεί 

ηελ εζθαικέλε αληίιεςε ηεο ειεχζεξεο θαη απξφζθνπηεο πξφζβαζε ησλ γπ-

λαηθψλ ζηελ άζιεζε θαη ηνπο αγψλεο ζηελ αξραία Βιιάδα . Με απηφλ ηνλ ηξφ-

πν απνζησπάηαη ν απνθιεηζκφο ησλ γπλαηθψλ απφ ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηε θπζηθή 

αγσγή θαη απηφ ζπληζηά έκθπιε δηάθξηζε. 

εκαληηθή είλαη ε απνπζία γπλαηθείσλ κνξθψλ ζηελ απεηθφληζε ησλ Πα-

ξανιπκπηαθψλ Ώγψλσλ, ζην πξψην πιάλν ηεο νπνίαο αλαπαξίζηαληαη άλδξεο 

αζιεηέο εμαηξεηηθά γπκλαζκέλνη θαη δπλαηνί, ψζηε λα δείρλνπλ «αξξελσπνί» 

παξά ηελ αλαπεξία ηνπο. Δ ζπγθεθξηκέλε απεηθνληζηηθή επηινγή ελδερνκέλσο 

θαηαζθεπάδεη ηελ αληίιεςε πεξί αζπκβαηφηεηαο αλαπεξίαο θαη γπλαηθείαο ηαπ-

ηφηεηαο, ή πην ζσζηά, ζηεξενηππηθήο ζειπθφηεηαο. 

Δ ιεηηνπξγία ησλ εηθφλσλ είλαη γεληθά ζπλδεισηηθή, ελψ ζε επίπεδν αλα-

παξαζηαηηθήο κεηαιεηηνπξγίαο θαηά πεξίπησζε θαηαγξάθνληαη ηφζν ακεηάβα-

ηεο ελέξγεηεο φζν θαη δηαθνξεηηθά είδε κεηαβαηηθψλ ελεξγεηψλ.  

ε επίπεδν δηαθεηκεληθφηεηαο ηα θείκελα ηεο ελφηεηαο είλαη απζεληηθά, 

πνιπηξνπηθά θαη έρνπλ πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα εκπινπηηζκέλν κε αθεγεκα-

ηηθά ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ ζε ιατθή αθήγεζε , φπσο ε ηξηηνπξφζσπε πα-

ληνγλσζηηθή αθήγεζε, ε γξακκηθή ξνή ζηελ παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ, νη 

μεθάζαξεο νπηηθέο γσλίεο (Καξαθίηζηνο, 2002). Μέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ε-

πηινγή δηαθαίλεηαη ε πξνζπάζεηα ησλ παξαγσγψλ ηνπ βηβιίνπ λα θαηαζηήζνπλ 

ηα θείκελα ειθπζηηθά κέζα ζηα παηδηά ηεο πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, κε ελδερφ-

κελν απψηεξν ζηφρν ηελ επηβνιή κηαο θπξίαξρεο αλάγλσζεο.  

Χο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηα θείκελα εληάζζνληαη 

ζηελ χιε ηνπ ελ ιφγσ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, παξνπζηάδνπλ ηνπο βαζηθνχο ήξσεο 

θαη ηηο βαζηθέο εξσίδεο ηνπ, παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αξραίνπο θαη ηνπο 

ζχγρξνλνπο Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο θαη πξνηείλνπλ ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Δ πξψηε ελφηεηα εμαληιείηαη ζηελ παξνπζίαζε ζηνηρείσλ γηα ηνπο Οιπ-

κπηαθνχο Ώγψλεο ζηελ αξραία θαη ζηε ζχγρξνλε εθδνρή ηνπο. 

Σα θείκελα παξνπζηάδνπλ γισζζηθή ζπλνρή θαη λνεκαηηθή ζπλεθηηθφηεηα 

θαη ην χθνο ηνπο είλαη αθεγεκαηηθφ. Βληνπίδεηαη θπξηαξρία ηνπ επζένο ιφγνπ 

έλαληη ηνπ πιάγηνπ, ζηνηρείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο απνδεηθηηθφ ηεο αιήζεηαο 

απηψλ πνπ ιέγνληαη (Holt, 1996). Βπηπξνζζέησο, κέζα απφ ηε ζπρλή ρξήζε θπ-

ξίσο ηνπ αλαθνξηθνχ-πιεξνθνξηαθνχ θαη ιηγφηεξν ηνπ αλαθνξηθνχ-

αθεγεκαηηθνχ θαη ηνπ αλαθνξηθνχ-πεξηγξαθηθνχ ιφγνπ επηηειείηαη ε αλαθνξη-

θή-πιεξνθνξηαθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ πιεξνθφξε-
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ζε θαη ζπλαληάηαη θαηά θαλφλα ζηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν θαη ηα δνθίκηα. εκα-

ληηθά κηθξφηεξε είλαη ε παξνπζία ηεο βνπιεηηθήο θαη ηεο ζπγθηλεζηαθήο ιεη-

ηνπξγίαο ηεο γιψζζαο.  

Ώπηή ε δεισηηθή θαη ινγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ππνδειψλεη ηελ πξφζεζε 

ησλ παξαγσγψλ ησλ θεηκέλσλ λα πξνζδψζνπλ αιεζνθάλεηα, αληηθεηκεληθφηεηα 

θαη επηζηεκνληθφηεηα ζηηο παξερφκελεο πιεξνθνξίεο επηβάιινληαο ηελ θπξίαξ-

ρε αλάγλσζε. Σν ζηνηρείν απηφ εληζρχεηαη θαη απφ ηελ ηξνπηθφηεηα ησλ θεηκέ-

λσλ, θαζψο ζε επίπεδν επηζηεκηθήο ηξνπηθφηεηαο εληνπίδεηαη θπξηαξρία ηεο βε-

βαηφηεηαο θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο θαη ηεο ππφζεζεο.  

εκαληηθά κηθξφηεξε είλαη ε παξνπζία ηεο δενληηθήο ηξνπηθφηεηαο, ε ν-

πνία εθθξάδεη θαηά πεξίπησζε πξφζεζε/βνχιεζε, πξνζδνθία, επηζπκία, πξν-

ηξνπή/πξνζηαγή θαη νδεγία.  

Δ ηξνπηθφηεηα πξαγκαηψλεηαη θπξίσο κε ηε ρξήζε ηεο νξηζηηθήο έγθιη-

ζεο, ε νπνία ζπλάδεη κε ηα πξναλαθεξζέληα θαη ιηγφηεξν ηεο ππνηαθηηθήο θαη 

ηεο πξνζηαθηηθήο. Οη ρξφλνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ν ελεζηψηαο, ν αφξη-

ζηνο, ν παξαηαηηθφο, ν παξαθείκελνο, ν ζπληειεζκέλνο κέιινληαο θαη ην 

«ζα+παξαηαηηθφο». Βπηπξνζζέησο εληνπίδνληαη νη δείθηεο: «λα», «γηα λα», 

«γηαηί», «πσο», «ζα», «φηαλ» θαη «ζαλ», ηα πξνζσπηθά ξήκαηα ηξνπηθήο ζεκα-

ζίαο: «ζέινπλ», «Θέιεηο», «κπνξεί», «κπνξείο» θαη ην ηξνπηθφ επίξξεκα: «πξν-

ζεθηηθά».  

Ώλαθνξηθά κε ηε κεηαβαηηθφηεηα θπξηαξρνχλ νη δηαδηθαζηηθνί ηχπνη δξά-

ζεο θαη γεγνλφησλ έλαληη ησλ ζρεζηαθψλ θαη λνεηηθψλ δηαδηθαζηηθψλ ηχπσλ 

θαη εθθξάδνληαη θπξίσο κε ελεξγεηηθή ζχληαμε θαη θπξηνιεμία. Σα ζηνηρεία απ-

ηά ζπλάδνπλ κε ηνλ αθεγεκαηηθφ ραξαθηήξα ησλ θεηκέλσλ θαη ηα φζα αλαθέξ-

ζεθαλ ζρεηηθά. 

Δ θεληξηθή ζεκαηηθή δνκή ηνπ θάζε θεηκέλνπ ηεο ελφηεηαο εζηηάδεη θαηά 

πεξίπησζε ζηελ παξνπζίαζε ησλ εξψσλ θαη εξσίδσλ ηνπ βηβιίνπ, επηκέξνπο 

δεηεκάησλ ησλ αξραίσλ θαη ζχγρξνλσλ ησλ Οιπκπηαθψλ Ώγψλσλ θαη ζρεηηθψλ 

πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Ο αθεγεηήο ηεο ελφηεηαο θέξεηαη λα θαηέρεη δηδαθηηθφ ξφιν, ν νπνίνο π-

πνζηεξίδεηαη απφ ην χθνο ηνπ ιφγνπ ηνπ, θαζψο είλαη ν κφλνο πνπ εθθξάδεη ν-

δεγία θαη πξνηξνπή/πξνζηαγή πξνο ηα άιια παηδηά αιιά θαη απφ ηηο πξαθηηθέο 

κεησπηθήο δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφδεη: «Καιψο ηνπο! Πάλσ ζηελ ψξα ήξζαηε 

παηδηά. Καζίζηε θνληά κνπ.». Βκθαλίδεηαη σο απζεληία, αθνχ είλαη ε κνλαδηθή 

πεγή πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο παξέρνληαη κε κνξθή δηάιεμεο κέζα απφ ζπλερή 

θαη ζρεδφλ αδηάιεηπην κνλφινγν: «πνηνο κε αθνχεη πξνζεθηηθά ζα κπνξεί λα 

απαληάεη θαη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην ηέινο θάζε ηζηνξίαο.». Βίλαη απ-

ηφο πνπ εηζάγεη ηα ζέκαηα ηεο ζπλνκηιίαο, δελ αλαγλσξίδεη πξφηεξε γλψζε ζηα 

άιια παηδηά-ήξσεο θαη εξσίδεο, ηνπο/ηηο δίλεη ηνλ ιφγν θαη είλαη ν κνλαδηθφο 

απνδέθηεο ηνπ ιφγνπ ηνπο, ηνπο/ηηο επηβξαβεχεη, επαηλεί, θαζνδεγεί, παξαηλεί, 

αθφκε θαη απνδνθηκάδεη: «Πεξίκελε Μπξηψ, κελ είζαη αλππφκνλε! Πξέπεη λα 
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έξζνπλ θαη νη ππφινηπνη…Βιάηε παηδηά, θαζίζηε λα αξρίζνπκε γηαηί φπσο βιέ-

πεηε ε Μπξηψ δελ κπνξεί λα πεξηκέλεη άιιν…». Βλ θαηαθιείδη θαηέρεη αζχκ-

κεηξα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλνκηιίαο αξζξψλνληαο έλαλ παξαδνζηαθφ παηδαγσγηθφ 

ιφγν.  

Σα παηδηά-αθξναηέο θαη αθξνάηξηεο θέξνληαη λα δέρνληαη παζεηηθά ηηο 

πιεξνθνξίεο πηνζεηψληαο ηελ θπξίαξρε αλάγλσζε ρσξίο θξηηηθή θαη αληηζηά-

ζεηο. Σηο ιηγνζηέο θνξέο πνπ παίξλνπλ ηνλ ιφγν είλαη γηα λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε 

ζπλνκηιία πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ έρεη πξνθαζνξίζεη ν αθεγεηήο ηεο ελφηε-

ηαο. ε κία πεξίπησζε θέξνληαη λα εθθξάδνπλ «αθειείο» απνξίεο: «-Καη ηη ζα 

θεξδίδεη θάζε ζσζηή απάληεζε;» ζηηο νπνίεο ν αθεγεηήο απαληά κε ζηνκθψδεο 

θαη δηδαθηηθφ χθνο πνπ εληζρχεη ηελ απζεληία ηνπ: «Σν λα κπνξείο Μπξηψ λα 

αθνχο, λα θαηαιαβαίλεηο, λα ζπκάζαη θαη λα απαληάο είλαη ην θαιχηεξν δψξν 

γηα ηνλ εαπηφ ζνπ!». Καη βέβαηα πέξα απφ ην χθνο δελ πξέπεη λα δηαθχγεη ηεο 

πξνζνρήο ην πεξηερφκελν ηεο απάληεζεο, θαζψο πξνάγεη έλα παηδαγσγηθφ κν-

ληέιν πνπ παξαπέκπεη ζηηο αληηιήςεηο ηεο Ρεαιηζηηθήο ζεσξίαο ηεο αγσγήο.  

Σα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία δηακνξθψλνπλ έλα ζπληεξεηηθφ παηδαγσγη-

θφ πιαίζην, θαηάιιειν γηα ηελ έθθξαζε θαη πξναγσγή παξαδνζηαθψλ αληηιή-

ςεσλ θαη ηελ αλαπαξαγσγή άληζσλ ζρέζεσλ εμνπζίαο. 

Δ γιψζζα ησλ θεηκέλσλ είλαη γεληθά κηθξνπεξίνδε θαη ην ιεμηιφγηφ ηνπο 

απιφ θαη θαζεκεξηλφ, πξνζαξκνζκέλν ζην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ ηεο 

πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. Μεκνλσκέλα σζηφζν ρξεζηκνπνηνχληαη εθθξάζεηο ή 

ιέμεηο πνπ ελδερνκέλσο ρξήδνπλ επεμεγήζεσλ: «…θαιιηεξγνχζε ην ζψκα θαη 

ην πλεχκα…», «επηβξάβεπζε». «ζχκβνιν» θ.ιπ. 

Δ κνξθή επγέλεηαο πνπ πηνζεηείηαη απφ ηνλ αθεγεηή είλαη αλεπίζεκε, ελψ 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ππνδειψλεη ζρέζε εμνπζίαο πξνο ηα παηδηά-ήξσεο θαη 

εξσίδεο: «Πεξίκελε Μπξηψ, κελ είζαη αλππφκνλε!» πξνάγνληαο άληζεο ζρέζεηο 

εμνπζίαο κεηαμχ δηδαζθφλησλ–δηδαζθνπζψλ θαη δηδαζθνκέλσλ. 

Δ θνηλσληθή κήηξα ηνπ ιφγνπ ησλ θεηκέλσλ είλαη θαλνληζηηθή θαη ζπκβα-

ηηθή θαη πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε ζπληήξεζε παξαδνζηαθψλ κνξθψλ ζρέζεσλ ε-

μνπζίαο. πγθεθξηκέλα ζε παηδαγσγηθφ επίπεδν πξνάγνληαη παξαδνζηαθέο κνξ-

θέο αγσγήο, νη νπνίεο παξαπέκπνπλ ζηε Ρεαιηζηηθή ζεσξία ηεο αγσγήο θαη ζην 

λεσηεξηθφ ζρνιείν ηνπ Κνκέληνπ. Βμαίξεζε απνηεινχλ νη πξνηεηλφκελεο δξα-

ζηεξηφηεηεο ζηε ζρεηηθή ππνελφηεηα κε ηίηιν: «Καηαζθεπέο», θαζψο πηνζεηεί-

ηαη κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε πνπ ζπλδέεηαη κε ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο 

ζεσξίεο θαη κεζφδνπο φπσο νη πξαγκαηηζηηθέο. 

Σηο άληζεο έκθπιεο ζρέζεηο πξνάγεη θαη ε απνπζία «ελεξγνχ» γπλαηθείνπ 

ραξαθηήξα, θαζψο ε αθεγήηξηα ηνπ βηβιίνπ Μπξηψ πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνπ-

ζίαζε ησλ παηδηψλ-εξψσλ θαη εξσίδσλ ηνπ βηβιίνπ, ελψ ηελ αθήγεζε ηεο ελφ-

ηεηαο πξαγκαηνπνηεί έλα αγφξη. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε δηαθνξεηηθή παξνπζία 

ησλ δχν παηδηψλ ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά. Σν αγφξη θαηέρεη ηε κεξίδα 

ηνπ ιένληνο ζε επίπεδν πνζνηηθήο παξνπζίαο θαζψο κηιά θαη‘ απνθιεηζηηθφηε-
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ηα ζηα έληεθα απφ ηα δεθαηξία θεθάιαηα ηεο ελφηεηαο έλαληη ηνπ θνξηηζηνχ πνπ 

πεξηνξίδεηαη ζηελ εηζαγσγή. Χζηφζν είλαη ε δηαθνξά ζηελ πνηνηηθή παξνπζία 

ηνπο απηή κε ην κεγαιχηεξν εηδηθφ βάξνο, αθνχ είλαη ζαθήο ε ηζρπξή ζέζε ηνπ 

αγνξηνχ έλαληη ηνπ θνξηηζηνχ. πγθεθξηκέλα ζε κία πεξίπησζε ην αγφξη εκθα-

λίδεηαη λα απαληά κε ζπγθαηάβαζε ζηηο κάιινλ αθειείο απνξίεο ηνπ θνξηηζηνχ:  

«-Καη ηη ζα θεξδίδεη θάζε ζσζηή απάληεζε; 

-Σν λα κπνξείο Μπξηψ λα αθνχο, λα θαηαιαβαίλεηο, λα ζπκάζαη θαη λα α-

παληάο είλαη ην θαιχηεξν δψξν γηα ηνλ εαπηφ ζνπ!»,  

ελψ ζε άιιε λα εθθξάδεη ήπηα απνδνθηκαζία θαη ειαθξά εηξσλεία πξνο 

απηφ: «Πεξίκελε Μπξηψ, κελ είζαη αλππφκνλε! Πξέπεη λα έξζνπλ θαη νη ππφ-

ινηπνη… φπσο βιέπεηε ε Μπξηψ δελ κπνξεί λα πεξηκέλεη άιιν…».     

Βπηπξνζζέησο θαη ελψ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο αζιεηηθέο δξαζηε-

ξηφηεηεο θαη ζηηο αγσληζηηθέο πξνζδνθίεο ηνπ αδειθνχ ησλ εξψσλ ηεο αθήγε-

ζεο Εάζνλα, δε γίλεηαη ιφγνο γηα ελδερφκελεο αληίζηνηρεο δξάζεηο γπλαηθψλ νχ-

ηε φκσο θαη γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απ‘ απηέο. Ώληίζεηα κάιηζηα κέζα απφ ηελ 

αλαθνξά ζηε κηθξή εξσίδα Κνιπκπίηζα θαηαζθεπάδεηαη εζθαικέλε αληίιεςε 

αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ γπλαηθψλ ηεο αξραίαο Βιιάδαο ζε 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Καη ελψ κέζα απφ ηελ αθήγεζε δνκείηαη έλαο ελδηαθέξσλ αλδξηθφο ελήιη-

θνο ραξαθηήξαο, απηφο ηνπ Εάζνλα, ν νπνίνο απεηθνλίδεηαη λένο, κε θαινγπ-

κλαζκέλν ζψκα θαη αξκνληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αλαθέξεηαη σο ζπλεπήο θνη-

λσλφο ηεο αξραίαο ξήζεο «Ννπο πγηήο ελ ζψκαηη πγηή» αιιά θαη έλαο ελ δπλά-

κεη νιπκπηνλίθεο, απνπζηάδεη εληειψο έλαο αληίζηνηρνο γπλαηθείνο ραξαθηήξαο. 

Ώπηή ε απνπζία δελ αηηηνινγείηαη απφ ηνπο/ηηο παξαγσγνχο ησλ θεηκέλσλ θαη 

δελ αμηνπνηείηαη σο εθαιηήξην γηα κηα αλαθνξά ζηελ αδπλακία πξφζβαζεο ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ άζιεζε. 

Βπηπιένλ γίλεηαη ιφγνο γηα ην ζρνιείν ζηελ αξραία επνρή θαη ζην πιαίζην 

απηφ παξνπζηάδεηαη θαη απεηθνλίδεηαη έλα ζρνιείν αγνξηψλ. Οη ζπγγξαθείο δελ 

αηηηνινγνχλ ηελ απνπζία αληίζηνηρνπ ζρνιείνπ θνξηηζηψλ θαη απνθεχγνπλ λα 

αλαθεξζνχλ ζηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ εθπαίδεπζε πνπ πθίζηαλην ηα θνξίηζηα 

ζε πνιιέο πφιεηο-θξάηε ηεο αξραίαο Βιιάδαο.  

Σέινο εληνπίδεηαη ζεμηζκφο ζηε γιψζζα, θαζψο νη ζπγγξαθείο εκκέλνπλ 

ζηε ρξήζε ηνπ αξζεληθνχ ηχπνπ ηνπ γξακκαηηθνχ γέλνπο σο αληηπξνζσπεπηη-

θνχ ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Οη πξναλαθεξφκελεο πξαθηηθέο πξνάγνπλ ηηο άλη-

ζεο ζρέζεηο εμνπζίαο ζε έκθπιν επίπεδν. 

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ   

Ώπφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη κέζα απφ ηνλ ιφγν θαη ην πεξηθείκελν 

ησλ εμεηαδφκελσλ θεηκέλσλ νη έκθπιεο ηαπηφηεηεο θαζθεπάδνληαη κε «δηαθν-

ξεηηθά πιηθά» θαη είλαη απνιχησο δηαθξηηέο κεηαμχ ηνπο, ζηνηρεία πνπ εληνπί-

δνληαη απφ ηελ ΐ. Αειεγηάλλε-Κνπτκηδή θαη ζε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο πεξί δε-
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ηεκάησλ θχινπ (http://www.aegean.gr/gender-postgraduate). 

Θεκειηψδεο επηρείξεκα ζηελ θαηαζθεπή ηεο αλδξηθήο ηαπηφηεηαο ζπληζηά 

ε αλδξηθή ππεξνρή αλαθνξηθά κε ην ζσκαηηθφ, ην πλεπκαηηθφ θαη ην ςπρηθφ 

δπλακηθφ αιιά θαη ην θνηλσληθφ status ησλ αλδξψλ.  

Σφζν κέζα απφ ην θείκελν φζν θαη απφ ηελ εηθνλνγξάθεζε 15F

16 
νη άλδξεο πα-

ξνπζηάδνληαη ςεινί, γεξνδεκέλνη, θαινγπκλαζκέλνη, ξσκαιένη, δπλαηνί, θέξν-

ληαη λα αζρνινχληαη κε δπλακηθά θαη, θαηά θαλφλα νκαδηθά αζιήκαηα 16F

17
, λα ε-

πηηπγράλνπλ εμαηξεηηθέο αζιεηηθέο επηδφζεηο θαη δηαθξίζεηο θαη λα πξαγκαηψ-

λνπλ πςεινχο θαη απαηηεηηθνχο ζηφρνπο 17F

18
.  

Γέλνπο αξζεληθνχ είλαη ε πεγή γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηνπ βηβιίνπ. 

Ώγφξηα θέξνληαη λα πξνηείλνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 18F

19 
 αιιά θαη 

απηά πνπ ηηο εθαξκφδνπλ ζπκβάιινληαο ζηελ θαηαζθεπή ηεο αληίιεςεο πεξί 

ππεξνρήο ησλ αλδξψλ θαη ζηνλ πλεπκαηηθφ ηνκέα, απφ ηνλ νπνίν θαηά θαλφλα 

απνπζηάδνπλ νη αλαθνξέο ζε γπλαίθεο 19F

20.
  

Βπηπξνζζέησο, κέζα απφ ηα κπζηθά πξφζσπα αιιά θαη ηνπο ήξσεο ηνπ βη-

βιίνπ νη άλδξεο εκθαλίδνληαη σο εξγαηηθνί θαη επίκνλνη 20F

21
, πνιχπιεπξνη θαη πν-

ιππξάγκνλεο 21 F

22
, θηινκαζείο, θίιαζινη 22F

23
, πηζηνί ζε πςειέο εζηθέο αμίεο θαη ηδα-

ληθά23F

24,
 έληηκνη θαη δίθαηνη 24F

25.
  

Σα παξαπάλσ αξζξψλνπλ έλαλ ζπληεξεηηθφ παηξηαξρηθφ ιφγν κε ζαθείο 

ζεμηζηηθέο δηαζηάζεηο πνπ θπζηθνπνηεί ηηο άληζεο ζρέζεηο εμνπζίαο αλδξψλ-

γπλαηθψλ θαη ηηο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ ηειεπηαίσλ πνπ αζθνχληαη κέζα απφ 

ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη ηνπο ζεζκνχο.  

Δ «ΓΤΝΏΕΚΒΕΏ» ΣΏΤΣΟΣΔΣΏ 

Δ επαίζζεηε θαη ζπλαηζζεκαηηθή θχζε ησλ γπλαηθψλ ζσκαηηθά, πλεπκα-

ηηθά αιιά θαη αλαθνξηθά κε ηελ ςπρνζχλζεζή ηνπο θαη ε θαηψηεξε θνηλσληθή 

ηνπο ζέζε ζπληζηνχλ ηα θπξίαξρα επηρεηξήκαηα ζηελ θαηαζθεπή ηεο έκθπιεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο.  

Δ αληίιεςε απηή θαηαζθεπάδεηαη ηφζν κέζα απφ ηηο «ραξηησκέλεο» αζιε-

                                         
16 Βλ. Μπουρνζλλθ, κ.ά., 2006: 8, 9, 10, 22, 24, 26, 31, 32 33, 36, 38, 40 
17

 Βλ, Μπουρνζλλθ, κ.ά., 2006: 7 - 9  
18

 Βλ. Μπουρνζλλθ, κ.ά., 2006: 11 - 21,  
19 Βλ. Μπουρνζλλθ, κ.ά., 2006: 33 – 41 
20 Βλ. Μπουρνζλλθ, κ.ά., 2006: 33 - 40. 
21

 Βλ. Μπουρνζλθ, κ.ά., 2006: 11, 18, 20. 
22 Βλ. Μπουρνζλθ, κ.ά., 2006: 18 
23

 Βλ. Μπουρνζλθ, κ.ά., 2006: 14. 
24

 Βλ. Μπουρνζλθ, κ.ά., 2006: 16 - 17, 21 
25 Βλ. Θεοδωράκθσ κ.ά., 2006: 10. 
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ηηθέο πξνηηκήζεηο πνπ ζπρλά ηνπο απνδίδνληαη ζηα εμεηαδφκελα θείκελα 25F

26
 φζν 

θαη κέζα απφ ηε ζρεηηθή εηθνλνγξάθεζε, φπνπ αλαδεηθλχνληαη ε ράξε, ε θνκ-

ςφηεηα θαη ε θηλέηζα ζηε ζηάζε θαη ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο αιιά αθφκε θαη 

ζην ζηπι θαη ζηα ρξψκαηα ησλ ελδπκάησλ ηνπο 26F

27
.
.
  

Βλδεηθηηθή είλαη θαη ε απνπζία γπλαηθείσλ κνξθψλ απφ ηελ αλαπαξάζηα-

ζε Παξανιπκπηαθψλ Ώγψλσλ, ζηνηρείν πνπ ππφξξεηα δειψλεη ην αζπκβίβαζην 

ηεο ζσκαηηθήο αλαπεξίαο κε ηε γπλαηθεία ηαπηφηεηα ή πην ζσζηά κε ηελ εηθφλα 

κηαο ηδεαηήο, ζηεξενηππηθήο ζειπθφηεηαο 27F

28
.  

Ώλαθνξηθά κε ηηο πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ γπλαηθψλ ε αληίιεςε πνπ 

θαηαζθεπάδεηαη κέζα απφ ηα εμεηαδφκελα θείκελα είλαη ππνηηκεηηθή. Βίλαη ρα-

ξαθηεξηζηηθφ φηη ελψ απνδίδεηαη ζηε Μπξηψ, ηελ αθεγήηξηα ηεο Βηζαγσγήο 

ηνπ εμεηαδφκελνπ βηβιίνπ, κηα αθειήο θαη απιντθή ζηάζε θαη έλα γλσζηηθφ έι-

ιεηκκα, ζηνλ Γηάλλε, ηνλ αληίζηνηρν αλδξηθφ ραξαθηήξα πνπ θαηέρεη ξφιν αθε-

γεηή ζηα εμεηαδφκελα θείκελα ηνπ βηβιίνπ, απνδίδεηαη ζπγθξνηεκέλε ζθέςε, 

ζνβαξφηεηα θαη εληππσζηαθφο πινχηνο γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ 28F

29
.   

Σα παξαπάλσ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο αληίιεςεο πεξί επαίζζε-

ηεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ζσκαηηθφ θαη ζηνλ πλεπκα-

ηηθφ ηνκέα. 

ΒΝ ΚΏΣΏΚΛΒΕΑΕ  

Δ επηρεηξεκαηνινγία κε βάζε ηελ νπνία θαηαζθεπάδνληαη νη έκθπιεο ηαπ-

ηφηεηεο κέζα απφ ηνλ ιφγν ησλ εμεηαδφκελσλ θεηκέλσλ δελ επηηξέπεη παξαλνή-

ζεηο. Με θπξίαξρν επηρείξεκα ηε «δπλακηθή» θχζε ηνπο, απνδίδεηαη ζηνπο άλ-

δξεο κηα θαζνιηθή ηαπηφηεηα, απηή ηνπ ηζρπξνχ αλζξψπνπ, ζε πιήξε αληηδηα-

ζηνιή κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ επαίζζεηνπ αλζξψπνπ πνπ απνδίδεηαη ζηηο γπλαί-

θεο θαη ζεκέιην ιίζν απηήο ηεο θαηαζθεπήο ηελ «επαίζζεηε» θχζε ηνπο. Ο 

γισζζηθφο ζεμηζκφο πνπ επαλεηιεκκέλσο εληνπίδεηαη ζηα εμεηαδφκελα θείκελα 

σο θπξίαξρε πξαθηηθή ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπο, έξρεηαη λα επηθπξψζεη ηελ έκθπ-

ιε δηάθξηζε, πνπ έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία, θαζψο «Δ εθπαίδεπζε απηειεί 

ζηξαηεγηθφ ζεζκφ θαηαζθεπήο, (αλα)παξαγσγήο θαη δηακφξθσζεο πνιιαπιψλ 

έκθπισλ ππνθεηκεληθνηήησλ» (Κνγθίδνπ & Σξέζζνπ-Φαξνχξνπ, ππφ έθδν-

ζε:5). 

πλεθδνρηθά αλαδεηθλχεηαη ε νπζηνθξαηηθή ππεξνρή θαη ε αλσηεξφηεηα 

ησλ αλδξψλ έλαληη ησλ γπλαηθψλ θαη «ε έκθπιε δηαθνξά ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

                                         
26

 «Η Μυρτϊ…αςχολείται με τθ γυμναςτικι και το χορό….», «Η Δάφνθ πθγαίνει ςτθν Αϋ τάξθ και τθσ αρζςει να 

παίηει ‘ςχοινάκι’ αλλά και να χορεφει.» (Μπουρνζλθ, κ.ά., 2006α:9) 

27 Βλ. Μπουρνζλθ, κ.ά., 2006α:7, 8, 10, 11, 14, 22, 24  

28 Βλ. Μπουρνζλθ, κ.ά., 2006: 31 

29 Βλ. Μπουρνζλθ, κ.ά., 2006: 10, 24. 
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ηελ θσδηθνπνίεζε λνεκάησλ πνπ είλαη άζρεηα κε ην θχιν» (Scott, 2006). ια 

απηά παξαπέκπνπλ ζε έλαλ ζεμηζηηθφ ιφγν, ν νπνίνο «κπνξεί λα κείλεη άηξσηνο 

αλ δελ γίλνπλ παξεκβάζεηο ζηα πεδία απφ ηα νπνία αληιεί ηα ζηνηρεία ηνπ» 

(Κνγθίδνπ, 1998:8), θαζψο, φπσο επηζήκαλε ν Bourdie (1996:31) «Ο ζεμηζκφο 

είλαη κηα νπζηνθξαηία φπσο ν ξαηζηζκφο, εζληθφο ή ηαμηθφο πνπ απνβιέπεη ζην 

λα θαηαινγίδεη ηηο ηζηνξηθά ζεζπηζκέλεο θνηλσληθέο δηαθνξέο ζε κηα βηνινγηθή 

θχζε ε νπνία ιεηηνπξγεί σο κηα νπζία απφ φπνπ επάγνληαη θαηά άηεγθην ηξφπν 

φια ηα ελεξγήκαηα ηεο χπαξμεο. Καη αλάκεζα ζε φιεο ηηο κνξθέο νπζηνθξαηίαο, 

απηή είλαη ρσξίο ακθηβνιία δπζθνιφηεξν λα μεξηδσζεί 

Οη πξαθηηθέο απηέο ζπκβάιινπλ ζηε θπζηθνπνίεζε θαη λνκηκνπνίεζε ησλ 

άληζσλ ζρέζεσλ εμνπζίαο ησλ αλζξψπσλ κε θαζνξηζηηθή παξάκεηξν ην θχιν 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θνηλσληθή θπξηαξρία ησλ αλδξψλ ζηνλ δεκφζην θαη 

ζηνλ ηδησηηθφ βίν.  

πλεπψο νθείινπκε λα απηνζηνραζηνχκε θαη λα αλαζηνραζηνχκε ηφζν ζε 

αηνκηθφ επίπεδν φζν θαη σο θνηλσλία ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο καο, 

πξσηίζησο ζηνλ ρψξν ηεο παηδείαο πνπ, φπσο επηζεκαίλεη ν P. Freire (1977) δελ 

είλαη πνηέ νπδέηεξε, θαζψο ε παηδαγσγηθή πάληα έρεη ζρέζε κε ηελ εμνπζία 

(Giroux, 1992), κε απψηεξν ζηφρν λα αλαζεσξήζνπκε εθείλεο πνπ γελλνχλ θαη 

αλαπαξάγνπλ ηηο άληζεο ζρέζεηο εμνπζίαο ησλ αλζξψπσλ.   
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ειηθίαο ζηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ Ηζηνξία ηνπ λεφηεξνπ θαη 

ζχγρξνλνπ θφζκνπ (Γ‟ Γεληθνχ Λπθείνπ - Γεληθήο Παηδείαο). Βηδηθφηεξα αλαδε-

ηνχκε ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζηα είδε ηεο εηθφλαο πνπ επηιέ-

γνληαη κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ ζεκαηλνκέλσλ/θνηλσληθψλ αμηψλ πνπ πξν-

θχπηνπλ φζνλ αθνξά: α) ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ πνκπνχ/πξνέιεπζεο ηεο εηθφλαο: 

εζληθφηεηα θαιιηηέρλε, β) ζηελ αλαθνξά ζε ηζηνξηθφ γεγνλφο/έλλνηα/ηδέα, γ) 

ζην ξφιν ηεο εηθφλαο ζηελ ηζηνξηθή αθήγεζε θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζεκαηη-

θέο ηνπ εγρεηξηδίνπ. Μεζνδνινγηθά αθνινπζνχκε ηα κνληέια έξεπλαο θαη αλά-

ιπζεο γηα ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ηελ δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο.  

 «Έλαο νιφθιεξνο θφζκνο ινηπφλ άπνξσλ παηδηψλ, πνπ είηε έραζαλ ηνπο 

γνλείο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζηξνθηθήο επηδεκίαο ηεο ρνιέξαο ηνπ 

1854, ή εγθαηαιείθζεθαλ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, είηε έθζαζαλ ζηελ Ώζήλα 

απφ ηηο πην θησρέο πεξηνρέο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κε ηελ ειπίδα αλαδήηεζεο 

θαιχηεξσλ κέζσλ επηβίσζεο, ή δνχιεπαλ γηα λα ζξέςνπλ ηνπο γνλείο ηνπο πνπ 

δνχζαλ ζε ζπλζήθεο εμαηξεηηθήο εμαζιίσζεο, ή αθφκε, ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησ-

ζε, ―πνπιήζεθαλ‖ ή ―λνηθηάζηεθαλ‖ απφ ηνπο γνλείο ηνπο ζηνπο ―εξγνιάβνπο 

ηεο ελδείαο‖ θαη κεηαηξάπεθαλ ζε φξγαλα επαηηείαο θξηθηά παξακνξθσκέλα 

ζπλσζηίδεηαη ζηνπο δξφκνπο ηεο Ώζήλαο θαη απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

θαλείο δελ κπνξεί λα αγλνήζεη» (Κφθθηλνο, 2012). 

ΒΕΏΓΧΓΕΚΏ 

Ο Philippe Ariès (1914-1984) ζην πεδίν ηεο ηζηνξίαο ησλ λννηξνπηψλ ζηε 

γαιιηθή ηζηνξηνγξαθία πξσηνζηάηεζε δεκνζηεχνληαο ην 1948 ην βηβιίν 

Histoire des populations françaises et de leurs attitudes devant la vie depuis le 

XVIIIe siècle (β΄ έθδνζε: 1971) αιιά δελ αλαγλσξίζηεθε απφ ηνπο ηζηνξηθνχο 

ησλ Annales παξά κφλν φηαλ εθιέρζεθε ην 1978 δηεπζπληήο εξεπλψλ ζην 

EHESS. Σν 1960 ζεκειίσζε ηε γλσζηηθή πεξηνρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο, κε ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ L‘ enfant et la vie familiale sous l‘ Ancien Régime (ε-

παλέθδνζε: 1973). Δ ηδέα ηεο παηδηθήο ειηθίαο σο μερσξηζηήο πεξηφδνπ ζηε 

δσή ηνπ αλζξψπνπ απνηειεί θαηαζθεπή ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ: ε βαζηθή ζέζε 

http://admin.ebooks.edu.gr/courses/DSGL106/
http://admin.ebooks.edu.gr/courses/DSGL106/
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ηνπ Aries είλαη «φηη ε παηδηθφηεηα, σο μερσξηζηφ θνκκάηη δσήο εθηεηλφκελν 

απφ ηηο άκεζα θνβηθέο αλάγθεο βνήζεηαο ηνπ βξέθνπο θαη ηνπ κηθξνχ παηδηνχ», 

«αλαθαιχθζεθε κεηαμχ ηνπ 16νπ θαη 18νπ αηψλα». Βίρε εληππσζηαζηεί απφ ηελ 

απεηθφληζε παηδηψλ ζηελ πξψηκε κεζαησληθή ηέρλε σο κηθξνγξαθία ελειίθσλ, 

ππνδειψλνληαο φηη ζε εθείλε ηελ πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο νη άλζξσπνη δελ είραλ επί-

γλσζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο. ηνλ κεζαησληθφ θαη λεψηεξν θφζκν (12νο-16νο 

αηψλαο) ην παηδί ζεσξείην έλαο ελήιηθνο ζε κηθξνγξαθία (homunculus). ηελ 

Βπξψπε αλαηνιηθά ηνπ Έιβα ε κεγάιε δηεπξπκέλε νηθνγέλεηα ήηαλ πην δηαδεδν-

κέλε θαη νη κεγάιεο γαηνθηεζίεο ηεο λφηηαο Δπξψπεο ζπλέβαιαλ ζηελ επηβίσζε 

θνηλνηηθψλ κνξθψλ εθκεηάιιεπζεο ηεο γεο θαη ελζάξξπλαλ ηε ζπκβίσζε ησλ δη-

αθφξσλ θιάδσλ κηαο νηθνγέλεηαο ζηελ ίδηα ηδηνθηεζία», νπφηε νη ζπλαηζζεκαηη-

θνί δεζκνί ηεο ππξεληθήο νηθνγέλεηαο  ήηαλ πεξηνξηζκέλνη γηα ηελ δηακφξθσζε 

ηεο επδηάθξηηεο παηδηθήο ειηθίαο (Κφθθηλνο 2012, φ.π). 

Με ηελ εμαίξεζε ηνλ αλψηεξσλ ηάμεσλ, ηα παηδηά είραλ ειάρηζηε ή θακία εη-

δηθή δηαπαηδαγψγεζε, ε παηδηθή ζλεζηκφηεηα ήηαλ πςειή θαη νη ελήιηθεο ζπλήζη-

δαλ λα έρνπλ πνιιά παηδηά γηα λα θαηαθέξνπλ λα επηβηψζνπλ θάπνηα απφ απηά. Ο 

ζάλαηνο ελφο παηδηνχ ήηαλ ηφζν ζπλεζηζκέλε ππφζεζε, ψζηε νη ελήιηθεο δελ επέλ-

δπαλ ζπλαηζζεκαηηθά ζηε ζρέζε κε ην παηδί. χκθσλα κε ηνλ Qvortrup (2011), ε 

θνηλσληνινγία ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζηεξίδεηαη ζε δχν βαζηθέο ζπληζηψζεο: ηε δν-

κηθή θαη αηνκηθή πξνζέγγηζε. Ώπηφ πνπ θαίλεηαη λα επηθξαηεί είλαη ε κειέηε ησλ 

παηδηψλ σο αηνκηθψο δξψλησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν Qvortrup (2011) επαλαθέξεη 

ηελ παιαηά δηακάρε ηεο επηζηεκνινγηθήο πξνζέγγηζεο ζην ρψξν ηεο παηδηθήο ειη-

θίαο. πσο επηζεκαίλεη, νη έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη ζήκεξα κπνξνχλ λα καο πιεξν-

θνξήζνπλ  γηα ηνλ ελεξγφ ξφιν ησλ παηδηψλ κέζα ζηελ ηζηνξία θαη ηελ θνηλσλία. 

κσο, είλαη ιάζνο λα πηζηέςνπκε φηη ηα παηδηά έρνπλ απνθαζηζηηθή επίδξαζε ζηελ 

θνηλσληθή αιιαγή θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, ζηελ θαηαζθεπή ηεο παηδηθήο ειηθίαο.  Δ 

Leena Alanen (1998) επηρεηξεί κηα πξνζέγγηζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο κέζα απφ ηα 

εξκελεπηηθά ζρήκαηα ησλ Durkheim, Foucault, Donzelot, Mitchell, αλαζπγθξνηεί 

ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο απνδνκψληαο ηελ θαη έηζη ε παηδηθή ειηθία θα-

ηαζθεπάδεηαη σο θνηλσληθή ηάμε. Δ Diana Gittins (1997) ζηεξίδεηαη ζε ζπλδπα-

ζκφ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ αλαιχζεσλ: α) κέζα απφ ηεο έλλνηεο ηνπ θχινπ, ηεο ηάμεο,  

ηεο εζληθφηεηαο θαη ηνπ έζλνπο, β) ηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ 'παηδηψλ' 

ζηε θαληαζία θαη ηα θείκελα θαη γ) ηηο  ηδέεο, ζθέςεηο θαη αληηιήςεηο απφ ηελ πξν-

ζσπηθή εκπεηξία σο παηδηά. Ο Neil Postman (2011) εληνπίδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ ελλνηψλ «λένο» θαη «παηδί» θαη δηαπηζηψλεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

ηεο έλλνηαο ηνπ παηδηνχ. Ώλαθέξνληαο παξαδείγκαηα απφ ηνπο αξραίνπο θιαζζη-

θνχο (Δξφδνηνο, Πιάησλ, Πινχηαξρνο) ζεσξεί φηη  ε έλλνηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

δελ ήηαλ πξνζδηνξηζκέλε  άκεζα ζηελ αξραηφηεηα, αιιά έκκεζα κέζσ ηεο έλλνηαο 

ηεο «εθπαίδεπζεο».  

ην πεδίν  απηψλ ησλ δηεπηζηεκνληθψλ πξνβιεκαηηζκψλ αλαδεηνχκε ζην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο ηζηνξίαο ηηο εηθαζηηθέο/νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο παη-

δηθήο ειηθίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηζηνξηθά γεγνλφηα, ηζηνξηθέο έλλνηεο θαη θνηλσ-

ληθέο αμίεο. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ κειεηνχκε ηα παηδηά (θαη φρη νη λένη) απνηεινχλ ηφζν 

ηνπο δέθηεο, αιιά θαη κία ζεκαηηθή ζην εγρεηξίδην ηεο ηζηνξίαο- σο κήλπκα. Δ 

δηαπίζησζε πνπ πξνθχπηεη απφ έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ (2010) 

φηη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο δελ έρνπλ ηζηνξηθέο γλψζεηο θαη δελ αγαπνχλ 

ηελ Εζηνξία αλαδεηθλχεη ηελ δπζθνιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο θαη ηελ 

αλάγθε ηφζν γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο, αιιά θαη γηα ηελ 

αλάδεημε  ηεο ηζηνξίαο ησλ παηδηψλ, ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα ηζηνξηθά γεγνλφ-

ηα. 

ηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ πνπ πξνζθέξνληαη 

ζηνπο καζεηέο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο Εζηνξίαο πεξηιακβάλνληαη νη αιιαγέο ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ απφ ην 2002-2009. Ο Peter Burke ζηελ κειέηε γηα ηελ 

πνιηηηζκηθή Εζηνξία (2009), αζθεί θξηηηθή θαιχπηνληαο ηηο εμειίμεηο ηνπ πεδίνπ 

έηζη φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ θαηά θχξην ιφγν ζηνλ αγγιφθσλν θφζκν, ζηελ 

επεηξσηηθή Βπξψπε, ζηελ Ώζία, ζηε ΐφξεηα θαη ζηε Νφηηα Ώκεξηθή. Δ πνιηηη-

ζκηθή Εζηνξία άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη  κε ην ηέινο ηνπ B΄ Παγθνζκίνπ Πνιέ-

κνπ κε ηελ ζηξνθή πξνο ηελ δηακφξθσζε ηνπ «πνιηηηζκνχ» θαη ηεο «θνπιηνχ-

ξαο» απφ ηα θάησ: έηζη ε πνιηηηζκηθή ζηξνθή πξαγκαηνπνηήζεθε δηεπηζηεκνλη-

θά κε ηελ αλζξσπνινγία, ηελ θνηλσληνινγία, ηα νηθνλνκηθά, ηε ςπρνινγία, ηελ 

πνιηηηζκηθή γεσγξαθία θαη ηηο πνιηηηθέο επηζηήκεο. Δ δηεχξπλζε γηα ηελ έξεπλα  

ηεο θνπιηνχξαο πξνο άιιεο νκάδεο πξαγκαηνπνηήζεθε παξάιιεια κε ηελ αλά-

πηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ -  θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ ‘60 ζηελ 

Ώγγιία κε θχξην εθπξφζσπν ηελ ζρνιή ηνπ Μπέξκηγρακ - κέζα απφ ηηο νπνίεο 

επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ θαη εκπινπηίζηεθαλ έλλνηεο φπσο είλαη απηέο ηεο θνη-

λσληθήο ηάμεο, ηεο λεαληθήο θνπιηνχξαο, ηνπ θχινπ, ηνπ γέλνπο, ηεο εζληθφηε-

ηαο θαη ηεο ζπκβνιηθήο έθθξαζεο (Burke, 2009). 

 

ηελ πνιηηηζκηθή Εζηνξία, δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο λννηξνπίεο, 

ζηηο αληηιήςεηο, ζηελ θνηλσληθή ηάμε, ζην έζλνο, ζηα αηζζήκαηα, ζηε κλήκε, 

ζην ζψκα, ζην θχιν, ηελ ηέρλε είηε αθφκε θαη ζηηο αλαπαξαζηάζεηο (ινγνηε-

ρληθέο, νπηηθέο ή δηαλνεηηθέο, ηεο γπλαίθαο, ηνπ άιινπ), θαη ζηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο απηέο νη θαηεγνξίεο θαηαζθεπάδνληαη. πσο ππνζηεξίδεη θαη ν 

Huizinga: «ηί είδνπο ηδέα κπνξνχκε λα δηακνξθψζνπκε γηα κηα επνρή αλ δελ 

βιέπνπκε θαζφινπ αλζξψπνπο κέζα ηεο; (βι. ζην Burke, 2009). Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ νη λένη πνιηηηζκηθνί ηζηνξηθνί  επεξεαζκέλνη  απφ ηελ ζεσξία ηεο θνηλσ-

ληθήο θαηαζθεπήο δελ πξνζιακβάλνπλ απηέο ηηο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο σο ζηα-

ζεξέο θαη ακεηάβιεηεο,  αιιά σο θαη ξεπζηέο.   

 

Ο ηζηνξηθφο ιφγνο ζχκθσλα κε ηνλ Barthes, δεκηνπξγεί κηα θαηλνκεληθή 

αλαθνξηθφηεηα ζε κηα εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα (βι. ζην Ληάθνο, 1999).  
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Δ ηζηνξηνγξαθία θαη ην γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ Εζηνξία, είηε εθθξά-

δεηαη ζε ηζηνξηθά έξγα είηε δηαθνξεηηθά, ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο πνιηηηζκηθέο 

θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο. πσο αλαθέξεηαη θαη ζην Ώλδξένπ, Καζβίθεο (2008), 

ε ζρνιηθή Εζηνξία ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα, εκθαλίδεη έλα λέν 

επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα, απνθνκκέλε απφ ηα παξαδνζηαθά θαη ηδενινγηθά κν-

ληέια ηνπ παξειζφληνο. Οη καζεηέο – δέθηεο ζπλδηαιέγνληαη κε ην παξειζφλ 

κέζα απφ εηεξφθιεηεο, αιιεινζπκπιεξνχκελεο γλσζηηθέο πεγέο, εληζρχνληαο 

έηζη ηελ θαηαλφεζε ηεο  δηαδηθαζηηθήο πνξείαο ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο. 

Ο αλαζηνραζκφο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ παηδηψλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξί-

δηα ηζηνξίαο ζεσξνχκε φηη ζπκβάιιεη ζηελ πξφζιεςε ηνπ καζήκαηνο θαη ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ γηα ηελ αλάδεημε ηεο ηζηνξίαο ηεο παηδηθήο ειη-

θίαο. 

Δ Μαξία Ρεπνχζε, ζέηεη ην δήηεκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο ηζην-

ξίαο θαζψο θαη ην θαζεζηψο ηνπ ειέγρνπ ζην νπνίν ππάγεηαη ε ηζηνξηθή χιε 

ζηα ζρνιεία. Ο Γηάλλεο Παπαζενδψξνπ, ν νπνίνο αλήθεη θαη ζηε ζπγγξαθηθή 

νκάδα ηνπ βηβιίνπ, κε έλα θείκελφ ηνπ κε ηνλ ηίηιν «Αηδαθηηζκφο» ή δηδαθηηθή 

ηεο ηζηνξίαο;». Γηα ην λέν ζρνιηθφ εγρεηξίδην Εζηνξίαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ (Γεληθήο 

Παηδείαο) ππνζηεξίδεη φηη ην λέν εγρεηξίδην απνθεχγνληαο ηνλ ειιελνθεληξη-

ζκφ, εηζάγνληαο ζηε ζπγθξηηηθή δηεζλή νπηηθή, ζηελ έλλνηα ηεο δηακεζνιαβε-

κέλεο ηζηνξηθήο γλψζεο θαη ζηελ πνιιαπιφηεηα ησλ εξκελεηψλ γηα ην παξει-

ζφλ ζπληζηά φπσο αλαθέξεηαη, κηα επηζηεκνινγηθή πξφθιεζε πνπ θινλίδεη ην 

ππάξρνλ νηθνδφκεκα ηεο ζρνιηθήο ηζηνξίαο θαη γίλεηαη σο εθ ηνχηνπ αληηθείκε-

λν επηθξίζεσλ ησλ νπαδψλ ηνπ εζληθηζηηθνχ ιφγνπ (Ρεπνχζε, 2002:77-107). 

Εδαληθφ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Εζηνξίαο είλαη ε πνηθηιία θαη ε ειαζηηθφηε-

ηα, ζε φηη αθνξά  ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, π.ρ. ηνλ ηξφπν εξγαζίεο, κηθξέο 

ή θαη κεγαιχηεξεο νκάδεο, φπσο επίζεο θαη αηνκηθέο εξγαζίεο. Οη καζεηέο πξέ-

πεη λα εμνηθεηψλνληαη κε ηα δηαθνξεηηθά είδε πεγψλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

εθθξάδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο απφςεηο ηνπο φρη κφλν γξαπηά, αιιά θαη 

πξνθνξηθά. Δ ελαζρφιεζε ηνπ καζεηή κε ηηο πεγέο θαη ε αλάιεςε ηνπ ξφινπ 

ηνπ ηζηνξηθνχ γίλνληαη επθνιφηεξα, φηαλ νη καζεηέο αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ 

σο νκάδεο θαη φρη κεκνλσκέλα. Οη δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο πνπ θέξνπλ νη καζε-

ηέο, νη δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο θαη ηα μερσξηζηά καζεζηαθά ζηπι κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε άξηζηα απνηειέζκαηα, εάλ νη καζεηέο απνθαζίζνπλ λα εξγα-

ζηνχλ νκαδηθά, ρσξίο ζπγθξνχζεηο. Δ παξνπζία κέζα ζηελ ηάμε δηαθνξεηηθψλ 

θχισλ, νη νηθνλνκηθέο, νη θνηλσληθέο θαη νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, δηαθνξέο 

κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε εξγαιεία, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα παηδηά, 

γηα λα δηαιεπθάλνπλ εθείλα ηα ζεκεία πνπ ππάξρνπλ ζηηο πεγέο θαη δελ είλαη 

μεθάζαξα (Portal, 1987). 

Δ αληίιεςε φηη ε ζρνιηθή Εζηνξία καζαίλεη ζηα παηδηά φ,ηη έγηλε ζην πα-

ξειζφλ, ζεσξείηαη κάιινλ απιντθή (Lee 1991, Moniot 2002), δηφηη παξφιν πνπ 

ε δηδαζθαιία ηεο Εζηνξίαο, απινπζηεπηηθά ζεκαίλεη ηελ κεηάδνζε ηεο γλψζεο, 

ζε έλα δεχηεξν επίπεδν αθνξά ζε δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηo είδνο ηεο 
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γλψζεο πνπ επηιέγεηαη λα δηδαρζεί θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία νξίδεηαη ε επη-

ινγή. Δ θξνλεκαηηζηηθή δηάζηαζε ηεο Εζηνξίαο σο καζήκαηνο έκκεζεο πνιηηη-

θήο θαη εζληθήο αγσγήο, ελαξκνλίδεηαη κε ηνλ εζλνπνηεηηθφ ξφιν πνπ ζεσξείηαη 

φηη νθείιεη λα έρεη ε ηζηνξηθή επηζηήκε. Έηζη, ε εζληθή Εζηνξία θαίλεηαη λα 

βξίζθεηαη ζπλερψο ζε δηαιεθηηθή ζρέζε κε ηελ «εζληθή πνιηηηθή» (Κνπινχξε, 

1988). 

Κάζε ιαφο γηα λα επηβηψζεη έρεη αλάγθε απφ ηηο κεηαβηβαδφκελεο κλήκεο, 

νη νπνίεο ζπγθξνηνχλ ην βαζχηεξν ππξήλα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ, θαζψο ε απφ 

θνηλνχ βίσζε ησλ γεγνλφησλ δεκηνπξγεί αηζζήκαηα ζπκκεηνρηθφηεηαο ζε κηα 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, αθφκε θαη αλ νη επηκέξνπο αλακλήζεηο κπνξνχλ λα α-

πνηειέζνπλ αθνξκή γηα δηραζηηθά αηζζήκαηα. Μπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν γηα 

κία πνιηηηθή ηεο κλήκεο, ε νπνία εθθξάδεηαη κέζα απφ ηηο αλακλεζηηθέο πιά-

θεο ζηνπο δξφκνπο, απφ ηα κλεκεία θαη ηα αγάικαηα, ηηο επεηείνπο, ηηο ζησπέο, 

ηηο εζειεκέλεο ακλεζίεο θαη κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηεο Εζηνξίαο (Ώλδξένπ & 

ΐακβαθίδνπ, 2006). 

Βίλαη επξέσο απνδεθηφ ζήκεξα φηη ε εηθφλα απνηειεί έλα πνιιαπιά ρξή-

ζηκν εξγαιείν γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο Εζηνξίαο, επεηδή: ζπκβάιιεη απνθαζηζηη-

θά ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ κάζεζεο (Spink, 1990: 105-107, ΐξεη-

ηφο, 1994: 7-15), πξνηείλεη πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο απφ απηνχο 

ηεο ζπκβαηηθήο θεηκελνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο (Spink, 1990:105-107), πεξηνξί-

δεη ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ πνπ κεηνλεθηνχλ ζηελ αλάγλσζε (Rogers, 

1984: 158), εληζρχεη ηελ βησκαηηθή κάζεζε. Μάιηζηα, ε ηδηφηεηα ηεο εηθφλαο 

λα απεπζχλεηαη ακεζφηεξα ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ δέθηε δεκηνπξγεί 

νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ «εμαλζξσπηζκφ» ηεο Εζηνξίαο ζηε ζπλείδεζε 

ησλ καζεηψλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο ηεο εθθάλζεηο (Λενληζίλεο, 

1999). 

Χο ηζηνξηθή πεγή ε εηθφλα απνηειεί πξνλνκηαθφ πεδίν άζθεζεο ηεο θξηηη-

θήο ζθέςεο. Χο αλαπαξαγσγή, ηζηνξηθνχ θαιιηηερληθνχ έξγνπ θαιιηεξγεί ηελ 

αηζζεηηθή παηδεία ηνπ καζεηή, θαζψο εκπινπηίδεη ηηο νπηηθέο εκπεηξίεο ηνπ θαη 

ηνλ βνεζά λα αλαπηχμεη ηθαλφηεηεο εθηίκεζεο ηνπ εηθνλνγξαθηθνχ κέξνπο ησλ 

βηβιίσλ πνπ κειεηά. Δ κεζνδηθή κειέηε ησλ εηθφλσλ κπνξεί λα απνθαιχςεη 

πνιχηηκα ζηνηρεία γηα ην πψο αληηιακβάλνληαλ νη άλζξσπνη θάζε επνρήο ηνλ 

εαπηφ ηνπο ζην παξειζφλ ή κε πνην ηξφπν επηζπκνχζαλ λα ραξαρζνχλ ζηε ζπι-

ινγηθή κλήκε ζην κέιινλ (Μαπξνζθνχθεο, 2001). 

Δ αμία ησλ εηθφλσλ ζηε δηδαθηηθή ηεο Εζηνξίαο νξίδεηαη σο πνιπδηάζηαηα 

ζεκαληηθή. Χζηφζν ε ρξήζε ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε ή πεξηζηαζηαθή θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε ρσξίο κεζνδηθφηεηα, εμαηηίαο ησλ αλεπαξθεηψλ ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο. Λακβάλνληαο βέβαηα ππφςε φηη γηα πνιιέο δεθαεηίεο νη εηθφλεο 

ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ απνηεινχζαλ ην κνλαδηθφ νπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκα-

ηνο ηεο Εζηνξίαο. Βθφζνλ ε χπαξμε ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ δελ ήηαλ πάληα απ-

ηνλφεηε, αιιά θαη ε επηζηεκνληθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
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θαζηζηνχζε αδχλαηε ηε ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ. Έηζη εληζρχνληαλ αθφκε πε-

ξηζζφηεξν ή πξνλνκηαθή ζέζε πνπ θαηείρε ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην Εζηνξίαο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Παιεθίδεο, 2007 ζην επηκ. Ώλδξένπ, 2007). Χζηφζν 

αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θαζεγεηήο επηιέγεη λα εκπινπηίζεη ηε δηδα-

ζθαιία ηνπ κε επηπιένλ εηθαζηηθφ πιηθφ, απηφ ην ζπκβαίλεη πξνο ελίζρπζε ηεο 

«απζεληηθήο γλψζεο» ε νπνία ήηαλ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα θαη δπλαηφηεηα 

ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ (Κπξθίλε, 2001: 52). 

Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Εζηνξίαο, ιφγσ ηεο έθηαζεο ηεο χιεο ηνπο ζε επξχ 

ρσξνρξνληθφ δηάζηεκα, κε αλαθνξέο ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, νη νπνίεο α-

ληηθαηνπηξίδνληαη κέζα απφ δηαθνξεηηθά κέζα (δσγξαθηθνί πίλαθεο, γιππηά, θηί-

ξηα, αγγεία, κηθξνγξαθίεο, ραξαθηηθά, θσηνγξαθίεο, γεινηνγξαθίεο, αθίζεο θ.ά.). 

Σν δηαθχβεπκα ηεο «δχλακεο» ησλ εηθφλσλ είλαη νη καζεηέο λα κείλνπλ ζηελ αλα-

παξάζηαζε, έηζη ην ζεκείν θηλδπλεχεη λα ράζεη ην ζεκαηλφκελν (Γσγξαθίδεο, 

1998, 93). Παξφιν πνπ είλαη θνηλή παξαδνρή φηη νη εηθφλεο ζπληζηνχλ κηα «πα-

γθφζκηα γιψζζα, ζα ήηαλ εμαηξεηηθά απαηειή ε πεπνίζεζε φηη ζηελ Εζηνξία ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα πξνζεγγίζεη κε ηα ίδηα νπηηθά θξηηήξηα θαη εξγαιεία, λα αληη-

θξίζεη κε ηελ ίδηα «καηηά» π.ρ., έλα άγαικα ηεο θιαζηθήο επνρήο θαη έλα γιππηφ 

ηνπ Μηραήι Ώγγέινπ (Ώλδξένπ, 2005: 200 ζην επηκ. Ώλδξένπ, 2007).  

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ 

 θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε αλαδήηεζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζε επηιεγκέλεο εηθφλεο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο ηζην-

ξίαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ Γεληθήο Παηδείαο κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ ζεκαηλνκέ-

λσλ/θνηλσληθψλ αμηψλ πνπ πξνθχπηνπλ φζνλ αθνξά: α) ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ 

πνκπνχ/πξνέιεπζεο ηεο εηθφλαο: εζληθφηεηα θαιιηηέρλε, β) ζηελ αλαθνξά ζε 

ηζηνξηθφ γεγνλφο/έλλνηα/ηδέα, γ) ζην ξφιν ηεο εηθφλαο ζηελ ηζηνξηθή αθήγεζε 

ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζεκαηηθέο ηνπ εγρεηξηδίνπ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, ε 

έξεπλα πηνζεηεί ην κνληέιν ζεκεησηηθήο αλάιπζεο ηνπ Greimas (1966, 2005), 

έηζη φπσο εθαξκφζηεθε απφ ηνπο Lagopoulos & Boklund–Lagopoulou (1992), 

Boklund-Λαγνπνχινπ (1980, 1982, 1986), Υξηζηνδνχινπ (2007, 2013). Δ αλά-

ιπζε βαζίζηεθε ζε γισζζνινγηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (κε αλαθνξέο ζε πν-

ζνηηθά ζηνηρεία) ζην πιαίζην ηεο δνκηθήο ζεκαζηνινγίαο (structural semantics) 

ψζηε λα γίλνπλ θαλεξνί νη κεραληζκνί παξαγσγήο ηνπ λνήκαηνο. Δ δνκηθή ζε-

καληηθή είλαη κηα κέζνδνο γηα ηελ αλάιπζε φρη κφλν ησλ θπζηθψλ γισζζψλ, 

αιιά θαη θάζε ζεκεησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ώξρή ηεο δνκηθήο ζεκαληηθήο είλαη 

φηη νη βαζηθέο ζεκαζηνινγηθέο δνκέο θαη ηα ζηνηρεία ελφο πνιηηηζκνχ δηαπεξ-

λνχλ φια ηα ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα απηνχ ηνπ πνιηηηζκνχ. Πξνυπνζέηεη φηη νη 

βαζηθέο δνκέο ηνπ θεηκέλνπ είλαη ‗θξπκκέλεο‘. ηφρνο ηεο δνκηθήο ζεκαληηθήο 

είλαη λα εληνπίζεη ηηο βαζηθέο δνκέο ζεκαζίαο ηνπ θεηκέλνπ θαη λα θάλεη θαλε-

ξή ηελ εζσηεξηθή ηνπο ζρέζε.  

ΐαζηθή έλλνηα ηεο δνκηθήο ζεκαληηθήο είλαη ε ηζνηνπία, πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηελ νκαδνπνίεζε ζε θαηεγνξίεο ησλ κνλάδσλ ζηηο νπνίεο αλαιχεηαη ν ιφ-

γνο κε βάζε έλαλ θνηλφ ζεκαζηνινγηθφ ππξήλα. Αειαδή, ε αλάιπζε μεζθεπάδεη 
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ηνπο κεραληζκνχο παξαγσγήο ηνπ λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ. Δ έλλνηα ηεο αθήγε-

ζεο ζηνλ Greimas δηεξεπλά ‗ηηο βαζηθέο δνκέο ζεκαζίαο‘ ζε έλα ζεκεησηηθφ ε-

πίπεδν αθήγεζεο θαη είλαη επηζηεκνινγηθέο, θαζψο αμηψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη έλλνηεο αλήθνπλ ζε ηζνηνπίεο, παξά γηα ηε θχζε ή ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο νη έλλνηεο απηέο πξνθχπηνπλ. Έηζη ε ζεκεησηηθή ηνπ Greimas ε-

θαξκφδεηαη ην ίδην ζε δηάθνξα ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα, φπσο ζηελ ηέρλε, ηελ 

αξρηηεθηνληθή, ηε κφδα, ηελ εηθφλα, παξακέλεη δειαδή, ζε έλα πνιηηηζκηθφ επί-

πεδν αλάιπζεο φζνλ αθνξά ζηε γισζζηθή δφκεζε ηεο ζεκαζίαο.  

Σo πιαίζην (ζπγθείκελν) είλαη έλα εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ γηα ην θείκελν θαη 

γηα απηφλ ηνλ ιφγν θείκελν θαη πιαίζην ζπλδένληαη ζε κηα ζπληαγκαηηθή ζρέζε. 

Ο Greimas & Courtés (1979:66-67, φπσο αλαθέξεηαη ζην Lagopoulos 2007:389-

419 θαη Lagopoulos 2009) ρσξίδνπλ ην πιαίζην ζε γισζζηθφ θαη ζε εμσ-

γισζζηθφ (extra-linguistic). Έλα θείκελν δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί πιήξσο ή έ-

ζησ κεξηθψο ή θαη θαζφινπ εάλ δελ εξκελεπηεί κέζα ζην ζπγθείκελν (πιαίζην). 

Δ απνκφλσζε ελφο θεηκέλνπ απφ ην πιαίζηφ ηνπ φρη κφλν νδεγεί ζηελ απνδπλά-

κσζή ηνπ, αιιά είλαη θαη κηα ζπλεηδεηή ζηξαηεγηθή κε ζθνπφ λα δνζεί άιιε ζε-

καζία ζε έλα θείκελν. Δ παξνχζα κειέηε αλαιχεη ηα θείκελα σο θνξείο αμηψλ κε 

κηα ζεκεησηηθή θαη φρη θξηηηθή, εξκελεπηηθή ή αμηνινγηθή πξνζέγγηζε.  

ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΟ ΤΛΕΚΟ 

Tα εγρεηξίδηα απνηεινχλ έλα ‗φρεκα‘, ην νπνίν κεηαθέξεη πιεξνθνξία κέζα 

απφ δχν ζπζηήκαηα ζεκαζίαο, ηε γιψζζα θαη ηελ εηθφλα. χκθσλα κε ηνπο παη-

δαγσγνχο, ν ζθνπφο ησλ εγρεηξηδίσλ είλαη λα κεηαδψζνπλ ζην καζεηή πιεξνθνξί-

εο, γλψζεηο θαη λα παξνπζηάζνπλ ζ‘ απηφλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δ παξαπάλσ επί-

δξαζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ζην καζεηή είλαη αλακελφκελε, θαζψο ην εγρεηξί-

δην απνηειεί θπξίσο κέζν πνιηηηθφ, πέξα απφ πιεξνθνξηαθφ θαη παηδαγσγηθφ 

(Καςάιεο θαη Υαξαιάκπνπο 1995:128, Ξσρέιιεο 1997:22, Μπνλίδεο 1998:20).  

Οη ηζηνξηθέο ξίδεο ηεο έξεπλαο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπνζεηoχληαη, 

ζχκθσλα κε ηνλ Μπνλίδε (1998:59), ζην θηιεηξεληθφ θίλεκα ηνπ 19νπ αηψλα. 

ηελ Βιιάδα, ε κειέηε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ ‘80. 

Ώπφ ηελ άπνςε ησλ κεζφδσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ε παξαδνζηαθή πεξηγξαθηθή-

εξκελεπηηθή κέζνδνο, ε πνζνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, ε πνηνηηθή αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ θαη κηθηά κνληέια αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Δ νπζηαζηηθή δηαθν-

ξά αλάκεζα ζηελ ππάξρνπζα έξεπλα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη ζηελ πα-

ξνχζα έξεπλα εληνπίδεηαη θπξίσο ζηε ζεκαηηθή, αιιά θαη ζηελ νπηηθή κέζα απφ 

ηελ νπνία εμεηάδεηαη ην ζέκα ησλ αμηψλ ζηα εγρεηξίδηα. 

Σν εγρεηξίδην ηεο Εζηνξίαο ηεο Γ  ́Λπθείνπ Γεληθήο Παηδείαο έρεη ηίηιν «Εζην-

ξία ηνπ λεφηεξνπ θαη ζχγρξνλνπ θφζκνπ (1815 έσο ζήκεξα)» θαη εθδφζεθε ην 

2002. Αηδάζθεηαη σο κάζεκα ζηελ Γ  ́ηάμε ηνπ Γεληθνχ θαη ζηελ Α  ́ηνπ Βζπεξηλνχ 

Λπθείνπ δχν ψξεο εβδνκαδηαίσο θαη είλαη έλα απφ ηα ηέζζεξα καζήκαηα επηινγήο 

σο παλειιαδηθψο εμεηαδφκελν κάζεκα. Γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ ζπλεξγά-

ζηεθαλ νη: πγγξαθείο: Ησάλλεο Κνιηφπνπινο, Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζ-
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ζαινλίθεο. Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο, πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξ-

ραηνινγίαο. Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ. Θεφδσξνο Νεκάο, ρνιηθφο χκβνπινο Φηινιφγσλ. Υάξηο ρνιηλάθε-

Υειηψηε, Δθπ/θφο Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο-δξ. ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο 

Οη ηζηνξηθέο καξηπξίεο πνπ κειεηνχκε αλήθνπλ ζην νπηηθφ/εηθνλνγξαθηθφ 

πιηθφ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. ε ζχλνιν 272 εηθφλσλ – έξγσλ, 13 έξγα-

εηθφλεο πεξηιακβάλνπλ ηα παηδηά κε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα ηζηνξηθά γεγνλφηα. 

Βίλαη εκθαλέο φηη ηφζν ν γισζζηθφο, φζν θαη ν εηθνληθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο 

ηνπ ηζηνξηθνχ καζήκαηνο ππεξεηνχλ ηνλ ίδην ζθνπφ: ηελ απφδνζε ηνπ ηζηνξη-

θνχ γεγνλφηνο. Σφζν ζηελ γισζζηθή, φζν θαη ζηελ εηθνληθή αλάιπζε εληνπί-

δνπκε ηηο ζεκαζηνινγηθέο κνλάδεο ή ηηο αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδνζε 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Δ παηδηθφηεηα αλαπαξίζηαηαη θαηαδεισηηθά θαη ζπκπα-

ξαδεισηηθα ζε εηθαζηηθά έξγα, θσηνγξαθίεο, γεινηνγξαθίεο θαη θφκηθ ζε θα-

ζεκεξηλή, ζπλαηζζεκαηηθή, κεηξηθή, νηθνγελεηαθή, αιιά θαη ζπκαηνπνηεκέλε 

απφδνζε κε ζεκαίλνπζα ηε ηξαγηθφηεηα ηνπ πνιέκνπ, ηελ δπλακηθή ηεο επαλά-

ζηαζεο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

Πξφθεηηαη γηα εηθφλεο ηνπ 19
νπ

, 20
νπ

, 21
νπ

  κε ζεκαίλνληα θαη ζεκαηλφκελα 

ηελ θαηαζθεπή ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζε θάζε επνρή θαη ζπγθπξία θαη αλαθνξέο 

ζηελ πνιηηηθή δηακαξηπξία, ζηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα: έηζη ζπγθξνηείηαη κηα με-

ρσξηζηή, παξάιιειε, αιιά θαη ζπκπιεξσκαηηθή αθήγεζε, ηελ νπνία νη εθπαηδεπ-

ηηθνί ρξεηάδεηαη λα «ελεξγνπνηήζνπλ» εθπαηδεχνληαο ην βιέκκα ησλ καζε-

ηψλ/ηξηψλ.   

Βληνπίδνπκε ηα εμήο έξγα :  

Βηθφλα 1. Eugene Delacroix, 1798-1863, «Δ Βιεπζεξία νδεγεί ηνλ ιαφ» 

1830, Μνπζείν Λνχβξνπ, Παξίζη [29F

30
].  

                                         
30. Σν εηθνλνκήλπκα- εξκήλεπκα ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην παξάγεη επίζεο ηζηνξηθή αθήγεζε: Δ πξν-

ζσπνπνηεκέλε Βιεπζεξία θαζνδεγεί ηνλ ιαφ θξαδαίλνληαο ηελ ηξίρξσκε ζεκαία ηεο Γαιιηθήο Β-

παλάζηαζεο. Ο πίλαθαο είλαη εκπλεπζκέλνο απφ ηελ Ενπιηαλή Βπαλάζηαζε ηνπ Παξηζηνχ (1830), 
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Ώ. ΦΕΛΒΛΛΔΝΕΚΔ ΓΧΓΡΏΦΕΚΔ 

Δ ηζηνξηθή αθήγεζε πνπ αθνινπζεί ην έξγν πξνζθέξεη ηζηνξηθφ, γλσζηηθφ 

πιηθφ κε αθφξκεζε ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο θαη εξκελεπηηθή 

αλάιπζε ηνπ έξγνπ. Σν παηδί παξνπζηάδεηαη σο κηθξφο ελήιηθαο κε ελδπκαην-

ινγηθφ θψδηθα  εξγαδφκελνπ θαη θίλεζε/ρεηξνλνκία επαλαζηάηε πνπ νπινθνξεί 

θαη πξσηνζηαηεί ελάληηα ζηελ θενπδαξρία θαη κνλαξρία.  

εκεησηηθά δηαβάδνπκε ην παηδί λα αλαθέξεηαη ζηελ ειεπζεξία-κεηέξα-

γπλαίθα ζε θεληξηθφ πιάλν θαη ζε κεησπηαία απφδνζε πξνζβιέπνληαο ζηνπο 

ζεαηέο, ελψ ε θεληξηθή κνξθή γπλαίθα-ειεπζεξία απνδίδεηαη πιάγηα ζπκκεηέ-

ρνληαο ζην ζελάξην ηεο ζχλζεζεο (Κress, 1996). 

Βλψ ν Rousseau θαη νη Ρνκαληηθνί πνηεηέο πίζηεπαλ φηη ηα παηδηά ρξεηάδν-

ληαη πξνζηαζία απφ ηνπο ελήιηθεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ, ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκη-

θή πξαγκαηηθφηεηα νδεγνχζε ηνπο εθπαηδεπηέο ηεο επνρήο πεξηζζφηεξν ζηελ 

δηδαζθαιία δεμηνηήησλ γηα ελήιηθεο θαη ιηγφηεξν ζηελ επαθή ηνπο κε ηελ θχζε.  

Δ λέα αγνξά πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηελ αζηηθνπνίεζε απαηηνχζε ηελ α-

λάπηπμε ηεο αγσγήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο: απφ ηα κέζα ηνπ 18
νπ

 νη εθδφηεο  α-

λαθάιπςαλ ηελ παηδηθή ειηθία/ηελ παηδηθφηεηα θαη δηακφξθσζαλ λέεο αλάγθεο 

ησλ αλαγλσζηψλ/γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ.  

Δ λέα απηή βηνκεραλία είρε επηξξνέο απφ ην έξγν ηνπ John Locke, ν ν-

πνίνο ζεσξνχζε ηνλ λνπ σο tabula rasa: γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα κηθξά αγφξηα φ-

θεηιαλ λα δηαβάδνπλ βηνγξαθίεο κεγάισλ αληξψλ κε ζηφρν ηνλ δεκφζην βίν, 

ελψ ηα θνξίηζηα ελζαξξχλνληαλ ζηελ νηθηαθέο δεμηφηεηεο θαη ζηελ δηακφξθσζε 

παζεηηθνχ θαη ζεκλνχ ραξαθηήξα (James Fordyce‘s Sermons to Young Women 

(1765), John Gregory‘s Father‟s Legacy of his Daughters (1774), Mary Woll-

stonecraft‘s Original Stories from Real Life (1788; κε γθξαβνχξεο ηνπ  Blake)-  

(βι. Aries 1962, Barash & Greenfield 1999, Jacobus 1995, Natov 2003, Plotz 

2001, Richardson 1992, Steedman 1995). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

πνπ απέβιεπε ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ θαζεζηψηνο κεηά ηελ πηψζε ησλ ΐνπξβφλσλ. 

Δ επαλάζηαζε έζεζε ηέινο ζηελ απφιπηε κνλαξρία ηνπ Καξφινπ Ε' θαη εγθαζίδξπζε ηελ Ενπιηαλή 

Μνλαξρία ηνπ Λνπδνβίθνπ-Φηιίππνπ, πνπ απνηεινχζε κηα κνξθή ζπκβηβαζκνχ αλάκεζα ζηελ επα-

λάζηαζε θαη ηελ παιηλφξζσζε, πην θνληά ζηηο επηδηψμεηο ησλ θηιειεχζεξσλ αζηψλ. 
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Βηθφλα 2. Eugene Delacroix, «Δ ζθαγή ηεο Υίνπ, 1824», Μνπζείν Λνχ-

βξνπ, Παξίζη [30F

31
]. 

 

Δ ηζηνξηθή αθήγεζε πνπ αθνινπζεί ην έξγν ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην πξν-

ζθέξεη ηζηνξηθφ, γλσζηηθφ πιηθφ κε αθφξκεζε ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ 

γεγνλφηνο θαη εξκελεπηηθή αλάιπζε ηνπ έξγνπ. Σα παηδηά/βξέθε παξνπζηάδν-

ληαη γπκλά σο ζχκαηα ηνπ πνιέκνπ, ζε ζσκαηηθή εμάξηεζε θαη αλαδήηεζε 

πξνζηαζίαο απφ ηηο κεηέξεο, νη νπνίεο κε ην ζψκα θαη ην βιέκκα αλαθέξνληαη 

ζηνπο άληξεο-αγσληζηέο.  

εκεησηηθά δηαβάδνπκε ηα παηδηά λα αλαπαξίζηαληαη σο ζπλέρεηα ηεο 

δσήο πνπ δελ ηαγγίδεη ν ζάλαηνο ζε αλαθνξά θαη εμάξηεζε απφ ηηο κεηέξεο. 

Σνλ 19
ν
 αηψλα, ζηελ βηνκεραληθή επνρή ε παηδηθή ειηθία είρε πιένλ αλα-

γλσξηζηεί θαη δηαθξηζεί απφ ηελ ελήιηθε δσή ηνπ αηφκνπ. «Σν παηδί αληηκεησ-

πηδφηαλ σο αζψν πιάζκα πνπ έπξεπε λα δεη επηπρηζκέλν ζηηο θαιχηεξεο δπλαηέο 

ζπλζήθεο, λα εθπαηδεχεηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, λα απέρεη απφ ηηο έ-

γλνηεο θαη ηηο επζχλεο ηνπ θφζκνπ ησλ ελειίθσλ. Χζηφζν ηδηνθηήηεο εξγνζηα-

                                         

31 Σν εηθνλνκήλπκα- εξκήλεπκα ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην παξάγεη επίζεο ηζηνξηθή αθήγεζε. Σν γεγν-

λφο ηεο ζθαγήο ηεο Υίνπ (1822) ζπληάξαδε ηνλ θηιειιεληθφ θφζκν θαη ελέπλεπζε πνιινχο θαιιηηέ-

ρλεο. Βδψ ε πξνβνιή ηεο σκφηεηαο θαη ηεο αζρήκηαο ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο θαηαζηξνθήο απνθηά δηα-

ζηάζεηο εζληθήο έμαξζεο, αιιά θαη δηακαξηπξίαο κε θαζνιηθφ πεξηερφκελν. 
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ζίσλ αλαδεηνχζαλ παηδηά - εξγάηεο ζηα πησρνθνκεία ησλ βηνκεραληθψλ πφιε-

σλ. Οη κεζαίεο θαη νη αλψηεξεο ηάμεηο πξνζιάκβαλαλ γθνπβεξλάληεο γηα ηε θχ-

ιαμε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ή ηα έζηειλαλ εζσηεξηθά ζε ζρνιεία. Σα παηδηά ησλ 

εξγαηηθψλ ηάμεσλ εξγάδνληαλ ζθιεξά ζε θάζε είδνπο εξγαζία ζπκβάιινληαο 

ζηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο» (Θενδψξνπ, 1999). 

 

Βηθφλα 3. Peter von Hess, 1792-1858, «Δ άθημε ηνπ βαζηιηά ξζσλα 

ζην Ναχπιην», Βζληθή Σξάπεδα ηεο Βιιάδαο, Ώζήλα [31F

32
].  

 

 

      

 

 

 

 

                                         
32

 Σν εηθνλνκήλπκα- εξκήλεπκα ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην παξάγεη επίζεο ηζηνξηθή αθήγεζε: Ο πξψηνο 

βαζηιηάο ηεο Βιιάδαο θαηαθζάλεη ζην Ναχπιην ζηηο 25 Εαλνπαξίνπ/6 Φεβξνπαξίνπ 1833. Ο ειιελη-

θφο ιαφο, ηαιαηπσξεκέλνο απφ ηελ εκθχιηα δηακάρε πνπ είρε μεζπάζεη χζηεξα απφ ηε δνινθνλία ηνπ 

Καπνδίζηξηα, ηνλ ππνδέρεηαη κε αηζζήκαηα ελζνπζηαζκνχ θαη αλαθνχθηζεο. 
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Βηθφλα 4.  

Ο ζσλ, δεπηεξφηνθνο γηνο ηνπ βαζηιηά ηεο ΐαπαξίαο Λνπδνβίθνπ Ώ' 

αλαγνξεχζεθε βαζηιηάο ηεο Βιιάδαο κε ηε ζπλζήθε ηεο 7εο Μάηνπ 1832. 

Μνπζείν Μπελάθε, Ώζήλα. 

Χξαηνπνηεκέλεο, εμηδαληθεπηηθέο θηιειιεληθέο απνδφζεηο ηεο ειιεληθήο 

θαη βαπαξηθήο παηδηθήο ειηθίαο ζε εγεκνληθή εηθφλα ηζρχνο (ΐακβαθίδνπ, 

Κπξίδεο, 2008). Δ έκθαζε δίλεηαη ζηνλ ελδπκαηνινγηθφ θψδηθα θαη ζηελ α-

ληίζεζε ηνπ εζληθνχ/αγσληζηηθνχ vs  ηνπ επξσπατθνχ/αζηηθνχ. 

εκεησηηθά δηαβάδνπκε ζηα έξγα απηά ηα παηδηά λα ηνπνζεηνχληαη ζην 

θέληξν ηεο ζχλζεζεο θαη ην κνλαδηθφ πνξηξέην ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην κε 

παηδί-βαζηιέα ζε απφδνζε κηθξνχ ελήιηθα πνπ ζεκαίλεη ηελ επξσπαηθφηεηα.  
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Βηθφλα 5.  

 

Δ ηζηνξηθή αθήγεζε πνπ αθνινπζεί ην έξγν πξνζθέξεη ηζηνξηθφ, γλσζηηθφ 

πιηθφ κε αθφξκεζε ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο θαη εξκελεπηηθή 

αλάιπζε ηνπ έξγνπ. Σα παηδηά/βξέθε παξνπζηάδνληαη απεγλσζκέλα φπσο θαη νη 

ελήιηθεο σο ζχκαηα ηνπ πνιέκνπ, ζε ζσκαηηθή εμάξηεζε θαη αλαδήηεζε πξν-

ζηαζίαο απφ ηηο κεηέξεο (ΐακβαθίδνπ, Γθφιηα, 2009), νη νπνίεο κε ην ζψκα θαη 

ην βιέκκα αλαθέξνληαη ζηνπο άληξεο-αγσληζηέο, αιιά θαη ζην ζξεζθεπηη-

θφ/εζληθφ ζχκβνιν. 
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Βηθφλα 6. Gustave Dore, 1832-188, «Φησρνγεηηνληά ηνπ Λνλδίλνπ» 

 

Γαιιηθή Γθξαβνχξα επνρήο κε θσηνξεαιηζηηθή απφδνζε ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο θαη ησλ παηδηψλ σο κηθξψλ-ελειίθσλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή θξίζε ηεο βηνκεραληθήο επνρήο. Πνιινί θξηηηθνί απνδνθίκαζαλ ην 

έξγν, γηαηί εζηηάδεη ζηελ νηθνλνκηθή θηψρεηα πνπ κάζηηδε εθείλε ηελ επνρή ην 

Λνλδίλν. 

Σν έξγν νπηηθνπνηεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη δηαθνζκεηηθά θπξίσο ηελ αθή-

γεζε ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην γηα ηελ παηδηθή εξγαζία θαηά ηνλ 19ν αηψλα. «Ώ-

λάκεζα ζηα παηδηά πνπ απαζρνινχληαη ζηα νξπρεία ηεο Ώγγιίαο ππάξρνπλ πά-

ληα θαη παληνχ κεξηθά πνπ είλαη κηθξφηεξα απφ έμη εηψλ. Σα παηδηά κπαίλνπλ 

ζπλήζσο ζηα νξπρεία ζηηο ηέζζεξηο ην πξσί καδί κε ηνπο άληξεο θαη κέλνπλ εθεί 

έληεθα κε δψδεθα ψξεο. Ώπηά ηα δπζηπρηζκέλα πιάζκαηα ζηεξνχληαη ηνλ θα-

ζαξφ αέξα, είλαη θαθνληπκέλα θαη έρνπλ θαθή δηαηξνθή. Υισκά πξφζσπα, 

θνθθηληζκέλα κάηηα, πξεζκέλα θνξκηά, βαζνπισκέλα κάγνπια, δεξκαηηθά ε-

μαλζήκαηα θαη άζζκα ηα δηαθξίλνπλ απφ πιεπξάο πγείαο απφ άιια παηδηά ηεο 

ίδηαο θνηλσληθήο ηάμεο » (Lein Weissensteiner, Zeitbilder. 1988). 
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Βηθφλα 7.  

 

Ώιιεγνξηθή ιατθή εηθφλα ηεο επνρήο, πνπ απεηθνλίδεη ζπκβνιηθά ηελ Βι-

ιάδα λα παηάζζεη ην «ηέξαο» ηεο παιαηνθνκκαηηθήο ζπλαιιαγήο. Βζληθφ Εζην-

ξηθφ Μνπζείν, Ώζήλα. 

 

 Βμηδαληθεπηηθή, σξαηνπνηεκέλε απφδνζε παηδηνχ σο κηθξνχ ελήιηθα κε 

αζηηθή ελδπκαζία θαη επίζεκν ραηξεηηζκφ. εκεησηηθά δηαβάδνπκε ην παηδί λα 

πξνζθέξεη θιαδί ειηάο ζηελ γπλαίθα-Βιιάδα σο κηθξφο ελήιηθαο ζε πιάγηα ζέ-

ζε ζπκκεηέρνληαο ζην πνιηηηθφ ζελάξην, κε επίζεκν ραηξεηηζκφ θαη αζηη-

θή/επξσπατθή ελδπκαζία. 
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Βηθφλα 8.  

θαξίθεκα. Δ Κνηλσλία ησλ Βζλψλ έηνηκε λα γίλεη ΐνξά άγξησλ δψσλ 

 

εκεησηηθά δηαβάδνπκε ζηελ αιιεγνξηθή απφδνζε ηελ πξνζσπνπνίεζε 

ηεο ΚΣΒ σο αβνήζεην παηδί ζην θέληξν ηνπ έξγνπ πνπ θηλδπλεχεη απφ ηα άγξηα 

δψα ησλ παξακπζηψλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Δ δηάηαμε ζην ρψξν αθνξά ζε θχ-

θιν, φπσο θαη ζηελ απφδνζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ζπλζέζεσλ, φπνπ ην παηδί κε-

ηέρεη πεξηθεξεηαθά ζην ζελάξην.  

 

ηε ζπλέρεηα απνδειηηψλνληαο εηθνλνγξαθηθά ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην Εζην-

ξίαο ζην πέξαζκα πξνο ηνλ 20φ αηψλα εληνπίδνπκε: 

 

Ώ. επξσπατθά, κνληέξλα έξγα κε αλαπαξαζηάζεηο ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη 

νηθνγέλεηαο ζε επνρή εηξήλεο θαη θαζεκεξηλήο δσήο  
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Βηθφλα 9. 

Edouard Manet, 1832- 1883, «Μνπζηθή ζηνπο θήπνπο ηνπ Κεξακεηθνχ», 

1862, 0,76X1,18 κ., Βζληθή Πηλαθνζήθε, Λνλδίλν.  

 

 

Βηθφλα 10.  

Βηθφλα Georges Seurat, 1859-1891, «Κπξηαθάηηθν απφγεπκα ζην λεζί 

Γθξαλη Γαλ», 1886, 2,07X3,08 κ., Ελζηηηνχην Σέρλεο, ηθάγν.  
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ΐ. Βιιεληθά έξγα απφ ηε ρνιή ηνπ Μνλάρνπ κε ηα παηδηά ζε ιατθφ, ηνπη-

θφ εζηκηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ σο κηθξνί ελήιηθεο ζε δηεπξπκέλεο νηθνγέ-

λεηεο ζην θέληξν ηεο ζχλζεζεο θαη ζε νηθνγελεηαθφ ζπλαηζζεκαηηθφ, θιεηζηφ 

θχθιν (βι. Παπαληθνιάνπ, 2005). 

 

Βηθφλα 11. 

Νηθεθφξνο Λχηξαο (1832- 1904), «Σν ςαξηαλφ κνηξνιφη», 1880, 

0,94X1,40 κ., Βζληθή Πηλαθνζήθε θαη Μνπζείν Ώιεμάλδξνπ νχηδνπ, Ώζή-

λα.  

    

Βηθφλα 12. 

Νηθφιανπ Γχδε (1842-1901), «Σα αξξαβσληάζκαηα», 1,03X1,55 κ., Β-

ζληθή Πηλαθνζήθε θαη Μνπζείν Ώιεμάλδξνπ νχηδνπ, Ώζήλα.  
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εκεησηηθά δηαβάδνπκε ηελ απφδνζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζε εμάξηεζε 

θαη ζρέζε κε ηελ κεηέξα, αιιά θαη ηελ ειιεληθή δηεπξπκέλε νηθνγέλεηα ζε 

πινχζηεο ζπλζέζεηο επσλχκσλ θαιιηηερλψλ ζε έξγα κε πξννπηηθή θαη αλάδεημε 

πινχζησλ εμσηεξηθψλ επξσπατθψλ ρψξσλ κε εηξεληθά ζεκαηλφκελα επκάξεηαο 

θαη αληίζηνηρα ηελ αλάδεημε θησρψλ, ηαπεηλψλ, εζσηεξηθψλ ειιεληθψλ ρψξσλ 

κε ζεκαηλφκελα νηθνλνκηθήο εμαζιίσζεο. Ο ζπκβνιηθφο θαη ελδπκαηνινγηθφο 

θψδηθαο είλαη θπξίαξρνη ηφζν ζηα επξσπατθά αιιά θαη ζηα ειιεληθά (ρνιή 

Μνλάρνπ) έξγα κε έκθαζε ζηελ αληίζεζε ηνπ ηνπηθνχ-πνιηηηζκηθνχ επαλαζηα-

ηηθά αθφκε ειιεληθνχ ζπκθξαδφκελνπ vs ηνπ επξσπατθνχ-αζηηθνχ-

δεκνθξαηηθνχ. 

 

 

Βηθφλα 13. 

Έξγν ηνπ Γηαλλνχιε Υαιεπά (1851-1938), «άηπξνο πνπ παίδεη κε ηνλ 

Έξσηα», 1877, κάξκαξν, χςνο 1,35 κ., Βζληθή Γιππηνζήθε, Ώζήλα.  

 

ην κνλαδηθφ γιππηφ - ζχλζεζε πνπ εληνπίδνπκε ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδη-

ν, ην παηδί απνδίδεηαη σο θεληξηθφ ζεκαηλφκελν ηνπ έξσηα θαη ηεο δσήο ζε 

παηγληψδε ζχλζεζε θαη πιάγηα ζέζε κεηέρνληαο ελεξγά ζην ζελάξην ηεο αθή-

γεζεο. 
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ΠΏΡΏΣΔΡΔΒΕ 

Με βάζε ηελ αλάιπζε ζηα 13 έξγα παξαηεξνχκε φηη νη αλαπαξαζηάζεηο 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο πνηθίινπλ, θαζψο πξνβάινπλ θνηλσληθέο αμίεο ηεο εθάζην-

ηε επνρήο. Πξνθαλψο ε δηαθνξεηηθή θαη πάληα ξεπζηή ‗αμία ησλ αμηψλ‘ είλαη 

έλα θαηλφκελν φρη κφλν θνηλσληθφ αιιά θαη ςπρνινγηθφ, ππνθεηκεληθφ. Ώπηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα θαηά θαηξνχο λα δίλεηαη δηαθνξεηηθή βαξχηεηα θαη πξνηε-

ξαηφηεηα ζε αμίεο κε βάζε ην εθάζηνηε ηζηνξηθφ ή άιιν πιαίζην. 

Έηζη, ν θψδηθαο ηεο παηδηθφηεηαο ζπζρεηίδεηαη ηφζν ζηα ειιεληθά φζν θαη 

ζηα επξσπατθά έξγα κε νηθνγελεηαθή, ζπλαηζζεκαηηθή εμάξηεζε θαη ζρέζε κε 

ηελ δσή θαη ηνλ έξσηα ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο κεηέξαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο, ζε-

καίλνληαο ηελ ηζηνξία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ησλ λννηξνπηψλ. ηα πνιεκη-

θά, επαλαζηαηηθά, πνιηηηθά έξγα ην παηδί αλαπαξίζηαηαη επίζεο ζπλνδεπηηθά 

ζηνλ αγψλα θαη ζηελ πξνζσπνπνίεζε ηζηνξηθψλ ελλνηψλ, ηεο ειεπζεξίαο, επα-

λάζηαζεο, παηξίδαο πνπ απνδίδνληαη ζηελ ηζηνξία ηεο εηθνλνγξάθεζεο/ ζηεξε-

νηππηθά σο Γπλαίθα (ΐακβαθίδνπ, 2004). Δ ζέζε ηνπ ζηα έξγα είλαη πεξηθεξεη-

αθή ζηε δηάηαμε ηνπ ρψξνπ, εθηφο ηνπ εγεκνληθνχ πνξηξέηνπ (ζσλαο) θαη ηνπ 

ζθαξηθήκαηνο γηα ηελ ΚΣΒ θαη απηφ ζεκαίλεη ηελ απνπζία ελαζρφιεζεο ζην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην κε ηελ ηζηνξία ηεο παηδηθήο ειηθίαο σο επδηάθξηηεο ζεκαηη-

θήο ελφηεηαο. 

Εζηνξηνγξαθηθά πξνθχπηεη φηη ηα παηδηά κεηέρνπλ ελεξγά ηφζν ζε πνιηηηθά 

θαη πνιεκηθά επεηζφδηα εζληθά θαη επξσπατθά, αιιά θαη ζηηο πξνζσπνπνηήζεηο 

ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηθψλ φξσλ ρσξίο λα ζαλαηψλνληαη. Έηζη ππνζηεξίδεηαη α) ε 

πνιηηηζκηθή ηζηνξία ηεο βίαο κε ζηφρν λα αλαδεηρηεί ην λφεκα ηεο θαηλνκεληθά 

«άζθνπεο» βίαο, αιιά θαη ε ίδηα ε άζθεζε ηεο βίαο.  πσο παξαηήξεζε ν Κeith 

Baker, ε  δξάζε ελφο  αγσληζηή ηελ ψξα πνπ ζεθψλεη κηα πέηξα απφ ην έδαθνο 

θαηαλνείηαη απφ ην ζπκβνιηθφ πεδίν πνπ ηε λνεκαηνδνηεί. Ο Denis Grouzet 

(1990) ζπγθξίλεη ηνπο επαλαζηάηεο κε αλζξψπνπο πνπ θαηαιακβάλνληαη» απφ 

ζενχο ή πλεχκαηα ζηε δηάξθεηα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηειεηψλ, ελψ ε Angela Davis 

(1983) ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη λα εξκελεχνπκε ηηο ηαξαρέο σο ηειεηέο εμαγλη-

ζκνχ. 

Σα παηδηά θαίλεηαη επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ β) ζηελ πνιηηηζκηθή ηζηνξία 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ, φπνπ ε ηζηνξία ησλ ζπλαηζζεκάησλ βηβιηνγξαθηθά ζηελ 

ηζηνξηνγξαθία ζπλδέεηαη κε ηνπο Peter Gay, Theodore Zeldin θαη ηνλ Peter θαη 

ηελ Carol Stearns. Πξφθεηηαη γηα ηελ ―θξπθή ηζηνξία‘‘ ηεο θηινδνμίαο, ηεο αγά-

πεο, ηεο αλεζπρίαο θαη άιισλ ζπλαηζζεκάησλ ζε δηεπηζηεκνληθή ζρέζε κε ηελ 

ςπραλάιπζε, ηελ ηζηνξία ηεο δηαλφεζεο, ηελ ςπρν - ηζηνξία ηεο αγάπεο θαη ηνπ 

κίζνπο (ζην Burke, 2004).  

Χζηφζν θαίλεηαη φηη ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ εγρεηξίδην Εζηνξίαο πξν-

βάιιεηαη θπξίσο ε ζέζε ησλ θνηλσληνιφγσλ γηα ην παηδί πνπ «πθίζηαηαη» ηηο 

θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ πάλσ απφ ηα θεθάιηα θαη πίζσ απφ ηηο πιά-

ηεο ηνπο ρσξίο λα ειέγρνπλ ή λα νξίδνπλ ηηο επηινγέο: ε ζέζε ηεο Diana Gittins 

γηα ηελ εξκελεία ηεο έλλνηαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηνπ παηδηνχ α)  κέζα απφ 
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ηηο  έλλνηεο ηνπ θχινπ, ηεο ηάμεο, ηεο εζληθφηεηαο θαη ηνπ έζλνπο, β) κέζα απφ 

ηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ θαη γ) κέζα απφ ηηο αληηιήςεηο καο 

(ζην Postman,1996) αλαδεηθλχεηαη ζην πιηθφ πνπ παξνπζηάδνπκε φζνλ αθνξά 

ζηηο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ ηζηνξηθή δξάζε. 

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, φηη ν ζεκεησηηθφο κε-

ραληζκφο, φζνλ αθνξά ηελ παηδηθφηεηα ζηα 13 έξγα, έρεη έλαλ αμηαθφ πξνζαλα-

ηνιηζκφ πξνο: (α) νηθνγέλεηα (ζπλαηζζεκαηηθή εμάξηεζε απφ ηε κεηέξα) + θαζε-

κεξηλφο ρψξνο (ζπίηη, ζρνιείν, απιή), (β) θνηλσληθή ηάμε (αζηφο ή κε) + ηαπηφ-

ηεηα (Έιιελαο, επξσπαίνο), (γ) ιαλζάλνπζα εμνπζία (αγσληζηήο, βαζηιηάο) + 

ζχκβνια (ραηξεηηζκφο, ζεκαία, φπιν) + εμσηεξηθφο ρψξνο (πεδίν κάρεο), (δ) 

έξσηαο + παηρλίδη.  ε φιε ηελ παξαπάλσ ζπζπείξσζε ησλ αμηψλ γχξσ απφ ηελ 

έλλνηα παηδί δηακνξθψλεηαη κηα δπλακηθή ζρέζε ηζνδπλακίαο αλάκεζα ζην παη-

δί εληφο θαη εθηφο ηνπ θαζεκεξηλνχ ηνπ ρψξνπ. Έηζη, ην παηδί εληφο ηνπ θαζε-

κεξηλνχ ρψξνπ κεηαζρεκαηίδεηαη ζε παηδί-αγσληζηή εθηφο ηνπ θαζεκεξηλνχ ρψ-

ξνπ, ζηε βάζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Δ ζρέζε, 

ινηπφλ, απηή ηείλεη πξνο κηα εμηζνξξφπεζε ε νπνία πεξηγξάθεη ηελ δπλακηθή 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ εθηφο ηνπ θαζεκεξηλνχ ηνπ ρψξνπ ζε αλάινγεο η-

ζηνξηθέο πεξηφδνπο θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζε ιαλζάλνληα ήξσα.  
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε δηεξεπλάηαη ε παξνπζία θαη ν ξφινο ηνπ παη-

ρληδηνχ ζην «Ώιθαβεηάξη κε ηνλ Ήιην». Δ έξεπλα  ζηνρεχεη ζην θέληξν κηαο 

ζεηξάο νκφθεληξσλ θχθισλ πνπ απνθαιχπηνπλ ηηο επηθξαηνχζεο απφςεηο γηα ην 

παηρλίδη ζηελ Βπξψπε θαη ζηελ Βιιάδα, ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηελ ειιεληθή εθ-

παίδεπζε θαη ινγνηερλία, ην ξφιν ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1917 

ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζία ηνπ θαη ηειηθά ηελ απνηχπσζε ηνπ παηρληδηνχ ζην 

βηβιίν, ε νπνία πξνζεγγίδεηαη αλαιπηηθά. Βπηδηψθεηαη λα αλαδεηρζεί φηη ε πα-

ξνπζία θαη ε κνξθή ηνπ παηρληδηνχ δελ είλαη απνθνκκέλε απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο 

επνρήο θαη λα επηζεκαλζεί ην ζηνηρείν ηεο «ειεπζεξίαο» σο απαξαίηεηε πξνυ-

πφζεζε ηνπ. 

 

ΜΕΏ ΚΏΕΝΟΣΟΜΕΏ ΣΔΝ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΣΟΤ ΠΏΕΑΕΚΟΤ ΠΏΕΥΝΕ-

ΑΕΟΤ:  «ΣΟ ΏΛΦΏΐΔΣΏΡΕ ΜΒ ΣΟΝ ΔΛΕΟ» 

ΒΕΏΓΧΓΔ  

      Σν «Ώιθαβεηάξη κε ηνλ Ήιην»  απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηαζκφ ζηελ 

ηζηνξία ησλ αλαγλσζηηθψλ βηβιίσλ θαη ζηελ ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο ζηα λεφ-

ηεξα ρξφληα. Χο βηβιίν είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ πξνζπάζεηα θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1917, πνπ είρε σο πξνηεξαηφηεηα 

ηε δεκνηηθή γιψζζα θαη φρεκα έθθξαζεο ηεο ηα αλαγλσζηηθά βηβιία.  Ώλ π-

πάξρνπλ θάπνηεο ιέμεηο πνπ ραξαθηήξηζαλ ηε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα ζί-

γνπξα αλάκεζα ηνπο μερσξίδεη ε «ειεπζεξία». Τπήξρε ειεπζεξία ζηελ επηινγή 

ησλ ζεκάησλ ησλ αλαγλσζηηθψλ, ειεπζεξία  ζηελ επηινγή ησλ αλαγλσζηηθψλ 

πνπ ζα δηδαζθφηαλ θαη γεληθφηεξα έλα πλεχκα θηιειεχζεξν θη αλαλεσηηθφ, δηά-

ρπην ζηηο δηαδηθαζίεο αλακφξθσζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Δ  ειεπζεξία «επλφεζε» 

ην παηρλίδη πνπ βξήθε αλνηρηφ πεδίν θαη εηζρψξεζε, έρνληαο κηα λέα δηάζηαζε, 

ζηηο ζειίδεο θαη ην πεξηερφκελν ησλ αλαγλσζηηθψλ θαη εηδηθφηεξα ζην «Ώιθα-

βεηάξη κε ηνλ Ήιην».  Κνληά ζηελ «ειεπζεξία»  ήξζε ε «δσληάληα» θαη ε «δξά-

ζε»    πνπ πξνεηνίκαζαλ αθφκε πεξηζζφηεξν ην έδαθνο, ψζηε ην παηρλίδη λα 

παξνπζηαζηεί σο είλαη: ν θπξίαξρνο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. 
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      Γελ είλαη ηπραίν φηη ηα αλαγλσζηηθά ήηαλ ν εθθξαζηήο ηεο κεηαξξχζκη-

ζεο. Σα αλαγλσζηηθά  θαη ηα αιθαβεηάξηα (ηα αλαγλσζηηθά ησλ πξψησλ ηάμεσλ 

ηνπ Γεκνηηθνχ) είλαη ηα βηβιία πνπ απνηεινχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θνξκφ θάζε ηά-

μεο. Ζ Α. Φξαγθνπδάθε (1979:141), ππνζηεξίδεη, φρη άδηθα, πσο «Σα αλαγλσ-

ζηηθά είλαη γηα ην δεκνηηθφ ζρνιείν ηα βαζηθφηεξα εγρεηξίδηα γηα ηε δηακφξθσζε 

ησλ καζεηψλ» Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ζεσξήζεθαλ απαξαίηεηα ψζηε ηα λέα αλα-

γλσζηηθά λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο; ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο πνπ νξίζηεθε 

κε ην Β.Γ. ηεο 13εο Φεβξνπαξίνπ 1918 «πξνο ζχληαμηλ αλαγλσζηηθψλ βηβιίσλ 

ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ» αλαθέξεηαη  (Γεκαξάο, 2009:123-124):  

Σν αλαγλσζηηθφλ ηφζνλ ην θαιχηεξν επηηπγράλεη ηνπο πνηθίινπο ζθνπνχο ηνπ, φ-

ζνλ ειθπζηηθφηεξνλ είλαη δηα ηνλ καζεηήλ θαη δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ. Αιιά ηίπνηε 

δελ είλαη ηφζν ελδηαθέξνλ θαη δηα κηθξνχο θαη δηα κεγάινπο φζνλ «ν δσληαλφο ν δξψλ 

άλζξσπνο».  

Ε. ΣΟ ΠΏΕΥΝΕΑΕ ΣΔΝ ΒΤΡΧΠΔ 

      Δ ζέζε ηνπ παηρληδηνχ ζε κηα θνηλσλία έρεη άκεζε ζρέζε - θαη ελαι-

ιάζζεηαη αλάινγα - κε ηηο εθάζηνηε απφςεηο γηα ηελ παηδηθή ειηθία θαη ην ίδην 

ην παηρλίδη. Ο Φ. Άξηεο, (1990:368) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: 

Οη νκάδεο ειηθίαο ηεο λενιηζηθήο επνρήο, ε ειιεληζηηθή «παηδεία» πξνυπφζεηαλ 

ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ηε κεηάβαζε απφ ηνλ θφζκν ησλ παηδηψλ ζηνλ θφζκν ησλ κε-

γάισλ, πνπ γηλφηαλ κε ηε κχεζε ή ράξε ζηελ εθπαίδεπζε. Ο κεζαησληθφο πνιηηηζκφο 

δε δηέθξηλε απηή ηε δηαθνξά θαη άξα δελ είρε ηελ έλλνηα ηεο κεηάβαζεο. Σν κεγάιν 

ζπκβάλ, ινηπφλ ζηηο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο ππήξμε ε επαλεκθάληζε ηεο εθπαη-

δεπηηθήο κέξηκλαο.  

      Μηα ζεηξά απφ γεγνλφηα  ζηελ Βπξψπε θαη ζηελ Βιιάδα πξνεηνίκαζαλ 

ηελ εκθάληζε ηνπ παηρληδηνχ ζηα αλαγλσζηηθά βηβιία ηεο ρψξαο καο. Έηζη απφ 

ηα ηέιε ηνπ 17νπ θαη θπξίσο ηνλ 18
ν
 αηψλα, ηνλ αηψλα ηνπ δηαθσηηζκνχ, ην ελ-

δηαθέξνλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή κέξηκλα ηνπ παηδηνχ θέξλεη ζηαδηαθά ζην πξν-

ζθήλην θαη ην παηρλίδη σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Ο John 

Lock (1632-1704) αλαθέξεη πσο ηα παηδηά δελ πξέπεη λα  εκπνδίδνληαη  λα  παί-

δνπλ ή λα θέξνληαη ζαλ παηδηά θαη ν Z. Z. Rousseau (1712-1778) ππνζηεξίδεη 

πσο ην παηρλίδη είλαη πξσηαξρηθφ δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ, επηζεκαίλνληαο ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπ αμία (Παληαδήο, 2004:56, 59). Μάιηζηα, ν Γεξκαλφο παηδα-

γσγφο Gutsmuths (1759-1839), γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο παηδαγσγηθήο, 

αλαιακβάλεη λα αηηηνινγήζεη ζηε ζεσξία θαη ζηελ πξάμε ηελ παηδαγσγηθή ζε-

καζία ηνπ παηρληδηνχ θαηαιήγνληαο ζην φηη ηα παηρλίδηα είλαη αλάγθε φρη κφλν 

γηα ηνπο λένπο αιιά θαη ηνπο ελήιηθεο θαη ην φηη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά φζν νη 

πην δσηηθέο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ φζν θαη κε ηελ εξγαζία. Δ αλάγθε γηα παηρλίδη 

θαη ε αληίζηνηρε ηθαλνπνίεζε ηεο κε ηα παηρλίδηα αλαγλσξίδεηαη σο  παηδαγσ-

γηθφ γεγνλφο (Παληαδήο, 2004:58, 59). 

      Ζ παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ Fröbel (1782 - 1852) απνηειεί έλα ζεκαληη-

θφ ζηαζκφ γηα ηελ θαηαμίσζε ηνπ παηρληδηνχ. Ο Fröbel πίζηεπε ζηε ηδηαίηεξε ζε-
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καζία ηνπ παηρληδηνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη αμηνπνίεζε ην παηρλίδη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε (Παληαδήο, 2004:62). Οη απφςεηο ηνπ Fröbel ήηαλ βα-

ζηζκέλεο ζηηο αξρέο ηνπ ξνκαληηζκνχ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο 

ηάζεηο (Παληαδήο, 2004:60). Ζ εδξαίσζε ηνπ παηρληδηνχ νινθιεξψζεθε κε ηελ 

κεηαξξπζκηζηηθή αγσγή ηνπ 20
νπ

 αηψλα. (Παληαδήο, 2004, ζει. 64). Πιένλ ην 

παηρλίδη απνθηά απφ  ηδηαίηεξε ζεκαζία σο θπξίαξρν ξφιν: «Σν παηρλίδη είλαη ην 

θιεηδί γηα ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν θαη εμαίξεην κέζν γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ εζσ-

ηεξηθνχ θφζκνπ» (Schuffenhauer & Bolt, 1977 φπ. αλαθ. ζην Παληαδήο, 2004:61) 

θαη «δελ είλαη κφλν αληηθείκελν δηαζθέδαζεο θαη ρξεζηκφηεηαο αιιά θαη κεζνια-

βεηήο αλάκεζα ζην παηδί θαη ηνλ πνιηηηζκφ» (Andra νπ. αλαθ. ζην Παληαδήο, 

2004:54). 

ΕΕ. ΣΟ ΠΏΕΥΝΕΑΕ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ 

Ώ. Δ ΏΠΟΣΤΠΧΔ ΣΟΤ ΣΔ ΛΟΓΟΣΒΥΝΕΏ ΚΏΕ ΣΏ ΏΝΏΓΝΧΣΕΚΏ 

      Δ απνηχπσζε ηνπ παηρληδηνχ ζηε ινγνηερλία, πνπ αξρίδεη ην 19
ν
 αηψλα, 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο απηνλνκίαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο (Πά-

ηζηνπ, 2000:254). ΐέβαηα ε  ινγνηερληθή απνηχπσζε ηνπ δελ ηνπ αιινηψλεη ηνλ 

ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπ (Μπνπιψηεο, 2008:274). Σα πεξηνδηθά ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

επηθπιάζζνπλ πεξηνξηζκέλν ξφιν γηα ην παηρλίδη ελαξκνληζκέλα κε ην πλεχκα 

ηεο επνρήο θαη γεληθφηεξα ε παηδηθή ινγνηερλία παξνπζηάδεη ην παηρλίδη κέζα 

ζ‘ έλα πιαίζην εζηθψλ ζθνπηκνηήησλ (Πάηζηνπ, 2000:271). Ώληίζεηα ζηε ινγν-

ηερλία  γηα ελήιηθεο ηελ ίδηα  επνρή ην παηρλίδη είλαη απαιιαγκέλν απφ ηελ εζη-

θή αλάγθε αηηηνιφγεζεο ηεο παξνπζίαο ηνπ. Μηα μερσξηζηή παξνπζία ζην παη-

ρλίδη επηθπιάζζνπλ  ηα «Σξαγνπδάθηα γηα παηδηά» ηνπ Ώιέμαλδξνπ Πάιιε, φ-

πνπ ην παηρλίδη παξνπζηάδεηαη, απαιιαγκέλν απφ ηηο εζηθνπιαζηηθέο ηάζεηο ηεο 

επνρήο, σο πξσηαγσληζηήο ηεο  παηδηθήο δσήο (Πάηζηνπ 2000:281). 

      ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα «Δ Αηάπιαζε ησλ παίδσλ» θαη ν Γξεγφξηνο 

Ξελφπνπινο κεηαθέξνπλ ζηελ Βιιάδα ην λέν παηδαγσγηθφ θιίκα πνπ έρεη δηα-

κνξθσζεί ζηελ Βπξψπε θαη αθνξά ζε κηα λέα πξνζέγγηζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο. 

Μέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ ην παηρλίδη αλαγλσξίδεηαη πιένλ σο βαζη-

θφ θνκκάηη ηεο παηδηθήο ειηθίαο (Πάηζηνπ, 2000: 273).  «Δ ηαχηηζε ηνπ παηρλη-

δηνχ κε ράζηκν ρξφλνπ, ε κεξηθή εμνκνίσζή ηνπ κε ηα θιαζηθά αζιήκαηα…» 

απεηθνλίδεηαη  ζηα αλαγλσζηηθά ηεο επνρήο, (Μαθξπληψηε, 1986:49). Παξάι-

ιεια, «ε ζρνιηθή πξαθηηθή ζπγθξνηείηαη θαηά ην  19
ν
 αηψλα σο έλα θξαηηθφ 

ζχζηεκα ηάμεο θαη ειέγρνπ» πνπ βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο «αλεμέιεγθηεο 

παηδηθέο δξαζηεξηφηεηεο»  θαη ηα παηρλίδηα» (νινκψλ, 2000:241). Σα δε αλα-

γλσζηηθά βηβιία εθθξάδνπλ ηελ αλεπάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην 

« αζθπθηηθφ θιίκα» θαη ηε δπζπηζηία ηνπ, απέλαληη ζην παηρλίδη Bertuch, 1810 

(Bertuch,1810 νπ.αλαθ. ζην Πάηζηνπ, 2000:264). Δ Μαθξπληψηε, (1986:185), 

ππνζηεξίδεη πσο νη απφςεηο γηα ην ξφιν ηνπ παηρληδηνχ δελ είλαη  εληαίεο ζην 

19
ν 

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη ηα Ώλαγλσζηηθά πηνζεηνχλ απηέο πνπ εί-

λαη επξχηεξα απνδεθηέο ζηελ θνηλσλία θαη ζπλνςίδεη ηηο αξρέο γηα ην παηρλίδη 
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σο εμήο (1986:194): 

α) Σν αζπκβίβαζην αλάκεζα ζην παηρλίδη θαη ηε ζνβαξή απαζρφιεζε, ηδίσο ηα 

γξάκκαηα, ην ζρνιείν. 

β) Σηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ ε αιφγηζηε ζπαηάιε ρξφλνπ ζην παηρλίδη ζπλε-

πάγεηαη 

γ) Σν είδνο θαη ε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ γίλνληαη θξηηήξηα γηα ηελ έληαμε ηνπ 

παηρληδηνχ ζηελ θαηεγνξία ηνπ «θαινχ» ή ηνπ «θαθνχ» παηδηνχ αληίζηνηρα θαη ηέινο 

δ) Σν παηρλίδη γίλεηαη απνδεθηφ απφ ηελ επξχηεξε θνηλσληθή νκάδα κφλνλ φηαλ 

νη πεξηνξηζκνί ησλ ελειίθσλ, ζ‘ φ, ηη ην αθνξά, γίλνληαη ζεβαζηνί. Μφλν ηφηε νη αξ-

λεηηθέο   

     ηνπ ζπλέπεηεο γηα ηηο ππφινηπεο παηδηθέο αζρνιίεο πξνιακβάλνληαη. 

      ηε ζπλέρεηα φκσο, ε λνκηθή ζεζκνζέηεζε πνπ ππεξαζπίδεη ηελ παηδηθή 

ειηθία θαη νη λέεο παηδαγσγηθέο ηάζεηο ζηγά-ζηγά αλνίγνπλ ην δξφκν ζην παηρλίδη 

(Μαθξπληψηε, 1986:48).  Σν παηρλίδη ζηε ινγνηερλία είλαη πιένλ ζπλνδνηπφξνο 

κε «έλα δηδαθηηζκφ λένπ ηχπνπ» (Πάηζηνπ, 2000:259). 

      Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ παηρληδηνχ ζηα αλαγλσζηηθά ηνπ Γεκνηηθνχ ρν-

ιείνπ μεθηλά κεηά ην 1917. ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ «εδάθνπο» γηα ηε ξεαιηζηηθή 

θαη εηιηθξηλή απνηχπσζε ηνπ παηρληδηνχ ζπλέβαιαλ νη ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο 

εμειίμεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε λέα αγσγή (Γεξβίζεο, 1985:69): «ηα λέα αλαγλσ-

ζηηθά, εθηφο απ‟ ηε δσληαλή γιψζζα πέξαζε θη ε ηδενινγία ηνπ Γεκνηηθηζκνχ γηα 

δσληάληα θη επαθή ησλ παηδηψλ ηνπ ιανχ κε ην πξαγκαηηθφ ην δσληαλφ, ην γλήζη-

ν, ην νπζηψδεο, ην αιεζηλφ, ηελ πξαγκαηηθή θαζεκεξηλή δσή».  

      Μηα λέα πξνζέγγηζε ηνπ παηρληδηνχ είλαη πιένλ γεγνλφο (Μαθξπληψηε, 

1986:188): «Αξρίδεη επηηέινπο λα απνηππψλεηαη φρη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη 

ηνπο θφβνπο ησλ ελειίθσλ αιιά κε ηε δηάζηαζε πνπ έρεη ζηα παηδηθά κάηηα». 

ΐ. Δ ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΟΤ ΠΏΕΥΝΕΑΕΟΤ ΣΔΝ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ 

      εκαληηθή ζε ζρέζε κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ παηρλη-

δηνχ ήηαλ θαη ε ζπλεηζθνξά ησλ πξφδξνκσλ θηλήζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ 

ζηελ εθπαίδεπζε. Αελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηεο θαηλνηνκίεο ελψ 

θαίλεηαη πσο δελ επδνθηκνχλ ή δελ έρνπλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ηειη-

θά θαξπνθνξνχλ αξγφηεξα. ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ε Ώηθαηεξίλε Λαζθαξί-

δνπ είλαη απηή πνπ  θέξλεη  ζηελ Βιιάδα ηελ παηδαγσγηθή ηνπ Froebel πξνιεη-

αίλνληαο ην έδαθνο γηα κηα δηαθνξεηηθή  αληηκεηψπηζε ηνπ παηρληδηνχ ζην επ-

ξχηεξν εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη ηεο ρψξαο καο.  Κχξηνο άμνλαο ηεο παηδαγσγη-

θήο γίλεηαη ην παηρλίδη θαη ζπγθεθξηκέλα ην δηδαθηηθφ παηρλίδη πνπ αλαπηχζζεη 

ηελ παξαηεξεηηθφηεηα, ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ παηδηνχ (Πά-

ηζηνπ, 2000:266). Δ απελνρνπνίεζε ηνπ παηρληδηνχ ζηηο ειιεληθέο εθπαηδεπηη-

θέο βαζκίδεο θαίλεηαη πσο μεθηλά απφ ην λεπηαγσγείν θαζψο ε λέα παηδαγσγηθή 

αληίιεςε ζεζκνζεηείηαη 1896 κε ην ζρεηηθφ «Αηάηαγκα πεξί ζπζηάζεσο ησλ 
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λεπηαγσγείσλ» (Πάηζηνπ, 2000:266). Δ ίδηα ε Ώηθαηεξίλε Λαζθαξίδνπ, μεθηλψ-

ληαο απφ ηε δηαπίζησζε φηη «Σν παίγληνλ είλαη ην πξνζθηιέο ζηνηρείνλ ηνπ παί-

δνο» (Λαζθαξίδνπ 1885, νπ. αλαθ. ζην Πάηζηνπ, 2000:267) ζεσξεί ην παηρλίδη 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν κνλαδηθήο ζεκαζίαο (1919, νπ. αλαθ. ζην Μαθξπληψηε 

1986:186).  

Γ. Ο ΡΟΛΟ ΣΔ ΜΒΣΏΡΡΤΘΜΕΔ ΣΟΤ 1917 

      Δ Κεθαιιελαίνπ, (1999:6), ππνζηεξίδεη πσο ε εθπαηδεπηηθή κεηαξ-

ξχζκηζε ηνπ 1917  «ππήξμε ην πην ζεκαληηθφ γεγνλφο γηα ηελ εμέιημε ησλ αι-

θαβεηαξίσλ». Βπηθεθαιήο ηεο κεηαξξχζκηζεο έγηλαλ νη επηθεθαιήο ηνπ Βθπαη-

δεπηηθνχ Οκίινπ θαη ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα πινπνηήζνπλ ηηο θαηλνηφκεο 

πξνηάζεηο ηνπο εζηηάδνληαο ηδηαίηεξα ζην γισζζηθφ δήηεκα θαη ηα αλαγλσζηη-

θά. «Ο θχξηνο άμνλαο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1917 ήηαλ ε δεκνηηθή γιψζζα 

θαη ηα αλαγλσζηηθά» (Αεξβίζεο, 1985:68). 

      Σν γεληθφηεξν αλαλεσηηθφ  πλεχκα ηεο κεηαξξχζκηζεο θαη ε ειεπζεξία 

πνπ δφζεθε ζηελ ζπληαθηηθή επηηξνπή είραλ ηνλ αληίθηππν ηνπο ζην πεξηερφκε-

λν ηνπ βηβιίνπ. Σν Ώιθαβεηάξη είλαη πξντφλ ησλ αιιαγψλ ηεο κεηαξξχζκηζεο 

πνπ ζην κεγαιχηεξν ηκήκαηα αθνξνχζε ην δεκνηηθφ ζρνιείν. Σν βηβιίν γξά-

θηεθε ρσξίο ηηο δεζκεπηηθέο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ  θαη είλαη ζπλεπψο πξντφλ 

ειεπζεξίαο θαη δεκηνπξγηθήο αηκφζθαηξαο (Αεκαξάο, 2007:ιβ΄). Ο Αεξβίζεο, 

(1985:71) ζεκεηψλεη: «ηηο αξρέο ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Αεκνηηθηζκνχ ζπκπεξη-

ιακβάλεηαη ε ειεχζεξε δεκνθξαηηθή παηδεία γηα κφξθσζε ειεχζεξσλ δεκν-

θξαηηθψλ πνιηηψλ». Ο ίδηνο ν Ώιέμαλδξνο Αεικνχδνο (Αεκαξάο 2009:121) ζηα 

πξψηα καζήκαηα ησλ Ώλσηέξσ Βπνπηψλ γηα δαζθάινπο ζηελ Ώζήλα αλαθέξεη: 

«Καηαθηήζηε ηελ ειεπζεξία θαη δεκηνπξγήζεηε ζεηο αθζνλφηεξα ηα κέζα». Οη 

νδεγίεο ηεο Βπηηξνπήο επεξέαζαλ θαη ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ: ε θίλεζε, ε 

δξάζε ε δσληάληα άλνημαλ ην δξφκν πξνο ην παηρλίδη. 

      Πέξαλ  φκσο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ίζσο ππάξρεη θαη κηα αθφκε, η-

δηαίηεξε ζρέζε αλάκεζα ζην φξν κεηαξξχζκηζε θαη ζην παηρλίδη, πνπ δελ είλαη 

αξρηθά ηφζν εκθαλήο. Μηα ζρέζε πνπ νθείιεηαη ζε θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηε-

ξηζηηθά ηνπ παηρληδηνχ. Μάιινλ δελ είλαη ηπραίν φηη ε παηδαγσγηθή ηνπ Fröbel 

πνπ βαζίδεηαη ζην παηρλίδη «μεθίλεζε απφ ηε πλεπκαηηθή θίλεζε ηνπ ξνκαληη-

ζκνχ, ηνπ ηδεαιηζκνχ, απφ ηηο θηιειεχζεξεο ηδέεο, ηα δεκνθξαηηθά θηλήκαηα  

θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα κεηαξξπζκίζεηο» (Παληαδήο, 2004:60). Ο φξνο εμάιινπ 

«κεηαξξχζκηζε» ζεκαίλεη αιιαγέο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη ηελ επηθξα-

ηνχζα θαηάζηαζε. Δ ΐ. Πάηζηνπ πεξηγξάθνληαο ην παηρλίδη αλαθέξεη 

(2008:260): 

Βθθξάδεη ηελ επηζπκία ηνπ παηδηνχ λα εθδειψζεη δπλακηθά ηε ζηνηρεηψδε αλά-

γθε αλαηαξαρήο, λα ππεξβεί ηνπο πεξηνξηζκνχο, λα επηδεηήζεη ηελ επραξίζηεζε ηεο 

παξάβαζεο θαη ηεο παξαβίαζεο ησλ θαλφλσλ λα εμεγεξζεί θαη λα έξζεη ζε ξήμε κε 

ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν, πξνζηαηεπκέλν απφ ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην αλαθνξάο ηνπ 

θαληαζηηθνχ παηρληδηνχ. 
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      Δ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε βέβαηα δελ παξαβηάδεη ηνπο θαλφλεο κε 

ηελ ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ, αιιά δηαπηζηψλεη ηα πξνβιήκαηα, ακθηζβεηεί  ηα 

έσο ηφηε δεδνκέλα θαη επηρεηξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα θαηάζηαζε. Τπάξρεη 

θαη ζην παηρλίδη κηα αλάινγε δηαδηθαζία: ε θνπηέξε-Αηδαζθάινπ (2003:54)  

κηιά γηα «ην παηρλίδη πνπ νδεγεί απφ ηελ απιή δηαπίζησζε ζηε δηακαξηπξία θαη 

απ‘ απηήλ ζηελ ακθηζβήηεζε θαη ηε δηεθδίθεζε». Ώλ επηπξφζζεηα ζθεθηνχκε 

ηελ «ειεπζεξία» θαη ην αλαλεσηηθφ πλεχκα πνπ -φπσο πξναλαθέξζεθε – θφκηζε 

ε κεηαξξχζκηζε, ηφηε πνιχ πηζαλψο, λα ππάξρεη κηα βαζχηεξε ζρέζε κε ην παη-

ρλίδη: «Σν πξαγκαηηθφ παηρλίδη είλαη φκσο πέξα θαη έμσ απφ ηηο δεδνκέλεο πιη-

θφηεηεο: ζπληζηάηαη ζην ειεχζεξν μεδίπισκα πνιηηηζκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

πξνζσπηθψλ αμηψλ…», αλαθέξεη ε θνπηέξε-Αηδαζθάινπ (2003:79) θαη ν W. 

Benjamin, (1996:85) ζπλνςίδεη: «Ώλακθίβνια ην παηρλίδη ζπληζηά απειεπζέ-

ξσζε». 

ΕΕΕ. ΣΟ ΏΛΦΏΐΔΣΏΡΕ ΜΒ ΣΟΝ ΔΛΕΟ 

      Με ηελ έθδνζή ηνπ ην  «Αιθαβεηάξη κε ηνλ Ήιην» ηθαλνπνίεζε κηα εθ-

παηδεπηηθή αλάγθε ηεο επνρήο  πνπ είρε βαζχηεξεο ξίδεο φπσο φια ηα γεγνλφηα 

πξηλ ζπκβνχλ. Ο Α. Γεκαξάο  ζπλνςίδνληαο γηα ηα αιθαβεηάξηα πνπ πξνυπήξμαλ 

σο ην 1917 (2007: ηβ΄)  αλαθέξεη φηη «απνκαθξχλνληαλ ζηαζεξά απφ ηηο αλάγθεο 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δσήο». 

      Σν φλνκα ηνπ, «Ώιθαβεηάξη κε ηνλ ήιην» ην νθείιεη ζηα παηδηά (Αε-

καξάο, 2007:η΄). Σν βηβιίν γξάθηεθε ζηε δεκνηηθή γιψζζα (Κεθαιιελαίνπ,  

1999:6). γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο ζηελ Ώ΄ Σάμε ηνπ Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

(Φξαγθνπδάθε, 1979:142). Σε ζπληαθηηθή επηηξνπή ζπγθξνηνχζαλ νη Α. Ώλ-

δξεάδεο, Ώ. Αεικνχδνο, Π. Νηξβάλαο, Γαρ. Παπαλησλίνπ θαη Μ. Σξηαληαθπιιί-

δεο. ινη, θαηαμησκέλνη ζην ρψξν ηνπο. Σελ εηθνλνγξάθεζε αλέιαβε ν 

Κσλ/λνο Μαιέαο, ν νπνίνο δελ άλεθε νξγαληθά ηελ Βπηηξνπή. Ο Κ. Μαιέαο εη-

θνλνγξάθεζε ην βηβιίν «κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ ην θέξλεη ην θείκελν ζε 

δεχηεξε κνίξα» (Οξάηε, 1999:16).  

      Σν βηβιίν έρεη παηδνθεληξηθφ ραξαθηήξα θη  ν άμνλαο ηνπ είλαη «ν δσ-

ληαλφο, ν δξσλ άλζξσπνο» (Αεκαξάο, 1999:14). Σν πεξηερφκελν ησλ λέσλ αλα-

γλσζηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Βπηηξνπήο πνπ νξίζηεθε απφ ην Τπνπξ-

γείν έπξεπε λα ραξαθηεξίδεηαη απφ: «Όθνο δσληαλφλ, πξνζαξκνζκέλν εηο ηελ 

ειηθίαλ ηνπ καζεηνχ θαη ηελ ςπρηθήλ ηνπ αλάπηπμηλ πξνπάληνο πιήξεο θηλήζε-

σο θαη δξάζεσο» (Αεκαξάο,1999:14). Μέζα ζηηο ζειίδεο ηνπ πεξηγξάθεηαη ε 

δσή ηεο κηθξναζηηθήο νηθνγέλεηαο, ηνπ Φψηε Καινκνίξε ζηελ εμνρή, κε ηξφπν 

αλάιαθξν θαη ηαηξηαζηφ ζηελ παηδηθή ειηθία.  

      Δ κέζνδνο  δηδαζθαιίαο ηεο πξψηεο αλάγλσζεο πνπ εθαξκφζηεθε κε 

ην βηβιίν ήηαλ ε αλαιπηηθνζπλζεηηθή κέζνδνο (Κεθαιιελαίνπ, 1999:3). Δ παη-

δαγσγηθή ηνπ είλαη «πξννδεπηηθή θαη αληηαπηαξρηθή», πξνσζεί φρη ηελ απνκλε-

κφλεπζε αιιά ηελ θξίζε, ηελ ειεπζεξία θη φρη ηελ ππνηαγή. Οη ζπληάρηεο ηνπ 

πξνζπάζεζαλ λ‘ απνθεχγεη θάζε δνγκαηηζκφ, δηδαρηηθή ηάζε θαη άκεζε εζηθν-
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ινγία, δίλνληαο ηελ εζηθή δηδαζθαιία αβίαζηα θαζψο βγαίλεη απ‘ ηε δσή (Φξα-

γθνπδάθε, 1979:140).   

      Σν «Ώιθαβεηάξη κε ηνλ ήιην» θαη ηα αλαγλσζηηθά ηεο κεηαξξχζκηζεο 

θαηαξγνχληαη κε ην λφκν 2678 ηεο 10
εο 

Ώπγνχζηνπ 1921 (Φξαγθνπδάθε, 

197:235). Ώπηφο φκσο ήηαλ ν πξψηνο θχθινο ηεο δσήο ηνπ. Παξ‘ φια απηά επα-

λεγθξίζεθε ην 1927,1929,1932 θαη 1934 (Φξαγθνπδάθε, 1979:235). Σν ζπλα-

ληάκε ινηπφλ θαη ζε κεηαγελέζηεξεο επνρέο ζηηο νπνίεο κεηαθέξεη ην πλεχκα 

ηνπ. Βίλαη βέβαην φκσο φηη ρσξίο ην πιαίζην ηεο αηκφζθαηξαο «πνπ ην ελέπλεπ-

ζε», δελ είλαη ηα ίδην απνηειεζκαηηθφ (Αεκαξάο, 2007 : ιε΄). Παξ‘ φια απηά ν 

αληίθηππνο ηνπ παξακέλεη «…κέρξη ηελ επφκελε κεγάιε κεηαξξπζκηζηηθή πξν-

ζπάζεηα ηνπ ‘29» (Αεξβίζεο, 1985:70). Σν «Ώιθαβεηάξη κε ηνλ ήιην» θαη ηα 

«Φειά βνπλά», ραξαθηεξίδνληαη πιένλ σο «ηα πξννδεπηηθφηεξα αλαγλσζηηθά 

πνπ έρνπλ ππάξμεη ζην ειιεληθφ ζρνιείν σο ζήκεξα» (Φξαγθνπδάθε, 

1979:141). 

ΕV.  ΣΟ ΠΏΕΥΝΕΑΕ ΣΟ ΏΛΦΏΐΔΣΏΡΕ 

      Σν εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ είλαη εηθνλνγξαθεκέλν έηζη ψζηε λα απνηε-

ιεί ηελ πχιε πνπ καο εηζάγεη ζην πεξηερφκελν ηνπ: Σα παηδηά ζηξέθνληαη πξνο 

ηνλ ήιην κε  αλάιαθξν παηρληδηάξηθν, ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο, ηξφ-

πν. Σα παηδηά εηθνλίδνληαη κε ηελ πιάηε πξνο ηνλ αλαγλψζηε - ρσξίο λα θαίλν-

ληαη ηα πξφζσπα ηνπο - έηζη ψζηε ν κηθξφο αλαγλψζηεο λα κπνξεί  λα πάξεη ηε 

ζέζε ησλ εηθνληδφκελσλ ή λα ηαπηηζηεί καδί ηνπο. Βίλαη αμηνζεκείσην φηη δελ 

απεηθνλίδνληαη ηα παηδηά κε ηελ ηζάληα, νχηε κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα. Πξφ-

θεηηαη γηα έλα εμψθπιιν πνπ απνηειεί έλα δνμαζηηθφ ζηε θχζε. Ώπηή ε ζηξνθή 

πξνο ην θσο θαη ηε θχζε επηηείλεηαη: ν αλαηέιισλ ήιηνο κπξνζηά ζηε δσή  πα-

ξνπζηάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ θξχβεη έλα ηδηαίηεξν ζπκβνιηζκφ. Ο Φ. Άξηεο, 

(1990:121), αλαθέξεη: 

Δ δηαζθέδαζε πνπ έρεη γίλεη ζρεδφλ θάηη ην ληξνπηαζηηθφ, δελ είλαη  απνδεθηή 

παξά θαηά δηαζηήκαηα, ζρεδφλ παξάλνκα: κηα θνξά ην ρξφλν επηβάιιεηαη απφ ηα ή-

ζε, ζηε γεληθή έμνδν ηνπ Ώπγνχζηνπ θαη παξαζχξεη πξνο ηηο αθηέο θαη ηα βνπλά, πξνο 

ην λεξφ, ηνλ αέξα θαη ηνλ ήιην κηα φιν θαη κεγαιχηεξε κάδα, φιν θαη ιατθφηεξε, πνπ 

θηλείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ηξνρνθφξα.  

      Αεδνκέλνπ φηη ν ζηφρνο κηαο επηηπρεκέλεο εηθνλνγξάθεζεο είλαη λα 

εκθαίλεη ηα θνξπθαία ή ηα θαίξηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ (Αεκαξάο, 2007:105),  

δελ είλαη ηπραίν φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο εηθφλεο, ηα παηδηά παξνπζηάδνληαη ζε 

ζηηγκηφηππα παηρληδηνχ εηθνλνγξαθηθή άπνςε πνπ απερείηαη θαη ζηε ζέζε ηνπ 

Μπνπιψηε (2012:25): «Ώθήζηε λα σξηκάζεη ε παηδνζχλε ζηα παηδηά».  Οη εη-

θφλεο ζηηο ζειίδεο 4, 5, 6, 10, 11, 21, 23, 24, 29, 31, 34, 50, 62, 72, 77, 80 είλαη 

ραξαθηεξηζηηθέο παξνπζηάδνληαο είηε ηα παηδηά λα παίδνπλ είηε παηρλίδηα -

αζχξκαηα. Δ παηγληψδεο δηάζεζε πνπ δηαπνηίδεη ην βηβιίν, δηαρέεηαη αθφκε θαη 

ζε εηθφλεο φπσο απηή κε ηα κηθξά θαηζηθάθηα  (ζει. 29). Ο κηθξφο αλαγλψζηεο 

κε πθάδη ηελ εηθνλνγξάθεζε μεθηλά απφ ηελ «αλάιαθξε» ζπκβνιηθή είζνδν 
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(εμψθπιιν)  πνπ πξνκελχεη ηελ πεξηπιάλεζε ζηνλ παηγληψδε θφζκν ηνπ πεξηε-

ρνκέλνπ πνπ αθνινπζεί θαη εμέξρεηαη πεηψληαο πξνο  πάλσ κε ηελ αηψξα ηεο 

ηειεπηαίαο ζειίδαο πνπ επίζεο θξχβεη έλα δπλαηφ ζπκβνιηζκφ. Δ εηθνλνγξά-

θεζε, φπσο πξναλαθέξζεθε, απνηππψλεη ηελ θνξχθσζε ηεο δξάζεο ηνπ θεηκέ-

λνπ, φπνπ ην παηρλίδη έρεη δεζπνηηθφ ξφιν.  

Παξαηεξνχκε φηη: 

      Έλα αγφξη παίδεη θξπθηφ θαη θσλάδεη απφ ηηο θξπςψλεο ηνπ (ζει. 21): 

[ «θνχθνπ! απ‘ ηε ζπθηά. «θνχθνπ!» απ‘ ην θαιχβη. πνχ λα πάε ε ΐάζσ; «ειάηε 

πηα δε ζα θάκε;» θψλαδε ε κεηέξα κέζα απ‘ ην θαιχβη.»] ε επφκελν θεθάιαην, 

έλα θνξίηζη πεηά ςειά κηα ην ξφδη κηα ην κήιν (ζει. 23): 

αλέβα κήιν,  

θαηέβα ξφδη 

λα ζε ξσηήζσ  

πφζα ζα πηάζσ  

πφζα ζ‘ αθήζσ 

έλα, δχν… 

      ηηο ζειίδεο 24 θαη 25, ηα παηδηά παίδνπλ κε ηα θαξάβηα ζην πνηάκη:  Δ 

Ρήλα θη ν Ρήγαο βάδνπλ θαξαβάθηα λα πιένπλ ζην πνηάκη: «κα ζήκεξα έρνπλε 

ραξά κεγάιε. βάιαλε ην πην κεγάιν θαξάβη». Σα παηδηά, ζηε ζπλέρεηα, θξνληί-

δνπλ ηα θαξάβηα πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα πιεχζεο θαζψο θχζεμε «δπλαηφ αεξά-

θη» (ζει. 31 σο 33). Μεηά ηηο απαξαίηεηεο επηδηνξζψζεηο ην θαξάβη αξκελίδεη 

θαη πάιη: «ηψξα αο θπζήμεη  αέξαο δπλαηφο! δε ζα γέξλε πηα ην θαξάβη. δεο πσο 

αξκελίδεη» (ζει. 32). 

      ην θεθάιαην κε ηίηιν «έηνηκνη λα θχγνπλ» ε νηθνγέλεηα εηνηκάδεηαη 

λα θχγεη απφ ηελ εμνρή, ην θαιχβη ηεο Ρήλαο θαη ηνπ Ρήγα είλαη αλάζηαην (ζει. 

4):  «άιινη βάδνπλ ζ‘ έλα παλέξη, ηφπηα, βφινπο, θαξάβηα.»  

      ην θεθάιαην κε ηίηιν «Παίδνκε ηνλ θνπηζφ ιχθν;» είλαη αθηεξσκέλν 

εμ νινθιήξνπ ζην παηρλίδη «θνπηζφο ιχθνο» πνπ παίδνπλ ηα παηδηά ζην δηά-

ιεηκκα (ζει. 49).  ε άιιν θεθάιαην πξσηαγσληζηεί ν Ρήγαο, ν νπνίνο επαλεη-

ιεκκέλα πεγαίλεη ηα παπνχηζηα ηνπ ζηνλ ηζαγθάξε γηαηί ηα ραιά παίδνληαο ηνλ 

«θνπηζφ» κε ηνλ εγγνλφ ηνπ, ηνλ Σδαλή (ζει. 53). Μέζα απφ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ ηζαγθάξε, πνπ ρακνγειά θαη ρατδεχεη ην παηδί αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε ησλ 

παηδηψλ γηα παηρλίδη: «Παηδηά κνπ γεηα λαρεηε, θαη λα παίδεηε πάληα ηνλ θνπ-

ηζφ». Σα ιφγηα ηνπ ηζαγθάξε απνηεινχλ ίζσο ηελ θνξχθσζε ηνπ ξφινπ πνπ ε-

πηθπιάζζεη ην «Ώιθαβεηάξη κε ήιην» ζην παηρλίδη. Ώπηή ε παξάγξαθνο κε ρα-

ξαθηεξηζηηθφ ηξφπν αληηπξνζσπεχεη ηε λέα ζηάζε ησλ αλαγλσζηηθψλ  απέλαληη 

ζην παηρλίδη. 

      Ώθνινπζεί άιιν έλα θεθάιαην αθηεξσκέλν ζην παηρλίδη θαη ηελ απελν-

ρνπνίεζε ηνπ, κε ηίηιν «Παίδνκε ηηο δαζθάιεο;» (ζει. 54). Σα παηδηά παίδνπλ 
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έλα παηρλίδη κηκεηηθήο ζην νπνίν ε Ρήλα είλαη ε δαζθάια θαη νη θίιεο ηεο νη 

καζήηξηεο. Σν παηρλίδη έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ παξαηίζεληαη φκσο γηα λα 

απελνρνπνηεζεί: έζπαζε ην ηδάκη  θη  φκσο πξνέρεη ην λα εηπσζεί ε αιήζεηα θη 

φρη πσο έζπαζε απφ ηνλ αέξα φπσο ηεο πξνηείλεη ε Φαλή. 

      ην θεθάιαην κε ηίηιν «Σα παηδηά θηηάρλνπλ ρηνλάλζξσπν» πεξηγξά-

θεηαη ε έληαζε θαη ε αθνζίσζε ησλ παηδηψλ ζην παηρλίδη, ζπκίδνληαο ηα ιφγηα 

ηνπ Νίηζε γηα ηε ζνβαξφηεηα ηνπ παηδηνχ ζην παηρλίδη (ζει. 62, 63): «‘Ορηψ 

παηδηά παίδνπλ ζην ζπίηη ηνπ Ρήγα. Κάηη θηηάλνπλ. Πεγαίλνπλ θη  έξρνληαη. 

ΐγαίλνπλ θαη κπαίλνπλ. Οχηε ζηηγκή δελ θάζνληαη.» θαη ζπλερίδεη «Σα βιέπεηε 

ζηε κέζε ηεο απιήο; Πφζν ρηφλη κάδεςαλ! Πξψηα θηηάλνπλ έλα θνξκί. ‗Όζηεξα 

θηηάλνπλ έλα θεθάιη…». 

      ην θεθάιαην «Μπξνζηά ζηε ζάιαζζα» ηα παηδηά παίδνπλ ζην αθξν-

γηάιη, κε βαξθνχιεο, κε θνπβαδάθηα, ξίρλνληαο πέηξεο ζηε ζάιαζζα «Πφζα 

παηδηά παίδνπλ ζηελ αθξνγηαιηά! Ρίρλνπλ ζηε ζάιαζζα βαξθνχιεο θαη θαξαβά-

θηα κε άζπξα,  θάηαζπξα παληά.» (ζει. 72). 

      ην θεθάιαην «Ο Ρήγαο θαπεηάληνο» (ζει.76, 77), πεξηγξάθεηαη  έλα 

«επηθίλδπλν παηρλίδη» ησλ παηδηψλ πνπ παίξλνπλ κηα θαλνληθή βάξθα γηα λα ηα-

μηδέςνπλ «Να ε βάξθα ηνπ γέξν-Κνζκά! ηελ παίξλνπκε λα πάκε ηαμίδη;» Σν 

ηαμίδη ηνπο έρεη άδνμν ηέινο θαζψο ζε ιίγν επηθξαηεί ζαιαζζνηαξαρή θαη   ηνπο 

πεξηζπιιέγεη « ν γνπξφο, ςαξάο»: « Έ  θαπεηάληε! ιέεη ν γνπξφο δε ρξεηάδε-

ηαη κνλάρα ε βάξθα ρξεηάδεηαη θαη θαξαβνθχξεο!» θαη ηειεηψλεη έηζη  απιά ε 

ηζηνξία ρσξίο εζηθνπιαζηηθά θεξχγκαηα γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ  παηρλη-

δηνχ. ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ ε εηθνλνγξάθεζε παξνπζηάδεη έλα ραξνχκελν παηδί 

πνπ θάλεη θνχληα θαη πεηάεη ςειά (ζει. 80):  

Αψζε κνπ κηα λα πάσ ςειά! 

Αέζε ηελ θνχληα κνπ θαιά! 

Γηα ηδέο πεηά. Αψζε κνπ κηα! 

Γεξά βαζηάσ ηα ζρνηληά. 

Αψζε κνπ κηα λα πάσ ςειά! 

      Μηα ζθελή, κε ην παλάξραην, νηθνπκεληθφ παηρλίδη ηεο αηψξαο, καξηπ-

ξεκέλν ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν ήδε απφ ηελ κηλσηθή επνρή (Μπνπιψηεο, 2008:38). 

Με ηνπο πέληε ζηίρνπο αθηεξσκέλνπο ζην παηρλίδη ηεο αηψξαο πνπ πάεη ην παηδί 

ςειά νινθιεξψλεηαη ην βηβιίν δίλνληαο έλα κήλπκα γηα ην πνηνο σζεί ηελ παη-

δηθή ςπρή ζηα νπξάληα. 

      πλνςίδνληαο ηελ παξνπζία ηνπ παηρληδηνχ δηαπηζηψλεηαη πσο παξνπ-

ζηάδνληαη παξαδνζηαθά, νκαδηθά παηρλίδηα θαη  αζχξκαηα  πνπ είλαη ιατθά θαη 

απηνζρέδηα παηρλίδηα. Βληχπσζε πξνθαιεί ε απνπζία θνπξδηζηψλ ή άιισλ ηε-

ρλνινγηθά εμειηγκέλσλ γηα ηελ επνρή, παηρληδηψλ. Έηζη, πξνβάιινληαη ηα παη-

ρλίδηα πνπ κπνξεί λα έρεη ην θάζε παηδί. Οη ζπγγξαθείο δε ζέινπλ λα δεκηνπξ-
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γήζνπλ αληζφηεηεο θαη αλεθπιήξσηεο επηζπκίεο, παξνπζηάδνληαο παηρλίδηα πνπ 

κπνξνχλ λα έρνπλ φινη. Βίλαη αμηνζεκείσην επίζεο πσο ην βηβιίν δελ θάλεη απ-

ζηεξφ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα, π.ρ. ην θνπηζφ, έλα παηρλίδη 

πνπ παηδφηαλ πεξηζζφηεξν απφ ηα θνξίηζηα, εδψ ην παίδνπλ αγφξηα. ηα παηρλί-

δηα ησλ θνξηηζηψλ ηα θνξίηζηα κηκνχληαη ηε δαζθάια, θαζψο απηή απνηειεί ην 

πξφηππν κίκεζεο. Βπίζεο, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ βηβιίνπ είλαη φηη δελ παξνπζηά-

δνληαη ηα ζπλεζηζκέλα πνιεκηθά παηρλίδηα ησλ αγνξηψλ.  

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

      Σν «Ώιθαβεηάξη κε ηνλ Ήιην» εθδφζεθε κέζα ζην πιαίζην κηαο κε-

ηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ δελ κπφξεζε λα νινθιεξσζεί ψζηε λα πεηχρεη 

ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα. Ο Αεκαξάο (2007:ιε΄) αλαθεξφκελνο ζηνλ 

θχθιν ησλ δηαδνρηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηελ θαηάιπζεο ηνπο γξάθεη: 

Καζψο απηνί νη δηαδνρηθνί θχθινη ζρεκαηίδνπλ κέζα ζην ρξφλν κηα ζπείξα, δε-

κηνπξγείηαη αλάκεζά ηνπο έλα βήκα πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ θάζε 

θχθινπ ζηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ. Γηαηί απφ θάζε κηα απφ ηηο  κεηαξξπζκίζεηο, φ-

ζεο έθηαζαλ λα πάξνπλ ηε κνξθή λφκσλ ηνπ θξάηνπο, θάπνην θέξδνο πξνέθπςε, θάηη 

έκεηλε θαη κεηά ην  θιείζηκν ηνπ θχθινπ. 

      Πνην είλαη ην θέξδνο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ θπθινθνξία ηνπ ζπγθε-

θξηκέλνπ βηβιίνπ; Σν βηβιίν κε ηνλ έληνλα  παηδνθεληξηθφ ηνπ ραξαθηήξα ην 

ειεχζεξν θαη δεκηνπξγηθφ ηνπ πλεχκα απνηειεί  ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο πνπ εη-

ζάγεη δπλακηθά, κε κηα λέα νπηηθή, ην παηρλίδη ζην ρψξν ησλ αλαγλσζηηθψλ βη-

βιίσλ. Βηθφλεο θαη θείκελν ζπλδηαιέγνληαη ζε κηα ακθίδξνκε παξαπιεξσκαηη-

θφηεηα γηα λα παξαζηήζνπλ ην παηρλίδη ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ δηάζηαζε θαη λα 

απελνρνπνηήζνπλ ηελ παηδηθή ειηθία. ‘ απηφ ην βηβιίν ην παηρλίδη δελ είλαη 

θνκπάξζνο αιιά πξσηαγσληζηήο, δελ παίδεηαη ππφ φξνπο αιιά ειεχζεξα, δελ 

επηζείνληαη πνηλέο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ, νχηε ηχςεηο γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο, 

δελ είλαη έλα αλαγθαίν θαθφ γηα ηελ παηδηθή ειηθία αιιά θχξην ζπζηαηηθφ ηεο. 

Καη θάηη παξαπάλσ: ην παηρλίδη είλαη απηφ πνπ αλπςψλεη ηε παηδηθή ςπρή σο 

έθθξαζε ειεπζεξίαο. Αηαβάδνληαο ην θαλείο ληψζεη πσο πξάγκαηη ζηνρεχεη πξνο 

κηα βαζχηεξε αλαγέλλεζε: «ζνη ληψζαηε ζηε κεηαξξχζκηζε ηνπ αλαγλσζηη-

θνχ ην πξψην απαξαίηεην βήκα πξνο πιαηχηεξε θαη βαζχηεξε αλαγέλλεζε» 

…απφ ηελ απάληεζε ηνπ Μ. Σξηαληαθπιιίδε (ΠΡΕΝ ΚΏΟΤΝ) ζηελ Έθζεζε 

ηεο «Βπηηξνπείαο» (Αεκαξάο, 2007: 131). 
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ABSTRACT 

Studies addressing the issue of bullying during the preschool period are 

still extremely rare. The main aim of the present study was to study the emer-

gence of bullying in preschool children as a social and contextual phenomenon. 

In the present study, 167 preschool children (ages 4-6) and their classroom 

teachers have participated. Data were collected using a multi-method approach. 

Both qualitative and quantitative methods were implemented. The results have 

shown that bullying in preschool children is a social phenomenon where the 

whole group of peers in the class is involved. Victimization processes are more 

closely related to contextual factors such as group dynamics rather than intra-

personal factors such as empathy, theory of mind and hostile attributions. 

Bullying is defined as an aggressive act which is carried out repeatedly and 

is characterized by an imbalance of power. The two latter criteria serve to dis-

tinguish bullying as a subset of the broader concept of aggression as a more sub-

tle form of behaviour (Smith, Cowie, Olaffson and Liefooghe, 2002). Studies 

addressing the issue of bullying during the preschool years are still extremely 

rare, especially as compared to the growing literature in this domain regarding 

older school children. Nevertheless, there is evidence that bullying episodes oc-

cur even in those early years (Perren, Stadelmann and von Klitzing, 2009). 

An account for the limited number of studies available in preschool educa-

tion relates to the methodological constrains underpinning the investigation of 

bullying at this particular early developmental phase (Vlachou, Botsoglou, An-

dreou, and Didaskalou, 2011). The findings emanating from the limited number 

of studies available indicate that preschoolers can be the perpetrators and vic-

tims of both direct and indirect peer aggression and that children of this age are 

capable of displaying different forms of bullying such as verbal, physical and 

relational (social exclusion) (Alsaker and Gutzwiller-Helfenfinger 2010; Malti, 

Perren and Buchmann, 2010; Vlachou, 2011) as well as adapt peripheral roles 

and involve in group bullying (Vlachou, Botsoglou, Andreou, 2013a). 

mailto:maravlachou@gmail.com
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Victimization takes place within a group context. Despite descriptions of 

bullying as a group phenomenon, much of the research has focused on the char-

acteristics of and the interactions between individual bullies and victims (Salmi-

valli, and Peets, 2008). In relation to this, little is known about playful interac-

tions among peers and bullying incidence in the preschool context. With regard 

to peers, prior research has identified, apart from central participant roles, five 

peripheral roles: the assistant, the reinforcer, the defender, and the observers 

(Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman and Kaukiainen, 1996). Previous 

studies based on peer nominations and teacher reports showed that preschool 

children often nominate peers for the roles of aggressor, victim, and defender, 

they do not so often nominate peers for the more peripheral roles of assistant, 

reinforcer, or observer in aggression (Monks, Smith and Swettenham, 2005). Up 

to now, there is limited data examining the peripheral roles in preschool children 

through naturalistic observations. 

BULLYING INTO THE CLASSROOM AND ON THE PLAYGROUND 
 

In a recent study examining the physical environment of the preschool 

classroom, it was shown that locations within the classroom must receive con-

sideration in designing intervention strategies for the reduction or elimination of 

particular aggressive acts of preschool children (Vlachou, Andreou, Botsoglou, 

2014). Craig, Pepler and Atlas (2000) found that aggressive behaviors occurred 

nearly twice as frequently on the playground as in the classroom. Although, re-

searchers lay emphasis on the scarcity of data concerning the relation between 

the physical environment and aggressive behaviours, limited research has been 

conducted in this area (Coyne, Archer and Eslea, 2006). 

SOCIO-COGNITIVE FACTORS 
 

Apart from environmental factors, intra-personal factors, such as socio-

cognitive skills, may influence bullying interactions. Social development in 

children includes the management of several competences that allow people to 

create and maintain satisfying relationships in their own social context. This re-

lates to the understanding of social rules, to communicate efficiently, to com-

prehend people‘s intentions, states of mind, and emotions in order to respond 

adequately. Theory of mind: Theory of mind refers to the ability to attribute 

mental states to oneself and others and to understand that others have beliefs, 

desires, and intentions that are different from one's own. As such it is one of the 

most critical sociocognitive skills for social interaction. Capage and Watson 

(2001) reported that aggressive behaviors were negatively associated with theo-

ry of mind skills in three-to six-year-old children. Empathy: Researchers have 

indicated a growing link between pre-school children‘s understanding of emo-

tions and verbal and physical aggression. Deficits in emotion knowledge have 

been linked with behavior problems in preschoolers. Investigators also indicate 
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that children who can effectively and accurately interpret and recognize emo-

tions are more successful at avoiding particular forms of peer-related aggression 

(Gini, 2006). Very recently it was found that the Prosocial roles of defender, 

consoler and mediator are positively correlated with emotion understanding in 

pre-school children. However, the hostile roles of bully, reinforcer and assistant 

were not significantly correlated with emotion understanding. Preschool chil-

dren who were attributed either the victim or the outsider roles were less able to 

understand emotions than other children (Belacchi and Farina, 2010). Social in-

formation processing: The social information processing model of children‘s so-

cial behaviour has been used to describe a number of processes that are involved 

in children‘s interactions and to explain how aggressive children may exhibit 

deficits in this processing steps. A reformulation of this model by Crick and 

Dodge (1994) includes six steps: 1. encoding of cues, 2. interpretation of cues, 3. 

clarification of goals, 4. response access of construction, 5. response decision, 

and 6. behavioural enactment. Limited work has been done examining social in-

formation processing in preschool children and its relation to aggressive behav-

iour. The limited work that has been conducted with preschool children has pro-

vided some evidence that social information processing can be assessed in this 

age group and that the findings from school-age children also apply in pre-

schoolers. Specifically, preschool children who display hostile intent attribu-

tions, generate higher levels of aggressive responses, and evaluate aggressive 

responses positively tend to show higher rates of aggression. 

PRESCHOOL CHILDREN‟S PERCEPTION OF “BULLY-

ING/VICTIMIZATION” 

Victimisation refers generally to being the recipient of aggressive acts. 

Children aged 4 years appear to understand the term ‗‗victim‘‘. However, they 

have a different understanding of the term ‗‗bullying‘‘ from older children, de-

fining it as being aggression in general rather than as being a repeated act by a 

more powerful aggressor(Smith et al., 2002). Younger children do not pay so 

much attention to the limiting characteristics of repetition, imbalance of power 

and intention as do older children. According to the researches conducted by 

Monks and Smith (2006) and a more recent research of Alsaker and Nagele 

(2008) preschool children would be able to identify the following forms of bul-

lying behaviour: physical, verbal bullying, social exclusion and rumor spread-

ing, on condition that developmentally appropriate methods are implemented. 

MEASURING BULLYING IN PRESCHOOL CHILDREN 

The most common methods for measuring bully/victim problems or related 

concepts are relevant anonymous questionnaires, and more specifically: 1. self-

reports, 2. peer nominations, and 3. teacher reports. Researchers have proposed 

an alternative method of collecting data in early childhood studies. Structured 

interviews using visualized materials (cartoons, photographs) and age-
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appropriate questions replace traditional completion of questionnaires (Monks 

and Smith, 2006). 

Naturalistic observation consists a suitable method for data collection with 

preschool populations. Direct observations of playground behaviors tend also to 

be more objective than peer, teacher, or parent reports (Leff and Lakin, 2005). 

Although observations are valuable research means, there is little observational 

data to support either conceptual distinctions between relational and physical 

aggression or the reported links of these forms of aggression to gender (Ostrov 

and Keating, 2004). 

RESEARCH QUESTIONS: 

The main scope of the present study is to investigate bullying episodes and 

victimization processes in preschool children, in order to identify intra-personal 

and environmental factors that would suggest effective prevention program-

ming. Therefore, we formulated the following research questions:  

 What are the prevalence rates of bullying (verbal, physical, social) in pre-

school children according to peer nominations, self and teacher reports and 

naturalistic observations? 

 Are those sources of information positively correlated? 

 What is the percentage of occurrence observed in relation to parameters 

about bullying episodes ? 

 What is the interaction between those parameters? 

 Are there group differences between participant roles and the three socio-

cognitive factors?  

METHOD 

PARTICIPANTS 
 

Participants were eight class teachers and 167 children (88 girls and 79 

boys) recruited from eight preschools classes in Greece. Schools were randomly 

selected and were located at middle income urban areas. Of the 167 participants, 

115 children were 5 to 6 years old and 52 were 4 to 5 years. All participants had 

already attended school for at least two years. Children officially diagnosed with 

learning difficulties and/or disabilities did not participate in the present research. 

PROCEDURE 

The study was conducted during the second semester of the school year. 

Parents‘ consent was obtained for each participant. The researchers took part 

and shared classroom activities for a week, before the empirical research had 

taken place, in order to get acquainted with the participants and the context. 

Children were informed that they were going to listen to some stories and re-

spond to relevant questions. The researchers reassured the children that their 
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participation was voluntary and anonymous. They were also told that they could 

quit anytime they desired and that the whole procedure was about discussing on 

topics concerning friendship relations. The investigators informed children that 

all responses were confidential. Also, interview sessions were carried out in a 

separate, quiet room adjacent to children‘s classroom and the whole procedure 

was held in a friendly and pedagogical climate. Teachers were interviewed dur-

ing a pre negotiated time off their duty. 

DATA COLLECTION TOOLS – BULLYING/VICTIMIZATION 

PEER, SELF AND TEACHER REPORTS (QUANTITATIVE 

MEASURES) 

The procedure followed in order to collect data through peer nominations, 

self and teacher reports was identical to the one used by Monks, Ruiz and Val 

(2002). For the interview the researchers used four pictures with gender neutral 

stick figures to illustrate the roles of aggressor and victim in different situations 

(physical, verbal, social exclusion, and rumor spreading). For peer nominations 

the scores for aggressor, victim, and bully-victim were summed across classmates 

and standardized across each class. If the bullying score was greater than the vic-

timization score for at least 0,1 SD then the role of the bully was attributed. In the 

reverse case, the role of the victim was attributed. If the difference between their 

first and second highest scores was less than 0.1 SD, they were assigned to a dual 

role. If the child did not score above the mean on any role, then he or she was not 

assigned a role. For self-nominations, children were assigned to the role for which 

they self-nominated. If they self-nominated for more than one role they were as-

signed to a dual role. For teacher nominations, children were assigned to the role 

for which their teacher nominated them. If they were nominated by their teacher 

for more than one role, they were assigned to a dual role.  

NATURALISTIC OBSERVATIONS (QUALITATIVE MEASURES) 

A series of naturalistic observations were carried out by a single observer 

in order to record bullying episodes. Participants were observed during regularly 

scheduled free play periods into the classroom, and outdoors on the playground. 

The observer did not generally interact with the children or with teachers. Each 

participant (focal child) was observed for a total period of forty minutes, 20 

minutes into the classroom and 20 minutes on the playground. Those 40 minutes 

of observations were divided into 4 periods of 10-minute observations. There-

fore, each child was observed at 4 different times interacting with his/her peers 

over the course of a week. The researchers used an observational form that con-

tained the list of categories as follows: central participant roles (victim, bully, 

bully-victim), forms of bullying (verbal, physical, relational, rumour spreading), 

forms of play (group, joint, solitary play), group bullying, peripheral roles, the 

reaction of the victim, the bully and the teacher, active adult supervision and lo-

cation of the episode. For each bullying episode corresponding categories on the 
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observational checklist were checked. We defined an episode as an incidence 

(occurrence) during which a victimization interaction took place. Coding for all 

variables except from participants‘ reactions was made a priori. Based on field 

notes, data concerning the reactions of victims, bullies and teachers were coded 

and classified into sub-categories. 

SCORING FOR OBSERVATIONS 

1. As far as participant roles are concerned, children were scored as perpe-

trators if they initiated an unprovoked aggressive act towards their peers. The 

bully was clearly the leader in the episode. The victim was the recipient of the 

act initiated by a more dominant individual. Also, children were scored as bully-

victims when they were observed to display dual role behaviours.  

2. The forms of bullying recorded were: physical bullying (i.e. hitting, 

pushing, pulling, punching, or forcibly taking objects), verbal bullying (i.e. an-

tagonistic teasing, mean names, verbal threats of harm, or insult not expressed at 

friendship status; i.e. ‗Shut up!‘, ‗Chicken!‘ etc), and relational bullying  (ex-

cluding from playgroup, spreading rumors, withdrawing friendship, maliciously 

telling lies, ignoring a peer; e.g., ‗You can‘t play with us but she can,‘ ‗You 

can‘t come to my party,‘ or deliberately turning away and ignoring a peer‘s re-

quest to join in play). Social exclusion involved the rejection of an individual 

from a group. It was only considered to be bullying when the exclusion was re-

lated to the child, not the nature of the activity from which they were excluded. 

Therefore, it would be not considered social exclusion if a child asked to sit with 

some other children and was told he could not because there are not enough 

seats (Ostrov & Keating, 2004).  

CRITERIA FOR IDENTIFYING BULLYING EPISODES  

The criteria involved for defining bullying were: a) intended and unpro-

voked aggressive acts, b) carried out repeatedly, and c) characterized by an im-

balance of power (Farrington, 2003). During observations and in order to distin-

guish aggressive from bullying acts we followed the above criteria.  

Negative intent is difficult to quantify because we cannot see what is one is 

thinking. However, negative intent may be exhibited through facial expressions 

or verbalisations of intent. Therefore, in the present study participant roles were 

attributed when negative, unprovoked acts (the perpetrator displayed proactive 

aggression) were directed towards a weaker peer.  

For our data analyses, only those cases where participants were observed to 

assume more than once the role of the bully and/or the victim for the same form 

of bullying were included. Therefore, the criterion of repetition ―more than once 

a week‖ was fulfilled. Also, we have selected only those negative interactions 

where an imbalance of social power or physical strength was observed among 

participants.  
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Counts were made each time a behaviour occurred, i.e. one insult added 

one episode, two insults added two episodes and so on. One episode was marked 

even when the behaviours were part of the same encounter. If a child maintained 

a continuous aggressive act i.e. a pinch for an extended period of time, only one 

episode of physical bullying was made. Similarly, the continuous statement, 

‗We don‘t like you, so you can‘t play with us‘ would be coded as one act of rela-

tional bullying rather than two, given the immediate temporal association and 

interdependency between the two phrases. If separated in time, two episodes 

were counted. When an act was not intended i.e. a ball that sailed out of control 

and hit another child, it was not an event that scored as an aggressive act (Ostrov 

& Keating, 2004).  

DATA COLLECTION TOOLS - SOCIO-COGNITIVE FACTORS 

For the assessment of the socio-cognitive correlates, structured tasks were 

adapted into Greek and tested for their reliability. More specifically: For the 

theory of mind skills (Cronbach‘s Alpha=.77), 4 tasks were adapted from those 

used in previous studies. Those tasks were examining the ability for perspective 

taking, and the false believes for content, location and appearance reality 

(Wellman and Liu, 2004).  

For the assessment of emotion understanding we used developmentally ap-

propriate means to elicit common emotions such as happiness, sadness, fear and 

anger (Cronbach‘s Alpha=.71). After a warm-up session, participants were told 

4 stories using puppets and in the end of each story-telling they were asked to 

identify the emotion they thought that the hero would feel. The stories were 

common to children such as feeling happy for winning a contest, or sad for loos-

ing a favourite pet. After mentioning the emotion, the participants were invited 

to point to the corresponding picture depicting the emotion mentioned (Werner, 

Cassidy and Juliano, 2006).  

Hostile attribution bias and hostile strategies were assessed using short and 

familiar stories for children. Using the methodology of Crick, Grotpeter and 

Bigbee (2002) participants were told 4 stories about physical aggression and 4 

stories about relational aggression (Cronbach‘s Alpha=.85). Relevant vignettes 

were also shown for each story. In the end, children were invited to say whether 

the heroes intended to do harm or not. Also, they were invited to say how they 

would react in similar situations.  

For the skills of Theory of mind and Empathy the participant could receive 

up to 16 credits in total whereas for the tasks measuring Hostile Attribution Bias 

1-point credit was awarded for each response containing an aggressive attribu-

tion or reaction.  
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RESULTS 

          In order to answer our research questions the following analyses 

were conducted: 

 For the prevalence rates of bullying frequencies were calculated. 

 Cohen‘s Kappa was calculated in order to investigate agreement between 

sources of information. 

 Bullying episodes were analysed using percentages of occurrence accord-

ing to observer‘s codes. 

 In order to examine interactions between variables of bullying episodes, as 

denoted during observations, x2 test was computed. 

 Possible group differences between participant roles and Theory of Mind, 

Empathy and Hostile Attribution Bias were investigated using a series of 1-

way ANOVA‘s. 

PREVALENCE RATES OF BULLYING IN PRESCHOOL CHILDREN 

ACCORDING TO THE SOURCE OF INFORMATION 
 

       According to the frequencies presented in Table 1, the percentages of 

children involved in participant roles shows great variability depending on the 

source of information. 

Table 1: Prevalence rates of bullying 

 Verbal bully-

ing 

  N           % 

Physical bully-

ing 

      N           % 

Social exclu-

sion 

    N           % 

Rumor spread-

ing 

    N            %  

 

Peer nominations 

    

 

  

Victims 38             22.8% 46              27.5% 41             24.6% 14               8.4% 

Bullies 46             27.5% 34              20.4% 45             26.9% 40               24% 

Bully/victims 0                0% 0                 0% 0                0% 0                 0% 

Total central roles 84              50.3% 80               47.9% 86               51.5% 54               32.4% 

Children not-

involved in central 

roles 

83             49.7% 87              52.1% 81             48.5% 113            67.7% 

Self-reports     

Victims 65             39.2% 76              45.8% 72              43.4% 22              13.3% 

Bullies 2               1.2% 5                3% 3                1.8% 2                 1.2% 

Bully/victims 2               1.2% 7                4.2% 4                2.4% 1                 .6% 
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Total central roles 69              41.6% 88               53% 79               47.6% 25               15.1% 

Children not-

involved in central 

roles 

97             58.4% 78              47% 87              52.4% 141             84.9% 

Teacher reports     

Victims 22             13.2% 22              13.2% 29              17.4% 3                  2% 

Bullies 30             18.2% 27              16.2% 36              21.6% 3                  2% 

Bully/victims 0                0% 0                 0% 1                0% 0                  0% 

Total central roles 52              31.4% 49               29.4% 66               39% 6                   4% 

Children not-

involved in central 

roles 

115            68.9% 118            70.7% 101            60.5% 161              96%              

Observations     

Victims 6             3.6% 31                 18.6%   18              10.7% 1                  .6% 

Bullies 11            6.6% 31                 18.6%   24              14.4% 1                  .6% 

Bully/victims 4              2.4%  9                    5.4%    5                3% 0                   0% 

Total central roles 21              12.6% 71                42.6%   47               28.2% 2                   1.2 

Children not-

involved in central 

roles 

146            87.4% 96               57.5% 120             71.9% 165              98.8% 

 

           

         According to the above Table, prevalence rates for social and physi-

cal bullying vary grossly from 28-29% to 51-53%, verbal bullying varies from 

12 to 50%, whereas rumor spreading varies from 1,2% to 32,4%. Our results 

show lower frequency rates for all forms of bullying when the informer is an 

adult rather than a preschool child. According to self-reports rates, the role of 

the bully is low (Mean=1,8%) compared to that of the victim which is high 

(Mean=35,4%).  

 

 

 

 

 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
374 

AGREEMENT BETWEEN SOURCES OF INFORMATION 

          Agreement between peer, self-, teacher nominations and observations 

(Cohen's kappa) for individual children is shown for each role in Table 2. Co-

hen‘s Kappa was calculated by comparing whether a child was stated or ob-

served to manifest the same role in relation to the four forms of bullying based 

on peer, teacher, self-reports and on observations. 

 

Table 2: Agreement between sources of information 
 
 

 Peer 

and self 

Peer and 

teachers 

Peer and ob-

servations 

Self and  

teachers 

Self and ob-

servations 

Teachers and 

observations 

Verbal bul-

lying 

K=,041 

Sig.=,41 

K= ,534 

Sig.=,000*** 

K=,050 

Sig.=,28 

K=,057 

Sig.=,26 

K=,134 

Sig.=,006** 

K=,109 

Sig.=,05 

Physical 

bullying 

K=,048 

Sig.=,39 

K=,638 

Sig.=,000*** 

K=,117 

Sig.=,033* 

K=,051 

Sig.=,28 

K=,128 

Sig.=,006** 

K=,218 

Sig.=,000*** 

Social ex-

clusion  

K=,090 

Sig.=,08 

K=,584 

Sig.=,000*** 

K=,169 

Sig.=,002** 

K=,122 

Sig.=,013* 

K=,219 

Sig.=,000*** 

K=,248 

Sig.=,000*** 

Rumor 

spreading 

K=,021 

Sig.=,63 

K=,588 

Sig.=,000*** 

K=,001 

Sig.=,97 

K=,030 

Sig.=,52 

K=-,017 

Sig.=,57 

K=-,017 

Sig.=,53 

 

Results show that agreement between informants is in most cases non-

significant and when Kappa measures are significant the agreement vary from 

fair to moderate. As it is shown on Table 2, the agreement between peer nomina-

tions and teacher reports is significant but moderate. 

 

ANALYSES OF BULLYING EPISODES‟ BACKGROUND 

At a second phase, data collected through field note-taking were elaborat-

ed. Table 3 illustrates the frequencies for aspects related to social features and 

physical environment as recorded. 
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Table 3: Categories for bullying episodes 

   Observer 

Category  N % 

Play Group play 64 40.5% 

 Joint activities 92 58.2% 

 Solitary 2 1.3% 

Group bullying Yes 43 27.2% 

 No 115 72.8% 

Peripheral roles Observer 63 40.1% 

 Assistant 28 17.8% 

 Reinforcer 14 8.9% 

 Defender 14 8.9% 

 No children present 38 24.2% 

Victim reactions Does nothing 84 53.5% 

 Speaks to teacher 48 30.6% 

 Reacts prosocially 18 11.5% 

 Reacts aggressively 7 4.5% 

Bully reactions Does nothing 63 40.1% 

 Speaks to teacher 1 .6% 

 Reacts prosocially 10 6.4% 

 Reacts aggressively 83 52.9% 

Teacher reactions Does nothing 13 8.2% 

 Speaks to bully and/or consoles victim 26 16.5% 

 Actively engages to resolve conflict 42 26.6% 

 Physically 77 48.7% 

 not present   

Active adult Yes 60 38% 

supervision No 98 62% 

Location Classroom 34 21.5% 

 non-specified   

 Classroom specified 51 32.3% 

 Playground 44 27.8% 
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 non-specified   

 Playground specified 29 18.4% 

 

INTERACTION BETWEEN ASPECTS RELATED TO BULLYING EPI-

SODES 
 

In order to examine the interaction between categories of episodes record-

ed, cross-tabulations using x2 test of independence were computed. For our sta-

tistical analyses in relation to central participant roles, data from observations 

were used whereas data from nominations and reports were not used at all.  

First, our x2 analyses show that peripheral roles are related to the reactions 

of both victims (x2 = 44.34, p<.000**) and bullies (x2 = 41.56, p<.000**). We 

adjusted p values for multiple comparisons using the Bonferonni method in or-

der to find out on which terms this relationship is significant. Thus, we found 

that when observers or assistants were present then the bully tended to augment 

aggressiveness whereas when the defender of the victim intervened then the bul-

ly tended to quit. Lastly, when reinforcers were present then the victim tended to 

react in a social manner. Also, active adult supervision is related to the reactions 

of both the bully (x2 = 10.32, p<.016*) and the victim (x2= 10.51, p<.015*).  

Using multiple comparisons we found that when an aggressive act ended, 

victims tended to seek help from the supervisor and bullies tended to stop it im-

mediately. In contrast, when a supervisor was not actively supervising the vic-

tim‘s reaction was passive while the bully tended to insist on behaving aggres-

sively. In relation to active adult supervision, we were interested to examine its 

interaction with indoor/outdoor space. Analyses revealed that these are two re-

lated variables (x2 = 16.509, p<.001**
1
). Multiple comparisons showed that 

when bullying episodes occurred into the classroom supervision was more fre-

quently active whereas on the playground supervision was less active.  

In order to get a more detailed insight into the teacher‘s role, we computed 

the interaction between teacher‘s reactions and space (x2 = 24.25, p<.004*). 

Bonferonni method revealed that teachers tend to do nothing when a bullying 

episode occurs in the non-specified locations on the playground, and this differ-

ence is greater compared to the specified places into the classroom.  

Significant interaction was also revealed between playful activities and the 

physical environment (x2 = 56.65, p<.000**). Post-hoc analyses indicated that 

during joint activities bullying acts are more probable to occur in non-specified 

spaces into the classroom (and its close surroundings i.e. toilets, corridors), 

whereas during group activities in the specified areas of both the classroom and 

the playground. Finally, x2 analyses indicated a significant interaction between 

peripheral roles and specified/non-specified locations (x2 = 41.45, p<.000**). 
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Multiple comparisons showed that bullying episodes occurred more frequently 

in interior non-specified places (classroom/corridors/toilets) when peers were 

not present.  

SOCIO-COGNITIVE FACTORS 

In order to examine possible differences between participant roles and so-

cio-cognitive abilities, One-way ANOVAs were administrated. Independent fac-

tor was verbal, physical and social bullying and dependent factors were the so-

cio-cognitive abilities of empathy, theory of mind, hostile attributions and hos-

tile strategies (Table 4). Rumour spreading rates were not computed due to ex-

tremely low frequencies (1,2%).  

 

Table 4: participant roles x bullying 

 Theo-

ry of 

mind 

Empa-

thy  

Hostile at-

tributions-

physical 

aggression 

Hostile at-

tributions- 

relational 

aggression  

Hostile 

strate-

gies- 

physical 

aggres-

sion 

Hostile 

strate-

gies- rela-

tional ag-

gression  

Verbal 

bully-

ing 

F=,57  

Sig.=,6

3 

F=2,65 

Sig.=,05

1* 

F=1,07 

Sig.=1,34 

F=1,32 

Sig.=,26 

F=1,14 

Sig.=,33 

F=,32  

Sig.=,82 

Physi-

cal 

bully-

ing 

F=,32  

Sig.=,8

0 

F=1,51 

Sig.=,21 

F=1,71 

Sig.=,16 

F=,67  

Sig.=,57 

F=6,12 

Sig.=,001

** 

F=6,01 

Sig.=,001

** 

Social 

bully-

ing 

F=,25  

Sig.=,8

5 

F=1,67 

Sig.=,17 

F=2,37  

Sig.=,07 

F=2,85 

Sig.=,04* 

F=3,1  

Sig.=,02* 

F=1,72  

Sig.=,16 

*p≤0.05, **p≤.01 

 

One-way ANOVAs showed no significant differences between participant 

roles and theory of mind skills.  

Analyses showed significant differences between participant roles and em-

pathy for verbal bullying but not for physical bullying nor for social exclusion. 

Post-hoc Scheffe test analyses revealed that children assuming no central role 
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had higher empathy scores compared to the role of bully (Mean Dif.=1,69, Std. 

Error=,60, sig.=,052*).  

Significant differences were found between participant roles and hostile 

strategies only for physical but not for verbal or social bullying. Post-hoc 

Scheffe test analyses showed that the children assuming the role of bully had 

higher hostile strategies compared to the victims (for Relational aggression: 

Mean Dif.=,106, Std. Error=,31, sig.=,009**, for Physical aggression: Mean 

Dif.=1,44, Std. Error=,41, sig.=,008**) and the children without a central role 

(for Relational aggression: Mean Dif.=,908, Std. Error=,25, sig.=,006**, for 

Physical aggression: Mean Dif.=1,34, Std. Error=,33, sig.=,002**).  

In relation to social bullying, significant differences were found between 

participant roles and hostile attributions concerning relational aggression and be-

tween participant roles and hostile strategies concerning physical aggression. 

Post-hoc Scheffe test analyses showed that the children assuming no central role 

attributed more hostile relational intent to the actions of the other as compared to 

the victims (Hostile Attributions for Relational aggression: Mean Dif.=1,02, Std. 

Error=,35, sig.=,053*). Also, our post-hoc analyses revealed that the perpetra-

tors reported more hostile strategies for an act containing physical involvement 

than the children without a central role (Hostile Strategies for Physical aggres-

sion: Mean Dif.=1,13, Std. Error=,37, sig.=,031*). 

DISCUSSION 

PEER NOMINATIONS 

According to the results based on peer nominations the role of the perpetra-

tor was more frequently represented compared to the other informants in all four 

forms of bullying, whereas the role of the bully-victim was not represented at 

all. This finding is consistent with the results of a study conducted with 120 pre-

school children where it was demonstrated that children were not able to desig-

nate children who were victimized when asked directly (Alsaker, 1993). Finally, 

data collected through peer nominations show that children involve in rumour 

spreading episodes at a percentage of 32.4%, whereas according to teacher re-

ports and observations this percentage is dramatically lower. Such a discrepancy 

may imply cognitive or linguistic constraints of pre-school children in their abil-

ity to distinguish rumour spreading from deception or lying. Or, it might as well 

be that as rumour spreading is an indirect form of aggression, and therefore sub-

tle, its accurate measurement poses methodological constraints. 

SELF REPORTS 

In line with our results, earlier studies (Alsaker and Nagele, 2008) have 

demonstrated that self-report techniques are not really appropriate in assessing 

victimization in kindergarten. Young children typically see themselves as having 
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been victimized (around 70 to 75%), while they are rather reticent to tell about 

their role in bullying others. 

TEACHER REPORTS 

Regarding teacher reports, it has been attested that this is a more reliable 

method than peer and self-reports when conducting studies with preschool chil-

dren. It has been argued that preschool children are more impulsive and less in-

hibited than school age children, and therefore engage in victimization proce-

dures even when adult supervisors are present (Coie, Dodge, and Kupersmidt, 

1990). Preschool teachers are reliable when reporting the victims of bullying ep-

isodes but seem to be reluctant when asked to identify the aggressors of the epi-

sodes (Alsaker, 2003). Therefore, Alsaker and Nagele (2008) suggested that pri-

or to data collection, teachers should be offered a workshop during which they 

receive information about bullying. According to the above researchers, such a 

procedure adds to the validity and reliability of measurements. In the present re-

search participant teachers had not received this kind of training. 

OBSERVATIONS – BULLYING EPISODES 

Our findings from observations indicate that victimization interactions 

emerge during the preschool years and that participant roles, both central and 

peripheral, become distinct. In line with previous studies, we found that physical 

bullying was more frequently observed in preschool children compared to verbal 

or relational bullying. According to Bjorkqvist, Osterman and Lagerspetz 

(1994), relational and indirect forms of aggression are more sophisticated types 

of behaviour and therefore are less frequent in preschool children.  

Bullying episodes were more frequent when children were involved in joint 

compared to group or solitary play activities. It seems that in the preschool, vic-

timization interactions manifests primarily during dyadic activities where it 

would be easier for the perpetrator to manipulate a target child.  

According to our results, preschool children were capable of organizing 

group bullying acts. Almost one out of three of the episodes recorded were at-

tacks directed to a victim by a whole group of peers. Our results imply that bul-

lying might be a social phenomenon even in the early years. This is extremely 

important since research data investigating the occurrence of group bullying in 

this young age group is extremely scarce. Past studies based on peer nomina-

tions or teacher reports implied that peripheral roles in preschool children might 

not be as salient. The results of our observational data show that children under-

take peripheral roles.      

Our observations showed that preschool peers were present in almost eight 

out of ten bullying episodes. Of those children present, the majority watched 

passively the event, a considerable percentage supported the bully and a small 

percentage defended the victim. A possible explanation for this comes form our 
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finding that the perpetrators‘ behaviour tended to be influenced by the reactions 

of children standing by. When observers or assistants were present during the 

episode this seemed to work as reinforcement for the aggressive reactions of the 

bully. According to Twemlow, Fonagy and Sacco (2010), the role of the observ-

er entails active involvement and for this reason it should not be considered as 

neutral. Children who simply watch bullying will often contend that they ―aren't 

doing anything‖. In their observations, O‘Connell, Pepler and Craig (1999) 

found that peers reinforced bullying 54% of the time by passively attending to 

the episode and not helping the victim. Besides, and according to our results, 

preschool victims reacted mainly in a passive and submissive way. This is in 

line with previous research which found that submissiveness is the hallmark of 

victimization (Perren and Alsaker, 2006).  

Also, in our study, when preschool teachers were physically present they 

intervened to help the victim at a higher rate compared to prior research data 

conducted with school teachers (Salmivalli and Voeten, 2004). A possible ex-

planation for this finding is that preschool children are more dependent and rely 

more often on adult attendance than school children. Therefore, teachers work-

ing with young populations tend to be more considerate and observant than 

school teachers. In relation to this, Jimerson, Swearer and Espelage (2010) argue 

that the social context in the school constitutes a substantial factor when examin-

ing bullying behaviour. Teachers‘ attitudes and interventions could contribute 

significantly to the decrease of victimization prevalence (Jimerson et al., 2010).  

In line with previous research (Salmivalli and Voeten, 2004), we found that 

bullying episodes occurred more frequently when adult supervision is not active. 

Furthermore, our results showed that when bullying episodes occurred into the 

classroom supervision was more frequently active compared to supervision on 

the playground. Support for the above finding comes from prior data where most 

children, knowing that aggression is prohibited, restrict their aggression toward 

peers to the less supervised locations of the playground, or out of the sight of 

adult supervisors (Pellegrini, 1990). Nevertheless, preschool children were ob-

served to demonstrate bullying behaviour at a relatively high percentage even 

when supervision was active. This may imply that preschool perpetrators act in a 

more impulsive and less prohibited way than their school-age counterparts. 

In our study, teachers tended to act passively when victimization processes 

occurred in the non-specified locations of the playground. A possible explana-

tion is that teachers, in this specific location, might have mistaken bullying epi-

sodes for rough-and tumble play. Support for this comes from a study of Blatch-

ford (1996) where a high percentage of school personnel continued to view re-

cess as a carefree and positive play period for children. It is thus important to in-

clude teacher sensitization and training when designing effective prevention 

programs (Hazler, Miller, Carney, and Green, 2001).  
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As far as the physical environment is concerned the findings from the pre-

sent study indicate that bullying episodes occurred into the specified locations of 

the preschool class more frequently than on the playground both in the non spec-

ified areas and the specified ones. Contrary to the formal school settings, the 

structure of the preschool class might incite children to engage into victimiza-

tion processes. More specifically, the preschool space is particular in that it is 

separated into learning areas where children interact and move with greater 

freedom whereas a typical school class is organised and arranged in a way that 

pupils‘ interactions and mobility are restrained. For this reason, school-age chil-

dren may find it easier to organise bullying attacks during recess on the play-

ground rather than into the classroom. 

SOCIO-COGNITIVE FACTORS AND BULLYING 

In general there were no significant differences between socio-cognitive 

correlates and the forms of bullying examined. It might be that other cognitive 

factors than theory of mind, empathy or hostile attribution bias may explain bul-

lying/victimization involvement in preschool children. For example, some re-

searchers found that bullying episodes are strategic and well-planned acts aim-

ing at the achievement of a specific goal, linking in this way Machiavellian be-

liefs with bully/victim problems at school (Andreou, 2004). Also, the social 

dominance theory should be taken into account (Pellegrini, Roseth, Mliner, 

Bohn, Van Ryzin, Vance, Cheatham and Tarullo (2007). This theory posits that 

bullying in preschool children is used in the service of establishing social domi-

nance and access resources.  

AGREEMENT BETWEEN SOURCES OF INFORMATION  

In general, our results show lower frequency rates for all forms of bullying 

when the informer is an adult rather than a preschool child. In any case, there 

was poor or no agreement between sources of information. This means that dif-

ferent results are obtained using one or another method.  

In relation to peer nominations, self and teacher reports used to measure 

school bullying there are insufficient data concerning their psychometric proper-

ties (Cornell, 2006). Therefore, bullying and victimisation processes cannot be 

reliably measured using the those methods. 

On the other hand, it seems that data collected through observations could 

be a suitable method when investigating bullying in preschool children. Obser-

vations provide researchers with the opportunity to record and note down in de-

tails episodes that describe not only central and peripheral roles but also the so-

cial and physical context of those events (Ostrov and Keating, 2004). Neverthe-

less, the method of observation presents some worth-mentioning drawbacks that 

should be taken into account. First, children‘s behaviour may be affected by the 

presence of researchers however unobtrusive an observational session might be. 

Also, data collection and interpretation are subject to the personal judgment and 
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bias of the researchers. Finally, it is extremely difficult to record in an exclusive 

and exhaustive manner all information observed, i.e. recording verbal bullying 

episodes in noisy settings (Huberman and Miles, 1998). 

Future research should investigate methods of reliable and valid methods of 

measuring social interactions such as bullying and victimisation in order to be 

able to design effective prevention programs (Vlachou, Botsoglou, Andreou, 

2013b). 
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ΐνπβνπζέξα ηεθαλέα - ΦΪθνπ Ώηκηιέα 
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Σν θείκελν εθθηλεί απφ ηελ επηζηεκνληθή παξαδνρή φηη ε παηδηθή ειηθία δελ 

απνηειεί νκνηνγελή, εληαία θαη ακεηάβιεηε θαηεγνξία, αιιά δηαθνξνπνηείηαη α-

λάινγα κε ηελ θνηλσληθή ηάμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη πνξίζκαηα 

απφ έξεπλα – δξάζε ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2012-2013 ζε 

δπν δεκφζηα λεπηαγσγεία ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, κε δηαθνξνπνηεκέλε θνηλσληθή 

ζχλζεζε. Σα πνξίζκαηα ππνζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε φηη νη εκπεηξίεο θαη νη γλψζεηο 

ησλ παηδηψλ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην πνιηηηζκηθφ θεθαιαίν ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

επεξεάδνπλ ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ ηα παηδηά κε ηελ εθπαίδεπζε ήδε απφ ηα 

πξψηα ηνπο βήκαηα ζην ζρνιείν. Ζ κειέηε έρεη σο ζηφρν λα πξνηείλεη έλαλ ηξφπν 

αλάγλσζεο ησλ ηαμηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ, φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζηηο θα-

ζεκεξηλέο αιιειεπηδξάζεηο θαη ζηελ «επίδνζε» ησλ παηδηψλ, θαη θαη‟ επέθηαζε 

λα ζπκβάιεη θξηηηθά ζηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο θαηα-

ζθεπήο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. 

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Σν παξφλ άξζξν απνηειεί ηκήκα κηαο επξχηεξεο έξεπλαο [1] ε νπνία είρε 

δηηηφ ζηφρν: αθελφο λα δηεξεπλήζεη ηηο ηαμηθέο αληζφηεηεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν γίλνληαη αηζζεηέο ζην λεπηαγσγείν, φπνπ δηακνξθψλεηαη ε πξψηε ζρέζε 

ησλ παηδηψλ κε ην ζρνιείν, αθεηέξνπ λα καο επηηξέςεη λα παξέκβνπκε σο εθ-

παηδεπηηθνί ζηελ θαηεχζπλζε ηεο άκβιπλζεο ησλ αληζνηήησλ θαη ζηε δηακφξ-

θσζε κηαο πξψηεο ζεηηθήο ζρέζεο ησλ παηδηψλ κε ην ζρνιηθφ ζεζκφ. Σα ζηνη-

ρεία ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζην άξζξν πξνέθπςαλ απφ έξεπλα – δξάζε (βι. 

ζρεηηθά Altrichter θ.ά., 2001) ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηε ζρνιηθή ρξνληά 

2012-2013 ζε δπν δεκφζηα λεπηαγσγεία ηνπ θέληξνπ ηεο Ώζήλαο, ζε δηαθνξν-

πνηεκέλεο σο πξνο ηελ θνηλσληθή ηνπο ζχλζεζε πεξηνρέο (ζπγθεθξηκέλα, ζε κηα 

κεζναζηηθή θαη ζε κηα ιατθή πεξηνρή). Ώθεηεξία γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθε-

θξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ ε ζπλεξγαζία πνπ είρακε σο λεπηαγσγνί ησλ ζπγθεθξη-

κέλσλ ηάμεσλ κε ηελ παλεπηζηεκηαθφ Νέιιε Ώζθνχλε ζην πιαίζην ελφο καζή-

καηνο κε αληηθείκελν ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε, ην νπνίν ε-

ληάζζεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Βθπαίδεπζεο θαη Ώγσγήο 

ζηελ Πξνζρνιηθή Διηθία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ. Ο ζθνπφο ήηαλ λα ζπι-

ιερζεί εξεπλεηηθφ πιηθφ απφ ηελ εκπεηξία ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο, ην 

νπνίν ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί δηδαθηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Πα-

ξάιιεια, βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ήηαλ ε επηζπκία 

καο λα επεμεξγαζηνχκε ηηο εκπεηξίεο καο σο εθπαηδεπηηθνί ηεο πξνζρνιηθήο εθ-

mailto:stefvouvou@hotmail.com
mailto:aimilia78@yahoo.com
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παίδεπζεο κέζα απφ ην ηδηαίηεξν πξίζκα ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο, 

λα θαηαλνήζνπκε βαζχηεξα ηνπο κεραληζκνχο πνπ εληζρχνπλ ηηο αληζφηεηεο 

ζην πιαίζην ηεο ηάμεο, θαη κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο λα βειηηψζνπκε ηηο ίδηεο 

ηηο εθπαηδεπηηθέο καο πξαθηηθέο.  

ην θείκελν πνπ αθνινπζεί, κέζα απφ ηε ζπλνπηηθή αλάιπζε ραξαθηεξη-

ζηηθψλ παξαδεηγκάησλ, παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επε-

μεξγαζία ηνπ πιηθνχ θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, ηε ζρέζε 

ησλ παηδηψλ κε ηελ ειεχζεξε παηδεία θαη ηελ εμνηθείσζε κε ηελ πξφηππε γιψζ-

ζα θαη ηε ρξήζε ηνπ ιφγνπ. Σα ζηνηρεία απηά αμηνπνηνχληαη ζε έλα δεχηεξν ε-

πίπεδν ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θξηηηθήο ζεψξεζεο ησλ θπξίαξρσλ αλαπαξαζηά-

ζεσλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο σο θαζνιηθήο θαη παγθφζκηαο θνηλσληθήο θαηεγνξί-

αο. Σν πεξηνξηζκέλν δείγκα ηεο έξεπλαο δελ επηηξέπεη ηε γελίθεπζε ησλ πνξη-

ζκάησλ, αιιά επηρεηξεί λα ζπκβάιιεη ζηε ζπδήηεζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνζέγγη-

ζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο σο κεηαβιεηή θνηλσληθήο αλάιπζεο, ππφ ην πξίζκα ηεο 

θνηλσληθήο ηάμεο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε ηειεπηαία επηδξά ζηε ζρέζε 

ησλ παηδηψλ κε ην ζρνιείν.   

Δ ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζηεξίρζεθε ζηνπο παξαθάησ άμν-

λεο: α) ηε ρξήζε ηνπ ιφγνπ απφ ηα παηδηά σο επηθνηλσληαθφ εξγαιείν θαη σο εξ-

γαιείν πξφζβαζεο ζηε γλψζε, β) ηε ζρέζε ησλ παηδηψλ κε ην πεηζαξρηθφ / αμη-

αθφ πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ θαη γ) ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηελ ειεχζεξε κφξθσ-

ζε. Δ αλάιπζε έιαβε ππφςε ηα θνηλσληθά θαη κνξθσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

γνλέσλ, ζπζρεηίδνληαο ηα κε ηηο παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο ζηηο ζρνιηθέο ζπ-

κπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο παξαπέκπνπλ θαηά ηε γλψ-

κε καο ζε δηαθνξεηηθέο  εθδνρέο/εκπεηξίεο  ηεο παηδηθήο ειηθίαο.  

ΘΒΧΡΔΣΕΚΟ ΤΠΟΐΏΘΡΟ 

Δ έξεπλα καο αληιεί ηφζν απφ ηα έξγα ησλ Bourdieu (1998, 2004) θαη 

Bernstein (1961, 1985), ηα νπνία ζπκβάιινπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηε ζπ-

ζηεκαηηθή κειέηε θαη αλάιπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο αληζφηεηαο, φζν θαη απφ ηελ 

θνηλσληνινγία ηεο παηδηθήο ειηθίαο [βι. ελδεηθηηθά Qvortrup (1994, 2003, 

2005), Jenks (1982, 1996) θαη James & Prout (1990)]. Οη παξαπάλσ επηινγέο 

έγηλαλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζπάζεηαο λα κειεηεζεί ην ζέκα ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε ζρέζε ηεο θνηλσληθήο δνκήο κε ηε δξάζε ησλ ππνθεηκέλσλ.  

KΟΕΝΧΝΕΚΔ ΣΏΞΔ ΚΏΕ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΔ ΏΝΕΟΣΔΣΏ 

χκθσλα κε ηνλ Bourdieu, ε ζρνιηθή επηηπρία θαζνξίδεηαη απφ ηελ θνηλσ-

ληθή θαηαγσγή. ΐαζηθφο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο δελ 

είλαη κφλν ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά θπξίσο κηα ζεηξά 

κνξθσηηθψλ πξνλνκίσλ πνπ κεηαβηβάδνληαη ζην πιαίζηφ ηεο. Οη νηθνγέλεηεο κε 

πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ θαηνρή κνξθσηηθνχ θεθα-

ιαίνπ, βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ νπνίνπ είλαη ε γλψζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζρνιη-

θνχ ζεζκνχ, ε επρέξεηα ζηε ρξήζε ηεο επίζεκεο γιψζζαο θαη ε ειεχζεξε κφξ-

θσζε, δειαδή ε εμνηθείσζε κε ηελ ηέρλε θαη ηα πνιηηηζκηθά αγαζά. Δ κεηαβί-
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βαζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ζπληειείηαη κε ζπζηεκαηηθφ αιιά αδηφξαην 

ηξφπν κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη δηακνξθψλεη έλα ζχλνιν ζεηηθψλ 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ηε γλψζε γεληθφηεξα. Σν 

απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε άληζε εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ απφ 

δηαθνξεηηθά θνηλσληθά ζηξψκαηα κε ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία εί-

λαη ηαπηφρξνλα ε θνπιηνχξα ησλ θπξίαξρσλ ζηξσκάησλ. χκθσλα κε ηνλ 

Bourdieu, ν εθπαηδεπηηθφο ζεζκφο απνθξχπηεη ηνλ ηαμηθά πξνζδηνξηζκέλν ρα-

ξαθηήξα ηεο θνπιηνχξαο πνπ κεηαδίδεη θαη ηε λνκηκνπνηεί σο θαζνιηθή. Με 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηαμηθά πξνζδηνξηζκέλε ζρέζε κε ηελ θνπιηνχξα, αμη-

νινγεί ηελ άληζε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηνπο πνιηηηζκηθνχο ηνπ θψδηθεο 

σο αηνκηθφ ράξηζκα θαη εληζρχεη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο 

κέζα απφ ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο αμηνθξαηίαο (βι. Bourdieu, 

1998 & 2004 θαη Bourdieu & Passeron, 1990).   

Σν έξγν ηνπ Bernstein (1985β) ζπλδέεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζηελ εθ-

παίδεπζε κε ηνπο δνκηθά δηαθνξεηηθνχο γισζζηθνχο θψδηθεο πνπ ραξαθηεξί-

δνπλ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη ζπλεπψο κε ηηο ηαμηθά πξνζδηνξηζκέ-

λεο δηαθνξέο ζηε γιψζζα πνπ καζαίλνπλ ηα παηδηά ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξη-

βάιινλ, αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνέιεπζε. Δ ζρνιηθή επηηπρία ζρεηί-

δεηαη κε ηελ επρέξεηα ρξήζεο θαη εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ 

«επεμεξγαζκέλνπ θψδηθα», φπσο ηνλ νλνκάδεη, ηνλ νπνίν κηινχλ ηα πξνλνκηνχ-

ρα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Σα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ απηά ηα ζηξψκαηα, 

γλσξίδνληαο ήδε απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ ηε γιψζζα ηνπ ζρνιεί-

νπ, ειέγρνπλ ζπλνιηθά ηνλ θψδηθα επηθνηλσλίαο θαη κπνξνχλ λα απνθξππην-

γξαθνχλ κε απηφκαην ηξφπν ηηο άξξεηεο απαηηήζεηο ηνπ. Ώληίζεηα, γηα ηα παη-

δηά ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, ηα νπνία είλαη νκηιεηέο ηνπ «πεξηνξηζκέλνπ θψδη-

θα», ην ζρνιείν είλαη έλα μέλν γισζζηθά πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ε επηθνηλσλία 

είλαη δχζθνιε. Δ άγλνηα ηνπ επηθνηλσληαθνχ θψδηθα ηα νδεγεί πνιιέο θνξέο ζε 

αθαηάιιειε γηα ηελ πεξίζηαζε ρξήζε ηνπ ιφγνπ, ε νπνία ελδέρεηαη λα παξεξ-

κελεπζεί απφ ην δάζθαιν σο ερζξηθή ή επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Έηζη, ζηα πξψ-

ηα ρξφληα ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο, ηα ηφζν ζεκαληηθά γηα ηε ζπλέρεηα, ε απφ-

ζηαζε απφ ηε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί έλα κεγάιν κνξθσηηθφ εκπφδην 

(Bernstein, 1961). 

Γηα ηνλ Bernstein, ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο δελ είλαη απιά επηθνηλσλία, 

είλαη ζεκειηψδεο δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο θαη θνηλσληθνχ ειέγρνπ ησλ 

ππνθεηκέλσλ. Οη δπν γιψζζεο, ν πεξηνξηζκέλνο θαη ν επεμεξγαζκέλνο θψδηθαο, 

εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο. πγθεθξηκέλα, ν επεμεξγαζκέλνο 

θψδηθαο ζπλδέεηαη κε έλα αλνηρηφ ζχζηεκα ξφισλ. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη φηη ε νξγάλσζε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη πξνζαλαην-

ιηζκέλε ζην πξφζσπν. Οη ηεξαξρηθέο ζρέζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο νηθνγέλεηαο 

δελ εκθαλίδνληαη σο δεδνκέλεο θαη άξα νη θαλφλεο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο 

δελ επηβάιινληαη, αιιά θαηαθηψληαη απφ ην παηδί σο πξφζσπν κέζα απφ κηα 

δηαδηθαζία πξψηκεο εμαηνκίθεπζεο, ζηελ νπνία ν ιφγνο απνηειεί ην θχξην φρε-
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κα. Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην ελζαξξχλεηαη ζπζηεκαηηθά ε ιεθηηθή θαη ζα-

θήο έθθξαζε ησλ αηνκηθψλ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη πξνζέζεσλ, ε δηαπξαγκά-

ηεπζε, ε επηρεηξεκαηνινγία θαη ε αηηηνιφγεζε. Έηζη, απφ πνιχ λσξίο, ην παηδί 

επαηζζεηνπνηείηαη ζηε γισζζηθή έθθξαζε, θαζίζηαηαη ηθαλφ λα ειέγρεη ηα ζπ-

λαηζζήκαηά ηνπ, θαη άξα ηελ παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά, θαη ζπλεπψο καζαίλεη 

λα εθθξάδεη ιεθηηθά ηελ εζσηεξηθή ηνπ δηάζεζε. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ν ιφγνο 

κεηαηξέπεηαη ζε κέζνδν θνηλσληθνχ ειέγρνπ ε νπνία ξπζκίδεη ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηψλ, δνκεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηελ νξγαλψλεη (Bernstein, 1985 β). 

Ώπφ ηελ άιιε, ζηνλ πεξηνξηζκέλν γισζζηθφ θψδηθα αληηζηνηρεί έλα ζχζηεκα 

νξγάλσζεο ησλ ζρέζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο νηθνγέλεηαο ην νπνίν ν Bernstein 

νλνκάδεη θιεηζηφ ζχζηεκα ξφισλ. Ο θνηλσληθφο έιεγρνο επηηειείηαη κέζα ζε 

κηα δεδνκέλε θαηαλνκή εμνπζίαο ε νπνία βαζίδεηαη ζε ζαθή δηαρσξηζκφ ηνπ 

ξφινπ ησλ κειψλ. ε απηφ ην θιεηζηφ ζχζηεκα, φπνπ ην βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ε 

ηππηθή ηεξαξρηθή ζέζε ηνπ παηδηνχ θαη φρη ε εμαηνκίθεπζε, ππάξρεη κηθξφηεξε 

αλάγθε γισζζηθήο δηεπζέηεζεο ησλ αηνκηθψλ πξνζέζεσλ θαη θηλήηξσλ. Βπν-

κέλσο, δελ παξαηεξείηαη ζπζηεκαηηθή ελζάξξπλζε ηεο έθθξαζεο αηνκηθψλ 

θξίζεσλ θαη δηαζέζεσλ, νχηε επεμεξγαζία ησλ αηνκηθψλ δηάθνξσλ. Ώπηφ δε 

ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη επαηζζεζία απέλαληη ζηηο αηνκηθέο δηάθνξεο, αιιά φηη 

νη ηειεπηαίεο δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ιεθηηθήο έθθξαζεο θαη επεμεξγαζίαο. 

ην πιαίζην απηφ, ε ιεθηηθή έθθξαζε ησλ πξνζσπηθψλ ζθέςεσλ, επηζπκηψλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ είλαη πεξηνξηζκέλε (Φξαγθνπδάθε, 1985).   

Δ δηεζλήο επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ αληιεί απφ ην έξγν ησλ Bernstein θαη 

Bourdieu είλαη πνιχ κεγάιε. Πιήζνο εξεπλψλ εμεηάδνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο σο πξνο ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην θνηλσληθνπνίεζεο, ηηο 

νηθνγελεηαθέο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο, ή ηελ επίδξαζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ θεθαιαίνπ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζρέζεο κε ην ζρνιείν 

(ελδεηθηηθά, γηα ηελ πην πξφζθαηε πεξίνδν, βι. Lareau, 2000 & 2003· Reay, 

1998· Crozier, 2000· Ball and Vincent, 2001). Δ δηεξεχλεζε ηεο ηαμηθήο δηαθν-

ξνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ εζηηάδεη ζην ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

αθνξά φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν (φπνπ δίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε) κέρξη θαη ηηο επηινγέο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε  (Reay 

θ.ά., 2001). Χζηφζν, πνιχ κηθξφηεξε είλαη ε εξεπλεηηθή παξαγσγή πνπ αθνξά 

ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε (Plaisance, 1986· Vincent & Ball, 2007). ηελ Βι-

ιάδα ην πεδίν εμαθνινπζεί λα παξακέλεη πεξηνξηζκέλν. Οη θνηλσληνινγηθέο έ-

ξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ ηαμηθή δηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ αλαθέ-

ξνληαη θπξίσο ζηελ πξφζβαζε ζην παλεπηζηήκην (Κπξίδεο, 1997· ηάλνπ, 2006· 

Θάλνο, 2010) ή ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ (Παπαζενθίινπ & ΐνζληάδνπ, 

1998) θαη βαζίδνληαη ζε πνζνηηθέο κεζφδνπο. Πνιχ κηθξφο είλαη ν αξηζκφο ησλ 

εξεπλψλ πνπ εζηηάδνπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ησλ γνλέσλ θαη ηε ζρέζε 

ηνπο κε ηελ εθπαίδεπζε (Μπισλάο θ.ά., 1999· Μάλεζεο,  2010· Κακαξηαλφο, 

2002), ελψ ζε φ,ηη αθνξά ην λεπηαγσγείν δελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο κειέηεο. 
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Δ ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΤΓΚΡΟΣΔΔ ΣΔ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  

Δ πξνβιεκαηηθή πεξί θνηλσληθήο ζπγθξφηεζεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο πα-

ξαπέκπεη ζε απηφ πνπ απφ ηα ηέιε θπξίσο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 αλαγλσξίδε-

ηαη ζεσξεηηθά σο ην αλεξρφκελν παξάδεηγκα ηεο «λέαο» θνηλσληνινγίαο ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο. πσο επηζεκαίλεη ε Μαθξπληψηε (2001), ε παηδηθή ειηθία δελ 

απνηειεί κηα θπζηθή, αρξνληθή θαηεγνξία, αιιά θαηαζθεπάδεηαη θνηλσληθά θαη 

κεηαβάιιεηαη ζε ζρέζε κε  ηελ θνηλσληθή ηάμε, ην θχιν, ηελ εζλφηεηα, θαζψο 

θαη αλάινγα κε ην ρψξν θαη ην ρξφλν. Δ ζέζε ησλ παηδηψλ κέζα ζηελ νηθνγέ-

λεηα, ε ζρέζε θαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο ελήιηθεο αιιά θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο, 

νη θαζεκεξηλέο ηνπο εκπεηξίεο, δηακνξθψλνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο βίσζεο 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο. ην πιαίζην ηνπ ελ ιφγνπ παξαδείγκαηνο ραξαθηεξηζηηθφ-

ηεξα γηα ηελ αγγιφθσλε βηβιηνγξαθία, φπσο αλαθέξεη ε Μαθξπληψηε, κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ ηα έξγα ησλ Alanen (1988), James & Prout (1990) θαη Qvortrup 

(1994). Γηα ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ραξαθηεξηζηηθφηεξε είλαη  ε εηζαγσγή 

ηεο Μαθξπληψηε ζε ζπιινγή θεηκέλσλ γηα ηελ παηδηθή ειηθία (1997 & 2003). 

ηελ Βιιάδα, σζηφζν, ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα παξακέλεη εμαηξεηηθά πε-

ξηνξηζκέλν ζε ζρέζε κε ην επξχηεξν πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, θάηη 

πνπ έρεη αληίθηππν ζην εξεπλεηηθφ επίπεδν [2]. 

H «λέα» θνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία αλαπηχζζεηαη απφ ηηο 

αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1980, εμεηάδεη θξηηηθά ηφζν ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ παηδηνχ φζν θαη ηηο θιαζηθέο ζεσξίεο γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε. Τπνζηεξί-

δεη φηη ε πνξεία ηεο αλάπηπμεο δελ είλαη κηα θαζνιηθή βηνινγηθή δηαδηθαζία, 

αιιά ζπγθξνηείηαη κέζα ζην εθάζηνηε θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην (Πε-

ρηειίδεο & Κνζκά, 2012). χκθσλα κε ηηο θιαζηθέο ζεσξίεο, ε θνηλσληθνπνίε-

ζε πεξηγξάθεηαη σο κηα κνλφδξνκε ηεξαξρηθή δηαδηθαζία ε νπνία ειέγρεηαη απφ 

ηνπο ελήιηθεο θαη ζηελ νπνία ηα παηδηά εκθαλίδνληαη σο παζεηηθά ππνθείκελα. 

Ο θιαζηθέο ζεσξίεο θαηαλννχλ ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο σο θαζν-

ιηθή θαη νκνηνγελή  δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηνπ παηδηνχ ζην θνηλσληθφ θφζκν. 

Σν παηδί λνεκαηνδνηείηαη θαη αμηνινγείηαη ζε ζρέζε κε ηνλ ελήιηθα θαη νξίδε-

ηαη σο αηειήο ελήιηθνο κε πεξηνξηζκέλεο ζσκαηηθέο, λνεηηθέο θαη θνηλσληθέο 

ηθαλφηεηεο. ε απηφ ην πιαίζην, ζηφρνο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο είλαη ε εζσηεξί-

θεπζε ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ, πξνηχπσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ νξίδνληαη θαη 

δεζκεχνληαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο. Δ έλλνηα ηεο πεηζαξρίαο είλαη θε-

ληξηθή ζηηο ζεσξίεο θαη αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ παξνξ-

κήζεσλ ησλ παηδηψλ. Οη έλλνηεο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ ρξφλνπ, επίζεο, αλαδεηθλχ-

νληαη ζε θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο  αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο  

κεηάβαζήο ηνπ ζε επφκελα βηνινγηθά ζηάδηα, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ ελειηθίσζή 

ηνπ. Δ δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, θαηαηεηκεκέλε ζε ζηάδηα, φπνπ ε κε-

ηάβαζε απφ ην έλα ζην άιιν ζεκαηνδνηεί ηελ θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεμην-

ηήησλ, ζηνρεχεη ζηελ θνηλσληθή σξηκφηεηα (Μαθξπληψηε, 1997). ε απηή ηε 

δηαδηθαζία ην παηδί σο αηειέο ππνθείκελν εκθαλίδεηαη λα έρεη αλάγθε ηελ θα-

ζνδήγεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ελειίθσλ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε θνηλσλη-
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θνπνίεζε γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα δηαδηθαζία απξφζσπεο, απζηεξήο εζηθήο 

θαζνδήγεζεο θαη επηβνιήο εμσηεξηθψλ θαλφλσλ, αθφκα θαη κε κεζφδνπο ηηκσ-

ξίαο (Περηειίδεο & Κνζκά, 2012). Χζηφζν, ε ζεψξεζε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο 

σο «θπζηθήο» δηαδηθαζίαο κε ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία ζηαδίσλ, ππνδειψλεη 

ηελ χπαξμε ελφο «θπζηνινγηθνχ», θαλνληζηηθνχ πξνηχπνπ ζε ζρέζε κε ηελ θνη-

λσληθή κάζεζε θαη ζπκπεξηθνξά. Βπηπιένλ, ε πξνζέγγηζε απηή αληηιακβάλεηαη 

ηελ θνηλσλία σο έλα νκνηνγελέο ζχλνιν κε θαζνιηθέο αμίεο θαη αληηιήςεηο, κε 

θνηλά απνδεθηνχο θψδηθεο θαη θαλφλεο, παξαβιέπνληαο ηελ θνηλσληθή, ηζηνξη-

θή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο ζπγθξφηεζε (Μαθξπληψηε, 1997).  

Δ ακθηζβήηεζε ηεο αρξνληθήο, αηαμηθήο ζεψξεζεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

εληζρχεηαη απφ κειέηεο πνπ δηεξεπλνχλ ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο ζε θνηλσλίεο κε νξγάλσζε δηαθνξεηηθή απφ ηηο δπηηθέο. Βπηπιένλ, ε 

θνηλσληθή ηάμε θαη ην θχιν αλαδεηθλχνληαη ζε παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ππφ ακ-

θηζβήηεζε ηελ εληαία αληίιεςε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο (Qvortrup, 2005).  

Δ θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο ζπγθξφηεζεο ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο νδεγεί ζηελ αλαζεψξεζε ηεο αληίιεςεο φηη ε παηδηθή ειηθία ζπληζηά 

κηα νκνηνγελή, εληαία θαη θαζνιηθή θαηεγνξία. Αελ κπνξνχκε, επνκέλσο, λα κη-

ιάκε γηα παηδηθή ειηθία, αιιά γηα παηδηθέο ειηθίεο (Μαθξπληψηε, 1997). Σαπ-

ηφρξνλα, αλαδεηθλχεη ηελ επίδξαζε θνηλσληθψλ παξαγφλησλ, φπσο ε θνηλσληθή 

ηάμε, ζηνλ νξηζκφ θαη ηελ πξφζιεςε ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηνπ παηδηνχ. Β-

πνκέλσο, ν θνηλσληνινγηθφο ιφγνο κεηαηνπίδεηαη απφ ηε θπζηθή ζεψξεζε ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο ζηελ θνηλσληθή. Δ θξηηηθή ησλ θιαζηθψλ ζεσξηψλ θνηλσληθν-

πνίεζεο θαη ε αλάπηπμε αλζξσπνινγηθψλ θαη θνηλσληνινγηθψλ εξεπλψλ αλα-

δεηθλχνπλ ηελ θνηλσληθή επηλφεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο κέζα ζηo πιαίζηo ησλ 

ζχγρξνλσλ δπηηθψλ θνηλσληψλ. 

H ηζηνξηθή κειέηε αλαδεηθλχεη επίζεο φηη ε επηηήξεζε θαη ε ξχζκηζε ηεο 

νηθνγέλεηαο επηηπγράλεηαη ζηαδηαθά κέζα απφ κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ νη νπνίεο 

ζηνρεχνπλ αθελφο ζηε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ησλ παηδηψλ, αθεηέξνπ ζηελ 

επηβνιή ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο θαη δηαπαηδαγψγεζεο. Οη πα-

ξεκβάζεηο απηέο  παξαηεξείηαη φηη δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή 

ηάμε θαη φηη επηβάινπλ ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ ρακειψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ 

ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ ησλ αζηηθψλ νηθνγελεηψλ (Donzelot, 1997). Βπηπιέ-

νλ, ηα γνλετθά πξφηππα ηεο κεηξφηεηαο (Badinter, 1997) θαη ηεο παηξφηεηαο 

(Demos, 1997) δηακνξθψλνληαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθννηθνλνκηθά 

πιαίζηα θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο. Βπνκέλσο, ν ξφινο ηνπ γνλέα, φπσο θαη ηνπ 

παηδηνχ, ζπγθξνηείηαη θαη απηφο θνηλσληθά. Ο γνλέαο δελ είλαη κφλν ν βηνινγη-

θφο γελλήηνξαο, αιιά ελζσκαηψλεη θαη κηα ζεηξά θαηάιιεισλ θνηλσληθψλ ζπ-

κπεξηθνξψλ θαη ηδηνηήησλ. πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξείηαη φηη ηφζν ε έλλνηα 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο φζν θαη ν γνληθφο ξφινο θαη νη πξαθηηθέο πνπ απνξξένπλ 

απφ απηφλ ζπγθξνηνχληαη θαη λνκηκνπνηνχληαη ζηε βάζε κηαο ηαμηθήο, έκθπιεο 

θαη εζλνηηθήο ηεξαξρίαο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αζχκκεηξεο ζρέζεηο εμνπζίαο.  
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ηελ Βιιάδα, φπσο πξναλαθέξζεθε, νη πνηνηηθέο έξεπλεο πνπ δηεξεπλνχλ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο κε άμνλα κειέηεο ηελ θνηλσληθή αλη-

ζφηεηα είλαη πεξηνξηζκέλεο. Βηδηθφηεξα, νη έξεπλεο νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα 

ζπλδέζνπλ ηε κειέηε ηεο παηδηθήο ειηθίαο κε ηε κεηαβιεηή ηεο θνηλσληθήο ηά-

μεο ζπαλίδνπλ, ελψ ην λεπηαγσγείν παξακέλεη έλαο ρψξνο εξεπλεηηθά αραξην-

γξάθεηνο. Σα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνπκε ζηε ζπλέρεηα δελ θηινδνμνχλ λα 

θαιχςνπλ απηφ ην θελφ. Δ κειέηε πεξηνξίδεηαη ζην λα παξνπζηάζεη ζηνηρεία 

απφ ηε ζπζηεκαηηθή απνηχπσζε ησλ θνηλσληθψλ δηαθνξψλ ζην πιαίζην ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη επηρεηξεί κηα πξψηε πεξηγξαθή ηνπο. 

Ώπηφ δε ζεκαίλεη φηη πηνζεηείηαη κηα ληεηεξκηληζηηθή νπηηθή. Παξφιν πνπ ζηα 

παξαδείγκαηα ηεο αλάιπζεο πνπ αθνινπζεί ε έκθαζε δίλεηαη ζην ζθέινο ηεο 

αλάδεημεο ησλ ηαμηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ, ε επηινγή ησλ ελλνηνινγηθψλ αιιά 

θαη ησλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ αθήλεη ρψξν ζηελ αλάδεημε ησλ ζηξαηεγη-

θψλ δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε εμσηε-

ξηθή πξαγκαηηθφηεηα. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, ε αλάιπζή καο απνπεηξάηαη λα 

ζπκβάιεη ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ πνιππινθφηεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηε 

ζχλδεζε ηεο κε ηελ θνηλσληθή θαηαγσγή. 

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ηαμηθά δηαθνξνπνηε-

κέλεο ζρέζεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε ην ζρνιείν. Σν βαζηθφ εξεπ-

λεηηθφ εξψηεκα πνπ ζέζακε ήηαλ: Πψο παξνπζηάδνληαη νη ηαμηθέο αληζφηεηεο 

ζηηο δχν ηάμεηο ησλ λεπηαγσγείσλ; ε πνην βαζκφ απηφ πνπ παξαηεξνχκε ζηελ 

ηάμε είλαη δείθηεο ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επξχηεξεο θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ 

νπνία αλήθεη ε νηθνγέλεηα ησλ ππφ παξαηήξεζε παηδηψλ; Πην ζπγθεθξηκέλα, 

εζηηάζακε ζηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο, ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο 

θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ.  

Δ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο έγηλε 

κε ηε κέζνδν ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο ζηελ ηάμε (βι. Goetz θαη 

LeCompte, 1984), ελψ παξάιιεια αμηνπνηήζεθαλ θαη κέζνδνη φπσο ε ηήξεζε 

εκεξνινγίνπ θαη ε κειέηε πεξίπησζεο (Cohen θαη Manion, 2000). 

 

Οη άμνλεο παξαηήξεζεο πνπ επηιέμακε ήηαλ νη εμήο: 

 Πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο: ηη γλσξίδνπλ ηα παηδηά πξηλ έξζνπλ 

ζην ζρνιείν, ηη εκπεηξίεο έρνπλ εθηφο ζρνιείνπ θαη πψο απηέο νη γλψζεηο θαη 

εκπεηξίεο αληαλαθιψληαη ζε απηά πνπ ιέλε θαη θάλνπλ ζηελ ηάμε.   

 Δ γιψζζα θαη νη θνηλσληθέο ηεο ρξήζεηο: ν ηξφπνο πνπ ηα παηδηά απεπζχλν-

ληαη ζηνπο ελήιηθεο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο, ε ρξήζε ηεο γιψζζαο σο κέζν ε-

πίιπζεο δηαθνξψλ/ πξνβιεκάησλ, ην ιεμηιφγην, ε ζπρλφηεηα αλάιεςεο ηνπ 

ιφγνπ, αιιά θαη νη κνξθέο ρξήζεο ηνπ ιφγνπ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο, 

φπσο ε ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα, νη κηθξέο νκάδεο ή ην ειεχζεξν παηρλίδη. 
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 Πεηζαξρία: Ώπνθιίζεηο / ζπγθιίζεηο κε ην πεηζαξρηθφ πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ηνπο ξεηνχο θαη άξξεηνπο θαλφλεο ηνπ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε ηήξεζε 

ησλ θαλφλσλ ηεο ζπδήηεζεο. 

ΣΟ ΑΒΕΓΜΏ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ 

Βπηρεηξήζακε λα ζπκπεξηιάβνπκε ζην δείγκα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη κνξθσηηθά πεξηβάιινληα. ΐαζηθφ θξηηήξην επηιν-

γήο ήηαλ ε κφξθσζε ησλ γνλέσλ θαη δεπηεξεπφλησο ε απαζρφιεζε, θαζψο ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ θαίλεηαη φηη απνηειεί ζεκαληηθφηεξν παξάγν-

ληα δηακφξθσζεο ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο απφ ην επάγγεικα (Φξαγθνπδάθε, 

1985). Θεσξνχκε φηη ζηελ παξνχζα ζπγθπξία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο 

πςειήο αλεξγίαο ε δηαπίζησζε απηή έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. 

Σα ηέζζεξα παηδηά πξνέξρνληαλ απφ δεκφζην λεπηαγσγείν ζε ιατθή ζπ-

λνηθία ηεο Ώζήλαο. Σα δχν, έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη, ήηαλ ειιεληθήο θαηαγσ-

γήο. Οη γνλείο ηνπ θνξηηζηνχ (Ώ1) ήηαλ απφθνηηνη παλεπηζηεκίνπ. Σελ πεξίνδν 

ηεο έξεπλαο, ν παηέξαο ήηαλ άλεξγνο θαη ε κεηέξα εξγαδφηαλ σο θαζεγήηξηα 

μέλεο γιψζζαο. Οη γνλείο ηνπ αγνξηνχ (Ώ2) ήηαλ απφθνηηνη δεκνηηθνχ. Ο παηέ-

ξαο εξγαδφηαλ σο ηδησηηθφο θχιαθαο θαη ε κεηέξα δήισλε νηθηαθά. Σα άιια 

δπν παηδηά, επίζεο έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη, ήηαλ αιβαληθήο θαηαγσγήο. Οη 

γνλείο ηνπ θνξηηζηνχ (Ώ3) ήηαλ απφθνηηνη παλεπηζηεκίνπ, κε ηε κεηέξα λα εξ-

γάδεηαη σο γηαηξφο θαη ηνλ παηέξα σο εξγάηεο. Ο παηέξαο ηνπ αγνξηνχ (Ώ4) ή-

ηαλ απφθνηηνο δεκνηηθνχ θαη ε κεηέξα ηνπ απφθνηηε γπκλαζίνπ. Ο παηέξαο 

αζθνχζε ρεηξσλαθηηθφ επάγγεικα θαη ε κεηέξα εξγαδφηαλ σο ππάιιεινο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα.  

Βπηπιένλ, επηιέρζεθαλ ηέζζεξα παηδηά ηα νπνία θνηηνχζαλ ζε δεκφζην 

λεπηαγσγείν πξνλνκηνχρνπ πεξηνρήο ζην θέληξν ηεο Ώζήλαο. Σα ηξία απφ απηά 

ήηαλ ειιεληθήο θαηαγσγήο, δπν αγφξηα θαη έλα θνξίηζη. Οη γνλείο ησλ αγνξηψλ 

(ΐ1, ΐ2) ήηαλ  απφθνηηνη ηερληθνχ ιπθείνπ θαη δηαηεξνχζαλ κηθξά εκπνξηθά 

θαηαζηήκαηα. Οη γνλείο ηνπ θνξηηζηνχ (ΐ3) ήηαλ θαη νη δχν απφθνηηνη παλεπη-

ζηεκίνπ. Ο παηέξαο εξγαδφηαλ σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο θαη ε κεηέξα σο 

δεκφζηνο ππάιιεινο.  Σέινο, έλα θνξίηζη (ΐ4) πξνεξρφηαλ απφ κεηθηφ γάκν 

Έιιελα κε Εζπαλίδα. Καη νη δχν γνλείο ήηαλ απφθνηηνη παλεπηζηεκίνπ θαη εξ-

γάδνληαλ σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. 

ΤΛΛΟΓΔ ΚΏΕ ΒΠΒΞΒΡΓΏΕΏ ΤΛΕΚΟΤ 

ε φ,ηη αθνξά ζηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θξαηήζακε ζεκεηψζεηο πεξηγξαθηθνχ, εξκελεπηηθνχ θαη 

κεζνδνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ (Κπξηαδή, 2001). Ώπφ ηελ πξψηε κέξα ζην λεπηα-

γσγείν θξαηήζακε ζπζηεκαηηθά ζεκεηψζεηο γηα ην θάζε παηδί θαη γηα ηνλ ηξφπν 

εκπινθήο ηνπ ηφζν ζηηο ειεχζεξεο φζν θαη ζηηο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηελ ηάμε. Καηαγξάςακε ηφζν ηηο ιεθηηθέο φζν θαη ηηο κε ιεθηηθέο κνξθέο επη-

θνηλσλίαο. Αψζακε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο δηαιφγνπο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, 

θαζψο θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ λεπηαγσγψλ ηεο ηάμεο (Stubbs, 1996), 
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ηνπο νπνίνπο καγλεηνθσλνχζακε ζπζηεκαηηθά. Αελ παξαιείςακε, σζηφζν, λα 

επηθεληξσζνχκε θαη ζε έκκεζνπο ηξφπνπο έθθξαζεο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε 

εηθαζηηθή απνηχπσζε (πρ. ηα παηδηά δσγξάθηζαλ ηη ηνπο αξέζεη λα θάλνπλ ζην 

ζπίηη). Δ εζηηαζκέλε ζπδήηεζε μεθηλνχζε κε απιέο, πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ εξσ-

ηήζεηο, ψζηε λα αθήλεηαη ζηα παηδηά ην πεξηζψξην γηα πην πξνζσπηθά θαη εξκε-

λεπηηθά ζρφιηα. Δ πιεηνλφηεηα ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ αλνηρηνχ ηχπνπ, ψζηε λα 

κπνξνχλ ηα παηδηά λα δηακνξθψλνπλ ηελ απάληεζε ηνπο θαη λα νξγαλψλνπλ ηα 

ίδηα ηηο πιεξνθνξίεο.  

Οη θαηαγξαθέο γηλφηαλ ζε εβδνκαδηαία βάζε, ε δηάξθεηά ηνπο έθηαλε κέ-

ρξη ηα 30 ιεπηά θαη πξνέξρνληαλ απφ πνηθίιεο ζηηγκέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

ζηελ ηάμε θαη ηα δηαιείκκαηα. Εδηαίηεξα βνεζεηηθέο ήηαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξείραλ νη γνλείο θαη νη ζπγγελείο ησλ παηδηψλ κε ηνπο νπνίνπο εξρφκαζηαλ 

θαζεκεξηλά ζε επαθή θαη απφ ηνπο νπνίνπο αληινχζακε ζηνηρεία γηα ηελ θαζε-

κεξηλφηεηα, ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ νη-

θνγελεηψλ ηνπο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαλ γίλνληαλ 

αληηθείκελν ζπδήηεζεο ψζηε λα αλαιπζνχλ ηα δεδνκέλα. Αεδνκέλνπ φηη νη δχν 

απφ ηηο ηξεηο είραλ ην δηηηφ ξφιν ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο εξεπλήηξηαο πνπ 

κειεηά ηελ ίδηα ηεο ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν, ε δηαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο απφ-

ζηαζεο απφ ην αληηθείκελν επεηεχρζε κέζα απφ ηε ζηελή θαη δηαξθή ζπλεξγα-

ζία ηνπο κε ηελ αλεμάξηεηε, σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε, εξεπλήηξηα.   

ΒΤΡΔΜΏΣΏ  ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ 

ε γεληθέο γξακκέο, νη θνηλσληθέο δηαθνξέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο  λε-

πηαγσγείνπ πνπ παξαηεξήζακε  εκθαλίδνληαλ ζε ζρέζε κε:  

 ηηο γλψζεηο πνπ έθεξλαλ ηα παηδηά απφ ην ζπίηη,  

 ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ ηάμε (θαινί ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο & γλψζε ησλ 

θαλφλσλ πνπ απαηηεί ην ζρνιείν),  

 ηελ εμνηθείσζε (ή φρη) κε ηα βηβιία θαη ηελ αλάγλσζε, ην ιεμηιφγην θαη ηελ 

έθθξαζε, ηελ παξαγσγή αθεγεκαηηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, θαζψο θαη ηε 

ρξήζε ηνπ ιφγνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, 

 ηελ ειεχζεξε παηδεία (ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο, κνπζηθή, επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία),  

 ηηο πνιηηηζκηθέο ζπλήζεηεο φζνλ αθνξά ζην θαγεηφ θαη ηελ ελδπκαζία,  

 ηηο ζρέζεηο  θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ είραλ νη γνλείο  απφ ην λεπηαγσγείν.  

 

ηε ζπλέρεηα, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί παξαπάλσ, ζα επηθεληξσζνχκε 

ζηελ παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψ-

ζεηο, ηε ζρέζε ησλ παηδηψλ κε ηελ ειεχζεξε παηδεία θαη ηελ εμνηθείσζε κε ηελ 

πξφηππε γιψζζα θαη ηε ρξήζε ηνπ ιφγνπ. 

 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
395 

ΠΡΟΩΠΏΡΥΟΤΒ ΓΝΧΒΕ 

Σα παηδηά απφ πξνλνκηνχρν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ήηαλ εμνηθεησκέλα απφ 

ηελ πξψηε κέξα κε ηνπο επηθνηλσληαθνχο θαλφλεο θαη ηηο ζπκβάζεηο ηνπ ζρν-

ιείνπ θαη εμέθξαδαλ κε άλεζε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο. 

 

ΠαξΪδεηγκα 1α 

Πξψηε εκέξα ζην λεπηαγσγείν. 

Νεπηαγσγφο:  Πνηνο ήζειε λα πεη θάηη; 

Δ Ώ1 ζήθσζε ρεξάθη. Γηα πεο καο Ώ1 

Ώ1: Βγψ μέξσ λα γξάθσ θαη λα δηαβάδσ 

Νεπ.: Μάιηζηα. Πνιχ σξαία! 

Ώ3: (παξεκβαίλεη). Β, ηφηε γηα δηάβαζε 

ηη ιέεη εδψ; (δείρλεη ηνλ ηίηιν ελφο βη-

βιίνπ, ν ηφλνο ηεο θσλήο ηεο δειψλεη 

ακθηζβήηεζε). 

(.) 

εθψλεη ην ρέξη ηεο ε Ώ3. 

Νεπ.: Οξίζηε Ώ3 

Ώ3: Βγψ μέξσ λα ιέσ ην ηξαγνχδη ηεο 

αιθαβήηα.  

Νεπ.: Ναη; Θέιεηο λα καο ην πεηο ιίγν;  

Ώ3: (ιέεη ηξαγνπδηζηά θαη κε ζηαζεξφ 

ηφλν θσλήο)  Άιθα, ΐήηα, Γάκα, Αέιηα, 

Έςηινλ, Γήηα, Ήηα,  Θήηα, Γηψηα, Κά-

πα, Λάκδα, Μη, Νη, μη, κηθξνλ, Πη, Ρν, 

ίγκα, Σαπ, Όςηινλ, Φη, Υη, Φη θαη Χ-

κέγα είπα, ηψξα μέξεηο ηελ άιθα βήηα.  

Νεπ.: Ση σξαίν ηξαγνχδη είλαη απηφ; η-

γά ζηγά ζα ην κάζνπκε θαη εκείο κνπ 

θαίλεηαη απηφ ην ηξαγνχδη! 

Ώ1: Βγψ μέξσ ηελ αιθαβήηα ζηα αγγιη-

θά. 

Νεπ.: Ώιήζεηα Ώ1; Γηα πεο ηε θαη εζχ. 

Ώ1: (κε αγγιηθή πξνθνξά) Έη, κπη, ζη, 

ληη, η, εθ, ηδη, εηηο, άη, ηδέη, θέη, έι, έκ, 

ελ, φνπ, πη, θηνχ, άξ, εο, ηη, γηνχ βη, 

ληάκπιγηνπ, εμ, γνπάη, δελη.   

Νεπ.: Tη σξαία είλαη απηά πνπ μέξεηε! 

Θα καο ηα κάζεηε θαη εκάο;  

Ώ3: Ναη.  

Νεπ.: Ώπφ πνηνλ ην έκαζεο Ώ3 κνπ απ-

ηφ; 

 ΠαξΪδεηγκα 1β 

Δ λεπηαγσγφο ηελ ψξα ηνπ ειεχζε-

ξνπ παηρληδηνχ πξνηείλεη ζηνλ Ώ2 λα 

δνπλ καδί πψο παίδεηαη έλα θαη-

λνχξγην παηρλίδη κε θνπκπηά θαη ε-

θείλνο δέρεηαη. Σν παηρλίδη απνηε-

ιείηαη απφ θνπκπηά ζηα βαζηθά 

ρξψκαηα, κε κηα έσο πέληε ηξχπεο 

ην θαζέλα, θαη απφ έλα θνξδφλη. 

Έξρνληαη θαη άιια ηέζζεξα παηδηά 

θαη θσλάδνπλ απφ καθξηά: Καη εγψ, 

θαη εγψ ζέισ λα παίμσ!  

Νεπ: Θα ην δείμσ ζηνλ Ώ2 θαη εθεί-

λνο ζα ζαο εμεγήζεη πψο παίδεηαη 

(απιψλεη ζην ηξαπέδη ηα θνπκπηά 

θαη ιέεη θνηηάδνληαο ηνλ  Ώ2) έρνπ-

κε θάπνηα θνπκπηά θαη έλα θνξδν-

λάθη. Σα θνπκπηά είλαη ζε δηάθνξα 

ρξψκαηα. Χξαία; 

Ο Ώ2 θνπλάεη ην θεθάιη ηνπ ζπλαη-
λεηηθά.  

Νεπ: Βίλαη ζε δηάθνξα ρξψκαηα. 

Aπηφ γηα παξάδεηγκα ηη ρξψκα εί-

λαη; (ηνπ δείρλεη έλα θίηξηλν θνπκπί) 

Ώ2: Κφθθηλν 

Νεπ: Κίηξηλν, πνπ ζπλήζσο βάθνπ-

κε ζηηο δσγξαθηέο καο ηηο αθηίλεο 

ηνπ ήιηνπ. Ώπηφ; (δείρλεη έλα θφθθη-

λν) 

Ώ2: Πξάζηλν  

Νεπ: Κφθθηλν.  

Ώ2: Ώα… 
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Ώ3: Βίρα έλα θνκπηνχηεξ γηα ηελ αιθα-

βήηα θαη ην έρσ αθφκε, είλαη γηα κη-

θξνχο. 

Νεπ.: A, σξαία! 

Ώ1: Καη εγψ μέξσ ηελ Ώιθαβήηα.  

Νεπ.: Βζχ πψο ην έκαζεο Ώ1 κνπ απηφ 

ην ηξαγνπδάθη; 

Ώ1: Μνπ ην έκαζε ε κακά κνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νεπ: Ώπηφ; (δείρλεη έλα πξάζηλν) 

Ώ2: Πξάζηλν. 

Νεπ: Καη απηφ; (δείρλεη έλα κπιε) 

Ώ2: Μπιε 

Νεπ: Ώο πνχκε φηη ζέισ λα βάισ 

ζην θνξδνλάθη κνπ κφλν ηα κπιε 

θνπκπηά. Παίξλσ θαη βάδσ ζην θνξ-
δφλη κνπ κφλν ηα κπιε θνπκπηά. 

Σα παηδηά, αλάκεζα ηνπο θαη ν Ώ2, 

ηεο δίλνπλ κπιε θνπκπηά θαη εθείλε 

ηα πεξλάεη θαη ιέεη:  Οξίζηε ηα πέ-

ξαζα. Μπνξεί φκσο λα πσ, ηψξα ζα 

βάισ κφλν ηα πξάζηλα πνπ έρνπλ 

ηξεηο ηξχπεο.  Χξαία; Γηα δψζε κνπ 

Ώ2 ηα πξάζηλα πνπ έρνπλ ηξεηο ηξχ-

πεο (Ο Ώ2 πηάλεη έλα κπιε κε ηξεηο 

ηξχπεο). Δ  Β. ηνπ ιέεη: ρη, φρη απ-

ηά είλαη ηα  κπιε! Ώπηά είλαη ηα 

πξάζηλα (θαη ηνπ δείρλεη έλα  πξάζη-
λν).  

Ο Ώ2 δείρλεη έλα πξάζηλν ην νπνίν 
έρεη κηα ηξχπα. 

Νεπ: Πνπ λα έρεη ηξεηο ηξχπεο.  

Κ.: Μία έρεη! 

Ώ2: Ώα! 

Ο Ώ2  ηεο  δίλεη δπν πξάζηλα κε 
ηξεηο ηξχπεο θαη εθείλε ηα πεξλάεη.   

Νεπ: Βπνκέλσο ην έθηηαμα! Σν γπ-

ξίδεη γχξσ -  γχξσ ηεληψλνληαο ην 
θνξδφλη ζηηο δχν άθξεο.  

Νεπ: Tψξα Ώ2 ζέισ λα κνπ θέξεηο 
ηα θφθθηλα κε ηέζζεξηο ηξχπεο.  

Αείρλεη έλα θφθθηλν κε δπν ηξχπεο. 

Νεπ: Ώπηφ είλαη θφθθηλν. Έρεη απηφ 
ηέζζεξηο ηξχπεο; 
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Παηδηά: ρη!  

Ο Ώ2 δίλεη έλα θφθθηλν κε ηέζζεξηο 

ηξχπεο θαη εθείλε ην πεξλάεη.  

Νεπ: Πάξα πνιχ σξαία. αο αθήλσ 

θαη ην θνξδνλάθη λα ζπλερίζεηε ην 

παηρλίδη. Θα πξέπεη λα ζθέθηεζηε λα 

θηηάρλεηε ζχλνια. Σα θξηηήξηα κε 

ηα νπνία ζα ηα θηηάρλεηε ζα ηα ιέηε 

εζείο.  Χξαία, ζα παίμεη ν Ώ2 κε θά-

πνην άιιν παηδί γηα λα ηνπ εμεγήζεη 

πψο παίδεηαη. 

ην παξαπάλσ απφζπαζκα ε Ώ1 θαη Ώ3, παηδηά κε γνλείο παλεπηζηεκηαθήο 

κφξθσζεο, γλσξίδνπλ ήδε ηηο ζπκβάζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξεί έλαο νκηιεηήο/ 

αθξναηήο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πιαίζην (γηα παξάδεηγκα, λα ζεθψλεη ην ρέξη γηα 

λα πάξεη ην ιφγν θαηφπηλ αδείαο). Βπηπιένλ, παξαηεξνχκε φηη θαη ηα δχν θνξί-

ηζηα γλσξίδνπλ φρη κφλν ηνλ ηξφπν, αιιά θαη ην πεξηερφκελν ην νπνίν ζεσξεί-

ηαη ζεκηηφ θαη θαηάιιειν λα εθθξαζηεί κέζα ζε έλα νξηζκέλν πιαίζην φπσο ην 

ζρνιηθφ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε απαγγειία ηεο αιθαβήηαο (ειιεληθήο 

θαη αγγιηθήο)  ζεσξείηαη ηππηθά βνεζεηηθή γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ θψδηθα γξα-

θήο θαη αλάγλσζεο. Βπίζεο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθθέξνληαη απηέο νη γλψζεηο 

εληζρχεηαη απφ ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία· φπσο παξαηεξνχκε, ε Μ2 δείρλεη 

απηνπεπνίζεζε ζε ζρέζε κε ηηο γλψζεηο πνπ θαηέρεη, ζε ζεκείν λα αλαιακβάλεη 

ην ξφιν ηεο δαζθάιαο,  ακθηζβεηψληαο θαη εμεηάδνληαο ηα φζα γλσξίδεη ε Μ1. 

Δ εθκάζεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ δείρλεη φηη νθείιεηαη 

ζηελ άκεζε ελαζρφιεζε ησλ γνλέσλ («Μνπ ην έκαζε ε κακά κνπ») κε ηελ εθ-

παίδεπζε ησλ παηδηψλ θαη ζηελ θαηνρή παηδαγσγηθψλ αγαζψλ πνπ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα ζην ζπίηη  («Βίρα έλα θνκπηνχηεξ γηα ηελ αιθαβήηα θαη ην έρσ αθφ-

κε, είλαη γηα κηθξνχο»).  

Ώληίζεηα, ζην παξάδεηγκα 1β παξαηεξνχκε φηη ν Ώ2 αληηκεησπίδεη δπζθν-

ιίεο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ βαζηθψλ ρξσκάησλ θαη ζηελ απαξίζκεζε κέρξη ην 5. 

Ώλ θαη απνηειεί κέξνο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ λεπηαγσγείνπ, ε 

γλψζε απηνχ ηνπ είδνπο ζεσξείηαη ζπλήζσο φηη έρεη θαηαθηεζεί σο ηελ ειηθία 

ησλ 5. Βπηπιένλ, ν Ώ2 απαληά κνλνιεθηηθά ή κε λεχκαηα, ππάξρνπλ κεγάιεο 

δηάξθεηαο παχζεηο ζην ιφγν ηνπ θαη ρξεηάδεηαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο λεπηαγσγνχ 

ή ησλ άιισλ παηδηψλ γηα λα νινθιεξψζεη απηφ πνπ ηνπ δεηνχλ.  

ΒΛΒΤΘΒΡΔ ΠΏΕΑΒΕΏ 

Δ άληζε εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε φζα αμηνινγεί ζεηηθά ην ζρνιείν  πα-

ξαηεξήζεθε θαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ηελ ειεχζεξε παηδεία. Βμσζρνιηθέο εκπεηξί-

εο απφ επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ή απφ ζεαηξηθέο πα-

ξαζηάζεηο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο είραλ κφλν ηα παηδηά ηνπ δείγκαηνο κε 
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γνλείο παλεπηζηεκηαθήο κφξθσζεο. Γηα ηα παηδηά κε γνλείο ρακεινχ κνξθσηη-

θνχ επηπέδνπ, ε πξψηε επαθή κε ηέηνηνπ είδνπο πνιηηηζκηθά αγαζά πξαγκαην-

πνηήζεθε ζην λεπηαγσγείν.  

 

ΠαξΪδεηγκα 2α 

 

Βίκαζηε φινη καδί ζηε γσλία ηεο ζπ-

δήηεζε θαη ηα παηδηά πξνηείλνπλ ηίη-

ινπο γηα κηα νκαδηθή δσγξαθηά. Κα-

ηαιήγνπκε ζηνλ ηίηιν θαη αθνινπζεί ν 

εμήο ζχληνκνο δηάινγνο 

Νεπ. Να γξάςνπκε ηνλ ηίηιν θαη λα 

ηνλ βάινπκε θάησ απφ ηε δσγξαθηά. 

ΐ4: Ναη, έηζη θάλνπλ ζηα κνπζεία. 

Γξάθεη ηνλ ηίηιν ζε έλα ηακπειάθη ή 

ηη βιέπνπκε θαη ην βάδνπλ απφ θάησ. 

Σν έρσ δεη γηαηί ε γηαγηά κνπ δνπιεχεη  

ζην κνπζείν θαη κνπ ην έρεη δείμεη. 

ΠαξΪδεηγκα 2β 

 

Ο ΐ2 κε πιεζηάδεη θαη κε ξσηάεη:  

ΐ2.: Θα πάκε ζην Μνπζείν ηεο Ώθξφ-

πνιεο; 

Νεπ: Μπνξνχκε λα ην θαλνλίζνπκε. 

Θέιεηο λα πάκε; 

ΐ2. (ρακνγειάεη θαη απαληά ρακειφ-

θσλα): Ναη 

Νεπ: Χξαία! Έρεηο πάεη πνηέ ζε κνπ-

ζείν; 

ΐ2: Βίρακε πάεη ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ 

ζην κνπζείν ηεο Ώθξφπνιεο. 

Νεπ: Ώ, έρεηο πάεη δειαδή ήδε κηα 

θνξά! ε άιιν κνπζείν; 

ΐ2.: Β...φρη.. 

 

ην παξαθάησ απφζπαζκα ε Ώ1 θαη Ώ3 δηεγνχληαη ηελ εκπεηξία ηνπο απφ 

κηα παηδηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε πνπ παξαθνινχζεζαλ ην αββαηνθχξηαθν. 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη δπν νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ θνηλά θνηλσληθά ραξα-

θηεξηζηηθά κνηξάδνληαη θαη παξφκνηεο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο. Ώληίζηνηρα, ν 

Ώ4 δηεγείηαη πψο πέξαζε ην αββαηνθχξηαθν ηνπ βιέπνληαο ηειεφξαζε, κηα 

πξαθηηθή ηελ νπνία παξαηεξήζακε λα επαλαιακβάλεηαη ζηα παηδηά πνπ νη γν-

λείο ηνπο είραλ ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν. ε παξφκνηεο ζπδεηήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο παξαηεξήζεθαλ 

αληίζηνηρα επαλαιακβαλφκελα κνηίβα ζηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

παηδηψλ. 

 

ΠαξΪδεηγκα 3α                                                    

Μ2: Καη ηελ Κπξηαθή πήγα ζε έλα 

ζέαηξν κε ηελ Μ1. Καη πήγακε εθεί  

θαη ην ζέαηξν ιεγφηαλε «Ο Μάγνο ηνπ 

Οδ». 

Νεπηαγσγφο: Ναη; Γηα πεο καο ιίγν 

 ΠαξΪδεηγκα 3β 

Nεπ: Χξαία, εζχ Ώ4 πψο πέξαζεο;  

Ώ4.: To άββαην είδα ηειεφξαζε.  

 Νεπ: Ση είδεο; Γηα πεο καο. 
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ηελ ππφζεζε ηεο παξάζηαζεο. 

Μ2: E... (παχζε). Ο κάγνο  βνήζεζε 

φινπο λα πάξνπλ απηφ πνπ ζέινπλ 

(Μηιάεη αξγά θαη ηνλίδεη θάζε ιέμε. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν δίλεη ηελ εληχπσ-

ζε φηη κηιάεη κε ζνβαξφηεηα γηα ην 

ζέκα). 

Νεπ.:  Καη ηη ζέιαλε; 

Μ2: Σν ζθηάρηξν ήζειε κπαιφ. Ο  

Νηελεθεδέληνο  ήζειε θαξδηά θαη ην 

ιηνληάξη  ήζειε λα κε θνβάηαη θαη ην 

θνξηηζάθη... 

Μ1: (ρακειφθσλα) Δ Νηφξνζη  ελ-

λνείο. 

Μ2: Ναη (γλέθεη κε ην θεθάιη ζπγθα-

ηαβαηηθά). Δ Νηφιπ, ην θνξηηζάθη,  

ήζειε λα πάεη πίζσ ζην ζπίηη ηεο. 

Μ1: (ρακειφθσλα) ζην Κάλζαο.  

(.) 

Μ1: Nαη, φηαλ πήγα ζην ζέαηξν κε 

ηελ Μ2, ε Νηφιπ ήζειε λα πάεη πίζσ 

ζην  Κάλζαο, ελψ  βξήθε κεξηθνχο 

θίινπο, ηνλ Νηελεθεδέλην, ην ζθηά-

ρηξν θαη ην ιηνληάξη. Δ παξάζηαζε 

ήηαλ ηέιεηα, νη εζνπνηνί  είπαλ πνιιά 

πξάγκαηα, καο ελζνπζηάζαλε, θάλαλε 

έλα δηάιεηκκα γξήγνξν, ζην ηέινο θά-

λαλ καγηθά θαη ν κάγνο έβγαιε έλα 

θνπλειάθη! (γειάεη). Kαη κεηά φηαλ 

ιηπνζχκεζε ην ιηνληάξη, εγψ γέιαγα 

θαη έηζη ν κάγνο ζην ηέινο έθαλε πνι-

ιά καγηθά πνπ καο ελζνπζίαζαλ. Καη 

ην ιηνληάξη ιηπνζχκεζε θαη έθαλε 

θνπλγθ - θνπ  φηαλ  ηνπ έδσζε ην 

ζάξξνο ηνπ ν κάγνο θαη έηζη ε θαιή 

κάγηζζα πξνζπαζνχζε λα θάλεη πνιιά 

πξάγκαηα. H Νηφιπ βξέζεθε κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ζην ζπίηη ηεο θαη ήηαλ θαη 

νη θίινη ηεο θαη έηζη αγθαιηάζηεθαλ 

θαη ήηαλ γηα πάληα θίινη. (.) 

 

 

 

 

(παχζε) 

 Ώ4: Αελ μέξσ ηη είδα ζηελ ηειεφ-

ξαζε. 

(παχζε) 

Ώ4: Αε ζπκάκαη. 

Νεπ: Αε ζπκάζαη, κάιηζηα. Ση άιιν 

έθαλεο; 

(παχζε) 

Ώ4: (ςειιίδεη θάηη) 

Νεπ: Oξίζηε; 

Ώ4: Αελ μέξσ ηη έθαλα.   

Νεπ: Πψο ηελ πέξαζεο ηε κέξα; 

(παχζε) 

Ώ4: Αε ζπκάκαη πψο πέξαζα (ρα-

κειφθσλα) 

Νεπ: Έκεηλεο ζην ζπίηη; Πήγεο θά-

πνπ; Ση έθαλεο; 

Ώ4: Έκεηλα ζην ζπίηη. 

Νεπ: Kαη εθεί κε πνηνπο ήζνπλα; 

Ώ4: Με ηνλ αδεξθφ κνπ.  

Νεπ: Mφλν; Δ κακά θαη ν κπα-

κπάο; 

(παχζε) 

 Ώ4: Αελ μέξσ πνπ πήγαλ. Πξέπεη 

λα πήγαλ θάπνπ. Αελ μέξσ.  Φχγα-

λε. 

 (παχζε) 

(.) 

 Νεπ: Σελ Κπξηαθή; 

Ώ4: Tελ Κπξηαθή είδα Μνπζνχλν 

(κηιάεη ρακειφθσλα)  

Νεπ: Βίδεο Μνπζνχλν; Πνπ ην εί-

δεο απηφ; 

Ώ4: ηελ ηειεφξαζε. Mε ηνλ α-



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δειθφ κνπ.  

Νεπ: Καη ηη άιιν έθαλεο; 

Ώ4: Kαη ηη άιιν έθαλα;... θαη κεηά 

πήγα λα θνηκεζψ, λα πάσ ζρνιείν.  

Νεπ: Mάιηζηα. Πήγεο θακηά βφιηα 

ζηελ πιαηεία ή πνπζελά αιινχ; 

Ώ4: ρη. 

Νεπ: Αε βγήθεο θαζφινπ; 

Ώ4: Kαζφινπ 

Νεπ: Μάιηζηα. Οη γνλείο ζνπ ηελ 

Κπξηαθή ηη θάλαλε; 

Ώ4: O Μπακπάο ηελ Κπξηαθή έθπ-

γε. Ο κπακπάο ηελ Κπξηαθή έθπγε 

θαη.... πάεη ζηε δνπιεηά θη ε κα-

κάααα (ζπξηά) θαη ε κακά δνπιεηά.  

Νεπ: Ανχιεπε ηελ Κπξηαθή ε κακά 

ζνπ; 

Ώ4: ρη, κπεξδεχηεθα! 

ην παξαπάλσ απφζπαζκα νη Ώ1 θαη Ώ3 θαίλεηαη λα αληινχλ επραξίζηεζε 

θαη απφιαπζε απφ ηελ εκπεηξία κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, γεγνλφο πνπ κπν-

ξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη νηθνδνκεί ζηαδηαθά κηα ζεηηθή ζρέζε κε ηα πνιηηη-

ζκηθά αγαζά. Βπίζεο, ηα παηδηά ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ ηέηνηνπ είδνπο εκπεηξί-

εο ήηαλ ζε ζέζε λα δηεγνχληαη ηα βηψκαηά ηνπο κε αθξίβεηα θαη λα ηα απνηππψ-

λνπλ εηθαζηηθά, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηε δσγξαθηά πνπ έθηηαμε κε δηθή ηεο 

πξσηνβνπιία ε Ώ3. Ώληίζεηα, ζην παξάδεηγκα 3β ν Ώ4 νινθιεξψλεη ηελ αθή-

γεζε ηνπ κφλν κεηά ηε ζπλερή πξνηξνπή θαη θαζνδήγεζε ηεο λεπηαγσγνχ. Ο 

ιφγνο ηνπ απνηειείηαη απφ κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο θαη κηθξέο πξνηάζεηο, ελψ 

ιείπνπλ νη ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο. Καηά ηε γλψκε καο, ε κε ιεθηηθή επηθνη-

λσλία είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθή. Ο ηφλνο ηεο θσλήο ηνπ Ώ4 πξνδίδεη πηζαλά 

ζπζηνιή θαη έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, ζε αληίζεζε κε ηα δχν θνξίηζηα ζην πα-

ξάδεηγκα 3α. ην ιφγν ηνπο απνθαιχπηεηαη ε ζπγθξφηεζε  ηνπ παηδηνχ σο πξν-

ζψπνπ κε πξνζέζεηο, θίλεηξα θαη δηαζέζεηο. Παξαηεξείηαη φηη έρνπλ άπνςε γηα 

ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ηηο νπνίεο δε δηζηάδνπλ λα εθθξάζνπλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο. 

Βπνκέλσο, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ε ιεθηηθή έθ-

θξαζε ελζαξξχλεηαη απφ πνιχ λσξίο ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. 

Βπνκέλσο, κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε φηη ηα παηδηά πνπ έρνπλ αληίζηνηρεο 

πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο εθηφο ζρνιηθήο ηάμεο ελζαξξχλνληαη απφ πνιχ λσξίο 

ζηνλ πνιχ  - γξακκαηηζκφ, ν νπνίνο απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηνπ Νεπηαγσγείνπ 
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(Πξφγξακκα πνπδψλ Νεπηαγσγείνπ 2011). Ο φξνο απηφο πεξηγξάθεη ηελ 

πιεπξά ηεο γιψζζαο ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ απμαλφκελε πνηθηιία ηξφπσλ θα-

ηαζθεπήο λνήκαηνο θαη επηθνηλσλίαο. ηελ νπζία, νη εκπεηξίεο ειεχζεξεο παη-

δείαο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηα παηδηά κε γνλείο πςεινχ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαί-

νπ παξείραλ εξεζίζκαηα ζηα παηδηά, ψζηε λα παξνπζηάδνληαη εμνηθεησκέλα κε 

ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ νη θξηηηθνί αλαγλψζηεο λνεκάησλ ηα νπνία θαηα-

ζθεπάδνληαη πνιχ -  ηξνπηθά, δειαδή, κε ζπλδπαζκφ πνηθίισλ ζεκεησηηθψλ 

ηξφπσλ (πρ. έλα θείκελν ην νπνίν  ζπλδπάδεηαη κε πξνθνξηθφ ιφγν θαη κε εηθν-

ληθά, ερεηηθά θαη θηλεηηθά ζηνηρεία, φπσο ζηελ πεξίπησζε  κηαο ζεαηξηθήο πα-

ξάζηαζεο). 

Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Ώ4 είρε κεγαιχηεξε απηνλνκία ζηε δηα-

ρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο γνληθήο επίβιεςεο. 

Οη γνλείο ηνπ εξγαδφηαλ πνιιέο ψξεο θαη απνπζίαδαλ απφ ην ζπίηη, ελψ αθφκα 

θαη φηαλ  βξίζθνληαλ ζην ζπίηη δελ εκπιεθφηαλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηε-

ηεο παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζην λεπηαγσγείν.  

 

Εσγξαθηά ηεο Μ2, ηελ νπνία δσγξάθηζε κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία κεηά απφ 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξάζηαζεο «Ο κάγνο ηνπ Οδ». Σν θάησ κέξνο ηεο δσ-

γξαθηάο απεηθνλίδεη ηνπο βαζηθνχο ήξσεο θαη ην επάλσ ηνπο ζεαηέο.  

ΥΡΔΔ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΚΏΕ ΠΡΟΣΤΠΔ ΓΛΧΏ 

Σα παηδηά πνπ πξνέξρνληαλ απφ πξνλνκηνχρν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ είραλ 

πξψηκεο εκπεηξίεο αλάγλσζεο θαη εμνηθείσζεο κε ηα βηβιία, ελψ ηα παηδηά πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν δελ είραλ αληίζηνη-
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ρεο εκπεηξίεο ζην ζπίηη, νχηε ήηαλ εμνηθεησκέλα κε ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφ-

γνπ γηα επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο. 

 

ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα ιφγνπ παξαηεξνχκε ζε αληίζηημε δχν παηδηά 

λα αθεγνχληαη ζηε κέζε ηεο ρξνληάο κηα ηζηνξία πνπ δηάβαζαλ ζε έλα βηβιίν 

απφ ηε δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ. Ο ιφγνο ηεο ΐ3 (γνλείο κε παλεπη-

ζηεκηαθή κφξθσζε) είλαη επεμεξγαζκέλνο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αθξηβή ρξή-

ζε ηνπ ζπληαθηηθνχ. Ο ιφγνο ηεο ξέεη, ην ιεμηιφγηφ ηεο είλαη πινχζην, νη πξν-

ηάζεηο ηεο είλαη θαιά δνκεκέλεο θαη ρξεζηκνπνηεί δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο. 

Βπίζεο, θάλεη απζηεξή επηινγή επηζέησλ θαη ε δνκή ησλ πξνηάζεψλ ηεο εθθξά-

δεη αηνκηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε. Ώπφ ηελ άιιε, ν ΐ1 δνκεί ην ιφγν ηνπ κε 

απιέο αλνινθιήξσηεο θξάζεηο, δίλεη έκθαζε ζηηο ιέμεηο θαη ηελ πεξηγξαθή θαη 

φρη ζην ζπκβνιηζκφ, ελψ ρξεηάδεηαη ηε ζπλερή ππνζηήξημε ηεο λεπηαγσγνχ γηα 

λα εμεγήζεη ην λφεκα ησλ φζσλ ζθέθηεηαη. Βπίζεο, ν ΐ1 δείρλεη λα δπζθνιεχε-

ηαη λα αλαθαιέζεη ζηε κλήκε ηνπ ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

ζεκαίλεη φηη δελ είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο επεμεξγαζίαο 

θεηκέλσλ. Πξάγκαηη, ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ καο έδσζαλ νη γνλείο, ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ ππήξρε γξαθηθή χιε ζην ζπίηη (καξθαδφξνη, κνιχβη θαη 

ραξηί), ελψ θάπνηα παηδηά θξάηεζαλ καξθαδφξν/κνιχβη θαη δσγξάθηζαλ/ έγξα-

ςαλ γηα πξψηε θνξά ζην ζρνιείν.  

 

ΠαξΪδεηγκα 4α 

ΐ3: Μηα θνξά θη έλα θαηξφ ήηαλ ε ηαρηνπνχηα θαη είρε ηξεηο θαθέο κεηξηέο. Σελ 

βάδαλε λα θάλεη φιεο ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ: λα μεζθνλίδεη, λα πιέλεη ηνπο ηνίρνπο, 

λα βάθεη ηνπο ηνίρνπο λα θαζαξίδεη ηα ηξαπέδηα, ηηο θαξέθιεο... Μηα κέξα πήγαλ ζην 

ρνξφ θαη είδαλ έλαλ πνιχ σξαίν πξίγθηπα... 

Νεπ: Πνηνη πήγαλ ζην ρνξφ; 

ΐ3: Οη κεηξηέο. 

Νεπ: Δ ηαρηνπνχηα; 

ΐ3: Δ ηαρηνπνχηα δελ πήγε επεηδή δελ είρε ξνχρα θαη ήηαλ βξψκηθε απφ ηηο 

δνπιεηέο. Καη νη ηξεηο κεηξηέο ήηαλ πεληαθάζαξεο θαη ε πην θαθηά ήηαλ ν αξρεγφο θαη 

εθείλε ήζειε ηνλ πξίγθηπα. Μεηά φκσο ήξζε ε λεξάηδα θαη ηεο έδσζε έλα 

θαηαπιεθηηθφ θφξεκα, πην σξαίν απφ ηηο κεηξηέο... θαη πήγε θη εθείλε ζην ρνξφ, αιιά 

ηεο είπε: «Να θχγεηο πξηλ, πξηλ λα έξζνπλ ηα κεζάλπρηα, γηαηί ζα εμαθαληζηεί ε 

άκαμα πνπ ήηαλ θνινθχζα». 

Νεπ: Πνηα άκαμα; έλα ιεπηφ, δε κνπ είπεο θάηη γηα ηελ άκαμα... 

ΐ3: Δ θνινθχζα κεηακνξθψζεθε ζε άκαμα θαη είρε θάηη πνληηθάθηα πνπ 

κεηακνξθψζεθαλ ζε άινγα. 

Νεπ.: Ώ, κάιηζηα! Άξα ε λεξάηδα κεηακφξθσζε κηα θνινθχζα ζε άκαμα θαη θάπνηα 

πνληίθηα ζε άινγα ηεο άκαμαο θαη ηα ξνχρα ηεο ηαρηνπνχηαο... 

ΐ3: ε πνιχ σξαίν θφξεκα. 

Νεπ.: Ώιιά ηεο είπε φηη φια απηά... 
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ΐ3: ια απηά ζα εμαθαληζηνχλ, αθφκα θαη νη γφβεο. Καη ην έλα γνβάθη ηεο έπεζε... 

φηαλ έθεπγε, ζηα ζθαιηά ηεο έθπγε ην γνβάθη θαη έηξεμε, γηαηί δε ζπκφηαλ ζην κπαιφ 

ηεο φηη ε λεξάηδα, φηη... ηα άινγα θαη ηα ξνχρα ζα γίλνπλ φπσο ήηαλ. Καη κεηά είρε ην 

θφξεκα... ην θφξεκα είρε γίλεη καχξν φπσο ήηαλ θαη ηα άινγα έγηλαλ πνληίθηα θαη ε 

άκαμα θνινθχζα θαη κεηά ήξζε ν πξίγθηπαο.... θαη.... (.) 

 

ΠαξΪδεηγκα 4β 

Νεπ: Έια ΐ1... 

ΐ1: Μηα λχρηα ζηε ρσκαηεξή 

Νεπ: Ώπηφ ην βηβιίν ζνπ άξεζε; Γηα πεο καο γηα απηφ... 

ΐ1: Αε ζπκάκαη... θαη πνιχ θαιά 

Νεπ: Ση ζνπ άξεζε... Ή πεο καο γηαηί ζνπ έθαλε εληχπσζε... κπνξεί λα κε ζπκάζαη 

ηελ ηζηνξία... πεο καο γηαηί είλαη ην αγαπεκέλν ζνπ. 

ΐ1: Μνπ έθαλαλ εληχπσζε ηα πεξηζζφηεξα. 

Νεπ: Αειαδή; Έλα παξάδεηγκα κπνξείο λα καο δψζεηο; 

ΐ1: Έλα παξάδεηγκα γηα γπαιηά θαη θάηη άιια (δελ κηιάεη θαζαξά). 

Νεπ: πγλψκε, κπνξείο λα ην μαλαπείο, δελ άθνπζα. Ση ελλνείο γπαιηά; 

ΐ1: παζκέλα. 

Νεπ: Γπαιηά; Ση ελλνείο ζπαζκέλα; Μπνξείο λα καο εμεγήζεηο;  

ΐ1: Πνπ ηα καδεχαλε... 

Νεπ: Πνηνη ηα καδεχαλε; 

ΐ1: ...(ζησπά) 

Κ: Σα πνληίθηα! 

ΐ1:Σα πνληίθηα... 

Νεπ: Σα πνληίθηα καδεχαλε ηα γπαιηά... γηαηί;  

ΐ1: Γηα λα είλαη θαζαξφο ν ρψξνο. 

Νεπ: Βζέλα ηη ζνπ άξεζε ζην παξακχζη... 

ΐ1: Ώ, ηα πεξηζζφηεξα. 

Νεπ: Αειαδή; Έλα παξάδεηγκα πεο κνπ. 

ΐ1: Αε κπνξψ λα ζπκεζψ. 

Γεληθά, φπσο θαηαδεηθλχεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ επξεκάησλ, ηα παηδηά 

πνπ νη γνλείο ηνπο είραλ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ ιφγν 

σο θχξην εξγαιείν γηα λα εθθξάζνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπο θαη λα δηακνξθψζνπλ 

ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνπο λεπηαγσγνχο. Ώληίζεηα, ηα 

παηδηά κε γνλείο ρακεινχ κνξθσηηθνχ επίπεδνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλά κε ιε-

θηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα, έδεηρλαλ απηφ πνπ ήζειαλ, έθα-

λαλ θάπνηα ελέξγεηα ρσξίο λα ηε ζπδεηήζνπλ ή δε δεηνχζαλ ηελ άδεηα. Σν ίδην 

ζπλέβαηλε θαη κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο πξνζπαζνχζαλ λα δηεπζεηήζνπλ 

πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, άξπαδαλ απηφ πνπ ήζε-

ιαλ ή ην δηεθδηθνχζαλ ζσκαηηθά. Με άιια ιφγηα, παξαηεξήζεθε βαζηθή δηα-

θνξνπνίεζε ζηε ζρέζε ησλ παηδηψλ κε ηε γιψζζα, φρη κφλν σο πξνο ηελ επρέ-

ξεηα ηνπ ιφγνπ, αιιά θαη σο πξνο ηελ θνηλσληθή ηεο ρξήζε. πγθεθξηκέλα, σο 

πξνο ηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο, ηα παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο είραλ ςειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ πξφηππε γιψζζα θαη είραλ αλαπηχμεη 
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πινχζην ιεμηιφγην θαη αθεγεκαηηθφ ιφγν. Βίραλ άλεζε ζην λα δηεγνχληαη ε-

κπεηξίεο απφ ηε δσή ηνπο εθηφο ζρνιείνπ θαη λα ηηο ζπλδένπλ κε ηε δσή ζην 

ζρνιείν. Ο ιφγνο δηακεζνιαβνχζε ηελ άκεζε έθθξαζε ηεο επηζπκίαο θαη ε θνη-

λσληθνπνίεζε φπσο θαη ε εθκάζεζε ησλ θαλφλσλ θαίλεηαη φηη είρε πξαγκαην-

πνηεζεί κέζσ απηνχ. Ώληίζεηα, ηα παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο δελ πξνέξρνληαλ 

απφ πξνλνκηνχρν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ δε ζπλέδεαλ ηα βηψκαηα ηνπο εθηφο 

ζρνιείνπ κε φζα γηλφηαλ ζην ζρνιείν. Αελ αθεγνχληαλ εκπεηξίεο, παξά κφλν 

κεηά απφ δηθή καο πξνηξνπή.  

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΕΚΏ 

Μπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κειεηήζεθαλ παξα-

ηεξήζεθε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηαμηθή πξνέιεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ 

θαη ζηελ αξρηθά άληζε εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο ηππηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ. 

Δ επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεη ηελ αξρηθή ππφζεζε φηη νη 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ηεο νηθνγέλεηαο, 

εηδηθφηεξα, είραλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηε ζρέζε πνπ αλέπηπζζαλ ηα παηδηά κε 

ην λεπηαγσγείν. Πξνθαλψο, ην κηθξφ δείγκα ηεο έξεπλαο δελ επηηξέπεη ηε γελί-

θεπζε. Χζηφζν, ζεσξνχκε φηη ε πνηνηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θσηίδεη 

ιεπηέο πηπρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νη νπνίεο παξακέλνπλ παξαγλσξη-

ζκέλεο θαη αφξαηεο, κνινλφηη επηδξνχλ ζπζηεκαηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο πξψ-

ηεο ζρέζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ην ζρνιηθφ ζεζκφ.  

Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δηαπίζησζε φηη ηα φζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ 

παξαηεξήζεθαλ αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηα ησλ καζεηψλ. Με βάζε ηα φζα 

αλαιχζεθαλ, ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη ε ηαμηθή θαηαγσγή επεξεάδεη 

ηε ζρέζε κε ην λεπηαγσγείν πεξηζζφηεξν απφ ηελ εζληθφηεηα. Χζηφζν, ην πεξη-

νξηζκέλν δείγκα ηεο έξεπλαο δελ επηηξέπεη ηε δηαηχπσζε αζθαιψλ ζπκπεξα-

ζκάησλ. Θεσξνχκε φηη ην δήηεκα ζα άμηδε λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ.  

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο αλαδεηθλχνπλ ηηο αλνκνηνγελείο θνηλσληθέο 

εθθάλζεηο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ζπγθιίλνπλ κε ηηο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο 

πεξί ηεο ακθηζβήηεζεο ηεο ηδέαο ηεο νκνηνγελνχο παηδηθήο ειηθίαο κε εληαία 

ραξαθηεξηζηηθά θαη εκπεηξίεο, φπσο ππνζηεξίδεηαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

(βι. Qvortrup, 2005· James & Prout, 1990). Δ παξαπάλσ παξαηήξεζε καο θα-

ιεί λα ζθεθηνχκε θξηηηθά ζε ζρέζε κε ηνλ ηδεφηππν ηνπ «θαλνληθνχ» παηδηνχ, 

θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηε λφξκα ηνπ/εο κέζνπ καζεηή/ηξηαο, ν/ε νπνίνο/α θέξεη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνλνκηνχρσλ θνηλσληθά ζηξσκάησλ. Με απηή ηελ έλ-

λνηα, ε παξνχζα έξεπλα κπνξεί λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα ηελ ζπζηεκαηηθή 

δηεξεχλεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθνπνίεζεο πνπ αλαπηχζζνπλ νηθνγέλεηεο 

απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο επεξεά-

δνπλ ηε ζρέζε ησλ παηδηψλ κε ην ζρνιείν. 

Σα παξαπάλσ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ζρνιη-

θήο ηάμεο  κέζα απφ ην θίιηξν ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ παηδηθψλ ειηθηψλ. Άι-
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ισζηε, φπσο αλαθέξζεθε αξρηθά, ην ελδηαθέξνλ δελ ήηαλ ακηγψο εξεπλεηηθφ. Δ 

πξνζπάζεηά καο δελ εμαληιείην ζηελ θαηαλφεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηη-

θφηεηαο, αιιά ζηφρεπε έκκεζα ζηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο εθ-

παηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ, κε ζηφρν ηελ πα-

ξέκβαζε γηα ηελ άκβιπλζε ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. 

Οη παξεκβάζεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, θαη νη 

νπνίεο γηα ιφγνπο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο δελ παξνπζηάδνληαη εδψ, ζα κπνξνχ-

ζαλ λα απνηειέζνπλ ην πεξηερφκελν ελφο άιινπ θεηκέλνπ ην νπνίν ζα θψηηδε 

ζπκπιεξσκαηηθά ην ππφ εμέηαζε ζέκα.  

Χο εθπαηδεπηηθνί, επηρεηξήζακε λα δηαβάζνπκε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαθν-

ξέο ζηε ζρνιηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ σο απνηχπσζε θνη-

λσληθψλ δηαθνξψλ, λα πξνζεγγίζνπκε ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή πξψηε επαθή ησλ 

παηδηψλ κε ην ζρνιείν σο πξντφλ ηαμηθψλ πξνζδηνξηζκψλ θαη λα εξκελεχζνπκε 

ηα άληζα ζρνιηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο γλψζεηο φρη σο 

ζπλέπεηεο αηνκηθψλ δηαθνξψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, αιιά σο 

κνξθέο θνηλσληθήο αληζφηεηαο. Δ αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ησλ δηαθνξψλ 

απηψλ σο αληζνηήησλ απνηειεί ην πξψην βήκα γηα κηα εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε 

κε ζηφρν ηε ζεηηθή ελίζρπζε ησλ παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κε πξνλνκηνχρα 

ζηξψκαηα, ζην πιαίζην κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο παηδαγσγηθήο πνπ αθνξά φ-

ινπο/εο ηνπο/ηο καζεηέο/ξηεο ζε κηα ζρνιηθή ηάμε.  
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη θαη λα ζπγθξίλεη ηηο επη-

δφζεηο ζηελ θνηλσληνγλσζηηθή επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ αλαγλψξηζε, 

κε ιεθηηθή έθθξαζε θαη θαηαλφεζε ζπλαηζζεκάησλ ζε ζαξάληα (40) παηδηά πξν-

ζρνιηθήο ειηθίαο, είθνζη (20) απφ ηα νπνία ήηαλ ζε επηθηλδπλφηεηα γηα δπζθνιίεο 

κάζεζεο θαη είθνζη (20) ηππηθήο αλάπηπμεο. Σα παηδηά απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχζαλ ππνζεηηθά ζελάξηα θαη εηθφλεο αληηθεηκέλσλ. Σα βαζηθά απνηε-

ιέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα παηδηά ζε επηθηλδπλφηεηα γηα δπζθνιίεο κάζε-

ζεο ζεκείσζαλ ρακειφηεξεο επηδφζεηο ηφζν ζηηο θνηλσληνγλσζηηθέο φζν θαη ζηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate and compare the performance 

regarding the socio-cognitive information processing and the recognition, non 

verbal expression and understanding of emotions in forty (40) preschool chil-

dren twenty (20) of which were identified at risk for learning difficulties and 

twenty (20) as typically developing. Children answered questions regarding vi-

gnettes and virtual objects. The main results of the study showed that children at 

risk for learning difficulties showed lower performance on both socio-cognitive 

and emotional skills compared to typical developing children. 

 

1.ΒΕΏΓΧΓΔ 

1.1 ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΒΠΏΡΚΒΕΏ: ΚΟΕΝΧΝΕΟΓΝΧΣΕΚΒ ΚΏΕ ΤΝΏΕ-

ΘΔΜΏΣΕΚΒ ΑΕΏΣΏΒΕ. 

Με ηνλ φξν θνηλσληθή επάξθεηα νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αι-

ιειεπηδξά ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην κε ηξφπν θνηλσληθά απνδεθηφ, ιεηηνπξγηθφ 

θαη κε επηβιαβή γηα ηνπο άιινπο. Βίλαη κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα, ε νπνία πεξη-

ιακβάλεη θνηλσληνγλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία ηα νπνία είλαη απα-

                                         
33

  Δ έξεπλα απηή βαζίζηεθε ζηα δεδνκέλα ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ησλ θνηηεηξηψλ Ώθξνδίηεο ην-

τλίηζε θαη Παλαγηψηαο Σζελίθνγινπ. 
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ξαίηεηα γηα ηελ επηηπρή πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάι-

ινληνο (Halberstadt, Denham & Dunsmore, 2001). 

H θνηλσληθή επάξθεηα ησλ κηθξψλ παηδηψλ απνηειεί ζεκαληηθφ πξνγλσ-

ζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο 

(Najaka, Gottfredson, & Wilson, 2001).  Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη πςειφο βαζ-

κφο θνηλσληθήο επάξθεηαο ησλ κηθξψλ παηδηψλ θαίλεηαη λα εληζρχεη ηελ ζρνιη-

θή ηνπο εηνηκφηεηα (Denham, 2006), ηελ αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε (Zsolnai, 

2002· Rhoades, Warren, Domitrovich, & Greenberg, 2011), ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ηνπο ζρέζεηο (Ladd, 1999), ηελ επηηπρεκέλε ελζσκάησζή ηνπο ζην ζρνιηθφ πε-

ξηβάιινλ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη κε ηελ επίδεημε θαηάιιεισλ ηξφπσλ ζπκπεξη-

θνξάο (Webster-Stratton & Lindsay, 1999).  

Δ θνηλσληνγλσζηηθή επάξθεηα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ 

άιισλ θαη λα εξκελεχεη ζσζηά ηα ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά, θνηλσληθά θαη ζπ-

λαηζζεκαηηθά κελχκαηα, ηα νπνία ιακβάλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αιιειεπί-

δξαζεο ηνπ κε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν (Denham, Blair, DeMulder, Levitas, 

Sawyer, Auerbach–Major, θαη Queenan (2003). Πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ αηφκνπ λα αλαγλσξίδεη νξζά ηηο βαζηθέο απφ ηηο δεπηεξεχνπζεο πιεξνθνξί-

εο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα κελχκαηα απηά. πλδέεηαη κε ηελ γλψζε ησλ πνηθί-

ισλ ηξφπσλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη ηεο εθηίκεζεο ησλ επηδξά-

ζεσλ πνπ ζα έρεη ε εθαξκνγή θαζεκηάο απφ απηέο ζηα δηαθνξεηηθά θνηλσληθά 

πιαίζηα (Rose-Krasnor, 1997). Πεξηιακβάλεη αθφκε ηελ δπλαηφηεηα αληίιεςεο 

αιιά θαη πξνζδηνξηζκνχ ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ.  

ηελ θνηλσληνγλσζηηθή επάξθεηα εληάζζνληαη βαζηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

ησλ παηδηψλ, φπσο ε ηθαλφηεηα ειέγρνπ εγσθεληξηθψλ ή παξνξκεηηθψλ αξλεηη-

θψλ ζπκπεξηθνξψλ, ε ηθαλφηεηα δηεμαγσγήο κηαο ζπδήηεζεο, ε δπλαηφηεηα δη-

απξαγκάηεπζεο αλαγθψλ, ε είζνδνο ζε κηα παξέα ζπλνκειίθσλ θιπ. (Baum-

inger, Schorr-Edelsztein, & Morash, 2005). 

ηελ βηβιηνγξαθία ε θνηλσληνγλσζηηθή επάξθεηα ζπρλά αμηνινγείηαη κε 

βάζε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληνγλσζηηθήο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ (Crick & 

Dodge, 1994· Dodge, Pettit, McClaskey & Brown, 1986) ζχκθσλα κε ηελ νπνί-

α, θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε παηδηά, πξαγκαηνπνηνχ-

ληαη νη εμήο δηεξγαζίεο: α) θσδηθνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ κελπκάησλ (νξγάλσ-

ζε θαη απνζήθεπζε ησλ εηζεξρφκελσλ πιεξνθνξηψλ)· β) λνεηηθή αλαπαξάζηα-

ζε θαη εξκελεία (αθνκνίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ)· γ) απνζαθήληζε ησλ ζηφρσλ 

(πηζαλνί ηξφπνη γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο)· δ) εχξεζε πηζαλψλ ιχζεσλ 

γηα ην πξφβιεκα (αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχ-

ζεσλ)· ε) ιήςε κηαο ηειηθήο απφθαζεο γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο (θαηάι-

ιειε ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ)· ζη) αλαπαξάζηαζε ησλ πξνηεη-

λφκελσλ ιχζεσλ (ηειηθή εθαξκνγή κηαο ιχζεο) (Lemerise, Gregory & 

Fredstrom, 2005· Lemerise & Arsenio, 2000). 
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Δ ζπλαηζζεκαηηθή επάξθεηα αλαθέξεηαη ζηνλ βαζκφ επίγλσζεο, έθθξα-

ζεο, θαηαλφεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη πεξηθιείεη δεμηφηεηεο 

φπσο ηελ επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηελ αλαγλψξηζε θαη πεξηγξαθή ζπλαη-

ζζεκάησλ πνπ βηψλνληαη ζε δηάθνξα θνηλσληθά πιαίζηα, ηελ επίγλσζε ηεο ζπ-

λχπαξμεο αληηθξνπφκελσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηέινο, ηελ ηθαλφηεηα αληίιεςεο 

φηη ηα πξνβαιιφκελα ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηα πξαγκαηηθά 

ζπλαηζζήκαηα (Bailey, Denham & Curby, 2013· Bassett, Denham, Mincic & 

Graling, 2012). Δ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ θαη ησλ ρεηξνλνκηψλ, αιιά θαη 

ζηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο θνηλσληθήο πεξίζηαζεο (Adolphs, 2002). Δ έθθξαζε ησλ ζπλαη-

ζζεκάησλ αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ιεθηηθήο (κέζα απφ ην ιφγν) θαη κε ιε-

θηηθήο (κέζα απφ έθθξαζε πξνζψπνπ, ηφλνο θσλήο, ρεηξνλνκίεο, ζηάζε ζψκα-

ηνο) απφδνζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλεη θαλείο (Bosacki & Moore, 2004· 

Brown & Dunn, 1996). Δ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ αλαθέξεηαη ζηελ ζπ-

λεηδεηνπνίεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ εαπηνχ θαη ησλ ζπλνκηιε-

ηψλ θαζψο θαη ζηελ επίγλσζε θαη αηηηνιφγεζε ηεο ζπλχπαξμεο δχν αληηθξνπφ-

κελσλ ζπλαηζζεκάησλ (Kats-Gold & Priel, 2009)  

1.2. ΤΥΒΣΕΔ ΚΟΕΝΧΝΕΟΓΝΧΣΕΚΔ ΚΏΕ ΤΝΏΕΘΔΜΏΣΕΚΔ 

ΒΠΏΡΚΒΕΏ 

Δ θνηλσληνγλσζηηθή θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή επάξθεηα ζρεηίδνληαη, θαζψο 

πεξηθιείνπλ δεμηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην άηνκν επη-

ηπγράλεη ηελ απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε ησλ ζθέςεσλ, πξνζέζεσλ θαη ζπλαη-

ζζεκάησλ πνπ βηψλεη πξνο ηα άιια άηνκα, ηελ ζσζηή εξκελεία ησλ ζθέςεσλ, 

πξνζέζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ αηφκσλ, θαη ηελ θαηάιιειε  αληα-

πφθξηζε απέλαληη ζε απηέο ηηο ζθέςεηο, ηηο πξνζέζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

(Halberstadt, Denham & Dunsmore, 2001). Δ ζπλαηζζεκαηηθή θνηλσληνγλσζηη-

θή επάξθεηα θηλείηαη ζηελ εμήο ινγηθή: είλαη αλαγθαίν ην άηνκν λα ζηείιεη πξψ-

ηα έλα θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθφ κήλπκα, έπεηηα λα ιάβεη έλα αλάινγν κήλπ-

κα σο απάληεζε θαη ηέινο λα έρεη ηελ επίγλσζε λα ην δηαρεηξηζηεί αλάινγα  

Σα ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηνπνηνχληαη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο (Bryan, 

Sullivan-Burnstein & Mathur, 1998· Lemerise & Arsenio, 2000· Bauminger et 

al., 2005) πξνο κηα θαηεχζπλζε ζχλδεζεο ηεο θνηλσληνγλσζηηθήο κε ηε ζπλαη-

ζζεκαηηθή επάξθεηα. Δ θαηαλφεζε θαη έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαίλεηαη  

λα ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηαδίσλ ηεο θσδηθνπνίεζεο θαη εξκε-

λείαο. Σα θνηλσληθά εξεζίζκαηα θσδηθνπνηνχληαη θαη εξκελεχνληαη  ιακβάλν-

ληαο ππφςε ηα εζσηεξηθεπκέλα πξφηππα ηνπ παηδηνχ, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβά-

λνληαη θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία βηψλνληαη (Lemerise & Arsenio, 2000· 

Crick & Dodge, 1994). Δ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί ζηε ζπλέρεηα 

λα θαζνδεγήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ, επηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο αληη-

δξάζεηο ζηα ζηάδηα αληίδξαζεο. Πξφζθαηε ζρεηηθή έξεπλα δείρλεη φηη ηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, πνπ είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ νξζά ηα ζπλαηζζήκα-
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ηα, ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνηειεζκαηηθέο ζηξα-

ηεγηθέο θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη θαη‘ επέθηαζε επηδεηθλχ-

νπλ πςειφηεξεο ηθαλφηεηεο θνηλσληoγλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο επάξθεηαο 

(Denham, Kalb, Way, Warren-Khot, Rhoades, & Bassett, 2013) 

1.3. ΚΟΕΝΧΝΕΟΓΝΧΣΕΚΔ-ΤΝΏΕΘΔΜΏΣΕΚΔ ΒΠΏΡΚΒΕΏ ΚΏΕ 

ΠΏΕΑΕΏ ΜΒ ΑΤΚΟΛΕΒ ΜΏΘΔΔ. 

Δ θνηλσληνγλσζηηθή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πεξηιακβάλεη θαη εμε-

ηάδεη φιεο ηηο επηκέξνπο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζηηο νπνίεο εκθαλίδνπλ αλεπάξ-

θεηεο ηα παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο -πξνζνρή, κλήκε, αηηηνιφγεζε, ζπγθέ-

ληξσζε, επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ- (Bauminger & Kimhi-Kind, 2008), θαη 

παξάιιεια κέζα απφ απηή πξνβάιινληαη νη δπζθνιίεο ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

επάξθεηα -ειιείκκαηα ζηελ αλαγλψξηζε, έθθξαζε θαη θαηαλφεζε ηεο ζπλαη-

ζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο  (Semrud-Clikeman, Walkowiak, Wilkinson, & Minne, 

2010).  

ηα παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο εληνπίδνληαη  ειιείκκαηα ζηηο γλσζηηθέο 

ηνπο δηεξγαζίεο (Bauminger & Kimhi-Kind, 2008· Σδνπξηάδνπ, 2011), ηδηαίηεξα 

ζε εθείλεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ απνζήθεπζε, ηελ αλάθηεζε ησλ πιεξν-

θνξηψλ θαη ηηο  αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο  (Tur-  Kaspa & Bryan, 1994), ζπκπε-

ξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πξνζνρήο ηνπο (Semrud-Clikeman et 

al., 2010). Ώλαιπηηθφηεξα, νη κεησκέλεο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζηελ αλάθιεζε 

θαη θσδηθνπνίεζε ησλ εξεζηζκάησλ θαηά ην πξψην ζηάδην, ζπλδένληαη κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ ζηελ αλαπνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ θσλνινγηθνχ 

θψδηθα, ζηε πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο θαη ζηε θησ-

ρή ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ εζσηεξηθήο επαλάιεςεο θαη νξγάλσζεο (Σδνπξηά-

δνπ, 2011· Παληειηάδνπ, 1998). Ώθφκε, νη πεξηνξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ρξήζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ νξγαλσηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, έ-

ρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ πξνζπάζεηα αλάθιεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ (Πα-

ληειηάδνπ & Μπφηζαο, 2007). Σα πξνβιήκαηα απηά ζηελ θσδηθνπνίεζε, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα πξνβιήκαηα επηιεθηηθήο πξνζνρήο θαη αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ 

(Σδνπξηάδνπ, 2011) εκπνδίδνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ εξεζηζκάησλ 

θαηά ην δεχηεξν ζηάδην θνηλσληνγλσζηηθήο επεμεξγαζίαο. Σαπηφρξνλα νη 

γισζζηθέο αλεπάξθεηεο ησλ παηδηψλ απηψλ ηα δπζθνιεχνπλ λα ηξνπνπνηνχλ ηα 

κελχκαηα πνπ δέρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ θαη δελ επηηξέπνπλ λα δηαθνξνπνη-

νχλ ηα θαιά απφ ηα θαθά λέα (Σδνπξηάδνπ, 2011). Βπηπξφζζεηα, νη ειιεηκκαηη-

θέο ηθαλφηεηεο απηνξξχζκηζεο ησλ παηδηψλ κε δπζθνιίεο κάζεζεο δελ ηνπο επη-

ηξέπνπλ λα επηιέμνπλ ηελ θαηαιιειφηεξε γηα εθαξκνγή ιχζε (Teglasi, Cohn & 

Meshbesher, 2004). 

Σα παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο αληηκεησπίδνπλ θαη πξνβιήκαηα ζηελ 

αλαγλψξηζε, έθθξαζε θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Bauminger & 

Kimhi-Kind, 2008). Απζθνιεχνληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

απνηππψλνληαη κέζα απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηηο ρεηξνλνκίεο πνπ 
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πξνβάιινληαη. Σαπηφρξνλα δπζθνιεχνληαη θαη ζηελ κε ιεθηηθή έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Βπίζεο ηα παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο ηείλνπλ λα αληηιακ-

βάλνληαη θαη λα θαηαλννχλ ιηγφηεξν ηελ χπαξμε ησλ κηθηψλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Έρεη πξνηαζεί φηη νη αλεπάξθεηεο ζηελ θαηαλφεζε ζπλδένληαη κε ηηο αλεπάξθεη-

εο πνπ εκθαλίδνπλ ζηελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία ηεο πξνζνρήο (Semrud-

Clikeman et al., 2010· Öhman, Flykt, & Esteves, 2001). πκπεξηιακβάλεηαη εδψ 

ε ζεκαληηθή πζηέξεζε ησλ παηδηψλ απηψλ φζνλ αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηνπ θνη-

λσληθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκπεξηθέξνληαη κε θνηλσληθά 

επαίζζεην ηξφπν (Pearl, Donahue & Bryan, 1986). Παξάιιεια κε ηελ δπζθνιία 

θαηαλφεζεο, ππάξρεη θαη δπζθνιία αηηηνιφγεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, θαζψο ηα 

παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο ηείλνπλ λα απνδίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ζε πεξηζ-

ζφηεξν επηθαλεηαθέο αηηίεο, παξά ζηηο πξαγκαηηθέο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο νη 

νπνίεο νδεγνχλ ζην βίσκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ (Bauminger et 

al., 2005).  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ε εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο θνη-

λσληθήο επάξθεηαο παηδηψλ  πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη ζεκαληηθή έηζη ψζηε λα 

πξνζδηνξίζεη ηα παηδηά ζε επηθηλδπλφηεηα γηα πξνβιήκαηα θνηλσληθήο πξνζαξ-

κνγήο θαη λα βνεζήζεη ζην ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ γηα ηα παηδηά 

απηά. Δ ρξεζηκφηεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγθεηηαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ πη-

ζαλψλ αλεπαξθεηψλ ζηηο θνηλσληνγλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, νη 

νπνίεο είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή δσή ελφο παηδηνχ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Ώθφκε, έξρεηαη λα δηεπξχλεη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε γηα 

ηελ εμέηαζε ησλ θνηλσληνγλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ παηδηψλ 

κε θαη ρσξίο  δπζθνιίεο κάζεζεο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία.    

2. ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ 

2.1 ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΏ ΒΡΧΣΔΜΏΣΏ 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ θαζνδεγνχλ ηελ έξεπλα είλαη ηα εμήο:  

1. Αηαθνξνπνηνχληαη νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζε επηθηλδπλφηεηα γηα δπ-

ζθνιίεο κάζεζεο ζηα ζηάδηα θνηλσληνγλσζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθν-

ξηψλ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο;  

2. Αηαθνξνπνηνχληαη νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζε επηθηλδπλφηεηα γηα δπ-

ζθνιίεο κάζεζεο σο πξνο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο αλαγλψξηζεο, κε ιε-

θηηθήο έθθξαζεο, θαηαλφεζεο θαη αηηηνιφγεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζπγθξηηη-

θά κε απηέο ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο; 

3. Τπάξρνπλ δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ κε ιεθηηθή 

έθθξαζε κεηαμχ κεκνλσκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ ζηα παηδηά ζε επηθηλδπλφηεηα 

γηα δπζθνιίεο κάζεζεο θαη ζηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο; 

4. Τπάξρνπλ ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο θνηλσληνγλσζηηθέο θαη ζηηο ζπλαη-

ζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο γηα ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ηα παηδηά ζε επηθηλ-

δπλφηεηα γηα δπζθνιίεο κάζεζεο; 
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2.2. ΑΒΕΓΜΏ 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ ζαξάληα (40) παηδηά πξνζρνιηθήο ειη-

θίαο. Σα παηδηά πξνέξρνληαλ απφ επηά (7) δεκφζηα λεπηαγσγεία ηεο βφξεηαο 

Βιιάδαο. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ κεηαμχ ηεζζε-

ξάκηζη (4.5) κε πέληε (5) εηψλ. Σνλ ππφ κειέηε πιεζπζκφ απνηεινχζαλ είθνζη 

(20) παηδηά κε πξψηκεο ελδείμεηο γηα καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σα δεθαηέζζεξα 

(14) (70%) ήηαλ αγφξηα θαη ηα έμη (6) (30%) ήηαλ θνξίηζηα. Δ νκάδα ειέγρνπ 

ζπγθξνηνχληαλ απφ είθνζη (20) παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. Σα έληεθα (11) 

(55%) ήηαλ αγφξηα θαη ηα ελλέα (9) (45%) ήηαλ θνξίηζηα. 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ρνξεγήζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ην Βξσ-

ηεκαηνιφγην Φπρνγισζζηθψλ Εθαλνηήησλ γηα ηελ Πξνζρνιηθή Διηθία 

M.W.M., ην νπνίν βαζίδεηαη ζην Ειιηλφηο Σεζη Φπρνγισζζηθψλ Εθαλνηήησλ 

(ITPA). Πξφθεηηαη γηα έλα αληρλεπηηθφ θξηηήξην, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη  γηα 

ηελ αλίρλεπζε πξψηκσλ ελδείμεσλ γηα δπζθνιίεο κάζεζεο ζηελ πξνζρνιηθή ε-

ιηθία (Σδνπξηάδνπ, 1987). Μειεηά δπν δηφδνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηδα-

ζθαιία θαη αγσγή, ηελ αθνπζηηθν-θσλεηηθή θαη ηελ νπηηθφ-θηλεηηθή. Βπηκεξί-

δεηαη ζε έληεθα επηκέξνπο ελφηεηεο, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ εμεηάδνληαη νη ςπ-

ρνγισζζηθέο δηεξγαζίεο ηεο πξφζιεςεο (ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη θαηαλφε-

ζεο νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ παξαζηάζεσλ), ζπζρέηηζεο (ηθαλφηεηα εζσηεξη-

θήο επεμεξγαζίαο ελλνηψλ θαη γισζζηθψλ ζπκβφισλ) θαη έθθξαζεο (ηθαλφηεηα 

έθθξαζεο ησλ ηδεψλ είηε κε ην ιφγν είηε κε ρεηξνλνκίεο). πγθεθξηκέλα, ζηελ 

αθνπζηηθν-θσλεηηθή δίνδν πεξηιακβάλνληαη ε αθνπζηηθή πξφζιεςε, ε αθνπ-

ζηηθή ζπζρέηηζε, ε έθθξαζε κε ην ιφγν, ε αθνπζηηθή κλήκε, ε γξακκαηηθή ν-

ινθιήξσζε, ε αθνπζηηθή νινθιήξσζε θαη ν ζπγθεξαζκφο θζφγγσλ. ηελ νπηη-

θν-θηλεηηθή δίνδν πεξηιακβάλνληαη ε νπηηθή πξφζιεςε, ε νπηηθή ζπζρέηηζε, ε 

έθθξαζε κε θηλήζεηο, ε νπηηθή κλήκε θαη ε νπηηθή νινθιήξσζε. Κάζε επηκέ-

ξνπο ελφηεηα απαξηίδεηαη απφ δψδεθα ππνεξσηήκαηα-δειψζεηο. χκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλ θάπνην παηδί ζπγθεληξψζεη ην 50% ηεο 

βαζκνινγίαο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο, δειαδή επηά θαη πάλσ εξσηήζεηο 

ζεηηθέο, ηφηε ελδέρεηαη λα έρεη δπζθνιίεο κάζεζεο ζηελ επηκέξνπο ελφηεηα.   

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ θάζε 

ηάμεο. Ώπνθιείζηεθαλ πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ δελ έρνπλ αλαπηχμεη ιφγν θαη 

κε ζνβαξέο ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη αθξαία απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά. 

Ώπαηηήζεθε πξνζσπηθή  παξαηήξεζε ησλ παηδηψλ απφ ηνπο εξεπλεηέο, δηάξ-

θεηαο κηαο βδνκάδαο. Δ ζπκπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπ-

λεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δ ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθέληξσζαλ 

ηα παηδηά, θαζψο θαη ε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ππέδεημαλ 

ηα παηδηά ζε επηθηλδπλφηεηα γηα δπζθνιίεο κάζεζεο. Με ηελ ρξήζε ηνπ ίδηνπ 

θξηηεξίνπ επηιέρζεθε ην δείγκα ησλ  παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο. 
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2.3. ΒΡΓΏΛΒΕΏ ΤΛΛΟΓΔ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ 

Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κέηξεζε ηεο θνηλσληνγλσζηηθήο επε-

μεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ζρεδηάζηεθε έλα ζελάξην ππνζεηηθψλ θνηλσληθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ παηδηψλ, ην νπνίν παξνπζηάζηεθε κε ηελ κέζνδν ηεο 

δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο (Tur- Kaspa & Bryan, 1994) θαη ην νπνίν αλαπαξηζηά 

έλα γεγνλφο ζην λεπηαγσγείν απφ ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία ησλ παηδηψλ πξν-

ζρνιηθήο ειηθίαο, ε είζνδνο ζε κηα παξέα ζπλνκειίθσλ (Dodge et al., 1986). 

πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη έλα θνξίηζη πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ε Βιέλε, ε ν-

πνία παίδεη κφλε ηεο ζην ειεχζεξν παηρλίδη θαη βαξηέηαη. Αίπια ηεο βιέπεη δχν 

ζπκκαζεηέο ηεο, νη νπνίνη παίδνπλ έλα επηηξαπέδην παηρλίδη. Θέιεη πνιχ λα παί-

μεη καδί ηνπο. Πεγαίλεη πξνο ην κέξνο ηνπο, αιιά ηα παηδηά δελ ηεο δίλνπλ ζε-

καζία. Δ αλαιπηηθή θσδηθνπνίεζε ησλ θνηλσληνγλσζηηθψλ απαληήζεσλ δίλεηαη 

ζην παξάξηεκα. 

 Ώπφ ην εχξνο ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζπλαηζζεκα-

ηηθή επάξθεηα, ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εμεηάζηεθαλ ηξεηο επηκέξνπο δηαζηά-

ζεηο, ε αλαγλψξηζε θαη ε κε ιεθηηθή έθθξαζε  ζπλαηζζεκάησλ θαη ε θαηαλφε-

ζε ησλ ζχλζεησλ ζπλαηζζεκάησλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ δπν εξγαιεία, ηα νπνία 

βαζίζηεθαλ ζην πξφηππν ηνπ εξγαιείνπ Affect knowledge test (AKT, 

Denham,1986). Βηδηθφηεξα, γηα ηελ εμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ αλαγλψξηζεο θαη 

έθθξαζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θσηνγξαθίεο κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο 

παηδηψλ έμη βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ - ραξά, ιχπε, ζπκφο, θφβνο, έθπιεμε, αε-

δία- κε ηηο νπνίεο ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Ώξ-

ρηθά ν εξεπλεηήο δήισλε πξνθνξηθά ηα νλφκαηα ησλ έμη βαζηθψλ ζπλαηζζεκά-

ησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα παηδηά θαινχληαλ λα ππνδείμνπλ ηελ εηθφλα πνπ αλα-

παξηζηνχζε ην ζπλαίζζεκα ην νπνίν ηνπο ππνδειψλνληαλ θάζε θνξά.   

Γηα ηελ κέηξεζε ηεο δεμηφηεηαο θαηαλφεζεο ησλ κηθηψλ ζπλαηζζεκάησλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν ππνζεηηθά ζελάξηα κε πεξηερφκελν ην νπνίν εληάζζεηαη 

ζηα πιαίζηα ηεο δσήο ησλ παηδηψλ. ε απηά ν ήξσαο θάζε ηζηνξίαο αηζζάλεηαη 

δπν κηθηά ζπλαηζζήκαηα, ζην πξψην ζελάξην  ραξά – θφβν θαη ζην δεχηεξν ρα-

ξά – ιχπε. Βπηιέρζεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα δεχγε, θαζψο ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία εγείξνληαη θαζεκεξηλά ζηα πιαίζηα ηεο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Σν πξψην ζελάξην αλαθέξεηαη ζε έλα θνξίηζη ηελ Γηψηα, 

ε νπνία απέθηεζε ην δψξν πνπ δήηεζε απφ ηνπο γνλείο ηεο, πνπ είλαη έλα πνδή-

ιαην. ήκεξα είλαη ε πξψηε κέξα πνπ ζα θάλεη βφιηα κε ην πνδήιαην θαη αλα-

ξσηηέηαη αλ ζα ηα θαηαθέξεη. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζεη ε εξσίδα είλαη ραξά, 

δηφηη απέθηεζε ην πνδήιαην, θαη θφβνο αλ ζα ηα θαηαθέξεη. Σν δεχηεξν ζελά-

ξην αλαθέξεηαη ζε έλα αγφξη, ηνλ Πάξε ζηνλ νπνίν νη γνλείο ηνπ αλαθνίλσζαλ 

φηη ην θαινθαίξη ζα θχγνπλ γηα δηαθνπέο ζε έλα  παξαζαιάζζην ρσξηφ,  καθξηά 

απφ ηελ αγαπεκέλε ηνπο γεηηνληά. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ αηζζάλεηαη ν ήξσαο 

είλαη ραξά, δηφηη ζα θχγνπλ γηα δηαθνπέο, θαη ιχπε δηφηη ζα θχγνπλ απφ ηελ γεη-

ηνληά ηνπο. Δ αλαιπηηθή θσδηθνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ απαληήζεσλ δί-

λεηαη ζην παξάξηεκα. 
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Πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί φηη νη απαληήζεηο αληαλαθινχλ επαξθψο ηηο 

θαηεγνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε, εθαξκφζηεθε γηα ην ζχ-

λνιν ησλ απαληήζεσλ δηπιή θσδηθνπνίεζε απφ δπν εξεπλεηέο απφ ηελ νπνία 

δηαπηζηψζεθε ζπκθσλία ζε επίπεδν 80%. 

2.4. ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ ΤΛΛΟΓΔ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, πξνζθνκίζηεθε άδεηα απφ 

ηνπο γνλείο γηα θαζέλα απφ ηα ζαξάληα παηδηά, έπεηηα απφ ρνξήγεζε γξαπηήο 

βεβαίσζεο. Χο κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο 

δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αηνκηθά κε θάζε 

παηδί, ζε έλαλ ήξεκν ρψξν, έμσ απφ ηνλ ρψξν ηεο ηάμεο ηνπ λεπηαγσγείνπ. Πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλέληεπμεο δφζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κηα ζχληνκε επεμή-

γεζε γηα ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζνχζε. Ώξρηθά, παξνπζηάζηεθε ην θξη-

ηήξην κέηξεζεο ηεο θνηλσληνγλσζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Ώθν-

ινχζεζαλ ηα θξηηήξηα κέηξεζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ. ε πεξί-

πησζε πνπ θάπνην παηδί δελ αληαπνθξίλνληαλ θαζφινπ θαηά ηελ πξψηε δηαηχ-

πσζε κηαο εξψηεζεο, ε εξψηεζε επαλαιακβάλνληαλ γηα δεχηεξε θνξά Δ ζπι-

ινγή δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ Φεβξνπαξίνπ-Ενπλίνπ 2013. 

2.5 ΏΝΏΛΤΒΕ 

Γηα λα ζπγθξηζνχλ νη θνηλσληνγλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο επηδφζεηο 

ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ζε επηθηλδπλφηεηα γηα καζεζηαθέο δπζθνιί-

εο εθαξκφζηεθε ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο Mann-Whitney (Zar, 1996). Γηα λα ζπ-

γθξηζνχλ νη ζπλαηζζεκαηηθέο επηδφζεηο ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ κε ιεθηηθή 

έθθξαζε κεκνλσκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ ζε θάζε νκάδα παηδηψλ εθαξκφζηεθε ν 

ζηαηηζηηθφο έιεγρνο Wilcoxon (Zar, 1996). Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο Spearman 

rho, κε ηνλ νπνίν γίλνληαη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο (Mayers & 

Wells, 2003) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζπζρέηηζεο ησλ 

θνηλσληνγλσζηηθψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ.  

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε κε παξακεηξηθή ζηαηηζηηθή ζεσξήζεθε θαηαι-

ιειφηεξε απφ ηελ παξακεηξηθή, αθνχ: α) δελ πιεξείηαη ε πξνυπφζεζε ηεο θα-

λνληθήο θαηαλνκήο ησλ εκπιεθφκελσλ κεηαβιεηψλ, β) ζηηο πεξηζζφηεξεο ζπ-

γθξίζεηο δελ ηθαλνπνηείηαη ε πξνυπφζεζε ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ 

ησλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ ησλ ζπγθξηλφκελσλ νκάδσλ, θαη γ) δελ ηζρχεη ε πξνυ-

πφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο γηα ηηο ζπγθξίζεηο ησλ επαλαιακβαλφκελσλ κεηξή-

ζεσλ. ε φινπο ηνπο κε παξακεηξηθνχο ειέγρνπο  ε παξαηεξνχκελε ζηάζκε 

ζεκαληηθφηεηαο (p-value) ππνινγίζηεθε κε ηε κέζνδν πξνζνκνίσζεο Monte-

Carlo ρξεζηκνπνηψληαο 10.000 θχθινπο επαλαδεηγκαηνιεςίαο (Mehta and 

Patel, 1996). Με ηε κέζνδν απηή ηα επαγσγηθά ζπκπεξάζκαηα είλαη έγθπξα α-

θφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη νη κεζνδνινγηθέο θαη ζηαηη-

ζηηθέο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ αληίζηνηρσλ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ. 
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2.6 ΠΒΡΕΟΡΕΜΟΕ ΒΡΒΤΝΏ 

 ζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο, ζα πξέπεη λα 

δνζεί κεγάιε πξνζνρή, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ δείγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζε-

θε. Βπίζεο ν θαζνξηζκφο ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε αληρλεπηηθφ θξηηήξην, θάηη πνπ 

δελ επέηξεςε κία απζηεξή νξηνζέηεζε ησλ παηδηψλ κε δπζθνιίεο. Έλαο επηπιέ-

νλ πηζαλφο πεξηνξηζκφο έγθεηηαη ζηελ ‗αληηθεηκεληθφηεηα‘ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

εθθξάζεσλ πνπ αλαπαξέζηεζαλ ηα παηδηά. Ώλ θαη θαίλεηαη ππάξρεη έλα ζχλνιν 

θαζνιηθά αλαγλσξίζηκσλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ (Niedenthal, Krauth-

Gruber & Ric, 2011), νη απνηηκήζεηο απνηεινχλ κηα ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε 

πνπ βαζίζηεθε ζην επίπεδν ζπκθσλίαο ησλ δπν εξεπλεηψλ.  

3. ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ 

3.1 ΏΞΕΟΠΕΣΕΏ ΜΒΧΝ ΤΛΛΟΓΔ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ 

Κνηλσληνγλσζηηθφ κνληέιν επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ (πεξηιακβάλεη θαη ηηο 

πέληε θνηλσληνγλσζηηθέο εξσηήζεηο). Cronbach a: 0.67 

Ώλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ (πεξηιακβάλεη θαη ηα έμη ζπλαηζζήκαηα). 

Cronbach a: 0.76 

Με ιεθηηθή έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ (πεξηιακβάλεη θαη ηα έμη ζπλαηζζήκαηα). 

Cronbach a: 0.78 

Καηαλφεζε θαη αηηηνιφγεζε ζπλαηζζεκάησλ (πεξηιακβάλεη ηηο ηέζζεξηο εξσ-

ηήζεηο θαηαλφεζεο θαη αηηηνιφγεζεο ζπλαηζζεκάησλ απφ ηα δχν ζελάξηα). 

Cronbach a: 0.80 

 

3.2 ΤΓΚΡΊΒΕ ΏΠΏΝΣΉΒΧΝ ΠΏΕΑΕΝ 

ΠΕΝΏΚΏ 1. πγθξέζεηο απαληάζεσλ παηδηώλ ζηα ζηΪδηα θνηλσληνγλσζηηθάο 

επεμεξγαζέαο. 

 Ώλαπαξ. 

ηζηνξέαο 

Καηαλ. Ε-

ζηνξέαο 

Ώπνζαθ. 

πξόζεζεο 

Ώλαδάη. 

Λύζεσλ 

Βθαξκ. 

Λύζεσλ 

Σ.Ώ  

(Ν=40) 

ΜΟ 

ΣΏ 

 

1.90 a 

0.31 

1.85 a 

0.37 

1.20 a 

0.41 

1.85 a 

0.49 

1.85 a 

0.37 

Μ.Α  

(Ν=40) 

ΜΟ 

ΣΏ 

1.25 b 

0.44 

1.10 b 

0.79 

0.85 b 

0.49 

1.30 b 

0.66 

1.45 b 

069 
 

εκείσζε: Κάζε ηηκή κέζνπ φξνπ πνπ αθνινπζείηαη απφ δηαθνξεηηθφ γξάκκα ηνληζκέλν κε 

καχξν ρξψκα ζηηο θάζεηεο ζηήιεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν p<.05 ζχκθσλα κε κία ζεη-

ξά ηεζη ηνπ δείθηε Mann-Whitney. Σ.Ώ: παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, Μ.Α: παηδηά κε δπζθνιίεο κάζε-

ζεο, ΜΟ: Μέζνο φξνο, ΣΏ: ηππηθή απφθιηζε. Ώλαπαξ: αλαπαξαγσγή, Καηαλ: θαηαλφεζε, Ώπνζαθ: 

Ώπνζαθήληζε, Ώλαδήη: Ώλαδήηεζε, Βθαξκ: Βθαξκνγή 
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Ώπφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο θαη 

κε δπζθνιίεο κάζεζεο ζηελ αλαπαξαγσγή θαη θαηαλφεζε ηζηνξίαο, ζηελ απν-

ζαθήληζε πξφζεζεο, ζηελ αλαδήηεζε θαη ζηελ εθαξκνγή ιχζεσλ κε ππεξνρή 

ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο. 

ΠΕΝΏΚΏ 2. πγθξέζεηο απαληάζεσλ παηδηώλ ζηελ αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκΪ-

ησλ από εηθόλεο. 

  ΥαξΪ Λύπε Θπκόο Φόβνο Έθπιεμε Ώεδέα 

Σ.Ώ  

(Ν=40) 

ΜΟ 

ΣΏ 

1.00 a 

0.00 

1.00 a 

0.00 

1.00a 

0.00 

1.00 a 

0.00 

1.00 a 

0.00 

1.00 a 

0.00 

Μ.Α  

(Ν=40) 

ΜΟ 

ΣΏ 

1.00 a 

0.00 

0.90 a 

0.31 

1.00 a 

0.00 

0.60 b 

0.51 

0.70 b 

0.47 

0.65 b 

0.9 
 

εκείσζε: Κάζε ηηκή κέζνπ φξνπ πνπ αθνινπζείηαη απφ δηαθνξεηηθφ γξάκκα ηνληζκέλν κε 

καχξν ρξψκα ζηηο θάζεηεο θαη νξηδφληηεο ζηήιεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν p<.05 ζχκ-

θσλα κε κία ζεηξά ηεζη ησλ δεηθηψλ Mann-Whitney & Wilcoxon. Σ.Ώ: παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, 

Μ.Α: παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο, ΜΟ: Μέζνο φξνο, ΣΏ: ηππηθή απφθιηζε. 

Ώπφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο θαη 

κε δπζθνιίεο κάζεζεο φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 

θφβνπ, ηεο έθπιεμεο θαη ηεο αεδίαο κε ππεξνρή ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπ-

μεο. ηα παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο πξνθχπηνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηα-

θνξέο αλάκεζα: ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζπλαηζζεκάησλ κεηαμχ ηεο ραξάο θαη 

ηνπ θφβνπ, ηεο ραξάο θαη ηεο έθπιεμεο θαη ηεο ραξάο θαη ηεο αεδίαο κε ππεξν-

ρή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ραξάο· ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κεηαμχ 

ηεο ιχπεο θαη ηνπ θφβνπ, ηεο ιχπεο θαη ηεο έθπιεμεο θαη ηεο ιχπεο θαη ηεο αε-

δίαο κε ππεξνρή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ιχπεο· θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπ-

λαηζζεκάησλ κεηαμχ ηνπ ζπκνχ θαη ηνπ θφβνπ, ηνπ ζπκνχ θαη ηεο έθπιεμεο θαη 

ηνπ ζπκνχ θαη ηεο αεδίαο κε ππεξνρή ηνπ ζπκνχ. 

ΠΕΝΏΚΏ 3. πγθξέζεηο απαληάζεσλ παηδηώλ ζηελ κε ιεθηηθά  Ϋθθξαζε ζπλαη-

ζζεκΪησλ. 

  ΥαξΪ Λύπε Θπκόο Φόβνο Έθπιεμε Ώεδέα 

Σ.Ώ  

(Ν=40) 

ΜΟ 

ΣΏ 

1.00a 

0.00 

0.97a 

0.23 

1.00a  

0.00 

0.90a 

0.31 

0.95a 

0.22 

1.00a 

0.00 

Μ.Α  

(Ν=40) 

ΜΟ 

ΣΏ 

0.95a* 

0.22 

0.80a** 

0.41 

0.94a*** 

0.20 

0.70b**  

0.47 

0.90b* ** 

*** 

0.21 

0.65b* ** *** 

0.49 

 

εκείσζε: Κάζε ηηκή κέζνπ φξνπ πνπ αθνινπζείηαη απφ δηαθνξεηηθφ γξάκκα ηνληζκέλν κε 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
419 

καχξν ρξψκα ζηηο θάζεηεο θαη νξηδφληηεο ζηήιεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν p<.05 ζχκ-

θσλα κε κία ζεηξά ηεζη ησλ δεηθηψλ Mann-Whitney & Wilcoxon. Σ.Ώ: παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, 

Μ.Α: παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο, ΜΟ: Μέζνο φξνο, ΣΏ: ηππηθή απφθιηζε. * Αελ ζεκεηψζεθε ζηα-

ηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ κε ιεθηηθή έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο ραξάο θαη ηεο 

έθπιεμεο θαη ηεο ραξάο θαη ηεο αεδίαο ζηα παηδηά κε ΜΑ. ** Αελ ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηε κε ιεθηηθή έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο ιχπεο θαη ηνπ θφβνπ, ηεο ιχπεο 

θαη ηεο έθπιεμεο θαη ηεο ιχπεο θαη ηεο αεδίαο ζηα παηδηά κε ΜΑ. *** Αελ ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ κε ιεθηηθή έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ζπκνχ θαη ηεο έθ-

πιεμεο θαη ηνπ ζπκνχ θαη ηεο αεδίαο ζηα παηδηά κε ΜΑ. 

Ώπφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο θαη 

κε δπζθνιίεο κάζεζεο φζνλ αθνξά ηελ κε ιεθηηθή έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκά-

ησλ ηνπ θφβνπ, ηεο έθπιεμεο θαη ηεο αεδίαο κε ππεξνρή ησλ παηδηψλ ηππηθήο 

αλάπηπμεο. ηα παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο πξνθχπηνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληη-

θέο δηαθνξέο αλάκεζα: ζηελ κε ιεθηηθή έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κεηαμχ 

ηεο ραξάο θαη ηνπ θφβνπ κε ππεξνρή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ραξάο· ζηελ κε 

ιεθηηθή έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ζπκνχ θαη ηνπ θφβνπ κε ππεξνρή ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ. 

ΠΕΝΏΚΏ 4. πγθξέζεηο απαληάζεσλ παηδηώλ ζηελ ζπλνιηθά αλαγλώξηζε ζπ-

λαηζζεκΪησλ από εηθόλεο θαη ηε ζπλνιηθά κε ιεθηηθά Ϋθθξαζε ζπλαηζζεκΪησλ 

θαη ζηελ θαηαλόεζε θαη αηηηνιόγεζε ησλ ζπλαηζζεκΪησλ ζηα ζελΪξηα Ώ & ΐ. 

  Ώλαγλσξ. Έθθξ. 

 

Καηαλ. 

ελ.Ώ 

Ώηηηνι. 

ελ.Ώ 

Καηαλ. 

ελ.ΐ 

Ώηηηνι. 

ελ. ΐ 

Σ.Ώ  

(Ν=40) 

ΜΟ 

ΣΏ 

1.00 a 

0.00 

0.95 a 

0.12 

1.55a  

0.51 

1.65 a 

0.67 

1.85 a 

0.37 

1.70 a 

0.66 

Μ.Α  

(Ν=40) 

ΜΟ 

ΣΏ 

0.81 a 

0.24 

0.87 a 

0.25 

1.20 a 

0.62 

0.95 b 

0.76 

1.10 b 

0.55 

0.85 b 

0.74 
 

εκείσζε: Κάζε ηηκή κέζνπ φξνπ πνπ αθνινπζείηαη απφ δηαθνξεηηθφ γξάκκα ηνληζκέλν κε 

καχξν ρξψκα ζηηο θάζεηεο  ζηήιεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν p<.05 ζχκθσλα κε 

κία ζεηξά ηεζη ησλ δεηθηψλ Mann-Whitney. Σ.Ώ: παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, Μ.Α: παηδηά κε 

δπζθνιίεο κάζεζεο, ΜΟ: Μέζνο φξνο, ΣΏ: ηππηθή απφθιηζε, Ώλαγλσξ: πλνιηθή αλαγλψξη-

ζε ζπλαηζζεκάησλ, Έθθξ: πλνιηθή έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, Καηαλ. ελ.Ώ: Καηαλφεζε 

ζπλαηζζήκαηνο ζελαξίνπ Ώ, Ώηηηνι. ελ.Ώ: Ώηηηνιφγεζε ζπλαηζζήκαηνο ζελαξίνπ Ώ, Κα-

ηαλ.ελ. ΐ: Καηαλφεζε ζπλαηζζήκαηνο ζελαξίνπ ΐ, Ώηηηνι. ελ. ΐ: Ώηηηνιφγεζε ζπλαηζζή-

καηνο ζελαξίνπ ΐ. 

Ώπφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηα-

θνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ ηππηθήο 

αλάπηπμεο θαη κε δπζθνιίεο κάζεζεο φζνλ αθνξά ηελ αηηηνιφγεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ ζελαξίσλ Ώ & ΐ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζε-
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κάησλ ηνπ ζελαξίνπ ΐ κε ππεξνρή ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο. 

3.3 ΤΥΒΣΕΒΕ ΏΠΏΝΣΔΒΧΝ ΠΏΕΑΕΧΝ 

Πέλαθαο 5. πζρεηέζεηο απαληάζεσλ παηδηώλ κεηαμύ ησλ ζηαδέσλ θνηλσληνγλσ-

ζηηθάο επεμεξγαζέαο θαη ηεο ζπλνιηθάο αλαγλώξηζεο ζπλαηζζεκΪησλ από εηθό-

λεο, ηε ζπλνιηθά κε ιεθηηθά Ϋθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκΪησλ, θαη ηεο θαηαλόεζεο 

θαη αηηηνιόγεζεο ησλ ζπλαηζζεκΪησλ ζηα ζελΪξηα Ώ & ΐ. 

Σ.Ώ  

(Ν=40) 

 Ώλαγλσξ. Έθθξ. 

 

Καηαλ. 

ελ.Ώ 

Ώηηηνι. 

ελ.Ώ 

Καηαλ. 

ελ.ΐ 

Ώηηηνι. 

ελ. ΐ 

 

Ώλαπαξ 

ηζηνξ. 

 -.077 

(NS) 

-.166 

(NS) 

.034 

(NS) 

.152 

(NS) 

-140 

(NS) 

-.166 

(NS) 

Καηαλ. 

ηζηνξ. 

 -.096 

(NS) 

-209 

(NS) 

.183 

(NS) 

.416 

(NS) 

.216 

(NS) 

.104 

(NS) 

Ώπνζα. 

πξφζ. 

 .115 

(NS) 

-.047 

(NS) 

-.050 

(NS) 

.029 

(NS) 

.210 

(NS) 

-.093 

(NS) 

Ώλαδεη 

ιχζεο. 

 -.076 

(NS) 

.334 

(NS) 

.017 

(NS) 

.225 

(NS) 

.303 

(NS) 

.188 

(NS) 

Βθαξκ. 

ιχζεο 

 -.078 

(NS) 

-.209 

(NS) 

.464* .416 

(NS) 

.216 

(NS) 

.104 

(NS) 

Μ.Α  

(Ν=40) 

 Ώλαγλσξ. Έθθξ. 

 

Καηαλ. 

ελ.Ώ 

Ώηηηνι. 

ελ.Ώ 

Καηαλ. 

ελ.ΐ 

Ώηηηνι. 

ελ. ΐ 

        

Ώλαπαξ 

ηζηνξ. 

 .141 

(NS) 

.165 

(NS) 

.391 

(NS) 

.505* .323 

(NS) 

.270 

(NS) 

Καηαλ. 

ηζηνξ. 

 .285 

(NS) 

.272 

(NS) 

.203 

(NS) 

-.003 

(NS) 

.216 

(NS) 

.471⃰ 

Ώπνζα. 

πξφζ. 

 .133 

(NS) 

-.256 

(NS) 

.289 

(NS) 

-.150 

(NS) 

-.295 

(NS) 

-.071 

(NS) 

Ώλαδεη 

ιχζεο. 

 -.171 

(NS) 

-.198 

(NS) 

.115 

(NS) 

-.003 

(NS) 

.062 

(NS) 

-.381 

(NS) 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
421 

Βθαξκ. 

ιχζεο 

 -.025 

(NS) 

-.494* .035 

(NS) 

-.061 

(NS) 

.170 

(NS) 

-.197 

(NS) 
 

εκείσζε: * Δ ζπζρέηηζε ζχκθσλα κε ην ζπληειεζηή Spearman rho είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληη-

θή ζε επίπεδν 0.05 (2-tailed), NS=Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. Σ.Ώ: παηδηά ηππηθήο αλάπηπ-

μεο, Μ.Α: παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο, Ώλαγλσξ: πλνιηθή αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ, Έθθξ: 

πλνιηθή έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, Καηαλ. ελ.Ώ: Καηαλφεζε ζπλαηζζήκαηνο ζελαξίνπ Ώ, Ώηηηνι. 

ελ.Ώ: Ώηηηνιφγεζε ζπλαηζζήκαηνο ζελαξίνπ Ώ, Καηαλ.ελ. ΐ: Καηαλφεζε ζπλαηζζήκαηνο ζελαξίνπ 

ΐ, Ώηηηνι. ελ. ΐ: Ώηηηνιφγεζε ζπλαηζζήκαηνο ζελαξίνπ ΐ, Ώλαπαξ. ηζηνξ: αλαπαξαγσγή ηζηνξίαο, 

Καηαλ. ηζηνξ.: θαηαλφεζε ηζηνξίαο, Ώπνζα.πξνζ: απνζαθήληζε πξφζεζεο, Ώλαδεη.: αλαδήηεζε, Β-

θαξκ: Βθαξκνγή. 

Ώπφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηνπλ νη εμήο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπ-

ζρεηίζεηο: η. ζηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζελαξίνπ Ώ κε ηελ εθαξκνγή ιχζεο 

θαη ηη. ζηα παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

αλαπαξαγσγή ηζηνξίαο θαη ηελ αηηηνιφγεζε ζπλαηζζήκαηνο ζελαξίνπ Ώ, ηζρπξή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ θαηαλφεζε ηζηνξίαο θαη ηελ αηηηνιφγεζε ζπ-

λαηζζήκαηνο ζελαξίνπ ΐ, θαη ηζρπξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ εθαξ-

κνγή ιχζεο θαη ηελ ζπλνιηθή έθθξαζε ζπλαηζζήκαηνο. 

4. ΤΓΔΣΔΔ 

4.1. ΒΡΜΔΝΒΕΏ ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΧΝ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ ρακειφηεξεο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ 

κε δπζθνιίεο κάζεζεο ζε φια ηα ζηάδηα θνηλσληνγλσζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. 

 ζνλ αθνξά ηελ ρακειφηεξε επίδνζε ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ πιεξνθν-

ξηψλ, κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε ην πεξηνξηζκέλν ξεπεξηφξην κλεκνληθψλ ζηξαηεγη-

θψλ θαη ηελ επηθαλεηαθή επεμεξγαζία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά κε δπζθνιίεο 

κάζεζεο γηα λα απνζεθεχζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο (Παληειηάδνπ & Μπφηζαο, 2007).

 ζνλ αθνξά ηελ ρακειή επίδνζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο, 

κπνξεί λα ιεθζνχλ ππφςε ηα  πξνβιήκαηα πξνζνρήο, αιιά θαη νπηηθήο θαη αθνπ-

ζηηθήο δηάθξηζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο (Σδνπξηά-

δνπ, 2011· Παληειηάδνπ & Μπφηζαο, 2007). Παξφκνηα ειιείκκαηα αλαπαξαγσ-

γήο, θσδηθνπνίεζεο αιιά θαη θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο αλαδείρζεθαλ θαη ζε άι-

ιεο έξεπλεο (Kavale & Forness, 1996· Little, 1993 ζηνπο Παληειηάδνπ & Μπφ-

ηζαο, 2007). Παξφκνηα ρακειή επίδνζε ζεκείσζαλ ηα παηδηά κε δπζθνιίεο κάζε-

ζεο ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ηελ απφδνζε πξφζεζεο γηα ην νπνίν κπνξεί λα 

ιεθζνχλ ππφςε ηα πξνυπάξρνληα γλσζηηθά ζρήκαηα θαη νη αξλεηηθέο πξνυπάξ-

ρνπζεο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ απηψλ (Bauminger et al., 2005).  

 Ώλαθνξηθά κε ηελ ρακειή επίδνζε ζηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο ρεηξηζκνχ 

ηνπ πξνβιήκαηνο κπνξεί λα ιεθζνχλ ππφςε νη παξειζνληηθέο θνηλσληθέο αι-
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ιειεπηδξάζεηο ησλ παηδηψλ κε δπζθνιίεο κάζεζεο θαηά ηηο νπνίεο δελ είραλ 

βηψζεη επηηπρία απφ πηζαλέο πξνζπάζεηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

(Donahue, Szymanski, & Flores, 1999· Galway & Metsala, 2011). Βπηπιένλ, πη-

ζαλφλ λα δπζθνιεχνληαη ζηελ γελίθεπζε κηαο ‗θαιήο‘ ζηξαηεγηθήο, πνπ ηνπο  

έρεη απνθέξεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζην παξειζφλ (Schiff, Bauminger & Toledo, 

2009).  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ επίζεο ρακειφηεξεο επηδφζεηο ησλ 

παηδηψλ κε δπζθνιίεο κάζεζεο ζε θάζε επηκέξνπο ζπλαηζζεκαηηθή δεμηφηεηα ζε 

ζρέζε κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. Βηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο 

αλαγλψξηζεο θαη κε ιεθηηθήο έθθξαζεο νη κεησκέλεο επηδφζεηο πηζαλφλ λα 

ζπλδένληαη, κε ηηο αλεπάξθεηεο ηνπο ζηε κλεκνληθή ηθαλφηεηα, θαζψο ε αλα-

γλψξηζε βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο αληηιεπηηθέο ηδηφηεηεο κηαο έθθξαζεο, 

νη νπνίεο έρνπλ απνζεθεπηεί γηα κειινληηθή ρξήζε (Adolphs, 2002). Σα απνηε-

ιέζκαηα επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηα επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ (Dimitrovsky, 

Spector, & Levy-Shiff, 2000; Petti, Voelker, Shore, & Hayman-Abello, 2003).   

Δ κεησκέλε ηθαλφηεηα θαζνξηζκνχ ησλ κηθηψλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηα 

παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο πηζαλψο λα νθείιεηαη ζην πεξηνξηζκέλν ζπλαη-

ζζεκαηηθφ ιεμηιφγην, ην νπνίν παξεκπνδίδεη ηελ ρξήζε πην ψξηκσλ ηξφπσλ α-

θξηβνχο έθθξαζεο θαη αλαγλψξηζεο απηψλ (Kats‐Gold & Priel, 2009). Βπηπιέ-

νλ, ε κεησκέλε ηθαλφηεηα αηηηνιφγεζεο ησλ κηθηψλ ζπλαηζζεκάησλ ραξαθηε-

ξίζηεθε απφ ρξήζε αηηηνινγήζεσλ πνπ βαζίδνληαλ ζε αλαθνξέο ζε εμσηεξηθέο 

θαη πεξηζηαζηαθέο ελδείμεηο (Kats‐Gold & Priel, 2009) παξά ζηηο  πξαγκαηηθέο 

εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο πνπ επζχλνληαη γηα ην βίσκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαη-

ζζεκάησλ. εκαληηθή ξφιν ζε απηφ παίδνπλ νη ειιεηκκαηηθέο γλσζηηθέο ηνπο 

δηεξγαζίεο (Bauminger et al., 2005· Σδνπξηάδνπ, 2011). Σέινο, έρεη πξνηαζεί 

φηη ηα παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο ζεσξνχλ φηη δπν ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα 

βησζνχλ ηαπηφρξνλα, κνλάρα εάλ έρνπλ ην ίδην πξφζεκν (είλαη θαη ηα δχν ή ζε-

ηηθά ή αξλεηηθά) (Bauminger et al., 2005). Σα δεχγε ραξά-θφβνο θαη ραξά- ιχ-

πε έρνπλ αληίζεην πξφζεκν, άξα θαη δελ έγηλαλ εχθνια αληηιεπηά. 

Μηα πηζαλή εξκελεία γηα ηελ ‗ππεξνρή‘ ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο κε ιεθηη-

θήο έθθξαζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ραξάο  κπνξεί λα απνδνζεί ζηηο έληνλεο 

θπζηθέο αιιαγέο ζηε δηακφξθσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

παξαηεξνχληαη θαηά ηελ έθθξαζε ηεο ραξάο (Leppänen & Hietanen, 2004). Β-

πηπιένλ, επηδξά ν παξάγνληαο ηεο εμνηθείσζεο, θαζψο νη ζπλαηζζεκαηηθέο δε-

μηφηεηεο έρνπλ κηα ζηαδηαθή αλάπηπμε, κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ραξάο, ηεο ιχ-

πεο θαη ηνπ ζπκνχ λα θαηαλννχληαη επθνιφηεξα θαη ζε κηθξφηεξε ειηθία (Kats‐
Gold & Priel, 2009· Bassett et al., 2012). Βπίζεο ηα παηδηά κε δπζθνιίεο κάζε-

ζεο θαίλεηαη φηη βηψλνπλ κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο, 

βηψλνληαο ηελ  απφξξηςε  απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Semrud-Clikeman et 

al., 2010). Βπνκέλσο, ε ιχπε δείρλεη λα απνηειεί έλα γλψξηκν ζπλαίζζεκα γηα 

ηελ θαηεγνξία απηή θαη ζπλεπψο αλαγλσξίδεηαη θαη εθθξάδεηαη επθνιφηεξα. 

 Πεξλψληαο ζην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ, έλαο πηζαλφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 
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ηα παηδηά θαηάθεξαλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηνλ ζπκφ, είλαη φηη 

έρνπλ εμνηθεησζεί κε απηφ ην ζπλαίζζεκα κέζα απφ ηηο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο απεηθνλίζεηο πνπ πξνβάιινπλ νη γνλείο ηνπο. Μάιηζηα, αμην-

ζεκείσην είλαη φηη καζαίλνπλ ήδε αηφ ηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ‗θνηλσληθνπνηνχλ‘ θαη ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ ζπκφ ηνπο 

(δάξσκα κεηψπνπ, δάγθσκα  ησλ ρεηιηψλ) (Lemerise &, Bridgette,  2010).  

Ο θφβνο ζεσξείηαη, ζπγθξηηηθά κε ηελ έθπιεμε θαη ηελ αεδία, έλα βαζηθφ 

ζπλαίζζεκα (Niedenthal,  Krauth-Gruber, & Ric, 2011). Χο εθ ηνχηνπ ζα πεξί-

κελε θαλείο φηη ζα αλαγλσξηζηεί θαη ζα εθθξαζηεί ην ίδην εχθνια, φπσο ε ραξά, 

ε ιχπε θαη ν ζπκφο. Κάηη ηέηνην, φκσο, δελ επηβεβαηψζεθε απφ ηα επξήκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. Δ αλαγλψξηζε θαη θπξίσο ε έθθξαζε εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ θνπιηνχξα θαη ηα πνιηηηζκηθά πξφηππα ηεο θάζε θνηλσλίαο, επη-

δεηθλχνληαο έηζη ηνλ ξφιν ηνπ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ ζηηο απνηηκήζεηο ησλ ζπ-

λαηζζεκάησλ (Niedenthal et al., 2011). Τηνζεηψληαο ηηο αξρέο ηεο πξνζέγγηζεο 

ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, νξηζκέλα πνιηηηζκηθά πιαίζηα 

φπσο απηφ ηεο Βιιάδαο, πηζαλφλ λα πξνβάιινπλ ηελ έθθξαζε ηνπ θφβνπ σο 

αθαηάιιειε θαη αλεπηζχκεηε θαη λα πξνσζνχλ ζπλεηδεηά ή φρη  ηε θαηαζηνιή 

ηνπ. Δ εθπαίδεπζε πνπ δέρνληαη ηα παηδηά ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν πηζαλά ν-

δεγεί ζε κηα ‗άξλεζε‘ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ θφβνπ, πξνβάιινληαο ην σο έλα 

ζπλαίζζεκα κε επηζπκεηφ, ζην νπνίν δελ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαλείο ζπ-

ρλά, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ίζσο κηα πηζαλή γεινηνπνίεζε απφ ηνπο ζπλν-

κειίθνπο. Δ ζηαδηαθή απηή εζσηεξίθεπζε ησλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο απφ ηα 

παηδηά, πηζαλφλ λα απνηειεί έλαλ παξάγνληα πνπ επέθεξε ρακειφηεξεο επηδφ-

ζεηο σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε θαη έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ θφβνπ (Υα-

ηδερξήζηνπ, 2011). 

ρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο αλαγλψξηζεο θαη έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηνπ θφβνπ, ηεο έθπιεμεο θαη ηεο αεδίαο, θαίλεηαη φηη ν θφβνο πηζαλά αλαγλσ-

ξίδεηαη δπζθνιφηεξα, φηαλ παξνπζηάδεηαη ηαπηφρξνλα κε άιιεο έμη δηαθνξεηη-

θέο επηινγέο ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. πγθξηκέλα, κεγάιν δίιεκκα κπνξεί 

λα δεκηνπξγεζεί φηαλ ζπλππάξρεη θαη ε επηινγή ηεο έθπιεμεο, θαζψο ε έθπιε-

με κπνξεί λα θέξεη πνηθηινηξφπσο θάζε θνξά, έλα ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ζζέλνο, 

(Adolphs, 2002) άξα θαη λα ζπγρέεηαη κε ηνλ θφβν. Παξνκνίσο, ν θφβνο θαη ε  

αεδία απνηεινχλ δχν εθθξάζεηο νη νπνίεο είλαη δχζθνιν λα δηαθξηζνχλ κεηαμχ 

ηνπο, θαζψο ε αεδία ηείλεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε δπζάξεζησλ εξεζη-

ζκάησλ απνδνθηκαζίαο (Adolphs, 2002), ηα νπνία κπνξνχλ εχθνια λα ζπλδε-

ζνχλ κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ. 

 Βπίζεο ζηα παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο βξέζεθαλ ζπζρεηίζεηο αλάκεζα 

ζηελ  αλαπαξαγσγή θαη θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηελ αηηηνιφγεζε ησλ κη-

θηψλ ζπλαηζζεκάησλ (Kats‐Gold & Priel, 2009· Bauminger et al., 2005· Pons, 

Lawson, Harris, & de Rosnay, 2003). Φαίλεηαη φηη ηα παηδηά κε δπζθνιίεο κά-

ζεζεο δπζθνιεχνληαη λα θσδηθνπνηήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ζσζηά ηα βαζη-

θά ζεκεία ηεο ηζηνξίαο θαη παξάιιεια λα αηηηνινγήζνπλ ηα κηθηά ζπλαηζζήκα-
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ηα πηζαλψο θαη ιφγσ πξνβιεκάησλ αθνπζηηθήο κλήκεο πνπ εθθξάδνληαη σο 

δπζθνιίεο απνζήθεπζεο θαη αλάθιεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο παξέρνληαη 

πξνθνξηθά (Παληειηάδνπ, & Μπφηζαο, 2007·Marton, et al., 2005). Φαίλεηαη φηη 

νη νπηηθνθηλεηηθέο, θαη θπξίσο νη αθνπζηηθνθσλεηηθέο δηαηαξαρέο ησλ παηδηψλ 

απηψλ ηα δπζθνιεχεη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ έλα κηθηφ ζπλαί-

ζζεκα. (Semrud-Clikeman et al., 2010). Βπηπξφζζεηα, ζηα παηδηά κε δπζθνιίεο 

κάζεζεο θάλεθε, ε ηάζε φηη φζν πζηεξνχλ ζηελ κε ιεθηηθή έθθξαζε ησλ ζπ-

λαηζζεκάησλ ηνπο, ηφζν ηείλνπλ λα πξαγκαηνπνηνχλ πξνζπάζεηεο επίιπζεο, νη 

νπνίεο φκσο δελ είλαη  απνηειεζκαηηθέο. Δ αλεπηπγκέλε δεμηφηεηα κε ιεθηηθήο 

έθθξαζεο δίλεη ζηα παηδηά ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηα ν-

πνία επηζπκνχλ λα πξνβάιινπλ ζε θάζε πεξίζηαζε (Boyatzis & Satyaprasad, 

1994). Δ ζηξαηεγηθή απηή απαηηεί ηελ γλψζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κε-

ηαθέξνπλ ηελ επηζπκεηή απάληεζε θαηά ηα ζηάδηα δξάζεο ηνπο, θάηη πνπ ηα 

παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο θαίλεηαη λα πζηεξνχλ (Teglasi et al., 2004).  

Σέινο, ζηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο δηαπηζηψζεθε φηη ε ηθαλφηεηα λα 

βξίζθνπλ απνδεθηνχο ηξφπνπο επίιπζεο, πνπ βαζίδνληαη ζηελ δηαπξαγκάηεπζε, 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα αλαγλσξίδνπλ ζχλζεηα ζπλαηζζήκαηα.  

Δ αλαγλψξηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ζπλδέεηαη κε αμηνινγήζεηο, νη 

νπνίεο ζπλαξκνινγνχλ  κηα ζπγθεθξηκέλε δξάζε (Adolphs, 2002). πσο απν-

δείρηεθε ζηελ έξεπλα ησλ Denham et al. (2003) ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζπλδέζεθε κε ην επίπεδν ηεο 

θνηλσληθήο ηνπο επάξθεηαο θαη ηελ απνδεθηή ζπκπεξηθνξά πνπ επηδεηθλχνπλ.  

4.2 ΚΏΣΏΛΔΚΣΕΚΏ ΥΟΛΕΏ. ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

Δ ηθαλφηεηα νξζήο απνθσδηθνπνίεζεο ησλ θνηλσληθψλ κελπκάησλ θαη ε 

απνηειεζκαηηθή αλαγλψξηζε θαη έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζπλζέηνπλ ηελ 

θνηλσληνγλσζηηθή-ζπλαηζζεκαηηθή επάξθεηα, πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ κει-

ινληηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηή-

ζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο (Halberstadt et al., 2001). Σα παηδηά πνπ είλαη ζε ζέζε 

λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηηο εηζεξρφκελεο 

πιεξνθνξίεο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ζε πιαίζηα 

φπσο ε πξνζπάζεηα εηζφδνπ ζε κηα παξέα ζπλνκειίθσλ θαη επηδεηθλχνπλ ζπ-

κπεξηθνξέο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ (Denham et 

al., 2013· Denham et al., 2003). Βπηθέξνπλ έηζη, έλα ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο ζρέ-

ζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Οη Lemerise θαη Arsenio (2000) αλαθέξνπλ φηη 

ε ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε πνπ αηζζάλεηαη ην παηδί κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

έλαπζκα ην νπνίν αλάινγα κε ηελ θσδηθνπνίεζε – θαηαλφεζε, ζα νδεγήζεη ζε 

ζεηηθή ή αξλεηηθή εξκελεία ηεο θαηάζηαζεο θαη ζα ην θηλεηνπνηήζεη λα θαηεπ-

ζχλεη ηε δξάζε ηνπ πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε.  

Βηδηθά γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ηα νπνία έξρνληαη γηα πξψηε 

θνξά κε νξγαλσκέλν ηξφπν ζε επαθή κε ζπλνκειίθνπο ηνπο, ε θνηλσληνγλσ-

ζηηθή-ζπλαηζζεκαηηθή επάξθεηα είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ πνηφηεηα ηεο θνηλσ-
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ληθν-ζπλαηζζεκαηηθήο δσήο ηνπο (Υαηδερξήζηνπ, 2011). Οη ειιηπείο θνηλσλην-

γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε 

δπζθνιίεο κάζεζεο επεξεάδνπλ ην επίπεδν έληαμεο ζηηο νκάδεο ησλ ζπλνκειί-

θσλ θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο (Kats‐Gold & Priel, 2009). Ώπηφ έρεη σο απνηέ-

ιεζκα ηα παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο λα πζηεξνχλ ζηελ απφθηεζε θνηλσληθήο 

εκπεηξίαο, ε νπνία ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαπξνζσπηθήο 

θαηαλφεζεο (Gresham & Elliot, 1989). Δ εθκάζεζε θνηλσληνγλσζηηθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο εθπαίδεπζεο 

φισλ ησλ παηδηψλ -εηδηθά γηα ηα παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο- θαη ζα πξέπεη λα 

αλαπηπρζεί παξάιιεια κε ηελ εθκάζεζε ησλ γλσζηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ (Υα-

ηδερξήζηνπ, 2011). 
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 

Κσδηθνπνίεζε θνηλσληνγλσζηηθψλ απαληήζεσλ 

ηάδην 1. Κσδηθνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ κελπκάησλ. Πξνθεηκέλνπ λα εμεηα-

ζηεί ε ηθαλφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ θαη απνζήθεπζεο 

ησλ εηζεξρφκελσλ πιεξνθνξηψλ, ηέζεθε ε εξψηεζε: «Ση ζπκάζαη απφ ηελ η-

ζηνξία;», θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά θιήζεθαλ λα αλαπαξάγνπλ ηελ ηζηνξία.  

Υξεζηκνπνηήζεθε ε εμήο θσδηθνπνίεζε: 

0= φηαλ ην παηδί δελ δίλεη θακία απάληεζε ή απαληάεη «δελ μέξσ». 

1= φηαλ ην παηδί δίλεη ζηνηρεία κε επαξθή γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο ηζηνξίαο (πρ. Δ Βιέλε παίδεη κφλε ηεο θαη βαξηέηαη).  

2= φηαλ ην παηδί δίλεη ηελ θεληξηθή ηδέα (πρ. Δ Βιέλε παίδεη κφλε ηεο θαη βα-

ξηέηαη. ΐιέπεη θάπνηα παηδηά πνπ παίδνπλ έλα επηηξαπέδην παηρλίδη θαη πεγαί-

λεη πξνο ην κέξνο ηνπο γηα λα παίμεη καδί ηνπο, αιιά εθείλα δελ ηεο δίλνπλ 

ζεκαζία). 

ηάδην 2. Ννεηηθή αλαπαξάζηαζε θαη ε εξκελεία ησλ κελπκάησλ.  

η. Γηα λα αμηνινγεζεί ν ηξφπνο πνπ αλαπαξίζηαληαη λνεξά νη πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνζιακβάλνληαη, ηέζεθε ε εξψηεζε: «Πνην είλαη ην πξφβιεκα ηεο ηζηνξί-

αο;». Δ εξψηεζε αθνξνχζε ηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο ηζηνξίαο. Υξεζηκνπνηήζεθε ε εμήο θσδηθνπνίεζε:  

0= φηαλ ην παηδί δελ δίλεη θακία απάληεζε ή απαληάεη ''δελ μέξσ''.  

1= φηαλ ην παηδί πξνζδηνξίδεη ιαλζαζκέλα ην πξφβιεκα ή φηαλ δελ ζπκπεξη-

ιακβάλεη ην θνηλσληθφ πιαίζην (πρ. Δ Βιέλε βαξηέηαη).  

2= φηαλ ην παηδί απνδίδεη ζσζηά ην πξφβιεκα/αληηιακβάλεηαη θαη ζπκπεξηιακ-

βάλεη ην θνηλσληθφ πιαίζην (πρ. Σα παηδηά δελ ηεο έδσζαλ ζεκαζία). 

ηη. Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε απφδνζε εξκελείαο ζην θνηλσληθφ ζπκβάλ, ηέ-
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ζεθε ε εξψηεζε: «Γηαηί πηζηεχεηο φηη ηα παηδηά ζπλερίδνπλ λα παίδνπλ ρσξίο 

λα δίλνπλ ζεκαζία ζηελ Βιέλε;». Δ εξψηεζε αθνξνχζε ηελ απνζαθήληζε 

ηεο πξφζεζεο ησλ εξψσλ ηεο ηζηνξίαο. Υξεζηκνπνηήζεθε ε εμήο θσδηθνπνί-

εζε:  

0= φηαλ ην παηδί δελ δίλεη θακία απάληεζε ή απαληάεη ''δελ μέξσ''. 

1= ερζξηθή πξφζεζε (πρ. Σα παηδηά δελ ηελ ήζειαλ).  

2= ''θαινπξναίξεηε'' πξφζεζε (πρ. Σα παηδηά δελ ηελ είδαλ). 

ηάδην 3. Ώπνζαθήληζε ησλ ζηφρσλ- ηάδην 4. Βχξεζε πηζαλψλ ιχζεσλ γηα ην 

πξφβιεκα: Γηα λα κεηξεζνχλ νη πηζαλνί ηξφπνη ρεηξηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο 

απφ ηα παηδηά θαη ε ηθαλφηεηα αλαδήηεζεο ιχζεσλ, ηέζεθε ε εξψηεζε: «Ση 

ζα κπνξνχζε λα θάλεη ν ήξσαο κεηά;».  

ηάδην 5. Λήςε κηαο ηειηθήο απφθαζεο  γηα ηελ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο.- ηά-

δην 6. Ώλαπαξάζηαζε ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ. Γηα λα ειεγρζεί ε δπλαηφ-

ηεηα θαηάιιειεο ξχζκηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, θαη ε ηειηθή εθαξκνγή κηαο 

ιχζεο, ηέζεθε ε εξψηεζε: «Βάλ ήζνπλ εζχ ν ήξσαο ηη ζα έθαλεο γηα λα παί-

μεηο κε ηα παηδηά;». 

Γηα ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηα θνηλσληνγλσζηηθά 

ζηάδηα 3- 6, ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμήο θσδηθνπνίεζε:  

0= φηαλ ην παηδί δελ δίλεη θακία απάληεζε ή απαληάεη ''Αελ μέξσ''. 

1= φηαλ δελ θάλεη κηα άκεζε πξνζπάζεηα γηα λα ιχζεη ην πξφβιεκα, αιιά πεξη-

κέλεη φηη ην πξφβιεκα ζα ιπζεί κε θάπνηνλ άιινλ ηξφπν/φηαλ νη ιχζεηο ρα-

ξαθηεξίδνληαη απφ απνθπγή δηαπξαγκάηεπζεο/παζεηηθνί ηξφπνη αληίδξαζεο 

θαηά ηελ νπνία επηηξέπεη ην παηδί ζηνπο άιινπο λα θαηαπαηήζνπλ ηα δηθαηψ-

καηα ηνπ ρσξίο λα δηακαξηπξεζεί (απφζπξζε- πρ. πεγαίλεη ζε άιιε γσληά γηα 

λα παίμεη/ βξίζθεη θάπνην άιιν παηδί γηα λα παίμεη)/φηαλ απαληάεη επηζεηηθά, 

δειαδή απαηηεί ηα δηθαηψκαηά ηνπ ρσξίο λα ιάβεη ππφςε ηα δηθαηψκαηα ησλ 

άιισλ (πρ. ραιάεη ην επηηξαπέδην παηρλίδη). 

2= ηαλ νη ιχζεηο πεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ή δηεθδίθεζεο/ 

θάλεη θάπνηα πξνζπάζεηα γηα λα εληαρζεί ζηελ παξέα θαη  παίξλεη πξσηνβνπ-

ιία γηα λα γίλεη απνδεθηφο/  δξα απηνυπνζηεξηθηηθά, δειαδή δηεθδηθεί ηα δη-

θαηψκαηα ηνπ, ζεβφκελν παξάιιεια ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ πρ. εκπινθή 

ηξίηνπ πξνζψπνπ- παξφιν πνπ ε αληίδξαζε ηνπο εμαξηάηαη απφ κηα απζεληία, 

θαηαβάιινπλ κηα πξνζπάζεηα γηα επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (πρ. δεηάεη ηελ 

βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ γηα λα εληαρζεί ζηελ παξέα) / φηαλ πξνηείλεη κηα 

θνηλσληθά απνδεθηή- θηιηθή πξφηαζε ή επγεληθή παξάθιεζε- ιεθηηθέο ζηξα-

ηεγηθέο (πρ. ξσηάεη ηα παηδηά εάλ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην επηηξαπέδην 

παηρλίδη). 
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Κσδηθνπνίεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ εξσηήζεσλ 

Υξεζηκνπνηήζεθε ε εμήο θσδηθνπνίεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ 

απφ εηθφλεο:  

0= φηαλ ην παηδί δελ δειψλεη θακία απνιχησο εηθφλα, ή επηιέγεη ηελ ιάζνο εη-

θφλα γηα ην ζπλαίζζεκα πνπ ηνπ ππνδειψλεηαη.  

1= φηαλ ην παηδί ππνδεηθλχεη ηελ ζσζηή εηθφλα πνπ αλαπαξηζηά ην δεηνχκελν 

ζπλαίζζεκα. 

Γηα ηελ κέηξεζε ηεο δεμηφηεηαο ηεο κε ιεθηηθήο έθθξαζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο  

δηεξεπλήζεθε πνηεο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ εκθαλίδνληαη ζε κηα ζπγθεθξη-

κέλε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε. Σα παηδηά θιήζεθαλ λα αλαπαξαζηήζνπλ 

κε ην πξφζσπν ηνπο θαζέλα απφ ηα έμη ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία ηνπο ππνδε-

ιψλνληαλ. Υξεζηκνπνηήζεθε ε εμήο θσδηθνπνίεζε: 

0= φηαλ ην παηδί δελ δειψλεη θακία απνιχησο έθθξαζε, ή εθθξάδεη άιιν ζπ-

λαίζζεκα απφ ην δεηνχκελν.  

1= φηαλ ην παηδί εθθξάδεη κε ην πξφζσπν ηνπ ην δεηνχκελν ζπλαίζζεκα. 

Γηα λα ειεγρζεί ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο ζπλχπαξμεο δπν δηαθνξεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηέζεθε ε εξψηεζε «Ση ληψζεη ν ήξσαο;». Υξεζηκνπνηήζεθε ε 

εμήο θσδηθνπνίεζε: 

0= φηαλ ην παηδί δελ απαληήζεη θαζφινπ ή απαληήζεη ιαλζαζκέλα (πρ. ζην 

πξψην ζελάξην απαληήζεη ζπκφ). 

1= φηαλ ην παηδί αλαγλσξίδεη ζσζηά κνλάρα ην έλα ζπλαίζζεκα (πρ. ζην δεχηε-

ξν ζελάξην απαληήζεη κφλν ραξά). 

2= φηαλ αλαγλσξίδεη ζσζηά θαη ηα δχν ζπλαηζζήκαηα. 

Γηα λα ειεγρζεί ε ηθαλφηεηα αηηηνιφγεζεο ησλ ζχλζεησλ ζπλαηζζεκάησλ ηέζε-

θε ε εξψηεζε: «Γηαηί πηζηεχεηο φηη ν ήξσαο αηζζάλεηαη έηζη;». Υξεζηκνπνηή-

ζεθε ε εμήο θσδηθνπνίεζε: 

0= φηαλ ην παηδί δελ απαληήζεη ή απαληήζεη ιαλζαζκέλα (πρ. ζην δεχηεξν ζε-

λάξην αηζζάλεηαη ιχπε επεηδή ζα πάεη δηαθνπέο).  

1= φηαλ ην παηδί αηηηνινγήζεη ζσζηά ην έλα κφλν ζπλαίζζεκα (πρ. ζην πξψην 

ζελάξην θφβν κήπσο πέζεη απφ ην πνδήιαην). 

2= φηαλ ην παηδί αηηηνινγεί ζσζηά θαη ηα δπν ζπλαηζζήκαηα.  
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

Σα δίγισζζα εηθνλνβηβιία, πέξα απφ πέξα απφ ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ηνπο ξφιν 

ζε θαζαξά γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπληζηνχλ πεγή πιεξνθνξηψλ θαη εζηθψλ 

λνεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηε γλψζε καο γηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηεο δσήο. Σν 

γισζζηθφ ηνπο πιηθφ ζπληζηά έλα ζχλνιν απφ ζεκεία, θψδηθεο θαη ηδέεο πνπ δελ 

«κηινχλ» κφλν γηα έλα αθφκε γισζζηθφ ζχζηεκα, αιιά θαη γηα κηα αθφκε πνιηηη-

ζκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ εμέηαζε ησλ λέσλ θαη ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ ηνπ ζρεδη-

αζκνχ ηνπο απνθαιχπηνπλ ηηο πνιιαπιέο δπλαηφηεηέο ηνπο, φρη κφλν ζηε γισζζη-

θή αθχπληζε θαη ζηελ αλάπηπμε πνιπζχλζεησλ νπηηθψλ θαη γισζζηθψλ δεμηνηή-

ησλ ησλ αλαγλσζηψλ ηνπο, αιιά θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηδέαο 

ΒΕΏΓΧΓΕΚΟΕ ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΕΜΟΕ. ΣΟΥΟΕ ΒΡΒΤΝΏ 

ηνλ απφερν ηνπ θηλήκαηνο ηεο πνιηηηθήο νξζφηεηαο, θαη κε αθνξκή ξα-

ηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειψλνληαη ζηα Freedom Schools ζηελ Ώκεξηθή, 

ηδξχεηαη ην 1965 ην ―Council on Interracial Books for Children‖, κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ινγνηερλίαο γηα παηδηά πνπ λα αληαλαθιά θαιχηεξα ηελ πξαγκαηηθφ-

ηεηα θαη ηηο αλάγθεο κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο (Banfield, 1998: 17). Με 

ηελ ίδξπζή ηνπ μεθηλάεη ζπζηεκαηηθή παξαγσγή βηβιίσλ πνιππνιηηηζκηθήο παη-

δηθήο ινγνηερλίαο θαη ζηαδηαθά αλαπηχζζεηαη ζρεηηθφ αθαδεκατθφ ελδηαθέξνλ. 

Αεκηνπξγείηαη έηζη, αξρηθά ζηελ Ώκεξηθή θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο επξσπατθέο 

θνηλσλίεο, κηα αμηνπξφζεθηε παξαγσγή πνιππνιηηηζκηθήο παηδηθήο ινγνηερλίαο 

πνπ ζπκπεξηιακβάλεη βηβιία απφ γλψζεσλ κέρξη ινγνηερληθά θαη, κεηαμχ απ-

ηψλ, βηβιία κε ιατθέο αθεγήζεηο δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ, ηα νπνία ζηεγάδνληαη 

θάησ απφ ηνλ φξν νκπξέια πνιππνιηηηζκηθή παηδηθή ινγνηερλία. Σν ελλνηνιν-

γηθφ πεξηερφκελν ηνπ φξνπ πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ κειεηεηψλ 

(Cai, 1998, 2002; Cai & Sims Bishop, 1994; Darigan et al, 2003: 293). Παξφηη ε 

πνιππνιηηηζκηθή παηδηθή ινγνηερλία ηαπηίζηεθε ζπρλά κε ηε ζηελή ζεκαζία 

ηνπ φξνπ «πνιπεζληθφο», σο ινγνηερλία πνπ εζηηάδεη ζηε θπιεηηθή εηεξφηεηα 

(Noll, 2003:183), έλαο επξχηεξνο ζχληνκνο νξηζκφο ηεο πεξηγξάθεη ηα βηβιία 

εθείλα πνπ έρνπλ ζηφρν λα πξνηείλνπλ κηα λέα δηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ζηε 

ζπλχπαξμε θαη ζπλεξγαζία δηάθνξσλ εηεξνηήησλ. 

χληνκα, ζηνλ φξν πνιππνιηηηζκηθή παηδηθή ινγνηερλία πξνζηέζεθε θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο «authentic» ή, κε ηα ιφγηα ηεο Rudine Sims Bishop, «culturally 

conscious» (1982: 49), απφ ηελ αλάγθε λα πξνζδηνξηζηνχλ εθείλα ηα βηβιία πνπ 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
433 

αλαδεηθλχνπλ ξεαιηζηηθέο θαη απζεληηθέο εηθφλεο άιισλ πνιηηηζκψλ θαη πνπ 

απνθεχγνπλ ζηεξενηππηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Αηαθαίλεηαη έηζη φηη θάπνηα βηβιία 

πνπ εληάζζνληαη ζην ζψκα ηεο πνιππνιηηηζκηθήο παηδηθήο ινγνηερλίαο αδπλα-

ηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην ξφιν ηνπο. πλαθφινπζα, αλαθχπηεη θαη ην δήηεκα 

ησλ αηνκηθψλ πεπνηζήζεσλ, δεμηνηήησλ θαη εκπεηξηψλ ησλ ζπγγξαθέσλ ή εηθν-

λνγξάθσλ ησλ βηβιίσλ, θαζψο θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ πνιηηηζκηθή πξαγκα-

ηηθφηεηα ηελ νπνία πξνηίζεληαη λα αθεγεζνχλ θαη λα πξνβάινπλ. ηηο αθαδε-

κατθέο ζπδεηήζεηο επηζεκαίλεηαη φηη δελ αξθεί ην ζέκα ή ε ζπγγξαθηθή πξφζε-

ζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο βηβιίνπ κε δηαπνιηηηζκηθνχο ζηφρνπο. Ο Mingshui 

Cai (2002: 30), γηα παξάδεηγκα, ζην Multicultural Children‟s Literature, αλαθέ-

ξεη φηη ε «απζεληηθή ινγνηερλία» ελφο πνιηηηζκνχ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψ-

ζεηο, πξνέξρεηαη απφ κέιε απηνχ ηνπ πνιηηηζκνχ, επηζεκαίλνληαο φηη έλαο ζπγ-

γξαθέαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θφζκνπο πνπ γλσξίδεη θαιά. Γη‘ απηφ έρεη ζε-

καζία ε «καηηά» πνπ πηνζεηείηαη γηα ηελ αθήγεζε, φπσο θαη γηα ηελ εηθνλνγξά-

θεζε. Αηφηη είλαη πξάγκαηη πνιχ δχζθνιν λα δνχκε κε ηε καηηά ηνπ άιινπ θαη 

λα κηιήζνπκε κε ηε θσλή ηνπ άιινπ φηαλ δελ είκαζηε ν άιινο 33F

34
.  

ηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ ηνπ, ν Cai (2002: xiiv) ζέηεη ζηνλ αλαγλψζηε 

εξσηήζεηο φπσο: «Υξεηαδφκαζηε κηα μερσξηζηή θαηεγνξία βηβιίσλ πνπ λα ιέ-

γεηαη πνιππνιηηηζκηθή ινγνηερλία; Ώλ λαη, πψο ζα ηελ πξνζδηνξίζνπκε; Καη 

πνηνο κπνξεί λα ηε δεκηνπξγήζεη; Μπνξνχλ λα κηιήζνπλ γηα έλαλ πνιηηηζκφ 

ζπγγξαθείο πνπ πξνέξρνληαη απφ θάπνηνλ άιινλ; Καη πψο ζα αμηνινγήζνπκε 

θαη ζα επηιέμνπκε βηβιία πνιππνιηηηζκηθήο ινγνηερλίαο γηα λα ηα κνηξαζηνχκε 

κε παηδηά;» Ώπηέο νη εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο απαληά ζηε ζπλέρεηα ζηε κειέηε 

ηνπ, ζηελ πξάμε απνθαιχπηνπλ φηη ε πνιππνιηηηζκηθή παηδηθή ινγνηερλία ζπ-

λερίδεη λα δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηά ηεο λα αληα-

πνθξηζεί ζηνπο ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγείηαη. Πξάγκαηη, δελ είλαη ιί-

γεο νη θνξέο πνπ βηβιία ηα νπνία θεξδίδνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζηελ πνιππνιηηη-

ζκηθή παηδηθή ινγνηερλία θαη επαίξνληαη γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή ηνπο ιεηηνπξγία, 

ηελ νπνία κάιηζηα θξνληίδνπλ λα πξνβάινπλ κε αηπρείο ηηηιηθέο ζειίδεο θαη 

ιαλζάλνληα πεξηθεηκεληθά ζηνηρεία, ζπληζηνχλ νηθηξή παγίδα γηα ηε δηαπνιηηη-

ζκηθή ηδέα. Σα πνιππνιηηηζκηθά βηβιία παηδηθήο ινγνηερλίαο, κε θξίζηκε θαη 

ζεκαληηθή ζέζε ζηε ζρνιηθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ αλαγλσζηψλ ηνπο, δηνιη-

ζζαίλνπλ ζπρλά ζε ζηεξνηππηθά αηνπήκαηα θαη θαηαθεχγνπλ ζηελ επθνιία ηνπ 

θνηλφηνπνπ θαη επηθαλεηαθνχ, ελάληηα ζηελ αξρηθή επγελή πξφζεζή ηνπο, απηήλ 

ηεο πξνψζεζεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηδενινγίαο. Οη εξσηήζεηο ηνπ Mingshui Cai 

                                         
34 το ςθμείο αυτό οφείλουμε να επιςθμάνουμε τθ δφναμθ των κεατροπαιδαγωγικϊν πρακτικϊν ςτθν οικειο-

ποίθςθ τθσ ματιάσ του άλλου και ςτθ δθμιουργία ενόσ διαπολιτιςμικοφ διαλόγου. Εφςτοχα παρατθρεί ο Αντϊ-

νθσ Λενακάκθσ, θ ζννοια του ρόλου και θ αςφάλεια που αιςκάνεται ο παίκτθσ ςτο παιχνίδι, απελευκερϊνουν 

από το ςφνθκεσ και αναμενόμενο, εγκαινιάηουν άλλεσ ματιζσ, ξεχωριςτζσ, αποκλειςμζνεσ ι ακόμα και αβζ-

βαιεσ: Όπωσ επιςθμαίνει εξάλλου «ςτο κεατροπαιδαγωγικό εργαςτιρι, θ πολυμορφία και θ διαφορετικότθτα 

κατά τθ ςφλλθψθ και ενςάρκωςθ ενόσ ρόλου γίνεται ςυνϊνυμο δθμιουργικότθτασ και ευκαιρία αποκάλυψθσ, 

ζκφραςθσ και ανάγνωςθσ κι άλλων οπτικϊν» (2012: 123).  
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απνθαιχπηνπλ επίζεο φηη κειεηεηέο, δεκηνπξγνί, εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο, πα-

ξφηη έρνπλ δηαλχζεη έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ δξφκνπ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο, ζα βξεζνχλ θαη πάιη κπξνζηά ζε πνιχβνπα 

ζηαπξνδξφκηα θαη έρνπλ αθφκε πνιιά ζηελά δξνκάθηα λα δηαλχζνπλ.  

Δ αιήζεηα βέβαηα είλαη φηη, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ακέηξεηα ζπλέδξηα, 

εθδφζεηο ηφκσλ, κειέηεο, εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, πηινηηθέο δξάζεηο θαη εξ-

γαζηήξηα εζηίαζαλ ζην ξφιν ηεο πνιππνιηηηζκηθήο παηδηθήο ινγνηερλίαο ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο ζην ζρνιηθφ θπξίσο πεξηβάιινλ, 

απνθέξνληαο αλεθηίκεηεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Με κεγάιε επθνιία θάπνηνο 

έρεη ζήκεξα πξφζβαζε ζε έληππεο θαη ειεθηξνληθέο εθδφζεηο κε ζεσξεηηθέο 

αλαδεηήζεηο, εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη νδεγίεο πνπ ζρνιηάδνπλ θαη πξνζεγγί-

δνπλ πνηθηινηξφπσο απηφ ην ζέκα. Βθεί πνπ ζα δπζθνιεπηεί είλαη θαηά ηελ αλα-

δήηεζε βηβιηνγξαθίαο ε νπνία λα εμεηάδεη ηε δηαπνιηηηζκηθή ιεηηνπξγία δί-

γισζζσλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ 34F

35
. Δ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηα δίγισζζα βη-

βιία γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα κε ηε δηγισζζία ζην ζρνιείν θαη ζηελ νηθνγέ-

λεηα είλαη ήδε πνιχ κεγάιε θαη εκπινπηίδεηαη ζπζηεκαηηθά (ελδεηθηηθά: Σζν-

θαιίδνπ, 2012; Baker, 2011; Cummins, 2000, 1984). Οη δηάθνξεο κειέηεο πξν-

ηείλνπλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζην ζρνιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ πε-

ξηβάιινλ θαη αλαδεηθλχνπλ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο, πξν-

ζεγγίδνληαο ηα δίγισζζα βηβιία πεξηζζφηεξν σο γισζζηθά εγρεηξίδηα: σο κέζν 

ελίζρπζεο ηεο δηγισζζίαο, σο ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθκάζεζε κηαο Γ2 

(δεχηεξε/μέλε γιψζζα), ή σο κέζν εθκάζεζεο/βειηίσζεο Γ1 (πξψηε/κεηξηθή 

γιψζζα), εηδηθφηεξα φηαλ νη ρξήζηεο ηνπο αλήθνπλ ζε κεηνλνηηθέο γισζζηθέο 

θνηλφηεηεο ζην πιαίζην κηαο πιεηνςεθηθά θπξίαξρεο. Ώπηφ θαίλεηαη αλακελφ-

κελν θαηά κία άπνςε, θαζψο ν βαζηθφο ζηφρνο δεκηνπξγίαο ησλ δίγισζζσλ βη-

βιίσλ γηα παηδηά είλαη θαηαξρήλ γισζζηθφο. Σα δίγισζζα βηβιία ζρεδηάζηεθαλ 

εμαξρήο σο γισζζηθά εγρεηξίδηα γηα ηε δηεπθφιπλζε δίγισζζσλ καζεηψλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα γηα δίγισζζνπο αλαγλψζηεο, ή γηα ζπνπδαζηέο κηαο Γ2 γιψζζαο 

κε ζηφρν λα ζπκβάινπλ ζηελ εθκάζεζή ηεο. Πέξαζαλ απφ δηάθνξεο πεηξακαηη-

θέο θάζεηο θαη ζηάδηα ζρεδηαζκνχ, ελψ νξγαλψζεθε ε δνκή θαη ην πεξηερφκελφ 

ηνπο κε δηαθφξνπο ηξφπνπο γηα λα εμππεξεηήζνπλ γισζζηθέο αλάγθεο παηδηψλ, 

ησλ γνληψλ ηνπο θαη γηα λα δηεπθνιχλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ αλαπηχζζε-

ηαη ζε πνιχγισζζεο ζρνιηθέο θνηλφηεηεο (Vesteraas Danbolt, 2011: 10; Ernst-

Slavit & Mulhern, 2003).    

                                         
35

 Κηλεηήξηνο αθνξκή ηεο ελαζρφιεζήο κνπ γηα ην ξφιν ησλ δίγισζζσλ βηβιίσλ ζηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκη-

θψλ δεμηνηήησλ ήηαλ νη ζπδεηήζεηο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ κνηξάζηεθα κε ηε θίιε θαη ζπλάδειθφ κνπ, 

Ρνχια Σζνθαιίδνπ θαη ηελ επραξηζηψ πνιχ γη‘ απηφ. Βίλαη θαζεγήηξηα θνηλσληνγισζζνινγίαο θαη δηγισζζίαο 

ζηελ εθπαίδεπζε ζην Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη αζρνιείηαη ηδηαίηεξα κε ην ζέκα ηεο παη-

δαγσγηθήο δηάζηαζεο ησλ δίγισζζσλ βηβιίσλ γηα παηδηά.  
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ήκεξα, «ηα δίγισζζα βηβιία γηα παηδηά έρνπλ κία δηαθξηηή, ‗δηαθξηηηθή‘, 

αιιά θαη ζπλερψο απμαλφκελε παξνπζία ζην ρψξν ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ» (Γα-

βξηειίδνπ & Σζνθαιίδνπ, 2013: 11). πληζηνχλ μερσξηζηή θαηεγνξία βηβιίσλ, 

ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ γισζζηθνχ πιηθνχ θαη σο 

πξνο ηνλ ζηφρν ηνπο, ε νπνία πεξηιακβάλεη φια ζρεδφλ ηα είδε, απφ εγθπθιν-

παηδηθά θαη ινγνηερλίδνληα βηβιία γλψζεσλ κέρξη ινγνηερληθά, απφ αιθαβεηά-

ξηα θαη εγρεηξίδηα κέρξη εηθνλνβηβιία, πνπ άιινηε εκπινπηίδνληαη κε δξαζηε-

ξηφηεηεο θαη άιινηε κε γισζζάξηα (Γαβξηειίδνπ & Σζνθαιίδνπ, 2013: 11). ηα 

δίγισζζα βηβιία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πνιχγισζζα (multilingual books), 

βηβιία δειαδή πνπ θηινμελνχλ ηξεηο ή πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, παξφηη ζπρλά νη 

φξνη δίγισζζν θαη πνιχγισζζν βηβιίν ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά γηα λα 

πεξηγξάςνπλ βηβιία πνπ είλαη γξακκέλα ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο γιψζζεο. π-

λαθείο ζηφρνπο θαη ζπλάθεηα ζηε δνκή έρνπλ θαη ηα εκη-δίγισζζα (semi-

bilingual books). Πξφθεηηαη γηα βηβιία ησλ νπνίσλ ην θείκελν είλαη γξακκέλν ζε 

κία γιψζζα, ζην νπνίν ελζσκαηψλνληαη θαηά πεξίζηαζε ιέμεηο θαη θξάζεηο κη-

αο άιιεο γιψζζαο θαη απφ ηα νπνία σθεινχληαη κνλφγισζζνη ρξήζηεο παηδηά 

πνπ κηινχλ ηε γιψζζα ηεο πιεηνςεθίαο» (Agosto, 2001: 53, 56). Γηα ηελ νξγά-

λσζή ηνπο απαηηνχληαη φκσο δηαθνξεηηθά θξηηήξηα σο πξνο ηελ επηινγή θαη νξ-

γάλσζε ηνπ γισζζηθνχ πιηθνχ. 

ηα δίγισζζα βηβιία σζηφζν, θαη εηδηθφηεξα ζηα ινγνηερληθά, πέξα απφ 

ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ηνπο ξφιν ζε θαζαξά γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θαη 

ζε θάζε βηβιίν, ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο, ή «αησξνχληαη εζηθά λνήκαηα», γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ηα ιφγηα ηνπ Umberto Eco (2002: 273) πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηε 

γλψζε καο γηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηεο δσήο. Βπηπιένλ, σο ηδηαίηεξε θαηεγνξία 

βηβιίσλ, είλαη εμνξηζκνχ δηαπνιηηηζκηθά, ή, ηνπιάρηζηνλ, επηηεινχλ δηαπνιηηη-

ζκηθφ έξγν, εθφζνλ ζε έλα δίγισζζν βηβιίν ζπλππάξρνπλ δχν γισζζηθά, άξα 

θαη δχν πνιηηηζκηθά, ζπζηήκαηα. 

Δ ζπλχπαξμε ινηπφλ δχν ή πεξηζζνηέξσλ γισζζψλ κάο πξνθαιεί λα δνχ-

κε ηα δίγισζζα βηβιία θαη σο κεζνιαβεηέο πνιηηηζκηθνχ θνξηίνπ θαη λα αλα-

γλσξίζνπκε φηη ην γισζζηθφ ηνπο πιηθφ ζπληζηά έλα ζχλνιν απφ ζεκεία, θψδη-

θεο θαη ηδέεο πνπ δελ «κηινχλ» κφλν γηα έλα αθφκε γισζζηθφ ζχζηεκα, αιιά 

θαη γηα κηα αθφκε πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ώπηή ε δηάζηαζε ησλ δίγισζ-

ζσλ βηβιίσλ θαιεί ηνλ θάζε αλαγλψζηε ηνπο λα αληηιεθζεί φηη ππάξρνπλ θαη 

άιιεο πξαγκαηηθφηεηεο, θαη άιινη «θφζκνη», πέξα απφ ηνλ νηθείν, δηθφ ηνπ, θφ-

ζκν.  

Σν δήηεκα βέβαηα δελ είλαη ν αλαγλψζηεο λα αλαγλσξίζεη θαη λα παξαδε-

ρζεί ηελ πνηθηιία «θφζκσλ» πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηνλ δηθφ ηνπ, αιιά λα αλα-

γλσξίζεη απηνχο ηνπο «άιινπο» θφζκνπο σο ηζφηηκνπο, λα απνθαιχςεη ηνλ δε-

κηνπξγηθφ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ εγρψξησλ θαη εηζαγφκελσλ πνιηηηζκηθψλ πα-

ξαδφζεσλ θαη λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο κεραληζκνχο εθείλνπο πνπ ζα ηνλ θαηα-

ζηήζνπλ ηθαλφ λα ζπλππάξρεη αξκνληθά θαη λα δηαδξά απνηειεζκαηηθά κε κέιε 

πνπ θέξνπλ δηαθνξεηηθφ ηνπ δηθνχ ηνπ πνιηηηζκηθφ θνξηίν. Βπνκέλσο, ν ηξφπνο 
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κε ηνλ νπνίνλ πξνβάιινληαη λνήκαηα θαη ηδέεο πνπ πεξηβάιινπλ πνιηηηζκηθέο 

πξαγκαηηθφηεηεο είλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν αλα-

γλψζηεο ηηο αληηιακβάλεηαη, ηηο εζσηεξηθεχεη θαη ηηο δηαρεηξίδεηαη. Έλαο βαζη-

θφο ινηπφλ πξνβιεκαηηζκφο πνπ πξνθαιεί ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ αθνξά ηελ 

ηδενινγία ησλ δίγισζζσλ βηβιίσλ, θαη εηδηθφηεξα ηελ απζεληηθή ή κε απνηχ-

πσζε ησλ δχν γισζζψλ-πνιηηηζκψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηζνηηκίαο ζηε δηαρεί-

ξηζή ηνπο. Ο πξνβιεκαηηζκφο πεγάδεη απφ ηε δηαπίζησζε φηη ηα δίγισζζα βη-

βιία, θαηά θαλφλα, δεκηνπξγνχληαη ζην εζσηεξηθφ ελφο θπξίαξρνπ πιεηνςεθη-

θά πνιηηηζκνχ θαη απεπζχλνληαη ηφζν ζηα παηδηά ηνπ θπξίαξρνπ, φζν θαη ζε δί-

γισζζα παηδηά ηα νπνία, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, πξνέξρνληαη απφ πνιηηηζκηθφ 

ζχζηεκα δηαθνξεηηθφ ηνπ θπξίαξρνπ. Βλψ ινηπφλ φινο ν ζρεδηαζκφο θαη ε φιε 

δηακφξθσζε θαη δεκηνπξγία ελφο δίγισζζνπ βηβιίνπ είλαη πξντφλ ελφο θπξίαξ-

ρνπ πιεηνςεθηθά γισζζηθνχ-πνιηηηζκηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπκβαίλεη ζπρλά απηφ 

λα ζηνρεχεη ζηελ πξνβνιή ελφο άιινπ (Γαβξηειίδνπ & Σζνθαιίδνπ, 2013: 12). 

ΐέβαηα, «ηα δεηνχκελα ηεο δηγισζζίαο είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά ηεο δη-

απνιηηηζκηθφηεηαο», αλαθέξεη ν Michale Byram (1998: 100), θαη ζπλερίδεη ιέ-

γνληαο φηη «ηειηθά ζηνλ δπηηθφ θφζκν, ε θπξηαξρία αλζξψπσλ κε κνλνπνιηηη-

ζκηθή ηαπηφηεηα ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ηνπ θξάηνπο ζην 

νπνίν δνπλ ζεκαίλεη φηη αλακέλνπλ θαζέλαο πνπ δεη ζην ίδην θξάηνο λα είλαη 

ζαλ θη απηνχο, λα έρεη κία κφλν πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. Ώλακέλεηαη απφ ηνπο 

κεηαλάζηεο λα ‗ππνηάζζνληαη‘ ζην θξάηνο πνπ έρνπλ επηιέμεη λα δήζνπλ θαη νη 

κνλνπνιηηηζκηθνί, κνλφγισζζνη γεγελείο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ θξάηνπο θαη εζληθήο θαηαγσγήο». Ώπηή ε δηαπίζησζε ηνπ 

Michale Byram δελ επηζεκαίλεη κφλν ηελ αλαγθαηφηεηα βαζχηεξεο γλσξηκίαο 

κειψλ απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ζπζηήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζην εζσηε-

ξηθφ ελφο θπξίαξρνπ. Πξνθαιεί λα ζθεθζνχκε ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηνλ εγθισβηζκφ ζε έλα κνλνπνιηηηζκηθφ κνληέιν, θαη, θαη‘ επέθηαζε, ζε 

έλα κνλνδηάζηαην ηξφπν ζθέςεο θαη κνλνζήκαληεο αληίιεςεο ηεο πνιπζχλζε-

ηεο θαη πνιππνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  

πλππνινγίδνληαο φζα ήδε αλαθέξζεθαλ, πξφζεζή κνπ είλαη λα ζρνιηάζσ 

ζηε ζπλέρεηα πέληε δίγισζζα εηθνλνβηβιία ηα νπνία ζεσξψ φηη, άιια πεξηζζφ-

ηεξν θαη άιια ιηγφηεξν, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πξφθιεζε γηα ηνπο κηθξνχο 

αλαγλψζηεο λα αλαθαιχςνπλ κηα νπηηθή δηαθνξεηηθή απφ ηελ νηθεία θαη λα θά-

λνπλ ηα πξψηα ηνπο βήκαηα ζηελ εμνηθείσζε κε ηελ αληίιεςε φηη ν θφζκνο δελ 

ηειεηψλεη ζηα φξηα ηνπ δηθνχ ηνπο θφζκνπ. ηελ επηινγή ηνπο σζηφζν θξηηήξην 

δελ ήηαλ ε εθπαηδεπηηθή ή αηζζεηηθή ηνπο αμία. ΐαζηθφηεξν θξηηήξην ήηαλ νη 

αθνξκέο πνπ πξνζθέξνπλ γηα λα γίλνπλ θάπνηα ζρφιηα αλαθνξηθά κε ηνλ ζρε-

δηαζκφ, ηε ζεκαηηθή θαη ηελ ηδενινγία, ηνπο ζπκβνιηζκνχο, ηε δνκή θαη ηελ νξ-

γάλσζε ηνπ ιεθηηθνχ θαη εηθνλνγξαθηθνχ πιηθνχ ησλ δίγισζζσλ εηθνλνβηβιί-

σλ γεληθφηεξα. Ώο αλαθεξζεί φηη ηα εηθνλνβηβιία είλαη ηα πξψηα βηβιία πνπ 

πηάλνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηα παηδηά θαη ζπληζηνχλ ην θχξην αλάγλσζκά ηνπο κέρξη 

θαη ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. Μειέηεο ησλ Lawrence Sipe (2012), Perry 
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Nodelman (2009), Ώγγειηθήο Γηαλληθνπνχινπ (2008), Maria Nikolajeva and 

Carole Scott (2001), γηα λα αλαθέξσ ελδεηθηηθά κφλν θάπνηεο, νη νπνίεο εμεηά-

δνπλ ηα εηθνλνβηβιία, ζπκθσλνχλ φηη ζπληζηνχλ κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία βηβιί-

σλ. Παξφηη θάζε κειέηε έρεη δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο, φιεο ζπ-

γθιίλνπλ ζηελ άπνςε φηη ην ηειηθφ λφεκα θάζε βηβιίνπ πξνθχπηεη απφ ηε δπλα-

κηθή ζρέζε θαη δηάδξαζε κεηαμχ ηνπ νπηηθνχ θαη ηνπ ιεθηηθνχ θεηκέλνπ ηνπο. 

Ώλ ινηπφλ, γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν, νη θψδηθεο ησλ εηθνλνβηβιίσλ ζπληζηνχλ πξν-

θιεηηθφ εξεπλεηηθφ πεδίν, πνιχ κεγαιχηεξε είλαη ε πξφθιεζε φηαλ πξφθεηηαη 

γηα δίγισζζα εηθνλνβηβιία φπνπ πεξηζζφηεξνη παξάγνληεο ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηάδξαζε θαη ζηε ζπλεξγαζία νπηηθψλ θαη ιεθηηθψλ θσδίθσλ, γξαθεκάησλ θαη 

ζπκβφισλ.    

ΣΏ ΑΕΓΛΧΏ ΒΕΚΟΝΟΐΕΐΛΕΏ Χ ΜΒΟΛΏΐΔΣΒ ΠΟΛΕΣΕΜΕΚΧΝ 

ΒΕΚΟΝΧΝ  

Οη θξάζεηο «We're going on a bear hunt/We're going to catch a big 

one/What a beautiful day!/We're not scared»35F

36
, κε ηηο νπνίεο μεθηλάεη έλα ιατθφ 

παηδηθφ ηξαγνπδάθη πνπ πξνέξρεηαη πηζαλφλ απφ ηε ιατθή παξάδνζε ηεο θσ-

ηίαο, είλαη πνιχ νηθείεο ζε αγγιφθσλα παηδηά αλά ηνλ θφζκν. Βίλαη θνηλφ άθνπ-

ζκα ζε θαηαζθελψζεηο θαη ζρνιηθέο εθδξνκέο, πνπ εκπλέεη ηνλ Michael Rosen 

θαη ηελ εηθνλνγξάθν Helen Oxenbury ζηε δεκηνπξγία  ηνπ βηβιίνπ We're going 

on a bear hunt, ην 1989. Μεηά ηελ αξρηθή πξψηε αγγιηθή έθδνζή ηνπ, κεηα-

θξάδεηαη ζε πνιιέο γιψζζεο θαη ζχληνκα εθδίδεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 17 κέρξη 

ζήκεξα δίγισζζεο εθδνρέο θαη ζε πνηθηιία δεχγνπο γισζζψλ, κεηαμχ απηψλ θαη 

ε δίγισζζε έθδνζε ζηελ αγγιηθή θαη ζηελ αξαβηθή, ην 2000, ε νπνία ζα ζρνιη-

αζηεί ζηε ζπλέρεηα.  

ην βηβιίν εμηζηνξείηαη ε πεξηπέηεηα πέληε παηδηψλ δηαθνξεηηθήο ειηθίαο 

θαη θχινπ 36F

37
, πνπ, καδί κε ηνλ ζθχιν ηνπο, κηα φκνξθε αλνημηάηηθε εκέξα απν-

θαζίδνπλ λα θπλεγήζνπλ κηα αξθνχδα. ηα ιφγηα ηνπο (We're going on a bear 

hunt), δειψλεηαη εμαξρήο ην ζάξξνο, ε ραξνχκελε ςπρηθή δηάζεζε θαη ν θηιφ-

δνμνο ζηφρνο ηνπο, ελψ θαίλεηαη φηη ζηελ αηζηνδνμία ηνπο ζπκκεηέρεη αιιεγν-

ξηθά θαη ν θαηξφο (What a beautiful day!). ηελ θσκηθή θαη ηξαγηθή ηαπηφρξνλα 

πεξηπέηεηά ηνπο ε έληαζε θνξπθψλεηαη ζηαδηαθά. Σα παηδηά πεξλνχλ κέζα απφ 

«ςειφ θπκαηηζηφ γξαζίδη, βαζχ θξχν πνηάκη, παρηά γινηψδε ιάζπε, κεγάιν 

ζθνηεηλφ δάζνο θαη ρηνλνζχειια», κέρξη λα θηάζνπλ ζηε βξαρψδε παξαιία φ-

πνπ βξίζθεηαη ε «ζθνηεηλή ζηελή ζπειηά» ηεο αξθνχδαο. ηε ζέα ηνπ ηξνκεξνχ 

ππεξκεγέζνπο δψνπ, ν ελζνπζηαζκφο θαη ε ραξά ησλ παηδηψλ αληηθαζίζηαληαη 

κε θφβν θαη, αθνινπζψληαο ηελ ίδηα δηαδξνκή, ηξέρνπλ γηα λα  επηζηξέςνπλ 

                                         
36 Πθγαίνουμε να κυνθγιςουμε μια αρκοφδα/κα πιάςουμε μια μεγάλθ/τι ωραία μζρα/δεν φοβόμαςτε. 

37
 Από τθν εικονογράφθςθ μπορεί κάποιοσ εφκολα να κεωριςει ότι πρόκειται για μια οικογζνεια, ωςτόςο θ 

πρόκεςθ τθσ εικονογράφου ιταν να απεικονίςει πζντε παιδιά διαφορετικισ θλικίασ και ςυγκεκριμζνα τα δικά 

τθσ (Tims: 2012). 
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ζηελ αζθάιεηα ηνπ ζπηηηνχ ηνπο, «ζην θξεβάηη, θάησ απφ ηηο θνπβέξηεο», ελψ 

απνθαζίδνπλ λα κελ μαλαπάλε γηα θπλήγη ηεο αξθνχδαο.  

ην ζέκα ηνπ βηβιίνπ δελ εληνπίδεηαη θάπνηα εκθαλήο δηαπνιηηηζκηθή λχ-

με. Χζηφζν, σο νκνηνθαηάιεθην ιατθφ παηδηθφ ηξαγνπδάθη δελ κπνξεί παξά λα 

θέξεη παγθφζκηα θαη νκνγελνπνηεηηθά ζηνηρεία, εθφζνλ πξαθηηθέο θαη αθνχ-

ζκαηα ηνπηθψλ ιατθψλ παξαδφζεσλ πνπ αξέζνπλ ζηα παηδηά, φπσο απηφ, δηα-

ζψδνληαη επεηδή πξνθαλψο έρνπλ ηε δχλακε λα επηθνηλσλνχλ κε δηαθνξεηηθέο 

γεληέο θαη λα πεξλνχλ απφ ηνλ έλα πνιηηηζκφ ζηνλ άιιν. Βπηπιένλ, ην ζέκα ηνπ 

βηβιίνπ αλαδεηθλχεη κηα θνηλή ζπλζήθε πνπ ηζρχεη ζε φια ηα παηδηά, θαη ζηνπο 

κεγάινπο: ην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ πνπ ληψζνπκε φηαλ βξεζνχκε  αληηκέησπνη 

κε «ηε γπαιηζηεξή πγξή κχηε, ηα δπν κεγάια ρλνπδσηά απηηά θαη ηα δπν κεγά-

ια γνπξισηά κάηηα» κηαο κεγάιεο ζθνπξφρξσκεο αξθνχδαο ζε κηα ζηελή ζθν-

ηεηλή ζπειηά ή, αθφκε, γεληθφηεξα ην ζπλαίζζεκα ηεο αδπλακίαο ζηε δχλακε 

ζηνηρείσλ ηεο θχζεο.  

πσο αλαδεηθλχεη ε εηθνλνγξάθεζε, ηα παηδηά πνπ δνπλ ηελ πεξηπέηεηα 

ζην θπλήγη ηεο αξθνχδαο αλήθνπλ ζηε ιεπθή θπιή. Ίζσο θάπνηνη ζεσξήζνπλ 

φηη απηφ κεηψλεη ηελ δηαπνιηηηζκηθή αμία ηνπ βηβιίνπ, θαη φηη κηα νκάδα αθε-

γεκαηηθψλ πξνζψπσλ απφ (ηηο) δηάθνξεο θπιέο ζα ηαίξηαδε πεξηζζφηεξν κε ηε 

δηαπνιηηηζκηθή ππφζηαζε ελφο δίγισζζνπ βηβιίνπ. Με κηθξή επηθχιαμε ζα έ-

ιεγα φηη κηα αλαπαξάζηαζε πνιπθπιεηηθήο νκάδαο παηδηψλ ζα πξφβαιε κφλν 

κηα ξεαιηζηηθή επρή κε λνεκαηηθέο επηπηψζεηο. Δ θπιεηηθή εηεξνγέλεηα ζα γη-

λφηαλ ην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο. Ώπηφ πηζαλφλ ζα θαζηζηνχζε ιηγφηεξν ειθπ-

ζηηθή ηελ φιε εμηζηφξεζε, αιιά θαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή ηε δηαπνιηηηζκη-

θή δηάζηαζε, δηφηη, «φηαλ δείρλνπκε ηνπο ‗άιινπο‘ κε ην δάθηπιν, αλαπφθεπθηα 

ηνπο ‗απνκνλψλνπκε‘, δεκηνπξγνχκε δηαθξίζεηο θαη ηνπο ζηνρνπνηνχκε» (Tsigi-

lis & Gregoriadis, 2008), θαζψο απνζπνχκε ηελ πξνζνρή απφ άιια ζηνηρεία 

βαζχηεξεο δηαπνιηηηζκηθήο αμίαο.  

Ώζθαιψο, «ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο, φπσο θαη ε επηινγή ηνπ γισζζηθνχ 

θεηκέλνπ  είλαη έλα απφ ηα πξψηα δεηήκαηα πνπ απαζρνιεί ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

δίγισζζνπ βηβιίνπ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε απφδνζε νξηζκέλσλ πνιηηηζκηθψλ 

ελλνηψλ, κε κεηαθξάζηκσλ θαη κε εξκελεχζηκσλ ζε άιιε γιψζζα, ηνπιάρηζηνλ 

γηα ηα βηβιία πνπ απεπζχλνληαη ζε πνιχ κηθξά παηδηά […]. Φαίλεηαη ιεηηνπξγη-

θφηεξε ε επηινγή απιψλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ, ή αθφκε θαη επηθσλεκάησλ πνπ 

επαλαιακβάλνληαη» (Γαβξηειίδνπ & Σζνθαιίδνπ, 2013: 12). πσο ζπκβαίλεη 

κε φια ηα ιατθά ηξαγνπδάθηα πνπ ζπλνδεχνπλ παηρλίδηα ησλ παηδηψλ, έηζη θαη 

ζην We „re going on a Bear Hunt, απαληψληαη πνιιέο γισζζηθέο επαλαιήςεηο 

ιέμεσλ θαη θξάζεσλ κε απιή κνξθνζπληαθηηθή δνκή, ελψ, αλά δχν ζειίδεο, 

παξεκβάιινληαη θείκελα πνπ απνηεινχληαη απφ ερνπνηεηηθέο ιέμεηο. Ώπηέο έ-

ρνπλ ηελ ίδηα πνιηηηζκηθά ζεκαζία, θαη ζηηο δχν γιψζζεο/πνιηηηζκνχο, θαζψο 

εξκελεχνπλ ηνπο ήρνπο πνπ παξάγνπλ νη βεκαηηζκνί ησλ παηδηψλ φηαλ πεξλνχλ 

ηα δηάθνξα εκπφδηα γηα λα θηάζνπλ ζηνλ ζηφρν ηνπο: «ζπιάηο, ζπινχηζο!» δη-

αζρίδνληαο ην βαζχ θξχν πνηάκη, «ληηάμ ληηνχμ!» ηζαιαβνπηψληαο ζηελ παρηά 
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γινηψδε ιάζπε, «νπφνπ, νπά»! πεξλψληαο κέζα απφ ηε ρηνλνζχειια. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν δίλεηαη κηα πξνθιεηηθή επθαηξία ζηνλ αλαγλψζηε λα παίμεη κε ηηο ιέ-

μεηο θαη ηα γξάκκαηα αλαδεηψληαο ηηο αληίζηνηρεο ηνπ ζηε Γ2, ζηε γιψζζα δε-

ιαδή πνπ δελ γλσξίδεη, ή δελ γλσξίδεη θαιά.   

ην We're going on a bear hunt έιθεη ηελ πξνζνρή ε ελαιιαγή έγρξσκσλ 

θαη αζπξφκαπξσλ δηζέιηδσλ. Δ εηθνλνγξάθνο Helen Oxenbury αλαθέξεη ζρεηη-

θά φηη είρε ηελ ηδέα «λα παξεκβάιινληαη αζπξφκαπξεο εηθνλνγξαθήζεηο εθεί 

φπνπ ηα παηδηά ζρεδηάδνπλ ηελ ελέξγεηά ηνπο, ελψ έγρξσκεο φηαλ βξίζθνληαη 

ζηε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο» (Tims, 2012), ελψ ν θεηκελνγξάθνο 

Michael Rosen αλαξσηηέηαη «κήπσο νη αζπξφκαπξεο απνηππψλνπλ ηειηθά ηελ 

‗πξαγκαηηθφηεηα‘ θαη νη έγρξσκεο κφλν απηφ πνπ βξίζθεηαη ζηε θαληαζία ησλ 

παηδηψλ» (Tims, 2012). πσο θαη λα είλαη, ην ζπλνιηθφ εηθνλνγξαθηθφ παηρλίδη 

πνπ γίλεηαη ζην βηβιίν, ζην νπνίν δηαθξηηφ ξφιν έρνπλ νη ερνπνηεηηθέο ιέμεηο κε 

ηηο απμνκεηψζεηο ζην κέγεζνο θαη ζηελ έληαζε ησλ ραξαθηήξσλ ηνπο, ζέηεη ζε 

θίλεζε ηνπο κεραληζκνχο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ αλαγλσζηψλ γηα ηελ απνθσδη-

θνπνίεζή ηνπο.  

Σελ θξηηηθή ζθέςε πξνθαιεί θαη ε θσκηθά εηξσληθή ζρέζε θεηκέλνπ θαη 

εηθφλαο. Ο θαηξφο αιιάδεη ζηαδηαθά ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ επίζεο ζηαδη-

αθή εγγχηεηα ησλ παηδηψλ πξνο ηνλ θίλδπλν. Δ θξάζε σζηφζν What a beautiful 

day! επαλαιακβάλεηαη ζηαζεξά, αλ θαη, φπσο δείρλεη ε εηθνλνγξάθεζε, απμά-

λνληαη νη δπζθνιίεο θαη ρεηξνηεξεχνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο αθφκε θαη φηαλ ηα 

παηδηά βξίζθνληαη ζην κέζν ηεο ρηνλνζχειιαο. 

Σν γισζζηθφ πιηθφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ βηβιίνπ, θαηαλέκεηαη ζηηο ζειίδεο η-

ζφηηκα ζηηο δχν γιψζζεο, ρσξίο κία απφ ηηο δχν γιψζζεο λα ππνηηκάηαη ή λα ππεξ-

ηεξεί έλαληη ηεο άιιεο. πκβαίλεη ζπρλά ζε δίγισζζα βηβιία λα πξηκνδνηείηαη ε 

κία απφ ηηο δχν γιψζζεο/πνιηηηζκνχο είηε ζηα πεξηθεηκεληθά ζηνηρεία θαη ζηελ ηηη-

ιηθή ζειίδα είηε θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ βηβιίνπ, φηαλ, γηα παξάδεηγκα, ε κία απφ 

ηηο δχν γιψζζεο θαηαιακβάλεη κεγαιχηεξν ρψξν ζηε δηάηαμε ηεο ζειίδαο, ή φηαλ 

θάπνηα πεξηθεηκεληθά ζηνηρεία εκθαλίδνληαη κφλν ζηε κία απφ ηηο δχν γιψζζεο. 

Παξφηη βαζηθφ θξηηήξην γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή ιεηηνπξγία ελφο δίγισζζνπ βηβιίνπ 

είλαη ε εμαζθάιηζε ηζφηηκεο πξνβνιήο ησλ δχν γισζζηθψλ ζπζηεκάησλ, δηαπη-

ζηψλεηαη φηη θάπνηεο θνξέο απηφ δελ είλαη δπλαηφ, φπσο ζην We're going on a 

bear hunt. Πξψηα απφ φια δηφηη, σο έθδνζε ζηελ αγγιηθή θαη αξαβηθή, γηα ιφγνπο 

πξαθηηθνχο δελ κπνξεί λα ζεβαζηεί θαη ηα δχν δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα αλάγλσ-

ζεο. Δ αλάγλσζε ησλ βηβιίσλ ζηελ αξαβηθή γίλεηαη απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δε-

μηά ζε αληίζεζε κε ηνλ θαζηεξσκέλν δπηηθφ ηξφπν. Βπνκέλσο ζηνλ φιν ζρεδηαζκφ 

ελφο δίγισζζνπ βηβιίνπ, κεηαμχ ησλ ζχλζεησλ ησλ πνηθίισλ παξαγφλησλ πνπ ε-

κπιέθνληαη, πέξα απφ ηνπο γισζζηθνχο θαη δηαπνιηηηζκηθνχο ζηφρνπο, βαζηθή πα-

ξάκεηξν απνηειεί θαη ην πνιηηηζκηθφ/γισζζηθφ ππφβαζξν ηνπ απνδέθηε γηα ηνλ 

νπνίνλ δεκηνπξγείηαη ην βηβιίν.  

Σν δίγισζζν, ζηελ θνξεαηηθή θαη αγγιηθή γιψζζα, εηθνλνβηβιίν Waiting 

for mama, ηνπ Lee Tae-Jun Kim, εηθνλνγξαθεκέλν απφ ηνλ Dong-Seong, ην 
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2004, έηπρε ζεκαληηθψλ δηαθξίζεσλ. Σν θείκελν, ρσξίο ηελ εηθνλνγξάθεζε, 

δεκνζηεχεηαη πξψηε θνξά ην 1938 ζην εβδνκαδηαίν έλζεην γηα παηδηά κηαο θν-

ξεάηηθεο εθεκεξίδα. Ο ιαφο ηεο Κνξέαο ηφηε, φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο δε-

θαεηίεο, ππέθεξε απφ αηκαηεξέο ζπξξάμεηο θαη ηαπεηλψζεηο ιφγσ ησλ απνηθην-

θξαηηθψλ δηαζέζεσλ ηεο Εαπσλίαο. Μία απφ ηηο πην νδπλεξέο ζπλέπεηεο ήηαλ 

πνιιά παηδηά λα ράζνπλ ηνπο γνλείο ηνπο. ηηγκέο απφ απηήλ ηελ πξαγκαηηθφ-

ηεηα αθεγείηαη ε ηζηνξία ηνπ Lee Tae-Jun Kim. ιε ε πινθή ηνπ βηβιίνπ εθηπ-

ιίζζεηαη ζε κία ζηάζε ηνπ ηξακ, φπνπ πεγαίλεη έλα κηθξφ αγφξη «πεξηκέλνληαο 

ηε κακά ηνπ». Σα ηξακ, ην έλα κεηά ην άιιν, έξρνληαη θαη θεχγνπλ. Σν αγφξη 

θάζε θνξά ξσηάεη ηνλ νδεγφ ηνπο αλ ήξζε ε κεηέξα ηνπ. Οη νδεγνί ην αληηκε-

ησπίδνπλ θπληθά θαη αδηάθνξα, ελψ έλαο ηνλ ζπκβνπιεχεη λα απνκαθξπλζεί 

απφ ηελ πιαηθφξκα γηαηί θηλδπλεχεη.  

ηε ζχγρξνλε έθδνζε ηεο ηζηνξίαο ζε βηβιίν, ε εηθνλνγξάθεζε δίλεη ηδηαί-

ηεξε εθθξαζηηθή δχλακε ζηνλ εηθνλνπιαζηηθφ ιφγν ηεο αθήγεζεο. Σν κειαγ-

ρνιηθά αλέθθξαζην πξφζσπν ηνπ παηδηνχ δειψλεη ηελ ππνκνλή ηνπ, ε θφθθηλε 

απφ ην θξχν κχηε ηνπ ην επάισην ηεο ειηθίαο ηνπ θαη, ηέινο, ε αθηλεζία ηνπ, 

κεηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηελ πιαηθφξκα, ηελ απειπηζία ηνπ θαη ηελ α-

λάγθε πξνζηαζίαο. Δ αθήγεζε ηειεηψλεη κε ηηο θξάζεηο «ην παηδί δελ θάλεη πηα 

άιιεο εξσηήζεηο, αθφκε θαη φηαλ θηάλεη ην επφκελν ηξακ. Σν παηδί ζηέθεηαη 

εθεί, ζηε ζηάζε ηνπ ηξακ, ππνκνλεηηθά, κε θφθθηλε ηε κχηε ηνπ απφ ην θξχν», 

αθήλνληαο έηζη αλνηρηφ ην ηέινο. Δ εηθνλνγξάθεζε σζηφζν αλαιακβάλεη λα 

δψζεη απάληεζε. έβεηαη ηελ αλάγθε ησλ κηθξψλ παηδηψλ γηα αίζην ηέινο θαη, 

έζησ αλ θαη κε έλα πνιχ ζνιφ θαη δπζδηάθξηην ζρεκαηηζκφ, ζηελ ηειεπηαία ζε-

ιίδα, αλαπαξηζηά κηα γπλαίθα θαη έλα παηδάθη, πηαζκέλνπο ρέξη-ρέξη, λα πεξπα-

ηνχλ, κε γπξηζκέλε ηελ πιάηε ζηνλ αλαγλψζηε, ζην βάζνο ελφο ρηνληζκέλνπ 

δξφκνπ. Σν ρηφλη ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο Κνξέαο, δηαβάδνπκε ζηελ Bettina 

Kümmerling-Meibauer (2013: 15), έρεη ζεηηθέο ζπλδειψζεηο, φπσο ηεο νκνξ-

θηάο, ηεο αζθάιεηαο, ηεο κεηξηθήο ζηνξγήο θαη απηφο είλαη ν πξνθαλήο ιφγνο 

ηεο επηινγήο ηνπ ρηνληζκέλνπ θαηαιεθηηθά ηνπίνπ.  

Δ εηθνλνγξάθεζε ζ‘ απηφ ην βηβιίν, πέξα απφ ηε ζπκβνιηθή απνηχπσζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο ππνκνλήο ηνπ κηθξνχ αγνξηνχ, κε ηελ ζηαδηαθή ε-

λαιιαγή ησλ επνρψλ, θαηαγξάθεη απζεληηθά εηθφλεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηεο 

Κνξέαο ηεο επνρήο, παξφιν πνπ ζηε ιεθηηθή εμηζηφξεζε δελ γίλεηαη θακία ζρε-

ηηθή αλαθνξά. Ώξθεηέο απφ απηέο ηηο εηθφλεο, φπσο δηαβάδνπκε ζε επηινγηθφ 

ζεκείσκα ηνπ βηβιίνπ, κπνξεί λα ηηο ζπλαληήζεη θάπνηνο αθφκε θαη ζήκεξα 

ζηνπο δξφκνπο ηεο ενχι: γπλαίθεο κε παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο, γπλαίθεο πνπ 

έρνπλ ηα κσξά ηνπο ζηελ πιάηε ηνπο δεκέλα κε ιεπθέο πθαζκάηηλεο ισξίδεο, 

ςειά καχξα παιηά πνδήιαηα, απηνζρέδηεο θαηαζθεπέο γηα ηε κεηαθνξά θνξηί-

σλ κεγάινπ βάξνπο, ρακειά θηίξηα κε επηγξαθέο ζηελ ραλθνχι, ζην πεξίεξγν 

δειαδή γηα ηε δπηηθή αληίιεςε θνξεάηηθν αιθάβεην. Χζηφζν ζηάζεηο ηνπ ηξακ 

δελ ππάξρνπλ πηα. Βδψ θαη ζαξάληα πεξίπνπ ρξφληα αληηθαηαζηάζεθαλ κε κε-

ηξφ. Δ δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηνπ βηβιίνπ βξίζθεηαη ηφζν ζηηο απζεληηθέο 
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απεηθνλίζεηο πνιηηηζκηθψλ δεηθηψλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ  ηεο Κνξέαο, φζν θαη 

ζην ζέκα ηνπ. Δ ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε θαη ζρέζε εμάξηεζεο ελφο κηθξνχ παη-

δηνχ απφ ηε κεηέξα είλαη παγθφζκηα, δηαρξνληθή, δηα-πνιηηηζκηθή. Σν Waiting 

for mama είλαη αλακθίβνια έλα ηδηαίηεξν βηβιίν. Χο δίγισζζν επεθηείλεη ηε 

δπλακηθή ηνπ, θαζψο επεθηείλεηαη θαη ζε «άιινπο» αλαγλψζηεο πνπ ζα είρε ζε-

καζία λα κάζνπλ, εχθνια θαη αβίαζηα, κε ηνλ ηξφπν πνπ κφλν ε ινγνηερλία 

κπνξεί λα ηνπο «δηδάμεη», φηη ηα παηδηά φινπ ηνπ θφζκνπ έρνπλ ηηο ίδηεο αλά-

γθεο, ηηο ίδηεο πξνζδνθίεο απφ ηε δσή, έρνπλ παξάιιειεο ή νκφινγεο, ζπλαη-

ζζεκαηηθά θαη πξαθηηθά, πξαγκαηηθφηεηεο, παξά ηηο εκθαλείο δηαθνξέο θαη ηδη-

αηηεξφηεηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ρψξα ζηελ νπνία αλαπηχζζνληαη ή απφ ηελ 

νπνία πξνέξρνληαη. 

Έλα δίγισζζν βηβιίν, θαηά θαλφλα θαη παξαδνζηαθά, πξνθχπηεη φηαλ έλα 

πξσηνγελέο, ή πξνυπάξρνλ, θείκελν θαη ε κεηάθξαζή ηνπ ζε κηα άιιε γιψζζα 

θηινμελνχληαη παξάιιεια ζηελ ίδηα ή ζε δηαδνρηθέο ζειίδεο ηνπ, φπσο ζπλέβε 

κε ηα We „re going on a bear hunt θαη Waiting for mama. Σειεπηαία, αξθεηά βη-

βιία ζρεδηάδνληαη εμαξρήο σο δίγισζζα, έηζη ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε κνλφ-

γισζζε εθδνρή ηνπο.  Έλα απφ απηά είλαη ην To Margaret and Margarita ή 

Margarita and Margaret, ηεο Lynn Reiser, 1996. Δ πινθή ηνπ βαζίδεηαη ζηελ 

πινθή ησλ δχν γισζζψλ θαη ζηε δηεπίδξαζε δχν γισζζηθψλ ζπζηεκάησλ. Δ 

νξγάλσζή ηνπ αθνινχζεζε ην γισζζηθφ κνληέιν ελαιιαγήο θσδίθσλ κεηαμχ 

ηεο αγγιηθήο θαη ηεο ηζπαληθήο, αμηνπνηψληαο παξάιιεια παγθφζκηνπο νπηη-

θνχο θψδηθεο. Ώθεγείηαη ηε ζπλάληεζε δχν θνξηηζηψλ ζην πάξθν, φπνπ πεγαί-

λνπλ κε ηηο κεηέξεο ηνπ. Αελ γλσξίδεη ε κία ηε γιψζζα ηεο άιιεο. Παξά ην δη-

αθνξεηηθφ γισζζηθφ ηνπο θψδηθα θαη, επνκέλσο, δηαθνξεηηθή εζληθή ηαπηφηε-

ηα, αληηιακβάλνληαη ζχληνκα φηη έρνπλ πνιιά θνηλά: ίδην θχιν, ίδηα ειηθία, έ-

ρνπλ ε θαζεκηά καδί ηνπο έλα δσάθη παηρλίδη θαη θπξίσο έρνπλ ηε δηάζεζε λα 

επηθνηλσλήζνπλ ε κία κε ηελ άιιε. Οη κεηέξεο, φπσο δείρλεη ε εηθνλνγξάθεζε, 

θάζνληαη ζην ίδην παγθάθη αιιά κε γπξηζκέλε ηελ πιάηε ε κία ζηελ άιιε, πξν-

θαλψο επεηδή ε γισζζηθή εηεξφηεηά ηνπο δελ επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία. Ώληί-

ζεηα, ε Margaret θαη ε Margarita γέξλνπλ ε κία πξνο ην κέξνο ηεο άιιεο θαη 

βξίζθνπλ ηξφπν λα επηθνηλσλήζνπλ. Καηαξρήλ κε έλα ρακφγειν θαη κηιψληαο 

ζηε ζπλέρεηα κεηαμχ ηνπο, θαζεκηά κε ηε γιψζζα ηεο. ηαδηαθά, θαζψο παί-

δνπλ, θαζεκηά εηζάγεη ζην ιφγν ηεο ιέμεηο απφ ηε γιψζζα ηεο λέαο θίιεο. Οη 

αθεγεκαηηθέο θαη εηθνλνγξαθηθέο ηερληθέο ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ αλάδεημε ιέ-

μεσλ/ελλνηψλ κε ηελ ίδηα πνιηηηζκηθά αμία θαη ζεκαζία, φπσο hello/hola, yes/si, 

friends/amigas, party/fiesta, good bye/adios. Υάξε ζηελ επηθνηλσλία ησλ δχν 

θνξηηζηψλ, πνπ μεπέξαζαλ επέιηθηα γισζζηθά εκπφδηα, επηηπγράλεηαη θαη ε ε-

πηθνηλσλία ησλ δχν κεηέξσλ. Δ εμηζηφξεζε ηειεηψλεη κε «ππφζρεζε» θηιίαο 

ησλ δχν θνξηηζηψλ, πνπ ππνλνεί θαη ζπλαθφινπζε κεγαιχηεξε γισζζηθή εμνη-

θείσζε.    

Δ ελαιιαγή ησλ ρξσκάησλ ησλ ηππνγξαθηθψλ ραξαθηήξσλ ζχκθσλα κε 

ηελ ελαιιαγή ησλ γισζζψλ, ε ελαιιαγή ηεο εζηίαζεο ηεο εηθνλνγξάθεζεο 

ζχκθσλα κε φ,ηη έρεη ζεκαζία θάζε θνξά ζηελ εμέιημε ηεο επηθνηλσλίαο είλαη 
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έλα απφ ηα ζεηηθά θαη έμππλα ζεκεία ηνπ βηβιίνπ. Χζηφζν δελ γίλεηαη λα κε 

ζρνιηαζηεί φηη ελψ ε κεηέξα ηεο Margaret, θαηά ηελ παξακνλή ηεο ζην πάξθν 

δηαβάδεη έλα βηβιίν, ε κεηέξα ηεο Margarita πιέθεη έλα καθξχ θαζθφι. Παξφηη 

ε πξνζσπηθή κνπ άπνςε είλαη φηη θαη νη δχν δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ ηελ αλαδσ-

νγφλα δεκηνπξγηθή πιεπξά ηνπο, ε αλάγλσζε βηβιίσλ ζπληζηά πλεπκαηηθή δξα-

ζηεξηφηεηα, ελψ ην πιέμηκν, σο ρεηξνλαθηηθή εξγαζία, παξαπέκπεη ζε δξαζηε-

ξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο αζρνινχληαη άηνκα κε ρακειφηεξα πλεπκαηηθά ελδηαθέ-

ξνληα. Ώπηή ε απεηθφληζε ζπληζηά κηα παξαθσλία ζηελ πξνθαλή επηδίσμε ηνπ 

βηβιίνπ λα αλαδείμεη ηζφηηκα δχν εηεξφηεηεο. Ώλαδεηθλχεη σζηφζν φηη είλαη πν-

ιχηηκε θαη αλαγθαία ε θηιία θαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ αηφκσλ πνπ κνηξάδνληαη 

θνηλά ελδηαθέξνληα, αλεμάξηεηα απφ ηε γισζζηθή ηνπο ηαπηφηεηα. 

Σν εκη-δίγισζζν εηθνλνβηβιίν ηεο Μεμηθαλήο Yuyi Morales, Just a 

Minute. A Trickster Tale and Counting Book, ηνπ 2003, αξρίδεη κε ηελ επίζθεςε 

ηνπ Seňor Calavera ζην ζπίηη ηεο γηαγηάο Beetle ηελ εκέξα ησλ γελεζιίσλ ηεο. 

Ο Seňor Calavera, θηγνχξα εκπλεπζκέλε απφ ηνλ ενξηαζκφ ηεο Δκέξαο ησλ 

Νεθξψλ, είλαη έλαο ζθειεηφο αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Οη αλαγλψζηεο αληηιακβά-

λνληαη ηνλ ζηφρν ηεο επίζθεςήο ηνπ, φπσο αληηιακβάλνληαη θαη ηελ επζηξνθία 

ηεο γηαγηάο Beetle, ε νπνία ηνπ δεηάεη λα πεξηκέλεη, «Just a Minute, Seňor Ca-

lavera!», κε ηελ πξφθαζε φηη ππάξρεη θάπνηα δνπιεηά πνπ πξέπεη πξψηα λα ηε-

ιεηψζεη. Ώιιά ε κηα δνπιεηά δηαδέρεηαη ηελ άιιε: λα ζθνππίζεη, λα εηνηκάζεη 

δχν πνηήξηα ηζάη, λα εηνηκάζεη ηνξηίγηαο κε ηξία θηιά θαιακπφθη, λα θαζαξίζεη 

ηέζζεξα θξνχηα, … λα γεκίζεη κε θαξακέιεο εθηά πηλάηεο … ψζπνπ λα νιν-

θιεξψζεη νθηψ θαζήθνληα. Σφηε θηάλνπλ ηα ελλέα εγγφληα ηεο γηα λα ζβήζεη 

ηελ ηνχξηα, κε ηνπο δέθα θαιεζκέλνπο, ζηνπο νπνίνπο πξνζκεηξά θαη ηνλ Seňor 

Calavera. Κάζε θνξά πνπ ε γηαγηά Beetle νινθιεξψλεη έλα θαζήθνλ θαη ν 

Seňor Calavera, κε θάπνην λεχκα ηνπ, πξνηξέπεη ηε γηαγηά λα ηνλ αθνινπζήζεη, 

ηελ αθνχεη λα ηνπ ιέεη «Just a Minute, Seňor Calavera!», αλαβάιινληαο έηζη 

ηελ αλαρψξεζε. Ο Seňor Calavera κεηαηξέπεηαη ζε ρηνπκνξηζηηθή θηγνχξα ε-

πεηδή, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εθπιεξψζεη ην δηθφ ηνπ θαζήθνλ, αλαγθάδεηαη 

κε ππνκνλή λα βνεζήζεη ηε γηαγηά Beetle ζηελ νινθιήξσζε ησλ δηθψλ ηεο θα-

ζεθφλησλ ηεο, ψζηε λα κεησζεί ν ρξφλνο αλακνλήο. ηνπο ρηνπκνξηζηηθνχο δηα-

ιφγνπο, θαη θαζψο απαξηζκνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο γηαγηάο Beetle ε κία κεηά 

ηελ άιιε, παξαηίζεληαη ζηελ ηζπαληθή γιψζζα νη αξηζκνί απφ ην έλα κέρξη ην 

δέθα. Βθηφο απφ ηνπο αξηζκνχο, παξεκβάιινληαη ζην θείκελν θαη θάπνηεο ιέμεηο 

ζηελ ηζπαληθή, φπσο tortillas θαη piňatas, φπσο αθφκε θαη ην φλνκα ηνπ Seňor 

Calavera, πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ Μεμηθνχ. 

Σν ζιηβεξφ ζέκα ηνπ ζαλάηνπ παξσδείηαη απφ ηηο πνιχρξσκεο πνιηηηζκηθέο α-

λαπαξαζηάζεηο ηεο ρψξαο θαη μνξθίδεηαη απφ ηηο ρηνπκνξηζηηθέο αλαηξνπέο. Ο 

Seňor Calavera, εμαληιεκέλνο, αιιά θαη ελζνπζηαζκέλνο απφ ηε δεζηή νηθνγε-

λεηαθή γηνξηή, θεχγεη κεηά ην πάξηπ γελεζιίσλ ηεο γηαγηάο, αθήλνληαο έλα αη-

ληγκαηηθφ ζεκείσκα, φπνπ ηελ επραξηζηεί θαη ηεο ππφζρεηαη φηη δελ πξφθεηηαη 

λα απνπζηάδεη απφ ηα επφκελα γελέζιηά ηεο. 
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Ώλέθεξα πξνεγνπκέλσο, ζε εηζαγσγηθφ ζεκείν ηεο εηζήγεζήο κνπ, φηη εί-

λαη «πξάγκαηη, πνιχ δχζθνιν λα δνχκε κε ηε καηηά ηνπ άιινπ θαη λα κηιήζνπ-

κε κε ηε θσλή ηνπ άιινπ φηαλ δελ είκαζηε ν άιινο».  ‘ απηήλ εμάιινπ ηε δε-

μηφηεηα, λα δνχκε δειαδή κε ηε καηηά ηνπ άιινπ, δελ είλαη πνπ έγθεηηαη φιε ε 

ζεκαζία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο; Με επθπέζηαην θαη πεηζηηθφηαην 

ηξφπν, πξνηείλεη ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο δεμηφηεηαο ην δεθαεμαζέιηδν δίγισζ-

ζν εηθνλνβηβιίν Upside Down, ηνπ T. R. Rajesh, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Ελδία 

ην 2009. Δ γιψζζα ηεο πξψηεο έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ ήηαλ ε καιαγηάιακ, κηα 

απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Ελδίαο, πνπ ηε κηιάλε θπξίσο ζηελ Κέξαια. ηε 

δίγισζζε εθδνρή ηνπ, ην δεχγνο γισζζψλ είλαη ηα αγγιηθά θαη ε ρίληη, ε πην δη-

αδεδνκέλε γιψζζα ζηελ Ελδία. Σν θείκελν είλαη εμαηξεηηθά απιφ. πλίζηαηαη 

απφ απιέο κνξθνζπληαθηηθά θαη λνεκαηηθά θξάζεηο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξν 

ζέζε ιεδάληαο ή ηηηιηθήο θξάζεο ζηελ εηθνλνγξάθεζε θάζε ζειίδαο, φπσο, γηα 

παξάδεηγκα: «Μηα αγειάδα ζην δξφκν/ Πάπηεο ζηε ιάζπε/ Γπλαίθεο ζην ρσξά-

θη/ Παηδηά πνπ πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν». Οη εηθφλεο ηνπ βηβιίνπ είλαη εληππσζη-

αθέο. Με πνιχ έληνλα ρξψκαηα, αλαπαξηζηνχλ ζηηγκέο επηπρηζκέλεο θαη θαζε-

κεξηλέο ηεο αγξνηηθήο δσήο ζηελ Κέξαια, φπνπ ε θχζε είλαη θηιηθή θαη γελ-

λαηφδσξε θαη φπνπ άλζξσπνη θαη δψα ζπλππάξρνπλ αξκνληθά.  

Ώπφ ηελ πξψηε ζειίδα σζηφζν νη εηθφλεο είλαη ηνπνζεηεκέλεο αλάπνδα, 

έηζη ψζηε ζα ρξεηαδφηαλ θάπνηνο λα γπξίζεη ην βηβιίν αλ ζέιεη λα ηηο παξαηε-

ξήζεη κε πξνζνρή. Βλψ ε πξψηε εληχπσζε ηνπ αλαγλψζηε είλαη φηη έγηλε κάι-

ινλ θάπνην ιάζνο θαηά ηελ εθηχπσζε ηνπ βηβιίνπ, θαζψο ζπλερίδεη ηελ αλά-

γλσζε δηαπηζηψλεη φηη κε αηληγκαηηθφ θαη πξνθιεηηθά πεξίεξγν ηξφπν νξγαλψ-

ζεθε ην βηβιίν. Ο αλαγλψζηεο δελ εζηηάδεη ηδηαίηεξα ζην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ, 

πνπ νξγαλψλεηαη απφ απιέο πεξηγξαθηθέο πξνηάζεηο, νχηε ζηελ απνθσδηθνπνί-

εζε ησλ εηθφλσλ, πνπ εμάιινπ δελ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε 

ζηελ αληεζηξακκέλε εθδνρή ηνπο, αιιά δηεξσηάηαη θαη εζηηάδεη ζηελ αλνξζφ-

δνμε ζέζε ησλ εηθφλσλ ηνπ βηβιίνπ. Δ ηειεπηαία ζειίδα επηδηψθεη λα απαληήζεη 

ζην παξάδνμν. Πξνβάιιεη ζηνλ αλαγλψζηε ηελ εηθφλα κηαο λπρηεξίδαο πνπ 

θξέκεηαη αλάπνδα απφ ηα θιαδηά ελφο δέλδξνπ, ηελ νπνία ζπλνδεχεη ην θείκε-

λν: «Ο θφζκνο ηεο Κνχηε, ηεο λπρηεξίδαο … Σα πάλσ θάησ!», κε ηελ ηειεπηαία 

θξάζε (ηα πάλσ θάησ) λα ζπληζηνχλ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ (upside down).  

Ώληηιακβάλεηαη έηζη φηη απηφ πνπ έδεηρλε ε εηθνλνγξάθεζε ήηαλ απηφ πνπ έ-

βιεπε ε λπρηεξίδα. Δ ζέζε ηεο θαζφξηδε ηελ νπηηθή ηεο θαη, ζπλαθφινπζα, ηελ 

αληίιεςε πνπ δηακφξθσλε βιέπνληαο εηθφλεο ηνπ κηθξνθφζκνπ ηεο. Με απηφ ην 

εηθνλνγξαθηθφ ηέρλαζκα, ην βηβιίν θαιεί ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ λα ζθεθζνχλ φηη 

νη άλζξσπνη έρνπλ πνηθίιεο θαη δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, γεσγξαθηθά θαη πνιηηηζκη-

θά, ρσξνηαμηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρνινγηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηελ νπηηθή 

ηνπο θαη ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηνλ θφζκν. Με άιια ιφγηα, πξνηείλεη, αλ ζέ-

ινπκε λα δνχκε κε ηα κάηηα ηνπ «άιινπ» θαη λα μεπεξάζνπκε εκπφδηα πνπ δπ-

ζθνιεχνπλ ηελ θαιή επηθνηλσλία, λα ιακβάλνπκε ππφςε καο φηη θαζέλαο κπν-

ξεί λα έρεη δηάθνξεο θαη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ζπλζή-

θεο ηνπ. Ννκίδσ φηη φπνηνο δηαβάζεη απηφ ην βηβιίν ζην εμήο ζα λνεκαηνδνηεί 
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δηαθνξεηηθά, ή κε κία επηπιένλ ζεκαζία, ηε θξάζε «upside down». Λφγσ ηεο 

αλαηξεπηηθήο ρσξνηαμηθά δηάηαμεο ηνπ πιηθνχ πνπ πεξηέρεη ην βηβιίν θαη ηεο 

απξνζδφθεηεο λνεκαηνδφηεζεο ζηελ ηειεπηαία ζειίδα, θάζε θνξά πνπ ζα α-

θνχεη ή ζα δηαβάδεη ηε θξάζε «upside down» ζα ηνπ δεκηνπξγνχληαη επηπιένλ 

ζπλεηξκνί. 

ΒΠΕΛΟΓΕΚΟΕ ΥΟΛΕΏΜΟΕ 

Θεσξείηαη ίζσο απηνλφεην θαη δεδνκέλν φηη έλα δίγισζζν βηβιίν είλαη θα-

ηάιιειν, ή ην θαηαιιειφηεξν, εξγαιείν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθφ-

ηεηαο. Ώξθεηά φκσο απφ απηά ππνθχπηνπλ ζε ξαηζηζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη 

ιαλζάλνπζεο πνιηηηζκηθά ηδέεο. Γη‘ απηφ, θαηά ηελ αμηνιφγεζή ηνπ ζα πξέπεη 

λα καο απαζρνιήζνπλ έλα ζχλνιν απφ παξάγνληεο νη νπνίν εκπιέθνληαη ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ. Οη παξάγνληεο απηνί ζπλδένληαη κε ηελ επη-

ινγή ηνπ δεχγνπο γισζζψλ ηνπ βηβιίνπ, ην είδνο ηνπ θαη ηε ρξήζε ηνπ, ηνλ 

ζηφρν ηνπ, ην ζέκα θαη ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο αλάπηπμήο ηνπ, ηνπο νπηηθνχο 

θψδηθεο θαη ηνπο ζπκβνιηζκνχο ηνπ, ηελ πξφζεζε θαη ηε ζρέζε ησλ δεκηνπξ-

γψλ ηνπ κε ηηο δχν γιψζζεο/πνιηηηζκνχο, ηελ ειηθία θαη ην πνιηηηζκηθφ ππφβα-

ζξν, αιιά θαη ην επξχηεξν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, ησλ απνδεθηψλ ηνπ.  

Μεηαμχ ησλ παξαδνρψλ πνπ πεξηβάιινπλ έλα εηθνλνβηβιίν είλαη φηη, σο 

βηβιίν κε εηθφλεο θαη ζχληνκν θείκελν, αθνξά κφλν αλαγλψζηεο κηθξήο ειηθί-

αο. Χζηφζν νη εηθνληζηηθνί θαη ιεθηηθνί θψδηθέο ηνπ, φπσο είδακε, εγείξνπλ ζπ-

ρλά εξσηήκαηα αθήλνληαο αλνηθηά θάπνηα δεηήκαηα, ελψ πξνθαινχλ ηε ζθέςε 

παξά επεμεγνχλ κηα θαηάζηαζε, ψζηε λα ζπληζηνχλ ειθπζηηθφ θαη πξνθιεηηθά 

ελδηαθέξνλ αλάγλσζκα θαη γηα ηνπο ελειίθνπο. Σειεπηαία, φιν θαη ζπρλφηεξα, 

λένη θαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη ζρεδηαζκνχ ηνπ ιεθηηθνχ πιηθνχ ηνπο ζε ζπλάξ-

ηεζε κε νπηηθνχο θψδηθεο, απνθαιχπηνπλ ηηο πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο ησλ δί-

γισζζσλ εηθνλνβηβιίσλ, φρη κφλν ζηε γισζζηθή αθχπληζε θαη ζηελ πξνψζεζε 

ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηδέαο, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε «πνιπζχλζεησλ νπηηθψλ 

θαη γισζζηθψλ δεμηνηήησλ» ησλ αλαγλσζηψλ ηνπο, «θαζψο απηφ πνπ ηα δηα-

θξίλεη είλαη φηη ζπλδπάδνπλ πνιιαπινχο γισζζηθνχο θαη νπηηθνχο θψδηθεο» 

(Kümmerling-Meibauer, 2013: 13).  

Παξαπιεξσκαηηθά, έρεη επίζεο ζεκαζία λα αλαθεξζεί φηη, φπσο πξνέθπςε 

απφ κειέηεο (ελδεηθηηθά Agosto, 1997, 2001; Teruggi, 2013), ε εηζαγσγή δί-

γισζζσλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ ζε ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ή βηβιίσλ ζε γιψζζεο 

δηαθνξεηηθήο ηεο θπξίαξρεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη νη κεηξηθέο γιψζζεο 

φισλ ησλ καζεηψλ, έζησ θαη πηινηηθά θαη κφλν ζηηο πξνζήθεο ησλ ζρνιηθψλ 

βηβιηνζεθψλ, ιεηηνχξγεζε ζεηηθά ηφζν γηα ηνπο καζεηέο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο 

καζεηψλ, φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζε γισζζηθέο κεηνλφηεηεο. 

Μέζα απφ ηε δηάδξαζε θαη ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάγλσζε/θαηαλφεζε ηνπ 

βηβιίνπ, νη κελ πξψηνη είραλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηα νθέιε κηαο κε κν-

λνπνιηηηζκηθήο αληίιεςεο θαη, πηζαλφλ, αλάινγα κε ηηο θάζε θνξά εθπαηδεπηη-

θέο ζπλζήθεο, λα γλσξίζνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο πνιηηηζκηθέο πξαγκαηηθφηεηεο 
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πνπ ζπλαθφινπζα ππνζηήξημαλ ηε δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο θαη αλάπηπμήο 

ηνπο. Οη καζεηέο ηεο κεηνλφηεηαο, απφ ηελ άιιε, έλησζαλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

εζληθήο/γισζζηθήο ηαπηφηεηαο, πνπ ζπληζηά απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα 

αλαπηπρζνχλ αξκνληθά ζην λέν ηνπο πεξηβάιινλ. 
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ  

Θεσξνχκελνο σο πεδίν θνηλσληθήο δπλακηθήο, ν θηηζκέλνο ρψξνο απνηειεί 

ηφζν έλαλ «ππνδνρέα» θνηλσληθψλ δξάζεσλ θαη θαηλνκέλσλ, φζν θαη κηα απφ 

ηηο δηαζηάζεηο ηνπο. ην πιαίζην απηφ, ν ζρνιηθφο ρψξνο εθθξάδεη ηηο αμίεο, ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ επέιεμε ε θνηλσλία γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ, 

αιιά απνηειεί θαη πεδίν ζρέζεσλ θαη απφθηεζεο εκπεηξηψλ πνπ ηελ δηακνξθψ-

λνπλ ζηελ πξάμε. Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε εμεηάδεη δηακνξθψζεηο θαη ηξφπνπο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ πνπ ηνλ εληάζζνπλ ζε κηα ζπλεξγαηηθή εθ-

παηδεπηηθή πξνζέγγηζε. ηφρνο είλαη λα πξνζθέξεη ν θηηζκέλνο ρψξνο ζην παηδί 

θαη ηελ νκάδα παηδηψλ ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψλνπλ «ηφπνπο» (places), ζπλ-

δεδεκέλνπο ηφζν κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φζν θαη κε ηα δηθά ηνπο δεδνκέ-

λα, σο ππνθεηκέλσλ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Ζ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηακφξ-

θσζεο «εθπαηδεπηηθψλ ηφπσλ» ζε αλαζρεδηαζκέλνπο ρψξνπο ειιεληθψλ ζρνιεί-

σλ έδεημε φηη ε έληαμε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιηθφ ρψξν αλα-

βαζκίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, επεηδή ηελ ζπλδέεη κε ηελ επραξίζηεζε θαη 

ηα θέληξα ελδηαθέξνληνο ηνπ παηδηνχ. 

Δ ΏΝΘΡΧΠΟΚΒΝΣΡΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΣΟΤ ΚΣΕΜΒΝΟΤ ΥΧΡΟΤ 

Ο ΚΣΕΜΒΝΟ ΥΧΡΟ, ΠΒΑΕΟ ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΑΤΝΏΜΕΚΔ 

Ο ραξαθηήξαο ηνπ θηηζκέλνπ ρψξνπ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν επηζηεκνιν-

γηθψλ αλαδεηήζεσλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. ΐαζηθφ ηνπο ζέκα είλαη ε ζρέζε 

ησλ επθιείδεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ρψξνπ κε ηα κε πιηθά δεδνκέλα πνπ ηνλ 

επελδχνπλ θαη ηνπ απνδίδνπλ λνήκαηα ηα νπνία ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ηελ π-

ιηθή ηνπ δηάζηαζε.  

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη αλαθέξεηαη ζηε δηακφξθσζε ελφο ζπζηεκηθνχ 

ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ηνπ ρψξνπ, πνπ ζα νδεγήζεη ζηε ζθαηξηθή θαηαγξαθή θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε «ρσξηθφηεηα» (spatiality) θαη ηα θνηλσλη-

θά δξψκελα. Ο θηηζκέλνο ρψξνο εξεπλάηαη σο κηα δηάζηαζε ησλ θνηλσληθψλ 

δξψκελσλ θαη φρη απιά σο έλα γεσκεηξηθά πξνζδηνξηζκέλν «πεξηέρνλ», κέζα 

ζην νπνίν απηά αλαπηχζζνληαη. Ο ζηφρνο είλαη λα δηακνξθσζεί έλαο δηαθνξεηη-

θφο ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρψξνπ, ζπλαξηεκέλνο κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπε-

ξηθνξά ηφζν ζε επίπεδν θνηλσληθψλ νκάδσλ, φζν θαη κεκνλσκέλσλ αηφκσλ 

(Lévy & Lussault, 2003). 
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Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1920, κε ηηο έξεπλεο ηεο «ρνιήο ηνπ ηθάγνπ» 

επηζεκάλζεθε θαη εξεπλήζεθε ε αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζηελ πιηθή δηάζηαζε 

ηνπ ρψξνπ θαη ηνπο θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο ζε κηα δεδνκέλε 

θνηλσλία (Short, 2006, Bulmer, 1986).  

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο εθπξνζψπνπο ηεο «ρνιήο ηνπ ηθάγνπ», ν 

George Mead, ηφληζε ην ξφιν ησλ ζπκβφισλ ζηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία. Καζψο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, ηα άηνκα θαη νη θνηλσληθέο νκάδεο αμηνπνηνχλ ην ρψξν γηα 

ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο. Με ηηο ελέξγεηέο ηνπο κνηξάδνληαη 

έλα θνηλφ πνιηηηζκηθφ πιαίζην, ηνπ νπνίνπ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηδίσο ηα 

θνηλσληθά πξφηππα θαη νη αμίεο, εθθξάδνληαη κέζα απφ ζχκβνια πνπ ζρεηίδν-

ληαη κε ην ρψξν, γίλνληαη αληηιεπηά απφ φινπο θαη επεξεάδνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο. 

Σν ππνθείκελν, άηνκν θαη θνηλσληθή νκάδα, δεκηνπξγεί κε ηε βνήζεηα ζπκβφ-

ισλ ηε ζεκαζία ησλ πξάμεσλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλεη ζην ρψξν ζηνλ 

νπνίν δεη.  

Γηα ηνλ Mead, νη κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ππνθεηκέλνπ δηέπνληαη απφ 

κηα ινγηθή ρψξνπ, ε νπνία εκπνηίδεη ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, απνηππψ-

λεηαη ζηνλ θηηζκέλν ρψξν θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ 

ζε αιιαγέο ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Δ δηαδηθαζία απηή δίλεη ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηαπηφρξνλα κηα πιηθή θαη κηα ζπκβνιηθή δηάζηαζε (Mead, 2006).  

Οη ζέζεηο ηεο «ρνιήο ηνπ ηθάγνπ» άλνημαλ ην δξφκν γηα κηα αλζξσπνθε-

ληξηθή πξνζέγγηζε ηνπ ρψξνπ απφ κηα δέζκε γλσζηηθψλ πεξηνρψλ, ηελ πεξη-

βαιινληηθή ςπρνινγία, ηελ θνηλσληθή ςπρνινγία, ηε γεσγξαθία, ηελ εζλνινγί-

α, ηελ αξρηηεθηνληθή, νη νπνίεο εξεπλνχλ ηε ρσξηθή (spatial) δηάζηαζε ηνπ θνη-

λσληθνχ πεξηβάιινληνο. Δ δηεξεχλεζε απηή γίλεηαη ζε δπν επίπεδα πνπ αιιε-

ινζπκπιεξψλνληαη. Σν πξψην αθνξά ην ζπιινγηθφ ππνθείκελν, κε έκθαζε 

ζηελ θνηλσληθή νκάδα θαη, ην δεχηεξν, ην ππνθείκελν-άηνκν ή κηθξή νκάδα θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.  

ην πξψην επίπεδν, ν ρψξνο ζεσξείηαη σο ην πξντφλ ελεξγεηψλ θαη αιιειε-

πηδξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη απφ κηα θνηλσληθή νκάδα, ηφζν ζην εζσηεξηθφ 

ηεο, φζν αλάκεζα ζ‘ απηήλ θαη άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο. Σν άηνκν θαη ε θνηλσ-

ληθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη ζεσξνχληαη σο πξσηαγσληζηέο ζηα γεγνλφηα ηεο 

δσήο ηνπο, σο «δξψληα ππνθείκελα», πνπ κέζα απφ ηηο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο κε-

ηαηξέπνπλ ην ρψξν ζχκθσλα κε ηηο αμίεο, ηα πξφηππα, ηνπο ζηφρνπο, ηελ ηδενιν-

γία (ή κήπσο ηα ηδενινγήκαηα;) πνπ ηνπο εθπξνζσπνχλ. Παξάιιεια, νη αιιαγέο 

πνπ πξνθαινχλ επηδξνχλ ζ‟ απηφ πνπ είλαη θαη ζ‟ απηφ πνπ θάλνπλ ηα δξψληα π-

πνθείκελα (Entrikin, 1991). Έηζη, γηα λα πηνζεηήζνπκε ηελ άπνςε ηνπ 

Halbwachs, ν ρψξνο αλαδεηθλχεηαη ζε «πιηθή κνξθή ηεο θνηλσλίαο», πνπ ζπκκε-

ηέρεη ζηελ θνηλσληθή δπλακηθή θαη εθθξάδεη ηνπο θνηλσληθνχο ζπζρεηηζκνχο πνπ 

δηακνξθψλνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο (Halbwachs, 1950, Topalov et al, 1999). 

ην δεχηεξν επίπεδν, ζην νπνίν θαη επηθεληξσλφκαζηε εδψ, ηδηαίηεξε έκ-

θαζε δφζεθε ζηε ζρέζε ηνπ ρψξνπ κε ηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 
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αηφκνπ θαη ηεο κηθξήο νκάδαο. Οη βαζηθέο έλλνηεο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο εκ-

θαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζην έξγν ηνπ Koffka, ν ν-

πνίνο δηαθξίλεη δπν ηχπνπο ρψξνπ. Ο πξψηνο, ν «γεσγξαθηθφο ρψξνο» πεξηιακ-

βάλεη εζσηεξηθνχο θαη ππαίζξηνπο ρψξνπο, αληηθείκελα, βιάζηεζε (…) θαη, γε-

ληθά, ηα πιηθά ζηνηρεία πνπ καο πεξηβάιινπλ, είηε είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 

ηνλ άλζξσπν είηε είλαη δεκηνπξγεκέλα απφ ηε θχζε. Ο δεχηεξνο, ν «ρψξνο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο», «θαηνηθείηαη» απφ ζπκβνιηζκνχο θαη αμίεο θαη δηακνξθψλεηαη 

απφ ηα βηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ην νπνίν δεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ «γε-

σγξαθηθφ ρψξν».  

Οη δπν ρψξνη ζπλδένληαη κε ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο θαη βξίζθνληαη ζε 

θαηάζηαζε δηαξθνχο αιιειεπίδξαζεο: ην ππνθείκελν δέρεηαη ηα εξεζίζκαηα 

πνπ ηνπ πξνβάιιεη ν «γεσγξαθηθφο ρψξνο», επεξεάδεηαη απφ απηά θαη δηακνξ-

θψλεη αλάινγα ηελ αληίδξαζή ηνπ/ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Δ δηαδηθαζία απηή 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξεκβάζεηο ηνπ ζην ρψξν, ν νπνίνο, κε ηε λέα ηνπ κνξ-

θή, πξνβάιιεη λέα εξεζίζκαηα πξνο ην ππνθείκελν, ην νπνίν επεξεάδεηαη θαη 

πάιη θνθ, θαηαιήγνληαο ζε κηα δηαιεθηηθνχ ηχπνπ ζρέζε αλζξψπνπ - ρψξνπ 

(Koffka, 1999).  

Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Lewin επηζεκαίλεη φηη ε αιιειεπίδξαζε κε ην ρψξν 

εληάζζεηαη ζηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία ηνπ ππνθεηκέλνπ. Ο ρψξνο δελ θαηαγξά-

θεηαη απφ απηφ σο θάηη ην απηφλνκν, αιιά σο έλα ζπζηαηηθφ ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

δσήο ηνπ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ θαηαζηάζεηο, ζρέζεηο, αιιειεπηδξάζεηο, 

ζπγθξνχζεηο (…), ζηνηρεία πνπ νξίδνπλ ηα βηψκαηά ηνπ θαη εθθξάδνληαη ζην 

ρψξν. Δ δπλακηθή απηήο ηεο δηαδηθαζίαο δηακνξθψλεη ηα πεδία εκπεηξηψλ ηνπ 

ππνθεηκέλνπ, ησλ νπνίσλ ηα πιηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά βξίζθνληαη ζε 

θαηάζηαζε δηαξθνχο αιιειεπίδξαζεο. Έηζη, ν ρψξνο απνθηά κηα πνηφηεηα ζε 

ζρέζε κε εκάο, δειαδή κηα θαζαξά αλζξσπνθεληξηθή πνηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηα πξφηππα, ηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο, ηηο αλαπαξαζηάζεηο θαη, γεληθά, ηηο παξα-

κέηξνπο ηεο ζρέζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ην πεξηβάιινλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ 

ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ (Kaufmann, 2002). 

Αεκηνπξγείηαη, φκσο, ην εξψηεκα: αλ ε πιηθή δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ κεηξά-

ηαη κε ηα κεγέζε ηεο επθιείδεηαο γεσκεηξίαο, πψο νξγαλψλεηαη θαη πξνζδηνξί-

δεηαη ε αλζξσπνθεληξηθή πνηφηεηα ηνπ ρψξνπ; Μηα ελδηαθέξνπζα απάληεζε 

δίλεηαη απφ ηηο απφςεηο ησλ Moles θαη Rohmer, πνπ ζεσξνχλ φηη ηα κεγέζε ηνπ 

αλζξσπνθεληξηθνχ ρψξνπ δελ θαζνξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνχο, αι-

ιά απφ κηα «ππνθεηκεληθή γεσκεηξία», ηεο νπνίαο κνλάδα ηεο είλαη ε «πξνζσ-

πηθή αθηίλα» ηνπ αηφκνπ. Ώπηή ζπλδέεη ην ρψξν ηφζν κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, φζν θαη κε ην είδνο θαη ηελ έληαζε ησλ αιιειεπη-

δξάζεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζεη ην άηνκν κε ην θνηλσληθφ ηνπ πεξη-

βάιινλ. Φπζηθά, σο ππνθεηκεληθή παξάκεηξνο, ε «πξνζσπηθή αθηίλα» κπνξεί 

λα έρεη δηαθνξεηηθφ πξαγκαηηθφ κέγεζνο γηα θάζε άηνκν. Χζηφζν, γηα ηνπο 

Moles θαη Rohmer, ζηελ «πξνζσπηθή αθηίλα» δελ έρεη ηφζε ζεκαζία ε επθιεί-

δεηα κεηξήζηκε δηάζηαζή ηεο, φζν ε δηαδηθαζία ηελ νπνία αθνινπζεί ην άηνκν 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
451 

πνπ ηελ εθαξκφδεη, θαη ε νπνία αλαδεηθλχεη ηνλ θηηζκέλν ρψξν ζε πεδίν ζπλχ-

παξμεο κε ηνλ «Άιιν» (Moles & Rohmer, 1998, Devèze, 2004).  

Μηα πνιχ ελδηαθέξνπζα ζχλζεζε ησλ δπν επηπέδσλ βξίζθνπκε ζην έξγν 

ηνπ Chombart de Lauwe. Ο Chombart δελ εμέηαζε κεκνλσκέλα ηε ζρέζε ηνπ 

ρψξνπ κε ηηο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο ή κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, αιιά ηνλ 

ζπλέδεζε κε ηε ζρέζε «άηνκν -νκάδα- θνηλσλία» (―individu-groupe-société‖). 

Δ ζρέζε απηή βξίζθεηαη ζην επίθεληξν κηαο πνιηηηζκηθήο δπλακηθήο (dyna-

mique culturelle), ε νπνία αληηπαξαζέηεη ηελ νξγαλσκέλε κνξθή ηεο θνηλσλίαο 

(δειαδή ηνπο ζεζκνχο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο) κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαζε-

κεξηλήο δσήο ηνπ ππνθεηκέλνπ (αηφκνπ, κηθξήο νκάδαο ή θνηλσληθήο νκάδαο). 

Βλψ ζπλήζσο νη ζεζκνί έρνπλ σο ζηφρν ηελ αλαπαξαγσγή κηαο θνηλσλίαο, ε 

δπλακηθή ηεο εμσζεζκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο παίξλεη 

ζπρλά κνξθέο πνπ απνθιίλνπλ απφ ηηο θπξίαξρεο αμίεο θαη πξφηππα θαη, θά-

πνηεο θνξέο, ηείλνπλ θαη λα ηηο αλαηξέςνπλ. Γη‘ απηφ θαη ε πνιηηηζκηθή δπλακη-

θή εθθξάδεη ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηηο εληάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε δσή κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο (Chombart de Lauwe, 1982, Remy, 2004). 

Βληαγκέλνο ζηελ πνιηηηζκηθή δπλακηθή, ν ρψξνο ιεηηνπξγεί ζε ηξία επίπε-

δα ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο:  

 ην πξψην είλαη ν ρψξνο- αληηθείκελν (espace-objet), πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

πιηθά ζηνηρεία (φπσο θαη ν «γεσγξαθηθφο ρψξνο» ηνπ Koffka), ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη ηφζν απφ ηα αξρηηεθηνληθά ηνπο γλσξίζκαηα, φζν θαη απφ 

ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζεκαζίεο.  

 ην δεχηεξν είλαη ν ρψξνο-αλαπαξάζηαζε (espace-représentation), πνπ ζρε-

καηίδεηαη απφ ηα λνήκαηα θαη ηα ζχκβνια ηα νπνία επηηξέπνπλ ζην ππν-

θείκελν λα αλαζπλζέζεη λνεηηθά ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ρψξνπ-

αληηθεηκέλνπ θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο δηθέο ηνπ αλαπαξαζηάζεηο γη‘ απηφλ. 

 ηέινο, ην ηξίην επίπεδν είλαη ν ρψξνο-δξάζε (espace-action), πνπ απνηε-

ιείηαη απφ ην ρψξν αληηθείκελν σο πεδίν αλάπηπμεο πξαθηηθψλ θαη δξα-

ζηεξηνηήησλ απφ ην ππνθείκελν, ζε έλα πιαίζην πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ ρψ-

ξν-αλαπαξάζηαζε (Chombart de Lauwe, 1982). 

Δ πξνζέγγηζε ηνπ Chombart de Lauwe εληάζζεη ην ρψξν ζηελ πνιηηηζκηθή 

δπλακηθή κέζα απφ έλα ζρήκα αληίζεζεο. Ώθελφο ε δηαξξχζκηζε θαη ε αηζζεηη-

θή ηνπ πξνβάιινπλ ηα θπξίαξρα κνληέια γηα ην πψο πξέπεη λα είλαη θαη πσο 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ώθεηέξνπ, ην ππνθείκελν αληη-

ιακβάλεηαη ην ρψξν θαη ελεξγεί ζ‘ απηφλ κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν, ν νπνίνο πνιιέο 

θνξέο ηξνπνπνηεί ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ εθθξάδνληαη απφ 

ηε ζεζκηθή πιεπξά ηεο θνηλσλίαο. Έηζη, απέλαληη ζηελ ηειεπηαία, ην ππνθείκε-

λν ζηε ζρέζε ηνπ κε ην ρψξν εθθξάδεη ην πψο ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη πψο ζα 

κπνξνχζε λα ιεηηνπξγεί ν ρψξνο θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ην ίδην 

δεη (Chombart de Lauwe, 1988). 

Δ δηαδηθαζία ηεο πνιηηηζκηθήο δπλακηθήο νξγαλψλεη ηε ζρέζε ηνπ αλζξψ-
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πνπ κε ηνλ θηηζκέλν ρψξν ηαπηφρξνλα πξνο δπν αληίζεηεο θαη αιιειεπηδξψζεο 

κεηαμχ ηνπο θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ ζρεκαηηθά 

σο εμήο (ρήκα 1, Γεξκαλφο, 2006
α
): 

 

1
ε
 θαηεύζπλζε:  

ππνθείκελν  X Χ P O   ΚΟΕΝΧΝΕΚΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ 

2
ε
 θαηεύζπλζε:  

ΤΠΟΚΒΕΜΒΝΟ  X Χ P O   θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

 

ράκα 1 

 

Βπηζεκαίλνπκε φηη απηή ε ζρέζε αληίζεζεο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηα-

θέξνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ νπνία ε πνιηηηζκηθή δπλακηθή παίξ-

λεη ηελ εμεηδηθεπκέλε κνξθή ηεο εθπαηδεπηηθήο δπλακηθήο. Δ δηαξξχζκηζε θαη ε 

αηζζεηηθή ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ εθθξάδνπλ ηηο επίζεκεο απφςεηο γηα ην πψο 

πξέπεη λα είλαη θαη πσο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί έλαο ρψξνο εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, 

ε θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο δελ αλαπαξάγεη πηζηά θαη 

ζπλερψο ηα κνληέια απηά. Ώπέλαληί ηνπο δηακνξθψλνληαη «αληη-κνληέια» ρψ-

ξνπ θαη ζπκπεξηθνξάο απφ ηα παηδηά (θαη ζπρλά θαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ) πνπ 

ζπρλά θαηαιήγνπλ λα αλακνξθψζνπλ θπξίσο ζπκβνιηθά ηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν, 

πξνζαξκφδνληάο ηνλ ζηα δεδνκέλα ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηεο πεξίζηαζεο ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη (Γεξκαλφο, 2006
α
, 2006

β
 & 2014, Γθφηνβνο, Μαπξνγηψξγνο & 

Παπαθσλζηαληίλνπ, 2000). 

Οη αλζξσπνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θηηζκέλνπ ρψξνπ πνπ παξνπζηά-

ζακε ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα θνηλφ ζεκείν: ηε κεγάιε ζεκαζία ηελ νπνία έ-

ρνπλ νη πξαθηηθέο ζην ρψξν γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ θνη-

λσληθψλ ζρέζεσλ. Κη‘ απηφ, επεηδή κε ηηο πξαθηηθέο ρψξνπ πνπ αλαπηχζζεη ην 

ππνθείκελν -άηνκν, κηθξή νκάδα ή θνηλσληθή νκάδα- έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αιιειεπηδξάζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο, λα εμεξεπλήζεη, λα θαηαγξάςεη, 

λα θαηαλνήζεη θαη λα επηδξάζεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ, πιηθφ θαη θνηλσληθφ (Γεξ-

καλφο, 2006
β
). 

Ο ΣΟΠΟ, ΏΝΘΡΧΠΟΚΒΝΣΡΕΚΔ ΜΟΝΏΑΏ ΣΟΤ ΚΣΕΜΒΝΟΤ ΥΧ-

ΡΟΤ  

Ώπφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε πξνθχπηεη φηη νη δπλαηφηεηεο κέηξεζεο 

πνπ πξνζθέξεη ε επθιείδεηα γεσκεηξία δελ επαξθνχλ γηα ηελ απνηχπσζε ηεο 

ζχλζεηεο πνηφηεηαο ηνπ θηηζκέλνπ ρψξνπ. Αεκηνπξγείηαη, ινηπφλ, ην εξψηεκα 

πνηα ζα κπνξνχζε λα είλαη ε «αλζξσπνθεληξηθή κνλάδα» ηνπ ρψξνπ;  

ην εξψηεκα απηφ απαληά ε έλλνηα ηνπ ηφπνπ (place, lieu), δειαδή ηεο 
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«κηθξφηεξεο ζχλζεηεο κνλάδαο ρψξνπ ζηελ θνηλσλία», ηνπ βαζηθνχ ρψξνπ 

ζηελ θνηλσληθή δσή (Lévy & Lussault, 2003). Χο έλλνηα, ν ηφπνο πεξηιακβάλε-

ηαη θαη απηφο ζηα θέληξα ελδηαθέξνληνο ησλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ πνπ αλαθέ-

ξακε θαη νη νπνίεο εξεπλνχλ ηε ρσξηθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιιν-

ληνο (Σζνπθαιά, 2006). Παξά ηηο επηκέξνπο δηαθνξέο ηνπο, φιεο νξίδνπλ σο ηφ-

πν ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ ππνθεηκέλνπ (αηφκνπ ή νκάδαο), ζην νπνίν πεξη-

ιακβάλνληαη αθελφο έλα ζχλνιν πιηθψλ ζηνηρείσλ (ππαίζξηνη ή εζσηεξηθνί ρψ-

ξνη, θαηαζθεπέο, αληηθείκελα) θαη, αθεηέξνπ, έλα ζχλνιν ζρέζεσλ, πξαθηηθψλ, 

αλαπαξαζηάζεσλ θαη βησκάησλ, πνπ ζπλδένπλ ην ππνθείκελν κε ην ζπγθεθξη-

κέλν άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ.  

Βπνκέλσο, ε έλλνηα απηή ππνδεηθλχεη έλαλ πξαγκαηηθφ ρψξν ζε κηθξή ή 

κεζαία θιίκαθα, δειαδή ζε εθείλε πνπ πεξηβάιιεη ην άηνκν ή ηελ νκάδα. Δ η-

δηαηηεξφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ηφπν, είλαη φηη σο ρψξνο επαλαπξνζδηνξί-

ζζεθε απζφξκεηα απφ ην ππνθείκελν, πνπ ηνλ επέλδπζε κε ζεκαζίεο θαη ζρέ-

ζεηο ηεο δηθήο ηνπ πξαγκαηηθφηεηαο. χκθσλα κε έλαλ απφ ηνπο πην απνδε-

θηνχο νξηζκνχο, ν ηφπνο απνηειεί κηα ππνθεηκεληθή εθδνρή ηνπ ρψξνπ, ζπλδε-

δεκέλε κε ηηο επηζπκίεο, ηηο επηινγέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ 

δεη ζ‘ απηφλ (Proshansky, Fabian & Kaminoff, 1983).  

Ο ηφπνο ζπλδέζεθε θαη κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ, επεηδή, φπσο 

έδεημε ε έξεπλα, ην εξψηεκα «πνηνη είκαζηε» ζπλαξηάηαη κε ην «πνχ είκαζηε» 

(Dixon & Durrhein, 2000). Παξάιιεια, ν φξνο «πξνζθφιιεζε ζηνλ ηφπν» 

(place attachment) ζεκαζηνδνηεί αθξηβψο ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο πνπ 

ζρεκαηίδνληαη αλάκεζα ζην ππνθείκελν θαη ηνλ θπζηθφ ρψξν πνπ ην πεξηβάι-

ιεη. Οη δεζκνί απηνί δεκηνπξγνχλ ζεκαζίεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή, επεξεά-

δνπλ ηηο δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη 

θαη, ηειηθά, ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ (Manzo, Devine-

Wright, 2014). Έηζη, έλαο ηφπνο απνθηά ηε ζεκαζία ηνπ κέζα απφ ηελ αιιειε-

πίδξαζε ηξηψλ παξαγφλησλ: ηνπ εαπηνχ, ησλ άιισλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, π-

ιηθνχ θαη θνηλσληθνχ (Gustafson, 2001). Βπνκέλσο, ε θαηαλφεζε ηνπ ηφπνπ 

απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε πξνζέγγηζε ζε δπν επίπεδα. Σν πξψην είλαη ε «αληηθεη-

κεληθή» πξαγκαηηθφηεηα, φξνο κε ηνλ νπνίν ππνδειψλεηαη εθείλε πνπ ππάξρεη 

αλεμάξηεηα απφ ην ππνθείκελν θαη, ην δεχηεξν, ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηακνξ-

θψλεηαη απφ ην ίδην ην ππνθείκελν (Cresswell, 2013). 

Πνην, φκσο, είλαη ην φξην ελφο ηφπνπ, εθείλν, δειαδή, κεηά ην νπνίν ν ηφ-

πνο κεηαιιάζζεηαη ζε άιιε πνηφηεηα ρψξνπ; Βπεηδή είλαη επηθεληξσκέλε ζην 

ππνθείκελν, ε νξηνγξακκή απηήο ηεο κνλάδαο ζπλδέεη ηνλ άκεζν πεξηβάιινληα 

ρψξν ηνπ κε ηελ εκπεηξία ηνπ θαη, άξα, δελ πξνζδηνξίδεηαη κφλν απφ κνλάδεο 

κήθνπο ή επηθάλεηαο. Ώληίζεηα, ζρεκαηίδεηαη απφ έλα «δηακνξθσηηθφ φξην» 

(limite configurante), πνπ ζπλαξηάηαη κε ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο 

ηνπ ππνθεηκέλνπ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηηο αμίεο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ ην εθ-

πξνζσπνχλ θαη εγγξάθνληαη ζην ρψξν. Ώπφ ηελ ίδηα ηνπ ηε θχζε, ην φξην απηφ 

είλαη πνηνηηθφ θαη επδηάθξηην, αιιά ηαπηφρξνλα θαη κεηαβαιιφκελν θαη, επνκέ-
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λσο, δελ αληηζηνηρεί ζε κηα ζηαζεξή ράξαμε ζην ρψξν (Lévy & Lussault, 2003).  

Καηά ηελ άπνςή καο, νη αλαιχζεηο γηα ηελ έλλνηα ηνπ ηφπνπ κεηαθέξνπλ 

ζην επίπεδν ηνπ αηφκνπ ή ηεο κηθξήο νκάδαο, πνιιά ζηνηρεία πνπ αλαδείρζεθαλ 

απφ ηηο δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θηηζκέλνπ ρψξνπ σο παξάγνληα ηνπ 

επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Βπηζεκαίλνπκε ηδηαίηεξα ηηο ζέζεηο ηνπ 

Chombart de Lauwe γηα ηε ζχλδεζε ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ κε ηε ζρέζε «άηνκν -

νκάδα- θνηλσλία» θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο πνιηηηζκηθήο δπ-

λακηθήο, επεηδή, κεηαμχ άιισλ, ηνλίδνπλ ηνλ εληαίν ραξαθηήξα ηεο αλζξσπνθε-

ληξηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ρψξνπ θαη ζηηο ηξεηο θιίκαθεο (κάθξν-, κέζν- θαη κί-

θξν-) ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Γη‘ απηφ θαη, θαη‘ αλαινγία κε ηελ απεη-

θφληζε ηνπ ρήκαηνο 1, ε ακθίδξνκε ζρέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, αηφκνπ ή κηθξήο 

νκάδαο, κε ηνλ ηφπν θαη ην επξχηεξν πιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζα κπν-

ξνχζε λα απνδνζεί σο εμήο (ρήκα 2): 

 

1
ε
 θαηεύζπλζε:  

ππνθείκελν (άηνκν/ κηθξή νκάδα) Σ Ο Π Ο   ΒΤΡΤΣΒΡΟ 

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ 

2
ε
 θαηεύζπλζε:  

ΤΠΟΚΒΕΜΒΝΟ  Σ Ο Π Ο   επξχηεξν πεξηβάιινλ. 

 

ράκα 2 

 

Ο ΣΟΠΟ, ΠΏΡΏΜΒΣΡΟ ΣΔ ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ ΠΟΕΟΣΔΣΏ ΣΟΤ 

ΚΣΕΜΒΝΟΤ ΥΧΡΟΤ  

Οη πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλζξσπνθεληξηθή πνηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη, εηδηθφ-

ηεξα, γηα ηνλ ηφπν έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αλ κεηαθεξζνχλ ζην πιαίζην ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο. Σφηε, ε θνηλσληθή δπ-

λακηθή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνλ θηηζκέλν ρψξν παίξλεη ηε κνξθή κηαο εθπαηδεπ-

ηηθήο δπλακηθήο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ αγσγή κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν. 

ηε δηαδηθαζία απηή ν ρψξνο απνθηά παηδαγσγηθή ζεκαζία, γηα δπν ιφ-

γνπο. Ο πξψηνο είλαη φηη ν θηηζκέλνο θαη δηακνξθσκέλνο ρψξνο πεξηέρεη έλα 

απφζεκα πιεξνθνξίαο ην νπνίν απνηειεί έλα ελ δπλάκεη απφζεκα εξεζηζκάησλ 

κάζεζεο. Ο δεχηεξνο, φηη ε δηακφξθσζή ηνπ θαη ε αηζζεηηθή ηνπ πξνζθέξνπλ 

ηελ πιηθή βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ 

παηδηνχ κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, δπλαηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απφ-

θηεζε δεμηνηήησλ, ζηε δηακφξθσζε κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο θαη, γεληθφηεξα, 

ζηε δηαδηθαζία σξίκαλζεο ηνπ παηδηνχ (Γεξκαλφο, 2001).  

ηελ πξάμε, νη παηδαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ θηηζκέλνπ ρψξνπ ελεξγν-
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πνηνχληαη κέζα απφ ηελ απζφξκεηε δηακφξθσζε ηφπσλ απφ ην ππνθείκελν, δε-

ιαδή απφ ην παηδί ή ηελ νκάδα παηδηψλ. Δ χπαξμε ηφπσλ πιεξνθνξεί, δεκηνπξ-

γεί εκπεηξίεο αγσγήο, αλαπηχζζεη ηε θαληαζία θαη, γεληθφηεξα, ηνλ εαπηφ ηνπ 

ππνθεηκέλνπ, πάλσ ζηε βάζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ νπνία δεη. ΐξίζθεηαη 

ζηελ αθεηεξία ησλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο (learning environments), επεηδή ζέ-

ηεη ην ρψξν σο ελδηάκεζν κεηαμχ ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, 

ζην πιαίζην κηαο δηαδηθαζίαο αγσγήο (Piaget, Inhelder, 2003, Spencer & Blade, 

2010). 

Ώπηή ε ηδηφηεηα ηνπ ρψξνπ αμηνπνηήζεθε απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο «Βθπαί-

δεπζεο ΐαζηζκέλεο ζηνλ Σφπν» (―Place-Based-Education‖). Δ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ηξνθνδνηείηαη απφ ηε ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ καζεηψλ κε ηελ 

θνηλφηεηα, ε νπνία ζεσξείηαη κηα απφ ηηο βαζηθέο πεγέο εκπεηξίαο, ζπλαξηεκέ-

λεο κε ηε κάζεζε. Σα θέληξα ελδηαθέξνληνο δηακνξθψλνληαη γχξσ απφ ηελ ην-

πηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, δειαδή ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιη-

ηηζκφ, ην πεξηβάιινλ (…) ηεο θνηλφηεηαο. Παξάιιεια, ε εθπαηδεπηηθή δηαδη-

θαζία ζηεξίδεηαη ζε εκπεηξίεο πνπ απνθηψληαη ζε ρψξνπο έμσ απφ ηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο, φπσο ε ζρνιηθή απιή, ε γεηηνληά, ε πφιε. Οη ρψξνη απηνί ιεηηνπξ-

γνχλ σο ελ δπλάκεη ηφπνη, ηνπο νπνίνπο ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπλδέεη κε 

ηα δηθά ηεο θέληξα ελδηαθέξνληνο (Gruenewald, & Smith, 2014, Smith & Sobel, 

2010). 

ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΜΒ ΜΕΏ ΒΡΒΤΝΏ: Ο ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΟ ΣΟΠΟ, ΠΏ-

ΡΏΜΒΣΡΟ ΣΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΔ ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ 

ΣΟΥΟ ΚΏΕ ΜΒΘΟΑΟ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ 

Βπεθηείλνληαο ην αληηθείκελν ηεο «Βθπαίδεπζεο ΐαζηζκέλεο ζηνλ Σφπν», 

ε δηθή καο εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε εζηηάδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ηφπνπ ζην 

επίπεδν ηεο κηθξνθιίκαθαο, κέζα ζην ζρνιηθό ρώξν, δειαδή ζηελ αίζνπζα δη-

δαζθαιίαο θαη ηε ζρνιηθή απιή. Δ έκθαζε δίλεηαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, 

πνπ απνηειεί αθφκα ην βαζηθφ ππξήλα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ Βι-

ιάδα. 

Βίλαη γλσζηφ φηη ην παηδί, κφλν ηνπ ή ζε κηθξή νκάδα, ζρεκαηίδεη απζφξ-

κεηα ηφπνπο φπνηε έρεη ηελ επθαηξία, επεηδή απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ έκθπηε α-

λάγθε ηνπ λα δηακνξθψζεη έλα πεδίν έθθξαζεο θαη δηαξθνχο αιιειεπίδξαζεο 

κε ηνλ πεξίγπξφ ηνπ (Marcouyeux, & Fleury-Bahi, 2011, Weinstein & David, 

1993). Δ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ηφπνπ ζην ζρνιείν απνηέιεζε αληηθείκε-

λν παιαηφηεξσλ εξεπλψλ καο (Γεξκαλφο, Γεσξγφπνπινο et al., 2002, Germanos, 

Tzekaki, Ikonomou, 1997, Γεξκαλφο, 1997), ελψ ε εκθάληζή ηνπο θαηαγξάθεθε 

ζε ειιεληθά λεπηαγσγεία, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ pro-

ject (Νηνιηνπνχινπ, 2005). 

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη αλ κπνξεί ε απζφξκεηε δεκηνπξγία θαη ε 

ιεηηνπξγία ηφπσλ λα απνηειέζεη ζηαζεξφ θαη πξνζρεδηαζκέλν ζπζηαηηθφ ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, απηή ηε θνξά κέζα ζην ζρνιηθφ ρψξν. Με άιια 

ιφγηα, αλ είλαη εθηθηφ λα πξνβιεθζεί ζην ζρνιηθφ ρψξν ε δεκηνπξγία κηθξνπε-

ξηβαιιφλησλ, ηα νπνία λα επλννχλ ηνλ απζφξκεην ζρεκαηηζκφ ηφπσλ ζπλδεδε-

κέλσλ κε ηε δηαδηθαζία θαη ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο. 

Σν εξψηεκα απηφ απνηέιεζε θαη ην αληηθείκελν εξεπλεηηθήο παξέκβαζεο 

ζε δεκφζηα λεπηαγσγεία ηεο Θεζζαινλίθεο, ηα νπνία ήηαλ ζρεδηαζκέλα ζχκ-

θσλα κε ην κνληέιν ζρνιηθνχ ρψξνπ πνπ βαζίδεηαη ζηα πξφηππα ηνπ ΟΚ. θαη 

απνηεινχζαλ αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ρψξνπ ελφο δεκφζηνπ ειιεληθνχ λε-

πηαγσγείνπ. Σν ζθεπηηθφ πίζσ απφ ην θξηηήξην επηινγήο ησλ ρψξσλ ηνπ δείγκα-

ηνο ήηαλ φηη νη δπλαηφηεηεο ηξνπνπνηήζεσλ πνπ ζα παξαηεξνχληαλ ζε απηνχο 

ζα ήηαλ εθαξκφζηκεο ζε νπνηνδήπνηε άιιν δεκφζην λεπηαγσγείν. 

Δ έξεπλα απνζθνπνχζε ζηε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ππάξρνπλ 

γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία επέιηθησλ κηθξνπεξηβαιιφλησλ ζην πθηζηά-

κελν κνληέιν ρψξνπ θαη εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ λεπηαγσγείνπ, κε απψ-

ηεξν ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε δπλακηθή ηεο 

ζρέζεο ηνπ παηδηνχ κε ην ρψξν. 

Σν δείγκα πεξηιάκβαλε έμη ηάμεηο /αίζνπζεο δηδαζθαιίαο λεπηαγσγείνπ, κε 

έμη λεπηαγσγνχο θαη 108 παηδηά. Καη νη έμη ηάμεηο ήηαλ πεηξακαηηθέο. Αελ ππήξ-

ραλ ηάμεηο ειέγρνπ, επεηδή ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είρε σο ζηφρν λα δηαπηζηψ-

ζεη αλ ήηαλ εθηθηή ε δηακφξθσζε θαη ε δεκηνπξγηθή ιεηηνπξγία ηέηνηαο κνξθήο 

ρψξσλ ζην εζσηεξηθφ κηαο ηππνπνηεκέλεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο ζην λεπηαγσ-

γείν. Δ ζχγθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ απηήο ηεο πη-

ινηηθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ζρέζεο 

ηνπ παηδηνχ κε ηνλ ρψξν) κε εθείλα ηεο ζπλήζνπο κνξθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδη-

θαζίαο, ζα απνηειέζεη αληηθείκελν επφκελεο έξεπλαο. 

Δ έξεπλα πεδίνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ γξάθνληα θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ηελ επίβιεςή ηνπ απφ έμη δηκειείο νκάδεο εξεπλεηψλ, ηνλ Μάην ηνπ 2012. Οη 

εξεπλεηέο ήηαλ θνηηεηέο ηνπ Δ΄ εμακήλνπ ζπνπδψλ ηνπ ΣΒΠΏΒ, πνπ είραλ πα-

ξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην ηνπ γξάθνληα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έ-

ξεπλαο. Οη λεπηαγσγνί ησλ ηάμεσλ είραλ ην ξφιν ηνπ παξαηεξεηή θαη δε ζπκ-

κεηείραλ ελεξγά ζηελ έξεπλα πεδίνπ. 

Δ ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ ηερληθή ηεο ηξηγσλν-

πνίεζεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλδπαζηηθά ηξεηο κέζνδνη ζπιινγήο ζηνηρείσλ:  

 Μηα κε-ζπκκεηνρηθή εζλνγξαθηθή κέζνδνο παξαηήξεζεο, κε ζηφρν ηελ θαηα-

γξαθή ησλ πξαθηηθψλ ρψξνπ ησλ παηδηψλ νη νπνίεο αλαδχνληαη θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζπλδένληαη κε ηε δηακφξθσζε θαη ηε ιεηηνπξ-

γία ηφπσλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Δ θαηαγξαθή έγηλε κε ρξήζε νδεγνχ 

παξαηήξεζεο (Mucchieli, 2009) θαη θσηνγξάθεζε ζηηγκηφηππσλ απφ ηε δη-

αδηθαζία (Bauer & Gaskell, 2006). Πξνεγήζεθε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ν-

δεγνχ παξαηήξεζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηάο ηνπ.  

 Δξσηεκαηνιφγηα εκη-δνκεκέλνπ, εκη-αλνηθηνχ ηχπνπ (Paillé, 2009) γηα ηελ 
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θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ ησλ ηάμεσλ ηεο έξεπλαο.  

 Οδεγφο ζπλέληεπμεο κε θνχθιεο, γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

παηδηψλ. ΐαζίδεηαη ζηελ ηερληθή ηεο εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο ην παηδί παίδεη κε κία θνχθια πνπ αθεγείηαη ηζηνξίεο, 

ηηο νπνίεο ην παηδί θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη (Murray, Woolgar, Briers, & 

Hipwell, 1999, Woolgar, 1999). Σνλ νδεγφ εθάξκνζε ε θάζε νκάδα εξεπλε-

ηψλ ζηελ ηάμε ηεο. 

Σα επξήκαηα ηεο παξαηήξεζεο νξγαλψζεθαλ ζε θαηεγνξίεο πνπ πξνζδην-

ξίδνπλ ηα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλνχζε ε παξέκβαζε ησλ παηδηψλ γηα ηελ α-

λακφξθσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Δ αλάιπζε πεξη-

ερνκέλνπ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ 

αθνινχζεζε ηε κέζνδν ηεο ινγηθν-ζεκαζηνινγηθήο αλάιπζεο (analyse logico-

sémantique, Paillé & Mucchieli, 2012) θαη ζπζρεηίζζεθε κε ηα επξήκαηα απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ παξαηήξεζεο. Χο κνλάδα αλαθνξάο (item) ζηελ α-

λάιπζε ηνπ ιφγνπ νξίζζεθε ε «ειάρηζηε πξφηαζε», δειαδή έλα ηκήκα πεξηφ-

δνπ κε απηνηειέο λφεκα, ζην νπνίν ην ξήκα αλαθέξεηαη ξεηά ή ελλνείηαη. ‘ 

απηή ηε κνξθή επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ε θαηαλφεζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο 

ζεκαζίαο ησλ θαηλνκέλσλ πνπ εξεπλψληαη βαξχλεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηε 

κέηξεζή ηνπο (Mucchieli, 2009). Γη‘ απηφ θαη ζηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ 

πξνβήθακε ζε πνιχ πεξηνξηζκέλεο πνζνηηθνπνηήζεηο, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ έπξεπε λα δψζνπκε ηελ εηθφλα ηεο βαξχηεηαο ησλ εξκελεηψλ. 

Δ ΠΡΟΒΡΓΏΕΏ ΣΔ ΠΏΡΒΜΐΏΔ ΣΟ ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΟ ΠΒΑΕΟ 

Πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε ζην πεδίν, πξνεγήζεθε κηα πξνεξγαζία ζε δπν 

επίπεδα. Σν πξψην αθνξνχζε πξνθαηαξθηηθέο κεηαηξνπέο ζηε δηαξξχζκηζε ηνπ 

ρψξνπ, γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο παξέκβαζεο ησλ παηδηψλ ζηελ 

αίζνπζα. Δ αλαδηάηαμε ηνπ ρψξνπ ησλ αηζνπζψλ, έγηλε θπξίσο κε κεηαθηλήζεηο 

ηεο επίπισζεο, γηα ηε δεκηνπξγία κφληκσλ κηθξνπεξηβαιιφλησλ (δειαδή πεξη-

νρψλ ζην ρψξν ηεο ηάμεο), πνπ επλννχζαλ ηε δεκηνπξγία ηφπσλ απφ ηα παηδηά. 

Δ δηαδηθαζία ζηεξηδφηαλ ζηηο κεηαηξνπέο πνπ ζα έθαλαλ ηα παηδηά ζην ζπγθε-

θξηκέλν κηθξνπεξηβάιινλ, κε δπν ηξφπνπο: 

 κε πξαγκαηηθέο αιιαγέο, πνπ γίλνληαλ κε ηξνπνπνίεζε ηεο δηαξξχζκηζήο ηνπ 

(κε κεηαθηλήζεηο επίπισλ θαη αληηθεηκέλσλ) θαη ζηε δηαθφζκεζή ηνπ 

 κε ζπκβνιηθέο αιιαγέο, πνπ νθείινληαλ ζηελ αλάπηπμε ζπκβνιηθψλ κεηαι-

ιάμεσλ, δειαδή ζηελ απφδνζε δηαθνξεηηθήο ηαπηφηεηαο ζε απιά θαζεκεξη-

λά αληηθείκελα ηεο ηάμεο, ζην πιαίζην ηνπ παηρληδηνχ (Γεξκαλφο 2001). Γηα 

παξάδεηγκα, έλα θνκκάηη χθαζκα ζην πάησκα «γηλφηαλ» «ζάιαζζα», δπν 

ηξαπεδάθηα θνιιεκέλα ζηε κεγάιε ηνπο δηάζηαζε, «ζπειηά», θιπ. Δ «αι-

ιαγή» ηαπηφηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

παηρληδηνχ θαη θαηαξγνχληαλ κεηά ην ηέινο ηνπ. 

Σν δεχηεξν επίπεδν ηεο πξνεξγαζίαο πεξηιάκβαλε ζπδεηήζεηο κε ηα παη-

δηά, ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ είραλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ειεχζεξα ην ρψξν 
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ηεο αίζνπζαο θαη λα ζρεκαηίδνπλ ηφπνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ηνπο. 

Δ ΠΡΏΓΜΏΣΟΠΟΕΔΔ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ ΠΒΑΕΟΤ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, θαη θάησ απφ ηελ επίβιεςε ησλ παξαηεξε-

ηψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα δξαζηεξηφηεηα απφ νκάδεο 4-6 παηδηψλ ζην γλσ-

ζηηθφ αληηθείκελν ηεο γιψζζαο. πνπ αληηζηνηρνχζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ αλαιπ-

ηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Βπηζεκαίλνπκε φηη ε ίδηα ε δξαζηεξηφηεηα δελ απνηεινχζε 

αληηθείκελν κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο, επεηδή δελ ήηαλ ν ζηφρνο ηεο έξεπλαο, αι-

ιά ην κέζν γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ ηφ-

πσλ ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Σν ζελάξην ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξνεηνηκάζζεθε απφ ηνπο παξαηεξεηέο 

ηεο έξεπλαο θαη ζπκπιεξψζεθε χζηεξα απφ ζπδήηεζε κε ηηο λεπηαγσγνχο ησλ 

πεηξακαηηθψλ ηάμεσλ. Δ πινπνίεζή ηεο έγηλε κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ κειψλ 

ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ησλ λεπηαγσγψλ. 

Δ δξαζηεξηφηεηα αλαπηχρζεθε ζε ηέζζεξεηο θάζεηο: 

 ζηελ πξψηε, ε νκάδα ησλ παξαηεξεηψλ ζπγθέληξσλε ηα παηδηά ηεο ηάμεο 

ζην ρψξν ηεο παξενχιαο, ηνπο παξνπζίαδε ην πεξηερφκελν ηεο δξαζηεξηφ-

ηεηαο θαη έθαλε κηα πξψηε ζπδήηεζε καδί ηνπο γηα ηελ νξγάλσζε ελφο 

παηρληδηνχ ζρεηηθνχ κ‘ απηήλ. 

 ζηε δεχηεξε θάζε, ηα παηδηά ζπλέρηδαλ ηε ζπδήηεζε κφλα ηνπο θαη ζρεδί-

αδαλ ην παηρλίδη ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπ: 

o νινθιήξσλαλ ην ζελάξην ηνπ παηρληδηνχ 

o επέιεγαλ κηα πεξηνρή ζην ρψξν ηεο αίζνπζαο (ζηνλ νπνίν είρε ήδε 

γίλεη ε πξνεξγαζία γηα ηελ παξέκβαζή ηνπο) φπνπ ζα νξηνζεηνχζαλ 

ην παηρλίδη ηνπο 

o επέιεγαλ ηα έπηπια θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο ηάμεο πνπ ζα ρξεζηκν-

πνηνχζαλ ζην παηρλίδη ηνπο θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θαηα-

ζθεχαδαλ, θπξίσο απφ ραξηφλη, ην ζπκπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ πνπ έθξηλαλ φηη ζα ηνπο ήηαλ ρξήζηκν. 

 ζηε ζπλέρεηα, ζηελ ηξίηε θάζε, ηα παηδηά 

o απνθάζηδαλ θαη πινπνηνχζαλ κηα αλαδηάηαμε ηνπ ρψξνπ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο 

o πξαγκαηνπνηνχζαλ ηε δξαζηεξηφηεηα ζην κηθξνπεξηβάιινλ πνπ εί-

ραλ δηακνξθψζεη ηα ίδηα. 

 ηέινο, ζε ηέηαξηε θάζε, ηα παηδηά ζπκκεηείραλ ζε κηα ζπδήηεζε πνπ ζπ-

ληφληδαλ νη εξεπλεηέο, γηα λα αμηνινγήζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δξα-

ζηεξηφηεηα.  

Σα κηθξνπεξηβάιινληα πνπ πξνέθπςαλ δηαηεξήζεθαλ γηα νξηζκέλν ρξνλη-

θφ δηάζηεκα, φζν ρξεηαδφηαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

Δ ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ ρψξσλ βξηζθφηαλ ζηελ απφιπηε δηθαηνδνζία 

ησλ παηδηψλ. Μεηά απφ ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζπδεηνχζαλ κεηαμχ 
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ηνπο θαη αλακφξθσλαλ ηηο ιεπηνκέξεηέο, ηεο θαη ηξνπνπνηνχζαλ, εθφζνλ ην έ-

θξηλαλ, ηνλ επηκέξνπο ρψξν ηεο ηάμεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ, Με απφιπηε ε-

ιεπζεξία ζηε ζρέζε ηνπο κε ην ρψξν, πξαγκαηνπνηνχζαλ νπνηαδήπνηε αιιαγή 

ζθέθηνληαλ θαη ήηαλ εθηθηή ζε πξαγκαηηθφ ή ζπκβνιηθφ επίπεδν, Ήηαλ κηα ν-

καδηθή δηαδηθαζία, αληίζηνηρε πξνο ην ζρήκα «ζρεδηάδσ -θάλσ- θξίλσ» πνπ 

εθαξκφδεηαη απφ ην «Πξφγξακκα Τςειψλ ηφρσλ» («Hi-Scope Curriculum», 

Vogel, 2009). Οη εξεπλεηέο έκελαλ ακέηνρνη θαη παξελέβαηλαλ κφλν εθφζνλ ην 

δεηνχζαλ ηα παηδηά. 

Δ ΑΕΏΜΟΡΦΧΔ ΚΏΕ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ ΣΟΠΧΝ ΣΟ 

ΥΟΛΕΚΟ ΥΧΡΟ 

Σα κηθξνπεξηβάιινληα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηή ηε δηαδηθαζία ηα νλνκά-

ζακε εθπαηδεπηηθνχο ηφπνπο. Θεσξνχκελα θάησ απφ ην πξίζκα ηεο αλζξσπνθε-

ληξηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ρψξνπ, απνηεινχζαλ κηα ελφηεηα (module) ρψξσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηελ νπνία δεκηνπξγνχζαλ θαη δηαρεηξίδνληαλ απνθιεηζηηθά ηα 

παηδηά. Δ ελφηεηα απηή πεξηιάκβαλε: 

 κηα πξνζσξηλή αλαδηάηαμε ηνπ ρψξνπ, πνπ βαζηδφηαλ ζε πξαγκαηηθέο ή/ 

θαη ζπκβνιηθέο αιιαγέο ζηελ δηαξξχζκηζε θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ, ηηο ν-

πνίεο απνθάζηδαλ θαη πξαγκαηνπνηνχζαλ ηα παηδηά 

 κηα δξαζηεξηφηεηα παηρληδηνχ κε εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, ηεο νπνίαο ε 

αλάπηπμε ζηεξηδφηαλ ζηελ χπαξμε ηνπ αλαδηαηαγκέλνπ ρψξνπ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο ηφπνο ιεηηνπξγνχζε ράξε ζηνπο δηαδνρηθνχο ηφπνπο πνπ 

δεκηνπξγνχζαλ απζφξκεηα ζ‘ απηφλ ηα παηδηά, θαζψο ηνλ ρξεζηκνπνηνχζαλ. 

Βπνκέλσο, ε δηαξξχζκηζή ηνπ είρε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο «ελζσκαησκέλεο 

πνηθηιίαο» («build-in-variety», Dudek, 2000, Γεξκαλφο, 2006), επεηδή επηδερφ-

ηαλ πιεζψξα ηξνπνπνηήζεσλ, πξαγκαηηθψλ θαη ζπκβνιηθψλ. Βπηπξφζζεηα, ε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπ πξνυπφζεηε ηελ ειεπζεξία ζηε ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ην ρψ-

ξν, ράξε ζηελ νπνία κπνξνχζε λα ηνλ αλακνξθψζεη θαη λα ηνλ δηαρεηξηζηεί κε 

επειημία, φπσο ην απαηηνχζε ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ παηρληδηνχ. Δ ειεπζεξία απηή 

εκθαληδφηαλ θπξίσο ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο: 

 ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ παηδηνχ 

 ζηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ην ρψξν γηα ηηο πξαθηηθέο επηθνηλσλίαο 

θαη αιιειεπίδξαζεο 

 ζηε ζεκαηηθή θαη ηνπο ηξφπνπο ησλ παξεκβάζεψλ ηνπ γηα ηξνπνπνίεζε 

ηνπ ρψξνπ. 

πσο έδεημε ε παξαηήξεζε, νη δηαξθείο παξεκβάζεηο ησλ παηδηψλ ζηνλ εθ-

παηδεπηηθφ ηφπν δεκηνπξγνχζαλ κηα αιιεινπρία ελδηάκεζσλ θαηαζηάζεσλ κε-

ηαμχ ηεο πξψηεο ηνπ κνξθήο, εθείλεο πνπ είρε θαηά ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφ-

ηεηαο, θαη εθείλεο ηελ νπνία έπαηξλε κε ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Μηα ελ-

δηάκεζε θαηάζηαζε πεξηιάκβαλε «ζηηγκηφηππα» ηεο ελφηεηαο ρψξνπ θαη δξα-

ζηεξηνηήησλ πνπ δηακφξθσλε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηφπν θαη απνηεινχζε έλαλ απφ 

ηνπο θξίθνπο ζηελ εμέιημε ηνπ παηρληδηνχ. Βμ νξηζκνχ, ινηπφλ, ν εθπαηδεπηηθφο 
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ηφπνο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζπλαηλεηηθήο δηαξθνχο αλαδηνξγάλσζεο, ε νπνία 

ρξεζηκεχεη γηα ηε απφθηεζε δηαδνρηθψλ εκπεηξηψλ, πνπ ζπλαξηψληαη κε ην ζέ-

κα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ παηρληδηνχ θαη απνηεινχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ηελ νινθιήξσζή ηνπ.  

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ - ΤΓΔΣΔΔ 

Δ αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ έδεημε φηη ν εθπαηδεπηηθφο ηφπνο, σο ζηνη-

ρείν ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ, είρε πνιιαπιέο ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

Δ πξψηε ήηαλ φηη, φπσο θαηαγξάθεθε απφ ηελ παξαηήξεζε, ε θαηάζηαζε 

ηεο ζπλαηλεηηθήο δηαξθνχο αλαδηνξγάλσζεο ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχζε ν εθπαη-

δεπηηθφο ηφπνο, επλννχζε ηελ ειεπζεξία ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρψξνπ απφ ηελ 

νκάδα παηδηψλ. Ώπηφ ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ εκθάληζε κηαο ζπλεξγαηη-

θήο θνπιηνχξαο ζηελ ηάμε, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε 

 ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ 

 ζπλεξγαηηθψλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο 

 θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπλχπαξμε ησλ παηδηψλ θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζή 

ηνπο ζηελ ηάμε 

 ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Δ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ επέιηθηε θαη ζπλερή δηαδηθαζία ζπλαηλεηη-

θήο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηφπνπ νδήγεζε ζε βειηίσζε ησλ θνη-

λσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ, επεηδή ηα εμνηθείσζε κε  

 ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ 

 ηελ ειεπζεξία ζηελ έθθξαζε 

 ηελ εθπφλεζε ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη 

 ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Δ δηαπίζησζε απηή πνπ αθνξά ηε γεληθή εηθφλα ηεο θάζε νκάδαο παηδηψλ, 

θαηαγξάθεθε απφ ηελ παξαηήξεζε θαη επηβεβαηψζεθε απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ ζηνπο νδεγνχο ζπλέληεπμεο ησλ λεπηαγσγψλ.  

ιεο νη λεπηαγσγνί ησλ ηάμεσλ ηεο έξεπλαο ζπκθψλεζαλ φηη ζην ηέινο 

ηεο δηαδηθαζίαο ηα παηδηά απέθηεζαλ λέεο γλψζεηο. Χζηφζν, θαη νη έμη επεζή-

καλαλ φηη ην ζεκαληηθφηεξν απνηέιεζκα ήηαλ ε επραξίζηεζε πνπ έλνησζαλ ηα 

παηδηά θαη ην ζεηηθφ θιίκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ ηάμε ηνπο, κε απνηέιεζκα 

ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα γίλεη πην ελεξγεηηθή θαη 

δεκηνπξγηθή θαηά ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα (ε ζπλέληεπμε έγηλε δεθαπέληε 

κέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζην πεδίν). Δ ζηαζεξφηεηα ηεο 

γλψζεο πνπ απνθηήζεθε δελ ήηαλ δπλαηφ λα ειεγρζεί ζην πιαίζην ηεο παξνχ-

ζαο έξεπλαο. 

Δ ειεπζεξία ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρψξνπ απφ ην παηδί θαηά ηε δεκη-

νπξγία απζφξκεησλ ηφπσλ, ζην πιαίζην ηεο ζπλαηλεηηθήο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ ηφπνπ, θαίλεηαη φηη ζπλδέεηαη κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ δηαιφγνπ, 

σο κνξθήο επηθνηλσλίαο, θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, σο κνξθήο αιιειεπίδξαζεο, ζην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Ώπηφ θαηαγξάθεθε απφ ηελ παξαηήξεζε ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ ηφπσλ, ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηεο έξεπλαο.  

Δ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηφπνπ ζπζρε-

ηίζζεθε θαη κε ηελ εκθάληζε ηεο επραξίζηεζεο, σο παξακέηξνπ ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ώπηφ δηαπηζηψζεθε ηφζν απφ ηηο εθδειψ-

ζεηο ραξάο πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ παξαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ ηφπσλ, φζν θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηε ζπλέληεπμε κε 

ηηο θνχθιεο. πλνπηηθά, ε ζεκαηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηνπ ιφγνπ ησλ παη-

δηψλ έδσζε ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: 

 

 

Θεκαηηθή ελφηεηα 

Καηεγνξίεο απάληεζεο  

χλνιν  Μνπ αξέζεη 

πνιχ 

Μνπ αξέ-

ζεη 

Μνπ αξέζεη 

ιίγν 

Αελ κνπ 

αξέζεη 

«Μνπ αξέζεη απηφ 

πνπ θάλακε ζήκεξα» 

82/ 76% 18/ 16,6% 8/ 7,4% - 108/ 100% 

«Μνπ αξέζεη λα 

θηηάρλσ ην ρψξν ηεο 

ηάμεο κνπ φπσο ηνλ 

ζέισ» 

90/ 83,3% 8/ 7,4% 10/ 9,3% - 108/ 100% 

«Δ ηάμε κνπ έγηλε 

πην φκνξθε» 

86/ 79,7% 18/ 16,6%  4/ 3,7% 108/ 100% 

«Θέισ έηζη λα δνπ-

ιεχνπκε πηα ζηελ ηά-

με καο» 

83/ 76,85% 14/ 

12,97% 

7/ 6,48% 4/ 3,7% 108/ 100% 

 

Πέλαθαο 1 

Δ επραξίζηεζε σο παξάκεηξνο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

Δ δηαπίζησζε πσο ε επραξίζηεζε ηνπ παηδηνχ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε 

ζπλεξγαηηθή ηάμε ζπλδέεηαη κε ηελ ειεπζεξία ζηε ζρέζε ηνπ κε ην ρψξν, ελη-

ζρχεηαη θαη απφ ηελ εκθάληζή ηεο ζε παιαηφηεξεο έξεπλέο καο πνπ αθνξνχλ ην 

πέξαζκα απφ ηελ παξαδνζηαθή ζηε ζπλεξγαηηθή ηάμε (Γεξκαλφο, Ώξβαλίηε, 

Γξεγνξηάδεο, Κιηάπεο, 2007
α
 & 2007

β
). 

Σέινο, ε δεκηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφπσλ νδήγεζε 

ζηελ εκθάληζε ελφο λένπ κνληέινπ ζρνιηθνχ ρψξνπ, πνπ δελ πξνθχπηεη απφ ηνλ 

αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ηνπ, αιιά νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηε δηαδηθαζία 

ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ. Δ δηαπίζησζε απηή έρεη ζεκαζία, επεηδή ν ζρεδηαζκφο ησλ 
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αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο ζηηο νπνίεο έγηλε ε έξεπλα αθνινπζεί πξφηππα πνπ ρα-

ξαθηεξίδνληαη απφ ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο αθακςία θαη δελ είλαη πξνζαλαηνιηζκέ-

λα ζηελ ελεξγεηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία (Γεξκαλφο, 2006
α
).  

Σν λέν κνληέιν πνπ θαηέγξαςε ε παξνχζα έξεπλα βαζίδεηαη ζηελ δηακφξ-

θσζε θαη ιεηηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ηφπσλ θαη έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηη-

θά: 

 είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηα θέληξα ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ 

 ζηεξίδεηαη ζηελ ειεπζεξία ηεο ζρέζεο ηνπ παηδηνχ κε ην ρψξν, ηελ αλάιε-

ςε πξσηνβνπιηψλ απφ απηφ θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εθ-

παηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 ζηαζεξνπνηεί ηελ πηνζέηεζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο σο παξακέ-

ηξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ 

δεμηνηήησλ 

 ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε ηεο επραξίζηεζεο σο παξάγνληα ηεο ζπκκεην-

ρήο ηνπ παηδηνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Οπζηαζηηθά, ην λέν κνληέιν ζηεξίδεηαη ζε έλαλ άηππν θαη δηαξθή αλαζρε-

δηαζκφ ηνπ ρψξνπ, ν νπνίνο πινπνηείηαη απφ ηηο πξαθηηθέο ηνπ ππνθεηκέλνπ θα-

ηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Τπεξβαίλνληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ν 

αξρηθφο αξρηηεθηνληθφο θαη παηδαγσγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο, ε αίζνπζα δηδαζθα-

ιίαο ιεηηνπξγεί πιένλ επέιηθηα, κε ρψξν ν νπνίνο κεηαπιάζεηαη θαη παίξλεη δη-

αδνρηθέο κνξθέο πξνζαξκνζκέλεο ζε δπν παξάγνληεο, απφληεο απφ ηελ αξρηθή 

κνξθή ηεο.  

Ο πξψηνο είλαη ε δπλακηθή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σα πξνθαζνξη-

ζκέλα κνλνιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ ζηεξίδνληαλ ζηελ χπαξμε 

δπν κφλν πνηνηήησλ ρψξνπ, ηεο «παξενχιαο» θαη ησλ «γσληψλ». Έηζη, ζπλδέν-

ληαλ κε κηα ληεηεξκηληζηηθή κνξθή εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ε νπνία, ιφγσ 

ηεο θχζεο ηεο, αλαπηπζζφηαλ κε ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο ζε δεδνκέλν ρψξν 

θαη, επνκέλσο, δελ επηδερφηαλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο. Ώληίζεηα, ην λέν κνληέιν 

ρψξνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πνηθηιία θαη ηελ επειημία ησλ πξαθηηθψλ ηνπ παηδηνχ. 

Αεκηνπξγνχληαη, έηζη, νη πξνυπνζέζεηο ρψξνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δπλακη-

θήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία παίξλεη δηαδνρηθά ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο πνπ ζπλαξηψληαη κε αλαδπφκελεο δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο είλαη ην ίδην ην παηδί σο ππνθείκελν ηεο εθπαηδεπ-

ηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν αξρηθφ κνληέιν ρψξνπ θαη εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ελ-

ζσκάησλε ην παηδί κέζα απφ πξνθαζνξηζκέλα θαη επηζπκεηά ζρήκαηα ζπκπε-

ξηθνξάο. Ώληίζεηα, ε ζπλερήο αλακφξθσζε ηνπ ρψξνπ, πνπ πξνέθππηε απφ ηε 

ζπλαηλεηηθή δηαξθή αλαδηνξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφπσλ, πξνζάξκνδε ηα 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα πεξηερφκελα ηνπ ρψξνπ ζηε θαληαζία θαη  

ηα θέληξα ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ. 

Σα δεδνκέλα απηά δηακνξθψλνπλ κηα ξηδηθά δηαθνξεηηθή ζρέζε παηδηνχ 
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ρψξνπ ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ε νπνία, θαη‘ αλαινγία πξνο ηα ζρήκαηα 1 

& 2, ζα κπνξνχζε λα απεηθνληζζεί σο εμήο: 

 

1
ε
 θαηεύζπλζε: 

ππνθείκελν (άηνκν/ κηθξή νκάδα) Σ Ο Π Ο   ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕ-

ΚΔ ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ 

2
ε
 θαηεύζπλζε: 

ΤΠΟΚΒΕΜΒΝΟ  Σ Ο Π Ο   εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

ράκα 3 

 

Δ αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ έδεη-

με φηη ε αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφπσλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηελ κε-

ηέηξεςε, απφ έλα ρψξν κε κνλνιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζε έλα εχπιαζην 

«πεξηέρνλ» πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε δπν θεθα-

ιαηψδνπο ζεκαζίαο παξάγνληεο. Ο πξψηνο είλαη ε δπλακηθή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη, ν δεχηεξνο, ν πινχηνο θαη ε δπλακηθή ησλ απζφξκεησλ πξα-

θηηθψλ ηνπ παηδηνχ. Έηζη, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ κνληέινπ κεηάιιαμαλ 

ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ζε έλα ρψξν πξαγκαηηθά πξνζαξκνζκέλν ζην παηδί 

πνπ αλαπηχζζεηαη θαη καζαίλεη. 

 

ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΚ ΔΜΒΊΧΜΏ 

Bauer, M.W., Gaskell, G. (Eds) (2006). Qualitative Researching, with Text, Im-

age and Sound. London: Sage. 

Berthoz, A. & Recht, R. (dir.) (2005). Les Espaces de l‟homme. Paris: Odile Ja-

cob. 

Bonnes, M. (2003). Psychological Theories for Environmental Issues. London: 

Asgate. 

Bulmer, M. (1986). The Chicago School of Sociology. Institutionalization, Di-

versity and the Rise of Sociological Research. Chicago: University of Chica-

go Press. 

Chombart de Lauwe, P.-H. (1982). La fin des villes. Paris : Calmann-Lévy. 

Chombart de Lauwe, P.H. (éd.) (1988). Culture - action des groupes dominés. 

Rapports à l‘espace et développement local. Paris : L‘Harmattan/Centre Na-

tional de Recherche Scientifique.  

Cresswell, T. (2013). Place: A short Introduction. Oxford, UK: Blackwell Pub-



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
464 

lishing  

Devèze, J. (2004). Abraham Moles, un exceptionnel passeur transdisciplinaire. 

Hermès (39), 189-200. 

Dixon, J. & Durrhein, K (2000). Displaying place-identity: A discursive ap-

proach to locating self and others, in British Journal of Social Psychology, 39, 

27-44. 

Dudek, M. (2000). Architecture of Schools. The New Learning Environments. 

Boston: Architectural Press.  

Entrikin, N. (1991). The Betweenness of Place. Towards a Geography of Mo-

dernity. Baltimore: John Hopkins University Press. 

Fisher, D.L. Khine, M.S. (2006). Contemporary Approaches to Research on 

Learning Environments. London: Word Scientific. 

Germanos, D. (2009). Le réaménagement éducatif de l‘espace scolaire, moyen 

de transition de la classe traditionnelle vers une classe coopérative et multi-

culturelle. GERFLINT. Paris: Synergies/ Sud-est européen, 2, 85-101. 

Gruenewald, D.A. & Smith, G.A. (Eds) (2014). Place-Based Education in the 

Global Age: Local Diversity. New York: Routledge. 

Gustafson, P. (2001). Meanings of place: Everyday experience and theoretical 

conceptualizations. Journal of Environmental Psychology, 21, 5-16. 

Halbwachs, M. (1950). La mémoire collective. Paris : PUF. 

Kaufmann, P. (2002). Kurt Lewin, une Théorie du Champ Dans les Sciences de 

l‟Homme. Paris : Vrin. 

Koffka, K. (1999). Principles of Gestalt Psychologie. New York : Routledge. 

Lévy, J., Lussault, M. (2003). Dictionnaire de la géographie et de l‟espace des 

sociétés. Paris : Belin. 

Manzo, L.C., Devine-Wright, P. (2014). Place Attachment: Advances in Theory, 

Methods and Applications. New York: Routledge 

Marcouyeux, A. & Fleury-Bahi, G. (2011). Place-Identity in a School Setting: 

Effects of the Place Image. Environment and Behavior, 43 (3), 344-462.  

Mead, G. H. (2006). L‟esprit, le soi et la société. Paris: Le Lien Social 

(κεηάθξαζε αλαζεσξεκέλε θαη ζρνιηαζκέλε ηεο αξρηθήο έθδνζεο, Mind, 

Self and Society. Chicago: University of Chicago Press, 1934). 

Moles, A., Rohmer, E. (1998). Psychosociologie de l‟espace. Paris: L‘ Harmat-

tan. 

Mucchieli, A. (dir.) (2009). Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences 

humaines. Paris : Armand Colin. 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
465 

Murray, L., Woolgar, M., Briers, M., & Hipwell, A. (1999). Children's Social 

Representations in Dolls' House Play and Theory of Mind Tasks and their Re-

lation to Family Adversity and Child Disturbance. Social Development, 8 (2), 

179-200. 

Paillé, P., Mucchieli, A. (2012). Analyse qualitative en sciences humaines et so-

ciales. Paris : Armand Colin. 

Paillé, P. (dir.) (2009). La méthodologie qualitative. Postures de recherche et 

travail de terrain. Paris : Armand Colin. 

Piaget, J., Inhelder, B. (2003). Psychologie de l‟enfant. Paris: Presses Universi-

taires de France. 

Proshansky, H.M., Fabian, A.K. & Kaminoff, R. (1983). Place-identity: Physical 

world socialization of the self ». Journal of Environmental Psychology, 2, 57-

83. 

Remy, J. (ed.) (2004). Paul-Henry Chombart de Lauwe et l‘histoire des études 

urbaines en France. Espaces et sociétés, 3 (103).  

Short, J.R. (2006). Urban Theory: A Critical Assessment. New York: Palgrave 

Macmillan. 

Smith, G.A., Sobel, D. (2010). Place -and Community- Based Education in 

Schools. New York: Rootledge. 

Spencer, C. & Blade, M. (Eds) (2010). Children and Their Environments: 

Learning, Using, Designing Spaces. Cambridge, UK: Cambridge University 

Press  

Stedman, R.C. (2002). Toward a Social Psychology of Place: Predicting Behav-

ior from Place-Based Cognitions, Attitude, and Identity. Environment and 

Behavior, 34 (5), 561-581.  

Topalov, Ch. et al. (1999). Maurice Halbwachs et les sciences humaines de son 

temps. Revue d‟Histoire des Sciences Humaines, (1). 

Vogel, N. (2009). Setting Up the Preschool Classroom. Ypsilanti, MI: 

HighScope Press, HighScope Essentials. 

Weinstein, C. S., David, T. G. (1993). Spaces for children. New York: Plenum 

Press. 

Woolgar, M. (1999). Projective Doll Play Methodologies for Preschool Chil-

dren. Child and Adolescent Mental Health, 3 (4), 126-134. 

 

Bredekamp, S. & Copple, C. (Βπηκ. Νηνιηνπνχινπ, Β.) (2011). Αλαπηπμηαθά 

Καηάιιειεο Πξαθηηθέο γηα Παηδηά Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο. Ώζήλα: Πεδίν. 

Γεξκαλφο, Α. (2014). «Παηδαγσγηθφο αλαζρεδηαζκφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ: Μηα 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
466 

πξνζέγγηζε ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα απφ ηελ 

αιιαγή ηεο ζρέζεο ηνπ παηδηνχ κε ην ρψξν». ην Γνπξγηψηνπ, Β. (επηκ.) Α-

λαδηακφξθσζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηα λεπηαγσγεία: Αξρηηεθηνλη-

θφο επαλαζρεδηαζκφο θαη παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε. Πξαθηηθά Βπηζηεκνληθήο 

Αηεκεξίδαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο (ππφ έθδνζε). 

Γεξκαλφο, Α. (2013, Ώπξίιηνο). Οη εθπαηδεπηηθνί δηαρεηξίδνληαη ηελ αιιαγή ζηε 

ζρνιηθή ηάμε. ρέζε έξεπλαο, επηκφξθσζεο θαη πεηξακαηηθψλ παξεκβάζεσλ 

ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ, 24, 34-67 (Διεθηξνληθή έθδνζε). Ώλαθηήζεθε 16 Ώπξηιίνπ, 

2014, απφ 

http://ptde.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Item

id=40&lang=el 

Γεξκαλφο, Α. (2011). Ο ρψξνο σο παξάγνληαο αλαβάζκηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζην Νεπηαγσγείν. ην Υξπζαθίδεο, Κ., ηβξνπνχινπ, Ρ. (ε-

πηκ.), Αξρέο θαη πξννπηηθέο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Σηκεηηθφο ηφκνο 

γηα ηελ Β. Κνπηζνπβάλνπ, 23-44. Ώζήλα: Κπξηαθίδεο. 

Γεξκαλφο, Α., Ώξβαλίηε, Ώ., Γξεγνξηάδεο, Ώ., Κιηάπεο, Π. (2007
α
). Οη αληηιή-

ςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε λέα ζπλεξγαηηθή ηνπο ηάμε θαη ηα θξηηήξηα κε ηα 

νπνία ηελ αμηνινγνχλ. ην Υαηδεδήκνπ θ.ά. (επηκ.), Διιεληθή Παηδαγσγηθή 

θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα. Πξαθηηθά 5
νπ

 Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ηεο Παηδα-

γσγηθήο Βηαηξείαο Βιιάδνο, 487-495. Θεζζαινλίθε: Κπξηαθίδεο, ηφκνο ΐ. 

Γεξκαλφο, Α., Ώξβαλίηε, Ώ., Γξεγνξηάδεο, Ώ., Κιηάπεο, Π. (2007
β
). Οη εθπαη-

δεπηηθνί αμηνινγνχλ ηε δηαδηθαζία θαη ην απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο ζπ-

λεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ ηάμε ηνπο, ζην πιαίζην κηαο έξεπλαο-δξάζεο. 

ην Καςάιεο, Γ.Α., Καηζίθεο, Ώ.Ν. (επηκ.), Ζ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 

νη πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο. Πξαθηηθά Παλειιελίνπ πλεδξίνπ, 294-302. 

Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ, ρνιή Βπηζηεκψλ Ώγσγήο. 

Γεξκαλφο, Α. (2006
α
). Οη ηνίρνη ηεο γλψζεο. Ώζήλα: Γθνχηελκπεξγθ (1

ε
 έθδνζε 

2002). 

Γεξκαλφο, Α. (2006
β
). Υψξνο θαη δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. ην πγθνιιίηνπ, Β., (επηκ.), Πεξηβαιινληηθή Φπρνινγία: χγ-

ρξνλεο ηάζεηο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, 43-64. Θεζζαινλίθε: Κπξηαθίδεο. 

Γεξκαλφο, Α. (1999). Ο ρψξνο σο παξάγνληαο ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο. ην 

Κσλζηαληίλνπ, X. & Πιεηφο, Γ. (επηκ.). ρνιηθή απνηπρία θαη θνηλσληθφο α-

πνθιεηζκφο. Πξαθηηθά Δ  ́Αηεζλνχο Βπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ ΠΒΒ/ Παλεπη-

ζηεκίνπ Εσαλλίλσλ, 282-299. Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα.  

Γεξκαλφο, Α. (1997). Σν πιηθφ πεδίν αγσγήο: Μηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ παηδαγσγηθή πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπ παηδηνχ κε ηνλ πιηθφ 

ρψξν. ην ΐάκβνπθαο, Μ.Ε., Υνπξδάθεο, Ώ.Γ. (επηκ.). Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε 

ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε. Σάζεηο θαη πξννπηηθέο. Πξαθηηθά Γ‘ Αηεζλνχο 

http://ptde.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=40&lang=el
http://ptde.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=40&lang=el


ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
467 

πλεδξίνπ ηεο ΠΒΒ, 444-458. Ώζήλα, Βιιεληθά Γξάκκαηα. 

Germanos, D., Tzekaki, M., Ikonomou, A., (1997). A spatio-pedagogical ap-

proach to the learning process at early childhood: an application on space-

mathematical concepts. European Early Childhood Research Journal, 

(EECRJ), 5, 1, 77-88. 

Γεξκαλφο, Α., Γεσξγφπνπινο, Ώ. et al., (2002).Δ Λεηηνπξγία ηνπ Υψξνπ σο Τ-

ιηθφ Πεδίν Ώγσγήο: Βθαξκνγή ζε έλα Βθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα Πεξηβαιιν-

ληηθήο Βθπαίδεπζεο ζην Νεπηαγσγείν. Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε, 33, 94-114. 

Γθφηνβνο, Ώ., Μαπξνγηψξγνο, Γ. & Παπαθσλζηαληίλνπ, Π. (Βπηκ.) (2000). Κξη-

ηηθή παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξάμε. Ώζήλα: Γθνχηελκπεξγθ. 

Νηνιηνπνχινπ, Β. (2005). Ζ εθαξκνγή ηεο Μεζφδνπ Project ζε Διιεληθά Νεπηα-

γσγεία. Ώζήλα: Σππσζήησ-Γηψξγνο Ααξδαλφο. 

Σζνπθαιά, Κ. (2006). Δ γεσγξαθία θαη ε αληίιεςε ηνπ ηφπνπ. Παιαηφηεξεο θαη 

ζχγρξνλεο εθδνρέο. ην πγθνιιίηνπ, Β. (επηκ.), Πεξηβαιινληηθή Φπρνινγία. 

χγρξνλεο ηάζεηο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, 17-41. Θεζζαινλίθε: Κπξηαθίδεο. 

Σζνπθαιά, Κ. (επηκ.), (2000). Αξρηηεθηνληθή, Παηδί θαη Αγσγή. Θεζζαινλίθε: 

Παξαηεξεηήο. 

  



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
468 

ΏΠΟΦΒΕ ΜΏΘΔΣΧΝ ΤΠΟΥΡΒΧΣΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ ΓΕΏ ΣΔΝ 

ΒΘΝΕΚΔ ΣΟΤ ΣΏΤΣΟΣΔΣΏ 

Παλαγηώηεο Γηαβξέκεο
1
, Βκκαλνπάι ΣζαγθΪηνο

2
,  

ΏζελΪ-Βηξάλε Πνιπρξόλε
3
 

1
Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ, 

2,3
 ΤΠΏΕΘ 

1
giavrimis@soc.aegean.gr, 

2
mtsagkatos@gmail.com, 

3
athinapoly@gmail.com 

 

ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε πηπρψλ ηεο εζληθήο ηαπ-

ηφηεηαο Διιήλσλ καζεηψλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε 

ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ην ζπλαίζζεκα θαηαγσ-

γήο θαη ην βαζκφ δηαηήξεζεο πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 327 

καζεηέο ηνπ δήκνπ Υίνπ. Οη 169 (51,7%) ήηαλ αγφξηα θαη νη 158 (48,3%) θνξί-

ηζηα. Απφ ηα απνηειέζκαηα δηαθάλεθε φηη ε ακθηζπκία πνπ αλαδχεηαη ζηε δηα-

κφξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο είλαη δεισηηθή ηεο επηπνιηηηζκηθήο ψζκσζεο 

πνπ ελππάξρεη, αιιά θαη ηεο πξνζπάζεηαο ελαξκφληζεο αληηθξνπφκελσλ πνιηηη-

ζκηθψλ ζηνηρείσλ, ζε κηα επνρή „ξεπζηφηεηαο‟ θαη θνηλσληθψλ αιιειεμαξηήζεσλ 

πνπ εθηείλνληαη απφ ην ηνπηθφ ζην παγθφζκην πεξηβάιινλ. 

ΛΫμεηο - θιεηδηΪ: Βζληθή ηαπηφηεηα, ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, καζεηέο 

Δ ΒΝΝΟΕΏ ΣΔ ΣΏΤΣΟΣΔΣΏ 

ηε ζχγρξνλε ελλνηνιφγεζε ε ηαπηφηεηα νξίδεηαη σο κηα ζχλζεηε θαη πν-

ιχπιεπξε δηαδηθαζία, ε νπνία βξίζθεηαη ζε ζπλερή θαη δπλακηθή εμέιημε 

(Gewirtz & Cribb, 2011). Ώληίζεηα, ζηελ θιαζηθή πξνζέγγηζε ε ηαπηφηεηα έρεη 

κηα ζηαηηθή κνξθή θαη πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεχεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην 

άηνκν έρεη. Δ εξγαζία ηνπ Erikson (1968) «Identity: Youth and crisis» απνηέιε-

ζε ηελ απαξρή ηεο εηζαγσγήο ηεο έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο ε νπνία κέρξη ηε δεθα-

εηία ηνπ ‗70 απηή εξκελεπφηαλ θαη αλαιπφηαλ ζε πνιινχο θιάδνπο ησλ θνηλσ-

ληθψλ επηζηεκψλ κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε. ηε λέν-

πηαδεηηαλή νπηηθή, ε ηαπηφηεηα αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία θαη ρα-

ξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα  δηαθνξνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ απφ ηνπο άι-

ινπο, αιιά θαη ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά επεξεαδφκε-

λσλ αθεξεκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ (Harter, 2006).  

Δ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο αλαθέξεηαη ηφζν ζε άηνκα (πξνζσπηθή ηαπηφηε-

ηα) φζν θαη ζε ζπιινγηθφηεηεο (θνηλσληθή ηαπηφηεηα) (Jenkins 1996. Oyserman 

et al., 2004). ηελ θιαζζηθή πξνζέγγηζε ηνπ νξηζκνχ ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηε-

ηαο πεξηιακβάλνληαη έλα ζχλνιν γλσξηζκάησλ, πεπνηζήζεσλ, επηζπκηψλ ή αξ-

ρψλ σο ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ακεηά-
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βιεηα (Fearon, 1999) θαη κηα ζρεηηθά ζηαζεξή άπνςε γηα ην ξφιν, ηηο αληηιή-

ςεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο γηα ηνλ εαπηφ (Kowert & Legro 1996: 453). ηε δε θνη-

λσληθή ηαπηφηεηα πξνζδίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζε έλα ζχλν-

ιν πξνζψπσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ κηα εηηθέηα θαη δηέπνληαη απφ θαλφλεο 

θαη ηδηφηεηεο πνπ απνθαζίδνπλ ηα κέιε ηνπ (Γεσξγνγηάλλεο, 1996). Δ ζεσξία 

ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο πνπ δηαηχπσζαλ νη Tajfel & Turner (1979) θαηαδεη-

θλχεη σο θεληξηθή παξάκεηξν γηα ηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο 

ηελ αληηδηαζηνιή ηεο απηνεηθφλαο πνπ νη εζσ-νκάδεο πξνζθέξνπλ ζην άηνκν κε 

ηηο αληίζηνηρεο ησλ εμσ-νκάδσλ. Δ κεηάβαζε απφ ηελ πξνζσπηθή ζηελ θνηλσ-

ληθή ηαπηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο, 

ηφζν κεηαμχ ησλ αηφκσλ κέζα ζηελ ίδηα νκάδα, αιιά θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

νκάδσλ (Γεσξγνγηάλλεο, 1996:56). 

Σα θνηλσληθά θαη ππνζηεξηθηηθά δίθηπα (νηθνγέλεηα, θίινη, εθπαηδεπηηθνί) 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε δφκεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Οη Walker et 

al. (1977), αλαθέξνπλ σο θνηλσληθφ δίθηπν ην άζξνηζκα ησλ πξνζσπηθψλ επα-

θψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ην άηνκν δηαηεξεί ηελ θνηλσληθή ηνπ ηαπηφηεηα, ιακβά-

λεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, πιεξνθνξίεο θαη δεκηνπξγεί λέεο θνηλσληθέο 

επαθέο. Δ νηθνγέλεηα κε ηελ πίεζε πνπ αζθεί, ε εθπαίδεπζε κε ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα θαη ην ζπκβνιηθφ θεθάιαην ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ πεξηβάι-

ινληνο ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο (Warikoo, 2005). χκθσλα 

κε ηνλ Cobb (1976) ε θνηλσληθή ππνζηήξημε παξέρεη ηελ απαξαίηεηε αλαγλψ-

ξηζε θαη ηελ αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» ζε έλα δίθηπν επηθνηλσλίαο θαη ακνηβαίαο 

εκπηζηνζχλεο. Δ ζπκκεηνρή, ινηπφλ, ζε απηά ηα δίθηπα ππνζηήξημεο είηε σο 

ππνζηεξηθηήο, είηε σο ππνζηεξηδφκελνο πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε θαη κπνξεί 

λα παξέρεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ. ε απηφ ην 

πιαίζην, ε θνηλσληθή ηαπηφηεηα απνηειεί κέξνο ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ (Brewer 

& Hewstone, 2004: 3).  

ην πιαίζην ηεο επίδξαζεο ηνπ κεηακνληεξληζκνχ θαη ησλ ζπδεηήζεσλ γηα 

ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ηηο απαξρέο ηνπ 

1990 αξθεηνί ηζηνξηθνί, αλζξσπνιφγνη θαη κειεηεηέο αλζξσπηζηηθψλ επηζηε-

κψλ ππνζηήξημαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν φηη γηα λα δηεξεπλεζεί ε ηαπηφηεηα 

ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ηα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηε θπιή, 

ηελ ηάμε, ηελ εζληθφηεηα, ην θχιν, ηε ζεμνπαιηθφηεηα, ηελ ηζαγέλεηα θ.ά. 

(Alcoff & Mendieta, 2003), αλαδεηθλχνληαο έηζη ηε δπλακηθή κνξθή ηεο. Οη 

επνηθνδνκεζηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ηαπηφηεηαο ηαπηίδνληαη πεξηζ-

ζφηεξν κε ηε κεηαλεσηεξηθή επνρή θαη πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία απνδφκεζεο 

ηεο παξαδνζηαθήο αλάιπζεο ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, εηζάγνληαο θξηηηθά 

εξκελεπηηθά ζρήκαηα. Σν παξάδεηγκα ησλ ζηαζεξψλ αλαθνξψλ ηνπ παξειζφ-

ληνο έρεη αλαηξαπεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Δ 

θηιειεπζεξνπνίεζε θαη ε αγνξαία πξαθηηθή έρεη γίλεη ε θπξίαξρε ηδενινγία, 

ελψ νη εηθνληθέο απνηππψζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζπγρένπλ, παξάγνπλ θαη 

κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αηφκσλ. ε απηφ ην πεξη-

βάιινλ ε ηαπηφηεηα ζεσξείηαη θνηλσληθή θαηαζθεπή (Hogg & Abrams 1988: 
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2). Αηαθνξνπνηείηαη απφ ηε ζπκβαηηθή ηεο κνξθή, έρεη δπλακηθφ ραξαθηήξα κε 

πνιιαπιέο δηαζηάζεηο, ζπλζέηνληαο εξεζίζκαηα απφ πνηθίιεο πεγέο πνπ είλαη 

δχζθνιν λα ειεγρζνχλ (Rannenberg et al., 2009). χκθσλα κε ηνλ Foucault 

(1972) νη έλλνηεο δελ είλαη απιψο θνηλσληθψο θαηαζθεπαζκέλεο, αιιά είλαη α-

πνηππψζεηο ηνπ «ιφγνπ» ησλ θπξίαξρσλ νκάδσλ, πνπ κέζσ απηψλ επηβάιινπλ 

ηελ εμνπζία ηνπο θαη εγθαζηδξχνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο σο πξνεμέρνπζα. ε κηα 

κεηαδνκηζηηθή πξνζέγγηζε, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη ε ελλνηνιφγεζε 

ηεο ηαπηφηεηαο (πξνζσπηθήο ή θνηλσληθήο) γίλεηαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο νηθν-

δφκεζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο εζσηεξηθήο ζπλέρεηαο ζε κεηαβαιιφκελεο ζπλζή-

θεο.  

Δ θνηλσληθή ηαπηφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα, ε νπνία απν-

ηειεί κηα ηζρπξή θνηλσληθή κεηαβιεηή, πνπ σο κία αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφ-

ηεηα επεξεάδεη ηε δφκεζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο θαη δηαπεξλά ζρεδφλ 

θάζε πηπρή ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο (Barret, 2000: 2). Δ θαηαζθεπή ηεο εζλη-

θήο ηαπηφηεηαο δελ αθνξά κφλν ηελ θπξίαξρε νκάδα, αιιά θαη κεηνλφηεηεο πνπ 

νηθνδνκνχλ ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα κε ζθνπφ ηελ αληίζηαζε ζηελ θπξίαξρε 

νκάδα (Kubota & Lin, 2009:5). 

ΒΘΝΕΚΔ ΣΏΤΣΟΣΔΣΏ 

Δ εκθάληζε ησλ εζλψλ-θξαηψλ είλαη κηα πνιχ πξφζθαηε εμέιημε ζηελ η-

ζηνξία ηνπ θφζκνπ, αθνχ πξνέθπςαλ απφ ηελ επνρή ηνπ Αηαθσηηζκνχ θαη έπεη-

ηα (Barret, 2000:2). H ζχλδεζε ηνπ έζλνπο θαη ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο βαζίδε-

ηαη ζηελ αληίιεςε ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ ζηε ζπιινγηθφηεηα ηνπ έ-

ζλνπο, ηεο πνιηηηθήο νληφηεηαο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ εδάθνπο σο ρψξν ζπγθε-

ξαζκνχ ησλ δχν παξαπάλσ ζηνηρείσλ (Πξνθνπίνπ-ΐαμεβάλε, 2003). Δ εζλνηη-

θή νκάδα απηνπξνζδηνξίδεηαη κέζσ κηαο δηρνηφκνπ αλάκεζα ζην εζλνηηθφ γε-

γνλφο θαη ηελ εζλνηηθή θαληαζία (Hall, 1997: 184). Δ εζληθή ηαπηφηεηα, ινη-

πφλ, απνηειεί κηα ζπκβνιηθή θαηαζθεπή. Σν έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ην δήηεκα 

ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο εκθαλίζηεθε κε ηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ηεο κεηαλά-

ζηεπζεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Ώπηφ ζπλέβε δηφηη ε εζληθή ηαπηφηεηα έρεη 

λφεκα κφλν ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ δχν θαη πάλσ πνιηηηζκηθέο νκάδεο έξρνληαη 

ζε επαθή θαη ζπλππάξρνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηηο νκνηνγελείο θνη-

λσλίεο ε κειέηε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ζεσξείηαη αλνχζηα (Phinney, 1990). H 

εζληθή ηαπηφηεηα λνεκαηνδνηεί ηε ζπιινγηθή απνηχπσζε ηεο απηνζπλεηδεζίαο 

ηνπ «αλήθεηλ» ζε κηα θνηλσληθνπνιηηηθή νκάδα (Πξνθνπίνπ-ΐαμεβάλε, 2003), 

έρνληαο θνηλή γιψζζα, ζξεζθεία, ήζε, παξαδφζεηο θαη ηζηνξία (Γθφηνβνο, 

2002). χκθσλα κε ηνλ Smith (1991: 14) ε εζληθή ηαπηφηεηα αλαθέξεηαη ζε έλα 

θνηλφ γεσγξαθηθφ-ηζηνξηθφ ρψξν, ζε θνηλέο πξνγνληθέο παξαδφζεηο θαη ηζηνξη-

θέο κλήκεο, ζε έλαλ θνηλφ πνιηηηζκφ, ζε θνηλέο ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα γηα 

φια ηα κέιε ηνπ έζλνπο, θαζψο θαη ζε έλα θνηλφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα βαζηδφ-

κελν ζηελ θηλεηηθφηεηα αλζξψπσλ θαη αγαζψλ ζηα φξηα ηνπ εζληθνχ ρψξνπ. 

Ώπηφ πνπ δηαθξίλεη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα απφ ηηο άιιεο θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο 

είλαη ε ηζηνξηθή ηεο δηάζηαζε (Hall, 1997:183). Δ εζληθή ζπλείδεζε λνκηκνπνη-
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είηαη απφ ηελ αλαθνξά ζην παξειζφλ. ηεξίδεηαη ζηηο θνηλσληθέο αλαπαξαζηά-

ζεηο πνπ έρεη ε εθάζηνηε εζληθή νκάδα γηα ηνλ εαπηφ ηεο θαη ηα άιια έζλε θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ θνηλή θαηαγσγή πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηεζεί ε ζχζηαζε ηεο 

νκάδαο ζε κηα αλεμάξηεηε πνιηηηθή ελφηεηα (Φξαγνπδάθε & Αξαγψλα, 1997: 

14-15). Καηά ηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο πηνζεηνχληαη απφ ηα άην-

κα ινγηθά θαη κε ινγηθά ζηνηρεία, σο απνηέιεζκα ζπλεηδεηψλ θαη αζπλείδεησλ 

επηινγψλ ηνπ αηφκνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο έληαμήο ηνπ ζηελ επξχηεξε θνη-

λσλία (Ώξακπαηδή, 2010).  

H εζληθή ηαπηφηεηα πξνζεγγίδεηαη σο έλα ζχλνιν ιφγσλ ή επηρεηξεκάησλ 

πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ «εαπηνχ» σο κέξνο ελφο «έζλνπο», πνπ 

αληηπαξαβάιιεηαη κε ηνπο εζληθνχο «άιινπο», δηαρσξίδνληαο έηζη ην «εκείο», 

ηελ «παηξίδα», ην «έζλνο» κε ηνπο «άιινπο» θαη θαηαλνψληαο παξάιιεια ηε 

ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ ιαψλ θαη παηξίδσλ (Κσλζηαληηλίδνπ 1999). Τπάξ-

ρνπλ θνηλέο αμίεο πνπ ελψλνπλ ηα δηαθνξεηηθά «εκείο» κε ηνπο «άιινπο» πνπ 

αλήθνπλ ηφζν ζηελ θπξίαξρε νκάδα φζν θαη ζηηο κεηνλφηεηεο (Ώλδξνχηζνπ & 

Ώζθνχλε, 2011: 26), αιιά ε έκθαζε ζηε ζχγθξηζε κε ηνλ «άιιν» δίλεηαη ζηηο δη-

αθνξέο θαη φρη ζηηο νκνηφηεηεο. ζν πην νξαηέο είλαη απηέο νη δηαθνξέο ηφζν πην 

πνιχ εδξαηψλνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο (Ώβδέια, 1997: 35). ΐαζηθφο παξάγν-

ληαο είλαη ε αλάγθε ησλ αηφκσλ λα πξνζδψζνπλ ελλνηνινγηθή νληφηεηα ζηε 

δηαθνξά ηνπο κε ηνλ «άιιν», ελψ ε αξλεηηθή δηαθνξνπνίεζε θαη ν ζηηγκαηη-

ζκφο κπνξνχλ λα απνξξένπλ απφ νπνηνδήπνηε ππαξθηφ ή θαληαζηαθφ ραξαθηε-

ξηζηηθφ (ΐεληνχξα, 2004). Οη αλαπαξαζηάζεηο ησλ «άιισλ» απφ ηηο εζληθέο 

νκάδεο είλαη ζπρλά αληηζηξνθέο ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ νη ίδηεο έρνπλ 

(Ώβδέια, 1997). χκθσλα κε ηνλ Wallerstein (1991) νη «άιινη» αληηκεησπίδν-

ληαη σο εμσηεξηθή επηβνπιή πξνο ην θξάηνο. Σα γελεαινγηθά, γισζζηθά, ζξε-

ζθεπηηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ ηα βαζηθά ζεκεία αλαθν-

ξάο γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ «εκείο» απφ ηνπο «άιινπο» (Hall, 1997. Σξηα-

ληαθπιιίδνπ 1998:492. Vermeulen & Pels, 1984), πξνβάιινληαο ηελ νκνηνγέ-

λεηα θαη ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηεο εζλνηηθήο νκάδαο (Ώβδειά 1997:33). Δ ζχ-

γθξηζε κεηαμχ ηνπ «εκείο» θαη νη «άιινη» απνηειεί πξφθξηκα γηα ηελ εζληθή 

θπξηαξρία. Οη θαηαζθεπαδφκελεο κνξθέο εμνπζίαο, κηθξέο ή κεγάιεο, εθηφο απφ 

ηνλ έιεγρν ηεο εμνπζίαο είλαη θαη κηα δηαδηθαζία αλάδεημεο θαη επηβνιήο ηνπο 

(Foucault, 1972).  

Δ εζληθή ηαπηφηεηα θαηαζθεπάδεηαη θπξίσο κέζσ ηνπ ιφγνπ, φκσο κπνξεί 

λα εληζρπζεί κε πνιηηηζκηθά ζηνηρεία (ηειεηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο θ.ά.), ελψ 

θαη ε ρξήζε γισζζηθψλ ηδησκάησλ αμηνπνηείηαη σο ζχκβνιν ηεο εζληθήο ηαπηφ-

ηεηαο (Hall, 1997: 184). χκθσλα κε ηνλ Phinney (1993: 66-71) ε δφκεζε ηεο 

ηαπηφηεηαο πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα: ηελ αλεμεξεχλεηε εζληθή ηαπηφηεηα, ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έιιεηςε ηεο εμεξεχλεζεο ηεο εζληθφηεηαο, ηελ 

εζληθή ηαπηφηεηα Μνξαηφξηνπκ, πνπ είλαη ην αξρηθφ ζηάδην εμεξεχλεζεο θαη ελ-

λνηνιφγεζεο ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηελ Καηαθηεκέλε εζληθή ηαπηφηεηα, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζαθή θαη ηθαλνπνηεηηθή αίζζεζε ηεο εζληθφηεηαο. 
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χκθσλα κε ηε Αξαγψλα (1997:79), ε αμία ηεο ηαπηφηεηαο θαζνξίδεηαη κε 

βάζε ηξεηο δηεξγαζίεο: α) ηελ αμηνιφγεζε, θαηά ηελ νπνία αμηνινγνχληαη ηα 

ζηνηρεία πνπ ζα αθνκνησζνχλ, β) ηελ αθνκνίσζε, θαηά ηελ νπνία ηα ζηνηρεία 

πνπ έρνπλ επηιερζεί αθνκνηψλνληαη απφ ην άηνκν θαη γ) ηελ ελαξκφληζε, θαηά 

ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ελζσκαησζνχλ 

ζηε ηαπηφηεηα. Δ εζληθή ηαπηφηεηα έρεη σο παξάκεηξφ ηεο ηελ εζληθή ππεξε-

θάλεηα, ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα, ελψ ηαπηφρξν-

λα έρεη ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο, απνηειψληαο έλα δηηηφ ζεηηθφ ζπλαίζζεκα,
 
θα-

ζψο πεξηιακβάλεη: α) ηελ εθηίκεζε πνπ έρεη ην άηνκν γηα ην έζλνο ηνπ θαη β) 

ηελ απηνεθηίκεζε πνπ αληιεί απφ ηελ εζληθή ηνπ ηαπηφηεηα (Smith & Jarkko, 

1998 ζην ηξαηνπδάθε, 2005).  

Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη εζηηάδνπλ ζηα κηθξά παηδηά θαη θπξίσο εθείλα 

ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ κηαο θνηλσλίαο. Δ ζχγθξηζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηε-

ιεζκάησλ θαη ε θαηάιεμε ζε έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα είλαη δχζθνιε ιφγσ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ πνπ δηαηππψλνπλ νη εξεπλεηέο γηα ηελ έλλνηα ηεο εζλη-

θήο ηαπηφηεηαο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ δηεξεχλεζεο ηεο θαηαζθεπήο ηεο, 

κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο ηα επξήκαηα λα είλαη αληηθαηηθά κεηαμχ ηνπο 

(Phinney, 1990). ζνλ αθνξά, ινηπφλ, ζηελ παηδηθή ειηθία, ε εζληθή ηαπηφηεηα 

δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηηο βησκαηηθέο εκπεηξίεο θαη ηηο θνηλσληθέο αλαπαξα-

ζηάζεηο ησλ αηφκσλ. Καηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία, ηα παηδηά δελ έρνπλ α-

θφκα επίγλσζε ηεο έλλνηαο ηεο ηαπηφηεηαο, αιιά ε γλψζε γηα ηελ χπαξμε ηεο 

εζληθήο νκάδαο είλαη θάηη πνπ ζα δηεξεπλεζεί ζηαδηαθά εκπεηξηθά. Έξεπλεο πνπ 

έγηλαλ ζηελ Ώγγιία έδεημαλ φηη θαηά ηελ παηδηθή - εθεβηθή ειηθία ε ζεκαζία 

πνπ δίλνπλ ηα παηδηά ζηελ εζληθή ηαπηφηεηα απμάλεηαη ρξφλν κε ην ρξφλν 

(Barret, 2000). Παξάιιεια, παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε ζηα δχν θχια κε ηα 

αγφξηα λα έρνπλ πην εληαμηαθή ηαπηφηεηα ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα πνπ κπνξνχλ 

λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο.  

Δ ΒΘΝΕΚΔ ΣΏΤΣΟΣΔΣΏ ΣΧΝ ΒΛΛΔΝΧΝ 

Δ ειιεληθή εζληθή ηαπηφηεηα ζπλδέζεθε κε ηελ θνηλή θαηαγσγή, ηελ πν-

ιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ηε ζξεζθεία (Σξηαληαθπιιίδνπ, 1998: 490), αιιά θαη ηε 

ζπλέρεηα, ηελ νκνηνγέλεηα, ηελ αλσηεξφηεηα, ηε θηινπαηξία θαη ηε γελλαηφηεηα 

(Ώβδειά, 1997). χκθσλα κε ηνπο Gropas & Triantafyllidou (2009: 13-14) ε 

εζληθή ηαπηφηεηα ησλ Βιιήλσλ, φπσο δηακνξθψζεθε θαηά ηνλ 20ν αηψλα, αλα-

πηχρζεθε ζε έλα πιέγκα ζρέζεσλ αλάκεζα: α) ζηελ θαηαζθεπή θαη αληίιεςε 

γηα ηελ εζληθή θαη ηελ Βπξσπατθή ηαπηφηεηα, β) ζηε λεσηεξηθφηεηα θαη ηελ 

παξάδνζε, πνπ είρε σο απνηέιεζκα κηα ηδενινγηθά ζπγθερπκέλε έλλνηα ηνπ φ-

ξνπ «Βιιελν-ρξηζηηαληζκφο» θαη γ) ζηε ζέζε ηεο ρψξαο ζην ζηαπξνδξφκη, ηφζν 

γεσγξαθηθά φζν θαη πνιηηηζκηθά, κεηαμχ Ώλαηνιήο θαη Αχζεο.  

Δ εζληθή ζπλείδεζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ην καθξνρξφλην Βιιεληθφ πλεχ-

κα, ην νπνίν απαηηεί ηε δηαηήξεζε θαη ηελ νκνηνγέλεηα, ελψ ζπγρξφλσο ε ειιε-

ληθή ηαπηφηεηα ραξαθηεξίδεηαη σο «θιεηζηή» ή «αλειαζηηθή» (ηξαηνπδάθε, 
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2005), έρνληαο κηα ακπληηθή κνξθή, ε νπνία έρεη δηαπνηίζεη φια ηα ζρνιηθά βη-

βιία (Vamvakidou et al., 2010). Δ δηαθνξνπνίεζε απφ ην πεξίγξακκα ηεο εζλη-

θήο ηαπηφηεηαο ησλ Βιιήλσλ πξνζεγγίδεηαη σο «άιιν» θαη εληάζζεηαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ κεηνλνηήησλ (Σζνπθαιάο 1998).Τπάξρνπλ ζπγγξαθείο πνπ δε-

ιψλνπλ φηη νκάδεο, φπσο νη Ασξηείο θαη νη Ίσλεο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη ειιελη-

θέο, δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο απηνχζηεο θαηεγνξίεο Βιιήλσλ, γηαηί δελ π-

πάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα ππνδειψλνπλ απνθιεηζηηθή ζρέζε θάπνηαο απφ απηέο 

ηηο νκάδεο κε έλα νξηζκέλν είδνο ειιεληθήο θεξακηθήο, ελδπκαζίαο, ηαθηθψλ 

ηειεηψλ ή δηαιέθηνπ, ελψ δελ ππάξρνπλ θαη έγθπξεο ηζηνξηθέο πεγέο πνπ λα ην 

ππνδειψλνπλ απηφ, παξά κφλν θηινινγηθέο καξηπξίεο, ζπρλά αλαμηφπηζηεο 

(Hall, 1997: 182). Ο Hall (1997:184), επίζεο, αλαξσηηέηαη θαηά πφζνλ ε θάζν-

δνο ησλ Ασξηέσλ, πάλσ ζηελ νπνία βαζίδεηαη νιφθιεξε ε ειιεληθή εζληθή ζπ-

λείδεζε, πξαγκαηηθά ζπλέβε ή θαη θαηά πφζν νη δεζκνί αίκαηνο αλάκεζα ζε 

καθξηλέο πφιεηο ππήξραλ, ψζηε λα δηθαηνινγνχλ ηελ αλαγσγή ηεο θαηαγσγήο 

ηνπο ζηελ ειιεληθή θπιή, ελψ αλαθέξεη φηη θαη ν Ασξηθφο κχζνο είλαη έλα ά-

ζξνηζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ θαη αξρηθά αλεμάξηεησλ πξνγφλσλ απφ δηαθνξεηη-

θέο παηξίδεο.  

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο (2005), νη 

Έιιελεο λένη αηζζάλνληαη «πνιχ» ή «αξθεηά» ππεξήθαλνη ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο (64,3%) γηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη λένη (75.1% ), αλαθέξν-

ληαη ζηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη ηε ιατθή παξάδνζε σο ηνπο ζεκαληη-

θφηεξνπο παξάγνληεο νηθνδφκεζεο ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο, ελψ απνξξίπηνπλ 

ηελ «επξσπατθή» ηαπηφηεηα. ε έξεπλα ηεο ηξαηνπδάθε (2005) νη καζεηέο 

ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο αηζζάλνληαλ ππεξήθαλνη γηα ηελ εζληθφηεηά ηνπο. Έλαο 

ζηνπο ηέζζεξηο καζεηέο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο «εζλνθεληξηθφο». Παξάιιεια, θνηλσληθνί ζεζκνί, φπσο ε νη-

θνγέλεηα, ην ζρνιείν, νη θίινη θαη ηα ΜΜΒ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο, έρνληαο πνιιέο θνξέο αληίξξνπνπο πξνζαλαηνιηζκνχο, πνπ 

αλαδχνληαη κέζα απφ ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο. Έξεπλεο ζηελ ει-

ιεληθή βηβιηνγξαθία αλαδεηθλχνπλ απηέο ηηο αληηζεηηθέο ηάζεηο (Καβνπλίδε θαη 

ζπλ., 2008. Σζηγθάλνπ, 2010. VPRC, 2007). 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε πηπρψλ ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο Βιιήλσλ καζεηψλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο 

κε ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ην ζπλαίζζεκα 

θαηαγσγήο θαη ην βαζκφ δηαηήξεζεο πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ. Δ εζληθή ηαπηφ-

ηεηα ησλ καζεηψλ δηεξεπλάηαη κε βάζε δπν ζπληζηψζεο απηήο: ηε «δέζκεπζε» 

θαη ηελ «εμεξεχλεζε» εζληθήο ηαπηφηεηαο. 

ΜΒΘΟΑΟ 

ΑΒΕΓΜΏ 

Ο πιεζπζκφο αλαθνξάο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, είλαη ν ζπλνιηθφο πιε-

ζπζκφο ησλ καζεηψλ, πνπ θνηηνχλ ζηε Σ΄ ηάμε ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη 
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ζηελ Ώ  ́ θαη ΐ΄ γπκλαζίνπ ηνπ δήκνπ Υίνπ. Δ επηινγή ηεο λήζνπ Υίνπ έγηλε 

γηαηί: α) ηα λεζηά ηνπ ΐ. Ώηγαίνπ απνηεινχλ εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο Βπξσπατθήο 

Έλσζεο, β) ε Υίνο θαη γεληθφηεξα ηα λεζηά ηνπ ΐ. Ώηγαίνπ απνηεινχλ πχιεο εη-

ζφδνπ θαη δηακνλήο κεηαλαζηψλ θαη ηέινο γ) εμαηηίαο ηεο λεζησηηθφηεηαο θαη 

ηεο γεσγξαθηθήο αζπλέρεηαο, πνπ ζπλεπάγεηαη απηή, εκθαλίδνληαη θνηλσληθν-

νηθνλνκηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο. 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο εθαξκφζηεθε ε θαηά ζηξψκαηα δεηγκαην-

ιεςία. πλνιηθά, απφ ηνπο 1536 καζεηέο, κε βάζε ηελ θαηά ζηξψκαηα δεηγκα-

ηνιεςία, απεπζπλζήθακε ζε 327 γεγελείο καζεηέο, αξηζκφο καζεηψλ πνπ αληη-

ζηνηρεί ζην 23% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ εξεπλήζακε. Ώπφ απηνχο νη 60 

(36,1%) πξνέξρνληαλ απφ ηε Σ΄ ηάμε, νη 52 απφ ηελ Ώ  ́γπκλαζίνπ (31,3%) θαη 

νη 54 απφ ηε ΐ΄ γπκλαζίνπ (32,5%). Οη 169 (51,7%) καζεηέο ήηαλ αγφξηα θαη νη 

158 (48,3%) θνξίηζηα. ζνλ αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ πξέπεη 

λα ζεκεησζνχλ ηα εμήο: (α) 8 (2,4%) εξσηψκελνη/εο δήισζαλ φηη ν παηέξαο 

ηνπο ήηαλ απφθνηηνο δεκνηηθνχ, 55 (16,8%) φηη ήηαλ απφθνηηνο Γπκλαζίνπ, 97 

(29,7%) εξσηψκελνη/εο δήισζαλ φηη ν παηέξαο ηνπο είρε ηειεηψζεη ιχθεην θαη 

ηέινο, 167 (51,1%) δήισζαλ φηη ήηαλ θάηνρνο πηπρίνπ ΏΒΕ ή ΣΒΕ θαη (β) ζρεηη-

θά κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο ησλ εξσηψκελσλ, 5 (1,5%) εξσηψ-

κελνη/εο δήισζαλ φηη ε κεηέξα ηνπ ήηαλ απφθνηηε δεκνηηθνχ, 49 (15%) δήισ-

ζαλ φηη ε κεηέξα ηνπο είρε ηειεηψζεη ην γπκλάζην, 124 (37,9%) εξσηψκελνη/εο 

δήισζαλ φηη ε κεηέξα ηνπο είρε απνθνηηήζεη απφ ην ιχθεην θαη ηέινο 149 

(45,6%) δήισζαλ φηη ε κεηέξα ηνπο ήηαλ θάηνρνο πηπρίνπ ΏΒΕ ή ΣΒΕ.  

ηελ έξεπλα νη καζεηέο πξνέξρνληαη ηφζν απφ ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη 

ζηνλ αζηηθφ ρψξν (ηα 2/3 ησλ καζεηψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ πφιε ηεο Υίνπ) 

φζν θαη απφ ζρνιεία ηεο ππαίζξνπ (ην 1/3 ησλ καζεηψλ). 

Βξγαιείν έξεπλαο 

ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο 

Phinney (1992), ην νπνίν δηακνξθψζεθε θαηαιιήισο γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο δη-

θήο καο έξεπλαο. Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο Phinney (1992) (Multigroup Ethnic 

Identity Measure - ΜΒΕΜ) απνηειείηαη απφ 12 εξσηήζεηο. Σν ΜΒΕΜ δεκηνπξ-

γήζεθε πξνθεηκέλνπ λα κεηξήζεη ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο εζληθήο ηαπηφ-

ηεηαο ζε εθήβνπο (12 εηψλ θαη άλσ) θαη λεαξνχο ελήιηθεο. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

ζε δεθάδεο κειέηεο θαη έρεη δείμεη πςειή αμηνπηζηία (Cronbach a > 0,80) ζε έλα 

επξχ θάζκα εζλνηηθψλ νκάδσλ θαη ειηθηψλ.  

Υξεζηκνπνηψληαο παξαγνληηθή αλάιπζε ζην MEIM ζε έλα κεγάιν δείγκα 

εθήβσλ, νη Roberts et al. (1999) αλέδεημαλ δπν παξάγνληεο: α) Σελ Βμεξεχλεζε 

ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο (κηα αλαπηπμηαθή, γλσζηηθή δηαδηθαζία), πνπ πεξηιακ-

βάλεη πέληε εξσηήζεηο. Δ αμηνπηζηία (Cronbach a) ηεο «Βμεξεχλεζεο» ζηηο δηά-

θνξεο εζλνηηθέο νκάδεο είρε κία δηαθχκαλζε κεηαμχ 0,55-0,70 θαη γηα ην ζπλν-

ιηθφ δείγκα ήηαλ 0,70. Ο κέζνο φξνο ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ πέληε εξσηήζεσλ 

ηεο εμεξεχλεζεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα λα 
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εθηηκεζεί απηή ε πηπρή ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. θαη β) Σε Αέζκεπζε ηαπηφηε-

ηαο (κηα ζπλαηζζεκαηηθή, ζπκπεξηθνξηθή δηαδηθαζία), πνπ πεξηιακβάλεη επηά 

εξσηήζεηο. Δ αμηνπηζηία γηα απηή ζηηο δηάθνξεο εζλνηηθέο νκάδεο είρε κία δηα-

θχκαλζε κεηαμχ 0,81-0,88 θαη γηα ην ζπλνιηθφ δείγκα ήηαλ 0,85. Δ ππνθιίκαθα 

«δέζκεπζε» αληηζηνηρεί πεξηζζφηεξν ζηελ θνηλή ρξήζε ηνπ φξνπ «εζληθή ηαπ-

ηφηεηα». Οη επηά εξσηήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηή ηελ ππνθιίκαθα, κπν-

ξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα λα εθηηκεζεί ε αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» ζηελ 

νκάδα. Οη δχν ππνθιίκαθεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλεμάξηεηα ζηνλ ην-

κέα ηεο έξεπλαο.  

Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα 

έξεπλα θαηαλεκήζεθαλ ζε ηξεηο ζεκαηηθέο: α) Αεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

(Φχιν, Διηθία, Βζληθφηεηα, Σάμε, ρνιηθή επίδνζε, Μνξθσηηθφ επίπεδν γνλέ-

σλ), β) Βξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ΜΒΕΜ. Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαην-

ινγίνπ ΜΒΕΜ κεηαθξάζηεθαλ θαη αλαδηαηππψζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ 

θαηαλνεηέο απφ ηνπο καζεηέο ηεο έξεπλαο καο θαη γ) Βξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην ησλ καζεηψλ. Σν εξσηεκαηνιφγην, πξνηνχ 

δηαλεκεζεί ζηα ζρνιεία γηα ζπκπιήξσζε απφ ηνπο καζεηέο, δνθηκάζηεθε πηιν-

ηηθά ζε 30 καζεηέο ησλ ειηθηψλ πνπ απεπζχλεηαη ε έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα δη-

απηζησζνχλ ηπρφλ ειιείςεηο θαη παξεξκελείεο. 

ΒΤΡΔΜΏΣΏ 

ηελ έξεπλα καο έγηλε ρξήζε ησλ δχν παξαγφλησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ΜΒΕΜ (Βμεξεχλεζε / Αέζκεπζε). Δ αμηνπηζηία γηα ηνπο δχν παξάγνληεο ηνπ 

ΜΒΕΜ ήηαλ γηα ηνλ παξάγνληα ηεο Βμεξεχλεζεο Cronbach a=0,60.8 θαη γηα ηνλ 

παξάγνληα ηεο Αέζκεπζεο Cronbach a=0,74.1. πλδπάδνληαο ηνπο δχν παξάγν-

ληεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, ηελ Βμεξεχλεζε θαη ηε Αέζκεπζε θαη θάλνληαο 

ρξήζε ηεο αλάιπζεο «ζπζηάδσλ» (Clusters Analysis), ηαμηλνκήζακε ηα άηνκα 

ζε έλα ππνζχλνιν «ζπζηάδσλ» αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηαπηφηεηαο πνπ 

βξίζθνληαη ηα άηνκα ζχκθσλα κε ηo ζεσξεηηθφ κνληέιν ηνπ Marcia (1966). Δ 

αλάιπζε «ζπζηάδσλ» ρξεζηκνπνηεί ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ ή πεξη-

πηψζεσλ ζε ζρέζε κε δνζκέλεο κεηαβιεηέο (ζηελ πεξίπησζε καο νη κεηαβιεηέο 

απηέο ήηαλ νη παξάγνληεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο) γηα ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο.  

Παξαηεξψληαο ηνπο θεληξηθνχο κέζνπο (πίλ. 1) πνπ παξάγνληαη απφ ηελ 

αλάιπζε «ζπζηάδσλ» θαηαιήμακε ζε ηέζζεξηο νκάδεο, νη νπνίεο είραλ ηα πα-

ξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: α) Δ πξψηε «ζπζηάδα» (Καηαθηεκέλε ηαπηφηεηα) ρα-

ξαθηεξίδεηαη απφ πςειή εμεξεχλεζε θαη δέζκεπζε ζηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηε-

ηα, β) ε δεχηεξε «ζπζηάδα» (χγρπζε) ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή εμεξεχλεζε 

θαη Αέζκεπζε ζηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα, γ) ε ηξίηε «ζπζηάδα» (Μνξαηφξη-

νπκ) ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή Βμεξεχλεζε θαη ρακειή Αέζκεπζε ζηελ εζλη-

θή ηνπο ηαπηφηεηα θαη δ) ε ηέηαξηε «ζπζηάδα» (Ανηή ηαπηφηεηα) ραξαθηεξίδε-

ηαη απφ ρακειή Βμεξεχλεζε θαη πςειή Αέζκεπζε ζηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα 
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 πζηάδεο 

Αηαζηάζεηο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο 

Καηαθηεκέλε 

ηαπηφηεηα χγρπζε Μνξαηφξηνπκ 

Ανηή ηαπ-

ηφηεηα 

Ώλαδήηεζε Σαπηφηε-

ηαο 

4,80 2,40 4,00 2,20 

Αέζκεπζε Σαπηφηεηαο 4,86 2,29 3,00 4,29 

Πέλαθαο 1. Κεληξηθνέ κΫζνη ησλ «ζπζηΪδσλ» 

Δ ηαμηλφκεζε ησλ καζεηψλ ζηηο νκάδεο ήηαλ σο εμήο: Καηαθηεκέλε ηαπ-

ηφηεηα: 135 άηνκα (41,3 %), χγρπζε: 35 άηνκα (10,7 %), Μνξαηφξηνπκ: 131 

άηνκα (40,1 %) θαη Ανηή ηαπηφηεηα: 26 άηνκα (8,0 %). Σα πεξηζζφηεξα άηνκα 

ηνπ δείγκαηνο βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ Μνξαηφξηνπκ θαη ζηελ Καηαθηε-

κέλε ηαπηφηεηα. Οη ηέζζεξηο νκάδεο δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο κε ζηαηη-

ζηηθή ζεκαληηθφηεηα [ρ
2 

(3)= 13,711, p=0,003], αλαδεηθλχνληαο ηε δηαθνξεηη-

θφηεηα ησλ κνξθψλ ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ αηφκσλ, θαζψο θαη ηα ζηάδηα 

αλάπηπμήο ηεο. 

Βζληθή ηαπηφηε-

ηα 

Νηψζσ θαιά πνπ θαηάγνκαη απφ απηή ηε ρψξα θαη 

έρσ απηφ ην πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν 

χλνιν Α.Ώ. Α. Ο/ΟΑ . .Ώ. 

Καηαθηεκέλε  0    (0%) 0    (,0%) 5 (3,7%) 26 

(19,3%) 

104 

(77,0%) 

135 

(100%) 

χγρπζε 
1 (2,9%) 2 (5,7%) 12 

(34,3%) 

8 (22,9%) 12 

(34,3%) 

35 

(100%) 

Μνξαηφξηνπκ 
0    (0%) 0   (,0%) 19 

(14,5%) 

46 

(35,1%) 

66 

(50,4%) 

131 

(100%) 

Ανηή  
1 (3,8%) 3 (11,5%) 4 (15,4%) 9 (34,6%) 9 (34,6%) 26 

(100%) 

χλνιν 
2  (0,7%) 

5 (1,5%) 40 

(12,2%) 

89 

(27,2%) 

191 

(58,4%) 

327 

(100%) 

εκ.: Α.Ώ.: Αηαθσλψ Ώπφιπηα, Α.: Αηαθσλψ, Ο/ΟΑ: Οχηε πκθσλψ νχηε Αη-

αθσλψ, Ώ.: πκθσλψ Ώπφιπηα 

Πέλαθαο. 2: Σαπηόηεηα θαη ζπλαέζζεκα γηα ηελ ρώξα θαηαγσγάο θαη ην πν-

ιηηηζηηθό ππόβαζξν 

ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθαλ νη ζπζρεηίζεηο ησλ κνξθψλ ηεο ηαπηφηεηαο 

(Καηαθηεκέλε, Ανηή, Μνξαηφξηνπκ, χγρπζε) ησλ Βιιήλσλ καζεηψλ κε ηηο 

απαληήζεηο ηνπο ζηελ εξψηεζε «Νηψζσ θαιά πνπ θαηάγνκαη απφ απηή ηε ρψξα 
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θαη έρσ απηφ ην πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν» (πίλ. 2). Ώπφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηε-

ιεζκάησλ βξέζεθε λα ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε [ρ
2 

(12)= 

79,162, p=0.000]. Μπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη νη δηάθνξεο ηαπηφηεηεο ζρεηί-

δνληαη κε ηε λνεκαηνδφηεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ αηφκσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηαγσγή θαη ην πνιηηηζηηθφ ππφβαζξφ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαηεξείηαη φηη 

ηα άηνκα κε ηελ ηαπηφηεηα «χγρπζε» ακθηηαιαληεχνληαη ζε πνζνζηφ 34,3% 

θάηη πνπ δελ εθθξάδεηαη απφ θακία άιιε νκάδα ζε απηφ ην κέγεζνο, ελψ είλαη 

θαη νη ιηγφηεξνη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ θαηαγσγή ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ππφ-

ινηπεο κνξθέο ηαπηφηεηαο. Βπίζεο, φια ζρεδφλ ηα άηνκα κε «Καηαθηεκέλε» 

ηαπηφηεηα ηνλίδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ θαηαγσγή θαη ην πνιηηηζηηθφ 

ηνπο ππφβαζξν. ιεο νη ππφινηπεο νκάδεο ζε ζρέζε κε ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θπ-

καίλνληαη αλάκεζα ζηα δχν άθξα ηθαλνπνίεζεο πνπ νξηνζεηνχλ νη πξνεγνχκε-

λεο νκάδεο ηαπηνηήησλ θαη ηα άηνκα κε «Μνξαηφξηνπκ» ηαπηφηεηα λα ηείλνπλ 

λα είλαη πην επραξηζηεκέλα. 

ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθαλ νη ζπζρεηίζεηο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ηαπηφηεηαο 

(Καηαθηεκέλε, Ανηή, Μνξαηφξηνπκ, χγρπζε) ησλ Βιιήλσλ καζεηψλ κε ηηο 

απαληήζεηο ηνπο ζηελ εξψηεζε «Μνπ αξέζεη λα ρξεζηκνπνηψ ζηνηρεία ηεο ρψ-

ξαο κνπ» (πίλ. 3). Ώπφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ βξέζεθε λα ππάξρεη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε [ρ
2 

(12)= 44,414, p=0.000]. Μπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε φηη νη δηάθνξεο ηαπηφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ρξήζε ζηνηρείσλ απφ ην 

πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν ηεο ρψξαο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαηεξείηαη φηη ηα ά-

ηνκα κε ηελ ηαπηφηεηα «χγρπζε» ακθηηαιαληεχνληαη ζε πνζνζηφ 22,9% θάηη 

πνπ δελ εθθξάδεηαη απφ θακία άιιε νκάδα ζε απηφ ην κέγεζνο. Βπίζεο, φια ηα 

άηνκα κε «Καηαθηεκέλε» ηαπηφηεηα ηνλίδνπλ ηελ απφιπηε ζρεδφλ ηθαλνπνίεζή 

ηνπο απφ ηελ θαηαγσγή θαη ην πνιηηηζηηθφ ηνπο ππφβαζξν. Βπίζεο, ηα άηνκα κε 

«Ανηή» ηαπηφηεηα ηείλνπλ λα κελ θάλνπλ ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ρψξαο ηνπο 

κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο νη ππφινηπεο νκάδεο, ελψ ε ζπκθσλία ζηε ζπγθεθξηκέ-

λε άπνςε έρεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ. ιεο νη ππφινηπεο νκάδεο, ζε ζρέζε κε 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θπκαίλνληαη αλάκεζα ζηα δχν άθξα ηθαλνπνίεζεο πνπ νξη-

νζεηνχλ νη πξνεγνχκελεο νκάδεο ηαπηνηήησλ. 

Βζληθή ηαπηφ-

ηεηα 

Μνπ αξέζεη λα ρξεζηκνπνηψ ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία 

ηεο ρψξαο κνπ 

χλνιν Α.Ώ. Α. Ο/ΟΑ . .Ώ. 

Καηαθηεκέλε  0 (0%) 0 (,0%) 2 (1,5%) 43 (31,9%) 90 (66,7%) 135 

(100%) 

χγρπζε 1 (2,9%) 3 (8,6%) 8 (22,9%) 12 (34,3%) 11 (31,4%) 35 

(100%) 

Μνξαηφξηνπκ 1 (,8%) 2 (1,5%) 13 (9,9%) 41 (31,3%) 74 (56,5%) 131 

(100%) 
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Ανηή  1 (3,8%) 0 (0%) 4 (15,4%) 9 (34,6%) 12 (46,2%) 26 

(100%) 

χλνιν 3 (0,9%) 5 (1,5%) 27 (8,3%) 105 

(32,1%) 

187 

(57,2%) 

327 

(100%) 

εκ.: Α.Ώ.: Αηαθσλψ Ώπφιπηα, Α.: Αηαθσλψ, Ο/ΟΑ: Οχηε πκθσλψ νχηε Αη-

αθσλψ, Ώ.: πκθσλψ Ώπφιπηα 

Πέλαθαο. 3: Σαπηόηεηα θαη ρξάζε ζηνηρεέσλ ηεο ρώξαο θαηαγσγάο  

Σν θχιν ησλ αηφκσλ δηαθαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά [ρ
2 

(3)= 14,496, p=0.002] κε ηηο κνξθέο ηεο ηαπηφηεηαο (Καηαθηεκέλε, Ανηή, Μν-

ξαηφξηνπκ, χγρπζε) ησλ Βιιήλσλ καζεηψλ (πίλ. 4). Παξαηεξείηαη φηη 1) ηα 

πεξηζζφηεξα αγφξηα έρνπλ «Καηαθηεκέλε» ηαπηφηεηα ή «Μνξαηφξηνπκ», 2) ηα 

πεξηζζφηεξα θνξίηζηα έρνπλ «Καηαθηεκέλε» ηαπηφηεηα ή «Μνξαηφξηνπκ», 3) 

ηα αγφξηα κε «Ανηή» ηαπηφηεηα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα θνξίηζηα θαη 4) ηα 

θνξίηζηα ζε ζχγρπζε είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα αγφξηα. 

Βζληθή ηαπηφηεηα Φχιν 

χλνιν Ώγφξη Κνξίηζη 

Καηαθηεκέλε  69    (51,1%) 66    (48,9%) 135 (100,0%) 

χγρπζε 13    (37,1%) 22    (62,9%) 35   (100,0%) 

Μνξαηφξηνπκ 65    (49,6%) 66    (50,4%) 131 (100,0%) 

Ανηή  22    (84,6%) 4      (15,4%) 26   (100,0%) 

χλνιν 169   (51,7%) 158   (48,3%) 327 (100,0%) 

Πέλαθαο 4: Σαπηόηεηα θαη θύιν 

 ζνλ αθνξά ζηα ππνζηεξηθηηθά δίθηπα απηά δηαθνξνπνηνχλ ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθά ηηο κνξθέο ηαπηφηεηαο [ρ
2 

(6)= 13,520, p=0.035]. Έηζη, ζε ζρέζε κε 

ηα ππνζηεξηθηηθά δίθηπα ηα άηνκα ηεο έξεπλαο (πηλ. 5): 1) ηα εληάζζνπλ σο επί 

ησ πιείζηνλ ζηελ επξχηεξε νηθνγέλεηα αλεμαξηήησο κνξθήο ηαπηφηεηαο, 2) α-

λαθέξνπλ φηη ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ θαη νη θίινη, θπξίσο γηα ηα άηνκα 

κε «Καηαθηεκέλε» ηαπηφηεηα θαη «Μνξαηφξηνπκ», 3) δηαθαίλεηαη φηη ηα άηνκα 

κε «Καηαθηεκέλε» ηαπηφηεηα θαη «Μνξαηφξηνπκ», ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ επξχηεξε νηθνγέλεηα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο κνξθέο ηαπηφηεηαο, ελψ 4) 

νη εθπαηδεπηηθνί δε θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηαπηφηεηαο ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ. Τπάξρεη κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε κε ηα άηνκα κε «Καηαθηε-

κέλε» ηαπηφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο, ελψ θαη ηα άηνκα κε 

«Ανηή» ή «Μνξαηφξηνπκ» δηαθαίλεηαη φηη έρνπλ άιινπο πφξνπο επεξεαζκνχ 

(νηθνγέλεηα, θίινη). 
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Βζληθή ηαπηφηε-

ηα 

Τπνζηεξηθηηθά δίθηπα 

χλνιν Βθπαηδεπηηθνί Φίινη 

Βπξχηεξε νηθνγέ-

λεηα 

Καηαθηεκέλε  2 (1,5%) 17 

(12,6%) 

116        (85,9%) 135 

(100,0%) 

χγρπζε 1          (2,9%) 12 

(34,3%) 

22          (62,9%) 35 (100,0%) 

Μνξαηφξηνπκ 0 (0%) 27 

(20,6%) 

104        (79,4%) 131 

(100,0%) 

Ανηή  0 (0%) 7 (26,9%) 19 (73,1%) 26 (100,0%) 

χλνιν 3 (0,9%) 63 

(19,3%) 

261        (79,8%) 327 

(100,0%) 

Πέλαθαο 5: Σαπηόηεηα θαη ππνζηεξηθηηθΪ δέθηπα 

Σέινο, ε ηάμε θνίηεζεο [ρ
2 

(6)= 7,442, p=0. 282], ν ηφπνο θαηνηθίαο [ρ
2 

(3)= 3,352, p=0. 340], ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα [ρ
2 

(6)= 2,622, 

p=0.855] θαη ηεο κεηέξαο [ρ
2 

(6)= 4,737, p=0. 578] δε δηαθαίλεηαη λα δηαθνξν-

πνηνχλ ηηο ππννκάδεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηαπηνηήησλ. 

ΤΓΔΣΔΔ 

Δ εζληθή ηαπηφηεηα απνηειεί θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο θαη α-

θνξά ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ ζε νκάδεο κε θνηλά πνιηηηζκηθά, γισζζηθά, ζξε-

ζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη νκάδεο απηέο παξέρνπλ ζην άηνκν αηζζήκαηα α-

ζθάιεηαο, πξνζηαζίαο, απηνπεπνίζεζεο θαη ηνπ «αλήθεηλ». Λακβάλνληαο ππφ-

ςε ην δπλακηθφ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα δηαπξαγκαηεχνληαη θαη νηθνδν-

κνχλ ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη καζεηέο ηεο 

λήζνπ Υίνπ, ζπζρεηηδφκελνη ηφζν κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (ζρνιηθά βηβιία, 

εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο θαη γνλείο), φζν θαη κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ  θαη η-

ζηνξηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δηαβηνχλ (λεζησηηθή, παξακεζφξηα πεξην-

ρή), θαηαζθεπάδνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο (Καηαθηεκέλε, Μνξαηφξηνπκ, χγρπ-

ζε, Ανηή) δηαθνξνπνηψληαο ηελ  ζχκθσλα κε ηνπο αηνκηθνχο, θνηλσληθνχο, πν-

ιηηηζκηθνχο πφξνπο ηνπο. Δ δηαθνξνπνίεζε ζηηο κνξθέο ηαπηφηεηαο πνπ θαηέ-

ρνπλ νη καζεηέο θαηαδεηθλχεη θαη ηε ζεκαζία πνπ δίλνπλ ηα παηδηά ζηελ εζληθή 

ηαπηφηεηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Barret, 2000).  

Σα ππνζηεξηθηηθά δίθηπα (γνλείο, εθπαηδεπηηθνί θαη θίινη) δηαθαίλεηαη φηη 

ζρεηίδνληαη κε ηε δφκεζε ηεο ηαπηφηεηαο. Οη ζεκαληηθνί άιινη δηαδξακαηίδνπλ 

έλα θπξίαξρν ξφιν ζηε δηακφξθσζε θαη ζην δπλακηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

(Adams et al.
, 2001)

. Δ νηθνγέλεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ λέσλ θνηλσ-

ληθψλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο καο αλεμαξηήησο κνξθήο ηαπηφηεηαο, ελψ νη 
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θίινη επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηα άηνκα κε «Καηαθηεκέλε» ηαπηφηεηα θαη 

«Μνξαηφξηνπκ». Οη εθπαηδεπηηθνί δε θαίλεηαη λα επηδξνχλ ηζρπξά ζηηο δηάθν-

ξεο κνξθέο ηαπηφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ Σζανχζε (1997) ε αλαπξνζαξκνγή 

ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη ηα πνιηηηζηηθά 

ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ θάζε θνξά ηε βάζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη αληηδηα-

ζηνιήο. Οη ζηξαηεγηθέο ηνπνζέηεζεο ηνπ εαπηνχ ζε κηα κνξθή εζληθήο ηαπηφ-

ηεηαο ζπγθξνηείηαη ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο, ζέηνληαο φξηα θαη απνθιεηζκνχο. 

Οη Έιιελεο καζεηέο εληάζζνληαη ζε έλα θνηλσληθφ ζχζηεκα πνπ εληζρχεη ηα 

δηθά ηνπ πνιηηηζηηθά ζηνηρεία, πξνζδίλνληάο ηνπο κηα θπξίαξρε νληφηεηα. χκ-

θσλα κε ηνλ Foucault (1972) νη θαηαζθεπαδφκελεο κνξθέο εμνπζίαο αζθνχλ έ-

ιεγρν θαη επηβάιινπλ ηα πξφηππά ηνπο. Σν ζπκβνιηθφ θεθάιαην πνπ αλαδχεηαη 

ηφζν απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φζν θαη απφ ηελ πίεζε θαη ηνλ έιεγρν πνπ 

αζθεί ε νηθνγέλεηα ζηελ εκπέδσζε αμηψλ, ηδεψλ θαη αληηιήςεσλ, πνπ ζρεηίδν-

ληαη κε ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ησλ Βιιήλσλ, δηακνξθψλεη ην θνηλσληθνπνηεηηθφ 

πιαίζην έληαμεο ησλ πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ. Δ θνηλή θαηαγσγή, ε πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά, αιιά θαη ε ζξεζθεία γηα ηνπο Έιιελεο καζεηέο είλαη νη θπξίαξρνη 

παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο (Σξηαληαθπιιίδνπ, 1998). Δ 

δηαδηθαζία απηή έρεη σο απνηέιεζκα νη Έιιελεο καζεηέο λα εκθαλίδνπλ ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο Καηεθηεκέλε ηαπηφηεηα. Σα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο εκθαλίδνληαη λα έρνπλ δηακνξθψζεη ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα 

(Καηαθηεκέλε, Ανηή).  

Οη καζεηέο κε Καηαθηεκέλε θαη κε Ανηή ηαπηφηεηα βξίζθνληαη ζε έλα κε-

ηαγελέζηεξν ζηάδην δεκηνπξγίαο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, έρνπλ απνθξπζηαιιψζεη 

ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα δηάθνξα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληφο 

ηνπο θαη νη απφςεηο ηνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ζε 

ζρέζε κε ηνπο άιινπο καζεηέο. Βμάιινπ, σο κέινο κηαο νκάδαο, ην άηνκν απν-

θηά ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη ηδενινγηθνχο δεζκνχο κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλή-

θεη θαη ζπκκεηέρεη (Tajfel, 1972: 292), νξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα ζε απηήλ θαη 

ελζηεξλίδεηαη ηνπο ζηεξενηππηθνχο θαλφλεο απηήο ηεο νκάδαο (Turner, 1981: 

108). Οη καζεηέο κε ηαπηφηεηα ζε χγρπζε θαη ζε Μνξαηφξηνπκ είλαη ζε κηα 

δηαδηθαζία κεηάβαζεο, φπνπ πξνζπαζνχλ λα ζπλδπάζνπλ δηαθνξεηηθέο πνιηηη-

ζκηθέο αθεγήζεηο, αμίεο θαη δεζκεχζεηο, θαζνξίδνληαο ηηο ζηάζεηο ηνπο θαη ηηο 

δηαζέζεηο ηνπο ζε ζρέζε κ‘ απηέο. Γη‘ απηφ ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα ζπλαηζζήκα-

ηά ηνπο γηα ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο έρεη δηαθπκάλζεηο. Ώπηή ε δηαδηθαζία απν-

ηειεί θαη κέξνο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ αηφκσλ λα ζηέθνληαη αλαζηνραζηηθά απέ-

λαληη ζηελ ηαπηφηεηά ηνπο. Σα θνξίηζηα εκθαλίδνληαη λα βξίζθνληαη, ζε ζρέζε 

κε ηα αγφξηα, ζε θαηάζηαζε «Μνξαηφξηνπκ» ή «χγρπζεο». Σα θνξίηζηα, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Warikoo, 2005) δηακνξθψλνπλ ηελ ηαπ-

ηφηεηά ηνπο ηφζν κέζα απφ επηινγέο πνπ θάλνπλ κέζα ζε έλα κεηαλεσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ, απηφ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο 

(Vertovec, 2001), πνπ πξεζβεχεη έλα θξηηηθφ, αλαηξεπηηθφ ηξφπν ζθέςεο, φζν 

θαη απφ ηελ επίδξαζε ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο γηα ηε 

ζέζε ηεο γπλαίθαο.  
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πκπεξαζκαηηθά, ε ακθηζπκία (Καηεθηεκέλε, χγρπζεο, Μνξαηφξηνπκ, 

Ανηή) πνπ αλαδχεηαη ζηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο είλαη δεισηηθή 

ηεο επηπνιηηηζκηθήο ψζκσζεο πνπ ελππάξρεη, ηεο πξνζπάζεηαο ελαξκφληζεο α-

ληηθξνπφκελσλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ, αιιά θαη ηεο εμαζθάιηζεο, ζε έλα κε-

γάιν βαζκφ, ηεο ςπρηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ αηφκνπ (Phinney et al., 2001). Βπίζεο, 

ζε κηα επνρή (ζε θαηάζηαζε ‗ξεπζηφηεηαο‘) θνηλσληθψλ αιιειεμαξηήζεσλ πνπ 

εθηείλνληαη απφ ην ηνπηθφ ζην παγθφζκην πεξηβάιινλ, φπνπ ε θαζεκεξηλφηεηα 

αλαζπγθξνηείηαη θάησ απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ επηηεινχληαη κεηαμχ ησλ 

θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ, ε αλαζηνραζηηθή δηαδηθαζία αθφκα θαη γηα ηα άηνκα 

κε Καηαθηεκέλε ή Ανηή ηαπηφηεηα, ίζσο είλαη θάηη αλαπφθεπθην, θαηαδεηθλχ-

νληαο ην δπλακηθφ κέξνο ηεο δφκεζεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Δ ειιεληθή θνη-

λσλία αιιά θαη θαη‘ επέθηαζε ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ θαζε-

κεξηλή πξαθηηθή είλαη αλαγθαίν λα αλαπηχμνπλ ηε δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε, 

κε αλαγλψξηζε θαη ζεβαζκφ ζηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα. Δ αλάδεημε 

ησλ αξρψλ ηεο απνδνρήο, ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ πνιηηη-

ζκηθνχ θεθαιαίνπ ησλ εππαζψλ νκάδσλ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ε θα-

ηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή κπνξνχλ λα νξηνζεηή-

ζνπλ ην πιαίζην λνεκαηνδφηεζεο θαη δηακφξθσζεο κηαο ιεηηνπξγηθήο δπλακη-

θήο εζληθήο ηαπηφηεηαο απφ ηα άηνκα. 
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Σν θείκελν ηεο εηζήγεζεο πεξηιακβάλεη απφζπαζκα εξεπλεηηθήο κειέηεο, κε 

ηε κνξθή έξεπλαο δξάζεο, ζηελ νπνία βαζηθή επηδίσμε ηνπ εξεπλεηή ήηαλ ν ζρε-

δηαζκφο θαη ε πινπνίεζε κηαο δηδαθηηθήο πξφηαζεο ζηελ νπνία εκπιέθνληαη νη 

έλλνηεο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ γξακκαηηζκνχ θαη ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Ζ ιν-

γνηερλία, νη δσγξαθηθέο εηθφλεο θαη ν θηλεκαηνγξάθνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ε-

ξεζίζκαηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζην πξνζπγγξαθηθφ ζηάδην κε ηελ ηαπηφρξνλε 

εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ νπηηθναθνπζηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Δπηκέξνπο ζηφρνο 

ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο κεηαβνιήο ζε ζεηηθή θαηεχζπλζε ηεο ζηάζεο 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απέλαληη ζηηο δηαδηθαζίεο ζπγγξαθήο θεηκέλσλ θαη ηεο δεκη-

νπξγίαο ζεηηθνχ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο ζηελ ζρνιηθή ηάμε κε ηελ εθαξκνγή δξα-

ζηεξηνηήησλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Σα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα αλέδεημαλ ηνλ 

βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο σο πξνο 

ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο. 

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Σν ζπλνδεπηηθφ επίζεην ―δεκηνπξγηθή‖ ην νπνίν πξνζθνιιάηαη ζηε ―γξα-

θή‖ θαζηζηά ηε δεκηνπξγηθή γξαθή κία θαηεμνρήλ δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία. 

Χζηφζν ε παξνπζία ηνπ ακθηιεγφκελνπ, σο πξνο ηε λνεκαηνδφηεζε, φξνπ 

―δεκηνπξγηθφο‖, ν νπνίνο επηδέρεηαη πνιιαπιέο θαη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο 

(Κσηφπνπινο, 2012: 1-2), θαζηζηά ηε δεκηνπξγηθή γξαθή έλλνηα δχζθνια νξη-

δφκελε. Δ παξαπάλσ δπζθνιία εκθαλίδεηαη εληνλφηεξε, φηαλ κε ηε ρξήζε ηνπ 

φξνπ ππνλνείηαη ε δεμηφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα λα κεηακνξθψλεη ηηο δεκηνπξγηθέο 

ζθέςεηο ηνπ ζε γξαπηφ θείκελν (νπιηψηεο 1995), θαη επηφηεξε, φηαλ ε απφπεη-

ξα νξηζκνχ ζηξέθεηαη ζηελ αλαδήηεζε εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, δειαδή 

πξαθηηθψλ θαη ηερληθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαηάθηεζε ζπγγξαθηθψλ δεμηνηή-

ησλ (Καξαθίηζηνο 2012: 1). Χζηφζν, ε πηνζέηεζε κίαο νιηζηηθήο νπηηθήο ηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο, ε νπνία ζπλδέεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα κε ηνλ ρψξν ηεο 

παηδαγσγηθήο θαη ηεο δηδαθηηθήο, φρη κφλν ζηελ αλαδήηεζε ησλ ηδηνηήησλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ έλα άηνκν σο δεκηνπξγηθφ, αιιά ζηε δηεξεχλεζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ζπλζεθψλ κέζα ζηηο νπνίεο ε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ απειεπζεξψλεηαη, 

νδεγεί ζηελ πξνζέγγηζε ησλ επηκέξνπο παξάγνληεο νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο: ην γισζζηθφ πξφβιεκα-εξέζηζκα, ηνλ 

δεκηνπξγηθφ ζπγγξαθέα, ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία θαη ην δεκηνπξγηθφ πξντφλ-
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θείκελν (Γξφζδνο, 2013). 

Ο δεκηνπξγηθφο ζπγγξαθέαο δηαζέηεη φιεο ηηο δεμηφηεηεο ηνπ δεκηνπξγηθνχ 

αηφκνπ. ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ν ζπγγξαθέαο βξίζθεηαη 

κπξνζηά ζε έλα γισζζηθφ πξφβιεκα, ην νπνίν θαιείηαη λα επηιχζεη παξάγνληαο 

ιφγν, κέζα απφ κία δηαδηθαζία παξαγσγήο ηδεψλ. Σν γισζζηθφ πξφβιεκα επη-

δέρεηαη πεξηζζφηεξεο απφ κία ιχζεηο (εθδήισζε απνθιίλνπζαο ζηάζεο), θαζψο 

ην θείκελν πνπ δεκηνπξγείηαη πεξηέρεη ηδέεο θαη απφςεηο θαηλνθαλείο θαη κνλα-

δηθέο σο πξνο ηε ζέαζε ηνπ θφζκνπ. Έλα γεγνλφο, έλα θείκελν, έλα πξφζσπν, 

έλα αληηθείκελν, κηα ιέμε, κηα θξάζε, κηα εηθφλα, κηα αλάκλεζε, θη άιια εξε-

ζίζκαηα απφ ηνλ νξαηφ ή αζπλείδεην θφζκν, ζα ―γελλήζνπλ‖ κηα αξρηθή ηδέα, 

ζα δεκηνπξγήζνπλ αλάγθεο επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο. Σα ζηάδηα ηεο δεκη-

νπξγηθήο γξαθήο πξνζνκνηάδνπλ κε ηα ζηάδηα εθδήισζεο ηεο δεκηνπξγηθφηε-

ηαο: ηελ επψαζε θαη ηελ έκπλεπζε. Γηα ηνλ ζπγγξαθέα, αξράξην ή έκπεηξν, κε-

ηά ηελ εκθάληζε ηεο απξνζδηφξηζηεο αξρηθήο ηδέαο αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο 

εθθφιαςεο ηεο, κηα πεξίνδνο αζπλείδεησλ λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ. Δ παξαγσγή 

γξαπηνχ ιφγνπ πεξηιακβάλεη ην πξνζπγγξαθηθφ ζηάδην (απζεληηθνπνίεζε, ζρε-

δηαζκφο ηδεψλ θαη νξγάλσζε ησλ ηδεψλ), ζπλερίδεηαη ζην ζπγγξαθηθφ ζηάδην 

(θαηαγξαθή ηδεψλ-δεκηνπξγία θεηκέλνπ) θαη θαηαιήγεη ζην κεηαζπγγξαθηθφ 

ζηάδην (αλαζεψξεζε, βειηίσζε, έθδνζε-θνηλνπνίεζε). Δ δεκηνπξγηθή γξαθή 

σο δηαδηθαζία εκθαλίδεηαη θπξίσο ζην πξνζπγγξαθηθφ θαη ζην ζπγγξαθηθή 

ζηάδην. Δ δεκηνπξγηθή γξαθή είλαη γξαθή ειεχζεξε. Ο ζπγγξαθέαο δελ ειέγρεη 

απφιπηα απηφ πνπ γξάθεη, ηνπιάρηζηνλ ζην ζηάδην ηεο εχξεζεο ησλ ηδεψλ. Δ 

ζθέςε ηνπ δελ ζηξέθεηαη πξνο κία θαηεχζπλζε, αιιάδεη ζπλερψο πνξεία, δελ 

γλσξίδεη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία ζα θαηαιήμεη (Timbal-Duclaux 1996), 

ζηξνβηιίδεηαη ζηε δίλε ηδεψλ, απφςεσλ, ηδενινγηψλ. Σα δεκηνπξγηθά πξντφληα-

θείκελα δελ αξθεί λα ηθαλνπνηνχλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ θεηκελνθεληξηζκνχ θαη 

ηηο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο γηα ηηο νπνίεο γξάθηεθαλ, αιιά δηαζέηνπλ επηπιέ-

νλ ηδηφηεηεο: ξεπζηφηεηα θαη επρέξεηα, επειημία, πξσηνηππία, νξγάλσζε θαη πν-

ιππινθφηεηα θαη ρηνχκνξ (ην ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο) (Schirrmacher, 1998). 

ε επίπεδν δηδαθηηθήο πξαθηηθήο, δχν απφςεηο αληηκάρνληαη. Δ πξψηε π-

πνζηεξίδεη ην ειεχζεξν γξάςηκν, δηφηη ζεσξεί φηη ε γξαθή είλαη πξντφλ ηεο έ-

κπλεπζεο, ηεο αλαθάιπςεο θαη ηεο δηακφξθσζεο ελφο πξνζσπηθνχ χθνπο (still, 

style). Δ δεχηεξε επηθεληξψλεη ζηε κέζνδν, ζηελ ηερληθή, δειαδή ηε ζπιινγή 

ηδεψλ, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή θεηκέλνπ κε νδεγφ ηα θεηκεληθά είδε 

(genres), ηα νπνία κειεηά ν ππνςήθηνο ζπγγξαθέαο. Δ ζχγθξνπζε νδεγεί ζε 

ζχλζεζε ησλ δχν απφςεσλ. Δ δεκηνπξγηθή γξαθή βαζίδεηαη κελ ζηελ επηθνη-

λσλία θαη ηε κείμε δηαθφξσλ ζηπι, αιιά ηαπηφρξνλα είλαη γξαθή πνπ ξέεη θαη 

μεπεδά απφ ην αζπλείδεην, επεηδή ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν λνεηηθά (cognitive) 

φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία (Καινγεξνπνχινπ 2006: 70-71). Σν δηδαθηφ 

ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο δελ αλαθέξεηαη ζηελ έκπλεπζε γηα ηε ζπγγξαθή ή ζην 

θπζηθφ ηαιέλην ηνπ ζπγγξαθέα (Κσηφπνπινο, 2012: 12) θαη ε δηδαθηηθή ηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο δελ επηζπκεί λα νξηνζεηήζεη ηηο έλλνηεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο 
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ηερληθήο. Ώπφςεηο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ν ζπγγξαθέαο γελληέηαη ή φηη ε 

έκπλεπζε θαη ην ηαιέλην απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπγγξαθή ζεσξνχληαη 

πιένλ ζηεξενηππηθέο (Κσηφπνπινο, 2012: 6, Σζηιηκέλε, 2012: 7). Δ δεκηνπξγη-

θή γξαθή κπνξεί λα δηδαρζεί θαη λα θαηαλνεζεί, φπσο θάζε ηέρλε πνπ απαηηεί 

δεμηνηερλία (Morley, 2007: 5). Αηακέζνπ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηεο θξηηη-

θήο πξνζέγγηζεο ησλ κνξθψλ θεηκέλνπ, νη ππνςήθηνη ζπγγξαθείο απνθηνχλ 

ζπγγξαθηθέο δεμηφηεηεο, ελζσκαηψλνληαο γλψζεηο θαη ζηξαηεγηθέο ζπγγξαθήο.  

Σν δεκηνπξγηθφ γξάςηκν απνηειεί δηαδηθαζία δηδάμηκε θαη αζθήζηκε, κέ-

ζα θαη έμσ απφ ην ζρνιηθφ ρψξν. Σν εξψηεκα είλαη ε εχξεζε ησλ δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Αελ απνηειεί δίιεκκα, επίζεο, αλ ε δηδα-

θηηθή ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζηξέθεηαη πξνο ην ―ηη‖ (πεξηερφκελν) ή πξνο ην 

―πψο‖ (δνκή) ηεο ζπγγξαθήο. Ώλ ζηξαθνχκε θπξίσο πξνο ην ―πψο‖ ηεο γξαθήο, 

δηακέζνπ ηεο πξνζέγγηζεο ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, δειαδή πηνζεηήζνπκε ηε-

ρληθέο θαηαζθεπήο κνξθψλ θεηκέλσλ (gerne) είλαη πηζαλφ λα αλαπαξάγνπκε ηε-

ρληθά άξηηα θείκελα θαη ηίπνηα παξαπάλσ. Γεηνχκελν, ινηπφλ, ηεο δηδαθηηθήο 

ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ 

παξαγσγήο ηδεψλ ζην πξνζπγγξαθηθφ ζηάδην. Δ έκθαζε ζηελ γλψζε ησλ κνξ-

θηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θεηκέλσλ θαη ζηελ εθκάζεζε/αλαπαξαγσγή ηερληθψλ ή ε 

πηνζέηεζε νδεγηψλ είλαη πηζαλφ λα απνβεί ζε βάξνο ηεο πξνζσπηθήο έθθξαζεο. 

Δ άξλεζε ηνπ απζνξκεηηζκνχ ηεο ηέρλεο ζα έθεξλε ζην πξνζθήλην ηηο δεμηφηε-

ηεο, ηηο γλψζεηο, ηελ εθκάζεζε ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ θαη κεραληζκψλ, ηελ αλά-

πηπμε πξνζρεδίσλ, ηελ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ, ηελ εθδήισζε ηεο θξηηηθήο, 

αιιά φρη ηεο απνθιίλνπζαο ζηάζεο.  

Δ πξνζθφιιεζε ζηελ ζηείξα αλαπαξαγσγή κεζφδσλ θαη ηερληθψλ είλαη πη-

ζαλφ λα απνθεπρζεί ηφζν κε ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε (κέξνο ηεο θξηηηθήο πξν-

ζέγγηζεο απνηειεί ε ακθηζβήηεζε) κεγάιεο πνηθηιίαο ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ 

(ζεκαηηθήο θαη εηδνινγηθήο) φζν θαη κε ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ παξαγσγήο 

(επψαζεο) θαη νξγάλσζεο ηδεψλ ζην πξνζπγγξαθηθφ ζηάδην κε ηελ παξνρή ε-

ξεζηζκάησλ ζηνπο ππνςήθηνπο ζπγγξαθείο. Άιιν ηφζν απαξαίηεηε είλαη ε αλά-

πηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ ππνςεθίσλ ζπγγξαθέσλ, δειαδή ε θξη-

ηηθή πξνζέγγηζε ηεο ίδηαο ηεο γξαθήο ηνπο ζε αηνκηθφ ή νκαδηθφ επίπεδν.  

θνπφο ηεο δηδαθηηθήο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο είλαη λα θαηαζηήζεη ηα 

παηδηά απηφλνκα ζηελ παξαγσγή θάζε είδνπο θεηκέλσλ. Ώλ θαη ε επηθξαηνχζα 

άπνςε πεξηιακβάλεη θπξίσο ηελ παξαγσγή ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ζηνλ ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο, ηδηαίηεξα ηεο πξσηνβάζκηαο (λεπηαγσγείν - δεκνηηθφ ζρνιεί-

ν), ε δεκηνπξγηθή γξαθή δελ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ παξαγσγή ινγνηε-

ρληθψλ θεηκέλσλ θαη  πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα θεηκέλσλ (Dawson, 2005, 

Κσηφπνπινο, 2011). Σν πιήζνο ησλ δηδαθηηθψλ εθαξκνγψλ, νη νπνίεο έρνπλ 

δνθηκαζηεί ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ζηα εξγαζηήξηα γηα παηδηά θαη ελειίθνπο, 

έρνπλ θαηαδείμεη φηη δελ ππάξρεη έλα θαη κνλαδηθφ άθακπην κνληέιν δηδαζθα-

ιίαο, αιιά πνιππαξαδεηγκαηηθέο ηερληθέο/ ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο πεξηιακβά-

λνπλ πιήζνο θαη πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ επξε-
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καηηθφηεηα, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηνλ επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα. Δ δη-

δαθηηθή παξέκβαζε πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ. Βίλαη θεηκεληθά 

γεγνλφηα, ζηα νπνία ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ. Έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ 

πξαγκαηψλνληαη απφ ηνλ αξράξην ζπγγξαθέα, ζηνρεχνπλ ζηελ απφρηεζε γλσ-

ζηηθψλ θαη θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γξαθήο θαη επηδίσμε ηελ 

παξαγσγή θαη ηελ νξγάλσζε ηδεψλ ζην πξνζπγγξαθηθφ, θπξίσο, ζηάδην. Πξνε-

γείηαη έλα ηζρπξφηαην ζπλαηζζεκαηηθά εξέζηζκα: έλα γεγνλφο, έλα θείκελν, 

ζηαζεξέο ή θηλνχκελεο εηθφλεο. ηε δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ αθνινπζεί, ε νπνία 

πινπνηήζεθε θαη απνηέιεζε αληηθείκελν εξεπλεηηθήο κειέηεο (απφζπαζκα ηεο 

νπνίαο ζα παξνπζηαζηεί), σο εξεζίζκαηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο ρξεζηκνπνηήζε-

θαλ ζηαζεξέο θαη θηλνχκελεο εηθφλεο ησλ δσγξαθηθψλ έξγσλ, ηεο ινγνηερλίαο 

θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ (Γξφζδνο & Νηάγηνπ, 2003). ην μεθίλεκα θαη ζην ηέ-

ινο ησλ δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο πινπνηνχληαη δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο-παηρλίδηα, ηηο νπνίεο ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ ηα παηδηά (Γνπ-

ιήο θαη Γξφζδνο, 2011, Καξαθίηζηνο, 2013, Κσηφπνπινο θ.ά., 2013). Οη δξα-

ζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ πνηθηιία κνξθψλ έθθξαζεο, φπσο δσγξαθηθή, θν-

ιάδ, θαηαζθεπέο, αθξφαζε θαη παξαγσγή ήρσλ θαη κνπζηθήο, ζεαηξηθνχο απην-

ζρεδηαζκνχο, θηλεηηθά παηρλίδηα, ζέαζε θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ θ.ά., έρνπλ 

παηγληψδε ραξαθηήξα θαη είλαη απνιαπζηηθέο γηα ηα παηδηά. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο κπνξνχλ είηε λα εθπεγάζνπλ απφ έλα ινγνηερληθφ θείκελν πνπ ζα δηαβα-

ζηεί ζηελ ηάμε είηε λα αληηθαηαζηήζνπλ ην ζηάδην ηεο αλάγλσζεο θαη ηνπ ζρν-

ιηαζκνχ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαζψο, φρη κφλν παξνηξχλνπλ ηα παηδηά λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία θαιιηεξγψληαο πξνζδνθίεο ελφο ζπκβνιηθνχ θα-

ληαζηηθνχ παηρληδηνχ (Κσηφπνπινο, 2011), αιιά ιεηηνπξγνχλ σο απνηειεζκα-

ηηθά εξεζίζκαηα γέλλεζεο ηδεψλ. 

Οη δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ζηε ζρνιηθή ηάμε ή ζην εξγαζηήξη πξνυπνζέ-

ηνπλ εζηζκφ ζε νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο, ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θιίκα θαη 

πηνζέηεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ/ εκςπρσηή δεκνθξαηηθνχ ζηπι δηδαζθαιίαο. 

Σν γξάςηκν είλαη επίπνλε δηαδηθαζία θη άιιν ηφζν απνιαπζηηθή. Παηδαγσγηθφ 

πξναπαηηνχκελν απνηειεί ε δεκηνπξγία αηκφζθαηξαο ζπγγξαθήο θαη δεκηνπξ-

γηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηα νπνία ην παηδί-ζπγγξαθέαο κπνξεί λα πεηξακαηηζηεί 

κε αζθάιεηα θαη λα ληψζεη ειεχζεξν λα πεξηγξάςεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εκπιν-

θή ηνπ απέλαληη ζηα πξνζθεξφκελα εξεζίζκαηα. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ ε-

ξεπλεηέα δεηήκαηα. 

1. Δ ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ ΣΔ ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΔ ΜΒΛΒΣΔ 

Δ ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή κειέηε (Γξφζδνο, 2013), ε νπνία πξαγκαην-

πνηήζεθε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2012-2013 ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ επξχηεξνπ 

πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο (Ώλαηνιηθή, Κέληξν θαη Απ-

ηηθή Θεζζαινλίθε),  ζπκπεξηιακβάλεη κία παξέκβαζε, ε νπνία δηαζέηεη ηα ρα-

ξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο δξάζεο θαζψο απφ ην μεθίλεκα ππήξρε «έλα ζρέδην», 

κηα δηδαθηηθή πξφηαζε, αλνηρηή ζε βειηησηηθέο αιιαγέο, «κηα θπθινεηδήο ζπεί-

ξα ζρεδηαζκνχ, δξάζεο, παξαηήξεζεο ηνπ ζρεδίνπ θαη ζθέςεο», φπνπ ε θαζεκία 
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απ‘ ηηο ελέξγεηεο ζπζρεηίδεηαη κε ηηο άιιεο θαη ηέινο «ελεξγφο εκπινθή» ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ πξαθηηθή ζε θάζε ζηηγκή ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Carr & 

Kemmis, 1997: 220). Δ εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ είρε σο ζεκείν εθθίλεζεο 

βησκέλεο αλάγθεο θαη πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο κέζα ζηελ ζρνιηθή 

αίζνπζα. Οη εθπαηδεπηηθνί πηνζέηεζαλ ηα εξσηήκαηα: (α) Ώλ θαη κε πνηνπο ηξφ-

πνπο κπνξεί λα αιιάμεη ε ζηάζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απέλαληη ζηελ δηαδηθαζία 

ηεο ζπγγξαθήο θεηκέλσλ θαη (β) Ώλ ππάξρνπλ ηξφπνη βειηίσζεο ησλ θεηκέλσλ 

πνπ παξάγνπλ νη καζεηέο/ηξηεο σο πξνο ηα δεκηνπξγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.  

1.1. ΚΟΠΟ ΚΏΕ ΤΠΟΘΒΒΕ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ - ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΏ Β-

ΡΧΣΔΜΏΣΏ 

Γεληθφο ζθνπόο ηεο έξεπλαο είλαη, δηακέζνπ ηεο πινπνίεζεο κηαο δηδαθηη-

θήο πξφηαζεο κε ηελ εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζε ζρν-

ιηθέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ), κε εκπινθή ησλ ελλνηψλ ηεο δεκηνπξγη-

θήο γξαθήο θαη ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ γξακκαηηζκνχ, κε ηα έξγα ηεο ηέρλεο 

(δσγξαθηθά έξγα, εηθνλνγξαθήζεηο ησλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ θαη εηθφλεο ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ) λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξεζίζκαηα παξαγσγήο ηδεψλ ζην 

πξνζπγγξαθηθφ ζηάδην, κε ηελ ηερληθή ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη αλαηξνπήο κνηί-

βσλ, θαη ηελ ηαπηφρξνλε εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ νπηηθναθνπζηηθνχ γξακ-

καηηζκνχ. Βπηκέξνπο ζηφρνη: (α) Δ δηεξεχλεζε ηεο εθηθηφηεηαο θαη ε θαηαγξα-

θή πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο κε ηελ ρξήζε εηθφλσλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζή-

θεο. (β) Δ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζηα δεηήκαηα ηεο δηδαθηηθήο ηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη ε απνηχπσζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ. (γ) Δ δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο κεηαβνιήο ζε ζεηηθή θαηεχζπλζε 

ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απέλαληη ζηηο δηαδηθαζίεο ζπγγξαθήο θεηκέλσλ 

κε ηελ εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο. (δ) Δ δηεξεχλεζε ηνπ 

βαζκνχ βειηίσζεο ησλ θεηκέλσλ πνπ παξάγνπλ νη καζεηέο/ηξηεο, σο πξνο ηα 

δεκηνπξγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, κε ηε ρξήζε ηερληθψλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο, 

ζε ζχγθξηζε κε ηα θείκελα πνπ παξάγνπλ θαηά ηελ γισζζηθή δηδαζθαιία.  

Δ παξνχζα αλαθνίλσζε επηθεληξψλεηαη ζηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηνπ επη-

κέξνπο ζηφρνπ: Δ δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο κεηαβνιήο ζε ζεηηθή θαηεχζπλ-

ζε ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απέλαληη ζηηο δηαδηθαζίεο ζπγγξαθήο θεηκέ-

λσλ κε ηελ εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Σα εηδηθφηεξα ε-

ξεπλεηηθά εξσηήκαηα ήηαλ: (α) Με πνηνλ ηξφπν ππνδέρνληαλ νη καζε-

ηέο/ηξηεο ηελ αλαθνίλσζε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ; (β) Πνηνο 

ήηαλ ν βαζκφο ζπκκεηνρήο θαη ν βαζκφο ηεο πξνζπάζεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

ζαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο; (γ) ε πνην βαζκφ νη καζεηέο/ηξηέο, κε ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, άιιαμαλ ζηάζε απέλαληη ζην γξαπηφ ιφγν ζε ζεηηθφ-

ηεξε θαηεχζπλζε; (δ) Πνηα ήηαλ ε ζηάζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζαο κε ρακειέο 

ζπγγξαθηθέο δεμηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ σο πξνο ηελ 

ζπκκεηνρή; 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα δηαηππψζεθαλ νη ππνθαηε-

γνξίεο αλάιπζεο: (α) Δ ππνδνρή/ζηάζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. (β) Δ ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηηο δξάζεηο. (γ) Δ πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. (δ) Δ 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζαο κε ρακειέο ζπγγξαθηθέο δεμηφηεηεο. (ε) Δ 

αιιαγή ζηάζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απέλαληη ζην γξαπηφ ιφγν. 

1.2. Δ ΑΕΑΏΚΣΕΚΔ ΠΏΡΒΜΐΏΔ 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζεσξία σο έλα νξη-

νζεηεκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην, αιιά αληίζεηα ήηαλ ε πξαθηηθή γλψζε (ε ν-

πνία πξνζθέξζεθε απφ ηνλ εξεπλεηή) πνπ επέηξεςε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

μεδηπιψζνπλ ηελ δηδαθηηθή ηνπο εκπεηξία, λα πινπνηήζνπλ δηδαθηηθέο πξνηά-

ζεηο, ζπλεηδεηνπνηψληαο ηηο ζεσξίεο πνπ ε εκπεηξία απερεί, λα πξνζθέξνπλ ηα 

εξεπλεηηθά ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία νδήγεζαλ ζηνλ εθ λένπ ζρεδηαζκφ ησλ δη-

δαθηηθψλ πξνηάζεσλ. Αηεξεπλήζεθαλ, δηακέζνπ δηδαζθαιηψλ, πξαθηηθέο δηδα-

θηηθέο πξνηάζεηο θαη νη εθπαηδεπηηθνί παξέκεηλαλ αλνηρηνί ζε απξφνπηεο θαηα-

ζηάζεηο/εθπιήμεηο. Χο πξνο ηνλ ηχπν ηεο έξεπλαο, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ε-

ληάζζεηαη ζην πξαθηηθφ ηχπν έξεπλαο δξάζεο, θαζψο ζηνρεχεη ζην γεθχξσκα 

αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή, θαη βαζηθή επηδίσμε ηελ δηακφξθσζε 

πξαθηηθά εθαξκφζηκσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ. ρεδηά-

ζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ ελλέα δίσξεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο (δηδαζθαιίεο) 

ζε δεθαέμη ηάμεηο ηζάξηζκσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ (νξγαληθφηεηαο 6/ζεζίσλ θαη 

άλσ). Αίδαμαλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ηάμεσλ. Χο δηδαθηηθφ πιηθφ ρξεζηκνπνηή-

ζεθε ζηηο ηξεηο πξψηεο δηδαζθαιίεο δσγξαθηθά έξγα (Γξφζδνο, 2003), ζηηο ηξεηο 

επφκελεο δηδαζθαιίεο εηθνλνγξαθήζεηο θαη θείκελα ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο 

θαη ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δηδαζθαιίεο απνζπάζκαηα θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ 

(Γξφζδνο, 2009, Γξφζδνο, 2010). Σα ζηάδηα ηεο δηδαζθαιίαο: (α) Πξνβνιή ηνπ 

έξγνπ (δσγξαθηθφο πίλαθαο ή εηθφλα ινγνηερληθνχ βηβιίνπ ή θηλεκαηνγξαθηθή 

ηαηλία), (β) πδήηεζε - Πξψηεο απζφξκεηεο εληππψζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, (γ) 

Κξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ, (δ) Αξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο (θχι-

ιν εξγαζίαο), (ε) Πξνεθηάζεηο (δξαζηεξηφηεηεο εηθαζηηθέο, θίλεζεο θ.ιπ.). 

1.2.1. ΑΒΕΓΜΏΣΕΚΔ ΠΏΡΟΤΕΏΔ ΜΏΘΔΜΏΣΧΝ: ΜΏΘΔΜΏ ΑΒΤ-

ΣΒΡΟ 

(α) Πξνβνιή, κε βηληενπξνβνιέα ζηελ ηάμε, ηνπ δσγξαθηθνχ πίλαθα: Μαξθ 

αγθάι, Ο Πξάζηλνο Βηνιηζηήο, 1923-24. 

(β) Πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ κε ζπδήηεζε: 

(Πξνβνιή ηεο εηθφλαο - Πξψηεο απζφξκεηεο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ) 

Πνην είλαη ην θεληξηθφ ζέκα ηνπ πίλαθα; (Πνχ πεγαίλεη ε πξψηε καηηά ζνπ;) 

Ση ζνπ θάλεη εληχπσζε θαη ζνπ πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ; 

Πνχ βξίζθεηαη ν βηνιηζηήο; Γηαηί αλέβεθε εθεί; Πεξίγξαςέ ηνλ. Βίλαη ραξνχκε-

λνο ή ιππεκέλνο; 
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Πεξίγξαςε ηα ξνχρα ηνπ βηνιηζηή. Ση παξάμελν θαη παξάηαηξν ππάξρεη; 

Γηαηί νη κνξθέο πεηνχλ ή κνηάδνπλ έηνηκεο λα πεηάμνπλ; Ση είλαη απηφ πνπ ηηο 

αιαθξψλεη;  

Πνηα ζρήκαηα θπξηαξρνχλ; 

Σα ρξψκαηα είλαη θπζηθά; 

Φάμε κηα ζθάια, έλα δψν, κηα νκπξέια, έλα πνπιί, κηα κνξθή πνπ ρνξεχεη ζηνλ 

αέξα; 

Πνηα θαληαζηηθά εμσπξαγκαηηθά ζηνηρεία ππάξρνπλ ζηνλ πίλαθα; 

ε πνηα γεγνλφηα πξσηνζηαηνχζαλ νη βηνιηζηέο παιηφηεξα; ήκεξα πνχ κπν-

ξνχκε λα ζπλαληήζνπκε έλα βηνιηζηή;  

Πνηνλ άιιν ηίηιν ζα δίλαηε ζην έξγν; 

Ώλαπαξαζηήζηε κε ην ζψκα ζαο ηηο θηλήζεηο ηνπ βηνιηζηή πνπ παίδεη ραξνχκε-

λνο θαη ζηε ζπλέρεηα βξείηε ηξφπνπο λα δείμεηε ηνλ βηνιηζηή πνπ είλαη ιππεκέ-

λνο.  

(γ) Αεκηνπξγηθή γξαθή (κε αηνκηθφ θχιιν εξγαζίαο, ρσξίο παξεκβάζεηο ή δη-

νξζψζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ): 

Θα ήζειεο λα είζαη ζηε ζέζε ηνπ βηνιηζηή; Γηαηί; 

Ώλ ην βηνιί είρε κηιηά ηη ζα έιεγε; Γξάςε ηελ ηζηνξία ελφο βηνιηνχ (ηη ήηαλ πξηλ 

θαηαζθεπαζηεί, πψο θαηαζθεπάζηεθε, ζε πνηνπο ηφπνπο ηαμίδεςε, ηη είδε, πνη-

νπο γλψξηζε, πνηα ρέξηα ην θξάηεζαλ, γηα πνηνπο έπαημε, ηη έλησζε θάζε ζηηγκή, 

πνην ήηαλ ην ηέινο ηνπ θ.ά.). 

(δ) Πξνεθηάζεηο /Αξαζηεξηφηεηεο κεηά ηελ δεκηνπξγηθή γξαθή:  

Πψο ζα ληχλαηε κνπζηθά ηνλ πίλαθα; Πνηνη ήρνη εθηφο απφ ηνλ ήρν ηνπ βηνιηνχ 

αθνχγνληαη; (δάζθαινο θαη καζεηέο αθνχλε ζηελ ηάμε κνπζηθέο ζπλζέζεηο κε 

ηε ζπκκεηνρή βηνιηψλ ή άιια κνπζηθά θνκκάηηα, πνπ νη ίδηνη έρνπλ επηιέμεη). 

Γσγξαθίζηε έλα παξάμελν πνιχρξσκν ραξνχκελν βηνιί πνπ δσληάλεςε θαη ζηε 

ζπλέρεηα έλα ιππεκέλν βηνιί. 

Οη πίλαθεο ηνπ αγθάι έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ πνίεζε. Γξάςε έλα ζηίρν θαζψο 

βιέπεηο ην έξγν.  

Φαληάζνπ θαη πεξίγξαςε ην γεγνλφο γηα ην νπνίν αλέβεθε ν βηνιηζηήο ζηε ζηέ-

γε γηα λα παίμεη. 

1.2.2. ΑΒΕΓΜΏΣΕΚΔ ΠΏΡΟΤΕΏΔ ΜΏΘΔΜΏΣΧΝ:  

ΜΏΘΔΜΏ ΟΓΑΟΟ. 

(α) Πξνβνιή νιφθιεξεο (δηάξθεηα 38΄) ηεο ηαηλίαο: Σν θφθθηλν κπαιφλη 

(1956), ζθελνζεζία Ώικπέξ Λακνξίο. Οη καζεηέο/ηξηεο εθθξάδνπλ απζφξκεηα 

ηηο εληππψζεηο ηνπο. Ώθνινπζεί ζπδήηεζε: Ση ηνπο άξεζε, ηη δελ ηνπο άξεζε, 
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Πνην ηέινο ζα έδηλαλ αλ ήηαλ ζελαξηνγξάθνη, Ση έλησζαλ ζε δηάθνξεο ζηηγκέο 

ηνπ έξγνπ θαη γηαηί (κε πνηνπο ηξφπνπο ν ζθελνζέηεο ―γέλλεζε‖ απηά ηα ζπλαη-

ζζήκαηα), Πνηα ζθελή ζα ήζειαλ λα μαλαδνχλ θ.ά. Γηαηί ηα άιια  παηδηά έζθα-

ζαλ ην θφθθηλν κπαιφλη; Ση ζα έθαλαλ, αλ ήηαλ κπξνζηά ζην επεηζφδην κε ην 

ζθάζηκν ηνπ κπαινληνχ; 

(β) Αεκηνπξγηθή γξαθή (κε νκαδηθφ θχιιν εξγαζίαο, ρσξίο παξεκβάζεηο ή 

δηνξζψζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ). Οη καζεηέο/ηξηεο εξγάδνληαη νκαδηθά. Κάζε 

νκάδα ζα αιιάμεη ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. Ώλ δελ ζέινπλ λα αιιάμνπλ ηελ ζθελή 

ηνπ ηέινπο, ηφηε επηιέγνπλ λα αιιάμνπλ θάπνηα άιιε ζθελή ηεο ηαηλίαο. «Δίζηε 

δεκηνπξγνί ηεο ηαηλίαο θαη ν παξαγσγφο ζαο δήηεζε λα αιιάμεηε ην ηέινο ηεο η-

ζηνξίαο γηαηί πηζηεχεη φηη ην ηέινο πνπ ππάξρεη δε ζα αξέζεη ζηα παηδηά». 

(γ) Οη ηζηνξίεο/ ζελάξηα δηαβάδνληαη ζηελ ηάμε. 

Δλαιιαθηηθή πξφηαζε πξνζέγγηζεο 

(α) Πξνβνιή ηεο ηαηλίαο απφ ην ρξνληθφ ζεκείν 27.20΄έσο ην ρξνληθφ ζε-

κείν 32.30 .́ 

(β) Αεκηνπξγηθή γξαθή (κε νκαδηθφ θχιιν εξγαζίαο, ρσξίο παξεκβάζεηο ή 

δηνξζψζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ). Οη καζεηέο/ηξηεο εξγάδνληαη νκαδηθά. Κάζε 

νκάδα ζα εκθαλίζεη ζηελ αθήγεζε έλαλ θαηλνχξην ήξσα/πξσηαγσληζηή θαη, 

βέβαηα, ζα μαλαγξάςεη ηκήκαηα ηεο ηζηνξίαο. 

Ξαθληθά εκθαλίδεηαη έλα θαηλνχξην πξφζσπν. Πνηνο είλαη; Πψο είλαη; Βί-

λαη θίινο ή ερζξφο ηνπ παηδηνχ; Φαληάζνπ θαη γξάςε ηελ ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο. 

Ση ζπκβαίλεη ζηε ζπλέρεηα; πλέρηζε θαη νινθιήξσζε ηελ ηζηνξία. Γξάςε ηελ 

πην ελδηαθέξνπζα θαη ζπλαξπαζηηθή ηζηνξία πνπ κπνξείο. 

(γ) Οη ηζηνξίεο/ ζελάξηα δηαβάδνληαη ζηελ ηάμε. 

(δ) Οη καζεηέο/ηξηεο θαληάδνληαη θαη αλαθνηλψζνπλ πξνθνξηθά ζηελ ηάμε 

ην μεθίλεκα ηεο ηαηλίαο.  

(ε) Πξνβνιή νιφθιεξεο ηεο ηαηλίαο θαη ζπδήηεζε γηα ηελ αλάγθε λα κελ 

δηαθφπηεηαη έλα έξγν ηέρλεο: ―Ση ζηεξνχκαζηε φηαλ βιέπνπκε έλα κφλν θνκκά-

ηη ηεο ηαηλίαο;‖ (ηκήκαηα ηεο πινθήο, νινθιεξσκέλνπο ραξαθηήξεο, θνξχθσζε 

θ.ά. ), ή ηα θείκελα ζην αλζνιφγην ηα νπνία είλαη απνζπάζκαηα, νη δηαθεκίζεηο 

ηεο ηειεφξαζεο πνπ δηαθφπηνπλ ηε ξνή κηαο ηαηλίαο θ.ά. 

1.3. Δ ΤΛΛΟΓΔ ΣΧΝ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ 

Χο πξνο ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ε πνιπκεζνδηθή πξνζέγγηζε 

σο ν πιένλ αζθαιήο ηξφπνο πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη ν εξεπλεηήο ηα δεδνκέλα 

ηεο έξεπλαο θαη λα ηα ειέγμεη, επηβεβαηψλνληαο ηελ αιήζεηα ησλ αλαθνξψλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ. πγθεθξηκέλα, απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε ζπιινγή ζηνηρεί-

σλ απφ έλαλ αξηζκφ εξσηψκελσλ θαη πεγψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε ζχγθξηζε 

θαη ηελ αληηπαξαβνιή ησλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ λα δηεμαρζεί κηα φζν γίλεηαη 

πιεξέζηεξε θαη ηζνξξνπεκέλε έξεπλα (ΐell, 2001: 106). Δ ζπιινγή ησλ δεδν-
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κέλσλ, ε θαηαγξαθή θαη ε επεμεξγαζία ηνπο, ε θσδηθνπνίεζε, ν έιεγρνο ησλ 

θαηεγνξηψλ θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ βάζεη ηξηψλ 

ζπλνιηθά παξεκβάζεσλ: (α) Ανκεκέλε ζπλέληεπμε/έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην, 

(β) Βζηηαζκέλε εκηδνκεκέλε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε θαη (γ) Βπίζθε-

ςε/Παξαηήξεζε απφ ηνλ εξεπλεηή ζηνπο ρψξνπο εθαξκνγήο ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο (παξαθνινχζεζε δηδαζθαιηψλ, ζπδήηεζε κε εθπαηδεπηηθνχο θαη 

καζεηέο/ηξηεο). 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο αλαδεηήζεθε ε ζχγθιηζε ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ζπιινγήο ζηνηρείσλ κε ηελ ζπλ-

δπαζηηθή ρξήζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Υξεζηκνπνηήζεθε ε κε-

ζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε, ε πνιχ-κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε «κεηαμχ δηαθνξε-

ηηθψλ κεζφδσλ» (Cohen & Manion, 1994: 328), δειαδή ε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ 

απφ κία κεζφδσλ ζηελ επηδίσμε ηνπ δεδνκέλνπ ζηφρνπ. 

2. ΠΏΡΟΤΕΏΔ ΚΏΕ ΒΡΜΔΝΒΕΏ ΣΧΝ ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΧΝ – ΤΓΔ-

ΣΔΔ 

Σα απνηειέζκαηα ησλ δχν κνξθψλ ζπλέληεπμεο (εξσηεκαηνιφγην θαη ε-

ζηηαζκέλε ζπλέληεπμε) θαζψο θαη ησλ παξαηεξήζεσλ απφ ηνλ εξεπλεηή αλα-

ιχζεθαλ μερσξηζηά θαη απφ θνηλνχ (ζπγθξηηηθή αλάιπζε). Σειηθά, φια ηα ζηνη-

ρεία φισλ ησλ κεζφδσλ αλαιχζεθαλ θαη εξκελεχζεθαλ ππφ ην θσο ησλ ζηφρσλ 

ηεο έξεπλαο.  

2.1.ΤΠΟΚΏΣΔΓΟΡΕΏ ΏΝΏΛΤΔ: Δ ΤΠΟΑΟΥΔ/ΣΏΔ ΣΧΝ 

ΜΏΘΔΣΧΝ/ΣΡΕΧΝ (εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Με πνηνλ ηξφπν ππνδέρνληαλ νη 

καζεηέο/ηξηεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο;). 

Οη καζεηέο/ηξηεο, θαηά δήισζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εκθαλψο ππνδέρνληαλ 

κε ζεηηθφ ηξφπν ηελ αλαθνίλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ (πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίε-

ζή ηνπο, ζην ζηάδην ησλ πξνθαηαβνιηθψλ νξγαλσηψλ). Οη απαληήζεηο ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα, νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ ν-

πνίν νη καζεηέο/ηξηεο ππνδέρνληαλ ηελ αλαθνίλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, κνη-

ξάδνληαη αλάκεζα ζην Βλδηαθέξνλ (75%) θαη ηνλ Βλζνπζηαζκφ (25 %). Αελ 

ππάξρνπλ απαληήζεηο ζηηο θαηεγνξίεο Ώδηαθνξία θαη Άξλεζε. Ο ελζνπζηαζκφο 

ησλ παηδηψλ θπξηαξρεί ζηηο πεξηγξαθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζπλεληεχμεηο: 

πλέληεπμε 2: …Τπνδνρή, πνιχ θαιή, φηαλ ην αλήγγεηια… ήηαλ θάηη θαηλνχξην… 

ελδηαθέξνλ…  

πλέληεπμε 4: Οη πξψηεο ηνπο αληηδξάζεηο ήηαλ ελζνπζηψδεηο: ―Ώ! πάξα πνιχ σ-

ξαία‖, ―Ώ! θπξία ηη σξαία, ηη ζα θάλνπκε;‖, ―Ση είλαη απηφ‖; ηελ αξ-

ρή είραλε πάξα πνιχ κεγάιε πεξηέξγεηα σο πξνο ην ηη είλαη απηφ πνπ 

ζα ζπλαληήζνπλ θαη κεηά κε ην πνπ άξρηδε ε πξνβνιή ηεο ηαηλίαο ή 

ηεο θσηνγξαθίαο ε πεξηέξγεηά ηνπο γηλφηαλ ελζνπζηαζκφο. ηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ ελζνπζηαζκέλα ηα παηδηά ζε ζεκείν πνπ έιεγαλ 

θηφιαο: ―Γηαηί αξγείηε‖ θ.ιπ. Δ πεξηέξγεηα απηή, κεηά έγηλε ελζνπζη-
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αζκφο, επηκέλσ φηη ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ. Πηζαλφλ ζηελ 

αξρή ππήξραλ θάπνηα παηδηά, ηα παηδηά πνπ είλαη ζπλήζσο ζησπειά 

ζηελ ηάμε, αιιά ζηε δεχηεξε πξνβνιή ήηαλ φια ηα παηδηά, ν ελζνπ-

ζηαζκφο ήηαλ γεληθεπκέλνο. Μφιηο έκπαηλα κέζα ζηε ηάμε, ινηπφλ, κε 

ξσηνχζαλ ηη ζα θάλνπκε ζήκεξα, πνχ ζα πάκε, γηαηί, ηη έρνπκε λα 

δνχκε, ηη έρνπκε λα θάλνπκε, φρη δελ ζέινπκε λα θάλνπκε κάζεκα, 

ζέινπκε λα καο θάλεηε θάηη δηαθνξεηηθφ, ζα έρεη ζπλέρεηα απηφ πνπ 

ζα θάλνπκε; Ση είλαη; Καη κάιηζηα νξηζκέλα εμέθξαδαλ θαη πξνηηκή-

ζεηο ―λα πάκε λα δνχκε απηφ;‖, ―λα πάκε λα θάλνπκε εθείλν;‖ 

πλέληεπμε 6: ην πξψην κάζεκα ζηελ εηζαγσγή ζηελ αθήγεζε ήηαλ ςηιναδηάθν-

ξνη ―γηα λα δνχκε ηη ζα γίλεη ‖.  ην δεχηεξν κάζεκα πνπ θάλακε φ-

κσο ηνλ πίλαθα... Ο πξψηνο πίλαθαο ήηαλ Δ έλαζηξε λχρηα ηνπ Van 

Gogh… ηνπο άξεζε… μέξαλε φηη θάζε Σεηάξηε ήηαλ θάηη πέξα απ ηα 

καζήκαηα, ραιάξσλαλ, δελ ζα έκπαηλε βαζκνινγία, ειεχζεξνη… ην 

δεηνχζαλ θηφιαο. Βξρφηαλ δειαδή Σξίηε θαη κε ξσηνχζαλ ―αχξην ζα 

γξάςνπκε ή ζα δηαβάζνπκε; ‖ Ώπφ φινπο, ζρεδφλ φινη… 

2.2.ΤΠΟΚΏΣΔΓΟΡΕΏ ΏΝΏΛΤΔ: Δ ΤΜΜΒΣΟΥΔ ΣΧΝ ΜΏΘΔ-

ΣΧΝ/ΣΡΕΧΝ ΣΕ ΑΡΏΒΕ (εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Υαξαθηεξίζηε ηελ ζπκ-

κεηνρή θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο;). 

Ο βαζκφο ζπκκεηνρήο θαη πξνζπάζεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηηο δξαζηε-

ξηφηεηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κέηξηα έσο ζρεδφλ ελζνπζηψδε ζηα εξσηεκαηνιφ-

γηα, δειαδή ζηηο δχν ζεηηθφηεξεο βαζκίδεο, απνθεχγνληαο παληειψο ηηο θαηε-

γνξίεο Εζρλή θαη Ώδηάθνξε. Χζηφζν ζηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηηο επηηφπηεο παξα-

ηεξήζεηο ηνπ εξεπλεηή ε εηθφλα εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν ζεηηθή. Οη εθπαηδεπ-

ηηθνί πεξηγξάθνπλ, ελίνηε γιαθπξφηαηα θαη κε αίζζεζε ρηνχκνξ, ηηο απνιαπ-

ζηηθέο αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο απέλαληη ζηα νπηηθναθνπζηηθά ε-

ξεζίζκαηα θαη ζεκεηψλνπλ ηφζν ηνλ κεγάιν αξηζκφ δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ πνπ 

αθνχγνληαη ζηελ ηάμε (επρέξεηα θαη επιπγηζία) φζν θαη ηελ παξαγσγή πξσηφ-

ηππσλ ηδεψλ (ideational fluency) θαη ηελ πξνζαξκνζηηθή επιπγηζία (adaptive 

flexibility) κε ηελ εμεχξεζε απίζαλσλ ιχζεσλ. Καη νη παξαηεξήζεηο ηνπ εξεπ-

λεηή κε επηηφπηεο επηζθέςεηο θαη ζπδεηήζεηο κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο επηβεβαηψ-

λνπλ ηηο πεξηγξαθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ηα παηδηά αλππφκνλα αλακέλνπλ ηελ 

επίζθεςε ηνπ εξεπλεηή, κε κεγάιε ραξά επηδεηθλχνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο -

θείκελα, θαηαζθεπέο, ρεηξνπνίεηα θπιιάδηα θ.ά.- κηιψληαο φια ηα παηδηά αζηα-

κάηεηα, παλεγπξίδνπλ κε ηελ πξννπηηθή κηαο ελδερφκελεο λέαο επίζθεςεο ηνπ 

εξεπλεηή, πξνζπαζνχλ λα εθκαηεχζνπλ ηελ ππφζρεζε ζπλέρηζεο ησλ δξαζηεξη-

νηήησλ θ.ά.). Δ εληχπσζε ηελ νπνία απνθνκίδεη ν επηζθέπηεο είλαη ε εηθφλα ηεο 

ηάμεο/λεζίδαο δεκηνπξγηθφηεηαο κε ραξνχκελα παηδηά ηα νπνία απνιακβάλνπλ 

απηά πνπ πξάηηνπλ. 

πλέληεπμε 1: Ώληηκεηψπηζαλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξάζεηο κε ζνβαξφ θαη ζε-

ηηθφ ηξφπν... ην θείκελν είλαη πνηνηηθφ δήηεκα… Σν μεθίλεκα ήηαλ 
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θαιφ, ην εξέζηζκα θαιφ… ελζνπζηάδνληαλ… ήηαλ θάηη θαηλνχξην, ην 

είδαλ κε ελδηαθέξνλ… μέθπγαλ απφ ηα ηεηξηκκέλα. Κάπνηεο εξγαζίεο 

έγηλαλ νκαδηθά. Ώθνχγακε θαη κνπζηθή ζηελ ηάμε, π.ρ. ζηνλ βηνιηζηή 

ηνπ αγθάι αθνχζακε βηνιηά… ηνπο άξεζε… ―πφηε ζα αθνχζνπκε 

κνπζηθή;‖ Σνπο άξεζαλ νη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο θαη επέκελαλ λα 

ηηο δνπλ νιφθιεξεο, π.ρ. Σν ρακίλη ηνπ Σζάξιη Σζάπιηλ. 

πλέληεπμε 4: Δ ζπκκεηνρή ηνπο, θαη απηφ είλαη θαηαπιεθηηθφ, ε ζπκκεηνρή ηνπο 

ήηαλε θαζνιηθή. Αε ζηακαηνχζαλ απφ ηελ ψξα πνπ μεθηλνχζε ε πξν-

βνιή. Σελ ψξα πνπ παξαηεξνχζαλ πίλαθεο, ηελ ψξα πνπ έβιεπαλ 

ηαηλίεο έθαλαλ ζρφιηα, έθαλαλ ζρφιηα ζην δηπιαλφ ηνπο, γηα απηφ πνπ 

έβιεπαλ. Σα ζρφιηα ηνπο αθνξνχζαλ ηελ εηθφλα πνπ έβιεπαλ, ηνλ ή-

ρν, ηα ζρήκαηα θαη κάιηζηα θάπνηεο θνξέο, φηαλ απηφ πνπ έβιεπαλ 

ηνπο εμέπιεηηε ην ραξαθηήξηδαλ θαη πξνζπαζνχζαλ λα δνπλ θαη πίζσ 

απφ ηελ ηζηνξία ηελ ψξα πνπ ην έβιεπαλ ή θαζψο έβιεπαλ ηνλ πίλαθα 

πέξα απφ ηελ απιή παξαηήξεζε έθαλαλ ζρφιηα πνπ αθνξνχζαλ εξ-

κελείεο. Πξνηνχ θαλ λα θηάζνπκε ζην επίπεδν ηεο ζπδήηεζεο. Ο απ-

ζνξκεηηζκφο ηνπο ήηαλ πάξα πνιχ κεγάινο θαη ηα ζρφιηα απεπζχλν-

ληαλ θαη δίπια ζην ζπκκαζεηή ηνπο ―θνίηα απηφ‖ θ.ιπ., αιιά θαη κε 

εξσηήζεηο ―πψο κπνξεί λα γίλεηαη απηφ‖. Έθαλαλ αθφκα θαη ζπγθξί-

ζεηο ηελ ψξα πνπ έβιεπαλ ην εξέζηζκα. Ήηαλ πάξα πνιχ ελεξγνί ζεα-

ηέο. Έθαλαλ ζρφιηα αθφκα θαη ζην ηη ζα έθαλαλ απηνί αλ ζα είραλ 

ζθεθηεί ηνλ πίλαθα ή αλ ζα είραλ πάξεη κέξνο ζηελ ηαηλία, αλ ζα ήηαλ 

θάπνηνο ραξαθηήξαο. ρνιίαζαλ θαη ην πφζν ηειηθά ην επάγγεικα 

ραξαθηεξίδεη ηνλ άλζξσπν θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή. ηαλ ζπδε-

ηνχζακε ην νπηηθφ εξέζηζκα κπφξεζαλ, θάηη πνιχ ζεκαληηθφ γηα κέ-

λα, εμέθξαζαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο φπσο είπα θαη πξηλ κπήθαλ απφ 

ηα πξψηα ιεπηά ζηελ εηθφλα θαη κπφξεζαλ λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαη-

ζζήκαηά ηνπο θάλνληαο αθφκα θαη ζπγθξίζεηο ησλ πηλάθσλ κεηαμχ 

ηνπο, ησλ ρξσκάησλ, κπφξεζαλ λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο απφ κηα ηαηλία 

ζε άιιε, κπφξεζαλ αθφκε λα θαληαζηνχλ θαη ην παξειζφλ ησλ εξψ-

σλ. Κάηη πνπ ηνπο άξεζε πάξα πνιχ είλαη φηη απηφ πνπ έβιεπαλ δελ 

είρε δηαιφγνπο δελ είρε θείκελν, ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ δειαδή 

γνεηεχηεθε απφ ηελ εηθφλα θη έηζη κπφξεζαλ θ έβγαιαλ πάξα πνιιά 

πξάγκαηα, γεληθά ζαλ εξέζηζκα ε εηθφλα ηνπο έβγαιε πάξα πνιιά 

πξάγκαηα, θαη νη ηαηλίεο πνπ δελ είραλε δεη θαη δελ είραλ δηαιφγνπο, 

κφλν κνπζηθή φπσο ην Κφθθηλν Μπαιφλη… Κπξίσο εθεί ηνπο κάγε-

ςε… ηνπο έθαλε λα ζθεθηνχλε πνιχ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα απφ φηαλ 

είδαλ ηε Μαίξε Πφπηλο φπνπ έβιεπαλ ηνπο δηαιφγνπο. …εηδηθά γηα 

ηελ ηαηλία ηελ Μαίξε Πφπηλο ελψ είλαη κηα πνιχ παιηά ηαηλία θαη 

κηνχδηθαι, πνπ είλαη είδνο πνπ δχζθνια αξέζεη ηα παηδηά, ην αγάπε-

ζαλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζέγγηζεο ηνπο έδηλα εξεζίζκαηα. Έλα 

εξέζηζκα αξρηθφ ήηαλ πνηεο είλαη νη ζθέςεηο ζαο, ηη ζαο έξρεηαη ζην 

κπαιφ βιέπνληαο ηελ εηθφλα ή ηη ζπλαίζζεκα ζαο έξρεηαη βιέπνληαο 
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ηελ εηθφλα. Οη απαληήζεηο ηνπο ήηαλ πξσηφηππεο, ήηαλ πνηθίιεο, ήηαλ 

επθάληαζηεο  θαη κπφξεζαλ θαη κπήθαλ ζηε ζέζε ηνπ αηφκνπ ζηε 

θσηνγξαθία θαη έδσζαλ δηάθνξεο απαληήζεηο. Κάπνηνη είπαλ φηη είρε 

εξσηηθή απνγνήηεπζε, θάπνηνη φηη έραζε θάηη πνιχηηκν θαη πξνζπα-

ζεί λα ην βξεη, φηη βαξέζεθε ηε δσή ίζσο, χπαξμε ή αλππαξμία ζεβα-

ζκνχ, ραξαθηήξηζαλ ηελ εηθφλα κε ζπλαηζζήκαηα ιχπε, απνγνήηεπ-

ζε, κπφξεζαλ δειαδή θαη είδαλ φιν ην ζέκα ζαλ έλα θνηλσληθφ ζέκα. 

πλέληεπμε 4: Τπήξραλ θνξέο πνπ έβγαηλαλ ζηα δηαιιείκαηα θαη ζπδεηνχζαλ κε-

ηαμχ ηνπο, ην παξαηεξνχζα… πδεηνχζαλ κεηαμχ ηνπο πφζν δηαθν-

ξεηηθά ζα κπνξνχζε λα είρε θεξζεί ν ήξσαο, ―γηαηί δελ έγηλε απηφ‖, 

―αλ ήκνπλ εγψ ζα επελέβαηλα θαη κε έλα καγηθφ ηξφπν ζα έθαλα απ-

ηφ‖. πδεηνχζαλ δειαδή ζηελ ψξα ησλ δηαιιεηκάησλ απηφ πνπ είδαλ. 

Καη γηα ηνπο πίλαθεο θαη γηα ηελ ηαηλία. 

πλέληεπμε 6: Βπηδεηνχζαλ ελζνπζησδψο ηηο δξαζηεξηφηεηεο… ηνπο άξεδε… Δ 

ζπκκεηνρή ζηελ ζπδήηεζε ήηαλ πνιχ θαιή θαη κε ξσηνχζαλ δηάθνξα 

θαη είραλ θαη απνξίεο θαη ε θαληαζία ηνπο πήγαηλε θαιά. Καη είρε 

δηάξθεηα ε ζπκκεηνρή, κέρξη ην ηέινο. …αθνχ φηαλ ηέιεησζε δηακαξ-

ηπξήζεθαλ… ―Β, λαη ηέιεησζε, ηνπ ρξφλνπ ζα θάλνπκε άιιν έλαλ 

θχθιν‖ ηνπο έιεγα. Σνπο ηφληζα ζηελ αξρή λνκίδσ φηη δελ ζα έρεη 

βαζκνινγία λα ην μέξνπλ θαη επέδξαζε πνιχ ζεηηθά γηαηί ηψξα πνπ 

θάλνπκε ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα έρνπλ επίζεο ζεηηθή ζηάζε. Καιφ 

είλαη απηφ γηαηί καζαίλνπλ αβίαζηα. Αειαδή ηηο πην πνιιέο εξγαζίεο 

πνπ ηνπο βάδσ, ηνπο βάδσ θαη θακηά εξγαζία ζην ζπίηη ηψξα, ηηο θά-

λνπλ ρσξίο λα ηνπο πηέζσ ηδηαίηεξα… δειαδή βειηηψζεθαλ θαη σο 

καζεηέο. 

Βκθαλίδνληαη πεξηγξαθέο γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε εθαξκνγή 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ βειηηψλεη ην ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο, θπξίσο σο πξνο 

ηελ ελζάξξπλζε ησλ παηδηψλ ηα νπνία δελ δηαηχπσλαλ πξηλ ηελ γλψκε ηνπο θαη 

σο πξνο ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθήο άπνςεο: 

πλέληεπμε 5: Παηδηά πνπ πνηέ δελ είραλ κηιήζεη είπαλ ηελ άπνςε ηνπο, ηηο ζθέ-

ςεηο ηνπο, πψο θαληάδνληαη ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο… ΐέβαηα απφ 

ηελ πξψηε ζηηγκή ηνπο δηαβεβαίσζα πσο φ,ηη θη αλ γξάςνπλ, φ,ηη θη 

αλ πνπλ ζα ην απνδερζνχκε θαη είλαη ζσζηφ φ,ηη θη αλ είλαη απηφ. Αελ 

θξίλνπκε θαλέλαλ κα θαλέλαλ γη απηφ πνπ ζα πεη, εκείο ην δερφκαζηε. 

Ώπηφ ηνπο απειεπζέξσζε θαη κίιεζαλ πάξα πνιχ φια ηα παηδηά ζρε-

δφλ. Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ην ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο 

ηάμεο ήηαλ βαξχ. Βθηφο απφ δχν ηξία παηδηά πνπ είραλ ζάξξνο θαη εί-

ραλ εδξαηψζεη ηε ζέζε ηνπο, φια ππφινηπα παηδηά δίζηαδαλ λα πνπλ 

ηε άπνςή ηνπο γηαηί θνβφληαλ κε ηνπο θξίλνπλ αιιά θαη νη άιινη 

ηνπο έθξηλαλ. Ώπφςεηο, δηαθσλίεο, εληάζεηο ππήξραλ πνιιέο: ―Ση είλαη 

απηφ πνπ ιεο‖ ελψ κεηά, φρη κφλν ηα ίδηα δελ είραλ ην θφβν λα εθ-
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θξαζηνχλ, αιιά θαη ηα άιια άθνπγαλ θαη απνδέρνληαλ. Ώπηφ πνπ ζπ-

λέβαιε ζηελ αιιαγή είλαη φηη θάζε θνξά αλαδεηνχζακε ην δηαθνξεηη-

θφ. Αειαδή είρακε κηα ηζηνξία, ππήξρε κηα αξρή, κηα κέζε, έλα ηέινο 

θαη ηνπο έιεγα: ―Γξάςε θάηη δηαθνξεηηθφ… δερφκαζηε απηφ πνπ 

γξάθεη ν ζπγγξαθέαο ή απηφ πνπ δείρλεη ν δσγξάθνο ζηνλ πίλαθά ηνπ 

ή ν ζθελνζέηεο ζην έξγν ηνπ. Βζείο γξάςηε ην δηαθνξεηηθφ‖. Σν δε-

ρφκαζηε εθείλν, δερφκαζηε φκσο θαη θάηη άιιν. Οπφηε θαη ην ―θάηη 

άιιν‖ είηε ην δηθφ ζνπ είηε ηνπ ζπκκαζεηή ζνπ ην απνδερφκαζηε. 

Ώπηφ θαη κφλν απειεπζέξσζε ηα παηδηά. Αειαδή ην δηδαθηηθφ πιηθφ 

θαη ε δξάζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ρσξίο λα ην ζέινπκε σο δηαδηθαζίεο 

απνδνρήο ηνπ δηαθνξεηηθνχ… φηη απνδερφκαζηε ην δηαθνξεηηθφ, ηε 

δηθή ζνπ άπνςε, ηε δηθή κνπ άπνςε, ηνπ αιινπλνχ ηελ άπνςε. Ώπηφ 

ην ζεηηθφ θιίκα άθελε θάπνηα ίρλε θαη ην επφκελν δίσξν, φηαλ δελ 

θάλακε δεκηνπξγηθή γξαθή. Βμνκάιπλε ιίγν ζρέζεηο. Βληάμεη, δελ 

σξαηνπνηνχκε θαηαζηάζεηο, αιιά άθελε θάπνηα ίρλε. 

πλέληεπμε 6: Μεξηθά παηδηά θξαηνχζαλ θαη ζεκεηψζεηο. Ώπηφ κνπ έθαλε εληχπσ-

ζε…  απηά πνπ ζπδεηνχζακε ηα θξαηνχζαλ ζεκεηψζεηο γηαηί μέξαλε 

φηη κεηά ζα γξάςνπκε… δηθηά ηνπο πξσηνβνπιία… Αελ βαξηφληνπ-

ζαλ… Κάζνληαλ θαη ζηα δηαιεηκκαηα κέζα γηα λα γξάςνπλ γηαηί 

πεξλνχζε ην δίσξν θαη ρηππνχζε θνπδνχλη: ―Να θαζίζσ κέζα;‖ Κα-

ζφκνπλ θη εγψ, γξάθαλε, βέβαηα πήγαηλε ηξίσξν… 

Αηαηππψλεηαη ε άπνςε φηη ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ δεκηνπξγηθή γξαθή θαη 

ην ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θιίκα είλαη ακθίδξνκε: 

πλέληεπμε 4: Σν έλα ηκήκα δελ ιεηηνπξγεί ζαλ ηκήκα. Έρνπλ πξνβιήκαηα θαη κε-

ηαμχ ηνπο, ηα νπνία θαίλνληαη θαη ζην δηάιιεηκα θαη πξνθαλψο θαη 

ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο. Έλα ηκήκα ην νπνίν αθφκα θαη κε ηε δηάηα-

με ησλ ζξαλίσλ ηνπο, φπσο είλαη κέζα ζηελ ηάμε δελ ππάξρεη επηθνη-

λσλία. …θάπνηα παηδηά εηξσλεχνληαη ηηο απαληήζεηο ησλ άιισλ, π-

πήξμαλ αθφκε θαη πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ ήξζαλ θαη κνπ είπαλ: 

―Αελ αληέρνπκε άιιν ζηελ ηάμε απηή, θάληε θάηη‖. Ώπηά εμαθαλί-

ζηεθαλ, ήηαλ φινη ην ίδην, ζπκκεηείραλ ην ίδην, δεηνχζε ν έλαο ηε 

γλψκε ηνπ άιινπ: ―Ώ! ηη είπεο, πάξα πνιχ σξαίν απηφ‖ ζαλ ζρφιην… 

ίγνπξα ήηαλ ηα εξεζίζκαηα… Ώηζζάλζεθαλ ην ίδην ζεκαληηθνί, αη-

ζζάλζεθαλ ην ίδην ζπνπδαίνη σο πξνο ην ςπρνινγηθφ θιίκα, ην φηη 

έπξεπε λα ιεηηνπξγήζνπλ κεηά απφ φια απηά ηα εξεζίζκαηα, αηζζάλ-

ζεθαλ φηη ε γλψκε ηνπο κεηξάεη θη φηη απηφ είλαη πνπ έρεη ζεκαζία, νη 

ηδέεο πνπ έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο θαη πψο νη ίδηνη αληηιακβάλνληαη ηα 

πξάγκαηα, ρσξίο λα ππάξρεη ζσζηφ ή ιάζνο, λα ππάξρεη θάπνηνο θξη-

ηήο θαη απφ θεη θαη πέξα φηη ήηαλ ειεχζεξα λα ζπλερίζνπλ κε ην κπα-

ιφ ηνπο, κε ηε θαληαζία ηνπο απηφ πνπ είραλε ζθεθηεί. Σν δεκηνπξγη-

θφ θιίκα πξέπεη λα ππάξρεη γηα λα εθθξαζηεί ε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

παηδηψλ, ε θαληαζία, είλαη πξναπαηηνχκελν δειαδή ην δεκηνπξγηθφ 
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θιίκα θαη θπζηθά θαη νη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ κηα ηάμε ζε έλα ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θιίκα, κπνξνχλ λα κε-

ηακνξθψζνπλ κηα ηάμε, ελλνψ δειαδή φηη κπνξνχκε λα θάλνπκε δε-

κηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα επηδηψμνπκε ηελ εθδήισζε ηεο θα-

ληαζίαο θαη ζε ηάμεηο πνπ δελ έρνπλ θαιφ θιίκα, κε δηπιφ απνηέιε-

ζκα. 

Αηαηππψλνληαη, επίζεο, απφςεηο ζηηο νπνίεο ην εξέζηζκα (ην είδνο ηνπ εη-

θνλνγξαθηθνχ πιηθνχ) εκθαλίδεηαη λα επεξεάδεη ηελ ζπκκεηνρή θαη ην ελδηα-

θέξνλ ησλ παηδηψλ: 

πλέληεπμε 1: ,ηη είρε εηθφλα, είηε ζηαζεξή είηε θηλνχκελε ηνπο ελζνπζίαδε. Οη 

εηθφλεο θαη ηα θείκελα ησλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ, φρη ηφζν. ηνπο πί-

λαθεο δσγξαθηθήο, επεηδή, ίζσο, δελ είραλ αλάινγεο εκπεηξίεο, ε αη-

ζζεηηθή εληχπσζε ήηαλ πνιχ έληνλε θαη κάιηζηα φηαλ ηνπο αλαιχακε 

είραλ πνιιέο ηδέεο… ηνπο ελδηέθεξαλ… έβγαιαλ πνιιά ζπλαηζζήκα-

ηα… 

πλέληεπμε 2: Οη πίλαθεο δσγξαθηθήο ηνπο άξεζαλ, είραλ ηηο θαιχηεξεο  ηδέεο, θα-

ληαζία… δεκηνπξγηθφηεηα… ηα πξψηα ηξία καζήκαηα ππήξρε ελ-

ζνπζηαζκφο κε ηα έξγα δσγξαθηθήο… κεηά πηψζε (εηθνλνγξαθήζεηο 

ινγνηερληθψλ έξγσλ). 

 

2.3.ΤΠΟΚΏΣΔΓΟΡΕΏ ΏΝΏΛΤΔ: Δ ΏΛΛΏΓΔ ΣΏΔ ΣΧΝ 

ΜΏΘΔΣΧΝ/ΣΡΕΧΝ ΏΠΒΝΏΝΣΕ ΣΟ ΓΡΏΠΣΟ ΛΟΓΟ (εξεπλεηηθφ εξψ-

ηεκα: Βλίνηε νη καζεηέο/ηξηεο δπζαλαζρεηνχλ φηαλ θαινχληαη λα γξάςνπλ. ε 

πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη νη καζεηέο/ηξηέο ζαο, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, άιιαμαλ ζηάζε απέλαληη ζην γξαπηφ ιφγν ζε ζεηηθφηεξε θα-

ηεχζπλζε;). 

ην δεηνχκελν ηεο αιιαγήο ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απέλαληη ζην 

γξαπηφ ιφγν ζε ζεηηθφηεξε θαηεχζπλζε ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα εκθαλίδεηαη λα απαληά ζεηηθά κε ην αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 82% 

(Πνιχ 19% θαη Ώξθεηά 63%). Μηθξφ κφλν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαπηζηψ-

λεη κηθξή έσο κεδακηλή αιιαγή ζηάζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (Λίγν 12% θαη Πν-

ιχ Λίγν 6%). 

πλέληεπμε 5: ήκεξα πνπ ηνπο έβαια λα κνπ γξάςνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο θαη λα 

θξηηηθάξνπλ ην πξφγξακκα κνπ είπαλ φηη ηνπ ρξφλνπ ζα ήζειαλ λα 

αζρνιεζνχλ πάιη θη φηη δε ζέινπλ λα γξάθνπλ κε ηνλ παιηφ ηξφπν, δε 

ζέινπλ λα μαλαγπξίζνπκε εθεί. Αελ ην βιέπνπλ θαηαξρήλ σο κάζεκα. 

Ννκίδσ φηη φηαλ βάδεηο κέζα ζε πιαίζηα ην παηδί ην θνπξάδεηο. Σν 

παηδί είρε ελαιιαγέο, είρε ηνπο πίλαθεο, είρε έλα βηβιίν, είρε κηα ηαη-

λία... Ώπηφ ηνπ θέληξηδε ηελ θαληαζία ηνπ, δεκηνπξγνχζε ελδηαθέ-

ξνλ… Αελ ήηαλ κάζεκα… Σα παηδηά ήηαλ ραξνχκελα φηαλ έγξα-
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θαλ… Ο η. έρεη ηνλ θαθφ ιφγν ζην ζηφκα… θαθή νξγάλσζε θεηκέ-

λνπ… νχηε ηα γξάκκαηά ηνπ δελ βγάδεηο… Ο η. έγξαθε, έγξαθε θαη 

δεηνχζε θη άιιε θφιια ραξηί… θη άιιε θφιια. …Θπκάκαη ζην 

―Κφθθηλν κπαιφλη‖… φηαλ μεθίλεζα λα βάισ ηελ ηαηλία, ελψ γλψξη-

δαλ φηη ζα θάλνπκε δεκηνπξγηθή γξαθή, δχν παηδηά, ηα νπνία είλαη 

κέηξηα ζε απφδνζε ζηα καζήκαηα, ην πξψην πξάγκα πνπ είπαλ ήηαλ 

―Χρ! θπξία ηψξα ζα δνχκε ηαηλία;‖ Σνπο άθεζα λα θαζίζνπλ εθεί πνπ 

ζέιαλε, δελ ηνπο πίεζα. ηα πξψηα ιεπηά ζηγά ζηγά ήξζαλ ζην ραιί 

θαη έιεγαλ πφηε ζα ζηακαηήζεη γηα λα πάκε λα γξάςνπκε. Ώθηέξσζαλ 

φιν ηνπο ην δηάιιεηκα ρσξίο λα ζέινπλ ηα ίδηα λα βγνπλ θαη αθηεξψ-

ζακε θαη ηελ επφκελε ψξα. Σα ίδηα ην δήηεζαλ. Ννκίδσ φηη απηφ θαη 

κφλν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ.  

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο αιιαγήο ζηάζεο ησλ παηδηψλ είλαη φηη ηψξα επηζπ-

κνχλ φια ηα παηδηά ηεο ηάμεο λα αλαθνηλψζνπλ ηα γξαπηά ηνπο. ε πνιιέο πε-

ξηπηψζεηο ηα θείκελα ησλ παηδηψλ ζα εθδνζνχλ ζε ρεηξνπνίεην θπιιάδην: 

πλέληεπμε 6: Μνπ δεηνχζαλ φινη λα ηα δηαβάζνπλ. Ήζειαλ αθξναηήξην φινη! Ώπ-

ηφ ήηαλ κεγάιε ραξά ηειηθά. Ήζειαλ φινη αθξναηήξην. ―Βληάμεη, ηα 

γξάςακε, ηα δηαβάδακε εδψ κέζα ζηελ ηάμε, δελ ζα ηα παξνπζηάζνπ-

κε πνπζελά;‖ Ώπηή ηελ επηζπκία δελ ηελ είραλ θαη γηα ηα άιια πνπ 

έγξαθαλ. Ώπελαληίαο ηα άιια… πνιιέο θνξέο έιεγα: ―δηάβαζε κνπ 

απηά πνπ έγξαςεο‖. – ―δελ ζέισ‖ ελψ εδψ πέξα ζέιαλε λα αθνπζηνχλ 

απφ ηνπο άιινπο.  

2.4.ΤΠΟΚΏΣΔΓΟΡΕΏ ΏΝΏΛΤΔ: Δ ΤΜΜΒΣΟΥΔ ΣΧΝ ΜΏ-

ΘΔΣΧΝ/ΣΡΕΧΝ Ώ ΜΒ ΥΏΜΔΛΒ ΤΓΓΡΏΦΕΚΒ ΑΒΞΕΟΣΔΣΒ 

(εξεπλεηηθφ εξψηεκα: ρνιηάζηε ηελ ζηάζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζαο κε ρακειέο 

ζπγγξαθηθέο δεμηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ (ζπκκεην-

ρή, ζπγγξαθηθή απηνπεπνίζεζε, παξαγσγή ηδεψλ θ.ά). 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ρακειέο ζπγ-

γξαθηθέο δεμηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ, ζχκθσλα κε 

ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, είλαη: (α) Βκθαλήο εθδήισζε ελδηαθέξνληνο. 

(β) Βλεξγή θαη ελζνπζηψδεο ζπκκεηνρή ζηηο ζπδεηήζεηο (πξνζεγγίζεηο ησλ έξ-

γσλ ηέρλεο θαη ζην ζηάδην ηεο πξνθνξηθήο παξαγσγήο ηδεψλ), αιιά θαη ζηηο 

νκαδηθέο εξγαζίεο. (γ) Βθδήισζε απνθιίλνπζαο ζηάζεο (θαληαζία). (δ) Παξα-

γσγή πνιιψλ θαη πξσηφηππσλ ηδεψλ. (ε) Ώδπλακία ζηελ νξγάλσζε, κεηαθνξά 

θαη απνηχπσζε ησλ πξνθνξηθψλ ηδεψλ ηνπο ζε γξαπηφ ιφγν. Δ αδπλακία απηή, 

άιινηε νδεγνχζε ζε ρακειή ζπγγξαθηθή απηνπεπνίζεζε θη άιινηε νδεγνχζε ζε 

κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα (κε ηελ εκςχρσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ παξαρψ-

ξεζε ρξφλνπ). 

Καηαγξάθνληαη πεξηπηψζεηο ζηαδηαθήο βειηίσζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο έθηαζεο ηνπ θεηκέλνπ, ζην πιήζνο 

θαη ηελ πξσηνηππία ησλ ηδεψλ. 
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Βξσηεκαηνιφγην 14: Δ ζπκκεηνρή ηνπο ήηαλ ελζνπζηψδεο ζην ζηάδην ηεο παξαγσ-

γήο ηδεψλ, ζρνιίαζαλ κε ιεπηνκέξεηα ηνπο ραξαθηήξεο ησλ ηαηληψλ, 

ηε κνπζηθή, ην ζθεληθφ, δηαηχπσζαλ θξίζεηο θαη ζρφιηα γηα ηηο πξά-

μεηο ηνπο, δηαζθέδαζαλ, ηαπηίζηεθαλ θάπνηεο ζηηγκέο θαη θαληάζηε-

θαλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηε ζέζε ησλ ραξαθηήξσλ, ζπκκεηείραλ αθφκε 

θαη καζεηέο κε πξνβιήκαηα πνπ παξαθνινπζνχλ ην ηκήκα έληαμεο. 

Εδηαίηεξα ζηε δξαζηεξηφηεηα κε ηε θσηνγξαθία, ε θαληαζία ηνπο έ-

δσζε πξσηφηππεο εξκελείεο. 

πλέληεπμε 6: Δ πξνβνιή ησλ δσγξαθηθψλ πηλάθσλ, ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ ηζην-

ξηψλ θαη ησλ ηαηληψλ, ηνπο άξεζε πάξα πνιχ. Με ελδηαθέξνλ ζπκκε-

ηείραλ ζ‘ φιεο ηηο πξνθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εμέθξαδαλ ηδέεο, 

ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ έδεηρλαλ φηη κε πνιιή πξνζνρή έβιε-

παλ θαη άθνπγαλ φ,ηη ηνπο πξνβάιινληαλ αιιά θαη φηη ε δεκηνπξγηθή 

ηνπο θαληαζία είρε ελεξγνπνηεζεί. Πνιχ κεγάιε δπζθνιία έβξηζθαλ 

ζηελ γξαπηή έθθξαζε, πξάγκα πνπ ηνπο ζηελνρψξεζε θαη ηνπο πξν-

βιεκάηηζε ίζσο πην πνιχ απφ θάζε άιιε θνξά θαη θάλεθε κέζα ζηελ 

ηάμε έληνλε ε επηζπκία ηνπο θαη ε πξνζπάζεηά ηνπο. ΐέβαηα, ηα γξα-

πηά ηνπο θείκελα είλαη ελδεηθηηθά ησλ κέρξη ηφηε δπλαηνηήησλ ηνπο 

(ρακειφ επηπέδνπ θπξίσο σο πξνο ην πψο ηεο γξαθήο: νξζνγξαθία, 

ζχληαμε, ιεμηιφγην, επαλαγλσζία). 

Βξσηεκαηνιφγην 7: ην μεθίλεκα έγξαθαλ πνιχ απιά (ζε πεξηερφκελν) θαη κηθξά 

(ζε έθηαζε) θείκελα. ηε ζπλέρεηα έγξαθαλ πην ειεχζεξα. Έδεημαλ 

ελδηαθέξνλ θαη έγξαθαλ κε θαληαζία. Γσεξή ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπο 

θαη ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο. 

Βξσηεκαηνιφγην 8: Βθδήισζαλ ελδηαθέξνλ θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ 

δξάζεσλ. Δ ζπκκεηνρή ηνπο ηφζν ζηηο πξνθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

φζν θαη ζηνλ γξαπηφ ιφγν ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. Σα γξαπηά ηνπο βει-

ηηψλνληαλ απφ κάζεκα ζε κάζεκα θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δηαθξί-

λνληαλ απφ πξσηνηππία. 

Βξσηεκαηνιφγην 9: …ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο έδεημαλ ελζνπζηαζκφ, αιιά 

ζηε ζπλέρεηα ππήξμε ζηαζηκφηεηα. Ώλαξσηηέκαη, αλ ε αλάγλσζε ησλ 

θεηκέλσλ ηνπο ζηελ ηάμε, έζησ θαη αλψλπκα, απμάλεη ή κεηψλεη ηελ 

ζπγγξαθηθή ηνπο απηνπεπνίζεζε. Οη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο έδεημαλ 

λα θνπξάδνληαη πην γξήγνξα απφ ηνπο ππφινηπνπο γηαηί ππάξρεη αδπ-

λακία λα εθθξάζνπλ γξαπηά απηφ πνπ ζθέθηνληαη. Ώπηφ θαίλεηαη με-

θάζαξα απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξνθνξηθή επεμεξγαζία ηνπ 

ζέκαηνο, πξηλ ην γξάςηκν, φπνπ εθεί δελ πζηεξνχλ. Γεληθή δηαπίζησ-

ζε ζηελ ηάμε κνπ είλαη φηη δελ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

ζηελ παξαγσγή ηδεψλ ζηε θάζε ηεο ζπδήηεζεο. κσο ππάξρεη κεγά-

ιε δηαθνξά κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζε φηη αθνξά ηελ απνηχπσζε ησλ 

ηδεψλ, κε ηνπο καζεηέο πνπ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εί-
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ραλ ζπγγξαθηθή επρέξεηα λα παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθή βειηίσζε ελψ 

ζηνπο ππφινηπνπο ε βειηίσζε ήηαλ κηθξή. 

Βξσηεκαηνιφγην 10: Βίραλ επράξηζηε δηάζεζε, δηαθνξεηηθή απφ ηελ ζπλεζηζκέλε, 

επέδεημαλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζε θάζε ηη πνπ γηλφηαλ, έδεημαλ ζηνηρεία 

κηαο δπλακηθήο λα ρηίζνπλ… Σα γξαπηά ηνπο ήηαλ πεξηζζφηεξν νξ-

γαλσκέλα, κε θείκελα πνπ είραλ αξρή, αλάπηπμε κε θαληαζία πάληα 

κέζα ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο), ζσζηή πινθή θαη ηέινο. 

Βξσηεκαηνιφγην 11:…πκκεηείραλ πάληα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη έγξαθαλ θείκε-

λα κεγαιχηεξα απ‘ απηά πνπ έγξαθαλ ζην παξειζφλ. 

Βξσηεκαηνιφγην 12: …Πξνζπαζνχζαλ αξθεηά γηα λα γξάςνπλ θάηη. πδεηνχζακε 

πνιιέο θνξέο ην θάζε θνκκάηη ηεο εξγαζίαο γηα λα ηνπο έξζνπλ ηδέεο. 

Με αξθεηή ππνκνλή θαη επηκνλή έγξαθαλ θαη νη πην αδχλαηνη καζε-

ηέο. 

Βξσηεκαηνιφγην 13: Ώξρηθά παξαπνληφληαλ φηαλ ήηαλ λα γξάςνπλ. ηε ζπλέρεηα, 

φκσο, αλππνκνλνχζαλ γηα ηελ ψξα ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Ήζειαλ 

θη άιιν ρξφλν γηα γξάςηκν. Δ κφλε δηζηαθηηθφηεηα πνπ είραλ ήηαλ ηα 

νξζνγξαθηθά ιάζε, αλ θαη ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο νχηε πνπ ην 

αλέθεξαλ. Τπήξρε κεγάιε ζπκκεηνρή απφ φινπο ηνπο καζεηέο. 

πλέληεπμε 1: …ηελ πξνθνξηθή ζπδήηεζε ζπκκεηείραλ φινη, φηαλ πεγαίλακε 

ζηελ απνηχπσζε ε δπζθνιία θαηλφηαλ… ζηνπο θαινχο καζεηέο ε 

βειηίσζε ήηαλ κεγάιε, ζηνπο αδχλακνπο κηθξφηεξε… επεηδή, ίζσο, ν 

ιφγνο έρεη κηα πνηφηεηα… 

πλέληεπμε 3: Σα παηδηά κε ρακειέο δεμηφηεηεο αληέδξαζαλ ζεηηθά ζηηο πξνθνξη-

θέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά κε άξλεζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγη-

θήο γξαθήο… 

πλέληεπμε 4: Σα παηδηά πνπ είραλ δπζθνιίεο ζην ιφγν είραλ εληειψο δηαθνξεηηθή 

ζηάζε. Κάζε παηδί  εμέθξαδε ειεχζεξα ηε γλψκε ηνπ… ―έκπαηλαλ‖ 

ζηα ζρφιηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο απφ κφλνη ηνπο, ζε ζεκείν κάιηζηα 

λα επηκέλνπλ θαη φηη ―ε πηζαλή ζπλέρεηα ζα ήηαλ απηή‖ ή ― εγψ ζα 

έθαλα απηφ αθνχζηε κε‖. Δ ζπκκεηνρή ηνπο ήηαλ θαηαπιεθηηθή. Ή-

ηαλ ε πεξίπησζε ελφο θνξηηζηνχ, ηεο Ώλλνχιαο, ε νπνία είλαη θαη πν-

ιχ κηθξνθακσκέλε, ε θσλή ηνπ ιεπηή, δελ αθνχγεηαη θαλ, ε νπνία 

ζρεδφλ είρε αλέβεη πάλσ ζην ηξαπέδη ζηελ αίζνπζα ηεο βηβιηνζήθεο 

φηαλ γηλφηαλ ε ζπδήηεζε, γηα λα κπνξέζεη θη εθείλε λα εθθξάζεη ην 

ζπλαίζζεκά ηεο θαη λα πεη ηε γλψκε ηεο. Τπήξμαλ δχν πεξηπηψζεηο 

παηδηψλ, κε απιέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, γηα ηα νπνία είρα αθνχζεη 

ηνλ δάζθαιν ηεο κνπζηθήο θαη ηελ δαζθάια ησλ εηθαζηηθψλ φηη ζπ-

λήζσο είλαη ακέηνρνη, πφζν ακέηνρνο κπνξεί λα είλαη θάπνηνο ηελ 

ψξα ηεο κνπζηθήο ή ζηα εηθαζηηθά πνπ ζπλήζσο είλαη ηα αγαπεκέλα 

ηνπο καζήκαηα. Δ ζπκκεηνρή, ινηπφλ, απηψλ ησλ παηδηψλ ήηαλ επί-

ζεο θαηαπιεθηηθή. Αελ ζπκκεηείραλ ζηελ αξρή ζηελ θνπβέληα καδί 
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κε ηα άιια παηδηά, ζηε ζπδήηεζε ζε ζρέζε κε ηηο εξσηήζεηο γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θ.ιπ. γηα ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, αι-

ιά ξσηνχζαλ εκέλα ―ζα κπνξνχζα λα πσ απηφ;‖ ―ζα κπνξνχζα λα πσ 

εθείλν;‖ θαη κεηά ηε δηαβεβαίσζε φηη είλαη πάξα πνιχ σξαία απηά 

πνπ ιεο ελδηαθέξζεθαλ θαη ζρνιίαζαλ θαη ηε κνπζηθή θαη θάπνηνπο 

δηαιφγνπο θαη θπξίσο θαληάζηεθαλ θαη έδσζαλ πάξα πνιχ πξσηφηπ-

πεο εξκελείεο εηδηθά ζε θάπνηα ζχκβνια, είηε ζηνπο πίλαθεο είηε ζηηο 

ηαηλίεο, π.ρ. φηη ε Μαίξε Πφπηλο κπνξνχζε λα είλαη ζεξκνζίθσλαο. 

Κάπνηα ζηηγκή ηα παηδηά απηά ζηελ παξαγσγή θεηκέλνπ κε ξψηεζαλ 

αλ κπνξνχλ λα θάλνπλ θάπνηα δσγξαθηά… ήηαλ θαηαπιεθηηθφ γηα 

κέλα. Τπήξμε βέβαηα δηάζηαζε αλάκεζα ζην πξνθνξηθφ θαη ην γξα-

πηφ ιφγν. Μπνξεί λα είραλ κηθξφηεξα θείκελα ζηελ αξρή αιιά ζηηο 

δχν ηειεπηαίεο δξαζηεξηφηεηεο ηα θείκελά ηνπο ήηαλ πνιχ θαιχηεξα, 

θαηά ηε γλψκε κνπ, είραλ κέζα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Βίραλ κέζα ηε 

βαζηθή νξγάλσζε θαη δνκή φπσο ησλ ππνινίπσλ παηδηψλ αιιά είρα 

κέζα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Μπφξεζαλ θαη απνηχπσζαλ γξαπηά, ί-

ζσο γηαηί ήμεξαλ φηη δελ ζα θξηζνχλ ζε θάηη απφ κέλα, κπφξεζαλ θαη 

δηαηχπσζαλ γξαπηά ηηο ηδέεο πνπ είραλ. Ώπηφ μεθαζαξίζηεθε απφ ηελ 

αξρή, ηα γξαπηά δελ ζα αμηνινγεζνχλ, απηφ λνκίδσ ηνπο απειεπζέ-

ξσζε, ηνπο έθαλε λα ληψζνπλ πην ειεχζεξα, λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε 

ηνπο, λα πνπλ νηηδήπνηε πεξλά απφ ην κπαιφ ηνπο ή νηηδήπνηε ληψ-

ζνπλ. Σα παηδηά απειεπζεξψζεθαλ. Πεξηπηψζεηο απνζάξξπλζεο παη-

δηψλ δελ ππήξραλ. Οη αληαγσληζκνί, νη εθθνβηζκνί θαη νη εηξσλείεο 

κέζα ζηελ ηάμε, ιεο θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε φιεο απηέο ηηο δξα-

ζηεξηφηεηεο, φια απηά εμαθαλίζηεθαλ. 

πλέληεπμε 5: Γξάθαλε, ζέιαλε λα γξάςνπλ. ΐέβαηα δελ ηθαλνπνηνχζε ην γξαπηφ 

ηνπο, αιιά ήζειαλ λα γξάςνπλ. πγθεθξηκέλα έρσ έλα παηδάθη πνπ ν 

παηέξαο ηνπ είλαη απφ ηνλ Καλαδά, ε κεηέξα απφ ηε Ρσζία, γξάθεη κε 

κεγάιε δπζθνιία, ρσξίο θαιή νξγάλσζε ησλ ζθέςεψλ ηνπ ρσξίο νξ-

ζνγξαθηθνχο θαλφλεο, αιιά ήζειε λα γξάθεη, κνπ έγξαθε ηξεηο ζειί-

δεο. Εδέεο ππήξραλ απφ ηα παηδηά απηά αιιά λα ηηο απνηππψζνπλ ήηαλ 

πνιχ δχζθνιν. 

ηηο ζπλεληεχμεηο ζρνιηάδεηαη ε ζηάζε καζεηψλ/ηξηψλ κε έληνλεο δπζθν-

ιίεο κάζεζεο (απηηζκφο, δπζιεμία). Δ ζηάζε  ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έ-

ληνλε πξνζπάζεηα, αιιά θαη πξνζπάζεηα έληαμεο ηνπο ζηελ νκάδα (ζπκκεηνρή 

ζε νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο): 

πλέληεπμε 2: …Οη δπν καζεηέο κε δπζιεμία πνπ έρσ ζηελ ηάμε ζέιεζαλ λα γξά-

ςνπλ… πξνθνξηθά κνχ ηα έιεγαλ… γξαπηά δπζθνιεχηεθαλ λα ηα 

πεξάζνπλ… είραλ φξεμε θαη δηάζεζε… ζπκκεηείραλ θαη ζηηο νκαδη-

θέο δξαζηεξηφηεηεο.  

πλέληεπμε 4: Βίρα απαληήζεηο παηδηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί απηηζηηθά, πνπ 
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έδσζαλ θαηαπιεθηηθέο εξκελείεο ζην ηη κπνξεί λα κεηαθέξεη ν θχξηνο 

κε ηε βαιίηζα, ζπγθεθξηκέλα ε Πελ. ε φπνηα έρεη απηηζκφ ζθέθηεθε 

ην φηη ε βαιίηζα κπνξεί λα πεξηέρεη βεληάιηεο, κηα ζπιινγή απφ βε-

ληάιηεο πνπ δελ ηηο ζέιεη πηα θαη επεηδή ήηαλ νη αγαπεκέλεο ηνπ ζα 

ήζειε λα ηηο ξίμεη ζηε ζάιαζζα λα ραζνχλ εθεί θη φρη απιά λα ηηο πε-

ηάμεη… Να πσ θαη ην δεχηεξν παξάδεηγκα, ελφο παηδηνχ πνπ επίζεο 

έρεη απηηζκφ, ην νπνίν ζπλήζσο ζην κάζεκα ηνπ αξέζεη λα πεξπαηάεη 

ηξηγχξσ θαη λα κε ζπκκεηέρεη, ηνπ Νηθ., ν νπνίνο θνηηψληαο γηα αξθε-

ηή ψξα ηελ εηθφλα θαη κεηά απφ δηθή κνπ εξψηεζε κνπ απάληεζε φηη 

ν άλζξσπνο αηζζάλεηαη πνιχ ιππεκέλνο, κπφξεζε δειαδή λα εκπια-

θεί ζπλαηζζεκαηηθά, θαη ν Νηθ., φπσο θαη ε Πελ., πξάγκα πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιν λα ζπκβεί ζε παηδηά πνπ έρνπλ απηηζκφ. 

πλέληεπμε 5: Έλα θνξηηζάθη ην νπνίν θνηηά θαη ζην ηκήκα ηεο εηδηθήο αγσγήο, 

δεηνχζε πάληα, αλ δελ ηειείσλε, λα πάξεη ην γξαπηφ καδί ηνπ. Ήζειε 

λα ζπλερίζεη λα γξάθεη… φζν κπνξνχζε. Καη εκπιέθακε θαη ηε δα-

ζθάια ηεο εηδηθήο αγσγήο... 

3. ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα επηηξέπνπλ λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο κε ηε ρξήζε εηθφλσλ σο εξε-

ζίζκαηα γηα ηε γέλλεζε ηδεψλ ζην πξνζπγγξαθηθφ ζηάδην κπνξνχλ λα κεηαβάι-

ινπλ ζε  ζεηηθή θαηεχζπλζε ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απέλαληη ζηηο δηαδη-

θαζίεο ζπγγξαθήο θεηκέλσλ θαη ηαπηφρξνλα λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ζε-

ηηθνχ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

(α) Οη καζεηέο/ηξηεο ππνδέρνληαη ηελ αλαθνίλσζε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δξα-

ζηεξηνηήησλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο (πξνθαηαβνιηθφο νξγαλσηήο) κε ελδηαθέξνλ 

θαη ελζνπζηαζκφ.  

(β) Ο βαζκφο ζπκκεηνρήο θαη πξνζπάζεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηηο δξαζηεξηφ-

ηεηεο ραξαθηεξίδεηαη σο ελζνπζηψδεο. 

(γ) Δ ζηάζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απέλαληη ζην γξαπηφ ιφγν, κε ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, κεηαβάιιεηαη ζε ζεηηθφηεξε θαηεχζπλζε. Χο αηηίεο 

απηήο ηεο αιιαγήο ζηάζεο θαηαγξάθνληαη:  

 Σν είδνο ηνπ εξεζίζκαηνο (έξγα ηέρλεο θαη ινγνηερληθά θείκελα).  

 Σν ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο, ε αλνηρηή δηαδηθαζία ε νπνία επ-

λννχζε ηελ έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ν παηγληψδεο ραξαθηήξαο ησλ δξά-

ζεσλ, ν παξακεξηζκφο ησλ θαζεκεξηλψλ θαη επαλαιακβαλφκελσλ γισζζηθψλ 

αζθήζεσλ.  

 Δ πξσηνηππία ηνπ πιηθνχ θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζηα ελδηαθέξνληα ησλ 

παηδηψλ, ε κεζνδνινγία, ε θαιή νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο (ζαθείο 

νδεγίεο, πξνγξακκαηηζκφο ρξφλνπ).  
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 Δ θαιιηέξγεηα ηεο ζπγγξαθηθήο απηνπεπνίζεζεο ησλ παηδηψλ θαη ε ελ-

ζάξξπλζε ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. 

(δ) Οη καζεηέο/ηξηεο κε ρακειέο ζπγγξαθηθέο δεμηφηεηεο, αλ θαη εκθαλί-

δνπλ αδπλακία ζηελ νξγάλσζε, κεηαθνξά θαη απνηχπσζε ησλ πξνθνξηθψλ η-

δεψλ ζε γξαπηφ ιφγν, εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ, ελζνπζηψδε ζπκκεηνρή ζηηο ζπ-

δεηήζεηο θαη ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο, απνθιίλνπζα ζηάζε (θαληαζία) θαη παξά-

γνπλ πνιιέο θαη πξσηφηππεο ηδέεο, Με αθνξκή θαη ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε, 

δειαδή ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ πξνθνξηθή θαη ηελ γξαπηή έθθξαζε ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ σο πξνο ηελ παξαγσγή ηδεψλ, πξνθχπηεη πξνο δηεξεχλεζε ην 

δήηεκα ηεο ζρέζεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. Βίλαη εκ-

θαλήο ε αιιαγή ζηάζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζαο κε ρακειέο ζπγγξαθηθέο δε-

μηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ απέλαληη ζηα δξψκελα ηεο 

ηάμεο σο πξνο ηελ ζπκκεηνρή. Καηαγξάθνληαη, επίζεο, πεξηπηψζεηο ζηαδηαθήο 

βειηίσζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηνπο ηνκείο 

ηεο έθηαζεο ηνπ θεηκέλνπ, ζην πιήζνο θαη ηελ πξσηνηππία ησλ ηδεψλ. 

Βλδηαθέξνλ θαη απμεκέλε ζπκκεηνρή επηδεηθλχνπλ θαη νη καζεηέο/ηξηεο κε 

ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη καζεζηαθά πξνβιήκαηα (ζπκπηψκαηα ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνχ, δπζιεμία θ.ά.). 

(ε) Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθαιχπηνπλ φηη ην ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θιίκα, νη ηε-

ρληθέο αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ζηάζεο (ζηελ πξνζέγγηζε ησλ εηθφλσλ) θαη ηεο 

απνθιίλνπζαο ζηάζεο (ζηε δεκηνπξγηθή γξαθή), νη αλνηρηέο αλαγλψζεηο θαη ε 

αιιαγή ζηάζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φρη κφλν απνηεινχλ πξναπαηηνχκελα ηεο δη-

δαθηηθήο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, αιιά ηαπηφρξνλνη παξάιιεινη ζηφρνη.  

(ζη) Οη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη ζεηηθνί ζηελ ζεζκνζεηεκέλε παξνπζία 

ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη 

ζηελ εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο σο ηκήκα ηεο θαζεκεξη-

λήο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο, ζε δηδαθηηθφ ρξφλν πνπ ζα παξαρσξεζεί απφ ηελ 

γισζζηθή δηδαζθαιία. Θεσξνχλ φηη ε εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο είλαη δπλαηφ λα αιιάμεη ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απέλαληη ζηνλ 

γξαπηφ ιφγν ζε ζεηηθή θαηεχζπλζε, γηαηί ππάξρεη ε ειεπζεξία ζηελ έθθξαζε 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ε δχλακε ηνπ εξεζίζκαηνο θαη ην δεκηνπξγηθφ θιίκα ηεο 

ηάμεο (δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη δηαιφγνπ) απφξξνηα ηνπ παηγληψδνπο ρα-

ξαθηήξα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ κνηάδνπλ κε γισζζηθέο αζθήζεηο. 

(δ) Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ηα ζηνηρεία ηα νπνία θπξηαξρνχλ ζηελ 

δηδαθηηθή ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο είλαη: ε εθδήισζε απνθιίλνπζαο ζηάζεο 

(θαληαζία), ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο εξεζίζκαηνο, ε ειεπζεξία έθθξαζεο, ε 

παξαγσγή πξσηφηππσλ ηδεψλ, ε απφιαπζε ηεο δεκηνπξγίαο, ε δεκηνπξγηθφηε-

ηα, ε ρξήζε δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ/ηερληθψλ θαη ε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ. Σα 

παξαπάλσ ζηνηρεία θπξηάξρεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο, άιιαμαλ ηελ εηθφλα ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο, δεκηνχξγεζαλ ζεηηθφ 

ςπρνινγηθφ θιίκα θαη ζπλέβαιαλ ζηελ αιιαγή ησλ απφςεσλ θαη ησλ πξαθηη-
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θψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα δηδαθηηθήο.  

Δ εηθφλα (profile) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε νπνία πξφβαιιε κέζα ζηηο παηδα-

γσγηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο δηακνξθψζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ 

δξάζεσλ θαη ζεσξήζεθαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάδπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

ησλ παηδηψλ, είλαη πεξηζζφηεξν ηνπ ζπλδεκηνπξγνχ θαη εκςπρσηή θαη ιηγφηεξν 

ηνπ αμηνινγεηή ησλ γξαπηψλ ησλ παηδηψλ. Σνχην ζεκαίλεη φηη, ρσξίο λα απν-

πνηείηαη ηεο επζχλεο δεκηνπξγίαο ζεηηθνχ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε, θα-

ηέρεη ή αλαπηχζζεη ν ίδηνο δεμηφηεηεο εξκελεπηηθήο/θξηηηθήο πξνζέγγηζεο θεη-

κέλσλ θαη εηθφλσλ γηα λα κπνξεί λα ζρεδηάδεη ηηο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο 

παξεκβάζεηο, θαη ηαπηφρξνλα, σο κέινο ηεο θνηλφηεηαο ησλ αλαγλσζηψλ ησλ 

ινγνηερληθψλ βηβιίσλ, ησλ ζεαηψλ ηεο εηθφλαο θαη ησλ ζπγγξαθηθψλ νκάδσλ, 

καζαίλεη λα παξαηεξεί, λα εληνπίδεη θαη λα ζέβεηαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θεη-

κέλσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ.  
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

Ζ παγησκέλε αληίιεςε ζε πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο, θαη φρη κφλν, είλαη φηη ε 

πξψηε αλάγλσζε θαη γξαθή αξρίδεη κε ηελ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ ζηελ πξψηε ηά-

με θαη νινθιεξψλεηαη είηε ην Μάξηην είηε ηνλ Ηνχλην, δειαδή κεηά απφ έμη ή ελ-

λέα κήλεο θνίηεζεο ζην ζρνιείν. ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ζχγρξν-

λα εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηεο γξαθήο θαη αλά-

γλσζεο ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζπλδένληάο ηα κε ηελ εθπαηδεπ-

ηηθή πξάμε. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην παξνπζηάδεηαη κηα ελαιιαθηηθή δηδαθηηθή 

πξφηαζε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηελ πξψηε ηάμε θαη αμηνινγνχληαη 

ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξφηαζεο. 

ΒΕΏΓΧΓΔ 

χκθσλα κε ηνλ ΐνπγηνχθα (1994) ν φξνο πξψηε αλάγλσζε θαη γξαθή «έ-

ρεη θαζηεξσζεί ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ηεο εηδηθήο δηδαθηηθήο θαη ρξεζη-

κνπνηείηαη γηα λα δειψζεη έλα πξψην αλαγλσζηηθφ ζηάδην, θαηά ην νπνίν ν κα-

ζεηήο καζαίλεη ην βαζηθφ κεραληζκφ ηεο αλάγλσζεο, καζαίλεη δειαδή, ζηνη-

ρεησδψο έζησ, λα δηαβάδεη» (ζει. 75). χκθσλα κε απηφ ηνλ νξηζκφ ε πξψηε 

αλάγλσζε θαη γξαθή ηαπηίδεηαη κε ην πξψην ζηάδην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γξα-

πηνχ ιφγνπ ζηελ πξψηε ηάμε. πλδέεηαη θπξίσο κε ηε δηδαζθαιία ησλ γξακκά-

ησλ θαη ηελ ηθαλφηεηα απνθσδηθνπνίεζεο κε ζηφρν κεηά ην δεχηεξν ηξίκελν 

θνίηεζεο ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα 

αλαγλσξίδνπλ θαη λα γξάθνπλ αξθεηέο ιέμεηο θαη κηθξά θείκελα. Δ παγησκέλε 

αληίιεςε ζε πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο, θαη φρη κφλν, είλαη φηη ε πξψηε αλάγλσζε 

θαη γξαθή αξρίδεη κε ηελ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ ζηελ πξψηε ηάμε θαη νινθιε-

ξψλεηαη είηε ην Μάξηην είηε ηνλ Ενχλην, δειαδή κεηά απφ έμη ή ελλέα κήλεο θνί-

ηεζεο ζην ζρνιείν.  

Χζηφζν, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηε δηεζλή αιιά θαη ηελ ειιεληθή βηβιη-

νγξαθία θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο λένη φξνη πνπ ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε ην 

πεξηερφκελν ηνπ φξνπ πξψηε αλάγλσζε θαη γξαθή. ξνη φπσο ν γξακκαηηζκφο, 

ν αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο, ν πξψηκνο γξακκαηηζκφο αιιά θαη εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα γηα ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο θαηάθηεζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ (litera-

cy acquisition), ζηελ νπνία θπξίσο αλαθέξεηαη ν φξνο πξψηε αλάγλσζε θαη 

γξαθή, ζέηνπλ επηηαθηηθά ηελ αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ φξνπ ή θαη ηελ 
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αιιαγή ηνπ. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ζχγρξνλα ε-

ξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηεο γξαθήο θαη αλάγλσ-

ζεο ζπλδένληάο ηα κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

Δ κειέηε ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα 

έρεη ζπλεηζθέξεη αμηφινγα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα αιιά θαη ζεσξεηηθνχο 

πξνβιεκαηηζκνχο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε απηήο ηεο αλάπηπ-

μεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο αιιά θαη αιιαγήο ζηνλ ηξφπν πνπ απηφο νξί-

δεηαη θαη δηδάζθεηαη. Βθθηλψληαο απφ ηελ παξαδνρή φηη ε αλάπηπμε ηνπ γξακ-

καηηζκνχ απνηειεί έλα ζπλερέο, είλαη απηνλφεην φηη θαη γηα ηα παηδηά ηεο πξν-

ζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο ηζρχεη ην ίδην πιαίζην ηνπ γξακκαηηζκνχ 

πνπ πηνζεηείηαη γηα φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, κε ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη 

ηθαλνηήησλ πνπ απνηεινχλ κέξνο θαη φρη απιψο ζρεηίδνληαη κε ην επξχηεξν 

πιαίζην ηνπ γξακκαηηζκνχ. Καηά ζπλέπεηα είλαη ζεκαληηθφ λα νξηζηεί ην επξχ-

ηεξν πιαίζην ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ πηνζεηείηαη θαη κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη 

θαη ν γξακκαηηζκφο ζε απηέο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο.  

Μέζα ζε απηφ ην γεληθφηεξν πιαίζην ηνπ γξακκαηηζκνχ αιιά θαη ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε ζεσξνχκε φηη είλαη απαξαίηεην λα εληαρζεί θαη 

ε πξψηε αλάγλσζε θαη γξαθή. ε αληίζεζε κε ηελ άπνςε φηη απηφο ν αξρηθφο 

γξακκαηηζκφο αξρίδεη θαη ηειεηψλεη ζηελ πξψηε δεκνηηθνχ πηζηεχνπκε φηη θα-

ιχπηεη ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία, δειαδή απφ ηε γέλλεζε κέρξη ηελ ειηθία ησλ 

8 ρξφλσλ. Τπάξρνπλ πξνηάζεηο ζηε βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξνληαη ζε δχν θά-

ζεηο ζηελ θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ, κία πξψηε θάζε φπνπ ηα παηδηά αλα-

πηχζζνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ, θαη κία δεχηεξε θάζε φπνπ εθαξ-

κφδνπλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα (Clay, 1991). Βμεηά-

δνληαο θαλείο ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κπνξεί εχθνια λα δηαπηζηψζεη 

φηη γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ πξνυπνζέηνπλ απηέο ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο 

γξακκαηηζκνχ (π.ρ. ηζηνξία θαη ζξεζθεπηηθά) εηζάγνληαη ζηελ ηξίηε ηάμε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Βπηπιένλ ελίζρπζε ζε απηφ ην δηαρσξηζκφ δίλεη θαη ε ά-

πνςε ηνπ Stanovich (1986) πνπ ππνζηεξίδεη φηη ζηελ ειηθία ησλ 8 εηψλ δηαθξί-

λνληαη δχν νκάδεο καζεηψλ/ηξηψλ, απηνί πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ζεκαληηθά ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα αλαπηπρζνχλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν θαη απηνί πνπ έρνπλ ήδε κείλεη πίζσ ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκα-

ηηζκνχ θαη ζπλερίδνπλ λα ππνιείπνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ησλ ζπκκαζε-

ηψλ ηνπο. 

Δ θπξηαξρία δχν αληίζεησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο αλά-

γλσζεο θαη ηεο γξαθήο, «ε κεγάιε δηακάρε», φπσο επηθξάηεζε λα αλαθέξεηαη 

απηή ε δηαθνξά απφςεσλ, είλαη ζην πξνζθήλην γηα πνιιά ρξφληα (Chall, 1983. 

Beard, 1995). Δ πξψηε άπνςε, γλσζηή θαη σο «δηδαζθαιία ησλ θσλεκάησλ», 

μεθηλά απφ ηελ πεπνίζεζε φηη απηφ πνπ είλαη πην ζεκαληηθφ ζηελ θαηάθηεζε 

ηεο εγγξακκαηνζχλεο, ζε αιθαβεηηθέο γιψζζεο, είλαη ε γλψζε ησλ γξακκάησλ 

θαη φ,ηη απηά αλαπαξηζηνχλ, δειαδή νη αληηζηνηρίεο αλάκεζα ζηα γξαθήκαηα 

θαη ηα θσλήκαηα ζηελ αλάγλσζε θαη αλάκεζα ζηα θσλήκαηα θαη ηα γξαθήκα-
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ηα ζηε γξαθή. χκθσλα κε ηε δεχηεξε άπνςε, γλσζηή σο «νιηζηηθή πξνζέγγη-

ζε», ε εγγξακκαηνζχλε ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε ηεο γξαπηήο γιψζζαο θαη ε 

γιψζζα δελ είλαη απιά ε αλαγλψξηζε ιέμεσλ. Σν λφεκα ελφο θεηκέλνπ δελ είλαη 

ην ζχλνιν ησλ ζεκαζηψλ ησλ ιέμεσλ απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη.   

Δ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απφςεσλ έρεη θαη ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, αλ θαη 

ηα ζεσξεηηθά κνληέια γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο εγγξακκαηνζχλεο εκθαλίδνληαη 

αξγφηεξα απφ ηηο δχν απφςεηο γηα ηε δηδαζθαιία. Ο Smith (1994) αλαθέξεη φηη 

ε βάζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο είλαη ε θαηαλφεζε. 

πσο ν ίδηνο ππνζηεξίδεη «πνηα είλαη ε νπζία κηαο δξαζηεξηφηεηαο αλ δελ π-

πάξρεη θαηαλφεζε;» (ζει. 7). Ώληίζεηα, γηα ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ θσλεκάησλ, ε βάζε ηεο αλάγλσζεο είλαη ε κάζεζε ησλ αληηζηνηρηψλ αλά-

κεζα ζηα γξαθήκαηα θαη ηα θσλήκαηα. Δ άπνςε απηή ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο βα-

ζηθέο ππνζέζεηο: Πξψηνλ, ε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο πξέπεη 

λα έρεη σο θέληξν ηα θσλήκαηα γηαηί απηά απνηεινχλ ην κνλαδηθφ επίπεδν θσ-

λνινγηθήο αλάιπζεο. Αεχηεξνλ, νη αληηζηνηρίεο αλάκεζα ζηα γξαθήκαηα θαη ηα 

θσλήκαηα καζαίλνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη νη αληηζηνηρίεο αλάκεζα ζηα 

γξάκκαηα θαη ηνπο ήρνπο, αθφκε θαη φηαλ έλα θψλεκα απνηειείηαη απφ δχν 

γξάκκαηα. Καη ηξίηνλ, ην λφεκα δελ απνηειεί κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλά-

γλσζεο θαη ηεο γξαθήο γηαηί απηέο νη δηαδηθαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα απφ 

ηε γλψζε γηα ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα γξαθήκαηα θαη ηα θσλήκαηα (Nunes, 

1999).  

Σν πξφβιεκα κε ηηο δχν δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, αιιά θαη 

ηα κε εθαξκνζκέλα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ ηηο πιαηζηψλνπλ, είλαη φηη κπνξεί 

λα ζεσξεζνχλ ζσζηέο αθφκε θαη ζηηο πην αθξαίεο εθθάλζεηο ηνπο (Nunes, 

1999). Δ πεξαηηέξσ έξεπλα είλαη αλαγθαία γηα λα είλαη ζε ζέζε θάπνηνο λα επη-

ιέμεη αλάκεζα ζηηο δχν απφςεηο θαη, αθφκε ζεκαληηθφηεξν, λα πξνζπαζήζεη λα 

ζπλζέζεη ηηο δχν δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Δ ζχγρξνλε έξεπλα παξέρεη λέα, ελαι-

ιαθηηθά θαη ιηγφηεξν αθξαία, κνληέια γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο εγγξακκαηνζχλεο 

αιιά θαη γφληκεο πξνηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία. πσο ππνζηεξίδεη ε Ehri (2002) 

είλαη ζεκαληηθφο ν δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζε απηνχο πνπ καζαίλνπλ θαη ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα δηδάμνπλ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο.  

ηε δηαδηθαζία επηινγήο κηαο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο θαηάιιειεο γηα ηελ 

πξψηε αλάγλσζε θαη γξαθή ην πξψην εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη αθνξά ζην επί-

πεδν γλψζεο πνπ ην παηδί είλαη αλαγθαίν λα έρεη ηειεηψλνληαο ηελ πξψηε παη-

δηθή ειηθία. πλήζσο ζηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη δηαρσξηζκφο ηεο κάζεζεο ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ ζε δχν θάζεηο: ζηελ πξψηε θάζε καζαίλνληαη βαζηθέο ηθαλφηε-

ηεο θαη ζηε δεχηεξε θάζε γίλεηαη εθαξκνγή απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ ζε άιινπο 

ηνκείο κάζεζεο (Clay, 1991). Σα παηδηά πνπ απνηπγράλνπλ ζηελ πξψηε θάζε 

θαη κέλνπλ μεθάζαξα πίζσ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, 

ζπλερίδνπλ λα κέλνπλ φιν θαη πην πίζσ ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά πνπ έρνπλ επη-

ηχρεη ζηελ πξψηε θάζε θαη γίλνληαη φιν θαη θαιχηεξα φζν αζρνινχληαη κε ην 
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γξαπηφ ιφγν (Stanovich, 1986). Πνηνη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη ζηφρνη ηεο 

πξψηεο θάζεο κάζεζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε ζηαζεξή 

βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα νηθνδνκήζεη ε εθπαίδεπζε ζηε δεχηεξε θάζε; 

χκθσλα κε ηελ Clay (1991) ηέζζεξηο είλαη νη γεληθνί ζηφρνη ζηελ θαηά-

θηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε δηάξθεηα ηνπ αξρηθνχ γξακκαηηζκνχ. Ο πξψηνο 

ζρεηίδεηαη κε ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα δίλνπλ 

έκθαζε ζην λφεκα ηφζν ζηελ παξαγσγή φζν θαη ζηελ πξφζιεςε. Ο δεχηεξνο 

ζηφρνο ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζπκία ησλ παηδηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα 

πξνθνξηθή θαη γξαπηή. Ο ηξίηνο θαη ν ηέηαξηνο ζηφρνο ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθα-

λφηεηα ησλ παηδηψλ λα ζπλζέηνπλ θαη λα γξάθνπλ απιά θείκελα αιιά θαη λα 

θαηαλννχλ αθεγεκαηηθά θαη κε αθεγεκαηηθά θείκελα. Δ επίηεπμε απηψλ ησλ 

ζηφρσλ θαζηζηά ην παηδί ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηφζν ηνπ ζρν-

ιείνπ φζν θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπ νκάδαο. Βίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε 

έκθαζε ζην θείκελν θαη ζην λφεκα ππνδεηθλχνπλ θαη ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο 

πνπ κπνξεί λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. ‘ απηφ ην δηάζηεκα αλα-

πηχζζνληαη επίζεο θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ α-

λάγλσζε θαη ηε γξαθή. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο δελ απνηεινχλ θπξίσο ην απνηέ-

ιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο αιιά ηεο ελαζρφιεζεο κε ην γξαπηφ ιφγν θαη ζπλδέν-

ληαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο ςπρνινγηθήο έξεπλαο δεί-

ρλνπλ φηη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο επηδέμηνπο αλαγλψζηεο.    

πσο αλαθέξεη ε Clay (1991) νη ζηξαηεγηθέο πνπ ηα παηδηά ζα έπξεπε λα 

έρνπλ κάζεη αθνξνχλ «ζηε ρξήζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ηεο θαζνδήγεζεο θαη 

ηεο απηνδηφξζσζεο ηφζν ζηελ αλάγλσζε φζν θαη ζηε γξαθή, ζηε γξήγνξε θαη 

άκεζε πξφζβαζε ζην ιεμηθφ ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο, ζηε ρξήζε ηξφπσλ 

γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή λέσλ ιέμεσλ κε βάζε ήδε γλσζηέο ιέμεηο, ζηε 

ρξήζε γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απνθφκηζε λέαο γλψζεο ζρεηηθά κε ηελ 

αλάγλσζε θαη ηε γξαθή θαη ηε ρξήζε παξφκνησλ δηαδηθαζηψλ ζε θάζε γιψζζα 

γηα ηα δίγισζζα παηδηά» (ζει. 10-11). Οη ζηξαηεγηθέο απηέο ζπλδένληαη ζηελά 

κε ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ ηχπσλ κεηαγισζζηθήο ηθαλφηεηαο, πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηελ εθκάζεζε ηεο γξαπηήο γιψζζαο θαη νινθιεξψλεηαη κεηά ηελ ειηθία ησλ 

10-12 ρξφλσλ. Δ κάζεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, θαηά ζπλέπεηα, δελ νινθιεξψλε-

ηαη ζηελ πξψηε θάζε αιιά ζπλερίδεη θαη ζηε δεχηεξε θάζε κε θξίζηκε ρξνληθή 

πεξίνδν απηή κεηαμχ ησλ 8 θαη 12 ρξφλσλ πνπ ειάρηζηα έρεη εξεπλεζεί. Χζηφ-

ζν, νη γλψζεηο πνπ απνθηψληαη θαηά ηελ πξψηε θάζε παξακέλνπλ βαζηθέο γηα 

ηελ ζπλέρεηα.  

Δ κεζνδνινγία γηα ηε δηδαζθαιία ηεο πξψηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο πεξη-

ιακβάλεη κηα πνηθηιία πξνζεγγίζεσλ κε δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θαη δηαθνξεηηθή 

αμία γηα θάζε αιθαβεηηθή γιψζζα. Δ παιαηφηεξε κέζνδνο είλαη ε αιθαβεηηθή, 

φπνπ ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ήηαλ ε κάζεζε ησλ νλνκάησλ ησλ γξακκάησλ 

πνπ ζπλήζσο κηθξή ζρέζε έρεη κε ηε θσλεηηθή αμία ηνπο. Δ κέζνδνο απηή δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα αλ θαη ζχγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ζε 

θάπνηεο αιθαβεηηθέο γιψζζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Ώγγιηθή, ε γλψζε ησλ 
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νλνκάησλ ησλ γξακκάησλ επεξεάδεη ηελ πνξεία θαηάθηεζεο ηεο αλάγλσζεο 

θαη γξαθήο επεηδή ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζπκπίπηεη κε ηε θσλεηηθή ηνπο αμία 

(π.ρ. ην γξάκκα ―r‖ ―αξ‖ ζηε ιέμε «there») (Cardoso-Martins, 1995. Cardoso-

Martins et al., 2002).  

Δ θσλεηηθή κέζνδνο έρεη σο βάζε ηελ εθκάζεζε φισλ ησλ αληηζηνηρηψλ 

αλάκεζα ζηα γξάκκαηα θαη ηνπο ήρνπο έηζη ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα είλαη δπλαηφο 

ν ζπλδπαζκφο ησλ θσλεκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία ιέμεσλ. ηελ νπζία ζηφρνο 

ηεο κεζφδνπ είλαη ε πιήξεο αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ησλ παη-

δηψλ πνπ ε έξεπλα δείρλεη φηη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαηάθηεζε ηεο εγγξακ-

καηνζχλεο (Πφξπνδαο, 2002. Aidinis and Nunes, 2001. Goswami and Bryant, 

1990. Bryant et al., 1990). Ώληίζεηα, ε ζπιιαβηθή κέζνδνο μεθηλά απφ ηε δηδα-

ζθαιία κηαο κεγαιχηεξεο κνλάδαο θσλνινγηθήο αλάιπζεο, ηεο ζπιιαβήο, πνπ 

ηα παηδηά απνζηεζίδνπλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλδπάζνπλ ζπιιαβέο γηα ην 

ζρεκαηηζκφ ιέμεσλ. Δ αμία ησλ ζπιιαβψλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο εγγξακκαην-

ζχλεο ππνζηεξίδεηαη, επίζεο, απφ εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ φηη απν-

ηεινχλ έλα ζεκαληηθφ επίπεδν επεμεξγαζίαο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (Aidinis and 

Nunes, 2001. Hoein et al., 1995. Ώτδίλεο 2002).  

Δ αλαιπηηθνζπλζεηηθή κέζνδνο βαζίδεηαη επίζεο ζηελ εθκάζεζε ησλ θσ-

λεκάησλ αιιά θαη ζπλδπαζκνχο θσλεκάησλ ψζηε λα ζρεκαηηζηνχλ ζπιιαβέο 

κέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη ζχλζεζε πξφηππσλ ιέμεσλ θαη ηε ρξήζε κηθξψλ 

θεηκέλσλ. Σα θείκελα απηά εηζάγνληαη αθνχ ηα παηδηά κάζνπλ έλαλ νξηζκέλν 

αξηζκφ γξακκάησλ θαη ηα αληίζηνηρα θσλήκαηα πνπ αλαπαξηζηνχλ θαη είλαη 

απμαλφκελεο δπζθνιίαο. Ώλ θαη ε κέζνδνο έρεη θάπνηα ζηνηρεία νιηθήο είλαη 

θαλεξή ε ζχλδεζή ηεο κε ηε θσλεηηθή θαη ηε ζπιιαβηθή κέζνδν.  

Οη πξφηππεο ιέμεηο ελζσκαησκέλεο ζε θξάζεηο ρσξίο φκσο αλάιπζε θαη 

ζχλζεζε, απνηεινχλ ηε βάζε ηεο δηδαζθαιίαο ζχκθσλα κε ηελ ηδενπηηθή κέζν-

δν πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Decroly. ηε κέζνδν απηή ηνλίδεηαη ε αμία ηεο ζε-

καζίαο ηεο ιέμεο θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο ιεμηθνχ ηφζν γηα 

ηε γξαθή φζν θαη γηα ηελ αλάγλσζε. Χζηφζν, κεηά ηελ εθκάζεζε ελφο αξηζκνχ 

ιέμεσλ ππάξρεη ε αλάιπζε θαη ζχλζεζε ζε επίπεδν ζπιιαβψλ θαη θσλεκάησλ. 

Δ ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο αλαπαξαζηάζεσλ ησλ ιέμεσλ ψζηε λα είλαη δπλαηή 

ε γξήγνξε αλάθηεζή ηνπο απφ ηε κλήκε γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή, έρεη 

ηδηαίηεξα ηνληζηεί απφ ηελ Erhi (2002). 

Σέινο, πξνζεγγίζεηο φπσο ε νιηζηηθή ή ε δνκεηηθή, πξνηείλνπλ ηελ ρξήζε 

θεηκέλσλ, ινγνηερληθψλ ή κε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο πξψηεο αλάγλσζεο θαη 

γξαθήο. Σε βάζε ζηηο πξνζεγγίζεηο απηέο παξέρνπλ ζεσξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα αλαθαιχπηνπλ θαζψο αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξη-

βάιινλ (Vygotsky, 1993). Δ ειεπζεξία πνπ δίλεηαη ζηα παηδηά λα πεηξακαηη-

ζηνχλ θαη λα αλαθαιχςνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηεο γξαπηήο γιψζζαο κέζα απφ πξαγ-

καηηθέο αλάγθεο θαη ζθνπνχο νδεγεί ζην λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθνί αλα-

γλψζηεο βξίζθνληαο λένπο ηξφπνπο ιχζεο ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ αλαθχ-

πηνπλ (Clay, 1991). χκθσλα κε ηνλ Smith (1994) ε βάζε ηεο θαηαλφεζεο είλαη 
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ε πξφβιεςε θαη ε αλάγλσζε δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά έλα ςπρνγισζζνινγη-

θφ παηρλίδη καληέκαηνο (Goodman, 1967, 1982).  

Υσξίο λα θαιχπηεηαη φιν ην εχξνο ησλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ έ-

ρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηε δηδαζθαιία ηεο πξψηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο, γίλεηαη 

θαλεξφ φηη φιεο ζηεξίδνληαη απφ εξεπλεηηθά δεδνκέλα ελψ ηαπηφρξνλα φιεο 

θαιιηεξγνχλ θάπνηα ή θάπνηεο ζηξαηεγηθέο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη βα-

ζηθέο γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ. Δ επηινγή ηεο κεζφδνπ βαζίδεηαη 

θπξίσο ζην ηη ζεσξείηαη ζεκαληηθφ λα κάζνπλ ηα παηδηά ζ‘ απηή ηελ ειηθία κε 

βάζε φζα ήδε γλσξίδνπλ. Έηζη ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη κηα πνηθηιία κεζφδσλ ή πιηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ κε θχξην 

ζηφρν λα κάζνπλ ηα παηδηά ηελ νπζία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πνπ είλαη ε αληαιιαγή 

κελπκάησλ κε λφεκα. Δ βάζε γη‘ απηέο ηηο επηινγέο ηνπ ζα ήηαλ ε πξνεγνχκελε 

γλψζε ηνπ παηδηνχ κε πξνυπφζεζε ηε δηακφξθσζε νξζψλ ππνζέζεσλ γηα ην ηη 

ήδε γλσξίδεη ην παηδί. 

ΟΡΓΏΝΧΔ ΣΔ ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ 

Με αθεηεξία ηνλ Ώλαδπφκελν Γξακκαηηζκφ επηρεηξήζεθε κηα δηαθνξεηηθή 

πξφηαζε δηδαζθαιίαο ζηελ Ώ δεκνηηθνχ ζηε βάζε ηνπ ζπλδπαζκνχ πην επέιη-

θησλ απφ ηελ αλαιπηηθνζπλζεηηθή ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, φπσο ε Οιηζηη-

θή, ε Ανκεηηθή, ε Βπηθνηλσληαθή θαη ε Βμηζνξξνπεκέλε. Γηα ηελ πινπνίεζε 

απηήο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο θξίζεθε απαξαίηεην ε δηδαζθαιία λα κε βαζί-

δεηαη ζηε ρξήζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ηα νπνία επηθεληξψλνληαη ζηελ ε-

θαξκνγή ηεο αλαιπηηθνζπλζεηηθήο κεζφδνπ κε θαηαζθεπαζκέλα θείκελα γηα 

ηελ εθκάζεζε ησλ γξακκάησλ. Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα αληηθαηαζηάζεθαλ απφ 

απζεληηθφ έληππν πιηθφ φπσο: ινγνηερληθά βηβιία, πιεξνθνξηαθά θείκελα απφ 

εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία γλψζεσλ, θσηνγξαθίεο πίλαθεο δσγξαθηθήο, ζηί-

ρνπο ηξαγνπδηψλ θ.ά.  

εκαληηθή παξάκεηξνο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο ήηαλ ε ζπλεξγαζία νηθν-

γέλεηαο θαη ζρνιείνπ θαη γη‘ απηφ ην ιφγν απφ ηελ αξρή έγηλε ελεκέξσζε ησλ 

γνλέσλ θαη επηδηψρζεθε ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο. Δ εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο, 

αλά ηαθηά δηαζηήκαηα ελεκέξσλε ηνπο γνλείο κε επηζηνιέο γηα ηε δηδαζθαιία 

θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο,  θπξίσο φκσο πξφηεηλε δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο ζα 

κπνξνχζαλ θαη νη ίδηνη λα ζπκβάιινπλ ζηε δηαδηθαζία θαη λα βνεζήζνπλ ηα 

παηδηά ηνπο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο πξνζέγγηζεο πνπ αθν-

ινπζνχληαλ ζην ζρνιείν. Σαπηφρξνλα, νη γνλείο ήηαλ ελεκεξσκέλνη θαη γηα θά-

πνηεο δξαζηεξηφηεηεο «ξνπηίλαο» πνπ έπξεπε λα γίλνληαη ζην ζπίηη (φπσο αλά-

γλσζε ή αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ πνπ ηα παηδηά είραλ επεμεξγαζηεί ζην ζρν-

ιείν, δσγξαθηά κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζθελήο πνπ εληππσζίαζε ηα παηδηά, θαηα-

γξαθή ησλ ιέμεσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα ζην επξεηήξην θ.ά.). Χ-

ζηφζν, «θαζήθνληα» κε ηε ζπκβαηηθή  έλλνηα π.ρ. θαζεκεξηλή νξζνγξαθία κε 

απνκλεκφλεπζε ιέμεσλ, αληηγξαθή ή  ζπκπιήξσζε αζθήζεσλ κεραληζηηθήο 

ινγηθήο δελ δίλνληαλ ζηα παηδηά. Δ παξαπάλσ ηαθηηθή απνξξέεη απφ ηε βαζηθή 
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αξρή πνπ δηέπεη ηελ πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ ζπλνςίδεηαη ζηελ ε-

λαζρφιεζε κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λφεκα (φζν απηφ είλαη δπλαηφ).  

Οη βαζηθνί ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ αθνξνχλ ζηελ θαηάθηεζε ηεο αιθαβεηηθήο 

αξρήο, ζηελ αλαγλσζηηθή θαη αθνπζηηθή θαηαλφεζε, ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ (θπξίσο ηνπ αθεγεκαηηθνχ), ζηελ παξαγσγή θεηκέλνπ θαη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. Δ ηάμε απνηεινχληαλ απφ 24 

παηδηά (12 αγφξηα θαη 12 θνξίηζηα) απφ πνηθίια θνηλσληθννηθνλνκηθά επίπεδα 

θαζψο ηα παηδηά εγγξάθνληαλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν χζηεξα απφ θιήξσζε 

θαη κε κεηξηθή γιψζζα ηελ ειιεληθή. Σν πξψην βήκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο ήηαλ  ε αμηνιφγεζε ηεο πξνεγνχκελεο 

γλψζεο θαη εκπεηξίαο ησλ παηδηψλ κέζα απφ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο είραλ ραξαθηήξα δηεξεπλεηηθφ θαη ηαπηφρξνλα ζπλέβαιαλ ζηε 

γλσξηκία ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηελ εθπαηδεπηηθφ.  

ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ – ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΒ: 

εκείν εθθίλεζεο ήηαλ ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπο ζε 

δηάθνξα ζέκαηα πνπ ζπδεηηφληαλ ζηελ ηάμε (ηα αγαπεκέλα ηνπο φπσο νλνκά-

ζηεθαλ) πάληα κε αθνξκή έλα ινγνηερληθφ βηβιίν. Ώπηφ έγηλε γηαηί ζηα πεξηζ-

ζφηεξα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο αξέζεη λα κηιάλε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, γηα ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο, γηα πξάγκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ ελψ ηαπηφρξνλα είλαη κηα 

ζαπκάζηα επθαηξία γηα λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα γλσξηζηνχλ θαιχηεξα κε άι-

ια παηδηά. ε φιεο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηα παηδηά ελζαξξχλζεθαλ λα δσ-

γξαθίδνπλ παξάιιεια κε ηε γξαθή. Φσηνγξαθίεο ησλ παηδηψλ θαη θαξηέιεο κε 

ηα νλφκαηά ηνπο αλαξηήζεθαλ απφ ηε δεχηεξε κέξα ηνπ ζρνιείνπ θαη θαζεκε-

ξηλά παηδφηαλ ην «παηρλίδη ησλ νλνκάησλ». Έηζη, ηα παηδηά έγξαςαλ ην φλνκά 

ηνπο θαη δσγξάθηζαλ ην θαζέλα ηνλ εαπηφ ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο γλσξηκίαο κε ηα 

ππφινηπα παηδηά, πξνζπάζεζαλ λα βξνπλ θαη λα θπθιψζνπλ ηα νλφκαηα ησλ 

παηδηψλ ηεο νκάδαο ηνπο ζε θξππηφιεμν, κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ βηβιίνπ «Σν 

ςάξη ηνπ Υάξε» έγξαςαλ θαη δσγξάθηζαλ γηα ην αγαπεκέλν ηνπο δψν φπσο θαη 

κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ βηβιίσλ «Ήηαλ έλα κηθξφ ραξηάθη», «Οη Φίινη» θαη 

«Σν Κάηη Άιιν» έγξαςαλ θαη δσγξάθηζαλ γηα ην επάγγεικα πνπ ηνπο αξέζεη, 

ην αγαπεκέλν ηνπο ρξψκα, θαγεηφ, ρφκπη, παηρλίδη θ.ά. 

Μεηά απφ ηηο πξψηεο ηξεηο εβδνκάδεο  ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αμηνιφ-

γεζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο ησλ παηδηψλ ήηαλ ηα εμήο: Σα δχν ηξίηα ησλ 

παηδηψλ γλψξηδαλ ζρεδφλ φια ηα  γξάκκαηα ελψ ηα πεξηζζφηεξα ήηαλ εμνηθεησ-

κέλα θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα θεθαιαία. ια ηα παηδηά έγξαθαλ ην φλνκά ηνπο 

θαη ην αλαγλψξηδαλ νπηηθά (θαζψο θαη νλφκαηα νηθείσλ πξνζψπσλ π.ρ. ηεο κε-

ηέξαο, ηνπ παηέξα, θ.ά.) ελψ ηα κηζά παηδηά ήηαλ ζε ζέζε λα δηαβάζνπλ απιέο 

ιέμεηο, ηηο έγξαθαλ ζε επίπεδν ζπιιαβηθήο – ζπιιαβναιθαβεηηθήο γξαθήο θαη 

επηρεηξνχζαλ λα ζπλζέζνπλ πξνηάζεηο ζε πιαίζην δηαπξαγκάηεπζεο θεηκέλνπ. 

Βπηπιένλ ζρεδφλ φια ηα παηδηά ήηαλ εμνηθεησκέλα κε ηηο ζπκβάζεηο ησλ βηβιί-

σλ (ηίηινο, ζπγγξαθέαο, εθδφζεηο  θ.ι.π.).  



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
514 

Με βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ ησλ παηδηψλ νη ζηφρνη ηεο δηδα-

ζθαιίαο ηέζεθαλ εθ λένπ θαη πιαηζηψζεθαλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηειάκ-

βαλαλ γξαθή θαη αλάγλσζε απφ ηελ πξψηε κέξα κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο ε-

ιεχζεξεο θαη θαζνδεγεκέλεο. ε γεληθέο γξακκέο ε δηδαζθαιία πεξηειάκβαλε:  

 Ώλάγλσζε κε φινπο ηνπο δπλαηνχο ηξφπνπο: αηνκηθή – νκαδηθή – ρνξηθή – 

ζησπειή – κεγαιφθσλε – ζπιινγηθή (shared reading). 

 Γξαθή  (αμηνπνηήζεθε ε επηλνεκέλε) κε φινπο ηνπο δπλαηνχο ηξφπνπο: α-

ηνκηθή – νκαδηθή – ζπιινγηθή (shared writing).ια ηα παηδηά ελζαξξχλν-

ληαλ  θαη επηβξαβεχνληαλ γηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπο κε ζηφρν λα ειέγρνπλ 

ην θείκελφ ηνπο θαη λα απηνδηνξζψλνληαη.   

 Πνηθίια παηρλίδηα θσλνινγηθήο – κνξθνζπληαθηηθήο ελεκεξφηεηαο κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ κε λφεκα γηα ηα παηδηά θαη κε βάζε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο 

κε πνηθηιία απζεληηθνχ πιηθνχ. 

 πλεξγαζία αλάκεζα ζηηο νκάδεο κε ζηφρν ηελ αιιειεπίδξαζε.  

 Ώλάπηπμε ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ κε αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο πξνθν-

ξηθέο θαη γξαπηέο (αθήγεζε, δξακαηνπνίεζε, εηθνλνγξάθεζε γλσζηνχ βη-

βιίνπ, θείκελν ζε εηθφλεο γλσζηνχ βηβιίνπ, δεκηνπξγία βηβιίσλ). 

 Έκθαζε ζηηο ζπκβάζεηο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ: απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, 

θελφ αλάκεζα ζηηο ιέμεηο, θεθαιαίν ζηελ αξρή θ.ι.π.  

 Λεηηνπξγία δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο απφ ηα ηέιε Ννεκβξίνπ, παξνπζίαζε 

ησλ βηβιίσλ θαη αλάξηεζε ησλ εξγαζηψλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ. 

 Δκεξνιφγην (κεηά ηα Υξηζηνχγελλα).  

 Αεκηνπξγία ιεμηινγίνπ (ζην επξεηήξην)  – νηθνγέλεηεο ιέμεσλ. 

 

Βπφκελν βήκα απνηέιεζε ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε ζεκαηηθέο ελφ-

ηεηεο θαη παξάιιεια ε εθκάζεζε γξακκάησλ κε βάζε πνηθίια θείκελα  θαη ην 

βηβιίν «Ώιθαβεηάξη κε γισζζνδέηεο» ηνπ Β. Σξηβηδά. ην ηέινο ηνπ Ννέκβξε 

φια ηα παηδηά γλψξηδαλ φια ηα γξάκκαηα, ηα πεξηζζφηεξα δίςεθα θσλήεληα 

θαη ζχκθσλα θαη ηηο θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Ώμίδεη λα αλα-

θεξζεί φηη δελ απαηηήζεθε μερσξηζηή δηδαζθαιία γηα θάζε γξάκκα, αθνχ ηα 

παηδηά «κάζαηλαλ» λέα γξάκκαηα κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή ελαζρφιεζή ηνπο 

κε πνηθίια θείκελα. Χζηφζν, ε ζχλζεζε ηνπ δηθνχ ηνπο γισζζνδέηε απφ δηαθν-

ξεηηθφ γξάκκα θάζε θνξά, έγηλε κηα αγαπεκέλε ζπλήζεηα κέζα ζηελ ηάμε. Βπη-

πιένλ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θακία ζπκβαηηθή δξαζηεξηφηεηα φπσο ε δηδαζθα-

ιία ηεο θνξάο ησλ γξακκάησλ, ε αληηγξαθή  γξακκάησλ θαη ζπιιαβψλ, ε νξζν-

γξαθία κε απνκλεκφλεπζε ησλ ιέμεσλ θ.ά. Κάπνηεο απφ ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

κε ηηο νπνίεο αζρνιήζεθε ε ηάμε ήηαλ: ε δηαηξνθή, ην ςσκί, ε ειηά, ν εαπηφο 

κνπ – ε νηθνγέλεηά κνπ, ε εθεκεξίδα, ε ηζηνξία ηεο γξαθήο, ην κνπζείν, ην ζπί-

ηη κνπ, ηα θπηά, ηα δψα, νη θίινη, πεξηήγεζε ζην δηάζηεκα, φιεο πιαηζησκέλεο 

απφ πνηθίια θείκελα. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη κία ζεκαηηθή ελφηεηα απφ ην 

δεχηεξν ηξίκελν ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 
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ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ: ΠΒΡΕΔΓΔΔ ΣΟ ΑΕΏΣΔΜΏ 

ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ απνθαζίζηεθε ε παξαθνινχζεζε ηεο 

ζεαηξηθήο παξάζηαζεο «Ο κηθξφο πξίγθηπαο». Δ γλσξηκία κε ην βηβιίν «Ο Μη-

θξφο Πξίγθηπαο» θαη ην ζπγγξαθέα θξίζεθε απαξαίηεηε γηα λα πξνεηνηκάζεη 

θαιχηεξα ηα παηδηά σο πξνο ηελ αληαπφθξηζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο παξάζηα-

ζεο. «Ο Μηθξφο Πξίγθηπαο» είλαη έλα βηβιίν κε αξθεηέο δπζθνιίεο θαηαλφεζεο 

γηα ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο, γη‘ απηφ απνθαζίζηεθε λα δνζεί κεγαιχηεξε 

έκθαζε ζηε ρξνληθή ζεηξά ησλ γεγνλφησλ. Πξηλ ηε ζεαηξηθή  παξάζηαζε έγηλε 

έλαο ζπλδπαζκφο αλάγλσζεο θαη πξνβνιήο ηεο ζεηξάο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ 

Μηθξνχ Πξίγθηπα.  Κάπνηα θεθάιαηα δηαβάζηεθαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ζηελ 

ηάμε θαη θάπνηα θεθάιαηα ηα παηδηά ηα παξαθνινχζεζαλ ζε βίληεν. ηε ζπδή-

ηεζε πνπ αθνινχζεζε ηα παηδηά εμέθξαζαλ ηηο απφςεηο ηνπο: 

- ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία 

- ηα ζεκεία πνπ δελ θαηάιαβαλ 

- ηηο άγλσζηεο ιέμεηο θαη θξάζεηο  (καηαηφδνμνο, αζηεξνεηδήο, πιαλήηεο, ε-

θήκεξν, θ.ά.) 

 ηηο απνξίεο ηνπο: 

- είλαη πξαγκαηηθνί ή θαληαζηηθνί νη πιαλήηεο ηεο ηζηνξίαο; ππάξρνπλ ηα 

«κπανκπάπ»; 

- Ση είλαη ν πιαλήηεο θαη πψο δεκηνπξγήζεθε; 

- Ση είλαη ν αζηεξνεηδήο θαη ηη είλαη ην αζηέξη;  

- Πψο έρνπκε κέξα θαη λχρηα;  

- Ση είλαη ην δηάζηεκα; 

- Γηαηί δελ «πέθηεη» ν πξίγθηπαο θαη νη άιινη ήξσεο απφ ηνπο πιαλήηεο; 

Σα ζπλαηζζήκαηά ηνπο: 

- πγθίλεζε απφ ηηο ζρέζεηο ησλ εξψσλ (ινπινχδη – πξίγθηπαο, πξίγθηπαο – 

αιεπνχ, πξίγθηπαο – ζπγγξαθέαο) 

-  Ώπνγνήηεπζε (ηαπηίζηεθαλ κε ηελ απνγνήηεπζε ηνπ πξίγθηπα απφ ηνπο ρα-

ξαθηήξεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπλάληεζε) 

- Ώλάθιεζε δηθψλ ηνπο εκπεηξηψλ (θαη ηηο δηθέο κνπ δσγξαθηέο δελ ηηο θαηα-

ιαβαίλνπλ νη κεγάινη) 

ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο επηρεηξήζεθε ε παξνπζίαζε ηεο δνκήο ηεο ηζην-

ξίαο φπνπ ηα παηδηά (νκαδηθή εξγαζία) έπξεπε λα ζπκεζνχλ ηε ζεηξά κε ηελ ν-

πνία επηζθέθηεθε ν Πξίγθηπαο ηνπο πιαλήηεο θαη λα γξάςνπλ θάηη ραξαθηεξη-

ζηηθφ γηα ηνλ θαζέλα. Με βάζε απηά πνπ έγξαςαλ ηα παηδηά θαηαζθεπάζηεθε 

ην ζρεδηάγξακκα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ Πξίγθηπα (Βηθφλα 1). ε απηή ηε θάζε ε εθ-

παηδεπηηθφο ιεηηνχξγεζε σο «γξακκαηέαο» ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πίλαθα, πα-

ξεκβαίλνληαο ζηε ζπδήηεζε, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα λα αθνπζηνχλ φιεο νη α-

πφςεηο θαη ζπλαπνθαζίδνληαο κε ηα παηδηά πνηεο ιέμεηο θαη θξάζεηο ζα επηιε-

γνχλ γηα ην ζρεδηάγξακκα. Δ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα έδσζε ηε δπλαηφηεηα 

ζηα παηδηά λα παξαθνινπζήζνπλ ην έξγν ζην ζέαηξν θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξ-
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γά θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ. Βίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη νη παξαπάλσ δξαζηε-

ξηφηεηεο είραλ ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ «Μηθξνχ Πξί-

γθηπα» θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ παηδηψλ ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξάζηαζεο  

θαζψο ε ζεκαηηθή ελφηεηα πξνέθπςε ζηε ζπλέρεηα κε αθνξκή ην ελδηαθέξνλ 

ησλ παηδηψλ. Με αθνξκή ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε «Ο Μηθξφο Πξίγθηπαο» θαη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ηνπο πιαλήηεο απνθαζίζηεθε κε ηα παηδηά ε ελα-

ζρφιεζε κε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Πεξηήγεζε ζην Αηάζηεκα».  Δ ζπγθεθξηκέλε 

ζεκαηηθή ελφηεηα είρε δηάξθεηα πεξίπνπ ηξεηο εβδνκάδεο θαη πξνέθπςε απφ ηηο 

απνξίεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηνπο πιαλήηεο θαη ην δηάζηεκα. Οη γεληθνί ζηφ-

ρνη ηεο ελφηεηαο ήηαλ: 

 λα γλσξίζνπλ ην ειηαθφ καο ζχζηεκα, λα κάζνπλ γηα ηνπο πιαλήηεο θαη 

ηνλ ήιην κέζα απφ ινγνηερληθά - πιεξνθνξηαθά θείκελα θαη απφ ηε κπζν-

ινγία. 

 λα θαηαλνήζνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπ ήιηνπ, ηεο γεο θαη ηεο ζειήλεο, απφ ηηο 

νπνίεο εμαξηψληαη νη επνρέο, ε κέξα θαη ε λχρηα θαη νη θάζεηο ηεο ζειήλεο 

θαη λα εληνπίζνπλ ηε δηαθνξά ηεο γεο απφ ηνπο ππφινηπνπο πιαλήηεο (έρεη 

δσή - κπιε πιαλήηεο). 

 λα δηαρσξίζνπλ έλαλ αζηέξα απφ έλαλ πιαλήηε θαη λα κάζνπλ γηα ηα επη-

ηεχγκαηα ηνπ αλζξψπνπ ζρεηηθά κε ηελ εμεξεχλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο. 

Tαπηφρξνλα νη γισζζηθνί ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ήηαλ: 

 Δ θαιιηέξγεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε αλάθιεζε πξνεγνχκελεο γλψζεο 

θαη εκπεηξίαο  ζρεηηθά κε ηε γε, ηε ζειήλε θαη ηνλ ήιην. 

 Δ αλάπηπμε ηνπ  αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ θαη ε θαηαλφεζε ηεο δηαθνξάο ηεο 

αθήγεζεο απφ ην δηάινγν. 

 Δ αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο κε νκαδηθή θαη αηνκηθή αλά-

γλσζε, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα θαηαλννχλ έλα θείκελν θαη λα εκπινπηί-

ζνπλ ην  ιεμηιφγηφ ηνπο κε θαηλνχξηεο έλλνηεο θαη ιέμεηο φπσο πιαλήηεο, 

δηάζηεκα, αζηέξηα, αζηξνλαχηεο, ζειήλε θ.ά. θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ 

νηθνγέλεηα ιέμεσλ ηνπ άζηξνπ – αζηεξηνχ. 

 Δ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ζχγθξηζεο δχν θεηκέλσλ κε παξφκνην ζέκα κε 

βάζε ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο θαη ηεο ηθαλφηεηαο λα εθθξάδνπλ 

άπνςε κε βάζε επηρεηξήκαηα. 

 Δ εθκάζεζε ηεο αιθαβεηηθήο ζεηξάο θαη ζηνπο δχν αξηζκνχο (εληθφο – 

πιεζπληηθφο).  

 Δ εμάζθεζε$ ζηα δίςεθα ηδ θαη γγ (κε αθνξκή ηηο ιέμεηο ζθαληδφρνηξνο 

θαη θεγγάξη) θαη  

 Δ παξαγσγή θεηκέλνπ.  

Βηθόλα 1 

Σν ζρεδηΪγξακκα γηα ηε δνκά ηεο ηζηνξέαο πνπ δεκηνπξγάζεθε από ηα 

παηδηΪ 
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Σα κέζα θαη πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ελφηεηα ήηαλ ηξία ινγνηε-

ρληθά βηβιία («Παξαθαιψ, κπακπά θέξε κνπ ην θεγγάξη» ηνπ Eric Carle απφ ηηο 

εθδφζεηο ΚΏΛΒΕΑΟΚΟΠΕΟ,  «Θα θαηεβάζσ ην θεγγάξη» ησλ Jonathan Em-

met – Vanessa Cabban     απφ ηηο εθδφζεηο ΏΕΧΠΟ «Ο κηθξφο Πξίγθηπαο» 

ηνπ  αηλη Βμππεξχ απφ ηηο εθδφζεηο ΠΏΣΏΚΔ ), ην ζεαηξηθφ έξγν αιιά θαη ε 

ζεηξά θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ «Ο κηθξφο Πξίγθηπαο», δηάθνξα videos επηζηεκνλη-

Δ Γε καο 

Ώζηεξνεηδάο 325  - ΐαζηιηΪο: ΚΪζεηαη ζην 

ζξόλν. 

Ώζηεξνεηδάο 326 - Μαηαηόδνμνο 

Ώζηεξνεηδάο 327 – ΜεζπζκΫλνο: Έλα ηξαπΫδη θαη 

πνιιΪ Ϊδεηα κπνπθΪιηα. 

Ώζηεξνεηδάο 328 – Βπηρεηξεκαηέαο: Έλα γξαθεέν θαη  

πνιιΪ ραξηηΪ κε ινγαξηαζκνύο. 

Ώζηεξνεηδάο 329 – ΦαλαξαλΪθηεο: Ο πην κηθξόο πιαλάηεο. 

ΥσξΪεη κόλν Ϋλα θαλΪξη θαη ηνλ θαλαξαλΪθηε. 

Πιαλάηεο   Μηθξνύ Πξέγθηπα      ΐ612 

Ώζηεξνεηδάο 330 – ΓεσγξΪθνο: 10 θνξΫο κεγαιύ-

ηεξνο από ηνλ 329. Έλα γξαθεέν κε πνιιΪ βηβιέα ζηα 

νπνέα γξΪθεη αιιΪ θαη ηα δηαβΪδεη ν ΓεσγξΪθνο. 
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θνχ πεξηερνκέλνπ θαη κπζνινγία, δηάθνξα βηβιία γλψζεσλ θαη έλα θπιιάδην κε 

πιεξνθνξηαθά θείκελα. Βπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηζηνξία «Δ ηνπιίπα θαη ην 

δνπκπνχιη» απφ ην βηβιίν «Δ Φηινγξάκκαηε θαη ν Φαγαιέμεο» ηεο Μ. Αεκάζε 

απφ ηηο εθδφζεηο Βιιεληθά Γξάκκαηα θαη νη ζηίρνη ησλ ηξαγνπδηψλ «Υξπζφ 

πνπιί» θαη «Δ γε καο» απφ ην cd ηνπ Μ. Λντδνπ «Κάησ απφ έλα θνπλνππίδη».  

1
Δ

 ΒΐΑΟΜΏΑΏ 

Ώξρηθά επηιέρηεθε ην παξακχζη «Θα θαηεβάζσ ην θεγγάξη» ησλ Jonathan 

Emmet – Vanessa Cabban   γηα δχν θπξίσο ιφγνπο: 1) ην ζέκα ηνπ είλαη ην θεγ-

γάξη, θάηη κε ην νπνίν είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλα ζρεδφλ φια ηα παηδηά 2) 

νη ήξσεο ηνπ βηβιίνπ ήηαλ ήδε γλσζηνί θαη αγαπεκέλνη ζηα παηδηά απφ πξνε-

γνχκελν βηβιίν πνπ είρακε δηαπξαγκαηεπηεί ζηελ ηάμε κε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα 

«Σν ζπίηη κνπ». Σν παξακχζη παξνπζηάζηεθε ζηα παηδηά, έγηλε ζπιινγηθή αλά-

γλσζε θαη αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα ην πεξηερφκελν ηνπ παξακπζηνχ, ηνπο ή-

ξσεο, ην θεγγάξη. Σν βηβιίν δηάβαζε ε εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο κε ηνλ θαηάι-

ιειν ρξσκαηηζκφ θαη επηηνληζκφ ζηε θσλή, ελψ παξάιιεια έδεηρλε ηηο εηθφλεο 

θαη ην θείκελν, θξαηψληαο ην βηβιίν ζηξακκέλν πξνο ηα παηδηά θαη θάλνληαο 

πνιχ κηθξέο παχζεηο. Βπεηδή ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν έρεη αξθεηέο επαλαιήςεηο 

θαη πξνβιέςηκν πεξηερφκελν σο έλα βαζκφ, θαηά δηαζηήκαηα ηε ζθπηάιε έ-

παηξλαλ ηα παηδηά καληεχνληαο θαη επαλαιακβάλνληαο ηε θξάζε πνπ αθνινπ-

ζνχζε. Μεηά ην ηέινο ηεο αλάγλσζεο θάζε βηβιίνπ πνπ δηαβάδακε αθνινπζνχ-

ζε ζπδήηεζε επεηδή ε βαζηθή επηδίσμή καο ήηαλ ηα παηδηά λα ιεηηνπξγήζνπλ 

αλαηξνθνδνηηθά: έηζη ηα παηδηά αλαθάιεζαλ ζηε κλήκε ηνπο θαη ζπλέθξηλαλ  

ηα βηψκαηά ηνπο κε απηά ησλ εξψσλ θαζψο ηα πεξηζζφηεξα είραλ παξαηεξήζεη 

φηη ην θεγγάξη είλαη ζηξνγγπιφ, φκνξθν  θαη πνιχ ιακπεξφ θάπνηεο κέξεο (θά-

πνηα κάιηζηα είπαλ φηη ην θεγγάξη φηαλ είλαη ζηξνγγπιφ ην ιέλε παλζέιελν), 

βξήθαλ  θνηλά ζεκεία κε ηε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Βπηπιένλ, θαζψο αξθεηά 

παηδηά είραλ παξαηεξήζεη ην θεγγάξη λα «θαζξεθηίδεηαη» κέζα ζην λεξφ (π.ρ. 

ζηε ζάιαζζα),   εμέθξαζαλ  θαη δηαηχπσζαλ ηηο  απφςεηο ηνπο γηα ηε δξάζε ησλ 

εξψσλ, δηθαηνιφγεζαλ ηνπο ήξσεο ιέγνληαο φηη είλαη πνιχ κηθξνί θαη δελ μέ-

ξνπλ φηη ην θεγγάξη δελ κπνξείο λα ην θηάζεηο.   

Ώθνινχζεζε δξακαηνπνίεζε ηνπ παξακπζηνχ απφ ηηο νκάδεο θαη αλαπα-

ξαγσγή ηνπ εμψθπιινπ ζην ηεηξάδηφ ηνπο κε ηα ιεπθά θχιια. Δ δξακαηνπνίε-

ζε γηλφηαλ ζπλήζσο κεηά απφ ηε ζπδήηεζε θαη είρε ζθνπφ λα απειεπζεξψζεη 

ηηο ςπρηθέο θαη πλεπκαηηθέο δπλάκεηο ησλ παηδηψλ. Ήηαλ κηα δξαζηεξηφηεηα 

πνπ πξαγκαηηθά απνιάκβαλαλ ηα παηδηά, έρνληαο ηελ επθαηξία  θάζε παηδί λα 

ππνθξηζεί έλαλ ήξσα σο ελεξγφο ζπκκέηνρνο θαη παξαγσγφο ιφγνπ θαη θίλε-

ζεο. Σν ηεηξάδην κε ηα ιεπθά θχιια ήηαλ ε δξαζηεξηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νπνίαο ηα παηδηά αλαπαξήγαλ ηνλ ηίηιν θαη ην  εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ. Κάζε 

παηδί είρε έλα θσηνηππεκέλν αληίγξαθν ηνπ εμψθπιινπ θαη έπξεπε λα θφςεη 

ηνλ ηίηιν ζε ιέμεηο, λα ηηο κεηξήζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα βάιεη ηηο ιέμεηο ζηε 

ζσζηή ζεηξά πξψηα ζην ζξαλίν ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο θνιιήζεη ζην ηε-

ηξάδηφ ηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα ηνπ. Καηφπηλ θνιινχζε ηηο θηγνχξεο 
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θαη έπξεπε λα βάιεη έλα ζπλλεθάθη ζηνλ ήξσα θαη λα γξάςεη ηη κπνξεί λα ζθέ-

θηεηαη .  Δ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα γηλφηαλ κε θάζε ινγνηερληθφ βηβιίν κε 

δηάθνξεο παξαιιαγέο.  

 

Βηθόλα 2 

Βπεμεξγαζέα ηνπ εμώθπιινπ ηνπ βηβιένπ 

 

 

Με αθνξκή  ηε ιέμε  ζθαληδφρνηξνο ηνπ παξακπζηνχ, παξαηεξήζεθε φηη 

θάπνηα παηδηά δελ είραλ απνζαθελίζεη ην δίςεθν ηδ (ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ηζ ή 

ην ζη ή έγξαθαλ δη).  Με βάζε απηή ηελ παξαηήξεζε έγηλε αλάγλσζε ηεο ηζην-

ξίαο «Δ ηνπιίπα θαη ην δνπκπνχιη», ε νπνία αλ θαη δελ είρε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ 

ελφηεηα, βνήζεζε ηα παηδηά ζην λα απνζαθελίζνπλ ηε γξαθή ηνπ δίςεθνπ ηδ. 

Έγηλε αλάγλσζε ηνπ αληίζηνηρνπ γισζζνδέηε απφ ην βηβιίν ηνπ Β. Σξηβηδά, γηα 

λα θαηαιήμνπκε ζην γισζζνδέηε πνπ έθηηαμε θάζε παηδί. Ώληίζεηα γηα ην γγ, 

παίμακε κε ηε ιέμε θεγγάξη. Καη γηα ηα δχν δίςεθα (ηδ θαη γγ) ηα παηδηά βξή-

θαλ ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ απφ απηά ή ηα πεξηέρνπλ θαη ηηο έγξαςαλ ζην επξεηή-

ξην. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θάζε παηδί πνπ έιεγε κηα ιέμε 

έπξεπε λα θάλεη ζπιιαβηθή θαηάηκεζε πξνθνξηθά  κε παιακάθηα, λα πεη πφζεο 

ζπιιαβέο έρεη ε ιέμε  θαη λα βξεη ηη ηεο ηαηξηάδεη. Αειαδή λα βξεη ην θαηάιιε-

ιν άξζξν ή ηελ αλησλπκία πνπ πξέπεη λα γξάςνπκε κπξνζηά απφ ηε ιέμε. π-

δεηήζακε γηα ην γγ θαη παξαηεξήζακε φηη δελ ππάξρεη ιέμε πνπ λα αξρίδεη απφ 

απηφ. Καηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη φηαλ θάπνηα ιέμε αξρίδεη απφ γθ ηφηε 

απηφ είλαη κφλν ην γθ θαη θαλέλα άιιν.  Ώλαδεηήζεθαλ ιέμεηο πνπ νκνηνθαηα-

ιεθηνχλ κε ην θεγγάξη (ζηηάξη, ραβηάξη, θακάξη, καξγαξηηάξη, παηάξη, θνπξζά-

ξνη, καθάξη, θ.ι.π.). Μειεηήζεθε ν πιεζπληηθφο αξηζκφο αξζεληθψλ ζε -νο θαη 

νπδεηέξσλ ζε –η κε βάζε ηηο ιέμεηο ζθαληδφρνηξνο θαη αζηέξη θαη ην –νη ησλ 
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πνιιψλ. Σα παηδηά εληφπηζαλ ην /γ/ πνπ αθνχγεηαη ζε θάπνηεο  «πνλεξέο» ιέμεηο 

πνπ «δελ γξάθνληαη φπσο αθνχγνληαη». 

ηε ζπλέρεηα πξνβιήζεθαλ δηάθνξα βίληεν επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ 

πνπ δείρλνπλ ηε ζειήλε ζην ειηαθφ καο ζχζηεκα θαη ζε ζρέζε κε ηε γε. Οη 

θαηλνχξηεο έλλνηεο/ιέμεηο κε ηηο νπνίεο αζρνιεζήθακε ήηαλ: ζειήλε, δνξπθφ-

ξνο, δηαζηεκφπινην, δηάζηεκα, πξνζγείσζε, απνγείσζε, πεξηζηξνθή, βαξχηεηα. 

Βίδακε ηνπο  πξψηνπο αζηξνλαχηεο (Γθαγθάξηλ θαη Άξκζηξνλγθ)  ζε βίληεν – 

ληνθνπκέλην. Βληχπσζε πξνθάιεζαλ νη θηλήζεηο ησλ αζηξνλαπηψλ ζηε ζειήλε 

θη έηζη έγηλε αλαθνξά γηα ηελ έιιεηςε βαξχηεηαο. Θπκεζήθακε ηνπο πιαλήηεο 

πνπ ζπλαληήζακε ζηνλ «Μηθξφ Πξίγθηπα» κε ηνπο θαηνίθνπο ηνπο, ηνπο ζπ-

γθξίλακε κε ηε γε θαη ζπδεηήζακε γηα ηε βαξχηεηα.  Σέινο ζρνιηάζακε ηελ η-

ζηνξηθή θξάζε ηνπ Άξκζηξνλγθ «Έλα κηθξφ βήκα γηα ηνλ άλζξσπν, έλα κεγά-

ιν βήκα γηα ηελ αλζξσπφηεηα». ηαλ ε εθπαηδεπηηθφο δηάβαζε ηε θξάζε ζηα 

παηδηά θαη ξψηεζε πνην είλαη «ην κηθξφ βήκα» αξθεηά παηδηά  απάληεζαλ φηη 

είλαη ην βήκα πνπ έθαλε ν αζηξνλαχηεο πάλσ ζηε ζειήλε, σζηφζν δήισζαλ 

ακήραλα θαζψο δελ κπνξνχζαλ λα θαηαιάβνπλ ηη ελλνεί παξαθάησ. Ώθνινχ-

ζεζε ζπδήηεζε  γηα ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ πνπ απνηεινχλ ηελ αλζξσπφηεηα 

θαη γηα ην πφζν ζεκαληηθφ επίηεπγκα ήηαλ απηφ ην ηαμίδη γηα φιν ηνλ θφζκν. 

Έηζη  δφζεθε θαη ε αθνξκή λα παίμνπκε ηνπο αζηξνλαχηεο. Φνξέζακε παιηά 

ραξηφθνπηα ζην θεθάιη ζηα νπνία είρακε αλνίμεη ην εκπξφο κέξνο γηα λα θαίλε-

ηαη ην πξφζσπν, ηα δηαθνζκήζακε θαη κηκεζήθακε ηηο θηλήζεηο ησλ αζηξνλαπ-

ηψλ πάλσ ζηε ζειήλε. Κάπνηνη επαλέιαβαλ θαη ηε θξάζε κηκνχκελνη ηνλ  

Άξκζηξνλγθ. Σν φλνκα ηνπ  Άξκζηξνλγθ δπζθφιεςε ζε κεγάιν βαζκφ ηα παη-

δηά σο πξνο ηελ πξνθνξά ηνπ ελψ αληίζεηα ην φλνκα Γθαγθάξηλ ηνπο ήηαλ πνιχ 

πην εχθνιν,  ην επαλαιάκβαλαλ παίδνληαο θαη θάλακε θαη γισζζνδέηε: 

Έλαο Γθαγθάξηλ κα πνηνο Γθαγθάξηλ; 

Έλαο Γθαγθάξηλ πνπ πήγε ζην θεγγάξη! 

2
Δ

 ΒΐΑΟΜΏΑΏ 

ηε ζπλέρεηα έγηλε  αλάγλσζε ηνπ Παξακπζηνχ «Παξαθαιψ, κπακπά, θέξε 

κνπ ην θεγγάξη». Σν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν επηιέρζεθε γηα ηελ εμαηξεηηθή εηθν-

λνγξάθεζε ηνπ θαη γηα ηνλ παξαζηαηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν  παξνπζηάδνληαη νη 

θάζεηο ηεο ζειήλεο. Βπηπιένλ πξφθεηηαη γηα έλα αθεγεκαηηθφ θείκελν, ην νπνίν 

αλ θαη παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε ην πξνεγνχκελν βηβιίν, σζηφζν ππεξηζρχεη 

ην ζηνηρείν ηνπ θαληαζηηθνχ (κηα ηεξάζηηα ζθάια νδεγεί ηνλ κπακπά ζην θεγ-

γάξη ν νπνίνο πεξηκέλεη λα κηθξχλεη γηα λα ην πάξεη καδί ηνπ θαη λα ην δψζεη 

ζηελ θφξε ηνπ).  Δ αλάγλσζε έγηλε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ. Ώθνινχζεζε  ζπδή-

ηεζε γηα ην πεξηερφκελν ηνπ παξακπζηνχ θαη ηαπηφρξνλα  πξνβιήζεθε έλα vid-

eo κε ηηο θάζεηο ηεο ζειήλεο. Ώλ θαη ζην video παξνπζηάζηεθαλ φιεο νη θάζεηο 

ηεο ζειήλεο θαη ε επηζηεκνληθή νξνινγία, ε ζπδήηεζε επηθεληξψζεθε ζηε Νέα 

ειήλε, ηελ Παλζέιελν, ζην Μηζνθέγγαξν, θαη ζην Μηθξφ Φεγγαξάθη. Όζηεξα 

πεξάζακε ζηελ  αλαθαηαζθεπή ηνπ παξακπζηνχ αηνκηθά. Κάζε παηδί είρε θσην-
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ηππεκέλν αληίγξαθν ηνπ παξακπζηνχ, απφ ην νπνίν είρε αθαηξεζεί ην θείκελν. 

Σα παηδηά έπξεπε λα γξάςνπλ ην θείκελν πνπ αληηζηνηρνχζε ζε θάζε  εηθφλα. Οη 

ηξεηο ηειεπηαίεο ζειίδεο κε ηηο θάζεηο ηεο ζειήλεο έγηλαλ εμνινθιήξνπ απφ ηα 

παηδηά. Αειαδή ηα παηδηά θαη δσγξάθηζαλ αιιά θαη έγξαςαλ ην θείκελν. Οη ζε-

ιίδεο απηέο «δέζεθαλ» θαη απνηέιεζαλ ην βηβιίν θάζε παηδηνχ. 

Ώθνινχζεζε  ζπδήηεζε γηα ηα δχν βηβιία πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ηάμε. 

Δ ζπδήηεζε επηθεληξψζεθε ζηηο δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ αλά-

κεζα ζηα δχν βηβιία. Ώξρηθά πξνζπαζήζακε λα βξνχκε νκνηφηεηεο ζηνλ ηίηιν, 

ζηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ εμψθπιινπ, ζηνπο ήξσεο, ζηελ ππφζεζε θαη έπεηηα 

δηαθνξέο.  Σα παηδηά δηαηχπσζαλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην πνην βηβιίν ηνπο άξε-

ζε πεξηζζφηεξν θαη ζηε ζπλέρεηα θαηέγξαςαλ ηηο δηαθνξέο, ηηο νκνηφηεηεο θαη 

ηηο εληππψζεηο ηνπο. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά πξνηίκεζαλ ην βηβιίν «Θα θαηεβά-

ζσ ην θεγγάξη». Οη πξσηαγσληζηέο -  δσάθηα ηνπ βηβιίνπ, ε δσληάληα θαη ε α-

κεζφηεηα ηνπ δηαιφγνπ, θάηη πνπ ηα ίδηα ηα παηδηά εληφπηζαλ θαη μερψξηζαλ, 

θέξδηζαλ ηηο εληππψζεηο.  Ώληίζεηα, ζρεδφλ φια ηα παηδηά δήισζαλ ελζνπζηα-

ζκέλα θαη εληππσζηαζκέλα απφ ηελ ππέξνρε εηθνλνγξάθεζε αιιά θαη ηηο εθ-

πιήμεηο (ην βηβιίν είρε θξπκκέλεο εηθφλεο πνπ έβγαηλαλ)  ηνπ βηβιίνπ ηνπ Eric 

Carle «Παξαθαιψ, κπακπά θέξε κνπ ην θεγγάξη».  

Όζηεξα δφζεθαλ ζηα παηδηά πιεξνθνξηαθά θείκελα  γηα ηνπο πιαλήηεο ηνπ 

ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο κε ζηφρν ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ. Βζηηάζακε 

ζηνπο πιαλήηεο, ζηα νλφκαηά ηνπο θαζψο θαη ζηελ απφζηαζε ηνπ θαζελφο απφ 

ηνλ ήιην. Βληνπίζακε ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ζενχο θαη ζεέο πνπ έδσζαλ ηα ν-

λφκαηά ηνπο ζηνπο πιαλήηεο. Σνπο ζπγθξίλακε σο πξνο ην κέγεζνο  θαη παξα-

ηεξήζακε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο (ρξψκα: π.ρ. Γε κπιε πια-

λήηεο- ν κφλνο πνπ έρεη δσή, Άξεο: θφθθηλνο, κέγεζνο: Αίαο ν κεγαιχηεξνο,  

δαθηχιηνη: Κξφλνο,  απφζηαζε απφ ηνλ ήιην: Βξκήο ν πιεζηέζηεξνο). Βπηπιένλ, 

πξνβιήζεθαλ video κε ηνλ ήιην θαη ηελ πεξηθνξά ηεο γεο γχξσ ηνπ (πνπ θξα-

ηάεη έλαλ ρξφλν)  θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ πεξηζηξνθή ηεο γχξσ απφ ηνλ εαπηφ 

ηεο (έλα εκεξφλπρην) . Δ ζπδήηεζε επηθεληξψζεθε  ζηελ ελαιιαγή ηεο κέξαο 

θαη ηεο λχρηαο θαζψο θαη ζηηο επνρέο. Έπεηηα παίμακε ην παηρλίδη ησλ πιαλε-

ηψλ.  Έλα παηδί έθαλε ηνλ ήιην θαη θάπνηα άιια ηε γε θαη ηνπο ππφινηπνπο 

πιαλήηεο. Σα παηδηά πεξηζηξέθνληαλ γχξσ απφ ηνλ ήιην θαη ην παηδί πνπ έθαλε 

ηε γε γπξλνχζε ηαπηφρξνλα θαη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. 

3
Δ

 ΒΐΑΟΜΏΑΏ 

Ώξρηθά πξνβιήζεθαλ βίληεν πνπ εμεγνχλ πψο πήξαλ ην φλνκά ηνπο θάπνη-

νη αζηεξηζκνί κε βάζε ηε Μπζνινγία. Οη ηζηνξίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ήηαλ 

ηνπ Χξίσλα, ηνπ Πεξζέα θαη ηεο Ώλδξνκέδαο, ηεο Μεγάιεο θαη Μηθξήο Άξ-

θηνπ. Οη νκάδεο αλέιαβαλ λα αθεγεζνχλ ηνπο κχζνπο παίξλνληαο βνήζεηα απφ 

ηελ εθπαηδεπηηθφ κφλν γηα θάπνηα δχζθνια νλφκαηα πνπ δελ ζπκφηαλ. ηελ 

νκαδηθή αθήγεζε μεθηλνχζε έλα παηδί απφ ηελ νκάδα θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλέρη-

δε ηελ αθήγεζε  θάπνην άιιν παηδί κέρξη λα ηειεηψζεη ν κχζνο θαη λα αθεγε-

ζνχλ φια ηα παηδηά ηεο νκάδαο.  
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Ώθνινχζεζαλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδπάδνπλ εθηφο ησλ άιισλ 

δσγξαθηθή κε ιεδάληα φπσο: δσγξαθίδσ ην ειηαθφ καο ζχζηεκα θαη νλνκάδσ ηνπο 

πιαλήηεο, δσγξαθίδσ ηνπο πην γλσζηνχο αζηεξηζκνχο π.ρ. Μηθξή θαη Μεγάιε άξ-

θηνο, ρξσκαηίδσ ηε γε θαη γξάθσ κηα ιεδάληα, ηαμηλνκψ ηνπο πιαλήηεο κε βάζε ηε 

ζέζε ηνπο απφ ηνλ ήιην αιιά θαη ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, βξίζθσ ηα αηλίγκαηα βάδσ 

ηα αλαθαηεκέλα γξάκκαηα ζηε ζσζηή ζεηξά.  Έλα δήηεκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ 

ελαζρφιεζή καο κε ηνπο πιαλήηεο ήηαλ αλ ηειηθά ππάξρνπλ εμσγήηλνη. ιεο απηέο 

ηηο κέξεο ηα παηδηά κε ηελ πξψηε επθαηξία επαλαιάκβαλαλ ηελ εξψηεζε. ηε ζπδή-

ηεζε πνπ έγηλε δηαηππψζεθαλ απφςεηο πνπ ππνζηήξηδαλ φηη ππάξρνπλ ( ζχκθσλα 

κε βηβιία πνπ είραλ δηαβάζεη ή ηαηλίεο πνπ είραλ δεη ή ζπδεηήζεηο πνπ είραλ αθνχζεη 

απφ ελήιηθεο ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο) αιιά θαη απφςεηο πνπ ππνζηήξηδαλ φηη δελ 

ππάξρνπλ. Σειηθά ε απάληεζε πνπ απνθαζίζακε λα δψζνπκε ήηαλ φηη είλαη θάηη 

ζην νπνίν δελ είκαζηε ζε ζέζε λα απαληήζνπκε κε βεβαηφηεηα θαη επνκέλσο απνηε-

ιεί έλα πηζαλφ ελδερφκελν. Ώπφ ηε ζπδήηεζε πξνέθπςε θαη ε παξαγσγή θεηκέλνπ 

απφ ηα παηδηά θαζψο ήζειαλ λα ζηείινπλ έλα γξάκκα ζην δηάζηεκα πνπ λα απεπζχ-

λεηαη ζε εμσγήηλνπο. Πξηλ ηελ παξαγσγή θεηκέλνπ πξνεγήζεθε ζπδήηεζε κε βάζε 

ην θεληξηθφ εξψηεκα «γηα πνην ιφγν γξάθσ γξάκκα ζηνπο εμσγήηλνπο;» θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηα παηδηά δηαηχπσζαλ εξσηήκαηα θαη απνξίεο πνπ ζα ήζειαλ λα 

θάλνπλ ζηνπο εμσγήηλνπο (Βηθφλα 3).  

Βηθόλα 3 

Παξαδεέγκαηα από ηα γξΪκκαηα πνπ Ϋγξαςαλ ηα παηδηΪ ζηνπο εμσγάηλνπο 
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Γηα ην ηέινο ηεο ελφηεηαο επηιέρζεθαλ δχν ηξαγνχδηα πνπ ζέκα ηνπο είλαη 

ε γε θαη ν ήιηνο. Μέζα ζηνπο ζηίρνπο ησλ ηξαγνπδηψλ επαλαιακβάλνληαη θά-

πνηεο απφ ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ ηα παηδηά ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα δί-

λνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο απηέο ηηο γλψζεηο 

θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα θείκελα ησλ ηξαγνπδηψλ κε πεξηζζφηεξε άλεζε θαη απ-

ηνπεπνίζεζε, θάηη πνπ ηα γέκηζε ραξά θαη ελζνπζηαζκφ. Οη ζηίρνη ηνπ πξψηνπ 

ηξαγνπδηνχ κνηξάζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο θαη νη ζηίρνη ηνπ δεχηεξνπ ηξαγνπδηνχ 

ζηηο άιιεο ηξεηο.  Δ αλάγλσζε ησλ ζηίρσλ έγηλε νκαδηθά κε ζθνπφ λα ηα ηξα-

γνπδήζνπκε φινη καδί ζηελ ηάμε. Κάζε νκάδα δηάβαζε ηνπο ζηίρνπο ηεο αξθε-

ηέο θνξέο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ηξαγνπδήζεη κε άλεζε ηαπηφρξνλα κε ηε κνπ-

ζηθή.  ηε ζπλέρεηα αθνχζακε ηα ηξαγνχδηα απφ ην cd γηα λα εμνηθεησζνχκε κε 

ηε κεισδία θαη ηα παηδηά ηξαγνχδεζαλ δηαβάδνληαο κέζα απφ ην θείκελν. Με 

βάζε φια απηά πνπ δηαβάζακε, κάζακε θαη ζπδεηήζακε, ζπκπιεξψζακε θαη ην 

«ζπηηάθη ηνπ άζηξνπ - αζηεξηνχ». ε θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα ππήξρε θαη έλα 

«ζπηηάθη». ην ζπγθεθξηκέλν ήηαλ γξακκέλεο ιέμεηο, ηηο νπνίεο έπξεπε ην παηδί 

λα αληηγξάςεη ζσζηά κέζα ζην ζπηηάθη θαη ζηε ζπλέρεηα λα εληνπίζεη θαη λα 

ρξσκαηίζεη ην θνηλφ θνκκάηη ησλ ιέμεσλ κε θφθθηλν ρξψκα. Όζηεξα έθνβε ην 

ζπηηάθη θαη ην θνιινχζε ζην επξεηήξην ζην αληίζηνηρν γξάκκα. Σν επξεηήξην 

ππήξρε θαζεκεξηλά ζηελ ηζάληα ησλ παηδηψλ, ήηαλ θάηη ζαλ πξνζσπηθφ ιεμηθφ 

θαη ηα παηδηά ελζαξξχλνληαλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ θάζε θνξά πνπ ρξεηαδφηαλ 

βνήζεηα. ην επξεηήξην γξάθακε θαη ηηο ζεκαζίεο άγλσζησλ ιέμεσλ. 

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

Δ ελαιιαθηηθή  δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε 

ζηελ Ώ΄ ηάμε, έγηλε δεθηή κε κεγάιε αληαπφθξηζε θαη ελζνπζηαζκφ απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ θαη ησλ γνλέσλ. Σα θείκελα κε ηα νπνία αζρνιήζεθαλ, 

παξείραλ πνιιέο επθαηξίεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ (αθεγε-

καηηθνχ -  πεξηγξαθηθνχ), ηελ αλάπηπμε δηαιφγνπ θαζψο θαη γηα ηε δηεξεχλεζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Βδψ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη αξρηθά ηα πε-

ξηζζφηεξα παηδηά δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αθεγεζνχλ έλα θείκελν νινθιεξσκέλα. 

Γηα ην ιφγν απηφ επηρεηξήζεθε ε αθήγεζε κε δξακαηνπνίεζε, κε γαληφθνπθιεο 

θαη κε θηγνχξεο. ηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε ε δξακαηνπνίεζε ιεηηνχξγεζε πνιχ 

πην ζεηηθά απφ ηηο γαληφθνπθιεο θαη ηηο θηγνχξεο , θαη ζπλέβαιε θαη ζην λα α-

πειεπζεξσζνχλ ηα παηδηά αιιά θαη λα εληνπίζνπλ ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ φπσο 

ηφπνο, ρξφλνο, ήξσεο θαη πινθή. Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ζεκείν ζην νπνίν δφ-

ζεθε πξνζνρή ήηαλ ε δηαθνξά ηνπ δηαιφγνπ απφ ηελ αθήγεζε, θάηη ζην νπνίν 

δπζθνιεχηεθαλ αξθεηά ηα πεξηζζφηεξα παηδηά. Δ ελαζρφιεζε κε πνιιά θαη δη-

αθνξεηηθά θείκελα (φπσο θφκηθο, παξακχζηα αθεγεκαηηθά, παξακχζηα κε έλην-

λν ην ζηνηρείν ηνπ δηαιφγνπ)  βνήζεζε ζεκαληηθά ζην λα απνθηήζνπλ κηα ζαθή 

εηθφλα ηεο δηαθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάινγνπο θαη ζηηο 

δηθέο ηνπο αθεγήζεηο.  Δ ελαζρφιεζε κε ην γξαπηφ ιφγν έγηλε θπζηθά θαη αβί-

αζηα κέζα ζε πιαίζηα απζεληηθήο επηθνηλσλίαο. Με έκκεζν ηξφπν ηα παηδηά εί-

ραλ ηελ επθαηξία λα εμνηθεησζνχλ αξρηθά, θαη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηή-
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ζνπλ πιήζνο βαζηθψλ ζπκβάζεσλ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, λα αληηιεθζνχλ πψο ιεη-

ηνπξγεί ν θψδηθαο ηεο γξαθήο, λα «κπνπλ» ζηε ζέζε ηνπ ζπγγξαθέα θαη λα γί-

λνπλ ηα ίδηα ζπγγξαθείο θαη εηθνλνγξάθνη.  

Σα θείκελα ηα νπνία παξήρζεζαλ απφ ηα παηδηά φιν απηφ ην δηάζηεκα ή-

ηαλ πνηθίια φπσο: αθεγεκαηηθά, πεξηγξαθηθά, επηζηνιέο, επρεηήξηεο θάξηεο, 

πξνζθιήζεηο, αθίζεο, ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα γηα θάπνην γεγνλφο, πξνζσπη-

θέο πξνηηκήζεηο, πάληα εληαγκέλα ζηα πιαίζηα κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο. Καζν-

ξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο γξαθήο έπαημε θαη ε θαζεκεξηλή θαηαγξαθή 

ηνπ εκεξνινγίνπ, πνπ αλ θαη αξρηθά ηα παηδηά ην αληηκεηψπηζαλ κε θαρππνςία, 

ηειηθά θαηέιεμε κηα αγαπεκέλε ζπλήζεηα κε ηελ νπνία αλππνκνλνχζαλ λα με-

θηλήζεη ε κέξα ηνπο.  Ώξρηθά ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε ζπι-

ιαβηθή ή θαη ζπιιαβναιθαβεηηθή γξαθή. ην ηέινο ηνπ β ηξηκήλνπ ζρεδφλ φια 

ηα παηδηά έγξαθαλ αιθαβεηηθά, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο ζπκβάζεηο ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ φπσο ν ηνληζκφο, ηα βαζηθά ζεκεία ζηίμεο, ηα θεθαιαία γξάκκαηα, θελφ 

αλάκεζα ζηηο ιέμεηο, εηζαγσγηθά θαη παχιεο ζηνπο δηαιφγνπο. Βπηπιένλ ηα πε-

ξηζζφηεξα παηδηά πξνζπαζνχζαλ  θαη επηζπκνχζαλ λα γξάςνπλ νξζνγξαθεκέ-

λα.  

Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ήηαλ θαη ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα παηδηά 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο νκάδσλ, ηφζν ζηελ αλάγλσζε φζν θαη ζηε γξαθή. Οη πε-

ξηζζφηεξεο νκάδεο θαηάθεξαλ λα ζπλεξγαζηνχλ αξκνληθά (κέζα απφ έληνλεο  

αληηπαξαζέζεηο θαη δηελέμεηο θάπνηεο θνξέο) κε απνηέιεζκα λα δηαβάζνπλ,  λα  

ζπδεηήζνπλ θαη λα παξάγνπλ θείκελα. Οκαδηθά θείκελα ήηαλ ην εκεξνιφγην 

ηεο ηάμεο, αθίζεο γηα ηα δψα, θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζηελ ηάμε, ην παξα-

κχζη ηνπ δαζθαινθάγνπ δξάθνπ θ.ά.  

Δ ηθαλφηεηα ηεο αλάγλσζεο επίζεο αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά θαη ζην ηέινο 

ηνπ β ηξηκήλνπ φια ηα παηδηά  δηάβαδαλ απιά θείκελα, κε ηελ πιεηνςεθία λα 

είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί αξθεηά κεγάια ζε έθηαζε θείκελα κε ζρεηηθή επρέ-

ξεηα. εκαληηθφ ξφιν έπαημε ε πνηθηιία ηνπ έληππνπ πιηθνχ θαζψο θαη ε δηαθν-

ξεηηθή δηαπξαγκάηεπζε  ησλ θεηκέλσλ πνπ πηνζεηνχληαλ ζε θάζε πεξίζηαζε. Σε 

κεγαιχηεξε απήρεζε ζπγθέληξσζε ε ηαθηηθή ηεο πξφβιεςεο θαη ηνπ καληέκα-

ηνο. Σα παηδηά ελζνπζηάδνληαλ θαη ζπκκεηείραλ ελεξγά θάζε θνξά πνπ παξνπ-

ζηαδφηαλ ζηελ ηάμε έλα βηβιίν θαη έπξεπε λα καληέςνπλ ην πεξηερφκελν απφ ην 

εμψθπιιν θαη ηνλ ηίηιν. ηε ζπλέρεηα ε αγσλία θνξπθσλφηαλ κε ηελ αλάγλσζε 

ηνπ βηβιίνπ θαη ηελ επηβεβαίσζε ή φρη ηεο πξφβιεςεο. Καζνξηζηηθή ζεκαζία 

ζηελ αλάγλσζε έπαημε θαη ν ζπζηεκαηηθφο δαλεηζκφο βηβιίσλ θάζε Παξαζθεπή 

απφ ηα Υξηζηνχγελλα θαη κεηά. Βδψ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη αξρηθά ππήξραλ 

θάπνηα παηδηά πνπ δελ ήζειαλ λα δαλεηζηνχλ βηβιία, ζηε ζπλέρεηα φκσο θαη κέ-

ζα απφ ηηο ζπδεηήζεηο ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ γηα βηβιία πνπ ήηαλ «θαηαπιε-

θηηθά» ή ηηο αλαξηήζεηο ζρνιίσλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ,  άξρηζαλ θαη απηά 

λα δαλείδνληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο θξηηηθέο βηβιίσλ πνπ γίλνληαη ζηελ ηά-

με. Ώπφ έλα δηάζηεκα θαη κεηά εθαξκφζηεθε θαη «ιίζηα – αλακνλήο» γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ πεξηδήηεησλ βηβιίσλ.  
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Σέινο κέζα απφ ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο δφζεθε ε επθαηξία ζηα παηδηά, λα 

εθθξάζνπλ ηελ πεξηέξγεηά ηνπο θαη ηηο απνξίεο ηνπο, λα εθδειψζνπλ ελδηαθέ-

ξνληα θαη πξνηηκήζεηο, λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα αζρνιεζνχλ 

επηζηακέλα κε θάπνην ζέκα πνπ ηα απαζρνινχζε. Ώπνηέιεζκα φισλ απηψλ ή-

ηαλ ζην ηέινο ηνπ β ηξηκήλνπ λα έρνπλ αλαπηπρζεί ζεκαληηθά νη πξαγκαηνινγη-

θέο γλψζεηο ησλ παηδηψλ. 
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ π-

πνςήθησλ δαζθάισλ θαηά ηελ ελδερφκελε επίιπζε ελφο καζεκαηηθνχ πξνβιήκα-

ηνο θαζψο θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ ελδερφκελε πξφζεζε  ζηάζεο ηνπο γηα ηα 

καζεκαηηθά θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. ηελ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, ζπλνιηθά 353 ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί ζπκπιήξσζαλ εξσηε-

καηνιφγην ην νπνίν πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε: α) ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο επηιέγνπλ λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα έλαληη θάπνηνπ άιινπ, θαζψο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δηαδηθαζία ιχζεο ησλ πξνβιεκά-

ησλ, θαη β) ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο. Ο 

βαζκφο δπζθνιίαο ηνπ πξνβιήκαηνο βξέζεθε λα νδεγεί ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπκ-

κεηέρνληεο ζηελ επηινγή ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζα επέιεγαλ λα ιχζνπλ πξψην, ελψ 

ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα – κε θπξηφηεξν ην άγρνο – ηνπο ζπλνδεχνπλ θπξίσο 

ζηα πξνβιήκαηα πνπ ζα „απέξξηπηαλ‟ έλαληη άιισλ. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκα-

ηηθψλ αγρψλεη πεξηζζφηεξν ηηο γπλαίθεο απφ ηνπο άληξεο θαζψο θαη ηνπο θνηηεηέο 

ησλ κηθξφηεξσλ εμακήλσλ ζε ζρέζε κε εθείλνπο ησλ κεγαιχηεξσλ. Αλαδεηθλχεηαη 

ε αλάγθε λα εληζρπζεί ε ζηγνπξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθα-

ιία ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε απηά. 

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Σα ζπλαηζζήκαηα γηα ηα καζεκαηηθά, θαη εηδηθφηεξα ην άγρνο, κειεηψληαη 

δηεμνδηθά ζηε βηβιηνγξαθία εδψ θαη πνιιά ρξφληα (Hembree, 1990), θπξίσο κε 

αλαθνξέο ζηελ επίδξαζε ηνπ άγρνπο ζηε καζεκαηηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ αι-

ιά θαη ζηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηα καζεκαηηθά. Σν άγρνο απνηειεί έλα δπ-

ζάξεζην ζπλαίζζεκα έληαζεο θαη αγσλίαο πνπ εκθαλίδεηαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ 

ην άηνκν, θαζψο θαιείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη αξηζκνχο θαη λα επηιχζεη –αθφκα 

θαη εχθνια- καζεκαηηθά πξνβιήκαηα, αληηιακβάλεηαη ηελ αλεπάξθεηά ηνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο άκεζα ζπλδένληαη κε ην επί-

πεδν επίδνζήο ηνπ (Whyte, 2009) αιιά θαη ην επίπεδν απηνπεπνίζεζήο ηνπ 

(Jain & Dowson, 2009. Yeo & Berinderjeet, 2003). Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άγ-

ρνπο ζηα καζεκαηηθά (Plaisance, 2009. Jackson, 2008), πέξα απφ θπζηθά (π.ρ., 

εθίδξσζε, πνλνθέθαινη) θαη ςπρνινγηθά (π.ρ., αλεζπρία, δπζθνιία ζπγθέ-

ληξσζεο) ζπκπηψκαηα, αθνξνχλ επίζεο θαη δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο, φπσο ηελ 

απνθπγή ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ, ηελ αλαβνιή εξγαζίαο ζρεηηθήο κε 

ηα καζεκαηηθά, αλάκεζα ζε άιια. Πνιιά απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ 
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εληνπηζζεί ζε καζεηέο θαηά ηελ ψξα ησλ καζεκαηηθψλ θαη ζπρλά εμεγνχληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ σο απνηέιεζκα ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ (Haralson, 2001. Fiore, 1999). 

Ώπνηειεί θνηλή παξαδνρή φηη κεηαμχ ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη 

ζηελ πξσηνβάζκηα, αιιά θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηα καζεκαηηθά 

είλαη ην θαη‘εμνρήλ κάζεκα πνπ δεκηνπξγεί αηζζήκαηα θφβνπ θαη άγρνπο ζε 

κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ (Boaler, 2009. Attard, 2013), αιιά θαη ζε αξθεηνχο 

εθπαηδεπηηθνχο (Ώπνζηνινπνχινπ, 2011), αθφκα θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα 

δηδάμνπλ καζεκαηηθά ζην λεπηαγσγείν (Bates, Latham & Kim, 2013). Οη 

Beilock, Gunderson, Ramirez θαη Levine (2010) εμέηαζαλ ην άγρνο πνπ έρνπλ νη 

γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ ζηηο καζεκαηη-

θέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ. Βλψ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζρν-

ιηθήο ρξνληάο δελ ππήξρε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην άγρνο ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ θαη ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ζηα καζεκαηηθά, ζην ηέινο ηεο ρξνληάο 

βξέζεθε φηη φζν κεγαιχηεξν άγρνο είραλ νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί ηφζν ρακε-

ιφηεξε ήηαλ ε επίδνζε ησλ θνξηηζηψλ –θαη φρη ησλ αγνξηψλ- ζηα καζεκαηηθά, 

επηβεβαηψλνληαο ηε ζηεξενηππηθή άπνςε πνπ επηθξαηεί αλαθνξηθά κε ην θχιν 

θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά. Έληνλν άγρνο γηα ηα καζεκα-

ηηθά έρεη επηζεκάλεη, επίζεο, ε Ώπνζηνινπνχινπ (2011) ε νπνία ζπκπέξαλε φηη 

νη γπλαίθεο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί πνπ άγρνληαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ κα-

ζεκαηηθψλ πξνηηκνχλ ηηο ζεσξεηηθέο επηζηήκεο θαη επηιέγνπλ λα δηδάζθνπλ ζε 

κηθξέο ηάμεηο. Βπηπξφζζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εκθαλίδνπλ άγρνο γηα ηα κα-

ζεκαηηθά δελ κεηαθέξνπλ κφλν άγρνο ζηνπο καζεηέο ηνπο αιιά ζπρλά επζχλν-

ληαη θαη γηα ηηο ρακειέο επηδφζεηο ηνπο ζηα καζεκαηηθά (Murr, 2001).      

Ώλαθνξηθά κε ην άγρνο ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα δηδάμνπλ 

καζεκαηηθά ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ν Peker 

(2009) αλέδεημε δηαθνξέο ηφζν αλάκεζα ζηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο φζν θαη α-

λάκεζα ζηα καζεζηαθά ζηπι πνπ νη εθπαηδεπηηθνί πηνζεηνχλ. Πην ζπγθεθξηκέ-

λα, νη Σνχξθνη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλά ηνπ είραλ πεξηζζφηεξν άγρνο γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηε δηδαζθαιία 

ηνπο, εμαηηίαο θπξίσο ηεο ειιηπνχο γλψζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκαηηθψλ 

αιιά θαη ησλ δηθψλ ηνπο αξλεηηθψλ ζηάζεσλ πξνο ηα καζεκαηηθά, ζε ζρέζε κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Βπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ πξνηηκνχζαλ θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ λα ζπλδπάδνπλ ηελ 

αθεξεκέλε ελλνηνδφηεζε ησλ καζεκαηηθψλ κε ελεξγή δηεξεχλεζε θαη πεηξακα-

ηηζκφ επέδεημαλ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά άγρνπο. Ώπηνί νη ‗ζπγθιίλνληεο εθπαη-

δεπηηθνί‘ –θαηά ηνλ φξν ηνπ Peker (2009)- λνεκαηνδνηνχζαλ θαηαζηάζεηο κα-

ζεκαηηθψλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο 

καζεηέο ηνπο λα πάξνπλ απνθάζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζηξαηεγη-

θέο θαηά ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο. Παξφκνηα, ε Plaisance (2009) ζηελ έξεπλά 

ηεο επηβεβαηψλεη ην άγρνο ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα καζεκαηηθά: 

σζηφζν, κεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο καζήκαηνο εζηηαζκέλνπ ζηελ επίιπζε 

πξνβιήκαηνο ζηα πιαίζηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ, νη Ώκεξηθαλνί 
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ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ηεο Plaisance (2009) δήισζαλ ζε κεγάιν βαζκφ φηη 

άιιαμαλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη έγηλαλ πεξηζζφηεξν ζεηηθά απέλαληη ζηα 

καζεκαηηθά. Οη Brown, Westenkow θαη Moyer-Packenham (2011) εμέηαζαλ ηε 

ζρέζε αλάκεζα ζην άγρνο πνπ δειψλνπλ φηη αηζζάλνληαη νη ππνςήθηνη εθπαη-

δεπηηθνί γηα ηα καζεκαηηθά θαη ην άγρνο πνπ δειψλνπλ φηη αηζζάλνληαη γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. ΐξήθαλ φηη ην έλα ηξίην ησλ ζπκκεηερφλησλ δή-

ισζαλ φηη είραλ άγρνο γηα ηα καζεκαηηθά ρσξίο λα έρνπλ άγρνο γηα ηε δηδαζθα-

ιία κειινληηθά ησλ καζεκαηηθψλ, θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη ην άγρνο 

γηα ηα καζεκαηηθά θαη ην άγρνο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ δελ ζπλδέ-

νληαη πάληα, αλ θαη θάηη ηέηνην είλαη αξθεηά δχζθνιν λα πξνβιεθζεί.. Αηαθνξε-

ηηθά ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ Peker θαη Ertekin (2011) νη νπνίνη βξήθαλ φηη 

ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην άγρνο γηα ηα καζεκαηηθά θαη ην άγρνο 

γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε: φζν απμά-

λεη ην έλα απμάλεη θαη ην άιιν.     

Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο θαηά ηε δηαδηθαζία κάζε-

ζεο επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε δηάθνξα δεηήκαηα ζρεηηθψλ 

κε ηα καζεκαηηθά, αλάκεζα ζηα νπνία είλαη θαη ε ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιή-

καηνο (DeBellis & Goldin, 2006). Σν γεγνλφο φηη πνιχ πεξηνξηζκέλε είλαη ε έ-

ξεπλα γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο απφ ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη επη-

ζεκαλζεί αξρηθά απφ ηνλ Chapman (1997), ν νπνίνο είρε ηνλίζεη φηη εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θπξίσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

πξνζθέξνπλ νδεγίεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη πνιχ ιηγφηεξν ε ηθαλφ-

ηεηα ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο. Χζηφζν, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα νη ηθαλφηεηεο θαη νη ηδέεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιήκαηνο εμεηάδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζή ηνπο ζηε δηδαζθαιία. Οη 

Xenofontos θαη Andrews (2008), γηα παξάδεηγκα, κειέηεζαλ ηηο ηδέεο ηξηψλ ε-

λεξγεία Κχπξησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο απφ ηνπο ν-

πνίνπο δήηεζαλ αθελφο λα ιχζνπλ έλα κε-ηππνπνηεκέλν καζεκαηηθφ πξφβιεκα 

(non-routine problem) θαη αθεηέξνπ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

δηδαζθαιία πάλσ ζην πξφβιεκα πνπ έιπζαλ. Σα απνηειέζκαηά ηνπο έδεημαλ φηη 

νη ηδέεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ηθαλφηεηά ηνπο θαηά ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο 

θαη ε δηδαζθαιία ηνπο ζπλδένληαη πνιπζχλζεηα, αιιά αηηηαθέο ζρέζεηο αλάκεζά 

ηνπο δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαγλσξηζζνχλ. Πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ απ-

ηνπεπνίζεζε ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα απαιείςνπλ νπνηαδήπνηε 

ζηνηρεία άγρνπο θαη αβεβαηφηεηαο εκθαλίδνπλ φηαλ αληηκεησπίδνπλ καζεκαηηθά 

έξγα, νη Caballero, Blanco θαη Guerrero (2011) ζρεδίαζαλ ζηελ Εζπαλία έλα 

πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ ελζσκαηψλεη ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο κε ηε ζπ-

λαηζζεκαηηθή απην-ξχζκηζε. ην πξφγξακκα απηφ, νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί 

αλαγλσξίδνπλ ηηο γλσζηηθέο θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο θαη εθπαηδεχνληαη ζην ζρεδηαζκφ θαη δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο εζηηαζκέλσλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. χκθσλα 

κε ηα πξψηα ηνπο απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη Ca-

ballero et al. (2011) παξαηεξνχλ απφ ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφζν κία έ-
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ληνλε δηάζεζε κεζνδνινγηθήο αιιαγήο πνπ απνκαθξχλεηαη απφ παξαδνζηαθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη αλαδεηθλχεη πεξηζζφηεξν καζεηνθεληξηθέο δηαδηθαζίεο κάζε-

ζεο φζν θαη κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ βίσλαλ νη ίδηνη.                  

Με δεδνκέλε ηελ πεξηνξηζκέλε εξεπλεηηθή δνπιεηά ζρεηηθά κε ηελ επίιπ-

ζε πξνβιήκαηνο απφ ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηε κεγάιε ζεκαζία 

πνπ έρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα καζεκαηηθά, θαζψο είλαη 

δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηφζν ηηο πξαθηηθέο ηνπο ζηελ ηάμε φζν θαη ηα ζπλαη-

ζζήκαηα θαη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο, έρεη ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί πε-

ξηζζφηεξν ε ζρέζε αλάκεζα ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ επίιπ-

ζε πξνβιήκαηνο θαη ηηο ελδερφκελεο πξνζέζεηο ζηάζεο ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκαηηθψλ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη 

αθελφο ε κειέηε ηνπ άγρνπο ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθ-

παίδεπζεο θαηά ηελ ελδερφκελε επίιπζε ελφο καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο θαη 

αθεηέξνπ ε ζπζρέηηζε ηνπ άγρνπο κε ηε ζηάζε ηνπο γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηε 

δηδαζθαιία ηνπο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Δ παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη 

ζηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ θνηηνχλ ζε πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα εθ-

παίδεπζεο ζηελ πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ, πξηλ απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζηηο 

ζρνιηθέο ηάμεηο, ζηνηρεία πνπ έγθαηξα ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ.     

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ 

πκκεηέρνληεο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 353 θνηηεηέο θαη θνη-

ηήηξηεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ηνπ Ώξηζηνηειεί-

νπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, νη νπνίνη θνηηνχζαλ ζην 4
ν
, ην 6

ν
 θαη ην 8

ν
 

εμάκελν ζπνπδψλ (39,4%, 27,8% θαη 32,9%, αληίζηνηρα). Οη 304 ήηαλ γπλαίθεο 

(86,1%) θαη νη 49 ήηαλ άληξεο (13,9%). Ώπφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη 222 

(62,9%) δελ είραλ δηδάμεη καζεκαηηθά ζηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζήο 

ηνπο, ελψ νη 131 (37,1%) είραλ δηδάμεη. Ώλαθνξηθά κε ηελ θαηεχζπλζε επηινγήο 

ζην Λχθεην, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (71,4%) εηζήρζεζαλ ζην ηκήκα 

απφ ηε ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε, ελψ πνιχ ιηγφηεξνη απφ ηελ ηερλνινγηθή (17%) 

θαη ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε (11,6%).   

ρεδηαζκφο – Δξγαιείν κέηξεζεο. Γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο ζρεδηάζηεθε 

εξσηεκαηνιφγην, απνηεινχκελν απφ δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο, ην νπνίν βαζί-

ζηεθε θαη επέθηεηλε ηελ έξεπλα ησλ Yeo θαη Berinderjeet (2003), εμέηαδε ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηιέγνπλ νη ζπκκεηέρνληεο λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα 

έλαληη θάπνηνπ άιινπ, θαζψο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο δεκηνπξγνχληαη. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία πξνβιήκαηα, πξνζαξκνζκέλα απφ ηηο έξεπλεο ηνπ 

Baroody (1993), ησλ Stacey θαη Southwell (1996) θαη ηνπ Fong (1994), ηα ν-

πνία παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο (βι. Πίλαθα 1). Σα έξγα-

πξνβιήκαηα πνπ δφζεθαλ αθνξνχζαλ ζε δηαθνξεηηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο 

(ρξφλνο, απφζηαζε, αξηζκνί) δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ δπζθνιίαο. Χζηφζν, δελ 

απνηεινχζε ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο λα ειεγρζεί ην επίπεδν δπζθνιίαο 

ησλ έξγσλ, αιιά ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχλ ζηνπο ελ 

δπλάκεη ιχηεο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε επηινγή ησλ έξγσλ ήηαλ ηπραία θαη δελ 
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εμεηάζηεθε θαζφινπ ην καζεκαηηθφ ηνπο πεξηερφκελν. 

Ώξρηθά, νη ππνςήθηνη δάζθαινη θαινχληαλ: α) λα δειψζνπλ πνην απφ ηα 

δνζέληα πξνβιήκαηα ζα επέιεγαλ λα ιχζνπλ πξψην (ρσξίο λα πξνβνχλ ζηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ), β) λα δηθαηνινγήζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο νδή-

γεζαλ ζ‘ απηήλ ηελ επηινγή, θαζψο θαη γ) λα πεξηγξάςνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ ηνπο δεκηνπξγεί ε επίιπζε ελφο ηέηνηνπ πξνβιήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, νη 

ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα επηιέμνπλ ην πξφβιεκα πνπ ζα επέιεγαλ λα ιχ-

ζνπλ ηειεπηαίν, λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ επηινγή ηνπο θαη λα πεξηγξάςνπλ εθ 

λένπ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. πλνιηθά, ζε απηφ ην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ππήξραλ 6 εξσηήζεηο  

Πέλαθαο 1: Σα ηξέα πξνβιάκαηα πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ ζηελ Ϋξεπλα  

Αηαβάζηε ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνινπζνχλ. Αελ ρξεηάδεηαη λα ηα ιχζεηε. 

Πξφβιεκα 1
ν
 : πλαπιία 

Ζ Μαξία πήγε ζε κία ζπλαπιία. Έθηαζε ζην ρψξν ηεο ζπλαπιίαο 15 ιεπηά πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε, φκσο ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, ε ζπλαπιία μεθίλεζε 10 ιεπηά αξγφ-

ηεξα απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν έλαξμεο. ιε ε ζπλαπιία δηήξθεζε 2 ψξεο θαη 25 

ιεπηά. Αλ ήηαλ 10.30κ.κ. φηαλ ε Μαξία έθπγε απφ ην ρψξν ηεο ζπλαπιίαο, ηη ψξα έ-

θηαζε ζην ρψξν ηεο ζπλαπιίαο;                         Πξνζαξκνζκέλν απφ Baroody (1993) 

Πξφβιεκα 2
ν
: Γάηα θαη θνπλέιη 

Μία γάηα θπλεγάεη έλα θνπλέιη. Ζ γάηα θαη ην θνπλέιη αξρηθά απέρνπλ 160 κέηξα. Γηα 

θάζε 9 κέηξα πνπ ηξέρεη ε γάηα, ην θνπλέιη πεδά 7 κέηξα. Πφζν πεξηζζφηεξν πξέπεη 

λα ηξέμεη ε γάηα γηα λα μεπεξάζεη ην θνπλέιη;  

                                                       Πξνζαξκνζκέλν απφ Stacey θαη Southwell (1996) 

Πξφβιεκα 3
ν
: Οη δχν αξηζκνί 

Σν άζξνηζκα δχν αξηζκψλ είλαη 36 θαη ε δηαθνξά ηνπο είλαη 12. Πνηνη είλαη απηνί νη 

δχν αξηζκνί;                                                             Πξνζαξκνζκέλν απφ Fong (1994) 

βαζηζκέλεο ζηα ηξία πξνβιήκαηα. Ώπφ απηέο ηηο εξσηήζεηο νη 2 ήηαλ θιεη-

ζηνχ ηχπνπ (πνην πξφβιεκα ζα έιπλαλ πξψην, πνην πξφβιεκα ζα έιπλαλ ηειεπ-

ηαίν), ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα επηιέμνπλ κία αλάκεζα ζε 

ηξεηο απαληήζεηο,  θαη νη 4 ήηαλ αλνηρηνχ ηχπνπ.  

Σν δεχηεξν κέξνο επεδίσθε λα αλαδείμεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ππνςήθησλ 

δαζθάισλ γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. 

Παξνπζηάζηεθαλ 8 πξνηάζεηο (βι. Πίλαθα 2)  ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο δή-

ισλαλ ηελ γλψκε ηνπο γηα ηα καζεκαηηθά επηιέγνληαο κία απφ ηηο πέληε επηιν-

γέο δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο ηχπνπ Likert  (κε 1=δηαθσλψ απφιπηα, …, 

5=ζπκθσλψ απφιπηα). Οη πξνηάζεηο  ήηαλ  δηαηππσκέλεο  κε  ηέηνην  ηξφπν  

ψζηε  νη  κηζέο  λα αλαδεηθλχνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηε δηδαζθα-

ιία ησλ καζεκαηηθψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν (πξνηάζεηο 1, 3, 6 θαη 8) θαη νη άι-
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ιεο κηζέο αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (πξνηάζεηο 2, 4, 5 θαη 7). Ώθνινπζνχζαλ 2 

εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα αλαθέξνπλ ηελ ηάμε ζηελ 

νπνία πξνηηκνχλ λα δηδάμνπλ καζεκαηηθά θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο νδήγεζαλ 

ζ‘ απηήλ ηελ επηινγή. Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο cronbach‘s alpha εθηηκήζεθε ζην 

0.892. 

Γηαδηθαζία. Σν εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά 

ηε δηάξθεηα καζεκάησλ ηνπο ζην ρψξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Δ ζπκπιήξσζε ηνπ  

εξσηεκαηνινγίνπ  ήηαλ  αλψλπκε, έγηλε ζε εζεινληηθή  

Πέλαθαο 2: Οη πξνηΪζεηο πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ ζηελ Ϋξεπλα 

Αειψζηε ηελ άπνςή ζαο ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο θπθιψλνληαο ηνλ αξηζκφ πνπ ζαο 

εθθξάδεη θαιχηεξα ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ θιίκαθα. 

Αηαθσλψ απφιπηα=1, Μάιινλ δηαθσλψ=2, Οχηε ζπκθσλψ, νχηε δηαθσλψ=3, Μάι-

ινλ ζπκθσλψ=4, πκθσλψ απφιπηα=5 

1. Μνπ αξέζεη πνπ ζα δηδάζθσ καζεκαηηθά ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. 1    2    3    4   5 

2. Θα πξνηηκνχζα λα δηδάζθσ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θάπνην άιιν 

γλσζηηθφ αληηθείκελν εθηφο ησλ καζεκαηηθψλ.  

1    2    3    4   5 

3. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη κπνξψ λα δηδάμσ νπνηαδήπνηε καζεκαηηθή 

έλλνηα πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ χιε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, φζν δχ-

ζθνιε θη αλ είλαη. 

1    2    3    4   5 

4. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν κνπ δεκη-

νπξγεί θφβν θαη αλαζθάιεηα. 

1    2    3    4   5 

5. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη ζα αθηεξψλσ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη φξεμε 

ζηα άιια καζήκαηα θαη ιηγφηεξν ζηα καζεκαηηθά. 

1    2    3    4   5 

6. Θα θάλσ φ,ηη κπνξψ γηα πξνζθέξεη ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ 

δηαζθέδαζε θαη απφιαπζε ζηνπο καζεηέο κνπ. 

1    2    3    4   5 

7. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη ζα έρσ δπζθνιία λα δηδάμσ ην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθψλ, εηδηθά ζηηο κεγάιεο ηάμεηο.  

1    2    3    4   5 

8. Θέισ λα αλαθαιχπησ ηξφπνπο γηα λα είλαη ηα καζεκαηηθά θαηα-

λνεηά ζηνπο καζεηέο κνπ. 

1    2    3    4   5 

βάζε θαη δηήξθεζε πεξίπνπ 15 ιεπηά. Σν πνζνζηφ επηζηξνθήο ησλ ζπ-

κπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ μεπέξαζε ην 90%.   

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ 

α. Λφγνη επηινγήο ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο γηα επίιπζε. ηελ πιεηνςε-

θία ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ζα επέιεγαλ λα ιχζνπλ πξψην ην πξφ-

βιεκα κε ηε ζπλαπιία (67,4%) θαη ηειεπηαίν ην πξφβιεκα κε ηε γάηα θαη ην 

θνπλέιη (59,2%). Ώπηέο νη επηινγέο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ βξέζεθαλ λα δηα-

θνξνπνηνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά σο  πξνο  ην  εμάκελν  θνίηεζήο ηνπο 
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(ρ
2
(4)= 1,589, p=.811 θαη ρ

2
(4)= 6,262, p=.180 γηα ην πξφβιεκα πνπ ζα επέιεγαλ 

λα ιχζνπλ πξψην θαη ηειεπηαίν, αληίζηνηρα): δειαδή, κε παξφκνηα ζπρλφηεηα 

δήισζαλ φηη ζα επέιεγαλ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο ζπλαπιίαο πξψην θαη ην 

πξφβιεκα κε ηε γάηα θαη ην θνπλέιη ηειεπηαίν, αλεμάξηεηα απφ ην εμάκελν ζην 

νπνίν θνηηνχζαλ. Βπεηδή, σζηφζν, ζηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δελ 

είλαη απηή θαζεαπηή ε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ην πνην πξφ-

βιεκα ζα έιπλαλ πξψην ή ηειεπηαίν αιιά νη ιφγνη πνπ ζα επέιεγαλ θάηη ηέηνην 

θαη κε δεδνκέλν φηη νη επηινγέο ησλ ζπκκεηερφλησλ βξέζεθαλ λα ζπγθιίλνπλ, 

ζηελ παξνχζα εξγαζία ηα απνηειέζκαηα αληινχληαη απφ εθείλνπο ηνπο ζπκκε-

ηέρνληεο πνπ δήισζαλ φηη ζα επέιεγαλ λα ιχζνπλ πξψην ην πξφβιεκα κε ηε 

ζπλαπιία θαη ηειεπηαίν ην πξφβιεκα κε ηε γάηα θαη ην θνπλέιη.  

Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηιέμνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πξνθεηκέλνπ λα ην ιχζνπλ πξψην είλαη αξθεηνί, κε 

βαζηθφηεξν ην βαζκφ επθνιίαο ηνπ πξνβιήκαηνο (64%). ζνη ζπκκεηέρνληεο 

δήισζαλ απηφλ ην ιφγν θαίλεηαη πσο πξαγκαηνπνίεζαλ ζχγθξηζε κε ηα άιια 

δχν πξνβιήκαηα (‗απηφ είλαη πην εχθνιν πξφβιεκα απφ ηα άιια δχν‘). Άιινη 

βαζηθνί ιφγνη πνπ θαζφξηζαλ ηελ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ν ρξφλνο 

επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε δνπιεηά πνπ απηφ απαηηνχζε 

(15%), ε ζεηξά παξνπζίαζήο ηνπ ζην εξσηεκαηνιφγην (13,3%), ε δηθή ηνπο ε-

μνηθείσζε κε παξφκνηα πξνβιήκαηα πνπ ζπρλά ζπλαληνχλ ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή (11,9%) θαη ε επθνιία κε ηελ νπνία ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ηνπο δί-

λεηαη ε επθαηξία λα πξνβνχλ ζε λνεξνχο ππνινγηζκνχο (7,9%). Ώλαιπηηθά ε 

ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ ηνπο ιφγνπο πνπ επέιεμαλ 

λα ιχζνπλ πξψην ην πξφβιεκα κε ηε ζπλαπιία καδί κε παξαδείγκαηα ησλ απα-

ληήζεψλ ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3. Ώμίδεη, επίζεο, λα αλαθεξζεί φηη 

παξφκνηνη ιφγνη αλαδείρζεθαλ θαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δήισζαλ φηη ζα 

επέιεγαλ λα ιχζνπλ πξψην ην πξφβιεκα κε ηνπο δχν αξηζκνχο ή ην πξφβιεκα 

κε ηε γάηα θαη ην θνπλέιη. Χζηφζν, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηα ζηνηρεία πνπ πα-

ξνπζηάζηεθαλ αλαθέξνληαη ζηελ επηινγή ησλ 238 ζπκκεηερφλησλ (67,4%) λα 

ιχζνπλ πξψην ην πξφβιεκα κε ηε ζπλαπιία.  

Ώλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ επηιέγνπλ λα ιχζνπλ ηειεπηαίν ην πξφ-

βιεκα κε ηε γάηα θαη ην θνπλέιη, ν ζεκαληηθφηεξνο θαίλεηαη πσο είλαη ε δπ-

ζθνιία ηνπ πξνβιήκαηνο (59,5%). εκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ππνςεθίσλ εθπαη-

δεπηηθψλ αλαθέξζεθε, επίζεο, ζηε κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ επίιπζή ηνπ (27,2%) θαζψο θαη ζηε ζεηξά παξνπζίαζήο ηνπ (8,8%). Ο Πί-

λαθαο 4 δείρλεη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο νη ππνςήθη-

νη εθπαηδεπηηθνί ζα επέιεγαλ λα ιχζνπλ ηειεπηαίν ην πξφβιεκα κε ηε γάηα θαη 

ην θνπλέιη.  

β. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο ππνςεθίνπο εθπαηδεπηη-

θνχο θαηά ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη αλάιν-

γα κε ην αλ έρνπλ επηιέμεη λα ιχζνπλ πξψην ή ηειεπηαίν έλα πξφβιεκα. Θεηηθά, 

γεληθά, είλαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα  
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Πέλαθαο 3: πρλόηεηα ησλ ιόγσλ πνπ επηιΫγνπλ νη ζπκκεηΫρνληεο λα ιύ-

ζνπλ πξώην ην πξόβιεκα κε ηε ζπλαπιέα θαη παξαδεέγκαηα ησλ απαληά-

ζεώλ ηνπο 

Λόγνη πρλόηεηα Παξαδεέγκαηα απαληάζεσλ 

Πην εχθνιν 64% „Απηφ είλαη πην εχθνιν πξφβιεκα απφ ηα άιια 

δχν‟. 

Ώπαηηεί ιηγφηεξν 

ρξφλν-δνπιεηά 

15% „Γελ ρξεηάδεηαη λα θάλεηο πνιιέο πξάμεηο ζε απηφ 

ην πξφβιεκα‟. 

„Γελ παίξλεη πνιχ ρξφλν λα ην ιχζεηο. Λχλεηαη 

γξήγνξα‟. 

Παξνπζηάδεηαη 

πξψην 

13,3% „Απηφ ην πξφβιεκα δφζεθε πξψην θαη άξα πξψην 

ζα ην ιχζσ‟. 

Βμνηθείσζε θαη 

ζχλδεζε κε ηελ θα-

ζεκεξηλή δσή 

11,9% „Καζεκεξηλά αληηκεησπίδσ ηέηνηα ζέκαηα γηα ην 

ρξφλν‟. 

 „Δίκαη εμνηθεησκέλνο κε ηέηνηα πξνβιήκαηα‟. 

Μνπ αξέζεη 9,3% „Μνπ αξέζεη λα δνπιεχσ κε ηέηνηα πξνβιήκαηα‟ 

Τπνινγίδεηαη κε ην 

λνπ 

7,9% „Μπνξψ λα ην ζθεθηψ κε ην λνπ, δελ ρξεηάδνκαη 

ραξηί θαη κνιχβη‟.  

Πην θαηαλνεηφ 7,1% „Σν ζέκα ηνπ ρξφλνπ είλαη εχθνιν λα ην αληηιεθ-

ζείο‟. 

Βπάξθεηα ζηνηρείσλ 6,2% „Γίλνληαη φια ηα ζηνηρεία αλαιπηηθά, δελ πξέπεη 

λα ππνζέζσ θάηη παξαπάλσ‟. 

Ώπαηηεί ινγηθή 4% „Σν πξφβιεκα απηφ είλαη καζεκαηηθήο ινγηθήο‟. 

Βλδηαθέξνλ ζελάξην 1,7% „Σν πξφβιεκα αθνξά έλα ελδηαθέξνλ ζέκα‟ 

Ώπαηηεί πεξηζζφηε-

ξν ρξφλν - δνπιεηά 

0,8% „Υξεηάδεηαη λα αθνινπζήζεηο αξθεηά βήκαηα, ζέ-

ιεη ρξφλν θαη γηα λα είκαη ζίγνπξε φηη ζα πξνιά-

βσ ζα μεθηλνχζα κε απηφ‟. 

Πην δχζθνιν 0,8% „Δίλαη πην δχζθνιν απφ ηα άιια πξνβιήκαηα, 

πξνηηκψ ηα δχζθνια πξνβιήκαηα‟. 

Υσξίο ιφγν 0,3% „Γελ ππάξρεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο‟.  

εκείσζε: Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δειψζνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ιφ-

γνπο. 
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Πέλαθαο 4: πρλόηεηα ησλ ιόγσλ πνπ επηιΫγνπλ νη ζπκκεηΫρνληεο λα 

ιύζνπλ ηειεπηαέν ην πξόβιεκα κε ηε γΪηα θαη ην θνπλΫιη θαη παξαδεέγκαηα 

ησλ απαληάζεώλ ηνπο 

Λόγνη πρλόηεηα Παξαδεέγκαηα απαληάζεσλ 

Πην δχζθνιν 59,5% „Δίλαη πεξίπινθν‟. „Φαίλεηαη ην πην δχζθνιν απφ 

ηα ηξία‟ 

Ώπαηηεί πνιχ ρξφλν 

- δνπιεηά 

27,2% „Υξεηάδεηαη πνιχο ρξφλνο λα ζθεθηείο ην πξφβιε-

κα, λα ην θαηαιάβεηο θαη λα ην ιχζεηο‟. 

Παξνπζηάδεηαη ηε-

ιεπηαίν 

8,8% „Ήηαλ ην ηειεπηαίν απφ ηα ηξία πξνβιήκαηα‟. 

Αελ κνπ αξέζεη 7,9% „Γελ κνπ αξέζεη λα δνπιεχσ κε ηέηνηα πξνβιήκα-

ηα‟ 

Με εμνηθείσζε θαη 

κεδακηλή ζχλδεζε 

κε ηελ θαζεκεξηλή 

δσή 

3,4% „Γελ είκαη εμνηθεησκέλνο κε ηέηνηα πξνβιήκαηα‟. 

„Γελ έρσ δεη  άιιε θνξά ηέηνην πξφβιεκα‟.  

Πην εχθνιν 3,1% „Δίλαη ην πην εχθνιν, ζα ην θάλσ γξήγνξα ζην 

ηέινο‟. 

Έιιεηςε ζηνηρείσλ 2,5% „Γελ δίλνληαη πνιιά ζηνηρεία, κε κπεξδεχεη‟. 

ΐαξεηφ ζελάξην 1,4% „Γελ κνπ πξνθαιεί ελδηαθέξνλ γηα λα αζρνιεζψ‟. 

Αελ γλσξίδσ ηνλ 

ηχπν 

1,1% „Γελ μέξσ ηνλ ηχπν γηα λα ην ιχζσ, ζα ην αθήζσ 

γηα ην ηέινο‟.  

Ώπαηηεί ιίγν ρξφλν 

- δνπιεηά 

0,8% „Γελ ζέιεη πνιχ ρξφλν, ζα ην έιπλα πνιχ γξήγν-

ξα‟. 

εκείσζε: Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δειψζνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ιφ-

γνπο. 

ην πξφβιεκα πνπ ζα επέιεγαλ λα ιχζνπλ πξψην. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηζζφηε-

ξνη απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ην πξφβιεκα πνπ ζα έιπλαλ 

πξψην ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη ραξά, ηθαλνπνίεζε, ζηγνπξηά θαη απηνπεπνί-

ζεζε (53,8%), αλαθνχθηζε (12,2%), ελζνπζηαζκφ (2,3%) θαη ηνπο δηεγείξεη ην 

ελδηαθέξνλ (12,2%). Τπήξραλ, σζηφζν, ππνςήθηνη δάζθαινη πνπ εμέθξαζαλ ην 

άγρνο ηνπο (3,4%) θαη ην θφβν (0,3%) πνπ ηνπο δεκηνπξγεί ην πξφβιεκα πνπ ζα 

επέιεγαλ λα ιχζνπλ πξψην, ελψ πεξίπνπ 15% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζαλ ηελ 

απνπζία ζπγθεθξηκέλνπ ζπλαηζζήκαηνο. Σν ρήκα 1 παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία 

απηά. 
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 ράκα 1: πρλόηεηα ησλ ζπλαηζζεκΪησλ αλαθνξηθΪ κε ηελ επέιπζε ηνπ 

πξνβιάκαηνο πνπ νη ζπκκεηΫρνληεο επηιΫγνπλ λα ιύζνπλ πξώην 

 

Ώξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (61,4%) θπξίσο δεκηνπξγεί ζηνπο ππνςήθηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζα επέιεγαλ λα ιχζνπλ ηειεπ-

ηαίν: απφ ην ζχλνιν απηψλ ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ην άγρνο θαίλεηαη 

λα θπξηαξρεί (52%), θαη αθνινπζνχλ κε κηθξφηεξα πνζνζηά νη αλαθνξέο ζε ζπ-

λαηζζήκαηα φπσο κπέξδεκα, αλία, ζπκφο θαη θφβνο. Χζηφζν, πεξίπνπ ην 30% 

ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιή-

καηνο πνπ ζα έιπλαλ ηειεπηαίν (βι. ρήκα 2). Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην εχ-

ξεκα φηη απφ ηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ είραλ δειψζεη φηη αηζζάλν-

ληαη ραξά, ηθαλνπνίεζε θαη απηνπεπνίζεζε γηα ην πξφβιεκα πνπ επηιέγνπλ λα 

ιχζνπλ πξψην, πεξίπνπ ην 40% ζπζηεκαηηθά δειψλνπλ ραξά, ηθαλνπνίεζε θαη 

απηνπεπνίζεζε θαη γηα ην πξφβιεκα πνπ επηιέγνπλ λα ιχζνπλ ηειεπηαίν.    

 

γ. πλαηζζήκαηα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. Γεληθά, ηα ζπλαη-

ζζήκαηα ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ κα-

ζεκαηηθψλ ήηαλ ζεηηθά κε κεξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην θχιν θαη ην έ-

ηνο θνίηεζεο (Πίλαθαο 5).  
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ράκα 2: πρλόηεηα ησλ ζπλαηζζεκΪησλ αλαθνξηθΪ κε ηελ επέιπζε ηνπ 

πξνβιάκαηνο πνπ νη ζπκκεηΫρνληεο επηιΫγνπλ λα ιύζνπλ ηειεπηαέν 

 

Δ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν (πξφηαζε 1) αξέζεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν ζηνπο άληξεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο 

(t=2,715, df=351, p<.01), νη νπνίεο δειψλνπλ εληνλφηεξα πσο ε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ ηνπο δεκηνπξγεί θφβν θαη αλαζθάιεηα (πξφηαζε 4) (t=-3,782, 

df=351, p<.001). Οη άληξεο, επίζεο, εκθαλίδνληαη κε κεγαιχηεξε ζηγνπξηά γηα 

ηε δηδαζθαιία νπνηαζδήπνηε καζεκαηηθήο έλλνηαο αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν 

δπζθνιίαο ηεο (πξφηαζε 3) (t=2,341, df=351, p<.05) θαη ππνζηεξίδνπλ ζηαηη-

ζηηθά πεξηζζφηεξν ηελ πξφζεζή ηνπο λα γίλεη ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ πε-

ξηζζφηεξν απνιαπζηηθφ γηα ηνπο καζεηέο (πξφηαζε 6) ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπ-

λαίθεο (t=-2,954, df=351, p<.01). Πεξηζζφηεξν αλαζθαιείο απφ ηνπο άληξεο 

παξνπζηάδνληαη, ηέινο, νη γπλαίθεο θαζψο δειψλνπλ φηη, ηδηαίηεξα ζηηο κεγάιεο 

ηάμεηο, ζα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο (πξφηαζε 7) δηδάζθνληαο ην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθψλ (t=-2,764, df=351, p<.01).    

Οη ηεηαξηνεηείο θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα εκθαλίδνληαη πε-

ξηζζφηεξν ζίγνπξνη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ (πξφηαζε 5) ηφζν απφ 

ηνπο δεπηεξνεηείο (t=2,502, df=253, p<.05) φζν θαη απφ ηνπο ηξηηνεηείο 

(t=2,315, df=212, p<.05) πνπ απαληνχλ παξφκνηα. Δ ίδηα ηάζε παξαηεξείηαη θαη 

κε αλαθνξά ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηηο κεγάιεο ηάμεηο (πξφηαζε 7) 

πνπ αγρψλεη πεξηζζφηεξν ηνπο δεπηεξνεηείο θαη ηξηηνεηείο ζε ζρέζε κε ηνπο ηε-

ιεηφθνηηνπο (t=2,684, df=253, p<.01 θαη t=2,651, df=212, p<.01, αληίζηνηρα).  

 

 

1,1% 

1,1% 

3,1% 
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Πέλαθαο 5: ΜΫζνη όξνη ζηηο πξνηΪζεηο ηεο Ϋξεπλαο σο πξνο  

ην θύιν θαη ην Ϋηνο θνέηεζεο 

 Φύιν Έηνο θνέηεζεο 

ΠξνηΪζεηο Άληξεο Γπλ/εο 2
ν
 

εηεέο 

3
ν
 

εηεέο 

4
ν
 

εηεέο 

ύλνιν 

1. Μνπ αξέζεη πνπ ζα δηδάζθσ 

καζεκαηηθά ζην δεκνηηθφ ζρν-

ιείν. 

4,49 4,07 3,99 4,18 4,25 4,13 

2. Θα πξνηηκνχζα λα δηδάζθσ 

ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θάπνην 

άιιν γλσζηηθφ αληηθείκελν εθηφο 

ησλ καζεκαηηθψλ.  

2,31 2,48 2,67 2,37 2,28 2,46 

3. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη κπνξψ 

λα δηδάμσ νπνηαδήπνηε καζεκα-

ηηθή έλλνηα πνπ εκπεξηέρεηαη 

ζηελ χιε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιεί-

νπ, φζν δχζθνιε θη αλ είλαη. 

3,47 3,03 3,01 3,04 3,23 3,09 

4. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηη-

θψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν κνπ 

δεκηνπξγεί θφβν θαη αλαζθάιεη-

α. 

2,20 2,92 2,95 2,96 2,56 2,82 

5. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη ζα αθη-

εξψλσ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη 

φξεμε ζηα άιια καζήκαηα θαη 

ιηγφηεξν ζηα καζεκαηηθά. 

1,98 2,14 2,33 1,98 1,99 2,12 

6. Θα θάλσ φ,ηη κπνξψ γηα πξν-

ζθέξεη ην κάζεκα ησλ καζεκα-

ηηθψλ δηαζθέδαζε θαη απφιαπζε 

ζηνπο καζεηέο κνπ. 

4,41 4,70 4,69 4,78 4,52 4,66 

7. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη ζα έρσ 

δπζθνιία λα δηδάμσ ην κάζεκα 

ησλ καζεκαηηθψλ, εηδηθά ζηηο 

κεγάιεο ηάμεηο.  

2,45 2,97 3,02 3,07 2,61 2,90 

8. Θέισ λα αλαθαιχπησ ηξφπνπο 

γηα λα είλαη ηα καζεκαηηθά θα-

ηαλνεηά ζηνπο καζεηέο κνπ. 

4,82 4,88 4,84 4,94 4,85 4,87 

εκείσζε: Υξήζε 5βαζκεο δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο φπνπ 1=δηαθσλψ απφιπηα,…, 

5=ζπκθσλψ απφιπηα 
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δ. πλαηζζήκαηα θαηά ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη ζπλαηζζήκαηα απέλαληη 

ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί αλ ηα ζπλαηζζή-

καηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηελ επίιπζε 

ελφο πξνβιήκαηνο ζπλδένληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δειψλνπλ αλαθνξηθά 

κε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζην ζρνιείν, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο κε ηηο απαληήζεηο ζηηο νθηψ πξνηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ κα-

ζεκαηηθψλ (8) σο ελδνυπνθεηκεληθφ παξάγνληα θαη ηε κεηαβιεηή γηα ηε ραξά 

θαη ηε ζηγνπξηά θαηά ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο (2) σο παξάγνληα κεηαμχ ησλ 

ππνθεηκέλσλ. Ώξρηθά ε ζχγθξηζε απηή έγηλε γηα ην πξφβιεκα πνπ ζα επέιεγαλ 

λα ιχζνπλ πξψην θαη ζηε ζπλέρεηα γηα απηφ πνπ ζα επέιεγαλ λα ιχζνπλ ηειεπ-

ηαίν. Δ ζχγθξηζε έδεημε φηη νη ζέζεηο ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη  

ζηηο  νθηψ  πξνηάζεηο  δηαθέξνπλ  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (F(1,351)=271,496, 

p<.001). Οη ζέζεηο ηνπο δελ επεξεάδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ην αλ νη 

ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί είραλ δειψζεη φηη αηζζάλνληαη ραξά, ηθαλνπνίεζε θαη 

ζηγνπξηά θαηά ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζα επέιεγαλ λα ιχζνπλ πξψην 

(F(1,351)=,531, p=.467): απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πεξίπνπ νη κηζνί είραλ δειψ-

ζεη φηη αηζζάλνληαη ραξά θαη ηθαλνπνίεζε θαηά ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

πνπ ζα επέιεγαλ λα ιχζνπλ πξψην θαη ππάξρνπλ παξφκνηεο απαληήζεηο ζηηο 

πξνηάζεηο. Ώπηή ε ηάζε βξέζεθε λα είλαη ζηαζεξή αλάκεζα ζε φζνπο απάληε-

ζαλ φηη αηζζάλνληαη ζηγνπξηά θαη ζε φζνπο δελ αηζζάλνληαη ζηγνπξηά θαηά ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζα επέιεγαλ λα ιχζνπλ πξψην (F(1,351)=1,108, 

p=.293). 

Αηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα βξέζεθαλ απφ ηελ αληίζηνηρε αλάιπζε δηαθχ-

καλζεο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ 

ζα επέιεγαλ νη ζπκκεηέρνληεο λα ιχζνπλ ηειεπηαίν. πγθεθξηκέλα, νη ζηαηηζηη-

θά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηη-

θψλ ζηηο νθηψ πξνηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ βξέζεθε λα δηα-

θέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά αλάινγα κε ην αλ είραλ δειψζεη ραξά θαη ηθαλν-

πνίεζε θαηά ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζα επέιεγαλ λα ιχζνπλ ηειεπ-

ηαίν (F(1,351)=5,532, p<.05): πην ζπγθεθξηκέλα, φζνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

είραλ δειψζεη φηη ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζα επέιεγαλ λα ιχζνπλ ηε-

ιεπηαίν ηνπο δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα φπσο ραξά θαη ηθαλνπνίεζε έηεηλαλ λα 

απαληνχλ πεξηζζφηεξν ζεηηθά ζηηο πξνηάζεηο πνπ αλαδείθλπαλ ζεηηθά ζπλαη-

ζζήκαηα (πξνηάζεηο 1, 3, 6 θαη 8) θαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθά ζηηο πξνηάζεηο κε 

ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (πξνηάζεηο 2, 4, 5 θαη 7) ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ 

δελ είραλ δειψζεη φηη ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζα επέιεγαλ λα ιχζνπλ 

ηειεπηαίν ηνπο δεκηνπξγεί ραξά θαη ηθαλνπνίεζε. Δ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα 

ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο νθηψ πξνηάζεηο θαη ηε δήισζή ηνπο 

γηα ραξά θαη ηθαλνπνίεζε ζην ηειεπηαίν πξφβιεκα βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκα-

ληηθή (F(1,351)=5,185, p<.05), επηβεβαηψλνληαο φηη νη κέζνη φξνη ησλ απαληή-

ζεσλ ζηηο νθηψ πξνηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ δηαθνξνπνηνχ-

ληαη αλάινγα κε ην αλ είραλ δειψζεη φηη αηζζάλνληαη ραξά θαηά ηελ επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζα έιπλαλ ηειεπηαίν. Οη κέζνη φξνη γηα ηηο ζπγθξίζεηο ηεο 
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αλάιπζεο δηαθχκαλζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6 πνπ αθνινπζεί. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα (42,2%) δήισζαλ φηη ζα πξνηηκνχζαλ λα δηδάμνπλ καζεκαηηθά ζε 

κηθξέο ηάμεηο (Ώ‘ θαη ΐ‘ Αεκνηηθνχ), ελψ νη ππφινηπνη ζρεδφλ ηζνκεξψο δήισ-

ζαλ φηη πξνηηκνχλ ηηο κεζαίεο ηάμεηο (Γ‘ θαη Α‘ Αεκνηηθνχ, 17,3%), ηηο κεγάιεο 

ηάμεηο (Β‘ θαη η‘ Αεκνηηθνχ, 20,7%) ή δελ έρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξνηί-

κεζε ζε ηάμε (19,8%). ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηελ ηάμε πνπ ζα ήζειαλ λα δηδάζθνπλ βξέζεθαλ 

σο πξνο ην εμάκελν θνίηεζήο ηνπο (F(2, 352)=8,412, p<.001): νη κηθξέο ηάμεηο 

θαίλεηαη λα απνηεινχλ θχξηα πξνηίκεζε ησλ δεπηεξνεηψλ θαη ησλ ηξηηνεηψλ 

θνηηεηψλ (51,8% θαη 39,8%, αληίζηνηρα). Οη ηειεηφθνηηνη θνηηεηέο εκθαλίδν-

ληαη ρσξηζκέλνη ζε ηξεηο κεγάιεο νκάδεο: πεξίπνπ ην 1/3 πξνηηκά ηηο κηθξέο ηά-

μεηο (32,8%), ην 33,6% ζα ήζειε λα δηδάμεη ζε κεγάιεο ηάμεηο, ελψ ην 1/4 (25%) 

ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ έρνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε λα δηδάμνπλ καζεκαηηθά ζε 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηάμε. Ώλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα απηά παξνπζηάδνληαη 

ζην ρήκα 3 πνπ αθνινπζεί. Παξφκνηα, ζηηο κηθξέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρν-

ιείνπ δειψλνπλ φηη πξνηηκνχλ λα δηδάμνπλ καζεκαηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

ζπρλφηεξα νη γπλαίθεο (42,1%) ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο ππνςήθηνπο εθπαηδεπ-

ηηθνχο (F(1, 352)=3,962, p<.05), νη νπνίνη πξνηηκνχλ ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά 

ηηο κεγάιεο ηάμεηο (38,8%).   

ΐαζηθφο ιφγνο επηινγήο κηαο ηάμεο γηα λα δηδάμνπλ καζεκαηηθά θαίλεηαη 

πσο είλαη ν βαζκφο δπζθνιίαο ησλ καζεκαηηθψλ ηεο ηάμεο. ζνη απφ ηνπο ζπκ-

κεηέρνληεο δήισζαλ φηη πξνηηκνχλ κηθξέο ηάμεηο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αλα-

θέξζεθαλ ζην ‗εχθνιν πεξηερφκελν ησλ καζεκαηηθψλ‟ θαη φηη ‗γλσξίδνπλ θαιχ-

ηεξα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν‟. Παξφκνηα, γηα ηηο κεζαίεο ηάμεηο, νη ζπκκεηέρν-

ληεο δήισζαλ φηη είλαη ‗εμνηθεησκέλνη κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο‘ θαη φηη ‗ηα καζε-

καηηθά ζε απηέο ηηο ηάμεηο είλαη θαηαλνεηά θαη φρη ηδηαίηεξα δχζθνια‘. Πνιχ ιη-

γφηεξνη είλαη εθείλνη πνπ ζα επέιεγαλ ηηο κεγάιεο ηάμεηο γηαηί είλαη ‗πην δχζθν-

ιεο‘ θαη έρνπλ γη‘ απηνχο ‗κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ‘. Άιιν έλα θξηηήξην γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ε ζπνπδαηφηεηα πνπ ζεσξνχλ φηη έρεη ηφζν ε ηάμε φζν θαη 

ην έξγν ηνπο. Έηζη, θάπνηνη ηφληζαλ φηη ζα ήζειαλ λα δηδάμνπλ 
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Πέλαθαο 6: ΜΫζνη όξνη ζηηο πξνηΪζεηο ηεο Ϋξεπλαο αλΪκεζα ζηνπο ζπκκε-

ηΫρνληεο πνπ δάισζαλ ραξΪ θαη ηθαλνπνέεζε θαηΪ ηελ επέιπζε ηνπ πξν-

βιάκαηνο πνπ ζα Ϋιπλαλ πξώην θαη ηνπ πξνβιάκαηνο πνπ ζα Ϋιπλαλ ηειεπ-

ηαέν 

 Σν πξώην Σν ηειεπηαέν 

πξόβιεκα πνπ επηιΫγνπλ λα ιύζνπλ 

ηνπο δεκηνπξγεέ ραξΪ, ηθαλνπνέεζε, 

ζηγνπξηΪ θαη απηνπεπνέζεζε 

ΠξνηΪζεηο Ναη ρη Ναη ρη 

1. Μνπ αξέζεη πνπ ζα δηδάζθσ καζεκαηηθά 

ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. 

4,12 4,14 4,36 4,03 

2. Θα πξνηηκνχζα λα δηδάζθσ ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν θάπνην άιιν γλσζηηθφ αληηθείκελν 

εθηφο ησλ καζεκαηηθψλ.  

2,50 2,41 2,09 2,61 

3. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη κπνξψ λα δηδάμσ 

νπνηαδήπνηε καζεκαηηθή έλλνηα πνπ εκπεξη-

έρεηαη ζηελ χιε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, φζν 

δχζθνιε θη αλ είλαη. 

3,07 3,11 3,40 2,96 

4. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζην δε-

κνηηθφ ζρνιείν κνπ δεκηνπξγεί θφβν θαη α-

λαζθάιεηα. 

2,76 2,90 2,50 2,96 

5. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη ζα αθηεξψλσ πε-

ξηζζφηεξν ρξφλν θαη φξεμε ζηα άιια καζή-

καηα θαη ιηγφηεξν ζηα καζεκαηηθά. 

2,07 2,18 1,96 2,19 

6. Θα θάλσ φ,ηη κπνξψ γηα πξνζθέξεη ην 

κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ δηαζθέδαζε θαη 

απφιαπζε ζηνπο καζεηέο κνπ. 

4,59 4,73 4,72 4,63 

7. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη ζα έρσ δπζθνιία 

λα δηδάμσ ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ, εη-

δηθά ζηηο κεγάιεο ηάμεηο.  

2,79 3,02 2,50 3,07 

8. Θέισ λα αλαθαιχπησ ηξφπνπο γηα λα εί-

λαη ηα καζεκαηηθά θαηαλνεηά ζηνπο καζεηέο 

κνπ. 

4,81 4,94 4,90 4,86 

 εκείσζε: Υξήζε 5βαζκεο δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο φπνπ 1=δηαθσλψ απφιπηα,…, 

5=ζπκθσλψ απφιπηα 
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ράκα 3: πρλόηεηα επηινγάο ηΪμεσλ γηα ηε δηδαζθαιέα ησλ καζεκαηηθώλ 

ζην δεκνηηθό ζρνιεέν σο πξνο ην εμΪκελν θνέηεζεο 

 

ζηηο κηθξέο ηάμεηο γηα λα κάζνπλ νη ίδηνη ζηα παηδηά, γηα παξάδεηγκα, ‗ηηο 

βαζηθέο έλλνηεο ησλ καζεκαηηθψλ‘ θαη λα ηνπο δεκηνπξγήζνπλ ‗ζεηηθή εηθφλα‘ 

γη‘ απηά, ή ζα επέιεγαλ θάπνηα κεγάιε ηάμε γηαηί ηα καζεκαηηθά είλαη ‗θαίξηαο 

ζεκαζίαο γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία ησλ καζεηψλ‘. Μηθξφηεξνο αξηζκφο ππνςεθί-

σλ δαζθάισλ αλαθέξζεθε ζηε δηαζθέδαζε πνπ έρνπλ ηα καζεκαηηθά ζηηο κη-

θξέο ηάμεηο, ζηηο νπνίεο ‗ρξεζηκνπνηνχληαη θαη‟εμνρήλ παηγληψδεηο ηξφπνη δηδα-

ζθαιίαο‘, θαζψο θαη ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αληίιεςε ησλ καζεηψλ πνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν βειηησκέλεο ζηηο κεζαίεο θαη ηηο κεγάιεο ηάμεηο. Βπηηειηθά, αμίδεη 

λα αλαθεξζεί  φηη φζνη δήισζαλ φηη ζα ήζειαλ λα δηδάμνπλ καζεκαηηθά ζε ν-

πνηαδήπνηε ηάμε ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ θάπνηα πξνηίκεζε, αλαθέξζεθαλ 

ζην φηη θάζε ηάμε ‗έρεη ην δηθφ ηεο ελδηαθέξνλ‘, ‗έρεη ηηο δπζθνιίεο ηεο‘ θαη φηη 

‗είλαη πξφθιεζε λα κπνξεί θαλείο λα αληαπεμέιζεη επαξθψο ζε φιεο ηηο ηάμεηο‘. 

Οη ιφγνη πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ αλα-

θνξηθά κε ηελ ηάμε δηδαζθαιίαο δελ εμεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ παξνχζα 

εξγαζία, θαζψο απνηεινχλ κέξνο άιιεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ βξίζθε-

ηαη ζε εμέιημε.           

ΤΓΔΣΔΔ 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ηα ζπλαηζζήκαηα, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ην άγρνο, ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ κειεηήζεθαλ αξρηθά θαηά ηελ ελδερφ-

κελε επίιπζε ελφο καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα κε αλαθνξά 

ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Σα απνηειέζκαηα έ-

δεημαλ φηη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ νδεγεί ηνπο πεξηζζφηεξνπο κειινληηθνχο εθπαη-

δεπηηθνχο λα επηιέγνπλ λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα πξψην έλαληη θάπνησλ άιισλ 

είλαη ν βαζκφο επθνιίαο ηνπ πξνβιήκαηνο. Παξφκνηα, ν βαζκφο δπζθνιίαο ηνπ 

πξνβιήκαηνο εκθαλίδεηαη σο ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη εθπαη-

δεπηηθνί επηιέγνπλ λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα ηειεπηαίν. πλεπψο, ε ηεξάξρεζε 
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ηεο επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο έλαληη θάπνηνπ άιινπ ζπλδέεηαη κε ην βαζκφ 

δπζθνιίαο ηνπ πξνβιήκαηνο, θάηη ην νπνίν είρε βξεζεί θαη ζε παξφκνηα έξεπλα 

ησλ Yeo θαη Berinderjeet (2003) ζε καζεηέο γπκλαζίνπ. Οη ιφγνη πνπ νη εθπαη-

δεπηηθνί επηθαινχληαη γηα ηελ ηεξάξρεζε πνπ ζέηνπλ αλαθνξηθά κε ηελ επίιπζε 

ελφο πξνβιήκαηνο θαίλεηαη λα ζπλδένλαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ην ίδην ην 

πξφβιεκα ηνπο δεκηνπξγεί. πγθεθξηκέλα, ην πξφβιεκα πνπ επηιέγνπλ λα ιχ-

ζνπλ πξψην δεκηνπξγεί ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο θπ-

ξίσο ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο ραξά, ηθαλνπνίεζε, ζηγνπξηά θαη απηνπεπνί-

ζεζε. Ώληίζεηα, ην πξφβιεκα πνπ επηιέγνπλ λα ιχζνπλ ηειεπηαίν ηνπο δεκη-

νπξγεί αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, κε ην άγρνο λα θπξηαξρεί ζε ζρέζε κε άιια αξ-

λεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο πίεζε, κπέξδεκα θαη αλαζθάιεηα. Θα είρε, σζηφζν, 

ελδηαθέξνλ, λα ζπγθξηζνχλ νη πεξηπηψζεηο εθείλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ επη-

ιέγνπλ λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα πξψην (π.ρ. ην πξφβιεκα κε ηε ζπλαπιία) κε 

εθείλνπο ην εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηιέγνπλ λα ιχζνπλ ην ίδην πξφβιεκα ηειεπ-

ηαίν πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνχλ νη ιφγνη γηα ηηο επηινγέο ηνπο θαη ηα ζπλαη-

ζζήκαηα πνπ ην ίδην πξφβιεκα ηνπο δεκηνπξγεί.   

Θεηηθή είλαη ε ελδερφκελε πξφζεζε ζηάζεο ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ε νπνία, σ-

ζηφζν, δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ην θχιν θαη ην έηνο ζπνπδψλ ησλ ζπκκεηερφ-

λησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ αγρψλεη ζε ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, νη νπνίνη θαίλεηαη λα 

ληψζνπλ κεγαιχηεξε ζηγνπξηά θαη απηνπεπνίζεζε γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηε δη-

δαζθαιία ηνπο. Σν εχξεκα απηφ βξίζθεηαη ζε ζπλέπεηα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

Ώπνζηνινπνχινπ (2011) αλαθνξηθά κε ην άγρνο ησλ γπλαηθψλ ελ ελεξγεία εθ-

παηδεπηηθψλ. Παξφκνηα, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ θνηηνχλ ζε κηθξφηεξα έηε ζπνπ-

δψλ ληψζνπλ κεγαιχηεξε αλαζθάιεηα θαη άγρνο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκα-

ηηθψλ απφ απηνχο ησλ κεγαιχηεξσλ εηψλ. Με άιια ιφγηα, νη ηειεηφθνηηνη ληψ-

ζνπλ αθελφο ζεηηθφηεξα ζπλαηζζήκαηα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαη 

αθεηέξνπ είλαη αξθεηά πην ζίγνπξνη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο ζηηο κεγάιεο ηάμεηο. 

Βλδερνκέλσο, ην γεγνλφο φηη έρνπλ κπεη ζε ηάμε, ζηα πιαίζηα ησλ πξαθηηθψλ 

ηνπο αζθήζεσλ αιιά θαη ησλ καζεκάησλ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε ησλ ζπνπ-

δψλ ηνπο θαη δίδαμαλ καζεκαηηθά, ηνπο απνδεζκεχεη απφ ην άγρνο. 

Τπάξρεη κία γεληθεπκέλε εηθφλα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία φηη νη εθπαηδεπ-

ηηθνί – ελ ελεξγεία θαη ππνςήθηνη – βιέπνπλ πνιχ ζεηηθά ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ελδηαθέξνληαη απηή ηνπο ε ζηάζε λα 

βειηησζεί πεξηζζφηεξν. Ώπηή ε ηάζε εληνπίζηεθε θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία κε  

ηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εθδειψλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα ηε δηδαζθα-

ιία ησλ καζεκαηηθψλ νη νπνίεο ζεσξνχληαη γεληθά ζεηηθέο. Χζηφζν, ε ζεηηθή 

ζηάζε ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα εγείξεη πξνβιεκαηηζκνχο θπ-

ξίσο σο πξνο δχν ζηνηρεία. Σν πξψην ζηνηρείν αθνξά ζηελ αλαζθάιεηα θαη ην 

άγρνο πνπ νη ίδηνη ζε αξθεηά κεγάια πνζνζηά δειψλνπλ φηη αηζζάλνληαη φηαλ 

θαινχληαη λα επηιχζνπλ έλα καζεκαηηθφ πξφβιεκα. Βλδερνκέλσο, ε ειιηπήο 
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γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκαηηθψλ (Peker, 2009. Bates et al., 2013) αι-

ιά θαη ε αθεξεκέλε θχζε ησλ καζεκαηηθψλ, φπσο ηα δηδάρζεθαλ φηαλ νη ίδηνη 

ήηαλ καζεηέο, ζπλδένληαη κε ηα επίπεδα απηνπεπνίζεζεο θαη ζηγνπξηάο πνπ 

ληψζνπλ θαζψο, φπσο επηζεκαίλνπλ νη Henderson θαη Rodrigues (2008), πνιχ 

ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκαηηθψλ ζηε δηακφξθσζε 

ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ησλ εκπεηξηψλ κάζεζεο 

ησλ καζεηψλ ηνπο. Δ δεχηεξε επηθχιαμε πνπ δηαηππψλεηαη ζηελ παξνχζα εξ-

γαζία ζπλδέεηαη κε ην πψο ηα ζεηηθά αιιά θπξίσο ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

κεηαθέξνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ώπηή ε επηθχιαμε εληζρχεηαη απφ 

ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ππνςήθησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο κηθξέο ηάμεηο θαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ‗εχθνισλ‘ καζε-

καηηθψλ.    

Ώπφ ηα απνηειέζκαηα αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε λα εληζρπζεί ε ζηγνπξηά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηελ ελαζρφιεζή 

ηνπο κε απηά. Κάηη ηέηνην ζα επηδξνχζε ζεηηθά ηφζν ζηηο επηδφζεηο φζν θαη ηε 

ζηάζε ησλ καζεηψλ ηνπο απέλαληη ζηα καζεκαηηθά, θαζψο νη ζεηηθέο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο δηαζθαιίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε 

ζηαζεξή ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ (Attard, 2013). ηφρνο καο είλαη λα θαηα-

ζηήζνπκε ηα καζεκαηηθά ελδηαθέξνληα ζηνπο καζεηέο θαη ζεκαληηθά σο πξνο 

ην καζεκαηηθφ ηνπο πεξηερφκελν θαη κπνξνχκε λα ην πεηχρνπκε εληζρχνληαο 

ζηαζεξά θαη ζπζηεκαηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, πε-

ξαηηέξσ έξεπλα είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη ηξφπνη πνπ 

αθελφο ζα πεξηφξηδαλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ην άγρνο ησλ εθπαηδεπηη-

θψλ γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη αθεηέξνπ ζα βειηίσλαλ ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπο γηα απηά.  
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ABSTRACT 

The macabre and the supernatural are extremely popular in children‟s fic-

tion these days. Terrifying creatures, evil vampires and ghosts are a common 

motif, while death and violence constitute the central themes in some of the best-

selling children‟s books worldwide. This unprcedented obsession with horror 

has expanded to all areas involved in children‟s entertainment, from the toy and 

video games industry to the Hollywood film studios. For some analysts, the rich 

seam of horror running through contemporary children's fiction is a continua-

tion of the fairy-tale tradition, updated to fit the standards of modern societies. 

In this context, macabre stories serve as a metaphor to express universal fears 

and desires which are hidden in the darker and deeper parts of the human soul. 

For others, the macabre fantasy novel is a revolutionary genre, that liberates 

children‟s literature from didacticism and compensates for all the stories which 

had been censored for centuries by adults. Institutions connected with the clergy 

and formal education see a potential threat in this type of fiction, warning about 

its negative effects on the psychology of the child-reader. Indeed, some of the 

most popular, award winning fantasy novels are so explicit and shocking that 

defy many of the “rules” that traditionally apply to books addressing children. 

These developments make us wonder about the function of children‟s literature 

in the contemporary world. The hereby paper selectively presents some of the 

most successful fantasy books for children. By drawing a historical connection 

between the traditional fairy tale and the fantasy novel, we provide a platform 

for thought on the evolution of children‟s literature and the actual needs of the 

contemporary child-reader.  

THE AESTHETICS OF THE MACABRE IN CONTEMPORARY CHIL-

DREN‟S FICTION: A DEBATE OVER THE PEDAGOGICAL FUNC-

TION OF HORROR. 

INTRODUCTION  

―Eleanor Kerchner is real. That‘s the doll-girl‘s name. She told me about 

herself. Her father was some kind of worker for a china manufacturer, designing 

and decorating pottery, and when Eleanor died, her dad went totally crazy. He 

mailto:m.drosopoulou@gmail.com
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couldn‘t bear to put her in the ground, so he took her body back to the kilns at 

his job, chopped her up and created her. He ground up her burnt bones and used 

them to make a batch of bone china, then poured it into a mold cast from one of 

Eleanor‘s favourite dolls. So her grave stayed empty.‖ 

(Doll Bones, Holly Black, 2013: 64)  

This is an extract from Holly Black‘s multiple award winning novel Doll 

Bones, where a young girl, Poppy, discovers that her toy is in fact made of the 

bones and ashes of a dead girl, who asks to be buried for her soul to rest in 

peace. The spirit of the girl haunts Poppy and her friends, obliging them to 

launch a journey to locate her grave in a town far away from home. The book 

bears clear references to the Juniper Tree story of the Brothers Grimm and fol-

lows many of the patterns of the oral fairy tale tradition, before it was censored 

and sanitized by adults.  

The motif of living dead and graveyards is vividly illustrated in The Grave-

yard Book by Neil Gaiman, published in 2008. The story begins with a macabre 

scene--a family is stabbed to death by "a man named Jack‖. The only person 

who survives the attack is the baby of the family, who escapes by toddling to a 

nearby graveyard and offered shelter by the spirits of the dead, who name him 

Nobody ("Bod"), and allow him to live in their tomb:   

"The faces were dead, as if someone had constructed dolls from parts of the 

corpses of humans and of animals".  

In Darren Shan‘s Lord Loss -the first novel in the fictional Demonata se-

ries, which sold millions, published in 2005- "Grubbs" Grady is the younger 

child of chess-obsessed parents. One night, he finds the mutilated bodies of his 

family in the basement:  

" …(his father) hanging upside down from the webby ceiling in the centre of the 

room. No head. Blood drips to the floor from the gaping red O of the neck". 

Grubbs discovers that this despicable crime is the act of a human-like de-

mon, Lord Loss. People believe that he is hallucinating from the psychological 

trauma, therefore he is placed in a mental institute, but he refuses to accept 

treatment until he is visited by his father's younger brother, who also believes 

that demons exist and offers to help him. 

CHILDREN‟S FASCINATION WITH THE MACABRE 

Contemporary young readers have welcomed and embraced the macabre 

fantasy novel, which is nowadays ardently promoted by the international book 

industry. Books such the R L Stine's original Goosebumps series in the United 

States and J K Rowling's Harry Potter series in Britain were only the beginning 

in the fantasy genre. They sold million of copies worldwide and inspired a new 

generation of writers for children. The books that continue being published ever 

since are even darker and more frightening, revealing that there is a young audi-
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ence thirsty for terror and fantasy. In the hereby study, macabre stories are un-

derstood as works of literature which focus on the subject of death in a frighten-

ing, strange or unpleasant way; dweling on the gruesome and sometimes involv-

ing scenes of violence.   

We can easily understand why children love fantasy and why macabre 

books are a big success. Young readers are fascinated by exotic and extraordi-

nary elements in fiction (indic. Hatim and Mason 1990, Shavit 1986: 380-1, 

Klingberg 1986:9-10). I quote the words of Roald Dahl, whose works have been 

a turning point for modern fantasy literature: ―children love to be spooked. They 

like a touch of the macabre, as long as it is funny too.‖  (Dahl in Bilson 2010) 

İt is also true that children read mainly for fun and certainly not to find 

their identity (Singer 1994 in Tatar 1998:68). When they are not pressured by 

teachers or parents, they read because they love stories and they cherish books 

which are intriguing and amusing (Tatar 1998:69). The big question that emerg-

es, though, is whether a young reader is mature enough to convey the right mes-

sages from a text and also distinguish between fiction and reality. According to 

Maria Nikolajeva, younger readers often find it difficult to draw the line be-

tween real life and fantasy; in this sense, it is possible for them to treat literary 

characters as if they were living people and to judge their behaviours and morals 

accordingly (Nikolajeva 1996:189). In this framework, if the aim of these books 

is to prepare children to cope with pain and loss, then it is debatable whether this 

goal can be achieved by explicit depictions of dead bodies, killings and other 

gruesome scenes.   

METHODOLOGICAL APPROACHES IN CHILDREN‟S LITERATURE 

It is an indisputable fact that children‘s literature is entirely controlled by 

adults and moulded according to the values of their society. It is adult authority 

that defines which texts are suitable for children and which are not (O‘Sullivan 

2005:14, Nikolajeva 1996:62). Adult actors decide on what children should 

read, driven firstly by their own perceptions of what young readers can under-

stand, appreciate or enjoy (Shavit 1981:172, Lathey 2006:6)  and secondly, by 

considering the ideals and morals that the source-society expects children to 

have (O‘Sullivan 2005:14). Grown-ups produce, promote and finally even pur-

chase the book.  

One of the main functions of children‘s literature is to socialize young 

readers according to the dominant cultural, educational and ethical standards of 

the society they are living in, in order to prepare them for their future life as 

adults (indic. Stephens 1992:8, O‘Sullivan 2005: 13). Consequently, children‘s 

literature is often employed as a vehicle to familiarize children also with the less 

pleasant but inevitable aspects of human nature, such as loss, pain and suffering 

(Πέηθνπ 2008).  
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Many scholars will agree that the universal issue of death has been one of 

the most challenging and controversial subjects in children‘s literature. For 

years, it was considered a taboo and a subject that had to be silenced or beauti-

fied in texts for children (Gavriilidis 2008:167, Παηέξα θαη Σζηιηκέλε 2008). 

From the 1970s and on, in the echo of the social realism movement in literature, 

plenty of books were written aiming at helping young readers accept and over-

come the fear of loss (O‘Sullivan 2010: 81-84); some of them addressing death 

in a more sensitive and protective way, avoiding even the word itself and others 

being more realistic (Σζηιηκέλε θαη Παλάνπ 2011).  

In our modern and globalized world, where children become smarter and 

wiser at a younger age due to the vast amount of information that they are con-

stantly being exposed to, children‘s literature cannot help but follow develop-

ments. Contemporary writers for young readers speak today‘s language; they are 

more daring and versatile than their predecessors. The thematology of children‘s 

fiction has expanded and issues which were considered ―inappropriate‖ for 

young people are now being addressed in revolutionary ways. In this context, 

the modern fantasy novel has blossomed and evolved. After all, fantasy litera-

ture is ―a literature of liberation and subversion‖ (Mathews 2002: xii).  

The theme of death is a motif which has been revisited by modern writers, 

not with the cautious and didactic mood of the past, but with a strong dose of 

horror in it. In contemporary fantasy novels for children, young heroes play with 

spooky toys, made of dead children‘s bones and visit cemeteries in the middle of 

the night, where they dig graves or perform magical rituals. They speak to the 

dead, they are raised with ghosts and even fall in love with vampires. The realm 

of magic is intermingled with the real world and supernatural creatures co-exist 

with normal people, even in full daylight. The boundaries between these two 

universes are no longer visible, adding excitement and intrigue to the plot.  

FROM THE ORAL FAIRY TALE TRADITION TO THE CONTEMPO-

RARY FANTASY NOVEL: A HISTORY OF HORROR IN CHILDREN‟S 

LITERATURE 

Horror has always been an integral part of children‘s fiction (Gaiman in 

Bilson 2010). The supernatural element constituted an essential ingredient in the 

oral fairy tale tradition and especially the folk narrative, where a story had to be 

appealing enough to be remembered and repeated by storytellers over centuries 

and across national boundaries (Jones 2002: 4, 8). Fairy tales employ fantasy, 

symbolism and exaggeration to express people‘s deeper thoughts and fears con-

nected with the world and also to answer moral dilemmas (ibid. 2002: 11). Lake 

says: "I've always believed that [macabre stories] allow children to explore fear 

in a sort of safe, confined way. Because what children are actually afraid of is 

their parents dying‖ (Lake in Bilson 2010). Just as adult horror stories provide 

space for readers to cope with notions of death and decay which in their pure 

form are too frustrating, cruel or disgusting to contemplate, so the ghosts and 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
552 

demons in children‘s fiction address issues that distress and shock even adults‖ 

(Martin 2009). 

The folk tale tradition inspired the works of Perrault, Andersen and the 

brothers Grimm, whose stories are stil beeing read and cherished by millions of 

children all around the world, usually in their adapted form (Gavriilidis 2011: 7-

8). The original stories have been censored and sanitized several times, as they 

contain scenes which have been considered too explicit for children (Zipes 

1987:xxix). They have also been accused of promoting pegagogically ―wrong‖ 

messages (Γαβξηειίδνπ 2011:8). To provide some examples, in the Brothers 

Grimm version of Cinderella, the stepsisters sliced off their heels and toes in 

their efforts to make the slipper fit. In the Grimm's version of Snow White, the 

huntsman was dispatched by the wicked queen not to bring back Snow White's 

heart, but to get her lungs and liver. When the huntsman tricked the queen by 

substituting the innards of a boar, "the wicked woman ate them up." (Rense 

1992).  

Modern fantasy fiction is an extension of fairy tales, adopted to the con-

temporary World (indic. Nikolajeva 2003, Stoodt 1996: 189, Salminen 

2009:13). We can see the links between the obsession with the macabre and the 

moral messages to be communicated, as well as similarities in the narrative pat-

terns. For instance, fairy tales have a tradition in teaching children by using ex-

plicit warnings and lessons, which are often brutal and cruel (Zipes 1987:xxix).  

Battleheim believes in the therapeutic effect of brutal representations in chil-

dren‘s books. In the introduction to The Uses of Enchantment, his classic study 

of fairy tales, he analyzes how constructive fairy tales can be for the following 

reasons: Firstly, they prepare young people for real life, which is often harsh and 

cruel (Battleheim 1976:11). Secondly, they allow the discharge of darker emo-

tions, which are hiding in the human psyche, leading thus to a purifying feeling 

of catharsis (1976:161-162). Thirdly, they make young readers more independ-

ent, instructing them to judge for themselves and understand right and wrong 

(1976:11).  

Another characteristic is the motif of the ―journey‖ or the ―quest‖ (Nikola-

jeva 2003). In both fairy tales and fantasy novels, young heroes are given a mis-

sion, which they have to accomplish without the help of adults (because adults 

usually do not understand or do not take them seriously). Bettelheim notes that 

many fairy stories begin with the death of a mother or father (Bettelheim in Ta-

tar 1998:70). ―It's a maxim of children's writing that you get rid of the parents as 

soon as you can," says Lake, "whether by sending your characters to boarding 

school, or through a door into another world… so that your child characters have 

to fend for themselves." (Lake in Bilson 2010). In this journey, which is in fact a 

metaphor for the transition to maturity and adulthood, young heroes have to 

cope with all possible adversities, that are symbolically personified by vicious 

monsters and terrifying creatures. Away from their parents‘ supervision, they 
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explore mystery and horror, forced to make decisions on their own judgment.  

Both fairy tales and fantasy novels usually follow a linear narrative technique 

(Nikolajeva 1996), where the young heroes depart from home to explore the 

cruel world and come back to their point of departure, braver and wiser (Egoff 

1988 in Martin 2009).   

In the contemporary fantasy novel we can see a strong influence by social 

realism, a genre which became very popular from the late Seventies to the early 

Nineties (Bilson 2010). Developments in science, technology and the political 

scene had a great impact on societies and especially on human relationships. 

Writers for young children, grasping the rhythm of their times, began to explore 

challenging thematics which used to be considered taboo. They felt more free 

than their predecessors to speak frankly and openly about issues such as domes-

tic violence, sexuality, loss or divorce (Mc Elmeel 1996:51). Modern times 

brought in new challenges, which were not traditionally the object of children‘s 

literature: teenage pregnancy, abortion, self-mutilation, drug-abuse and suicide 

(ibid. 1996:53). These were thematics which were not connected with childhood 

in the previous decades, but do concern today‘s children, who live in world dif-

ferent than the one that we or our parents lived in.  It is a world which is much 

more demanding and much harsher; this reality has led to today‘s children being 

very informed and realistic. This probably explains the success of the contempo-

rary fantasy novel. Fantasy writers employ allegory and metaphors to tackle the 

fears, worries and desires that have emerged from the new standards of our 

modern societies. It is not a coincidence that the central personas in most fantasy 

novels are children who live in disfunctional families and desperately seek a 

change. Fantasy never stopped being a source of hope for young people and a 

means of escape in times of frustration: 

―…Zack wanted them (the ghosts) to be real. Wanted that desperately. If they 

were real, then maybe the world was big enough to have magic in it. And if there was 

magic- even bad magic, and Zack knew it was more likely that there was bad magic 

than any good kind- then maybe not everyone had to have a story like his father‘s, a 

story like all the adults he knew told, one about giving up and growing bitter.‖  

(Doll Bones, Holly Black 2013:117) 

It is worth mentioning that in fantasy texts, the effect of terror is also ac-

centuated by illustration, which promotes and adds to the story. In contemporary 

fantasy novels (including picture books for little children), the content of the 

book is usually predictable from the front cover. There are book covers depict-

ing terrifying monsters, vampires and ghosts, while others focus on the central 

heroes, depicting children in a state of fear and panic. What is also interesting is 

that, in most cases, the pictures focus mainly -if not exclusively- on the frighten-

ing or gruesome instances of each chapter. Illustration in the fantasy genre cer-

tainly adds to the feeling of mystery and terror.    
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THE PEDAGOGICAL VALUE OF MACABRE CHILDREN‟S FICTION  

The debate over the appropriateness of certain texts for children goes back 

to the fairy tale controversy. As we mentioned before, the most famous chil-

dren‘s classics had been sanitized according to the rules of pedagogical ―cor-

rectness‖. During the last decades, we have become witnesses of an international 

movement to liberate arts and letters, which stems from the rapid sociopolitical 

developments, especially from the 1960‘s and on. It sometimes seems like the 

international book industry is trying to compensate for all the centuries of sup-

pression (Bilson 2010). This tendency, though, has sometimes carried us to the 

other extreme, giving us the impression that certain works have been created for 

the sake of provocation, only.  

The phenomenon of ―compensation‖ -that we mentioned above- is also ev-

ident in cinematography. In the last years, film studios have invested millions in 

re-filming classical children‘s fairy tales, adding some of the ―dark‖ aspects of 

the original stories. ―Snow White and the Huntsman‖ (2012), ―Maleficent‖ 

(2014), ―La belle et la bête‖ (2014) are only some of the most recent examples. 

These films are adapted to the standards of our contemporary societies and use 

allegory to answer moral dilemmas related to the present.  

In a similar fashion, contemporary writers for children seem to be going 

back to the classics, so as to draw not only inspiration, but also to find answers 

to universal questions connected with the human psyche. No matter how much 

technology evolves, the basic human values remain ecumenical and this is why 

classic pieces of literature, philosophy and art are always relevant and timeless.  

This spiritual quest is also connected with religion. Fantasy has a strong re-

ligious character and alludes to ancient legends and rituals (Łaszkiewicz 2013). 

We indicatively mention the ―Chronicles of Narnia‖ by C.S.Lewis; a work rich 

in christian allegories (Łaszkiewicz 2013) or ―the Lord of the Rings‖ by Tolkien 

and ―Harry Potter‖ by J.K. Rowling, which allude to pagan and mystic practices 

(Abanes 2002: 132-140, 150-164). Fantasy books have been accused of ―prose-

lytizing‖ or indirectly promoting spiritual credos to their young audience and for 

this reason, have been criticized by many religious institutions. For instance, in 

the official website of the Orthodox church of Greece, one can find an extended 

article warning parents of contemporary ―corrupted‖ fantasy books of anti-

christian content, which can harm the psychosynthesis of the child (Σζνχξνο 

2014). Similarly, there are plenty of blogs and sites on the internet, where par-

ents and educators express their concerns.  

The fact that contemporary fantasy works keep getting darker and darker, 

with more emphasis on the gruesome and appaling aspects of the human nature 

may also be connected with commercial reasons and with making the book more 

attractive for young readers. This fact, however, is not necessarily negative. 

Nowadays, literature has to compete with dozens of other means of entertain-
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ment, which are much more colorful and appealing to children. Let us not forget 

that modern writers address a generation which has been brought up by 

Playstation and Facebook. For all the negative implications that fantasy fiction 

has been blamed for, there is also a very bright side: it has brought the habit of 

reading back into fashion.    

CONCLUSIVE REMARKS 

Children‘s fascination with the macabre is a universal phenomenon, which 

goes back in time. The evolution of the fantasy novel was expected, firstly, as an 

outcome of the fact that today‘s children are much more demanding as an audi-

ence and secondly, as an answer to the years of repression and didacticism in 

children‘s fiction.  

Scholars agree that children‘s literature functions as a tool to prepare young 

readers for their future life and the challenges that they will have to address as 

adults. Therefore, it is necessary and meaningful to make children acquainted 

with the tragic aspects of life. Except for appealing to the young reader‘s imagi-

nation, which is more connected with the child‘s need for amusement and ad-

venture, the fantasy genre also contributes to familiarizing its audience with the 

unpleasant aspects of the human nature. On the other hand, it is disputable 

whether macabre fiction helps indeed in empowering young people. There is 

very little research on the psychological implications that violence and horror 

can have on the idiosyncrasy of the child-reader. We refered to Bettelheim 

above and his theory about the therapeutic effect of brutal representations in 

children‘s literature, however, as Tatar stresses, in his study there is no clinical 

and documented evidence to support a human need for reading about violence 

(Tatar 1998:70).  

We can confidently say that contemporary children‘s literature has evolved 

in fascinating ways, offering rich ground for research and reflection. Today‘s 

children are different, as a result, children‘s fiction seems to be grasping and ex-

ploring their actual needs. There are plenty of new tendencies and perspectives 

in the field to be studied, which can contribute to our understanding the profile 

of the new generation of children-readers.       
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο ζηα πιαί-

ζηα ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο ιέζρεο θπζηθψλ επηζηεκψλ φπνπ παηδηά 9-12 εηψλ δηδά-

ρζεθαλ ελλέα δηαθνξεηηθέο έλλνηεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κέζα απφ αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ελζσκάησζαλ θαη εθάξκνζαλ ην 

πεξηερφκελν ηεο θπζηθήο ζε δηάθνξα ζπνξ, ρξεζηκνπνηψληαο ην ίδην ηνπο ην ζψ-

κα σο φξγαλν κέηξεζεο θαη πεηξακαηηζκνχ. ηφρνο ήηαλ ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο κάζεζεο, ε αχμεζε ηεο δηάζεζεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζηε κάζεζε ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ε δηδαζθαιία ηεο θχζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. ιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο καγλεηνζθνπήζεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχζεθαλ κε ην εξεπλε-

ηηθφ κνληέιν Γλψζε - GNOSIS αλαδεηθλχνληαο ηηο φςεηο ηεο θχζεο ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην 

ζρνιείν. 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ 

Λέζρε θπζηθψλ επηζηεκψλ, θπζηθέο επηζηήκεο θαη αζιεηηζκφο, εξεπλεηηθφ κνληέ-

ιν Γλψζε – GNOSIS, θχζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 

ΑΔΜΕΟΤΡΓΧΝΣΏ ΜΕΏ ΛΒΥΔ ΓΕΏ ΣΕ ΦΤΕΚΒ ΒΠΕΣΔΜΒ ΚΏΕ 

ΣΟΝ ΏΘΛΔΣΕΜΟ 

Σα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα αλαπηχζζεηαη κηα δηεζλήο ηάζε γηα γξακκαηη-

ζκφ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο (Science for All, Science for Citizenship, Scientific 

Literacy), ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ εληάζ-

ζεηαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην γλψζεο θαη ζηνρεχεη λα θαιιηεξγήζεη ζηνπο κα-

ζεηέο δεμηφηεηεο ρξήζηκεο ζηε κάζεζε γεληθά, ζηε δηαρείξηζε γλψζεσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ αλεμάξηεηα απφ ην πεδίν απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη, θαζψο θαη 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο (έξνγινπ 2006).
 
Ώιιά-

δεη έηζη ν ραξαθηήξαο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαζψο ζηνρεχεη 

φρη κφλν ζηε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο αιιά ζε έλα ελεξγφ πιέγκα ησλ 

ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο κάζεζεο: ηεο γλσζηηθήο, ηεο κεηαγλσζηηθήο θαη ηεο ζπ-

λαηζζεκαηηθήο (έξνγινπ 2006). Δ πξνζέγγηζε απηή επηρεηξεί λα αλαηξέςεη ηελ 

ζεκεξηλή εηθφλα ησλ παηδηψλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο ηα νπνία ζεσξνχλ πσο 

πξφθεηηαη γηα έλα ζπλνλζχιεπκα απφ πεξίπινθα πεξηζηαηηθά πνπ ειάρηζηε ζρέ-
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ζε έρνπλ κε ηνλ θφζκν ηνπ ζήκεξα (Fonseca & Conboy, 1999), κε απνηέιεζκα 

λα απνπζηάδεη ηφζν ν ελζνπζηαζκφο θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κά-

ζεκα πνπ αθφκα θαη εμαηξεηηθά ηθαλνί καζεηέο ηείλνπλ λα ην εγθαηαιείπνπλ. 

Γηα λα απνθηήζνπλ κνξθή θαη ζψκα νη αθεξεκέλεο έλλνηεο ησλ θπζηθψλ επη-

ζηεκψλ ρξεηάδεηαη λα εληαρζνχλ ζε έλα βηνθηλαηζζεηηθφ πιαίζην φπνπ ε δηδα-

ζθαιία θαη ε κάζεζε ησλ ελ ιφγσ ελλνηψλ πξνθχπηεη κέζα απφ ηηο αηζζήζεηο 

θαη ηηο θηλήζεηο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ (Goff, 2004; Ellermeijer & Heck, 

2009). 

Σν βησκαηηθφ απηφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ κηα κνξθή δη-

δαζθαιίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηα πιαίζηα ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο, ε νπνία μεθεχγεη απφ ηα ηππηθά δηδαθηηθά πξφηππα θαη ζπκβάιιεη 

ζηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθήο ζηάζεο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο (Koliopoulos et al., 

2007). Σα παηδηά γλσξίδνπλ έλλνηεο θαη θαηλφκελα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κέ-

ζα απφ δηάθνξα αζιήκαηα, ελψ παξάιιεια απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ θαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Δ ζπλάληεζε ησλ θπζηθψλ επηζηε-

κψλ κε ηνλ αζιεηηζκφ κε ζηφρν κηα πην απνηειεζκαηηθή κάζεζε ζηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην (Goff, 2004; Ellermeijer & Heck, 2009; 

Vourlias & Seroglou, 2011; Leci, Vourlias & Seroglou, 2013; ΐνπξιηάο & έ-

ξνγινπ, 2013; ΐνπξιηάο, ΐιαράθεο, & έξνγινπ, 2013; ΐνπξιηάο, & έξνγινπ, 

2011). Δ κέρξη ηψξα εκπεηξία δείρλεη φηη ζην πιαίζην απηφ ηα παηδηά δελ δηδά-

ζθνληαη απιά θπζηθέο επηζηήκεο, αιιά νη θπζηθέο επηζηήκεο γίλνληαη ην εξκε-

λεπηηθφ εξγαιείν κε ην νπνίν ηα παηδηά θαηαλννχλ θαη ραίξνληαη ηνλ θφζκν ησλ 

αζιεκάησλ. 

Σα παξαπάλσ πξνζπαζήζακε λα ηα πινπνηήζνπκε ζην πιαίζην κηαο ιέ-

ζρεο θπζηθψλ επηζηεκψλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηνλ αζιεηηζκφ ζην 17
ν
 

Αεκνηηθφ ρνιείν ηνπ Αήκνπ Καιακαξηάο Θεζζαινλίθεο. ηε ιέζρε ζπκκεηεί-

ραλ παηδηά ειηθίαο 9–12 εηψλ, δειαδή καζεηέο θαη καζήηξηεο ησλ ηάμεσλ Γ΄, 

Α΄, Β΄ θαη Σ΄ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σα παηδηά κηα κέξα ηελ εβδνκάδα έκε-

λαλ ζηε ιέζρε κεηά ην ηέινο ησλ καζεκάησλ γηα κία ψξα. Μέζα απφ ηηο δξα-

ζηεξηφηεηεο ηεο ιέζρεο ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο σο έλα 

ιεηηνπξγηθφ κνληέιν εξκελείαο θαη πεξηγξαθήο ηνπ θφζκνπ κέζα ζηνλ νπνίν 

δνπλ θαη φρη σο «απφιπηε αιήζεηα», φπσο ζπλεζίδνπλ λα ηηο πξνβάιινπλ ηα 

ζρνιηθά βηβιία (έξνγινπ, 2006, Seroglou et al. 2011). Οη καζεηέο θαη νη καζή-

ηξηεο παίδνληαο, καζαίλνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηε θχζε ησλ θπζηθψλ ελλνηψλ 

θαζψο ζπκκεηέρνπλ ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηηο νξγαλψλνπλ κε δηθή 

ηνπο πξσηνβνπιία. ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ιέζρεο βηληενζθνπήζεθαλ γηα 

λα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα. Ο απμαλφκελνο ελζνπζηαζκφο ησλ παηδηψλ θαη ε 

δηάδνζε ησλ δξάζεσλ ηεο ιέζρεο ζην ζρνιείν, έθαλε ην πιήζνο ησλ ζπκκεηε-

ρφλησλ λα απμάλεηαη ζπλερψο (απφ 45 παηδηά αξρηθά ζε πεξίπνπ 90 ζπλνιηθά). 

Γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο ιέζρεο, ηα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο: 

ηε κία νκάδα απνηεινχζαλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ηεο Γ΄ θαη Α΄ δεκνηη-

θνχ, ελψ ηελ άιιε ζπγθξνηνχζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ησλ δχν κεγαιχηεξσλ ηά-



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
561 

μεσλ. Έηζη, θάζε δξαζηεξηφηεηα εθηεινχληαλ αξρηθά απφ ην κεγαιχηεξν ειηθη-

αθά καζεηηθφ θνηλφ, θαη ζηε ζπλέρεηα απφ εθείλν ηεο Γ  ́θαη Α΄ δεκνηηθνχ. Ώπ-

ηφ γηλφηαλ δηφηη ηα παηδηά ηεο Β΄ θαη Σ΄ δεκνηηθνχ φληαο ήδε εμνηθεησκέλα κε 

ηνλ θφζκν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, θαηαλννχζαλ θαιχηεξα ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ηηο εθηεινχζαλ ζηε ζπλέρεηα, βνεζψληαο ηνπο κηθξφηεξνπο λα ζπλεηδεηνπνηή-

ζνπλ ηη ζα θαινχληαλ λα θάλνπλ ζηελ πνξεία. πλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ελλέα δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ελλέα αληίζηνηρα ζεκαηηθέο (Leci, 

Vourlias & Seroglou, 2013, Βπζπκίνπ, 2013):  

1. ΟΕ ΚΏΣΏΣΏΒΕ ΣΔ ΌΛΔ: ΣΒΡΒΟ – ΤΓΡΟ – ΏΒΡΕΟ:  

Με αθνξκή ηα θεθάιαηα «Ανκή ηεο χιεο» θαη «Θεξκφηεηα (ζεξκνθξαζία 

θαη ζεξκφηεηα ζηα ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα ζψκαηα)» πνπ αλαθέξνληαη ζην βη-

βιίν ηεο Φπζηθήο  ηεο Β΄ Αεκνηηθνχ, ζρεδηάζακε ηε δξαζηεξηφηεηα απηή κε 

ζθνπφ λα αλαιχζνπκε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο χιεο θαη πψο απηέο ζπλδένληαη κε 

ηελ θίλεζε ησλ κνξίσλ, ηελ παξερφκελε ζεξκφηεηα θαη ηε ζεξκνθξαζία. Βπη-

ρεηξήζακε ινηπφλ κε ηα παηδηά λα αλαπαξαζηήζνπκε ηελ θίλεζε ησλ κνξίσλ 

ζηηο ηξεηο θαηαζηάζεηο ηεο χιεο κέζσ ελφο ρνξεπηηθνχ θαη κε κφλν βνεζεηηθφ 

πιηθφ έλα cd player. Κάζε καζεηήο ή καζήηξηα, αλαπαξηζηνχζε κε ην ζψκα ηνπ 

έλα κφξην, ελψ ε κνπζηθή έδηλε ην έλαπζκα, δειαδή ηελ απαξαίηεηε ζεξκνθξα-

ζία ζηα «κφξηα» γηα λα θηλεζνχλ. Ώξρηθά ηα παηδηά ζπγθεληξψζεθαλ ζε έλαλ 

θχθιν ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο θαη θηλνχληαλ αξγά ζχκθσλα κε ηνλ ξπζκφ ηεο 

κνπζηθήο (ζηεξεή θαηάζηαζε). Ο κνπζηθφο ξπζκφο αλαπαξηζηνχζε ηε ζεξκν-

θξαζία, έηζη αξρηθά ήηαλ αξγφο ελψ ζηε ζπλέρεηα γηλφηαλ πην έληνλνο θαη ηα 

παηδηά έπξεπε λα ρνξέςνπλ πην γξήγνξα. ζν πην έληνλνο γηλφηαλ ν ξπζκφο, 

ηφζν πην γξήγνξα θηλνχληαλ ηα παηδηά θαη απνκαθξχλνληαλ απφ ην θέληξν φπνπ 

ήηαλ ζπζπεηξσκέλα σο κφξηα ζηεξενχ, κεγαιψλνληαο ηηο κεηαμχ ηνπο απνζηά-

ζεηο φπσο αθξηβψο ζπκπεξηθέξνληαη θαη ηα κφξηα ελφο πγξνχ ζψκαηνο. ηε ζπ-

λέρεηα ν ξπζκφο έγηλε αθφκα πην έληνλνο, ην ίδην θαη ε ρνξεπηηθή θίλεζε ησλ 

παηδηψλ – κνξίσλ πνπ μεθίλεζαλ λα ηξέρνπλ πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο θαη λα 

δηαζθνξπίδνληαη ζην ρψξν, αιιάδνληαο δηαξθψο ζέζεηο, λα ζπγθξνχνληαη εια-

θξψο κεηαμχ ηνπο, θαηαιακβάλνληαο φιν ην ρψξν ηεο αίζνπζαο. ε απηή ηε 

θάζε αλαπαξηζηνχζαλ ηα κφξηα ελφο αεξίνπ ζψκαηνο. Έπεηηα ν ξπζκφο ηεο 

κνπζηθήο έγηλε πην ήξεκνο νπφηε ζηαδηαθά νη θηλήζεηο ησλ κνξίσλ – παηδηψλ 

εξέκεζαλ γηα λα πεξάζνπλ δηαδνρηθά ζηελ πγξή θαη ηειηθά ζηελ αξρηθή ζηεξεή 

ηνπο θαηάζηαζε. Δ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ, φπσο θαηέδεημε έλα δηαγλσζηηθφ 

ηεζη ππνζηήξηδε αξρηθά φηη θαηά ηε ζέξκαλζε ηνπ ζηεξενχ θαη ηε κεηαηξνπή 

ηνπ ζε πγξφ απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη ε αχμεζε ηνπ φγθνπ ή θαη ηνπ αξηζκνχ 

ησλ κνξίσλ. Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηα παηδηά δέρηεθαλ 

φηη νχηε ν αξηζκφο ηνπο κεηαβιήζεθε, νχηε ν φγθνο ηνπο απμήζεθε. Δ αιιαγή 

ησλ θάζεσλ ήηαλ απιά απνηέιεζκα ησλ απνζηάζεσλ ησλ κνξίσλ κεηαμχ ηνπο 

ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. 
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2. ΜΒΣΏΑΟΔ ΣΔ ΒΝΒΡΓΒΕΏ – ΚΤΜΏ:  

Γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε δηεπθξίληζε θάπνησλ δχζθνισλ ελλνηψλ πνπ α-

λαθέξνληαη ζην βηβιίν ηεο θπζηθήο ηεο πέκπηεο δεκνηηθνχ, ζην θεθάιαην «Ή-

ρνο», φπσο «κεηαθνξά ελέξγεηαο», «θηλεηηθή ελέξγεηα κνξίσλ», «θχκα» θαη 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπαξαζηήζνπκε ηε δηαδηθαζία δηάδνζεο ηεο ελέξγεηαο κέζσ 

ελφο κεραληθνχ θχκαηνο πξαγκαηνπνηήζακε ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα. Γηα ηελ 

επίηεπμή ηεο, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο παξαηάρζεθαλ ν έλαο πίζσ απφ ηνλ 

άιιν, θαζηζκέλνη πάλσ ζε ζηξψκαηα γπκλαζηηθήο, ζρεκαηίδνληαο κηα αιπζίδα. 

Ο πξψηνο ηεο ζεηξάο έξηρλε πξνο ηα πίζσ ην ζψκα ηνπ, πςψλνληαο ηαπηφρξνλα 

ηα ρέξηα ηνπ, ―παξαζχξνληαο‖ ηνλ/ηελ ζπκκαζεηή/ηξηά ηνπ πνπ βξηζθφηαλ απφ 

πίζσ ηνπ θαη δηαδνρηθά φινπο ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/ηξηέο ηνπ, κέρξη λα θηάζεη 

ην ―ζήκα‖ ζηνλ/ζηελ ηειεπηαίν/α. Δ δξαζηεξηφηεηα απηή κνηάδεη αξθεηά ζην 

―θχκα‖ πνπ ζρεκαηίδνπλ νη θίιαζινη ζην γήπεδν, φπνπ ζεθψλνληαη δηαδνρηθά 

απφ ηηο ζέζεηο ηνπο, κεηαθέξνληαο ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηελ ελέξγεηά ηνπο. Μέ-

ζσ απηήο ηεο αλαινγίαο νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο είραλ ηελ επθαηξία λα δηα-

πηζηψζνπλ φηη απηφ ηειηθά πνπ κεηαθέξεηαη κε ην θχκα είλαη ε ελέξγεηα θαη φρη 

ε κάδα, αθνχ νη ίδηνη δελ αιιάδνπλ ζέζε. 

3. ΔΛΒΚΣΡΕΚΟ ΚΤΚΛΧΜΏ:  

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην βηβιίν ηεο 

Β΄ Αεκνηηθνχ, ζην θεθάιαην «Διεθηξηζκφο», φπσο «ειεθηξφληα», «ειεθηξηθφ 

θχθισκα», «ειεθηξηθή πεγή», «κπαηαξία», «δηαθφπηεο», «θαιψδηα» αιιά θαη 

γηα λα θαηαιάβνπλ ηα παηδηά ηελ θίλεζε ησλ ειεθηξνλίσλ κέζα ζην θχθισκα, 

πξαγκαηνπνηήζακε ηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα. Σα παηδηά δηαηάρζεθαλ ζε θχθιν, 

πεξηκεηξηθά ελφο ζρνηληνχ – θαισδίνπ ην νπνίν ζα απνηεινχζε ηνλ αγσγφ ηνπ 

θπθιψκαηνο, παξηζηάλνληαο ηα ειεχζεξα ειεθηξφληα πνπ θηλνχληαη κέζα ζε 

απηφ ελψ δχν καζεηέο/ηξηεο, αλαπαξηζηνχζαλ ηνλ δηαθφπηε. Ο δηαθφπηεο ιεη-

ηνπξγνχζε σο εμήο: Σα δχν παηδηά ζπλδένληαλ κεηαμχ ηνπο κε έλα κεγάιν θνκ-

κάηη ραξηφλη θαη εθείλν ην παηδί πνπ θξαηνχζε ην ραξηφλη, ην αλέβαδε πάλσ φ-

πνηε ν δηαθφπηεο έπξεπε λα αλνίμεη (φηαλ δε δηεξρφηαλ ξεχκα ζην θχθισκα) 

ελψ ην θαηέβαδε, αθνπκπψληαο ην πάλσ ζηνλ ψκν ηνπ άιινπ παηδηνχ, φπνηε ν 

δηαθφπηεο έπξεπε λα θιείζεη. Έλα cd player είρε ην ξφιν ηεο πεγήο ελψ 2-3 παη-

δηά αλαπαξηζηνχζαλ ηε ιάκπα: ηνπνζεηεκέλνη ζε θάπνην ζεκείν ηνπ θπθιψκα-

ηνο θαη ζεθψλνληαο ςειά ηα ρέξηα ηνπο έδεηρλαλ φηη ε ιάκπα έρεη αλάςεη.  Μφ-

ιηο έθιεηλε ν δηαθφπηεο, ηα παηδηά – ειεθηξφληα άξρηδαλ λα θηλνχληαη φια πεξη-

κεηξηθά ηνπ ζρνηληνχ – θαισδίνπ  πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε.  Μφιηο 

ε κνπζηθή ζηακαηνχζε κε ην άλνηγκα ηνπ δηαθφπηε, ηα παηδηά ζηακαηνχζαλ λα 

ηξέρνπλ, ζπλερίδνληαο φκσο λα θαιχπηνπλ φιε ηελ έθηαζε ηνπ ζρνηληνχ. ηφ-

ρνο ήηαλ λα αλαηξεζεί ε παξαλφεζε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ φηη ηα ειε-

θηξφληα παξάγνληαη απφ ηελ πεγή, θαη κφιηο απηά ηειεηψζνπλ ε πεγή αδεηάδεη. 

Δ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπο έδεημε φηη ηα ειεθηξφληα πξνυπάξρνπλ 

ζηνλ αγσγφ. Καηαλφεζαλ ινηπφλ, ηελ έλλνηα ηνπ θπθιψκαηνο ελψ αλαγλψξηζαλ 

ηνπο ξφινπο ηεο πεγήο, ησλ θαισδίσλ, ηνπ δηαθφπηε θαη  ηεο ιάκπαο. Βπίζεο 
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δηαπίζησζαλ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη φηη ν αξηζκφο ησλ 

ειεθηξνλίσλ δελ ειαηηψζεθε. 

4. ΠΕΒΔ:  

ην βηβιίν ηεο πέκπηεο δεκνηηθνχ ζην θεθάιαην «Πίεζε», αλαθέξεηαη φηη 

ε πίεζε εμαξηάηαη απφ ηελ επηθάλεηα επαθήο θαη απφ ην βάξνο πνπ αζθείηαη 

ζηελ επηθάλεηα απηή. Παξαηίζεηαη θαη κηα θσηνγξαθία κε θάπνηνπο ρηνλνδξφ-

κνπο πνπ πξνθαιεί ηα παηδηά λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα: «Γηαηί δε βπζηδφκα-

ζηε φηαλ πεξπαηάκε ζην ρηφλη κε ρηνλνπέδηια;». Με αθνξκή ινηπφλ, ην παξά-

δεηγκα ηνπ βηβιίνπ, πξαγκαηνπνηήζακε κηα δξαζηεξηφηεηα γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο έλλνηαο ηεο «πίεζεο» πνπ, γηα λα ηελ θάλνπκε πην θαηαλνεηή ζηα παηδηά, ηε 

ζπλδέζακε κε ην άζιεκα ηνπ ζθη. Πάλσ ζε κεξηθά πνηεξάθηα απφ θειηδφι ην-

πνζεηήζακε κηα μχιηλε ζαλίδα θαη δεηήζακε απφ έλα παηδί, ζρεηηθά κεγαιφζσ-

κν λα ηζνξξνπήζεη πάλσ ζε απηή. Ώθαηξψληαο δηαδνρηθά πνηήξηα θηάζακε ζην 

ζεκείν, ην παηδί λα ηζνξξνπεί ζε έλα κφλν πνηεξάθη ην νπνίν θαη ζπλέζιηςε. 

Γηα λα θαηαλνήζνπλ φια ηα παηδηά ην θαηλφκελν, ζην ηέινο ηεο εθαξκνγήο, πα-

ξαηάρζεθαλ ζε ζεηξά ν έλαο πίζσ απφ ηνλ άιιν θαη πεξλνχζαλ δηαδνρηθά πάλσ 

απφ ηε ζαλίδα. Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ε πιεηνςε-

θία ησλ καζεηψλ δηαπίζησζε φηη πίεζε εμαξηάηαη απφ ην βάξνο θαη πσο φζν κε-

γαιχηεξν είλαη ην βάξνο ελφο ζψκαηνο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε πίεζε πνπ 

αζθεί απηφ ην ζψκα ζε κηα επηθάλεηα. Βπίζεο ηα παηδηά αλαγλψξηζαλ φζν κε-

γαιχηεξε είλαη ε επηθάλεηα ελφο ζψκαηνο, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε πίεζε πνπ 

αζθείηαη ζηελ επηθάλεηα απηή.  

5. ΏΝΏΚΛΏΔ:  

Σν θαηλφκελν ηεο αλάθιαζεο ην ζπλαληνχκε ζην βηβιίν ηεο Β΄ Αεκνηηθνχ 

ζην θεθάιαην «Φσο». Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ, λα ην κειεηήζνπκε κε ηα παηδηά ην 

ζπλδέζακε κε ην άζιεκα ηνπ κπάζθεη θαη δεκηνπξγήζακε ηε δξαζηεξηφηεηα 

πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. ηελ αίζνπζα ηνπ γπκλαζηεξίνπ, δπν παηδηά δηα-

ηάρζεθαλ ζπκκεηξηθά ν έλαο απέλαληη απφ ηνλ άιιν. Με κηα κπάια ηνπ κπά-

ζθεη, αληάιιαζζαλ «ζθαζηέο» πάζεο κε ζθνπφ λα θηάζεη ε κπάια απφ ην έλα 

παηδί ζην άιιν. ηε ζπλέρεηα, δεηήζακε απφ ηα παηδηά πνπ ηνπο παξαθνινπ-

ζνχζαλ, λα ζρεδηάζνπλ ζε έλα θχιιν ραξηί ηελ πνξεία πνπ είδαλ φηη έθαλε ε 

κπάια. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αξρηθφ κέξνο κε ηηο ζθαζηέο πάζεο δελ είρε ν-

ινθιεξσζεί, δεηνχζακε απφ ηα παηδηά λα ζρεδηάζνπλ αξρηθά ηελ πνξεία πνπ 

ππέζεηαλ φηη ζα έθαλε ε κπάια αλ «έζθαγε» ζην έδαθνο. ην ηέινο ηεο δξα-

ζηεξηφηεηαο δηδάμακε ζηα παηδηά ηηο γσλίεο πξφζπησζεο θαη αλάθιαζεο θαη ηηο 

ζρεδηάζακε ζηελ πνξεία πνπ είρε ζρεδηάζεη ν θαζέλαο, νπφηε ν λφκνο ηεο αλά-

θιαζεο εκθαλίζηεθε κπξνζηά ηνπο.  

6. ΤΠΟΐΏΘΜΕΔ ΒΝΒΡΓΒΕΏ:  

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα επηθεληξσζήθακε ζην θαηλφκελν ηεο ππνβάζ-

κηζεο ηεο ελέξγεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην «Δ ελέξγεηα ζηελ θαζεκεξη-
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λή δσή», ζην βηβιίν ηεο Β΄ Αεκνηηθνχ θαη θάλεη ιφγν γηα ην πψο ε ελέξγεηα 

κπνξεί λα αιιάδεη δηαξθψο κνξθέο ζηε θχζε θαη λα κεηαηξέπεηαη απφ κηα κνξ-

θή ζε κηα άιιε. Δ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δηαθξηλφηαλ απφ ηξεηο θάζεηο, πνπ 

ε θαζεκία ζπλδεφηαλ θαη κε έλα μερσξηζηφ άζιεκα: ε πξψηε θάζε επηηεχρζεθε 

κέζα απφ ην κπάζθεη, ε δεχηεξε κέζα απφ ην πνδφζθαηξν θαη ε ηξίηε κέζα απφ 

ην αγψληζκα ηεο ξίςεο ηεο ζθαίξαο. Ώξρηθά ηα παηδηά παξαηάρζεθαλ ν έλαο πί-

ζσ απφ ηνλ άιιν ζην γήπεδν ηνπ κπάζθεη, θαη ν θαζέλαο ηνπο δηθαηνχληαλ κηα 

ξίςε ηεο κπάιαο ζην θαιάζη. Ώλ ηα θαηάθεξλε, ζήκαηλε φηη πεξλνχζε ζηε δεχ-

ηεξε θάζε ηνπ πνδνζθαίξνπ, εηδάιισο απνθιεηφηαλ απφ απηή θαη επέζηξεθε 

ζηελ θεξθίδα γηα λα παξαθνινπζήζεη ηε ζπλέρεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Σα παη-

δηά πνπ νινθιήξσζαλ κε επηηπρία ηελ πξψηε θάζε αλαπαξηζηνχζαλ ην κέξνο 

ηεο ελέξγεηαο πνπ δηαηεξήζεθε θαηά ηε κεηαηξνπή ηεο απφ κηα κνξθή ζε κηα 

άιιε, ελψ εθείλα πνπ απέηπραλ, αλαπαξηζηνχζαλ ην κέξνο ηεο ελέξγεηαο πνπ 

ράζεθε. ηε δεχηεξε θάζε, θάζε παηδί εθηεινχζε απφ έλα πέλαιηη θαη ε δηαδη-

θαζία ζπλερηδφηαλ φπσο θαη πξνεγνπκέλσο. Βθείλνη πνπ είραλ νινθιεξψζεη κε 

επηηπρία θαη ηε δεχηεξε θάζε δηαγσλίδνληαλ έπεηηα ζηε ξίςε ηεο ζθαίξαο, ελψ 

νη ππφινηπνη επέζηξεθαλ ζηελ θεξθίδα. ηελ Σξίηε θάζε, εθείλνο/ε πνπ θαηφξ-

ζσλε λα ξίμεη πην καθξηά ηε ζθαίξα αλαθεξπζζφηαλ ληθεηήο. ην ηέινο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηα παηδηά είραλ θαηαλνήζεη φηη ε ελέξγεηα θαηά ηε κεηαηξνπή 

ηεο απφ κηα κνξθή ζε άιιε, ππνβαζκίδεηαη αιιά δε ράλεηαη εληειψο γηαηί έλα 

κέξνο ηεο πάληα δηαηεξείηαη (ηα παηδηά πνπ πέξαζαλ θαη απφ ηηο ηξεηο θάζεηο). 

7. ΣΡΕΐΔ:  

ην βηβιίν ηεο Β΄ Αεκνηηθνχ ζην θεθάιαην «Σξηβή», γίλεηαη ιφγνο γηα ηε 

δχλακε ηεο ηξηβήο, ε νπνία ηείλεη λα αληηζηέθεηαη ζηελ θίλεζε ησλ ζσκάησλ. 

Ώθφκε αλαθέξεηαη φηη ε ηξηβή αζθείηαη ζε έλα ζψκα φηαλ απηφ έξρεηαη ζε επα-

θή κε κηα επηθάλεηα θαη εμαξηάηαη απφ ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο απηνχ θαη απφ ην 

είδνο ησλ επηθαλεηψλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή. Γηα ηελ επεμήγεζε ηδηαίηεξα ηεο 

ηειεπηαίαο έλλνηαο, πξαγκαηνπνηήζακε ηελ παξαθάησ δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία 

ζρεδηάζηεθε κε βάζε ην πξψελ νιπκπηαθφ αγψληζκα ηεο «δηειθπζηίλδαο». Γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, ρξεζηκνπνηήζακε έλα κεγάιν 

ζρνηλί θαη ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ ηηο νπνίεο θξνληίζακε λα θνξέζνπλ ζηα πφ-

δηα ηνπο ηα παηδηά πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία. Ώξρηθά δεηήζακε απφ 

ηξία παηδηά, δχν αγφξηα θαη έλα θνξίηζη, λα δηαγσληζηνχλ ζηε δηειθπζηίλδα. 

Έηζη ην θνξίηζη θξαηνχζε ηε κία άθξε ηνπ ζρνηληνχ, ελψ ζηελ άιιε άθξε ηνπ, 

βξηζθφηαλ ηα δχν αγφξηα. Αφζεθε ην ζχλζεκα θαη ηα παηδηά άξρηζαλ λα ηξα-

βνχλ ην ζρνηλί ψζπνπ ζην ηέινο λίθεζαλ ηα αγφξηα θαη φια ηα παηδηά ζπκπέξα-

λαλ φηη απηφ ζπλέβε ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο δχλακεο πνπ αζθνχζαλ ηα αγφξηα 

έλαληη ηνπ θνξηηζηνχ. Γηα λα ηνπο δείμνπκε φηη απηφ πνπ παίδεη ξφιν ζην πνηνο 

ζα ληθήζεη ζηε δηειθπζηίλδα, εθηφο απφ ηε δχλακε, είλαη θαη ε ηξηβή κε ην έδα-

θνο, ηνπνζεηήζακε ζηα πφδηα δχν άιισλ καζεηψλ απηή ηε θνξά, ζαθνχιεο α-

πνξξηκκάησλ θαη ηνπο δεηήζακε λα αγσληζηνχλ ελάληηα ζε κηα ζπκκαζήηξηά 

ηνπο. Ώπηή ηε θνξά, ην θνξίηζη αλαθεξχρζεθε ληθήηξηα θάλνληάο ηνπο φινπο λα 
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αλαξσηεζνχλ ηα αίηηα ηνπ απνηειέζκαηνο. Έπεηηα απφ ζπδήηεζε ηα παηδηά α-

ληηιήθζεθαλ φηη νη ζαθνχιεο ζηα πφδηα ησλ αγνξηψλ, κεηψλνπλ ηελ ηξηβή ηνπο 

κε ην έδαθνο νπφηε θαη «γιηζηξάλε», αλεμάξηεηα απφ ην πφζε δχλακε ζα α-

ζθήζνπλ. Αηαπίζησζαλ ινηπφλ, φηη ε δχλακε ηεο ηξηβήο εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ην είδνο ησλ επηθαλεηψλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή. 

8. ΒΕΑΧΛΏ:  

Ώλ θαη ηα «Βίδσια» δελ αλαθέξνληαη πνπζελά ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα 

θπζηθήο ηνπ δεκνηηθνχ, σζηφζν θαη ην βηβιίν ηεο πέκπηεο θαη απηφ ηεο έθηεο 

δηαζέηνπλ ηελ θνηλή ελφηεηα «Φσο» φπνπ γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά γηα 

ηνπο θαζξέθηεο θαη ηε ζεκαζία ηνπο ζηε δσή καο. Θεσξήζακε ηε δξαζηεξηφηε-

ηα απηή πνιχ ελδηαθέξνπζα γηα ηα παηδηά, νπφηε θαη ηελ πξαγκαηνπνηήζακε, κε 

ζθνπφ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη ην είδσιφ καο 

ζηνλ θαζξέθηε. Ώπηφ πνπ θαινχληαλ λα θάλνπλ ηα παηδηά ήηαλ λα ρσξηζηνχλ 

ζε δεχγε φπνπ ν έλαο ζα αλαπαξηζηνχζε ην είδσιν ηνπ άιινπ. Γεηήζεθε απφ ηα 

παηδηά λα πξνεηνηκάζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ θηλήζεηο απφ πνιεκηθέο ηέρλεο ή 

ρνξφ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζχλδεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηνλ αζιεηηζκφ. Έ-

ηζη ηα δεχγε εξγάζηεθαλ γηα αξθεηή ψξα, ζρεδηάδνληάο ηηο θηλήζεηο ηνπο θαη 

ζηε ζπλέρεηα, ην θάζε δεπγάξη παηδηψλ ζεθσλφηαλ γηα λα παξνπζηάζεη ζηνπο 

ππφινηπνπο ηελ «παξάζηαζή» ηνπ. Βδψ δηαπηζηψζεθε φηη φινη γλψξηδαλ πψο 

ζπκπεξηθέξνληαη ηα είδσια αθνχ ζεκεηψζεθαλ ειάρηζηα ιάζε θαηά ηελ εθηέ-

ιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο. 

9. ΣΏΥΤΣΔΣΏ:  

ην θεθάιαην «Μεραληθή» ζην βηβιίν ηεο πέκπηεο δεκνηηθνχ επηρεηξείηαη 

κηα πξψηε γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ην κέγεζνο ηεο ηαρχηεηαο. Πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλήζνπκε ηνπο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ηαρχηεηα βγή-

θακε ζην πξναχιην κφλν πνπ, αληί λα κεηξήζνπκε ηελ ηαρχηεηα κηα κπάιαο 

φπσο ην ζρνιηθφ βηβιίν πξνηείλεη ζαλ δξαζηεξηφηεηα, εκείο κεηξήζακε ηελ  ηα-

ρχηεηα ελφο καζεηή ή καζήηξηαο πνπ εθηεινχζε έλα ζπξηλη. Έηζη νη καζεηέο 

αλαπαξέζηεζαλ ηνπο δξνκείο ηαρχηεηαο. Μεηξήζακε ινηπφλ κε κηα κεηξνηαηλία 

κηα απφζηαζε 22 πεξίπνπ κέηξσλ,  φζν ήηαλ θαη ην γήπεδν ηνπ κπάζθεη ζην 

πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη γηα ηα πεξηζζφηεξα παηδηά 

ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ κεηξνχζαλ θάηη. Υξνλνκεηξήζακε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

παηδηνχ πνπ δηαγσληδφηαλ κε ζθνπφ λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη, ηε 

κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ηελ είρε εθείλνο ή εθείλε πνπ έθαλε ηνλ κηθξφηεξν ρξφλν. 

Κξαηνχζακε δειαδή ζηαζεξή ηε κεηαβιεηή ηεο απφζηαζεο θαη ππνινγίδακε 

ηελ ηαρχηεηα κε βάζε ηνλ ρξφλν. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζακε ηελ ίδηα 

δξαζηεξηφηεηα αληίζηξνθα, πξνζπαζήζακε, δειαδή, λα κεηξήζνπκε πφζε απφ-

ζηαζε δηαλχεη θάπνην παηδί ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Βδψ ε κεηα-

βιεηή πνπ έκελε ζηαζεξή ήηαλ ν «ρξφλνο» ελψ κεηαβάιινληαλ ε απφζηαζε. Ο 

πην γξήγνξνο ζπλεπψο ζα ήηαλ εθείλνο πνπ ζε δηάζηεκα πέληε δεπηεξνιέπησλ 

(ην νπνίν κεηξνχληαλ απφ ηα παηδηά) ζα δηέλπε ηε κεγαιχηεξε απφζηαζε. Μέζσ 
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απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηα παηδηά δηαπίζησζαλ ηελ εμάξηεζε ηεο ηαρχηεηαο 

απφ ηελ απφζηαζε, θαη ζπκπέξαλαλ ηελ πην ―παξακειεκέλε‖ ηεο πιεπξά, δε-

ιαδή φηη κεγαιχηεξε ηαρχηεηα έρεη απηφο πνπ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν δηαλχεη 

ηε κεγαιχηεξε απφζηαζε.   

ΑΕΒΡΒΤΝΧΝΣΏ ΣΔ ΜΏΘΔΔ ΜΒ ΣΟ ΜΟΝΣΒΛΟ ΓΝΩΗ – GNOSIS 

Σν κνληέιν Γλψζε – GNOSIS ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, σο 

γλψκνλαο γηα ηε κειέηε θαη ηελ αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαην-

πνηήζεθαλ ζηε Λέζρε. ηελ αγγιηθή γξαθή ηνπ απνηειεί αθξσλχκην ηεο θξά-

ζεο ‗Guidelines for Nature Of Science Introduction in Scientific literacy‘, δεια-

δή νδεγίεο γηα κηα εηζαγσγή ζηνλ γξακκαηηζκφ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο κέζα 

απφ ηε δηδαζθαιία ηεο θχζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Με ην κνληέιν Γλψζε – 

GNOSIS πξνζεγγίδνπκε απφ ηξεηο ζπκπιεξσκαηηθέο δηαζηάζεηο κηα δηδαζθαιία 

ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ε νπνία είλαη εκπινπηηζκέλε απφ ζηνηρεία θαη νπηηθέο 

ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο (Seroglou & Aduriz-Bravo 2007) : 

1. Γλσζηηθά ΑηΪζηαζε: Ώθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ σο έλα 

ζχλνιν κνληέισλ πνπ εξκελεχνπλ ηνλ θφζκν γχξσ καο, δειαδή ηε θχζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (G1), θαζψο θαη ηε δηδαζθαιία γηα ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν νη επηζηεκνληθέο ηδέεο αλαπηχ-

ρζεθαλ θαη δηακνξθψζεθαλ, δειαδή ηε θχζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ θπζη-

θψλ επηζηεκψλ (G2). 

2.  Μεηαγλσζηηθά ΑηΪζηαζε: Βζηηάδεηαη ζην ηη είλαη νη θπζηθέο επηζηήκεο, 

δειαδή εζηηάδεη ζηε ζπλζεηηθή θχζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ σο λνεηηθνχ 

πξντφληνο (G3). Μηα δεχηεξε παξάκεηξνο εζηηάδεη ζην πψο αιιάδνπλ νη θπ-

ζηθέο επηζηήκεο ζηελ ηζηνξία, δειαδή ζηε θχζε ηεο εμέιημεο ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ θαη ησλ κεζνδνινγηψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (G4). Καη ε ηξίηε 

παξάκεηξνο εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν πνπ νη θπζηθέο επηζηήκεο αιιειεπηδξνχλ 

κε ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ, δειαδή, ζηε θχζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 

ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κε ηελ θνηλσλία (G5), φπνπ αλαδεηθλχεηαη ην «πν-

ιηηηζκηθφ απνηχπσκα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ». 

3. πλαηζζεκαηηθά ΑηΪζηαζε: Αηεξεπλά ηηο ζηάζεηο (G6) πνπ εθθξάδνληαη 

θαη ηηο αμίεο (G7) πνπ θαιιηεξγνχληαη απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Ώπηέο νη 

ζηάζεηο θαη αμίεο είλαη ζεκειηψδεηο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 

θαη είλαη ζεκαληηθέο θαη επηζπκεηέο ζηελ εθπαίδεπζε εγγξάκκαησλ πνιηηψλ 

ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. 
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ΜΟΝΣΒΛΟ GNOSIS 

Guidelines for Nature of Science Introduction in Scientific literacy 

ΑΕΏΣΏΔ 
ΦΤΔ ΣΔ     ΒΠΕΣΔ-

ΜΔ 
ΜΒΣΏ – ΒΠΕΣΔΜΔ 

ΓΝΧΣΕΚΔ 

G1: Δ θχζε ηνπ πεξηε-

ρνκέλνπ ησλ θπζηθψλ ε-

πηζηεκψλ. 

G2: Δ θχζε ηνπ πεξη-

βάιινληνο ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ. 

 

 

 

Εζηνξία ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ. 

ΜΒΣΏΓΝΧΣΕΚΔ 

 

G3: Δ ζπλζεηηθή θχζε 

ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 

σο λνεηηθνχ πξντφληνο. 

G4: Δ θχζε ηεο εμέιημεο 

θαη ησλ κεζνδνινγηψλ 

ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

G5: Δ θχζε ησλ αιιειε-

πηδξάζεσλ ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ κε ηελ θνηλσ-

λία. 

 

 

 

 

 

 

 

Φηινζνθία ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ. 

ΤΝΏΕΘΔΜΏΣΕΚΔ 

G6: Δ θχζε ησλ ζηάζε-

σλ πνπ εθθξάδνληαη απφ 

ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. 

G7: Δ θχζε ησλ αμηψλ 

πνπ θαιιηεξγνχληαη απφ 

ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. 

 

 

 

 

 

Κνηλσληνινγία ησλ θπ-

ζηθψλ επηζηεκψλ. 

                                     

Πέλαθαο 1: Σν κνληέιν Γλψζε - GNOSIS (Seroglou & Adúriz-Bravo 2007). 
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ΏΝΏΛΤΔ ΣΧΝ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΧΝ ΤΜΦΧΝΏ ΜΒ ΣΟ ΜΟΝΣΒΛΟ 

ΓΝΩΗ – GNOSIS : ΣΟ ΠΏΡΏΑΒΕΓΜΏ ΣΔ ΠΕΒΔ 

Οη ελλέα δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ ζηε Λέζρε ησλ Φπζηθψλ Βπη-

ζηεκψλ καγλεηνζθνπήζεθαλ θαη θάζε κία αλαιχζεθε ζχκθσλα κε ηηο επηά πα-

ξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ Γλψζε – GNOSIS. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε 

απηή ζπγθεληξψζεθαλ ζε πίλαθεο, δηαγξάκκαηα ξνήο, πίηεο ζηαηηζηηθψλ ζηνη-

ρείσλ θαη ηζηνγξάκκαηα ζπρλνηήησλ. ηνλ πίλαθα 2  πνπ αθνινπζεί παξνπζηά-

δεηαη έλα κέξνο ηνπ πίλαθα αλάιπζεο ηεο ηέηαξηεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηίηιν: 

«Πίεζε». Δ πξψηε ζηήιε ηνπ πίλαθα δειψλεη ην ζέκα ηνπ βίληεν, δειαδή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαιχεηαη. ηε δεχηεξε ζηήιε αλαγξάθνληαη ηα ρξνληθά 

απνζπάζκαηα ζηα νπνία έρεη ρσξηζηεί ην θάζε βίληεν. Δ ηξίηε ζηήιε πεξηιακ-

βάλεη είηε ηελ πεξηγξαθή ηνπ γεγνλφηνο πνπ αλαιχεηαη, είηε ηνπο δηαιφγνπο κε-

ηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ησλ δαζθάισλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καγλεηνζθνπεκέλσλ 

θάζεσλ. ηελ ηέηαξηε ζηήιε αλαθέξνληαη νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ Γλψζε 

– GNOSIS πνπ εληνπίδνληαη σο ελεξγέο ζηα δηάθνξα ζηηγκηφηππα ηνπ βίληεν. 

Μάιηζηα, ζε πνιιά απφ απηά ηπραίλεη λα εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία 

παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ. ηελ πέκπηε θαη ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα ππάξ-

ρνπλ ηα ζρφιηα, φπνπ επεμεγνχληαη κε αθξίβεηα νη δξάζεηο ησλ καζεηψλ θαη 

ησλ καζεηξηψλ  θαζψο θαη ησλ δαζθάισλ πάληα ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ 

έρεη γίλεη ζηελ ηέηαξηε ζηήιε, δειαδή ζχκθσλα κε ηηο επηά παξακέηξνπο. Σέ-

ινο, θάζε γξακκή ηνπ πίλαθα πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ησλ απνζπαζκάησλ 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαιχεηαη, πάλσ ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε δεκηνπξγία 

ησλ αληίζηνηρσλ δηαγξακκάησλ ξνήο.   
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Πέλαθαο 2: Πίλαθαο αλάιπζεο ηνπ πξψηνπ ιεπηνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ πίεζε. 

Γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ελαιιαγψλ ησλ επηά δηαζηάζεσλ ηνπ κνληέινπ εη-

ζάγνληαη ηα δηαγξάκκαηα ξνήο GNOSIS. Κάζε ζηήιε εθθξάδεη ηηο ρξνληθέο 

ζηηγκέο ηνπ βίληεν ζε κνξθή ιεπηψλ θαη δεπηεξνιέπησλ, ηα νπνία είλαη ρσξη-

ζκέλα ζε δηαζηήκαηα ησλ δέθα. Κάζε γξακκή αθνξά θαη κία παξάκεηξν G ηνπ 

κνληέινπ. ηνλ Πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη έλα θνκκάηη ηνπ δηα-

γξάκκαηνο ξνήο ηεο ηέηαξηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζην πξψην ιεπηφ 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ πίεζε. 

Πέλαθαο 3: Αηάγξακκα ξνήο GNOSIS γηα ην πξψην ιεπηφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ πίεζε. 
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χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 2 θαη ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο ηνπ πί-

λαθα 3 παξαηεξνχκε φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ιεπηνχ ζην βίληεν πνπ 

αθνξά ηε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ πίεζε, εκθαλίδνληαη ηαπηφρξνλα νη παξάκε-

ηξνη G2 θαη G4 πνπ αθνξνχλ αληίζηνηρα ηε θχζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ θπζη-

θψλ επηζηεκψλ θαη ηε θχζε ησλ κεζνδνινγηψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. ην 

ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα ε δαζθάια κε ηε βνήζεηα κηαο καζήηξηαο, ζέηεη ζε 

εθαξκνγή ηε δξαζηεξηφηεηα καδί κε ηα παηδηά ηεο ηξίηεο θαη ηεο πέκπηεο δεκν-

ηηθνχ. Σνπνζεηεί κηα καζήηξηα πάλσ ζηε ζαλίδα θαη πξνθαιεί ηελ πεξηέξγεηα 

ησλ παηδηψλ, πνπ αλαξσηηνχληαη γηα πνην ιφγν δε ζπλζιίβνληαη ηα πνηήξηα θαη 

πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ αλαπαξίζηαηαη ζε βησκαηηθφ 

πεξηβάιινλ δξάζεο (G2). ηαδηαθά ε δαζθάια αθαηξεί ηα πνηεξάθηα πάλσ ζηα 

νπνία ζηεξίδεηαη ε ζαλίδα θαη θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα θαιεί ην καζεηηθφ θνηλφ 

πνπ παξαθνινπζεί, λα δηαηππψζεη ππνζέζεηο. Καζνδεγεί κε ηέηνην ηξφπν ηε 

ζθέςε ηνπο ψζηε λα αλαθαιχςνπλ κφλα ηνπο ηε γλψζε θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο πίεζεο αθνινπζψληαο γλσζηά βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο ησλ θπζη-

θψλ επηζηεκψλ (G4). 

Γηα ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ηνπ ρξφλνπ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη δηαζηάζεηο 

ηνπ κνληέινπ ζε θάζε ζηηγκηφηππν ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν εηδψλ πίηεο. ηε κία 

παξνπζηάδνληαη νη ηξεηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ Γλψζε – GNOSIS 

(γλσζηηθή, κεηαγλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή) θαη ζηελ άιιε νη επηά επηκέξνπο 

φςεηο ηεο θχζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Βπηπξφζζεηα, επηρεηξείηαη θαη κηα 

πνζνηηθή θαηακέηξεζε φισλ ησλ G–παξακέηξσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε 

απφζπαζκα μερσξηζηά, ε νπνία γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηζηνγξακκάησλ. ηνλ ν-

ξηδφληην άμνλα θάζε ηζηνγξάκκαηνο αλαγξάθνληαη νη επηά επηκέξνπο δηαζηά-

ζεηο, ελψ ζηνλ θάζεην ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο θαζεκίαο ζε δεπηεξφιεπηα. 

ηνπο πίλαθεο, ηα δηαγξάκκαηα ξνήο, ηηο πίηεο, ηα ηζηνγξάκκαηα αιιά θαη κέζα 

ζην θείκελν ρξεζηκνπνηνχληαη νη θσδηθνί πνπ δψζακε ζηελ θάζε παξάκεηξν 

(G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7). ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε πνζνηηθή αλάιπ-

ζε νιφθιεξνπ ηνπ απνζπάζκαηνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πίεζεο. ην ζρήκα 1 

θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηά νη δηαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ Γλψζε - GNOSIS πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ελψ ζην ζρήκα 2 θαηαλέκνληαη 

νη επηά δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο θχζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
571 

 
ράκα 1 : Καηαλνκή δηαζηάζεσλ Γλψζε – GNOSIS ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ πίεζε. 

 

 
ράκα 2 : Καηαλνκή G–παξακέηξσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ πίεζε. 

 

 

Ώπφ ηα ζρήκαηα 1 θαη 2 θαίλεηαη πσο ην 16% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ηνπ 

απνζπάζκαηνο απηνχ, θαιχπηεη ε γλσζηηθή δηάζηαζε, φπνπ ην 5% αλήθεη κφλν 

ζηε θχζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (G1), ην 

2% ζηε θχζε ηνπ πεξηβάιινληνο (G2), ελψ ζην ππφινηπν 9% εκθαλίδνληαη θαη 

νη δχν ηαπηφρξνλα (G1 – G2).  Ο ζπλδπαζκφο ηεο γλσζηηθήο κε ηε κεηαγλσζηη-

θή δηάζηαζε θαιχπηεη ην 36%, ην κεγαιχηεξν κέξνο δειαδή, ηεο ζπλνιηθήο 

δηάξθεηαο ηνπ βίληεν. Ώπφ απηφ ην πνζνζηφ, ην 2% αλαθέξεηαη ζηε ζπλχπαξμε 

ησλ G1, G3, ην 15% ζηε ζπλχπαξμε ησλ G2, G4, ην 11% ζηελ ηαπηφρξνλε εκ-

θάληζε ησλ G1, G2, G3, ελψ ην 8% ζε εθείλε ησλ G1, G2, G4. Έλα αξθεηά κε-

γάιν δηάζηεκα, θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ε κεηαγλσζηηθή δηάζηαζε (30%). ην 

πνζνζηφ απηφ ζπκβάιιεη θαηά 18% ε παξάκεηξνο G3 πνπ αθνξά ηε θχζε ησλ 
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θπζηθψλ επηζηεκψλ σο λνεηηθνχ πξντφληνο, θαηά 6% ε παξάκεηξνο G4, πνπ 

αθνξά ηε θχζε ησλ κεζνδνινγηψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, ελψ ε θχζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κε ηελ θνηλσλία (G5) θαιχπηεη ην 

ππφινηπν 6%. Δ ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε θαηέρεη ην 8% ηνπ ζπλφινπ, φπνπ 

ην 6% αλήθεη ζηε θχζε ησλ ζηάζεσλ (G6) ελψ ην 2% ζηε θχζε ησλ αμηψλ (G7) 

πνπ δηακνξθψλνπλ νη θπζηθέο επηζηήκεο. Δ κεηαγλσζηηθή κε ηε ζπλαηζζεκαηη-

θή δηάζηαζε καδί, θαιχπηνπλ ην 10% απφ ην ζπλνιηθφ ρξφλν, ζην 6% ηνπ ν-

πνίνπ παξαηεξνχκε ηηο παξακέηξνπο G2 θαη G6, ελψ ζην 4%, ηηο G3 θαη G6. 

ην ζρήκα 3 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ηνπ ζπ-

γθεθξηκέλνπ απνζπάζκαηνο. 

 
ράκα 3: Εζηφγξακκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ πίεζε. 

 

ην παξαπάλσ ηζηφγξακκα θαίλεηαη φηη θπξίαξρε ζέζε ζε απηή ηε καζε-

ζηαθή δξαζηεξηφηεηα, θαηέρεη ε παξάκεηξνο G2 κε ζπλνιηθφ ρξφλν εκθάληζεο 

ηα 490 δεπηεξφιεπηα. Οη παξάκεηξνη G1, G3 θαη G4 βξίζθνληαη ζην ίδην επίπε-

δν, θαηαιακβάλνληαο φιεο, αιιά ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 380 δεπ-

ηεξφιεπηα. Ώθνινπζεί ε G6 κε ρξφλν εκθάληζεο ηα 170 δεπηεξφιεπηα, ε παξά-

κεηξνο G5 κε ρξφλν 60 sec θαη ηέινο, ε G7 κε ρξφλν 20 δεπηεξφιεπηα. 

Ώπφ ηελ παξνπζίαζε ηεο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηαο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη 

νη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο κάζεζεο θαη νη παξάκεηξνη πνπ ηηο ζπλζέηνπλ, θαηα-

γξάθεθαλ λα ελεξγνπνηνχληαη, θαη πνιιέο θνξέο ε ελεξγνπνίεζε απηή ήηαλ 

ζπλδπαζηηθή θαη φρη κεκνλσκέλε. Σα παηδηά είραλ ηελ επθαηξία λα δηαπξαγκα-

ηεπζνχλ ηελ γλψζε απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο (G1), λα αληηκεησπίζνπλ ην πε-

ξηβάιινλ ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ε γλψζε απηή (G2), λα ζπλζέζνπλ ην λνεηη-

θφ πξντφλ πνπ αθνξά ηηο έλλνηεο θαη ηηο ζεσξίεο γηα ηελ πίεζε (G3), λα αθνινπ-

ζήζνπλ κηα κεζνδνινγία δηεξεχλεζεο ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πίεζε 

(G4) θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ζηάζεηο ζπκκεηνρήο ζηε κάζεζε ζηηο θπζηθέο επη-

ζηήκεο ελψ παξάιιεια μεπεξλνχλ ζηάζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο ζρεηηθά κε ην 
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βάξνο ησλ παηδηψλ θαη ηελ ηζνξξνπία  (G6). ην παξάδεηγκα απηφ ηεο πίεζεο 

αλαδεηθλχεηαη ν πινπξαιηζκφο ηεο καζεζηαθήο απηήο πξνζέγγηζεο θαζψο ελεξ-

γνπνηεί κηα ζεηξά απφ φςεηο ηεο θχζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ μεθεχγνληαο 

απφ ηελ παξαδνζηαθή κνλνδηάζηαηε δηδαζθαιία.  

ΤΓΚΡΕΣΕΚΏ ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ ΏΠΟ ΣΔΝ ΏΝΏΛΤΔ ΣΧΝ ΑΡΏΣΔ-

ΡΕΟΣΔΣΧΝ 

Ώλαιχνληαο φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε ιέζρε 

θπζηθψλ επηζηεκψλ κε ην κνληέιν Γλψζε – GNOSIS παίξλνπκε ην δηάγξακκα 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 4 κε ηα ζπγθεληξσηηθά ρξνληθά πνζνζηά εκθά-

ληζεο ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ GNOSIS ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ην 

δηάγξακκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 5 κε ηα ρξνληθά πνζνζηά εκθάληζεο 

ησλ επηά G-παξακέηξσλ γηα θάζε δξαζηεξηφηεηαο. 
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ράκα 4: Καηαλνκή δηαζηάζεσλ Γλψζε – GNOSIS ζηηο 9 δξαζηεξηφηεηεο. 
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Ώπφ ην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 4 θαίλεηαη πσο ε κεηαγλσζηηθή δηάζηαζε 

ηεο κάζεζεο είλαη ελεξγή ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. πγθεθξηκέλα ην πςειφ-

ηεξν πνζνζηφ (47%) ηεο κεηαγλσζηηθήο ζπλαληάηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα 9, ελψ 

ζηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο – κε εμαίξεζε ηελ 1
ε
 θαη 6

ε
 – ζεκείσζε πνζν-

ζηά πνπ θπκαίλνληαη απφ 30% - 36%. Δ γλσζηηθή θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή δηά-

ζηαζε ελεξγνπνηνχληαη επίζεο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελψ πνιιέο θνξέο 

απηφ ζπκβαίλεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεηαγλσζηηθή δηάζηαζε. Πην εηδηθά, ε 

γλσζηηθή ζπγθέληξσζε κφλε ηεο ην πςειφηεξν πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 22% 

ζηελ έθηε δξαζηεξηφηεηα, ελψ ε ζπλαηζζεκαηηθή παξνπζίαζε πνζνζηφ 25%  

ζηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα. Βληνχηνηο είλαη εκθαλέο φηη αλ εμεηαζηνχλ ζε 

ζπλδπαζκφ, νη ηξεηο βαζηθέο δηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηα πνζνζηά. 

Σα κεγαιχηεξα θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεη ν ζπλδπαζκφο ηεο κεηαγλσζηηθήο κε 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε, αγγίδνληαο ην 54% ζηελ έθηε δξαζηεξηφηεηα, ην 

27% ζηελ έβδνκε, ην 50% ζηελ φγδνε, ελψ έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ ηεο ηά-

μεσο ηνπ 20% θαιχπηεη ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα. Ο ζπλδπαζκφο φκσο ηεο 

γλσζηηθήο κε ηε κεηαγλσζηηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο μεπεξλά ηνλ πξνεγνχκε-

λν, θαζφηη ζπγθέληξσζε ζηαζεξά πςειά πνζνζηά ρξφλνπ ζε έμη απφ ηηο ελλέα 

δξαζηεξηφηεηεο. πγθεθξηκέλα ζηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα θάιπςε 42% ζηελ 

πξψηε 39%, ζηελ ηέηαξηε 36%, ζηελ πέκπηε 30%, ζηελ ηξίηε 25% θαη ζηελ 

έλαηε 16% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ. πλδπαζηηθά θαη νη ηξεηο δηαζηάζεηο καδί 

ζεκείσζαλ σο κεγαιχηεξν πνζνζηφ 25% ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα. 

ηε ζπλέρεηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπε-

ξαζκάησλ ηεο έξεπλαο, φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, αλαιχζεθαλ νη ηξεηο δηα-

ζηάζεηο σο πξνο ηηο επηά παξακέηξνπο πνπ ηηο ζπλζέηνπλ. πγθεληξψλνληαο ηα 

δεδνκέλα απφ ην ηζηφγξακκα ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο, δεκηνπξγήζεθε ην δηά-

γξακκα ηνπ ζρήκαηνο 5, ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ρξφλνπ πνπ θα-

ηέιαβε θάζε παξάκεηξνο G ζπγθξηηηθά κε ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν δηάξθεηαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 
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ράκα 5: Καηαλνκή G–παξακέηξσλ ζηηο 9 δξαζηεξηφηεηεο. 
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Ώπφ ην ζρήκα 5 ζπκπεξαίλεηαη φηη ε παξάκεηξνο πνπ θαηέιαβε ηα κεγαιχ-

ηεξα πνζνζηά ρξφλνπ είλαη ε G4, δειαδή ε θχζε ησλ κεζνδνινγηψλ ησλ θπζη-

θψλ επηζηεκψλ, θηάλνληαο ην 84,38% ζηελ φγδνε δξαζηεξηφηεηα θαη ην 

79,55% ζηελ πξψηε, ελψ ζηηο ππφινηπεο θπκάλζεθε απφ 35 κέρξη 56,56% κε 

εμαίξεζε κφλν ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα. Δ G2 πνπ αθνξά ηε θχζε ηνπ πεξη-

βάιινληνο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ επίζεο ζεκείσζε  ζρεδφλ παληνχ, πςειά 

πνζνζηά, αγγίδνληαο ην 72,73% ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ελψ μεπέξαζε ην 

42% ζηε δεχηεξε, ηελ ηξίηε, ηελ ηέηαξηε θαη ηελ έθηε. Σξίηε θαηά ζεηξά, θαί-

λεηαη πσο είλαη ε παξάκεηξνο G6, δειαδή ε θχζε ησλ ζηάζεσλ πνπ θαιιηεξ-

γνχλ νη θπζηθέο επηζηήκεο ε νπνία έθηαζε  ην 64,62% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ 

ζηελ έθηε δξαζηεξηφηεηα, ην 56,25% ζηελ φγδνε θαη ην 47,73% ζηελ πξψηε, 

ελψ δελ ήηαλ αζήκαληα θαη ηα πνζνζηά εκθάληζήο ηεο ζηηο ππφινηπεο έμη δξα-

ζηεξηφηεηεο.  Σέηαξηε έξρεηαη ε παξάκεηξνο G3 πνπ αθνξά ηε θχζε ησλ θπζη-

θψλ επηζηεκψλ σο λνεηηθνχ πξντφληνο κε πςειφηεξα πνζνζηά ην 54,17% ζηε 

δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα θαη 38,89% ζηελ έβδνκε. Έπεηηα ζε θζίλνπζα ζεηξά 

παξνπζηάδνληαη ε θχζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (G1), ε θχ-

ζε ησλ αμηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο (G7) θαη ε θχζε 

ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κε ηελ θνηλσλία (G5) κε θπξί-

αξρα ρξνληθά πνζνζηά  35,51%,  20,83% θαη 63,08% αληίζηνηρα. Σέινο, ε G5 

άγγημε ην 63,08% ζηελ έθηε δξαζηεξηφηεηα, αλ θαη δελ ήηαλ ελεξγή ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Μειεηψληαο ινηπφλ, ζπλδπαζηηθά ηα δηαγξάκκαηα ζηα ζρήκαηα 4 θαη 5, 

παξαηεξνχκε φηη ε κεηαγλσζηηθή δηάζηαζε είλαη εθείλε πνπ θαηέρεη ηα πξσηεία 

ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο. Μάιηζηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γλσζηηθή, θα-

ηαιακβάλνπλ πςειά πνζνζηά ρξφλνπ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εθηειέζηεθαλ. πγθεθξηκέλα, ε κεηαγλσζηηθή παξάκεηξνο πνπ θπξηαξρεί είλαη 

ε G4 πνπ αλαθέξεηαη ζηε θχζε ησλ κεζνδνινγηψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κε 

ηα παηδηά λα είλαη νη πξσηαγσληζηέο ηεο πξνεηνηκαζίαο, ηεο ζρεδίαζεο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηνπο, ελψ ζπλδπάδεηαη κε ηε γλσζηηθή παξάκεηξν G2 πνπ αθνξά ηε 

θχζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Βπηπιένλ αξθεηά πςειά πν-

ζνζηά ζεκείσζε ζε γεληθφ βαζκφ θαη ε θχζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ σο λνε-

ηηθνχ πξντφληνο, δειαδή ε παξάκεηξνο G3, ε νπνία καδί κε ηε θχζε ηνπ πεξη-

βάιινληνο (G2) θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (G1) ζπλέβαιιε  

ζηα κεγάια δηαζηήκαηα ρξφλνπ φπνπ ζπλαληάηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κεηαγλσ-

ζηηθήο κε ηε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο. Σέινο, ε κεηαγλσζηηθή δηάζηαζε 

ζπλδπάδεηαη δπλακηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζε ηξεηο απφ ηηο ελλέα δξαζηεξηφ-

ηεηεο. Οη δχν επηθξαηέζηεξεο παξάκεηξνη πνπ ζπλδπάδνληαη είλαη νη G4 θαη G6 

πνπ αθνξνχλ αληίζηνηρα ηε θχζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηε θχζε ησλ ζηάζεσλ 

πνπ θαιιηεξγνχλ νη θπζηθέο επηζηήκεο. 

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

Δ γεληθή επηδίσμε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ιέζρεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, 

ήηαλ ε κάζεζε κέζα απφ ηε βησκαηηθή δξάζε ησλ παηδηψλ, ηελ θίλεζε θαη ηε 
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ζπκκεηνρή ηνπο ζε αζιεηηθέο - θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζακε θαη 

εθαξκφζακε. Σν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ αιιάδεη θαη αληηθαζίζηαηαη απφ έλα 

λέν, βησκαηηθνχ ραξαθηήξα φπνπ ε κάζεζε γίλεηαη ζπλψλπκε ηνπ παηρληδηνχ 

θαη ηεο θίλεζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο δείρλνπλ φηη ζηε ιέζρε ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο θπζηθέο επη-

ζηήκεο κε ηνλ αζιεηηζκφ, ηα παηδηά ζπλέζεζαλ έλλνηεο θαη ζεσξίεο ησλ θπζη-

θψλ επηζηεκψλ (G3), γλσξίδνληαο ην πεξηερφκελν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (G1)  

κέζα ζην βησκαηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ αλαπηχρζεθε (G2). Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ νη κφλνη ππεχζπλνη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηα-

δηθαζηψλ δηεξεχλεζεο θαη ηε ξχζκηζε ησλ απαξαίηεησλ κεζφδσλ θαη κεζνδν-

ινγηψλ ήηαλ νη ίδηνη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο (G4) θαη κέζα απφ απηφλ ηνλ 

ξφιν ηνπο αλέιαβαλ ππνρξεψζεηο θαη πξσηνβνπιίεο, δηακνξθψλνληαο ζηάζεηο 

θαη αμίεο ρξήζηκεο γηα ηε δσή (G6, G7). Βπίζεο, ηα παηδηά έκαζαλ πψο λα ζπ-

λεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά θαη πψο λα ζέβνληαη ν έλαο ηνλ άιιν, δηακφξθσ-

ζαλ δειαδή αμίεο (G7) θαη ζηάζεηο (G6) πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθά θαη απαξαί-

ηεηα εθφδηα γηα ηε κειινληηθή εμέιημή ηνπο ζε ππεχζπλνπο πνιίηεο (έξνγινπ, 

2006). 

Ώλακέλεηαη φηη ε ζεηηθή αληαπφθξηζε πνπ βξήθε ε ιέζρε θπζηθψλ επηζηε-

κψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη αζιεηηζκνχ ζηα παηδηά θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπλέβαιιαλ θαη ελζάξξπλαλ ηελ πινπνίεζή ηεο, ζα 

ζεκάλεη ηελ αξρή κηαο λέαο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθψλ επηζηε-

κψλ. Υξεηάδεηαη νη εθπαηδεπηηθνί λα απνπνηεζνχλ ησλ ζηεξεφηππσλ δηδαθηηθψλ 

ηερληθψλ θαη λα ζπληειέζνπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο βησκαηηθνχ πιαηζίνπ κά-

ζεζεο πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ, κε ζηφρν ηε κά-

ζεζε φρη κφλν ζε  γλσζηηθφ αιιά θαη ζε κεηαγλσζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ε-

πίπεδν φπνπ ηνλ θχξην ιφγν ζα θαηέρεη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ. Ώο 

ζεσξεζεί ινηπφλ, ε ιέζρε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ σο έλα κφλν πξψηκν ζηάδην 

πνπ κειινληηθά ζα νδεγήζεη ηελ εθπαίδεπζε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο ζε λένπο 

δξφκνπο κηαο κάζεζεο πνιπδηάζηαηεο, πνιπηξνπηθήο θαη κε πινπξαιηζηηθά κε-

ζνδνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά φπνπ ηα παηδηά ζα δξνπλ θαη ζα καζαίλνπλ απν-

ιακβάλνληαο θαη εθηηκψληαο ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. 
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πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο επηιέγνπλ παηδηθά βηβιία γηα ρξήζε ζηελ ηάμε, ζε ζχ-

γθξηζε κε ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παηδηψλ. Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηιέρζεθε κηα ιίζηα δεθανρηψ παηδηθψλ βηβιίσλ, ηα νπνία ρσξίζηεθαλ ζε έμη 

εηδνινγηθέο θαηεγνξίεο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε ηε ρξήζε εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχ-

μεσλ ζε δέθα εθπαηδεπηηθνχο ησλ κηθξφηεξσλ ηάμεσλ (Α‟-Γ‟ Γεκνηηθνχ) θαη ζε 

δεθαελλέα καζεηέο θαη καζήηξηεο Σξίηεο Γεκνηηθνχ. Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ πηζηνπνίεζε φηη ηα θξηηήξηα επηινγήο βηβιίσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δε δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ εθείλα ησλ παηδηψλ, αλ θαη νη επηινγέο ησλ 

ηειεπηαίσλ ηείλνπλ λα γίλνληαη κε πην ηπραίν ηξφπν.  
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θήο απιήο γξάθεη ηηο Πεξηπέηεηεο ηνπ Σειέκαρνπ (Les aventures de Télémaque) 

γηα λα εθπαηδεχζεη ηνλ Ανχθα ηεο ΐνπξγνπλδίαο, ηνλ εγγνλφ ηνπ Λνπδνβίθνπ 

14
νπ

 (Poslaniec, 2008, ζζ. 33-34). Ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα έρεη 

επηζεκαλζεί ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο ινγνηερληθήο αθήγεζεο ζηελ εμνηθείσζε 

ησλ παηδηψλ κε ηνλ γξαπηφ ιφγν θαη γεληθφηεξα κε ηελ νξγάλσζε ηνπ θφζκνπ 

θαη ηνπ εαπηνχ (Neal & Everson, 1991, ζζ. 81-86). Σαπηφρξνλα, ε αγγινζαμν-

ληθή βηβιηνγξαθία αλαδεηθλχεη ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ε παξνπζία 

ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη εηδηθφηεξα ε δηδαζθαιία ηεο παηδη-

θήο ινγνηερλίαο, ηφζν ζηελ απφθηεζε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, ηερληθψλ θαη 

ζηπι ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, φζν θαη ζηελ θαηάθηεζε ησλ αθεγεκαηηθψλ δνκψλ 

θαη ηεο γξακκαηηθήο ηεο ηζηνξίαο (Applebee, 1980, ζζ. 137-142˙ Vilscek, 1990, 

ζζ. 100-119). ήκεξα, ε παηδηθή ινγνηερλία ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο θαηέρεη κηα 

μερσξηζηή ζέζε ζηα Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα δίπια ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, 

εθφζνλ αληηκεησπίδεηαη πιένλ θαη σο ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν (Pasa & 

Beges, 2006, ζζ. 89-101). Έηζη, παξά ηελ ηιηγγηψδε αλάπηπμε ησλ λέσλ κέζσλ 
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επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο, ην βηβιίν παξακέλεη ζπκπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ θαη ζεκειησδψλ γλψζεσλ απφ ην/ηε 

καζεηή/ηξηαο.  

Μηα αλάινγε εηθφλα έρεη θαηαγξαθεί θαη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχ-

ζηεκα, κε επθξηλή πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε απφ φηη ζην 

Αεκνηηθφ, δηφηη νη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ (απνπζία 

εγρεηξηδίσλ θαη ηππηθνχ Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο) θαη θπξίσο ε απνδνρή ηνπ 

αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ επλφεζαλ ηελ θαζεκεξηλή παξνπζία ηνπ παηδηθνχ 

ινγνηερληθνχ βηβιίνπ θαη ηδίσο ηνπ εηθνλνβηβιίνπ θαη ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ 

βηβιίνπ. Γηα ην Αεκνηηθφ νη επίζεκεο νδεγίεο ησλ δπν ηειεπηαίσλ Ώλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαζία θαη ην ξφιν ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ θαη 

ηεο ινγνηερλίαο φρη κφλν ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ 

αιιά θαη ζηε γισζζηθή, πλεπκαηηθή, πνιηηηζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσλη-

θή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην, 2003, ζ. 44˙ 2011, ζ. 21). 

Γεληθά, παξφιν πνπ νη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο έρνπλ κεξηθψο πξφβιεκα ιεηηνπξ-

γίαο, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ε ζέζε ηνπ παηδηθνχ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ θαη ηεο 

παηδηθήο ινγνηερλίαο έρεη αλαβαζκηζζεί, θαζψο έρνπλ αλαπηπρζεί θαη εθαξκν-

ζηεί πηινηηθά εμεηδηθεπκέλα Πξνγξάκκαηα Φηιαλαγλσζίαο ζε πεξηζζφηεξα απφ 

1.000 ζρνιεία παλειιαδηθά. 

ΚΡΕΣΔΡΕΏ ΒΠΕΛΟΓΔ ΐΕΐΛΕΧΝ ΚΏΕ ΏΝΏΓΝΧΣΕΚΒ ΠΡΟΣΕΜΔ-

ΒΕ 

Σν ηνπίν ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα επηινγήο παηδηθψλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ 

είλαη θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ αζαθέο. Τπάξρνπλ εηδηθά πεξηνδηθά θαη ηζηνζειί-

δεο πνπ, κεηαμχ άιισλ, δηαδξακαηίδνπλ θαη ην ξφιν νδεγνχ θαη θαζνδεγεηή 

ζηελ επηινγή βηβιίσλ. Βληνπίδνληαη, επηηξνπέο ζηηο βηβιηνζήθεο (δεκνηηθέο θαη 

ζρνιηθέο) πνπ θαηά θάπνηνλ ηξφπν επηιέγνπλ βηβιία κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 

Οη κεγάινη εθδνηηθνί νίθνη, κε ηε ζεηξά ηνπο, εθδίδνπλ θαηαιφγνπο βηβιίσλ θαη 

επηρεηξνχλ ηππηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο κε βάζε ηε ινγηθή ηνπ κέζνπ ειηθηαθνχ 

φξνπ ησλ αλαγλσζηψλ. Τπάξρνπλ, επίζεο, νη Βπηηξνπέο ησλ Κξαηηθψλ ΐξαβεί-

σλ Λνγνηερλίαο θαη άιιεο φπσο ηνπ πεξηνδηθνχ Γηαβάδσ. Κπθινθνξεί θαη ην 

εμεηδηθεπκέλν πεξηνδηθφ Γηαδξνκέο, ην νπνίν ζε θάζε ηεχρνο πεξηιακβάλεη έλαλ 

αξηζκφ βηβιίσλ κε κηα ηππηθή παξνπζίαζε/πεξηιεπηηθή θξηηηθή, φπσο θαη ην 

ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ Κείκελα, ζε κηθξφηεξν, βέβαηα, βαζκφ. Παιαηφηεξα, π-

θίζηαην έλαο απξφζσπνο θαηάινγνο παηδηθψλ βηβιίσλ ζε έλα άιιν εμεηδηθεπ-

κέλν πεξηνδηθφ, ηελ Δπηζεψξεζε ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, εμάκελε πεξηνδηθή 

έθδνζε πνπ δελ θπθινθνξεί πηα. 

Βπηπιένλ, έρνπλ εθδνζεί θαη θαηάινγνη κε ζχληνκα θξηηηθά ζεκεηψκαηα 

αξθεηψλ βηβιίσλ απφ εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, ηνπ Θαλάζε Καξαγηάλλε 

(2001 θαη 1999), ηνπ Κπξηάθνπ Νηειφπνπινπ (1990), ηνπ Υάξε αθειιαξίνπ 

(1986), ηεο Μαξίδαο Νηεθάζηξν (2010) θαη ηεο Ρέλαο Ρψζζε-ΓαΎξε (2011). Ξε-

ρσξηζηή ζέζε αλάκεζά ηνπο θαηέρεη ε κειέηε ηεο Μάξζαο Καξπφδεινπ (1994), 

θπξίσο γηα ηελ ππνδεηγκαηηθή αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ θξηηεξίσλ θαη πα-
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ξακέηξσλ αμηνιφγεζεο βηβιίσλ γλψζεο θαη παηδηθψλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ. 

πνξαδηθά ην Βζληθφ Κέληξν ΐηβιίνπ (Β.ΚΒ.ΐΕ), πνπ δελ ιεηηνπξγεί πηα, έζησ 

θαη κε πνιχ δηζηαγκφ, εκθάληδε νξηζκέλεο ιίζηεο παηδηθψλ βηβιίσλ. Τπήξραλ, 

αθφκε, εηδηθέο ζηήιεο ζε αξθεηέο θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο θαη έλζεηα κε επηιν-

γέο θαη πξνηάζεηο βηβιίσλ. Χζηφζν, ηα εηδηθά έλζεηα ηεο πξν θξίζεο επνρήο δελ 

ππάξρνπλ πιένλ θαη νη ιηγνζηέο αλαθνξέο ζηηο θπξηαθάηηθεο εθεκεξίδεο είλαη 

πνζνηηθά αζήκαληεο. Γεληθά φκσο ιίζηεο ή θαηάινγνη κε επηιεγκέλα βηβιία δελ 

ηπγράλνπλ κεγάιεο απνδνρήο ζηελ ειιεληθή ηδηφηππε θαη ηδηφκνξθε θαηάζηαζε 

θαη δελ έρεη ππάξμεη έλαο νπζηαζηηθφο θαη δεκφζηνο δηάινγνο γηα αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα επηινγήο βηβιίσλ. 

Βίλαη ζαθέο φηη έλα ηέηνην πεξηβάιινλ δελ επλνεί έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηηο 

αλαγλσζηηθέο πξνηηκήζεηο παηδηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζε αληίζεζε κε ην εμσηε-

ξηθφ, φπνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιπάξηζκεο κειέηεο. Μεηά απφ κειέηε ηεο 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο (Chick & Heilman-Houser, 2000˙ Childress, 1985˙ 

Clark & Foster, 2005˙ Kragler, 2000˙ Mohr, 2006˙ Schragler, 1978˙ Robinson et 

al., 1997˙ Wendelin & Zinck, 1988) δηαπηζηψζακε φηη δχν είλαη νη θαζνξηζηηθνί 

παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηηο επηινγέο ησλ παηδηψλ: (α) ην ίδην ην βη-

βιίν (είδνο, ηίηινο, εμψθπιιν, εηθνλνγξάθεζε, κνξθή) θαη (β) ην αλαπηπμηαθφ 

επίπεδν ηνπ αλαγλψζηε (ειηθία, θχιν, ηθαλφηεηεο, θηλεηνπνίεζε). Ώληίζεηα, γηα 

ηνπο εθδφηεο θξίζηκα ζηνηρεία απνηεινχλ ε εκπνξηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ βη-

βιίνπ θαη ε θηινινγηθή ηνπ επεμεξγαζία θαη ζρεδφλ θαζφινπ ην αλαγλσζηηθφ 

πξνθίι ησλ παηδηψλ. Ίζσο γηαηί ε ηρλνγξάθεζή ηνπ πξνθίι ηνπ αλαγλψζηε α-

παηηεί ζχλζεηεο παξακέηξνπο, ίζσο πάιη γηαηί πνιχ ζπρλά επηιέγεη βηβιία ν ε-

λήιηθνο αληί ηνπ παηδηνχ.  

αθψο, ε επηινγή βηβιίσλ απφ ηα παηδηά είλαη κηα πνιπζχλζεηε δηαδηθαζί-

α, ζπρλά κε ηεθκεξηψζηκε θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελε. ε κηα έξεπλα ηνπ πε-

ξαζκέλνπ αηψλα (Schlager, 1978), φπνπ ην θπξίαξρν εξψηεκα ήηαλ πψο δπν βη-

βιία, πνπ είραλ βξαβεπζεί απφ εηδηθνχο είραλ ηεξάζηηεο δηαθνξέο ζηηο πσιή-

ζεηο, ε απάληεζε πνπ δφζεθε ήηαλ φηη ην εππψιεην βηβιίν πεξηείρε ραξαθηήξεο 

εθθξαζκέλνπο κε ζαθήλεηα θαη θαζαξφηεηα, νη νπνίνη επέηξεπαλ ζηνλ αλαγλψ-

ζηε εχθνιε ηαχηηζε, αλαγλψξηζε θαη πξνβνιή. Πάλησο είλαη πιένλ θνηλά απν-

δεθηφ φηη ηα κπζηζηνξήκαηα θαληαζίαο θαη πεξηπέηεηαο γνεηεχνπλ ηα παηδηά 11-

12 ρξφλσλ, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ πεληάρξνλα θαη εμάρξνλα γνεηεχνληαη απφ ηα 

ιατθά παξακχζηα, ελψ νη ρηνπκνξηζηηθέο αθεγήζεηο ειθχνπλ αλαγλψζηεο 10 ε-

ηψλ πεξίπνπ.   

ηελ Βιιάδα, αληίζηνηρεο έξεπλεο ζπαλίδνπλ θαη κεηξψληαη ζηα δάρηπια 

ηεο κηαο παιάκεο. ζεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εζηηάδνπλ θπξίσο ζε λένπο άλσ 

ησλ 15 εηψλ θαη ελειίθνπο, απνζθνπψληαο ζην λα κεηξήζνπλ ηελ αλαγλσζηηθή 

ηνπο ζπκπεξηθνξά, ζπζρεηίδνληάο ηε κε παξάγνληεο, φπσο ην θχιν, ην εθπαη-

δεπηηθφ επίπεδν, ηε γισζζνκάζεηα, ηελ εξγαζία, ηελ αζηηθφηεηα θ.ιπ. (Βζληθφ 

Κέληξν ΐηβιίνπ, 1999, 2004, 2010). Παξ‘ φια απηά εληνπίζηεθαλ θαη ζηελ ρψ-

ξα καο νξηζκέλεο κειέηεο, νη νπνίεο εμεηάδνπλ ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
583 

ησλ παηδηψλ. Έηζη, ζε κηα έξεπλα ηνπ 1990 (ΐάκβνπθαο, 1990, ζζ. 155-160) δη-

απηζηψζεθε φηη ε επηινγή «κπζηζηνξήκαηα θαη δηεγήκαηα» είλαη ε πιένλ δεκν-

θηιήο, ελψ κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ζε άιιε έξεπλα, κε βάζε ην πεξηερφκελν 

ησλ βηβιίσλ θαη φρη ηελ εηδνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε, εμαθξηβψζεθε φηη ζηελ 

θνξπθή ησλ αλαγλσζηηθψλ πξνηηκήζεσλ βξίζθνληαη θαηά ζεηξά: νη πεξηπέηεηεο, 

νη θσκσδίεο-αζηεία-αλέθδνηα, ην κπζηήξην, ε καγεία, ηα θφκηθο θ.ιπ. (Μαια-

θάληεο, 2005). Βλλνείηαη φηη θαη ζε λεφηεξε έξεπλα (Μαιαθάληεο & Φεινχθα, 

2013, ζζ. 155-168) νη πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ αθνινπζνχλ ζρεδφλ ηελ ίδηα ιν-

γηθή θαη ζπκπιένπλ κε ηα πνξίζκαηα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο (Clark & 

Foster, 2005).  

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πηνζεηνχλ ηελ άπνςε φηη πθίζηαληαη νξηζκέλα 

θξηηήξηα επηινγήο βηβιίσλ, ηα νπνία κπνξεί θαη πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθά. 

Ώξρηθά, ελππάξρεη κηα άηππε ζπκθσλία ησλ ζεσξεηηθψλ θαη θξηηηθψλ ζρεηηθά 

κε ην πεξηερφκελν ηνπ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ, ην νπνίν είλαη αλάγθε λα ραξα-

θηεξίδεηαη απφ ινγνηερληθή πνηφηεηα. Σν πξψην θξηηήξην, ινηπφλ, επηινγήο 

παηδηθψλ βηβιίσλ αθνξά ην πεξηερφκελν θαη ηε ινγνηερληθφηεηά ηνπο, θξηηήξην 

ζην νπνίν ζπκθσλνχλ θαηά βάζε νη ζεσξεηηθνί ηεο ινγνηερλίαο, θηιφινγνη θαη 

θξηηηθνί. ζνλ αθνξά ηηο επηινγέο ησλ παηδηψλ, ε ινγνηερληθή πνηφηεηα θαίλε-

ηαη λα κελ απνηειεί ην βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ελφο βηβιίνπ.  

Βμάιινπ, ην παηδηθφ ινγνηερληθφ βηβιίν, δηαθέξεη απφ ην αληίζηνηρν ηεο 

ελήιηθεο ινγνηερλίαο (κπζηζηφξεκα, δηήγεκα, πνίεζε). Σν ηειεπηαίν έρεη ειά-

ρηζην κνξθνινγηθφ ελδηαθέξνλ, αληίζεηα, ην παηδηθφ βηβιίν ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

πεξηερφκελν δηαζέηεη θαη κνξθή, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο επηπιένλ θνξέαο ζεκα-

ζηψλ θαη λνεκάησλ γηα ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε. Καηά ζπλέπεηα, ε πνηφηεηα ελφο 

παηδηθνχ βηβιίνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη κφλνλ απφ ηε ινγνηερληθφηεηά ηνπ, ζηνη-

ρείν ηνπ πεξηερνκέλνπ, αιιά θαη απφ ηε κνξθή ηνπ θαη ηδίσο απφ ην ζπλδπαζκφ 

κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ (Rayna & Baudelot, 2011, ζζ. 95-98).  

Δ κνξθή ελφο παηδηθνχ βηβιίνπ πεξηιακβάλεη ην ζρήκα, ην κέγεζνο θαη ηελ 

πιηθή ηνπ ππφζηαζε (πνηφηεηα ραξηηνχ, ησλ πιηθψλ ηνπ, ηνπ εμσθχιινπ θαη 

ησλ ζειίδσλ, γξακκαηνζεηξά θαη ηχπνο ησλ γξακκάησλ). χκθσλα κε ζρεηηθή 

έξεπλα ηεο Kragler (2000), ην κέγεζνο θαη ην πάρνο ηνπ βηβιίνπ θαζψο θαη ε 

γξακκαηνζεηξά επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηηο επηινγέο ησλ παηδηψλ. Βίλαη γεληθά 

απνδεθηφ φηη φζν κηθξφηεξν είλαη ην παηδί, ηφζν πην ζχληνκν πξέπεη λα είλαη ην 

βηβιίν θαη ηφζν πην κεγάια ηα γξάκκαηα, απνδεηθλχνληαο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

ε κνξθή επεξεάδεη ηηο επηινγέο ηνπ (Ρψζζε-ΓαΎξε, 2011, ζζ. 27-30). 

Δ κνξθή, ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ηνπ βηβιίνπ απνηεινχλ θξίζηκα θξηηή-

ξηα γηα ηα παηδηά ηδίσο ηα κηθξά, φηαλ γηα παξάδεηγκα πεξηδηαβαίλνπλ ζε ζπλ-

ζήθεο ραιαξέο ζην εζσηεξηθφ κηαο βηβιηνζήθεο. Έλα βηβιίν ειαθξχ, κεζαίνπ 

κεγέζνπο είλαη πνιχ πην πξνζηηφ απφ έλα ππεξκέγεζεο θαη βαξχ. Έλα βηβιίν απφ 

πιαζηηθφ ή απφ ραξηί είλαη πην θηιηθφ ή πην ερζξηθφ ζε ζρέζε κε έλα πάληλν ή 

έλα βηβιίν παηγλίδη κε ηξχπεο θαη «απηηά» ή κε αλάγιπθν εμψθπιιν ή κε έλα 

ερνβηβιίν. Βπνκέλσο, ε κνξθή ηνπ βηβιίνπ έρεη λφεκα θαη ζεκαζία.  
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εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ε εηθνλνγξάθεζε, θαζψο ηα παηδηά εί-

λαη επαίζζεηα ζηηο εηθφλεο πξηλ θαλ αξρίζνπλ λα κηινχλ (Segun, 1988, ζ. 25). 

Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ρνλδξηθά δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο ζηελ εηθνλνγξά-

θεζε, απηήλ ηνπ δσγξαθηθνχ ζρεδίνπ (αθνπαξέια, αθξπιηθφ, θνιιάδ) θαη εθεί-

λε ηεο θσηνγξαθίαο, ηδίσο γηα άικπνπκ πνπ απεπζχλνληαη ζε κηθξά παηδηά. Βλ-

δηαθέξνλ θξηηήξην απνηειεί, εθηφο απφ ηελ αλαγλσζηκφηεηα ησλ εηθφλσλ (εδψ 

ε θσηνγξαθία ππεξέρεη), θαη ε ζρέζε εηθνλνγξάθεζεο/ζρήκαηνο κε ην πεξηερφ-

κελν/θείκελν ηνπ βηβιίνπ. Βλδερνκέλσο ε θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ/παηγληδηψλ, 

φπνπ ην ζρήκα ελφο βηβιίνπ ζπγγελεχεη κε ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ (π.ρ. έλα βη-

βιίν ζε ζρήκα ζσζίβηνπ πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ζέκαηα λαπαγνζσζηηθήο), είλαη 

κηα θαηεγνξία βηβιίσλ κε πνιχ επλντθέο ζπλζήθεο πξφζιεςεο θαη θαηαλφεζεο 

(Rayna & Baudelot, 2011, ζ. 90).  

Οη επηινγέο ησλ παηδηψλ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο θαη ζπγθεθξηκέλεο. Αηαιέ-

γνπλ βηβιία, ηα νπνία ήδε γλσξίδνπλ (Robinson et al., 1997)  ή πνπ ε εηθνλν-

γξάθεζε ηνπο κνηάδεη λα είλαη νηθεία θαη μερσξηζηή. εκαζία έρεη θαη ην ζέκα 

ηνπ βηβιίνπ πνπ ζπρλά εθθξάδεηαη κε έλαλ πεξηερνκεληθφ ηίηιν, πνπ αληηζηνηρεί 

δειαδή επαξθψο ζην πεξηερφκελφ ηνπ (Turin, 2008). Παξάιιεια, νη Reutzel & 

Gali (1998) βξήθαλ φηη ηα παηδηά-αλαγλψζηεο επηιέγνπλ βηβιία κε θξηηήξηα φ-

πσο ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ πξνζσπηθή ηνπο πξνηίκεζε θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αληίδξαζε απέλαληη ζε απηά. ε κηα πην πξφζθαηε έξεπλα 

(Mohr, 2006), ε αηηηνιφγεζε ησλ επηινγψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ, κνιν-

λφηη πνιιέο θνξέο απιντθή, επηθεληξψζεθε ζην ζέκα ησλ βηβιίσλ θαη ζην πεξη-

ερφκελφ ηνπο, φπσο ην αληηιακβάλνληαλ.  

Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ ΣΔΝ ΒΠΕΛΟΓΔ ΐΕΐΛΕΧΝ ΏΠΟ 

ΜΏΘΔΣΒ/ΣΡΕΒ 

ε θάζε πεξίπησζε, νη επηινγέο ησλ παηδηψλ δελ είλαη πνηέ κνλνζήκαληεο. 

– Θέιεηο λα κάζεηο πψο γελληνχληαη ηα κσξά; ξσηάεη ε κακά, δείρλνληαο έλα βηβιίν 

κε αλάινγν ζέκα. 

– ρη, ζέισ λα κάζσ πψο γίλνληαη ηα γιπθά, απαληάεη ε ηεηξάρξνλε θφξε.  

Βίλαη επηθέο, απξφβιεπηεο νη αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ επη-

ινγή ησλ βηβιίσλ. Σα παηδηά έρνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, ηηο απφςεηο ηνπο, ηηο επηινγέο 

ηνπο θαη νη κεγάινη ηηο δηθέο ηνπο (Delahaie,1995, ζζ. 70-71). Βπίζεο πνιχ ζπ-

ρλά βξίζθνπκε ζηελ εθδνηηθή παξαγσγή αξθεηά βηβιία πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο εξσηήζεηο θαη αγσλίεο ησλ γνληψλ, φπσο νη θφβνη, ε θαζαξηφηεηα, ε δήιηα, 

ην δηαδχγην, ε πηνζεζία. Ώπηφ φκσο ην θξηηήξην αθνξά θαη πξνζδηνξίδεη ηηο επη-

ινγέο ησλ γνλέσλ, ελίνηε θαη ησλ δαζθάισλ, θαη φρη ηφζν ησλ ίδησλ ησλ παη-

δηψλ (Vismes, Tenneroni & Dalmar, 2011, ζζ. 141-160). Γη‘ απηφ θαη ε 

Wollman-Bonilla (1998, ζ. 292) εγείξεη ην εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν νη εθπαηδεπ-

ηηθνί είλαη θαηάιιεινη λα επηιέγνπλ πνηα είλαη ηα θαιχηεξα βηβιία γηα ηα παη-

δηά, ηδηαίηεξα εθφζνλ επεξεάδνληαη απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πξνθαηαιήςεηο 
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θαη πξνζπαζνχλ λα ηα πξνζηαηεχζνπλ απφ ην θφβν θαη ηελ έθζεζε ζε «ιαλζα-

ζκέλεο» αμίεο. Άιισζηε, νη Pascoe & Gilchrist (1987) εληφπηζαλ κηα ζεκαληηθή 

αζπκθσλία κεηαμχ παηδηψλ θαη δαζθάισλ, κε ηνπο πξψηνπο λα αλαθέξνληαη 

ζην ζαζπέλο, ηελ αγσλία θαη ηε δξάζε σο ηα πην γνεηεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε 

έλα βηβιίν θαη ηνπο δεχηεξνπο λα πηζηεχνπλ φηη ηα παηδηά δίλνπλ κεγαιχηεξε 

έκθαζε ζηνπο ραξαθηήξεο.  Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Gray (2009) ηζρπξίδεηαη 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζνπλ ηα είδε ησλ βηβιίσλ πνπ νη 

καζεηέο/ηξηεο ηνπο ζα ήζειαλ λα δηαβάζνπλ, αιιά ελδερνκέλσο ζηεξνχληαη  

ρξφλνπ θαη πφξσλ γηα ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζηελ ηάμε.  

Έρεη πάλησο απνδεηρζεί φηη, φηαλ ηα παηδηά δηαβάδνπλ βηβιία πνπ έρνπλ ε-

πηιέμεη κφλα ηνπο, ηείλνπλ λα γίλνληαη πην θηλεηνπνηεκέλνη θαη αλεμάξηεηνη α-

λαγλψζηεο (Mohr, 2006, ζ. 82). Παξ‘ φια απηά, αθφκε θαη φηαλ εθηίζεληαη ζε 

κεγάιε πνηθηιία βηβιίσλ, απνδεηθλχνπλ έλα πεξηνξηζκέλν ξεπεξηφξην ζηξαηε-

γηθψλ επηινγήο (Hiebert, Mervar & Person, 1990). Παξάιιεια, ε Kragler 

(2000) παξαηήξεζε κηα ηάζε ησλ παηδηψλ-αλαγλσζηψλ λα επηιέγνπλ βηβιία α-

ζχκπησηα ή θαη αθαηάιιεια γηα ην αλαγλσζηηθφ ηνπο επίπεδν κε ηνπο «αδχλα-

κνπο» καζεηέο λα δηαιέγνπλ εμεδεηεκέλα βηβιία θαη ηνπο «δπλαηνχο» πνιχ εχ-

θνια αλαγλψζκαηα. Πάλσ ζ‘ απηφ, ε Μohr (2006) ζεκεηψλεη φηη ε πηζαλή δπ-

ζθνιία ελφο βηβιίνπ έρεη αληίθηππφ θπξίσο ζηηο επηινγέο ησλ αγνξηψλ-

αλαγλσζηψλ, κε ηα θνξίηζηα-αλαγλψζηξηεο λα έρνπλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζε-

ζε γηα ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ, δίλεηαη κεγαιχηεξε 

έκθαζε ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θα-

ινχληαη λα ηηο δηδάμνπλ ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο (Wendelin & Zinck, 

1988).  Πέξα απφ ην λα ελζαξξχλνπλ ηελ αλεμάξηεηε επηινγή, νη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνχλ επίζεο λα θηλεηνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ηνπο σο 

αλαγλψζηεο/ηξηεο δίλνληαο έκθαζε ζηα ειθπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βηβιίσλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ θαη παξέρνληάο 

ηνπο πξφζβαζε ζε πνηθηιία θεηκέλσλ (Edmunds & Bauserman, 2006). 

Δ ΒΡΒΤΝΏ 

ΣΟΥΟ ΚΏΕ ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΏ ΒΡΧΣΔΜΏΣΏ 

Δ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηελ θαηαγξαθή ησλ θξηηεξίσλ πνπ πξνζ-

δηνξίδνπλ ηηο επηινγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε παηδηθά ινγνηερληθά βη-

βιία, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ πνηθηινηξφπσο ζηε ζρνιηθή 

ηάμε. Βμεηάδνληαη αληίζηνηρα νη επηινγέο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ηα ίδηα βηβιία 

κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλίρλεπζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ αθνξνχλ ηηο επηινγέο ηνπο. 

Πέξαλ ηνπ θεληξηθνχ ζηφρνπ αλαδχνληαη εηδηθφηεξα εξσηήκαηα, φπσο: Αηαθέ-

ξνπλ νη επηινγέο ησλ παηδηψλ απφ απηέο ησλ δαζθάισλ; Τπάξρνπλ θάπνηεο πα-

ξάκεηξνη πνπ πηζαλφλ επεξεάδνπλ ηηο επηινγέο ηνπο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, φ-

πσο ε κνξθή, ν ηίηινο, ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ ή 

ε εηθνλνγξάθεζε;  
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ΣΟ ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΟ ΤΛΕΚΟ 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, κεηά απφ έιεγρν 

θαη κειέηε ηεο ειιεληθήο εθδνηηθήο παξαγσγήο ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ θαη κε 

βάζε ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, επηιέρζεθε, κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο πξνυπν-

ζέζεηο, έλαο αξηζκφο βηβιίσλ πνπ ζα απνηεινχζε ην βαζηθφ πιηθφ ηεο έξεπλαο. 

Σα βηβιία απηά έπξεπε: 

1. Να αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο κηθξναθήγεζεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ε-

μεηαζηνχλ επθνιφηεξα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηε-

ζνχλ ζηελ ηάμε αθφκε θαη κέζα ζε κία δηδαθηηθή ψξα (άξα απνξξίπηεηαη 

ην κπζηζηφξεκα), 

2. Να είλαη ειιεληθά θαη φρη κεηαθξάζεηο (πιελ ηεο θαηεγνξίαο ησλ παξακπ-

ζεηηθψλ αθεγήζεσλ),  

3. Να έρνπλ εθδνζεί ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία,  

4. Να πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο πνηφηεηαο (κνξθνινγηθά θαη ζεκαηη-

θά),  

5. Να έρνπλ εθδνζεί απφ γλσζηνχο εθδνηηθνχο νίθνπο, 

6. Να έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο εηδηθνχο θαηαιφγνπο ησλ γλσζηψλ πεξην-

δηθψλ γηα ηελ παηδηθή ινγνηερλία θαη 

7. Να αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά είδε. 

Βίλαη αιήζεηα φηη νπνηαδήπνηε εηδνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε ζηνλ ρψξν ηεο 

παηδηθήο ινγνηερλίαο απνηειεί κηα ηδηαίηεξα δχζθνιε εξγαζία, εθφζνλ ηα ινγν-

ηερληθά είδε δελ έρνπλ νινθιεξσζεί επαξθψο, ν εηδνινγηθφο ζθειεηφο δειαδή, 

είλαη αθφκε ζε εμέιημε θαη ν ινγνηερληθφο θαλφλαο ζπάληα εθαξκφδεηαη εμνιν-

θιήξνπ, θαζψο πεξηζζεχνπλ ηα πβξίδηα θαη απνπζηάδνπλ ηα βηβιία/νξφζεκα ή ν 

θαλφλαο. Βληνχηνηο, κε ηε βνήζεηα ηεο ελππάξρνπζαο ειιεληθήο θαη μέλεο βη-

βιηνγξαθίαο θαηαιήμακε ζε έμη θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ, νη 

νπνίεο, βέβαηα, δελ ζπκπίπηνπλ νχηε νξηνζεηνχλ αθξηβψο μερσξηζηά είδε, αιιά 

απνηεινχλ πεξηζζφηεξν επδηάθξηηεο εηδνινγηθέο θαηεγνξίεο. 

ΛΕΣΏ ΐΕΐΛΕΧΝ 

Ώ) Κιαζηθά 

Κιαζηθά ινγνηερληθά έξγα είλαη γεληθψο εθείλα ηα νπνία δηαβάδνληαη ζε φιεο 

ηηο επνρέο. Δ έλλνηα ηνπ θιαζηθνχ ζηελ ειιεληθή παηδηθή ινγνηερλία ζπλδέεηαη 

κε ηνπο κεγάινπο ζπγγξαθείο ηνπ παξειζφληνο, δειαδή ζπγγξαθείο ηνπ 19
νπ

 θαη 

20
νπ

 αηψλα κε μερσξηζηή ζέζε ηφζν ζηελ ελήιηθε φζν θαη ζηελ παηδηθή ινγνηε-

ρλία, φπσο ν Ώ. Παπαδηακάληεο, ν Γ. ΐηδπελφο θαη ν Β. ΡνΎδεο (Γεξβνχ, 2006).  

Ώιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο, Υξηζηνπγελληάηηθα δηεγήκαηα γηα παηδηά (Βηθνλν-

γξάθεζε: Νηθφιαο Ώλδξηθφπνπινο), Παπαδφπνπινο, Ώζήλα, 2003. 

Γεψξγηνο ΐηδπελφο, Ο Σξνκάξαο (Βηθνλνγξάθεζε: Άληα & βεηιίλ), Παπαδφ-

πνπινο, Ώζήλα, 1999. 
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Βκκαλνπήι ΡνΎδεο, Ζ Μειηά (Βηθνλνγξάθεζε: Έθε Λαδά), Παπαδφπνπινο, 

Ώζήλα, 2000. 

ΐ) Παξακπζεηηθέο αθεγήζεηο 

ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιήθζεθαλ δπν πνιχ γλσζηά ινγνηερληθά έξγα ηνπ 

δηάζεκνπ ζπγγξαθέα Υ. Κ. Άληεξζελ θαη έλα αθφκε αγγιηθήο πξνέιεπζεο πνπ 

πξσηνεθδφζεθε ζην Λνλδίλν ην 1807 θαη έρεη πνιιαπιψο δηαζθεπαζηεί. Πξέπεη 

λα επηζεκαλζεί φηη αξρηθά ε ζθέςε ήηαλ έλα επηιεγνχλ ηα θιαζηθά ιατθά πα-

ξακχζηα, ηαρηνπνχηα, Κνθθηλνζθνπθίηζα, Υηνλάηε θ.ιπ., ε νπνία, φκσο, ε-

γθαηαιείθζεθε ελφςεη ηεο πηζαλφηεηαο, κηα ηέηνηα επηινγή λα ήηαλ απνξξηπηέα 

απφ παηδηά Σξίηεο Αεκνηηθνχ. Σα ζπγθεθξηκέλα βηβιία πξνζιακβάλνληαη απφ 

ηα κηθξά παηδηά σο ιατθά παξακχζηα θαη εηδνινγηθά ζπκπίπηνπλ κε ηνλ νξηζκφ 

ηνπ ιατθνχ παξακπζηνχ, δειαδή, κηα θαληαζηηθή δηήγεζε, πνπ θηλείηαη ζηνλ 

θφζκν ηνπ ππεξθπζηθνχ θαη ηνπ καγηθνχ, κε ζθνπφ ηνπ ηελ ηέξςε ησλ αθξνα-

ηψλ (Καλαηζνχιε, 2002, ζ. 51).  

Υαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ, Ζ Σνζνδνχια, (Ώπφδνζε: Ώξγπξψ Κνθνξέιε) (Βηθνλνγξά-

θεζε: Ναηαιία Καπαηζνχιηα), Βιιεληθά Γξάκκαηα, Ώζήλα, 2004. 

Υαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ, Ο κνιπβέληνο ζηξαηηψηεο, (Ώπφδνζε: Ώξγπξψ Κνθνξέιε) 

(Βηθνλνγξάθεζε: Υξήζηνο Αήκνπ), Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα, 2004. 

Ο Σδαθ θαη ε θαζνιηά, (Ώπφδνζε: Ώξγπξψ Κνθνξέιε) (Βηθνλνγξάθεζε: Ναηαιία 

Καπαηζνχιηα), Βιιεληθά Γξάκκαηα, Ώζήλα, 2004. 

Γ) χγρξνλεο εηθνλνγξαθεκέλεο παηδηθέο αθεγήζεηο βξαρείαο θφξκαο  

Ώπνηειεί θαηά θχξην ιφγν ηελ πνιππιεζέζηεξε θαηεγνξία ζχγρξνλσλ παηδηθψλ 

βηβιίσλ, ζηα νπνία θπξίαξρν ξφιν δηαδξακαηίδεη ε αθήγεζε παξαδνζηαθήο ή 

λεσηεξηθήο γξαθήο θιαζηθψλ ή ζχγρξνλσλ ζεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε κηα 

πινχζηα εηθνλνγξάθεζε. 

Βπγέληνο Σξηβηδάο, Ο Ατ-Βαζίιεο ζηε θπιαθή κε ηνπο 83 αξνπξαίνπο (Βηθνλνγξάθεζε: 

ΐαγγέιεο Βιεπζεξίνπ), Βιιεληθά Γξάκκαηα, Ώζήλα, 2003. 

Εσάλλα Μπακπέηα, Έλα ηξηαληάθπιιν γηα ηε δαζθάια κνπ (Βηθνλνγξάθεζε: ΐίιιπ 

Καξακπαηδηά), Βθδνηηθφο Οξγαληζκφο Ληβάλε, Ώζήλα, 2011. 

ΐαζηιηθή Νεπξνθνπιή, Αλ η‟ αγαπάο μαλάξρνληαη (Βηθνλνγξάθεζε: Νηθφιαο Ώλδξη-

θφπνπινο), Βθδνηηθφο Οξγαληζκφο Ληβάλε, Ώζήλα, 2007. 

Α) ΐηβιία γλψζεσλ 

Ώθνξνχλ κηα κεγάιε θαηεγνξία εηδηθψλ παηδηθψλ βηβιίσλ ζηα νπνία ην θπξί-

αξρν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη, πέξαλ ηεο ινγνηερληθφηεηαο, δηαηεξνχλ έλαλ 

εγθπθινπαηδηθφ θαη επηκνξθσηηθφ ραξαθηήξα (Καξπφδεινπ, 1994). 

Άιθεζηε Υαιηθηά, ην πάξθν κε ηα δψα, Καιεηδνζθφπην, Ώζήλα, 2010. 

ΐνχια Μάζηνξε, «Απνξίεο παηδηψλ» - ΓΖ: Γηαηί δελ πέθηνπκε έμσ απφ ηε Γε; (Βηθν-

λνγξάθεζε: Νηθφιαο Ώλδξηθφπνπινο), Βιιεληθά Γξάκκαηα, Ώζήλα, 1999. 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
588 

άθεο εξέθαο, Έλαο δεηλφζαπξνο ζην κπαιθφλη κνπ (Βηθνλνγξάθεζε: Γηάλλεο ηχ-

ινο), Παηάθεο, Ώζήλα, 2008. 

Β) Πνίεζε  

Αεδνκέλνπ φηη ε έξεπλα απεπζχλεηαη ζηηο κηθξέο ειηθίεο, θξίζεθε πξνζθνξφηε-

ξε ε επηινγή πνηεηηθψλ ζπιινγψλ γηα παηδηά πνπ απερνχλ ην επεξεαζκέλν απφ 

ηα άινγα πνηήκαηα (non sense poems) ερνξπζκηθφ πνηεηηθφ κνληέιν (Καξαθί-

ηζηνο, 2012, ζ. 442), ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ έκθαζε ζηνλ ήρν θαη ηε 

κνπζηθφηεηα ηεο ιέμεο, ζην ξπζκφ ηνπ ζηίρνπ, ζην ζηνηρείν ηνπ ρηνχκνξ θαη 

ζηα γισζζηθά πνηεηηθά παηγλίδηα. 

Γηψξγνο εθέξεο, Πνηήκαηα κε δσγξαθηέο ζε κηθξά παηδηά (θίηζα: Γηψξγνο εθέ-

ξεο), Βξκήο, Ώζήλα, 1992. 

Θέηε Υνξηηάηε, Σα ιέσ η‟ νπξαλνχ (Βηθνλνγξάθεζε: Σδψξηδεο Παξκελίδεο), Αηα ΐί-

νπ, Θεζζαινλίθε, 2007. 

Λέλα Μεξίθα, Έλαο γάηνο απφ ζπίηη (Βηθνλνγξάθεζε: Διίαο Μαθξήο), Καζηαληψηεο, 

Ώζήλα, 1999. 

Σ) Κφκηθο 

Πξφθεηηαη γηα εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο, νη νπνίεο κέζα απφ ην ζπλδπαζκφ 

ζθίηζσλ θαη δηαιφγσλ απνδίδνπλ παξαζηαηηθά κηα ηζηνξία (Καλαηζνχιε, 2002, 

ζ. 119). 

Βπγέληνο Σξηβηδάο, Φξνπηνπία: Ζ ηπηάκελε ζθάθε (θίηζα: Νίθνο Μαξνπιάθεο), Πα-

ηάθεο, Ώζήλα, 1992. 

Σάζνο Ώπνζηνιίδεο, Οη κχζνη ηνπ Αηζψπνπ ζε… θφκηθο: Πξψην άικπνπκ (θίηζα: 

Κψζηαο ΐνπηζάο), Μεηαίρκην, Ώζήλα, 2001. 

νθία Γαξακπνχθα, Σα αδέζπνηα: Ο Κχσλ (Βηθνλνγξάθεζε: νθία Γαξακπνχθα), 

Μεηαίρκην, Ώζήλα, 2011. 

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΑΕΒΞΏΓΧΓΔ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ 

ε πξψηε θάζε, ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δέθα (10) εθπαηδεπηηθνί απφ 

δχν ζρνιεία ηεο Θεζζαινλίθεο, ην έλα ζηα δπηηθά (6 εθπαηδεπηηθνί) θαη ην άι-

ιν ζην θέληξν ηεο πφιεο (4 εθπαηδεπηηθνί). Οη εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ ζηηο 

ηξεηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Αεκνηηθνχ, ελψ θαη ηα δχν ζρνιεία δηαζέηνπλ ζρνιηθή 

βηβιηνζήθε κε κεγάιε πνηθηιία βηβιίσλ θαη ζπκκεηείραλ ζην Πξφγξακκα ηνπ 

Β.ΚΒ.ΐΕ «Καηλνηφκεο Αξάζεηο Φηιαλαγλσζίαο» 2011-1013.  

Μεηά ηελ αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο δηαπη-

ζηψζακε φηη ιίγεο θνξέο ε αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζηε ζρνιηθή 

ηάμε ή ζηε βηβιηνζήθε έρεη γίλεη αληηθείκελν παξαηήξεζεο. ηηο πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε νπνία, παξφιν 

πνπ επηηξέπεη κεγάιν αξηζκφ ππνθεηκέλσλ, παξνπζηάδεη νπζηαζηηθέο αδπλακίεο 

(Μαξθίδεο & Καξαθίηζηνο, 2005, ζζ. 4-7). Καηά ζπλέπεηα, απνξξίθζεθε ε ζπ-
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γθεθξηκέλε κέζνδνο θαη επηιέρζεθε κηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία κε δπλαηφηεηεο 

πεξηζζφηεξσλ παξαηεξήζεσλ ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο δαζθάισλ θαη 

παηδηψλ κέζα ζην ίδην ην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηε δηεχζπλζε ησλ δχν ζρνιη-

θψλ κνλάδσλ, ην πιηθφ ηεο έξεπλαο παξαρσξήζεθε ζην εθάζηνηε ζρνιείν, ψζηε 

λα ππάξρεη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο εμέηαζήο ηνπο απφ ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα. Γεηήζεθε εμαξρήο απφ 

απηέο/απηνχο λα δνπλ ηα βηβιία, λα ηα μεθπιιίζνπλ, λα ηα δηαβάζνπλ θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, λα επηιέμνπλ ηα πην αξεζηά ζε εθείλνπο/εο (3-5 εθ ησλ 18) θαη λα ηα 

θαηαηάμνπλ αλάινγα κε ηε ζεηξά πξνηίκεζήο ηνπο. Όζηεξα απφ 7-10 εκέξεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ μαλά ζπλαληήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπιιερζνχλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο κέζσ αηνκηθψλ εκηδνκεκέλσλ ζπλε-

ληεχμεσλ (Γηα ηνλ νδεγφ ηεο ζπλέληεπμεο βι. Απνηειέζκαηα). 

ε δεχηεξε θάζε, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ θαη ηα θξηηήξηα κε ηα ν-

πνία ηα παηδηά επηιέγνπλ βηβιία, αιιά θαη ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπο κε ην 

παηδηθφ βηβιίν θαη νη ηδέεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αμία θαη ην ξφιν ηνπ, επηιέρηεθε 

ε Γ‘ Σάμε ηνπ πξναλαθεξζέληνο Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηα δπηηθά πξνάζηηα ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ε νπνία απνηεινχληαλ απφ 19 παηδηά, 9 αγφξηα θαη 10 θνξίηζηα. 

Σν ελ ιφγσ ηκήκα επηιέρζεθε ιφγσ ηεο πξνζπκίαο ηεο εθπαηδεπηηθνχ γηα ζπκ-

κεηνρή ζηελ έξεπλα θαη επεηδή ζεσξήζεθε φηη ηα παηδηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ε-

ιηθίαο, ηα νπνία βξίζθνληαλ ζην αλψηαην φξην ηεο εξεπλεηηθήο καο κειέηεο 

(καζεηέο/ηξηεο Ώ‘-Γ‘ Αεκνηηθνχ), ζα ήηαλ ζε ζέζε λα δηθαηνινγήζνπλ πιεξέ-

ζηεξα ηηο επηινγέο ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά Πξψηεο ή Αεπηέξαο Αεκνηη-

θνχ. 

Δ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο αθνινχζεζε ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο θηιαλα-

γλσζηηθήο δξάζεο. Έηζη, ηα παηδηά ρσξίζηεθαλ κε εληειψο ηπραίν ηξφπν ζε 

ηξεηο νκάδεο ησλ 6-7 αηφκσλ θαη ζην θνηλφ ηνπο ηξαπεδάθη αθέζεθαλ θπθιηθά 

έμη βηβιία απφ ην εξεπλεηηθφ πιηθφ (έλα απφ θάζε θαηεγνξία), ψζηε λα είλαη 

νξαηά απφ φινπο. ε θάζε νκάδα δφζεθαλ έκκεηξα αηλίγκαηα, πνπ αθνξνχζαλ 

ηα βηβιία πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί κπξνζηά ηνπο. θνπφο ηνπ παηγληδηνχ ήηαλ ηα 

παηδηά λα εληνπίζνπλ ζε πνην βηβιίν αλαθεξφηαλ ην θάζε αίληγκα, έηζη ψζηε λα 

εκπιαθνχλ ελεξγά ζε αλαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, γηα λα θαηαιήμνπλ αξγφηεξα 

ζηηο επηινγέο ηνπο. Ώθνχ ηα αηλίγκαηα ιχζεθαλ θαη δφζεθε ιίγνο ρξφλνο ζηα 

παηδηά γηα λα μεθπιιίζνπλ ηα βηβιία, ηνπο δεηήζεθε λα δηαιέμνπλ απηφ πνπ 

ηνπο άξεζε πεξηζζφηεξν. Καζέλα εμ απηψλ ζπκκεηείρε ζε αηνκηθέο εκηδνκεκέ-

λεο ζπλεληεχμεηο πξνο αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο ηνπ.  

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ 

Δ ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ κάο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα αμη-

νινγήζνπκε ηε ζρέζε δαζθάισλ θαη καζεηψλ/ηξηψλ κε ηα παηδηθά βηβιία. 
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Ώ) ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΟΕ 

Παξαθάησ αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο εκηδνκεκέ-

λεο ζπλεληεχμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε άμνλα ηηο εξσηήζεηο ηνπ νδεγνχ ηεο 

ζπλέληεπμεο. 

1
ε
 εξψηεζε: Πνηα παηδηθά βηβιία επηιέμαηε (3-5); Σαμηλνκήζηε ηα θαηά ζεηξά 

πξνηίκεζεο. (ε πνηα θαηεγνξία αλήθνπλ;)  

2
ε
 εξψηεζε: Με πνηα θξηηήξηα ηα επηιέμαηε (ζέκα, πεξηερφκελν, εκθάληζε, ρξψκα, 

κέγεζνο θ.ιπ.); 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα μερψξηζαλ επθξηλψο ηξία 

βηβιία. πγθεθξηκέλα ηηο πεξηζζφηεξεο πξνηηκήζεηο έιαβαλ ηα βηβιία: Ο Ατ-

Βαζίιεο ζηε θπιαθή κε ηνπο 83 αξνπξαίνπο ηνπ Βπγέληνπ Σξηβηδά, Αλ η‟ αγαπάο 

μαλάξρνληαη ηεο ΐαζηιηθήο Νεπξνθνπιή θαη Φξνπηνπία ηνπ Βπγέληνπ Σξηβηδά. 

Μάιηζηα ηα δπν πξψηα βηβιία βξέζεθαλ ζηηο ηξεηο πξψηεο πξνηηκήζεηο ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ θαη ζπλνιηθά νη κηζνί εμ απηψλ ηα θαηέηαμαλ σο πξψηε, δεχηεξε 

θαη ηξίηε επηινγή ηνπο.  

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε επηινγή ηνπο ζην πξψην 

βηβιίν (Ο Ατ-Βαζίιεο ζηε θπιαθή κε ηνπο 83 αξνπξαίνπο) δηθαηνινγείηαη απφ ην 

επίθαηξν ησλ εκεξψλ (πιεζίαδαλ Υξηζηνχγελλα), απφ ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα 

ηνπ ζπγγξαθέα (3 εθπαηδεπηηθνί), απφ ηελ εηθνλνγξάθεζε (2 εθπαηδεπηηθνί), ην 

είδνο ηεο γξαθήο (λεσηεξηθφ) θαη ηελ ππφζεζε ηνπ βηβιίνπ. πνξαδηθά θαη φρη 

πιεηνςεθηθά αλαθέξζεθαλ θαη άιια θξηηήξηα πνιχ θνληά ζηηο ζηεξεφηππεο α-

ληηιήςεηο ηνπ κέζνπ γνλέα θαη εθπαηδεπηηθνχ, φπσο ην ρηνχκνξ, ν ηίηινο θαη νη 

πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ. Σν ηειεπηαίν απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ θπξίσο ησλ βηβιίσλ γλψζεο, παξφιν πνπ ην βηβιίν απηφ δελ 

εληάζζεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία.  

Γηα ην βηβιίν Αλ η‟ αγαπάο μαλάξρνληαη ηεο ΐ. Νεπξνθνπιή, ηα βαζηθά 

θξηηήξηα επηινγήο ήηαλ, θπξίσο, ην «αζπλήζηζην» θαη ην «δχζθνιν ζέκα» θαη ε 

δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ (πινθή, εμέιημε ηνπ κχζνπ, ηξφπνη αλαπαξάζηα-

ζεο ηνπ ζαλάηνπ), αιιά θαη ε εηθνλνγξάθεζε. Δ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

βηβιίνπ μαθληάδεη, θαζψο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε πξνεγνχκελε έξεπλα 

(Wollman-Bonilla, 1998), θαηά ηελ νπνία απνδείρζεθε φηη βηβιία πνπ δηαπξαγ-

καηεχνληαη ην ζέκα ηνπ ζαλάηνπ αιιά θαη γεληθφηεξα δεηήκαηα πνπ ελδέρεηαη 

λα θνβίζνπλ ή λα δηαθζείξνπλ ηα παηδηά, εηζάγνληάο ηα ζε πξαγκαηηθφηεηεο 

πνπ δελ γλσξίδνπλ ή δε ζα έπξεπε λα γλσξίδνπλ, ηείλνπλ λα απνξξίπηνληαη γηα 

ρξήζε ζηελ ηάμε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

ζνλ αθνξά, ηέινο, ηελ επηινγή ηνπ βηβιίνπ Φξνπηνπία, σο θπξίαξρν θξη-

ηήξην δειψζεθε ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα, ην ρηνχκνξ θαη ε γξαθή 

ηνπ Β. Σξηβηδά, θαζψο θαη ε εηθνλνγξάθεζε θαη ην είδνο ηνπ βηβιίνπ (θφκηθο).  

Γηα ηηο ππφινηπεο ειάζζνλεο επηινγέο ηα θξηηήξηα παξακέλνπλ ζηαζεξά 

ζηεξενηππηθά, δειαδή ην ζέκα, ν ζπγγξαθέαο θαη ε εηθνλνγξάθεζε.  
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ρεηηθά κε ηηο επηινγέο πνπ γίλνληαη κε βάζε ην είδνο (θαηεγνξία) ηνπ 

παηδηθνχ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ, δηαθάλεθε κηα πξνηίκεζε ζε βηβιία πνπ αλή-

θνπλ ζηελ θαηεγνξία χγρξνλεο εηθνλνγξαθεκέλεο παηδηθέο αθεγήζεηο θαη ζηελ 

θαηεγνξία Κφκηθο. ηελ ηξίηε ζέζε κε πνιχ κηθξή δηαθνξά βξέζεθε ε Πνίεζε, 

ελψ πνιχ ρακειή ήηαλ ε πξνηίκεζε πξνο ηα Βηβιία γλψζεο θαη ηηο Παξακπζεηη-

θέο αθεγήζεηο.  

3
ε
 εξψηεζε: Τπάξρεη θάπνην απφ ηα βηβιία ζηε ιίζηα πνπ δε ζα ην επηιέγαηε κε 

ηίπνηα, γηα λα ην δηαβάζεηε ζηελ ηάμε ζαο; Αλ λαη, γηα πνην ιφγν; 

Οη εθπαηδεπηηθνί δπζθνιεχηεθαλ λα απνξξίςνπλ βηβιία απφ ηε ιίζηα κε ην 

θπξίαξρν επηρείξεκα φηη φια ηα παηδηθά βηβιία είλαη θαηάιιεια θαη ρξήζηκα. 

Πάλησο, φηαλ απέξξηπηαλ έλα βηβιίν, είραλ δηαθνξεηηθέο δηθαηνινγίεο, ελψ ζπ-

ρλά θάλεθε λα κελ κπνξνχλ λα αηηηνινγήζνπλ απηή ηελ απφξξηςε. Ίζσο λα εί-

ραλ δηαβάζεη ή ήμεξαλ ηα βηβιία πνπ είραλ πξνηηκήζεη αιιά φρη θαη απηά πνπ 

απέξξηπηαλ. Πάλησο ε θαηεγνξία Παξακπζεηηθέο αθεγήζεηο θαζψο θαη ην βη-

βιίν Οη κχζνη ηνπ Αηζψπνπ ζε… θφκηθο απνξξίθζεθαλ σο κε ζπκβαηά κε ηελ 

ειηθία ησλ παηδηψλ, δηφηη «ελδείθλπληαη γηα άιιεο ειηθίεο». Κάηη αλάινγν ππν-

ζηεξίδεηαη θαη απφ αληίζηνηρεο έξεπλεο ζηε γαιιηθή εθπαίδεπζε (Pasa & Beges, 

2006, ζζ. 89-101). ΐέβαηα, ρξεηάδεηαη λα επηζεκάλνπκε φηη ζηε ιίζηα καο δελ 

πεξηιακβάλνληαλ βηβιία ηα νπνία αλαπαξηζηνχζαλ έκθπιεο, εζληθέο, θπιεηηθέο 

ή ηαμηθέο εκπεηξίεο δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα δηεγείξνπλ ηπρφλ πξνθαηαιήςεηο ηνπο, κε απνηέιεζκα 

λα ηα ραξαθηεξίζνπλ αθαηάιιεια γηα ηα παηδηά θαη λα ηα απνξξίςνπλ 

(Wollman-Bonilla, 1998). 

4
ε
 εξψηεζε: Ση ζαο εληππσζηάδεη εθ πξψηεο φςεσο ζε έλα βηβιίν: ηίηινο, εμψθπιιν, 

φλνκα ζπγγξαθέα, εθδφηεο, εηθνλνγξάθεζε;  

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δείρλνπλ φηη ν ηίηινο (6 πξψηεο πξνηηκήζεηο) 

απνηειεί ην πξψην θξηηήξην, ελψ ε εηθνλνγξάθεζε θαη ην εμψθπιιν αθνινπ-

ζνχλ απφ θνληά. Ώξθεηά πίζσ είλαη ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, ελψ ν εθδφηεο 

θαίλεηαη λα κελ επεξεάδεη ηηο επηινγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

5
ε
 εξψηεζε: Γηαιέγεηε βηβιία πνπ ζαο βνεζνχλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, εάλ π.ρ. 

ζέισ λα δηδάμσ γηα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, ςάρλσ έλα αλάινγν βηβιίν; 

6
ε
 εξψηεζε: Υξεζηκνπνηείηε παηδηθά βηβιία ζηελ ηάμε; Με πνην ζθνπφ, π.ρ. 

επηθνπξηθά γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, γηα παξαγσγή πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ 

ιφγνπ, γηα δξακαηνπνίεζε, γηα παηγλίδη; 

ινη νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ βηβιία ζηε ζρνιηθή εθ-

παηδεπηηθή δηαδηθαζία θπξίσο κε δηδαθηηθνχο ζηφρνπο (8 ζηνπο 10) αιιά θαη 

γηα ςπραγσγία θαη ραιάξσζε (7 ζηνπο 10) θαη ηέινο γηα γεληθφηεξνπο θνηλσλη-

θνχο ζθνπνχο (θνηλσληθνπνίεζε) (1 ζηνπο 10).  

7
ε
 εξψηεζε: Πφζν ζπρλά γίλεηαη αλάγλσζε παηδηθψλ βηβιίσλ ζηα παηδηά ηεο ηάμεο 

ζαο; 
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Οη πεξηζζφηεξνη (7 ζηνπο 10) θαηέζεζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ην παηδηθφ βη-

βιίν ζηελ ηάμε αξθεηά ζπρλά (1 έσο 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα) θαη 3 εμ απηψλ θαη 

πεξηζζφηεξν (3 ή 4 θνξέο), ρσξίο ηδηαίηεξε απφθιηζε αλάκεζα ζηα δχν ζρνιεία. 

Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη δηθαηνινγεκέλα, αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη νη εθ-

παηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ην βηβιίν είλαη ρξήζηκν θαη σθέιηκν ζηελ εθπαηδεπηη-

θή δηαδηθαζία. Παξ‘ φια απηά, επηζεκάλζεθε απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπκκε-

ηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο φηη ν δηαζέζηκνο ρξφλνο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 

δελ θξίλεηαη επαξθήο γηα ηε ρξήζε ηνπ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ ζηελ ηάμε. ε θά-

ζε πεξίπησζε, δηαπηζηψλεηαη κηα πνιχ θαιή παξνπζία ηνπ βηβιίνπ ζην ζρνιείν. 

8
ε
 εξψηεζε: Ση είδνπο παηδηθά βηβιία επηιέγεηε γηα αλάγλσζε ζηελ ηάμε;  

Αηαπηζηψζεθαλ ηφζν ζπκθσλίεο φζν θαη αζπκθσλίεο κε ηηο αξρηθέο επηιν-

γέο πνπ αθνξνχζαλ ηελ επηινγή θαη θαηάηαμε ησλ βηβιίσλ ηεο ιίζηαο. Πην δε-

κνθηιήο γηα αλάγλσζε ζηελ ηάμε απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο αλαδείρζεθε ε 

θαηεγνξία χγρξνλεο εηθνλνγξαθεκέλεο παηδηθέο αθεγήζεηο βξαρείαο θφξκαο, 

αθνχ απνηέιεζε 1ε επηινγή έμη δαζθάισλ, 2ε ηξηψλ θαη 3ε κίαο δαζθάιαο. Δ 

επηινγή απηή ζπλάδεη κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ πξψηε εξψηεζε, ζηελ νπνία 

δηαπηζηψζεθε ε πξνηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα βηβιία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίαο απφ ηε ιίζηα πνπ ηνπο δφζεθε.  

Αελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο. Έηζη, επφκελε ε-

πηινγή απνηέιεζαλ νη Παξακπζεηηθέο αθεγήζεηο, κε ηα Κιαζηθά λα έπνληαη. Λί-

γν έσο θαζφινπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηάμε απφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηα Κφκηθο, ε Πνίεζε θαη ηα Βηβιία Γλψζεσλ. Δ απφξξηςε 

ηνπο πηζαλψο νθείιεηαη, αθελφο, ζηε κηθξή ειηθία ησλ παηδηψλ, αθεηέξνπ, ζηελ 

έιιεηςε επαξθνχο εμνηθείσζεο ησλ δαζθάισλ κε απηά ηα είδε, αιιά θαη ζε πα-

γησκέλεο αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε απηά. Γηα παξάδεηγκα, ηα Βηβιία Γλψζεσλ 

δε ζεσξήζεθαλ θαηάιιεια γηα ηφζν κηθξά παηδηά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νχ-

ηε, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, κπνξνχλ εχθνια λα ππνζηεξίμνπλ φια ηα καζήκαηα 

πνπ δηδάζθνπλ, ελψ απφ αξθεηνχο εμ απηψλ ραξαθηεξίζηεθαλ «ζηεγλά». 

9
ε
 εξψηεζε: Καηά ηελ αλάγλσζε παηδηθψλ βηβιίσλ ηα παηδηά δείρλνπλ ζπκκεηνρή 

θαη ελδηαθέξνλ; 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα παηδηά εκθαλίδνληαη λα 

απνιακβάλνπλ ηελ αλάγλσζε παηδηθψλ βηβιίσλ κέζα ζηελ ηάμε, κε ηνπο κηζνχο 

(5) λα δηαπηζηψλνπλ φηη ζπκκεηέρνπλ θαη δείρλνπλ ελδηαθέξνλ πάξα πνιχ θαη 

ηνπο άιινπο κηζνχο (5) πνιχ.  

10
ε
 εξψηεζε: Θα ρξεζηκνπνηνχζαηε θάπνην απφ ηα βηβιία πνπ επηιέμαηε ζε 

νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηελ ηάμε ζαο; 

11
ε
 εξψηεζε: Πεξηγξάςηε κε ζπληνκία κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα πξνηείλαηε γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν βηβιίν. 

ινη νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπιάρηζηνλ έλα 

ή αθφκε θαη φια ηα βηβιία πνπ επέιεμαλ. Ο κφλνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο 
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πνπ αλαθέξζεθε γηα νξηζκέλεο εθ ησλ επηινγψλ ηνπο ήηαλ ε ειηθία ησλ παηδηψλ 

ηεο ηάμεο ηνπο. ζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο, νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ πξφζπ-

κνη λα πξνηείλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία. Έηζη, ε πην ζπρλή αλαθνξά (9 εθπαη-

δεπηηθνί) αθνξνχζε εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Καηφπηλ, αλαθέξζεθαλ ζεαηξη-

θέο δξαζηεξηφηεηεο (3 εθπαηδεπηηθνί) θαη δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, 

φπσο ζπγγξαθή πνηεκάησλ ζπλέρηζε ηεο ηζηνξίαο, αιιαγή ηνπ ηέινπο ηεο ηζην-

ξίαο. Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ ήηαλ ε απιή αλάγλσζε πνηεκά-

ησλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ βηβιίνπ γηα ηε δη-

δαζθαιία ηεο Γιψζζαο, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. 

12
ε
 εξψηεζε: Πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ κε ην ζρνιείν; Πφζν 

αλαγθαία ζεσξείηε ηε ρξήζε ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη γηαηί; 

πσο ήηαλ αλακελφκελν, φινη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε ηνπ 

παηδηθνχ βηβιίνπ ζηελ ηάμε είλαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία κε πνιπδηάζηαηε 

σθέιεηα: εκπινπηηζκφο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη παξνρή πεξηζζφηεξσλ 

πιεξνθνξηψλ, θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο, ραιάξσζε θαη επραξίζηεζε ησλ 

παηδηψλ. ρεηηθά κε ηελ ρξήζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ ζηε 

ζρνιηθή ηάμε απφ ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έρεη βξεζεί θαη αιινχ φηη ε ζην-

ρνζεζία ηεο απφιαπζεο ζπλππάξρεη κε απηήλ ηεο δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο 

ηνπο αμηνπνίεζεο (Παπαλησλάθεο Κψηε-Παπαλησλάθε & Ώζαλαζηάδεο, 2013).   

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ ΏΠΟ ΣΕ ΏΠΏΝΣΔΒΕ ΣΧΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ 

πλνιηθά δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί επεξεάδνληαη ζηηο επηινγέο 

ηνπο απφ ην πεξηερφκελν/ζέκα ηνπ βηβιίνπ, ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα 

θαη απφ δεπηεξεχνληα ζηνηρεία, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηα πα-

ξαπάλσ, φπσο ν ηίηινο (ζρεδφλ πάληνηε πεξηερνκεληθφο) θαη ην ρηνχκνξ. Βπη-

πξφζζεηα, ζηηο επηινγέο ηνπο επηδξά θαη ε εηθνλνγξάθεζε, ε νπνία απνηειεί, 

κεηαμχ άιισλ, θαη ραξαθηεξηζηηθφ πνπ εληππσζηάδεη. Αελ πξέπεη, ηέινο, λα πα-

ξαιείςνπκε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ εθάζηνηε βηβιίνπ (πινθή, εμέιημε 

ηνπ κχζνπ), θάηη πνπ πηζαλφλ ζπλδέεηαη κε δεχηεξεο ζθέςεηο γηα πηζαλή αμην-

πνίεζή ηνπ ζηελ ηάμε. Βίλαη γλσζηφ, εμάιινπ, φηη θπθινθνξεί κηα ζεηξά ζχγ-

ρξνλσλ βηβιίσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην γνληφ θαη ζην δάζθαιν σο εξγαιεία δηα-

ρείξηζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηα παηδηά, φπσο ζηελ πεξί-

πησζε ηνπ βηβιίνπ Αλ η‟ αγαπάο μαλάξρνληαη. Βίλαη αμηνζεκείσηε ε γεληθφηεξε 

ζεηηθή ζηάζε ζρεδφλ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα θηιαλαγλσζίαο θαη 

γεληθφηεξα ρξήζεο ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ ζην ζρνιηθφ πιαίζην, φπσο θαη ε ζπ-

ρλφηεηα αλάγλσζεο ινγνηερλίαο ζηηο ηάμεηο ηνπο. 

Με θάζε επηθχιαμε (δεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο), δηα-

θαίλνληαη δχν θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο επηινγέο ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ, νη νπνίεο ζπκθσλνχλ κε ηελ έξεπλα ησλ Pasa & Beges (2006, ζζ. 89-

101). 

1. ηα εζσηεξηθά θξηηήξηα, ηα νπνία αθνξνχλ ην ίδην ην βηβιίν θαη πεξηιακβά-

λνπλ ηε κνξθή, ην εμψθπιιν, ηνλ ηίηιν, ην ζπγγξαθέα, ηελ εηθνλνγξάθεζε, ηνλ 
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εθδφηε, κε πξσηεχνληα ηνλ ηίηιν πνπ ζπλδέεηαη ζπλήζσο άκεζα κε ην πεξηερφ-

κελν θαη ηε κνξθή ηνπ βηβιίνπ (εηθνλνγξάθεζε θαη εμψθπιιν) θαη 

2.ηα εμσηεξηθά θξηηήξηα, πνπ δηαθξίλνληαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: 

α) ζηα παηδαγσγηθά θξηηήξηα, ηα νπνία αθνξνχλ ηε δπλαηφηεηα δηδαθηηθήο αμη-

νπνίεζεο ησλ βηβιίσλ ζηελ ηάμε θαη  

β) ζηα αηνκηθά θξηηήξηα, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο αληηιήςεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο ηνπο γηα ηα παηδηά 

θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο.  

Παξάιιεια, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

λα ηρλνγξαθεζεί ην πξνθέι ά έλαο ηύπνο εθπαηδεπηηθνύ, ν νπνίνο (α) ελδηαθέ-

ξεηαη γηα ην παηδηθφ βηβιίν, (β) επηιέγεη θαη αμηνινγεί ηα βηβιία κε βάζε ηνλ 

ηίηιν θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο, (γ) δε θνβάηαη λα αζρνιεζεί κε επαίζζεηα δεηή-

καηα, φπσο ε απψιεηα, κέζα απφ ηελ παηδηθή ινγνηερλία, (δ) νπζηαζηηθά ζπλ-

δπάδεη ηηο επηινγέο ηνπ κε ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ζηελ ηάμε, θάηη πνπ θάλεη 

πνιχ ζπρλά (2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα). Ώληρλεχεηαη, φκσο, θη έλαο δεχηεξνο ηχ-

πνο εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο (α) ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξν ην παηδηθφ βηβιίν ζηελ 

ηάμε, (β) ην επηιέγεη θαη ην αμηνινγεί επηθαλεηαθά, ελψ (γ) απνθεχγεη ηελ πνίε-

ζε θαη ηα βηβιία γλψζεσλ Βλδηάκεζα, ελδερνκέλσο ππάξρνπλ θαη άιινη ηχπνη 

εθπαηδεπηηθνχ, αιιά ζηελ έξεπλα απηήλ δελ ηρλνγξαθνχληαη ιφγσ ηνπ κηθξνχ 

αξηζκνχ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο. 

ΐ) ΠΏΕΑΕΏ 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ, παξφκνηεο 

εξσηήζεηο κε απηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηέζεθαλ θαη ζηα παηδηά πνπ έιαβαλ κέ-

ξνο ζηελ έξεπλα. ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ, κε άμν-

λα ηηο εξσηήζεηο ηνπ νδεγνχ ηεο ζπλέληεπμεο. 

Δξψηεζε 1
ε
: Πνηφ βηβιίν επέιεμεο;  

(Δξψηεζε 2
ε
:ε πνηα θαηεγνξία αλήθεη;) 

Δξψηεζε 3
ε
: Γηαηί επέιεμεο απηφ ην βηβιίν; 

ε πξψηε αλάγλσζε, νη επηινγέο ησλ παηδηψλ είλαη δηάζπαξηεο ρσξίο λα 

μερσξίδεη θάπνην ή θάπνηα βηβιία, γεγνλφο πνπ δειψλεη επηθαλεηαθή ή ηπραία 

επηινγή. Βπηπιένλ, ηα παηδηά δπζθνιεχνληαλ λα εμεγήζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο 

θαη νη αηηηνινγήζεηο ηνπο πνπ καο παξείραλ δελ ήηαλ ηεθκεξησκέλεο.  

ε αληίζεζε κε ηηο επηινγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα δεκνθηιή βηβιία ήηαλ 

Οη κχζνη ηνπ Αηζψπνπ ζε… θφκηθο ηνπ Σάζνπ Ώπνζηνιίδε, ην αθεγεκαηηθφ 

πνίεκα Γάηνο απφ ζπίηη ηεο Λέλαο Μεξίθα θαη ην γλσζηφ παξακχζη Ο Σδαθ θαη 

ε θαζνιηά. Οη επηινγέο ησλ παηδηψλ αηηηνινγήζεθαλ απφ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο 

ην ρηνχκνξ, ε εηθνλνγξάθεζε θαη ην γεγνλφο φηη ην βηβιίν ηνπο ήηαλ ήδε γλσ-

ζηφ. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Φξνπηνπία ηνπ Βπγέληνπ Σξηβηδά ήηαλ αξθεηά 
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δεκνθηιήο ηαπηφρξνλα ζε παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνχο. Ώξθεηέο επηινγέο βηβιί-

σλ, πάλησο, έγηλαλ κε έλαλ εληειψο ηπραίν ηξφπν θαη κε επηθαλεηαθέο αθνξκέο, 

φπσο ε παξνπζία δψσλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, κάιηζηα, ε επηινγή ηνπο ηαπηί-

ζηεθε κε ην βηβιίν πνπ αληηζηνηρνχζε ζην αίληγκα πνπ έηπρε ζην θάζε παηδί. 

ρεηηθά κε ην είδνο (θαηεγνξία) ησλ βηβιίσλ δηαθάλεθε φηη νη Παξακπζε-

ηηθέο αθεγήζεηο θαη ηα Κφκηθο γνεηεχνπλ πεξηζζφηεξν ηα παηδηά (ζε αληίζεζε 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξνηηκνχλ ηηο χγρξνλεο εηθνλνγξαθεκέλεο αθεγή-

ζεηο βξαρείαο θφξκαο), γεγνλφο πνπ επαιεζεχεηαη θαη απφ ηελ επξχηεξε βηβιην-

γξαθία (Μαιαθάληεο, 2005). ηε δεχηεξε ζέζε θαηαηάρζεθαλ απφ ηηο επηινγέο 

ησλ παηδηψλ νη χγρξνλεο εηθνλνγξαθεκέλεο αθεγήζεηο βξαρείαο θφξκαο θαη ε 

Πνίεζε, ελψ ηξίηα ζηε ζεηξά βξέζεθαλ ηα Βηβιία γλψζεσλ. 

Δξψηεζε 4
ε
: Ση ζε εληππσζηάδεη ζε έλα βηβιίν: ηίηινο, εμψθπιιν, φλνκα ζπγγξαθέα, 

εθδφηεο, εηθνλνγξάθεζε; 

Ώπφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ παηδηψλ, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ν θπξηφ-

ηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ελφο βηβιίνπ, πνπ βιέπνπλ γηα πξψηε θνξά, 

είλαη ν ηίηινο (δειψζεθε απφ 8 εθ ησλ 19 παηδηψλ), ν νπνίνο ζρεηίδεηαη ζηελά 

κε ην πεξηερφκελν, γεγνλφο πνπ αληίζηνηρα θαηαγξάθεηαη θαη ζηηο επηινγέο ησλ 

δαζθάισλ. Έπνληαη κε κηθξή δηαθνξά ε εηθνλνγξάθεζε θαη ν ζπγγξαθέαο κε έμη 

(6) ςήθνπο ην θαζέλα θαη ζηε ζπλέρεηα ην εμψθπιιν, ην νπνίν δειψζεθε απφ 

ηέζζεξα (4) παηδηά. πσο ήηαλ αλακελφκελν, ην φλνκα ηνπ εθδφηε δελ απαζρν-

ιεί νχηε ζην ειάρηζην ηνπο/ηηο  καζεηέο/ηξηεο. 

Δξψηεζε 5
ε
: νπ αξέζεη λα ζνπ δηαβάδνπλ ή λα δηαβάδεηο κφλνο/ε ζνπ παηδηθά 

βηβιία είηε ζην ζπίηη είηε ζην ζρνιείν; 

ια αλεμαηξέησο ηα παηδηά δήισζαλ φηη ηνπο αξέζεη λα ηνπο δηαβάδνπλ ή 

λα δηαβάδνπλ ηα ίδηα παηδηθά βηβιία. Οξηζκέλα απφ απηά, είηε κε δηθή ηνπο 

πξσηνβνπιία είηε κεηά απφ εξψηεζε ησλ εξεπλεηξηψλ, δηεπθξίληζαλ φηη απν-

ιακβάλνπλ θαη ηα δχν (4 απφ ηα 19), ελψ άιια (5 απφ ηα 19) εμήγεζαλ φηη πξν-

ηηκνχλ λα δηαβάδνπλ απφ κφλα ηνπο. 

Δξψηεζε 6
ε
: Πνην βηβιίν απφ φζα έρεηο δηαβάζεη κέρξη ηψξα είλαη ην αγαπεκέλν 

ζνπ; Γηαηί; 

ηαλ ηα παηδηά ξσηήζεθαλ γηα ην αγαπεκέλν ηνπο βηβιίν, έδσζαλ δηάθν-

ξεο απαληήζεηο. Κάπνηα δπζθνιεχνληαλ λα απνθαζίζνπλ ή λα ζπκεζνχλ κε α-

θξίβεηα ηνλ ηίηιν ηνπ («Γε ζπκάκαη», «έλα κε θαληαζκαηάθηα», «έλα κ‟ έλα ρην-

λάλζξσπν πνπ κηινχζε», «Σέζζεξηο θίινη ηαμηδεχνπλ»).  

Οη Παξακπζεηηθέο αθεγήζεηο εμαθνινπζνχλ, πάλησο, λα έρνπλ ηελ ηηκεηη-

θή ηνπο (5 απφ ηα 19 παηδηά δηάιεμαλ βηβιία απηνχ ηνπ είδνπο) ηε ζηηγκή πνπ 

απνξξίθζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Βπηινγέο ησλ θνξηηζηψλ απνηέιεζαλ ε 

Κνθθηλνζθνπθίηζα, ε νπνία αλαθέξζεθε δχν θνξέο, θαη ν Πηλφθην, παξφιν πνπ 

δελ ππήξραλ ζηε ιίζηα. Σα αγφξηα δηάιεμαλ Ο Σδαθ θαη ε θαζνιηά θαη Ζ θπξα-

Καιή θαη νη δψδεθα κήλεο. 
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Εζφπαιε ζε πξνηίκεζε έξρεηαη ε θαηεγνξία χγρξνλεο εηθνλνγξαθεκέλεο 

αθεγήζεηο βξαρείαο θφξκαο (5 απφ ηα 19 παηδηά επέιεμαλ βηβιία ηνπ είδνπο). 

πγθεθξηκέλα: Ο δαγθσκέλνο θνπξακπηέο ηνπ Γηάλλε εξβεηά, επεηδή «ήηαλ 

αζηείν», Οη ρειψλεο ηνπ βαξφλνπ ηνπ Βπγέληνπ Σξηβηδά, «γηαηί είρε αζηείεο εη-

θφλεο» θαη ν πάηληεξκαλ δηφηη «ξίρλεη ηζηνχο θαη ζθαξθαιψλεη» απφ αγφξηα, 

θαη Αψζε ηελ αγάπε ηεο Ώγγειηθήο ΐαξειά θαη Οη λεξάηδεο ησλ ινπινπδηψλ 

απφ θνξίηζηα. 

Οη Wendelin & Zinck (1988) ζεκεηψλνπλ κηα ξνπή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ λα 

μαλαδηαβάδνπλ βηβιία πνπ απήιαπζαλ ζην παξειζφλ, ελψ αλαγλσξίδνπλ φηη ε 

επηξξνή πνπ αζθεί ε ηειεφξαζε θαη ν θηλεκαηνγξάθνο ζηηο επηινγέο ησλ παη-

δηψλ είλαη κεγάιε. Μνιαηαχηα, νη απαληήζεηο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ παηδηψλ θαη 

θπξίσο ε δπζθνιία ηνπο λα ζπκεζνχλ κε αθξίβεηα ηνπο ηίηινπο θαη ην πεξηερφ-

κελν ηνπο ελδερνκέλσο λα ππνδειψλεη φηη δελ επξφθεηην φλησο γηα αγαπεκέλα 

ηνπο βηβιία, αιιά γηα ηζηνξίεο πνπ είραλ δηαβάζεη πξφζθαηα θαη ηνπο άξεζαλ.  

Δξψηεζε 7
ε
: Πφζν ζπρλά επηζθέπηεζαη ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ; 

Δξψηεζε 8
ε
: Πφζν ζπρλά επηζθέπηεζαη ηε βηβιηνζήθε ηεο γεηηνληάο ζνπ; 

ζνλ αθνξά ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ, θαίλεηαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεη-

νςεθία ησλ παηδηψλ ηελ επηζθέπηεηαη ζπάληα (11 απφ ηα 19). Σξία (3) δήισζαλ 

φηη πεγαίλνπλ πάξα πνιχ ζπρλά, έλα (1) πνιχ ζπρλά θαη άιια ηξία (3) θαζφινπ, 

ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θεηηλήο ρξνληάο. Πην δεκνθηιήο θαίλεηαη λα 

είλαη ε βηβιηνζήθε ηεο γεηηνληάο, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ (9 απφ ηα 

19) θαλέξσζε φηη ηελ επηζθέπηεηαη πνιχ ζπρλά θαη πέληε (5) εμ απηψλ ζπάληα. 

Σν γεγνλφο απηφ κάιινλ εμεγείηαη απφ ηελ εηδηθή ιεηηνπξγία (πξνζθέξεη παη-

γλίδηα, βηβιία, επηηξαπέδηα) ηεο πιεζηέζηεξεο ζην ζρνιείν (θαη άξα ζηα ζπίηηα 

ησλ παηδηψλ) Αεκνηηθήο Παηδηθήο ΐηβιηνζήθεο. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα κηαο 

καζήηξηαο:  

«Πάξα πνιιέο θνξέο έρσ πάεη κε θίινπο κνπ. Παίδσ εθεί, ζηε βηβιηνζήθε έρεη 

επηηξαπέδηα θαη δηαβάδνπκε βηβιία».  

Δξψηεζε 9
ε
: Γηαηί πηζηεχεηο φηη είλαη θαιφ λα δηαβάδνπκε βηβιία; 

Δ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ (12 απφ ηα 19) απνδίδεη ζην δηάβαζκα γλσζηη-

θέο δηαζηάζεηο θαη ην ζπλδέεη κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ηε κεηάδνζε 

γλψζεσλ. Θεσξνχλ, δειαδή, φηη κέζα απφ ηα βηβιία καζαίλνπλ ελδηαθέξνληα 

πξάγκαηα θαη αλαπηχζζνπλ ηε ζθέςε ηνπο: 

«Γηαηί καζαίλνπκε πξάγκαηα», 

«Γηαηί ζε θέξλεη πνιιέο ηδέεο ζην λνπ». 

Ώπηή ήηαλ ε πην θνηλή θαη ε πην αβίαζηε απάληεζε πνπ ιάβακε απφ ηα παη-

δηά.  

Πνιχ ιηγφηεξν δηαδεδνκέλε είλαη ε άπνςε (3 απφ ηα 19 παηδηά) φηη ην δηάβα-

ζκα πξνζθέξεη αηζζεηηθή θαη ζπγθηλεζηαθή ηέξςε. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα πα-
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ξαθάησ ιφγηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ:  

«…κνπ αξέζεη λα ηα παίξλσ γηαηί ηαμηδεχσ κέζα ζ‟ απηά ή παίδσ κεξηθέο θνξέο κ‟ 

απηά…» 

«Γηαηί πεξλάκε ηελ ψξα καο, εεε… μερλάκε ιίγν αλ καο έρεη ζηελαρσξέζεη θάηη θαη 

γεληθά πεξλάκε αζηεία κ‟ απηφ…»  

«Γηαηί καο παίξλεη ν χπλνο κεξηθέο θνξέο…». 

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ ΏΠΟ ΣΕ ΏΠΏΝΣΔΒΕ ΣΧΝ ΠΏΕΑΕΧΝ 

πλνιηθά, δηαπηζηψλεηαη φηη πνιιέο επηινγέο ησλ παηδηψλ είλαη ηπραίεο, 

δηάζπαξηεο θαη ρσξίο ηεθκεξίσζε, γεγνλφο πνπ έρεη επηζεκαλζεί θαη ζε παιαηφ-

ηεξεο έξεπλεο (Delahaie, 1995˙ Mohr, 2006). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Hiebert, 

Mervar & Person (1990) βξήθαλ φηη ηα παηδηά, ζησλ νπνίσλ ηηο ηάμεηο γίλεηαη 

ζπρλά ρξήζε ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ, δίλνπλ πην ιεπηνκεξή αηηηνιφγεζε γηα ηηο 

επηινγέο ηνπο θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλα βηβιία ζην κπαιφ ηνπο θάζε θνξά πνπ 

επηζθέπηνληαη ηε βηβιηνζήθε. 

Παξά ηελ πιεζψξα ησλ δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ, δηαθαίλεηαη, έζησ θαη 

ακπδξά, κία ηάζε ησλ παηδηψλ λα επηιέγνπλ ηηο Παξακπζεηηθέο αθεγήζεηο. Πα-

ξάιιεια, νη επηινγέο ηνπο θαζνξίδνληαη πξσηίζησο απφ ηνλ ηίηιν, ην ζέκα θαη 

ην πεξηερφκελν, αλ θαη επεξεάδνληαη δεπηεξεπφλησο κελ, ζεκαληηθά δε, απφ ηα 

εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βηβιίσλ (κνξθή, εηθνλνγξάθεζε), γεγνλφο πνπ 

ζπκθσλεί θαη κε άιιεο έξεπλεο (Mohr, 2006˙ Wendelin & Zinck, 1988). 

Βπηπιένλ, φπσο θαη ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο (Chick & Heilman-Houser, 

2000˙ Childress, 1985), ην θχιν δείρλεη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο επηινγέο 

ηεο πιεηνςεθίαο ησλ παηδηψλ. Παξαηεξήζεθαλ ζηεξενηππηθέο επηινγέο: θαηά 

θχξην ιφγν αξζεληθνί ραξαθηήξεο, φπσο ζηξαηηψηεο ή ππεξήξσεο γηα ηα αγφξηα 

θαη γπλαίθεο πξσηαγσλίζηξηεο, φπσο κηθξέο θνπέιεο (Κνθθηλνζθνπθίηζα, Σν-

ζνδνχια) ή λεξάηδεο, γηα ηα θνξίηζηα. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε παξνπζία ησλ 

δψσλ είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο θαη ζηα δχν θχια, κε απνηέιεζκα ζπρλά λα α-

πνηειεί θξηηήξην επηινγήο ελφο βηβιίνπ, εχξεκα πνπ επηβεβαηψλεη θαη ε Mohr 

(2006). 

Πέξαλ ηνχηνπ, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ γίλεηαη μεθάζαξν φηη ηνπο 

αξέζεη ην δηάβαζκα ησλ βηβιίσλ είηε ζην ζρνιείν είηε ζην ζπίηη, θαη πξνηηκνχλ 

ηε βηβιηνζήθε ηεο γεηηνληάο (παξφιν πνπ δελ δαλείδνληαη ζπρλά βηβιία απφ απ-

ηή) ζε ζρέζε κε ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε, ελψ πηζηεχνπλ ζηελ κνξθσηηθή θαη 

ςπραγσγηθή αμία ηεο αλάγλσζεο ησλ βηβιίσλ.  

ΤΓΚΡΕΔ - ΣΒΛΕΚΏ ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα κεηαμχ παηδηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πνπ έ-

ιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, είλαη έθδειν φηη θαη νη δχν νκάδεο ζπκθσλνχλ ηφζν 

ζηα θχξηα εζσηεξηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ βηβιίσλ (πεξηερφκελν θαη ηίηινο, 

ρηνχκνξ, εηθνλνγξάθεζε) φζν θαη ζηε ρξεζηκφηεηά ηνπο (κφξθσζε θαη ςπρα-



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
598 

γσγία). Σν εχξεκα απηφ ελαξκνλίδεηαη κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί επεξεάδνπλ ηηο αλαγλσζηηθέο πξνηηκή-

ζεηο ησλ παηδηψλ (θπξίσο Αεκνηηθνχ), ελψ νη επηινγέο δαζθάισλ θαη καζε-

ηψλ/ηξηψλ δηαθνξνπνηνχληαη πξννδεπηηθά απμαλφκελεο ηεο ειηθίαο ησλ ηειεπ-

ηαίσλ. Ώπφ εθεί θαη πέξα νη δηαθνξνπνηήζεηο είλαη ζεκαληηθέο θαη νπζηαζηηθέο 

(Pascoe & Gilchrist, 1987, ζζ. 55-62). ΐέβαηα, νη Wendelin & Zinck (1988) 

πξνζζέηνπλ ζηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παηδηψλ ηνλ παξάγνληα ην βηβιίν λα 

ηνπο έρεη ζπζηαζεί απφ θάπνην άιιν πξφζσπν, κε ηηο πξνηάζεηο ησλ ζπλνκειί-

θσλ λα ππεξηζρχνπλ ζε ζρέζε κε εθείλεο ησλ δαζθάισλ ηνπο. 

Έηζη, δηαπηζηψλεηαη φηη ζπλήζσο νη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ ζπλεηδεηά βη-

βιία γηα ρξήζε ζηελ ηάμε κε θχξην θξηηήξην ηε δπλαηφηεηα δηδαθηηθήο αμηνπνί-

εζήο ηνπο (παηδαγσγηθά θξηηήξηα), αιιά θαη ηελ αλακελφκελε θαηαιιειφηεηά 

ηνπο γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο, ζχκθσλα πάληα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αληη-

ιήςεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο γηα θάζε ειηθία θαη ηα ελδηαθέξνληα πνπ ηε ραξα-

θηεξίδνπλ (αηνκηθά θξηηήξηα). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα παηδηά ηείλνπλ λα επη-

ιέγνπλ βηβιία κε πην ηπραίν ηξφπν ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, εζηηάδν-

ληαο ζπρλά ζε δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε παξνπζία δψσλ, θαη, πη-

ζαλψο γηα ην ιφγν απηφ, δπζθνιεχνληαη λα αηηηνινγήζνπλ επαξθψο ηηο επηινγέο 

ηνπο.  

Βληχπσζε πξνθαιεί, ηέινο, ε γνεηεία ηεο βηβιηνζήθεο ηεο γεηηνληάο, έλα-

ληη ηεο ζρνιηθήο, ίζσο επεηδή, είηε πξαθηηθά είηε ζηε ζπλείδεζε ησλ παηδηψλ, ε 

ηειεπηαία εχθνια «ζρνιεηνπνηείηαη». Δ παξαπάλσ δηαπίζησζε ζπλδέεηαη κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Worthy, Moorman & Turner (1999), ε νπνία 

ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη δηαθνξά πξνηηκήζεσλ ζηα βηβιία πνπ πεξηιακβάλεη ε 

ζρνιηθή βηβιηνζήθε ζε ζχγθξηζε κε ηα βηβιία έμσ απφ ην ζρνιείν, δειαδή ηξν-

καθηηθέο ηζηνξίεο, θφκηθο, αζιεηηθά έληππα θαη γεληθά βηβιία πνπ ζπάληα ζπλα-

ληψληαη ζην ζρνιείν θαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ. 
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ΠΒΡΊΛΔΦΔ 

Οη θνηλσληθέο–ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρία 

ηεο ζπλεξγαζίαο ζηηο νκάδεο. Οη δεμηφηεηεο απηέο πξνγξακκαηίδνληαη, δηδάζθν-

ληαη θαη αμηνινγνχληαη φπσο αθξηβψο θαη νη ζηφρνη ηεο αθαδεκατθήο κάζεζεο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ήηαλ κία έξεπλα-δξάζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζε ζπλεξγαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Δθαξκφζηεθε ηππηθή ζπλεξγαηηθή κά-

ζεζε θαη εξγαζία ησλ παηδηψλ ζε επίπεδν κηθξήο θαη κεγάιεο νκάδαο. Οη ζηφρνη 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ, ηα παηδηά λα  θαηα-

θηήζνπλ ηηο ζπλεξγαηηθέο – θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη λα  εληζρπζεί ε πξνζσπηθή 

θαη θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε. Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο 

απμήζεθαλ νη ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ζηα παηδηά, βειηηψζεθε ην παηδαγσγηθφ 

θαη ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο θαη θαιιηεξγήζεθε ε κεηαγλσζηηθή ηνπο ηθαλφηε-

ηα.  

 

ΤΝΒΡΓΏΣΕΚΒ – ΚΟΕΝΧΝΕΚΒ ΑΒΞΕΟΣΔΣΒ 

Δ ζπλεξγαηηθή κάζεζε είλαη ην δσληαλφ εξγαζηήξην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο ηθαλφηεηαο. Αηαζέηεη πάλσ απφ έλαλ αηψλα 

έξεπλαο, κε ρηιηάδεο κειέηεο, νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ ηε δχλακε ηεο ηφζν γηα 

αθαδεκατθή επηηπρία φζν θαη γηα θνηλσληθή κάζεζε (Brody, 2008). Ο Goleman 

(2008) αλαθέξεη φηη, φηαλ ηα παηδηά κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο  θαη λα εξγάδνληαη θαιά κε άιινπο καζεηέο, πξνζέρνπλ πεξηζζφηεξν ζην  

ζρνιείν, ζπκνχληαη θαιχηεξα, ιχλνπλ πξνβιήκαηα θαιχηεξα, αλαπηχζζνπλ απ-

ηνπεπνίζεζε θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πην γξήγνξα. Με άιια ιφγηα καζαίλνπλ 

θαιχηεξα. Βπίζεο ηνλίδεη φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε δελ κπνξεί λα δηα-

ρσξηζηεί απφ ηελ θνηλσληθή λνεκνζχλε θαζψο νη ζρέζεηο νδεγνχλ ηα ζπλαη-

ζζήκαηά καο (Goleman, 2006:83).   

Οη ζπλεξγαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Cooperative & social skills) 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε επνηθνδνκεηηθή ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζηελ νκάδα. 

Δ επηηπρία ηεο ζπλεξγαζίαο ζηηο νκάδεο εμαζθαιίδεηαη θαη κε ηελ θαιιηέξγεηα 

θαη απφθηεζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ κειψλ. Οη δε-

μηφηεηεο πξνγξακκαηίδνληαη, δηδάζθνληαη θαη αμηνινγνχληαη φπσο αθξηβψο θαη 

νη ζηφρνη ηεο αθαδεκατθήο κάζεζεο. Αηδάζθνληαη ζπζηεκαηηθά ζε φιε ηε δηάξ-

θεηα ηεο ζρνιηθήο  ρξνληάο  (Kagan, 1994,  Johnson, 1999.) Ο Cohen (2006)  

ζπκπιεξψλεη εχζηνρα φηη φπσο δελ αλακέλνπκε νη καζεηέο λα κάζνπλ ηε 
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γιψζζα ζε κία ζρνιηθή ρξνληά έηζη δελ κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε φηη ζα απν-

θηήζνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζε έλα κφλν ρξφλν. 

Σα παηδηά δελ γελληνχληαη γλσξίδνληαο πψο λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο άι-

ινπο. Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο δελ απνθηηνχληαη καγηθά φηαλ έξζνπλ ζε επαθή 

κε ηνπο άιινπο. Οη θησρέο ζρέζεηο έρνπλ άκεζε, θαζνιηθή θαη καθξνρξφληα ε-

πίδξαζε ζηε γλσζηηθή, θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ζηελ επηπρία, ζηελ 

επηηπρία θαη ζηελ ςπρνινγηθή πγεία (Johnson, Johnson & Holubec, 1998). Οη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο είλαη ν ζεκέιηνο ιίζνο γηα λα δηαηεξήζεη θάπνηνο ζηαζε-

ξή νηθνγέλεηα, επηηπρεκέλε θαξηέξα θαη ζηαζεξνχο θίινπο (Johnson & Johnson, 

1986). Δ εμάζθεζε θαη ε θαηάθηεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ δελ ζηνρεχεη 

κφλν ζην λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε κάζεζε ζηηο νκάδεο αιιά λα εθνδηάζεη ηα 

παηδηά κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα επηηπρία ζηε δσή (Kagan,  1994). Οη θνη-

λσληθέο δεμηφηεηεο πξέπεη λα δηδαρηνχλ παξφιν πνπ θάπνηεο καζαίλνληαη ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο ζπλεξ-

γαηηθήο κάζεζεο είλαη φηη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο δεηνχληαη, ρξεζηκνπνηνχ-

ληαη, εληζρχνληαη θαη καζαίλνληαη κέζα ζε θαηάζηαζε έξγνπ θαη κάζεζεο. Μέ-

ζα ζε κηα ζπλεξγαηηθή δξάζε φπνπ ππάξρεη έλα έξγν γηα λα ζπκπιεξσζεί, ε 

θνηλσληθή δεμηφηεηα κπνξεί λα γίλεη πεξηζζφηεξν ζρεηηθή θαη λα δηδαρηεί. ινη 

νη καζεηέο πξέπεη λα εμαζθεζνχλ ζηελ επηθνηλσλία, λα ρηίζνπλ ηελ εκπηζηνζχ-

λε, λα παξέρνπλ βνήζεηα, λα νδεγεζνχλ ζε γφληκε αληηπαξάζεζε θαη λα δηαρεη-

ξηζηνχλ ζπγθξνχζεηο ( Johnson & F.Johnson, 1987, Kagan, 1994).  

Χο ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο ζχκθσλα κε ηελ εθηελή βηβιηνγξαθία (Kagan, 

1994, Johnson &Johnson 1999, Johnson, Johnson & Holubec, 1998, Μαηζαγ-

γνχξαο, 1998,  Καδέια, 2009, Υαξαιάκπνπο, 1996)   αλαθέξνληαη αλάκεζα ζε 

άιιεο: γίλνκαη θαιφο αθξναηήο, απνδέρνκαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο, κηιψ κε ρα-

κειφ ηφλν θσλήο, εθθξάδσ ηε ζπκθσλία κνπ ή ηε δηαθσλία κνπ, ελζαξξχλσ 

θαη εληζρχσ ηνπο ζπλνκηιεηέο κνπ, πεξηκέλσ ηε ζεηξά κνπ λα κηιήζσ, δεηψ ηε 

γλψκε ησλ άιισλ, δεκηνπξγψ επράξηζην θιίκα, κνηξάδνκαη πξφζπκα πξάγκαηα 

κε ηνπο άιινπο, δεηψ βνήζεηα, ε απάληεζε κνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ εξψηεζε, 

ε απηφ- θαη εηεξναμηνιφγεζε, δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ θαη δηεπζέηεζε ζπ-

γθξνχζεσλ. Πνιινί κειεηεηέο ηεο ζπλεξγαηηθήο πξφηεηλαλ ηξφπνπο εηζαγσγήο, 

δηδαζθαιίαο θαη θαηάθηεζεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.  ινη επηζεκαίλνπλ 

φηη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη ζπλππνινγίδεη ηηο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ ηνπ θαη επηιέγεη πνηεο δεμηφηεηεο ζα θαιιηεξγήζεη.  

Οη Johnson, Johnson & Holubec (1998), αλαθέξνπλ φηη ππάξρεη έλαο κεγά-

ινο αξηζκφο  δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ πνπ επηδξνχλ ζηελ επηηπρία ηεο ζπ-

λεξγαηηθήο κάζεζεο ζχκθσλα κε ηελ εθηελή βηβιηνγξαθία (Johnson & 

R.Johnson, 1999,  Johnson & R.Johnson, 1986). ε πνηεο ζπλεξγαηηθέο δεμηφηε-

ηεο δίλνπλ νη δάζθαινη έκθαζε ζηηο ηάμεηο ηνπο εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ησλ 

καζεηψλ. Καζψο νη δάζθαινη παξαηεξνχλ ηα παηδηά λα δνπιεχνπλ ζε νκάδεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, θαηαγξάθνπλ  ζε πνηεο ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο πζηεξνχλ 

νη καζεηέο ηνπο.  Δ ιίζηα κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο απαηηνχκελεο ζπκπεξηθνξέο  
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κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα ε-

θηηκήζνπλ πφζν ηθαλνί είλαη νη καζεηέο ηνπο.  

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη ηξφπνη νξγάλσζεο ηεο εηζαγσγήο θαη δηδα-

ζθαιίαο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ απφ πνιινχο κειεηεηέο ηεο ζπλεξγαηηθήο. 

Οη αδεξθνί Johnson (1998) πξνηείλνπλ ηέζζεξα επίπεδα ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ. Σν πξψην αθνξά ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηά-

δνληαη γηα λα εδξαησζεί ε ζπλεξγαηηθή ιεηηνπξγία κέζα ζηηο νκάδεο θαη  ζην-

ρεχνπλ ζην λα είλαη ηα κέιε παξφληα θαη ζπγθεληξσκέλα ν έλαο ζηνλ άιιν θαη 

ζην θνηλφ έξγν. Σν δεχηεξν αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ 

κειψλ θαη ζηνρεχεη λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά ε νκάδα θαη λα νηθνδνκήζνπλ ηα 

κέιε απνηειεζκαηηθέο ζρέζεηο. Σν ηξίην αθνξά δεμηφηεηεο δηαηχπσζεο γηα ηελ 

αλάπηπμε λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζε πςεινχ επηπέδνπ κάζεζε 

κέζα ζηελ νκάδα θαη ηέινο ζε δεμηφηεηεο πνπ πξνθαινχλ δπκψζεηο γηα αθαδε-

κατθέο αληηπαξαζέζεηο. Ο Kagan (1994) πξνηείλεη ηελ νξγάλσζε ηνπ θέληξνπ 

ησ ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ. Έλα ρψξν φπνπ ζα αλαξηψληαη νη δεμηφηεηεο, νη 

ξφινη πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο θαη νηηδήπνηε θξίλεη ν εθπαηδεπηηθφο φηη είλαη 

αλαγθαίν λα ζεκεησζεί γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ εθκάζεζε ησλ δεμηνηήησλ. Πξν-

ηείλεη λα εηζάγεηαη κηα δεμηφηεηα ηελ εβδνκάδα θαη λα δνπιεχνπλ πάλσ ζε απ-

ηήλ, θαζνξίδεη ηνπο ζρεηηθνχο ξφινπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

εθκάζεζή ηεο. Βπηπιένλ ε δεμηφηεηα ηεο εβδνκάδαο γηα λα εληζρπζεί θαη λα ε-

δξαησζεί ζηνπο καζεηέο, γίλεηαη ππφδεηγκα απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ αιιά 

θαη απφ ηα παηδηά κε πνιινχο ηξφπνπο. Οη καζεηέο ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα 

ζθεθηνχλ πφζν θαιά θαηέθηεζαλ ηε δεμηφηεηα θαη απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κε εξσηήζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηελ ελζσκάησζή ηεο ζην θέληξν ζπλεξγα-

ηηθψλ δεμηνηήησλ, ηελ επηινγή ελφο καζεηή ζην ξφιν ηνπ παξαηεξεηή,  

ηελ πξνζρνιηθή ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα απινπνηήζεη ηηο δεμηφηεηεο 

θαη κε αλάινγνπο ηξφπνπο λα ηηο δηδάμεη ζηα παηδηά. Βίλαη ζεκαληηθφ ν εθπαη-

δεπηηθφο λα κεηαθξάζεη ηηο ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο ζε γιψζζα θαη εηθφλεο πνπ 

ηα παηδηά κπνξνχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ηαπηηζηνχλ. Γηα παξάδεηγκα νη 

δεμηφηεηεο «δχκσζεο» κπνξνχλ λα απινπνηεζνχλ ζε δεμηφηεηεο φπσο ην λα 

πξνζζέηεηο κία ηδέα, ην λα δεηάο απφδεημε ή δηθαηνιφγεζε θαη ην λα βιέπεηο ηελ 

ηδέα απφ ηε ζέζε ηνπ άιινπ  

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ  

ηελ εξεπλεηηθή καο παξέκβαζε επηιέμακε σο κέζνδν ηελ εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα-δξάζε, πνπ νξίδεηαη σο κηα πνηνηηθή κνξθή εθαξκνζκέλεο έξεπλαο πνπ 

κειεηά ηε δξάζε ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ε νπνία, ηαπηφρξνλα, αλαπηχζζεηαη ρά-

ξε ζηελ ίδηα ηε δξάζε ησλ ππνθεηκέλσλ (Mucchielli, 1996). Δ έξεπλα δξάζεο 

είλαη κηα δηαδηθαζία ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο, πνπ πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγφ ζπκκε-

ηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην πεδίν πνπ εξεπλάηαη (Καηζαξνχ & Σζάθνο, 2004). 

Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ ζέιεη λα δηεξεπλήζεη έλα ζέκα ή λα δνθηκάζεη κηα δηδαθηη-

θή πξφηαζε ή λα βειηηψζεη ηε δηδαθηηθή ηνπ πξαθηηθή, άιινηε κφλνο θαη άιιν-
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ηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο, ζην πιαίζην κηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο, ζα νξγαλψ-

ζεη θαη ζα δηεμάγεη έξεπλα δξάζεο. ε απηή ηε κνξθή έξεπλαο, ηδηαίηεξε ζεκα-

ζία έρνπλ νη ξφινη ησλ εξεπλεηψλ θαη ησλ ππνθεηκέλσλ.  

Δ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζε αλαζέηεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ δηπιφ ξφιν: εί-

λαη παξάιιεια θαη δηδάζθσλ θαη εξεπλεηήο (Καηζαξνχ & Σζάθνο, 2004). Οη 

άλζξσπνη ηεο πξάμεο δελ εκπιέθνληαη ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία σο αληηθεί-

κελα γηα έξεπλα πνπ θάπνηνη εμσηεξηθνί εξεπλεηέο δηελεξγνχλ. Βίλαη ππνθείκε-

λα πνπ έρνπλ ζπλείδεζε θαη επζχλε θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία σο ζπληειεζηέο ηεο αιιαγήο θαη ηεο βειηίσζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο 

αλαδεηθλχεηαη ζε «δξσλ ππνθείκελν» ηεο έξεπλαο (Mucchielli, 1996) θαζψο κε 

ηελ νξγαλσκέλε δξάζε ηνπ εμειίζζεη θαη πξνσζεί ηελ έξεπλα, παξάγεη λέα 

γλψζε, απαξαίηεηε γηα ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο θαη δελ είλαη  κφλν ππνθείκελν 

παξαηήξεζεο απφ ηνλ εξεπλεηή, αιιά  είλαη θαη ν ίδηνο εξεπλεηήο θαη αμηνιν-

γεηήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο νπνίαο είλαη πξσηαγσληζηήο.  Πξσηαγσληζηέο ζ‘ απ-

ηή ηε δηαδηθαζία αιιαγήο ήηαλ νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη έγηλαλ 

δξψληα ππνθείκελα θαζψο κέζα απφ ηε δξάζε ηνπο δεκηνπξγνχζαλ λέεο ζπλ-

ζήθεο, εθάξκνδαλ θαηλνχξηεο πξαθηηθέο, απνθηνχζαλ λέεο γλψζεηο θαη δηακφξ-

θσλαλ κία πην εμειηγκέλε θαηάζηαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ιεη-

ηνπξγνχζαλ.  

Δ ππφζεζε εξγαζίαο καο ήηαλ φηη ε  εθαξκνγή ηεο ηππηθήο ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο ζην λεπηαγσγείν ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα θαη απφθηεζε ζπ-

λεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ απφ ηα παηδηά.  

ηελ έξεπλα καο πξνζπαζήζακε λα θαιιηεξγήζνπκε ηα ζηνηρεία γηα ηελ 

απφθηεζε ζπλεξγαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζα ζε πξαγκαηηθέο ζπλ-

ζήθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα εθαξκφζακε ηε ζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδα-

ζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Ώξρηθά πξνε-

ηνηκάζακε ηα παηδηά ηεο θάζε νκάδαο-ηάμεο κε παηρλίδηα θαη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ απνζθνπνχζαλ λα ηα πξνεηνηκάζνπλ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπλεξγαηηθά. 

ηε ζπλέρεηα νξγαλψζακε ηελ θάζε νκάδα-ηάμε ζε νκάδεο κε εηεξνγελή θξηηή-

ξηα, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία, θαη επηδίσμή καο ήηαλ 

λα εληάμνπκε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζην πξφγξακκα ηεο 

ηάμεο σο ζηαζεξφ ζεκείν θαη λα δψζνπκε έκθαζε θαη ζηε δηαδηθαζία θαη ζην 

απνηέιεζκα.   

Βξεπλεηέο θαη παξαηεξεηέο ήηαλ νη λεπηαγσγνί ησλ δχν ηκεκάησλ. Σα λε-

πηαγσγεία αλήθνπλ ζηελ αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε θαη είλαη ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

Σν δείγκα πεξηειάκβαλε 39 παηδηά, λήπηα θαη πξνλήπηα. Δ δηάξθεηα ηνπ πξν-

γξάκκαηνο ήηαλ ηξεηο κήλεο απφ ηνλ Εαλνπάξην κέρξη ην Μάξηην ηνπ 2013.  

ΟΡΓΏΝΧΔ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ ΑΡΏΔ 

Δ έξεπλα-δξάζε δελ απνηειεί κηα γξακκηθή κέζνδν έξεπλαο πνπ αξρίδεη κε 

ζρεδηαζκφ γηα λα θαηαιήμεη ζε κηα αμηνιφγεζε πνπ απιψο εξκελεχεη ηε δξάζε 

αλαδξνκηθά. Βίλαη πνιχ πην ζχλζεηε θαη πξνζαξκνζκέλε ζηε δπλακηθή ηνπ ε-
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ξεπλεηηθνχ πεδίνπ, επεηδή ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία αλαπηχζζεηαη είλαη θπθιη-

θή θαη αλνηθηή. Δ νινθιήξσζε ελφο θχθινπ νδεγεί ζηνλ επφκελν θαη κέζα απφ 

ηνλ αλαζηνραζκφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ζρεδίνπ 

δξάζεο. Βίλαη κηα αλνηθηή, θπθιηθή θαη κε ζπεηξνεηδή κνξθή δηαδηθαζία, ε ν-

πνία απνηειεί θαη ην ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο. ηελ παξνχζα έξεπλα 

ην ζρήκα ηεο έξεπλαο δξάζεο πνπ εθαξκφζακε ήηαλ ζχκθσλν κε ηελ πξφηαζε 

ησλ Kemmis & McTaggart (1988) πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ έξεπλα δξάζε σο κηα 

ζπείξα θχθισλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο θχθινπο ηνπ ζρεδηαζκνχ 

(plan), ηεο δξάζεο (act), ηεο παξαηήξεζεο (observe) θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ (re-

flect).   

Δ κνξθή ηεο έξεπλαο αθνινχζεζε ηα παξαθάησ ζηάδηα:  

1. ρεδηαζκφο (plan). πιινγή ζηνηρείσλ θαη πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο. 

Ώμηνιφγεζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, δηεξεχλεζε θαη εξκελεία ησλ δε-

δνκέλσλ (δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, δείγκα, εξεπλεηηθά εξγαιεία, κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο, νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ) 

2. Αξάζε (act).  Πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο 

3. Παξαηήξεζεο (observe). Βθαξκνγή εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, πξαγκαην-

πνίεζε δξαζηεξηνηήησλ 

4. Ώλαζηνραζκνχ (reflect). Βθηίκεζε θαη επαλαζρεδηαζκφο, αμηνιφγεζε 

ησλ επξεκάησλ θαη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο γηα ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο. 

Δ έξεπλα δξάζεο, σο κηα θξηηηθή ζπείξα θχθισλ ζρεδηαζκνχ, δξάζεο, πα-

ξαηήξεζεο θαη αλαζηνραζκνχ, δελ πξνυπνζέηεη απιά ηε ζηνραζηηθή δηαδηθαζία 

αιιά νξγαλψλεηαη κε βάζε απηήλ.  Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εκπιέθνληαη εξκελεχ-

νπλ φζα ζπκβαίλνπλ θαη νδεγνχληαη ζε λέεο, πην εμειηγκέλεο γλψζεηο ζε ζρέζε 

κε ην επάγγεικα ηνπο. Δ ίδηα ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πξνθαιεί ηνλ θξηηηθφ 

δηάινγν ζρεηηθά κε ηε γλψζε πνπ ε ηξέρνπζα πξαθηηθή παξήγαγε. Οη εθπαηδεπ-

ηηθνί εξεπλεηέο παξεκβαίλνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηελ αιιάδνπλ, α-

μηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο ζνθία θαη παξάγνπλ γλψζε, κέζα ζε έλα πιαίζην 

ζπλερνχο θξηηηθνχ ζηνραζκνχ ( Καηζαξνχ  & Σζάθνο, 2004, Kemmis, 2009).  

ΤΛΛΟΓΔ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ  

Δ ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ ηερληθή ηεο ηξηγσλν-

πνίεζεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλδπαζηηθά δχν κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ: 

Μηα ζπκκεηνρηθή κέζνδνο παξαηήξεζεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ κνξθψλ 

ζπκπεξηθνξάο θαη πξαθηηθψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδη-

θαζία, θαζψο θαη ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο ζην νπνίν ππάγνληαη ( Quivy & Van 

Campenhood, 1998). Δ θαηαγξαθή έγηλε κε νδεγνχο παξαηήξεζεο. Ο νδεγφο 

παξαηήξεζεο εθαξκνδφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο απφ ηηο εξεπλή-

ηξηεο.  

πλέληεπμε εκη-δνκεκέλνπ, εκη-αλνηθηνχ ηχπνπ (έλα γηα θάζε καζεηή) εη-
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δηθά δηακνξθσκέλν γηα ηελ  παξνχζα έξεπλα-δξάζε. Πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο 

αλνηρηνχ ηχπνπ πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάδνπλ 

ηηο ηδέεο ηνπο ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο. Οη εξσ-

ηήζεηο αθνξνχζαλ ηελ θαηάθηεζε θαη εθαξκνγή ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλεξγα-

ηηθψλ δεμηνηήησλ απφ ηα ίδηα αιιά θαη ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ηνπο.   

Δ ΏΝΏΛΤΔ ΣΧΝ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ  

Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ βαζίζηεθε ζε κέζνδν ζε-

καηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (Muchielli, 1994). Δ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

αλαθέξεηαη πάληνηε ζε έλα ζχλνιν ή ζψκα ηεθκεξίσλ, πνπ ρξεζηκεχνπλ σο 

βάζε γηα ηε ζπνπδή ελφο θαηλνκέλνπ (ΐάκβνπθαο 1998). Βίλαη κηα πνιχκνξθε 

κέζνδνο ειεγρφκελεο θαη ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο θαη εξκελείαο ηνπ γξαπηνχ 

θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ (αθαιάθε, 2001). Δ αλάιπζε ζπλίζηαηαη ζηελ «απνζπ-

λαξκνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ» γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αηνκηθέο απαληήζεηο 

θαη έπεηηα ζηε «ζπλαξκνιφγεζή ηνπο» γηα λα ζπλνςηζηνχλ. Δ αλάιπζε θαη εξ-

κελεία ησλ δεδνκέλσλ (analyzing and interpreting the data) πεξηιακβάλεη ηελ 

θαηάηαμε ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε απηά, ηελ αλαπαξάζηαζή ηνπο ζε πίλα-

θεο, ζρήκαηα θαη εηθφλεο γηα λα ζπλνςηζηνχλ θαη ηελ εμήγεζε ησλ ζπκπεξα-

ζκάησλ κε ιφγηα, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηή-

καηα ( Creswell 2011). Χο κνλάδα αλαθνξάο (item) γηα ηε ζεκαηηθή αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ νξίζζεθε ε «ειάρηζηε πξφηαζε» δειαδή έλα ηκήκα πεξηφδνπ κε 

απηνηειέο λφεκα, ζην νπνίν ην ξήκα αλαθέξεηαη ξεηά ή ελλνείηαη (Γεξκαλφο, θ. 

ά., 2007). 

ΟΕ ΦΏΒΕ ΣΔ ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΔ ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ 

ην πιαίζην απηφ ε έξεπλα δξάζεο νξγαλψζεθε ζε 3 θάζεηο: 

ην ζρεδηαζκφ ηεο δξάζεο: εθαξκφζηεθαλ δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηελ πξνε-

ηνηκαζία ησλ παηδηψλ, κε ηελ άηππε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Johnson & Johnson, 

1999). ην ηέινο ηεο πηινηηθήο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθαλ ζηαζεξέο νκάδεο κε 

εηεξνγελή θξηηήξηα, νη νπνίεο θαη παξέκελαλ ζηαζεξέο γηα φιν ην δηάζηεκα ηεο 

ρξνληθήο παξέκβαζεο. Σα παηδηά αζθήζεθαλ ζε δηαδηθαζίεο απφθηεζεο δεμην-

ηήησλ αξρηθά κε ηε ρξήζε θαη εθαξκνγή θαλφλσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο.  

ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο: γηα ηξεηο κήλεο, νη ηάμεηο ηεο έξεπλαο, ιεηηνχξ-

γεζαλ ζε ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ, κε ηηο λέεο ζπλζήθεο, νη νπνίεο ραξαθηεξί-

δνληαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο θαη ηε ιεη-

ηνπξγία ησλ νκάδσλ ζηελ ηάμε. Βθαξκφζηεθε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλε-

ηηθήο παξέκβαζεο ε ηππηθή ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Johnson & Johnson, 1999. 

Kagan, 1994). Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθαξκφζηεθαλ δελ αθνξνχζαλ έλα ζπ-

γθεθξηκέλν γλσζηηθφ πεδίν αιιά φιεο ηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο. Βπηιεγφηαλ δξα-

ζηεξηφηεηεο απφ ζέκαηα πνπ επεμεξγαδφηαλ ε θάζε νκάδα-ηάμε θαη αθνξνχζαλ 

ηελ εηζαγσγή θαη δηδαζθαιία  ζπγθεθξηκέλσλ θάζε θνξά δεμηνηήησλ. Οη δεμηφ-

ηεηεο αλαθνηλψλνληαλ ζηα παηδηά, αθνινπζνχζε ζπδήηεζε φπνπ φινη είραλ ηελ 

επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηελ  άπνςή ηνπο θαη λα πξνηείλνπλ ηξφπνπο εηζαγσγήο 
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θαη δηαρείξηζεο  γηα ηελ θαηάθηεζή ηνπο.  

ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο: θαηά ηελ ηξίηε θάζε ηεο εξγαζίαο ζηηο νκάδεο (θάζε παξνπζίαζεο θαη α-

μηνιφγεζεο), ε θάζε νκάδα παξνπζίαδε ηελ εξγαζία ηεο θαη έλαο εθπξφζσπνο 

θάζε θνξά επαλαδηαηχπσλε ηε θνηλσληθή δεμηφηεηα πνπ είραλ σο ζηφρν λα 

θαιιηεξγήζνπλ θαη λα θαηαθηήζνπλ.  

ην ηέινο ην θάζε παηδί έδηλε απαληνχζε ζηηο εξσηήζεηο  πνπ έζεηε ε λεπη-

αγσγφο-εξεπλήηξηα.  

Οη ζηφρνη ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ λα επαλαδηαηππψζνπλ ηα παηδηά ηε  ζπλεξ-

γαηηθή / θνηλσληθή δεμηφηεηα πνπ επεμεξγαδφηαλ, λα πεξηγξάςνπλ ηηο ελέξγεηεο 

πνπ ζπκβάιιαλε ζηελ θαηάθηεζή ηεο θαη λα αμηνινγήζνπλ ηε δηθή  ηνπο δξάζε 

θαη ζπκβνιή. 

Οη εξσηήζεηο ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο ήηαλ: 

1. Πνηα ήηαλ ε ζπλεξγαηηθή δεμηφηεηα πνπ  δνπιέςακε; Μπνξείο λα ηελ α-

λαθέξεηο;  

2. Βζχ εθάξκνζεο / θαηέθηεζεο απηή ηε δεμηφηεηα; ( θάζε θνξά αλαθεξφηαλ 

ε ζρεηηθή, δειαδή ρξεζηκνπνίεζεο ρακειή θσλή, κεηαθηλήζεθεο ρσξίο 

θαζαξία, δήηεζεο βνήζεηα, πεξίκελεο ηε ζεηξά ζνπ, θ.η.ι. ) 

3. Σα άιια κέιε ηεο νκάδαο ζνπ εθάξκνζαλ / θαηέθηεζαλ ηε δεμηφηεηα; 

(θαη αλαθεξφηαλ ε δεμηφηεηα πνπ δνπιεπφηαλε). 

4. Πνηεο ελέξγεηεο ζε βνήζεζαλ λα θαηαθηήζεηο ηε δεμηφηεηα; Ση έθαλεο; Ση 

έθαλαλ νη άιινη; Θα κπνξνχζεο λα θάλεηο θάηη άιιν; 

ΏΠΟΣΒΛΈΜΏΣΏ ΚΏΕ ΤΓΉΣΔΔ 

Δ αλάιπζε ησλ νδεγψλ παξαηήξεζεο θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ παηδηψλ 

έδεημαλ φηη ηα παηδηά νδεγήζεθαλ ζε θαηάθηεζε ζπλεξγαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ θαηαθηήζεθαλ απφ ην 

ζχλνιν ησλ παηδηψλ αθνξνχζαλ ηελ παξακνλή ζηελ νκάδα, ηε ρξήζε ρακειφ-

θσλεο νκηιίαο, ηελ αζφξπβε κεηαθίλεζε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ηελ ελαζρφιεζε κε ην έξγν ηεο νκάδαο, ηελ ελζάξξπλζε ησλ άι-

ισλ κειψλ γηα ζπκκεηνρή, ην κνίξαζκα ησλ πιηθψλ θαη ησλ πεγψλ, ηε ρξήζε 

νπηηθήο επαθήο, ηελ επίθιεζε γηα βνήζεηα, ηελ πξνζθνξά εμεγήζεσλ, ηελ πα-

ξνρή ππνζηήξημεο ζηα άιια κέιε κε ιεθηηθφ θαη κε ιεθηηθφ ηξφπν, ηελ επαλα-

δηαηχπσζε ηνπ ζηφρνπ ηνπ θνηλνχ έξγνπ, ηελ αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Ο κέζνο φξνο θαηάθηεζεο ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ 

έθηαζε ζην 85% θαηά κέζν φξν. Τπήξραλ δεμηφηεηεο πνπ ε θαηάθηεζή ηνπο 

έθηαζε ην 100% θαη άιιεο πνπ ην πνζνζηφ έθηαζε ζην 76,9%. Σν ρακειφ πν-

ζνζηφ αθνξνχζε δεμηφηεηεο φπσο ε πξνζθνξά εμεγήζεσλ, ε ελζάξξπλζε,  ε 

ζηήξημε ηνπ άιινπ θαη ε πιήξεο θαηάθηεζε  αθνξνχζε δεμηφηεηεο φπσο ην κνί-

ξαζκα ησλ πιηθψλ θαη ησλ πεγψλ.  
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Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεθε ην θιίκα ηεο ηάμεο. Δ 

δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε 

ζθαηξηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. ηαλ είλαη ζεηηθφ θαη επράξηζην κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ, εζηθψλ θαη γλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ  θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρία ζην ζρνιείν θαη ζηε δσή (Cohen 

2006, Zins et al. 2004, McLeod et al. 2003). Σν ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα εθδειψ-

λεηαη φηαλ ηα παηδηά ληψζνπλ απνδνρή θαη αζθάιεηα, έρνπλ πνιιά πλεπκαηηθά 

εξεζίζκαηα, φηαλ ππάξρνπλ θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ φινπο, ξνπηίλεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ζρέζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, δνκέο πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπλεξγαζία 

θαη ηε ιήςε θνηλψλ απνθάζεσλ θαη γεληθφηεξα φηαλ ην θάζε παηδί ληψζεη ππεχ-

ζπλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηελ νκάδα ηνπ. Μέζα απφ ην πξφγξακκα παξέκβα-

ζεο πνπ εθαξκφζακε εληζρχζεθαλ νη παξαπάλσ ζπληζηψζεο ηνπ  ζεηηθνχ θιί-

καηνο θαζψο ηα παηδηά πξνζπαζνχζαλ λα απηνκαηνπνηήζνπλ θάζε θνξά ηε δε-

μηφηεηα πνπ δνπιεχαλε, ηφζν ηα ίδηα αηνκηθά φζν θαη λα βνεζήζνπλε ηα άιια 

κέιε ηεο νκάδαο ηνπο, πνπ κπνξεί λα παξνπζίαδαλ δπζθνιίεο θαη ληψζαλε π-

πεχζπλα φρη κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο αιιά θαη γηα ηελ νκάδα ηνπο («δελ κπνξείο 

λα θχγεηο γηαηί δελ ηα γξάςακε φια», «κίιεζεο δπλαηά θαη φινη ζα πνπλ φηη ε ν-

κάδα καο δελ κπνξεί λα είλαη ήζπρε», «βάςε ηνλ νπξαλφ θαη ηα ζχλλεθα», «πεο 

θαη εζχ, ηη είπε ε θπξία λα θάλνπκε;»). Μεηψζεθαλ πνιχ νη ζπγθξνχζεηο, θαζψο 

ήηαλ μεθάζαξνη νη ζηφρνη θαη κέζα απφ ηελ ζεηηθή αιιειεμάξηεζε πνπ ππήξρε 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ θαη ηελ χπαξμε θνηλψλ ζηφρσλ δελ παξαηεξήζεθαλ 

αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα, θαζψο ε πξνζσπηθή επηηπρία εμαξηάηαη απφ ηελ 

επηηπρία ηεο νκάδαο  («δελ ην έθαλε θαιφ, ράιηα είλαη», «ε θπξία δελ είπε λα ρηί-

ζνπκε πφιε», «φρη απηφ είπε, ε θάζε νκάδα λα ρηίζεη κηα πφιε, εζχ δελ θαηάια-

βεο»). Σνλ πξψην κήλα θαηαγξάθεθαλ θαη ζηα δχν λεπηαγσγεία πνπ δηεμαγφηαλ 

ε έξεπλα ζπλνιηθά 29 ζπγθξνχζεηο, ην δεχηεξν κήλα 17 θαη ηνλ ηειεπηαίν κήλα 

6. Σν ζεηηθφ ζηνηρείν, εθηφο απφ ηελ αξηζκεηηθή κείσζε, ήηαλ θαη ν γξήγνξνο 

θαη απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο επίιπζεο ηνπο. Ώπηφ πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ ε 

δπζθνιία θάπνησλ παηδηψλ λα θαηαθηήζνπλ θαη λα απηνκαηνπνηήζνπλ ηηο δε-

μηφηεηεο. Οη δπζθνιίεο απηέο αληηκεησπίζηεθαλ ζπλεξγαηηθά θαη κε επηείθεηα 

απφ φινπο, παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνχο.   

Δ επηθνηλσλία είλαη ζχκθπηε κε ηελ έλλνηα ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη είλαη 

νπζηαζηηθή γηα ην άηνκν. ΐνεζάεη ην άηνκν λα δηακνξθψζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

θαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο άιινπο. Δ ζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε ζηεξίρηεθε ζηηο 

ζέζεηο ηεο ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο (Johnson, D., & Johnson, R. & Stanne, 

M., 2000).  Δ εθαξκνγή ζηε ζρνιηθή ηάμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ επλννχλ ηελ 

επηθνηλσλία, βνεζψληαο ηα άηνκα λα απνζαθελίδνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο ζέζεηο 

ηνπο, λα γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο, λα βνεζηνχληαη θαη λα αιιεινυπνζηεξίδν-

ληαη, δεκηνπξγεί ην θιίκα γηα ζπλεξγαζία, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη αδεξθνί John-

son, πνπ εθάξκνζαλ  παξφκνηα πξνγξάκκαηα. Παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ ζεηη-

θψλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ παηδηψλ θαζψο θάζε νκάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξ-

γαζίαο αλέπηπμε πνηθίιεο κνξθέο ζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο. Σα παηδηά ππελζπκί-

δαλε ν έλαο  ζηνλ άιιν ηε δεμηφηεηα πνπ καζαίλαλε, ην ζηφρν ηνπ θνηλνχ έξγνπ, 
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ζπδεηνχζαλ ηξφπνπο γηα λα βνεζήζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. Βπίζεο εθθξάδαλε ηηο 

απφςεηο ηνπο, γηλφηαλ αληαιιαγή ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ, ζπδεηνχζαλ γηα ηνπο 

ηξφπνπο θαη ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ.   

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ήηαλ ε 

«αλάπηπμε» ηεο  κεηαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ. Δ ζπλεξγαηηθή κέζν-

δνο, ζηελ ηξίηε θάζε, πνπ είλαη ε παξνπζίαζε – αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ ν-

κάδσλ, θαιιηεξγεί ηε κεηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ θαζψο ηα παηδηά 

πξέπεη λα ζπκεζνχλ θαη λα πεξηγξάςνπλ δξάζεηο θαη ελέξγεηεο, λα παξνπζηά-

ζνπλ ην έξγν ηεο νκάδαο θαη λα αμηνινγήζνπλ ηε δξάζε ηνπο. ηε παξνχζα έ-

ξεπλα ηα παηδηά θαηά ηε ζπλέληεπμε έπξεπε λα αλαθέξνπλ ιεθηηθά ηε δεμηφηεηα 

πνπ δνπιεχαλε. Βπίζεο λα ζπκεζνχλ  θαη λα πεξηγξάςνπλ ηηο δηθέο ηνπο ελέξ-

γεηεο γηα ηελ θαηάθηεζή ηεο θαη λα πεξηγξάςνπλ θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ άιισλ 

κειψλ ηεο νκάδαο. Βπηπιένλ, λα ζπκεζνχλ θαη λα αλαθέξνπλ ηπρφλ δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεηψπηζαλ φπσο θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ πηνζέηεζαλ γηα λα ηηο μεπεξά-

ζνπλ. Δ δηαδηθαζία απηή ελίζρπζε ζεκαληηθά θαη ηε κεηαγλσζηηθή ηνπο ηθαλφ-

ηεηα. Οη Blumenfeld et al. (1982) αλαθέξνπλ φηη ε αθξηβήο εξκελεία ησλ ιφγσλ 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία κηαο δξάζεο είλαη κηα πνιχπιν-

θε δηαδηθαζία, ηεο νπνίαο ην πξψην ζηάδην είλαη λα κπνξεί ην άηνκν λα θαηα-

ιαβαίλεη αλ πέηπρε ή απέηπρε ζ‘ απηφ πνπ έθαλε. Δ κεηαγλψζε είλαη ε επίγλσ-

ζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ζθέςεο καο θαη ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ε-

πεμεξγαδφκαζηε ηε γλψζε, ε επίγλσζε ηνπ ηη μέξνπκε θαη ηη δελ μέξνπκε. Βίλαη 

επίζεο, ε εηθφλα πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ σο ιχηε πξνβιεκάησλ κε 

ηηο αδπλακίεο θαη ηα ηζρπξά ζεκεία ηνπ. Έλα κεγάιν πνζνζηφ, πνπ έθηαζε ζην 

81%, κπφξεζε λα πεξηγξάςεη ηε δεμηφηεηα ζηνλ νδεγφ ζπλέληεπμεο θαη ηηο ε-

λέξγεηεο πνπ έθαλε γηα λα ηελ θαηαθηήζεη («έπξεπε λα ιέκε κπξάβν, θαη ζηνλ Κ. 

πνπ δπζθνιεπφηαλε, κπνξείο λα ην θάλεηο, πξνζπάζεζε»,  «εγψ θαηαιάβαηλα πφηε 

ζχκσλε ε . γηαηί ήζειε λα ηα θάλεη φια απηή»).  

Δ ελίζρπζε ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο απνηειεί βαζηθφ 

ζηφρν ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ αληαπφθξηζε ηνπ παη-

δηνχ ζηα δηάθνξα γλσζηηθά εξεζίζκαηα. Δ πξνζρνιηθή ειηθία είλαη θξίζηκε γηα 

ηε δφκεζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηε δηακφξθσζε ζρέζεσλ κε ην επξχηεξν πεξη-

βάιινλ. ηελ πξνζρνιηθή αγσγή εληζρχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά  θαη νη δεμηφ-

ηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ παηδηνχ  ηφζν 

ζην ζρνιείν φζν θαη ζηε δσή ηνπ γεληθφηεξα θαη κειινληηθά. Οη δεμηφηεηεο απ-

ηέο απνηεινχλ ζθνπφ θαη κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο νιφπιεπξεο αλάπηπμεο ηνπο 

παηδηνχ (Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην, 2011). Σα παηδηά είραλ ηηο επθαηξίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε θαζψο θαηα-

θηνχζαλ ηηο δεμηφηεηεο θαη κπνξνχζαλ λα πεξηγξάςνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο, αλα-

ιακβάλαλε ξφινπο ππεπζχλσλ, επηβξαβεχνληαλ γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. Ώπέ-

θηεζαλ ζηνηρεία απηνξξχζκηζεο κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε θαη έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ηελ νξηνζέηεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο,  πξνζπαζνχζαλ 

λα ξπζκίδνπλ αλάινγα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο γηα λα επηηχρνπλ, λα απνδέρνληαη 
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ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη λα ζπλεξγάδνληαη απν-

ηειεζκαηηθά. Βπίζεο εθθξάδαλε ηηο απφςεηο ηνπο θαη πξνηείλαλε ηξφπνπο δηα-

ρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

πξνζσπηθή ελδπλάκσζε. Παξαηεξήζεθαλ ζηνηρεία απηνλνκίαο θαζψο ην θάζε 

παηδί ήηαλ ππεχζπλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη γηα ηελ νκάδα θαη θαλέλα δελ 

κπνξνχζε λα «θξπθηεί» πίζσ απφ ηελ νκάδα.  

Οη λεπηαγσγνί κε ηνλ εκςπρσηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ ηνπο  ξφιν έδσζαλ 

ζηα παηδηά ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο επθαηξίεο λα εμαζθήζνπλ ηηο θνηλσληθέο δε-

μηφηεηεο, λα ηηο θαηαθηήζνπλ θαη λα ηηο εθαξκφδνπλ φρη κφλν ζην πξφγξακκα 

παξέκβαζεο αιιά λα ηηο κεηαθέξνπλ ζε φιν ην ζρνιηθφ πξφγξακκα. 
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Ζ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζην λα εξκελεχζεη θαη λα ζπδεηήζεη ηηο πνη-

θίιεο επηθξαηνχζεο δνκέο πεπνηζήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία θαη ηα 

επηηεχγκαηά ηεο, αλαθνξηθά πάληνηε κε ηελ παηδηθή ειηθία. ηηο παιαηφηεξεο θνη-

λσλίεο, ηνλ ξφιν ηνπ «ζεκαληηθνχ άιινπ», ηνπ αηφκνπ δειαδή πνπ ζα γηλφηαλ 

πξφηππν ηνπ παηδηνχ, ζα ην ζπκβνχιεπε, ζα ην παξφηξπλε ή απέηξεπε απφ ην λα 

θάλεη πξάγκαηα, ζα δηακφξθσλε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ελ γέλεη πξνζσπηθφηεηά 

ηνπ, ηνλ αλαιάκβαλε εμ‟ νινθιήξνπ ε νηθνγέλεηα (άιινηε ν παηέξαο θαη άιινηε ε 

κεηέξα). ηε ζεκεξηλή επνρή, ν ξφινο απηφο θαίλεηαη λα έρεη θαηαιεθζεί απφ 

«άιινπο», νη νπνίνη ρεηξίδνληαη ηελ ηερλνινγία θαη ηα κέζα πνπ απηή παξέρεη κε 

απνηέιεζκα λα επέιζεη έξηδα κεηαμχ ησλ ππνζηεξηθηψλ θαη ησλ πνιέκησλ ηεο Σε-

ρλνινγίαο.   

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Δ γεληά πνπ κεγαιψλεη ίζσο δελ ην γλσξίδεη, αιιά είλαη ε πξψηε πνπ γα-

ινπρείηαη ζε κία παγθφζκηα ςεθηαθή θνηλσλία, έζησ θαη ηδεαηά. Βπηθαινχκελνη 

ηελ άπνςε ησλ θνηλσληνιφγσλ, ζα ιέγακε φηη δηαλχνπκε ηελ i-επνρή. Σα ηερλν-

ινγηθά επηηεχγκαηα, κε απνθνξχθσκα ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, δηα-

δξακαηίδνπλ κέξα κε ηε κέξα φιν θαη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηε δσή καο θαη έ-

ρνπλ θηάζεη ζε ζεκείν λα αιιάμνπλ ξηδηθά ηνλ ηξφπν πνπ δνχκε θαη δνπιεχνπ-

κε (Mendrinos, 1997). Δ ινγηθή ζπλέπεηα είλαη λα αιιάμνπλ θαη ηε θχζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο 

(Detheridge, 1996). Σν παγθφζκην ζεζαπξνθπιάθην γλψζεο πνπ ιέγεηαη «δηα-

δίθηπν» επηηξέπεη πιένλ ζηνλ νπνηνλδήπνηε, λα δεη, λα δηαβάζεη, λα ζρνιηάζεη, 

λα θξίλεη θαη λα απνξξίςεη ή λα ελζηεξληζηεί νηηδήπνηε.  

Γηα λα θηάζεη φκσο ζε ζεκείν λα κπνξεί λα θξίλεη, πξέπεη πξψηα λα δνκή-

ζεη ην ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Ώπηφ ζπκβαίλεη ζε πνιχ κηθξή 

ειηθία, φηαλ νη «πξνζιακβάλνπζεο» αξρίδνπλ λα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο. Δ 

νηθνγέλεηα θαη ην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ αλαιακβάλνπλ ην βαξχ «θα-

ζήθνλ» ηεο αλαηξνθήο, ηεο παίδεπζεο (ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο) θαη ηεο 

κφξθσζεο. Σν παηδί απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, έξρεηαη ζε επαθή κε 

ηνπο «ζεκαληηθνχο άιινπο», νη νπνίνη ζα ζπγγξάςνπλ ζην παξφλ, ηηο αλακλή-

ζεηο πνπ ζην κέιινλ ζα παίμνπλ θπξίαξρν ξφιν ζηνλ ηξφπν πνπ ηα παηδηά ηνπο 

ζα δξνπλ θαη ζα αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο.   

      Με ηελ ξαγδαία άλζεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη θπξίσο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ, ηα πάληα έρνπλ κεηαθεξζεί ζην «ζχλλε-

θν» ηνπ δηαδηθηχνπ θαη έρνπλ πξνζθνιιεζεί πάλσ ηνπ, απνηειψληαο πιένλ α-
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λαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο. Οη νζφλεο, νη ππνινγηζηέο, ηα 

θηλεηά ηειέθσλα, νη ηειενξάζεηο θαη άιια ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα βξίζθνληαη 

πιένλ ζε θάζε ζπίηη θαη ηα άηνκα θάζε ειηθίαο έρνπλ πιένλ πξφζβαζε ζε απηά. 

Χζηφζν, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηα παηδηά, νη εηδηθνί είλαη θάπσο απζηεξνί κε 

ην ζέκα ηεο ηερλνινγίαο. Σα παηδηά, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ, πξέπεη 

λα δηαλχζνπλ ηελ αλαπηπμηαθή ηνπο πνξεία θαηαθηψληαο ηηο ζπλήζεηεο ηεο πν-

ιηηηζκέλεο ζπκπεξηθνξάο, λα βξνπλ ην δηθφ ηνπο δξφκν κέζα ζ' απηφ ηνλ θπ-

θεψλα ησλ εμειίμεσλ θαη λα ζπκπεξηθέξλνληαη πνιηηηζκέλα. πλεπψο, ε εηζα-

γσγή ζηνλ ππνινγηζηή ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηξφπν παξφκνην κε ηελ εηζαγσγή 

ηνπ παηδηνχ ζηα δηάθνξα αζιήκαηα (παξάγνληεο θνηλσληθνπνίεζεο) θαη άιιεο 

θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη καζεηέο, ζηαδηαθά, ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηελ 

έξεπλα θαη ηελ θξίζε ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο 

κέζσ CD-ROM, βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ Internet (Detheridge, 1996). Χο 

γλσζηφλ, «ηα παηδηά καζαίλνπλ φ, ηη αγαπνχλ». Έηζη, είλαη πνιχ πην εχθνιν θαη 

δηαζθεδαζηηθφ γη‘ απηά λα αζρνιεζνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πνπ κε 

έλα απιφ βηβιίν θαληάδνπλ νπηνπηθφ, θπξίσο ιφγσ ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιη-

θνχ θαη ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ.   

Βπεηδή φκσο ην λφκηζκα έρεη δχν πιεπξέο, έηζη θαη ν ππνινγηζηήο θαη ε 

ηερλνινγία ελ γέλεη, έρνπλ θαη θάπνηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ είλαη ν θίλδπλνο πνπ ειινρεχεη γηα εμάξηεζε, θίλδπλνο πνπ έρεη εμειη-

ρζεί ζε ζχλδξνκν, θαζψο θαη ν αθφκα ζεκαληηθφηεξνο, ε επηινγή ηνπ «ζεκα-

ληηθνχ άιινπ» κέζσ δηαδηθηχνπ. 

ΚΒΦ. 1   ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΠΏΕΑΕ 

Δ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΣΔΝ ΠΡΟΥΟΛΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ 

Δ Σερλνινγία, εδψ θαη θάπνηα ρξφληα, έρεη εηζρσξήζεη βαζηά ζε θάζε ζπί-

ηη, κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα έξρνληαη απφ πνιχ κηθξά ζε επαθή κε απηήλ. Σν 

θιέγνλ εξψηεκα ηνπ Papert (1996) «ζε πνηα ειηθία ζα πξέπεη ηα παηδηά λα ρξε-

ζηκνπνηνχλ ππνινγηζηέο» έρεη πιένλ αληηθαηαζηαζεί κε ην εξψηεκα «πνηεο είλαη 

νη θαηάιιειεο θαη επνηθνδνκεηηθέο ρξήζεηο ηεο ηερλνινγίαο ζηα παηδηά» (van 

Scoter et al, 2001), είηε σο κέζν δηδαζθαιίαο, είηε σο γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ζηελ αλάπηπμε επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη ηθαλνηήησλ (Παγγέ, 

2008).  

ην εμσηεξηθφ, ε δηαδηθαζία απηή (επαθή ηνπ παηδηνχ κε ηηο Νέεο Σερλν-

ινγίεο) ιάκβαλε ρψξα απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80‘. Ώπφ ην λεπηαγσγείν 

έσο ην ιχθεην, ηα ζρνιεία ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Βπξψπεο, είραλ σο α-

παηηνχκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή ππνινγηζηέο θαη πξνβνιείο δηαθαλεηψλ, έηζη 

ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ηελ Βιιάδα, ηα ζρνιεία 

(θπξίσο ηα ιχθεηα) άξρηζαλ λα επαλδξψλνληαη κε ηερλνινγηθά κέζα θαηά ηα ηέ-

ιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90‘ θαη πιένλ φια ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα είλαη εμνπιη-
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ζκέλα κε ππνινγηζηέο , projectors θαη ην ζεκαληηθφηεξν, έρνπλ πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν. ε φ,ηη αθνξά ηελ έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, θαη πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλα ζην ρψξν ηεο Πξνζρνιηθήο Ώγσ-

γήο, απηφ πνπ πξνέρεη σο ζηφρνο είλαη θπξίσο ε εμνηθείσζε κε ηνλ Διεθηξνληθφ 

Τπνινγηζηή κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο θαη εθαξκνγέο γηα φια ηα γλσζηηθά α-

ληηθείκελα θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε ε θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη γλψζεσλ λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο. 

Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ λέν Οδεγφ Νεπηαγσγείνπ (Ααθέξκνπ θ.α., 2006) 

δίλεηαη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ν ππνινγηζηήο είλαη «ην εξγαιείν πνπ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δηεπξχλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ πξνζ-

δίδνληαο λέα δηάζηαζε ζηηο αλαπηπζζφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εληζρχνληαο 

ηε δπλακηθή ηνπ δηεξεπλεηηθνχ- δεκηνπξγηθνχ ηνπο παηρληδηνχ» (ζει. 350).  

πσο πξναλαθέξζεθε, ηα παηδηά εθηφο απφ ην ζρνιείν, έρνπλ πξφζβαζε 

ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαη απφ ην ζπίηη (Plowman et al, 2008; Somekh, 2007; 

Nikiforidou & Pange, 2011). πλεπψο, καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην θάζε 

κέζν απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη θηήκα ηνπο θαη λα 

αιιειεπηδξνχλ ζ‘ απηά. Ώξρίδνληαο απφ ηα παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή θαη ην 

δηαδίθηπν, ζηαδηαθά εμειίζζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, ηελ αληίιεςή ηνπο, 

ηηο πξνζιακβάλνπζεο ελ γέλεη, βάζεη ησλ φζσλ ππάξρνπλ κέζα ζηνλ «θαηλνχξη-

ν» απηφ θφζκν, ν νπνίνο θπζηθά είλαη εκπινπηηζκέλνο κε εηθφλεο, βίληεν, ή-

ρνπο, ζθελέο θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη αξθεηά δειεαζηηθφο.    

Δ ΟΡΘΟΛΟΓΕΚΔ ΥΡΔΔ ΣΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΏΠΟ ΣΏ ΠΏΕΑΕΏ 

Έπεηηα απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηεο ηερλν-

ινγίαο απφ ηα παηδηά, νη εηδηθνί έρνπλ θαηαιήμεη ζε θάπνηνπο βαζηθνχο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ππάξμεη ε ρξπζή ηνκή αλάκεζά ηνπο.  Έηζη, πξνηεί-

λνπλ: 

 Ώπαγφξεπζε ηεο ηειεφξαζεο ζην παηδηθφ δσκάηην 

 Μεηαηξνπή ηεο ελαζρφιεζεο κε ηνλ ππνινγηζηή, ην δηαδίθηπν θαη ηα κέ-

ζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζε θνηλή δξαζηεξηφηεηα 

 Ώπφ θνηλνχ εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο (παηδηνχ θαη γνλέα) 

 

       χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Kaiser Family Foundation (ηνπ κεγαιχηεξνπ θν-

ξέα αλάιπζεο πνιηηηθψλ πγείαο, δεκνζηνγξαθίαο θαη επηθνηλσλίαο πγείαο) ην 

71% ησλ παηδηψλ 8 - 18 εηψλ ζηελ Ώκεξηθή δηαζέηεη ηειεφξαζε ζην δσκάηηφ 

ηνπ. Ώληίζηνηρν είλαη θαη ην πνζνζηφ ζηελ Βπξψπε, ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ 

έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ Γεξαηά Ήπεηξν.  πσο ππνζηεξίδνπλ, απηφ είλαη θάηη πνπ 

δελ επηδξά ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Δ ηειεφξαζε επεξεάδεη ηνλ χ-

πλν, ηηο καζεηηθέο απνδφζεηο, αιιά θαη ηελ πγεία ησλ παηδηψλ. Γηα ην ιφγν απ-

ηφ, ζα πξέπεη ε ηειεφξαζε λα βξίζθεηαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ ζπηηηνχ. 

Μφλν έηζη νη γνλείο κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηνλ ρξφλν πνπ πεξλνχλ ηα παηδηά 
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κπξνζηά ηεο, αιιά θαη ην πεξηερφκελν πνπ παξαθνινπζνχλ. 

       Βπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηε δεχηεξε παξφηξπλζε ησλ εηδηθψλ, ην λα παξαθν-

ινπζεί ν γνληφο κία ηειενπηηθή εθπνκπή καδί κε ην παηδί, ην λα παίδεη καδί ηνπ 

έλα ειεθηξνληθφ παηρλίδη ή λα επηζθέπηεηαη κηα ηζηνζειίδα πξνζδίδεη ζηε δξα-

ζηεξηφηεηα κία επηπιένλ αμία θαη απνηξέπεη ηνλ θίλδπλν ππεξέθζεζεο θαη εζη-

ζκνχ. Κη απηφ, δηφηη φηαλ γίλεηαη απφ θνηλνχ, δηεπθνιχλεηαη ε ζπδήηεζε θαη ε 

αληαιιαγή απφςεσλ θη έηζη απφ κία παζεηηθή ζέαζε κεηαηξέπεηαη ζε ελεξγεηη-

θή. Παξάιιεια αλαπηχζζνληαη νη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο θαη νη ηθαλφηεηεο 

αληίιεςεο ηνπ παηδηνχ, ελψ παξάιιεια εθιακβάλεη ηελ ηερλνινγία σο κέζν θαη 

φρη σο απηνζθνπφ. 

Οη έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζηελ πξνηξνπή, νη γνλείο λα γλσξίζνπλ ηνπο αγα-

πεκέλνπο ηζηφηνπνπο ησλ παηδηψλ ηνπο, θαζψο θαη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα 

πνπ πξνηηκνχλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζα κπνξέζνπλ λα έρνπλ κηα νινθιεξσκέλε 

άπνςε ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο. Παξάιιεια, 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν απνθηνχλ θαη ηελ απαξαίηεηε ―δηθαηνδνζία" ζηα κάηηα ησλ 

παηδηψλ λα ηνπο «πξνηείλνπλ» ηα αλαγθαία φξηα ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη 

λα εληνπίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ εινρεχνπλ, φληαο δίπια ζην παηδί θαη πξν-

ιακβάλνληαο ηα πάληα.  

ΤΠΟΛΟΓΕΣΔ ΚΏΕ ΠΏΕΑΕ 

Ώπφ ηα ρηιηάδεο ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα θαη ηηο Νέεο Σερλνινγίεο ηνπ 

ζήκεξα, ζα ζηαζνχκε θπξίσο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη απηφ δηφηη απν-

ηειεί ην πιένλ ρξήζηκν εξγαιείν γηα θάζε άηνκν, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο. πσο 

αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή, ε ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ είλαη απηή πνπ 

ζέιγεη ηα παηδηά κε ηνλ ακθίδξνκν ραξαθηήξα ηεο θαη ηε δηαζεκαηηθφηεηά ηεο 

ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. Σν φηη ε επηινγή ηεο πινήγεζεο κέ-

ζα ζην πξφγξακκα είλαη ζην ρέξη ηνπ καζεηή απνηειεί έλα κεγάιν θίλεηξν θαη 

εληζρχεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ. 

Βπίζεο, ε εμαηνκίθεπζε ηεο εθπαίδεπζεο, κε ηνλ απεξηφξηζην πεηξακαηη-

ζκφ, ζε έλα κεράλεκα πνπ δελ θνπξάδεηαη, θαη ε ζεακαηηθή γξαθηθή πξνζν-

κνίσζε θαη απεηθφληζε, ελζνπζηάδνπλ ηα παηδηά θαη ηα παξνηξχλνπλ ζηε βαζχ-

ηεξε ελαζρφιεζε κε απηφλ. Ώπηέο νη δπλαηφηεηεο κεγεζχλνληαη πιένλ κέζσ 

ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ, πνπ αλνίγνπλ δξφκνπο επηθνηλσλίαο κε άι-

ινπο αλζξψπνπο θαη πνιηηηζκνχο. 

ιν θαη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη νηθηαθνί θαη ζρνιηθνί 

ππνινγηζηέο βνεζνχλ ζην λα κάζνπλ ηα παηδηά πψο λα ιεηηνπξγνχλ ζε έλαλ θφ-

ζκν ζπλερψλ αιιαγψλ: ηνπο καζαίλνπλ λα επηθνηλσλνχλ γξήγνξα, λα δνπιεχ-

νπλ ηαπηφρξνλα ζε πνιιαπιά επίπεδα θαη λα αλαιχνπλ γξήγνξα ηηο πιεξνθνξί-

εο. 

ε απηφ ην ζεκείν, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε, φκσο, φηη ε επαθή ησλ 

παηδηψλ κε κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ γηα έλα ζέκα δελ απνηειεί ζπλψλπκν ηεο 

γλψζεο. Δ χπαξμε θαη κφλν ηνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ θαη ε ηθαλφηεηα δηαρείξη-
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ζήο ηνπ, ζε θακία πεξίπησζε δελ εγγπψληαη θαη ηελ απφθηεζε γλψζεο απηψλ 

ησλ πιεξνθνξηψλ απφ πιεπξάο ηνπ ρξήζηε. Ο ππνινγηζηήο απφ κφλνο ηνπ δελ 

ζα θάλεη ηα παηδηά πην έμππλα, παξαγσγηθά θαη απνηειεζκαηηθά.  

Μφλν κε ηελ επηινγή ηνπ ζσζηνχ ινγηζκηθνχ θαη ηελ θαηάιιειε ρξήζε, 

άξα εθπαίδεπζε, κπνξνχκε λα επηηχρνπκε ηα παξαπάλσ. 

ΜΟΝΣΒΛΏ ΒΝΣΏΞΔ ΣΧΝ ΝΒΧΝ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΧΝ ΣΔΝ ΒΚΠΏΕ-

ΑΒΤΔ 

       Οη ππνινγηζηέο ππνζηεξίδνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

κάζεζε κέζα απφ αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο (Παπαζαλαζίνπ 

θαη Κφκεο, 2003). Έηζη δηακνξθψλνληαη ηξία κνληέια γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα: 1) ην ηερλνθξαηηθφ ή απνκνλσκέλν ηερληθφ ή θάζεην 

κνληέιν 2) ην νινθιεξσκέλν ή νιηζηηθφ κνληέιν θαη 3) ην πξαγκαηνινγηθφ ή 

κεηαβαηηθφ κνληέιν. 

1) Σν ηερλνθξαηηθφ κνληέιν 

χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν ζθνπφο ηεο εηζαγσγήο ησλ λέσλ ηερλνιν-

γηψλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ν ηερλνινγηθφο αιθαβεηηζκφο, ε εθκάζεζε δειαδή 

ηνπ ρεηξηζκνχ, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Δ/Τ. Βθαξκφδε-

ηαη ζηε Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε θαη δηδάζθεηαη σο μερσξηζηφ κάζεκα. Βί-

λαη κνλνδηάζηαην θαζψο ζηνρεχεη κφλν ζηνλ ηερλνινγηθφ αιθαβεηηζκφ. Δ έι-

ιεηςε παηδαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο θαζηζηά ην κνληέιν απηφ αθαηάιιειν γηα ηελ 

Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε. 

2) Σν νινθιεξσκέλν ή νιηζηηθφ κνληέιν 

Βδψ νη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ δηαζεκαηηθφ εξγαιείν κάζεζεο πνπ δη-

αρέεηαη ζε φια ηα καζήκαηα. Ο ππνινγηζηήο ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν αλα-

δήηεζεο θαη αλεχξεζεο πιεξνθνξηψλ θαη σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη δηεθπε-

ξαίσζεο θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ. ην πιαίζην απηφ δηδάζθεηαη θαη ε ρξήζε ηνπ. 

Οη ππνζηεξηθηέο απηνχ ηνπ κνληέινπ απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία ηερλνινγη-

θήο θνπιηνχξαο ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο/ηξηεο κέζσ ηεο ζπλερνχο επα-

θήο ηνπο κε ηνπο ππνινγηζηέο ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (ΐιά-

ρνπ, 2004, 22). 

3)Σν πξαγκαηνινγηθφ κνληέιν 

Σν κνληέιν απηφ ζπλδπάδεη ηα δχν πξνεγνχκελα θαη ηνλίδεη ηε ζεκαζία 

ηνπ ηερλνινγηθνχ αιθαβεηηζκνχ σο απαξαίηεηνπ εθνδίνπ ζηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο αιιά θαη ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ ρξήζε σο επνπηηθνχ πνιπκέζνπ, 

πεγήο πιεξνθνξηψλ, κέζνπ επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπηδξαζηηθνχ ηξφπνπ αλα-

θαιππηηθήο, δηεξεπλεηηθήο θαη επνηθνδνκεηηθήο κάζεζεο. Τπνζηεξίδεη ινηπφλ 

θαη ηε δηδαζθαιία ησλ ηερλνινγηψλ σο αλεμάξηεην κάζεκα αιιά ηαπηφρξνλα 

θαη ηε ζηαδηαθή δηδαθηηθή ηνπο αμηνπνίεζε ζηα ππφινηπα καζήκαηα ηνπ αλαιπ-

ηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 
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Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επηρεηξήκαηα είλαη φηη ε ηερλνινγία κπνξεί λα 

απειεπζεξψζεη ηνλ  καζεηή, λα ηνλ θάλεη πην αλεμάξηεην θαη απηφλνκν, δίλν-

ληάο ηνπ έιεγρν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη κεηψλνληαο ηελ αλάγθε γηα 

παξνπζία δαζθάινπ (Davis et al., 1997). Αειαδή ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κε-

ηαηξέπεηαη απφ παζεηηθή ζε ελεξγεηηθή (Κειεζίδεο, 1998). 

Βπηπιένλ, ε εξεπλεηηθή θαη επέιηθηε θχζε ηνπ ππνινγηζηή ηνλ θάλεη έλα 

δπλαηφ εξγαιείν, ην νπνίν κπνξεί λα ππεξεηήζεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη δηα-

θνξεηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο (Scrimshaw, 1997 θαη Meadows and Leask, 

2000). χκθσλα κε ηα δεδνκέλα πξφζθαησλ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ νη ππνινγη-

ζηέο παξνπζηάδνπλ πνιιέο εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο. Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη 

νη παξαθάησ : 

•  Κάλνπλ ηε κάζεζε πην ελδηαθέξνπζα θαη δηαζθεδαζηηθή 

• Παξνπζηάδνπλ ηα γεγνλφηα θαη ηηο πιεξνθνξίεο κε πνιιαπιφ ηξφπν (θείκε-

λν – ήρνο εηθφλα) 

• Σνλίδνπλ ηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (δη-

αθνξέο παζεηηθήο θαη ελεξγεηηθήο κάζεζεο) 

• Βμαηνκηθεχνπλ ηε δηδαζθαιία θαη παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε επαλαηξνθνδφ-

ηεζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

•  Παξέρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο είηε ζην δάζθαιν, είηε ζην καζεηή ή 

λα ην θξαηνχλ νη ίδηνη 

• πλδένπλ ηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ θαζεκεξηλή δσή (αδξαλήο 

γλψζε) 

• Αεκηνπξγνχλ πνηνηηθφηεξεο ζπλζήθεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (νκαδνθε-

ληξηθή δηδαζθαιία) 

• Τπνγξακκίδνπλ ην δηεπθνιπληηθφ, παξνηξπληηθφ, ζπληνληζηηθφ θαη δηακε-

ζνιαβεηηθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

εκαληηθή είλαη επίζεο ε ζπκβνιή ηνπ ππνινγηζηή: 

 ζηελ αχμεζε ηεο πξνζνρήο θαη ζηελ πξνζήισζε ηνπ καζεηή ζηελ εξγα-

ζία πνπ θάλεη (Underwood, 2000), 

 ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ζπκ-

καζεηψλ (Crompton and Mann, 1996), 

 ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα κάζεζε (Crompton and Mann, 1996), 

 ζηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα επηπιένλ εμάζθεζε (Underwood, 2000)  

 ζηελ αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο (Crompton and Mann, 1996). 

     



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
620 

ΠΟΛΒΜΕΟΕ ΣΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΣΔ ΜΏΘΔΔ 

Βίλαη βέβαηα γλσζηφ πσο νη ππνινγηζηέο δελ είλαη καγηθά εξγαιεία θαη φηη 

απφ κφλνη ηνπο δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη πεξηζ-

ζφηεξνη εκπεηξνγλψκνλεο ζεσξνχλ φηη νη ππνινγηζηέο δελ είλαη εμειηθηηθά θα-

ηάιιεινη γηα ηα παηδηά θάησ απφ ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ (Elkind, 1998  Haugland, 

1999  NAEYC, 1996). πγθεθξηκέλα, ηζρπξίδνληαη φηη δεκηνπξγεί λέεο κνξθέο 

θνηλσληθήο αληζφηεηαο. Πξνζζέηνπλ φηη εζηηάδνληαο ζηελ ηερλνινγία ηεο δηδα-

ζθαιίαο θαη κάζεζεο ε φιε δηαδηθαζία ππνβαζκίδεηαη ζε ηερληθή.  

Βπηπιένλ, νη Νέεο Σερλνινγίεο έρνπλ γξήγνξν ξπζκφ παιαίσζεο, νπφηε 

θαη ην θφζηνο γηα ηελ πξνκήζεηα λένπ εμνπιηζκνχ είλαη κεγάιν θαη ζπλερέο 

(Μαπξνγηψξγνο 2001). ε απηφ ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε ην θφβν φηη ε 

ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ δελ απνηειεί παξά ηέρλαζκα ηνπ θεθαιαίνπ ψζηε λα 

εηζβάιιεη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, κε θαηάιεμε ηε δεκηνπξγία λέσλ δηαθξί-

ζεσλ, ζε πιεξνθνξηαθά πινχζηνπο θαη πιεξνθνξηαθά θησρνχο (Θεξηαλφο 

2002). Δ ρξήζε δελ θαζνξίδεηαη απφ ην ρξήζηε, θαζψο απηφο επεξεάδεηαη απφ 

απηέο («αλ δψζεηο ζε έλα κηθξφ παηδί ζθπξί, ζα βιέπεη ηα πάληα θαη παληνχ 

θαξθηά»- κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηνπ κάζεηο ηη είλαη ην εξγαιείν πνπ 

θξαηά θαη πψο ρξεζηκνπνηείηαη). (Μαπξνγηψξγνο 2001, Ν06). Βπηπιένλ, ηζρπξί-

δεηαη ν Μαπξνγηψξγνο (2001, Ν06) φηη «νη ΝΣ πξνθαινχλ ζε αλαδεηήζεηο ζηφ-

ρσλ πνπ δελ ήηαλ εχθνιν λα ζπιιάβεη θαλείο κε ηα παιαηά κέζα» -εχθνια κπν-

ξνχκε λα δηαθξίλνπκε ην ζεηηθφ ηεο ρξήζεο ηνπο ζε απηήλ αθξηβψο ηε δήισζε: 

δηεχξπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξίδνληα πνπ νθείιεη λα δηεπξχλεηαη, θαζψο ε εθ-

παίδεπζε δελ απηφ-ηξνθνδνηείηαη νχηε απηφ-νινθιεξψλεηαη, αιιά ζηφρν έρεη 

ηε δηαιεθηηθή ζρέζε κε κία θνηλσλία πνπ κεηαβάιιεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο.  

Βθθξάδνληαη, επίζεο, θφβνη φηη ε πιεξνθνξηθή ζα ζπκβάιιεη ψζηε ζην 

κέιινλ ζηαδηαθά λα αληηθαηαζηαζνχλ νη δάζθαινη απφ πιαζκαηηθνχο (virtual 

teachers) (Θεξηαλφο 2002). Πξφθεηηαη γηα αλαβίσζε παιαηφηεξσλ θφβσλ φηη ε 

ρξήζε πνιπκέζσλ ζα νδεγήζεη ζε ζηαδηαθή «απνζρνιεηνπνίεζε» (Meighan 

1997). Οη απφςεηο απηέο, κάιηζηα, ζεσξεηηθνπνηήζεθαλ απφ Ώκεξηθαλνχο παη-

δαγσγνχο. 

ΚΒΦ.2   Ο «ΔΜΏΝΣΕΚΟ ΏΛΛΟ» 

ΟΕ «ΔΜΏΝΣΕΚΟΕ ΏΛΛΟΕ» ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ 

Κάζε παηδί, απφ ηε ζηηγκή πνπ έξρεηαη ζηνλ θφζκν, ζπλαλαζηξέθεηαη κε 

πνιιά άηνκα, δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ, δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο, ηξφπνπ ζθέ-

ςεο, πξνζσπηθφηεηαο, ραηαθηεξηζηηθψλ, αθφκε θαη εζληθνηήησλ. Φπζηθά, νη 

πξψηεο θαη ζεκαληηθφηεξεο επηξξνέο έξρνληαη απφ ηνπο άκεζα «νηθείνπο» αλ-

ζξψπνπο. Βίλαη νη ιεγφκελνη θαη αλαθεξφκελνη ζηε βηβιηνγξαθία σο «ζεκαληη-

θνί άιινη». Οη εξεπλεηέο αλαγλσξίδνπλ σο βαζηθέο θαηεγνξίεο «ζεκαληηθψλ 

άιισλ» ζηελ παηδηθή ειηθία ηνπο γνλείο, ηνπο δαζθάινπο, θαζψο θαη ηελ επξχ-

ηεξε νκάδα ησλ θίισλ θαη ζπλνκειίθσλ. ε γεληθέο γξακκέο ζέζε ζεκαληηθψλ 
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άιισλ γηα θάπνηνλ θαηέρνπλ εθείλα ηα άηνκα, ησλ νπνίσλ ε γλψκε ζεσξείηαη 

απφ ηνλ ίδην αμηφινγε θαη έγθπξε.  

Δ νηθνγέλεηα είλαη κία απφ ηηο πξσηαξρηθέο νκάδεο, θπξίσο δηφηη είλαη ζε-

κειηψδεο ν ξφινο ηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο θχζεο θαη ησλ ηδαληθψλ 

ηνπ αηφκνπ (Cooley 1972: 46). Βίλαη ν ρψξνο, ην βαζηθφ θχηηαξν, κέζα ζην ν-

πνίν ην παηδί δηακνξθψλεη θαη δνθηκάδεη ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ θαη δέ-

ρεηαη επηβξάβεπζε ή θαινδηάζεηε θξηηηθή γηα ηηο πξάμεηο ηνπ. Τπνζηεξίδεηαη 

φηη ζηα πξψηα 10-12 ρξφληα ε δσή ηνπ παηδηνχ είλαη νηθνγελεηνθεληξηθή, ην 

παηδί έρεη έληνλε ζεηηθή εμάξηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα, νη γνλείο είλαη ηα ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ηνπ πξφηππα θαη κνινλφηη ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο απηέο δελ αξ-

θνχλ γηα λα ακθηζβεηήζεη ηελ εμνπζία ησλ γνληψλ ηνπ (Ναπξίδεο, 1994: 217). 

Οη εθπαηδεπηηθνί θαηέρνπλ κία ζέζε πξνλνκηαθή, κία ζέζε εμνπζίαο θαη 

είλαη νη πξψηνη ελήιηθεο, εμσνηθνγελεηαθνί θνξείο εμνπζίαο, κε ηνπο νπνίνπο ην 

παηδί έξρεηαη ζε θαζεκεξηλή επαθή (Ναπξίδεο, 1994: 220). Παξφια απηά, ζε 

έξεπλεο θαίλεηαη φηη ν δάζθαινο ή ην ζρνιείν δελ απνηειεί ζεκαληηθή λφξκα 

επηξξνήο, αθνχ ζπλήζσο δελ αλαθέξεηαη νχηε σο παξάγνληαο ζεηηθήο, νχηε αξ-

λεηηθήο επηξξνήο.  

Οη θίινη θαη νη ζπκκαζεηέο πνπ είλαη θαη ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ηα ίδηα 

ελδηαθέξνληα θαη ζπγθηλνχληαη απφ ηα ίδηα πξάγκαηα, θαίλεηαη λα ζπγθαηαιέ-

γνληαη ζε εθείλα ηα άηνκα πνπ απνηεινχλ «ζεκαληηθνχο άιινπο» ζηελ παηδηθή 

ειηθία, θπξίσο δηφηη ελζαξξχλνπλ θαη δελ θαηαδηθάδνπλ. Γηα ηνπο «θνιιεηνχο» 

θίινπο εθθξάδνληαη πεπνηζήζεηο ζηήξημεο άλεπ φξσλ ησλ απνθάζεσλ ησλ παη-

δηψλ. χκθσλα κε ηνλ Γεψξγα (1986 Ώ΄: 86) δηάθνξεο ζρνιέο ηεο ςπρνινγίαο 

δέρνληαη σο αμίσκα ην φηη «φζν πεξηζζφηεξε επαθή ππάξρεη κεηαμχ ηνπ αηφκνπ 

θαη ησλ πξνζψπσλ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ ηφζν πεξηζζφηεξν επεξεάδνληαη θαη 

δηαθνξνπνηνχληαη νη ςπρνινγηθέο ηνπ ηδηφηεηεο».  

ΘΒΧΡΕΒ ΠΟΤ ΤΝΑΒΟΝΣΏΕ ΜΒ ΣΟΝ «ΔΜΏΝΣΕΚΟ ΏΛΛΟ» 

Καηά θαηξνχο έρνπλ δηαηππσζεί αξθεηέο ζεσξίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

«ζεκαληηθφ άιιν». Πνιιέο απφ απηέο έρνπλ επηθξηζεί, άιιεο ηηο έρνπλ απνδερζεί 

θαη άιιεο απιά είλαη αβάζηκεο θαη ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία «not even wrong». 

Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ είλαη φηη ζπληάρζεθαλ έρνληαο εθαιηήξην ηελ παη-

δηθή ειηθία θαη ην πιαίζην αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπο, ήηαλ ε ςπρνινγία. 

Ώξγφηεξα, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, μέθπγαλ απφ ηα φξηα ηνπ αηφκνπ (πνπ είλαη 

ην δέληξν) θαη έγηλαλ αληηθείκελν κειέηεο ηεο θνηλσλίαο (πνπ είλαη ην δάζνο). 

Ο Cooley (1902) ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «θαζξεπηηζκέλνο εαπηφο» θαη 

ππνζηήξημε πσο ε απηνεθηίκεζε είλαη κηα αληαλαθιαζηηθή ζχλζεζε βαζηζκέλε 

ζην πψο θάπνηνο λνκίδεη φηη ηνλ/ηελ βιέπνπλ νη άιινη. Γηα ηνλ Mead (1934) νη 

«ζεκαληηθνί άιινη» κέζα ζηελ θνηλσληθή εκπεηξία δίλνπλ ηε βάζε γηα ην πψο 

θάπνηνο αμηνινγεί ηνλ εαπηφ ηνπ. ληαο νη γνλείο νη «ζεκαληηθνί άιινη» γηα ηα 

παηδηά, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο απηνεθηίκεζεο 

ηνπ παηδηνχ. Πιεζψξα εξεπλψλ θαηέδεημαλ πσο νη γνλείο, είηε ζαλ «κνληέια- 
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πξφηππα» ή «θαζξέπηεο» ή αθφκε θαη ζαλ πεγέο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγε-

λνχο επεξεαζκνχ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ, είλαη ηθαλνί λα επεξεά-

ζνπλ ηηο ηδέεο, ηηο αληηιήςεηο, ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ παηδηνχ γχξσ απφ ην ηη άλ-

ζξσπνο είλαη ή ζα ήζειε λα είλαη. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο πξνζθφιιεζεο, ε αλαδήηεζε θαη δηαηήξεζε 

ηεο επαθήο κε ζεκαληηθνχο άιινπο είλαη κηα ελδνγελήο, πξσηαξρηθή θηλεηήξηνο 

αξρή ζηα αλζξψπηλα φληα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Σν βξέθνο γελληέηαη κε 

ηελ ηάζε λα αλαδεηήζεη κηα βαζηθή ζρέζε πξνζθφιιεζεο θαη ηαπηφρξνλα ηελ 

ρξεηάδεηαη γηα λα κπνξέζεη λα θαιχςεη βηνινγηθέο θαη ςπρηθέο αλάγθεο. Ίζσο ην 

λφεκα θαη ε αμία ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ γίλνληαη θαιχηεξα θαηαλνεηά αλ ζθε-

θηεί θαλείο φηη απνηεινχλ ηνπο «βαζηθνχο πξσηαγσληζηέο» ζην «ζεαηξηθφ έξ-

γν» ησλ ζρέζεσλ ηνπ παηδηνχ. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην θπζηθφ θαη θνη-

λσληθφ πεξηβάιινλ (ζπίηη, γεηηνληά, θνηλσλία, ρψξα, ήπεηξνο) είλαη ε «ζθελή» 

θαη νη θαζεκεξηλή εκπεηξία επαθήο αλάκεζα ζηα πξφζσπα θξνληίδαο θαη ην 

παηδί δηακνξθψλεη έλα πξσηαξρηθφ «ζελάξην ζρέζεσλ».  

Ώπηέο νη πξψηεο εκπεηξίεο ζρέζεο κε ηνπο γνλείο ή πξφζσπα θξνληίδαο ζα 

δεκηνπξγήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα εμειηρζνχλ 

κειινληηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλδηαιιαγέο θαζψο ην παηδί αλαπηχζζεη ζεκα-

ληηθέο ζρέζεηο εθηφο νηθνγέλεηαο.  Βπηπιένλ, νη πξψηεο εκπεηξίεο ζρεηίδεζζαη ζα 

γίλνπλ νη ξπζκηζηέο κειινληηθψλ ζρέζεσλ, φηαλ απηέο ζα θαινχληαη λα θαιχ-

ςνπλ αλάγθεο (θπξίσο ζπλαηζζεκαηηθέο).  

Δ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε έδεημε, φηη έλα είδνο θνηλσληθήο πίεζεο πνπ 

επεξεάδεη ηελ εθδήισζε ζπκπεξηθνξάο, είλαη νη άιινη άλζξσπνη, νη «ζεκαληη-

θνί άιινη». ΐξέζεθε, (Leonard – Barton, 1981: ζην Dresner, 1989/90), φηη ε πί-

εζε απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο θαη ν θφβνο γηα θνηλσληθέο θπξψζεηο ήηαλ ζεκα-

ληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ πξνζηαζίαο ηεο ελέξγεηαο. Β-

πίζεο, νη Schoefeld θαη Griffen (1981, ζην Newhouse, 1990) ππνζηεξίδνπλ φηη 

νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηζρπξή επηξξνή ζηελ ελί-

ζρπζε ηνπ εζσηεξηθνχ ζεκείνπ ειέγρνπ φηαλ δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα 

εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζε ζέκαηα πνπ ηα αθνξνχλ, λα παίξλνπλ απνθάζεηο 

θαη λα αμηνινγνχλ θξηηηθά ηηο απφςεηο ησλ άιισλ. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο αηηηνινγεκέλεο δξάζεο θαη ηεο ζρεδηαζκέλεο 

ζπκπεξηθνξάο, ην έλα απφ ηα δχν θαζνξηζηηθά ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεη-

ηνπξγία ησλ πξνζέζεσλ ησλ αλζξψπσλ είλαη θνηλσληθήο θχζεο θαη αθνξά ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηελ θνηλσληθή πίεζε γηα λα ηειέ-

ζεη ή φρη κία ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά (Ajzen,1988). Ώπηή ε θνηλσληθή πίεζε 

εθθξάδεηαη σο επηξξνή απφ ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθν-

ληαη ζηνλ άκεζν ή ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ πεξίγπξν, ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο, 

δειαδή, ζηηο νπνίεο αλήθεη έλαο άλζξσπνο θαη έρεη δεζκνχο, φπσο ε νηθνγέλεηα, 

νη θίιεο, ην ζρνιείν, ε γεηηνληά, νη ζπγγελείο, νη αζιεηηθέο ή νη πνιηηηζηηθέο ν-

κάδεο, νη ζπλεξγάηεο ή νη ζπλάδειθνη. 
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Δ ΤΜΐΟΛΔ ΣΟΤ ΑΕΏΑΕΚΣΤΟΤ ΣΔ ΑΕΏΦΟΡΟΠΟΕΔΔ ΣΟΤ  

«ΔΜΏΝΣΕΚΟΤ ΏΛΛΟΤ» 

ηηο ζεσξίεο πνπ είδακε παξαπάλσ, ηνλ «ζεκαληηθφ άιιν» ζηελ παηδηθή 

ειηθία απνηειεί άηνκν, ην νπνίν βξίζθεηαη «γεσγξαθηθά» θνληά ζην παηδί. Με 

ηελ γηγάλησζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε πνπ επέθεξε ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο, νη ζεσξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ αθφκε θαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, 

ηείλνπλ λα μεπεξαζηνχλ θαη λα ζεσξεζνχλ απαξραησκέλεο.  

πγθεθξηκέλα, φινη νη ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ παηδηνχ έρνπλ κε-

ηαθεξζεί ζηνλ ππνινγηζηή θαη ην δηαδίθηπν.  Σν παηδί θαηά θχξην ιφγν ςπρα-

γσγείηαη, θαζψο εθαηνκκχξηα εθαξκνγψλ θαη παηρληδηψλ απέρνπλ κφιηο έλα 

«θιηθ». Δ ςπραγσγία είλαη ίζσο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο, ε λαπαξρίδα 

κπνξνχκε λα πνχκε κε ηελ νπνία ην παηδί κπνξεί λα εζηζηεί κε ην δηαδίθηπν θαη 

λα ην αλάγεη ζε αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ. Χο γλσζηψλ, ε επραξίζηε-

ζε δεκηνπξγεί ηε λνζηαιγία γηα επαλάιεςε. Σν ειεθηξνληθφ παηρλίδη (παηρλίδη 

ζην δηαδίθηπν), κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο επηηξέπεη ζην παηδί λα πηνζεηήζεη 

έλαλ ήξσα- ραξαθηήξα, λα ιεηηνπξγήζεη σο πξσηαγσληζηήο θαη λα δεζκεπηεί 

απφ ην ξφιν ηνπ παηρληδηνχ. Ώπηνκάησο, γελλάηαη έλα λέν πξφηππν, ην νπνίν 

αξγφηεξα, κε ηελ ζπλερή επαθή, ζα απνηειέζεη «αληίδειν» κεηαμχ ηνπ παξα-

δνζηαθνχ «ήξσα» ηνπ παηδηνχ, πνπ είλαη ν παηέξαο.  

Χο γλσζηφλ, ζην παηδί πξέπεη λα κπαίλνπλ φξηα, αλαθνξηθά κε ηα ζέισ 

ηνπ. Ο Vygotsky δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη ην παηρλίδη είλαη ε θαληαζηηθή θα-

ηάζηαζε ηελ νπνία δεκηνπξγεί ην παηδί γηα λα ηθαλνπνηήζεη αλεθπιήξσηεο επη-

ζπκίεο ηνπ. ηε θαληαζηηθή θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγεί, κεηαβαίλεη ζε κηα βαζ-

κηαία απειεπζέξσζε απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ελππάξρνπλ ζε θάζε θαηάζηα-

ζε. Ώπειεπζεξψλεηαη απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο εμσ-

ηεξηθνχο θαηαλαγθαζκνχο ελεξγψληαο ζε έλαλ γλσζηηθφ ρψξν ζχκθσλα κε ηηο 

εζσηεξηθέο ηάζεηο θαη ηα θίλεηξά ηνπ (Vygotsky, 1997:157).  

Λφγσ απηψλ ησλ νξίσλ, ην παηδί έξρεηαη ζε άκεζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο 

γνλείο ηνπ θαη πξνζπαζεί λα βξεη δηέμνδν ζε «άιινπο» νη νπνίνη ζα ππνζηεξί-

μνπλ θαη ζα εληζρχζνπλ ηα «ζέισ» ηνπ.  

Οη θίινη θαη νη παξέεο, αλαιακβάλνπλ απηφ ην ξφιν θαη ζηελ νπζία ππν-

θαζηζηνχλ ηνλ ξφιν ησλ γνληψλ, δίλνληαο ζην παηδί «ζπκβνπιέο» πνπ ηηο πε-

ξηζζφηεξεο θνξέο βνιεχνπλ ην ίδην ην παηδί θαη εληζρχνπλ ηελ επηζπκία ηνπ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, γίλνληαη αξεζηνί ζην παηδί θαη απηνκάησο ε ζθπηάιε ηνπ 

«ζεκαληηθνχ άιινπ» κεηαιακπαδεχεηαη ζηνλ γλσζηφ, ζηνλ θίιν, ζηνλ θνιιεηφ. 

Με ηελ χπαξμε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηα παηδηά, θπξίσο απφ 10 ρξνλψλ θαη πάλσ, έ-

ρνληαο έλα ινγαξηαζκφ ζε κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κπνξνχλ λα δεκηνπξ-

γήζνπλ θνηλσληθέο επαθέο. Έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί κέρξη ζήκεξα γηα ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζην δηαδίθηπν επηβεβαηψλνπλ φηη ην Αηαδίθηπν είλαη έλα 

κέζν πνπ δηεπθνιχλεη ηελ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

(McCormick & McCormick 1992, Smolowe 1995, Baym 1995). ζν κηθξφηεξν 
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είλαη ην παηδί, ηφζν πην εχθνια πηζηεχεη φηη νη επαθέο ηνπ είλαη θαη θίινη ηνπ. 

πλεπψο, επεξεάδεηαη απφ ηε γλψκε ηνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ δξνπλ θαη πνιιέο 

θνξέο ηνπο βιέπεη σο πξφηππα.  

Σέινο, ην δηαδίθηπν απνηειεί γηα ην παηδί έλα «θαηαθχγην» ζπλαηζζεκά-

ησλ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ζε ζρεηηθή έξεπλά ηνπ ν Jerald Block, ςπ-

ρίαηξνο ζην παλεπηζηήκην Oregon Health & Science, "φηαλ μεθηλάο λα ρξεζηκν-

πνηείο ηνλ ππνινγηζηή 30 ψξεο ηελ εβδνκάδα, γίλεηαη απηνκάησο δνρείν απφζε-

ζεο ζπλαηζζήκαηνο" (Block, 2007). Βξρφκελν ζε επαθή (φρη ηφζν ζσκαηηθή, 

αιιά πλεπκαηηθή) κε άιια παηδηά- ζπλνκειίθνπο, πνιιέο θνξέο αλαπηχζζεη 

ζρέζεηο νη νπνίεο μεπεξλνχλ ηα φξηα ηνπ θηιηθνχ. Σν άηνκν ληψζεη δπλαηά ζπ-

λαηζζήκαηα γηα άιια άηνκα, «εμνκνινγείηαη» πνιιέο θνξέο θάπνηα απφ απηά, 

αληαιιάζεη κπζηηθά ηα νπνία δελ έρεη εθκπζηεξεπηεί νχηε ζηνπο νηθείνπο ηνπ 

θαη απηνκάησο, ν «ζεκαληηθφο άιινο» αιιάδεη ρέξηα. Σν άηνκν πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ αληίπεξα φρζε ηεο νζφλεο ηνπ ππνινγηζηή θαη πνπ έρεη θαηαθέξεη λα εη-

ζρσξήζεη βαζηά ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ παηδηνχ θαη λα ηνπ βγάιεη ζηελ επηθάλεηα 

φια απηά ηα ζπλαηζζήκαηα (δείγκα ηφλσζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο), ζα απνηειέ-

ζεη θαη ηνλ λέν «ζεκαληηθφ άιιν» γηα ην άηνκν. ια απηά εμππεξεηνχλ ηελ α-

λαγθαία γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ επηθνηλσλία, θάηη πνπ ππνζηεξί-

δεηαη θαη απφ ζρεηηθέο έξεπλεο ( Clements, 1994, Haugland & Wright, 1997 ). 

Οη  Muller θαη Perlmutter ( 1985) δηαπίζησζαλ φηη ηα παηδηά ζπκκεηείραλ ζε 

αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο άιινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 63 % ηνπ παηρληδηνχ π-

πνινγηζηή έλαληη 7 % ηνπ παηρληδηνχ γξίθσλ, θάηη κε ην νπνίν ηνλίδεηαη ε αμία 

ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο αιιειεπίδξαζεο κέζσ ησλ ππνινγηζηψλ.  

Βθηφο φκσο απφ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε νη ππνινγηζηέο 

ζπκβάιινπλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο, ζηε ιήςε απνθάζεσλ (Σζαληήο, 

Bewick,  Thouvenelle, 2003: 7.), θαζψο θαη ζηελ απηνλνκία ( PARETTE et al., 

2000 ). 

Ο ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏΚΟ ΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟ, Χ ΔΜΏΝΣΕΚΟ ΜΒΣΡΟ 

ΓΕΏ ΣΔΝ ΒΠΕΚΡΏΣΔΔ ΣΔ ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏ ΣΔ «ΜΏΥΔ» ΣΟΤ 

«ΔΜΏΝΣΕΚΟΤ ΏΛΛΟΤ» 

πσο είδακε παξαπάλσ, ε νηθνγέλεηα φληαο πξσηνγελήο θνξέαο θνηλσλη-

θνπνίεζεο γηα ην παηδί, απνηειεί θαη ηνλ πξψην «ζεκαληηθφ άιιν». ηαδηαθά 

φκσο ν ξφινο απηφο δείρλεη λα αιινηψλεηαη θπξίσο ιφγσ ηεο εηζβνιήο ζηε δσή 

ηνπ παηδηνχ «άιισλ», νη νπνίνη δηαδξακαηίδνπλ μερσξηζηφ ξφιν ζηελ ςπρνζχλ-

ζεζή ηνπ. Φπζηθφ θαη επφκελν είλαη ε νηθνγέλεηα λα πξνζπαζεί λα βξεη ηξφπνπο 

θαη δηεμφδνπο, κεξηθνχο απφ ηνπο νπνίνπο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ.  

Ο ζεκαληηθφηεξνο ίζσο παξάγνληαο ζηαζεξφηεηαο θαη παγίσζεο ηεο νηθν-

γέλεηαο σο «ζεκαληηθφο άιινο» γηα ην παηδί, έλαληη ηεο ηερλνινγίαο είλαη ν «νη-

θνγελεηαθφο γξακκαηηζκφο». Ο φξνο νηθνγελεηαθφο ή νηθηαθφο γξακκαηηζκφο 

(family literacy, home literacy) είλαη ζρεηηθά πξφζθαηνο, θαζψο πξνέθπςε ζηα 

ηέιε ηνπ 20νχ αη. σο απνηέιεζκα ηεο δηαπίζησζεο φηη νχησο ή άιισο ην κηθξφ 
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παηδί κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο αλαπηχζζεη θαη θαιιηεξγεί ζε κηθξφ ή 

κεγάιν βαζκφ δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ. Ο φξνο «νηθνγελεηαθφο γξακκαηη-

ζκφο» είλαη βαζχηεξνο θαη κειεηψληαο ηνλ σο έλλνηα παξαηεξνχκε φηη πεξη-

ιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ηξφπσλ, ζπλεζεηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ ρξεζηκν-

πνηνχλ ηα άηνκα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ κηθξνχ παηδηνχ θαηά ηελ 

εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ θαιιηέξγεηαο γξακκαηηζκνχ ζην ζπίηη θαη ζηελ άκε-

ζε θνηλφηεηα ησλ αηφκσλ.  

πσο θάζε φξνο ζηε βηβιηνγξαθία, έηζη θαη ν «νηθνγελεηαθφο γξακκαηη-

ζκφο» εκπεξηέρεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζπληζηψζεο. Ώλάκεζα ζηηο ζεκαληηθφ-

ηεξεο κεηαμχ απηψλ είλαη θαη ε κειέηε ησλ θνηλσληθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ ρα-

ξαθηεξηζηηθψλ (κφξθσζε, εηζφδεκα, ζρνιηθέο εκπεηξίεο) ησλ γνλέσλ, ζην 

πιαίζην ησλ νπνίσλ αλαπηχζζεηαη ν γξακκαηηζκφο, νη αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο 

θαη άιιεο ζπκπεξηθνξέο γξακκαηηζκνχ ησλ γνλέσλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεδηάδνπλ νη γνλείο γηα ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ ηνπο θαη έρνπλ ζρέζε κε ηε 

γξαθή ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ.  

Βπεηδή ην δηαδίθηπν αθνξά θπξίσο ηνλ γξαπηφ ιφγν, ζα θάλνπκε κηα αλα-

θνξά αθξνζηγψο ζηνλ γξακκαηηζκφ πνπ αθνξά ηνλ γξαπηφ ιφγν. Οη δξαζηεξηφ-

ηεηεο γξακκαηηζκνχ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

κπνξεί λα είλαη είηε επίζεκεο είηε αλεπίζεκεο. ηηο επίζεκεο ην ελδηαθέξνλ ζπ-

λήζσο επηθεληξψλεηαη ζηε κάζεζε θαη παξαγσγή ζηνηρείσλ ηεο γξαθήο (γξάκ-

καηα, ιέμεηο θηι.), ελψ ζηηο αλεπίζεκεο, ζην λφεκα πνπ απνξξέεη απφ ην γξαπηφ 

θείκελν. Οη ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ γξακκαηη-

ζκνχ πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί απφ εζλνγξαθηθέο έξεπλεο είλαη:  

 Δ παξαηήξεζε θαη ν ζρνιηαζκφο απφ ηνλ γνλέα πηλαθίδσλ πνπ βξίζθν-

ληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ,  

 Ο εληνπηζκφο ζηνηρείσλ γξαπηνχ ιφγνπ ζε δηάθνξα έληππα πνπ εηζάγν-

ληαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. ηίηινο εθεκεξίδαο, ιεδάληα, δηα-

θήκηζε, εμψθπιια βηβιίσλ θηι.),  

 Δ αλάγλσζε βηβιίσλ ησλ γνληψλ απφ θνηλνχ κε ηα παηδηά, 

 Ο εληνπηζκφο γξαπηψλ κελπκάησλ ζηελ ηειεφξαζε,  

 Δ αλαδήηεζε πξντφλησλ ζην ζπίηη ή ζε θαηαζηήκαηα, κε βάζε ηηο εηηθέ-

ηεο,  

 Οη επηζθέςεηο ζε βηβιηνζήθεο, κνπζεία, εθζέζεηο θηι.,  

 Δ ζπλεξγαζία ζηε γξαθή ελφο ζεκεηψκαηνο γηα ςψληα, κηαο πηλαθίδαο, 

ελφο ζεκεηψκαηνο θηι. 

 

Καηαιήγνληαο, ζα ιέγακε φηη ν «νηθνγελεηαθφο γξακκαηηζκφο» είλαη έλαο 

κεραληζκφο ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο θαη απνηειεί έλα αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ θαη ηαπηφρξνλα έλαλ θψδηθα επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ηνπο. Με εθαιηήξην ηνλ γξακκαηηζκφ, αξγφηεξα  
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ΤΓΔΣΔΔ- ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

Έρνληαο σο βάζε φια ηα παξαπάλσ αλαθνξηθά κε ην παηδί, ηελ ηερλνινγία 

θαη ηνλ «ζεκαληηθφ άιιν», ζα θαηαιήγακε ζην ζπκπέξαζκα φηη «παηδί θαη ηε-

ρλνινγία» είλαη έλαο δπλαηφο θαη άξξεθηνο ζπλδπαζκφο, ν νπνίνο αλ δνκεζεί 

θαη αλαπηπρζεί ζσζηά, ζα έρεη πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα, φρη κφλν γηα ην  ά-

ηνκν αιιά θαη γηα ηελ θνηλσλία νιφθιεξε. Οη γνλείο θαη ε νηθνγέλεηα ελ γέλεη, 

φληαο νη πξψηνη «ζεκαληηθνί άιινη» ηνπ παηδηνχ, κε ηε ζσζηή ελεκέξσζε θαη 

θαζνδήγεζε, ζα κπνξέζνπλ λα θξαηήζνπλ ηα ζθήπηξα ηνπ «ζεκαληηθνχ άι-

ινπ», ηνπ παξάγνληα δειαδή πνπ ην παηδί ζα είλαη ζε ζέζε λα εκπηζηεπηεί, λα 

αγαπήζεη, λα πξνζθνιιεζεί, λα αιιειεπηδξάζεη καδί ηνπ, λα ζπκβνπιεπηεί θα-

ηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη λα απνηαλζεί ζε απηνχο, φηαλ βξεζεί ζε κηα 

δχζθνιε θαηάζηαζε.  

Δ ηερλνινγία κπνξεί θαη πξέπεη λα ππάξμεη ζηε δσή ηνπ παηδηνχ, φρη σο 

ππνθαηάζηαην ησλ νηθείσλ ηνπ, αιιά σο ζπκπιεξσκαηηθφ. Σα λέα ηερλνινγηθά 

κέζα κπνξνχλ λα ελδπλακψζνπλ ηε ζρέζε απηή, λα αλνίμνπλ λένπο νξίδνληεο 

θαη λα γεθπξψζνπλ πηζαλφ ράζκα γελεψλ πνπ ππνιαλζάλεη, φζν ν δείθηεο γελ-

λεηηθφηεηαο θαη ειηθίαο ηεθλνπνίεζεο κεγαιψλεη.  

Καηαιήγνληαο, ζα ζπκθσλνχζακε κε ηελ παξαδνρή φηη ε ηερλνινγία δελ 

είλαη νχηε άγγεινο, νχηε δαίκνλαο. Βίλαη έλα εγρεηξίδην ζηα ρέξηα ηνπ αηφκνπ 

πνπ αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά κπνξεί λα γίλεη έλα εξγαιείν ην νπνίν ζα ιχζεη 

πνιιά πξνβιήκαηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο.     
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ΒΠΕΛΤΔ ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΟ ΜΒ ΏΦΔΓΔΔ ΕΣΟΡΕΧΝ 

Εαηξνπνύινπ Οπξαλέα  

Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε 

rania.iatropoulou@gmail.com 

 

Ζ παξνχζα κειέηε δηεξεπλά ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ επίιπζεο καζεκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ, φηαλ απηά παξνπζηάδνληαη κέζα απφ αθήγεζε ηζηνξίαο ζε ζρέζε 

κε ηε ιεθηηθή παξνπζίαζή ηνπο.  πγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη ε βειηίσζε ηθαλνηήησλ 

ησλ παηδηψλ λα αληηιεθζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα ηα ζπλδέζνπλ, 

ψζηε λα  επηλνήζνπλ έλα ζρέδην επίιπζεο θαη παξνπζίαζήο κε ηε ρξήζε ζηξαηεγη-

θψλ. Σν δείγκα πεξηιακβάλεη 30 παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ε κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε παξαηήξεζε. Σα επξήκαηα ζπληζηνχλ βειηίσζε επηδφζε-

σλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ θαιχηεξε αληίιεςε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη  ε-

κπινπηηζκφ ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο θαη παξνπζίαζεο.  

ΒΕΏΓΧΓΔ  

ηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε παξνπζίαζε πξνβιήκαηνο κε πξνθνξηθή 

αθήγεζε ηζηνξίαο, πξνθεηκέλνπ λα εκπιέμεη ηα παηδηά ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο, επηδηψθνληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή εκπινθή ηνπο. Δ 

πξνζπάζεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ινγνηερλία ηα ηειεπηαία ρξφληα  ζηε δηδαζθα-

ιία ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Zazkis & Liljedahl, 2009, Casey B., 2004),  α-

πνηέιεζε ην θίλεηξν γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ επίιπζεο 

καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Αεδνκέλνπ φηη ε καζεκαηηθή γλψζε πξνυπνζέηεη 

ηελ απφθηεζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο ελλνηνινγηθήο, ηεο δηαδηθαζηηθήο θαη ηεο 

ρξεζηηθήο ηθαλφηεηαο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε δηαδηθαζία επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο (Cole, M. Cole S.,  2002) θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θνηλσληθή 

δηάζηαζε ηεο απφθηεζεο απηήο  ηεο γλψζεο (Σδεθάθε, 2007), ζπλίζηαηαη θαζν-

ξηζηηθή ε αλάγθε ζπζηεκαηηθήο κειέηεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ ηα πξνζρνιηθά έηε. 

ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ 

Δ δηαπίζησζε φηη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία ηνπ αλζξψπνπ (Σνπκάζεο 

1994), ηελ έζεζε ζην επίθεληξν ησλ πεξηζζφηεξσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

(National Council of Teachers of Mathematics, 1989). 

Τπάξρνπλ πνιιά κνληέια αλάιπζεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο κε πνην γλσ-

ζηφ απηφ ηνπ Polya. (Polya, 1962, 1965, 1990· Shoenfeld, 1985· Σνπκάζεο 

1994· De Corte, 2000· Verschaffel et al., 1999· Markou θαη Lerman, 2006· Σδε-

θάθε, 2007). χκθσλα κε απηφ, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηηο «επ-

ξεηηθέο» (heuristics), ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ, κεζφδσλ ή ζπλεζεηψλ θαη α-

θνινπζεί ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα επίιπζεο. Δ παξνχζα έξεπλα ζηεξίρηεθε ζε έλα 
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ζπλδπαζηηθφ κνληέιν αλάιπζεο ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο πξνβιήκαηνο (θαηα-

λφεζε πξνβιήκαηνο θαη δηαηχπσζε κε άιια κέζα, ζρεδηαζκφο ελεξγεηψλ επί-

ιπζεο – επεμεξγαζία ηξφπσλ εχξεζεο απνηειεζκάησλ, εξκελεία -  παξνπζίαζε 

ησλ απνηειεζκάησλ, αμηνιφγεζε, ζχγθξηζε θαη γελίθεπζε ηξφπσλ ιχζεο (Σδε-

θάθε, 2007).  

Σα είδε πξνβιεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη ζηα παηδηά κηθξψλ ειηθηψλ δηα-

θξίλνληαη σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηηο εκπιεθφκελεο πξάμεηο (ΐνζληάδνπ, 

2000· Σδεθάθε, 2007· Marshall, 1995· Πηηηάιεο, Υξίζηνπ, Φηιίππνπ, 2001· 

Barrody,1987). Δ ηθαλφηεηα επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο , αιιά θαη νη δπζθνιί-

εο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα κηθξά παηδηά ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο 

ηνπ πξνβιήκαηνο,  ην ζρεκαηηζκφ θαηάιιεισλ αλαπαξαζηάζεσλ (γισζζηθψλ 

θαη ζπκβνιηθψλ), κε ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο θαη κε 

ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ πξνζσπηθή εκπινθή θαη πξν-

θαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο (Σδεθάθε, 2007· Φηιίππνπ et al, 2001). 

Δ ζχλδεζε ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ησλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ κε 

ηελ «αλαπαξάζηαζε» ηεο πιεξνθνξίαο, θαηά ηνπο ζεσξεηηθνχο επεμεξγαζίαο 

ησλ πιεξνθνξηψλ, θαηαδεηθλχνπλ ηα ιάζε ησλ καζεηψλ  σο ιάζε αλαπαξάζηα-

ζεο (De Corte & Verschaffel, 2000). χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ Ώλαπαξαζηά-

ζεσλ, ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε κηαο δνκήο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε λνεηη-

θψλ ζρεκάησλ θαη ζπλδέζεσλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη θαηά ηελ επίιπζε πξνβιή-

καηνο κε παξφκνηα δνκή (Υξίζηνπ 2001· Υαξαιάκπνπο, Φηιίππνπ, 2001· Rep-

resentation in Mathematical Learning and Problem Solving, 2002). Δ νπηηθν-

πνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηε ρξήζε αλαπαξαζηαηηθψλ ή ζπκβνιηθψλ κέζσλ 

δηεπθνιχλεη ηα παηδηά λα αληηιεθζνχλ ην πξφβιεκα, παξφιν πνπ ελέρεη ηνλ θίλ-

δπλν επηθέληξσζεο ζε ιεηηνπξγίεο άζρεηεο κε απηφ (δηαθνζκεηηθή ή ελεκεξσ-

ηηθή ιεηηνπξγία). 

πλήζεηο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ αλαθέξνληαη νη Τιη-

θέο (ρξήζε δαθηχισλ, θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ, θιπ.), νη Λεθηηθέο (ρξήζε αθν-

ινπζίαο ηεο κέηξεζεο, ζηελ πξφζζεζε Μέηξεζε φισλ θαη Μέηξεζε απφ) θαη νη 

Ννεηηθέο (αλάθιεζε αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ) (Carpenter & Moser, 1982· Riley 

M.-S., Greeno J.-G. & Heller J.-I. 1983). Δ ρξήζε ή κε πιηθνχ επεξεάδεη ηε 

ρξήζε αλάκεηθησλ ζηξαηεγηθψλ (Carpenter et al, 1992·  Σδεθάθε 1996). Μεγα-

ιχηεξε επηηπρία επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο ζεκεηψλεηαη ζε κηθξνχο θαη ζε δη-

πινχο αξηζκνχο (Nunes & Bryant 1996, Thompson 1997, Gray et al 1997). 

Λακβάλνληαο ππφςε ην ζεκαληηθφ ξφιν ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαηά ηελ ε-

πίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο, ε παξνπζίαζή ηνπο κέζα απφ ηελ αθήγεζε ηζηνξηψλ 

απνηειεί κηα πξνζπάζεηα ζπλαηζζεκαηηθήο θαη γλσζηηθήο εκπινθήο ηνπ λεπίνπ 

(Rath, Langenbahn, Simon, Sherr, & Diller, 2003· Egan, 2004, 2008, Zazkis & 

Liljedahl, 2009). πγθεθξηκέλα, νη ηζηνξίεο παξέρνπλ ακεζφηεηα, δπλαηφηεηα 

ζπλδηακφξθσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ην παηδί θαη ηνλ αθεγεηή, δπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη είλαη αξεζηέο ζην παηδί.   
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Οη «Εζηνξίεο» απνηεινχλ κηα αθεγεκαηηθή ελφηεηα πνπ κπνξεί λα θαζνξί-

ζνπλ ην λφεκα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηηο απνηεινχλ (Casey, 2004). Δ καζεκαηηθή 

αμία ησλ ηζηνξηψλ εληνπίδεηαη ζηε κεηάδνζε θαη θαηαλφεζε δχζθνισλ ελλνηψλ 

θαη ηδεψλ, ζηε δηεπθφιπλζε ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ζηε δηαηήξεζε ελεξ-

γνχ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ αθφκα θαη κεηά ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο θαη ζηε 

δεκηνπξγία αλζξψπηλσλ λνεκάησλ ζρεηηθά κε ηα καζεκαηηθά. χκθσλα κε έ-

ξεπλεο ηα αθεγεκαηηθά πξνβιήκαηα (πξνβιήκαηα - ηζηνξίεο), ηα νπνία βαζίδν-

ληαη ζε θαηαζηάζεηο νηθείεο πξνο ηνπο καζεηέο, ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο 

ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, θπξίσο ησλ καζεηψλ κε κηθξφηεξεο ηθαλφ-

ηεηεο (Σνπκάζεο 1994). 

Οη ηζηνξίεο παξνπζηάδνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή, έρνπλ δειαδή αξρή 

(παξνπζίαζε ζχγθξνπζεο ή πξνζδνθίαο), κέζε (πινθή) θαη ηέινο (ιχζε) (Egan, 

2004, 2008).  

Αηαθξίλνληαη δηάθνξα είδε ηζηνξηψλ, Ώιεζηλέο ή θαληαζηηθέο ηζηνξίεο, κε 

πεδφ ή έκκεηξν ιφγν, πνπ καο σζνχλ ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ζηε ζθέςε, πνπ 

πξνθαινχλ  γέιην ή θιάκα θιπ. Δ δεκηνπξγία κηαο ηζηνξίαο αθνινπζεί έλα ζπ-

γθεθξηκέλν πιάλν: ζέζπηζε ζηφρνπ, αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, επηινγή η-

ζηνξίαο, πιηθψλ, πινθήο θαη παξνπζίαζεο ζηνπο καζεηέο, νξγάλσζε ηεο πα-

ξνπζίαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη θαζνξηζκφο πηζαλψλ δξάζεσλ ηνπ παηδηνχ, ε-

πέθηαζε ηνπ αξρηθνχ πξνβιήκαηνο, ζπκπέξαζκα/ θιείζηκν. 

Καηαιήγνληαο, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκα-

ηνο θαη ηελ θαηαζθεπή ελφο θαηάιιεια αλαπαξαζηαηηθνχ ζρεδίνπ επίιπζεο, ε-

ληζρχνπλ ηελ ππφζεζε φηη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο εκθαλίδνπλ βειηησκέ-

λεο ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ Μεηαβνιήο (Ώχμεζεο, Βιάηησζεο) θαη 

χλζεζεο φηαλ απηά παξνπζηάδνληαη κέζα απφ αθεγεκαηηθέο καζεκαηηθέο η-

ζηνξίεο, ηφζν ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο (αληίιεςε θαη ζχλδεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ρξεηάδνληαη δηεξεχλεζε, παξνπζίαζε ησλ η-

δεψλ ηνπο κε ηε ρξήζε πιηθψλ ζηξαηεγηθψλ), φζν θαη ζηελ επηινγή θαηάιιε-

ισλ ζηξαηεγηθψλ (δεκηνπξγία ζρεδίνπ επίιπζεο). 

θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα κειεηήζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ηζηνξηψλ 

ζηελ αληίιεςε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηα παηδηά, ηελ αλάπηπμε 

ελφο ζρεδίνπ επίιπζεο κε βάζε ηηο αηνκηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

θαη ηε ιεθηηθή  ή / θαη αλαπαξαζηαηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ απηνχ.  

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ 

Οη ηχπνη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα εμεηαζηεί ε βει-

ηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ επίιπζε πξνβιε-

κάησλ, ήηαλ ηα Λεθηηθά θαη ηα Ώθεγεκαηηθά, ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ ζε κηα 

νκάδα παηδηψλ. Δ δπζθνιία ζεκαζηνινγηθήο δνκήο θαη ζηα δχν είδε πξνβιεκά-

ησλ ήηαλ θνηλή. πγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα Μεηαβνιήο  ήηαλ κηθξήο δπ-
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ζθνιίαο (πξνβιήκαηα Ώχμεζεο κηθξνί αξηζκνί, Βιάηησζεο δηπινί αξηζκνί - 

Nunes & Bryant 1996· Thompson 1997· Gray et al 1997), ελψ ηα πξνβιήκαηα 

χλζεζεο κεγαιχηεξεο (κεγάινη αξηζκνί, ηειηθφ απνηέιεζκα φρη κεγαιχηεξν 

ηνπ 10). ηα πξνβιήκαηα κεηαβνιήο (αχμεζεο θαη ειάηησζεο) ήηαλ άγλσζην ην 

ηειηθφ ζχλνιν, ζηα πξνβιήκαηα ζχλζεζεο ην ηειηθφ ππεξζχλνιν. Σα αξηζκεηη-

θά δεδνκέλα ήηαλ δηαθνξεηηθά θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο (Λεθηηθά πξνβιήκαηα: 

Μεηαβνιήο – Ώχμεζεο 3+2 = 5, Μεηαβνιήο - Βιάηησζεο 6-3=3 θαη χλζεζεο 

4+5= 9/ Ώθεγεκαηηθά: 4+2=6, 8- 4= 4 θαη 6+3=9). 

Ώξρηθά, παξνπζηάζηεθαλ ζηα παηδηά ηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα θαη κεηά απφ 

δηάζηεκα ηξηψλ εκεξψλ ηα αληίζηνηρα αθεγεκαηηθά. Σα ιεθηηθά πξνβιήκαηα 

αθνξνχζαλ ζπλεζηζκέλα πξνβιήκαηα (έρεηο 3 κπαιφληα. Ο Αεκήηξεο ζνπ έδσ-

ζε άιια 2. Πφζα κπαιφληα  έρεηο ηψξα;).  

 Δ αθήγεζε αθνξνχζε ηξεηο ηζηνξίεο (νη δπν ηζηνξίεο σο πιαίζην – ππφβα-

ζξν θαη ε ηξίηε ζέηνληαο εξσηήκαηα) θαηαζθεπαζκέλεο απφ ηνλ εξεπλεηή. ηελ 

πξψηε ηζηνξία ν ήξσαο ςάρλεη λα βξεη ηελ πεληάκνξθε θαη λα ηελ ειεπζεξψζεη 

απφ ηνλ θαθφ δξάθν. Γηα λα ην θαηαθέξεη πξέπεη λα αλνίμεη ηελ θιεηδαξηά ηνπ 

πχξγνπ πνπ θξαηείηαη θπιαθηζκέλε, ν νπνίνο αλνίγεη κε ηνλ ζπλδπαζκφ  4 + 2 = 

6. ηε δεχηεξε, ν Οδπζζέαο κε ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ πίλνπλ 4 απφ ηηο 8 θνχπεο 

γάιαηνο ηνπ Κχθισπα θαη θαζψο δε κπφξεζε λα ρνξηάζεη ςάρλεη λα βξεη πφζεο 

θνχπεο ηνπ ιείπνπλ; Καηά ηελ ηξίηε ηζηνξία ν θησρφο ςαξάο παίξλεη ζε αληάι-

ιαγκα ηεο θαιήο ηνπ πξάμεο, έλα καγηθφ θνπηί πνπ ιεηηνπξγεί κε έλαλ κπζηηθφ 

θψδηθα (6 + 3 = 9). Δ γπλαίθα ηνπ ςαξά δεηά παξαπάλσ απφ απηά πνπ κπνξεί 

λα δψζεη ην θνπηί θαη απηφ δε ιεηηνπξγεί. Δ θφξε ηνπ φκσο, πνπ θαηαιαβαίλεη  

ηε ιεηηνπξγία ηνπ, δεηά φζα κπνξεί λα δψζεη ην θνπηί. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο νη καζεηέο θαινχληαλ λα δηεξεπλήζνπλ 

θαη λα πεξηγξάςνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, 

λα επηιέμνπλ ηελ θαηάιιειε κέζνδν - ζηξαηεγηθή επίιπζεο δεκηνπξγψληαο έλα 

ζρέδην θαη λα θαζνξίζνπλ ην ζηφρν ηνπ πξνβιήκαηνο (ηειηθφ απνηέιεζκα). Δ 

αληίιεςε θαη ζχλδεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνβιήκαηνο ζπλδέεηαη κε ηελ νξζφ-

ηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ην ρξφλν επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ελψ νη εξσ-

ηήζεηο ησλ παηδηψλ, ηα ζρφιηα, ε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε θαη ε ζπκκεηνρή 

ηνπο θαηαδεηθλχνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

Σν δείγκα ήηαλ ηπραίν θαη απνηέιεζαλ 30 παηδηά ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο 

(λήπηα), νκνηνγελνχο πιεζπζκνχ, ζηε Απηηθή Θεζζαινλίθε.  Βπηιέρηεθε ε ά-

κεζε, ζπζηεκαηηθή, κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, βαζηζκέλε ζε έλα ζπγθεθξη-

κέλν ζρέδην, κε θαηαγξαθέο ζε θχιια παξαηήξεζεο θαη ηαπηφρξνλε ερνγξά-

θεζε  θαη ρξνλνκέηξεζε ηνπ θάζε ππνθεηκέλνπ. Δ έξεπλα δηεμήρζε ζε θνηλφ-

ρξεζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ απφ ηελ εξεπλήηξηα.   

Δ κεζνδνινγία πεξηιακβάλεη πνηνηηθή θπξίσο επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ  

κε ηε ρξήζε ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ αλάιπζεο δε-

δνκέλσλ SPSS. 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
634 

Μεηά ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε νκαδνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο: α) ηχπνο πξνβιήκαηνο  (κεηαβνιήο θαη ζχλζεζεο), δεηνχκελν 

(ηειηθφ ζχλνιν θαη ππεξζχλνιν) θαη δηεχζπλζε (αχμεζε- ειάηησζε)  β) ηθαλφηεηεο 

ησλ παηδηψλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε αληίιεςε θαη ε ζχλδεζε ησλ ζηνη-

ρείσλ ηνπ πξνβιήκαηνο (ρξφλνο επίιπζεο αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν απαζρφιε-

ζεο, νξζφηεηα ηειηθνχ απνηειέζκαηνο), ε θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο (ιεθηη-

θψλ αξηζκεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, παξνπζίαζε απνηειέζκαηνο, θαηαλφεζε ζηφ-

ρνπ) θαη ε δεκηνπξγία ζρεδίνπ επίιπζεο, ζην νπνίν εληάζζνληαη  νη ιεθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο (επίιπζε κε κηα καηηά, κέηξεζε φισλ, κέηξεζε απφ ηνλ πξψην α-

ξηζκφ πνπ δίλεηαη ζην πξφβιεκα, κέηξεζε απφ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ηνπ πξν-

βιήκαηνο), νη πιηθέο (παξνπζίαζε ηδεψλ κε ιφγηα, αληηθείκελα ή ζρέδηα) θαη νη 

λνεηηθέο (αλάθιεζε αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ, λνεξή κέηξεζε)· γ) ελδηαθέξνλ ησλ 

παηδηψλ ζην νπνίν ζπλππνινγίζηεθαλ ε ζπκκεηνρή, ε εθδήισζε πεξηέξγεηα κε 

εξσηήζεηο, ζρφιηα θαη εθθξάζεηο θαη ηελ πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε. 

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζπλδπαζηηθά αλάκεζα ζηνλ 

ηχπν ησλ πξνβιεκάησλ, ηηο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο.  

ΏΝΣΕΛΔΦΔ ΚΏΕ ΤΝΑΒΔ ΣΧΝ ΣΟΕΥΒΕΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΟ   

Δ ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο δπν πξνζεγγίζεηο θαλεξψλεη βειηίσζε ησλ επη-

δφζεσλ ησλ λεπίσλ ζηα αθεγεκαηηθά πξνβιήκαηα κεηαβνιήο (επίιπζε πξν-

βιήκαηνο αχμεζεο 40%,  Ν=12– ζχλζεζεο 46,7%, Ν=2), ε νπνία ζπλδέεηαη κε 

ηελ πξάμε θαη φρη κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ηνπ πξνβιήκαηνο (βειηίσζε ζηα πξν-

βιήκαηα ειάηησζεο 6,7%), θαζψο κεγαιχηεξε επηηπρία εκθαλίδεηαη ζηα πξν-

βιήκαηα πξφζζεζεο. Δ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ επίιπζεο ησλ αθεγεκαηηθψλ πξν-

βιεκάησλ ζε ζρέζε κε ηα ιεθηηθά, θπξίσο ζηα πξνβιήκαηα αχμεζεο (Μ= 1,13, 

SD=0,346 κε απφθιηζε t= -4,958, df=29, p=,000) θαη ιηγφηεξν ζηα ειάηησζεο 

(Μ= 1,67, SD=0,661), ζπλδέεηαη κε ηελ επηινγή ζηξαηεγηθήο  θαη φρη ηε δνκή 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Χζηφζν, παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε εκπινθή ησλ καζεηψλ, αλ 

θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο παξακέλεη ην ίδην θαη ζηηο δπν πξνζεγγίζεηο.  

Δ επηινγή ησλ καζεηψλ λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα κε ηε ρξήζε Ννεηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηα Λεθηηθά πξνβιήκαηα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν 

(πίλαθαο 1). πγθεθξηκέλα ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε λνεξή αλάθιεζε α-

ξηζκψλ ζπλδέεηαη κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη νδεγεί ζε ιαλ-

ζαζκέλν απνηέιεζκα. Δ επίιπζε κε λνεξή κέηξεζε ζπλδέεηαη κε ηελ πξάμε θαη 

είλαη πεξηζζφηεξν επηηπρεκέλε (πξνβιήκαηα Ώχμεζεο 66,6%). Οη επηδφζεηο 

ησλ παηδηψλ πνπ επηιχνπλ  αθεγεκαηηθά πξνβιήκαηα κε ηε ρξήζε Ννεηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ, εκθαλίδνληαη κεησκέλεο, αλεμάξηεηα απφ ηε δνκή θαη ηε δπζθν-

ιία ηνπ πξνβιήκαηνο.  
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ΝΟΔΣΕΚΒ  ΣΡΏΣΔΓΕΚΒ Β ΛΒΚΣΕΚΏ ΚΏΕ ΏΦΔΓΔΜΏΣΕΚΏ ΠΡΟ-

ΐΛΔΜΏΣΏ 

Βίδε Πξνβιεκάησλ Ώλάθιεζε αξηζκψλ Ννεξή Μέηξεζε 

Λ. Ώθ. Λ. Ώθ. 

Ώχμεζεο 22 7 3 6 

Βιάηησζεο 24 20 3 4 

χλζεζεο 12 4 1 3 

Πέλαθαο 1 : Υξάζε λνεηηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζε ΛεθηηθΪ θαη ΏθεγεκαηηθΪ Πξν-

βιάκαηα 

Ώληίζεηα, ηα παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Λεθηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα λα ιχ-

ζνπλ πξνβιήκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη κε ηελ Ώθήγεζε κηαο καζεκαηηθήο 

ηζηνξίαο, εκθαλίδνπλ βειηησκέλεο επηδφζεηο, ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ ιχλνπλ 

Λεθηηθά πξνβιήκαηα (πίλαθαο 2). πγθεθξηκέλα, ε πξνζπάζεηα επίιπζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο «κε κηα καηηά» νδεγεί ζε εζθαικέλα απνηειέζκαηα (πξνβιήκαηα 

χλζεζεο 3,3%) θαη εκθαλίδεη ζηαζεξέο επηδφζεηο φηαλ επηιέγεηαη ε κέηξεζε 

φισλ (πξνβιήκαηα αχμεζεο 42,8%, Βιάηησζεο 41,6%, χλζεζεο 47%). ηα 

Ώθεγεκαηηθά πξνβιήκαηα εκθαλίδνπλ επηηπρεκέλα απνηειέζκαηα φηαλ επηιχ-

νπλ ην πξφβιεκα κε κηα καηηά (πξνβιήκαηα Μεηαβνιήο – Ώχμεζεο (3,3%, Β-

ιάηησζεο 10%) θαη κε ηε κέηξεζε φισλ (πξνβιήκαηα Ώχμεζεο 76%,  χλζε-

ζεο 77,7% θαη ιηγφηεξν ζε πξνβιήκαηα Μείσζεο 31,25%). Σα παηδηά πνπ επη-

ιέγνπλ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα κε ηε κέηξεζε απφ ηνλ πξψην (πξνβιήκαηα 

Βιάηησζεο 66,7%, χλζεζεο 100%) θαη απφ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ (χλζεζεο 

100%) εκθαλίδνπλ πςειέο επηδφζεηο. 

ΛΒΚΣΕΚΒ ΣΡΏΣΔΓΕΚΒ Β ΛΒΚΣΕΚΏ ΚΏΕ  ΏΦΔΓΔΜΏΣΕΚΏ ΠΡΟ-

ΐΛΔΜΏΣΏ 

 Ώχμεζεο Βιάηησζεο χλζεζεο  

ηξαηεγηθέο / Πξφβιεκα Λ. Ώ

θ. 

Λ. Ώθ. Λ. Ώ

θ. 

Οπηηθή κέηξεζε 1 1 1 3 3 - 

Μέηξεζε φισλ 7 25 12 16 17 27 

Μέηξεζε απφ 1ν αξ. - - - 3 - 2 

Μέηξεζε κεγ. αξ. - - -  - 1 

Μέζνδνο δνθηκήο - ιάζνπο - - - - - - 

χλνιν 8 26 13 22 20 30 
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Πέλαθαο 2 : Υξάζε ιεθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζε ΛεθηηθΪ θαη ΏθεγεκαηηθΪ Πξν-

βιάκαηα 

Οη Τιηθέο ζηξαηεγηθέο (πίλαθαο 3) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ επίιπ-

ζε ιεθηηθψλ πξνβιεκάησλ ζπλδέεηαη κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ηνπ πξνβιήκαηνο 

θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ εξεπλεηή (πξνβιήκαηα Μείσζεο 66%, χλζεζεο 50%). Δ 

ρξήζε αληηθεηκέλσλ ζηα αθεγεκαηηθά πξνβιήκαηα σο πξψηε επηινγή νδεγεί ζε  

πςειέο επηδφζεηο (Ώχμεζεο 71,4%, χλζεζεο 78,2, Βιάηησζεο 35,2%) θαη ζπλ-

δέεηαη κε ηελ αξηζκεηηθή πξάμε. Ώληίζηνηρα πςειέο επηδφζεηο παξνπζηάδνπλ 

θαη φηαλ κεηξνχλ ηα δάρηπιά ηνπο (Ώχμεζεο θαη Βιάηησζεο 100%, χλζεζεο 

85,7%).  

ΤΛΕΚΒ ΣΡΏΣΔΓΕΚΒ Β ΛΒΚΣΕΚΏ ΚΏΕ  ΏΦΔΓΔΜΏΣΕΚΏ ΠΡΟΐΛΔ-

ΜΏΣΏ 

 Ώχμεζεο Βιάηησζεο χλζεζεο  

ΣΡΏΣΔΓΕΚΒ Λ. Ώθ. Λ. Ώθ. Λ. Ώθ. 

Ώληηθείκελα - 21 6 17 8 23 

Αάρηπια 8 3 7 3 10 7 

Πεξηγξαθή κε ιφγν - 26 1 23 - 18 

χλνιν 8 50 14 43 18 48 

Πέλαθαο 3 : Υξάζε πιηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζε ΛεθηηθΪ θαη ΏθεγεκαηηθΪ Πξνβιά-

καηα 

Σα παηδηά πνπ επηρεηξνχλ λα επηιχζνπλ ιεθηηθά πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνη-

ψληαο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο (πίλαθαο 4) δελ θαηαθέξλνπλ λα έρνπλ πςειέο 

επηδφζεηο, ζε αληίζεζε κε ηα αθεγεκαηηθά πξνβιήκαηα, ζηα νπνία ην πνζνζηφ 

επηηπρίαο είλαη πςειφ, ε ρξήζε ηνπο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ αξηζκεηηθή πξά-

με θαη ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ζε πξνβιήκαηα πξφζζεζεο (πξνβιήκαηα 

Ώχμεζεο 100%, χλζεζεο 33,3%). θαη κεηψλεηαη ζηα πξνβιήκαηα Μεηαβνιήο 

– Βιάηησζεο (6,7%). Βπηπιένλ  παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν ππν-

ινγηζκνχ αλάκεζα ζηνπο δπν ηχπνπο πξνβιεκάησλ. 

ΒΕΚΟΝΕΚΒ ΏΝΏΠΏΡΏΣΏΒΕ Β ΛΒΚΣΕΚΏ ΚΏΕ  ΏΦΔΓΔΜΏΣΕΚΏ 

ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΏ 

Βίδε Πξνβιεκάησλ Λεθηηθά Ώθεγεκαηηθά 

Ώχμεζεο 2 3 

Βιάηησζεο 2 2 

χλζεζεο 4 3 
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Πέλαθαο 4 : Υξάζε εηθνληθώλ αλαπαξαζηΪζεσλ ζε ΛεθηηθΪ θαη ΏθεγεκαηηθΪ 

Πξνβιάκαηα 

ΚΏΣΏΝΟΔΔ ΚΏΕ ΠΏΡΟΤΕΏΔ ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΟ 

Δ θαιχηεξε αληίιεςε ησλ ζηνηρείσλ ησλ αθεγεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, 

αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ δπζθνιίαο, επηηξέπεη ηελ αλάθιεζε  ιεθηηθψλ θαη α-

ξηζκεηηθψλ πιεξνθνξηψλ (p= ,021 θαη p= ,005 αληίζηνηρα), θαη σζεί ζηελ θα-

ιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζηφρνπ, παξφιν πνπ  παξαηεξνχληαη δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηνπο δπν ηχπνπο πξνβιεκάησλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζηελ επηηπρεκέλε επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο.. Ώληίζεηα, ν βαζκφο δπζθνιίαο ζηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα δπ-

ζθνιεχεη ηα λήπηα λα θαηαλνήζνπλ ην ζηφρν θαη λα αλαθαιέζνπλ ηηο πιεξνθν-

ξίεο (πίλαθαο 5). 

ΚΏΣΏΝΟΔΔ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ ΛΒΚΣΕΚΧΝ – ΏΦΔΓΔΜΏΣΕΚΧΝ ΠΡΟ-

ΐΛΔΜΏΣΧΝ 

 Ώχμεζεο Βιάηησζεο χλζεζεο 

Ώλάθιεζε Λεθηηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ 

Λ. ΏΦ. Λ ΏΦ. Λ. ΏΦ. 

16 24 13 24  14 23 

Ώλάθιεζε Ώξηζκψλ 16 21 13 15 14 19 

Καηαλφεζε ηφρνπ 20 28 17 24 17 26 

Πέλαθαο 5: Καηαλόεζε δεδνκΫλσλ ηνπ πξνβιάκαηνο ζε ιεθηηθΪ θαη αθεγεκαηη-

θΪ πξνβιάκαηα 

Δ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζχλδεζεο αληίιεςεο ζηνηρείσλ ηνπ πξν-

βιήκαηνο κε ηελ επηηπρεκέλε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαλεξψλεη βειηίσζε 

ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηα αθεγεκαηηθά πξνβιήκαηα. Δ αλάθιεζε πιε-

ξνθνξηψλ θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ζηφρνπ ζηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα ζπλδένληαη κε 

ηελ πξάμε ηεο πξφζζεζεο (πξνβιήκαηα κεηαβνιήο αχμεζεο, ζχλζεζεο). Ώληί-

ζεηα, ζηα αθεγεκαηηθά πξνβιήκαηα παξαηεξείηαη ζηαδηαθή βειηίσζε αλεμάξ-

ηεηα απφ ηε ζεκαζηνινγηθή δνκή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ αξηζκεηηθή πξάμε.  

Παξφιν πνπ ζεκεηψζεθε φηη ίδηνο αξηζκφο παηδηψλ (26,7%) ζρεδηάδεη θαη 

παξνπζηάδεη ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηελ θαηαζθεπή εηθνληθήο αλαπαξά-

ζηαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηε ζεκαζηνινγηθή δνκή ηνπ πξνβιήκαηνο, ζηα ιεθηηθά 

πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ απμάλεη ε δπζθνιία (13,3%), ελψ ζηα αθε-

γεκαηηθά ζπλδέεηαη κε ηελ αξηζκεηηθή πξάμε (πξνβιήκαηα Ώιιαγήο θαη χλ-

ζεζεο 10%, Βιάηησζεο 6,7%). Μνινλφηη δελ παξαηεξνχληαη δηαθνξέο σο πξνο 

ηελ απεηθφληζε ησλ ζρεδίσλ ζηηο δπν πξνζεγγίζεηο, ζηα αθεγεκαηηθά πξνβιή-

καηα ηα ζρέδηα εκπινπηίδνληαη, γίλνληαη πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζπλνδεχνληαη 

απφ δηαθνζκεηηθφ ραξαθηήξα. Παξάιιεια, βαζίδνληαη ζηε ρξήζε πεξηζζφηε-

χλνιν 8 8 
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ξσλ ζηξαηεγηθψλ κέηξεζεο θαη ππεξέρνπλ αξηζκεηηθά, έλαληη ησλ Λεθηηθψλ. 

Δ ιεθηηθή πεξηγξαθή ησλ ηδεψλ θαη απφςεσλ ησλ παηδηψλ γηα ηνλ ηξφπν 

ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, επηιέγεηαη κφλν ζηα πξνβιήκαηα αθήγεζεο ηζηνξηψλ. 

πλδέεηαη κε ηελ αληίιεςε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνβιήκαηνο, ηδηαηηέξα κε ηελ 

αλάθιεζε ιεθηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ επηινγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ επίιπζεο, αλ θαη δε 

ζρεηίδεηαη κε ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. 

ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ ΥΒΑΕΟΤ ΒΠΕΛΤΔ 

Ώπφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη νη ηθαλφηεηεο ησλ παη-

δηψλ λα ζπλδένπλ ηα ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηε δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ 

επίιπζεο, βειηηψλνληαη θαη εκπινπηίδνληαη ζηα αθεγεκαηηθά πξνβιήκαηα ζε 

ζρέζε κε ηα ιεθηηθά. Καηά ην ζρεδηαζκφ επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ρξεζηκν-

πνηνχλ θπξίσο πιηθέο θαη ιεθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ιηγφηεξν λνεηηθέο. Δ «κέ-

ηξεζε φισλ» ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνβιήκαηνο επηιέγεηαη πεξηζ-

ζφηεξν ζηα αθεγεκαηηθά (πξνβιήκαηα χλζεζεο 90%, Μεηαβνιήο Ώχμεζεο 

83,3%, Βιάηησζεο 53,3%), ζπλνδεχεηαη απφ κέηξεζε αληηθεηκέλσλ θαη ιεθηηθή 

πεξηγξαθή θαη ζπλδέεηαη κε ηελ πξάμε ηνπ πξνβιήκαηνο. ηα Λεθηηθά πξνβιή-

καηα παξαηεξείηαη κηα δηαβάζκηζε ηεο ρξήζεο ηεο ζηξαηεγηθήο «κέηξεζεο φ-

ισλ» θαη ηεο ρξήζεο αληηθεηκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαζψο απμάλεη ν 

βαζκφο δπζθνιίαο θαη αιιάδεη ε δνκή ηνπ πξνβιήκαηνο, απμάλεη ην πνζνζηφ 

εθείλσλ πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ. Ννεηηθέο ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά 

γηα λα αλαθαιέζνπλ αξηζκνχο ζηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα (73,3% θαη 80% αληί-

ζηνηρα) φηαλ είλαη κηθξφηεξεο δπζθνιίαο (κεηαβνιήο), ελψ ζηα αθεγεκαηηθά 

ηηο ζπλδένπλ κε ηελ πξάμε (πξνβιήκαηα ειάηησζεο 66,7%), θαζψο ε αχμεζε 

δπζθνιίαο ηνπ πξνβιήκαηνο πεξηνξίδεη ηε ρξήζε ηεο. 

ΤΓΔΣΔΔ 

Μνινλφηη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ιφγσ ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο, παξέρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο ζρεηηθά κε δπν παξακέ-

ηξνπο: πξψηνλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ ηα παηδηά ζπλδένπλ ηα ζηνηρεία ηνπ πξνβιή-

καηνο κε έλα ζρέδην επίιπζεο θαη δεχηεξνλ γηα ηε ζεκαζία ηεο παξνπζίαζεο 

καζεκαηηθψλ ηζηνξηψλ ζηε δηδαζθαιία. 

Βθηηκψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαθαίλεηαη φηη νη επηδφζεηο ησλ 

παηδηψλ ζηνλ αθεγεκαηηθφ ηχπν πξνβιεκάησλ βειηηψλνληαη ζε ζρέζε κε ηνλ  

ιεθηηθφ, βειηίσζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξάμε (πξνβιήκαηα πξφζζεζεο) θαη 

φρη κε ηε ζεκαζηνινγηθή δνκή ηνπ πξνβιήκαηνο. Παξφιν πνπ ν ρξφλνο επίιπ-

ζεο αθεγεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ απμήζεθε, ιφγσ θπξίσο επηινγήο ζηξαηεγηθήο 

επίιπζεο, παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε εκπινθή ησλ καζεηψλ, αλ θαη ην ελδηαθέ-

ξνλ ηνπο παξακέλεη ην ίδην θαη ζηηο δπν πξνζεγγίζεηο. Δ θαιχηεξε αληίιεςε 

ησλ αθεγεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ δπζθνιίαο ηνπο 

θαη ε αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ, σζεί ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζηφρνπ θαη 
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ζηελ επηηπρεκέλε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δ εζηίαζε ησλ παηδηψλ ζηελ πξά-

με (Μεηαβνιήο Ώχμεζεο θαη χλζεζεο) θαη φρη ζηε δνκή ηνπ πξνβιήκαηνο, 

κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ θαηνρή αλάινγσλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ ηα νπνία α-

θνξνχλ ζηελ πξφζζεζε (Πηηηάιε, Υξίζηνπ, Φηιίππνπ, 2001).   

Οη ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ λα ζπλδένπλ ηα ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο κε 

ηε δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ επίιπζεο, ην νπνίν παξνπζηάδνπλ θπξίσο ιεθηηθά, 

βειηηψλνληαη θαη εκπινπηίδνληαη ζηα αθεγεκαηηθά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηα 

ιεθηηθά, επηιέγνληαο Τιηθέο θαη Λεθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη φρη Ννεηηθέο, γεγν-

λφο πνπ θαλεξψλεη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αξηζκεηηθψλ ελλνηψλ (κέηξεζε απφ 

ηνλ 1ν ή ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ), θπξίσο φκσο ζε πξνβιήκαηα πξφζζεζεο. 

πκθσλεί επίζεο, κε ηελ άπνςε φηη, ηα παηδηά κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ζηξαηε-

γηθέο κέηξεζεο κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, πξηλ ηηο δηδαρηνχλ, 

εθαξκφδνληαο ηηο αξρέο ηεο έλα πξνο έλα αληηζηνηρίαο (Σδεθάθε 2007). Οη ρα-

κειέο επηδφζεηο ζε πξνβιήκαηα ειάηησζεο ζρεηίδεηαη κε ηηο δπζθνιίεο επηιν-

γήο ζηξαηεγηθήο θαη θαηαζθεπήο θαηάιιεισλ αλαπαξαζηάζεσλ. Χζηφζν, δηα-

πηζηψλεηαη φηη ε ζεκαζηνινγηθή δνκή ησλ πξνβιεκάησλ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά θαη θαζνξίδνπλ ην επίπεδν δπζθνιίαο 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Δ πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θα-

λεξψλεη  ηηο αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκε-

λεο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο (Πηηηάιεο, Υξίζηνπ, Φηιίππνπ 2001). Ώληί-

ζεηα, ν πεξηνξηζκέλνο βαζκφο αληίιεςεο  θαη ζχλδεζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

πξνβιεκάησλ Βιάηησζεο, ζρεηίδεηαη κε ηε δπζθνιία ησλ παηδηψλ λα θαηα-

ζθεπάζνπλ ηηο θαηάιιειεο αλαπαξαζηάζεηο (De Corte & Verschaffel) θαη σο εθ 

ηνχηνπ θαηαθεχγνπλ ζηε ρξήζε Ννεξψλ κεραληζκψλ θαη ζε ιάζνο απνηέιεζκα. 

Δ ιεθηηθή πεξηγξαθή ησλ ηδεψλ θαη απφςεσλ ησλ καζεηψλ πνπ παξαηεξήζεθε 

κφλν ζηα αθεγεκαηηθά πξνβιήκαηα, εμππεξεηεί ηνλ ηεξαξρηθφ ζρεδηαζκφ ιχ-

ζεσλ θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ, ηνπ ζηφρνπ θαη ηεο αηηίαο ησλ ε-

λεξγεηψλ. 

Σα επξήκαηα απηά κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ ζε επίπεδν ελφο ζπλεξγαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο θαη ζε επίπεδν εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηα 

παηδηά. 
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Σν ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα απνηειεί έλλνηα θιεηδί ζηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγ-

καηηθφηεηα. ρεηίδεηαη κε ηελ αζθάιεηα, ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε, ηηο ζρέζεηο, 

ην πεξηβάιινλ, ηηο αμίεο πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν. Ζ παξνχζα έξεπλα 

δξάζε έγηλε ζε λεπηαγσγείν ηεο Θεζζαινλίθεο θαη αμηνινγεί ην ζρνιηθφ θιίκα κε 

πνηνηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κε: Παξαηήξεζε, Φσηνγξάθεζε, 

Σεθκήξηα απφ εξγαζίεο παηδηψλ, πλεληεχμεηο παηδηψλ, Ζκεξνιφγηα Δθπαηδεπηη-

θψλ, εθηηκήζεηο γνλέσλ. Δπηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκβάιινπλ 

ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο νη παξαθάησ παξάγνληεο: επειημία ηνπ ρψξνπ, 

ρξήζε ππνζηεξηθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ, ζπλεξγαζία κε εμσζρνιηθνχο 

θνξείο θαη εκπινθή γνλέσλ ζηε ζρνιηθή δσή, ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ. 

1. ΘΒΧΡΔΣΕΚΟ ΠΛΏΕΕΟ ΏΝΏΦΟΡΏ 

1.1 ΥΟΛΕΚΟ ΚΛΕΜΏ ΚΏΕ ΦΤΥΟΛΟΓΕΚΟ ΚΛΕΜΏ ΣΔ ΣΏΞΔ 

ηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηα θαηλφκελα ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ, ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη παξαβαηηθφηεηαο απνθηνχλ φιν θαη κεγαιχ-

ηεξεο δηαζηάζεηο. Βπηπιένλ, ε ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ραξαθηεξί-

δεηαη απφ κηα θξίζε ζεζκψλ θαη αμηψλ, απφ θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δπζθν-

ιίεο, ηηο νπνίεο ηα παηδηά βηψλνπλ θαζεκεξηλά κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ 

θνηλφηεηα ζηελ νπνία δνπλ. Έηζη, ζήκεξα, πξνβάιιεη ηδηαίηεξα επηηαθηηθή ε 

αλάγθε, λα βηψλνπλ ηα παηδηά ηε ζρνιηθή ηνπο δσή κέζα ζε έλα θιίκα ραξάο 

θαη εκπηζηνζχλεο, λα βηψλνπλ ζεηηθέο εκπεηξίεο ζην ζρνιείν. Δ έλλνηα θιεηδί 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ είλαη ε έλλνηα ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ε 

νπνία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηνπ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο ηεο 

ηάμεο. 

χκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα (2003) ην ςπρνινγηθφ θιίκα αλαθέξεηαη 

ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο βηψλνπλ θαη αμηνινγνχλ 

ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ ηάμε θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ εθπαη-

δεπηηθή δηαδηθαζία. 

Σν ζρνιηθφ θιίκα αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο ζρν-

ιηθήο δσήο θαη ζηεξίδεηαη ζε εκπεηξίεο ζρνιηθήο δσήο καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, 

γνλέσλ (National School Climate Center, 2007). Ώληαλαθιά ηε ζρνιηθή θνπι-

ηνχξα, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηηο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο πξαθηηθέο, ηηο 
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νξγαλσηηθέο δνκέο ελφο ζρνιείνπ (Cohen et al, 2009). 

Σν ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο απνηειεί παξάγνληα πνπ αληαλαθιά ην 

ζρνιηθφ θιίκα. Μειέηεο (Dorman et al, 1997) έρνπλ δείμεη ηε ζχλδεζε αλάκεζα 

ζε απηέο ηηο δχν έλλνηεο. Ώθφκε, ζχκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα (2003) ην ζε-

ηηθφ ςπρνινγηθφ θιίκα δεκηνπξγεί ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα. 

1.2 ΟΕ ΑΕΏΣΏΒΕ ΣΟΤ ΥΟΛΕΚΟΤ ΚΛΕΜΏΣΟ 

Δ έξεπλα θαη κειέηε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο δη-

αζηάζεηο. Ώπηέο είλαη  (Thapa et al, 2012):  

-αζθάιεηα  

Βίλαη ην αίζζεκα ζσκαηηθήο, θνηλσληθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο, λνεηηθήο αζθάιεη-

αο πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν. Σν θιεηδί γηα ηε δηακφξθσζε θιίκαηνο 

αζθάιεηαο είλαη ε επηθνηλσλία θαη ε ζηαζεξφηεηα. 

-δηδαζθαιία θαη κάζεζε 

Πεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, φπσο: ελζάξξπλζε, ε-

πνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε, επθαηξίεο γηα λα επηδείμεη ν καζεηήο ηηο γλψ-

ζεηο θαη δεμηφηεηέο ηνπ, λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη λα βειηηψλεη ηηο 

ζρνιηθέο ηνπ επηδφζεηο, επθαηξίεο γηα αμηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο, έκθαζε ζηελ 

πξνζπάζεηα, ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζθέςεο, αηκφζθαηξα πνπ 

ζηεξίδεηαη ζην δηάινγν, παξνρή επηινγψλ ζηνπο καζεηέο, ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο. ηελ πεξηνρή απηή, εκπεξηέρεηαη θαη ε δηάζηαζε ηεο 

θνηλσληθήο κάζεζεο, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ. 

-αιιειεπηδξάζεηο 

Οη αιιειεπηδξάζεηο αλαπηχζζνληαη ζηελ ηάμε θαη ζηεξίδνληαη ζηε ζπλεξγαζία 

θαη ζηνλ ζεβαζκφ πξνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο. Οη ζρέ-

ζεηο ησλ καζεηψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ έλαλ γλσζηηθφ ηχπν θνηλσληθήο ππν-

ζηήξημεο ζην ζρνιείν θαη απφ έλαλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηχπν. Ο πξψηνο αθνξά 

ζηελ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλεη ν καζεηήο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζε ζρέζε 

κε ηε ζρνιηθή ηνπ κάζεζε θαη ηελ επίηεπμε αθαδεκατθψλ ζηφρσλ θαη ν δεχηε-

ξνο αθνξά ζε ζρέζεηο θηιίαο, απνδνρήο θαη εκπηζηνζχλεο πνπ αλαπηχζζνληαη, 

φηαλ νη καζεηέο εξγάδνληαη καδί (Johnson & Johnson, 1999).  

-πεξηβάιινλ 

Δ δηάζηαζε απηή έρεη δχν πιεπξέο. Δ πξψηε είλαη απηή ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ, 

πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη ηα πιηθά, ν νπνίνο πξέπεη λα απν-

πλέεη νξγάλσζε, θαζαξφηεηα, ηάμε. Βπηπιένλ, ν ρψξνο απνηειεί έλαλ παξάγν-

ληα θιεηδί γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο κέζα ζηελ ηάμε θαη γη‘ απηφ ζα 

πξέπεη λα είλαη έηζη νξγαλσκέλνο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ψζηε λα ππάξρεη άλε-

ζε, επειημία, νηθεία αηκφζθαηξα θαη κηθξνπεξηβάιινληα γηα ην άηνκν θαη ηελ 

νκάδα   (Γεξκαλφο, 2010). Με ηνλ ηξφπν απηφ επλννχληαη ε επηθνηλσλία θαη νη 
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ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο. Δ δεχηεξε αθνξά ζηε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, ε 

νπνία δεκηνπξγεί ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ην αίζζεκα φηη ζπκκεηέ-

ρνπλ θάπνπ θαη ηα ελζαξξχλεη λα εκπιέθνληαη ζε πνηθίισλ εηδψλ ζρνιηθέο δξα-

ζηεξηφηεηεο. 

1.3 Δ ΕΑΕΏΕΣΒΡΔ ΔΜΏΕΏ ΣΟΤ ΦΤΥΟΛΟΓΕΚΟΤ ΚΛΕΜΏΣΟ ΣΔ 

ΣΏΞΔ ΚΏΕ ΣΟΤ ΥΟΛΕΚΟΤ ΚΛΕΜΏΣΟ ΚΏΕ Δ ΥΒΔ ΣΟΤ ΜΒ 

ΏΛΛΟΤ ΠΏΡΏΓΟΝΣΒ 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη έλα ζεηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ ζρνιηθφ θιίκα 

πξνσζεί ηε ζρνιηθή κάζεζε, ηα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ, ηελ απ-

ηνεθηίκεζή ηνπο, απμάλεη ηελ εζσηεξηθή ηνπο παξαθίλεζε, βνεζάεη ηελ θνηλσ-

ληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ηνπο νδεγεί ζε πγηή αλάπηπμε, είλαη 

έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν πξφιεςεο ηεο βίαο θαη παξαβαηηθφηεηαο (Thapa et al, 

2012, Cohen et al, 2009).  

Δ κειέηε ησλ άξζξσλ (Dorman, 2002, Fraser, 1989, 1998a, 1998b, 1994, 

Center for Social and Emotional Education, 2010) καο δίλεη κηα εηθφλα γηα ηελ 

πνξεία ηεο έξεπλαο γηα ην ζρνιηθφ θιίκα θαη ην ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο θαη 

ηηο θχξηεο θαηεπζχλζεηο ηεο. ηελ πνξεία απηή, νη έλλνηεο απηέο κειεηήζεθαλ 

θαη ζπλδέζεθαλ κε πνιινχο παξάγνληεο.  

Μειέηεο ζπλδένπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ην ςπρνθνηλσληθφ πεξη-

βάιινλ ηεο ηάμεο ηνπο κε ηηο καζεζηαθέο ηνπο επηδφζεηο ζε δηάθνξα καζήκαηα 

(Haertel et al, 1981). πγθεθξηκέλα, νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζπζρεηίδνληαη 

ζεηηθά κε ηε ζπλνρή, ηελ ηθαλνπνίεζε, ηε δπζθνιία ηνπ έξγνπ, ηελ θαζηέξσζε 

θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ, ηε δεκνθξαηηθφηεηα, ηελ π-

ιηθή ππνδνκή θαη αξλεηηθά κε ηε δηελεθηηθφηεηα, ηε δηάζπαζε, ηελ αδηαθνξία, 

ηελ απνδηνξγάλσζε. 

Έξεπλεο ζπλδένπλ ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα κε 

ην ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο. Ώλαθέξνληαη νη κειέηεο ησλ Goh et al (1995), 

νη νπνίεο απνδεηθλχνπλ ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο επηδφζεηο ησλ καζε-

ηψλ ζηα καζεκαηηθά θαη ζην ππνζηεξηθηηθφ – θηιηθφ πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο. 

Βπηπιένλ, κειέηεο ησλ Adeogun & Olisaemeka Blessing (2011), δείρλνπλ 

φηη  ην ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα επεξεάδεη ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ 

θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ δαζθάισλ. 

Έξεπλεο, ζπζρεηίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο κε ηελ θνηλσληθή 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. πγθεθξηκέλα, ην ζεηηθφ ζρνιηθφ θιί-

κα κεηψλεη ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ θαη ηα πξνβιήκαηα ζπ-

κπεξηθνξάο (Kuperminc et al, 1997, Kuperminc et al, 2001). Σν αξλεηηθφ θιίκα 

ζηελ ηάμε ζρεηίδεηαη κε πςειά πνζνζηά εθθνβηζκνχ θαη επηζεηηθφηεηαο θαη κε 

πξνβιήκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο (Gazelle, 2006,·Leff 

et al, 2003). Σν ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε 

ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (Wang et al., 2013, Nader, 2012).  
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Έξεπλεο ησλ Zullig et al (2011) ζπζρεηίδνπλ ζεηηθά βαζηθέο δηαζηάζεηο 

ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, φπσο ε ζρνιηθή ππνζηήξημε, νη ζεηηθέο ζρέζεηο καζε-

ηψλ – εθπαηδεπηηθψλ, ε ηάμε, ε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, ε ηθαλνπνίεζε 

απφ ηε κάζεζε, κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηψλ. 

Ο Wilson (2004) δηεξεπλά ηελ έλλνηα ηεο ζπλεθηηθφηεηαο, δειαδή ηνλ 

βαζκφ ζηνλ νπνίν έλαο καζεηήο βηψλεη ην αίζζεκα ηεο θξνληίδαο θαη ηεο ζηε-

λφηεηαο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο δαζθάινπο, ηνπο ζπκκαζεηέο θαη φιν ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ππνζηεξίδεη φηη ν βαζκφο ζπλεθηηθφηεηαο πνπ βηψλνπλ ηα παη-

δηά κπνξεί λα πξνβιέςεη ηε ζσκαηηθή βία. 

Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε έξεπλα ησλ Brophy-Herb et al (2007), θαζψο 

αλαθέξεηαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη  ζπζρεηίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ. Σν  ζεηηθφ ςπρν-

ινγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο αληαλαθιά πςειφηεξεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.  

1.4 Δ ΜΒΣΡΔΔ ΣΟΤ ΥΟΛΕΚΟΤ ΚΛΕΜΏΣΟ ΚΏΕ ΣΟΤ ΦΤΥΟΛΟΓΕ-

ΚΟΤ ΚΛΕΜΏΣΟ ΣΔ ΣΏΞΔ 

Σν ζρνιηθφ θιίκα κπνξεί λα κεηξεζεί κε άκεζνπο θαη έκκεζνπο ηξφπνπο. 

Ο πξψηνο αθνξά έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ εξσ-

ηεκαηνιφγηα, ζπλεληεχμεηο, εκεξνιφγηα εθπαηδεπηηθψλ, νδεγνχο παξαηήξεζεο, 

ηεθκήξηα απφ εξγαζίεο παηδηψλ, θσηνγξάθεζε. Ο δεχηεξνο κειεηά ήδε ππάξ-

ρνπζεο πεγέο δεδνκέλσλ, φπσο αξρεία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο θηηξηαθέο εγθαηα-

ζηάζεηο, ηνλ ζρνιηθφ εμνπιηζκφ (Freiberg & Stein, 2005) . 

Πνιινί εξεπλεηέο αλέπηπμαλ εξγαιεία κέηξεζεο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

πνπ αμηνινγνχλ παξάγνληεο θαη άηνκα πνπ ζπλδένληαη κε απηφ. Σν 

Organization Health Inventory (OHI) θαη ην Organizational Climate Description 

Questionnaire (OCDQ) δηεξεπλά ηηο αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληή 

γηα ην ζρνιηθφ θιίκα (Hoy et al, 1991, Hoy & Sabo, 1998). To National Associ-

ation of Secondary School Principals (1986), έρεη αλαπηχμεη ην Comprehensive 

Assessment of School Environments (CASE), πνπ εθαξκφδεηαη ζηε δεπηεξν-

βάζκηα εθπαίδεπζε θαη δηεξεπλά ηηο αληηιήςεηο καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, γνλέ-

σλ ζρεηηθά κε δέθα δηαζηάζεηο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. To National School 

Climate Centre (2014) πξνηείλεη  ηξία εξγαιεία κέηξεζεο: ην Comprehensive 

School Climate Inventory (CSCI) πνπ δηεξεπλά ηηο αληηιήςεηο γνλέσλ, καζεηψλ 

θαη πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε δψδεθα βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζρν-

ιηθνχ θιίκαηνο, ην Community Scale, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά κε 

ην πξνεγνχκελν θαη  ην Readiness Assessment, πνπ βνεζάεη ζηνλ εληνπηζκφ 

ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα πεξάζεη ζηελ 

επφκελε θάζε ηεο βειηίσζεο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. Οη Zullig et al. (2010), 

δεκηνχξγεζαλ θαη εθάξκνζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην (SMC), ην νπνίν αμηνινγεί 

νθηψ βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο ηεο ηάμεο έρνπλ ρξεζηκν-

πνηεζεί πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κέζνδνη θαη ζπλδπαζκφο ησλ δχν (Tobin & 
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Fraser, 1998). Ο Fraser (1998a) παξνπζηάδεη ελλέα βαζηθά εξγαιεία κέηξεζεο 

θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο ηεο ηάμεο, πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ 

πνξεία ηεο έξεπλαο. Έλα απφ απηά, είλαη ην My Class Inventory (MCI), ην ν-

πνίν δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ ίδην θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (Fraser et al, 1982) 

θαη απεπζχλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο 8-12 εηψλ. Σα ππφινηπα εξγαιεία απεπζχλν-

ληαη ζε κεγαιχηεξα παηδηά. Σν MCI πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αμηνινγνχλ 

πέληε ζηνηρεία: 

-ηελ ηθαλνπνίεζε (satisfaction) ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο, 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην κάζεκα. 

-ηε δηελεθηηθφηεηα (friction), έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ ηάμε. 

-ηελ αληαγσληζηηθφηεηα (competitiveness), πνπ απνηειεί αξλεηηθφ ζηνηρείν. 

-ηε δπζθνιία (difficulty) ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο. 

-ηε ζπλεθηηθφηεηα (cohesiveness), έλλνηα πνπ αθνξά ην αίζζεκα ζπκκεηνρήο 

ηνπ καζεηή ζηελ νκάδα. 

Μεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ MCI ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα έγη-

λε απφ ηνλ Μαηζαγγνχξα (2003). 

1.5 ΥΒΔ ΣΟΤ ΥΟΛΕΚΟΤ ΚΛΕΜΏΣΟ ΜΒ ΏΞΕΒ ΓΧΔ 

Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζηε βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο εί-

λαη ε ελζσκάησζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 

ραξαθηήξα (Marshall, 2004).  Σα πξνγξάκκαηα απηά πξνσζνχλ ππξεληθέο αμίεο 

δσήο θαη ζηνρεχνπλ ζηελ πγεία ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ νηθνδφκεζε ηζρπξνχ πξν-

ζσπηθνχ ραξαθηήξα. Έρνπλ ζεηηθή επηξξνή ζε ηνκείο, φπσο ε αθαδεκατθή κά-

ζεζε, νη ζρέζεηο ζην ζρνιείν, ε ζρνιηθή αηκφζθαηξα, ε ςπρηθή ηζνξξνπία κα-

ζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ (Beninga et al., 2006,  Hawkes, 2009). Βπηπιένλ, νη 

θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, πνπ θαηαθηνχλ ηα παηδηά πνπ ζπκκεηέ-

ρνπλ ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα, απνηεινχλ ζεκέιην γηα ηε δηακφξθσζε ελφο πν-

ιίηε κε πνηφηεηα δσήο, πνπ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία 

(Cohen, 2006). 

Σα πξνγξάκκαηα απηά θαηέρνπλ κηα ζεκαληηθή ζέζε ζηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηη-

θή πξαγκαηηθφηεηα. Ο Αηεζλήο Οξγαληζκφο γηα ηηο Ώμίεο Γσήο ζηελ Βθπαίδεπ-

ζε (Living Values Education, 2010), έρεη νξγαλψζεη ην δηεζλέο εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα «Ώμίεο δσήο», ην νπνίν παξέρεη  ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη πξαθηηθή 

κεζνδνινγία κέζα απφ ηελ εμεξεχλεζε δψδεθα πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

αμηψλ. 

Βπίζεο, ζηελ Κχπξν εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα ΏΡΒΣΔ, γηα παηδηά 11-15 ε-

ηψλ, κε Βπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνλ Αξ Ν. Υαξαιάκπνπο. Πεξηιακβάλεη έμη 

ελδνπξνζσπηθέο: αγάπε, ππεπζπλφηεηα, εηξήλε, απιφηεηα, ηφικε, ειεπζεξία 

θαη έμη δηαπξνζσπηθέο αμίεο: ζπλεξγαζία, πξνζθνξά, ζεβαζκφο, δηθαηνζχλε, 
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εγεζία, πνιηηφηεηα (Υαξαιάκπνπο, 2010). 

Δ εθπαίδεπζε ραξαθηήξα γηα λα έρεη νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ζε-

ηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο ζα πξέπεη λα νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηε βίσζε ησλ α-

μηψλ. Οη αμίεο πξέπεη λα απνηεινχλ ήζνο, θνπιηνχξα, πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, 

θαη λα ηνπνζεηνχληαη φρη κφλν ζηελ θαξδηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, 

ζην ηη δηδάζθνπκε, αιιά θαη ζηελ θαξδηά ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζην 

πψο δηδάζθνπκε (Drake, 2007).  

Οη αμίεο ζηηο νπνίεο δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην λεπηαγσγείν, γηαηί ζεσξνχκε 

φηη ε βίσζή ηνπο ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιί-

καηνο είλαη:  

-αγάπε θαη ζεβαζκφο 

Δ αγάπε μεθηλάεη απφ ηελ αγάπε πξνο ηνλ εαπηφ καο θαη επεθηείλεηαη ζε πξφ-

ζσπα, ζην πεξηβάιινλ, ζηε κάζεζε, ζηελ ίδηα ηε δσή. Δ αμία ηνπ ζεβαζκνχ 

μεθηλάεη επίζεο απφ ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ εθηίκεζε πξνο ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ καο, 

ηελ εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο καο θαη επεθηείλεηαη ζηνλ ζεβαζκφ πξνο ηνπο 

άιινπο, πξνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηέινο ζηνλ ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ 

(Tillman & Hsu, 2001).  

-εηξήλε 

Δ αμία ηεο εηξήλεο, εκπεξηέρεη ηελ εζσηεξηθή εξεκία θαη ηζνξξνπία, ζεηηθέο 

ζθέςεηο θαη θαζαξά ζπλαηζζήκαηα. Δ εθπαίδεπζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αμία ηεο 

εηξήλεο, ζηνρεχεη ζηε δηδαζθαιία θαη βίσζε απφ ηα παηδηά ζπκπεξηθνξψλ θαη 

πξαθηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κε βίαηε επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ζηελ 

νηθνδφκεζε αξκνληθψλ ζρέζεσλ. Σν θιεηδί γηα ηελ επηηπρία απηψλ ησλ ζηφρσλ 

είλαη ην πέξαζκα απφ ηηο αληαγσληζηηθέο, ζηηο ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο (Johnson & 

Johnson, 2010). 

-πξνζθνξά 

Δ πξνζθνξά απνηειεί δείθηε λνεηηθήο, ζσκαηηθήο πγείαο θαη επηπρίαο, κεηψλεη 

ηελ θαηάζιηςε ησλ εθήβσλ θαη ηνλ θίλδπλν απηνθηνλίαο, ελδπλακψλεη θαη νδε-

γεί ηνπο καζεηέο ζε ςπρηθή ηζνξξνπία. Ο Nielsen επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε αλά-

πηπμεο κηαο ζεσξίαο θαη ελφο Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πξνζθνξάο. Αηα-

θξίλεη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο, πνπ απνηεινχλ κηα πνξεία ηνπ αηφκνπ πξνο ηνλ 

αιηξνπηζκφ, κηα πνξεία απφ ηνλ κηθξφθνζκν, ζηνλ καθξφθνζκν. Οη δηαζηάζεηο 

απηέο είλαη: πξνζθέξσ ζηνλ εαπηφ κνπ, πξνζθέξσ ζηηο ζρέζεηο, πνπ απνηειεί 

έλα πέξαζκα απφ ηελ θνπιηνχξα ηνπ «εγψ», ζηελ θνπιηνχξα ηνπ «εκείο», πξν-

ζθέξσ ζηελ θνηλφηεηα, πξνζθέξσ ζηελ ίδηα ηε δσή (Nielsen, 2011).  

-ζπλεξγαζία 

ΐαζηθά ζηνηρεία δφκεζεο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο John-

son & Johnson (1999) είλαη: 

-ε ζεηηθή αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο, πνπ ζεκαίλεη φηη ε 
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αηνκηθή επηηπρία ηνπ θαζελφο θαη ε ζπλνιηθή επηηπρία ηεο νκάδαο απνηεινχλ ε 

κία πξνυπφζεζε ηεο άιιεο. 

-ε πξνσζεηηθή, πξφζσπν κε πξφζσπν, αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, 

πνπ ζεκαίλεη φηη δηεπθνιχλνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ν έλαο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ άι-

ινπ, αληαιιάζζνπλ πεγέο, αλαηξνθνδνηνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ. 

-ε αηνκηθή επζχλε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, πνπ ζεκαίλεη φηη ν θάζε καζεηήο α-

λαιακβάλεη ηελ επζχλε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ θαη λα 

παξέρεη βνήζεηα. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία νη καζεηέο αμηνινγνχληαη θαη 

ελδπλακψλνληαη. Μέζα ζηελ νκάδα, θαηαθηνχλ γλψζε, δεμηφηεηεο, ζηξαηεγη-

θέο, δηαδηθαζίεο, ηηο νπνίεο είλαη κεηά ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ κφλνη ηνπο ζε 

παξφκνηα έξγα. 

-νη ζπλεξγαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, πνπ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο γλσξί-

δνπλ θαη εκπηζηεχνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ, επηθνηλσλνχλ κέζα ζε θπζηθέο, απζε-

ληηθέο θαηαζηάζεηο, απνδέρνληαη θαη ππνζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ, επηιχνπλ 

ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν. 

-ε εμέιημε ηεο νκάδαο, ε νπνία πξνθχπηεη κέζα απφ κηα ζπλερή δηαδηθαζία θξί-

ζεο θαη απηναμηνιφγεζεο ησλ κειψλ ηεο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απνηειε-

ζκαηηθφηεηάο ηεο.  

Ο Kagan (1994) πξoζζέηεη δχν αθφκε βαζηθά ζηνηρεία: 

-ηελ ελεξγεηηθή θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή, ε νπνία εμαζθαιίδεηαη θπξίσο κε ηε 

δηαλνκή ξφισλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο. 

-ηελ ηαπηφρξνλε αιιειεπίδξαζε, θαζψο ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή εξγάδνληαη θαη 

αιιειεπηδξνχλ φια ηα παηδηά ηεο ηάμεο. 

ηαλ εμαζθαιίδεηαη ε ελεξγεηηθή θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή γηα φια ηα κέιε ηεο 

νκάδαο θαη ε εηεξνγέλεηά ηεο, φινη νη καζεηέο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηε 

ρξήζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε (Sapon-Shevin et al. 2002, Baudrit, 

2007). 

Δ εθαξκνγή ηεο ζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ νδεγεί ζηελ εγθαζίδξπζε κηαο ζπλεξγα-

ηηθήο εζηθήο ηεο ηάμεο, ελφο αηζζήκαηνο ζπλεξγαζίαο, θνηλφηεηαο θαη ζπλνρήο 

πνπ δηαηξέρεη νηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζηελ ηάμε, ε νπνία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην 

ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα. 

1.7 Δ ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ ΘΒΣΕΚΟΤ ΥΟΛΕΚΟΤ ΚΛΕΜΏΣΟ 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε 

(Johnson & Johnson, 1999, Kagan, 1994, Slavin, 1995). Βπίζεο, ηα πξνγξάκκα-

ηα εθπαίδεπζεο ραξαθηήξα θαη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζπκβάιινπλ ζηε 

δεκηνπξγία ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο (Gerlach & Hopson, 2006). 

Οη Schmuck & Schmuck (2001) ππνζηεξίδνπλ φηη απαξαίηεηεο πξνυπνζέ-
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ζεηο γηα ηελ χπαξμε ζεηηθνχ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε είλαη: ν εθπαη-

δεπηηθφο λα κνηξάδεηαη ηελ εμνπζία ηνπ κε ηα παηδηά, λα ππάξρεη αλνηρηή θαη 

εηιηθξηλήο επηθνηλσλία θαη πνιιέο θηιίεο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, λα ππάξρνπλ 

πςειέο πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, 

λα ππάξρνπλ λφξκεο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ θάζε καζεηή θαη νη ζπγθξνχζεηο 

λα επηιχνληαη κε εηξεληθφ θαη επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν. 

Δ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ κε ηξφπν ψζηε λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο κα-

ζεηέο λα ηνλ πξνζαξκφδνπλ ζηηο επηζπκίεο ηνπο θαη ζηηο αλάγθεο ησλ παηρλη-

δηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ, λα δεκηνπξγνχλ ηνλ δηθφ ηνπο ηφπν ζηνλ νπνίν 

εξγάδνληαη ζηελ ηάμε κε ηελ νκάδα ηνπο, ν νπνίνο θνξηίδεηαη ζπκβνιηθά, επ-

λνεί ηελ πξνσζεηηθή αιιειεπίδξαζε, ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, ζπληειεί ζηε 

δεκηνπξγία νηθείαο αηκφζθαηξαο θαη εληζρχεη ην ζεηηθφ θιίκα (Γεξκαλφο, 

2006). 

Γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέ-

λεο δεμηφηεηεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, φπσο: νηθνδφκεζεο ζρέζεσλ, επίιπζεο 

ζπγθξνχζεσλ, ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ησλ πξαγκάησλ, επαηζζεζίαο απέλαληη 

ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ελζπλαίζζεζε, ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο (Tillman, 

2002, Gerlach & Hopson, 2006). Οη ηειεπηαίεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, γηαηί 

ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ε ζεηηθή αλαηξνθνδφηεηζε νδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπ-

ηηθνχο ζηελ νηθνδφκεζε κηαο ζηαζεξήο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο. Έ-

ηζη, αλαπηχζζνπλ ηηο δεμηφηεηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, πλεχκα ζπλαδειθηθφηεηαο 

θαη επεξεάδεηαη ζεηηθά ε ςπρηθή ηνπο δηάζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ εθπαηδεπ-

ηηθνχ ηνπο έξγνπ (Sapon-Shevin et al., 2002).  

Με ηνπο ηξφπνπο πνπ πεξηγξάθεθαλ, αλαπηχζζεηαη έλαο θψδηθαο ζπκπε-

ξηθνξάο ζην ζρνιείν, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη πξάμεηο, ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά 

κελχκαηα, ηφλν ηεο θσλήο, ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζηνλ ζε-

βαζκφ θαη ζηελ ελζπλαίζζεζε. Ώπηφ δεκηνπξγεί έλα ππνζηεξηθηηθφ θαη αζθα-

ιέο ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ παξέρεη ζε φινπο ηνπο καζεηέο ίζεο επθαηξίεο γηα 

επηηπρία (Center for Mental Health at UCLA, 2011). ε έλα ζρνιείν κε ζεηηθφ 

ζρνιηθφ θιίκα, καζεηέο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνί θαη πξνζσπηθφ ζπλεξγάδνληαη 

θαη ζπλεηζθέξνπλ φινη ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. 

2. ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ 

2.1 ΑΒΕΓΜΏ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ, ΟΡΕΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΟ ΚΏΕ 

ΒΡΧΣΔΜΏΣΏ 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κία έξεπλα δξάζε, ε νπνία πξαγκα-

ηνπνηήζεθε ζην 19
ν
 Νεπηαγσγείν Καιακαξηάο, ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έ-

ηνπο 2012-13. πκκεηείραλ θαη νη ηξεηο εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ. Σα παηδηά 

ήηαλ 37, λήπηα θαη πξνλήπηα θαη ζην ζρνιείν ιεηηνπξγνχζε έλα θιαζηθφ θαη έλα 

νινήκεξν ηκήκα. 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έξεπλαο δξάζεο είλαη φηη ζρεδηάδεηαη γηα λα α-
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ληηκεησπίζεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, πνπ εληνπίδεηαη ζε κηα άκεζε θαηά-

ζηαζε, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πξαθηηθήο. ηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ παξαηή-

ξεζε θαη ζπλήζσο έρεη κηα ζπλεξγαηηθή δηάζηαζε (Cohen & Manion, 1997). Σα 

απνηειέζκαηά ηεο έρνπλ δχν πηπρέο: ηελ αηνκηθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλερή 

πξνζσπηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εξεπλεηή, ηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ ηνπ θαη ηε ζπιινγηθή, πνπ ζρεηίδεηαη κε έλαλ γεληθφηεξν ζηφρν 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο.  

Ώξρηθά, ζηελ παξνχζα έξεπλα, εληνπίζηεθε ην πξφβιεκα απφ ηνπο εθπαη-

δεπηηθνχο, ην νπνίν είλαη ε δεκηνπξγία ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο ζην ζπγθε-

θξηκέλν λεπηαγσγείν θαη κεηά απφ κειέηε ηνπ θαηαιήμακε ζε ζπγθεθξηκέλα 

εξσηήκαηα ζηα νπνία επηρεηξεί λα απαληήζεη ε παξνχζα έξεπλα:  

-Με πνηνπο ηξφπνπο ε επέιηθηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. 

-Πνηεο ππνζηεξηθηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ζπκβάιινπλ ηδηαίηεξα ζηε 

δεκηνπξγία ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. 

-Με πνην ηξφπν ε ζπλεξγαζία κε εμσζρνιηθνχο θνξείο θαη ε εκπινθή ησλ 

γνλέσλ ζηε ζρνιηθή δσή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιί-

καηνο. 

-Πνηα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα έρεη ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε 

λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. 

2.2 ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΏ ΒΡΓΏΛΒΕΏ ΤΛΛΟΓΔ ΣΧΝ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ ΣΟΤ 

ΠΒΑΕΟΤ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ 

Δ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πεδίνπ ηεο έξεπλαο έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο 

ηξηγσλνπνίεζεο. Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πην 

απνηειεζκαηηθά κέζα ζπιινγήο ήηαλ:  

-Οδεγνί Παξαηήξεζεο: γηα ηηο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ην ειεχζεξν 

παηρλίδη θαη ην δηάιεηκκα. Υξεζηκνπνηήζεθε ε πκκεηνρηθή Παξαηήξεζε 

θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκπιήξσλαλ ηνπο νδεγνχο κεηά ην ηέινο ησλ δξα-

ζηεξηνηήησλ. Με ην εξγαιείν απηφ ζπιιέγνπκε ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν εξ-

γαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ησλ παηδηψλ, γηα ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ αλα-

πηχζζνληαη ζηελ ηάμε, γηα ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνλ ηξφπν ρξε-

ζηκνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ. 

-Φσηνγξάθεζε: ρξεζηκνπνηήζεθε ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνπο νδεγνχο παξα-

ηήξεζεο, γηαηί παξέρεη ζηνηρεία γηα ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ησλ παη-

δηψλ. 

-Σεθκήξηα απφ εξγαζίεο ησλ παηδηψλ: θαηαγξαθέο κε ηε κνξθή δσγξαθηθήο ή 

γξαπηνχ ιφγνπ, θαηαζθεπέο. 

-Δκεξνιφγην Βθπαηδεπηηθνχ: ζπκπιεξσλφηαλ απφ θάζε εθπαηδεπηηθφ ζην ηέ-

ινο ηεο εκέξαο. 
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-Οδεγφο πλέληεπμεο Παηδηψλ: Υξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπ-

με θαη έγηλε ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Πεξηειάκβαλε 

εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ην ζρνιείν θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο φηαλ βξίζθνληαη εθεί, κε ζηφρν λα δηεξεπλεζνχλ νη 

απφςεηο ηνπο γηα ην ζρνιηθφ θιίκα θαη λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηα δεδνκέλα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ππφινηπα εξεπλεηηθά εξγαιεία.  

Βπίζεο, σο ππνζηεξηθηηθφ κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη:  

-εθηηκήζεηο ησλ γνλέσλ: Οη εθπαηδεπηηθνί ζπδεηνχζαλ αλά δηαζηήκαηα κε 

ηνπο γνλείο, κε βάζε έλαλ νδεγφ ζπλέληεπμεο γνλέσλ, πνπ δηεξεπλνχζε ηηο 

απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ην ζρνιηθφ θιίκα γηα λα ηηο ζπγθξίλνπλ κε ηηο δη-

θέο ηνπο εθηηκήζεηο θαη κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθππηαλ απφ ηα απνηειε-

ζκαηηθά κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

2.3 ΏΝΏΛΤΔ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ 

Γηα ηελ αλάιπζε θαη κειέηε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηα εξεπ-

λεηηθά εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνηνηηθή αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ. ηεξηρηήθακε ζηα πέληε βαζηθά ζηνηρεία πνπ αμηνινγεί ην MCI 

γηα ην ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο θαη ζηηο ηέζζεξηο βαζηθέο δηαζηάζεηο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο δείθηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. 

2.4 ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ 

Δ αμηνιφγεζε πνπ έγηλε ήηαλ δηακνξθσηηθή θαη ηειηθή. Γηα ηε δηακνξθσ-

ηηθή αμηνιφγεζε, νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηείραλ ζε εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο 

ζηηο νπνίεο γηλφηαλ ζπδεηήζεηο, αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ζχγθξηζε ησλ δεδν-

κέλσλ ησλ δχν ηάμεσλ, πνπ νδεγνχζαλ ζε αλαζηνραζκφ  θαη βνεζνχζαλ ζηελ 

εθηίκεζε ηεο πνξείαο θαη ηελ αλαδηακφξθσζε ηεο έξεπλαο. Δ ηειηθή αμηνιφγε-

ζε έγηλε ζην ηέινο θαη αμηνινγήζεθαλ ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα εξεπ-

λεηηθά εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ.  

2.5 ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΣΔ ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΔ ΑΕΑΏΚΣΕΚΔ ΠΏΡΒΜΐΏΔ 

Δ βαζηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε 

ήηαλ ην παηρλίδη. Έγηλαλ παηρλίδηα γλσξηκίαο, επαθήο, εκπηζηνζχλεο, ζχζθημεο 

ζρέζεσλ, δηάθξηζεο ηνπ εγψ θαη ηνπ εκείο, κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, ζπλεξγα-

ζίαο, ηα νπνία ήηαλ νκαδηθά θαη ζε δεπγάξηα. ηφρεπαλ ζηε ζχζθημε ησλ ζρέ-

ζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε θιίκαηνο απνδνρήο θαη αζθάιεηαο (Σδψξηδε, 1996).  

Βπηπιένλ, δφζεθε ηδηαίηεξν βάξνο ζηε ρξήζε ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, 

ηεο παληνκίκαο, ηεο δξακαηνπνίεζεο, γηαηί ε κέζνδνο απηή απνηειεί εξγαιείν, 

πνπ εληζρχεη ηελ απηνέθθξαζε, πξνθαιεί ηελ επαηζζεζία ησλ αλζξψπσλ γηα 

ηνπο άιινπο, πξνάγεη ηελ απηνγλσζία, εληζρχεη ηε ζπλεξγαζία (Κνπξεηδήο, 

1991) θαη έηζη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο.  

Σν ζρνιείν ζπλεξγάζηεθε κε πνιινχο θνξείο, φπσο εζεινληηθέο νξγαλψ-

ζεηο, 1ν Βηδηθφ ρνιείν Θεζζαινλίθεο, ρνιή Σπθιψλ,  Αηακαληίδεηνο ηέγε 
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Διηθησκέλσλ θαη νξγάλσζε θνηλέο εθδειψζεηο θαη εζεινληηθέο δξάζεηο, ζηηο 

νπνίεο ζπκκεηείραλ θαη νη γνλείο.  Οη δξάζεηο απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε 

ηεο έλλνηαο ηεο ζπλεθηηθφηεηαο, πνπ απνηειεί δείθηε ζεηηθνχ θιίκαηνο. 

Ο ρψξνο νξγαλψζεθε έηζη, ψζηε λα επλνείηαη ε εξγαζία ζε νκάδεο, λα πα-

ξέρεη επειημία θαη λα δίλεη ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα αλαδηάξζξσζήο ηνπ αλά-

ινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ παηρληδηνχ ηνπο.  

Δ ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Johnson & Johnson, 2009) απνηέιεζε θχξηα κέζν-

δν ηεο έξεπλαο. Ώξρηθά, νξγαλψζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο είραλ ζηφρν λα 

νδεγήζνπλ ηα παηδηά ζηαδηαθά ζηε ζπλεξγαζία, κέζα απφ ηερληθέο πνπ δηεπθφ-

ιπλαλ ηελ έθθξαζε θαη επηθνηλσλία, ηνλ απζνξκεηηζκφ θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα 

(Μπαθηξηδήο, 2002). Βπίζεο, ζρεδηάζηεθαλ δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηέζ-

ζεξα επίπεδα ζπλεξγαζίαο (Ώβέξσθ–Εσάλλνπ, 1985), πνπ ζηφρν είραλ λα θαι-

ιηεξγήζνπλ ζηαδηαθά, απφ ην απιφ ζην ζχλζεην ηηο ζηάζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ πξνυπνζέηεη ε ζπλεξγαζία. ηε ζπλέρεηα, νξγαλψζεθαλ ζπλεξγαηηθέο δξα-

ζηεξηφηεηεο κέζα απφ ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ζρέδηα εξγαζίαο πνπ ελδηέθεξαλ 

ηα παηδηά.  

ζνλ αθνξά ζηε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ, αξρηθά ηα δεπγάξηα ήηαλ θηιηθά 

θαη ζηε ζπλέρεηα αλνκνηνγελή. Δ θάζε απηή θξάηεζε πεξίπνπ 4 κήλεο. ηε ζπ-

λέρεηα, δεκηνπξγήζεθαλ αλνκνηνγελείο νκάδεο, αξρηθά ηξηκειείο θαη ηνλ ηειεπ-

ηαίν κήλα ηεηξακειείο, ε ζχλζεζε ησλ νπνίσλ άιιαδε  αλά δηαζηήκαηα, αλάιν-

γα κε ην πξφγξακκα θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλέπηπζζαλ ηα παηδηά κέζα ζε απηέο. 

Καηά ηε δηακφξθσζε ησλ νκάδσλ, κειεηήζεθε θαη ιήθζεθε ππφςε ε εηεξνγέ-

λεηα θχινπ, αθαδεκατθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ειηθίαο, ζηνηρείσλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη παξάιιεια νη θηιίεο ηνπο, νη νπνίεο δηεξεπλή-

ζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο παξαηήξεζεο θαη ηε ρξήζε θνηλσληνγξάκκαηνο. 

2.6 ΤΠΟΣΔΡΕΚΣΕΚΒ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΒ ΠΡΏΚΣΕΚΒ 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη ππνζηεξηθηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ αλα-

θέξζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο. Εδηαίηεξν βάξνο δφζεθε:  

-ζηελ αλαπιαηζίσζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ (Λαλάξε, 2005). Σα βήκαηα ζε απηή ηε δηα-

δηθαζία είλαη: νξηζκφο θαη θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, απαξίζκεζε φ-

ισλ ησλ δπλαηψλ ιχζεσλ, αμηνιφγεζή ηνπο, επηινγή κίαο ή δχν ηθαλνπνη-

εηηθψλ ιχζεσλ, θαζνξηζκφο ησλ κέζσλ εθαξκνγήο ησλ ιχζεσλ, αμηνιφ-

γεζή ηνπο κεηά απφ έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

-ζηε ζηαδηαθή ελζάξξπλζε θαη ηαπηφρξνλε απνδνρή ησλ παηδηψλ γηα ηελ ελ-

ζσκάησζή ηνπο ζηελ νκάδα. ηελ αξρή, νη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ ηε δπλα-

ηφηεηα ζηα παηδηά λα είλαη απινί παξαηεξεηέο, ρσξίο λα ηα απνθιείνπλ 

απφ ηελ νκάδα, αιιά αληηκεησπίδνληάο ηα σο ηζφηηκα κέιε ηεο. Γηα παξά-

δεηγκα, αλ ζε έλα παηρλίδη, έλα παηδί δελ ζπκκεηέρεη θαη παξαηεξεί, νη εθ-

παηδεπηηθνί ηνπ απεπζχλνπλ εξσηήζεηο, ηνπ δεηνχλ ηε γλψκε ηνπ γηα ζέ-
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καηα πνπ πξνθχπηνπλ. Δ δηαδηθαζία απηή είλαη απαξαίηεηε αθφκε θη αλ 

ππνζέηνπλ φηη ην παηδί δελ ζα απαληήζεη, γηα λα ληψζεη ην ίδην, φρη απν-

θιεηζκέλν, αιιά κέινο ηεο νκάδαο. Βπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ζπδεηήζεσλ, 

νη εθπαηδεπηηθνί απεπζχλνπλ ζπρλά ην ιφγν ζηα πην δηζηαθηηθά παηδηά, 

αθφκε θη αλ απηά δελ απαληνχλ, θαηαβάιινληαο ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα 

λα πεηχρνπλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο. Με ηνπο ηξφπνπο απηνχο, παξέ-

ρνπλ ζε θάζε παηδί ηνλ ρξφλν θαη ηελ ελίζρπζε πνπ ρξεηάδεηαη, ψζηε απηφ 

λα ληψζεη ζπλαηζζήκαηα αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο θαη παξάιιεια ην 

αληηκεησπίδνπλ σο ηζφηηκν κέινο ηεο νκάδαο, αθφκε θη φηαλ ηνλ πξψην 

θαηξφ αξλείηαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά ζε απηήλ. 

-ζην ελδηαθέξνλ γηα ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή θαη ηελ παξνρή επθαη-

ξηψλ γηα λα επηδείμεη ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηέο ηνπ. Σα παηδηά ζπκκεηεί-

ραλ ζε έλα πξφγξακκα παξνπζίαζεο ηνπ εαπηνχ ηνπο, πνπ ζηφρεπε ζηελ 

βαζχηεξε γλσξηκία κεηαμχ ηνπο, ηελ αλάδεημε ησλ αηνκηθψλ ηδηαηηεξνηή-

ησλ, ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηελ ελίζρπζεο ηεο ζπλεθηηθφηε-

ηαο ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο θαη ην ζρνιείν. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξν-

γξάκκαηνο, παξνπζίαδαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ηνλ εαπηφ ηνπο ζηελ νκά-

δα, φπσο κε δσγξαθηθή, θνιιάδ, αηλίγκαηα, παληνκίκα, δξακαηνπνίεζε. 

ην ηέινο, ην παηδί καδί κε ηνπο γνλείο ηνπ παξνπζίαδε θάηη ζηελ ηάμε: 

ζπληαγή, θαηαζθεπή, δξακαηνπνίεζε. 

-ζηελ επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε. πρλά ζην ηέινο ηεο εκέξαο, νη εθ-

παηδεπηηθνί έζεηαλ αλαζηνραζηηθέο εξσηήζεηο, ζρεηηθά κε ηε δξάζε ησλ 

παηδηψλ, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, ηηο δπζθνιί-

εο πνπ πηζαλά αληηκεηψπηζαλ ζην ζρνιείν θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηηο 

μεπεξλνχζαλ. Σν ίδην γηλφηαλ θαη ζην ηέινο ησλ ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξην-

ηήησλ, γεγνλφο πνπ βνεζάεη ζηελ απηναμηνιφγεζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο 

θαη ηελ εμέιημή ηεο. 

3. ΒΤΡΔΜΏΣΏ 

3.1 ΏΝΏΛΤΔ ΣΧΝ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ ΏΠΟ ΣΟΤ ΟΑΔΓΟΤ ΠΏΡΏΣΔ-

ΡΔΔ 

Ώπφ ηνπο νδεγνχο παξαηήξεζεο ησλ νκαδηθψλ ζπλεξγαηηθψλ παηρληδηψλ 

θαη ησλ παηρληδηψλ ζε δεπγάξηα, πξνθχπηεη φηη δεκηνπξγήζεθε θιίκα αζθάιεηαο 

θαη εκπηζηνζχλεο. Γηα παξάδεηγκα, ζην παηρλίδη «Σπθιφο θαη νδεγφο», ηα παη-

δηά θιείλνπλ ηα κάηηα θαη αθήλνληαη λα ηνπο νδεγήζεη ζηνλ ρψξν ην δεπγάξη 

ηνπο. ηελ αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε κεηά ην παηρλίδη, δειψλνπλ φηη έλησζαλ 

σξαία, γηαηί ηνπο νδεγνχζε ν θίινο ηνπο θαη δελ θνβήζεθαλ. ην παηρλίδη ζχ-

ζθημεο ζρέζεσλ «Κσπειάηεο ζηε ζρεδία», ελζνπζηάδνληαη θαη δειψλνπλ φηη 

θαηάθεξαλ λα ζσζνχλ, γηαηί «ήκαζηαλ φινη καδί», γηαηί «βνεζνχζε ν έλαο ηνλ 

άιινλ», γηαηί «αλ είκαζηε νκάδα θαηαθέξλνπκε ηα πάληα». Σα ζρφιηά ηνπο, ζηα 

πνηθίια παηρλίδηα πνπ έγηλαλ είλαη ζεηηθά θαη αλαθέξνληαη ζηε: ζπλεξγαζία, 

βνήζεηα, αγάπε, θηιία, νκάδα. Σα επξήκαηα απηά δείρλνπλ φηη ππάξρεη πςειφ 
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επίπεδν ηθαλνπνίεζεο θαη ζπλεθηηθφηεηαο, ρακειφ επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη ζεηηθέο ζρέζεηο. 

Ώπφ ηνπο νδεγνχο παξαηήξεζεο ησλ ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξν-

θχπηεη φηη ηα παηδηά αλέπηπμαλ ζεηηθέο, αιιειεπηδξαζηηθέο ζρέζεηο θαη ζηαδηα-

θά επηηεχρζεθε πνηνηηθή ζπλεξγαζία κε ρακειφ επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Σνλ πξψην θαηξφ δηαπηζηψζεθε πςειφ επίπεδν δηελεθηηθφηεηαο, ζε επίπεδν κη-

θξήο νκάδαο. Σφηε θξηλφηαλ απαξαίηεην απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο, λα δηαθνπεί ε 

εξγαζία θαη λα ζπδεηεζεί ε δπζθνιία ζε επίπεδν νινκέιεηαο ηεο ηάμεο. Δ δηα-

δηθαζία απηή παξείρε ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα ζθεθηνχλ φηη ππάξρνπλ πνηθί-

ινη ηξφπνη επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο. Σν επίπεδν δηελεθηηθφηεηαο ζηαδηαθά 

κεηψζεθε, θαζψο άξρηζαλ λα νηθνδνκνχλ ηε ζεηηθή αιιειεμάξηεζε, λα ζπλελ-

λννχληαη γηα ηνπο ξφινπο πνπ ζα αλαιάκβαλαλ, λα δεηνχλ βνήζεηα απφ ηνπο 

θίινπο ηνπο. Άξρηζαλ λα πξνηείλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, λα ζπδεηνχλ θαη λα ζπλα-

πνθαζίδνπλ. Έηζη, θαιιηεξγήζεθαλ νη ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο ηεο πξνζεθηη-

θήο, ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, ηεο εθ πεξηηξνπήο ζπκκεηνρήο ζηε ζπδήηεζε, ηεο 

ιήςεο απφθαζεο, ηεο αλάιεςεο επζχλεο, ηεο ζχλζεζεο απφςεσλ, ηεο αίηεζεο 

θαη παξνρήο βνήζεηαο, ηεο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ. ηαλ ππήξραλ δηαθσλίεο 

θαη ζπγθξνχζεηο δελ θαηέθεπγαλ ζηελ εθπαηδεπηηθφ, αιιά πξνζπαζνχζαλ λα ηηο 

ιχζνπλ κέζα ζηελ νκάδα κε επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν. Δ γισζζηθή ηνπο έθθξαζε 

βειηηψζεθε, θαζψο άξρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ επηρεηξεκαηηθφ ιφγν, λα εθθξάδν-

ληαη κε πεξηζζφηεξε ζαθήλεηα, λα πεξηγξάθνπλ δηαδηθαζίεο θαη λα εθθξάδνπλ 

ζπλαηζζήκαηα. Βπίζεο, ζηηο παξνπζηάζεηο πνπ έθαλαλ ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο 

ηνπο ζηε κηθξή νκάδα ρξεζηκνπνηνχλ πξψην πιεζπληηθφ πξφζσπν, γεγνλφο πνπ 

δείρλεη πςειφ επίπεδν ζπλεθηηθφηεηαο.  

Ώπφ ηνπο νδεγνχο παξαηήξεζεο ηελ ψξα ηνπ ειεχζεξνπ παηρληδηνχ, πξν-

θχπηεη φηη θαη εθεί δεκηνπξγνχληαλ ζπγθξνχζεηο. Δ δηαρείξηζή ηνπο απνηέιεζε 

κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη γηα ηελ αληηκε-

ηψπηζή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ζπρλά ε πξαθηηθή ηεο αλαπιαηζίσζεο ηνπ πξν-

βιήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ηελ ψξα ηνπ παηρληδηνχ κε ην νηθνδνκηθφ πιηθφ, δε-

κηνπξγήζεθε κία ζχγθξνπζε αλάκεζα ζε δχν παηδηά, ε νπνία επηιχζεθε κε βί-

αην ηξφπν. Δ εθπαηδεπηηθφο ππελζχκηζε ζηα παηδηά ηνλ ζηαζεξφ θαλφλα πνπ εί-

ρε ηεζεί ζρεηηθά κε ηε ζσκαηηθή βία θαη θάιεζε ηα παηδηά φιεο ηεο ηάμεο λα 

ζπδεηήζνπλ ην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε. Καηαξρήλ, ξψηεζε ηα δχν παηδηά 

πνπ εκπιέθνληαλ ζηε ζχγθξνπζε, πψο έλησζαλ, ηη αθξηβψο έθαλαλ, αλ απηφ πνπ 

έθαλαλ βνήζεζε ηα ίδηα, ηνλ ζπκκαζεηή ηνπο θαη ηελ ηάμε ηνπο. Ώθνινχζεζε 

ζπδήηεζε γηα ηηο επηινγέο ζπκπεξηθνξάο πνπ είραλ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο. ηε 

ζπλέρεηα, ζε νκάδεο παξνπζίαζαλ κε ζεαηξηθφ παηρλίδη απηέο ηηο επηινγέο, ζπ-

δεηήζεθε ην πνηεο απφ απηέο ιχλνπλ ην πξφβιεκα θαη έγηλε αηνκηθή θαηαγξαθή 

κε δσγξαθηθή θαη παξνπζίαζε ηεο ιχζεο πνπ ζα επέιεγε ην θάζε παηδί ζε κηα 

αλάινγε θαηάζηαζε θαη γηαηί.  ε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

ηα παηδηά επαλέξρνληαλ ζηε δηαδηθαζία απηή. 

Ώπφ ηνπο νδεγνχο παξαηήξεζεο ζην δηάιεηκκα, πξνθχπηεη φηη νη ζρέζεηο 
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ησλ παηδηψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα θαη απφ έλαλ ζπ-

λαηζζεκαηηθφ ηχπν θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Έρνπλ αλαπηχμεη θηιίεο, αθφκε 

θαη παηδηά δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ κεηαμχ ηνπο θαη ζηηο  πεξηπηψζεηο πνπ θά-

πνηνο ρξεηάδεηαη βνήζεηα, ππάξρνπλ πνιινί εζεινληέο γηα λα ηνπ ηελ πξνζθέ-

ξνπλ. Βπίζεο, φηαλ νξγαλψλνπλ ηα παηρλίδηα ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ ιεμηιφγην, 

πνπ έρεη επεξεαζηεί απφ ηε δνπιεηά ηνπο ζηηο νκάδεο, φπσο: «πξνηείλσ λα…», 

«εζχ ηη λνκίδεηο;», «λα θάλνπκε ζήκεξα ηε δηθή ζνπ ηδέα θαη αχξην ηε δηθή 

κνπ».  

Βπίζεο, απφ ηνπο νδεγνχο παξαηήξεζεο ζην δηάιεηκκα θαη ηελ ψξα ηνπ 

ειεχζεξνπ παηρληδηνχ πξνθχπηεη φηη ηα παηδηά άξρηζαλ λα ελζσκαηψλνπλ ηηο α-

μίεο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζην ζρνιείν. Γηα παξάδεηγκα, νξ-

γαλψλνπλ έλα παηρλίδη κέζα ζηελ ηάμε αλαδηνξγαλψλνληαο ηνλ ρψξν θαη θηηά-

ρλνληαο έλα ηαηξείν, θαηά ην νπνίν είλαη εζεινληέο γηαηξνί θαη πξνζθέξνπλ π-

πεξεζίεο ζηα παηδηά πνπ έρνπλ αλάγθε. 

Ώπφ ηνπο νδεγνχο παξαηήξεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνθχπηνπλ επίζεο 

επξήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αμίεο. Γηα παξάδεηγκα, κε αθνξκή έλα ινγνηε-

ρληθφ θείκελν, ηα παηδηά ζπδεηνχλ θαη πξνηείλνπλ ιέμεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα ζπλελλννχληαη θαιχηεξα. Οη ιέμεηο πνπ πξνηεί-

λνπλ είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ επηθξαηνχλ. 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξνπλ: «εηξήλε, αγάπε, ζάξξνο, θηιία, ραξά, αγθαιηέο, θα-

ιεκέξα, θαιψο ηνλ, ζπλεξγαζία, εκείο, φινη καδί, ειεπζεξία, επραξηζηψ, παξα-

θαιψ, δεκνθξαηία, ζπδεηψ». Βπηπιένλ, κεηά απφ ζπδήηεζε, δεκηνπξγνχλ έλα 

ηξαγνχδη γηα ην λεπηαγσγείν ηνπο θαη αλαθέξνληαη ζε απηφ σο «ην ζρνιείν ηεο 

αγάπεο, ηεο θηιίαο, ηεο ραξάο, ηεο πξνζθνξάο».   

Οη ππνζηεξηθηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ηηο εθ-

παηδεπηηθνχο, ηδηαίηεξα απηή ηεο ζηαδηαθήο ελζάξξπλζεο θαη ηαπηφρξνλεο απν-

δνρήο ησλ παηδηψλ γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηηο νκάδεο, βνήζεζαλ φια ηα 

παηδηά, ηδηαίηεξα ηα πην δηζηαθηηθά θαη απηά κε ρακειή απηνεθηίκεζε λα βηψ-

λνπλ ζεηηθά ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο. Ώπηά ζηελ αξρή δελ ήζε-

ιαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνηηκνχζαλ ηελ απνκφ-

λσζε. ηαδηαθά, άξρηζαλ λα ελζσκαηψλνληαη ζηελ νκάδα, λα ζπκκεηέρνπλ, λα 

δνθηκάδνπλ, λα ιέλε «κπνξψ» θαη λα αλαιακβάλνπλ ξφινπο θαη κάιηζηα ζπρλά 

ηνλ ξφιν ηνπ παξνπζηαζηή. Δ πξαθηηθή απηή ελίζρπζε ηελ αλάπηπμε ηνπ αη-

ζζήκαηνο ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ. 

Δ ππνζηεξηθηηθή πξαθηηθή ηεο επνηθνδνκεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηνπο νδεγνχο παξαηήξεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ αλάιπ-

ζε ησλ ζπδεηήζεσλ ησλ παηδηψλ, ηα βνήζεζε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκα-

ζία ηεο πξνζπάζεηαο, λα αλαπηχμνπλ ηελ έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη λα ζθε-

θηνχλ γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο.    

Δ ππνζηεξηθηηθή πξαθηηθή ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηηο αηνκηθέο αλάγθεο 

ηνπ καζεηή θαη ηεο παξνρήο επθαηξηψλ γηα λα επηδείμεη ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηε-
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ηέο ηνπ, ηδηαίηεξα κέζα απφ ην πξφγξακκα παξνπζίαζεο ηνπ εαπηνχ, νδήγεζε 

ηα παηδηά ζε πςειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο, έλησζαλ φηη αμίδνπλ θαη νη γνλείο έ-

λησζαλ πςειφ επίπεδν ζπλεθηηθφηεηαο κε ην ζρνιείν. 

ε ζρέζε κε ηε δπζθνιία ησλ έξγσλ, απφ ηνπο νδεγνχο παξαηήξεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πξνθχπηεη φηη ππήξραλ εξγαζίεο πνπ δπζθφιεπαλ ηα παηδηά, 

φκσο απηφ δελ ηα απνζάξξπλε. Σα ζρφιηά ηνπο, φπσο: «ε πξνζπάζεηα κεηξάεη», 

«απφ ηα ιάζε καζαίλνπκε», «ζα ην θάλνπκε καδί», δείρλνπλ φηη ζην ζρνιείν 

βίσλαλ λνεηηθή αζθάιεηα θαη νη ζρέζεηο ηνπο ραξαθηεξίδνληαλ απφ έλαλ γλσ-

ζηηθφ ηχπν θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. 

Ώπφ ηνπο νδεγνχο παξαηήξεζεο, ζε ζρέζε κε ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε 

θαη ηελ επειημία ηνπ ρψξνπ πξνθχπηεη φηη ηα παηδηά είραλ ηε δπλαηφηεηα λα πα-

ξέκβνπλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ παηρληδηνχ θαη 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δεκηνπξγνχζαλ ηνλ δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ-νκαδηθφ ηφ-

πν γηα λα εξγαζηνχλ ζε επίπεδν κηθξήο νκάδαο. Ο ρψξνο απηφο ιεηηνπξγνχζε 

σο πεδίν αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηα παηδηά. Σνλ πξψην θαηξφ ξσηνχζαλ 

ηελ εθπαηδεπηηθφ γηα λα ην θάλνπλ θαη αξγφηεξα δξνχζαλ απηφλνκα, αθνχ πξψ-

ηα ζπδεηνχζαλ κεηαμχ ηνπο θαη πξφηεηλαλ ηηο ηδέεο ηνπο. ε απηφ βνήζεζαλ θαη 

νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίεο κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζηάζε ελζάξξπλαλ απηέο ηηο 

παξεκβάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ηα ζηξψκαηα ηεο ηάμεο ηνπνζεηνχληαη θάζεηα 

θαη κεηακνξθψλνληαη ζε θάζηξν, ηα ηξαπέδηα γίλνληαη ζθελή ζεάηξνπ, ν ρψξνο 

ηνπ θνπθιφζπηηνπ κεηαηξέπεηαη ζε κνπζείν. Σα παηδηά έδεηρλαλ πςειή ηθαλν-

πνίεζε φηαλ ρξεζηκνπνηνχζαλ πνηθηιφηξνπα ην ρψξν θαη ηνλ πξνζάξκνδαλ ζηηο 

αλάγθεο ηνπ παηρληδηνχ ηνπο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ηνπο δείρλνπλ φηη αηζζάλνληαη 

νηθεία θαη αζθαιή ζηνλ ρψξν ηεο ηάμεο.  

Ώπφ ηνπο νδεγνχο παξαηήξεζεο, ησλ εζεινληηθψλ δξάζεσλ θαη ησλ εθδε-

ιψζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη κε γνλείο, πξνθχπηεη φηη φια ηα παηδηά 

ζπκκεηέρνπλ κε ελζνπζηαζκφ ζε απηέο θαη ηηο πεξηκέλνπλ κε αλππνκνλεζία. 

Βθδειψλνπλ πνηθηιία ζπλαηζζεκάησλ, πνπ εθθξάδνληαη κε πινχζην ιεμηιφγην. 

Οη δξάζεηο απηέο ζπλεηέιεζαλ ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα 

παηδηά ησλ δχν ηκεκάησλ, θαζψο ήηαλ θνηλέο θαη βνεζνχζαλ ηα παηδηά λα βηψ-

λνπλ ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ φρη κφλν σο πξνο ηελ ηάμε ηνπο, αιιά θαη σο πξνο 

ην ζρνιείν, γεγνλφο πνπ δείρλεη πςειφ επίπεδν ζπλεθηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηε 

δηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  

3.2 ΏΝΏΛΤΔ ΣΧΝ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ ΏΠΟ ΣΔ ΦΧΣΟΓΡΏΦΔΔ 

Δ κειέηε ησλ θσηνγξαθηψλ απνθαιχπηεη κε ιεθηηθά ζηνηρεία γηα ην ζρν-

ιηθφ θιίκα. Οη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ησλ παηδηψλ δείρλνπλ φηη βηψλνπλ ζε-

ηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο  δείρλνπλ αζθάιεηα, άλεζε 

θαη εμνηθείσζε κε ην έξγν πνπ έρνπλ αλαιάβεη. Βπίζεο, νη ζηάζεηο ηνπ ζψκαηφο 

ηνπο, θαζψο εξγάδνληαη ζηε κηθξή νκάδα, δείρλνπλ ελεξγεηηθή θαη ηζφηηκε 

ζπκκεηνρή, ζεηηθέο ζρέζεηο θαη έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο. 
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3.3 ΏΝΏΛΤΔ ΣΧΝ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ ΏΠΟ ΣΏ ΣΒΚΜΔΡΕΏ ΏΠΟ ΒΡΓΏΕ-

Β ΠΏΕΑΕΧΝ 

Οη εξγαζίεο ησλ παηδηψλ επηβεβαηψλνπλ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιέμεη 

νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηνπο νδεγνχο παξαηήξεζεο. Πνιιά παηδηά θαη πνιχ ζπ-

ρλά, δσγξαθίδνπλ ην ζρνιείν, ηελ ηάμε, ηνπο θίινπο ηνπο πηαζκέλνπο ρέξη ρέξη 

θαη βάδνπλ ιεδάληεο ζην έξγν ηνπο, φπσο: πξνζθνξά, αγάπε, θηιία, ζπλεξγαζία, 

ραξά, ελφηεηα. Σα έξγα απηά αληαλαθινχλ ηηο αμίεο θαη ην ζεηηθφ θιίκα πνπ 

βηψλνπλ ζην ζρνιείν. Βπίζεο, δελ πξνβάιινπλ θακία αληαγσληζηηθφηεηα γηα ηηο 

εξγαζίεο ησλ θίισλ ηνπο θαη πάξα πνιχ ζπρλά, ηελ ψξα ηνπ ειεχζεξνπ παηρλη-

δηνχ  επηιέγνπλ λα θάλνπλ κηα ζπλεξγαηηθή δσγξαθηά ή θαηαζθεπή κε άρξεζηα 

πιηθά κε θάπνην θίιν ηνπο, απφ ην λα εξγαζηνχλ αηνκηθά.  Ώηηηνινγνχλ κάιη-

ζηα απηή ηελ επηινγή ηνπο, ιέγνληαο φηη είλαη θαιχηεξα, γηαηί ν έλαο βνεζάεη 

ηνλ άιινλ. 

3.4 ΏΝΏΛΤΔ ΣΧΝ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ ΏΠΟ ΣΕ ΤΝΒΝΣΒΤΞΒΕ ΣΧΝ 

ΠΏΕΑΕΧΝ 

Μειεηψληαο ζπγθξηηηθά ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ ζηηο αξρηθέο θαη ηειηθέο 

ζπλεληεχμεηο, παξαηεξνχκε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην πψο βηψλνπλ 

ην ζρνιηθφ θιίκα, πνπ εθθξάδνληαη ιεθηηθά, αιιά θαη κε ηνλ ηφλν ηεο θσλήο 

ηνπο. ηηο αξρηθέο ζπλεληεχμεηο, ζηελ πξψηε εξψηεζε πνπ αθνξά ζηελ πεξη-

γξαθή ηνπ ζρνιείνπ ζε θάπνηνλ άγλσζην, ηα παηδηά κηινχλ ζεηηθά γηα απηφ, 

φκσο κε πνιχ πεξηνξηζκέλε ζεκαηνινγία θαη ιεμηιφγην. Ώλαθέξνληαη ζην είδνο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θάλνπλ ζην ζρνιείν (δσγξαθίδνπκε, παίδνπκε, δηαβά-

δνπκε παξακχζηα, καζαίλνπκε). ηηο ηειηθέο ζπλεληεχμεηο, έρνπλ ελζσκαηψζεη 

ζηηο απαληήζεηο ηνπο ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζε αμίεο δσήο, φπσο αγάπε, πξν-

ζθνξά, θαινζχλε, ζπλεξγαζία, εηξήλε, ελφηεηα, θηιία, ηηο νπνίεο βηψλνπλ ζην 

ζρνιείν ηνπο. Βπίζεο, κηινχλ κε ελζνπζηαζκφ, ρξεζηκνπνηψληαο εθθξάζεηο φ-

πσο «ηέιεηα παηρλίδηα» θαη ιέλε φηη δηαζθεδάδνπλ, πεξλνχλ πνιχ σξαία θαη 

παίδνπλ αγαπεκέλα. Ώλαθέξνληαη ζεηηθά, ηδηαίηεξα ζηελ αμία ηεο ζπλεξγαζίαο, 

ιέγνληαο φηη ηνπο αξέζεη πνπ βνεζνχλ ηνπο θίινπο ηνπο θαη φηη «κνπ αξέζνπλ 

νη νκάδεο, γηαηί είκαζηε αγαπεκέλνη κε ηνπο θίινπο καο». ηε δεχηεξε εξψηε-

ζε, πνπ αθνξά ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζνπλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν, ζηελ αξ-

ρηθή ζπλέληεπμε, εθθξάδνληαη κε πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην, ιέγνληαο απιά φηη 

πεξλνχλ θαιά. ηελ ηειηθή ζπλέληεπμε, ρξεζηκνπνηνχλ εκπινπηηζκέλν ιεμηιφ-

γην.  ια ηα παηδηά αλαθέξνληαη ζην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο θαη αξθεηά  κηινχλ 

γηα αγάπε, θηιία, ζπγθίλεζε θαη αγθαιηέο. Βπίζεο, θάπνηα δειψλνπλ φηη ληψ-

ζνπλ ιχπε φηαλ αξξσζηαίλνπλ, γηαηί ηφηε δελ κπνξνχλ λα πάλε ζην ζρνιείν. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα δεδνκέλα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, επηβεβαηψλνπλ ηα ζηνηρεία 

απφ ηνπο νδεγνχο παξαηήξεζεο ζρεηηθά κε ηε ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, λνε-

ηηθή θαη θνηλσληθή αζθάιεηα πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν θαη ηηο ζεηηθέο 

ζρέζεηο. 
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3.5 ΏΝΏΛΤΔ ΣΧΝ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ ΏΠΟ ΣΟ ΔΜΒΡΟΛΟΓΕΟ ΣΧΝ ΒΚ-

ΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ ΚΏΕ ΣΕ ΒΐΑΟΜΏΑΕΏΕΒ ΤΝΏΝΣΔΒΕ ΣΟΤ 

Οη εθπαηδεπηηθνί νηθνδφκεζαλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο, ζχκθσλα κε ηα βαζηθά 

ζηνηρεία δφκεζεο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο πνπ πεξηγξάθεθαλ. Ο αξηζκφο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ηδαληθφο γηα κηα ηέηνηα ζπλεξγαζία. Καιιηέξγεζαλ ηε ζεηη-

θή αιιειεμάξηεζε, γηαηί θαηαλφεζαλ φηη ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ αθνξνχζε φιν 

ην ζρνιείν θαη φρη κφλν ην ηκήκα ηνπο, αλέιαβαλ αηνκηθή επζχλε θαη θαιιηέξ-

γεζαλ ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο. Δ ελεξγεηηθή θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο εμα-

ζθαιίζηεθε κε ηελ αμηνπνίεζε ζην έπαθξν θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαην-

ηήησλ ηεο θάζε εθπαηδεπηηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, δχν εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ 

κειεηήζεη θαη εθαξκφζεη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, αλέ-

ιαβαλ ηνλ ηνκέα απηφλ θαη βνήζεζαλ ηελ ηξίηε λα ηελ εθαξκφζεη ζηελ ηάμε 

ηεο. Μία εθπαηδεπηηθφο πνπ είρε πεξηζζφηεξεο επηθνηλσληαθέο θαη νξγαλσηηθέο 

δεμηφηεηεο αλέιαβε λα νξγαλψζεη ην θνκκάηη ησλ δξάζεσλ, ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

θνξείο θαη ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή δσή. Αχν εθπαηδεπηηθνί, πνπ 

είραλ ζην παξειζφλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα εθ-

παίδεπζεο ραξαθηήξα, αλέιαβαλ απηφλ ηνλ ηνκέα.  Οη εβδνκαδηαίεο ζπλαληή-

ζεηο βνεζνχζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνσζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ, ζηελ εθηίκεζε ηεο πνξείαο ηεο έξεπλαο θαη ζηελ εμέιημε ηεο νκάδαο 

ηνπο. Βπίζεο, νδήγεζαλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ηνπο ζηε ζρνιηθή δσή. 

Οη εθπαηδεπηηθνί κνηξάδνληαλ ηηο εκπεηξίεο πνπ είραλ ζηελ ηάμε ηνπο, ζπδεηνχ-

ζαλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εθηηκήζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο έξεπλαο, ζχγθξηλαλ 

ηα δεδνκέλα πνπ είραλ ζπιιέμεη, έπαηξλαλ απνθάζεηο κε  ζπκκεηνρηθφ θαη δε-

κνθξαηηθφ ηξφπν. Σν επίπεδν δηελεθηηθφηεηαο ζηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηψζεθε ζηαδηαθά, ελψ παξάιιεια απμήζεθε ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο θαη δελ 

παξαηεξήζεθε αληαγσληζηηθφηεηα.  

3.6 ΏΝΏΛΤΔ ΣΧΝ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ ΏΠΟ ΣΕ ΒΚΣΕΜΔΒΕ ΣΧΝ ΓΟ-

ΝΒΧΝ 

Οη γνλείο ζπκκεηέρνπλ κε ελζνπζηαζκφ ζηε ζρνιηθή δσή θαη εθθξάδνπλ 

ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε, φηαλ θαινχληαη λα παξνπζηάζνπλ θάηη καδί κε ην παηδί 

ηνπο, ζηε ζρνιηθή ηάμε. Αειψλνπλ φηη ληψζνπλ πνιχ ραξνχκελνη, επραξηζηεκέ-

λνη θαη αλαθνπθηζκέλνη, γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα 

γλσξίζνπλ θαιχηεξα ην ζρνιείν ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

θαη λα κεηαθέξνπλ νηθνγελεηαθέο εκπεηξίεο ζην ζρνιείν. Βπίζεο, δειψλνπλ η-

θαλνπνηεκέλνη, γηαηί ην ζρνιείν ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

δηάθνξεο εθδειψζεηο πνπ νξγαλψλεη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο. Θεσ-

ξνχλ φηη είλαη έλα αλνηρηφ ζρνιείν κε πςειφ επίπεδν ζπλεθηηθφηεηαο. Ώθφκε, 

ζηηο ζπλεληεχμεηο αλαθέξνληαη ζε πνηθηιία ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ληψ-

ζνπλ ηα παηδηά γηα ην ζρνιείν, δεδνκέλν πνπ επηβεβαηψλεη ηα ζηνηρεία πνπ ζπι-

ιέρζεθαλ γηα ηα παηδηά απφ ηνπο νδεγνχο παξαηήξεζεο, ηε θσηνγξάθεζε θαη 

ηηο ζπλεληεχμεηο.  
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4. ΤΓΔΣΔΔ ΚΏΕ ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

Σα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ δείρλνπλ ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν δεκηνπξγήζεθε ζεηηθφ ςπ-

ρνινγηθφ θιίκα ζε θάζε ηκήκα θαη ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα θαη επηβεβαηψλνπλ ηα 

επξήκαηα εξεπλψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο θαη ηε ζχλδεζή ηνπ κε παξάγνληεο, φπσο νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνη-

λσληθέο δεμηφηεηεο. 

Δ κειέηε ησλ επξεκάησλ καο νδεγεί ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα, ηα 

νπνία απαληνχλ θαη ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ: 

-Δ επειημία ηνπ ρψξνπ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ ζρν-

ιηθνχ θιίκαηνο, γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, ε ειεπζεξία πνπ έρνπλ ηα παηδηά 

ζε ζρέζε κε ην ρψξν ηα νδεγεί ζηελ παξέκβαζή ηνπο ζε απηφλ, ψζηε λα 

δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη παηρληδηνχ πνπ ηα θάλεη λα αηζζά-

λνληαη αζθάιεηα. Αεχηεξνλ, ε επειημία απηή επηθέξεη αιιαγέο ζηηο ζρέζεηο 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ ηάμε, γηαηί επλνεί ηε ζπλεξγαζία. ε απηή ηε δη-

αδηθαζία, ζεκαληηθφ ξφιν θαηέρεη ε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

-Οη ππνζηεξηθηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά 

ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο είλαη: ε αλαπιαηζίσζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ε ζηαδηαθή ελζάξξπλζε θαη ηαπηφ-

ρξνλε απνδνρή ησλ παηδηψλ, ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπ 

καζεηή θαη ε παξνρή επθαηξηψλ γηα λα επηδείμεη ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηέο 

ηνπ θαη ηέινο ε επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε. Ώπηέο βνεζνχλ αληί-

ζηνηρα ηα παηδηά λα βηψζνπλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ ζπ-

γθξνχζεσλ θαη λα κεησζεί ε ζσκαηηθή βία, λα ελζσκαησζνχλ ζηελ νκάδα, 

λα βηψζνπλ ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο, ηεο ζπλεθηηθφηεηαο θαη λα πεξά-

ζνπλ απφ ην εγψ ζην εκείο, λα ληψζνπλ φηη αλαγλσξίδεηαη θαη είλαη ζεβα-

ζηή ε αηνκηθφηεηά ηνπο θαη ηέινο λα αλαζηνραζηνχλ γηα ηε δξάζε ηνπο 

θαη ηε δξάζε ηεο νκάδαο ηνπο. 

-Δ ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε θνξείο γηα ηελ νξγάλσζε δξάζεσλ θαη εθδε-

ιψζεσλ θαη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή δσή εληζρχνπλ ην ζεηηθφ 

ζρνιηθφ θιίκα. Ο παξάγνληαο απηφο παξέρεη επθαηξίεο ζε φια ηα παηδηά 

ηνπ ζρνιείνπ λα αλαπηχμνπλ θηιίεο κεηαμχ ηνπο, ελψ παξάιιεια γνλείο 

θαη παηδηά βηψλνπλ έληνλα ηε ζπλεθηηθφηεηα κε ην ζρνιείν. Εδηαίηεξα νη 

εζεινληηθέο δξάζεηο, βνεζνχλ ζηε βίσζε αμηψλ θαη ζηελ ελζσκάησζή 

ηνπο ζηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, πνπ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα ηελ χπαξμε ζρνιηθνχ θιίκαηνο.  

-Δ ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηε δεκηνπξγία ζεηη-

θνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, φηαλ απηή νηθνδνκείηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία δφ-

κεζεο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Δ δηαδηθαζία απηή θαη ε ζπλαηζζεκαηη-

θή ηνπο εκπινθή ζηε ζρνιηθή δσή, ηνπο νδεγεί ζε πξνζσπηθή εμέιημε θαη 

βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο πξαθηηθψλ θαη ηνπο θάλεη λα αληινχλ  
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ηθαλνπνίεζε απφ ην έξγν ηνπο θαη λα αλαπηχζζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη 

ζηελ εξγαζία ηνπο.  

Δ πξφηαζε ζηελ νπνία θαηαιήγνπκε είλαη ε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ εθ-

παηδεπηηθψλ ζε παξφκνηεο έξεπλεο, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ 

ζεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ, ηε ζχλδεζή ηνπο κε άιινπο παξάγνληεο θαη ηε βειηί-

σζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. Ώπηφ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εμάιεηςε ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ θιίκαηνο πνπ θπξηαξρεί ζηελ εθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο, ηδηαί-

ηεξα ζηηο αλψηεξεο βαζκίδεο. Πξνυπφζεζε γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο εί-

λαη ε αλάπηπμε ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ην πέξαζκα απφ ην 

άηνκν ζηελ νκάδα. 
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

Ζ κνλνθσληθή ζέαζε ηνπ  ερζξνχ σο πνιηηηζκηθή/εζληθή εηεξφηεηα απεηέιε-

ζε δηαρξνληθά έλα θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο  εζλνδνκήζεσο ζηηο 

ηζηνξηθέο αθεγεκαηηθέο ζπλζέζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά. ηελ παξνχζα εξ-

γαζία πξνζεγγίδεηαη ε έλλνηα ηνπ ερζξνχ κέζα απφ ηα αληηπνιεκηθά εηθνλνγξαθε-

κέλα βηβιία γηα κηθξά παηδηά. Βαζηθφ εξγαιείν αλάιπζεο ησλ θεηκέλσλ απνηέιεζε 

ε έλλνηα ηεο εηεξνηνπίαο (Foucault). Μέζα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε πνηθίισλ δηα-

ζηαπξψζεσλ αλάκεζα ζην Δκείο - Eρζξνί δηαπιάζνληαη ζεκαζηαθά πεδία πνπ ε-

παλεξκελεχνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ πνιέκνπ θαη «δηαηππψλνπλ» έλα λέν ζπιινγηθφ 

ππνθείκελν πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε ζπλδηαιιαγή θαη επηθνηλσλία κε ηελ εηεξφ-

ηεηα θαη ηελ θαηαγγειία ηεο ηερλεηήο «πνιεκηθήο» θχζεο ηνπ ερζξνχ.  

Δ αληηζηηθηηθή ζηεξενηππηθή αλάγλσζε ηνπ εζληθνχ «εαπηνχ» θαη ερζξη-

θνχ «άιινπ» ζηηο αθεγήζεηο ηνπ πνιέκνπ απεηέιεζε ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο 

εζληθήο αθήγεζεο θαη ηξφπνο δφκεζεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο (Fréris, 2000, 

129). Δ εμηδαλίθεπζε ηνπ εζληθνχ θαη ε αληίζηνηρε απαμίσζε ηνπ άιινπ, ν ε-

ρζξφο πνπ κπνξεί λα αιιάδεη, αλάινγα κε ηελ επνρή, πάληα φκσο ππάξρεη, ην 

δίιεκκα «εκείο ή απηνί», απνηεινχλ κεξηθνχο κφλν απφ ηνπο δηπνιηζκνχο πνπ 

εκθαλίδνληαη δηαρξνληθά ζηηο ηζηνξηθέο αθεγήζεηο γηα παηδηά πθαίλνληαο ηνλ 

εζληθφ κχζν θαη αλαπαξάγνληαο κηα πνιεκνγελή ηδενινγηθή νπηηθή ε νπνία ε-

πέλδπε ην «απφιπην θαθφ» ζηνλ Άιινλ θαη δηθαίσλε αθφκε θαη ηε βίαηε αληί-

δξαζε πξνο απηφλ (Kanatsouli, 2005, 209). 

κσο, απέλαληη ζηε ζπλήζε κνλνινγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πνιέκνπ, αληη-

παξαβάιιεηαη ν παηγληψδεο ιφγνο ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ παηδηθνχ βηβιίνπ, ζην 

πιαίζην είηε κηαο νπηνπηθήο αιιεγνξίαο (π.ρ. Σν θαγθξί θαη ην ζθνπκπξί) είηε 

ρηνπκνξηζηηθψλ θαη παξσδηαθψλ εθδνρψλ ηνπ (π.ρ. Ο πφιεκνο ησλ Οχθξσλ θαη 

ησλ Σδνχθξσλ). Σα ζχγρξνλα ειιεληθά εηθνλνβηβιία αλαηξέπνπλ εηθφλεο θαη 

ζηεξεφηππα, θαη δηαγξάθνπλ μεθάζαξα έλα αηζηφδνμν θηιεηξεληθφ κήλπκα, 

πξνζηηφ ζηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο ηνπο (Yannicopoulou & Kaliakatsou, 2013). 

Βίλαη αιήζεηα πσο ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, κε ηελ ειεπζεξία πνπ ηνπο 

πξνζδίδεη ν δηπιφο ζεκεησηηθφο θψδηθαο ησλ ιέμεσλ θαη ησλ εηθφλσλ, θαη κε 

ηελ θάιπςε ηεο αζσφηεηαο ηνπ κέζνπ γηα λεαξνχο αλαγλψζηεο, κπνξνχλ λα ε-

ζηηάζνπλ ζε ζέκαηα πνπ πξνθαινχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε ηνπ κη-
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θξνχ αλαγλψζηε (Spitz 1999, 8) θαη λα επαλαδηαπξαγκαηεπζνχλ ηελ εζηθή επα-

λαμηνιφγεζε πξάμεσλ θαη ελεξγεηψλ. Παξάιιεια, απηή ε δηαθνξεηηθή ηδενιν-

γηθή δηαρείξηζε ηνπ πνιέκνπ ζην ζχγρξνλν αληηπνιεκηθφ εηθνλνγξαθεκέλν βη-

βιίν δεκηνπξγεί έλα πιαίζην αλαζηνραζκνχ γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ ελειίθσλ γηα 

ηελ παηδηθφηεηα. (Hollindale 1997, 48). Δ εηθφλα κηαο παηδηθφηεηαο αζψαο θαη 

πξνζηαηεπκέλεο απφ ηε βία ή ηηο αζρήκηεο ηνπ πνιέκνπ θαίλεηαη λα απνκαθξχ-

λεηαη. Ώπφςεηο, ζαλ θη απηή ηνπ κειεηεηή K. Kidd, φπνπ επηζεκαίλεη φηη, εηδηθά 

κεηά ηελ ηξαγσδία ηεο 11/9, δελ ζα πξέπεη λα αλαβάιινπκε ηελ επαθή ηνπ κη-

θξνχ παηδηνχ κε ην «θαθφ», (K i d d  2005, 121) επηβεβαηψλνπλ πφζν δξακαηηθά 

έρνπλ αιιάμεη νη αλαπαξαζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο ζε ζρέζε κε ηελ παηδηθή ειηθία 

θαη πφζν επηηαθηηθή πξνβάιιεη ε αλαγθαηφηεηα δξάζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ 

σο θνηλσληθνχ ππνθεηκέλνπ. 

ην ζχλζεην πιέγκα ηεο πξνζεηηθφηεηαο ησλ θεηκέλσλ (Nikolajeva 1996, 

3. Shavit, x-xi) ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε θαη ηελ αιιαγή ησλ πξνηεξαην-

ηήησλ ζε δηεζλέο επίπεδν γηα κηα παηδαγσγηθή ηεο εηξήλεο, φπσο δηαθαίλεηαη 

κέζα απφ ηηο δξάζεηο πνπ πξνβάιιεη ε Unesco (UN Resolutions 1997, 1). Έηζη 

παξαηεξνχκε φηη θαη ην κεηαθξαζκέλν εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν επαλεγγξάθεη 

ζην πξνζθήλην ηε θσλή ηνπ αλψλπκνπ ππνθεηκέλνπ πνπ βηψλεη ηελ πνιεκηθή 

εκπεηξία. Δ κία θαη κνλαδηθή, ζπλήζσο ε εζληθή, αιήζεηα ηνπ Βκείο ελαληίνλ 

Ώπηψλ, αληηθαζίζηαηαη απφ κηα πνιιαπιφηεηα ιφγσλ πνπ απνθαιχπηνπλ ηηο 

ζρέζεηο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηηο απεξηφξη-

ζηεο δπλαηφηεηεο ηνπ αηφκνπ γηα ζπιινγηθή δξάζε.  

ηελ παξνχζα κειέηε ζα εζηηάζνπκε ζηα εηθνλνγξαθεκέλα παηδηθά βηβιί-

α, πνπ καο θέξλνπλ αληηκέησπνπο κε δηαθνξεηηθνχ είδνπο πξνβιήκαηα, ηα ν-

πνία, σζηφζν, αλαδεηθλχνπλ ηελ πνιπζεκία ηνπ πνιέκνπ, θέξλνπλ ζηελ επηθά-

λεηα ηηο νξηαθέο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλεη ην άηνκν ζε κηα εκπφιεκε ζχξξαμε θαη 

αλαδεηθλχνπλ ηελ αλεπαλφξζσηε θζνξά ζε πιηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. 

Κπξίσο φκσο απηφ πνπ ελνπνηεί ην ζψκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ βηβιίσλ είλαη φηη 

ν ρψξνο ηεο πνιεκηθήο αληηπαξάζεζεο κπνξεί λα δηαβαζηεί σο εηεξνηνπία, φ-

πσο νξίδεηαη απφ ην Μηζέι Φνπθψ ζην γλσζηφ ηνπ άξζξν,( Foucault, 1967) σο ρψ-

ξν, δειαδή, πνπ ζηεγάδεη ηελ εηεξφηεηα θαη γίλεηαη ζεκείν δχκσζεο λέσλ ε-

κπεηξηψλ θαη ζρέζεσλ αλαδεηθλχνληαο ηηο αληηθάζεηο ησλ δνκψλ ηεο θνηλσλη-

θήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Έλα απφ ηα βαζηθά εηεξνηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βηβιίσλ πνπ εμεηά-

δνπκε είλαη ε παξέθθιηζε ηνπ «ερζξνχ» απφ ηελ θαλνληθφηεηα, ηφζν ζην επίπε-

δν ηεο απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο, φζν θαη ηεο αληίδξαζεο ζηα ηεθηαηλφκελα, 

ηνπιάρηζηνλ φπσο πξνδηαγξάθνληαη κέζα απφ ηηο θπξίαξρεο ζπιινγηθφηεηεο. 

ην πνιεκηθφ ζχκπαλ ησλ βηβιίσλ δελ ππάξρνπλ γελλαίνη ήξσεο, πνιεκηθά θα-

ηνξζψκαηα ή αμηνκλεκφλεπηεο πξάμεηο. Οη πνιηηηζκηθνί/εζληθνί κχζνη απνπζηά-

δνπλ. ηνπο αληίπαινπο ζηξαηνχο ησλ βηβιίσλ κε ηελ απφιπηα πεηζαξρεκέλε 

δνκή θαη νξγάλσζε αλαδχεηαη ε αλάγθε γηα κηα επαλνεκαηνδφηεζε ηεο ερζξφ-

ηεηαο κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία δεκηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα ε-
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θηξνπή θαη αλαηξνπή ησλ ζρέζεσλ ηνπ ρψξνπ. Ο ρψξνο εκπιέθεη κηα δηαινγηθή 

αληίζηημε θαη ψζκσζε αληηζέησλ («εγψ»/ «΄Ώιινο», ηδησηηθφ / δεκφζην, εμνπ-

ζηαζηηθή Ώξρή/ ιαφο, θπξίαξρνο ιφγνο/ αληίινγνο, ζσκαηηθφ/ ςπρηθφ ηξαχκα) 

θαη πξνβάιιεη, θπξίσο εμαηηίαο απηήο ηεο ζπλάληεζεο αζχλδεησλ ζεκάησλ, κηα 

ζπιινγηθφηεηα πνπ ππεξβαίλεη ηε δηαθνξά ηεο κέζα απφ ην θνηλφ νπηνπηθφ ηεο 

φξακα γηα ζηακάηεκα ηνπ πνιέκνπ.  

Δ εηεξνηνπία, ζχκθσλα κε ην λφεκα πνπ δίλεη ν Φνπθψ, γελληέηαη απφ ηε 

ζπκβνιηθή παξαβίαζε ησλ νξίσλ ησλ ζηξαηησηψλ πνπ πξνρσξνχλ έλα βήκα πην 

θνληά ζηνλ ερζξφ, έλα βήκα πην θνληά ζηε ζχδεπμε εηεξφηεηαο/νκνηφηεηαο θαη 

απφ κηα εηεξνρξνλία φπνπ ζπζζσξεχνληαη δχν δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ ρξφ-

λνπ: ν γξακκηθφο ρξφλνο ηεο πνιεκηθήο αληηπαξάζεζεο δηαθφπηεηαη απφ κηα  

αηνκηθή/ζπιινγηθή απηελέξγεηα πνπ δεκηνπξγεί κηα ρξνληθή αζπλέρεηα ηνπ ρψ-

ξνπ αλαδχνληαο λέεο κνξθέο ζπιινγηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα ην παξφλ θαη ην 

κέιινλ. Βίλαη ρξήζηκν ζην ζεκείν απηφ λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ε ζπλάθεηα ηνπ 

πνιεκηθνχ ρσξνρξφλνπ κε ηελ εηεξνηνπία δελ επηδηψθεη απαξαίηεηα ηελ απν-

δφκεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ερζξνχ, πεξηζζφηεξν πξνζβιέπεη λα αληηηάμεη ζηηο 

ζθνπηκφηεηεο θαη ηα ζρέδηα ηεο φπνηαο εμνπζίαο, ηελ «αιήζεηα» γηα ηνλ Άιινλ, 

κηα αιήζεηα πνπ ηνλίδεη πνιχ πεξηζζφηεξν απηά πνπ ελψλνπλ ηνπο ζηξαηηψηεο 

ζε φπνηα κεξηά θη αλ πνιεκνχλ, παξά απηά πνπ ηνπο ρσξίδνπλ. Έηζη πξνβάιιε-

ηαη κηα γεληθή ηδέα ζηνλ λεαξφ αλαγλψζηε πσο ζε θάζε πφιεκν, φπνηαο κνξθήο 

θη αλ είλαη απηφο, ακπληηθφο ή επηζεηηθφο, νη ζπλέπεηεο είλαη εμίζνπ νιέζξηεο γηα 

φινπο. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηνπ βηβιίνπ πνπ ππεξβαίλεη ηελ θε-

ληξηθή εζηθή ζχγθξνπζε αλάκεζα ζε Βκάο θαη Ώπηνχο θαη εγείξεη ζην λεαξφ 

αλαγλψζηε λένπο πξνβιεκαηηζκνχο απνηειεί ην κεηαθξαζκέλν θαη ζηελ Βιιά-

δα Ο ερζξφο, ην νπνίν εθδφζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηε Αηεζλή Ώκλεζηία ηεο Ώπ-

ζηξαιίαο. Σν βηβιίν αλαθέξεηαη ζε έλαλ πφιεκν, πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη ν-

πνηνζδήπνηε θαη νπνπδήπνηε. ε απηφ εκθαλίδνληαη δχν ζηξαηηψηεο πεηλαζκέ-

λνη, ηξνκαγκέλνη, κφλνη, απειπηζκέλνη πνπ ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα παξακείλνπλ 

ζηε ζέζε ηνπο γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο απφ έλαλ αληίπαιν πνπ 

είλαη βάξβαξνο, βίαηνο, πνιεκνραξήο. Καζψο ν ρξφλνο θπιά, απνθαζίδνπλ λα 

ζπλάςνπλ αηνκηθή εηξήλε ζέηνληαο νη ίδηνη ηέινο ζηνλ πφιεκν.  

Δ πξάμε ηνπο κάιινλ αλαθαιεί ηελ Υξηζηνπγελληάηηθε αλαθσρή ηνπ 1914, 

θπξίσο σο πξσηνβνπιία εηξήλεο εθ κέξνπο ησλ απιψλ αληίπαισλ ζηξαηησηψλ 

πνπ ελεξγνχλ αληίζεηα απφ ηηο δηαηαγέο ησλ αλσηέξσλ ηνπο, νη νπνίνη εμαθν-

ινπζνχλ λα ηνπο ζέινπλ ερζξνχο –ην γεγνλφο πεξηγξάθεθε ζε κηα ζεηξά βηβιί-

σλ γηα παηδηά ηφζν δηεζλψο (δεο ηα εηθνλνγξαθεκέλα Υξηζηνχγελλα ζηα Υαξα-

θψκαηα (Christmas in the Trenches) ησλ Sorenson θαη McCutcheon, Υξηζηνπ-

γελληάηηθε αλαθσρή (The Christmas Truce) ησλ Robinson θαη Impey θαη ην ν-

κφηηηιν ηεο Carol Ann Dumphy), φζν θαη ζηελ Βιιάδα (δεο Ζ σξαηφηεξε ηζην-

ξία ηνπ θφζκνπ ηνπ Παλαγηψηε Κνιηφηζνπ). Σν ηέινο ηνπ βηβιίνπ βξίζθεη ηνπο 

δχν ερζξνχο, πνπ θηλήζεθαλ κε θηιεηξεληθέο δηαζέζεηο, αλεμάξηεηα ν έλαο απφ 
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ηνλ άιιν, πξνο ηελ πιεπξά ηνπ αληηπάινπ ηνπο, λα έρνπλ  απιψο αιιάμεη ζηξα-

ηφπεδα. Δ επφκελε θίλεζε αθήλεηαη εμ νινθιήξνπ ζηνλ αλαγλψζηε, πνπ θαιεί-

ηαη λα νηθνδνκήζεη δχν ηνπιάρηζηνλ εθδνρέο, απαληψληαο αηζηφδνμα ή απαηζηφ-

δνμα ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο: Ση ηειηθά έθαλαλ νη ζηξαηηψηεο; πλέρηζαλ λα 

πνιεκνχλ απφ θαηλνχξγηα ζέζε ή θαηαλνψληαο ηε ζπλσκνζία ησλ πνιεκνθά-

πεισλ εγθαηέιεηςαλ ακνηβαία ηνλ πφιεκν;   

Ο ερζξφο αξρίδεη κε κηα παξαβίαζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε θείκελν θαη 

πεξηθείκελν κε ζθνπφ ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο θεηκεληθφηεηαο θαη κηα 

εθ λένπ πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ. Έηζη, ελψ ν πην αζθαιήο ηξφπνο γηα λα δηα-

θξηζεί ην θεηκεληθφ απφ ην πεξηθεηκεληθφ είλαη ε ρσξηθή ηνπο ηνπνζέηεζε ζην 

βηβιίν, ζηνλ Δρζξφ αθφκε θη απηφο ν ζηνηρεηψδεο, εμσηεξηθφο θαλφλαο θαηα-

ζηξαηεγείηαη θαη εθείλν πνπ θαληάδεη σο θείκελν κάιινλ απνηειεί πεξηθείκελν, 

πνπ φκσο επηδξά θαζνξηζηηθά ζηελ πξφζιεςε ηνπ θεηκέλνπ.  

ηνλ Δρζξφ, ε δηήγεζε αξρίδεη κε πξσηνπξφζσπε αθήγεζε θαη νξίδεηαη ην 

πιαίζην (πφιεκνο), ην ζθεληθφ (εξεκηθφ ηνπίν) θαη ηα πξφζσπα ηεο κπζνπιαζί-

αο (δχν ζηξαηηψηεο, ερζξνί). Μεηά, ζε έλα θαηαθφθθηλν δηζέιηδν εκθαλίδνληαη 

εληειψο απξνζδφθεηα, ζηα αξηζηεξά, ηα ζηνηρεία ηεο έθδνζεο θαη ζηε δεμηά 

πιεπξά ε εζσηεξηθή ζειίδα ηνπ ηίηινπ. Έηζη απηφ πνπ κέρξη ηψξα είρε ζεσξε-

ζεί σο θείκελν απνδεηθλχεηαη πεξηθείκελν. ηε ζπλέρεηα θαη ελψ πιένλ βξηζθφ-

καζηε ζην θείκελν, ν εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο ησλ αξρηθψλ ζειίδσλ δίλεη ηε 

ζέζε ηνπ ζε έλαλ νκνδηεγεηηθφ αθεγεηή-ήξσα θαη ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπ κνλφιν-

γν. Με κηληκαιηζηηθή εηθνλνγξάθε-

ζε θαη ζπλνπηηθφ ιφγν ν αθεγεηήο, 

κφλνο κέζα ζηελ ηξχπα ηνπ απέλα-

ληη απφ κηα παξφκνηα ηξχπα φπνπ 

θξχβεηαη ν ερζξφο ηνπ, κηιά γηα ηελ 

κνλαμηά, ην θφβν, ηελ αγαλάθηεζε 

θαη ηελ απειπηζία ζε έλαλ πφιεκν 

πνπ δελ ιέεη λα ηειεηψζεη. Ώπνθα-

ζίδεη φκσο λα δψζεη ν ίδηνο ιχζε 

θαη νη ηειεπηαίεο ηνπ ζθέςεηο εθ-

θξάδνπλ ηελ ειπίδα κηαο πξνζσπη-

θήο εηξήλεο κε ην κνλαδηθφ ηνπ α-

ληίπαιν, πνπ, φπσο απνθαιχπηεη ε 

αληίζηνηρε εηθφλα, αθνχ βίσζε παλνκνηφηππα ζπλαηζζήκαηα, έρεη αθξηβψο ηελ 

ίδηα πξνζδνθία.   

ε νιφθιεξν ην βηβιίν ν αθεγεηήο δελ δηαθξίλεηαη νπηηθά απφ ηνλ ερζξφ 

ηνπ, θαζψο ηφζν νιφηδηνη κεηαμχ ηνπο ζηελ φςε, ζηηο ηδέεο, ζην πεξηβάιινλ πνπ 

δνπλ θαη ζηηο πξάμεηο ηνπο ελδέρεηαη ακνηβαία λα αιιάμνπλ ζέζεηο ζε έλα παη-

ρλίδη φπνπ νη έλλνηεο ‗θίινο‘ θαη ‗ερζξφο‘ νξίδνληαη πάληα ζε ζρέζε κε ην ζχ-

ζηεκα αλαθνξάο ηνπο θαη ην ‗εγψ‘ κπιέθεηαη κε ην ‗εζχ‘. Γη‘ απηφ θαη δελ πξν-

θαιεί έθπιεμε ε παλνκνηφηππε ζπκπεξηθνξά ηνπο, φηαλ πξνβαίλνπλ αθφκε θαη 
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ζε πξάμεηο πνπ αληηβαίλνπλ ζηε ζηξαηησηηθή πεηζαξρία θαη λνκηκφηεηα, π.ρ. ηε 

ζχλαςε αηνκηθήο εηξήλεο, αθνχ, παξά ηελ πξνζσπηθή ηνπο αληίιεςε γηα ηνλ 

αληίπαιν, ν θαζέλαο ηνπο απνηειεί είδσιν ηνπ άιινπ ζε κηα πνξεία απφιπηα 

ζπκκεηξηθή. Καη, ελψ ζην εηζαγσγηθφ πεξηθείκελν ε γξακκή ηνπ δεζίκαηνο ηνπ 

βηβιίνπ θάλεθε λα ιεηηνπξγεί σο ην θπζηθφ ζχλνξν αλάκεζα ζηνπο δχν ζηξα-

ηηψηεο, πνπ ρσκέλνη ζηηο ηξχπεο ηνπο θαξαδνθνχλ νπιηζκέλνη, ε ηειεπηαία ζε-

ιίδα ηνπ βηβιίνπ έδεημε φηη ηειηθά εθείλε ε ζπκβαηηθή γξακκή, πνπ ζπλήζσο 

παξακέλεη αφξαηε θαη ακέηνρε ζηε κπζνπιαζηηθή εηθνλνπντία, δελ απνηειεί 

έλα αδηάβαην ζχλνξν πνπ δηαρσξίδεη, αιιά έλαλ παληνδχλακν άμνλα ζπκκεηξί-

αο, έλα κεγάιν θαζξέθηε, πνπ, εηξσλεπφκελνο ηηο θαηαζθεπαζκέλεο δηαθνξέο 

πνπ γελλνχλ ηνπο πνιέκνπο, θαλεξψλεη πφζν απειπηζηηθά ίδηνη είλαη νη απινί 

ζηξαηηψηεο ησλ ερζξηθψλ ζηξαηνπέδσλ. 

Σν ίδην πλεχκα αλαπαξάγεηαη θαη ζηηο ηαπεηζαξίεο, αξρηθή θαη ηειηθή, φ-

πνπ ζηξαηηέο απφ παλνκνηφηππνπο ζηξαηηψηεο –έλα κνηίβν πνπ ζπλαληάηαη θαη 

ζε άιια εηθνλνγξαθεκέλα αληη-

πνιεκηθά βηβιία (δεο ηαλ νη 

θακπάλεο ζηακάηεζαλ ηνλ πφιε-

κν)– νπηηθνπνηνχλ ηελ απηαπάηε 

ησλ δηαρσξηζκψλ πνπ επηβάι-

ινπλ νη πνιεκνθάπεινη. Καη ζε 

απηφ ην ζχλνιν ησλ νιφηδησλ 

κνλάδσλ πνπ παίξλεη ηε κνξθή 

ελφο επαλαιακβαλφκελνπ κνηί-

βνπ, μερσξίδνπλ νη δχν ερζξνί∙ 

ζηελ θαηαιεθηηθή ηαπεηζαξία, 

σο έλα θελφ ζηνπο ζηνηρηζκέλνπο 

ζρεκαηηζκνχο, θαη ζηελ αξρηθή 

θαη ην νπηζζφθπιιν εμαηηίαο ε-

λφο νλεηξηθνχ ηεηξάθπιινπ ηξηθπιιηνχ ζην ζηφκα. Χο παξνπζία ή σο δηπιαζη-

αζκέλε απνπζία ε ηζνπεδσηηθή δχλακε ηνπ ζηξαηνχ αξλείηαη έκπξαθηα θάζε 

αηνκηθφηεηα ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο βηβιίνπ.  

Δ κε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ πνιέκνπ, ε έιιεηςε θχξησλ νλνκάησλ θαη ε 

ρξήζε πξνζεγνξηθψλ, ε ανξηζηία ηνπ ζθεληθνχ, ε πξσηνπξφζσπε αθήγεζε θαη 

ε κηληκαιηζηηθή εηθνλνγξάθεζε πνπ επηδίδεηαη ζε κηα θαηάρξεζε ηνπ αξλεηη-

θνχ, ιεπθνχ ρψξνπ, ζέηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηαχηηζε ηνπ αλαγλψζηε κε ηα 

κπζνπιαζηηθά γεγνλφηα θαη ιεηηνπξγνχλ σο ηδενινγηθφο κεραληζκφο απνδνρήο 

ηνπ αληηπνιεκηθνχ κελχκαηνο ηνπ βηβιίνπ. Μάιηζηα νη πξαγκαηηθά θαηαζηξν-

θηθέο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ θαη ε κνληκφηεηα ηνπ ηξαχκαηνο απνηππψλνληαη 

ζην βηβιίν κε ηελ αιιαγή ηνπ κέζνπ: απφ ην γξήγνξν ζθίηζν πνπ επηιέγεηαη γηα 

ηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ ραξαθηήξσλ ζε έλα άιιν κε κεγαιχηεξν βαζκφ πηζηφ-

ηεηαο∙ ηε θσηνγξαθία κηαο πξαγκαηηθήο ηξχπαο ζηε ζειίδα γηα ηελ εηθνλνγξα-

θηθή απνηχπσζε ηεο ηξχπαο ησλ ζηξαηησηψλ.  
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Δ ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηνπ πνιέκνπ ηίζεηαη ζαθψο ζην εηζαγσγηθφ πεξη-

θείκελν: ε αιήζεηα ηεο νπιήο πνπ ππνβάιιεη ε θσηνγξαθηθή αιεζνθάλεηα ηεο 

ηξχπαο-ζθεληθνχ ηεο δξάζεο, εληζρχεηαη απφ ηελ έληαζε πνπ επηβάιιεηαη ρξσ-

καηηθά: Ώξρηθά έλα θαηάκαπξν δηζέιηδν αλαθνηλψλεη ιηηά: «Έρνπκε πφιεκν». 

Μεηά κηα ζεηξά απφ θαηάιεπθα αλνίγκαηα/ ζαιφληα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο νπηηθή 

αλαινγία αδεηνζχλεο θαη απειπηζίαο. Καη ζην ηέινο ην επψδπλν θφθθηλν, κε 

αλαγλψζηκε παξαιιειία ηελ απιαία ηνπ ζεάηξνπ πνπ ζα θηινμελήζεη ην ζεα-

ηξηθφ κνλφινγν ηνπ θεηκέλνπ. ην ζέαηξν ησλ πνιεκηθψλ ζπξξάμεσλ, νη ζπ-

γθξνχζεηο ησλ ιαψλ αλαδεηθλχνληαη ε πην θαθφγνπζηε παξάζηαζε θαη ην πιένλ 

‗ζηεκέλν‘ ζέαηξν παξαιφγνπ.  

Ίζσο ηψξα λα γίλεηαη θαηαλνεηφ γηαηί επηιέρζεθε λα ηεζεί εθηφο θεηκέλνπ 

θαη εληφο ηεο αζαθνχο πεξηνρήο ηνπ πεξηθεηκέλνπ ην εηζαγσγηθφ ηκήκα φπνπ 

έλαο εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο εληειψο παξάδνμα θαη κάιινλ αλνξζφδνμα κη-

ιά ζε πξψην πιεζπληηθφ πξφζσπν θαηαθέξλνληαο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ δείρλεη 

λα ζπκκεηέρεη σο ήξσαο ζηελ ηζηνξία (πξσηνπξφζσπε αθήγεζε), λα απνζηα-

ζηνπνηείηαη θαη, φληαο έμσ απφ απηήλ (εηεξνδηεγεηηθφο), λα παξαθνινπζεί ζαλ 

ζε ζεαηξηθή παξάζηαζε ηελ ηξαγσδία πνπ βηψλνπλ θάπνηνη άιινη. Γηαηί εθείλν 

πνπ θαίλεηαη λα δηθαηνινγεί ηελ παξνπζία κηαο εηζαγσγήο ζην θείκελν ιίγν 

πξηλ πέζνπλ νη ηίηινη ηνπ έξγνπ –αο ζπκεζνχκε γλσζηέο θηλεκαηνγξαθηθέο 

πξαθηηθέο– γίλεηαη φρη γηα λα δηεπθνιπλζεί ε νκαιή κεηάβαζε ζε εθείλν, αιιά 

γηα λα δηαρσξηζηεί θαη λα απνκνλσζεί απφ απηφ, αθνχ ν κνλφινγνο πνπ ζα α-

θνινπζήζεη ζα απνηειέζεη ηελ έληνλε αληίξξεζε ζην θαηαιεθηηθφ «Βίλαη ε-

ρζξνί». πσο ε ζεσξνχκελε δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζά ηνπο απνδείρζεθε ν 

άμνλαο ζπκκεηξίαο πνπ πηζηνπνηεί ηελ νκνηφηεηά ηνπο, έηζη θαη ε περπαία δηα-

θήξπμε «Βίλαη ερζξνί» απνδεηθλχεηαη απφιπηα ςεπδήο, αθνχ κεηά ηελ αλάγλσ-

ζε ηνπ θεηκέλνπ είλαη ζαθέο φηη νη πξαγκαηηθνί ερζξνί δελ κπνξνχλ λα αλαδε-

ηεζνχλ ζηνπο απινχο ζηξαηηψηεο ηνπ αληίπαινπ ζηξαηνπέδνπ. Σφηε είλαη πνπ 

επαλαμηνινγείηαη ην εμψθπιιν κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν Ο Δρζξφο, θαη δη-

θαηνινγείηαη ε εηθφλα ηνπ ζηξαηεγνχ πνπ ην θνζκεί, αθνχ ηειηθά ζηε ζπαηάιε 

ησλ κεηαιιίσλ πνπ ζηνιίδνπλ ηε κεγάιε ηνπ ζηνιή θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ν 

πξαγκαηηθφο πνιεκνθάπεινο ερζξφο.  

ην παξαθείκελν ηνπ Δρζξνχ ην ‗παξά‘ κηαο εγγχηεηαο (φπσο ζηελ έθθξα-

ζε ‗παξά ησ θεηκέλσ‘), ρσξηθήο αιιά θαη χθνπο, κεηαηξάπεθε ζην ‗παξά‘ ηεο 

αληίζεζεο (φπσο ζην ‗παξαθνχσ‘, ‗παξαλνκψ‘), αθνχ απηφ πνπ πξνβιήζεθε 

ζην εηζαγσγηθφ πεξηθείκελν σο ε αλαληίξξεηε αιήζεηα ηνπ πνιέκνπ, ην θείκε-

λν, σο κειέηε πεξίπησζεο, ήξζε λα ην ακθηζβεηήζεη κε ηελ αιήζεηα ηεο θσλήο 

ησλ ιαψλ πνπ αλαθαιχπηνπλ πφζν απειπηζηηθά ίδηα είλαη φια ηα ζχκαηα ηεο 

πιεθηάλεο ησλ ηζρπξψλ. 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
671 

ηελ ίδηα ινγηθή θηλείηαη θαη ην βηβιίν ηνπ Ρνληάξη ηαλ νη θακπάλεο ζηα-

κάηεζαλ ηνλ πφιεκν. Δ 

ππφζεζε είλαη απιή: ηνλ 

αδπζψπεην πφιεκν πνπ 

δηεμάγεηαη αλάκεζα ζηα 

δχν ζηξαηεχκαηα νη θσ-

δσλνθξνπζίεο ησλ γηγά-

ληησλ θαλνληψλ, πνπ έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί απφ θα-

κπάλεο εθθιεζηψλ, ζήκα-

λαλ ηειηθά, θαη παξά ηελ 

πξφζεζε ησλ αληίπαισλ 

ζηξαηεγψλ, ηελ έλαξμε 

ηεο εηξήλεο. Γηαηί, φηαλ 

κέζα ζηε θξίθε ηεο κάρεο 

ηα θαλφληα άξρηζαλ λα ε-

ρνχλ σο ραξκφζπλεο θα-

κπάλεο, αθνχ θακπάλεο ήηαλ πξηλ γίλνπλ φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, νη δχν 

αληίπαινη ζηξαηνί παξάηεζαλ ηνλ αιιεινζθνησκφ θαη ξίρζεθαλ ζηνλ ενξηαζκφ 

ηεο εηξήλεο.  

ην πξψην δηζέιηδν ηνπ βηβιίνπ έλα παλνξακηθφ πιάλν παξαθνινπζεί ηηο 

θηλήζεηο θαη δξάζεηο ησλ αληίπαισλ ζηξαηψλ, νη νπνίεο κνηάδνπλ ζαλ λα αληη-

γξάθνπλ ε κία ηελ άιιε. Σν θξάγκα απφ πέηξεο ζέηεη φξηα, δηαρσξίδεη ζηξα-

ηεχκαηα θαη θαηαδεηθλχεη ηνλ θαίξην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην ζχλνξν ζηελ 

πνιεκηθή ζπλζήθε θαζψο ζεκειηψλεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζην «Βκείο» θαη νη 

«Άιινη». ε ζπκβνιηθφ επίπεδν ην πέηξηλν ζχλνξν νξηνζεηεί ηε ζηαζεξή ζρέζε 

ερζξφηεηαο θαη ξήμεο αλάκεζά ηνπο. κσο, κε έλαλ επθάληαζην ηξφπν ν εηθν-

λνγξάθνο επαλαιακβάλεη ην δηαρσξηζηηθφ φξην ζην ηειεπηαίν δηζέιηδν ηνπ βη-

βιίνπ, κεηακνξθψλνληάο ην ηψξα ζε θφθθηλεο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο. Οξηνζε-

ηψληαο δψλεο θαη δεκηνπξγψληαο πεξηζψξηα γηα απηνζρεδηαζκνχο, νη ζπγθεθξη-

κέλεο γξακκέο κεηαθηλνχληαη άηαθηα ζην ρψξν ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ εθθσθα-

ληηθνχ ήρνπ ησλ θακπάλσλ ηεο εηξήλεο, αθήλνληαο παξάιιεια ζηελά πεξάζκα-

ηα θαη αλνίγνληαο δηφδνπο επηθνηλσλίαο, επαθήο θαη ζπκθηιίσζεο αλάκεζα 

ζηνπο ζηξαηηψηεο.  Άιισζηε, ε δπζθνιία λα εληνπίζεη θαλείο ηα δηαθξηηά ζηνη-

ρεία ηεο εηεξφηεηαο ησλ ζηξαηησηψλ –εθηφο απφ ηε ρξσκαηηθή παξαιιαγή ησλ 

ζηνιψλ ηνπο, ζηα γαιάδηα νη κελ, ζηα θφθθηλα νη δε– εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ην 

φξην αλάκεζά ηνπο ππήξμε ηερλεηφ θαη ην «Βκείο» αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνπο 

«Άιινπο» .  

Έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ν εηθνλνγξάθνο αληηκεησπίδεη 

ηνπο ζηξαηηψηεο σο έλα νκνηνγελέο θαη νκνγελνπνηεκέλν άζξνηζκα κνλάδσλ 

εκθαλίδεηαη θαη ζηελ ηαπεηζαξία ηνπ βηβιίνπ. Σν ίδην κνληέιν ηνπ ζηξαηηψηε 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εηθνλνγξάθεζε επαλαιακβάλεηαη ζην πεξηθείκελν 

αληαλαθιψληαο ηε δηαδηθαζία θαλνληθνπνίεζεο πνπ παξάγνπλ ζπγθεθξηκέλεο 
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εμνπζηαζηηθέο δνκέο. Σν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο κάδαο, φπσο δηα-

θαίλεηαη κέζα ζηε ιεθηηθή αθήγεζε, είλαη φηη θπξηαξρείηαη απνθιεηζηηθά απφ 

ηελ ππνρψξεζε ηεο ζπλεηδεηήο αηνκηθφηεηάο ηεο θαη ηελ πιήξε ππνηαγή ηεο ζε 

κηα ηδηαίηεξε ινγηθή, φπνπ ην θάζε κέινο απνηειεί έλαλ θξίθν ζε κηα αιπζίδα 

πνπ δελ έρεη ην δηθαίσκα λα απνδεζκεπζεί. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην εμεγνχ-

ληαη νη ιεθηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθνχ ηφλνπ, εθθξάζεηο «Ο δηνηθεηήο καο ν ηξα-

ηεγάξαο» ή ν ζηηγκηαίνο ελζνπζηαζκφο ησλ ζηξαηησηψλ γηα ην αθξαίν ζρέδην 

ηνπ αηθλίδηνπ αθαληζκνχ ησλ ερζξψλ. Ώιιά θαη ε εηθνλνγξάθεζε απνηππψλεη 

ην πνιπάξηζκν πιήζνο ησλ ζηξαηησηψλ ζαλ αλζξψπηλν γξαλάδη κηαο θαινδνπ-

ιεκέλεο ηεηινξηθνχ ζπζηήκαηνο κεραλήο λα εξγάδεηαη αθαηάπαπζηα, πφηε γηα 

λα πνιεκήζεη, πφηε γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ έιιεηςε ππξνκαρηθψλ θαη πφηε γηα 

λα κεηαθέξεη ην κεγάιν θαλφλη.  

ηνλ αληίπνδα ηεο εηεξφθσηεο κάδαο ησλ ζηξαηησηψλ βξίζθεηαη ε εκβιε-

καηηθή επκεγέζεο θηγνχξα ηνπ ζηξαηεγνχ, πνπ θπξηαξρεί ζην εμψθπιιν ηνπ βη-

βιίνπ. Δ κνξθή ηνπ, πνπ εκθαλίδεηαη πάληα ζε πξψην πιάλν ζηελ εηθνλνγξά-

θεζε, αληηπξνζσπεχεη ην θφβν θαη ην δένο πνπ ζθνξπίδεη ηφζν απέλαληη ζην 

«Βκείο» φζν θαη ζηνπο «Άιινπο». Παξάιιεια ζπκβνιίδεη ηελ Ώξρή, κηα Ώξρή 

απζαίξεηε, απφιπηε θαη θαηαζηξνθηθή, γλσζηή ζηνλ Σδηάλη Ρνληάξη απφ ηελ 

Εηαιία ηεο επνρήο ηνπ ΐ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Οη ζπλεηξκνί κε ην πξφζθαην 

ηζηνξηθφ παξάδεηγκα θάπνηεο θνξέο είλαη αλαπφθεπθηνη, εηδηθά αλ ζπλδέζνπκε 

ηελ εηθφλα ηνπ ηξαηεγάξα Μπακπνχκ Σαξαηαηδνχκ πνπ κε ηνλ θφθθηλν καλ-

δχα ηνπ επηβιέπεη ηελ πνξεία ηεο κεηαθνξάο ηνπ θαλνληνχ κε ηνλ Μνπζζνιίλη. 

Ώιιά θαη ν ηξαηαξράξαο Φνλ Μπνκπάξδελ Μπαξνχηελ Οβίδελ κε ηηο ρεηξν-

λνκίεο ηνπ ιεηηνπξγεί σο έλα εηθνλνγξαθηθφ γεινηνγξαθηθφ αλάινγν ηνπ Υίη-

ιεξ. Ο θαηαγγειηηθφο ιφγνο ηεο εηθνληθήο αθήγεζεο απέλαληη ζηνπο «κεγάινπο 

ζηξαηεγνχο» επηβεβαηψλεηαη πνιχ θαζαξά θαη ζην νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ 

φπνπ, σο πζηεξφγξαθν ηεο αθήγεζεο πνπ πξνεγήζεθε, αλαθέξεηαη ζηνπο ζηξα-

ηνθξάηεο–δεκαγσγνχο πνπ «λα αηκαηνθπιίζνπλ βάιζεθαλ ηε γε» παξαζχξν-

ληαο ζηα παξάινγα ζρέδηά ηνπο κηα νιφθιεξε γεληά αλζξψπσλ.   

ην κπζνπιαζηηθφ θφζκν ηνπ βηβιίνπ ηα επηθίλδπλα ζρέδηα ησλ ζηξαηε-

γψλ απνηππψλνληαη κε ηελ απνγχκλσζε ησλ θακπαλαξηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ελφο παληνδχλακνπ φπινπ. Οη θακπάλεο κεηακνξθψλνληαη ζηα ρέξηα ησλ ζηξα-

ηεγψλ ζε φπιν καδηθήο θαηαζηξνθήο. Οη θακπάλεο, φκσο, είλαη έλα αλζξψπηλν 

ηέρλεκα πνπ δηαζψδνπλ ζην ζπιινγηθφ ππνζπλείδεην κηα επηθξάηεηα λνεκάησλ 

ζπλνρήο θαη ζπιινγηθφηεηαο. ην πιαίζην κηαο θνηλφηεηαο νη θακπάλεο ρηππνχλ 

γηα λα πξναλαγγείινπλ ηνλ θίλδπλν, λα πξνζθαιέζνπλ ηνλ θφζκν ζηε ραξά, λα 

θνηλσλήζνπλ ην πέλζνο, λα παλεγπξίζνπλ ηελ ειεπζεξία θαη ηελ εηξήλε. Κη απ-

ηή αθξηβψο ε κλεκνληθή αλαθνξά ηεο θακπάλαο ζην ζπιινγηθφ αζπλείδεην α-

πνηππψλεηαη, φηαλ νη θσδσλνθξνπζίεο ησλ θαλνληψλ ζπξψρλνπλ ηνπο ζηξαηηψ-

ηεο λα βγνπλ έμσ απφ ηα ραξαθψκαηα νπξιηάδνληαο: «Οη θακπάλεο, νη θακπά-

λεο! Βίλαη γηνξηή. Σέινο ν πφιεκνο, έρνπκε εηξήλε!». Δ εηθνλνγξάθεζε απνηπ-

πψλεη κηα «εηεξνηνπία ηεο απφθιηζεο», φπσο ν Γάιινο δηαλνεηήο ζεσξεί ην 
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ζηξαηφ, πνπ φκσο αλαπηχζζεη δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία κε αληίξξνπεο θαη αληί-

ζεηεο δπλάκεηο (Foucault, 1967, 6). Ο ζηξαηφο σο έλαο απφιπηα πεηζαξρεκέλνο 

ρψξνο αλαπαξαγσγήο θαη επέθηαζεο ησλ θπξίαξρσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηα-

ηξέπεηαη ζε έλαλ ηφπν αληίζηαζεο θαη εγθαζίδξπζεο λέαο ηάμεο ζρέζεσλ ζην 

ρψξν κε ηνπο ερζξνχο πνπ αλαθαιχπηνπλ φηη είλαη ηειηθά θίινη (Foucault, 1976, 

181-221). Ο κλεκνληθφο ιφγνο ησλ θακπάλσλ αλαζχξεη βηψκαηα πξνζέγγηζεο 

θαη εηξεληθήο ζπλχπαξμεο κε ηνλ Άιινλ θαη δξα ηφζν θαηαιπηηθά πάλσ ζηνπο 

ζηξαηηψηεο πνπ νη θφβνη ηνπο απέλαληη ζηελ Ώξρή, νη αλαζηνιέο ηνπο, αθφκα 

θαη ε ακεραλία ηνπο δηαιχνληαη.  

ην βηβιίν νη ζηξαηεγνί εηηψληαη –ε ηειεπηαία εηθφλα ηεο δηαθπγήο ηνπο 

είλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθή– ρσξίο φκσο λα έρεη ληθήζεη ν αληίπαιφο ηνπο. Οη 

θακπάλεο ζπληζηνχλ κηα ερεηηθή κεηαθνξά ηεο θηλεηνπνίεζεο γηα εηξεληθή 

δξάζε, γηα κεηάιιαμε ησλ θιεηζηψλ ρψξσλ ησλ αληίπαισλ ζηξαηψλ ζε αλνηρηφ 

ηφπν επαθήο θαη ζπλδηαιιαγήο εηεξνηήησλ. Άιισζηε ν Rodari σο πξσηνπφξνο 

ηνπ καγηθνχ ξεαιηζκνχ ζπλεζίδεη ζην κπζνπιαζηηθφ ζχκπαλ ηνπ πνπ δνκείηαη 

κε φξνπο αιεζνθάλεηαο λα παξεκβάιιεη κηα παξάινγε, αθαηαλφεηε ηξνπή. 

πσο ν ίδηνο ππνζηεξίδεη, κέζα απφ απηή ηελ κε-ινγηθή ηξνπή πνπ ιακβάλεη 

ρψξα ζηελ αθήγεζε, ηα παηδηά κπνξνχλ λα κάζνπλ ηελ αιήζεηα γηα ηελ πξαγ-

καηηθφηεηα (Rodariλ & Zipes, 2009, 93). Με απηφ, ινηπφλ, ην εθεπξεηηθφ ηέ-

ρλαζκα ν ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ ζηέιλεη ην ερεξφ, αηζηφδνμν αληηπνιεκηθφ 

κήλπκά ηνπ. Δ ηειηθή έθβαζε ηνπ πνιέκνπ θαη φινο ν εμνπιηζκφο ηνπ θαζε-

ζησηηθνχ ηξφκνπ κπνξεί λα απέθνςαλ παξνδηθά ηηο ιατθέο κάδεο απφ κηα πξα-

θηηθή επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηαπηνηήησλ, αιιά δελ θαηάθεξαλ νπ-

ζηαζηηθά λα ηηο αιινηξηψζνπλ θαη λα ηηο «αλακνξθψζνπλ».  

Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, φπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα βηβιία, έηζη θαη ζην 

βηβιίν Παηάηεο, παηάηεο, ν πφιεκνο απνκαθξχλεηαη απφ ηελ πξνζεηηθφηεηά ηνπ 

(ζηξαηεγηθή, δηπισκαηία, ηδενινγία, νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα) θαη ην ήζνο ηνπ 

(απνδνρή ή παξαβίαζε αξρψλ, ζπκβάζεσλ) θαη ππφθεηηαη ζε ζηαζεξή αμηνινγη-

θή θξίζε κε αξλεηηθφ πξφζεκν. ην βηβιίν ε κάλα πνπ θαιιηεξγεί παηάηεο 

πξνζπαζεί λα πξνζηαηέςεη ηνπο δχν γηνχο ηεο απφ ηνλ πφιεκν ρηίδνληαο έλαλ 

ηνίρν. Σα αγφξηα ζα μεθχγνπλ ηειηθά απφ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ επίβιεςε ηεο 

κάλαο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πφιεκν ζε αληίπαια ζηξαηεχκαηα. Θα επη-

ζηξέςνπλ ζε απηήλ θνπξαζκέλνη θαη πεηλαζκέλνη απφ ηνλ πφιεκν, αιιά κφλν 

φηαλ θαηαζηξέςνπλ ηα πάληα θαη ζεσξήζνπλ φηη ε κάλα ηνπο ζθνηψζεθε. 

ην βηβιίν, Παηάηεο, παηάηεο ν ρψξνο ηεο αγξνηθίαο δελ απνηειεί κφλν ην 

αξρηθφ ζθεληθφ γηα λα εθηπιηρζεί ε αθήγεζε, αιιά ζπληζηά ην μέλν ζηνηρείν 

ζην ρψξν ηεο πνιεκηθήο ζχξξαμεο πνπ ζπλζέηεη ηελ εηεξνηνπία ηνπ ρψξνπ 

(Foucault, 1967, 7). Ο ίδηνο ν ρψξνο κέζα απφ ηε κπζνπιαζία επαλαζεκαζηνδνηείηαη 

θαη ζπκβνινπνηείηαη. Σα ζαθή θαη έληνλα πιαίζηα δηακνξθψλνπλ απφ ην πξψην 

δηζέιηδν ηνπ βηβιίνπ, έλα ρσξηθφ ζχζηεκα φπνπ δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζπκβαίλνπλ ζπγρξνληθά ζε δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο. Οη δχν ζηξαηνί, νη κπιε θαη 

νη θφθθηλνη, παξαηάζζνληαη αληηθξηζηά θαη δχν ιανί ν έλαο ζηελ Ώλαηνιή θαη ν 
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άιινο ζηε Αχζε ζπκβάιινπλ ζηα κεηφπηζζελ ζηε ζπληήξεζε ηνπ πνιέκνπ. Σα 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο κπζνπιαζίαο, αλ θαη ζπλαξκνινγνχληαη κέζσ επεηζνδίσλ, 

δεκηνπξγνχλ έλα φιν, ην νπνίν απνζπλαξκνινγείηαη ζην ακέζσο επφκελν δηζέ-

ιηδν. Δ αζπξφκαπξε εηθφλα παξνπζηάδεη ζην βάζνο ηηο κάρεο λα καίλνληαη α-

λάκεζα ζηνπο δχν ζηξαηνχο, ελψ ζην επίθεληξν βξίζθεηαη ην έγρξσκν νηθηζηηθφ 

ζχλνιν κε ηελ αγξνηηθή θαηνηθία θαη ηνλ ςειφ ηνίρν φπνπ ε θπζηνινγηθή δσή 

παξακέλεη αλαιινίσηε. Δ ππέξζεζε δηαθνξεηηθψλ δξάζεσλ ζηελ ίδηα εηθφλα 

εγγξάθεη ην ρξφλν σο έλα «άρξνλν» ζεκείν. Με έλα δνπκ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

πεξηθξαγκέλνπ πεξηβάιινληνο πνπ ε κάλα έρεη δεκηνπξγήζεη γηα λα πξνζηα-

ηεχζεη ηα παηδηά ηεο, ν αθεγεηήο καο πιεξνθνξεί φηη παξακέλεη ακεηάβιεην. Δ 

αθνινπζία εηθφλσλ, πνπ εζηηάδεη ζηελ θίλεζε εληφο ηεο αγξνηθίαο, παξνπζηάδεη 

έλα ρψξν άξξεθηα ζπλπθαζκέλν κε ηελ αλζξψπηλε θαηνίθεζε θαη παξάιιεια 

απνκνλσκέλν απφ ηελ δξάζε πνπ ζπκβαίλεη γχξσ ηνπ. Πίζσ απφ ηνπο ηνίρνπο ν 

ρψξνο αθνινπζεί κηα πνξεία αλεμάξηεηε απφ ηνλ γξακκηθφ ρξφλν, ζχκθσλε κε 

ηνλ ρξφλν πνπ ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο αληηιακβάλνληαη ηελ αγξνηηθή θαζε-

κεξηλφηεηα. Οη ζηηγκέο θίλεζεο κε ηα παηδηά λα βνεζνχλ ηε κεηέξα ηνπο ζηηο 

αγξνηηθέο εξγαζίεο ελαιιάζζνληαη κε ηηο ζηηγκέο αλάπαπζεο φπνπ ραίξνληαη ηα 

καιαθά θξεβάηηα ηνπο θαη ην δεζηφ ηνπο ζπηηηθφ θαη ηηο ζηηγκέο νηθνγελεηαθήο 

γαιήλεο δίπια ζην ηδάθη. Έηζη ελεξγνπνηείηαη κηα πξνζπάζεηα επηηνληζκνχ ηεο 

νηθίαο ζε θαηαθχγην αζθάιεηαο ή ζε έλα θηιηθφ, πξνζηαηεπκέλν ρψξν γηα ηελ 

παηδηθή ειηθία πνπ θηλδπλεχεη απφ ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη νη ελήιη-

θεο.  

Ίζσο, ζ απηφ ην ζεκείν λα αθήλεη πην έληνλα ηα απηνβηνγξαθηθά ηεο ίρλε 

ε ζπγγξαθέαο θαζψο αλαθαιεί ην επηπρηζκέλν θαη αζθαιέο πξνζσξηλφ θαηα-

θχγην ζην πνισληθφ ρσξηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο. Δ παξνπ-

ζίαζε ηεο κάλαο σο ξψζηθεο κπακπνχζθαο αιιά θαη ηα θνιθινξηθά ζηνηρεία 

πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηελ εηθνλνγξάθεζε εκθαηηθά ζπλδέεη ηελ αγξνηθία κε 

ηελ πξνζσπηθή ηζηνξία ηεο ζπγγξαθέσο, φηαλ ε ληαληά, ηελ νπνία απνθαινχ-

ζαλ Νηάληα, θξχβεη ηελ ίδηα θαη ηνλ αδειθφ ηεο πξψηα ζε έλα ρσξηφ ζηελ Πν-

ισλία, κεηά ζε έλα γθέην θαη ζηε ζπλέρεηα ζε έλα κνλαζηήξη γηα πεξίπνπ ηεζ-

ζεξάκηζη ρξφληα κέρξη λα ζπιιεθζνχλ απφ ηνπο Ναδί θαη λα νδεγεζνχλ ζε 

ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο. Ο ηνίρνο πνπ πςψλεηαη γχξσ απφ ην ζπίηη ζην κπ-

ζνπιαζηηθφ ρψξν κπνξεί λα αληηζηνηρεζεί κε ηα λνεηά φξηα αλάκεζα ζηελ θξπ-

ςψλα ηνπ «κέζα» ρψξνπ θαη ηνλ θίλδπλν πνπ ειινρεχεη ζηνλ «έμσ» ρψξν ζηελ 

εκπεηξία ηεο δσήο ηεο (Lobel, 2008). 

Παξά ηελ αρξνληθφηεηά ηνπ ζηηο αξρηθέο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ, ν ρψξνο 

ζηαδηαθά ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ εκπεηξία ηνπ πνιέκνπ σο ππνδνρέαο ησλ 

δξάζεσλ θαη ησλ θηλήζεσλ ησλ πξνζψπσλ θαη σο ζεκείν αλαθνξάο κηαο ηδέαο, 

κηαο αηκφζθαηξαο, κηαο ζρέζεο αληηθεηκέλσλ θαη δξάζεσλ. Δ θαηνηθία πνπ ε-

γθαηαιείθζεθε απφ ηνπο δχν γηνχο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηα αληίπαια ζηξαηεχ-

καηα κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε ρψξν λνζηαιγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καρψλ, 

ζε θαηαθχγην φηαλ νη δπν ζηξαηνί πεηλαζκέλνη θαη θαηαπνλεκέλνη θαηαθεχγνπλ 
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εθεί γηα λα δεηήζνπλ παηάηεο, ζε πεδίν κάρεο γηα ην πνηνο ζα απνθηήζεη ηηο πα-

ηάηεο, ζε ζπληξίκκηα θαη ηειηθά ζε πεδίν ζπκθηιίσζεο επαλέλσζεο ησλ νηθνγε-

λεηψλ θαη εηξήλεο. Σν γθξεκηζκέλν ζπίηη μαλαρηίδεηαη ρσξίο ηνίρν πηα. 

ε νιφθιεξν ην βηβιίν 

ε αθήγεζε εκπιέθεη δχν ρσ-

ξνρξνληθά επίπεδα. Σνλ 

γξακκηθφ ρξφλν ηνπ ρψξνπ 

ησλ καρψλ κε ηνλ θπθιηθφ 

ρξφλν ηεο επαλαιακβαλφκε-

λεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ 

αηνκηθνχ ρψξνπ. Βλψ ζηηο 

αξρηθέο ζειίδεο νη ρξφλνη θη-

λνχληαη παξάιιεια θαη απν-

θνκκέλα, ζξαχζκαηα νπζηα-

ζηηθά κηαο αθήγεζεο φπνπ 

ην αηνκηθφ είλαη απφιπηα δη-

αθξηηφ απφ ην επηθφ, ζην ηέινο ζπκθχνληαη επαλαθέξνληαο ζην πξνζθήλην ηνλ 

ρξφλν ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο, ηελ ηζηνξία ησλ απιψλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ 

πνπ παξακέλεη ζησπειή. Δ ηζηνξία ηεο κάλαο πνπ «γηα λα πξνζηαηέςεη ηηο πα-

ηάηεο θαη ηα δπν ηεο αγφξηα απφ ηνλ πφιεκν, έρηηζε έλαλ ηνίρν γχξσ απφ φιν ην 

θηήκα ηεο», αιιά δελ ηα θαηάθεξε, μεζθεπάδεη ηελ ηζηνξία φισλ ησλ απιψλ 

αλζξψπσλ πνπ βηψλνπλ έλαλ πφιεκν πνπ δελ ηνλ θαηαιαβαίλνπλ, αιιά έγηλαλ 

κέξνο ηνπ θαη ζηξνβηιίζηεθαλ ζηε δίλε ηνπ, αλήκπνξνη λα αληηζηαζνχλ. Καζψο 

ινηπφλ ην παηαηνρψξαθν ελζσκαηψλεη ηελ «κηθξντζηνξία» φινπ ηνπ πνιέκνπ 

εγγξάθεη νπζηαζηηθά θαη ην ηδενινγηθφ κήλπκά ηνπ. Δ ζπγγξαθέαο 

/εηθνλνγξάθνο πξνζεγγίδεη ην ζέκα ηνπ πνιέκνπ κε ηελ αγσλία θάπνηνπ πνπ 

πξέπεη λα δψζεη απαληήζεηο ζηα παηδηά ζηεξηγκέλνο ζε ιίγεο βαζηθέο αλζξσπη-

ζηηθέο αμίεο, αιιά θαη κε ην ρξένο ηνπ ελήιηθα λα πξνζθέξεη έλα φξακα ζηε λέα 

γεληά, παξφηη ηεο θιεξνδνηεί έλαλ θφζκν πνπ θπξηαξρεί ε εθκεηάιιεπζε, ε αδη-

θία θαη ε εμφλησζε ιαψλ απφ δπλάκεηο πνπ νη ίδηνη δελ ειέγρνπλ. Έηζη απνθα-

ιχπηεη ζην κηθξφ αλαγλψζηε ηελ ηξνκαθηηθή πιεπξά ηνπ πνιέκνπ, ηα αληζηφ-

ξεηα ησλ αζψσλ ζπκάησλ πνπ πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ, γηα λα κάζνπλ ηε-

ιηθά κέζα απφ ηα ζπληξίκκηα ηνπο λα εθηηκνχλ ηηο κηθξέο απιέο θαζεκεξηλέο 

ζηηγκέο πνπ ηφζν επηπφιαηα απαμηψλνπλ ηνλ θαηξφ ηεο εηξήλεο.  

ηφρνο ηεο ζπγγξαθέσο δελ είλαη ε αθήγεζε ηνπ πνιέκνπ, γη απηφ νη εηθφ-

λεο θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ ν πνιηηηζκφο ησλ ελειίθσλ έρεη επηβάιεη ακθηζβε-

ηνχληαη. ην θείκελν ηα αίηηα ηνπ πνιέκνπ δελ θαηαγξάθνληαη, κπιε θαη θφθθη-

λνο ζηξαηφο απνηειεί ν έλαο κηα αληαλάθιαζε ηνπ άιινπ, ληθεηήο θαη εηηεκέ-

λνο δελ εκθαλίδεηαη, κφλν απξφζσπα παλνξακηθά πιάλα καρψλ κε έληξνκνπο 

άκαρνπο ζηε κέζε λα ηξέπνληαη ζε θπγή ή εηθφλεο ελφο ζηξαηνχ δηαιπκέλνπ, 

γεκάηνπ ιαβσκέλνπο ζηξαηηψηεο. Κεληξηθφ ζέκα ηνπ βηβιίνπ είλαη ν άλζξσπνο 

πνπ βηψλεη ην παξάινγν ηνπ πνιέκνπ, ν άλζξσπνο πνπ πξνζπαζεί λα θαηαλνή-

ζεη θαη λα δηδαρηεί. Δ εζηία κε φιεο ηηο ζπλδειψζεηο ηεο νξίδεη κηα ζρέζε ζχ-
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γθξηζεο κε απηφ πνπ ππήξμε πξηλ ηνλ πφιεκν θαη απηφ πνπ κπνξεί λα ππάξμεη 

κεηά ηνλ πφιεκν. Βάλ ρηίζνπκε φ,ηη γθξεκίζακε, εάλ μαλαβξνχκε ην λφεκα ηεο 

δσήο κε έλαλ ηξφπν, αλαηξνχκε ηε ρξνληθή αζπλέρεηα ηνπ πνιέκνπ.  

ην βηβιίν Ο κηθξφο ζηξαηηψηεο, ηνπ Πάνπι Φέηξεπη ε κάρε ηνπ κηθξνχ 

ζηξαηηψηε δελ είλαη κε έλαλ ερζξφ, ν νπνίνο άιισζηε απνπζηάδεη απφ ην βηβιίν 

αιιά ν ίδηνο ν εαπηφο ηνπ, πνπ κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπ πνιέκνπ δηαιχεηαη. Δ 

αζεκαληφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ κπαίλεη ζηνλ πφιεκν, αθνινπζεί ηε ξνή 

ησλ εμειίμεσλ ππνηαγκέλν ηειηθά ζε κηα αλψηεξε δχλακε πνπ αλ θαη δελ θαηα-

ιαβαίλεη, ην αθαλίδεη ηειηθά, απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο αθήγεζεο ηνπ βηβιίνπ. 

Βίλαη αιήζεηα φηη ζε πνιιέο ηζηνξηθέο αθεγήζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε κεγαιχ-

ηεξα παηδηά εκθαλίδεηαη ην αηνκηθφ γεγνλφο ή ην ςπρηθφ ηξαχκα ζε κηα πξν-

ζπάζεηα αλα-δφκεζεο ηνπ παξειζφληνο, αιιά θαη κηαο αλα-θαηαζθεπήο ηεο ί-

δηαο ηεο ηδέαο ηνπ πνιέκνπ (Hollindale, 1997, 205-218). Ώπηφ πνπ ίζσο μελίδεη 

ηνλ ελήιηθν ζπλαλαγλψζηε ηνπ βηβιίνπ είλαη ε επηινγή ελφο ηέηνηνπ ζέκαηνο ζε 

αλαγλψζηεο ηφζν κηθξήο ειηθίαο. πσο φκσο δηαπηζηψλεη ν Kenneth Kidd, κε-

ιεηψληαο ην Οινθαχησκα, ην εηθνλνβηβιίν κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ πην δξακα-

ηηθή ή/θαη εηξσληθή καξηπξία γηα ην ηξαχκα, θπξίσο γηαηί ζεσξείηαη αζψν 

(Kidd 2005, 137).  

ηελ πξψηε εηθφλα ηνπ βηβιίνπ ν νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο ηεο ιεθηηθήο 

αθήγεζεο καο πιεξνθνξεί φηη κηα κέξα άξρηζε ν πφιεκνο. Ο εηεξνδηεγεηηθφο 

αθεγεηήο ηεο εηθνληθήο αθήγεζεο καο παξνπζηάδεη ην θεθάιη ελφο παηδηνχ, κφ-

ιηο λα θηάλεη ζην χςνο ηνπ ηξαπεδηνχ καδί κε ην αξθνπδάθη ηνπ, ελψ αθξηβψο 

κπξνζηά ηνπ ζε έλα ηξαπεδνκάληηιν-ζθαθηέξα θηλείηαη έλα παηρλίδη-ηαλθο. 

Πξφθεηηαη γηα ην ίδην ηαλθο πνπ ζθνξπά ινπινχδηα θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ ε-

ζσηεξηθή ζειίδα ηίηινπ πξντδεάδνληαο ηνλ αλαγλψζηε γηα ην ζπκβνιηθφ παη-

ρλίδη ελφο παηδηνχ. Ο ίδηνο ν ήξσαο-αθεγεηήο εκθαλίδεηαη ζηελ ακέζσο επφκε-

λε εηθφλα αγθαιηά κε ηα παηρλίδηα ηνπ θη νκνινγεί φηη «Κάπνηνη άλζξσπνη ήμε-

ξαλ ην γηαηί. Άιινη φπσο εγψ, δελ θαηαιαβαίλακε γηαηί ζπλέβαηλαλ φια απηά». 

Κη ελψ ν νξίδνληαο πξνζδνθηψλ ηνπ αλαγλψζηε πξνδηαγξάθεη κηα αθήγεζε πνπ 

ζα εμειηρζεί κέζα ζην πιαίζην θαη ηα φξηα ηεο παηδηθήο δξάζεο, ζηελ ακέζσο 

επφκελε εηθφλα κηα δεθάδα κηθξνί ζηξαηηψηεο, παλνκνηφηππνη κεηαμχ ηνπο, ν-

πιίδνληαη, παξαηάζζνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζηξαηησηηθά. Καζψο ν έλαο 

ζηξαηηψηεο απνηειεί αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ άιινπ δεκηνπξγνχλ έλα ζηξαηφ 

απφ ππνθείκελα αλίθαλα λα αξζξψζνπλ ιφγν, αθνχ απεηθνλίδνληαη ρσξίο ζηφ-

κα, θξαηψληαο φκσο ηα αξθνπδάθηα/παηρλίδηα δίπια ηνπο. Ο κηθξφο ζηξαηηψηεο 

δεκηνπξγεί έλα κνηίβν νκνησκάησλ ελφο πξσηφηππνπ πνπ ράζεθε ζηε δηαδηθα-

ζία. Δ εηθφλα δεκηνπξγεί κηα ακθηζεκία ζηνλ αλαγλψζηε θαζψο δηαπηζηψλεη 

φηη ν ζηξαηηψηεο είλαη θαη ηαπηφρξνλα δελ είλαη παηδί, είλαη έλαο, αιιά θαη ηελ 

ίδηα ζηηγκή, είλαη πνιινί, ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πφιεκν θξαηψληαο φπια θαη ηαπ-

ηφρξνλα θέξλνπλ θαη ην παηρλίδη καδί ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ην αζχκβαην ζηνηρείν 

πνπ εκπιέθεηαη ζηελ αθήγεζε, κε βάζε ηηο εηεξνηνπηθέο αξρέο ηνπ Φνπθψ, πνπ 

αλαδχεη κηα λέα ζρέζε ηνπ ζηξαηηψηε κε ηνλ ρψξν ηνπ πνιέκνπ. Δ ηξνπή ηεο 
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ηζηνξίαο δελ κπνξεί λα εμεγεζεί σο κέξνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ γλσξίδνπ-

κε, αιιά αλάγεηαη ζε κηα αλνίθεηα θαηάζηαζε κπνιηαζκέλε φκσο κε ζηνηρεία 

ηεο γλψξηκήο καο πξαγκαηηθφηεηαο. Έηζη ε ακθηζεκία ηεο εηθφλαο ζέηεη ζε 

πξψην επίπεδν ην δήηεκα ηεο καδηθνπνίεζεο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, ηεο θα-

ηαπίεζεο πνπ πθίζηαηαη απφ ηελ φπνηα κνξθή εμνπζίαο αιιά θαη ηεο δηάζηαζεο 

αλάκεζα ζε απηφ πνπ δείρλεη θαη απηφ πνπ θνπβαιά βαζηά κέζα ηνπ. 

ηα επφκελα δηζέ-

ιηδα ν ήξσαο εκπιέθε-

ηαη ζηε δίλε ηνπ πνιέ-

κνπ ζε έλαλ θφζκν φπνπ 

ζπλππάξρνπλ αθξαίεο 

θαηαζηάζεηο πνπ ζπκί-

δνπλ εθηάιηε. Βληνχηνηο 

δε δείρλεη λα εθπιήζζε-

ηαη ή λα αληηδξά, αιιά 

αληηκεησπίδεη ηνλ θφζκν 

κε ην βιέκκα ηεο απν-

ξίαο ηνπ παηδηνχ πνπ ηνλ 

βιέπεη γηα πξψηε θνξά, 

πνπ καζαίλεη εθείλε ηε 

ζηηγκή πψο ιεηηνπξγνχλ 

ηα πξάγκαηα, πνπ αλα-

θαιχπηεη έλα θνηλφ κπζηηθφ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε εηθνλνγξάθεζε ηνπ ζαλά-

ηνπ ηνπ ζπκπνιεκηζηή ηνπ. Σν βαζχ θφθθηλν ρξψκα κε ηελ έληνλε καχξε θειί-

δα πνπ ζπλζέηνπλ ην θφλην ηεο εηθφλαο, ππνβάιινπλ ην ραιαζκφ ηεο κάρεο θαη 

ηελ έληαζε ηεο ζηηγκήο. Ο νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο ηεο θεηκεληθήο αθήγεζεο 

θαηαγξάθεη κε κηα δφζε θπληζκνχ ηελ εκπεηξία αλαθέξνληαο: «Πνιινί, πάξα 

πνιινί ζθνηψζεθαλ». Ο εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο φκσο ηεο εηθφλαο παξνπ-

ζηάδεη ηνλ κηθξφ ζηξαηηψηε κέζα ζην ραξάθσκα λα θνηηάδεη αλέθθξαζηνο, απα-

ζήο ηνλ ζθνησκέλν δίδπκν «Άιιν» κπξνζηά ηνπ. Πξνζπαζψληαο λα θιείζεη ηα 

απηηά ηνπ ν κηθξφο ζηξαηηψηεο κνηάδεη  ζαλ λα έρεη ππνηαρηεί ζε κηα θαηαζηξν-

θηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη ζηελ απφιπηε δπζηπρία θαη ζα ηνλ 

ηξαπκαηίζεη αλεπαλφξζσηα. Πξφθεηηαη γηα κηα ζηάζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο πνιεκηθήο ζχξξαμεο. Ο κηθξφο ζηξαηηψηεο κπνξεί λα πν-

ιεκά, αιιά ηαπηφρξνλα αξλείηαη ηνλ πφιεκν. ΐξίζθεηαη ζην πεδίν ηεο κάρεο, 

απεηιείηαη –ε εηθφλα παξνπζηάδεη ηηο εθξήμεηο, ηνπο θαλνληνβνιηζκνχο θαη ηα 

ηαλθο λα πξνειαχλνπλ– θαη ηαπηφρξνλα απεηθνλίδεηαη λα γπξλάεη ηελ πιάηε ηνπ 

ζε απηφλ. 

Ώμηνζεκείσην είλαη φηη ε εμέιημε ηεο αθήγεζεο δε ζπλδέεηαη κε θάπνηα 

πξφνδν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε ηνπ ήξσα. Ο ζηξαηηψηεο παξακέλεη 

απνμελσκέλνο φ,ηη θη αλ ζπκβεί. Ώδπλαηεί λα ζπκκεηέρεη ζηνλ παλεγπξηζκφ πνπ 

αθνινχζεζε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. Ο ίδηνο απεηθνλίδεηαη απνζηαζηνπνηεκέλνο, 

θνξψληαο αθφκα ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζηνιή, έλαο ακέηνρνο παξαηεξεηήο ηνπ 
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πεξηζσξίνπ πνπ θαηαγξάθεη απιψο ηα γεγνλφηα. ηγά ζηγά δηαπηζηψλεη φηη ν 

πφιεκνο έρεη επηδξάζεη ηφζν θαηαιπηηθά ζηηο δσέο φισλ. Κη ελψ ε νινζέιηδε 

εηθφλα παξνπζηάδεη έλα κσζατθφ αλζξψπσλ λα δαθξχδεη, αθφκα θαη ην πεξη-

ζηέξη ηεο εηξήλεο εθθξάδεη ην ζπλαηζζεκαηηζκφ ηνπ, ν ίδηνο πεξηπιαληέηαη κέζα 

ζ‘ έλα πεξηβάιινλ λνζεξφ, κε γθξεκηζκέλα ζπίηηα, κσξά άζηεγα, θίινπο πνπ 

έρνπλ ραζεί. Καζψο ζπλερίδεη λα θξαηά αθφκα ην αξθνπδάθη/παηρλίδη θαηά ηελ 

επηζηξνθή ηνπ ζην κέξνο φπνπ μεθίλεζε, ην αληηθείκελν παίξλεη κηα λέα δηά-

ζηαζε. Σν παηδηθφ παηρλίδη πνπ θξαηά αθφκα ζηα ρέξηα ηνπ, παξά ηελ εκπεηξία 

πνπ έδεζε, ζπληζηά ην ζεκαίλνλ κηαο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο απζεληηθήο πνπ 

θνπβαινχζε καδί ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο θαη παξέκεηλε δσληαλφ, 

παξά ηα φζα έρεη πεξάζεη. Με απηή ηε ινγηθή φια ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηθεηκέ-

λνπ, φπσο ν ηίηινο ή ην εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ κε ην κηθξφ ζηξαηηψηε ζην επί-

θεληξν λα βαδίδεη ζθπθηφο ζε έλα γαιήλην θαηαπξάζηλν πεξηβάιινλ, δηθαηνιν-

γνχληαη θαζψο ζεκαηνδνηνχλ κηα αληηζηνηρία κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο πνπ δηαηεξήζεθαλ θαη δελ ράζεθαλ κέζα απφ ηε δνθηκα-

ζία θαη φρη κηα ειηθηαθήο ηάμεο αλαινγία, φπσο ζε πξψηε αλάγλσζε θάπνηνο ζα 

ζεσξνχζε.  

Σν αξθνπδάθη/παηρλίδη απνηειεί ηειηθά ην ζπλεθηηθφ ζηνηρείν πνπ ηνλ 

ζπλδέεη κε ηελ παηδηθή ηνπ εηθφλα θαη ηαπηφρξνλα είλαη ην εηθνλνγξαθηθφ εχ-

ξεκα γηα ηελ απφδνζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θφζκνπ. Ο κηθξφο ζηξαηηψηεο κέζα 

απφ ηελ εκπεηξία ηνπ πνιέκνπ είδε ηηο αμίεο λα θαηαξξένπλ θαη ηελ αληίιεςε 

πνπ είρε ελ γέλεη γηα ηνλ θφζκν λα έξρεηαη ζε ξήμε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

έδεζε. Ώπνηέιεζκα φισλ απηψλ ήηαλ ε ηξαγηθή απνκφλσζή ηνπ. ηηο ηειεπηαί-

εο εηθφλεο ν κηθξφο ζηξαηηψηεο νκνινγεί φηη έρεη ζπληξηβεί απφ ηνλ εζσηεξηθφ 

δαίκνλα πνπ ηνλ θαηαηξέρεη. «Ήζεια λα δήζσ θαη λα μεράζσ ηε θξίθε ηνπ πν-

ιέκνπ», ιέεη ν ιεθηηθφο αθεγεηήο θαη ζην δηζέιηδν απεηθνλίδεηαη ε πξνζπάζεηά 

ηνπ λα μαλαρηίζεη ην γθξεκηζκέλν ηνπ ζπίηη. Δ ηειεπηαία φκσο εηθφλα δείρλεη 

ηνλ κηθξφ ζηξαηηψηε μάγξππλν πάλσ ζηε ζηέγε θνπβαιψληαο ηε βεβαηφηεηα 

κηαο αδηεπθξίληζηεο ελνρήο. Σν θείκελν ηειεηψλεη κε ηελ απεηθφληζε ελφο ήιηνπ 

ζε έλαλ θελφ ρψξν, πξνηξέπνληαο ηνλ αλαγλψζηε λα ζπκπιεξψζεη εθείλνο ηνλ 

αηζηφδνμν επίινγν ζε κηα ηζηνξία πνπ ράξαμε βαζηέο πιεγέο ζηνλ κηθξφ ζηξα-

ηηψηε.  

ην βηβιίν ηνπ Πάνπι Φέηξεπη ν πφιεκνο δελ αθνξά ηνλ Άιινλ. Ο ερζξφο 

δελ θαηνλνκάδεηαη, δελ δείρλεηαη, δελ βιέπνπκε αλ ππάξρεη θαλ. Ο ερζξφο είλαη 

ν ίδηνο ν πφιεκνο. Δ κάρε πνπ έρεη λα δψζεη ν θάζε ζηξαηηψηεο ζε φπνην ζηξα-

ηφπεδν θαη αλ αλήθεη, είλαη απηή κε ηνλ εαπηφ ηνπ, αλάκεζα ζηελ πξνζπάζεηα 

λα δηαηεξήζεη ηε ινγηθή θαη ηελ αλζξσπηά ηνπ θαη ηελ απάλζξσπε θαη παξάιν-

γε πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνλ πεξηηξηγπξίδεη. ηελ εηεξνηνπία ηνπ πνιέκνπ ν κηθξφο 

ζηξαηηψηεο δηαλνίγεη κηα πξαθηηθή ακθηζβήηεζεο θαη ξήμεο κε ηελ ηάμε ηεο πνιεκηθήο πξαγκαηη-

θφηεηαο. Ο κηθξφο ζηξαηηψηεο δελ είρε άιιε επηινγή γηα λα αληηκεησπίζεη ηνλ 

πφιεκν, παξά λα ηνλ απνδερηεί θαη λα απνζηαζηνπνηεζεί. Σν ηίκεκα φκσο π-

πήξμε βαξχ. Ο πφιεκνο δελ ζηακαηά γη‘ απηφλ, ζπλερίδεηαη αθφκα θη φηαλ ηε-
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ιεηψζεη, κεηαηξέπεηαη ζε αλεπνχισην ηξαχκα πνπ καηψλεη θαζεκεξηλά. Έηζη ε 

ζηηγκή ηεο απνζηαζηνπνίεζεο ηνπ κηθξνχ ζηξαηηψηε απφ ηελ πνιεκηθή εκπεηξία 

απνηειεί ην αληηθείκελν κηαο λέαο εκπεηξίαο θαη ηνλίδεη έλα ελαιιαθηηθφ ελδε-

ρφκελν απέλαληη ζηελ θαηαζθεπαζκέλε θπξίαξρε εθδνρή ηνπ «θαινχ ζηξαηηψ-

ηε».  

πλνςίδνληαο ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη ην αληηπνιεκηθφ εηθν-

λνγξαθεκέλν βηβιίν γηα παηδηά κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξεζηηθφ εξγαιείν 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ πξνζπαζεί λα θαιιηεξγήζεη κηα αληηπνιεκη-

θή θνπιηνχξα. (Bernat 1993, Steiner 2008, Seban 2011) Βπηρεηξψληαο κηα ιεη-

ηνπξγηθή δηαηχπσζε απηήο ηεο αληηπνιεκηθήο δηάζηαζεο, ε νπνία ελππάξρεη 

ζηα θείκελα πνπ εμεηάζακε, ζα ιέγακε φηη ε ζηεξενηππηθή αληίιεςε γηα ηνλ ε-

ρζξφ ζχκθσλα κε ηηο ζπιινγηθέο παξαζηάζεηο αλαηξέπεηαη. ην ρσξφρξνλν ηεο 

εηεξνηνπίαο, φπσο δηαθάλεθε κέζα απφ ηα βηβιία, νη αληηζέζεηο αλάκεζα ζε ζχ-

ηεο θαη ζχκαηα, εζληθφ θαη δηεζλέο, αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ ζπγθιίλνπλ γηα λα 

ζπλζέζνπλ κηα αληη-αθήγεζε ηνπ πνιέκνπ. Δ αλαπαξάζηαζε ηνπ πνιέκνπ σο 

κηα εκπεηξία φπνπ ην εγψ επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη κε ην εζχ γηα λα αλαθαιχςεη 

ηελ νκνηφηεηά ηνπ θαηαγγέιιεη ηελ ηερλεηή θχζε ηεο ερζξφηεηαο. Ο πφιεκνο 

θαη ε ζηξαηνθξαηηθή ινγηθή απνηεινχλ ηνπο ερζξνχο γηα φινπο ηνπο αλψλπκνπο 

αλζξψπνπο-ζχκαηα ησλ πνιέκσλ πνπ παξακέλνπλ ζην πεξηζψξην ησλ επίζεκσλ 

θαηαγξαθψλ. Σν ηζρπξφ αληηπνιεκηθφ κήλπκα ησλ βηβιίσλ κε πξνβνιέο ζε πα-

ξφλ θαη κέιινλ ζηεξίδεηαη ζηελ αθεγεκαηηθή δχλακε ηνπ ερζξνχ πνπ εγγξάθεη 

ζην ρψξν ηε δπλακηθή θαη αμία κηαο πηζαλήο πξαγκαηηθφηεηαο, απηήο ηνπ θί-

ινπ. 

ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΚΈ ΏΝΏΦΟΡΈ 

Bernat, V., (1993). ―Teaching peace‖. Young Children, 48 (3) :36–39 

Cali, D., Bloch, S., (2011). O Δρζξφο, Μαλδειαξάο Φ. (κηθ.), Ώζήλα: Παηάθεο. 

Demen, S., (2011). ―Teaching Peace through Picture Books in a Third-Grade 

Classroom‖. Intercultural Education, 22 (1): 115–120. 

Φέηξεπη, Π., (2004). Ο κηθξφο ζηξαηηψηεο, Ώζήλα: χγρξνλνη Οξίδνληεο. 

Foucault, M., (1976). Δπηηήξεζε θαη ηηκσξία. Ζ γέλλεζε ηεο θπιαθήο, Υαηδεδή-

κνπ Κ. –Ράιιε Ε.(κηθ), Ώζήλα: Ράππα. 

Foucault M., (1967) Πεξί Αιινηηλψλ ρψξσλ. Δηεξνηνπίεο. Ώλαθηήζεθε 20 Αε-

θεκβξίνπ 2013 απφ   

http://biennale1.thessalonikibiennale.gr/pdf/MICHEL_FOUCAULT_HETER

OTOPIAS_GR.pdf 

Fréris,G. (2000). L‘ image de l‘ autre à travers le roman de guerre.  ην Γ.Ε. η-

αθιέθεο & Ρ. Πνιπθαλδξηψηε (επηκ.), Σαπηφηεηα θαη εηεξφηεηα ζηε ινγνηε-

ρλία, 18νο-20νο αηψλαο, ηφκ. 2νο, (ζ.ζ. 129-140). Ώζήλα: Αφκνο.  

Hollindale, P., (1988). Ideology and the Children's Book, Woodchester: Thimble 

http://biennale1.thessalonikibiennale.gr/pdf/MICHEL_FOUCAULT_HETEROTOPIAS_GR.pdf
http://biennale1.thessalonikibiennale.gr/pdf/MICHEL_FOUCAULT_HETEROTOPIAS_GR.pdf


ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
680 

Press. 

Hollindale, P. (1997). Signs of Childness in Children‟s Books, Woodchester: 

Thimble Press.  

Kanatsouli, M., (2005). Ideology in Contemporary Greek Picture Books. Chil-

dren‟s Literature, 33: 209–223.  

Kidd, K., (2005). ‗A‘ is for Auschwitz: Psychoanalysis, Trauma Theory and the 

Children‘s Literature of Atrocity‖. Children‟s Literature, 33: 120–149. 

Lobel, A., (2009). No Pretty Pictures – A child of War, NY:Harper Collins Pub-

lishers. 

Lobel, A., (2004). Παηάηεο, Παηάηεο, Κνληνιέσλ M. (κηθ.), Ώζήλα: Άγθπξα. 

Nikolajeva, Μ.,(1996) Children‟s Literature Comes of Age. Toward a New Aes-

thetic, New York and London: Garland. 

Rodari, G., (2007). ηαλ νη θακπάλεο ζηακάηεζαλ ηνλ πφιεκν, Ώζήλα: Άγθπξα.  

Rodari, G.  Zipes, J. (2009). The War of the Bells. Marvel and Tales, Vol. 23, 

No 1: 91-97.  

 UN Resolutions (1997). International Decade for a Culture of Peace and Non-

Violence for the Children of the World (2001–2010).Ώλαθηήζεθε 4 

Αεθεκβξίνπ 2012 απφ: http://www3.unesco.org/iycp/uk/uk_sum_decade.htm 

 Shavit, Γ., (1986). Poetics of Children‟s Literature, London: The University of 

Georgia Press  

 Spitz Handler, Β., (1999). Inside Picture Books, New Haven & London: Yale 

University Press 

Steiner F. St., (2008). ―Teaching about Peace through Children‘s Literature‖, 

Factis Pax, 2 (2): 229–244. 

Yannicopoulou, Ώ., Kaliakatsou, Ε., (2013). The melody of peace in the contem-

porary Greek War picture books. ην K. Urba (Βπηκ.), Freedom and Control 

in/of Children‟s Literature, (ζ.ζ.131-141), Vilnius: Vilniaus Universiteto 

Leidykla. 

  

http://www3.unesco.org/iycp/uk/uk_sum_decade.htm


ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
681 

Δ ΏΝΏΓΔΣΔΔ ΣΟΤ ΑΏΟΚΟΤΝΒΛΟΤ: Δ ΒΠΕΑΡΏΔ ΒΝΟ ΔΛΒ-

ΚΣΡΟΝΕΚΟΤ ΠΏΕΥΝΕΑΕΟΤ ΜΒ ΤΓΥΡΟΝΏ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΏ ΑΕΒ-

ΠΏΦΔ ΣΔ ΑΕΑΏΚΣΕΚΔ ΣΔ ΥΧΡΕΚΔ ΚΒΦΔ ΣΔΝ ΠΡΟΥΟ-

ΛΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ 

Καικπνπξηδάο Γ., ΣδεθΪθε Μ., ΐξύζεο Λ. 

Σκήκα Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο θαη Βθπαίδεπζεο, Σκήκα Διεθηξνιφγσλ Μεραλη-

θψλ, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

gkalmp@nured.auth.gr, tzekaki@nured.auth.gr, lvrysis@auth.gr 

ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

Ζ ρσξηθή ζθέςε είλαη κηα ζεκαληηθή αλζξψπηλε λνεηηθή ηθαλφηεηα πνπ ζπκβάι-

ιεη ζηελ αλάπηπμεο ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο. Ζ ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ηθαλνηή-

ησλ ζρεηηθψλ κε ηε ρσξηθή ζθέςε, φπσο νη λνεηέο αλαπαξαζηάζεηο, ν πξνζαλα-

ηνιηζκφο θαη ε πινήγεζε ζην ρψξν, απφ ηελ πξνζρνιηθή αθφκα ειηθία είλαη εμαη-

ξεηηθά κεγάιε γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, φπσο θαη ηεο 

γεσκεηξηθήο ζθέςεο. Δπηπξφζζεηα, ην ζπλερφκελν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

επίδξαζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ γηα ηα καζε-

καηηθά, θαη ην ζρνιείν γεληθφηεξα (de Freitas, 2007; Kirriemuir, 2005; NCTM, 

2000), εγείξεη ζεκαληηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ απνηειε-

ζκαηηθφηεηα ελφο πεξηβάιινληνο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηε κάζεζε κέζσ παηρληδηψλ 

ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Ζ Αλαδήηεζε ηνπ Γαζνθνχλεινπ είλαη έλα ειεθηξνληθφ 

παηρλίδη πνπ ζρεδηάζηεθε ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, κέζα απφ ηε ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο ζπλδπάδνληαη γηα λα απνθέξνπλ ηελ κέγηζηε 

δπλαηή εκπεηξία ρξήζεο, φπσο επίζεο θαη ην βέιηηζην εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα. 

ΘΒΧΡΔΣΕΚΟ ΠΛΏΕΕΟ 

ΥΧΡΕΚΔ ΚΒΦΔ 

Δ ρσξηθή ζθέςε ζπκπεξηιακβάλεη δχν βαζηθά ζηνηρεία: ηνλ ρσξηθφ πξν-

ζαλαηνιηζκφ θαη ηε δεκηνπξγία λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ γχξσ απφ απηφλ. 

Ο ρσξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζρεηίδεηαη κε ηε δεμηφηεηα ηνπ παηδηνχ λα ε-

ληνπίδεη ηε ζέζε ηνπ θαη λα πινεγείηαη ζην ρψξν. πλεπψο, είλαη ζηελά ζπλδε-

δεκέλνο κε ηελ θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ νξφζεκσλ 

ζην ρψξν, αξρηθά ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπ παηδηνχ θαη ηε κεηαθίλεζε ηνπ αλα-

θνξηθά κε απηή θαη αξγφηεξα κε ηε δεκηνπξγία αιινθεληξηθψλ νξφζεκσλ φπσο 

θαη πην αθεξεκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ράξηεο θαη ζπληε-

ηαγκέλεο. Ώπηή ε βαζηθή δεμηφηεηα  δελ ζπλδέεηαη κφλν  κε ρσξηθέο εκπεηξίεο 

αιιά κε ηε ρσξηθή κλήκε. Οη λνεηηθνί ράξηεο απνηεινχλ ζπρλά ηε λνεηηθή εη-

θφλα ελφο πξαγκαηηθνχ ράξηε. Καηά ζπλέπεηα, ηα παηδηά εμεξεπλψληαο θαη αι-

ιειεπηδξψληαο ζην ρψξν αλαπηχζζνπλ ηε δηθή ηνπο  γλψζε γηα απηφλ (Samara 

& Clements, 2009).  
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Σα ζπζηήκαηα αλαθνξάο κε θέληξν ην ίδην ην άηνκν ζρεηίδνληαη κε ηε ζέ-

ζε θαη ηελ θίλεζε ηνπ ζην ρψξν. ηελ πξψηε απηή  αλαπηπμηαθή θαηάζηαζε ην 

παηδί παξαηεξεί θαλνληθφηεηεο θηλήζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ ζρεηηζηεί κε θάπνην 

ζηφρν. Γηα παξάδεηγκα, ην παηδί κπνξεί λα ζπλεζίζεη λα θνηηά ζηα αξηζηεξά 

απφ κηα ςειή θαξέθια γηα λα δεη ηε κεηέξα ηνπ λα καγεηξεχεη. Σα αιινθεληξη-

θά ζπζηήκαηα αλαθνξάο βαζίδνληαη ζε εμσηεξηθά ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχλ 

νξφζεκα ζην πεξηβάιινλ. Σα νξφζεκα είλαη ζπλήζσο γλσζηά θαη ζεκαληηθά 

αληηθείκελα. ηελ αλάπηπμε ησλ εγσθεληξηθψλ ζπζηεκάησλ, ην άηνκν ελζσκα-

ηψλεη δηαδξνκέο. Αειαδή θαηαγξάθεη ηε ζρεηηθή απφζηαζε θαη δηεχζπλζε ησλ 

δηθψλ ηνπ θηλήζεσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, αθφκα θαη απφ ηελ πην κηθξή ειηθία,  

ηα παηδηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηε ζηξαηεγηθή κε αξθεηή αθξίβεηα 

φηαλ θηλνχληαη θαη λα ζπκνχληαη ηε δηαδξνκή  πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ. (Samara 

& Clements, 2009). 

Οη άλζξσπνη πξνβαίλνπλ ζε ηέζζεξηο δηεξγαζίεο γηα ηελ πινπνίεζε κηαο 

αλαπαξάζηαζεο: δεκηνπξγνχλ κηα εηθφλα, εμεξεπλνχλ ηελ εηθφλα γηα λα απα-

ληήζνπλ ζε εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, δηαηεξνχλ εηθφλεο γηα ρξήζε ζε άιιε 

δηεξγαζία θαη ηηο κεηαζρεκαηίδνπλ. πλεπψο, νη ηθαλφηεηεο ρσξηθήο νπηηθνπνί-

εζεο πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ εηθφλσλ δηζδηάζηαησλ θαη 

ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαηφπηζεο θαη ζχ-

γθξηζήο ηνπο (Samara & Clements, 2009). Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ρσξηθνχ πξν-

ζαλαηνιηζκνχ ησλ παηδηψλ, ηα ζρνιηθά πεξηβάιινληα πξέπεη λα είλαη ζρεδηα-

ζκέλα ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ ελδηαθέξνληα ζρεδηαγξάκκαηα εληφο θαη εθηφο 

ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο.  

Με ηνλ φξν νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ νξίδνληαη ηα πεξηβάιινληα, πνπ νξη-

νζεηνχληαη θπζηθά ή λνεξά κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Σν νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (π.ρ. γηα ηε ρξήζε ζπληεηαγ-

κέλσλ ή απιά γηα ηελ νξηνζέηεζε θαη θαηακεξηζκφ ηνπ ρψξνπ ζε κηθξφηεξεο 

κνλάδεο). ε αληίζεζε κε ηα κε νξγαλσκέλα πεξηβάιινληα (ζηα νπνία ην παηδί 

θαιείηαη λα θσδηθνπνηήζεη ζέζεηο αληηθεηκέλσλ, λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο κεηα-

μχ ηνπο θαη λα θξαηήζεη λνεξά ίρλε απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο ζην ρψξν), ηα νξγαλσ-

κέλα πεξηβάιινληα, πξνζθέξνπλ κηα πην δνκεκέλε πξνζέγγηζε ηεο πινήγεζεο 

ζηνλ ρψξν, ηελ θσδηθνπνίεζε θαη νξηζκφ ζπζηεκάησλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο 

θαη δνκεκέλεο δηαδξνκέο (Σδεθάθε, 2010). 

ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΏ ΠΏΕΥΝΕΑΕΏ ΚΕ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ 

Σν παηρλίδη απνηειεί έλαλ φξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα εχξνο επηζηε-

κνληθψλ θιάδσλ, απφ ηελ ςπρνινγία σο ηελ εζνινγία, θαη πεξηγξάθεη νξηζκέ-

λεο εζεινληηθέο, κε εγγελή θίλεηξα, δξαζηεξηφηεηεο ζπρλά ζπλδεκέλεο κε ηελ 

επραξίζηεζε θαη ηελ δηαζθέδαζε. Σν παηρλίδη πξνζδηνξίδεηαη απφ ζαθείο θαλφ-

λεο, νη νπνίνη νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ  θαη νδεγνχλ ζε ληθεηέο θαη 

εηηεκέλνπο (Lalande, 1972, p.546). ηνλ νξηζκφ απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα πξν-

ζηεζεί πσο ην παηρλίδη είλαη επίζεο κηα εληειψο ειεχζεξε θπζηθή ή λνεηηθή 
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δξαζηεξηφηεηα, βαζηζκέλε ζε θάπνηα ζχκβαζε ή θαληαζηηθή θαηάζηαζε, πνπ 

ζην κπαιφ ηνπ παίθηε δελ έρεη θαλέλα άιιν ζθνπφ παξά ηελ επραξίζηεζε πνπ 

παξέρεη (Brousseau, 2002). 

Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίδξαζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ 

ζηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ γηα κάζεζε είλαη νινέλα απμαλφκελν, θαζψο ηα ειε-

θηξνληθά παηρλίδηα απνηεινχλ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο γνλέσλ θαη καζε-

ηψλ γεληθφηεξα (de Freitas, 2007; Kirriemuir, 2005; NCTM, 2000). Βπίζεο, ηα 

ςεθηαθά παηρλίδηα έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί ελψ απεπζχλνληαη θαη είλαη πξν-

ζβάζηκα ζε έλα επξχ θάζκα αλζξψπσλ (αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, γέλνπο ή εκπεη-

ξίαο). 

Ώπφ ηηο ππάξρνπζεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ κέζα απφ 

ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ε πην ελδηαθέξνπζα δνπιεηά πνπ επεξέαζε θη άιιεο 

έξεπλεο είλαη απηή ησλ Malone θαη Lepper (1987). Ο Malone πξφηεηλε κηα ζεσ-

ξία γηα εζσηεξηθά θίλεηξα ζηα παηρλίδηα, πνπ βαζίδεηαη ζε εκπεηξηθνχο ρεηξη-

ζκνχο δηαθνξεηηθψλ παηρληδηψλ, ε νπνία απνδεηθλχεη φηη ηα παηρλίδηα πξνζθέ-

ξνπλ επραξίζηεζε θαη αληακνηβή ζηνλ ρξήζηε κέζα απφ έλα ζπλδπαζκφ  πξφ-

θιεζεο, θαληαζίαο, θαη πεξηέξγεηαο (Malone, 1981). 

Γηα λα ιεθζνχλ ππφςηλ θαη νη θνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ξφιν 

ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ, νη ίδηνη εξεπλεηέο πξφζζεζαλ κεηαγελέζηεξα θαη 

ηξεηο δηαπξνζσπηθνχο παξάγνληεο ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ: ηελ αλαγλψξηζε, 

ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία (Malone & Lepper, 1987). Σα παηρλίδηα 

κπνξνχλ λα δψζνπλ ζηνπο παίθηεο κηα ηζρπξή αίζζεζε ειέγρνπ πνπ κπνξεί λα 

απμήζεη ην ελδηαθέξνλ, ζε αληίζεζε κε ην επίπεδν ειέγρνπ πνπ έρνπλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Γηα λα απμεζεί ε αίζζεζε ηνπ ειέγρνπ, ην παηρλίδη ρξεηάδεηαη 

λα αληηδξά ζηηο απαληήζεηο ηνπ παίθηε, λα παξέρεη ζηνλ παίθηε έλαλ αξηζκφ ε-

πηινγψλ θαη λα επηηξέπεη ζηηο δξάζεηο ηνπ παίθηε λα έρνπλ «ηζρπξά απνηειέ-

ζκαηα», φπνπ ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο εθβάζεηο κεηά ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ 

απνθάζεσλ είλαη πξνθαλήο. Οη ηξεηο δηαπξνζσπηθνί παξάγνληεο γηα ηε δεκη-

νπξγία θηλήηξσλ επίζεο βνεζνχλ ζηε δεκηνπξγία ελδηαθέξνληνο ησλ παηθηψλ 

κέζα απφ ηελ αχμεζε ηεο αίζζεζεο επραξίζηεζεο κέζα απφ ηε βνήζεηα άιισλ, 

ηνλ αληαγσληζκφ κε άιινπο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο απφ άι-

ινπο. 

ια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία αλαδεηθλχνπλ ην παηρλίδη σο έλα ελδηαθέξνλ 

εξγαιείν, κε ηδηαίηεξε απνδνρή απφ ηνπο καζεηέο, δεκηνπξγψληαο εγγελή θίλε-

ηξα γηα κάζεζε. πλεπψο, εγείξεηαη ην εξψηεκα ηεο ρξήζεο ησλ παηρληδηψλ ζηε 

δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ. 

ΣΟ ΠΏΕΥΝΕΑΕ ΣΟΤ ΑΏΟΚΟΤΝΒΛΟΤ 

Δ Ώλαδήηεζε ηνπ Ααζνθνχλεινπ απνηειεί ηελ πινπνίεζε ελφο παηρληδηνχ 

αλαδήηεζεο ζεζαπξνχ, κε ηε ρξήζε ησλ πην εμειηγκέλσλ ηερλνινγηθά επηηεπγ-

κάησλ, φπσο ηξαπέδηα αθήο, δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, ειεθηξνληθνχο ππνινγη-

ζηέο θαη tablets πνπ έρεη ζηφρν λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ ηειηθή εκπεηξία ηνπ παί-
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θηε θαη λα ππνζηεξίμεη δηδαθηηθά ηελ αλάπηπμε ηεο ρσξηθήο ζθέςεο, ελψ πα-

ξάιιεια δεκηνπξγεί ζεκαληηθά θίλεηξα ζηνπο παίθηεο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ 

παηρληδηνχ είλαη ε εχξεζε ηνπ Ααζνθνχλεινπ απφ κία ηάμε καζεηψλ, ε νπνία 

έρεη ρσξηζηεί ζε ππννκάδεο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη δηαθνξεηηθνχο ζηφ-

ρνπο θαη πφξνπο. Σν Ααζνθνχλειν (ε αξρηθή νλνκαζία είλαη Jackalop) απνηειεί 

έλα κπζηθφ πιάζκα, γλσζηφ ζε παηδηθνχο κχζνπο ηεο Απηηθήο Βπξψπεο θαη ηεο 

ΐφξεηαο Ώκεξηθήο. Σν παηρλίδη απαηηεί ηε ζπλεξγαζία νκάδσλ, νη νπνίεο θα-

ινχληαη λα βξνπλ ηα ίρλε ηνπ Ααζνθνχλεινπ ζε κηα πεξηνρή γχξσ απφ ην ζρν-

ιηθφ πξναχιην. Κάζε ίρλνο (πνπ αλαπαξίζηαηαη είηε κε έλα ηξηζδηάζηαην εθηπ-

πσκέλν νκνίσκα ηνπ δαζνθνχλεινπ ή κία θφιια ραξηηνχ πάλσ ζηελ νπνία εί-

λαη εθηππσκέλν έλα ίρλνο), ζπλνδεχεηαη απφ έλαλ κπζηηθφ θσδηθφ. ηαλ ν θσ-

δηθφο απηφο ρξεζηκνπνηεζεί, κία λέα ζέζε μεθιεηδψλεηαη πάλσ ζην ράξηε. ην 

ηέινο ηεο δηαδξνκήο πνπ ζρεκαηίδεηαη, νη παίθηεο ζα βξνπλ ην Ααζνθνχλειν. 

Βίλαη ζεκαληηθφ λα ππνγξακκηζηεί πσο κφλν έλαο αξηζκφο ηρλψλ είλαη θαλεξφο 

ζηελ αξρή ηνπ παηρληδηνχ.  

Σν παηρλίδη απαηηεί ηελ χπαξμε δχν ηχπσλ νκάδσλ. Δ κία νκάδα εξγάδεηαη 

πάλσ ζηελ αλάγλσζε ραξηψλ θαη ζηελ εχξεζε εξκελεηψλ θαη κελπκάησλ ησλ 

ζπκβφισλ ηνπ ράξηε, φπσο επίζεο θαη ζηελ παξνρή θαηεπζχλζεσλ (ρξεζηκν-

πνηψληαο ιέμεηο φπσο κπξνζηά, πίζσ, αξηζηεξά, δεμηά, πεξηζηξνθή θ.ν.θ). Δ 

άιιε νκάδα εξγάδεηαη ζηε ιήςε θαηεπζχλζεσλ θαη ζηελ νξζή εξκελεία ηνπο κε 

ζηφρν ηελ εχξεζε ηεο ζσζηήο δηαδξνκήο. Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ θάζε νκάδα εξγά-

δεηαη ζε δηαθνξεηηθέο ρσξηθέο δεμηφηεηεο, γηα λα θαηαθέξεη ν καζεηήο λα έρεη 

πιήξε επνπηεία ηνπ ζέκαηνο, ρξεηάδεηαη λα παίμεη ην παηρλίδη ζπκκεηέρνληαο 

θαη ζηηο δχν νκάδεο (ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο). Σν παηρλίδη πξνηείλεηαη λα παί-

δεηαη ζε ρψξν γλψξηκν ζηνπο καζεηέο, θαζψο απηφ ηνπο βνεζά λα δεκηνπξγή-

ζνπλ ζρέζεηο θαη αληηζηνηρίεο κεηαμχ ράξηε θαη πξαγκαηηθνχ θφζκνπ.  

 

Βηθφλα 1. Ο θεληξηθφο ραξαθηήξαο – Ααζνθνχλειν (Jackalop) 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα θάζε νκάδα: 

Δ νκάδα Βπηρεηξήζεσλ ειέγρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηε δηαδηθαζία εχξεζεο 

ηνπ ζεζαπξνχ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ. Δ νκάδα απηή εξγάδεηαη είηε 

πάλσ ζε έλα δηαδξαζηηθφ ηξαπέδη είηε πάλσ ζε έλαλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη έ-

ρεη πξφζβαζε ζηελ εηδηθή εθαξκνγή ηεο νκάδαο Βπηρεηξήζεσλ ηνπ παηρληδηνχ. 

Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή απηή, ε νκάδα Βπηρεηξήζεσλ κπνξεί λα βιέπεη ηηο ζέ-
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ζεηο φισλ ησλ νκάδσλ Πεξηπέηεηαο, φπσο επίζεο θαη φιεο ηηο ζέζεηο ησλ ελεξ-

γψλ ηρλψλ ζην παηρλίδη ζε θάζε ζηηγκηφηππν. Δ νκάδα Βπηρεηξήζεσλ ρξεηάδεηαη 

λα ζπδεηήζεη θαη λα ζεζπίζεη κία ζηξαηεγηθή γηα λα νδεγήζεη ηηο δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο Πεξηπέηεηαο ζηα πιεζηέζηεξα ίρλε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ζρεδηαζκνχ 

ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο, ηα κέιε ηεο νκάδαο Βπηρεηξήζεσλ πξέπεη λα δψζνπλ 

θαηεπζχλζεηο ζηα κέιε ησλ νκάδσλ Πεξηπέηεηαο.  

Δ δεχηεξε νκάδα (νκάδα Πεξηπέηεηαο) είλαη απηή πνπ εξγάδεηαη έμσ απφ 

ηελ ηάμε θαη πξέπεη λα εληνπίζεη ηα δηάθνξα ίρλε. Μπνξνχλ λα ππάξμνπλ πε-

ξηζζφηεξεο απφ κία νκάδεο Πεξηπέηεηαο ζε έλα παηρλίδη. Ο ζηφρνο θάζε νκάδαο 

Πεξηπέηεηαο είλαη λα ιάβεη θαηεπζχλζεηο, λα ηηο εξκελεχζεη θαη λα πξνζθέξεη 

ηελ αληίζηνηρε αλάδξαζε ηελ νκάδα Βπηρεηξήζεσλ. Έπεηηα, ρξεηάδεηαη λα ελην-

πίζεη ηα ίρλε ηνπ Ααζνθνχλεινπ. Μεηά ηνλ εληνπηζκφ ελφο ίρλνπο, ε νκάδα πε-

ξηπέηεηαο ρξεηάδεηαη λα παξέρεη ζηελ νκάδα Βπηρεηξήζεσλ ηνλ αληίζηνηρν κπ-

ζηηθφ θσδηθφ πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ην ίρλνο. Δ δηαδηθαζία απηή μεθιεηδψλεη 

ηνπο επφκελνπο ζηαζκνχο. Ο πξνηεηλφκελνο αξηζκφο αηφκσλ ηεο νκάδαο Βπη-

ρεηξήζεσλ είλαη ηέζζεξηο καζεηέο ελψ ν πξνηεηλφκελνο αξηζκφο αηφκσλ γηα ηελ 

νκάδα Πεξηπέηεηαο είλαη ηξεηο κε ηέζζεξηο. 

Ο αξηζκφο ησλ ηρλψλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην παηρλίδη είλαη ίζνο κε ηνλ α-

ξηζκφ ησλ νκάδσλ Πεξηπέηεηαο (νκάδεο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηάμεο θαη αλαδε-

ηνχλ ηα ίρλε). Ώπηφ ζεκαίλεη πσο ζε θάζε ζηηγκηφηππν ηνπ παηρληδηνχ, κφλν έ-

λαο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο ηρλψλ είλαη νξαηφο θαη γηα λα μεθιεηδψζνπλ νη ππφ-

ινηπνη πξννξηζκνί, ρξεηάδεηαη λα βξεζνχλ πξψηα ηα ππάξρνληα ίρλε ζηνλ ράξ-

ηε.  

 

 

 

Βηθφλα 2. (Ώξηζηεξά) ε νκάδα Βπηρεηξήζεσλ θαη (δεμηά) ε νκάδα Πεξηπέηεηαο 
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ΥΒΑΕΏΜΟ ΚΏΕ ΏΝΏΠΣΤΞΔ 

Σν παηρλίδη παξνπζηάζηεθε αξρηθά ζε κηα κηθξή νκάδα δαζθάισλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Le Puy-en-Velay ζηελ θεληξηθή Γαιιία γηα λα ιεθζεί ε άπνςή 

ηνπο. ηαλ ην παηρλίδη έθηαζε ζηελ ηειηθή ηνπ έθδνζε, κία πηινηηθή δξαζηε-

ξηφηεηα εθαξκφζηεθε ζην ηνπηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ Chadrac, φπνπ παξνπ-

ζηάζηεθε ζε κηα ηάμε 19 καζεηψλ. Οη παξαηεξήζεηο ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα λα βειηηψζνπλ ην παηρλίδη αξγφηεξα. 

Δ πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ παηρληδηνχ είρε 

επαλαιεπηηθή θχζε. Ώπηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπ-

μεο ρσξίδνληαλ ζε κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κεηά ην πέξαο ησλ νπνίσλ, αλα-

ζεσξνχληαλ μαλά. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο ήηαλ μεθάζαξνο εμαξρήο. Γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ παηρληδηνχ, ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ απηφ ηνπ 

Schell (2008) θαη επηθεληξψλνληαλ ζε ηέζζεξηο πηπρέο ηνπ παηρληδηνχ: Ώηζζεηη-

θή, Μεραληθή, Σερλνινγία θαη Εζηνξία. Οη πηπρέο απηέο ήηαλ πάληνηε ζπλδεδε-

κέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο.  

Σν παηρλίδη ρξεζηκνπνηεί δχν εθαξκνγέο. Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ν-

κάδαο Βπηρεηξήζεσλ (ε νπνία ηξέρεη ζε δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο θαη ηξαπέδηα 

αθήο), νη παίθηεο κπνξνχλ λα δνπλ ηνλ ράξηε ηεο πεξηνρήο, φπσο επίζεο θαη ηηο 

ζέζεηο ηεο θάζε νκάδαο Βπηρεηξήζεσλ θαη ηα ελεξγά ίρλε ζε έλα ζηηγκηφηππν. 

Κάζε νκάδα αλαπαξίζηαηαη κε κία εηδηθή πηλέδα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξψκαηνο. 

ια ηα ίρλε αλαπαξίζηαληαη κε κία εηδηθή πηλέδα πνξηνθαιί ρξψκαηνο. Τπάξρεη 

επίζεο κία εηδηθή πηλέδα, πνπ παξνπζηάδεη έλα θφθθηλν θηίξην, πνπ αληηζηνηρεί 

ζηε ζέζε ηεο νκάδαο Βπηρεηξήζεσλ (ζπλήζσο ηε ζρνιηθή ηάμε). Βπίζεο, ππάξ-

ρεη κία επηινγή πνπ δείρλεη ηε δηαδξνκή ηεο θάζε νκάδαο Πεξηπέηεηαο πάλσ 

ζηνλ ράξηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε νκάδα πεξηπέηεηαο ην ζεσξήζεη απαξαίηεην 

(ε δηαδξνκή απηή κπνξεί έπεηηα λα εμαρζεί ζε κνξθή KML γηα πεξεηαίξσ αλά-

ιπζε). Δ εθαξκνγή ζρεδηάζηεθε κε έλα επέιηθην πεξηβάιινλ δηεπαθήο ψζηε λα 

κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζην δηαθνξεηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηά-

με (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δηαδξαζηηθφ ηξαπέδη ή πίλαθαο). Δ νζφλε κπ-

ζηηθνχ θσδηθνχ επηηξέπεη ζηνπο παίθηεο λα ηνπνζεηήζνπλ ηνλ θσδηθφ πνπ ιακ-

βάλνπλ απφ ηελ νκάδα Πεξηπέηεηαο θαη λα επαιεζεχζνπλ ηελ νξζφηεηά ηνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν θσδηθφο είλαη νξζφο, ην Ααζνθνχλειν θάλεη κηα γξήγνξε 

εκθάληζε ζηελ νζφλε.  
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Δ εθαξκνγή ηεο νκάδαο Πεξηπέηεηαο πξνζθέξεη δχν θχξηεο ιεηηνπξγίεο: 

Πξψηνλ, ιεηηνπξγεί σο πνκπφο ηνπ γεσγξαθηθνχ ζηίγκαηνο (GPS), εληνπίδν-

ληαο θαη ελεκεξψλνληαο ηε ζέζε ηεο νκάδαο ζηνλ server ηνπ παηρληδηνχ. Οη ν-

κάδεο επηθνηλσλνχλ δσληαλά κε ηε ρξήζε Skype. Δ ζέζε ηεο θάζε νκάδαο Πε-

ξηπέηεηαο θαηαγξάθεηαη ζπλερφκελα ζηνλ server ηνπ παηρληδηνχ. Δ δεχηεξε ιεη-

ηνπξγία ηεο εθαξκνγήο είλαη λα βνεζήζεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ράξηε ηνπ παη-

ρληδηνχ ζηελ αξρή. Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή, ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ράξηε κπν-

ξεί λα πινεγεζεί θπζηθά ζηνλ ρψξν πνπ ζα εθηειεζηεί ε δξαζηεξηφηεηα θαη λα 

πξνζζέζεη έλα ίρλνο, αθνινπζνχκελν κε κηα πεξηγξαθή θαη έλαλ κπζηηθφ θσδη-

θφ. ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο ηνπ θαηαζθεπαζηή, φια ηα ίρλε εμάγνληαη ζηνλ 

server ηνπ παηρληδηνχ ζρεκαηίδνληαο ηνλ ράξηε ηνπ παηρληδηνχ.  

ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΏ ΒΡΧΣΔΜΏΣΏ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΕΛΟΣΕΚΔ ΒΦΏΡΜΟΓΔ 

Με ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ παηρληδηνχ επηδηψθακε λα 

δηεξεπλήζνπκε θαηά πφζν κπνξεί  ε δξάζε απηή λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηε ρσξηθή ζθέςε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζρεηηθά κε:  

 Σελ παξνρή θαη απνδνρή νδεγηψλ.  

 Σελ αληίιεςε δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ αλαθνξάο θαη νπηηθψλ γσληψλ. 

 Σελ πινπνίεζε λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη κεηαζρεκαηηζκψλ. 

 Σελ εχξεζε ζπλδέζεσλ αλάκεζα ζε ράξηεο θαη πξαγκαηηθφηεηα. 

 Σελ θαηαλφεζε ζπκβνιηζκψλ ζηνλ ράξηε. 

Βπηπιένλ δηεξεπλήζεθε θαηά πφζν ε πινπνίεζε απηνχ ηνπ παηρληδηνχ απ-

μάλεη ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ λα αζρνιεζνχλ κε  δξαζηεξηφηεηεο πξνζαλαην-

ιηζκνχ ζην ρψξν, φπσο θαη ε δηαθνξά ζηε ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπζθεπψλ. 

ΠΕΛΟΣΕΚΔ ΒΦΏΡΜΟΓΔ 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ παξαηε-

ξήζεθαλ ηα αθφινπζα: 

ρεηηθά κε ηελ παξνρή θαη απνδνρή θαηεπζχλζεσλ, θαηαγξάθεθαλ νη ελην-

ιέο πνπ δφζεθαλ απφ ηελ νκάδα Βπηρεηξήζεσλ θαη έγηλε αληηπαξαβνιή κε ηελ 

εξκελεία ηεο νκάδαο Πεξηπέηεηαο. Μέζα απφ ηα ζηνηρεία απηά είλαη δπλαηφλ λα 

παξαηεξεζεί εάλ ηα κέιε ηεο νκάδαο Βπηρεηξήζεσλ βειηηψλνπλ ηηο δεμηφηεηέο 

ηνπο γηα παξνρή θαηεπζχλζεσλ θαη εξκελεία ηνπ ράξηε ελψ απφ ηελ άιιε κπν-

ξεί λα θαλεί εάλ ε νκάδα Πεξηπέηεηαο κπνξεί λα εξκελεχζεη νξζά ηηο θαηεπζχλ-

ζεηο πνπ ιακβάλεη θαη λα ηηο εθηειέζεη. Βπηπξφζζεηα, ε εθαξκνγή δίλεη ηε δπ-

λαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο ζέζεο ησλ νκάδσλ Πεξηπέηεηαο, ε νπνία αλ αληηπα-

ξαβιεζεί κε ηα κελχκαηα πνπ εζηάιεζαλ απφ ηελ νκάδα Βπηρεηξήζεσλ, κπνξεί 

Βηθφλα 3-(Ώξηζηεξά) ην παηρλίδη ζε δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη (δεμηά) ην παη-

ρλίδη ζε ηξαπέδη αθήο 
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λα βνεζήζεη ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κεηξήζεθε απφ ηνλ ρξφλν ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηε δξαζηεξηφηεηα, ηνλ ρξφλν πνπ απνθάζηζαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηε δξαζηε-

ξηφηεηα, φπσο επίζεο θαη ηελ πξφζεζή ηνπο λα μαλαπαίμνπλ ην παηρλίδη πνπ δηε-

ξεπλήζεθε, ξσηψληαο ηα ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα κεηά ηελ πηινηηθή δξαζηεξηφ-

ηεηα ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζέινπλ λα παίμνπλ. Χο ρξφλνο ζπκκε-

ηνρήο νξίζηεθε ε δηάξθεηα πνπ νη παίθηεο ήηαλ ελεξγνί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνχ θαη κηινχζαλ κε ηνπο ζπκπαίθηεο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα.  

Κάζε νκάδα Πεξηπέηεηαο ζπλνδεχνληαλ απφ έλαλ ελήιηθα (δάζθαιν ή κέ-

ξνο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο). Ο ελήιηθαο είρε ήδε ιάβεη νδεγίεο λα απνθεχγεη 

λα βνεζά ηηο νκάδεο, εθηφο αλ απηφ θξηλφηαλ απαξαίηεην. ηελ πεξίπησζε απ-

ηή, ν ελήιηθαο έπξεπε λα θαηαγξάςεη ηνλ ρξφλν θαη ηε βνήζεηα πνπ παξείρε 

ζηελ νκάδα. Ο ξφινο ηνπ ελήιηθα ήηαλ λα παξαηεξεί θαη λα ιακβάλεη ζεκεηψ-

ζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή θαη εθηέιεζε νδεγηψλ πνπ δίλνληαλ ή ιακβάλνληαλ. 

Ο θχξηνο ζηφρνο ήηαλ λα θξαηά ζεκεηψζεηο γηα ηηο ζηηγκέο ζηηο νπνίεο ε ιήςε ή 

πξνζθνξά θαηεπζχλζεσλ ζα επεξέαδε ηελ πνξεία κηαο νκάδαο.  

Δ πηινηηθή δξάζε έγηλε ζην ηνπηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ Chadrac ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Le Puy-en-Velay, Auvergne ηεο Γαιιίαο. Σν παηρλίδη πα-

ξνπζηάζηεθε ζε 19 καζεηέο ηεο πξψηεο δεκνηηθνχ. Οη καζεηέο ήηαλ αγφξηα θαη 

θνξίηζηα. Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε δχν ζχλνια ησλ ελληά θαη δέθα αηφκσλ. 

Σν θάζε ζχλνιν πεξηιάκβαλε κία νκάδα Βπηρεηξήζεσλ κε ηέζζεξηο καζεηέο θαη 

δχν νκάδεο Πεξηπέηεηαο ηξηψλ ή δχν αηφκσλ. 

ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ  

Ώθνινπζεί ν πίλαθαο παξαηεξήζεσλ, φπνπ παξνπζηάδεη ηνλ ιφγν νξζψλ 

νδεγηψλ πξνο ηηο ζπλνιηθέο νδεγίεο πνπ δφζεθαλ. Ο δεχηεξνο πίλαθαο παξνπ-

ζηάδεη ηνλ ιφγν ησλ νξζψλ εξκελεηψλ θαη εθηειέζεσλ ησλ εληνιψλ πνπ δφζε-

θαλ πξνο ην ζχλνιν ησλ ιεθζέλησλ νδεγηψλ. 

 Αηάζηεκα 1: 0– 20‘ Αηάζηεκα 2: 20‘–40‘  Αηάζηεκα 3: 40‘–60‘ 

Οκάδα Βπηρ 1 23/97 45/112 49/101 

Οκάδα Βπηρ 2 31/88 41/97 51/89 

Πίλαθαο 1- Οκάδεο Βπηρεηξήζεσλ: ν ιφγνο ησλ νξζψλ νδεγηψλ πξνο ην ζχλνιν 

ησλ νδεγηψλ  πνπ δφζεθαλ 
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 Αηάζηεκα 1: 0 – 20‘ Αηάζηεκα 2: 20‘ – 40‘  Αηάζηεκα 3: 40‘ – 60‘ 

Οκάδα Πεξ 1 21/40 35/61 35/73 

Οκάδα Πεξ 2 19/57 30/51 15/28 

Οκάδα Πεξ 3 9/51 19/46 17/41 

Οκάδα Πεξ 4 7/37 14/51 23/48 

Πίλαθαο 2. Οκάδεο Πεξηπέηεηαο: ν ιφγνο ησλ νξζψλ εξκελεηψλ θαη εθηειέζεσλ 

νδεγηψλ πξνο ην ζχλνιν ηεο παξερφκελεο πιεξνθνξίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αηάγξακκα 1. ΐειηίσζε ησλ νδεγηψλ ζηελ εμέιημε ηνπ παηρληδηνχ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αηάγξακκα 2. ΐειηίσζε ησλ εξκελεηψλ ζηελ εμέιημε ηνπ παηρληδηνχ 
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Αηάξθεηα δξαζηεξηφηεηαο 

Οκάδα Πεξηπέηεηαο 1 Οκάδα Πεξηπέηεηαο 2 

Οκάδα Πεξηπέηεηαο 3 Οκάδα Πεξηπέηεηαο 4 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
690 

Λακβάλνληαο ππφςηλ ηελ θαηαγεγξακκέλε πνξεία ηεο θάζε νκάδαο θαη α-

ληηπαξαβάιινληαο ηελ κε ηηο εληνιέο πνπ έιαβαλ, δηαθαίλεηαη φηη ππήξρε κηθξή 

βειηίσζε ζηελ πινήγεζε ησλ νκάδσλ Πεξηπέηεηαο κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ, θα-

ζψο ν αξηζκφο ησλ νξζψλ πεξηγξαθψλ θαη ηεο παξνρήο νδεγηψλ, θαζψο θαη ν 

αξηζκφο ησλ νξζψλ εθηειέζεσλ ησλ νδεγηψλ απηψλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ νκά-

δσλ απμήζεθε απφ είθνζη σο ηξηάληα ηνηο εθαηφ κεηά ην πέξαο ησλ πξψησλ εί-

θνζη ιεπηψλ δξαζηεξηφηεηαο. Δ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ δείρλεη φηη ε απφδνζε 

ησλ νκάδσλ ζην ζέκα απηφ κεηψζεθε ζην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, πξάγκα 

πνπ πηζαλψο ζπλδέεηαη κε ηελ θνχξαζε ησλ καζεηψλ ησλ νκάδσλ Πεξηπέηεηαο. 

Υξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε έξεπλα θαη κεγαιχηεξν δείγκα γηα λα ππάξμεη πην με-

θάζαξε αληίιεςε ηεο επίδξαζεο ηνπ παηρληδηνχ ζηνλ ηνκέα απηφ. Παξφια απηά, 

είλαη εκθαλήο ε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ παξνρή θαη εξκελεία νδε-

γηψλ ησλ καζεηψλ, ε νπνία ζηαζεξνπνηείηαη κάιηζηα κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ. 

 <25% <50% <75% <100% 

Αηάξθεηα πνπ νη 

καζεηέο ήηαλ ε-

λεξγνί 

0 2 1 16 

 Πίλαθαο 3- Υξνληθή δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο είλαη ελεξγνί. 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ πσο ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ απφ 

πιεπξάο ησλ καζεηψλ. Αέθα έμη απφ ηνπο δεθαελληά καζεηέο ήηαλ ηδηαίηεξα ε-

λεξγνί θαη κηινχζαλ πάλσ απφ ην 75% ηεο δηάξθεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (ε ν-

κηιία ήηαλ ζρεηηθή κε ηε δξαζηεξηφηεηα), ελψ νη ππφινηπνη δχν καζεηέο ήηαλ 

ελεξγνί πάλσ απφ 25% ηεο δξαζηεξηφηεηαο αιιά έδεημαλ θαζαξφ ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ εμέιημε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζφιε ηε δηάξθεηά ηεο (παξαηεξψληαο 

ηνπο ζπκπαίθηεο ηνπο). Βπίζεο, ε ππεχζπλε ηεο ηάμεο παξαηήξεζε πσο δχν κα-

ζεηέο κε δπζθνιία ζπγθέληξσζεο ζηελ παξαδνζηαθή παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο, 

ήηαλ ηδηαίηεξα ζπκκεηνρηθνί θαη ελεξγνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη έδεημαλ ελδηαθέξνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζε αληίζεζε κε 

ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ζπκπεξηθνξά.  

ρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ρξήζεο ηνπ παηρληδηνχ κε βάζε ην πιηθφ ζην νπνίν 

εθηειέζηεθε ε δξαζηεξηφηεηα, είλαη ελδηαθέξνλ λα παξαηεξεζεί φηη ε νκάδα Β-

πηρεηξήζεσλ κπνξνχζε κε κεγαιχηεξε επθνιία λα ιεηηνπξγήζεη κπξνζηά απφ ηνλ 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα, θαζψο ιηγφηεξνη καζεηέο κπνξνχζαλ λα παξέκβνπλ κε ην 

πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. Ώληίζηνηρα, ε ζπλεξγαζία ησλ 

παηθηψλ ήηαλ δπζθνιφηεξε κπξνζηά απφ ην δηαδξαζηηθφ ηξαπέδη, θαζψο νη κα-

ζεηέο ηείλαλε λα ράλνπλ ηε ζπγθέληξσζή ηνπο κπξνζηά απφ ην ηξαπέδη αθνχ φ-

ινη ηνπο ζέιαλε λα ειέγμνπλ ηνλ ράξηε ηελ ίδηα ζηηγκή. Δ παξαηήξεζε απηή, ρξί-

δεη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ πιηθνχ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Παξφια απηά, κέζα απφ ηηο παξαηεξήζεηο δηαθαίλεηαη φηη 

ηα ςεθηαθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνζθέξνπλ έλα πξνζβάζηκν θαη θαηα-

λνεηφ πεξηβάιινλ δηεπαθήο, απμάλνληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ηε δξα-

ζηεξηφηεηα. Δ παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ήηαλ εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 
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αξρηθή επεμήγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ην ζπληνληζκφ ζηελ αξρή, θαζψο, φ-

πσο πξναλαθέξζεθε, νη καζεηέο ήηαλ εμαηξεηηθά ελζνπζηαζκέλνη κε ηελ πιεζψ-

ξα ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ ψζηε δπζθνιεχνληαλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζηνπο ζηφ-

ρνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Οη καζεηέο θαηάθεξαλ κε επθνιία λα θαηαλνήζνπλ ην 

πεξηβάιινλ δηεπαθήο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ παηρληδηνχ, 

γεγνλφο πνπ δείρλεη κηα εμνηθείσζε κε ηα ηερλνινγηθά κέζα.  

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

Οη εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηινηηθήο έξεπλαο θαηαδεη-

θλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ 

ζηελ αχμεζε ησλ εκπεηξηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηφζν ζηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκαηηθψλ φζν θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ. Βλδηαθέξνλ εχξεκα απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη κέζα απφ κία δξαζηεξηφηεηα απηνχ ηνπ είδνπο, νη καζεηέο θαίλεηαη λα 

έρνπλ πςειά θίλεηξα ζπκκεηνρήο, εγγελνχο θχζεσο, ηα νπνία ζπλδπάδνληαη κε 

θιηκαθνχκελε αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ.  

Δ δηαδηθαζία ηνπ αλαζηνραζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δξαζηεξηφ-

ηεηαο έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηεο αλάπηπμεο ησλ καζεκαηηθψλ δε-

μηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρσξηθή ζθέςε. Παξφια απηά, ρξεηάδεηαη πεξηζζφ-

ηεξε έξεπλα ζε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζηηγκηφηππα ζηα νπνία νη καζε-

ηέο θαινχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πξφηεξή ηνπο γλψζε ή λα αμηνινγήζνπλ 

ηελ κέρξη ηψξα πνξεία ηνπο ψζηε λα βειηηψζνπλ ή λα παξακείλνπλ ζηελ θαηάζηα-

ζε πνπ βξίζθνληαη. ηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα, πξφζθνξν έδαθνο γηα ην ζέκα 

απηφ παξέρεηαη φηαλ νη καζεηέο βξίζθνληαη ζε έλα ζηαπξνδξφκη. ηελ πεξίπησζε 

απηή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ζηακαηήζνπλ θαη λα πεξηεξγαζηνχλ 

ηα δεδνκέλα πνπ ιακβάλνπλ, λα ηα αμηνινγήζνπλ θαη λα πάξνπλ απνθάζεηο. Δ δπ-

λακηθή θαη ζπιινγηζηηθή ζηε θάζε απηή κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν κειιν-

ληηθήο έξεπλαο πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο. 

Βπίζεο, κέζα απφ ηελ παξνχζα πηινηηθή εθαξκνγή, αλαδεηθλχεηαη ν παξά-

γνληαο ησλ πηζαλψλ δπλακηθψλ πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο καζεηέο 

κέζα απφ ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ. Δ θνηλσληθέο αιιειε-

πηδξάζεηο αιιά θαη ε ιήςε αλαηξνθνδφηεζεο, θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ (ζηε ζπγθεθξη-

κέλε θάζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαη ηνπ ηξαπεδηνχ). ε ζπλέρεηα ηνπ ζπ-

γθεθξηκέλνπ ζπιινγηζκνχ, ε δπλακηθή θαη πηζαλέο ηξηβέο ή δπζθνιίεο ζην ζπ-

ληνληζκφ ησλ νκάδσλ ησλ καζεηψλ θαίλεηαη λα νδεγεί ζε έιιεηςε ζπγθέληξσ-

ζεο απφ ηνλ αξρηθφ καζεζηαθφ ζηφρν ελψ παξάιιεια εγείξεη ελδηαθέξνληα ε-

ξσηήκαηα γηα ην εάλ θαη θαηά πφζν νη ζρέζεηο απηέο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγή-

ζνπλ ζεηηθά ή αλαζηαιηηθά ζηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ. 

Δ ρξήζε ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, απνδεηθλχεηαη εγγελψο ελδηαθέξνπζα 

δξαζηεξηφηεηα γηα ηνπο καζεηέο. Σν κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ Ώ-

λαδήηεζε ηνπ Ααζνθνχλεινπ, ζεκαίλεη φηη δηαηίζεληαη λα πεξάζνπλ πεξηζζφηεξν 

ρξφλν ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή θαη ζπλεπψο λα αζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν 
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κε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα καζεκαηηθά. Δ ρξήζε ηεο δξαζηεξηφ-

ηεηαο θαίλεηαη λα βειηηψλεη ηηο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ γηα πινήγεζε ζην ρψξν, 

ιήςε θαη παξνρή νδεγηψλ θαη εξκελεία ησλ ζπκβνιηζκψλ ηνπ ράξηε. Παξφια απ-

ηά, κεγαιχηεξν δείγκα είλαη απαξαίηεην γηα λα ππάξρνπλ ηειηθά απνηειέζκαηα.  
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Πεξίιεςε: ηελ παξνχζα κειέηε πξνζεγγίδεηαη ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ 

ζαλάηνπ ζηελ παηδηθή ινγνηερλία. Ζ δηαρξνληθή ζρέζε ηνπ ζέκαηνο κε ηε ινγνηε-

ρλία θαηαιήγεη ζηε ζεκεξηλή ηνπ ζέζε ζην παηδηθφ βηβιίν. ην πιαίζην απηφ πα-

ξνπζηάδνληαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην πέλζνο- ε αληίιεςε ηνπ ζαλάηνπ, ηα ζηάδηα 

ηνπ ζξήλνπ, ε ζηάζε ηνπ πεξίγπξνπ, ε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο- κε βάζε ηα νπνία 

κειεηψληαη επηά εηθνλνγξαθεκέλα παηδηθά αλαγλψζκαηα πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί  

ν ηξφπνο παξνπζίαζήο ηνπο ζε απηά. Βαζηθφ ζπκπέξαζκα είλαη πσο ζηελ πιεηνλφ-

ηεηά ηνπο αθνινπζνχλ ηα δεδνκέλα ηεο ςπρνινγίαο. 

ΘΏΝΏΣΟ ΚΏΕ ΛΟΓΟΣΒΥΝΕΏ 

Ο άλζξσπνο έξρεηαη θαζεκεξηλά αληηκέησπνο κε θάζε είδνπο απψιεηεο, 

ζεκαληηθφηεξε απφ ηηο νπνίεο είλαη ν ζάλαηνο. ην παξειζφλ ηα παηδηά ήηαλ ε-

μνηθεησκέλα κε ην ζάλαην θαζψο, θαηά θαλφλα, νη άλζξσπνη πέζαηλαλ ζην ζπίηη 

ηνπο κεηά απφ κία ζχληνκε αζζέλεηα, ελψ ζηηο κέξεο καο ην ηέινο ζπρλά ηνπο 

βξίζθεη ζην λνζνθνκείν. Δ κεηάβαζε απφ ηελ παιηά εθηεηακέλε νηθνγέλεηα ηεο 

επαξρίαο ζηε ζεκεξηλή κνλνγνλετθή θαη ππξεληθή νηθνγέλεηα ηεο πφιεο είρε σο 

απνηέιεζκα ηα παηδηά λα κέλνπλ καθξηά απφ ηνπο ζπγγελείο. πγρξφλσο νη γν-

λείο ζέινληαο λα ηα πξνζηαηεχζνπλ, απνκάθξπλαλ εθείλα απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο 

ηειεηέο ηνπ πέλζνπο κε απνηέιεζκα ηε ζηέξεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ βησκά-

ησλ (Παηέξα & Σζηιηκέλε, 2008). ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ηα παηδηά έξρν-

ληαη αληηκέησπα κε ηνλ ζάλαην, θαη κάιηζηα ηνλ βίαην, κέζα απφ ηελ ηειεφξα-

ζε, ηα παηρλίδηα, ηα βηβιία θαη άιιεο πεγέο πνπ ηα πεξηβάιινπλ (Παχινπ & 

Σζίθνπιαο, 2003).  

 Ο ζάλαηνο σο ζέκα δελ απνπζηάδεη απφ ηε ινγνηερλία. Κπξηαξρεί θαηά 

ηνλ 17
ν
 θαη 18

ν
 αηψλα ζηα παηδηθά βηβιία, παξνπζηαδφκελν σο θαζεκεξηλφ γε-

γνλφο ηεο δσήο θαη σο ηηκσξία παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Lamers, 

1995·Johnson, 2003, φπ.αλαθ. ζην Παηέξα & Σζηιηκέλε, 2008). Χο ηνλ 19
ν
 

αηψλα, ε δσή ήηαλ ζθιεξή, ε εγθαηάιεηςε ησλ παηδηψλ ζπρλή, ε παηδηθή ζλε-

ζηκφηεηα ζην δελίζ, ελψ νη εθηειέζεηο ησλ εγθιεκαηηψλ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε 

θνηλή ζέα. Καηά ηελ πεξίνδν 1920-1970 δηαπηζηψλεηαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζέ-

κα απνπζηάδεη θαζψο εκθαλίδνληαη λέεο κέζνδνη αλαηξνθήο ηνπ παηδηνχ.  ην 

επίθεληξν έξρεηαη ην ρηνχκνξ, ε ςπραγσγία θαη ε εζηθή θαζνδήγεζε (Πέηθνπ, 

2008). Βιάρηζηα κφλν παηδηθά βηβιία απαληψληαη ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν κε ζέκα 

mailto:thkarasalidis@hotmail.com
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ην ζάλαην, φπσο ην The dead Bird ηεο M.Brown (1938) θαη ην Charlotte‟s Web 

ηνπ E.B.White (1952). Καηά ηε δεθαεηία ηνπ ‗70 ε παηδηθή ινγνηερλία εζηηάδεη 

ηελ πξνζνρή ηεο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ θαη ζε ζέκαηα πνπ ζην παξει-

ζφλ ήηαλ ηακπνχ (ζεμνπαιηθφηεηα, αξξψζηηα, λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ζάλα-

ηνο, θ.ά.)  (Παηέξα & Σζηιηκέλε, 2008).  

Δ δεθαεηία, ε νπνία αθνινπζεί, βξίζθεη ηνλ αξηζκφ ησλ βηβιίσλ πνπ αθν-

ξνχλ ηνλ ζάλαην λα απμάλεηαη δίλνληαο έθηνηε έκθαζε ζηελ απνδνρή ηνπ θαη 

ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηεξγαζίεο κεηά απφ απηφλ. Πιένλ θξίλεηαη πσο ε παηδηθή 

ινγνηερλία κπνξεί λα βνεζήζεη ην παηδί ζηελ θαηαλφεζε θαη απνδνρή ησλ ζπ-

λαηζζεκάησλ ηνπ, ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, αιιά θαη ζηελ ςπ-

ρηθή ππνζηήξημε θαη ηελ πλεπκαηηθή ζπγθξφηεζε (Παηέξα & Σζηιηκέλε, 2008). 

Σν παηδί δχλαηαη κέζσ ησλ βηβιίσλ λα εληνπίζεη ζπκπεξηθνξέο αλάινγεο ησλ 

δηθψλ ηνπ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ήξσεο ρεηξίδνληαη παξφκνηεο θαηαζηά-

ζεηο είηε ζε θαληαζηηθφ επίπεδν είηε ζην επίπεδν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (Καξπφ-

δεινπ, 1994·Walker, 1986, φπ.αλαθ. ζην Παηέξα & Σζηιηκέλε, 2008). ήκεξα, 

επηιέγεηαη θπξίσο λα παξνπζηαζηεί ν ζάλαηνο ηνπ παππνχ ή ηεο γηαγηάο, πξφ-

ζσπα ηα νπνία, ελψ έρνπλ ζηελή ζρέζε κε ηα εγγφληα, δελ είλαη ππεχζπλα γηα 

ηελ αλαηξνθή ηνπο (Γηαλληθνπνχινπ, 2005·Sadler, 1991).  

Οη Gutierrez, Miller, Rosengren & Schein (2014) κειεηψληαο 104 παηδηθά 

βηβιία δηαπηζηψλνπλ πσο εθείλα απνηεινχλ πινχζηα πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ πέλζνπο. Σν 73% απηψλ παξνπζηάδνπλ ηνπ-

ιάρηζηνλ κία αληίδξαζε θαη ην 52% δχν ή πεξηζζφηεξεο. Δ πην ζπρλή είλαη ε 

ιχπε, ελψ ζπλαληψληαη επίζεο ν ζπκφο, ε κνλαμηά, ε αλεζπρία, ν ηξφκνο, ε ε-

λνρή, ε απνγνήηεπζε, ε αλάγθε αζθάιεηαο, ε αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, θ.ά. 

πγρξφλσο ηνλίδεηαη ε αμία ηεο εμσηεξίθεπζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνθα-

ιεί κία απψιεηα.  

Οη Poling & Hupp (2008, φπ.αλαθ. ζην Wiseman, 2013) νκνίσο ππνζηεξί-

δνπλ ζηελ έξεπλά ηνπο φηη ηα εηθνλνγξαθεκέλα παηδηθά βηβιία κε ζέκα ην ζά-

λαην θαιχπηνπλ έλα κεγάιν εχξνο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθδειψζεσλ (ιχπε, άξλε-

ζε, θ.ά.), σζηφζν, δελ επηθεληξψλνληαη ζπρλά ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο (α-

λαπφθεπθην, κε αλαζηξέςηκν, θ.ά.). Δ Wiseman (2013), παξάιιεια, ζπλαληά 

εθδειψζεηο κεηά ηελ απψιεηα φπσο ην θχηεκα δέληξνπ, ην ιεχθσκα, ην πέηαγ-

κα ραξηαεηνχ κε έλα γξάκκα, πνιηηηζκηθά θαη ζξεζθεπηηθά ηππηθά, θ.ά. νη ν-

πνίεο δηαηεξνχλ ηηο αλακλήζεηο θαη βνεζνχλ ηελ πξνζαξκνγή. 

Ο Sadler (1991) κειεηψληαο αλαγλψζκαηα κε ζέκα ηνλ ζάλαην ηνπ παππνχ 

θαη ηεο γηαγηάο θαηαιήγεη ζην γεγνλφο φηη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο δειψλεηαη 

πσο ην παηδί πξέπεη θαη κπνξεί λα ζπλερίζεη ηε δσή. Ο ζάλαηνο, φκσο, παξνπ-

ζηάδεηαη γξήγνξνο, αλψδπλνο θαη κε ηξνκαθηηθφο ζε αληίζεζε κε ηελ πξαγκαηη-

θφηεηα. Οη ζπγγξαθείο ησλ βηβιίσλ πνπ  εμεηάδνληαη απνθεχγνπλ ηηο κεηαζαλά-

ηηεο αληηιήςεηο θαη εζηηάδνπλ ζε φ,ηη ν εθιηπψλ αθήλεη ζηα εγγφληα ηνπ γηα λα 

ηνλ ζπκνχληαη. Σα παηδηά θαηαθέξλνπλ λα μεπεξάζνπλ ηελ απψιεηα θαη εζηηά-
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δνπλ ζηηο αλακλήζεηο πνπ έρνπλ.   

Καηά ηε Λφηε Πέηξνβηηο-Ώλδξνπηζνπνχινπ (2012) «ν ζάλαηνο είλαη κέζα 

ζηε δσή, άξα δελ κπνξεί παξά λα είλαη θαη κέζα ζηε ινγνηερλία». Δ δεκηνπξγία 

ηέηνησλ έξγσλ φκσο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε, πξνυπνζέηεη ςπρνινγηθή γλψζε 

πξνθεηκέλνπ λα «εμαλζξσπηζηεί ν ζάλαηνο», δειαδή λα γίλεη θαηαλνεηφο θαη 

απνδεθηφο. 

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ 

 Χο κέζνδνο κειέηεο ησλ αλαγλσζκάησλ επηιέγεηαη ε αλάιπζε πεξηερνκέ-

λνπ αληηθείκελν ηεο νπνίαο απνηειεί ε αλαδηνξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ 

πεγψλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ. ην πιαίζην απηφ αλαζπληίζεληαη ηα ηεθ-

κήξηα ζε ελφηεηεο, νη νπνίεο είλαη ε ιέμε, ε θξάζε, ε παξάγξαθνο θαη ην ζέκα. 

Δ πνηνηηθή αλάιπζε ζηεξίδεηαη ζηελ παξνπζία ή απνπζία θάπνηνπ ραξαθηεξη-

ζηηθνχ θαη ζεκαζία έρεη ε αμία πνπ παξνπζηάδεη ε ελφηεηα αλάιπζεο ζε ζρέζε 

κε ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο αλεμαξηήησο ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζήο ηνπ  (ΐάκ-

βνπθαο, 2007). Χο θαηεγνξίεο αλάιπζεο θαζνξίδνληαη ε αληίιεςε ηνπ ζαλάηνπ, 

ηα ζηάδηα ηνπ ζξήλνπ, ε ζηάζε ηνπ πεξίγπξνπ θαη ε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο. 

πκπιεξσκαηηθά ρξεζηκνπνηείηαη ε θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ γηα ηελ αλάδεημε 

θξπθψλ κελπκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Παξέ-

ρεηαη έηζη ε δπλαηφηεηα έληαμεο ελφο ζέκαηνο ζε παξαπάλσ απφ κία θαηεγνξίεο 

εθφζνλ θάζε θνξά εμεηάδεηαη δηαθνξεηηθή πηπρή ηνπ (Παγθνπξέιηα & Παπα-

δνπνχινπ, 2009). 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ παξνπζίαζεο ηνπ πέλζνπο 

ζηα επηιεγκέλα βηβιία. Σα εηθνλνγξαθεκέλα αλαγλψζκαηα- ειιεληθά θαη μελφ-

γισζζα κεηαθξαζκέλα- επειέγεζαλ κε γλψκνλα ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηνπ ζαλά-

ηνπ ζηελ ηζηνξία θαη εθηείλνληαη ρξνληθά απφ ην 1989 σο θαη ην 2007. Παξαθά-

ησ παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα ηεο ςπρνινγίαο αλαθνξηθά κε ηηο πξνο εμέηαζε 

θαηεγνξίεο θαη ελ ζπλερεία αλαιχνληαη ηα θείκελα. 

ΏΝΣΕΛΔΦΔ ΣΟΤ ΘΏΝΏΣΟΤ 

Ώλαθνξηθά κε ηα ζηάδηα αληίιεςεο ηνπ ζαλάηνπ έρνπλ δηαηππσζεί δηάθν-

ξεο πξνηάζεηο βάζεη ηεο ειηθίαο, αιιά νη ειηθίεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο γεληθνί 

νδεγνί, θαη ζεκαζία έρεη ε αιιεινπρία ησλ ζηαδίσλ (Drolet, Fetro, & Seibert, 

2003, φπ.αλαθ ζην Παηέξα & Σζηιηκέλε, 2008).  

 Σα βξέθε έρνπλ ζηελή ζρέζε κε ηε κεηέξα, φκσο δελ ηελ αληηιακβάλν-

ληαη σο ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν θαη εθιακβάλνπλ ηνλ ζάλαηφ ηεο σο απνπζία 

(Kroen, 2007). Ώδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ζαλάηνπ, ηελ αηηία ή 

ηελ νξηζηηθφηεηά ηνπ. Ώληηιακβάλνληαη ηελ απψιεηα σο εγθαηάιεηςε θαη εκθα-

λίδνπλ παιηλδξφκεζε θαη πξνζθφιιεζε. Ώπηά ζπλήζσο παξαηεξνχληαη θαη ζην 

επφκελν ζηάδην, απφ ην δέθαην κήλα σο ηα δχν έηε (Λνπκάθνπ & Μπξνπζθέιε, 

2010). 

Ώπφ ην δεχηεξν κέρξη ην πέκπην έηνο ην παηδί ραξαθηεξίδεηαη απφ εγσθε-
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ληξηζκφ εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ ελδέρεηαη λα κελ ππνινγίζεη έλα ζάλαην πνπ δελ ην 

αθνξά άκεζα (Παηέξα & Σζηιηκέλε, 2008). Ώδπλαηεί λα θαηαλνήζεη ηε κνληκφ-

ηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ, θαζψο έρεη αλαπηπγκέλε ηε καγηθή ζθέςε, δειαδή ζεσ-

ξεί φηη έρεη ππεξθπζηθέο δπλάκεηο θαη κπνξεί λα αληηκεησπίζεη αθφκε θαη ηνλ 

ζάλαην (Herbert, 2004). πλήζσο δέρεηαη ηηο ιέμεηο, αιιά απηέο δελ έρνπλ λφε-

κα γηα ηε δσή ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κία θαηλνκεληθά ήπηα απνδνρή ηνπ ηέινπο 

(Παηέξα & Σζηιηκέλε, 2008). Ο αλψξηκνο ηξφπνο ζθέςεο ηνπ παηδηνχ («ςπρν-

ινγηθή αηηηφηεηα») απνδίδεη ςπρνινγηθά θίλεηξα ζηα γεγνλφηα (Herbert, 2004). 

ηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ ν ζάλαηνο θαηαλνείηαη σο απνρσξηζκφο, εκθαλίδε-

ηαη θφβνο γηα ην ελδερφκελν ηεο δηθήο ηνπ απψιεηαο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ ζηνπο 

νηθείνπο ηνπ (Kane, 1979, φπ.αλαθ. ζην Herbert, 2004).  

ηηο ειηθίεο έμη κέρξη ελλέα εηψλ ππάξρεη κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα θαηαλφε-

ζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, θαη δηαθξίλεηαη ην πξαγκαηηθφ απφ ην θαληαζηηθφ (Kroen, 

2007). Ώξρηθά ην παηδί αληηιακβάλεηαη ην νξηζηηθφ ηνπ θαηλνκέλνπ θαη έπεηηα 

ην αλαπφθεπθην γηα φια ηα δσληαλά πιάζκαηα, εθηφο φκσο ηνπ ίδηνπ (Παηέξα 

& Σζηιηκέλε, 2008). Μεηαμχ ησλ νθηψ- ελλέα εηψλ ζπλεηδεηνπνηεί φηη ν ζάλα-

ηνο κπνξεί λα ζπκβεί θαη ζην ίδην (Herbert, 2004). Παξ‘ φηη θαηαλνεί ην θαηλφ-

κελν σο παληνηηλφ, δε ζεκαίλεη φηη είλαη έηνηκν λα ην απνδερηεί, λα ην αληηκε-

ησπίζεη θαη λα αληηδξάζεη νξζνινγηθά. πλήζσο, αλαπηχζζεηαη αίζζεκα ελνρήο 

γηα ηελ απψιεηα θαη θνβάηαη κήπσο ην εγθαηαιείςνπλ ζε πεξίπησζε πνπ πεζά-

λνπλ νη γνλείο ηνπ (Kroen, 2007).  

Σν επφκελν ζηάδην αθνξά ηηο ειηθίεο κεηαμχ ηνπ δέθαηνπ θαη δσδέθαηνπ 

έηνπο. Δ αληίιεςε ηνπ ζαλάηνπ είλαη παξφκνηα πιένλ κε εθείλε ησλ ελειίθσλ, 

θαζψο θαηαλνείηαη ε κνληκφηεηά ηνπ, νη ηειεηνπξγίεο, νη αηηίεο θαη νη ζπλέπεηέο 

ηνπ (Kroen, 2007). Σν παηδί ελδέρεηαη λα εθθέξεη εξσηήζεηο γηα ηε κεηαζαλάηηα 

δσή, γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο δνμαζίεο θαη ηε δηθή ηνπ ζλεζηκφηεηα (Kroen, 2007), 

ελψ κπνξεί λα εθδεισζεί πξνζηαηεπηηθφηεηα πξνο ηνπο άιινπο, αίζζεκα επζχ-

λεο ή δηαθνξεηηθφηεηαο (Λνπκάθνπ & Μπξνπζθέιε, 2010).  

Σν ηειεπηαίν ζηάδην είλαη απηφ ηεο εθεβείαο, απφ ηα δψδεθα έηε θαη άλσ, 

νπφηε αλαπηχζζεηαη ε ινγηθή θαη ε αθεξεκέλε ζθέςε (Kroen, 2007). Καηα-

λννχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ην ζάλαην, δειαδή ε θαζνιηθφηεηα, ην αλαπφθεπ-

θην θαη ην κφληκν ηνπ θαηλνκέλνπ. Ο Herbert (2004) ππνζηεξίδεη πσο άηνκα 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειηθηψλ ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζσκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ λε-

θξνχ, ελψ παξάιιεια είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο ζην ζψκα κεηα-

μχ δψληνο θαη πεζακέλνπ.  

ΣΏΑΕΏ ΘΡΔΝΟΤ 

Δ αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηνλ ζάλαην εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο, φπσο ηνλ ηξφπν ηεο απψιεηαο, ηε ζρέζε κε ηνλ εθιηπφληα, θ.ιπ. 

(Kroen, 2007). Έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα ζηάδηα ζξήλνπ, ηα νπνία δελ είλαη ίδηα 

γηα φινπο, θαζψο θάπνηα ελδέρεηαη λα παξαιεηθζνχλ ή λα επαλαιεθζνχλ ζε πε-

ξίπησζε παιηλδξφκεζεο. Δ δηαδηθαζία ηνπ ζξήλνπ απνηειείηαη απφ έλαλ θχθιν 
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δηαδηθαζηψλ, πνπ νλνκάδεηαη «θχθινο ηνπ ζξήλνπ». ε απηφλ βηψλεηαη κε δηα-

θνξεηηθφ ηξφπν ε απψιεηα. πγθεθξηκέλε ρξνληθή ζεηξά ηελ νπνία αθνινπζνχλ 

νη δηεξγαζίεο δελ ππάξρεη (Herbert, 2004). Κάζε παηδί ζξελεί κε πξνζσπηθφ 

ηξφπν. Δ αληίδξαζε απηή είλαη απφιπηα θπζηνινγηθή, θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ 

απνδνρή ηεο απψιεηαο θαη ζηελ πξνζαξκνγή ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα (Υαηδε-

ληθνιάνπ, 2009).  

 Ο Dodds (2001, φπ.αλαθ ζην Λνπκάθνπ & Μπξνπζθέιε) θάλεη ιφγν γηα 

ηα εμήο ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη έλα παηδί: 

 ηάδην ζνθ θαη άξλεζεο, θαηά ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ζχγρπζε, επαλα-

ιακβάλεη ηηο ίδηεο εξσηήζεηο θαη ελδέρεηαη κεηά απφ θαηξφ λα κε ζπκάηαη 

φζα έθαλε.  

 ηάδην ζπκνχ θαη ελνρήο, θαηά ην νπνίν ζπκψλεη κε ηνλ Θεφ, ην πξνζσ-

πηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ, ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, θ.ιπ. θαηεγν-

ξψληαο ηνπο γηα ην ζάλαην ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ πξνζψπνπ. Μπνξεί λα 

ζπκψζεη θαη κε ηνλ εθιηπφληα πνπ ην άθεζε. Δ ελνρή ελδέρεηαη λα νθεί-

ιεηαη ζην φηη αλαθνπθίζηεθε πνπ ε πεξηπέηεηα ηνπ πεζακέλνπ έιαβε ηέ-

ινο ή ζην φηη πηζηεχεη πσο ζπλέβαιε θαη ην ίδην ζηνλ ζάλαην. 

 ηάδην θαηάζιηςεο, θαηά ην νπνίν αηζζάλεηαη κνλαμηά θαη θνχξαζε. π-

λήζσο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλν κε ηηο εξκελείεο πνπ ηνπ δίλνπλ. 

 ηάδην πξνζαξκνγήο θαη απνδνρήο, θαηά ην νπνίν λαη κελ ζπλερίδεη ηε 

δσή, αιιά κπνξεί λα ζεσξεί πσο έηζη πξφδσζε ηνλ πεζακέλν.  

 Λφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηαο ιεθηηθήο έθθξαζεο ηα λήπηα εθθξά-

δνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κέζα απφ ην παηρλίδη. πλεζίδνπλ λα κηκνχληαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ κεγάισλ, κπνξεί λα ηνπο εκθαληζηεί άγρνο απνρσξηζκνχ γηα 

ηα ππφινηπα αγαπεκέλα πξφζσπα ή λα πξνζθνιιεζνχλ ζε ηξίηα άηνκα (Kroen, 

2007). Ο Herbert (2004) ππνζηεξίδεη πσο αδπλαηνχλ λα κείλνπλ γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ιππεκέλα. Σε κία ζηηγκή κπνξεί λα είλαη ζηελαρσξεκέλα θαη 

ηελ άιιε λα παίδνπλ. Καηά ηελ παηδηθή ειηθία είλαη πηζαλφ λα πεξηκέλνπλ απφ 

ηνπο γνλείο επθαηξίεο γηα λα πελζήζνπλ, λα εμηδαληθεχνπλ ηνλ εθιηπφληα, λα 

θξχβνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ή λα αλαιακβάλνπλ ππνρξεψζεηο έλαληη ησλ 

άιισλ (Kroen, 2007).  

 Οη πξνέθεβνη (δέθα κε δψδεθα έηε) ζπλήζσο θξχβνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο γηα λα κελ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Βίλαη δπλαηφ 

λα αληηδξάζνπλ κε νξγή ιφγσ ηνπ αηζζήκαηνο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ή λα ελδη-

αθεξζνχλ γηα ηελ θξνληίδα ησλ άιισλ (Kroen, 2007). Παξφκνηεο αληηδξάζεηο 

εκθαλίδνπλ θαη νη έθεβνη, νη νπνίνη κεηαμχ ησλ ςπρνινγηθψλ κεραληζκψλ άκπ-

λαο έρνπλ ηελ εθινγίθεπζε, δειαδή ηελ θπληθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζαλάηνπ 

(Παχινπ & Σζίθνπιαο, 2003). Υαξαθηεξηζηηθφ, επίζεο, ζε απηέο ηηο ειηθίεο εί-

λαη νη απφηνκεο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά (Wolf, 2007).  
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ΣΏΔ ΣΟΤ ΠΒΡΕΓΤΡΟΤ 

Μεγάιεο ζεκαζίαο θξίλεηαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ παηδηνχ κεηά απφ 

κία απψιεηα. Σν θαιχηεξν είλαη λα ελεκεξσζεί γηα ην γεγνλφο, έγθαηξα θαη θα-

ηάιιεια, αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηηο αλάγθεο ηνπ κε εηιηθξίλεηα θαη αιήζεηα 

(Kroen, 2007).  ηαλ ην παηδί ελεκεξψλεηαη γηα ηελ θαηάζηαζε ελφο αγαπεκέ-

λνπ πξνζψπνπ είλαη ζε ζέζε λα κεηέρεη ζηε θξνληίδα ηνπ (πξνπαξαζθεπαζηη-

θφο ζξήλνο) θαη ζηαδηαθά έηζη απνδέρεηαη ην επηθείκελν γεγνλφο (Παχινπ & 

Σζίθνπιαο, 2003). Ώθνχ ελεκεξσζεί γηα θάπνην ζάλαην, σθέιηκν ζεσξείηαη λα 

κείλεη εληφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, γηα λα ππνζηεξηρζεί απφ ηελ νη-

θνγέλεηα. Αελ πξέπεη λα ηνπ απαγνξεπζεί ην θιάκα, γηαηί θάηη ηέηνην κπνξεί λα 

ην επηβαξχλεη ςπρνινγηθά (Λνπκάθνπ & Μπξνπζθέιε, 2010). Δ ζηνξγή, ε π-

πνκνλή, ε ζηαζεξφηεηα ζηα ιφγηα, ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο είλαη νπζηαζηηθά ζε-

κεία ηεο ζρέζεο γνλέα θαη παηδηνχ (Leshan, 1990).  

Δ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα είλαη ζαθήο, αθξηβήο θαη αληη-

θεηκεληθή. Βίλαη θαιφ λα απνθεχγνληαη εθθξάζεηο φπσο «έθπγε», «εμέπλεπζε», 

«έπαςε λα δεη», γηαηί είλαη αφξηζηεο θαη παξαπιαλεηηθέο. Πξνηηκάηαη ην μεθά-

ζαξν «πέζαλε» απφ ηα «θνηκήζεθε», «δε ζα μππλήζεη» (Kroen, 2007).  Γηα λα 

απνθεπρζεί ην ελδερφκελν δεκηνπξγίαο θφβνπ γηα ηελ αηηία ηνπ ζαλάηνπ, ν γν-

λέαο κπνξεί λα πεη φηη απηφο πνπ πέζαλε, πέζαλε γηαηί ήηαλ «πνιχ, πνιχ, πνιχ, 

πνιχ άξξσζηνο ή γέξνο». Μεηά ηελ απψιεηα θαιφ ζα ήηαλ λα ελεκεξσζεί ην 

ζρνιείν θαη ν εθπαηδεπηηθφο πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκνπλ ζηε ππνζηήξημε ηνπ 

(Kroen, 2007). Σν παηδί είλαη θαιφ λα θαηαιάβεη πσο ε αγάπε θαη ην κίζνο π-

πάξρνπλ ζε θάζε ζρέζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ληψζεη αλαθνχθηζε απφ ηελ απψ-

ιεηα ηνπ γνλέα, εμαηηίαο θάπνησλ δπζάξεζησλ ζηηγκψλ ηνπο, απηφ δε ζεκαίλεη 

φηη δελ ππάξρεη αγάπε πξνο απηφλ (Leshan, 1990).  

ηελ πεξίπησζε πνπ παξεπξεζεί ζηε λεθξψζηκε αθνινπζία, ν γνλέαο ν-

θείιεη λα ηνπ δηαζαθελίζεη νξηζκέλα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ην 

ζψκα ηνπ λεθξνχ θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ παξεπξηζθνκέλσλ. Ώθφκε λα ην δηα-

βεβαηψζεη φηη ζα θξνληίδεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ κε αζθάιεηα απνηξέπνληαο έηζη 

ηνλ θφβν εγθαηάιεηςήο ηνπ (Perkel, 2012). ε θακία πεξίπησζε δε ζα παξεπξε-

ζεί ζηελ θεδεία αλ δελ ην επηζπκεί ην ίδην (Kroen, 2007). Οη ζξεζθεπηηθέο εξ-

κελείεο κπνξνχλ λα δνζνχλ κφλν αλ ην παηδί έρεη κεγαιψζεη ζε νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε ζξεζθεία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν (Worden, 1991).  

Βθηφο απφ ηελ απψιεηα ελφο πξνζθηινχο πξνζψπνπ, ην παηδί κπνξεί λα 

έξζεη αληηκέησπν κε ηελ απψιεηα ελφο θαηνηθίδηνπ γεγνλφο πνπ δελ πξέπεη λα 

αγλνεζεί, ελψ φηαλ είλαη ε θαηάιιειε ψξα κπνξεί λα πάξεη θάπνην άιιν δσάθη 

σο λέν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο (Lyness, 2012). 

ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ ΠΡΟΏΡΜΟΓΔ 

Ο Kroen (2007, ζ.155-156) ππνζηεξίδεη πσο «ην λα μεπεξάζνπλ ηα παηδηά 

ην ζάλαην ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπο δελ ζεκαίλεη φηη ζα ζβήζνπλ θαη ηε ζιίςε, ηε 

λνζηαιγία θαη ηε ζηελαρψξηα ηνπο». Ώπηφ δε ζεκαίλεη φκσο, φηη δε ζα ζπλερί-
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ζνπλ ηε δσή ηνπο. Γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν, πξέπεη λα ππνζηεξηρζνχλ ζηελ απνδνρή 

ηνπ γεγνλφηνο. Δ ελαζρφιεζε ηνπ αηφκνπ κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ είλαη ζεκα-

ληηθή γηα ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία. Σα ζπλαηζζήκαηα είηε επράξηζηα είηε δπζάξε-

ζηα, πξέπεη λα γίλνληαη απνδεθηά (Baum, 2003).  

Δ θχζε κάο έρεη πξνεηνηκάζεη θαη εμνπιίζεη απφ ηε γέλλεζε γηα ηελ αληη-

κεηψπηζε θάζε απψιεηαο κέζσ ηεο ζιίςεο. Βίλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηφλσζε, 

ηελ αλαθνχθηζε θαη ηειηθά γηα ηνλ απνραηξεηηζκφ ηνπ εθιηπφληνο. Σα δάθξπα 

κάο βνεζνχλ λα θαηαιάβνπκε θαη έηζη λα απνδερηνχκε ην ακεηάθιεην ηεο α-

πψιεηαο θαη ηεο θαηάζηαζεο πνπ έθεξε απηή (Καλαθάθεο, 1989).  

Δ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα γίλεη κε έλα πνίεκα ή κε κία 

δσγξαθηά. Πξέπεη λα απνκαθξπλζεί ε απξαμία κε ην παηρλίδη, ηε βφιηα, θ.ιπ. 

Γνλέαο θαη παηδί, επίζεο κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ καδί έλα βηβιίν θαη λα ζπδεηή-

ζνπλ γη‘ απηφ (Kroen, 2007). Πξνηείλεηαη, επίζεο, ε αλάκλεζε θαιψλ ζηηγκψλ 

κε ηνλ εθιηπφληα κέζα απφ θσηνγξαθίεο ή ε ελαζρφιεζε κε δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ κε απηφλ (Παχινπ & Σζίθνπιαο, 2003). Πξέπεη, φκσο, 

λα απνθεχγεηαη ε εμηδαλίθεπζε ηνπ πεζακέλνπ (Υαηδεληθνιάνπ, 2009). 

 πλεπψο, ε πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα αθνξά φρη κφλν ην άηνκν, αι-

ιά φιν ηνλ πεξίγπξφ ηνπ, ν νπνίνο νθείιεη λα είλαη ζε εγξήγνξζε γηα λα επέιζεη 

ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ε απνδνρή θαη ε ζπλέρεηα ηεο δσήο.  

ΥΟΛΕΏΜΟ ΣΧΝ ΠΏΕΑΕΚΧΝ ΛΟΓΟΣΒΥΝΕΚΧΝ ΐΕΐΛΕΧΝ 

Δ ΠΣΧΔ ΣΟΤ ΦΤΛΛΟΤ ΠΟΤ ΣΟ ΒΛΒΓΏΝ ΦΡΒΝΣΤ, ΛΒΟ ΜΠΟΤ-

ΚΏΛΕΏ 

Δ ηζηνξία αθνξά ηελ δσή ελφο θχιινπ, ηνπ Φξέληπ. Ο θχθινο ηεο δσήο 

δίλεηαη κέζα απφ ηηο επνρέο πνπ πεξλνχλ. Ο Νηάληει, ην πην παιηφ θαη ζνθφ 

θχιιν, κε απιφ θαη ζαθή ηξφπν  κηιά γηα ηνλ ζάλαην θαη ην λφεκα ηεο χπαξμεο. 

ια ηα θχιια είλαη κέξνο ηνπ δέληξνπ θαη ζθνπφο ηεο δσήο ηνπο είλαη λα θά-

λνπλ πην επράξηζηα ηα πξάγκαηα γηα ηνπο άιινπο. Ξεθαζαξίδεη πσο ε βξνρή θαη 

ην θξχν δειψλνπλ ηελ άθημε ηνπ θζηλνπψξνπ, ην νπνίν αθνινπζεί ν ρεηκψλαο.  

Σν ηέινο δειψλεηαη έκκεζα θαη άκεζα, ζηε θχζε θαη ζηνπο αλζξψπνπο 

πξνζθέξνληαο έηζη κηα νκαιή κεηάβαζε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγλσζηψλ. 

Ο Φξέληπ ιέεη πσο ην θζηλφπσξν είλαη ε επνρή πνπ αιιάδνπλ θαηνηθία, ε επνρή 

ηνπ ζαλάηνπ γηα ηνπο αλζξψπνπο. ινη ζα πεζάλνπλ αλεμαξηήησο ησλ ραξα-

θηεξηζηηθψλ ηνπο. Φχρξαηκα θαη κε απιφηεηα απνδέρεηαη ηελ θαηάιεμή ηνπ ε 

νπνία είλαη θνληά. Σνλίδεη πσο θαλείο δελ μέξεη πφηε ζα πεζάλεη, γηαηί είλαη κπ-

ζηήξην, θαη φινη θνβνχληαη ην άγλσζην. Ο ρεηκψλαο παξνκνηάδεηαη κε ηνλ ζά-

λαην, ην ηέινο θαη ηαπηφρξνλα ηε λέα αξρή ηεο δσήο. Δ Γσή, κέξνο ηεο νπνίαο 

είλαη θαη απηνί, είλαη ε κφλε αζάλαηε, πνπ ζα ππάξρεη μαλά ηελ άλνημε.  Ο Νηά-

ληει, φηαλ έθηαζε ε ψξα ηνπ, έπεζε απφ ην θιαδί ρσξίο πξνζπάζεηα, ρακνγειψ-

ληαο εηξεληθά θαη απνραηξεηψληαο πξνο ην παξφλ ην κηθξφ ηνπ θίιν, λχμε γηα ην 

άγλσζην ηεο κεηά ζάλαην δσήο.  
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Βμαξρήο ν Φξέληπ έρεη απνξίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο θαίλεηαη λα κελ θαηα-

λνεί ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ζαλάηνπ θαη ηελ αμία ηεο χπαξμήο ηνπ. Ώλαξσηηέηαη γηα 

ηηο απνρξψζεηο ηνπο, γηα ηελ ελαιιαγή ησλ επνρψλ, γηα ηελ θαζνιηθφηεηα θαη 

ηνλ ρξφλν ηνπ ζαλάηνπ. Ώξλείηαη ην ηέινο ηνπ θαη ζηαδηαθά κάιινλ ζπλεηδεην-

πνηεί φηη ζα πεζάλεη, θαζψο θνβάηαη γηα ην ηη ζα ζπλαληήζεη θαη πνχ ζα πάεη. 

Σειηθά, αθνχ κέλεη κφλνο ζην δέληξν, ληψζεη εχζξαπζηνο θαη άρξσκνο (εγθαηά-

ιεηςε δπλάκεσλ), πέθηεη ρσξίο λα πνλέζεη θαζφινπ πιένληαο ήξεκα θαη απαιά 

κέζα ζην θελφ. Τπεξήθαλνο πνπ θαη ν ίδηνο ζπλεηζθέξεη ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

δέληξνπ θιείλεη ηα κάηηα θαη απνθνηκάηαη ρσξίο λα μέξεη φηη ηελ άλνημε ζα επα-

λέιζεη ε δσή. Δ εηθφλα κε ηα γπκλά δέληξα θαη κε ηε ιέμε αξρή δειψλεη ην δη-

πιφ ραξαθηήξα ηνπ ρεηκψλα- ζαλάηνπ, έλα ηέινο θαη κηα λέα αξρή. Ο ζάλαηνο 

παξνπζηάδεηαη αλψδπλνο θαη γιπθφο ρσξίο λα ηξνκνθξαηεί ηνλ αλαγλψζηε, σο 

θπζηθή θαηάιεμε κηαο γεκάηεο κε εκπεηξίεο δσήο. Κάηη ηέηνην, φκσο, δε ζπλά-

δεη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ ν ζάλαηνο ζπλήζσο είλαη επψδπλνο. Ο ζξήλνο 

απνπζηάδεη, θαζψο έκθαζε δίλεηαη ζηελ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ.   

Ο ΏΘΏΝΏΣΟ ΓΏΨΑΏΡΏΚΟ, ΜΏΡΧ ΛΟΨΓΟΤ 

ηφρνο ηεο ηζηνξίαο είλαη λα εμνηθεηψζεη ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε κε ηελ έλ-

λνηα ηνπ ζαλάηνπ παξνπζηάδνληαο ην θαηλφκελν απηφ κε κία αηζηφδνμε νπηηθή 

ζην δσηθφ βαζίιεην. Ώπηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ κελπκάησλ πνπ πεξλά ζχκ-

θσλα κε ηα νπνία ν θχθινο ηεο δσήο είλαη αέλανο θαη φ,ηη (άλζξσπνο, δψν) πε-

ζαίλεη, αθήλεη πίζσ ηνπ θάηη σο ζπλέρεηά ηνπ πνπ ην δηαηεξεί θαηά θάπνηνλ 

ηξφπν δσληαλφ. Σν βηβιίν αλήθεη ζηε ζεηξά «Σν ζαχκα ηνπ θφζκνπ» θαη αλα-

θέξεηαη, ζχκθσλα κε ην νπηζζφθπιιν, ζηελ αλαθχθισζε ηεο δσήο πξνζπαζψ-

ληαο λα κπήζεη ηνλ αλαγλψζηε ζηελ πνίεζε ηνπ θφζκνπ. 

Έλα ειηθησκέλν δεπγάξη δεη καδί κε ηα δψα ηνπ αλάκεζα ζηα νπνία είλαη ν 

αγαπεκέλνο ηνπ γάηδαξνο. Βμαξρήο ζην επίθεληξν βξίζθεηαη ε θαζεκεξηλφηεηα 

ηνπ δεπγαξηνχ, ε νπνία επαλαιακβάλεηαη επί ρξφληα. Σν πξσί εηνηκάδνληαη, πε-

γαίλνπλ κε ην δψν ζην ρσξάθη θαη έπεηηα επηζηξέθνπλ ζην ζπίηη ηνπο. Ώπηφ καο 

παξαπέκπεη ζηνλ θχθιν ηεο δσήο ν νπνίνο επαλαιακβάλεηαη αδηάθνπα θαη ε 

ρξήζε ηνπ παξειζνληηθνχ ρξφλνπ ζε θάηη πνπ ηειείσζε. Έξρεηαη θάπνηε ε πε-

ξίνδνο πνπ ην δψν ιφγσ γήξαηνο πεζαίλεη γεγνλφο πνπ ζηελνρσξεί ηνπο ηδην-

θηήηεο ηνπ.  

 Ο ηξφπνο ζαλάηνπ παξνπζηάδεηαη κε αθξίβεηα, ζαθήλεηα θαη ζπληνκία. Ο 

γάηδαξνο κηα κέξα αξλήζεθε λα θάεη, ήηαλ αδχλακνο θαη βάξαηλε ε αλάζα ηνπ 

ψζπνπ έπεζε θάησ, ηέλησζε ηα πφδηα ηνπ θαη μεςχρεζε. Ώξρηθά απεηθνλίδεηαη 

ζθπζξσπφο θαη θαηαβεβιεκέλνο, κε ηε ζθηά πίζσ ηνπ λα παξαπέκπεη ζηελ ςπρή 

ηνπ θαη έπεηηα μαπισκέλνο, αθίλεηνο θαη κε θιεηζηά κάηηα.  

 Οη γέξνη αληηιακβάλνληαη πιήξσο ηη ζπλέβε αιιά δε δειψλεηαη μεθάζα-

ξα ν ζάλαηνο («θαίλεηαη πσο πιεζηάδεη ην ηέινο ηνπ»), ίζσο γηα λα ειαθξπλζεί 

ε αηκφζθαηξα. Χζηφζν, ε πεξηγξαθή ηεο θαηάιεμεο ηνπ δψνπ δελ αθήλεη πεξη-

ζψξηα ζχγρπζεο. Μεηά ην γεγνλφο θπξηαξρεί ε θαηάζιηςε θαη ε ιχπε. ιν ην 
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ρσξηφ ζπκπαξαζηέθεηαη ζην δεπγάξη ζπκκεηέρνληαο ζηελ θεδεία. Δ ηειεηή πε-

ξηγξάθεηαη απιά θαη ζχληνκα. Άλνημαλ κία ηξχπα θαη ηνλ έβαιαλ κέζα. Μεηά 

απφ θαηξφ ξνπθήρηεθε απφ ηε γε θαη έγηλε ρψκα.  

  Καηφπηλ ε ηζηνξία κεηαθέξεηαη ρξφληα κεηά, φπνηε ην δεπγάξη έρεη πξν-

ρσξήζεη ηε δσή ηνπ παίξλνληαο έλα λέν γάηδαξν. Μηα κέξα ζην ζεκείν πνπ ζά-

θηεθε ν παιηφο, δηαπίζησζαλ πσο είρε θπηξψζεη κηα αγξηαριαδηά, θάηη πνπ ηνπο 

ραξνπνίεζε γηαηί πίζηεπαλ πσο έηζη ζπλερίδεηαη ε δσή ηνπ κέζσ ηνπ θπηνχ. Βη-

δηθά φηαλ ην λέν ηνπο δψν έθαγε ηνπο θαξπνχο ηεο, ζεψξεζαλ πσο πιένλ κέζα 

ηνπ δεη ν παιηφο ηνπο θίινο. Σν κήλπκα, ινηπφλ, είλαη πσο ε δσή πνηέ δελ ηε-

ιεηψλεη απνζαθελίδνληαο ηνλ ηίηιν ηνπ αλαγλψζκαηνο. Δ γξηά παξαδέρεηαη κε 

ςπρξαηκία φηη ζα έξζεη θαη ε ζεηξά ηνπο, γηαηί έηζη ζπκβαίλεη κε φινπο. ην 

πιαίζην απηφ ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ ππάξρνπλ αζθήζεηο πνπ βνεζνχλ ην παηδί 

λα πξνζαξκνζηεί κεηά απφ κία απψιεηα θαη λα απνδερηεί φ,ηη ζπλέβε ζπλερίδν-

ληαο ηε δσή (βηβιίν γλψζεσλ κε αθεγεκαηηθφ ραξαθηήξα). 

Ο ΜΒΛΒΝΕΟ ΚΏΕ Ο ΠΏΠΠΟΤ ΠΟΤ ΒΦΤΓΒ, NIGEL GRAY 

Δ ηζηνξία αθεγείηαη ηελ ζρέζε ελφο παππνχ κε ηνλ εγγνλφ ηνπ επηθεληξψ-

λνληαο ζηελ πεξίνδν πξνζαξκνγήο ηεο νηθνγέλεηαο κεηά ην ζάλαην ηνπ πξψηνπ. 

Ώπνπζηάδνπλ αλαθνξέο γηα ηε λεθξψζηκε αθνινπζία θαη γηα ζξεζθεπηηθέο πε-

πνηζήζεηο. Οη ήξσεο είλαη αξθνχδεο θαη ε αηηία ζαλάηνπ κάιινλ είλαη ην γήξαο. 

Ο παππνχο δε θέξεη φλνκα, ίζσο γηα λα κπνξεί εχθνια λα νηθεηνπνηεζεί ε ηζην-

ξία απφ ηνπο αλαγλψζηεο.  

Ο κηθξφο Μειέληνο αγαπάεη πνιχ ηνλ παππνχ θαη πεγαίλεη θάζε Παξα-

ζθεπή ζε απηφλ. Ο γέξνο αξθνχδνο, φκσο, δελ αηζζάλεηαη θαιά θαη κεηά απφ 

ζχληνκε λνζειεία ζην λνζνθνκείν πεζαίλεη. Οη λχμεηο γηα ηνλ πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ είλαη πνιιέο. Σν εξγνζηάζην ηεο ρακέλεο ληφηεο ζην νπνίν δνχιεπε ν 

παππνχο θάπνηε θαη ηψξα έθιεηζε, ην γέξηθν δέληξν αιιά θαη ε ελαιιαγή ησλ 

επνρψλ φπσο θαίλεηαη απφ ηελ εηθνλνγξάθεζε, φια δειψλνπλ «ην αλαπφθεπ-

θην ηνπ ζαλάηνπ ζαλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο» (Παηέξα & Σζηιηκέλε, 

2008, ζ.10). Ο παππνχο πέζαλε αθνχγνληαο απφ ηνλ Μειέλην φζα έθαλαλ καδί. 

Σν ρακφγειν πνπ ζρεκαηίζηεθε ζην πξφζσπφ ηνπ ίζσο δείρλεη πσο έθπγε ηθα-

λνπνηεκέλνο κεηά απφ κία γεκάηε κε εκπεηξίεο θαη κεγάιε δσή. Σα ινπινχδηα 

πιάη ζην θξεβάηη ηνπ «απνηεινχλ κηα έκκεζε αλαθνξά ζηελ ηειεηή ηεο ηαθήο 

πνπ ζα αθνινπζήζεη» (Παηέξα & Σζηιηκέλε, 2008, ζ.11). 

 Δ ειηθία ηνπ παηδηνχ δε δειψλεηαη θαη έηζη είλαη δχζθνιν λα γίλεη αληη-

ζηνηρία κε ην ζηάδην αληίιεςεο ηνπ ζαλάηνπ. Χζηφζν, κάιινλ απνδέρεηαη ήπηα 

ην γεγνλφο, ρσξίο λα είλαη ζίγνπξν αλ θαηαλφεζε ην κφληκν ραξαθηήξα ηνπ. 

Βμάιινπ, ε κεηέξα είπε «πσο είρε βπζηζηεί ζε έλαλ πνιχ βαζχ χπλν» θαη δε ζα 

μππλνχζε ρσξίο λα μεθαζαξίζεη πεξί ηίλνο πξφθεηηαη. «Ο ζπγγξαθέαο επηιέγεη 

λα πεξηγξάςεη ην ζάλαην ηνπ παππνχ κε επθεκηζκφ, παξά λα ρξεζηκνπνηήζεη 

άκεζε γιψζζα» (Παηέξα & Σζηιηκέλε, 2008, ζ.10). Μπνξεί έηζη, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ πνιπρξσκία λα ζέιεη λα πιήμεη ην αλαπφθεπθην ηεο απψιεηαο. Μεηά ην 
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φγδνν ζαιφλη νη πεξηζζφηεξεο εηθφλεο εζηηάδνπλ ζηα πξφζσπα ησλ εξψσλ. Οη 

απνρξψζεηο ηνπ θαθέ ζην θφλην ησλ εηθφλσλ ηνπ ζαλάηνπ θαη ηνπ ζξήλνπ ζπκ-

θσλνχλ κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζεη ν Μειέληνο γηα ηελ απψιεηα ηνπ παπ-

πνχ ηνπ (Παηέξα & Σζηιηκέλε, 2008), ελψ ππάξρεη ε άπνςε ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ην θαθέ θαη νη γήηλεο απνρξψζεηο παξαπέκπνπλ ζε λεθξηθά έζηκα θαη 

ζξεζθεπηηθέο απφςεηο γηα ηε Μεηέξα Γε (Γηαλληθνπνχινπ, 2005). 

 Ο ζξήλνο παξνπζηάδεηαη πην μεθάζαξα, κε ηε κεηέξα θαη ην παηδί λα ζν-

θάξνληαη, λα ιππνχληαη θαη λα θιαίλε. Σν γεγνλφο φηη ζπλέβε ζην λνζνθνκείν 

απνηειεί επθαηξία λα εμεγεζεί ζηνλ αλαγλψζηε απφ θάπνηνλ ελήιηθα, φηη είλαη 

ρψξνο ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη πεγαίλνπλ γηα λα γίλνπλ θαιά. Δ κεηέξα ζπκπα-

ξαζηέθεηαη ζην παηδί ηεο κε αγθαιηέο, ράδηα θαη θιαίγνληαο καδί ηνπ δείρλεη 

πσο ν γνλέαο δελ πξέπεη λα θξχβεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηνπ παξέρεη ηελ άδεηα λα ζξελήζεη αιιά θαη ηξφπν εθδήισζεο ηνπ πφλνπ. 

 Σν ηειεπηαίν ζαιφλη είλαη παξφκνην κε ην πξψην, αιιά ππάξρνπλ θάπνηεο 

νπζηαζηηθέο αιιαγέο. ην πξψην ήηαλ ν παππνχο κε ηνλ Μειέλην θαη θπξηαξ-

ρνχζε ην ζιηβεξφ θαθέ, ελψ ζην ηειεπηαίν ηε ζέζε ηνπ παππνχ ηελ πήξε ε κε-

ηέξα ε νπνία αλαθαηλίδεη ην ζπηηάθη ηνπ δέληξνπ. Σν γαιάδην ρξψκα δειψλεη 

ηελ αηζηνδνμία θαη ηελ ειπίδα. Πξνβάιιεηαη έηζη ε ηδέα ηεο δσήο σο αέλαεο 

πνξείαο πνπ πνηέ δελ αλαθφπηεηαη. Δ ςπρνινγηθή παξνπζία ηνπ απφληα παππνχ 

εγγπάηαη ηε ζπλέρεηα αλάκεζα ζην πξηλ θαη ην κεηά. Δ εηθνληζηηθή αθήγεζε 

παίξλεη ηε κνξθή θχθινπ θαζψο πξψηε θαη ηειεπηαία ζειίδα κε ηελ νκνηφηεηα 

ηνπο δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηεο ζπλέρεηαο. Δ δσή αμηνπνηεί ην 

πξφζσπν ηνπ παππνχ πνπ δε δεη πηα θαη έηζη βξίζθεη ην ξπζκφ ηεο (Γηαλληθν-

πνχινπ, 2005).  Χζηφζν, ν κηθξφο είλαη ζθεπηηθφο θαη κάιινλ πνλάεη αθφκε. 

Βμάιινπ δελ είλαη ν ρξφλνο πνπ γηαηξεχεη ηηο πιεγέο, αιιά νη λέεο εκπεηξίεο 

πνπ βνεζνχλ ην άηνκν λα ζπλερίζεη. Έηζη θαη ε κεηέξα κε ηελ θίλεζή ηεο ζπκ-

βάιιεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

ΏΝ Σ‟ ΏΓΏΠΏ ΞΏΝΏΡΥΟΝΣΏΕ, ΐΏΕΛΕΚΔ ΝΒΤΡΟΚΟΠΛΔ 

Κεληξηθφ ζέκα ηνπ έξγνπ είλαη ν ζάλαηνο ηεο γηαγηάο ηελ νπνία αγαπνχζε 

πνιχ ν εγγνλφο ηεο. Σν θείκελν έρεη έληνλν ιπξηζκφ θαη  ρξεζηκνπνηείηαη κεηα-

θνξηθή γιψζζα. Δ αηηία ηνπ ζαλάηνπ κάιινλ είλαη ην γήξαο. Γηαγηά θαη εγγν-

λφο, πνπ είλαη νη κφλνη ραξαθηήξεο ηεο ηζηνξίαο, παξνπζηάδνληαη ζε ζηελή ζρέ-

ζε, κε ηελ πξψηε λα απαληάεη ζηηο ζπλερείο εξσηήζεηο ηνπ δεχηεξνπ. ια θεχ-

γνπλ θαη έξρνληαη πίζσ θάπσο δηαθνξεηηθά, ιέεη, αιιά ην κφλν πνπ παξακέλεη 

ίδην θαη ηα θέξλεη πίζσ είλαη ε αγάπε γη‘ απηά.  Οπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζηνλ 

θχθιν ηεο δσήο θαη ζηελ αλάκλεζε ράξε ζηελ νπνία ηίπνηα δελ πεζαίλεη. 

 Σν κηθξφ παηδί δελ θαηαλνεί ηα ιφγηα ηεο ειηθησκέλεο, θνβάηαη κήπσο 

εγθαηαιεηθζεί θαη ελδηαθέξεηαη γηα ην πνηνο ζα ηνπ ιχλεη ηηο απνξίεο (εγσθε-

ληξηζκφο). Πηζαλφ είλαη ιφγσ ηεο κηθξήο ειηθίαο λα κελ θαηαλνεί ηνλ ραξαθηή-

ξα ηνπ θαηλνκέλνπ. Δ ζπγγξαθέαο πηζαλφηαηα ζέιεη κέζσ ηεο αζάθεηαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιπρξσκία, λα πιήμεη ηε κνληκφηεηα ηνπ ζαλάηνπ.  
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 Ο ζάλαηνο ηεο ειηθησκέλεο παξνπζηάδεηαη θαη απηφο κε κεηαθνξηθή 

γιψζζα γηα λα εμνξθηζηεί πηζαλψο ν θφβνο. Δ γηαγηά θνηκήζεθε θαη ην παηδί 

έλησζε ηελ αλάζα ηεο λα θεχγεη. Δ εηθφλα είλαη πην ζαθήο δείρλνληάο ηελ κε 

καχξα λα αλεβαίλεη κηα ζθάια γηα ηνλ νπξαλφ (ίζσο παξάδεηζνο). Σν αγφξη έ-

κεηλε δίρσο γηαγηά, κηα δήισζε πνπ έκκεζα ηνλίδεη ην αλαπφθεπθην ηνπ γεγν-

λφηνο. 

 Ώπφ ηα ζηάδηα ηνπ ζξήλνπ  παξνπζηάδνληαη κε ζπληνκία κεξηθά. Σν παηδί 

ιππήζεθε, έθιαςε θαη πεξίκελε ηε γηαγηά ηνπ λα επηζηξέςεη. Δ αλακνλή καξηπ-

ξεί ηελ αδπλακία θαηαλφεζεο ηνπ ζπκβάληνο. Πεξίγπξνο δελ ππάξρεη γηα λα ηνπ 

ζπκπαξαζηαζεί θαη ππνζέηνπκε φηη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ κφλν ηνπ θαηα-

λφεζε ηη έγηλε. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ πεξίνδν πξνζαξκνγήο πνπ θαη απηή πα-

ξνπζηάδεηαη κε ζπληνκία. Σν παηδί κε ηνλ θαηξφ έθιαηγε, ρακνγεινχζε, νλεη-

ξεχνληαλ θαη ζηαδηαθά γέξαζε κέρξη πνπ έθηαζε ε ψξα ηνπ λα βξεη ηε γηαγηά. Δ 

ςπρνινγηθή ακθηζπκία είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο παηδηθήο ειηθίαο, θαζψο ηα 

παηδηά δελ κπνξνχλ λα κέλνπλ γηα κεγάιν δηάζηεκα ιππεκέλα.  

 Ο ρξφλνο ην βξίζθεη γέξν λα πεξηκέλεη ζηε ζθάια ηε γηαγηά ηνπ πνπ ίζσο 

δειψλεη πσο ν ζάλαηνο έξρεηαη ζε κεγάιε ειηθία. Κάπνην βξάδπ ήξζε ε ψξα λα 

θχγεη θαη απηφο. Δ γηαγηά άλνημε ηελ αγθαιηά ηεο απφ ηνλ νπξαλφ θαη κε ρακφ-

γειν ην εγγφλη ηεο ηελ αθνινχζεζε. Μαδί πηα ζα πεγαίλνπλ ζηα φλεηξα ησλ α-

γαπεκέλσλ ηνπο νη νπνίνη δελ έρνπλ θχγεη αθφκε. Ο ζάλαηνο δίλεηαη ζαλ θπγή, 

αιιά είλαη ζην πιαίζην ηνπ ιεθηηθνχ επθεκηζκνχ γηα ηνλ εμνξθηζκφ ηνπ πφλνπ. 

Σν αγφξη κέζα απφ παξνκνηψζεηο δειψλεηαη φηη «άθεζε ζαλ ιεπηφ αεξάθη ηελ 

αλάζα ηνπ» θαη κπήθε ζηελ αγθαιηά ηεο «γηα πάληα» (Νεπξνθνπιή, 2007, ζ.24) 

(κε αλαζηξέςηκν ζαλάηνπ). Δ άπνςε ηεο ςπρήο πνπ απνρσξίδεηαη απφ ην ζψκα 

επαλαιακβάλεηαη δεχηεξε θνξά.  

Δ αγάπε είλαη απηή πνπ θέξλεη, ινηπφλ, φια φζα έθπγαλ πάιη πίζσ θαη ζε 

απηφ κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ε νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ. Έηζη δηθαην-

ινγείηαη θαη ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ. Μπνξεί λα κε θαίλνληαη κε αθξίβεηα θαη ζα-

θήλεηα ηα ζηάδηα ηνπ ζξήλνπ θαη ε αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηνπ ζαλάηνπ, αιιά ε 

ζπγγξαθέαο θαηνξζψλεη λα παξνπζηάζεη κε ηνλ πην φκνξθν ηξφπν ην ζέκα απηφ 

νχησο ψζηε λα κελ πξνθαιέζεη θφβν ζηνλ αλαγλψζηε. Μελ μερλάκε φηη έλα 

παηδηθφ βηβιίν δελ πξέπεη λα ράλεη ηε ινγνηερληθή ηνπ αμία εηο βάξνο ζηείξσλ 

νδεγηψλ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα.   

Ο ΠΑΠΠΟΤ ΣΟΤ ΡΟΚΟ, ΐΔΏΡΕΏ ΓΟΡΜΠΏ- ΡΏΜΜΟΠΟΤΛΟΤ 

Δ ηζηνξία έρεη ζην επίθεληξν ην ζάλαην ηνπ παππνχ ηνπ Ρφθν, ν νπνίνο 

κεηά απφ λνζειεία ζην λνζνθνκείν θαηέιεμε. Σν έξγν «αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ βηβιίσλ γλψζεσλ κε αθεγεκαηηθφ ραξαθηήξα» (Παηέξα & Σζηιηκέλε, 

2008, ζ.11) θαη ζην εμψθπιιν αλαγξάθεηαη ε ιέμε «πέλζνο». ηφρνο ηνπ λα ην-

λίζεη φηη ε αγάπε δηαηεξεί δσληαλφ ηνλ άλζξσπν πνπ πέζαλε ζηε κλήκε ησλ 

αγαπεκέλσλ ηνπ. Αίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάκλεζε σο ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πφλνπ πνπ πξνθαιεί ε απψιεηα θαη γη‘ απηφ ηφζν ζην ηέινο  ηνπ φζν θαη ζηελ 
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αξρή παξνπζηάδνληαη εηθφλεο νη νπνίεο κνηάδνπλ λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε θσ-

ηνγξαθηθφ άικπνπκ. Σν ίδην γίλεηαη θαη κε ην εμψθπιιν ζην νπνίν απεηθνλίδν-

ληαη παππνχο θαη εγγνλφο ζηελ παηδηθή ραξά. ην νπηζζφθπιιν κε παξνκνηψ-

ζεηο παξκέλεο απφ ηε θχζε δίλεηαη ν θχθινο ηεο δσήο, ελψ ηνλίδεηαη πσο ην βη-

βιίν είλαη θαηάιιειν γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ παηδηά 4-8 εηψλ, εθπαηδεπηηθνχο θαη ςπρνιφγνπο. ηε ζπ-

γθεθξηκέλε ηζηνξία έκθαζε δίλεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηε ζηάζε ηνπ πεξη-

βάιινληνο απέλαληη ζην λεαξφ αγφξη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ ειη-

θησκέλνπ, αιιά θαη κεηά ην ζάλαηφ ηνπ σο ηελ πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ζπλζήθεο. 

 Ο ειηθησκέλνο αξρηθά παξνπζηάδεηαη λα παίδεη κε ηνλ εγγνλφ, αιιά ζηα-

δηαθά ε πγεία ηνπ επηβαξχλεηαη. Δ θσλή ηνπ βξαρληάδεη, αδπλαηεί λα δηεγεζεί 

ηζηνξίεο θαη λα θάηζεη γηα ψξα ζηελ πνιπζξφλα. Μεηαθέξεηαη ζην λνζνθνκείν 

φπνπ ζηαδηαθά ρεηξνηεξεχεη ε θαηάζηαζή ηνπ. Ο κηθξφο ιέεη πσο είλαη παξάμε-

λνο, δε βιέπεη θαιά, δε κηιάεη θαζαξά θαη είλαη αδπλαηηζκέλνο. Φηάλεη κέρξη 

ηελ εληαηηθή δηαζσιελνκέλνο θαη πεζαίλεη.  

 Οη γνλείο εμαξρήο θξαηνχλ ζσζηή ζηάζε ζηνλ Ρφθν ελεκεξψλνληάο ηνλ 

γηα ηελ πγεία ηνπ παππνχ θαη γηα ηε λνζειεία (θάξκαθα, εληαηηθή, θ.α.). Πεξ-

λάεη ην ιεγφκελν πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζξήλν πνπ ζα ηνλ δηεπθνιχλεη πεξηζζφ-

ηεξν ζηελ απνδνρή ηεο απψιεηαο. Ώλαθνξηθά κε ην ζάλαην, φηαλ ζπκβαίλεη, 

ηνπ ιέλε μεθάζαξα πσο φια ηα γέξηθα πιάζκαηα πεζαίλνπλ, έηζη θη ν παππνχο. 

Ο παηέξαο αλαθέξεη φηη θαη ν ίδηνο ζα πεζάλεη φηαλ γεξάζεη, ελψ ε κεηέξα πσο 

δελ θηαίεη απηφο γηα φ,ηη έγηλε θαη πσο ν παππνχο ήμεξε ηη ζα ζπλέβαηλε. Αε ιεί-

πνπλ, φκσο, θαη ιαλζαζκέλεο αλαθνξέο (έθπγε, πήγε λα βξεη ηε γηαγηά), σζηφζν 

νη ηνπνζεηήζεηο είλαη θπξίσο ζαθείο θαη εχιεπηεο. Ώθφκε θαη ζην κλεκφζπλν ε 

κεηέξα πξνζπαζεί λα μεδηαιχλεη πηζαλέο παξαλνήζεηο ηνπ παηδηνχ. Σν ελζαξ-

ξχλνπλ λα θιάςεη καδί ηνπο αγθαιηάδνληάο ην θαη λα αλαζχξεη αλακλήζεηο κέ-

ζα απφ ηηο θσηνγξαθίεο. Έηζη, δε ζηελνρσξηέηαη γηα φζα ληψζεη θαη απνδέρεηαη 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. ην ίδην πιαίζην θαη ε δαζθάια ζπλδξάκεη ζηελ ελεκέ-

ξσζή ηνπ ζρεηηθά κε ην ζψκα ηνπ πεζακέλνπ. 

 Ο Ρφθν θαίλεηαη εμνηθεησκέλνο κε ην ιεμηιφγην, αιιά κάιινλ πξφθεηηαη 

γηα ήπηα απνδνρή, θαζψο αξλείηαη ην ζπκβάλ. Ώλαδεηάεη ηνλ παππνχ, θιαίεη, 

ξσηάεη δηαξθψο, ληψζεη ελνρέο, πηζηεχεη εμαηηίαο ηεο καγηθήο ζθέςεο φηη κπνξεί 

λα ηα αιιάμεη φια κε ηελ πξνζεπρή ή ηελ θαληαζία. Βπίζεο, παξαιιειίδεη ην 

ζάλαην κε χπλν θαη ζηαδηαθά ζπλεηδεηνπνηεί ηελ απνπζία αηζζήζεσλ ζην λεθξφ 

ηνπ ζψκα (ην αζπάδεηαη θαη δηαπηζηψλεη φηη είλαη θξχν θαη αθίλεην). Δ ειηθία 

ηνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη, δειψλεηαη σζηφζν φηη πεγαίλεη ζρνιείν θαη έηζη ζπ-

κπεξαίλεηαη πσο είλαη άλσ ησλ έμη εηψλ. Βπνκέλσο, κε ηνλ θαηξφ ζα ζπιιάβεη 

ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ζαλάηνπ.   

 Ώλαθνξηθά κε ην πέλζνο ην παηδί απφ ηελ αξρή ηεο πεξηπέηεηαο ηνπ ειη-

θησκέλνπ ζηελνρσξηέηαη, θιαίεη θαη πξνζεχρεηαη. Μεηά ηνλ ζάλαην δελ έρεη φ-

ξεμε γηα παηρλίδη, δηάβαζκα θαη θαγεηφ. Ολεηξεχεηαη, ληψζεη δηαθνξεηηθφο απφ 
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ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ θαη αλεζπρεί κήπσο ηνλ εγθαηαιείςνπλ αλ πάζνπλ θάηη 

νη γνλείο ηνπ. Δ πξνζαξκνγή θπξίσο θαίλεηαη ζην κλεκφζπλν απφ ηελ εηθφλα 

πνπ ηνλ δείρλεη κε ηνπο γνλείο φπνπ είλαη ρακνγειαζηνί. Ώπηφ, φκσο, δε ζεκαί-

λεη πσο μερλνχλ ηνλ παππνχ, αιιά ε αλάκλεζή ηνπ ζα ηνλ θξαηήζεη δσληαλφ. Ο 

εγγνλφο πην ψξηκνο πιένλ, απνθαζίδεη λα ηνλ απνθαινχλ Θεφδσξν ζπλερίδν-

ληαο ηε δσή θαη θξαηψληαο ηηο θαιέο ζηηγκέο ηνπ παξειζφληνο. 

 Δ θεδεία θαη ην κλεκφζπλν πεξηγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα (ηεξέαο, μχιη-

λν θνπηί, θφιιπβα, καλνπάιηα, θ.ιπ.) θαη ζηηο ηειεηέο ζπκκεηέρνπλ νη ζπγγελείο 

ζπκπάζρνληαο κε ηελ νηθνγέλεηα.  

ΜΙΑ ΜΑΜΑ ΓΙΑ ΜΔΝΑ, ΡΒΝΏ ΡΧΔ- ΓΏΨΡΔ 

Δ ηζηνξία επηθεληξψλεηαη ζηελ πεξίνδν κεηά ην ζάλαην ηεο κεηέξαο ηεο 

εμάρξνλεο Ρέλαο, ηνλ νπνίν αγλνεί θαζψο ν παηέξαο ηεο κε δηθαηνινγίεο ηεο ηνλ 

απνθξχπηεη. Ώηηία ηεο απψιεηαο είλαη θάπνηα αζζέλεηα, θαζψο αλαθέξεηαη ε 

λνζειεία ζην λνζνθνκείν. Σν έξγν είλαη παξάδεηγκα πξνο απνθπγή γηα ηνπο γν-

λείο θαη παξάιιεια κέζσ ηεο πξσηνπξφζσπεο αθήγεζεο επθαηξία ηαχηηζεο 

ησλ αλαγλσζηψλ κε ηελ εξσίδα πξνθεηκέλνπ λα απνδερηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο. 

 Δ ζηάζε ηνπ πεξίγπξνπ εμαξρήο είλαη ιαλζαζκέλε. Ο παηέξαο ιέεη ςέκα-

ηα πσο ε γπλαίθα ηνπ έρεη θχγεη ζε ηαμίδη θαη ζα επηζηξέςεη, ελψ ε πεζεξά ηνπ  

απνθαιεί ηε κηθξή θαεκέλε θαη θιαίεη κε θάζε επθαηξία πξνθαιψληαο ηεο ζχγ-

ρπζε. Μάιηζηα θξνληίδεη λα ελεκεξψζεη ηε δαζθάια ηεο, ελ αγλνία ηνπ παηέξα, 

ε νπνία θέξλεη ην θνξίηζη πξν ηεηειεζκέλσλ γεγνλφησλ φηαλ ηελ απνθαιεί  νξ-

θαλή κπξνζηά ζε φιε ηελ ηάμε. Ο παηέξαο, σζηφζν, θαηαθέξλεη λα ηα αλα-

ζθεπάζεη πείζνληαο ηελ θφξε ηνπ πσο ε κεηέξα ηεο ζα έξζεη ζηα γελέζιηά ηεο, 

φπνηε αλη‘ απηήο  παξνπζηάδεη ηε ζχληξνθφ ηνπ. Σειηθά ε αιήζεηα απνθαιχ-

πηεηαη απφ ηε γηαγηά ε νπνία μεθαζαξίδεη πσο ε θφξε ηεο έρεη πεζάλεη.  

 Ώπφ ηελ αξρή ε Ρέλα αλαδεηνχζε ηε κεηέξα ηεο, ηελ θαηεγνξνχζε γηα 

εγθαηάιεηςε, έλησζε δηαθνξεηηθή απφ ηα άιια παηδηά, είρε ελνρέο γηα φ,ηη κπν-

ξεί λα ηεο έθαλε, θαη γεληθά αληηκεηψπηδε ην ζέκα σο πξνζσπηθφ (εγσθεληξη-

ζκφο). Παξ‘ φηη πνηέ δελ είρε γλσξίζεη ηε κακά ηεο- φηαλ πέζαλε ήηαλ δχν ε-

ηψλ- ηελ νλεηξεχνληαλ, ηελ εμηδαλίθεπε θαη παξνπζίαδε ζηνπο θίινπο ηεο ηελ 

θαληαζία ζαλ πξαγκαηηθφηεηα. ιε απηή ε πεξίνδνο πηζαλψο λα ηελ πξνεηνί-

καζε ςπρνινγηθά, θαζψο φηαλ έκαζε ηελ αιήζεηα, ε αληίδξαζή ηεο δηήξθεζε 

ιίγν. Φψλαμε, ζηελνρσξήζεθε, ζνθαξίζηεθε, παξαπνλέζεθε θαη δηθαηνιφγεζε 

ηε κεηέξα ηεο. Έπεηηα ςχρξαηκε απνθάζηζε λα ηαθηνπνηήζεη ηα πξάγκαηα πξν-

θαιψληαο ηε κεηξηά, ε νπνία ηεο είπε πηα ηελ αιήζεηα. Δ κηθξή κφιηο άθνπζε 

πσο ζα ηελ αγαπά, ιχγηζε θαη ηελ απνδέρηεθε εχθνια ζηε δσή ηεο. Καζψο πεξ-

λνχζε ν θαηξφο, φ,ηη δελ ηεο έδηλε ε κεηξηά, ην έπαηξλε απφ ηελ θπζηθή ηεο κε-

ηέξα κέζσ ηνπ αζηεξηνχ ηεο, ην νπνίν κηινχζε (αληκηζκφο). 

 Δ Ρέλα, πέξα απφ ηηο πξάμεηο ηεο, θαίλεηαη πνιχ ψξηκε θαη έμππλε γηα 

ηελ ειηθία ηεο. Αηθαηνινγεί ηνλ παηέξα ηεο γηα ηε κε ελεκέξσζε θαη αληηιακ-
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βάλεηαη κε ηηο εμεγήζεηο ηεο γηαγηάο ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ζαλάηνπ. Παξαιιειίδεη 

κάιηζηα ην ζάλαην κε καθξηλφ ηαμίδη απφ ην νπνίν θαλείο δελ επηζηξέθεη. Ώπφ 

ηελ ζηηγκή πνπ ελεκεξψλεηαη, ζηακαηάεη θαη ηηο εξσηήζεηο. Βληχπσζε, βέβαηα, 

πξνθαιεί ε εχθνιε απνδνρή θαη ηνπ γεγνλφηνο θαη ηεο κεηξηάο ζηε δσή ηεο. Σα 

ζηάδηα ζξήλνπ δελ παξνπζηάδνληαη φια, ελψ έκθαζε θπξίσο δίλεηαη ζηελ πξν-

ζαξκνγή. Αε γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηε λεθξψζηκε αθνινπζία, αιιά νη ζξε-

ζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο είλαη δηάζπαξηεο ζην θείκελν. Δ γηαγηά ιέεη πσο ε θφξε 

ηεο είλαη ζηνλ νπξαλφ θαη απφ εθεί ζα πξνζέρεη ηε κηθξή, ε Ρέλα θάλεη ιφγν γηα 

ηε κεηέξα ηεο πνπ είλαη ςειά θαη, φπσο εηπψζεθε, κηιάεη ζην αζηέξη ηεο. 

ΈΥΔ ΓΔΙΑ, ΡΟΤΝΔ, MARIL KALDHOL 

Δ ηζηνξία δηεγείηαη ην ζάλαην ελφο πεληάρξνλνπ αγνξηνχ- θάηη ζπάλην γηα 

ηελ παηδηθή ινγνηερλία- απφ πληγκφ. Δ θίιε ηνπ ε άξα βξήθε ην ζψκα ηνπ ην 

νπνίν ήηαλ αθίλεην θαη κε ην πξφζσπν θάησ. Μέζα απφ ηηο αλαθνξέο ηνπ θεη-

κέλνπ ζπκπεξαίλεηαη πσο ην θνξίηζη δελ αληηιακβάλεηαη ηε κνληκφηεηα ηνπ ζα-

λάηνπ. Ώξρηθά δίλεη έκθαζε ζηελ απνπζία ησλ αηζζήζεσλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη δχζπηζηε, παξαιιειίδεη ην ζάλαην κε χπλν θαη αλαδεηάεη ηνλ 

Ρνχλε παξά ηηο εμεγήζεηο ησλ γνλέσλ.  Έκθαζε δίλεηαη ζην ζνθ θαη ηελ θαηά-

ζιηςε, θαζψο θιαίεη θαη ςάρλεη ηνλ θίιν ηεο. Σα ππφινηπα ζηάδηα ηνπ ζξήλνπ 

δελ θαίλνληαη.  

 ζνλ αθνξά ηε ζηάζε ηνπ πεξίγπξνπ, νη γνλείο ζηέθνληαη δίπια ζηελ θφ-

ξε ηνπο παξέρνληάο ηεο εμεγήζεηο γηα ην ζπκβάλ θαη ηελ θεδεία θαη ηνλίδνληάο 

ηεο πσο κπνξεί λα ζθέθηεηαη ηνλ εθιηπφληα. Υξεζηκνπνηνχλ θπξίσο μεθάζαξν 

θαη ζαθή ιφγν («πέζαλε απφ πληγκφ», «δε ζα ηνλ μαλαδεί»), σζηφζν, δελ απνπ-

ζηάδνπλ θαη ιαλζαζκέλεο θξάζεηο, φπσο «δε ζα μππλήζεη», «ζα θνηκάηαη παλην-

ηηλά».  

Δ πεξηγξαθή ηεο λεθξψζηκεο αθνινπζίαο είλαη πνιχ αλαιπηηθή (θέξεηξν, 

εθθιεζία, ηεξέαο, θ.ιπ.). Οη κεγάινη θνξνχλ καχξα θαη θιαίλε, φπσο θαη φιν ην 

ρσξηφ, δείρλνληαο έηζη πσο ζπκπάζρνπλ ζηνλ πφλν. Δ κεηέξα, έπεηηα απφ έλα 

ρξφλν, πεγαίλεη κε ηελ άξα ζηνλ ηάθν δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζηελ θφξε 

ηεο λα ζπκεζεί ηνλ θίιν ηεο, θάηη πνπ ζα ηελ βνεζήζεη ζηελ πξνζαξκνγή. Μά-

ιηζηα ηεο εμεγεί εθ λένπ γηα ην κφληκν ηνπ γεγνλφηνο θαζψο απηή δεηάεη πίζσ 

ην αγφξη. Δ αγθαιηά θαη ε παξεγνξηά πνπ ηεο δίλεη, ηε βνεζνχλ λα μεζπάζεη 

παξέρνληάο ηεο ηελ άδεηα λα εθδειψζεη φζα ληψζεη. 

 Δ εηθνλνγξάθεζε ζπκβάιιεη ζηελ φιε αηκφζθαηξα είηε κε ηα καχξα 

βξάρηα ζηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο είηε κε ην θφθθηλν ζπλλεθάθη πάλσ απφ ην λε-

θξφ ζψκα πνπ ίζσο δειψλεη ηελ ςχρε ηνπ είηε κε ηε δηαδνρή ησλ επνρψλ (ρεη-

κψλαο, άλνημε) αληηπξνζσπεχνληαο ηνλ αέλαν θχθιν ηεο δσήο. Δ αλαγέλλεζε 

θαη ε ζπλέρεηα θαίλεηαη θαη απφ ηα ινπινχδηα πνπ έρνπλ θπηξψζεη ζηνλ ηάθν 

ηνπ αγνξηνχ.  
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ΤΓΔΣΔΔ 

Σα αλαγλψζκαηα παξνπζηάζηεθαλ ζθφπηκα κε απηήλ ηελ ζεηξά (ζάλαηνο 

θπηνχ, θαηνηθίδηνπ, αλζξσπνπνηεκέλνπ δψνπ, γηαγηάο, παππνχ, κεηέξαο θαη 

παηδηνχ) κε θξηηήξην ην πξφζσπν πνπ πεζαίλεη, θαζψο έηζη κπνξνχλ λα αμην-

πνηεζνχλ απφ ηνλ ελήιηθα γηα λα πξνζεγγίζεη ζηαδηαθά ην ζέκα κε ην παηδί.  

 Δ παλνξακηθή ζεψξεζή ηνπο καο επηηξέπεη λα δηαπηζηψζνπκε πσο ε επί-

δξαζε ηεο ςπρνινγίαο είλαη θαλεξή ζηα έξγα, ζε θάπνηα ζε κεγαιχηεξν θαη ζε 

άιια ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Οη ζπγγξαθείο θαηνξζψλνπλ λα ζπλδπάζνπλ ηε ιν-

γνηερλία κε ηελ ςπρνινγία ρσξίο λα ράλεηαη ε ινγνηερληθή αμία ησλ έξγσλ θαη 

ρσξίο λα ηα θαζηζηνχλ θαηαιφγνπο ζηείξσλ νδεγηψλ. Δ πεξίνδνο ζηελ νπνία 

εζηηάδνπλ, είηε πξηλ ηελ απψιεηα είηε πξηλ θαη κεηά, εμαξηάηαη απφ ηα κελχκαηα 

πνπ επηζπκνχλ λα πεξάζνπλ. 

 ηα πεξηζζφηεξα έξγα ε αηηία ζαλάηνπ είλαη ην γήξαο, ελψ εκθαλίδνληαη 

ν πληγκφο θαη ε αζζέλεηα. Ο αθχζηθνο ζάλαηνο θαη κάιηζηα παηδηνχ είλαη ζπά-

ληνο ζηελ παηδηθή ινγνηερλία. Αελ είλαη ηπραίν πνπ ζηα πεξηζζφηεξα ην ηέινο 

έξρεηαη κεηά απφ κία κεγάιε θαη γεκάηε εκπεηξίεο δσή. Ο ηξφπνο ελεκέξσζεο 

γηα ην ζάλαην θαη θαη‘ επέθηαζε ε ζηάζε ηνπ πεξίγπξνπ πξηλ θαη κεηά ην γεγν-

λφο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. Αε ιείπνπλ θξάζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

ζχγρπζε (έθπγε, θνηκήζεθε), αιιά φπνπ ππάξρνπλ αζάθεηεο ε εηθνλνγξάθεζε 

θαιείηαη λα θαιχςεη ηα θελά. Βμάιινπ ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη παξάδεηγκα 

πξνο απνθπγή γηα ηνπο γνλείο, νη νπνίνη ελεκεξψλνληαη γηα ην πψο δελ πξέπεη 

λα πξνζεγγίζνπλ ην ζέκα απηφ. Βπηπιένλ, ν ιεθηηθφο επθεκηζκφο θαη ε πνιπ-

ρξσκία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πιεγεί ην κφληκν ηνπ ζαλάηνπ. Ώλάκεζα ζηα 

ηερλάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ν παξειζνληηθφο ρξφλνο, ε πξσηνπξφ-

ζσπε αθήγεζε θαη ε απνπζία νλνκάησλ.  

 Ώλαθνξηθά κε ηελ αληίιεςε ηεο έλλνηαο δηαπηζηψλεηαη πσο νη ήξσεο πα-

ξνπζηάδνληαη φπσο αλακέλνληαλ ζχκθσλα κε ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία ζηελ ν-

πνία αλήθνπλ. Άιινη θαηαλννχλ πιήξσο πεξί ηίλνο πξφθεηηαη, ελψ άιινη κε ηηο 

εμεγήζεηο επηηπγράλνπλ ζηαδηαθά λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σα 

ζηάδηα ηνπ ζξήλνπ δελ παξνπζηάδνληαη φια ζε θάζε έξγν αιιά θάηη ηέηνην δελ 

είλαη επηιήςηκν, δηφηη ν θαζέλαο είλαη δηαθνξεηηθφο θη έηζη ν ξπζκφο ηνπ ζξή-

λνπ δηαθέξεη. Βπηβεβαηψλνληαη έηζη πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζχκθσλα κε ηηο ν-

πνίεο ππάξρεη πιεζψξα αληηδξάζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ πέλζνπο (Gutierrez, 

et al., 2014· Poling & Hupp, 2008, φπ.αλαθ. ζην Wiseman, 2013). Οη ζπγγξα-

θείο, εμάιινπ, ελδέρεηαη λα εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζηάδην πξνθεηκέλνπ λα 

ην αλαδείμνπλ. Αε ιείπνπλ αλαθνξέο ζε ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο αιιά θαη 

ζθελέο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηε λεθξψζηκε αθνινπζία πξνζδίδνληαο έηζη ξεα-

ιηζκφ ζηελ αθήγεζε.  

Σν βαζηθφ κήλπκα ησλ έξγσλ είλαη πσο ε δσή θάπνηε ηειεηψλεη νινθιε-

ξψλνληαο ηνλ θχθιν ηεο. Ώπηφ δειψλεηαη έκκεζα κε πνηθίιεο αλαθνξέο (δηαδν-

ρή ησλ επνρψλ, θαζεκεξηλφηεηα κε ηηο αζρνιίεο, εξγνζηάζην ηεο ρακέλεο ληφ-

ηεο, θ.ιπ.). Βμίζνπ επηηπρεκέλεο είλαη θαη νη αλαθνξέο γηα ηελ ζπλέρηζε θαη ηελ 
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αλαδηνξγάλσζε ηεο δσήο (λέα θπηά ζα εκθαληζηνχλ ηελ άλνημε, λένο γάηδαξνο, 

ινπινχδηα ζηνλ ηάθν, θ.ιπ.). 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα έξγα πνπ εμεηάζηεθαλ παξνπζηάδνπλ ηνπο ήξσεο 

λα πξνζαξκφδνληαη ζηα λέα δεδνκέλα ζπλερίδνληαο ηε δσή ηνπο. Σν ειηθησκέλν 

δεπγάξη απέθηεζε λέν γάηδαξν, ε κηθξή Ρέλα κηα λέα κακά, ν Ρφθν ζπλερίδεη κε 

ηνπο γνλείο ηνπ θξαηψληαο ηηο σξαίεο αλακλήζεηο ηνπ παππνχ ηνπ, ην κηθξφ α-

γφξη ζπλερίδεη ηε δσή ηνπ κέρξη λα ελσζεί κε ηε γηαγηά ηνπ, θ.ιπ. Ώλαθνξηθά κε 

ηελ ζηάζε ηνπ πεξίγπξνπ ζπκπεξαίλεηαη πσο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ θεηκέλσλ- 

εμαίξεζε απνηειεί ε ζηάζε ηνπ παηέξα ηεο Ρέλαο- είλαη δεζηή, ππνζηεξηθηηθή 

θαη ελζαξξπληηθή γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο δσήο.  

Ώίζζεζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ζηα πεξηζζφηεξα έξγα ην πξφζσπν πνπ 

πελζεί είλαη αγφξη θάηη πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πεπνίζεζε πσο ηα θνξί-

ηζηα είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηα θαη επάισηα. Ώθφκε, ζην έξγν Μηα κακά γηα 

κέλα παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ηεο απφθηεζεο λέαο ζπληξφθνπ πνπ επεξεάδεη ηε 

δσή ηεο νηθνγέλεηαο. Ώμηνζεκείσηεο είλαη νη ζθελέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε λε-

θξψζηκε αθνινπζία θαη ηα έζηκα αιιά θαη νη αλαθνξέο ζην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ 

ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πελζνχληα. 

 πκπεξαζκαηηθά ηα ζπγθεθξηκέλα αλαγλψζκαηα παξνπζηάδνπλ ην ζάλα-

ην κε θαηαλνεηφ θαη εχιεπην ηξφπν θαζηζηψληαο ηα αξσγνχο γηα ηελ θαηαλφε-

ζή ηνπ απφ ηα παηδηά, ηελ δηεξεχλεζε θαη απνδνρή ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο 

θαη ηελ εκπέδσζε ηνπ αέλανπ ηεο δσήο. Παξφκνηα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

εμήρζεζαλ απφ επηκέξνπο πξνγελέζηεξεο έξεπλεο (Παηέξα & Σζηιηκέλε, 

2008·Νηφιαηδα, 2008).  
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Ζ έξεπλα εμεηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ηεηξάκελνπ πξνγξάκκαηνο 

πξσηνγελνχο πξφιεςεο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ γξακκαηη-

ζκνχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Σν πξφγξακκα απηφ, ην νπνίν αμηνπνηεί ηε κεζνδνιν-

γία ηεο βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο, ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε ζε καζεηέο/ηξηεο 

Σεηάξηεο Γεκνηηθνχ. Πξφθεηηαη γηα κία κειέηε πεξίπησζεο κε εζλνγξαθηθά ραξα-

θηεξηζηηθά, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εηζεγεηξηψλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πα-

ξέκβαζεο. ηελ παξνχζα εξγαζία πεξηιακβάλνληαη κφλν ηα απνηειέζκαηα ηεο έ-

ξεπλαο ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην ιφγν ησλ παηδηψλ, ησλ γνλέσλ ηνπο θαη ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο 

ηάμεο, θξίζεθε απνηειεζκαηηθφ ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ φζν θαη σο 

πξνο ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε. 

1. ΒΕΏΓΧΓΔ 

1.1 ΤΝΏΕΘΔΜΏΣΕΚΟ ΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟ 

Μνινλφηη γηα πνιιά ρξφληα, θπξηαξρνχζε θαη πνιιέο θνξέο θπξηαξρεί α-

θφκε ζηνλ θνηλφ λνπ ε ηδέα αληηπαιφηεηαο κεηαμχ ινγηθήο θαη ζπλαηζζήκαηνο, 

είλαη πιένλ παξαδεθηφ φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ζπλαίζζεκα κάο βνεζάεη λα 

ζθεθηφκαζηε ινγηθά (Filliozat, 2001). Έπεηηα, ινηπφλ, απφ αηψλεο ππνηίκεζεο 

ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηνπ βηψκαηνο ησλ ζπγθηλήζεσλ, αξρίδεη 

πξννδεπηηθά ε ζπζηεκαηηθή ηνπο κειέηε θαη ε αλαγλψξηζε ηεο θεληξηθήο θαη 

ξπζκηζηηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο (Μπαθηξηδήο, 2006). Δ αλαζεψξεζε απηήο ηεο 

δηρνηφκεζεο αλάκεζα ζηε ινγηθή θαη ην ζπλαίζζεκα ζηαδηαθά πηνζεηείηαη θαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο κάζεζεο θαη ηεο λνεκνζχλεο, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηε Θεσ-

ξία ηεο Πνιιαπιήο Ννεκνζχλεο ηνπ Gardner (1993), ην Σεηξαθιαδηθφ Μνληέιν 

ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο ησλ Mayer & Salovey (1997) θαη ην Μνληέιν 

ηεο πλαηζζεκαηηθήο θαη Κνηλσληθήο Ννεκνζχλεο ηνπ Bar-On (2006). 

Ο φξνο ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ν νπνίνο έγηλε επξέσο γλσζηφο απφ ηνλ 

Goleman (1998), αλαθέξεηαη ζε κηα πξνζσπηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ κε ζπ-

γθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ίζσο φκσο δηαθηλδπλεχεη λα παζνινγηθνπνηή-

ζεη φζνπο μεθεχγνπλ απφ ηα πξφηππα πνπ ηίζεληαη (Μπίκπνπ-Νάθνπ, 2010). 
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Χζηφζν, έλαο ηέηνηνο νξηζκφο δελ είλαη επαξθήο, δηφηη δελ πξφθεηηαη γηα ηθαλφ-

ηεηα πνπ είλαη είηε παξνχζα είηε απνχζα (Haddon et al., 2005), αιιά γηα κηα 

ζπλερή δπλακηθή δηαδηθαζία, ε νπνία επεξεάδεηαη φρη κφλν απφ ην ίδην ην άην-

κν αιιά θαη απφ ην θνηλσληθφ ηνπ πιαίζην (Camilleri et al., 2012˙ Park, 1999˙ 

ηάηλεξ, 2006). Γη‘ απηφ θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα πηνζεηείηαη ν φξνο ζπλαη-

ζζεκαηηθφο γξακκαηηζκφο. 

χκθσλα κε ηνλ ηάηλεξ (2006), ν ζπλαηζζεκαηηθφο γξακκαηηζκφο απνηε-

ιείηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο λα θαηαιαβαίλεη θαλείο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ (απηνε-

πίγλσζε), λα αθνχεη ηνπο άιινπο ζπλαηζζαλφκελνο ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα 

(ελζπλαίζζεζε) θαη λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ κε παξαγσγηθφ ηξφπν 

(δηαπξαγκάηεπζε ζπλαηζζεκάησλ). Οη έλλνηεο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ γξακκαηη-

ζκνχ θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο είλαη ζηελά αιιεινζπζρεηηδφκελεο (Abe, 2011), κε 

ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ γξακκαηηζκφ λα αλαγλσξίδεηαη σο κηα ζεκαληηθή ζηξαηε-

γηθή πξφιεςεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ 

θαζψο θαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο ςπρνθνηλσληθήο ηνπο επεμίαο (Coppock, 2007˙ 

Gottman, 2000). 

Σν ζρνιείν νθείιεη, ινηπφλ, λα νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα, ηα νπνία ζα θαι-

ιηεξγνχλ δεμηφηεηεο ςπρνθνηλσληθήο επάξθεηαο, φπσο ε ελεξγεηηθή αθξφαζε, ε 

ελζπλαίζζεζε θαη ε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο (Weare & Gray, 2000). Άιισζηε, ε 

θαιή ςπρηθή πγεία ζπλδέεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ηελ θαηαλφ-

εζε, ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

δεμηφηεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ηα πξνγξάκκαηα Ώγσγήο Τγείαο 

ζην ζρνιείν (Υαξαιάκπνπο & Κιεηζηάξεο, 2008), ηδηαίηεξα επεηδή ηα παηδηά 

βξίζθνληαη ζε κηα ειηθία θξίζηκε ηφζν γηα ηελ απφθηεζε θαηάιιειεο «ηζνξξν-

πίαο» γηα ηελ πγεία φζν θαη ζηάζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα ηελ επεξεάζνπλ (Γθνχ-

βξα, Κπξίδεο & Μαπξηθάθε, 2001). 

Παξάιιεια, ε ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο ζεηηθνχ θαη πην αλζξψπηλνπ θιίκαηνο ζηελ ηάμε, ην νπνίν πξνάγεη ηε κά-

ζεζε θαη ηελ πγηή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Hallam, 2009˙ Carnwell & Baker, 

2007). Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, αθελφο ηα πξνεηνηκάδεη λα γίλνπλ δεθηηθά ζε έλ-

λνηεο, φπσο ε δηαθνξεηηθφηεηα, ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο θαη ε θαηαλφεζε απέλα-

ληη ζηνλ ζπλάλζξσπν, αθεηέξνπ ηα βνεζά λα αηζζάλνληαη πην ραξνχκελα θαη 

δεκηνπξγηθά, θαηαλνψληαο θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο 

(Υαηδερξήζηνπ, 2004). 

1.2. ΐΕΧΜΏΣΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ 

Χο βησκαηηθή κάζεζε (experiential learning) νξίδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ 

ζχκθσλα κε ηνλ Dewey (1980) ζπζρεηίδεη ηελ εκπεηξία θαη ηελ εθπαίδεπζε, έ-

ηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε άκεζε επαθή ησλ αηφκσλ πνπ «καζαίλνπλ πξάηην-

ληαο» (learning by doing) κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ θαινχληαη λα κειεηή-

ζνπλ. Οη Σξηιίβα & Ώλαγλσζηνπνχινπ (2008) πεξηγξάθνπλ ηε βησκαηηθή κά-

ζεζε σο έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν κάζεζεο κε ελεξγεηηθή, πξνζσπηθή θαη θνη-
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λσληθή εκπινθή ηνπ αηφκνπ, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ θξηηηθή επεμεξγαζία η-

δεψλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ζηελ αλαζηνραζηηθή δειαδή επεμεξ-

γαζία ηεο άκεζεο εκπεηξίαο ηνπ καζεηή. 

Οη φξνη βησκαηηθή κάζεζε, βησκαηηθή πξνζέγγηζε θαη βησκαηηθή εθπαίδεπ-

ζε ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ρσξίο δηαθνξνπνίεζε ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

ηελ παξνχζα έξεπλα πξνηηκάηαη ν φξνο βησκαηηθή εθπαίδεπζε (experiential 

education), δηφηη δειψλεη εθαξκνγή ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιηθφ 

πιαίζην (Σξηιίβα & Ώλαγλσζηνπνχινπ, 2008) κε παξάιιειε ζπκκεηνρή καζε-

ηψλ/ηξηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζε κηα βαζηά θαη ηζφηηκε επηθνηλσληαθή ζρέζε κε-

ηαμχ ηνπο (Υξπζαθίδεο, 2002). 

χκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία (Ώξρνληάθε & Φηιίππνπ, 2003˙ 

ΐαζηιφπνπινο, Κνπηζνπνχινπ & Ρέγθιε, 2011˙ Θάλνπ, 2009˙ Φηιίππνπ & Κα-

ξαληάλα, 2010˙ Mosley, 2005˙ Σξηιίβα & Ώλαγλσζηνπνχινπ, 2008), είλαη δπ-

λαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξεο κέζνδνη θαη ηερληθέο γηα ηελ πινπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ εδξάδνληαη ζην πιαίζην ηεο βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Οη 

πην ζπλεζηζκέλεο εμ απηψλ είλαη ε ηερληθή ηνπ θχθινπ (circle time), ε ζπδήηεζε, 

ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ ή ηδενζχειια, ηα παηρλίδηα (θηλεηηθά θαη επηηξαπέδηα), δξα-

ζηεξηφηεηεο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο (εηθαζηηθά, κνπζηθή, 

ζέαηξν), ηα παηρλίδηα ξφισλ, ε αθήγεζε ηζηνξηψλ, ε απηφκαηε ή δεκηνπξγηθή 

γξαθή θαη ην θαζνδεγνχκελν φλεηξν ή θαζνδεγνχκελε θαληαζία. Δ επηινγή ησλ 

ηερληθψλ απηψλ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ θάζε θνξά ηίζεληαη θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

1.3. ΤΝΏΕΘΔΜΏΣΕΚΟ ΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟ, ΦΤΥΕΚΔ ΤΓΒΕΏ ΚΏΕ 

ΐΕΧΜΏΣΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΥΟΛΒΕΟΤ 

Σν ζρνιείν σο θνηλφηεηα θαιείηαη λα παξέρεη ζηα παηδηά ηηο θαηάιιειεο 

γλψζεηο θαη εθφδηα, πξνθεηκέλνπ λα δήζνπλ θαιχηεξα θαη πνηνηηθφηεξα (Σξηιί-

βα & Chimienti, 1998). πλεπψο, δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα κείλεη ακέηνρν 

ζηα απμαλφκελα πξνβιήκαηα πνπ νη καζεηέο/ηξηεο αληηκεησπίδνπλ, θαζψο επη-

δξνχλ ζεκαληηθά ζηελ ςπρηθή ηνπο πγεία (Killick, 2006˙ Υαηδερξήζηνπ, Λα-

κπξνπνχινπ & Λπθηηζάθνπ, 2004). Βπηπιένλ, νθείιεη λα επεξεάδεη ην άηνκν 

σο νιφηεηα, δειαδή ηφζν ηνλ γλσζηηθφ φζν θαη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ-θνηλσληθφ 

ηνπ θφζκν, θαιιηεξγψληαο ηνπ αμίεο θαη δεμηφηεηεο, ζεκαληηθέο γηα ηελ ελήιηθε 

δσή ηνπ (Σξηιίβα & Ώλαγλσζηνπνχινπ, 2008). Ώπηέο αθξηβψο ηηο επηδηψμεηο 

θαιείηαη λα πινπνηήζεη ν ζπλαηζζεκαηηθφο γξακκαηηζκφο. 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ γξακκαηηζκνχ θαη ηελ πξναγσγή 

θαη αγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο, απαηηείηαη ε εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ κεζφδσλ δη-

δαζθαιίαο θαη κάζεζεο, πνπ ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ αιιειεπίδξα-

ζε θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηεπφκελσλ ππνθεηκέλσλ (Weare & 

Gray, 2000). Σν ξφιν απηφ δχλαηαη λα αλαιάβεη ε βησκαηηθή εθπαίδεπζε, ε ν-

πνία, εθηφο ησλ παξαπάλσ, παξέρεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ επθαηξία λα απν-

θηήζνπλ θαιχηεξε γλψζε θαη θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ησλ άιισλ 
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(Camilleri et al., 2012˙ Park, 1999). 

Κάηη ηέηνην κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ζχζηαζε νκάδσλ εθπαίδεπζεο (Ώξ-

ρνληάθε & Φηιίππνπ, 2003) ή ςπρνεθπαηδεπηηθψλ νκάδσλ γηα παηδηά (ΐαζηιφ-

πνπινο, Κνπηζνπνχινπ & Ρέγθιε, 2011) ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ πξνψζε-

ζεο ηεο ςπρηθήο πγείαο ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Δ ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ απηψλ 

έγθεηηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηελ θαιιηέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ θαη 

ζηελ απφθηεζε άκεζα εθαξκφζηκσλ γλψζεσλ κέζσ ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο 

θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο, απνζθνπψληαο ζηελ πξνζσπηθή θαη δηαπξνζσπηθή 

βειηίσζε ηνπ θάζε αηφκνπ θαη ζηελ πξφιεςε κειινληηθψλ δπζθνιηψλ. 

1.4. ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΏ ΠΡΟΧΘΔΔ ΣΔ ΦΤΥΕΚΔ ΤΓΒΕΏ ΣΟ 

ΥΟΛΒΕΟ 

ηα πιαίζηα πξναγσγήο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ζεκαληηθή πιένλ ζέζε θαηέ-

ρεη ε έλλνηα ηεο πξφιεςεο. Σα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο πνπ εθαξκφδνληαη ζην 

ζρνιηθφ πιαίζην δηαθξίλνληαη ζε παξεκβάζεηο πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο θαη 

ηξηηνγελνχο πξφιεςεο θαη, ηέινο, ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο. Σα πξνγξάκκαηα 

πξσηνγελνχο πξφιεςεο (θαζνιηθή παξέκβαζε) ηπγράλνπλ επξείαο εθαξκνγήο, 

θαζψο αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ζηνρεχνπλ ζηελ πξν-

αγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο, ζηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ, θνηλσληθψλ θαη ζπ-

λαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, ζηελ πξφβιεςε πξνβιεκάησλ πξηλ απφ ηελ εθδή-

ισζή ηνπο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ελφο ζεηηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ ζρνιηθνχ πε-

ξηβάιινληνο (Γαθεηξνπνχινπ & Καιαηδή-Ώδίδη, 2011˙ Υαηδερξήζηνπ, 2011). 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθά, πξνηείλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία 

(Durlak et al., 2011˙ Rones & Hoagwood, 2000˙ Stefan & Miclea, 2010˙ 

Weissberg et al., 2003˙ Υαηδερξήζηνπ, 2011) λα αθνινπζνχλ νξηζκέλεο αξρέο. 

Έηζη, θξίλεηαη απαξαίηεην: 

1. Να ζηεξίδνληαη ζε επηζηεκνληθή κεζνδνινγία θαη εκπεηξηθή έξεπλα, 

2. Να ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλέπεηα θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπο, 

3. Να απνβιέπνπλ φρη κφλν ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ αιιά θαη ζηελ αλάπηπ-

με δεμηνηήησλ, εθαξκφζηκσλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, 

4. Να ρξεζηκνπνηνχλ κηα αλαπηπμηαθά θαη πνιηηηζκηθά θαηάιιειε εθπαηδεπ-

ηηθή πξνζέγγηζε, εζηηάδνληαο ζε ελεξγεηηθέο κνξθέο κάζεζεο, 

5. Να είλαη εθηθηή ε ελζσκάησζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηεο θάζε ηάμεο, 

6. Να αλαπηχζζνπλ δεζκνχο κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηνπ ζρνιείνπ, 

7. Να δίλνπλ έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ επξχηεξε 

θνηλφηεηα, 

8. Να δηαξθνχλ αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ εθάζηνηε πξνβιήκαηνο θαη 

9. Να ελζσκαηψλνπλ κία ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

ζθνπνζεζίαο ηνπο, ζηνρεχνληαο ζε δηαξθή βειηίσζε. 

Γηα λα θαηαζηεί εθηθηή ε αμηνιφγεζε, ρξεηάδεηαη λα θαζνξηζηνχλ νξηζκέ-
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λα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, φπσο ε χπαξμε νκάδαο ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα πα-

ξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο, ε δηαηήξεζε ελφο πξσηνθφιινπ δηαδηθαζίαο 

θαη ε αλάπηπμε θαη ρξήζε εγρεηξηδίσλ κε θαηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο, ψζηε λα ε-

πηηξέπεηαη ε πινπνίεζε ζηαζκηζκέλσλ παξεκβάζεσλ. Βπηπιένλ, ηα πξνγξάκκα-

ηα απηά πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα, γη‘ απηφ θαη ε 

δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπο δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν. Γηα λα δηαπηζησζεί 

θαηά πφζνλ δηαηεξήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο θαη 

κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, πξνηείλεηαη κηα ζπκπιεξσκαηηθή αμηνιφγεζε 

(follow-up assessment) (Stefan & Miclea, 2010˙ Υαηδερξήζηνπ, 2011). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε έλα πξφγξακκα πξνψζεζεο ηεο ςπρηθήο πγείαο αμη-

νινγνχληαη, αθελφο, ε δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο θαη, αθεηέξνπ, ε απνηειεζκα-

ηηθφηεηα σο πξνο ην πεξηερφκελν ή/θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα (ΐαζηιφπνπινο, 

Κνπηζνπνχινπ & Ρέγθιε, 2011˙ Σξηιίβα & Ώλαγλσζηνπνχινπ, 2008˙ Υαηδε-

ρξήζηνπ, 2011). 

Βπηθεληξσκέλνο θαλείο ζηε δηαδηθαζία, κπνξεί λα επηιέμεη κηα ζπλερή αμη-

νιφγεζε, γηα θάζε ζπλάληεζε μερσξηζηά, εζηηάδνληαο ζηελ πνξεία ηεο νκάδαο 

θαη θαηαιήγνληαο ζε δηαξθή αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ κεζφδσλ. 

Έηζη, γίλεηαη πην ζπλεηδεηφο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο 

νκάδαο, ελψ εληνπίδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηπρφλ αδπλακίεο πνπ πξνθχ-

πηνπλ θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπ. Παξφηη απαηηεί κεγάιν κφρζν απφ ηε ζπληνλί-

ζηξηα, ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αμηνινγείηαη ε δηαδηθαζία ηεο πα-

ξέκβαζεο παξνπζηάδεη ην πιενλέθηεκα φηη εχθνια αληαπνθξίλεηαη ζηελ αξρηθή 

ζθνπνζεζία, ηθαλνπνηψληαο παξάιιεια ηηο αλάγθεο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηά ηεο (ΐαζηιφπνπινο, Κνπηζνπνχινπ & Ρέγθιε, 2011˙ Σξηιίβα & Ώλα-

γλσζηνπνχινπ, 2008). 

Βλαιιαθηηθά, αλ πξνηηκάηαη εζηίαζε ζην ηειηθφ παξαγφκελν απνηέιεζκα, ε 

αμηνιφγεζε κπνξεί λα είλαη ζπλνιηθή κε κέηξεζε ηεο αιιαγήο ηνπ θάζε παηδηνχ 

πξηλ ηελ έλαξμε θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δ κέηξεζε απηή ζρεηίδε-

ηαη κε: 

1. ηηο αληηδξάζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πεξηερφκελν 

ηεο παξέκβαζεο, 

2. ηε κάζεζε πνπ επηηεχρζεθε κέζσ ηεο αλαζηνραζηηθήο δηαδηθαζίαο, δεια-

δή ζπκπεξηθνξέο, αληηιήςεηο, γλψζεηο, ζηάζεηο απέλαληη ζηνλ εαπηφ (απ-

ηναληίιεςε), ζην ζρνιηθφ πιαίζην (δεζκνί κε ην ζρνιείν θαη ζπκπεξηθνξέο 

απέλαληη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο) θαη ζηνπο άιινπο (πεπνηζήζεηο ζρεηη-

θά κε ηε βία, ηελ αιιεινβνήζεηα θ.ιπ.), 

3. ηελ απφθηεζε θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηηο ζπλα-

θφινπζεο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη 

4. ηε ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (Durlak et al., 2011˙ ΐαζηιφπνπινο, 

Κνπηζνπνχινπ & Ρέγθιε, 2011). 

Σν πιενλέθηεκά ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο έγθεηηαη ζηε κηθξφηεξε πξν-
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ζπάζεηα ηνπ ζπληνληζηή, ν νπνίνο ιακβάλεη κεηξήζεηο κφλν ζηελ αξρή θαη ζην 

ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, εζηηάδνληαο ζηηο κεηαβιεηέο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. 

Χζηφζν, κε ηνλ ηξφπν απηφ ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα απνιέζεη ζεκαληηθέο πιε-

ξνθνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, δπζρεξαίλν-

ληαο έηζη ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζρεηηζκνχ αλάκεζα ζηα απνηειέζκαηα θαη ηελ 

παξέκβαζε. Βπεηδή θαη νη δχν παξαπάλσ κέζνδνη αμηνιφγεζεο εκθαλίδνπλ 

πιενλεθηήκαηα θαη πεξηνξηζκνχο, ζπλίζηαηαη ε παξάιιειε ρξήζε ηνπο θαηά 

ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ (ΐαζηιφπνπινο, Κνπηζνπνχινπ & Ρέγθιε, 2011˙ 

Σξηιίβα & Ώλαγλσζηνπνχινπ, 2008). 

Γεληθά, ηα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο εληζρχνπλ ηε ζεηηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ θαη πεξηνξίδνπλ ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη ζρνιη-

θήο πξνζαξκνγήο (Durlak et al., 2011˙ Γαθεηξνπνχινπ & Καιαηδή-Ώδίδη, 2011˙ 

Υαηδερξήζηνπ, 2011). Βληνχηνηο, δελ είλαη αξθεηά νχηε αληηπξνζσπεχνπλ ζην 

έπαθξν ην ξφιν πνπ ν ζπλαηζζεκαηηθφο γξακκαηηζκφο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα γε-

ληθφηεξα κπνξνχλ θαη θαινχληαη λα αλαιάβνπλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζή-

κεξα (Park, 1999), θαζψο ν ζπλαηζζεκαηηθφο γξακκαηηζκφο επεξεάδεηαη πξσ-

ηίζησο απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ (Haddon et al., 

2005). 

2. ΚΟΠΟ ΚΏΕ ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ ΒΡΒΤΝΏ 

2.1. ΚΟΠΟ ΚΏΕ ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΏ ΒΡΧΣΔΜΏΣΏ 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειεί ε αμηνιφγεζε ελφο ηεηξάκελνπ πξν-

γξάκκαηνο πξσηνγελνχο πξφιεςεο, 16 ζπλαληήζεσλ, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπ-

λαηζζεκαηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζε καζεηέο/ηξηεο ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ, ζην 

πιαίζην ηνπ νπνίνπ αμηνπνηήζεθε ε κεζνδνινγία ηεο βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

πγθεθξηκέλα, ην πξφγξακκα απνζθνπνχζε ζην λα βειηησζνχλ ηα παηδηά ζηελ 

αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, λα αλαπηχμνπλ ηελ ελζπ-

λαίζζεζή ηνπο θαζψο θαη δεμηφηεηεο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ.  

Βξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα απνηέιεζαλ ηα εμήο: Βίλαη δπλαηφλ ε κεζνδν-

ινγία ηεο βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο λα ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ; Μεηά ηελ νινθιήξσ-

ζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δηαπηζησζνχλ ζεηηθέο επηδξάζεηο ηφζν ζηηο επηδησθφ-

κελεο δεμηφηεηεο φζν θαη ζην επίπεδν ησλ ζρέζεσλ, αθελφο, κεηαμχ ησλ παη-

δηψλ, αθεηέξνπ, κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθνχ; 

2.2. ΣΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΤΝΏΕΘΔΜΏΣΕΚΟΤ ΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟΤ 

Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε απφ ηηο εηζεγήηξηεο κεηά απφ εθηελή 

κειέηε ζρεηηθψλ εγρεηξηδίσλ (έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ) θαη δνκήζεθε κε ηελ 

αμηνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ απφ απηά, αιιά θαη κε ηελ επηλφ-

εζε λέσλ, φπνπ απηφ θξίζεθε απαξαίηεην. Δ δηαθνξά ηνπ απφ αληίζηνηρα πξν-

γξάκκαηα έγθεηηαη ζηελ επηινγή ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (ραξά, ιχπε, θφ-
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βνο, ζπκφο αγάπε) σο ζεκαηηθέο ηνπ ελφηεηεο.  

Μεζνδνινγηθά ν ζρεδηαζκφο ζηεξίρζεθε ζηηο αξρέο ηεο βησκαηηθήο εθπαί-

δεπζεο, κε έκθαζε ζηελ άκεζε εκπεηξία θαη ηελ ελεξγή δξάζε ησλ παηδηψλ κε 

θηλεηηθέο, αιιειεπηδξαζηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο αμην-

πνηνχζαλ ηε ζπδήηεζε, ηελ εξγαζία ζε νκάδεο θαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο. 

θνπφο καο απνηέιεζε ε δεκηνπξγία ελφο παηγληψδνπο πιαηζίνπ πνπ δίρσο πίε-

ζε ή εμαλαγθαζκφ ζα επέηξεπε ηελ θαζνιηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

Παξάιιεια, κνινλφηη ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο πξνυπήξρε, πξνβιεπφηαλ εμαξρήο 

απφ απηφλ ε πξνζπάζεηα λα αθνχγνληαη θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη επηζπκίεο 

θαη νη αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε απνηέιεζκα, φπνπ είλαη δπλαηφλ, νη δξαζηεξηφ-

ηεηεο λα πξνζαξκφδνληαη θαηάιιεια ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο-δξάζεο κεηά απφ 

ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε θαη αλαζηνραζκφ. 

2.3. Δ ΤΛΟΠΟΕΔΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 

Λφγσ πξνεγνχκελεο ζπλεξγαζίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ κε απηφ, επηιέρζεθε 

έλα ζρνιείν ζηα δπηηθά πξνάζηηα ηεο Θεζζαινλίθεο. Δ πξνζπκία ηεο εθπαηδεπηη-

θνχ καο νδήγεζε ζηελ επηινγή κίαο Σεηάξηεο Αεκνηηθνχ, ε νπνία απνηεινχληαλ 

απφ 19 καζεηέο/ηξηεο (9 αγφξηα θαη 10 θνξίηζηα). χκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηεο 

δαζθάιαο, πξφθεηηαη γηα έλα δσεξφ ηκήκα, κε κέηξην καζεζηαθφ επίπεδν, ην νπνίν 

παξνπζηάδεη, δπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο, αιιεινθαηαλφεζεο θαη ελεξγεηηθήο αθξφα-

ζεο. Βπηπιένλ, πεξηιακβάλεη παηδηά δηαθνξεηηθήο κεηξηθήο γιψζζαο, ηξία κε δηα-

γλσζκέλε καζεζηαθή δπζθνιία θαη έλα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο.  

Με ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ, ηνπ Αηεπζπληή ηνπ ζρν-

ιείνπ, ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο θαη κεηά απφ ελππφγξαθε-ππεχζπλε δήισ-

ζε ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη αδεηνδφηεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

ην πξφγξακκα εθαξκφζηεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε γηα έλα δίσξν ηελ εβδνκά-

δα ζηα πιαίζηα ηεο Βπέιηθηεο Γψλεο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο Ώγσγήο Τγείαο. Δ 

πινπνίεζή ηνπ ζηεξίρζεθε ζηελ αξρή ηεο ζπλεκςχρσζεο (Ώξρνληάθε & Φηιίπ-

πνπ, 2003, ζ. 43˙ Φηιίππνπ & Καξαληάλα, 2010, ζ. 66). Με άιια ιφγηα, ν ζπ-

ληνληζκφο ηεο νκάδαο πξαγκαηνπνηνχληαλ ηζφηηκα απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη ηα 

κέιε ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο.  

2.4. Δ ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 

Με βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε (ΐαζηιφπνπινο, Κνπηζνπνχινπ & 

Ρέγθιε, 2011˙ Σξηιίβα & Ώλαγλσζηνπνχινπ, 2008˙ Υαηδερξήζηνπ, 2011), επη-

ιέρζεθε ε ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηφζν σο πξνο ηε δηαδη-

θαζία ηνπ φζν θαη σο πξνο ην ηειηθφ παξαγφκελν απνηέιεζκα.  

Δ αμηνιφγεζε σο πξνο ηε δηαδηθαζία ήηαλ ζπλερήο θαη πξαγκαηνπνηνχ-

ληαλ κεηά απφ θάζε ζπλάληεζε. Λακβάλακε ππφςε ηφζν ηηο πιεξνθνξίεο απφ 

ηελ παξαηήξεζή καο ζηελ ηάμε (ζπκκεηνρή, ελδηαθέξνλ, πξνζνρή, ελζνπζηα-

ζκφο ησλ παηδηψλ) φζν θαη ηνλ ίδην ηνλ ιφγν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (επηζπκίεο θαη 

αλάγθεο πνπ εμέθξαδαλ είηε πξνθνξηθά είηε ζηα εκεξνιφγηα ειεχζεξεο παξα-
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γσγήο ιφγνπ πνπ δηαηεξνχζαλ). Σν γεγνλφο απηφ ζπλεηέιεζε ζηε δηαξθή αλα-

ζεψξεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ αμηνπνηήζακε, κε ζθν-

πφ ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζαξκνγή ηνπο ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο 

ησλ παηδηψλ.  

Παξάιιεια, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξν-

γξάκκαηνο, ε ζπλνιηθή αμηνιφγεζή ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο (παηδηά, γνλείο, εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο). ηελ παξνχζα εξγα-

ζία εζηηάδνπκε πξσηίζησο ζηηο αληηδξάζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπκκεηε-

ρφλησλ γηα ηελ παξέκβαζε, ψζηε κέζα απφ ηνλ ιφγν ηνπο λα θσηηζηνχλ νη πξν-

ζσπηθέο ηνπο νπηηθέο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ πξν-

γξάκκαηνο. 

2.5. ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΚΒ ΒΠΕΛΟΓΒ 

Γηα ηε δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ησλ ζχλζεησλ θαηλνκέλσλ πνπ έιαβαλ 

ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, επηιέρζεθε ην εξεπλεηη-

θφ είδνο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. Παξ‘ φια απηά, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρεη 

θαη εζλνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο καο ζε απηήλ σο κέιε 

ηεο νκάδαο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηεηξάκελεο παξέκβαζεο, θαζψο ε παξα-

ηήξεζή καο δηαθξηλφηαλ απφ επαλαιακβαλφκελν ραξαθηήξα (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007). 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ηξηγσλνπνίεζε ησλ κεζφδσλ ζπιινγήο δεδν-

κέλσλ θαη λα δηαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εξγαιεία ηα εμήο:  

1. Ζκη-δνκεκέλε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζηελ ηάμε πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηεο παξέκβαζεο θαη θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηά ηεο, ε νπνία θαηαγξαθφηαλ ζε 

εκεξνιφγην κεηά απφ θάζε ζπλάληεζε, σο ηκήκα αλαζηνραζηηθήο πξαθηη-

θήο,  

2. Αηνκηθφ εκεξνιφγην ειεχζεξεο παξαγσγήο ιφγνπ, φπνπ ηα παηδηά εμέθξα-

δαλ ηηο εληππψζεηο ηνπο κεηά απφ θάζε ζπλάληεζε,  

3. Αηνκηθέο εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο φισλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην ηέινο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο,  

4. Ζκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε ηεο εθπαηδεπηηθνχ πξηλ θαη κεηά ηελ δηεμαγσγή 

ηνπ,  

5. Βλεκεξσηηθή ζπλάληεζε πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ (πξνζήιζαλ 7 γνλείο εθ ησλ 

19 παηδηψλ) θαη νκάδα εζηίαζεο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κεηά ην 

πέξαο ηνπ (πξνζήιζαλ 14 γνλείο εθ ησλ 19 παηδηψλ). 

3. ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ - ΤΓΔΣΔΔ 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζπκπεξηιακβάλνληαη κφλν ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε νπνία 

πξνθχπηεη απφ ην ιφγν φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ: ησλ παηδηψλ, ησλ γνλέσλ ηνπο 

θαη ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο. 
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3.1. Δ ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ ΏΠΟ ΣΏ ΠΏΕΑΕΏ 

Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηα εκεξνιφγηά ηνπο, νη καζεηέο/ηξηεο κάο 

γλσζηνπνίεζαλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σεξψληαο ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ παξέρνληαη απφ ηε βηβιηνγξα-

θία ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ πξφιεςεο (Υαηδερξήζηνπ, 

2011, ζζ. 27-28), παξαθάησ παξαζέηνπκε ηηο νπηηθέο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηφζν 

ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ φζν θαη αλαθνξηθά 

κε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε. 

Ώ) ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ Χ ΠΡΟ ΣΔΝ ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΕΚΟΣΔΣΏ ΣΟΤ 

ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 

ζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ, κέζα απφ ηηο ζπ-

δεηήζεηο θαη ηα ζρφιηά ηνπο ηα παηδηά δήισζαλ φηη ην πξφγξακκα ηα βνήζεζε 

λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα ηα θαηα-

λννχλ θαιχηεξα. Αηαπίζησζαλ, κάιηζηα, ηε ζεκαζία ηεο έθθξαζεο ησλ ηειεπ-

ηαίσλ έλαληη ηεο απνζηψπεζεο θαη απφθξπςήο ηνπο, ζπλεηδεηνπνηψληαο ηηο αξ-

λεηηθέο επηπηψζεηο πνπ απηέο κπνξνχλ λα έρνπλ. Βπηβεβαίσζαλ, αθφκε, φηη κέ-

ζα απφ ην πξφγξακκα ήξζαλ ζε άκεζε επαθή κε ελαιιαθηηθέο, πην δεκνθξαηη-

θέο ζπκπεξηθνξέο, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιιε ζηελ πξννδεπηηθή βειηίσζε ησλ 

ζηάζεψλ ηνπο. πλνιηθά, δηαπηζηψζακε φηη ε ζεκαηνινγία είιθπζε ηελ πξνζνρή 

ηνπο, γελλψληαο ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πξνζθέξεη ε ελαζρφιεζε κε έλα ζέκα 

πνπ ηα αθνξά θαη άπηεηαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο. Έηζη, κέζα απφ ηα ζρφιηά 

ηνπο θαηαγξάθνπλ ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγθξηηηθά κε ηελ 

ππφινηπε ζρνιηθή ηνπο δσή: 

«...κε βνήζεζαλ λα μειχζσ ηνλ θφκπν απφ ην θνπβάξη κε ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ» 

(Καηεξίλα)* 

«Δδψ πέξα κηιάκε γηα ηα ζπλαηζζήκαηά καο, ηη ληψζνπκε… (Σν πξφγξακκα κάο 

βνήζεζε) ζην λα εθθξαζηνχκε θαη λα πνχκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο. Να κελ ηα 

αθήζνπκε λα καο πλίγνπλε...» (Ναηαιία) 

«...φιν απηφ ήηαλ έλα κάζεκα, ήηαλ έλα κάζεκα πνπ κ‟ άξεζε!» (Νηάξηα) 

«Ήηαλ δηαθνξεηηθφ, επεηδή καο κάζαηε λα ζπκπεξηθεξφκαζηε θαιά, γηα λα κε 

βξίδνπκε, ρηππάκε...» (ηληνξέια) 

«...ζπδεηνχζακε πξάγκαηα γηα ηνλ θφβν, γηα ηε ιχπε, γηα ηελ αγάπε, γηα ην ζπκφ, γηα 

φια ηα ζπλαηζζήκαηα θαη κηινχζακε… Καη κηινχζακε γηα ηα βαζηθά πξάγκαηα, γηα ηε 

ζεκαληηθφηεηα απηψλ» (ηληνξέια) 

«Απηή ηελ πεξίνδν πνπ είκνπλ καδί ζαο ήηαλ νη θαιχηεξεο ζηηγκέο κνπ ζην ζρνιείν. 

Μνπ άξεζε πνιχ πνπ κειίζακε γηα ηα ζπλεζζήκαηα» (Λάδαξνο, 16ε ζπλάληεζε). 

Σα παξαπάλσ πηζηνπνηνχληαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη φινη/εο νη καζε-

ηέο/ηξηεο αλαγλψξηζαλ ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνηείλνληαο ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θαη ζε άιιεο ηάμεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρξεζηκφηεηα απηή ε-
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ζηηάδεηαη ζηε δπλαηφηεηα έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ παξείρε ην πιαί-

ζην πνπ δεκηνπξγήζεθε, ζηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ πνπ ηα παηδηά κπνξνχ-

ζαλ λα κεηαδψζνπλ θαη ζε άιια άηνκα, ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ άιινπ 

(αλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο) θαη, ηέινο, ζηνπο δεκνθξαηηθνχο ηξφπνπο επίιπζεο 

ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ δηδάρζεθαλ. Ώλαθέξζεθε, επίζεο, φηη ε εθαξκνγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά ζηελ επίιπ-

ζε πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πιαίζην ηεο ηάμεο. Έηζη ζηελ εξψηε-

ζε «Πηζηεχεηο φηη ην πξφγξακκα ζα ήηαλ ρξήζηκν γηα άιια παηδηά;», ελδεηθηηθέο 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

«Ναη, γηαηί θάπνηα παηδηά κπνξεί λα αηζζάλνληαη ιχπε, ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο 

πλίγνπλε. Μπνξεί λα πάηε εζείο εθεί πέξα θαη λα ηνπο πείηε εθθξάζηε ηα, κελ ηα 

θξαηάηε άιιν κέζα ζαο!» (Ναηαιία) 

«Ναη ζα ήηαλ θαη γηα άιια παηδηά γηαηί απηνί δελ μέξνπλε πάξα πνιιά πξάγκαηα. Αο 

πνχκε, εγψ ηψξα πνπ έρσ κάζεη εδψ πέξα γηα φια ηα ζπλαηζζήκαηα, ζηελ μαδέξθε 

κνπ πνπ είλαη κηθξφηεξή κνπ θαη δελ ηα έρεη κάζεη θαη κνπ ιέεη “Σαηηάλα, πεο κνπ 

απηφ, γηαηί ζέισ λα κάζσ πάξα πνιχ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα” θαη ηεο έρσ πεη θαη κε 

έρεη επραξηζηήζεη πάξα πνιχ» (Σαηηάλα) 

«Ναη γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ην πψο ληψζνπλ, πψο λα ζπκπεξηθέξνληαη, λα κπαίλνπλ 

ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα θαηαιαβαίλνπλ ηη ληψζεη θαη λα κελ ηνπ θάλνπλ φ,ηη ζα 

έθαλαλ» (Ώληψλεο) 

«Ναη, γηαηί ζα κπνξνχζαλε λα κάζνπλε λα κε καιψλνπλε, λα κε βξίδνπλ θαη λα 

κάζνπλε θάπνηα πξάγκαηα γηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη λα ηα θξαηήζνπλ ζην κπαιφ ηνπο 

θαη λα κπνξνχλε λα ζθέθηνληαη θαη κεηά λα πξνρσξνχλε ζε θάπνηα ιχζε» (Νεθέιε) 

«Ναη, γηαηί δελ είκαζηε κφλν εκείο, κπνξεί νη ππεχζπλνη λα πξέπεη λα πάηε θαη ζην 

δίπια (ηκήκα) θαη απηφ είλαη πνιχ θαιφ θαη ρξήζηκν, γηαηί κπνξεί νη άιινη λα έρνπλ 

άιια πξνβιήκαηα θαη ε Κπξία ηνπο λα κε θάλεη απηφ ην πξφγξακκα θαη λα κελ 

κπνξνχλ λα ηα ιχζνπλ θαη ηέηνηα πξάγκαηα, γη‟ απηφ» (Καηεξίλα). 

Γεληθά, παξφηη αλαγλσξίδεηαη ε θαηαιπηηθή ζεκαζία ηεο ζπγθίλεζεο θαη 

ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ γηα ηε κάζεζε (Abe, 2011˙ Durlak et al., 2011˙ 

Μπαθηξηδήο, 2006˙ Park, 1999), ηα ίδηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ ζπαλίσο 

απνηεινχλ αληηθείκελν πξνζνρήο ζην ζρνιηθφ πιαίζην θαη, φηαλ ζπκβαίλεη, α-

λαγλσξίδνληαη σο «ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο», ζπλδεφκελα άξξεθηα κε 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη κάζεζεο (Μπίκπνπ-Νάθνπ, 2010˙ Park, 1999). 

Ώληίζεηα, γηα κηα νπζηαζηηθή ζπλαηζζεκαηηθή παηδεία ζην ζρνιείν ην επί-

θεληξν ηεο πξνζνρήο ζα έπξεπε λα κεηαηεζεί ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ θνηλσ-

ληθή δσή, αληί λα αληηκεησπίδνληαη ζαλ παξεκβνιέο δίρσο ζεκαζία (Goleman, 

1998). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ππνζηεξίδεηαη απφ πιεζψξα εξεπλεηψλ (Graham & 

Fitzgerald, 2010˙ Durlak et al., 2011˙ Gottman, 2000˙ Weare & Gray, 2000˙ Υα-

ηδερξήζηνπ, 2011) φηη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο είλαη λα αλαπηπρζνχλ ηα παηδηά 

φρη κφλν γλσζηηθά αιιά θπξίσο θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη απηή ε αλά-
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πηπμε είλαη ε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη επ-

εμίαο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ πηζηνπνηείηαη θαη απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκα-

ηνπνηεζεί ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα, νη νπνίεο δείρλνπλ φηη ε βίσζή ηνπο ζην 

ζρνιηθφ πιαίζην αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ αλάπηπμε, ηε κάζεζε θαζψο 

θαη ηε ζεηηθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ (Μπαθηξηδήο, 2006˙ Παηδαγσγηθφ Ελζηη-

ηνχην, 2011). 

Ώπνδερφκελνη φηη ην παηδί έξρεηαη ζην ζρνιείν καδί κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ 

εαπηφ ηνπ, ν νπνίνο ελππάξρεη ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε (άιηδκπεξγθεξ-

Οπίηελκπεξγθ, Υελξ & ζκπνξλ, 2002), είλαη αλακελφκελν λα ηζρχεη ην αμίσ-

κα φηη «καζαίλνπκε φ,ηη ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο καο, δειαδή πξσηαξρηθά φ,ηη καο 

ζπγθηλεί» θαη ηνχην πάληα ζε επαθή κε ην άκεζν πεξηβάιινλ καο (Μπαθηξηδήο, 

2006, ζζ. 253, 257). Δ πξαγκαηηθή κάζεζε πεγάδεη, δειαδή, απφ ηηο αλάγθεο, 

ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο απνξίεο ησλ παηδηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή 

δσή ηνπο, θαζψο θαη απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο αλεζπρίεο πνπ ηνπο δεκηνπξγνχ-

ληαη κέζα ζην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ (Υξπζαθίδεο, 2002). 

Αεδνκέλνπ φηη, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ε κάζεζε ρξεηάδεηαη λα ζπλ-

δέεηαη κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα επηθε-

ληξψλεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληαλαθινχλ ηε δσή ζηελ επξχηεξε θνηλσλί-

α, παξέρνληαο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο άκεζα πινπνηήζηκεο ζηελ θαζεκεξηλφηε-

ηα (Dewey, 1982), θαζψο ε αμία, πνπ αλαγλσξίδεη ν εθπαηδεπφκελνο ζηε κάζε-

ζε ηνπ, είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θηλεηνπνίεζή ηνπ (Fung Mok, 1999).  

ΐ) ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ Χ ΠΡΟ ΣΔ ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 

Καζνξηζηηθή γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεσξήζεθε θαη ε 

φιε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε. πσο ζπλάγεηαη θαη απφ ηα ιεγφκελα ησλ 

παηδηψλ, ε ελαζρφιεζε κε ηνλ θφζκν ησλ ζπλαηζζεκάησλ πξαγκαηνπνηνχληαλ 

φρη κφλν ζεσξεηηθά αιιά θπξίσο βησκαηηθά. Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο παξέκβα-

ζεο φινη/εο νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο καζαίλακε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα κέζσ ηεο 

άκεζεο εκπεηξίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ καο, κέζα ζε έλα επράξηζην 

θαη ραιαξφ θιίκα, παξά ηελ αλαζηάησζε πνπ πνιιέο θνξέο επηθξαηνχζε. Μν-

ινλφηη ηα παηδηά μέξνπλ ήδε ηα ζπλαηζζήκαηα, αθνχ ηα βηψλνπλ θαζεκεξηλά, ν 

ρψξνο θαη ν ρξφλνο πνπ ηνπο δίλακε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπο επέ-

ηξεπε λα ηα αλαγλσξίδνπλ πην εχθνια θαη λα ηα εθθξάδνπλ δίρσο λα θνβνχληαη 

ή κε πην απνδεθηνχο ηξφπνπο. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην κνίξαζκα 

ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο ηα πιεκκχξηδε κε ζπλαηζζήκαηα ραξάο, 

αζθάιεηαο, αλαθνχθηζεο θαη πξνζκνλήο γηα ηελ επφκελε θνξά. πιιήβδελ, ε 

δηαθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηα ππφινηπα καζήκαηα ηνπ 

ζρνιείνπ, ε απξφβιεπηε «πεξηπεηεηψδεο» κεζνδνινγηθή δηαδηθαζία πνπ αθν-

ινπζήζακε θαη νη ελαιιαγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε παξνπζίαζαλ κία ζεηηθά ε-

μειηζζφκελε πνξεία, μεπεξλψληαο ηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο ησλ παηδηψλ, κε απν-

ηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί ζε απηά ε επηζπκία γηα ζπλέρηζή ηνπ: 
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«Σα αγαπεκέλα κνπ ζπλεζζήκαηα ήηαλ θαη είλαη ε ραξά, ε ιχπε, ε αγάπε πνπ φρη 

κφλν ηα είδακε αιιά θαη πνπ ηα ληψζακε φηαλ ήζαζηαλ εδψ» (Λάδαξνο, 16ε 

ζπλάληεζε) 

«…ήηαλ πνιχ σξαία, πνιχ δηαζθεδαζηηθά, πεξάζακε πάξα πνιχ σξαία!» (Νεθέιε) 

«Κάζε Παξαζθεπή ήηαλ κηα πεξηπέηεηα!» (Μαξζέια) 

«...λφκηδα φηη ζα ήηαλ θάπσο δηαθνξεηηθφ, αιιά ήηαλ ππέξνρν θαη θαιχηεξν» 

(Σαηηάλα) 

«Έλησζα ραξνχκελε γηαηί εξρφζαζηαλ θαη κηινχζακε, ζπδεηνχζακε...» (Βιεπζεξία) 

«...φηαλ εξρφζαζηε εζείο ληψζσ πνιχ θαιά, παξά πνπ θάλνπκε θαζαξία, θπζηθά θαη 

εγψ κέζα. Γελ κπνξψ λα μεράζσ απηέο ηηο ζηηγκέο θαη ηηο Παξαζθεπέο ήηαλ 

θαηαπιεθηηθά» (Νεθέιε, 16ε ζπλάληεζε) 

«Πέξαζα ηέιηα θάζε θνξά γίλεηαη φιν θαη θαιχηεξα» (Ώληψλεο, 4ε ζπλάληεζε) 

«Πεξλάκε πνιχ θαιά καδί ζαο! Μαθάξη απηφ ην πξφγξακκα λα ζπλερηζηεί γηα πάληα» 

(Λάδαξνο, 1ε ζπλάληεζε). 

Τπνγξακκίδεηαη, γεληθά, φηη, θαζψο ε γλψζε πξνυπνζέηεη βησκαηηθή ε-

κπινθή (Μπαθηξηδήο, 2006), ε άκεζε εκπεηξία ζε απζεληηθά πιαίζηα είλαη πξσ-

ηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξαγκαηηθή κάζεζε (Fung Mok, 1999˙ Υξπζαθίδεο, 

2002). Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ Dewey (1980), απηή επηηειείηαη κέζα απφ ηελ βη-

σκέλε εκπεηξία, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ εκπινθή ηνπ παηδηνχ κε ηελ πξαγ-

καηηθφηεηα γχξσ ηνπ, επηκέλνληαο ζηε ιεηηνπξγία ησλ αηζζήζεσλ θαη ζηε δξά-

ζε ηνπ επί ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Βπηπιένλ, ππνζηεξίδνπκε φηη γηα λα ραξαθηεξηζζεί έλα ζρνιείν ζπλαηζζε-

καηηθά εγγξάκκαην θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

ηνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνπο δίλεη ρψξν θαη ρξφλν λα εμεξεπλήζνπλ ηα ζπλαη-

ζζήκαηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηελ απηναληίιεςή ηνπο θαη λα αλα-

θαιχςνπλ ηξφπνπο ζχλδεζεο κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο (Haddon et al., 2005). Δ 

δηαδηθαζία απηή δελ είλαη εχθνιε, θαζψο ην κνίξαζκα πξνζσπηθψλ δεηεκάησλ 

ελδέρεηαη λα θάλεη ην άηνκν λα αηζζαλζεί ακήραλα, άβνια ή αθφκε θαη δπζά-

ξεζηα (Leach & Lewis, 2013). Μνιαηαχηα, εθφζνλ δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα ζπ-

λαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο, εκπηζηνζχλεο θαη απνδνρήο, ηα παηδηά θαη νη εθπαη-

δεπηηθνί κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ άκεζα, ειεχζεξα θαη εηιηθξηλά (Haddon et 

al., 2005), πξνθαιψληαο ηνπο ζπλαηζζήκαηα αλαθνχθηζεο (Graham & 

Fitzgerald, 2010) ή αθφκε θαη ιχηξσζεο (Μπαθηξηδήο, Εππέθε & Γεσξγφπνπ-

ινο, 2012). 

3.2. Δ ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ ΏΠΟ ΣΟΤ ΓΟΝΒΕ 

Καηά ηελ νκάδα εζηίαζεο, αλάινγεο κε απηέο ησλ παηδηψλ απφςεηο εμέ-

θξαζαλ θαη νη γνλείο ηνπο ζρεηηθά κε ην αζπλήζηζην θαη θαηλνηφκν –γηα ηα 

ζπκβαηηθά δεδνκέλα ηνπ ζρνιείνπ– πεξηερφκελν ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο. 

Σαπηφρξνλα, ν ρξφλνο πνπ δηήξθεζε ε παξέκβαζε δε ζεσξήζεθε αξθεηφο θαη, 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
723 

ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, εθθξάζηεθε ε επηζπκία 

γηα ζπκπεξίιεςε ελφο αλάινγνπ καζήκαηνο ζην σξνιφγην πξφγξακκα: 

«Απηφ ην κάζεκα ην βξίζθσ πνιχ πξσηφηππν…» (Μπακπάο Βιεπζεξίαο) 

«...ήηαλ ιίγεο νη ψξεο θαη θαιφ ζα ήηαλ λα είλαη ζαλ κάζεκα, ζαλ κέξνο ηεο 

εθπαίδεπζεο» (Μπακπάο Νεθέιεο). 

Θεσξψληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηζφηηκε κε ηε γλσζηηθή, ε επηζπ-

κία απηή ησλ γνλέσλ, δειαδή αλάινγα πξνγξάκκαηα λα απνηειέζνπλ κέξνο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, έρεη εθθξαζηεί θαη απφ εηδηθνχο (Coppock, 2007˙ 

Σξηιίβα & Ώλαγλσζηνπνχινπ, 2008). Λφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηάο ηνπο 

είλαη ινγηθφ ηα πξνγξάκκαηα ζπλαηζζεκαηηθνχ γξακκαηηζκνχ λα κελ επαξθνχλ 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ ησλ παηδηψλ. 

Βπνκέλσο, ζεσξνχκε φηη ν ζπλαηζζεκαηηθφο γξακκαηηζκφο νθείιεη λα δηαπεξλά 

νιφθιεξν ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή 

(Park, 1999), παξφιν πνπ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην εθπαηδεπηηθφ ζχ-

ζηεκα, κε ηελ πίεζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζπληζηά αλαζηαιηηθφ παξά-

γνληα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ (Haddon et al., 2005). Άιισζηε, φπσο ζεκεηψλεη ε 

Higgins (2012), είλαη πηζαλφ νη εθπαηδεπηηθνί λα κελ έρνπλ ηνλ ρξφλν λα ελζσ-

καηψζνπλ φςεηο ηεο δσήο ησλ παηδηψλ ζηα καζήκαηά ηνπο, αλ δελ ππάξρεη επί-

ζεκνο ρψξνο πξννξηζκέλνο γη‘ απηφ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

Δ ελζσκάησζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζην αλαιπηηθφ πξφ-

γξακκα έρεη πινπνηεζεί ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ πα-

ξάδεηγκα ζπληζηά ην κάζεκα Πξνζσπηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο (Personal 

and Social Development), πνπ εδψ θαη ηξηάληα ρξφληα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 

σξνιφγην πξφγξακκα ηεο Μάιηαο. Ώθνινπζψληαο κηα κεζνδνινγία πνπ ζηεξί-

δεηαη ζηε δηαινγηθή δηδαζθαιία θαη ηνλ αλαζηνραζκφ, ην κάζεκα απηφ ζηνρεχεη 

ζηελ ελδπλάκσζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ψζηε λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο, γλψζεηο 

θαη ζηάζεηο, πνπ ζα ηνπο/ηηο επηηξέςνπλ λα δήζνπλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ απν-

ηειεζκαηηθά ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην κάζεκα απηφ δελ 

επηβιήζεθε σο θξαηηθή πνιηηηθή νχηε μεθίλεζε γηα θαζαξά εθπαηδεπηηθνχο ιφ-

γνπο, αιιά θέξδηζε έδαθνο, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλψξηζαλ ηα πνιιαπιά 

ζεηηθά ηνπ νθέιε (Camilleri et al., 2012). 

Καηά ηε ζπδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, νη γνλείο ήηαλ εκθαλέζηαηα 

επραξηζηεκέλνη θαη επγλψκνλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξέκβαζεο ζην ζπγθε-

θξηκέλν ζρνιείν θαη ηκήκα. Μάιηζηα, καο παξείραλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα 

ην πψο ηα παηδηά ηνπο βίσζαλ ην πξφγξακκα, αιιά θαη γηα ηηο αιιαγέο πνπ νη 

ίδηνη παξαηήξεζαλ ζε απηά: 

«ηελ ςπρνινγία ηνπο κπήθαηε κέζα!» (Μακά Νηάξηαο) 

«Ζ Σαηηάλα έιεγε πάλησο φηη πεξάζακε πνιχ σξαία, ηεο άξεζε. Δηδηθά φηαλ κηιήζαηε 

γηα ηελ αγάπε αηζζάλζεθε θάπσο... παξάμελα» (Μακά Σαηηάλαο) 

«Ο δηθφο κνπ κνπ έιεγε, “Μακά, εγψ δελ κπνξψ φια ηα ζπλαηζζήκαηα λα ηα 
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ειέγμσ”. ηη δελ κπνξεί εηδηθά ζηνλ ζπκφ θαη ζην πψο λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ ζπκφ θαη 

“απηφ κε ην θφθθηλν θαη ην πνξηνθαιί [ελλνεί ηελ ηερληθή ηνπ Φσηεηλνχ 

ζεκαηνδφηε πνπ δηδάρζεθε ζηα παηδηά], εθείλε ηε ζηηγκή δελ κπνξψ λα ην 

ρεηξίδνκαη, δελ κπνξψ λα ζπγθξαηηέκαη”» (Μακά Θαλάζε) 

«Δγψ ζα ήζεια λα κπνξνχλ λα ηα πεξηγξάςνπλ κε ιφγηα, δειαδή αλ θάηη ληψζνπλ ή 

αλ θάηη ηνπο ελνριεί λα κπνξέζνπλ λα ην εθθξάζνπλ. Βιέπσ φηη ζαλ λα πάεη θάηη λα 

γίλεη, βιέπσ φηη κεηά απφ πίεζε ην ιέεη φηη απηφ κε ελφριεζε» (Μακά Ώληψλε). 

Μάιηζηα, αλαδείρζεθε ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε χπαξμε ε-

κπηζηνζχλεο θαη εθηίκεζεο ησλ γνλέσλ πξνο φζνπο αλαιακβάλνπλ ηελ θξνληί-

δα θαη αγσγή ησλ παηδηψλ ηνπο (εθπαηδεπηηθνί-δηεπζπληέο), αιιά θαη ην θχξνο 

πνπ θαηέρνπλ νη παλεπηζηεκηαθνί θνξείο: 

«Μφλν πνπ είζηε απφ παλεπηζηήκην ήξζα, θαη γηα ηνλ εαπηφ κνπ, κήπσο αθνχζσ θαη 

θάηη θαηλνχξην πνπ έρεη λα θάλεη κε ηα παηδηά. (…) ια ηα θαηλνχξηα πξνγξάκκαηα 

κπαίλνπλ ζην δηθφ καο ζρνιείν. Μέρξη ηηο δχν ε ψξα έρνπλ καζήκαηα. Γχξσ-γχξσ 

φινη ηειεηψλνπλ πην κπξνζηά. Δίλαη πνιχ θαιφ. Πάλησο επραξηζηψ πνιχ απφ καο θαη 

ραίξνκαη πνιχ πνπ ζην ζρνιείν καο γίλνληαη ηέηνηα. Δπραξηζηνχκε!» (Μακά 

Σαηηάλαο). 

Ο Donnermeyer (2000), ζε κία απφ ηηο ιίγεο ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ εληνπίζα-

κε, εμεηάδνληαο ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ην πξφγξακκα Drug Abuse 

Resistance Education (DARE), ζην νπνίν ζπκκεηείραλ ηα παηδηά ηνπο, βξήθε φηη 

ήηαλ πνιχ ζεηηθνί απέλαληη ζε απηφ, ηδηαίηεξα φηαλ δηαπίζησζαλ ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ ππεχζπλνπ σο απνηειεζκαηηθνχ παηδαγσγνχ. Μάιηζηα, ε θαιή ζπλεξγαζία 

κε ηνπο γνλείο θαη θαη‘ επέθηαζε ε εκπηζηνζχλε πνπ επηδεηθλχνπλ ζην πξφζσ-

πν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ αλάινγα πξνγξάκκαηα ζεσξείηαη θαζν-

ξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (Ώγξαθηψηε θαη ζπλ., 

2009). 

ζνλ αθνξά ηελ γνλετθή εκπινθή ζην ζρνιείν, είλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη 

ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ην ζπκθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη φηη ζε κεγάιν βαζκφ 

θαζνξίδεηαη απφ ηε ζηάζε εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληψλ. Βθφζνλ νη γνλείο α-

λαγλσξηζηνχλ θαη αληηκεησπηζηνχλ σο ζπλεξγάηεο, είλαη αλακελφκελν λα ε-

κπιαθνχλ ελεξγά ζηε ζρνιηθή δσή, ζπκβάιινληαο ζε κηα θαιή ζχκπξαμε ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ, πξνο φθεινο πάληα ηνπ παηδηνχ ηνπο (Μπίκπνπ-

Νάθνπ & ηνγηαλλίδνπ, 2006). 

Μάιηζηα, εθθξάζηεθε νκφθσλα απφ ηνπο γνλείο ε επηζπκία λα είραλ ζπρλφ-

ηεξεο επαθέο καδί καο γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηε-

μαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θπξίσο λα ηνπο παξείρακε εμαηνκηθεπκέλεο πιε-

ξνθνξίεο γηα ηα παηδηά ηνπο. ηελ επηζπκία απηή ζπλέβαιε θαη ην γεγνλφο φηη 

έλαο κηθξφο αξηζκφο καζεηψλ/ηξηψλ δελ κνηξάζηεθαλ κε απηνχο ηηο δξαζηεξηφ-

ηεηεο πνπ δηεμάγνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξνπζηάδεη ίζσο 

ελδηαθέξνλ λα δηεπθξηλίζνπκε φηη γεληθφινγεο πεξηγξαθέο γηα ηελ παξέκβαζε 
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ζεκεηψζεθαλ ηφζν απφ παηδηά πνπ αξρηθά είραλ επηδείμεη θάπνηα αδηαθνξία γηα 

ην πξφγξακκα φζν θαη απφ εθείλα πνπ ζπκκεηείραλ ελεξγά απφ ηελ πξψηε 

ζηηγκή. Πέξαλ ηεο επηζπκίαο γηα ελεκέξσζε, πξνηάζεθαλ απφ ηνπο γνλείο ηξφ-

πνη εκπινθήο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Βλδεηθηηθά: 

«Δγψ άθνπγα κφλν πεξάζακε θαιά, λαη, φρη. Οπφηε ήξζα εδψ θαη είρα ην δίιεκκα λα 

δσ ηη έγηλε ζε φιν απηφ ην πξφγξακκα. Καιψο ήξζα, επραξηζηνχκε!» (Μακά 

Ώληψλε) 

«Κη εγψ δελ ήμεξα ζρεδφλ ηίπνηα απφ φια απηά… Λίγν ζηελ αξρή έιεγε, κεηά ηίπνηα. 

ρη πνιιά. Γεληθά κηιάεη πάξα πνιχ. Θα κνπ πεη ηα πάληα ηεο εκέξαο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν δελ κνπ ην αλέθεξε. Γελ μέξσ γηαηί δε πνιπαλνηγφηαλε ζην 

ζπγθεθξηκέλν...» (Μακά Οξέζηε) 

«Δγψ ηνλ πιεζηάδσ, ηνπ ιέσ ηη έγηλε κε απηφ ην ζέκα θαη κνλνιεθηηθά κνχ απαληάεη. 

Γη‟ απηφ ζα ήζεια κία ελεκέξσζε...» (Μακά Κσλζηαληίλνπ) 

«Γελ μέξσ αλ βνεζνχζε λα μέξακε εκείο πην πξηλ απφ ην κάζεκα γηα λα θάλακε κία 

ζπδήηεζε πεξί ηίλνο πξφθεηηαη…» (Μπακπάο Βιεπζεξίαο). 

Πάλσ ζε απηφ, αμίδεη λα ζρνιηαζηεί φηη, αλ θαη ζπάληεο, παξεκβάζεηο ζπ-

ζηήκαηνο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο γνλείο (π.ρ. κε νκάδεο γνλέσλ) ζεκεηψ-

λνπλ ηδηαίηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα (Coppock, 2007). Ώπηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε 

ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζή ηνπο πάλσ ζε ζέκαηα ζπλαηζζεκαηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ θαη ςπρηθήο πγείαο εληζρχεη πνιιαπιά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ελφο πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο, θαζψο ε φιε παξέκβαζε ππνζηεξίδεηαη θαη ζην 

νηθνγελεηαθφ πιαίζην, ελψ νη γνλείο καζαίλνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ζεηηθφηεξα ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο (Θάλνπ, 2009). 

3.3. Δ ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ ΏΠΟ ΣΔΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤ-

ΣΕΚΟ ΣΔ ΣΏΞΔ 

Καηά ηε ζπλέληεπμε κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε εθπαηδεπηηθφο 

ηεο ηάμεο εληφπηζε σο έλα ζεκειηψδεο πιενλέθηεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηελ νπ-

ζηαζηηθή γλσξηκία θαη ζπλάληεζε κε ηηο/ηνπο καζήηξηεο/έο ηεο. Οη επηζπκίεο θαη 

νη αλάγθεο ηνπο έγηλαλ πην πξνζβάζηκεο γηα εθείλε, θαζψο ην αζθαιέο πιαίζην, 

πνπ δεκηνπξγήζεθε ράξε ζηε κεζνδνινγία ηεο βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο, επ-

λννχζε ην κνίξαζκα ζθέςεσλ, εκπεηξηψλ, ζπλαηζζεκάησλ, αιιά θαη ηελ αλά-

δεημε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, πνπ εηδάιισο δε ζα ήηαλ ν-

ξαηά απφ εθείλε κέζα ζηελ θαζηεξσκέλε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. αλ απνηέ-

ιεζκα, ε ζρέζε ηεο καδί ηνπο βειηηψζεθε, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ εκπη-

ζηνζχλε, θαη ε πιεξέζηεξε ελεκέξσζε πνπ ιάκβαλε απφ ηα παηδηά, ηφζν ιε-

θηηθά φζν θαη κε ιεθηηθά, ηελ σζνχζε λα αμηνπνηεί ηε ζπδήηεζε καδί ηνπο γηα 

λα δηαρεηξίδεηαη πην δεκνθξαηηθά ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο: 

«...κέζα απφ ην πξφγξακκα είδα δηαθνξεηηθά θη εγψ ηα παηδηά. Γηαηί ζην κάζεκα δελ 

έρεηο ηε δπλαηφηεηα έηζη λα δεηο πεξηζζφηεξν ην ζπλαηζζεκαηηθφ θνκκάηη. Δλψ έηζη 

πνπ ήκαζηαλ ζηελ παξέα [ζηνλ θχθιν], είδα πξάγκαηα θη εγψ απ‟ ηα παηδηά... Οπφηε 
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κε δηαθνξεηηθφ κάηη ηνπο αληηκεησπίδεηο κεηά… Πψο ην δνχιεςα απηφ; Αο πνχκε ζηηο 

εληάζεηο: Ζ έληαζε πνπ ππήξμε κε ηελ Φσηεηλή θαη ηελ Διεπζεξία δελ είρε πέζεη ζηελ 

αληίιεςή κνπ. Μνπ ην είπαλ ηα παηδηά, ηηο παξαθνινχζεζα θη εγψ θαη κεηά 

πξνζπάζεζα λα ζπδεηήζσ καδί ηνπο θαη λα ην ιχζνπκε...». 

Δ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο 

ηνπο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε βειηίσζή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο έρεη επηζεκαλζεί 

θαη ζε άιιεο έξεπλεο σο ζηνηρείν ελφο ζπλαηζζεκαηηθά εγγξάκκαηνπ ζρνιείνπ 

(Haddon et al., 2005˙ ηάηλεξ, 2006) αιιά θαη σο ζεηηθή επίδξαζε ηεο δηεμαγσ-

γήο παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην (Ώγξαθηψηε θαη ζπλ., 

2009˙ Carnwell & Baker, 2007˙ Hallam, 2009˙ Υαηδερξήζηνπ, 2011). 

Γεληθά, ε εθπαηδεπηηθφο βξήθε επράξηζηε θαη πξνζνδνθφξα ηε ζπκκεηνρή 

ηεο ζην πξφγξακκα σο ηζφηηκν κέινο ηεο νκάδαο. Σν κνίξαζκα ησλ δηθψλ ηεο 

εκπεηξηψλ, ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ θαη ε αθξφαζε φζσλ εμέθξαδαλ ηα 

παηδηά δεκηνχξγεζε ζηαδηαθά έλαλ δεζκφ αλάκεζά ηνπο: 

«Ναη, κνπ άξεζε πνπ ήκνπλ θη εγψ κέινο ηεο νκάδαο, γηαηί είρε κηα παξεΐζηηθε 

δηάζεζε… Ήηαλ θαη ε αληαιιαγή, πνπ… έπαηξλα θη εγψ πξάγκαηα απφ απηφ. 

Βνήζεζε πνιχ… Γέλεζαη πεξηζζφηεξν κε ηα παηδηά, λαη, δέλεζαη πεξηζζφηεξν ζ‟ απηφ 

ην θνκκάηη. ρη, δε κε δπζθφιεςε ην κνίξαζκα. Ίζα-ίζα, κνπ άξεζε θαη κ‟ 

επραξίζηεζε». 

Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ε βησκαηηθή εθπαίδεπζε αλαηξέπεη ηα ζηεξεφηππα 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο ξφινπο δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ θαη θαηαξγεί 

ηελ απφζηαζε πνπ ηνπο ρσξίδεη, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ απζε-

ληηθνχ ελδηαθέξνληνο (Μπαθηξηδήο, Εππέθε & Γεσξγφπνπινο, 2012). Άιισζηε, 

ε νπζηαζηηθή ζχλδεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηέο ηεο είλαη 

θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλαγλψξηζή ηνπο σο πξνζψπσλ (Μπίκπνπ-Νάθνπ, 

2010), ηα νπνία εθηηκψληαη γη‘ απηφ πνπ είλαη (Haddon et al., 2005˙ ηάηλεξ, 

2006). 

Βθηφο απφ ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα παηδηά θαη ηελ ίδηα, ε 

δαζθάια ζεκείσζε φηη ππήξμε βειηίσζε θαη σο πξνο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ. Δ βειηίσζε απηή επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηελ αιιαγή ηεο δηαξ-

ξχζκηζεο ηεο ηάμεο θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο 

πξνο ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο. 

Παξ‘ φια απηά, ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ δελ αληαπνθξίζεθε πιήξσο ζηηο 

πςειέο πξνζδνθίεο ηεο εθπαηδεπηηθνχ, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηε δπ-

ζθνιία παξαηήξεζεο ζεακαηηθψλ αιιαγψλ ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο ζρέζεηο 

ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο ζε ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Βληνχηνηο, ζεσξεί 

πηζαλφλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο λα δηαηεξεζνχλ θαη λα πνιιαπιαζη-

αζηνχλ καθξνπξφζεζκα, ηδηαίηεξα αλ ζπλερηζηεί απφ ηα παηδηά ε εθαξκνγή ησλ 

ηερληθψλ πνπ δηδάρζεθαλ: 

(Πεξίκελα) «φηη φια ζα ιπζνχλ δηα καγείαο! Ναη! ηη ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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ζα ήηαλε ε ηάμε… θακηά ζρέζε δειαδή δελ ζα είρε κε ηελ αξρηθή. ρη, πιάθα θάλσ. 

Δληάμεη, πεξίκελα φηη ζα έρνπκε θάπνηα πξφνδν ζην ζέκα απηφ ησλ ζρέζεσλ. Σψξα 

ίζσο πεξίκελα ιίγν πεξηζζφηεξν, αιιά είλαη δχζθνιν ην ζπλαηζζεκαηηθφ θνκκάηη θαη 

πηζηεχσ φηη ζέιεη πνιχ θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν... Ναη, έρνπκε θάπνηα ςήγκαηα 

βειηίσζεο... Ίζσο ηελ επφκελε ρξνληά λα θαλεί απηφ, δνπιεχνληαο θαη ηηο ηερληθέο 

απηέο κε ην “ζεκαηνδφηε”, κε ην “απηί” θαη ην “ζηφκα”» [αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή 

ησλ θαξεθιψλ επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, θαζψο έλα παηδί θάζε θνξά κηινχζε 

(ζηφκα) ελψ ην άιιν άθνπγε (απηί)]. 

πρλά νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ηηο ςπρνθνηλσληθέο δπζθνιίεο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο κε ηελ έλλνηα ηνπ επείγνληνο, φηη δειαδή «πξέπεη λα γίλεη 

θάηη εδψ θαη ηψξα» (Μπίκπνπ-Νάθνπ, 2010). Χζηφζν, φπσο αλαγλψξηζε θαη ε 

ίδηα ε δαζθάια, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θαη ε αιιαγή 

ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνια θαη απαηηείηαη ρξφλνο, θαζεκεξηλή 

πξνζπάζεηα θαη ππνζηήξημε, γηα λα ζεκεησζνχλ καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα 

(Carnwell & Baker, 2007˙ Durlak et al., 2011). Γη‘ απηφ θαη επηζεκαίλεηαη φηη ε 

εθαξκνγή αλάινγσλ πξνγξακκάησλ απαηηεί ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα (Ώγξαθηψηε 

θαη ζπλ., 2009), γεγνλφο πνπ ηφληζε θαη ε δαζθάια ηεο ηάμεο: 

«Ναη, πξέπεη λα έρνπλ ζπλέρεηα ηέηνηα πξνγξάκκαηα, γηαηί ζέιεη ρξφλν γηα λα δεηο 

απνηειέζκαηα». 

ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εθπαηδεπηηθφο γηα ην 

πξφγξακκα, αλαθεξφκελε ζηα πιενλεθηήκαηά ηνπ, εμήξε ηε βησκαηηθή κεζνδν-

ινγία πνπ αμηνπνηήζεθε, θπξίσο ιφγσ ησλ ελαιιαγψλ ηεο θαη ησλ δηαθνξεηη-

θψλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Σν κνλαδηθφ κεηνλέθηεκα πνπ εθείλε ε-

ληφπηζε ήηαλ ε δηαθνξεηηθή νξηνζέηεζε ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο ησλ παηδηψλ 

φρη σο ζρνιηθήο ηάμεο κε ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο καζεηή/ηξηαο αιιά ζε έλα 

άιιν πιαίζην πνπ παξείρε ζηα παηδηά κεγαιχηεξε ειεπζεξία θαη απηνλνκία. Κα-

ηά ηα άιια, αμηνιφγεζε ηελ εκπεηξία ηεο σο ηδηαίηεξα θεξδνθφξα, θαζψο ηεο 

πξνζέθεξε πνιιέο λέεο ηδέεο πνπ ζα κπνξνχζε λα πινπνηήζεη μαλά ζηελ ηάμε 

ηεο, ελψ ζίγνπξα ζα πξφηεηλε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζε άι-

ινπο/εο εθπαηδεπηηθνχο: 

(Σν πξφγξακκα κνπ άξεζε γηαηί) «είρε ελαιιαγέο, είρε δξακαηνπνίεζε θαη παηρλίδη, 

είρε θαη ζπδήηεζε, είρε δηάθνξα… Κη απηφ ζέινπλ θαη ηα παηδηά. Σν κφλν αξλεηηθφ 

ήηαλ φηη έπξεπε απφ ηελ αξρή λα κπνχλε φξηα, λα γίλεη νξηνζέηεζε. Απηφ είλαη ην 

κφλν αξλεηηθφ. Καηά ηα άιια ην πξφγξακκα ήηαλ θαηαπιεθηηθφ! Βεβαίσο θαη κε 

ραξά ζα ην πξφηεηλα ζε θάπνηνλ ζπλάδειθν. Ήηαλ, ηνπιάρηζηνλ απφ ηε δηθηά κνπ ηε 

κεξηά, εμαηξεηηθή εκπεηξία. Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηε ζπλεξγαζία! Έηζη γηα ηηο ηδέεο πνπ 

κνπ δψζαηε... Κη εχρνκαη πάληα λα γίλνληαη ζηα ζρνιεία ηέηνηα σξαία πξνγξάκκαηα, 

πνπ βνεζνχλ θη εκάο». 

4. ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

ζα παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ απνηεινχλ κφλνλ έλαλ άμνλα απφ ηα α-

πνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο πεξίπησζεο, απηφλ ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφ-
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γεζεο. Μνινλφηη δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ, αξθνχλ γηα λα επηβεβαηψζνπλ 

φηη ην πξφγξακκα ζπλαηζζεκαηηθνχ γξακκαηηζκνχ πνπ εθαξκφζηεθε θξίζεθε 

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ απφ φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο (καζεηέο/ηξηεο, γν-

λείο, εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο) ηφζν σο πξνο πεξηερφκελν φζν θαη σο πξνο δηα-

δηθαζία. Αηαπηζηψζεθε, ινηπφλ, ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο βησκαηηθήο εθπαί-

δεπζεο ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ πεδίνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζην πιαίζην πξν-

γξακκάησλ πξνψζεζεο ηεο ςπρηθήο πγείαο.  

Παξφιν πνπ, ιφγσ ηεο κηθξήο θιίκαθαο ηεο έξεπλαο (έλα ηκήκα Σεηάξηεο 

Αεκνηηθνχ), δελ ήηαλ εθηθηή ε ρξήζε νκάδαο ειέγρνπ γηα δπλαηφηεηα ζχγθξη-

ζεο, παξαηεξήζεθαλ αηζζεηέο αιιαγέο ζηα πεξηζζφηεξα παηδηά (αλάπηπμε δε-

μηνηήησλ, βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο). Βληνχηνηο, αλαγλσξίδνπκε φηη απαηηεί-

ηαη ζπκπιεξσκαηηθή αμηνιφγεζε, γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζνλ απηέο νη αι-

ιαγέο δηαηεξήζεθαλ θαη κεηά ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο.  

Βμάιινπ, θαη απφ ηε δηθή καο έξεπλα θαζίζηαηαη θαηαλνεηφ φηη ηα πξν-

γξάκκαηα ζπλαηζζεκαηηθνχ γξακκαηηζκνχ δελ απνηεινχλ παλάθεηα γηα ηελ ε-

πίιπζε θάζε πξνβιήκαηνο ζηελ ηάμε (Ώγξαθηψηε θαη ζπλ., 2009). Πξνπάλησλ, 

είλαη εχινγν φηη γηα ηελ επίηεπμε αμηνζεκείσησλ καθξνπξφζεζκσλ απνηειε-

ζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ παηδηψλ, απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο θαη θπξίσο ν ζπλαηζζεκα-

ηηθφο γξακκαηηζκφο λα δηαπεξλά ην ζχλνιν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ, 

δειαδή ηφζν ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή φζν θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ φισλ ησλ 

κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. πλαθφινπζα, απνδεηθλχεηαη φηη είλαη επηζπ-

κεηή θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο ε ελεξγφηεξε εκπινθή ηνπο ζην ζρνιηθφ 

πιαίζην πξνο φθεινο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

ΔΜΒΕΧΔ 
*
Λφγσ επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο φια ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ πνπ αλαθέξνληαη α-

πνηεινχλ ςεπδψλπκα. Υξεηάδεηαη αθφκε λα ζεκεησζεί φηη, απφ ζεβαζκφ ζηα θείκελά ηνπο, 

ζηα απνζπάζκαηα πνπ έρνπλ εμαρζεί απφ ηα εκεξνιφγηα ειεχζεξεο παξαγσγήο ιφγνπ ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ έρεη δηαηεξεζεί ε νξζνγξαθία ηνπο. 
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

Ζ αζηηθνπνίεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ε αλάδεημε ηνπ παηδηνχ σο 

ζπκβφινπ ηεο επηπρηζκέλεο νηθνγέλεηαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηάηαμε ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο ζην πιαίζην ζπγγξαθηθψλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ ειιήλσλ ιν-

γνηερλψλ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη αξρέο ηνπ 20
νπ

. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη 

ε αλάδεημε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο αλαπαξηζηάηαη ε παηδηθή ειηθία ζην δηε-

γεκαηηθφ έξγν ηνπ Γ. Βνπηπξά θαη πψο απηή κπνξεί λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσ-

ληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο. Υψξνο δξάζεο ησλ απεηθνληδφκελσλ παηδηψλ 

ησλ θαησηέξσλ, θπξίσο, εηζνδεκαηηθψλ ζηξσκάησλ είλαη νη ππφ δηακφξθσζε 

ιατθέο θαη κηθξναζηηθέο ζπλνηθίεο Αζήλαο θαη Πεηξαηά ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 αηψ-

λα. 

Δ ζηαδηαθή ζεκειίσζε ηνπ εμαζηηζκνχ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ε ζε-

ζκηθή παγίσζε ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαε-

ηηψλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ησλ πξψησλ ηνπ 20
νπ

 νδεγεί ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ παη-

δηνχ σο ζπκβφινπ νηθνγελεηαθήο επηπρίαο, αλεκειηάο θαη αηζηνδνμίαο θαη ην 

θέξλεη ζην πξνζθήλην ηεο ζεκαηνγξαθίαο θαη ησλ ειιήλσλ ινγνηερλψλ εθείλεο 

ηεο πεξηφδνπ. ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε αλαπαξάζηαζε φςεσλ ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο, φπσο απηέο αλαδχνληαη ζε 31 δηεγήκαηα ηνπ Α. ΐνπηπξά, πνπ 

θαιχπηνπλ ην πξψην πεξίπνπ ηέηαξην ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. ηε ζπλέρεηα επη-

δηψθεηαη ε αλαθνξά ησλ αλαπαξαζηάζεσλ απηψλ ζηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο 

επνρήο ηνπο. Έλα, βέβαηα, ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ παηδηθνχ πιεζπζκνχ ζηε δηε-

γεκαηνγξαθία ηνπ ζπγγξαθέα απνηεινχλ θαη ηα εξγαδφκελα παηδηά , ζέκα φκσο 

πνπ απφ κφλν ηνπ απνηειεί αληηθείκελν μερσξηζηήο κειινληηθήο εξγαζίαο. 

Δ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπγγξαθέα δελ έγηλε επεηδή ν Α. ΐνπηπξάο 

ήηαλ ν δεκνθηιέζηεξνο θαη πνιπγξαθφηεξνο ζπγγξαθέαο  ηνπ κεζνπνιέκνπ 

(Καγηαιήο, 1998:296. ΐι. θαη Σζνθφπνπινο, 1999:22), νχηε επεηδή ήηαλ ν πξψ-

ηνο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνο Έιιελαο ινγνηέρλεο (Σζνθφπνπινο, 1999:17, 22). 

Σν θξηηήξην επηινγήο ζηεξίρηεθε ζην ζεκαηηθφ πιηθφ ηνπ πεδνγξάθνπ θαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηνχ. 

 Ο ΐνπηπξάο, πνιχ πην επηηήδεηα απφ άιινπο ζχγρξνλνχο ηνπ ζπγγξαθείο 

(Ώιεμίνπ, 1989:28), εγγξάθεη θαηαξράο ηηο ηζηνξίεο ηνπ ζηε ζχγρξνλή ηνπ α-

ζηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ζηηο ππφ δηακφξθσζε ιατθέο θαη κηθξναζηηθέο ζπλνηθίεο 

ηεο Ώζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Παξφιν πνπ γηα ην έξγν 

ηνπ ΐνπηπξά έρνπλ δηαηππσζεί αληηθαηηθέο θξηηηθέο  -ην έξγν ηνπ, φπσο ραξα-

θηεξηζηηθά γξάθεη ν Γ. Μπαζθφδνο «απνηέιεζε … έλα είδνο θξίζεο γηα ηελ 

mailto:farouana@yahoo.gr
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θξηηηθή» (Μπαζθφδνο, 1992)- θαη ηνπ έρνπλ απνδνζεί αιιεινζπγθξνπφκελα 

ραξαθηεξηζηηθά,  ηα νπνία, φκσο, ηειηθά αθνκνηψλνληαη απφ ην ηδηαίηεξν χθνο 

ηνπ ινγνηέρλε (Σζνθφπνπινο, 1999:25), ε ζπλνιηθή εληχπσζε πνπ απνθνκίδεη 

ν αλαγλψζηεο είλαη κία ξεαιηζηηθή νπηηθή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

ε έλα ινγνηερληθφ έξγν κπνξεί λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε θαη βαζκνί 

αλαθνξάο ζηελ εμσινγνηερληθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη αλαπαξαζηάζεηο δελ απν-

ηεινχλ αλαινγηθή κίκεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σελ θσδηθνπνηνχλ επηιεθηηθά 

θαη απηή ε επηιεθηηθή θσδηθνπνίεζε απνηειεί ηαπηφρξνλα θη έλαλ θξηηηθφ ζρν-

ιηαζκφ πάλσ ζε απηήλ (Hawthom, 2002
4
: 158, 164, 170). Πξφθεηηαη γηα κηα 

«αέλαε αλα-δεκηνπξγία», κέζσ ηεο νπνίαο κεηαθέξνληαη ζηνηρεία ηεο πξαγκα-

ηηθφηεηαο πνπ έρνπλ επηιεγεί θαη έρνπλ πεξάζεη απφ ην ρψξν ηνπ θαληαζηαθνχ 

θαη κέζσ ησλ νπνίσλ ηα άηνκα ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηνπ Άιινπ θαη νηθνδν-

κνχλ φςεηο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο (Ώλαγλσζηνπνχινπ, 2006:13-15). ηελ παξνχ-

ζα αλάιπζε δερφκαζηε ηελ άπνςε ηνπ Goldmann φηη ν ζπγγξαθέαο, έρνληαο 

ελζσκαηψζεη ζηελ αηνκηθή ηνπ ζπλείδεζε κεηαμχ άιισλ θαη ζηνηρεία ηνπ θνη-

λσληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο, εθθξάδεη ζην ινγνηέρλεκά ηνπ, ζπλεηδεηά ή αζπ-

λείδεηα, ζηνηρεία ηεο ηδενινγίαο ηεο θνηλσληθήο ηνπ νκάδαο (Goldmann, 

1979:109-111). Θέινληαο, ινηπφλ, λα εμεηάζνπκε ην έξγν ηνπ ΐνπηπξά ζχκθσ-

λα κε απηή ηελ άπνςε απνδειηηψζακε, θαηαξράο, ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο, αμίεο, 

πξνζδνθίεο θαη αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηα παηδηά, δειαδή ηηο ζπιινγηθέο παξα-

ζηάζεηο κε ηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη λα ζπκθσλεί ιίγν ή πνιχ θάπνην κέξνο ηεο 

θνηλσλίαο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. ηνλ φξν «ζπιινγηθέο παξαζηάζεηο» ζπκπεξη-

ιακβάλνληαη έλα ζχλνιν απφ ζέκαηα (έλλνηεο, αμίεο, πεπνηζήζεηο, δνμαζίεο, 

θηι.), νη νπνίεο ζθνπφ έρνπλ λα θαηαλνήζνπλ ή λα ειέγμνπλ έλα κέξνο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, έρνπλ δειαδή κηα θνηλσληθή δηάζηαζε (αθαιάθε, 1984:32-

33). Οη δηάθνξεο ζπιινγηθέο παξαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα παηδηά είλαη 

δνκεκέλεο κε έλαλ ηξφπν πνπ έρεη λφεκα θαη άξα ε δφκεζή ηνπο δελ είλαη απν-

ηέιεζκα ηχρεο. 

Δ έλλνηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο δελ έρεη ην ίδην πεξηερφκελν ζε θάζε θνηλσ-

λία. Βίλαη ζπλάξηεζε ηεο εθάζηνηε ηζηνξηθήο ζηηγκήο θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ θαη δελ κπνξεί λα θαιπθζεί απιά απφ κία αλαθνξά ζε 

ειηθηαθά δεδνκέλα. Οηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ηερλνιν-

γηθά γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε θάζε θνηλσλία θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

νξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πξνζδηνξίδνπλ θαη λνεκαηνδνηνχλ θάζε θνξά 

ηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή θαηεγνξία (Qvortrup, 1997).  

Δ νπηηθή γσλία απφ ηελ νπνία ν θάζε ζπγγξαθέαο αληηιακβάλεηαη θαη ελ-

λνεί ηελ παηδηθή ειηθία δηαζιάηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο ησλ αληίζηνηρσλ 

εκπεηξηψλ πνπ επηιέγεη λα παξνπζηάζεη (ΐ. Πάηζηνπ, 2008 : 254). ηα ηέιε ηνπ 

19
νπ

 αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 ν ραξαθηήξαο παηδί εκθαλίδεηαη ζην ρψξν 

ηνπ δηεγήκαηνο σο απζχπαξθην αθεγεκαηηθφ πξφζσπν, ην νπνίν ζθέπηεηαη θαη 

αλαπηχζζεη ηε δηθή ηνπ δξάζε, ππνδεηθλχνληαο θαη επεξεάδνληαο πξφζσπα θαη 

θαηαζηάζεηο (Πάηζηνπ, 1991:27). Δ πξνζέγγηζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο απφ ηνπο 
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ινγνηέρλεο απηψλ ησλ δεθαεηηψλ γίλεηαη, ζπλήζσο, ππφ ην πξίζκα κηαο «επδαη-

κνληθήο ή θαη εθζηαηηθήο» εκπεηξία (Καγηαιήο, 2003). Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν 

ΐνπηπξάο πξαγκαηεχεηαη θαη αλαπαξηζηά ηελ παηδηθή ειηθία ζρεηίδεηαη κε ηνπο 

ξφινπο πνπ δηαλέκεη ζηα παηδηά ζηα δηεγήκαηά ηνπ. 

ηα δηεγήκαηα ζηα νπνία νη ήξσεο αλαηξέρνπλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

ήηαλ παηδηά, ε παηδηθή ειηθία, ζπλήζσο, εθιακβάλεηαη σο ηφπνο επδαηκνλίαο. 

Βίλαη έλαο κηθξφο επίγεηνο παξάδεηζνο ν νπνίνο ράλεηαη φρη κε ηηο δπζθνιίεο θαη 

ηε θηψρεηα, αιιά θαζψο νη πξσηαγσληζηέο κεγαιψλνπλ. Αελ ηελ εγθαηαιεί-

πνπλ, φκσο, νξηζηηθά. Καηαθεχγνπλ, ελήιηθεο πιένλ, κέζσ ησλ αλακλήζεσλ, ζε 

επηπρηζκέλα πεξηζηαηηθά ηεο παηδηθήο ηνπο ειηθίαο  είηε αλαζχξνληαο απφ ηα 

«άπεηξα βάζε» ησλ παηδηθψλ ηνπο ρξφλσλ  ην ρακέλν ςπρηθφ ηνπο ζζέλνο θα-

ζψο θαη μεραζκέλνπο ζπκβνιηθνχο, παηδαξηψδεηο ηξφπνπο γηα λα μεθχγνπλ απφ 

ηελ εμαρξείσζε -«Κνληά ζε κηα ζεηξά δέληξα ζηάζεθε. Βίρε βξεη …ην θξαγκφ 

πνπ ζα έβαδε, ηελ άβπζζν πνπ ζα ηνλ ρψξηδε απ‘ ηελ ακαξησιή δσή! Βπαλήξζε 

ζηα παηδηθά ηνπ θείλα ρξφληα, πνπ ραξσπφ ηνλ έθιεηλαλ κέζα… Καη πνπ φζν 

απηφο πξνζπαζνχζε λα ηα ζηακαηήζεη, ηφζν απηά θεχγαλε, έζβελαλ... Γχξηζε  

ζηα ίδηα θείλα ρξφληα, γηαηί βξήθε ην ίδην ζρεδφλ κέζν πνπ φηαλ κάισλε ρψξηδε 

απ‘ ηνπο θίινπο ηνπ. Έθνςε έλα θιαδί μεξφ, … έζπαζε ην θιαδί, ην έθαλε πνι-

ιά πνιιά θνκκάηηα θη έπεηηα κε κηα νξκή ηα πέηαμε, ηα ζθφξπηζε ηξηγχξσ θα 

καθξηά ην έλα απ‘ η‘ άιιν, φζν πεξηζζφηεξν κπνξνχζε.» (Ώπφ ηελ παιηά δσή-

1907)- είηε αλαδεηψληαο ηε καθάξηα δσή πνπ ζεσξνχλ φηη είραλ σο παηδηά θαη 

δελ κπνξνχλ λα δήζνπλ πιένλ σο κεγάινη: « …Γηα κέλα ε επηπρία ζα ‘ηαλ απηή 

πνπ ζα ζνπ πσ. … Ήζεια λα ‘κνπλ πάληα ζε θείλε ηε κηθξή ειηθία θαη λα ‘καη 

ρξφληα πνιιά, πνιιά, αηψλεο έηζη…  (Δ επηπρία 1921). Σα θχξηα πξφζσπα ησλ 

δηεγεκάησλ ηνπ ΐνπηπξά επαλέξρνληαη ζην παξειζφλ ηεο παηδηθήο ηνπο πεξηφ-

δνπ σο κία ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ηνπο απειεπζεξψλεη απφ ηα έλνρα κπ-

ζηηθά ηεο παηδηθήο ηνπο δσήο. Ο Γεξν-Λεβαληήο, ζε ειηθία 84 εηψλ, ιπηξψλεηαη 

κέζσ ελφο νλείξνπ, πνπ ηνλ μαλαθέξλεη ζηα παηδηθά ηνπ ρξφληα: «.. Ήκνπλα, 

ιέεη κηθξφο θαη θαζφκαζηε θεη, …» (Σν κπζηηθφ ηνπ Γεξν-Λεβαληή-1921). Δ 

αλαδξνκή, επίζεο, ζηελ παηδηθή ειηθία πξνζθέξεη έλα πξνζσξηλφ θαηαθχγην ζε 

ζπλαηζζεκαηηθέο εμάξζεηο ηνπ παξφληνο: «Έκεηλε αθίλεηνο, …. ζα καγεκέλνο 

απ‘ ηηο εηθφλεο … πνπ ηνπ ζπκίδαλε ηα κηθξά ηνπ ρξφληα, αιιά θαη βπζηζκέλνο 

ζε κηα ζπγθίλεζε πνπ δελ ήζειε λα ραιάζεη θαη αηζζαλφηαλ λα ζέιεη λ‘ αθν-

ινπζήζεη ηηο εηθφλεο θείλεο ζηα βάζε ησλ ρξφλσλ πνπ ραζήθαλ!..» (Υσξίο δε-

ζκά-1914), «..Σε ζάιαζζα ηελ αγαπνχζε απφ κηθξφ παηδί, αιιά ηψξα αθφκα 

πεξηζζφηεξν, …γηαηί ηνπ θαηλφηαλε λα έθιεηλε κέζα ηεο φιεο ηηο παηδηθέο ηνπ 

αλακλήζεηο θαη, φηαλ άθνπγε ηε θσλή ηεο, ηελ άθνπγε ζα λα ηνπ ηεο έιεγε, …» 

(Δ δσγξαθηά ηεο θφξεο-1923). Σν παηδί ζηα δηεγήκαηα απηά πθίζηαηαη σο αθε-

γεκαηηθφ πξφζσπν κφλν θαη κφλν γηαηί κεγάισζε θαη ελειηθηψζεθε. Πξσηαγσ-

ληζηεί κέζα απφ ηελ επηιεθηηθή ελζχκεζε ηνπ ελήιηθα, ν νπνίνο επηζηξέθεη 

ζηελ παηδηθή ηνπ ειηθία ιεηηνπξγψληαο ν ίδηνο σο ίζηνξαο θαη σο ηζηνξνχκελνο. 

Σν παηδί, θαηά ζπλέπεηα, εθφζνλ απνθηά νληφηεηα απνζπαζκαηηθά κέζα απφ 

ηελ ακθηζβεηνχκελε κλήκε ηνπ ελήιηθα, δελ κπνξεί λα έρεη ην ξφιν ηνπ αθε-
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γεηή. Ώθφκα θαη φηαλ δελ εμηζηνξεί ν ίδηνο ν ελήιηθαο ηα επηιεγκέλα ζπκβάληα 

ηνπ παξειζφληνο ηνπ, ππάξρεη πάληα θάπνηνο εμσηεξηθφο αθεγεηήο πνπ ηα αθε-

γείηαη, αιιά πνηέ ν αλήιηθνο πξσηαγσληζηήο. Παξφια απηά, γηα ηνλ ΐνπηπξά ε 

πεξίνδνο ηνπ παηδηθνχ βίνπ έρεη, κε ηνπο δηθνχο ηεο φξνπο, δχλακε θαη πιεξφ-

ηεηα, γη‘ απηφ θαη ν ζπγγξαθέαο ζηα δηεγήκαηα, ηνπιάρηζηνλ, ησλ ηξηψλ πξψ-

ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα ηε ρξεζηκνπνηεί σο ηφπν δηαθπγήο θαη απάιπλ-

ζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, σο πξνπχξγην ησλ ελειίθσλ. Δ παξέιεπζε ησλ ρξφ-

λσλ δε θαίλεηαη ηθαλή λα εμαιείςεη ηε ζσζηηθή δχλακε πνπ δηαθπιάηηεη ε δηα-

λπζείζα απηή ρξνληθή πεξίνδνο. Δ εμηζηφξεζε ηεο ιπηξσηηθήο επηζηξνθήο ησλ 

εξψσλ ηνπ ΐνπηπξά ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία ζπληειείηαη ηo ίδην πεξίπνπ ρξν-

ληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν αξρίδνπλ λα επηθξαηνχλ νη ςπραλαιπηηθέο ζεσξίεο 

πνπ δηαηχπσζε ν Freud θαη ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν απφερνο ηεο παηδηθήο ειη-

θίαο θάζε αλζξψπνπ αληρλεχεηαη ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, σο ελήιηθνπ πιένλ 

αηφκνπ.  

Τπφ ην πξίζκα ηεο παηδηθήο ειηθίαο  σο αλάκλεζεο ηεο παξειζνχζεο δσήο 

ησλ ελειίθσλ, ν θφζκνο ησλ παηδηψλ ζηε δηεγεκαηηθή παξαγσγή ηνπ ΐνπηπξά 

πξνθχπηεη σο έλα θιεηζηφ ζχζηεκα πνπ έρεη ηα δηθά ηνπ δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα 

θαη ζην νπνίν νη ελήιηθεο εηζβάιινπλ κφλν γηα λα αζθήζνπλ εμνπζία κε θάπνην 

ηξφπν, ιηγφηεξν ε πεξηζζφηεξν άγξην -«… ήξζε … ν παηέξαο κνπ, θαη κ‘ έζπξε 

κε ηε βία απ‘ εθεί…» (Δ επηπρία-1921). Υαξαθηεξίδεηαη, θαηά θαλφλα, απφ α-

γαζφηεηα, αγλφηεηα, αζσφηεηα, γιπθχηεηα θαη επζπκία. Σα παηδηά, απφ ηελ ν-

πηηθή γσλία ησλ ηπξαλληζκέλσλ ελειίθσλ ηνπ ΐνπηπξά, είλαη επηπρηζκέλα α-

πιά γηαηί είλαη παηδηά. Δ ηαιαηπσξία, ε ζηελνρψξηα ή ην καξηχξην δελ εηζρσ-

ξνχλ ζην κηθξφθνζκφ ηνπο. Ο ζάλαηνο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, ζπλήζσο απφ 

αξξψζηηα, κπνξεί λα εθιεθζεί θαη σο έλα απειεπζεξσηηθφ γεγνλφο απφ βέβαηεο 

κειινληηθέο θαθνπρίεο γηα ηα απνζλήζθνληα παηδηά, ηα νπνία σο εθ ηνχηνπ ζε-

σξνχληαη έσο θαη θαιφκνηξα -«Κη έβξηζθε (δηεγείηαη ν αθεγεηήο γηα θάπνηνλ 

απφ ηελ παξέα ηνπ) επηπρία ζ‘ απηφ ην παηδί (ην παηδί ηνπ θίινπ ηνπο, πνπ είρε 

πεζάλεη απφ γξίπε), πνπ δελ είρε βξεη άιιν ζάλαην, πνπ δελ είρε ηπξαλληζηεί θαη 

ζηε δσή!...» (Ώξξψζηηα ζηελ Ώζήλα-1920). Ο Π. Μνπιιάο, θαζψο εμεηάδεη ηηο 

πνηνηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ινγνηερληθή ζεκαηνινγία ηεο γεληάο ηνπ 1880 

νδεγείηαη ζην ζπκπέξαζκα φηη απφξξνηα ηεο αζηηθνπνίεζεο είλαη, κεηαμχ άι-

ισλ, ε εδξαίσζε ηεο εκθάληζεο ηνπ παηδηνχ ζηε ζεκαηηθή ησλ ζπγγξαθέσλ 

(Μνπιιάο, 1977). Δ ΐ. Πάηζηνπ, εκβαζχλνληαο ζηε κειέηε ησλ αληηιήςεσλ ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο  γηα ην παηδί θαη ην παηρλίδη ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ηνπ 

19
νπ

 αηψλα θαη ησλ πξψησλ ηνπ 20
νπ

, δηαπηζηψλεη ηελ απζχπαξθηε έσο θαη πξσ-

ηαγσληζηηθή παξνπζία ηνπ παηδηνχ ζηα δηεγήκαηα, ειαθξσκέλε απφ δξακαηηθά 

ζηνηρεία θαη εμαξηεκέλε απφ ηε ραξά θαη ην παηρλίδη (Πάηζηνπ, 2000). Καη ζηε 

πεδνγξαθία ηνπ ΐνπηπξά ηα παηδηά ζεσξνχληαη «κηθξά ηξεινχηζηθα», πνπ έ-

ρνπλ ην κπαιφ ηνπο ζηηο αηαμίεο -« ...ε εθεκεξίδα έθπγε απ‘ ηα ρέξηα ηνπ θη έ-

πεζε δίπια ηνπ. … Ώιι‘ ε εθεκεξίδα ζεθψζεθε κφλε ηεο θαη, ζαλ παηδί πνπ 

δξαπεηεχεη, θεχγεη θξπθά απφ θνληά απ‘ ηελ θνηκηζκέλε κάλα ηνπ, έθπγε…»  

(Οη ηξεηο πνπ θνηκφληνπζαλ-1921)- θαη ζην μέγλνηαζην, εχζπκν παηρλίδη. Βκθα-
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λίδνληαη ζε αξκνλία κε ην θπζηθφ ηνπίν θαη κε ηέηνηα δηάζεζε θαη δχλακε γηα 

δσή, θίλεζε θαη δξάζε ψζηε λα θαζίζηαληαη απηά ηα ίδηα ην κέηξν ζχγθξηζεο 

γηα ην θπζηθφ θφζκν -« …Μχγεο, κέιηζζεο βνπίδαλε, ηξέραλε πάλσ απ‘ ηηο αλ-

ζηζκέλεο βηνιέηεο, πνπ θνπληφληνπζαλ ζηγά, ειαθξά ζαλ θνξηηζάθηα πνπ παί-

δνπλε θαη ηξαγνπδνχλε καδί, ηξαγνχδη γεκάην ινπινχδηα, κέιηζζεο θαη πεηα-

ινχδεο…» (Πάιη γηα λα δήζεη-1916). Σα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη νη ςπρηθέο ηνπο 

ηδηφηεηεο δηαζηέιινληαη απφ ηα αληίζηνηρα ησλ ελειίθσλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα. 

Δ ζπγθίλεζε πνπ κπνξεί λα αηζζαλζνχλ νη ελήιηθεο, απφξξνηα θάπνηαο επράξη-

ζηεο ή δπζάξεζηεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο, κνηάδεη λα έρεη απνιέζεη θάπνην βαζ-

κφ ηεο έληαζήο ηεο ζε αληίζεζε κε ηα παηδηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνβάιινληαη 

σο πην γλήζηα, θαζάξηα θαη κεζηά. Έηζη νη ελήιηθεο πεξηγξάθνληαη λα απνιακ-

βάλνπλ θάπνηεο ελέξγεηέο ηνπο φρη απιά κε επραξίζηεζε, αιιά κε παηδηθή επρα-

ξίζηεζε ή επηδεηθλχνπλ παηδηθφ ζάξξνο. Δ γνλετθή αγάπε θαη θξνληίδα παξνπ-

ζηάδεηαη σο παξάδεηγκα γηα θάζε άιιν ελδηαθέξνλ θαη δξαζηεξηφηεηα: -« …Ο 

εξγαηηθφο έθπγε θξαηψληαο ην θθπάξη ηνπ ζαλ παηδάθη ζηελ αγθαιηά ηνπ…» 

(Βπηπρηζκέλνο-1922).  

Δ ακέξηκλε απεηθφληζή ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ζπλεπψο, δε κνηάδεη λα ζρε-

ηίδεηαη ηφζν κε ηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο ηνπ παηδηθνχ βίνπ ή κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ηα ίδηα ηα παηδηά βίσλαλ απηήλ ηελ πεξίνδν, φζν κε ηε ζέζε πνπ ν ΐνπηπ-

ξάο, ελήιηθνο πιένλ, θαίλεηαη λα ηεο είρε απνδψζεη -«…ηα πξψηα κνπ ρξφληα 

ηα παηδηθά, φηαλ ηα ζπκνχκαη, κνπ θαίλνληαη ζα κηα ζθελή νλείξνπ γεκάηε 

ινπινχδηα, θηιηά, ηξαγνχδηα θαη θσο!...» (Δ εθδίθεζε ηνπ κηθξνχ-1923). Ώλά-

ινγε είλαη ε ζεσξεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ απηνβηνγξαθηθνχ ιφγνπ απφ ηνλ Σ. 

Καγηαιή, ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ νπνίνπ ε παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ ζπγ-

γξαθέα πξνζδηνξίδεη ηφζν ηελ επηινγή ησλ γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο φζν θαη 

ηνλ ηξφπν εμηζηφξεζήο ηνπο ζην παξφλ (Καγηαιήο, 1996), ζπρλά δε ην παξφλ 

θαζνξίδεη θαη ην θχξνο ηεο αθήγεζεο.   

Σα παηδηά, σζηφζν, ζην αθεγεκαηηθφ έξγν ηνπ ΐνπηπξά δελ ιεηηνπξγνχλ 

απνθιεηζηηθά σο πξνβνιή ησλ ελειίθσλ ζην παξειζφλ. Ο αθεγεκαηνγξάθνο, 

ελίνηε, επηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζην ζηνηρείν ηεο δσηηθφηεηαο ησλ 

παηδηψλ, ηα παξνπζηάδεη κέζα απφ θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή αθφκα 

θαη κε ηελ ζηηγκηαία ή πεξηζηαζηαθή εκθάληζή ηνπο λα δσεξεχνπλ ην ηνπίν ησλ 

δηεγεκάησλ ηνπ -«…Ο δξφκνο έξεκνο ζρεδφλ. Έλα παηδάθη, …, βγήθε γηα κηα 

ζηηγκή, έθαλε κηα βφιηα ηξέρνληαο ζα λεαξφ άινγν θα πάιη ρψζεθε ζπίηη 

ηνπ…» (Δ γεηηνληά πνπ έθιαηε θαη γεινχζε-1923).  

Ώλεμάξηεηα απφ ηνπο ξφινπο πνπ έρνπλ ηα παηδηά ζηα δηεγήκαηα ηνπ ΐνπ-

ηπξά, ε παηδηθή ειηθία είλαη γηα ην ζπγγξαθέα κηα πεξίνδνο πνπ ρξήδεη πξνζηα-

ζίαο εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ. Ώπαηηνχληαη θφπνη θαη ζπζίεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ θνηλσληθή κφξθσζε ησλ παηδηψλ (Ο επαίηεο-1901, Δ παιηά κάλα-1916) θαη 

νη γνλείο νλεηξεχνληαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ηχρε πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ηα παη-

δηά ηνπο: «…Σν παηδί κνπ εκέλα ζα πεγαίλεη κ‘ απηνθίλεην θαη  κε ληαληά-

δεο!...» (Σν ζπίηη κε ηνπο πνιινχο λνηθαξαίνπο-1917). Σα παηδηά ζεσξνχληαη, 
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ζχκθσλα κε ην ΐνπηπξά αζρεκάηηζηε κάδα, κία άπνςε πνπ ζπγθιίλεη κε ηελ 

άπνςε ηνπ Lock πνπ ζεσξνχζε ηνλ άλζξσπν φηαλ γελληφηαλ tabula rasa. Σα 

γλσξίζκαηα ηεο εζηθήο απεηξίαο ησλ παηδηψλ θαη ηνπ εχπιαζηνπ ηνπ ραξαθηήξα 

ηνπο, είλαη αλαγλσξίζηκα θαη επηζήκσο απνδεθηά σο αλακθηζβήηεηα ραξαθηε-

ξηζηηθά ηεο παηδηθήο ειηθίαο απφ ηα ηέιε ηνπ 17
νπ

 αηψλα. Σν 19
ν
 αηψλα ηα δηα-

θξηηηθά απηά έξρνληαη πάιη ζην πξνζθήλην θαζψο ζα απνηειέζνπλ ην λφκηκν 

πεξίβιεκα ηεο ζεζκηθήο παξέκβαζεο ησλ ελειίθσλ, θπξίσο ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

δαζθάισλ, ζηελ εζηθή θαη θνηλσληθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ λεαξψλ αηφκσλ 

(Μαθξπληψηε, 1986:43-46). Ο πειάηεο ηνπ κπαθάιηθνπ ζην δηήγεκα ηνπ 1924 

«Σα Υξηζηνχγελλα ησλ Βζληθψλ» έρεη ηε πεπνίζεζε φηη ηα παηδηά θαζνδεγνχ-

ληαη επθνιφηεξα, θαη κάιηζηα φζν κηθξφηεξα είλαη: «-Πνπ ιεο, θιεηζηφ ην ρέξη 

φζν κπνξείο, έηζη ζα θάλεηο ιεθηά! Ώπηφ ην ιέσ ζηα παηδάθηα κνπ, αο είλαη θαη 

κηθξά! Ίζα ίζα δαζθαιεχνληαη θαιχηεξα!». 

Έλα απφ ηα πξφζσπα ηεο ζπληξνθηάο πνπ πξσηαγσληζηεί ζην δηήγεκα ηνπ 

1923 «Αάθξπ ζην θίδη» ππνζηεξίδεη φηη «(ην παηδί) …Γελληέηαη άθθηαρην αθφ-

κα, δε κνηάδεη κε ην θαηζίθη, κε ην αξλί!.. …Ώιιά ην παηδί είλαη έλα πξάγκα 

άθθηαρην θαη ην πιάζεη χζηεξα ε κάλα!...». Τπεχζπλε γηα ηε δηάπιαζε ηνπ «εχ-

πιαζηνπ» ραξαθηήξα ηνπ παηδηνχ θαη γηα ηε κειινληηθή ηνπ εμέιημε θαίλεηαη 

λα είλαη, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ νκηινχληνο, απνθιεηζηηθά ε κεηέξα. Δ 

Γσή Φξάγθνπ, θαζεγήηξηα, παηδαγσγφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπξίρεο θαη πξφε-

δξνο ηνπ ζπιιφγνπ Γνλέσλ Ώζελψλ, ζε θείκελφ ηεο ην 1925, θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη «θάζε αλζξψπηλν λαπάγην είλαη ε κεηέξα πνπ ην πξνεηνίκαζε», 

θαζψο ζεσξεί φηη ε ζχγρξνλή ηεο Βιιελίδα αγλνεί ζεκειηψδεηο αξρέο πγηεηλήο 

θαζψο θαη νπζηψδεηο ςπρνινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. Πξνθεηκέλνπ, δε,  λα θάλεη ηηο αδαείο κεηέξεο λα αληη-

ιεθζνχλ ηελ βαξχηεηα ησλ επζπλψλ ηνπο, ηηο πξνηξέπεη λα «κεηξήζνπλ ηα ζχ-

καηά ηνπο»( Φξάγθνπ, 1926:138).  

Ώπφ ηηο πξψηεο, ήδε, δεθαεηίεο ηνπ ειεχζεξνπ ειιεληθνχ θξάηνπο παξαηε-

ξήζεθε κηα πξψηε δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν πνπ νη ελήιηθεο αληηκεηψπηδαλ 

ηελ παηδηθή ειηθία. Οη λεφθνπνη αζηνί πξνζπαζψληαο λα αληηκεησπίζνπλ ην άγ-

ρνο θαη ηελ αλαζθάιεηα πνπ ηνπο πξνθαινχζε ν λένο γη‘ απηνχο αλεμέιεγθηνο 

ξπζκφο ηεο αλψλπκεο  πφιεο ζηξέθνληαλ πξνο ηελ  ηδησηηθή δσή θαη ηηο νηθνγε-

λεηαθέο απνιαχζεηο. Σν παηδί άξρηζε λα πξνζειθχεη κέξνο ηνπ ελδηαθέξνληφο 

ηνπο. Παηδαγσγνί, ζπγγξαθείο, πνηεηέο θαη δσγξάθνη αλαθαιχπηνπλ ζηελ παη-

δηθή ειηθία κηα πεξίνδν ρακέλεο αλεκειηάο θαη αζσφηεηαο θαη ζην παηδί  έλα 

άηνκν κε ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη δηθαηψκαηα. Σν παηδί γίλεηαη ζχκβνιν ηεο 

νηθνγελεηαθήο επηπρίαο θαη ηνπ νπνίνπ ε αλαηξνθή απνηειεί, ζε ηδενινγηθφ 

ηνπιάρηζηνλ επίπεδν, ηελ θνηλσληθή απνζηνιή ηεο αζηήο κεηέξαο. Δ γπλαίθα –

κεηέξα αλαβαζκίδεηαη ζε εζηθφ ζηπινβάηε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ έζλνπο, δε-

δνκέλνπ φηη ζε απηή ηελ πεξίνδν ηεο αλαδσπχξσζεο ηνπ εζληθνχ δεηήκαηνο θαη 

ηνπ αιπηξσηηζκνχ ε κεηέξα ήηαλ απηή πνπ αθελφο κελ ζα πξνεηνίκαδε ηνπο γη-

νπο ηεο γηα λα γίλνπλ νη κειινληηθνί ζηξαηηψηεο πνπ ζα πινπνηνχζαλ ηε Μεγά-
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ιε Εδέα, αθεηέξνπ ζα κεηέδηδε ζηηο θφξεο ηεο ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε, πνπ 

απνηεινχζε ηελ απφδεημε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ έζλνπο (ΐαξίθα, 1987:83-88, 97-

99). 

Σα παηδηά ζηελ αθεγεκαηνγξαθία ηνπ ΐνπηπξά ζεσξνχληαη, επίζεο, αλε-

θηίκεηεο αμίαο. Σα ιατθά, βέβαηα, ζηξψκαηα ζπλαληνχλ αλππέξβιεηεο νηθνλν-

κηθέο δπζθνιίεο ζηελ αλαηξνθή ηνπο. Ο αγψλαο γηα ηελ επηβίσζε επηβάιιεη 

ζηεξήζεηο θαη ζπζίεο εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ: «(ν παππνχο κνλνινγεί, κηιψληαο 

ζηελ εθιηπνχζα ζχδπγφ ηνπ) … Θα θξπψζεηο, κνπ ‘ιεγεο, φρη, φρη, δελ θξπψλσ 

γσ ….! Κφςε ην παιηφ! Καλ‘ ην παλσθνξάθηα ζηα παηδηά, … Να δεζηαζνχλε 

ηα παηδάθηα καο! … Σχιημε ηα θαιά! Σα παπνπηζάθηα ηνπο, ηα ξνπραιάθηα 

ηνπο! Κάιηζεο θαιέο, γεξέο! Σηο έπιερεο ζπ! Καη ζπκάζαη; Φηψρεηα, θηψρεηα.. 

Να θάλε ηα παηδάθηα, λα θάλε! Γηα ζπκήζνπ πψο ηα ζήθσλα, πνπ ήηαλε καθξχο 

ν δξφκνο, πνπ πεγαίλακε λα θάκε ζηνπ αδειθνχ κνπ! Πφηε ην ‘λα, πφηε ηα‘ άι-

ιν! Να κελ θνπξαζηνχλε.. Καη φηαλ δελ είρακε πνιχ θαΎ, ζηηο θηψρεηεο καο, ε; 

Αε ζεθσλφκνπλα θη έθεπγα λεζηηθφο; Γηα λα θάλε απηά, απηά, απηά!.. » (Ο εξ-

ρνκφο ηνπ παππνχ-1923). Βπηπιένλ,  ζηα δηεγήκαηα πξνβάιιεηαη ε ςπρηθή θαη 

ζσκαηηθή θαηαπφλεζε ηεο θησρήο κάλαο θαζψο πξνζπαζεί κφλε ηεο λα αληηκε-

ησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηηο δπζρέξεηεο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ην ξφιν ηεο σο 

κεηέξαο θαη σο λνηθνθπξάο - «... Ση ηπξαλλία ηξαβά (ε θησρή κεηέξα)! … Να 

μελπρηά λα ην θνπλά, λα ην ζθνππίδεη θαη λα ην πιέλεη θαη λα πιέλεη θαη νιφ-

θιεξν ην ζπίηη!.. Ώ, ην κσξφ δελ έρεη χπλν, α, ην κσξφ μεξλά, α, ην ζπνπξίδεη, 

θαη άιια, άιια!.. ΐάζαλα θαη βάζαλα! Ώκ‘ ψζπνπ λα πάξεη ηα πφδηα ηνπ; Ώζ‘ 

ηα!.. Ώπ‘ ηελ άιιε κεξηά παξ‘ ηελ πινχζηα. Γελλά, ε; ην παηδί ζα ην πάξεη ε πα-

ξακάλα!...» (Αάθξπ ζην θίδη-1923). Ώπηφο πηζαλφλ λα είλαη θαη έλαο ιφγνο πνπ 

σζεί ηνλ ΐνπηπξά λα αλαπαξηζηά ηηο θησρέο κεηέξεο ησλ δηεγεκάησλ ηνπ λα 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ επηβιεζείζα θπξίαξρε άπνςε γηα ηελ αζηή θαη κεγα-

ιναζηή κεηέξα, ε νπνία, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηεο Βι. ΐαξίθα «Δ εμέγεξζε 

ησλ θπξηψλ. Δ γέλεζε κηαο θεκηληζηηθήο ζπλείδεζεο ζηελ Βιιάδα 1833-1907» 

πξνηξέπεηαη λα γαινπρεί ηνπο γηνπο ηεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηνπο πξνεηνη-

κάδεη γηα ηνλ πφιεκν: «…Δ κεηέξα ηνπ ήηαλε θαηά ηνπ πνιέκνπ. Να πάεη ην 

παηδί ηεο ζηνλ πφιεκν, πνηέ!...Ώο έζηειλε ν βαζηιηάο θαη νη κεγάινη ηα παηδηά 

ηνπο. Ώπηνί δελ θαηαιάβαλε ηη θφπνπο έρεη λα αλαζξέςεη θαλείο ην παηδί ηνπ! 

Άιινη ηνπο ηα αλαηξέθνπλε…» (Ο Λαγθάο-1903). Δ αμία ηνπ παηδηνχ γηα ηα 

θησρά ζηξψκαηα θέξεηαη, θαηά ην ζπγγξαθέα, λα ζπλδέεηαη  κε ην άγρνο ηεο 

βηνηηθήο ηνπ ζπληήξεζεο -«…-Μφλν λα ζθεθηείο, έιεγε κε ζιηκκέλε θσλή, πψο 

θάλεη ν γνληφο λα ην αλαζξέςεη απηφ ην παηδί, κε ηη βάζαλα, θαη ηη, θαη ηη!.. Καη 

λα ζνπ έξρεηαη ν άιινο θαη λα ζνπ ιέεη έια, λα παο λα ζθνησζείο! … Έδσζε 

πνηέ απηή ε παηξίδα ζηνλ άλζξσπν απηφλ, πνπ ηνπ αξπάδεη ην παηδί ηνπ. Έδσζε 

φηαλ ην παηδί ηνπ ήηαλ άξξσζην, δελ είρε παπνχηζηα, δελ είρε λα θάεη; Έδσζε 

πνηέ;…» (Γηα ηε θπιή-1913). ηνλ αζηηθνπνηεκέλν ηξφπν δσήο ηεο πφιεο ε 

ακέξηζηε θξνληίδα ησλ θησρψλ, θπξίσο, γνλέσλ πξνο ηα παηδηά κεηαθξάδεηαη, 

ζχκθσλα κε ηελ εμέιημε ηνπ δηεγήκαηνο «Ώξξψζηηα ζηελ Ώζήλα» ηνπ 1920,  

κε ην πφζα ρξήκαηα έρνπλ μνδέςεη γηα λα ηνπο εμαζθαιίζνπλ ηα κέζα γηα λα 
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δήζνπλ -«…-π δελ πξφζεμεο … ην παηδί! (ην παηδί πέζαλε θαηά ηε δηάξθεηα 

επηδεκία γξίπεο) -Βγψ, εγψ! είπε ν Ώθάληεο (ν παηέξαο), ρίιηεο πεληαθφζηεο 

δξαρκέο μφδεςα….». Ο Μ. Γ. Μεξαθιήο ζε δεκνζίεπκά ηνπ γηα ηνλ homo ur-

banus  αλαιχεη ηελ πνηνηηθή δηαθνξά πνπ ππήξρε ζηνλ ηξφπν πνπ ν άλζξσπνο 

ηνπ ρσξηνχ θαη ν άλζξσπνο ηεο πφιεο αληηκεηψπηδαλ ηε δσή θαη ην ζάλαην. Ο 

ρσξηθφο ζηεθφηαλ κε έλα «θνζκηθφ δένο» απέλαληη ζηα απξφνπηα γεγνλφηα ηα 

νπνία ιάβαηλαλ ρψξα. Πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχζεη θαη λα απνδερζεί ηνπο θφ-

βνπο ηνπ γηα φ,ηη ζπλέβαηλε ζηε θχζε θαη ζηε δσή έπιαζε ζηα πιαίζηα ηεο θνη-

λφηεηαο κηα ιατθή θνζκνζεσξία, πνπ ήηαλ έλα ζπιινγηθφ πνιηηηζκηθφ πλεπκα-

ηηθφ πξντφλ. Ο άλζξσπνο ηεο πφιεο αληηθαηέζηεζε ην «θνζκηθφ δένο» κε ηελ 

επηζηεκνληθή πιεξνθφξεζε θαη ηα πιηθά αγαζά πνπ ηνπ πξνζθέξεη σο δνχξεην 

ίππν ε αληαγσληζηηθή δσή ηνπ άζηεσο. Ο πξσηαγσληζηήο ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ 

1911 «Έλα γιέληη» απνθαίλεηαη κε ζηγνπξηά: «-Μα, πάηεξ κνπ, ε επηζηήκε φια 

ζρεδφλ ηα αλεθάιπςε ηψξα!..». Σα επηηεχγκαηα, φκσο, ηεο επηζηήκεο δελ αξ-

θνχλ γηα λα απνζνβήζνπλ ηνλ αλζξψπηλν θφβν θαη πφλν, ν νπνίνο ζηνλ άλζξσ-

πν ηεο πφιεο εκθαλίδεηαη ππέξκεηξα εγσηζηηθφο (Μεξαθιήο, 2004:69-70). Ο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ήξσαο ηνπ δηεγήκαηνο «Ώξξψζηηα ζηελ Ώζήλα» ζεσξεί 

φηη απνδεηθλχεη ζηνπο άιινπο ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην γφλν ηνπ δελ αθπξψλεη, 

βέβαηα, ηελ νδχλε πνπ ν ίδηνο ληψζεη  γηα ην ρακφ ηνπ παηδηνχ ηνπ. πληεηξηκ-

κέλνο ελνρνπνηεί ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνλ νπνίν ζεσξεί ππεχζπλν γηα ηελ απψιεηα 

ηνπ γηνπ ηνπ: -« …-Πάεη, πάεη ην παηδί κνπ, ην ‘ραζα! … Καη δελ κπφξεζα λα 

ην ζψζσ, δελ κπφξεζα!... Βίρα πάεη θαη ηα‘ άλαςα έλα θαληήιη ζην κλήκα ηνπ»!  

…Γη‘ απηφ, ζθέθηεθα (δηεγείηαη ν αθεγεηήο), έρεη ην παληαιφλη ηνπ φιν 

ρψκαηα! Θα ην ιέξσζε, πνπ γνλάηηζε (ζηνλ ηάθν ηνπ παηδηνχ ηνπ), θη έπεηηα ζα 

ηνπ εξρφηαλ θαθφ λα βγάιεη ή λα ηηλάμεη» (Ώξξψζηηα ζηελ Ώζήλα-1920). 

 Σν ηζρχνλ πξφηππν ηνπ «θαινχ» παηδηνχ πνπ πξνβάιιεηαη απφ ηα αλα-

γλσζηηθά ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηα γλσξίζκα-

ηα ηεο εππείζεηαο θαη ηεο ππνηαγήο ζηνπο γνλείο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά α-

ληαλαθινχλ ηε ζέζε ηνπ παηδηνχ ζηελ ηεξαξρηθή δνκή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ππν-

δειψλνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ ελειίθσλ γηα ηε κειινληηθή ζηάζε ηνπ παηδηνχ 

σο ελήιηθα ζηελ θνηλσλία ησλ ελειίθσλ(Μαθξπληψηε, 1986:94, 68). ηα δηε-

γήκαηα πνπ έγξαςε ν Α. ΐνπηπξάο ζην πξψην ηέηαξην ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε ππαθνή 

ησλ παηδηψλ ζηνπο γνλείο γίλεηαη αληηιεπηή ζε δηάθνξα επίπεδα. Σα θαιά παη-

δηά ζέβνληαη ηνπο γνλείο ηνπο θαη εθθξάδνπλ ην ζεβαζκφ ηνπο ππαθνχνληαο ζε 

απηνχο, απνδερφκελνη ηελ νξζφηεηα ησλ επηινγψλ ηνπο θαη ζπκκνξθνχκελνη 

πξνο ηηο αξρέο ηνπ ηζρχνληνο νηθνγελεηαθνχ πξνηχπνπ. Τπαθνή θαη ππνηαγή 

ζηηο επηζπκίεο ησλ γνλέσλ νθείινπλ φρη κφλν ηα αλήιηθα ηέθλα αιιά θαη ηα ε-

λήιηθα. Δ έλλνηα φκσο, ηεο ππαθνήο κε ηελ παξέιεπζε ησλ δεθαεηηψλ παξνπ-

ζηάδεηαη λα πεξηέξρεηαη ζε ακθηζβήηεζε εθ κέξνπο ησλ ελήιηθσλ ηέθλσλ, ελψ 

θαη γηα ηα λεαξά αλήιηθα άηνκα θαίλεηαη λα εθπίπηεη ν βαζκφο επηβνιήο ηεο. Ο 

δσδεθαεηήο πξσηαγσληζηήο ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ 1901 «Δ επρή ηεο κάλαο» 

ζηέιλεηαη, κεηαλάζηεο ζηελ πφιε γηα λα δνπιέςεη, παξά ηε ζέιεζή ηνπ: «…(ην 
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παηδί) πξνηηκά λα κείλεη ζην θησρηθφ ηνπο, θνληά ηνπο, απφ φια ηα πινχηε ηεο 

μεληηηάο…». Σν παηδί νχηε κηα ζηηγκή δε θαίλεηαη λα αληηηίζεηαη ζηελ απφθαζε 

ησλ γνληψλ ηνπ. Βπηπιένλ, φρη κφλν δε θέξλεη αληίξξεζε ζηα ζρέδηά ηνπο, αιιά 

ν ζπγγξαθέαο ην εκθαλίδεη θαη πξνζηαηεπηηθφ απέλαληη ζηε κεηέξα ηνπ, θαζψο 

ηεο απνθξχπηεη ηε ζηελνρψξηα ηνπ γηα ηελ επηθείκελε απνδεκία ηνπ, γηα λα κελ 

ηεο πξνθαιέζεη επηπιένλ ιχπε: «Σν παηδί έζθπςε, ηεο θίιεζε ην ρέξη θαη, κε 

δχλακε, θξαηψληαο ηα δάθξπά ηνπ κελ αξρίζνπλ θαη ηξέρνπλ θαη ιππεζεί ε κά-

λα ηνπ πεξηζζφηεξν, έθπγε…» (Δ επρή ηεο κάλαο-1901). Δ Α. Μαθξπληψηε, 

αλαιχνληαο ηε δνκή ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, φπσο 

απηή απνηππψλεηαη ζηα αλαγλσζηηθά θείκελα ηεο πεξηφδνπ 1834-1919, αλαδεη-

θλχεη ηελ έλλνηα ηνπ ρξένπο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ παηδηψλ πξνο ηνπο γν-

λείο σο ην πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πιαηζίνπ εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. Σα λεαξά άηνκα εθθξάδνπλ ηελ αγάπε ηνπο 

πξνο ηνπο γνλείο ηνπο, πξνο ηνπο νπνίνπο είλαη επγλψκνλεο γηαηί ηνπο έθεξαλ 

ζηνλ θφζκν, ππνηαζζφκελνη πιήξσο ζηελ εμνπζία ηνπο αιιά θαη αλαιακβάλν-

ληαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ελήιηθα, φπνηε νη πεξηζηάζεηο ην απαηηνχλ. Δ εθπιή-

ξσζε απηψλ ησλ θαζεθφλησλ νθείιεη λα πξνθαιεί ζηνπο κηθξνχο ππφρξενπο 

επραξίζηεζε θαη εζηθή ηθαλνπνίεζε (Μαθξπληψηε, 1986:75-79). 

Σν 1920, είθνζη ρξφληα, δειαδή, αξγφηεξα απφ ηελ επνρή πνπ δεκνζηεχηε-

θε «Δ επρή ηεο κάλαο», ν αθεγεηήο ελφο άιινπ δηεγήκαηνο, ηνπ «Μαθξηά απ‘ 

ηνλ θφζκν», αλαπαξηζηά ηνλ αθεγνχκελν εαπηφ ηνπ, φηαλ ήηαλ πεξίπνπ δψδεθα 

εηψλ, επίζεο πξνζηαηεπηηθφ απέλαληη ζηνπο γνλείο ηνπ, κε έλα ξφιν φκσο, πε-

ξηζζφηεξν ελεξγφ -ζην επίπεδν, ηνπιάρηζηνλ, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πινθήο ηνπ 

δηεγήκαηνο, αιιά θαη ηεο αθήγεζεο. Ο απηνδηεγνχκελνο αθεγεηήο, ζε θάπνηα 

κεηαγελέζηεξε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ ειηθία ησλ δψδεθα εηψλ, θαζψο εμη-

ζηνξεί κέζα απφ ην πξίζκα ηεο δηθήο ηνπ νπηηθήο γσλίαο πψο δηακνξθψζεθε ε 

δσή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ κεηά απφ πιήγκαηα πνπ δέρζεθε, πεξηγξάθεη λα ζπκά-

ηαη ηνλ εαπηφ ηνπ σο δσδεθάρξνλν, λα βηψλεη κε πιήξε ζπλείδεζε ηα  γεγνλφ-

ηα, φπσο εμειίζζνληαλ, θαη θπξίσο λα παξαηεξεί θαη λα ζπλαηζζάλεηαη ηε ζπ-

κπεξηθνξά θαη ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ γνληψλ ηνπ: «…Σνλ θαηαιάβαηλα 

θαιά ηνλ παηέξα κνπ… Κάηη έηξερε, ηψξα ηη… Ήζεια λα ηνλ ξσηήζσ, αιιά 

δελ ηνικνχζα, θνβφκνπλα κε κε ζηείιεη ζην δηάνιν…» (Μαθξηά απ‘ ηνλ θφ-

ζκν-1920). Έρνληαο αλαιάβεη, ζην βαζκφ πνπ αληηιακβαλφηαλ θαη ηνπ επηηξε-

πφηαλ, ην ξφιν ελφο ελήιηθα πξνζηάηε, φρη κφλν ζεσξεί φηη θξχβεη, επίζεο, κε 

επηκέιεηα απφ ηνπο γνλείο ηνπ ηελ αλεζπρία ηνπ θαη ηελ αλαζηάησζή ηνπ γηα ηηο 

δπζρέξεηεο  πνπ πεξλνχλ, αιιά θαη πηζηεχεη φηη απαιχλεη ηε ζηελνρψξηα ηνπο: 

«ηαλ έβιεπα ζπιινγηζκέλν ηνλ παηέξα κνπ θάζε βξάδπ, λα έξρεηαη θα λα κέ-

λεη ζησπειφο …. Ώ, ηφηε ηη ηαξαρή αηζζαλφκνπλα! Κη έβιεπα καδί ηε κνλαμηά, 

…, ηε δπζηπρία! Νηθνχζα φκσο απηά θη έθαλα ηνλ αζηείν, έθαλα πσο δελ θαηα-

ιάβαηλα ηη γηλφηαλ θη έιεγα δηάθνξεο θνπηακάξεο θη έπαηδα ηνλ θαξαγθηφδε. …. 

Ο παηέξαο κνπ θνπλνχζε ην θεθάιη ηνπ. Πίζηεπε πσο εγψ δελ ελλννχζα, … 

Ώιι‘ φηαλ θαηφξζσλα λα ηνπο θάλσ λα γειάζνπλ, θαζψο απηνί γεινχζαλ, εκέ-

λα πγξαίλνληαλ ηα κάηηα κνπ.» (Μαθξηά απ‘ ηνλ θφζκν-1920). Παξά ηελ επί-
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γλσζε ηεο ζπλεηήο θαη ψξηκεο ζηάζεο ηνπ, πξνζαξκφδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππάθνπνπ θαη άβνπινπ παηδηνχ, φκσο ε κεηέξα ηνπ 

κε ηελ εξψηεζε πνπ ηνπ απεπζχλεη ζε θάπνηα ζηηγκή ηεο εμέιημεο ηνπ αθεγή-

καηνο, έρεη, ήδε, αθπξψζεη έκκεζα ηελ εηθφλα ηνπ νισζδηφινπ ππνρείξηνπ αλή-

ιηθα ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ: «… θαη ηνπο είπα (ζηε κεηέξα ηνπ θαη ζηηο 

αδεξθέο ηνπ) πσο κέζα βξίζθεηαη ν παηέξαο. 

-Μπα, κπα.. έθαλε ε κάλα κνπ ….. Ση λα ζπκβαίλεη; νπ είπε ηίπνηα; 

-Ση λα κνπ πεη εκέλα! ηεο απάληεζα ….» (Μαθξηά απ‘ ηνλ θφζκν-1920).  

Δ ηπθιή ππαθνή πξνο ηνπο γνλείο ζην ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ ΐνπηπξά αξ-

ρίδεη, έηζη θαη αιιηψο, λα ράλεη έδαθνο, ήδε, απφ ην δηήγεκα ηνπ 1908 «Παπάο 

εηδσινιάηξεο». Σν επίζεο πεξίπνπ δσδεθαεηέο αλαθεξφκελν αγφξη είλαη καζε-

ηήο ηνπ Βιιεληθνχ ζρνιείνπ. Ο παηέξαο ηνπ έρεη απνθαζίζεη γηα ην γην ηνπ λα 

γίλεη ηεξέαο, ζην αγφξη, φκσο, αξέζεη ηδηαίηεξα λα δσγξαθίδεη θαη πξνηηκά λα 

γίλεη δσγξάθνο. ε αληίζεζε κε ην ζπλνκήιηθφ ηνπ πξσηαγσληζηή ζην δηήγεκα 

ηνπ 1901 «Δ επρή ηεο κάλαο», ηνχηνο κνηάδεη δηαηεζεηκέλνο λα αγσληζηεί ψζηε 

λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επηζπκία ηνπ. Δ πξνζπάζεηα πνπ ζθνπεχεη λα θαηαβά-

ιεη γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ νλείξνπ ηνπ, ην νπνίν δελ έρεη θαλ εθθξάζεη, θξν-

λψληαο πηζαλφλ φηη είλαη αθφκα κηθξφο, εθιακβάλεηαη σο επαλάζηαζε ελάληηα 

ζηνλ παηέξα ηνπ. Σα ζπκβάληα, ηειηθά, πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ηνλ ππνρξέσζαλ 

λα αθνινπζήζεη ηελ επηζπκία ηνπ παηέξα ηνπ, σο έζραηε ιχζε αλάγθεο: -«-Ώ, 

εγψ ζα θνηηάμσ λα γίλσ δσγξάθνο! έιεγε απφ κέζα ηνπ…. (ε εμέιημε ησλ γεγν-

λφησλ, φκσο, αλέηξεςε ηα ζρέδηά ηνπ) …ηελ απειπηζία ηνπ …, ε απφθαζε θαη 

ζέιεζε ηνπ παηέξα ηνπ λα ηνλ θάλεη ηεξέα έβξηζθε θαιφ ζχκκαρν, γηαηί πξηλ 

είρε αξρίζεη, φζν θα αλ ήηαλ θαιφο γηνο, λα ζθέπηεηαη γηα επαλάζηαζε.» (Παπάο 

εηδνισιάηξεο-1908). Δ λέα ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ 1911 «Ο πεζακέλνο θίινο», ε 

νπνία είλαη κάιινλ κεγαιχηεξε ησλ δεθανρηψ εηψλ, δηαθσλεί κε ηηο ελέξγεηεο 

ηνπ παηέξα ηεο, ηνλ νπνίν ζε θάπνηα ζηηγκή εθλεπξηζκνχ κηκείηαη, φρη κε απξέ-

πεηα θπζηθά, παξνπζία ηεο κεηέξαο ηεο θαη ελφο νηθνγελεηαθνχ ηνπο θίινπ. Δ 

κεηέξα βξίζθεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ακθηζβήηεζε ηεο θφξεο ηεο πξνο ηνλ 

παηέξα αλάξκνζηε, έζησ θαη αλ θαη απηή ε ίδηα δε ζπκθσλεί, επίζεο, κε ηηο α-

πνθάζεηο ηνπ ζπδχγνπ ηεο: «-άξα!... άξα, πάςε! Μελ πεξηγειάο ηνλ παηέξα 

ζνπ! Καη έπεηηα, ην παηδί λα θξίλεη ηνλ παηέξα! Ση ιέηε, θχξηε Οξέζηε;» (Ο πε-

ζακέλνο θίινο-1911). Γηα ηνλ λέν ηνπ δηεγήκαηνο «Σν θνξηηζάθη κε ηα θφθθη-

λα» ηνπ 1919 ε βνχιεζε ηνπ παηέξα ηνπ λα ηνλ παληξέςεη, ε εχξεζε ηεο ζπδχ-

γνπ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηά ηνπ θαη ε κε γλσζηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ απ-

ηψλ ζηνλ ελδηαθεξφκελν γην βξίζθεηαη κέζα ζηε ινγηθή ησλ πξαγκάησλ θαη 

κάιηζηα είλαη αλακελφκελα έσο θαη επηζπκεηά. «Ώ, ηνλ Σάθε ζα ηνλ παληξέςσ 

κηθξφ κηθξφ! (έιεγε ν παηέξαο) …Κη εγψ πνπ η‘ άθνπγα βξηζθφκνπλ πνιχ ζχκ-

θσλνο ….   

Καη ην κεζεκέξη άθνπζα θείλν ηνπ παηέξα κνπ:  

-Πξέπεη λα ηνλ παληξέςνπκε, είλαη θαηξφο ηνπ!  
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ηαλ βξέζεθα ζην δσκάηηφ κνπ, είπα θη εγψ:  

-Ώκ ηη, ηψξα ην θαηαιάβαηε; » (Σν θνξηηζάθη κε ηα θφθθηλα-1919)  Βλ 

ηνχηνηο ν λένο, ρσξίο φκσο λα έξζεη πνηέ ζε ξήμε κε ηνλ παηέξα ηνπ, απνθαζί-

δεη λα επηιέμεη ν ίδηνο ηε κέιινπζα ζπκβία ηνπ: «Ση, φπνηα ζέινπλ ζα κνπ δψ-

ζνπλ;» κνλνινγεί. 

Βμεηάδνληαο, κεηαμχ άιισλ, ην ζέκα ηεο ππαθνήο ησλ παηδηψλ, ν παηδία-

ηξνο Νηθφιανο Υ. Κνθθνιάηνο ζε δηάιεμε ζρεηηθά κε ηελ πξψηε αλαηξνθή θαη 

δηδαζθαιία ηνπ παηδηνχ, ε νπνία βξίζθεηαη ηππσκέλε ζε κία ζεηξά δηαιέμεσλ 

κε ηίηιν «Αηα ηαο λεαξάο κεηέξαο: ήηνη πγηεηλή ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειη-

θίαο» ηνπ 1914, παξαηλεί  ηηο κεηέξεο: «Πξν παληφο πξέπεη λα ζπλεζίζεηε ην 

ηέθλν ζαο λα ζαο ππαθνχεη.». ΐεβαίσο, ζην έλα απφ ηα παξαδείγκαηα πνπ πα-

ξαζέηεη ν ζχκβνπινο –ηαηξφο, ε έγλνηα ηνπ θαίλεηαη λα είλαη, ζπλ ηνηο άιινηο, 

θαη θαηά πφζνλ ην παηδί ζα αθνινπζήζεη πεηζήληα ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ, φηαλ 

ρξεηαζηεί (Κνθθνιάηνο, 1916
2
:104). Ώπηφ, φκσο, δελ αλαηξεί ηε γεληθφηεξε η-

ζρχ ηεο παξαίλεζήο ηνπ θαη ε αλεζπρία ηνπ πηζαλφλ λα εθθξάδεη θαη ηε δηαπί-

ζησζή ηνπ, φηη ηα παηδηά, ησλ αζηηθψλ νηθνγελεηψλ ηνπιάρηζηνλ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ βξηζθφηαλ κάιινλ ε πειαηεία ηνπ, δελ ζπκκνξθψλνληαλ πιήξσο κε ηηο 

εληνιέο ησλ γνλέσλ.  

Δ απφξξηςε ηεο γνλετθήο εμνπζίαο εθ κέξνπο ησλ ελειίθσλ ηέθλσλ απα-

ληάηαη επζέσο ζηα δηεγήκαηα ηνπ Α. ΐνπηπξά ηεο ηξίηεο δεθαεηίαο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα. Σν 1920, ζην δηήγεκα «Με ηα ρειηδφληα», ν πεδνγξάθνο εκθαλίδεη ηνλ 

ελήιηθν πξσηαγσληζηή ηνπ λα πηζηεχεη φηη νη γνλείο θαη γεληθφηεξα νη ελήιηθεο 

δηθαηνχληαη λα αλακεηγλχνληαη θαη λα απνθαζίδνπλ γηα ηε δσή ησλ κηθξψλ παη-

δηψλ, ε δηθαηνδνζία ηνπο, φκσο, θαηαξγείηαη φηαλ ηα παηδηά ελειηθησζνχλ. Γη‘ 

απηφ θαη ν ίδηνο  αγαλαθηεί, θαζψο ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε κεηέξα ηνπ θαη ε αδει-

θή ηνπ ζέινπλ λα επεκβαίλνπλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή, πξνο φθειφο ηνπο: 

«…ηελνρψξηα, ζπκφο ηαξαρή ηνλ έπηαζε θεη θαζηζκέλν: κα ηη αλαθαηψλνληαη 

απηνί; Ση ζέινπλε; Βίκαη κηθξφο ή ζθιάβνο ηνπο;» (Με ηα ρειηδφληα-1920). Δ 

ζέζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία δε θαίλεηαη λα απέρεη πνιχ 

γηα ηνλ πξσηαγσληζηή απφ ηε ζέζε ησλ ζθιάβσλ. Ο λένο ελφο άιινπ δηεγήκα-

ηνο ηνπ 1924, κε ηνλ ηίηιν «Δ αξηζηνθξαηηθή γεηηνληά», επηβεβαηψλεη ηελ εηθφ-

λα πνπ αλαθέξζεθε, ηελ άξλεζε, δειαδή, εθ κέξνπο ησλ ελειίθσλ ηέθλσλ, ηνπ 

ειέγρνπ ηνπο απφ ηνπο γνλείο αιιά θαη ηελ απαμησκέλε θνηλσληθή ζέζε ησλ κη-

θξψλ παηδηψλ. Ο λένο απηνχ ηνπ δηεγήκαηνο απεηθνλίδεηαη λα θαηαιακβάλεηαη 

απφ ζπκφ, θαζψο αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ λα αλεζπρεί γηα ην ηη ζα ηνπ 

έιεγαλ νη γνλείο ηνπ ζην ζπίηη, γηα ηελ ελδερφκελε αξγνπνξεκέλε επηζηξνθή 

ηνπ: «…Θχκσζα γη΄ απηφ, γηα ηελ αλεζπρία πνπ είρα, θη αηζζάλζεθα ηα δη-

θαηψκαηα ηνπ παηέξα, ηεο κάλαο, φκνηα κε ηα δηθαηψκαηα πνπ είρε κηα θνξά ν 

αθέληεο ζην ζθιάβν!» (Δ αξηζηνθξαηηθή γεηηνληά-1924). κσο, θαη ν παηέξαο 

ζην δηήγεκα ηνπ 1923 «Ο εξρνκφο ηνπ παππνχ» αλαπαξίζηαηαη λα ζπλαηζζάλε-

ηαη φηη ππφθεηηαη ζε ακθηζβήηεζε ε γνλετθή εμνπζία. Γη‘ απηφ θαη ππνρξεψλε-

ηαη λα θαηαθχγεη ζηελ ρξηζηηαληθή ηεθκεξίσζε ηνπ νθεηιφκελνπ ζεβαζκνχ 
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πξνο ηνπο γνλείο θάλνληαο ζρεηηθή κλεία ζηηο «Αέθα Βληνιέο». ηε ζπλέρεηα, 

ζεσξψληαο φηη ν κηθξφο γηνο ηνπ δελ ηνπ απνδίδεη ηνλ πξέπνληα ζεβαζκφ, εκ-

θαλίδεηαη λα ηνλ απαηηεί θαη λα ηνλ δηεθδηθεί άκεζα, θαηαθεχγνληαο ζηηο απεη-

ιέο: «-… Καη ζνπ ιέλε αη εληνιέο, πξψηα πξψηα, ηίκα ηνλ παηέξα ζνπ θαη ηε 

κεηέξα ζνπ! Έηζη δελ είλαη, βξε; Β, εζχ, Κψζηα, ηη ζνπ είπα! 

- … Ση; ξψηεζε ν γηνο ηνπ. 

-Σελ θαθή ζνπ ηελ ςπρξή! ηαλ κηιά ν παηέξαο ζνπ, λα πξνζέρεηο, κε ζνπ 

ηζαθίζσ ην θεθάιη!» (Ο εξρνκφο ηνπ παππνχ-1923). 

Δ ηηκσξία σο κέζνδνο ζσθξνληζκνχ ησλ κηθξψλ παηδηψλ επηθξαηεί σο 

παηδαγσγηθή αμία ηεο επνρήο. Οη γνλείο, ελ πξνθεηκέλσ, ηηκσξνχλ ηα παηδηά 

ηνπο κε ζθνπφ λα ηα ζπλεηίζνπλ ζε πεξίπησζε αλππαθνήο ή παξεθηξνπήο ή γηα 

λα πξνιάβνπλ ηπρφλ νιηζζήκαηά ηνπο θαη λα εμαζθαιίζνπλ έηζη ηε ζεηηθή κει-

ινληηθή εμέιημε ησλ λεαξψλ ηέθλσλ ηνπο. Δ απνθπγή ηηκσξίαο εθ κέξνπο ησλ 

γνλέσλ ζε πεξίπησζε παξαπηψκαηνο ησλ παηδηψλ ινγίδεηαη σο έιιεηςε ελδηα-

θέξνληνο θαη θξνληίδαο, ε δε παξάιεηςή ηεο ζεσξείηαη φηη πηζαλφλ λα έρεη νιέ-

ζξηα επίδξαζε ζηελ πνξεία ηνπ λένπ (Μαθξπληψηε, 1986:81-82). ην δηήγεκα 

«Δ αλάζηαζηο ηεο αγάπεο» ηνπ 1901, ν παηέξαο εκθαλίδεηαη νμπδεξθήο, ηθαλφο 

λα δηαθξίλεη ηελ πηζαλή δπζάξεζηε έθβαζε ηεο θαηάιεμεο ηνπ παηδηνχ σο ελή-

ιηθα αλ δελ αθνινπζήζεη έλα ζπλεπή απζηεξφ ηξφπν δηαπαηδαγψγεζήο ηνπ, ελψ 

ε ηξπθεξφηεηα ηεο κεηέξαο εθιακβάλεηαη σο ραξαθηεξηζηηθφ ελφο ζπλαηζζε-

καηηθά επάισηνπ θαη κηθξφλνπο αηφκνπ: «... Καη νη δπν ηνλ αγαπνχζαλε αιιά ν 

παηέξαο έβιεπε καθξηά, ε κάλα φρη. Δ κεηέξα έβιεπε ην παηδί ηεο φηη έθιαηε, ν 

παηέξαο ην παηδί ηνπ πνπ ζα έθιαηε πνιχ ζην κέιινλ, θαη ρσξίο γηαηξεηά, αλ δελ 

ην ηηκσξνχζε, αλ δελ ην έθακε λα θιαχζεη ιίγν ηψξα.» (Δ αλάζηαζηο ηεο αγά-

πεο-1901). Δ Α. Μαθξπληψηε επηζεκαίλεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο αλεζπρίεο παηδα-

γσγψλ θαη πλεπκαηηθψλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο ζρεηηθά κε ην ζεκείν ζην νπνίν 

ηέκλνληαη θαη ηζνξξνπνχλ ε ηξπθεξφηεηα, ε ζεξκή αθνζίσζε θαη ε αγάπε, ζπ-

λαηζζήκαηα ηα νπνία, ζπλήζσο, εθθξάδνπλ νη κεηέξεο, κε ηελ πεηζαξρία θαη ηελ 

ηηκσξία (Μαθξπληψηε, 1986:81-82). Δ Γ. Φξάγθνπ ζην άξζξν ηεο «Πψο ζα 

κνξθψζνπκε ηνλ ραξαθηήξα ησλ παηδηψλ καο», ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ζην κε-

ληαίν αλζξσπηζηηθφ πεξηνδηθφ «Έξεπλα» ην 1930, δηαηππψλεη ην άγρνο ησλ ζχγ-

ρξνλψλ ηεο γνλέσλ ζρεηηθά κε ην πνηα είλαη ε θαιχηεξε παηδαγσγηθή ηαθηηθή 

πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ γηα ηα παηδηά ηνπο: «Μεγάιε ζχγρπζηο επηθξαηεί 

ζήκεξα εηο ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. Σα φξηα κεηαμχ πεηζαξρίαο θαη ειεπζε-

ξίαο είλαη κπεξδεκέλα» ην ίδην άξζξν ηνλίδεη ηελ ππεξνρή ηεο ινγηθήο ζε ζρέ-

ζε κε ην ζπλαίζζεκα θαη δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη «ν λνπο» ζα πξέπεη λα είλαη 

ε θηλεηήξηνο δχλακε ησλ αλζξσπίλσλ πξάμεσλ, «ηδίσο εηο ηνπο κνξθσκέλνπο»: 

«… εθείλνο πνπ αλεηξάθε θαιά δελ παξαζχξεηαη απφ ηα πξσηφγνλα ζπλαηζζή-

καηα, αιιά απφ ζχλνιν ζπλαηζζεκάησλ αλσηέξσλ ελσκέλσλ κε πςειάο ηδέαο. 

…Ο λνπο, ε αλσηέξα ζθέςηο δηεπζχλνπλ φιελ ησλ (ησλ παηδηψλ) ηε δσή» 

(Φξάγθνπ, Φεβξνπάξηνο 1930). Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ λνπ, θαη κάιηζηα ηνπ 

λνπ ησλ θνξηηζηψλ, ζπδεηά θαη ν Α. ΐνπηπξάο ην 1923, ζην δηήγεκα «Μεραλή 
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γηα αλζξψπνπο». χκθσλα κε ην ζείν ηεο νηθνγέλεηαο, «ε θνηλσληθή κφξθσζε» 

πνπ κπνξεί λα απνθηήζνπλ ηα λεαξά άηνκα, θαη θπξίσο ηα πνιχπαζα θνξίηζηα, 

αθνχγνληαο ηα ιεγφκελα απφ ηνπο ελήιηθεο, φηαλ ζα παξεπξίζθνληαη καδί ηνπο, 

είλαη θαηά πνιχ πξνηηκφηεξε απφ άιιεο θνηλσληθά θαζηεξσκέλεο ελαζρνιήζεηο 

ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ηνπ θχινπ ηνπο  : 

«-Μα πνχ ‘λαη ε Βιελίηζα; 

-Βίλαη επάλσ …. θη εξγάδεηαη! ηνπ απάληεζε ν παηέξαο ηεο. 

-Μα ηη εξγάδεηαη; 

-Ξέξσ γσ! …λα, θεληά, ξάβεη.. 

-Καιά, είλαη ηφζν αλάγθε! ... Βθηφο αλ ξάβεη ηελ πξνίθα ηεο θαη βηάδεηαη.. 

-ρη δηφινπ! δε ξάβεη ηε πξνίθα ηεο! ….. 

-Καιά, λαη! κα δελ ήηαλ θαιχηεξν λα ‘ξρφηαλε λα θαζίζεη καδί καο, λ‘ α-

θνχζεη.. Ο λνπο…» (Μεραλή γηα αλζξψπνπο -1923).   

 Δ νπηηθή ηνπ θχινπ ζηνλ ηξφπν ζχιιεςεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ζηελ 

αθεγεκαηηθή παξαγσγή ηνπ Α. ΐνπηπξά, επλνεί ηα αγφξηα, ηνπιάρηζηνλ ζηηο 

επθαηξίεο πνπ έρνπλ, θαηαξράο, λα θαηαγξαθνχλ νη εκπεηξίεο ηνπο,  δνζέληνο 

φηη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πιηθνχ ησλ δηεγεκάησλ βαζίδεηαη ζηελ απζηζηφξεζε 

ησλ εκπεηξηψλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο ηνπ ζπγγξαθέα. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, σο θαη 

ηελ πξψηε ηνπιάρηζηνλ δεθαεηία ηνπ 1900, ε γπλαίθα ηεο αζηηθήο νηθνγέλεηαο 

εμαθνινπζεί λα κε δηαζέηεη κία ζηνηρεηψδε ζθαίξα επηξξνήο νχηε θαλ ζηηο α-

πνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζπίηη, παξά ην θάπνην κεγαιχηεξν θχξνο πνπ απέ-

θηεζε απφ ηελ αλάδεημε ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη γεληθφηεξα ηεο νηθνγελεηαθήο 

εζηίαο ζε ηδεψδεο θαη ηε ζπλεπαγφκελε θαηαμίσζε ηήο ίδηαο σο κεηέξαο θαη νη-

θνδέζπνηλαο. Βπηπξνζζέησο ε πξφζιεςε ππεξεηξηψλ απφ ηε κέζε θαη αλψηεξε 

ηάμε απνδέζκεπζε ηηο γπλαίθεο ησλ ηάμεσλ απηψλ θαη θπξίσο ηηο ζπγαηέξεο 

ηνπο, απφ ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο, δίλνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα αζρνιεζνχλ  κε 

εππξεπείο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο κε ηα εξγφρεηξα ή ην δηάβαζκα (ΐαξίθα, 

1987:93, 97, 139.). ηελ πξαγκαηηθφηεηα βέβαηα, φζν νη γπλαίθεο επηδίδνληαλ 

ζηηο «γπλαηθείεο ηέρλεο» ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν ηνπ ζπηηηθνχ ηνπο, πεξηνξίδνληαλ 

ζε απηφ θαη έκελαλ έμσ απφ ην δεκφζην θαη επαγγεικαηηθφ βίν. Σν ζπίηη γηα ηελ 

αζηή γπλαίθα θαηέιεμε λα γίλεη ην alter ego ηεο (Μπαθαιάθε & Βιεγκίηνπ, 

1987:55.). 

 Ο εγθιεηζκφο ησλ γπλαηθψλ ησλ εχπνξσλ ζηξσκάησλ ζην ζπίηη θαη ε ε-

ζειεκέλε αγλφεζε θαη ππνηίκεζε ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο παξαγσγηθά κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο νδήγεζαλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ σο 

«φξγαλα θνηλσληθήο αλφδνπ» θαη «κέζα επηδεηθηηθήο θαηαλάισζεο», αξρηθά 

ηνπ παηέξα θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ ζπδχγνπ. Ώπηφο ν ξφινο πξνζδηφξηζε αξλεηη-

θά ηελ ηαπηφηεηα ηεο αζηήο γπλαίθαο, γηαηί ηε ζπλέδεζε κε ηελ ππεξβνιηθή θαη 

άζθνπε δαπάλε ρξεκάησλ θαη ηελ απνρή απφ ηελ εξγαζία. Σαπηφρξνλα ηελ π-

πνρξέσζε λα απνθξχπηεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ θαλέξσλαλ ηελ νηθηαθή 
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εξγαζία πνπ πξνζέθεξε, ππνβαζκίδνληαο θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αμία ηεο  

εξγαζίαο ηεο ζην ζπίηη ηεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ε γπλαίθα, ηεο αζηηθήο ηάμεο 

ηνπιάρηζηνλ, απφθηεζε ηελ εηθφλα ελφο αηφκνπ πνπ δεη παξαζηηηθά, απνθιεη-

ζηηθά απφ ηελ εξγαζία ησλ αλδξψλ θαη εηο βάξνο ησλ αλδξψλ (ΐαξίθα, 1987: 

135 -137). 

πκβαδίδνληαο κε ηελ πεξηνξηζκέλε, ζπρλά αθαλή, παξνπζία ή δξάζε ησλ 

γπλαηθψλ ησλ κεζαίσλ θαη αλσηέξσλ ηάμεσλ ζηελ θνηλσλία ηεο επνρήο θαη ε 

παξνπζία ησλ θνξηηζηψλ ζην αληίζηνηρν  πεξηβάιινλ ησλ δηεγεκάησλ ηνπ Α. 

ΐνπηπξά πεξηνξίδεηαη ζε ιίγεο εκθαλίζεηο, ζηηο νπνίεο ηα θνξίηζηα  αλαπαξί-

ζηαληαη κε ηα παγησκέλα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηνπο έρνπλ ήδε απνδνζεί απφ 

ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. Ο ηξφπνο πνπ ν ΐνπηπξάο αλαπιάζεη ηελ θνξηηζίζηηθε 

παξνπζία, αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, ζην δηήγεκα ηνπ 1910 «Ο πκβνπιεπηήο», ε-

κπεξηέρεη, πξνθαλψο, ηελ άπνςε γηα ηε θπζηθή θαησηεξφηεηα ηνπ γπλαηθείνπ 

θχινπ, ε νπνία ζπκπιέεη κε ηελ αληίιεςε πεξί ηεο απεηξίαο ηεο παηδηθήο ειηθί-

αο: «Σν θνξηηζάθη έπαηδε (βηνιί) … ππνθεξηά, φηαλ καδί θαλείο έβιεπε φηη ήηαλ 

θφξε θαη κάιηζηα κηθξή.»(Ο πκβνπιεπηήο-1910). κσο, ζε κεηαγελέζηεξα δη-

εγήκαηά ηνπ ν δηεγεκαηνγξάθνο ακθηζβεηεί ηηο θαηεζηεκέλεο ζρέζεηο αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ θαη θαηαδεηθλχεη ηελ ππνβαζκηζκέλε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξί-

ζθνληαη νη γπλαίθεο θαη ζηελ νπνία εθπαηδεχνληαλ απφ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. 

Ο ιφγνο ηνπ ΐνπηπξά θαίλεηαη λα απερεί ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ θεκηληζηηθνχ θη-

λήκαηνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ γηα ρνξήγεζε πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκά-

ησλ ζηηο γπλαίθεο ζηα πιαίζηα ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο ηζνλνκίαο ησλ πνιηηψλ 

ελφο θηιειεχζεξνπ αζηηθνχ θξάηνπο, φπσο επηρεηξήζεθε λα δηακνξθσζεί ε ει-

ιεληθή θνηλσλία εθείλε ηελ πεξίνδν απφ ηε βεληδειηθή παξάηαμε (Ώβδειά & 

Φαξξά, 1985:30-31. ΐι. θαη Ώζαλαζηάδεο, 2009:16). ε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε 

ε Βι. ΐαξίθα, ζρεηηθά κε ην πψο εκθαλίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ πεξηνδηθνχ «Βθε-

κεξίο ησλ Κπξηψλ» ε ζέζε ηνπ θνξηηζηνχ ζηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα, θαηά ηα 

ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, δηαπηζηψλεη φηη ε ειιελίδα θφξε πξν-

βάιιεηαη κε ηηο ηδηφηεηεο ελφο επηθεξδνχο πξντφληνο ηνπ εκπνξίνπ ή ελφο αληη-

θεηκέλνπ ην νπνίν, κέζσ ηνπ γάκνπ, πεξλά απφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπ παηέξα ζηελ 

θαηνρή ηνπ ζπδχγνπ (ΐαξίθα, 1987:229). Αχν δεθαεηίεο πεξίπνπ αξγφηεξα, ην 

1924, δχν γπλαηθείνη ραξαθηήξεο ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ Α. ΐνπηπξά «Δ αξηζην-

θξαηηθή γεηηνληά», κηα κάλα θαη ε θφξε ηεο, θαηαγγέιινπλ, κέζσ ηεο ζπδήηε-

ζήο ηνπο, ηελ ακεηαθίλεηε θνηλσληθή ζέζε ηνπ ζήιενο σο ηζφβηα δέζκηνπ, αξρη-

θά ησλ γνλέσλ θαη αξγφηεξα ηνπ ζπδχγνπ: «ηελ απιή ….. είδα θαζηζκέλεο  λα 

κηινχλε ηελ θπξα-Βιέλε κε ηελ θφξε ηεο….: -Έηζη είλαη, παηδί κνπ, ηεο είπε, 

έρεηο δίθαην! Βκείο νη γπλαίθεο, ηα ζειπθά, πάληα ζηε ζθιαβηά! Μεηά ηνπο γν-

ληνχο καο, έρνπκε ηνλ άληξα!» Δ παηδηθή ειηθία, θνξηηζηψλ θαη αγνξηψλ σο θα-

ηάζηαζε ζθιαβηάο, κε ηνπο γνλείο ζην ξφιν ησλ απφιπησλ εμνπζηαζηψλ, επα-

λέξρεηαη ζην ίδην δηήγεκα, κεξηθέο ζειίδεο παξαθάησ. Δ ζθιαβηά, σο ζπλζήθε 

δηαβίσζεο γηα ην γπλαηθείν θχιν, θπξηαξρεί επίζεο  απηήλ ηελ πεξίνδν ζην ιφγν 

ησλ θεκηληζηξηψλ, νη νπνίεο αγσληδφκελεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο ςήθνπ, ραξαθηεξίδνπλ σο «ζθιαβηά» ηε ζηέξεζή ηνπ ελψ ηελ θαηάθηεζή 
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ηνπ σο «μεζθιάβσκα» ησλ γπλαηθψλ (Θξχινο,  1923: 4, Ώ/5 1923:1. ). 

Δ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θνξηηζηψλ αλαηξέθεηαη ζε έλα απνπληθηη-

θφ, άηεγθην νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ο γάκνο, κφλν, ηνπο δίλεη 

ππφζηαζε θαη ηαπηφηεηα, ελψ νη αλχκθεπηεο θφξεο ζρνιηάδνληαη δπζκελψο. Οη 

γνλείο, κεηαμχ άιισλ, δηαιέγνπλ ζχδπγν γηα ηηο θφξεο ηνπο κε βάζε νηθνλνκηθά 

θαη θνηλσληθά θξηηήξηα, ζέζε ηελ νπνία αλαπαξίζηαληαη λα ελζηεξλίδνληαη θαη 

νη ίδηεο: «,ηη έθαλα ηφηε ήκνπλ κηθξή θαη άκπαιε!... π έθηαηγεο πνπ ήζνπλα 

θνηδάκ άλδξαο!... Ο θαζέλαο κε ηε ζέζε ηνπ!..», ιέεη ε θφξε ζην λέν πνπ εξγά-

δεηαη ζπίηη ηεο θαη ν νπνίνο είλαη αθφκα εξσηεπκέλνο καδί ηεο (Αησγκέλε αγά-

πε-1913). Δ πξνηθνδφηεζε ηεο λχθεο θαζίζηαηαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ  γά-

κσλ, απφ ηε κεγαιναζηηθή ηάμε έσο θαη ηα πην θησρά κηθξναζηηθά ζηξψκαηα 

ΐαξίθα, 1987:94–95, 232). Ο ΐνπηπξάο, φκσο, ζε κία νηθνγελεηαθή ζπλεζηία-

ζε, ζηελ νπνία παξεπξίζθνληαη ηα πξφζσπα ηνπ δηεγήκαηφο ηνπ «Μεραλή γηα 

αλζξψπνπο» ηνπ 1923, θαηαθξίλεη, κέζα απφ ηα ιφγηα ελφο παηέξα πνπ έρεη θφ-

ξε, ην γεληθφηεξν πιαίζην δηαπαηδαγψγεζεο  ησλ θνξηηζηψλ, αθπξψλεη ηελ θνη-

λσληθή αμία ηνπ γάκνπ γηα ηηο θνπέιεο, αλαηξέπεη ην πξφηππν ηεο κεηξφηεηαο 

σο ηνλ, εθ ησλ πξνηέξσλ, θαζνξηζκέλν θπζηθφ πξννξηζκφ ηνπο, αλαδεηθλχεη θαη 

θαηαμηψλεη ηελ εηθφλα ηεο νηθνλνκηθά αλεμάξηεηεο θαη απηεμνχζηαο γπλαίθαο 

θαη απνθαιχπηεη κηα άιιε εηθφλα ηεο αλδξηθήο παξνπζίαο: «…Αελ κπνξψ λα 

θαηαιάβσ, πψο εζείο, νη πεξηζζφηεξνη, ζεσξείηε ην γάκν ζαλ θάηη απαξαίηεην! 

Καη ην ιέηε θαη ζηα θνξίηζηα ζαο απφ κηθξά, …ηνπο δίλνπλε επρέο λα θαινπα-

ληξεπζνχλε, θαη ην θνξίηζη, πνπ ζξέθεηαη κ‘ απηά, κ‘ απηέο ηηο αεδίεο, καξαδψ-

λεη, άκα κεγαιψζεη ιίγν, θαη δεη πσο δελ παξνπζηάδνληαη νη γακπξνί. Καη άκα 

δελ παληξεπζνχλε, πάλε, ράλνληαη!.. Ναη, άκα δελ έρεη ρξήκαηα θαη δελ θξφληη-

ζαλ νη γνλείο ηεο λα ηε κάζνπλε κηα εξγαζία.. ηφηε! … Βγψ, λα, θαη ην ιέσ 

κπξνζηά ηεο (ζηελ θφξε ηνπ), αιιηψηηθα ηελ αλάζξεςα ….θαη ηεο άλνημα ηα 

κάηηα λα δεη ηη ζα πεη άληξαο, παληξεηέο, γέλλεο!.. ηαλ έρεη πεξηνπζία αξθεηή 

λα δεη αλεμάξηεηε, κε ην θαπέιν ζηξαβά, ρσξίο ην βξψκηθν απηφ πξάγκα πνπ 

ιέγεηαη άληξαο θνληά ηεο … λα ηεο θάλεη ηνλ αθέληε, … Κη έπεηηα ζα λα κελ 

μέξνπκε η‘ είλαη ν άληξαο!... Μφλν γηα ηα βξψκηθα γνχζηα ηνπ ηελ πεξηπνηείηαη 

ηε γπλαίθα, θη έπεηηα, άκα ηε ρνξηάζεη, θιψηζν… » (Μεραλή γηα αλζξψπνπο-

1923). Ο ΐνπηπξάο ζε απηφ ην απφζπαζκα θαίλεηαη, θαη‘ αξράο, λα επζπγξακ-

κίδεηαη κε ηηο δηαθεξχμεηο ησλ θεκηληζηξηψλ ηεο επνρήο ηνπο ζην ζέκα ηεο απ-

ηνηεινχο γπλαηθείαο ππφζηαζεο κέζσ ηεο εξγαζίαο, αιιά, ζπγρξφλσο θαη λα 

δηαρσξίδεηαη απφ απηέο φηαλ αλαθέξεηαη ζην ζεζκφ ηνπ γάκνπ. Δ Ώχξα Θεν-

δσξνπνχινπ ζε νκηιία ηεο ζηελ αίζνπζα ηνπ Βιιεληθνχ Χδείνπ ην 1922, ην δή-

ισζε θαηεγνξεκαηηθά: «Πνπζελά δε δεηεί ν θεκηληζκφο λα θαηαξγήζεη ή λα ρα-

ιαξψζεη ην γάκν. Ώπηφ είλαη κηα ηεξάζηηα παξεμήγεζε». Δ ίδηα, βέβαηα, μεθα-

ζαξίδεη φηη ε γπλαίθα «..δερφκελε ηε δσή ηεο κνηξνιαηξηθά, …, μεπέθηεη δηαξ-

θψο εζηθά, γίλεηαη έλα πιάζκα παξαζηηηθφ… Κχξηνο ζθνπφο ηεο δσήο ηεο θα-

ηαληά λα είλαη έλαο ξνκαληηθφο έξσηαο πνπ ηελ θάλεη λα ιηψλεη ζα ιακπάδα 

ρισκή θαη λα ζθιαβψλεηαη κνλάρε ηεο ζηνλ άληξα.» (Θενδσξνπνχινπ, 1922, 

1923:14). ζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο εξγαδφκελεο γπλαίθαο, ην κεζνπνιεκηθφ γπ-
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λαηθείν θίλεκα ζεσξνχζε ηε κηζζσηή εξγαζία απαξαίηεην φξν γηα ηελ νηθνλν-

κηθή αλεμαξηεζία ησλ γπλαηθψλ, αιιά φρη θαη ηθαλή θαη απηνηειή ζπλζήθε γηα 

ηελ απειεπζέξσζή ηνπο απφ ηα δεζκά ηεο αλδξηθήο θπξηαξρίαο. Οη θεκηλίζηξηεο 

ζεκείσλαλ φηη πνιιέο γπλαίθεο ππνρξεψλνληαλ λα εξγαζηνχλ απνθιεηζηηθά ιφ-

γσ νηθνγελεηαθψλ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ, αιιά ιφγσ ησλ δηακνξθσκέλσλ 

θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ, ελψ γίλνληαλ ζπλήζσο αληηθείκελν παληφο είδνπο εθκε-

ηάιιεπζεο, δελ ηνικνχζαλ νχηε θαλ λα ζθεθηνχλ λα δηακαξηπξεζνχλ θαη λα 

δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Σνπλαληίνλ πξνο ηα δηαθεξπρζέληα πεξί ηεο 

εξγαζίαο, νη θεκηλίζηξηεο ηνπ κεζνπνιέκνπ δελ ήξζαλ ζε ξήμε κε ηνπο παξαδν-

ζηαθνχο ξφινπο ηεο γπλαίθαο, σο κεηέξαο θαη λνηθνθπξάο θαη ν γάκνο θαη ε κε-

ηξφηεηα παξέκεηλαλ ηα φλεηξα θάζε λέαο, κε ηα νπνία αλαηξέθνληαλ απφ ηελ 

παηδηθή ηεο ειηθία (Ώβδειά -. Φαξξά, 1985 :21-22, 92-95).    

Δ βίαηε θαη θαηαπηεζηηθή κεηαρείξηζε ησλ αλήιηθσλ θνξηηζηψλ αιιά θαη 

ησλ ελήιηθσλ γπλαηθψλ απφ γνλείο θαη ζπδχγνπο γίλεηαη αληηθείκελν ζρνιηα-

ζκνχ ησλ δηαλννχκελσλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ 

 αηψλα. Δ Βι. ΐαξίθα, εξκελεχ-

νληαο ην έξγν «Έξσο Βζηαπξσκέλνο» ηνπ Γ. Ξελφπνπινπ, δηαζαθελίδεη φηη αλ 

θαη θαηαγγέιιεηαη πιένλ ε γπλαηθεία θαηαπίεζε, κνιαηαχηα ν πξνζδηνξηζκφο 

ησλ γπλαηθψλ ζην μεθίλεκα ηνπ  20
νπ

 αηψλα εμαθνινπζεί λα ηειείηαη ππφ ην 

πξίζκα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα. Δ γπλαίθα απνηεινχζε αληηθείκελν ζεβαζκνχ  

θαη ζπκπάζεηαο ηνπ άληξα, γηαηί απηφο ηελ είρε νξίζεη κε ηδηφηεηεο πνπ είρε ν 

ίδηνο αλάγθε, αιιά δελ κπνξνχζε λα απηνπξνζδηνξηζηεί κε απηέο γηαηί ηφηε δε 

ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ζηνλ αληαγσληζηηθφ ρψξν ηεο  πφιεο (ΐαξίθα, 

1987:113- 116). ην δηήγεκα «Γηα ζπκήζνπ …» ηνπ 1914, ε ζχδπγνο, γηαγηά 

ήδε, αλαπαξίζηαηαη εμαγξησκέλε λα σξχεηαη ελαληίνλ ηνπ αλήκπνξνπ θαη αλί-

ζρπξνπ πιένλ ζπδχγνπ ηεο, γηα ην πψο ηελ θαθνπνηνχζε θαη ηελ θαθνκεηαρεηξη-

δφηαλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εγγάκνπ βίνπ ηνπο, εθκεηαιιεπφκελνο ηφζν ην 

θχιν ηεο φζν θαη ην λεαξφλ ηεο ειηθίαο ηεο, δεδνκέλνπ φηη  φηαλ ηελ πάληξε-

ςαλ νη γνλείο ηεο ππνρξεσηηθά καδί ηνπ, ήηαλ κηθξφ θνξίηζη: «...Με παίδεςεο, 

κε ηπξάλλεζεο, πνπ κε πήξεο άβγαιηε, κηα ηφζε δα παηδνχια, …Μσξέ, γηα ζπ-

κήζνπ ην ζθάιηαξν πνπ κνπ ‘δσζεο λεφπαληξε; …ηαλ ήξζεο θαη κε βξήθεο λα 

έρσ γείξεη ιίγν …. θνπξαζκέλε; Ώθνχο λα κνπ δψζεη ζθάιηαξν γηαηί θνηκφ-

κνπλα; …Κη έθιαηγα, …Μα θαη ηη κπνξνχζα λα θάλσ, κηα παηδνχια άβγαιηε, 

πνπ κ‘ είραλε πάξεη απ‘ ηηο θνχθιεο γηα λα κνπ ηνλ δψζαλε; …Θπκάζαη ην θφ-

ξεκα θείλν …πνπ ... ην ‘θαλεο θνκκάηηα κε ην ςαιίδη»; (Γηα ζπκήζνπ … -

1914).  

πκπεξαζκαηηθά, ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηακνξθψλνληαη νη ζρέζεηο 

ελειίθσλ – παηδηψλ ζην αθεγεκαηηθφ έξγν ηνπ Α. ΐνπηπξά δελ είλαη νχηε ηπ-

ραίν νχηε ζπκπησκαηηθφ, αιιά έρεη πξνθχςεη σο απνηέιεζκα ηεο λνεκαηνδφ-

ηεζεο πνπ είρε ε παηδηθή ειηθία ζηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή, ηζηνξηθή, πνιηηη-

θή  πξαγκαηηθφηεηα ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Σν παηδί, ζαλ αθεγεκαηηθφ 

πξφζσπν ζηα δηεγήκαηα, πθίζηαηαη κφλν θαη‘ επηινγή θαη απνζπαζκαηηθά κέ-

ζα ζηε κλήκε ηνπ ελήιηθα αθεγεηή, σο παξειζφλ ηνπ, θαη ν νπνίνο επαλέξρεηαη 
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λνεξά ζηελ πεξίνδν ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο κε ηε δηπιή ηδηφηεηα ηνπ αθεγεηή 

θαη ηνπ αθεγνχκελνπ. Σν παηδί ιακβάλεη δηεγεκαηηθή ππφζηαζε απφ ηνλ ελήιη-

θα πξσηαγσληζηή, επεηδή απηφο έρεη, ήδε, ελειηθησζεί θαη ν νπνίνο ζπρλά ην 

πξνβάιιεη μέλνηαζην θαη αζψν, καθάξηα εηθφλα ε νπνία θαη δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο ζπλζήθεο ηνπ παηδηθνχ βίνπ εθείλεο ηεο πεξηφδνπ θαη κάιηζηα ζε άιια δηε-

γήκαηα αλαηξείηαη. Καη‘ αθνινπζίαλ, απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ ελήιηθσλ πξσ-

ηαγσληζηψλ ηνπ ΐνπηπξά, ε πεξίνδνο ηεο παηδηθήο ειηθίαο απνθηά ηα ραξαθηε-

ξηζηηθά κηαο θιεηζηήο θαηαζθεπήο, ζηελ νπνία νη ελήιηθεο έρνπλ εγθιείζεη αξε-

ζηέο αλακλήζεηο ηνπο, ηηο νπνίεο αλαζχξνπλ θαηά πεξίπησζε, ζπρλά δε ηε ρξε-

ζηκνπνηνχλ σο κέζν άκβιπλζεο ηεο επαρζνχο, θαη‘ απηνχο, πξαγκαηηθφηεηαο.  

Πξφθεηηαη γηα κία παξειζνληηθή ρξνληθή πεξίνδν πνπ παξακέλεη έληνλα ζηε 

κλήκε ηνπο θαη ε νπνία ιακβάλεη ηε κνξθή ελφο πεξηθιεηζκέλνπ, ζρεδφλ αδηα-

πέξαζηνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν δελ ζπλδηαιέγεηαη κε ηηο άιιεο ειηθηαθέο ή 

θνηλσληθέο θαηεγνξίεο θαη ζην νπνίν νη ελήιηθεο εηζνξκνχλ απφ ηε ζέζε ηνπ 

εμνπζηαζηή. Θεσξείηαη κηα παξνδηθή θαη φρη απηφλνκε πεξίνδνο ηεο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ, ε νπνία αλαγλσξίδεηαη σο κία εμειίμηκε θαη κεηαβαηηθή  πεξίνδνο 

πξνο ηελ ελειηθίσζε, αιιά θαη ε νπνία ζε φιν ζρεδφλ ην πξψην ηέηαξην ηνπ 

20
νπ

 αηψλα αλαπαξίζηαηαη ζηα δηεγήκαηα ζαλ έλα αζθαιέο έξεηζκα γηα ηνπο 

ήξσεο. 

Σν πξφηππν ηνπ θαινχ παηδηνχ, ηνπ άβνπινπ θαη ππνρείξηνπ λένπ, πνπ δεί-

ρλεη απφιπηε ππνηαγή ζηνπο γνλείο, αξρίδεη βαζκηαία λα πθίζηαηαη ξσγκέο απφ 

ην ηέινο ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ρσξίο φκσο λα πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχγθξνπζε. Ρεηή, ιεθηηθή ακθηζβήηεζε ηεο άζθεζεο εμνπζίαο ησλ γνλέσλ ζηε 

δσή ησλ ελήιηθσλ, ηνπιάρηζηνλ, αξξέλσλ ηέθλσλ επέξρεηαη ζηα δηεγήκαηα 

ζηελ αξρή ηεο ηξίηεο δεθαεηίαο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ε νπνία, παξφια απηά, κνηάδεη 

λα κέλεη κφλν ζην επίπεδν ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο εθ κέξνπο ηνπο θαη φρη ηεο α-

ληηπαξάζεζεο κε ηνπο γνλείο. Δ ζέζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ πεξηγξάθεηαη ζπ-

γθξίζηκε κε ηε ζέζε ησλ ζθιάβσλ. κσο, ζε ιίγν κεηαγελέζηεξα δηεγήκαηα νη 

γνλείο αλαπαξίζηαληαη λα ςπραλεκίδνληαη φηη ε εμνπζία ηνπο ππφθεηηαη ζε ακ-

θηζβήηεζε αθφκα θαη απφ ηα κηθξφηεξα παηδηά, απφ ηα νπνία απαηηνχλ ηελ α-

πφιπηε πξνζνρή, έζησ θαη κε απεηιέο.  

Οη γνλείο, θαη θπξίσο ν παηέξαο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηε ινγηθή θαη ην λνπ, ζε 

δηήγεκα ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα, ρξεζηκνπνηεί ηελ ηηκσξία σο κέζνδν ζπλεηηζκνχ 

ησλ παηδηψλ. Δ απνθπγή επηβνιήο ηεο ζεσξείηαη έλδεημε επηθείκελεο δπζηπρίαο 

ησλ παηδηψλ ζην κέιινλ. Δ κεηέξα αλαπαξίζηαηαη επάισηε θαη αδχλακε λα ηα 

ππνβάιιεη ζε ηηκσξία θαη άξα λα ηα ζσθξνλίζεη. Δ ηθαλφηεηα λα πξνλνήζεη γηα 

ην κέιινλ ηνπο παξνπζηάδεηαη αλψηεξε ησλ δπλάκεψλ ηεο. Αχν δεθαεηίεο, πε-

ξίπνπ, αξγφηεξα, ν ζπγγξαθέαο ζεσξεί απαξαίηεηε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ λνπ θαη 

γηα ηα θνξίηζηα, ηελ νπνία κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ, κεηαμχ άιισλ, αθνχγνληαο 

θαη ηηο ζπδεηήζεηο ησλ κεγάισλ. 

Σν θχιν ησλ παηδηψλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην είδνο ησλ εκπεηξηψλ πνπ 

απεηθνλίδεη ν ζπγγξαθέαο, θαζψο κεγάιν κέξνο, θαη‘ αξράο, ηνπ πιηθνχ ηνπ ην 
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αληιεί απφ ηηο εκπεηξίεο ηεο δηθήο ηνπ παηδηθήο ειηθίαο. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ε 

παξνπζία θαη ε δξάζε ησλ θνξηηζηψλ, θπξίσο ησλ κεζαίσλ θαη αλψηεξσλ ηάμε-

σλ, ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο ηεο επνρήο είλαη πεξηνξηζκέλε. Ώληίζηνηρα, θαη ε 

εκθάληζε ησλ θνξηηζηψλ ζηα δηεγήκαηα ηνπ ΐνπηπξά, ηνπιάρηζηνλ ηεο πξψηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, είλαη ζπάληα. ηα κέζα ηεο δεχηεξεο δεθαεηίαο ν 

ζπγγξαθέαο θαηαγγέιιεη ζε δηεγήκαηά ηνπ ηηο βηαηνπξαγίεο πνπ πθίζηαηαη ην 

γπλαηθείν θχιν, είηε πξφθεηηαη γηα αλήιηθα θνξίηζηα είηε γηα ελήιηθεο γπλαίθεο, 

απφ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο. ε δηεγήκαηα ηεο ηξίηεο δεθαεηίαο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ν 

πξσηαγσληζηήο απνδνθηκάδεη, πιένλ, θαηεγνξεκαηηθά ηνλ ηξφπν δηαπαηδαγψ-

γεζεο ησλ θνξηηζηψλ, πνπ απνζθνπεί απνθιεηζηηθά ζην γάκν, ρσξίο λα ηνπο 

πξνζθέξεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηαβίσζεο θαη θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο θαη 

αλαδεηθλχεη ην πξφηππν ηεο εξγαδφκελεο θαη απηφλνκεο λέαο. Σελ ίδηα, πεξί-

πνπ, ρξνληθή πεξίνδν, ε παηδηθή ειηθία θνξηηζηψλ θαη αγνξηψλ αλαπαξίζηαηαη 

ζηα δηεγήκαηα σο θαηάζηαζε ζθιαβηάο, θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά είλαη ππνρεί-

ξηα ησλ γνλέσλ, εηδηθά, δε, ηα θνξίηζηα θέξνληαη λα πεξλνχλ απφ ηελ εμνπζία 

ησλ γνλέσλ ζηελ εμνπζία ησλ ζπδχγσλ.  

ΣΏ ΏΝΏΦΒΡΘΒΝΣΏ ΑΕΔΓΔΜΏΣΏ ΚΏΕ ΟΕ ΠΡΧΣΒ ΑΔΜΟΕΒΤΒΕ 

ΣΟΤ. 

 ιεο νη πιεξνθνξίεο είλαη απφ ηα Τπνκλήκαηα ησλ Ώπάλησλ ηνπ Α. ΐνπ-

ηπξά, έξεπλα  θαη επηκέιεηα ΐ. Σζνθφπνπινο 

• Δ επρή ηεο κάλαο  1901: πεξηνδηθφ «Σν Πεξηνδηθφλ καο», 21
ν
 ηεχρνο, 1 Εα-

λνπαξίνπ 1901 (Άπαληα, ηφκνο Ώ΄) 

• Ο επαίηεο-1901: πεξηνδηθφ «Σν Πεξηνδηθφλ καο», 22
ν
 ηεχρνο, 15 Εαλνπαξί-

νπ 1901(Άπαληα, ηφκνο Ώ΄) 

• Δ αλάζηαζηο ηεο αγάπεο-1901: πεξηνδηθφ «Σν Πεξηνδηθφλ καο», 27
ν
 ηεχρνο, 

1 Ώπξηιίνπ 1901(Άπαληα, ηφκνο Ώ΄) 

• Ο Λαγθάο-1903: Πξψηε δεκνζίεπζε ζε απηνηειή έθδνζε κηθξνχ ζρήκαηνο 

«ελ Πεηξαηεί ¨θαίξα¨, 1903(Άπαληα, ηφκνο Ώ΄) 

• Ώπφ ηελ παιηά δσή-1907: πεξηνδηθφ «Παλαζήλαηα», έηνο Δ ,́ 31 Οθη. 1907. 

(Άπαληα, ηφκνο  Α΄) 

• Ο πκβνπιεπηήο-1910: πεξηνδηθφ «Παλαζήλαηα», 15-31 Αεθεκβξίνπ 1910   

(Άπαληα, ηφκνο Ώ΄)  

• Παπάο εηδνισιάηξεο-1908:  πεξηνδηθφ «Παλαζήλαηα», αξ 180-182, 

31Μαξηίνπ-30 Ώπξηιίνπ 1908  (Άπαληα, ηφκνο  Ώ΄)  

• Ο πεζακέλνο θίινο-1911: πεξηνδηθφ «Νέα Γσή» (Ώιεμάλδξεηαο), ηφκνο Γ, 

Ννέκβξηνο 1911. (Άπαληα, ηφκνο  Ώ΄)          

• Έλα γιέληη–1911: ΠΒΡΕΟΑΕΚ «Υαξαπγή» (Μπηηιήλεο), 30Ώπξ.1911. (Ά-

παληα, ηφκνο  Β΄) 
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• Αησγκέλε αγάπε-1913: πεξηνδηθφ «Νέα Γσή» (Ώιεμάλδξεηαο), ηφκνο VIII, 

Φεβξ.-Ώπξ. 1913. (Άπαληα, ηφκνο  Α΄) 

• Γηα ηε θπιή-1913: πεξηνδηθφ «Παλαζήλαηα», ηφκνο ΕΓ ,́ η. 301-302, 15-30 

Ώπξ. 1913 θαη η. 303-304, 15-31 ΜαΎνπ 1913. Ο ΐνπηπξάο ζηε δεκνζίεπ-

ζε ηεο πιινγήο άιιαμε ην ηέινο ηνπ δηεγήκαηνο. ηα «Παλαζήλαηα» ην 

1913 ν ήξσαο παξαζχξεηαη απφ ην παηξησηηθφ θιίκα. ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

1923 θπξηαξρεί ν αληηεζληθηζηηθφο ζθεπηηθηζκφο ηνπ ΐνπηπξά. (Άπαληα, 

ηφκνο  Β΄)  

• Γηα ζπκήζνπ … -1914: πεξηνδηθφ «Νέα Γσή» (Ώιεμάλδξεηαο), ηφκνο IΥ, 

Εαλνπάξηνο-Μάξηηνο 1914. (Άπαληα, ηφκνο  ΐ΄) 

•Υσξίο δεζκά-1914: πεξηνδηθφ «Νέα Γσή» (Ώιεμάλδξεηαο), ηφκνο ΕΥ, Ώπξί-

ιηνο.-Ενχληνο 1914. (Άπαληα, ηφκνο  Α΄) 

• Πάιη γηα λα δήζεη-1916: πεξηνδηθφ «Γξάκκαηα» (Ώιεμάλδξεηαο), Αεθ. 1916. 

(Άπαληα, ηφκνο  Β΄)     

• Δ παιηά κάλα-1916: πεξηνδηθφ «Ννπκάο», ρξνληά ΕΑ΄,  3 Αεθ. 1916. (Άπα-

ληα, ηφκνο  Β΄) 

•Σν θνξηηζάθη κε ηα θφθθηλα-1919: πεξηνδηθφ «ΐσκφο», αξ. 15-16 θαη 17-18, 
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ηε παξνχζα κειέηε εμεηάδεηαη ε εξγαζία θαη νη επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο ησλ 

αλήιηθσλ ραξαθηήξσλ, αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, πνπ έρνπλ πξσηαγσληζηηθφ ή 

δεπηεξεχνληα ξφιν ζηα ζεαηξηθά έξγα γηα παηδηά. Δηδηθφηεξα, δείγκα ηεο έξεπλαο 

απνηέιεζαλ ηα ζεαηξηθά θείκελα γηα παηδηά πνπ εθδφζεθαλ ζηελ Διιάδα ηελ δε-

θαεηία 1985-95. Γηα ηελ έξεπλα εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ 

(πνηνηηθή- πνζνηηθή). Χο κνλάδα ηαμηλφκεζεο νξίζηεθε ην πξφζσπν (ν ραξαθηή-

ξαο), ελψ σο κνλάδα ζπκθξαδνκέλσλ νξίζηεθε ε λνεκαηηθή ελφηεηα. Σα απνηε-

ιέζκαηα ηεο έξεπλαο ππέδεημαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηφζν ζηελ θχζε ηεο εξγαζίαο 

πνπ αζθνχλ νη αλήιηθνη ραξαθηήξεο, φζν θαη ζηηο επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο πνπ 

έρνπλ, αλάινγα κε ην θχιν ηνπο. 

 

1. ΘΒΧΡΔΣΕΚΟ ΠΛΏΕΕΟ 

Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ζέκαηα επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ζηα πιαίζηα κηαο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθήο θαη νηθνλν-

κηθήο πξαγκαηηθφηεηαο απνηεινχλ αληηθείκελα ζεσξεηηθψλ ζπδεηήζεσλ θαη 

εξεπλεηηθψλ πξαθηηθψλ ζε δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία (O‘ Brien & Fassinger, 

1993, Super, Savickas, & Super, 1996, Κνζκίδνπ -Hardy, 1996, Parr & 

Neimeyer, 1994, Lent, Brown, & Hackett, 2000). κσο, ην δήηεκα ησλ ίζσλ 

επθαηξηψλ ζηελ εξγαζία θαη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε πνιιέο θνξέο πξν-

ζθξνχεη ζε θνηλσληθά ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

θχιν. Βξεπλεηηθέο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ φηη παξά ηε ζεζκηθή θαηνρχξσζε 

ηεο ηζφηεηαο, ε θνηλσληθή αληίιεςε παξακέλεη δηαθνξεηηθή γηα ηνπο επαγγει-

καηηθνχο ξφινπο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Με βάζε ην θχιν θαίλεηαη λα πξνθα-

ζνξίδνληαη νη θιίζεηο θαη νη επηζπκίεο ηνπ αηφκνπ θαη αλάινγα κε ην θχιν δεκη-

νπξγνχληαη εκπφδηα ή δίλνληαη επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο (Arnold, 1989, Αεκε-

ηξηάδνπ, 1989, Κξίβαο & Υάληδηνπ, 1989, Meier, 1991, Μαξαγθνπδάθε, 1993, 

Tsouroufli, M. 2002, Jones, S., & Myhill, D. 2004). 

Έρνληαο σο δεδνκέλν φηη α) ε παηδηθή ειηθία απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκα-

ληηθή πεξίνδν γηα ηελ εζσηεξίθεπζε ηνπ ξφινπ ησλ θχισλ (Glazer 1991: 189-

191) θαη πσο β) ηα αλαγλψζκαηα γηα παηδηά κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ζηάζεηο 

θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ απνδνρή θαη αθνκνίσζε ησλ θνηλσληθά απνδεθηψλ 

πξνηχπσλ γηα ην θάζε θχιν, θξίζεθε αλαγθαία ε εμέηαζε ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέ-

λσλ γηα παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδε-

mailto:mkladaki@rhodes.aegean.gr
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ηαη ε εξγαζία θαη νη επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο ησλ αλήιηθσλ ραξαθηήξσλ. 

Με ηνλ φξν εξγαζία ελλννχκε θάζε επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ή άζθεζε 

επαγγέικαηνο (Μπακπηληψηεο, 2002) πνπ θαίλεηαη λα θάλνπλ νη αλήιηθνη ραξα-

θηήξεο ζηα ζεαηξηθά έξγα γηα παηδηά. Χο αληηθείκελν κηαο εξγαζηαθήο ζρέζεο 

νξίδεηαη ε «δξαζηεξηφηεηα πνπ έλαο άλζξσπνο (εξγαδφκελνο) ζέηεη ζηελ ππε-

ξεζία ελφο άιινπ πξνζψπνπ, θπζηθνχ ή λνκηθνχ (εξγνδφηεο) γηα ηελ εμππεξέ-

ηεζε νξηζκέλνπ ζεκηηνχ ζθνπνχ» (ππξηδάθεο, 1981). 

Με ηνλ φξν επαγγεικαηηθή θηινδνμία λνείηαη ε γλσζηηθή αλαπαξάζηαζε 

ελφο επαγγέικαηνο ή κηαο θαηεγνξίαο επαγγεικάησλ πνπ εθθξάδεη ηελ αληίιε-

ςε ηνπ ‗ηδαληθνχ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ‘ γηα ην άηνκν. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε 

επαγγεικαηηθή θηινδνμία θαίλεηαη λα ηαπηίδεηαη κε ηε ‗θαληαζηαθή‘ επαγγει-

καηηθή επηινγή ηνπ αηφκνπ (Trow, 1944, Crites, 1969:112, Ρνπζέαο, 1993, Col-

lin & Patton, 2009). 

Δ επηινγή κειέηεο εμσζρνιηθψλ αλαγλσζκάησλ θαη κάιηζηα ν πεξηνξη-

ζκφο ζε ζεαηξηθά θείκελα, νθείιεηαη θαηά πξψην ιφγν ζην γεγνλφο πσο ε ζρε-

ηηθή βηβιηνγξαθία θαη ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηνπ εμσζρνιη-

θνχ αλαγλψζκαηνο είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε, ηε ζηηγκή πνπ απνηειεί θνηλή 

παξαδνρή πσο ε κεηάδνζε ηδενινγηθψλ κελπκάησλ ζην παηδί, επηρεηξείηαη θπ-

ξίσο κε κέζα πνπ θπξηαξρνχλ εθηφο ζρνιείνπ. Σν εμσζρνιηθφ βηβιίν, ελψ θαη-

λνκεληθά αθνινπζεί ηε ζρνιηθή παξαίλεζε, εληνχηνηο θαηνξζψλεη λα θηλείηαη κε 

πεξηζζφηεξε ειεπζεξία, απεηθνλίδνληαο έζησ θαη ζπγθαιπκκέλα ηδενινγηθέο 

θαη θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο ηνπ πξφζθαηνπ παξειζφληνο. Βηδηθά ην παηδηθφ 

ζεαηξηθφ βηβιίν έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα λα ηαιαληεχεηαη αλάκεζα ζηελ πξαγκα-

ηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα. ην ζρνιείν, ην 

ζεαηξηθφ θείκελν έρεη ηε κνξθή ζελαξίνπ γηα ηηο αλάγθεο κηαο ζεαηξηθήο παξά-

ζηαζεο, ελψ ζηηο ειεχζεξεο ψξεο ηνπ παηδηνχ, έρεη ηε κνξθή εμσζρνιηθνχ ιν-

γνηερληθνχ αλαγλψζκαηνο.  

Δ δηηηή απηή ππφζηαζε ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ην γε-

γνλφο πσο ην ίδην θείκελν κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ην παηδί ζε κηα παξάζηα-

ζε εθηφο ζρνιείνπ, ψζεζε ην εξεπλεηηθφ καο ελδηαθέξνλ ζην ζέαηξν. Βηδηθφηε-

ξα, επηιέρζεθε ε κειέηε ηνπ παηδηθνχ ζεάηξνπ, δηφηη ηα ηδενινγηθά κελχκαηα 

θαη ηα πξνβαιιφκελα πξφηππα εηζρσξνχλ αβίαζηα ζηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ αλή-

ιηθνπ αλαγλψζηε ή ζεαηή, θαη ζε ζπλάξηεζε κε άιινπο παξάγνληεο δεκηνπξ-

γνχλ ζηάζεηο θαη απφςεηο πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ έλα ξφιν ξπζκηζηηθφ γηα ηε 

κεηέπεηηα ζπκπεξηθνξά θαη εμέιημή ηνπ. 

2. ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ 

2.1. ΣΟΥΟ ΣΔ ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΔ ΜΒΛΒΣΔ 

ΐαζηθφο ζηφρνο ηεο κειέηεο ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ, είλαη λα αλαιπζεί ε 

θχζε ηεο εξγαζίαο ησλ αλήιηθσλ ραξαθηήξσλ θαζψο θαη νη επαγγεικαηηθέο 

ηνπο θηινδνμίεο. Βπηκέξνπο ζηφρνο είλαη λα δηεξεπλεζεί εάλ ν θνηλσληθφο πεξί-
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γπξνο θαη νη γνλείο επηρεηξνχλ λα αζθήζνπλ επίδξαζε ζην παηδί πξνβάιινληαο 

ηηο δηθέο ηνπο θηινδνμίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ αλήιηθνπ 

ραξαθηήξα θαη εάλ νη θηινδνμίεο ησλ ελήιηθσλ ραξαθηήξσλ ζρεηίδνληαη κε ην 

θχιν ηνπ παηδηνχ.  

Δ αλάιπζε ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ ζα επηηξέςεη λα δηαθαλνχλ ηα κελχ-

καηα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηα παηδηά -ζεαηέο ή αλαγλψζηεο- 

αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζία αλήιηθσλ ραξαθηήξσλ (αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ). Με 

δεδνκέλν φηη ε εθκάζεζε ηνπ ξφινπ ησλ θχισλ αξρίδεη απφ πνιχ κηθξή ειηθία, 

είλαη απαξαίηεην λα δηαθαλεί εάλ παξαδνζηαθέο ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο πξν-

βάιινληαη κέζα απφ ηελ ηέρλε θαη ζπγθεθξηκέλα κέζα απφ ην ζεαηξηθφ θείκελν 

γηα παηδηά θαη λένπο. 

2.2. ΤΛΕΚΟ ΚΏΕ ΠΒΡΕΟΡΕΜΟΕ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ 

ηελ παξνχζα έξεπλα κειεηψληαη ηα παηδηθά ζεαηξηθά θείκελα, δειαδή ηα 

θείκελα πνπ θέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο δξακαηηθνχ θεηκέλνπ (δηαινγηθή 

κνξθή, πινθή, θ.ά.) θαη απεπζχλνληαη θπξίσο ζε άηνκα πξψηεο θαη δεχηεξεο 

παηδηθήο ειηθίαο (δειαδή κέρξη 12 ρξνλψλ), ρσξίο λα απνθιείεηαη ε δπλαηφηεηα 

αλάγλσζεο, ή αλαπαξάζηαζεο, ή ζέαζεο ηνπ έξγνπ απφ εθήβνπο. Τιηθφ ηεο έ-

ξεπλαο απνηέιεζαλ ηα ζεαηξηθά θείκελα γηα παηδηά εθδφζεθαλ ζηελ Βιιάδα 

απφ Έιιελεο ζπγγξαθείο ηε δεθαεηία 1985-1995.  

Ο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο ζηε ζπγθεθξηκέλε δεθαεηία, βαζίζηεθε ηφζν 

ζηηο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ κε ζηφρν ηελ ηζφηεηα θαη ηελ εμάιεηςε θαη-

λνκέλσλ δηαθνξνπνίεζεο ησλ θχισλ, φζν θαη ζηελ πξφνδν πνπ ζπληειέζηεθε 

ζην ηνκέα ηνπ παηδηθνχ ζεάηξνπ ηε δεθαεηία ηνπ ‘80. Βηδηθά απφ ην 1970 θαη 

κεηά, κεζνδηθέο θηλήζεηο εκπιεθφκελσλ θνξέσλ αιιά θαη ηδησηψλ έδσζαλ λέα 

ψζεζε ζην ρψξν ηνπ παηδηθνχ ζεάηξνπ θαη ζπλέηεηλαλ ζηελ «σξίκαλζε» ηεο 

δξακαηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεαηξηθνχ είδνπο. Σελ ίδηα πεξίνδν, νη θνη-

λσληθέο θαη πνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν είραλ σο απνηέιεζκα 

λα ηεζεί επί ηάπεηνο ην δήηεκα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη λα κπνπλ νη βάζεηο 

γηα κηα επξχηεξε αιιαγή, κέξνο ηεο νπνίαο απνηειεί θαη ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 

παξνπζίαζεο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ κέζα απφ θάζε πιηθφ, έληππν θαη κε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηε δεθαεηία ηνπ ‘70 ηε ραξαθηεξίδεη ε αλαζπγθξφηεζε 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο. ηα πιαίζηα ελφο γεληθεπκέλνπ αηηήκαηνο γηα δεκνθξαηία 

θαη ηζφηεηα, δίλεηαη έκθαζε ζηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ θνηλσληθψλ 

κεηνλνηήησλ. Βίλαη ε επνρή πνπ αλαπηχζζεηαη ην γπλαηθείν θίλεκα ζε Βπξψπε 

θαη Ώκεξηθή, κε αίηεκα ηε γπλαηθεία ρεηξαθέηεζε θαη ηελ ηζνηηκία κεηαμχ ησλ 

θχισλ. Παξάιιεια, ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ην αληηαπηαξρηθφ κνληέιν θη ε 

εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ζε ζπλάξηεζε κε ηηο λέεο αληηιήςεηο θαη παηδαγσ-

γηθέο αξρέο, ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαιιηηερληθψλ θαη πλεπκαηη-

θψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ γηα κεγάιν δηάζηεκα είραλ παξακειεζεί. ηε νπεδί-

α, ζην ΐέιγην, ζηε Γαιιία θαη ζε άιιεο ρψξεο ηηο Βπξψπεο, ζπληειείηαη κηα 

θαιιηηερληθή αλαγέλλεζε ηνπ ζεάηξνπ πνπ απεπζχλεηαη ζε παηδηά θαη λένπο. 
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ηελ Βιιάδα, νη πνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο επλφεζαλ απηφ ην ξεχκα αιια-

γήο. Δ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο θαη ε επάλνδνο ηεο δεκνθξαηίαο ζηε ρψξα θηλνχλ 

ηα λήκαηα γηα λα ζπληειεζηεί κηα επξχηεξε θνηλσληθή αλαζπγθξφηεζε. Δ αλα-

ζεψξεζε θαη ςήθηζε ηνπ πληάγκαηνο ην 1975, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εκθάληζε 

ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο ζηε ρψξα θαη ησλ αληηδξάζεσλ πνπ πξνθαιεί ε αλα-

ρξνληζηηθφηεηα ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, εληείλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηξνπν-

πνίεζεο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ρψξαο, ην νπνίν νχησο ή άιισο έπξεπε λα 

ελαξκνλίδεηαη κε ην ηζρχνλ επξσπατθφ πιαίζην (εμαηηίαο ηεο έληαμεο ηεο ρψξαο 

ζηελ ΒΟΚ). Σν 1983, έπεηηα απφ καθξνρξφληεο δηαδηθαζίεο, ε ηζρχνπζα λνκν-

ζεζία ηξνπνπνηήζεθε κε ην λφκν 1329/83 θαη ηελ ίδηα πεξίνδν, ηίζεηαη ζε ιεη-

ηνπξγία ην πκβνχιην Εζφηεηαο ησλ Φχισλ, έλα θξαηηθφ φξγαλν κε ζηφρν ηελ 

αλαδηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο αληίιεςεο, φζνλ αθνξά δεηήκαηα δηαθνξνπνί-

εζεο ησλ θχισλ. Παξάιιεια γίλνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζε δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ 

κεηαμχ άιισλ ην Οηθνγελεηαθφ θαη ην Βξγαηηθφ Αίθαην θαη ηίζεληαη δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, ηελ πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο, θ.ά. 

Δ πνιπζρηδήο απηή δηαδηθαζία αιιαγήο θαη εμέιημεο ζηελ νπνία κπαίλεη ε 

ειιεληθή θνηλσλία αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηε ζεκαηνινγία ησλ θεηκέλσλ ηα ν-

πνία έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θνηλσληθφ πεξηερφκελν. Ώπφ ηε γεληθφηεξε 

ηάζε ηεο επνρήο δελ μεθεχγνπλ ηα παηδηθά αλαγλψζκαηα θαη ηδηαίηεξα ηα εμσ-

ζρνιηθά βηβιία πνπ αλαπηχζζνπλ ζέκαηα θνηλσληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ. Δ πα-

ξνχζα κειέηε εζηηάδεηαη αθξηβψο ζηελ πξνβνιή θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ θηινδνμηψλ ησλ αλή-

ιηθσλ ραξαθηήξσλ. Με άιια ιφγηα, ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ ζεαηξηθψλ 

έξγσλ επηδηψθεη λα θαηαδείμεη, θαηά πφζν νη θνηλσληθνπνιηηηθέο εμειίμεηο εθεί-

λεο ηεο πεξηφδνπ επεξέαζαλ ηε δξακαηνγξαθία σο πξνο ηνλ ηξφπν παξνπζία-

ζεο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζε έλα ηφζν λεπξαιγηθφ ηνκέα φπσο απηφ ηεο εξγα-

ζίαο.  Αηφηη ε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε θαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ κε 

ζθνπφ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε κηα παξάιιειε 

ηάζε γηα εμάιεηςε ησλ δηαθπιηθψλ ζηεξενηχπσλ. Βάλ αληηζέησο, ηα άηνκα λεα-

ξήο θπξίσο ειηθίαο ζπλερίζνπλ λα βνκβαξδίδνληαη απφ ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο 

γηα ηα θχια ή βηψλνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ηε δηαθνξνπνίεζε, ηφηε νη 

πηζαλφηεηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ θχισλ, εμαλεκίδνληαη.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξσηνγελέο πιηθφ ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ νγδφ-

ληα ελλέα (89) ζεαηξηθά θείκελα γηα παηδηά ηα νπνία εθδφζεθαλ απφ ην 1985 

θαη κεηά. πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα ζπλερίζηεθε κε ηα έξγα πνπ εθδφζεθαλ ηα 

επφκελα έηε, έσο ηε ζπκπιήξσζε ηεο δεθαεηίαο δειαδή έσο θαη ην 1995 (Πίλα-

θαο 1). 
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ΠΕΝΏΚΏ 1 . πλνπηηθόο θαηΪινγνο παηδηθώλ ζεαηξηθώλ βηβιέσλ πνπ εθδό-

ζεθαλ ηε δεθαεηέα 1985-1995 

α/α Ολνκαηεπώλπκν 

πγγξαθΫα 

Σέηινο ΐηβιένπ Βθδνηηθόο 

 νέθνο 

Έηνο  

Ώ΄ Ϋθδ. 

1.  Ώγγειάθεο Ώλδξέαο 

 

Ώλεβάδνπκε έλα έξγν; Γλψζε 1985 

2.  Ώγγειάθεο Ώλδξέαο 

 

ρνιηθφ Θέαηξν Οδπζζέαο 1986 

3.  Ώδακφπνπινο Ώιέ-

μαλδξνο 

Ο ηκηγδαιέληνο Βζηία 1993 

4.  Άιθεζηηο  Κνπθινζέαηξν Βιιεληθά 

γξάκκαηα 

1993 

5.  Ώκαλαηίδνπ Βπξηδί-

θε 

Έλα θαπέιν γηα ηνλ 

θαζεγεηή 

Αειθίλη 1993 

6.  Ώλαγλψζηνπ Καηε-

ξίλα 

Υσξίο Ππμίδα Δξάθιεηηνο 1994 

7.  Ώλαζηαζηάδεο ΐα-

ζίιεο 

Νεαληθή ζθελή  

(Σφκ. Ώ΄ ,ΐ΄) 

Πεξηβνιάθη 1995 

8.  Ώλαζηαζφπνπινο 

Υξήζηνο   

Γηα κηα λέα ζεψξεζε 

πάλσ ζην θνπθινζέα-

ηξν 

Δξάθιεηηνο  1991 

9.  Ώλαζηαζφπνπινο 

Υξήζηνο 

Κνπθινζεαηξηθά θαη 

φρη κφλν 

Ώρατθέο εθ-

δφζεηο  

1991 

10.  Ώλησλάθνπ Βιέλε 

 

Δ εθδίθεζε ησλ δψσλ  Δξάθιεηηνο 1992 

11.  ΐαιάζε Γσή Σν θαιηθαληδαξάθη ησλ 

            Υξηζηνπγέλλσλ 

Βιιεληθά 

γξάκκαηα 

1995 

12.  ΐαιάζε Γσή Δ παξάμελε λχρηα Βιιεληθά 

γξάκκαηα  

1995 

13.  ΐαιάζε Γσή Δ ηξειή Ώπνθξηά Βιιεληθά 

γξάκκαηα 

1995 

14.  ΐαιάζε Γσή Σα ηξία δψξα. Έξγν Ώ..Β. 1987 
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 γηα θνπθινζέαηξν ζε 3 

πξάμεηο 

15.  ΐαιάζε Γσή 

 

Ο ρηνλάλζξσπνο ηεο 

Πξσηνρξνληάο 

Βιιεληθά 

γξάκκαηα 

1995 

16.  ΐαιάζε Γσή 

 

Δ ρψξα ησλ πνπιηψλ Βιιεληθά 

γξάκκαηα 

1995 

17.  ΐιαρνπνχινπ ηέι-

ια 

Ο ρνξφο ησλ ΐηηακη-

λψλ 

Βζηία 1995 

18.  ΐιαρνπνχινπ ηέι-

ια 

 

Σν πλέδξην ησλ Γψ-

σλ: SOS θηλδπλεχνπκε 

(Ώ΄ηφκ) 

Βζηία 1995 

19.  Γελεηαηάθε- Ώξβα-

ληηίδνπ Βηξήλε 

Δ κηθξή καο απιαία κπξλησηά-

θεο 

18- 

20.  Γηαθνπκέιινπ Μα-

ξία 

ρνιηθφ Θέαηξν (ηφκ. 

Γ΄) 

κπξλησηά-

θεο 

1993 

21.  Γηαθνπκέιινπ Μα-

ξία, κπξλησηάθεο 

Γηάλλεο  

ρνιηθφ Θέαηξν (ηφκ. 

Ώ΄) 

κπξλησηά-

θεο 

1992 

22.  Γηαινπξάθε νθία 

 

Παίδνπκε θνπθινζέα-

ηξν  

Νηνπληνχκε 1991 

23.  Γνπιηκή Άιθε/ ζεα-

ηξηθή δηαζθεπή Πε-

ηξή Ν.Σ. 

Ο κπζηεξηψδεο επη-

ζθέπηεο. Σξίπξαθην 

ζεαηξηθφ έξγν γηα παη-

δηά 

Δξάθιεηηνο  

24.  Γνπκελνπνχινπ 

Μαξία 

Σν παηδηθφ ζέαηξν Καζηαληψηε 1988 

25.  Ααξάθε Πέπε  Σν θνπθινζέαηξν 

 

Gutenberg  1986 

26.  Αειψλεο Ώληψλεο 

 

Άξεο Μάξεο & Σξειά-

ξεο 

Δξάθιεηηνο 1990 

27.  Αειψλεο Ώληψλεο Ώο παίμνπκε ηνπο κε-

γάινπο 

Δξάθιεηηνο 1985 

28.  Αξίηζα Μαίξε Θεαηξηθέο ζρνιηθέο 

παξαζηάζεηο γηα ηελ 

Έλλνηα «ζε-

αηξηθή παη-

1997 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
761 

Ώ‘ζκηα εθπαίδεπζε  δεία» 

29.  Βπακεηλψλδαο πχ-

ξνο    

Ο ΐαζίιεο θη ν Κξεκ-

κχδαο  

Gutenberg 1989 

30.  Γαξακπνχθα νθία  Θέαηξν γηα παηδηά 

 

Κέδξνο 1993 

31.  Γέε Άιθε Θέαηξν γηα παηδηά 

(Ο θεξακηδνηξέραινο/ 

Μαηίαο ν πξψηνο 

Κέδξνο 1992 

32.  Εσαλλίδεο Ε. Αεκή-

ηξεο 

Σν παξάμελν δψξν 0BΚαζηαληψηε 

 
1988 

33.  Καιαηδφπνπινο 

Γηάλλεο 

Σα ξνχρα ηνπ ΐαζηιηά 1BΚαζηαληψηε 1987 

34.  Καινγεξνπνχινπ 

Ξέληα 

Βιίδα Άκκνο 1992 

35.  Καινγεξνπνχινπ 

Ξέληα, 

Μνζρφπνπινο Θσ-

κάο 

Δ παλέκνξθε θαη ην 

ηέξαο 

 

Άκκνο 1995 

36.  Κάληδνια-

ακπαηάθνπ 

ΐεαηξίθε 

Σξειή πεξηπέηεηα ζην 

παξακπζέλην δάζνο 

 

Δξάθιεηηνο 1990 

37.  Καξαγηψξγε Σξηάδα Κάλνπκε ζέαηξν ζην 

ζρνιείν 

Νηθή 1988 

38.  Καξαγηψξγε Σξηάδα Ώζηξνθάγνο  

ην πακπφλεξν γνπξνπ-

λάθη 

Ράθβνο 1995 

39.  Κνκλελή-Κηάζνπ 

Νίηζα 

Σν Ασδεθάκεξν ηνπ 

Καιιηζπνχδε 

Δξάθιεηηνο 1994 

40.  Κνληνγηάλλεο-

Ώξφεο Ώλδξέαο 

Γηνραλάλ: Ο πξνθήηεο 

ηνπ Ενξδάλε 

Οκάδα Βι-

ιελ Θξεζθ. 

Θεάηξνπ 

1986 

41.  Λαγάθνπ Νέιιε Λπθαβεηηφο: ην δηθφ 

καο βνπλφ 

Φηιηππφηε 1995 

42.  Λανπηάξε-

Γθξηηδάια Άλλα 

Κνπθινζέαηξν Γεπο 1986 
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43.  Μαγθιήο Γηάλλεο 

 

Θεαηξηθά (ηνκ. ΐ΄) Ασξηθφο 1985 

44.  Μαλνχδε καξψ Έλα ζηεθάλη απφ ζηηά-

ξη 

Μχζνο-

Ληβάλε 

1989 

45.  Μαλνχδε καξψ Ο ηφπνο ηεο ηέιεηαο 

νκνξθηάο 

2BΜχζνο-

Ληβάλε 
1989 

46.  Μαξίλνο Μ. Γηψξγνο 

 

Ο Βμσγήηλνο ηνπ θιφ-

νπλ 

3BΚαζηαληψηε 1985 

47.  Μπαθνπλάθεο Νίθνο 

 

Μηα κέξα κε ηνλ Λνχ-

ληβηρ 

Καζηαληψηε 1993 

48.  Μπάξηδεο Γηάλλεο 

 

Σα κπξκήγθηα ηεο εη-

ξήλεο 

Gutenberg 1987 

49.  Μπαζθιαβάλε-

Ληηζαξδάθε Οιπ-

κπία 

Φψηα παξαθαιψ Κέδξνο 1989 

50.  Μπειεγξήο Ώ. Ώλέ-

ζηεο 

Θέαηξν γηα παηδηά10-

12 

εηψλ- Βζληθέο γηνξηέο 

4BΑθνί Σξαγά-

θε 
1995 

51.  Μπειεγξήο Ώ. Ώλέ-

ζηεο 

Θέαηξν γηα παηδηά  10-

12 

εηψλ – Κσκσδία 

Ώθνί  

Σξαγάθε 

1995 

52.  Μπειεγξήο Ώ. Ώλέ-

ζηεο 

Θέαηξν γηα παηδηά  10-

12 

εηψλ – Υξηζηνχγελλα 

Ώθνί  

Σξαγάθε 

1995 

53.  Μπειεγξήο Ώ. Ώλέ-

ζηεο 

Θέαηξν γηα παηδηά  10-

12 

εηψλ – νηθνινγία 

Ώθνί  

Σξαγάθε 

1995 

54.  Νεγξεπφληεο Γηάλ-

λεο 

 

Ο θίινο καο ν Ώίζσπνο Κέδξνο 1990 

55.  Ξαλζνχιεο Γηάλλεο Ώλέβα ζηε ζηέγε λα 

θάκε 

Καζηαληψηε 1994 
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ην ζχλλεθν 

56.  Ξαλζνχιεο Γηάλλεο 

 

Ο κάγνο κε ηα ρξψκα-

ηα 

Καζηαληψηε 1993 

57.  Ξαλζνχιεο Γηάλλεο 

 

Μέζα ζην λεξφ δαζθά-

ια 

Καζηαληψηε 1993 

58.  Ξαλζνχιεο Γηάλλεο  Σχκπαλν, ηξνκπέηα & 

θφθθηλα θνπθέηα 

Καζηαληψηε 1994 

59.  Παπάθνπ Ώπγή 

 

Ο ραξνχκελνο γπξη-

ζκφο 

Θνπθπδίδεο 1987 

60.  Παηάθνπ Ώπγή Παηρλίδη κε ηνλ παηέ-

ξα- 

Ο Κιήδνλαο 

Δξάθιεηηνο 1992 

61.  Πνηακίηεο Αεκή-

ηξεο 

 

Σν ινπξί ηνπ σθξάηε Νηνπληνχκε 1990 

62.  Πνηακίηεο Αεκή-

ηξεο 

Εζηνξίεο ηνπ Παππνχ 

Ώξηζηνθάλε 

Νηνπληνχ-

κεο δηά-

γξακκα 

 

63.  Ραβάλεο-Ρεληήο Αε-

κήηξεο 

Παξακπζέαηξν 2 χγρξνλε 

Βπνρή 

1993 

64.  Ραβάλεο-Ρεληήο Αε-

κήηξεο  

Παξακπζέαηξν 1 χγρξνλε 

Βπνρή 

1988 

65.  αθειιαξίνπ Υάξεο Σν Θέαηξν ηεο Υηνλά-

ηεο 

 

Κίλεηξν  1992 

66.  αθειιαξίνπ Υάξεο 

 

Οκήξνπ ΐαηξακπνκα-

ρία  

Καζηαληψ-

ηεο 

1989 

67.  αθειιαξίνπ Υάξεο 

 

Δ καγηθή ζθελε Κίλεηξν 1991 

68.  αθειιαξίνπ Υάξεο 

 

Ο πηζνβνιάθεο 5BΚαζηαληψηε 1986 

69.  αξή Γσξδ 6BΟ θαληαζκέλνο 

 
Κέδξνο 1988 
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70.  κπξλησηάθεο Γηάλ-

λεο 

 

ρνιηθφ ζέαηξν ΐ΄ κπξλησηά-

θεο 

1993 

71.  κπξλησηάθεο Γηάλ-

λεο 

 

Σν Θεαηξάθη καο κπξλησηά-

θεο 

1994 

72.  ηαζάηνπ Φξάλζε 

 

Ώγαπεκέλν κνπ ξν-

κπφη 

Δξάθιεηηνο 1986 

73.  θαθηαλνπνχινπ 

Μάξσ 

Μηα αλήζπρε κέξα χγρξνλε 

Βπνρή 

1987 

74.  θαθηαλνπνχινπ 

Μάξσ 

Οη Ώφξαηεο θσλέο χγρξνλε 

Βπνρή 

1987 

75.  Σδσξηδή Άλλα Σν θακέλν δεληξάθη χγρξνλε 

Βπνρή 

1992 

76.  Σδψξηδε Άλλα Δ αιεπνχ θεπνπξφο  7Bχγρξνλε 

Δπνρή 
1992 

77.  Σδψξηδε Άλλα Σα ηνικεξά ςαξάθηα 8Bχγρξνλε 

Δπνρή 
1992 

78.  Σξηβηδάο Βπγέληνο Σα γνπξνπλάθηα  

θνπκπαξάδεο  

Καζηαληψηε 1995 

79.  Σξηβηδάο Βπγέληνο Οη ηππφηεο ηεο ηεγαλη-

ηήο παηάηαο 

Καζηαληψηε 1995 

80.  Σξηβηδάο Βπγέληνο Σν κεγάιν ηαμίδη  

ηνπ Σνπξηνχξη 

Καζηαληψηε 1995 

81.  Σζηιηκέλε Σαζνχια Κνπθινζέαηξν ΕΕ- 

62 λέα έξγα 

9BΚαζηαληψηε 1994 

82.  Σζηιηκέλε Σαζνχια Γηνξηέο ζην Νεπηαγσ-

γείν 

10BΚαζηαληψηεο 1994 

83.  Σζνπθαινρσξίηεο 

Γηάλλεο 

Γαηνπνληηθνηξεράιεο 11BΠινεγφο 1995 

84.  Υαηδεράλλα Φηιίζα Σν γαιάδην βηνιί Gutenberg 

 

1989 

85.  Υαηδνπνχινπ-

Καξαβία 

Ο Λνγνθξηηήο- 

Δ Γεηηνληά καο 

Παηάθε 1987 
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Λία 

86.  Υαηδνπνχινπ-

Καξαβία 

Λία 

Μηθξνί-Μεγάινη Δξάθιεηηνο 1992 

87.  Υαηδνπνχινπ-

Καξαβία 

Λία 

Δ Ρίθη επί ζθελήο Δξάθιεηηνο 1992 

88.  Υαηφγινπ Φξφζσ Κνπθινζεαηξηθά χγρξνλε 

Βπνρή 

1986 

89.  Υίνπ Έιζα, Γηψξγα-

ξνο Γηψξγνο 

Παηδηθά φλεηξα ηνπ 

χπλνπ θαη ηνπ μχπληνπ 

Δξάθιεηηνο 1994 

 

Σειηθφ δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ ηα ζεαηξηθά βηβιία γηα παηδηά ηνπ 

πξσηνγελνχο πιηθνχ, ηα νπνία πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ, σο 

πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο.  

πγθεθξηκέλα, ππνθείκελα ή πεξηπηψζεηο ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ: α) Έξ-

γα πξσηφηππεο δξακαηνπξγίαο, δειαδή έξγα πξσηφηππεο ζπγγξαθήο θαη δεκη-

νπξγίαο, ηα νπνία αληινχλ ηε ζεκαηηθή ηνπο απφ ην ζχγρξνλν θφζκν θαη ηηο λέ-

εο ζπλζήθεο δσήο, ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, θ.ά. Σα έξγα απηά, εληαγκέλα ζηε 

ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, αλακελφηαλ φηη ζα παξνπζηάδνπλ ηηο ζχγρξνλεο α-

ληηιήςεηο γηα ηελ εξγαζία θαη ηνπο ξφινπο ησλ θχισλ. Με άιια ιφγηα ζεσξή-

ζεθε φηη δε θέξνπλ ην ηδενινγηθφ θνξηίν ησλ θεηκέλσλ ηνπ παξειζφληνο, πνπ 

παξνπζίαδε ηα πξφηππα κηαο άιιεο επνρήο, ζρεηηθά κε ηηο επαγγεικαηηθέο επη-

ινγέο ησλ θχισλ. β) Έξγα κε δνκή νινθιεξσκέλεο ηζηνξίαο, πνπ έρνπλ δειαδή 

αξρή, κέζε θαη ηέινο, ρσξίδνληαη ζε ζθελέο ή/θαη επεηζφδηα, ηα νπνία πεξηιακ-

βάλνπλ φιεο ηηο ζπληζηψζεο ηεο πινθήο, δειαδή, ην ζεκείν θνξχθσζεο ηεο 

δξάζεο, ηελ έθπιεμε, ην ζηνηρείν ηνπ απξφνπηνπ θαη ηηο ελδερφκελεο ζπγθξνχ-

ζεηο. (Γξακκαηάο 1996: 100-101 θ.ά., 1997: 428-429 θ.ά., Nikolajeva 2002: 11-

13, 159-81 θ.ά., 2005: 100-119 θ.α.). Σα ζηνηρεία απηά δεκηνπξγνχλ ηε δξακα-

ηηθή θαηάζηαζε, δειαδή ηηο ζπλζήθεο πνπ πιαηζηψλνπλ ηνπο ζεαηξηθνχο ραξα-

θηήξεο. Με βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηέζεθαλ, ηειηθφ 

πιηθφ ηεο έξεπλαο, απνηέιεζαλ είθνζη επηά (27) ζεαηξηθά θείκελα γηα παηδηά.  

ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ έξγσλ απηψλ δειαδή ην φλνκα 

ηνπ ζεαηξηθνχ ζπγγξαθέα, ν ηίηινο ηνπ έξγνπ θαη ε ρξνλνινγία έθδνζεο. 
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ΠΕΝΏΚΏ 2: ΣΟ ΤΛΕΚΟ ΣΔ ΈΡΒΤΝΏ 

α/α Ολνκαηεπώλπκν 

πγγξαθΫα 

Σέηινο ζεαηξηθνύ θεηκΫλνπ Έηνο 

Ώ‟ Ϋθδ. 

1.  Ώλαγλψζηνπ Καηεξίλα Υσξίο Ππμίδα 1994 

2.  Ώλησλάθνπ Βιέλε Δ εθδίθεζε ησλ δψσλ  1992 

3.  ΐαιάζε Γσή Δ παξάμελε λχρηα 1995 

4.  Αειψλεο Ώληψλεο Ώο παίμνπκε ηνπο κεγάινπο 1985 

5.  Βπακεηλψλδαο πχξνο    Ο ΐαζίιεο θη ν Κξεκκχδαο  1989 

6.  Καιαηδφπνπινο Γηάλ-

λεο 

Ο Μίζηεξ νχπεξ Μπάκ θαη ε 

Ρελνχια37F

38
 

1987 

7.  Καιαηδφπνπινο Γηάλ-

λεο 

Ο ζηαβνκνχηζνπλνο 38F

39
 1987 

8.  Κάληδνια-ακπαηάθνπ 

ΐεαηξίθε 

Σξειή πεξηπέηεηα ζην παξακπ-

ζέλην δάζνο 

1990 

9.  Μπάξηδεο Γηάλλεο Σα κπξκήγθηα ηεο εηξήλεο 1987 

10.  Ξαλζνχιεο Γηάλλεο Μέζα ζην λεξφ δαζθάια  1993 

11.  Ξαλζνχιεο Γηάλλεο Ώλέβα ζηε ζηέγε λα θάκε 

ην ζχλλεθν 

1994 

12.  Ξαλζνχιεο Γηάλλεο  Σχκπαλν, ηξνκπέηα & 

θφθθηλα θνπθέηα 

1994 

13.  Παπάθνπ Ώπγή Ο ραξνχκελνο γπξηζκφο 1987 

14.  Παηάθνπ Ώπγή Παηρλίδη κε ηνλ παηέξα 1992 

15.  Πνηακίηεο Αεκήηξεο Σν ινπξί ηνπ σθξάηε 1990 

16.  ηαζάηνπ Φξάλζε Ώγαπεκέλν κνπ ξνκπφη 1986 

17.  Σδψξηδε Άλλα Δ αιεπνχ θεπνπξφο  1992 

                                         
38,2

  Σο κεατρικό κείμενο περιζχεται ςτο βιβλίο του Γ. Καλαντηόπουλου ‘Τα ροφχα του Βαςιλιά’. *θμειϊνεται 

ότι δεν ςυμπεριλιφκθκε ςτθν ζρευνα το ομϊνυμο ζργο, διότι πρόκειται για διαςκευι του γνωςτοφ παραμυ-

κιοφ+ 
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18.  Σδψξηδε Άλλα Σα ηνικεξά ςαξάθηα 1992 

19.  Σδσξηδή Άλλα Σν θακέλν δεληξάθη 1992 

20.  Σξηβηδάο Βπγέληνο Οη ηππφηεο ηεο ηεγαληηήο παηά-

ηαο  

1995 

21.  Σξηβηδάο Βπγέληνο Σα γνπξνπλάθηα  

θνπκπαξάδεο 

1995 

22.  Υαηδεράλλα Φηιίζα Σν γαιάδην βηνιί 1989 

23.  Υαηδνπνχινπ-Καξαβία 

Λία 

Ο Λνγνθξηηήο 1987 

24.  Υαηδνπνχινπ-Καξαβία 

Λία 

Δ Γεηηνληά καο 1987 

25.  Υαηδνπνχινπ-Καξαβία 

Λία 

 Δ Ρίθη επί ζθελήο  1992 

26.  Υαηδνπνχινπ-Καξαβία 

Λία 

Μηθξνί-Μεγάινη 1992 

27.  Υίνπ Βιζα, Γηψξγαξνο 

Γηψξγνο 

Παηδηθά φλεηξα ηνπ χπλνπ θαη 

ηνπ μχπληνπ 

1994 

2.3. Δ ΜΈΘΟΑΟ ΈΡΒΤΝΏ 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηκέξνπο ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Δ ρξήζε ηεο κεζφδνπ απ-

ηήο σο ηερληθήο αλάιπζεο ησλ θεηκέλσλ, είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ αμηνπνηείηαη 

γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε ηνπ πιηθνχ έξεπλαο, κε ζηφρν ηελ αληη-

θαηάζηαζε ηεο ππνθεηκεληθήο απφ ηελ αληηθεηκεληθή αλάιπζε. Δ ρξήζε ηεο ζπ-

γθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ ππαγνξεχηεθε απφ ην ίδην ην πιηθφ έξεπλαο, 

δειαδή ηα ζεαηξηθά βηβιία, ηα νπνία, σο γξαπηά θείκελα θαη κέζα επηθνηλσλί-

αο, πξνζθέξνληαη γηα αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. 

Γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ αληηθεηκεληθφηεξε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε παξα-

ηίζεληαη ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα απφ ηα ζεαηξηθά έξγα ζηα νπνία γίλεηαη 

αλαθνξά, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζπάζκαηνο: θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο 

πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ βηβιίνπ πνπ αλαιχεηαη (ζχκθσλα κε 

ηνλ Πίλαθα 2 ηνπ πιηθνχ έξεπλαο), θαζψο θαη ν αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ 

αξηζκφ ζειίδαο ηνπ βηβιίνπ κέζα ζην νπνίν βξίζθεηαη ην ζπγθεθξηκέλν απφ-

ζπαζκα.  

ηελ παξνχζα έξεπλα, νξίζακε ην πξφζσπν (ην ζεαηξηθφ ραξαθηήξα) σο 

κνλάδα ηαμηλφκεζεο δειαδή ην κηθξφηεξν ηκήκα πεξηερνκέλνπ πνπ ηνπνζεηεί-
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ηαη ζε κηα δεδνκέλε θαηεγνξία, ελψ σο κνλάδα ζπκθξαδνκέλσλ, πνπ ζχκθσλα 

κε ην Holsti (1969) είλαη ην πεξηβάιινλ ηνπ θεηκέλνπ κέζα ζην νπνίν απαληά ε 

κνλάδα ηαμηλφκεζεο, νξίζακε ηε λνεκαηηθή ελφηεηα, ε νπνία ήηαλ -αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε- κηα πξφηαζε, κηα παξάγξαθνο ή κηα ηζηνξία.  

3. ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ 

Γηα ηελ θαιχηεξε κειέηε θαη αλάιπζε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα εμεηάδν-

ληαη ζε ηέζζεξα επίπεδα:  

α) Παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα επαγγέικαηα πνπ θαίλεηαη φηη αζθνχλ νη 

αλήιηθνη ραξαθηήξεο ζηα ζεαηξηθά έξγα γηα παηδηά,  

β) αλαιχνληαη νη ιφγνη πνπ θαίλεηαη λα σζνχλ ηνπο αλήιηθνπο ραξαθηήξεο λα 

εξγάδνληαη,  

γ) εμεηάδνληαη νη επηζπκίεο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ, νη πξνζσπηθέο ζθέςεηο, νη 

πξνηηκήζεηο, νη ζηφρνη θαη ηα φλεηξά ηνπο γηα κειινληηθή επαγγεικαηηθή απν-

θαηάζηαζε θαη ζηαδηνδξνκία θαη ηέινο, 

δ) εμεηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη απφςεηο ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ηνπ παηδηνχ, ζρεηηθά κε ην επάγγεικα πνπ θαηά ηελ γλψκε ηνπο 

ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ην παηδί φηαλ ελειηθησζεί. Δ ζπγθεθξηκέλε παξάκε-

ηξνο θξίζεθε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο ε επηξξνή πνπ δχλαηαη λα αζθήζεη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ είλαη πνιιέο θνξέο θαζνξηζηηθή γηα ηελ ηειηθή επηινγή 

ηνπ επαγγέικαηνο θαη δεισηηθή ησλ πξνζδνθηψλ πνπ έρνπλ νη ‗ζεκαληηθνί άι-

ινη‘ γηα ην κειινληηθφ επάγγεικα ηνπ παηδηνχ.  

3.1.1  Δ ΒΡΓΏΕΏ ΣΧΝ ΏΓΟΡΕΧΝ ΣΏ ΘΒΏΣΡΕΚΏ ΚΒΕΜΒΝΏ ΓΕΏ ΠΏΕ-

ΑΕΏ 

πσο θαηέδεημε ε αλάιπζε, αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε 

ησλ αλήιηθσλ ραξαθηήξσλ. παξαηεξνχκε πσο 7 αγφξηα, θαίλεηαη λα αζθνχλ 

θάπνην επάγγεικα ή δειψλεηαη απφ άιινπο ή απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αλήιηθνπο 

φηη εξγάδνληαη. Ώλαιπηηθά ηα επαγγέικαηα πνπ αζθνχλ ηα αλήιηθά αγφξηα είλαη 

ηα αθφινπζα: ΐηνιηζηήο (1) 39F

40
, δήκαξρνο (1), παξαγηφο ζε κπαθάιηθν (2), ηζν-

παλφπνπιν (1). Βπίζεο δχν (2) απφ ηνπο ήξσεο αλαθέξνπλ πσο εξγάδνληαλ απφ 

πνιχ κηθξνί, ρσξίο λα αλαθέξεηαη ε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο (24:139, 26:63). 

ζνλ αθνξά ηα θνξίηζηα, θαίλεηαη λα εξγάδνληαη 4 αλήιηθεο εξσίδεο. πγθε-

θξηκέλα κία (1) γίλεηαη δαζθάια ζην βπζφ, ελψ ηξεηο (3) εξσίδεο (νη ‗θνθθηλν-

ζθνπθίηζεο‘) δειψλνπλ φηη δνπιεχνπλ φιε κέξα, αιιά δε δίλνληαη πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο (12:18).  

κσο, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία λα εμεηάζνπκε, είλαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνί-

νπο εξγάδνληαη νη αλήιηθνη ραξαθηήξεο. ζνλ αθνξά ηα αγφξηα, ζηελ πιεηνλφ-

ηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, εξγάδνληαη γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο. πγθεθξηκέλα, 

                                         
40 Η αρικμθτικι τιμι εντόσ τθσ παρζνκεςθσ δθλϊνει τθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ. 
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ηα δχν αγφξηα πνπ εξγάδνληαη σο παξαγηνί ζε κπαθάιηθν δειψλνπλ φηη δνπιεχ-

νπλ απφ αλάγθε θαη κάιηζηα ππφ δχζθνιεο ζπλζήθεο «Ση λα ζνπ πσ πνπ έρσ 

αλάγθε λα δνπιέςσ…αιιηψο ηα ιέγακε» (5:15), «Αγαπεκέλε κνπ κεηέξα … θνη-

κάκαη ζε παιηνηζνχβαια ζην καγαδί, γηα λα ην θπιάσ ιέεη, θαη θξπψλσ θαη θν-

βάκαη. Αλ δελ είρακε ηφζε αλάγθε, ζα ‟θεπγα» (5:57, 5:15). Ώιιά θαη γηα ηνπο 

άιινπο δχν ραξαθηήξεο πνπ δε δειψλεηαη ην επάγγεικά ηνπο, άκεζα ή έκκεζα 

δειψλεηαη φηη δνπιεχνπλ γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο: «ιν κε ηξχπηεο ζφιεο γχ-

ξηδα κέρξη πνπ ‟πηαζα δνπιεηά. Γέθα ρξνλψ ήκνπλα. ,ηη γξάκκαηα έκαζα, ηα 

‟καζα κέρξη δέθα ρξνλψ. Μεηά βηνπάιε» (24:139), «…κπήθα ζηε δνπιεηά απφ 

πηηζηξίθη, θαη δελ πξφιαβα λα ραξψ μεγλνηαζηά, παηρλίδη…» (26:63).  

Ώπφ ηελ άιιε, ν ‗βηνιηζηήο‘ αθνινπζεί ηελ νηθνγελεηαθή παξάδνζε. Κάλεη 

δειαδή ηε δνπιεηά πνπ έθαλε ν παηέξαο ηνπ θαη -πξηλ απφ απηφλ- ν παππνχο 

ηνπ. Δ ζπλέρηζε ηεο νηθνγελεηαθήο παξάδνζεο έρεη κεγαιχηεξε αμία ζηελ πξν-

θεηκέλε, γηαηί έκκεζα εθπιεξψλεηαη θαη έλαο φξθνο πνπ είρε δψζεη ν παππνχο 

(22:22-23). Βπίζεο, έλαο αλήιηθνο ραξαθηήξαο πνπ εξγάδεηαη, ιακβάλεη ηα 

θιεηδηά ηεο πφιεο θαη αλαθεξχζζεηαη δήκαξρνο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ πφ-

ιε: «Απ‟ απηή ηε ζηηγκή εζχ είζαη ν δήκαξρφο καο» (22:82). 

3.1.2. Δ ΒΡΓΏΕΏ ΣΧΝ ΚΟΡΕΣΕΧΝ ΣΏ ΘΒΏΣΡΕΚΏ ΚΒΕΜΒΝΏ ΓΕΏ 

ΠΏΕΑΕΏ 

ζνλ αθνξά ηα θνξίηζηα, ε ‗Αιίθε‘ έπεηηα απφ έλα λαπάγην βξίζθεηαη ζην 

βπζφ θαη απνθαζίδεη λα γίλεη δαζθάια, εθπιεξψλνληαο θαηά θάπνην ηξφπν έλα 

πξνζσπηθφ ηεο φλεηξν (10:76), αιιά θπξίσο γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ζπκπαξά-

ζηαζε ησλ ςαξηψλ, πνπ δε ζπκπαζνχλ ηνπο αλζξψπνπο, ψζηε λα ηε βνεζήζνπλ 

λα επηζηξέςεη ζπίηη ηεο (10:31-32). Έηζη, γηα ην δηάζηεκα πνπ βξίζθεηαη εθεί 

δηδάζθεη ζηα ςάξηα ηα ‗αλζξψπηλα‘ φπσο αλαθέξεηαη ζην θείκελν: κηιά γηα ην 

ρξήκα πνπ ‗κπνξεί λα θηλήζεη ηε Γε‘, γηα ηε ‗δφμα‘, ηελ ‗εμνπζία‘, (10:41) αιιά 

θαη γηα ηα ‗αλζξψπηλα αηζζήκαηα‘ (10:53).  

ε άιιν ζεαηξηθφ θείκελν βιέπνπκε ηξεηο θνθθηλνζθνπθίηζεο νη νπνίεο 

ιέλε φηη δνπιεχνπλ πνιχ, ρσξίο λα αλαθέξεηαη ε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Ώληί-

ζεηα αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν εξγάδνληαη θαη δελ είλαη άιινο απφ ηα 

ρξήκαηα. Ώπηφ πνπ θπξίσο ηεο ελδηαθέξεη είλαη λα έρνπλ φζν ην δπλαηφλ κεγα-

ιχηεξεο νηθνλνκηθέο απνιαβέο: 

Κνθθ.2: Απ‟ φια έρνπκε. Δδψ κφλν δνπιεχνπκε. Σίπνηα δελ έρεη αμία γηα καο, εθηφο 

απφ ην ρξήκα. ιν γηα ιεθηά κηιάκε. (…)  

Γελ πηζηεχνπκε παξά κφλν ζην ρξήκα (…) 

Κνθθ.1: Δκείο ζέινπκε κφλν ιεθηά. Αγνξάζακε θαη κηα „Μεξζεληέο‟! 

Κνθθ.2: Καη κηα πνιπθαηνηθία… 

Κνθθ.3: Καη έλα θαξπνχδη. Κάζε δπν ρξφληα ηξψκε θη έλα θαξπνχδη. 

Σχκπαλν: Δίζηε θαη ηζηγθνχλεο κέζα ζ‟ φια. (12:18-20). 
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Καη ηξαγνπδνχλ: 

Κνθθηλνζθνπθίηζεο: …βγάδνπκε ιεθηά, θάλνπκε ρίιηεο δπν δνπιεηέο…  

,ηη έρεη αμία ζηε κηθξή καο ηε δσή, ρξήκα είλαη, κφλν ρξήκα  

θαη δνπιεχνπκε φιεο απ‟ ην βξάδπ σο ην πξσί … 

ιν γηα ιεθηά κηιάκε, κφλν γηα ιεθηά,  

ιίξεο θαη ρξπζάθη έρνπκε κάηζα,  

θη φιν ν λνπο καο είλαη, πψο λα γίλνπλ πην πνιιά,  

θη είκαζηε φιεο απφ ηελ ίδηα ξάηζα. (12:18). 

3.1.3. ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ ΏΠΟ ΣΔΝ ΒΡΓΏΕΏ ΣΧΝ ΏΝΔΛΕΚΧΝ ΥΏΡΏ-

ΚΣΔΡΧΝ ΣΏ ΘΒΏΣΡΕΚΏ ΚΒΕΜΒΝΏ ΓΕΏ ΠΏΕΑΕΏ 

Ώπφ ηα παξαπάλσ πνξίζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο ζπκπεξαίλνπκε πσο 

ηα αγφξηα δνπιεχνπλ γηα ιφγνπο επηβίσζεο, δειαδή γηα λα ζπληεξεζνχλ ηα ίδη-

α, αιιά θαη γηα λα ζπληεξήζνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Οξηζκέλεο θνξέο, ηα αγφ-

ξηα αθνινπζνχλ επαγγεικαηηθά ηελ παξάδνζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη θάπνηα θνξά 

θαηαθηνχλ κηα επαγγεικαηηθή ζέζε κε θχξνο θαη εμνπζία, ηηκήο έλεθελ, γηα ηελ 

πξνζθνξά ηνπο ζηελ πφιε. Ώληίζεηα, ηα θνξίηζηα εξγάδνληαη γηα έλα ζπγθεθξη-

κέλν ζθνπφ. Με άιια ιφγηα, είηε απηφ ιέγεηαη επηζηξνθή ζην ζπίηη, είηε ιέγεηαη 

κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθέο απνιαβέο, ν ζθνπφο είλαη ην πξνζσπηθφ φθεινο θαη 

φρη ην φθεινο ηεο νηθνγέλεηαο ή ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, φπσο γίλεηαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ αγνξηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ην κήλπκα πνπ θαίλεηαη λα πεξλά ζηα 

παηδηά είλαη φηη ηα αγφξηα εξγάδνληαη γηα ιφγνπο βηνπνξηζηηθνχο θαη ελίνηε α-

θνινπζνχλ ην επάγγεικα ηνπ παηέξα ή θαηνξζψλνπλ λα θαηαθηήζνπλ πνιχ π-

ςειέο θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζέζεηο. Ώληίζεηα, ηα θνξίηζηα καζαίλνπλ πσο, 

σο επαγγεικαηηθή πξννπηηθή έρνπλ κνλάρα έλα επάγγεικα, ην νπνίν παξαδνζη-

αθά απνδίδεηαη ζηηο γπλαίθεο θαη πσο ηα πξφηππα ηνπ θχινπ ηνπο εξγάδνληαη 

κφλν γηα έλα κηθξφ δηάζηεκα θαη πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ θάηη. ε άιιε πεξί-

πησζε, εξγάδνληαη επεηδή είλαη θηινρξήκαηεο, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηε καηαην-

δνμία ηνπο θαη κηα αξξσζηεκέλε επηζπκία γηα απφθηεζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ 

πιηθψλ αγαζψλ.  

3.2.1 ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΕΚΒ ΦΕΛΟΑΟΞΕΒ ΣΧΝ ΏΓΟΡΕΧΝ ΣΏ ΘΒΏ-

ΣΡΕΚΏ ΚΒΕΜΒΝΏ ΓΕΏ ΠΏΕΑΕΏ 

ζνλ αθνξά ηηο επηζπκίεο γηα άζθεζε θάπνηνπ επαγγέικαηνο ζην κέιινλ, 

έλαο (1) αλήιηθνο ραξαθηήξαο δειψλεη φηη ζέιεη λα γίλεη ζεξηνδακαζηήο, ελψ νη 

άιινη αλήιηθνη ραξαθηήξεο αγνξηψλ δε ιέλε θάπνην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα 

πνπ ζα ήζειαλ λα αζθήζνπλ, αλ θαη γλσξίδνπλ ηηο επηινγέο πνπ έρνπλ: «Άιια 

παηδηά ζα πάλε ζηα θνπάδηα λα κάζνπλ ηελ ηέρλε ησλ βνζθψλ, άιινη ζα δνπιέ-

ςνπλ θνληά ζνπο αγξφηεο καο, νη πνιεκηζηέο ζα πάλε κε ηνπο ζηξαηησηηθνχο γηα 

γπκλάζηα θη άιινη ζα γίλνπλ θνπβαιεηέο, γηα λα γεκίδνπλ ηηο απνζήθεο κε ηξφθη-
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κα» (9:86). Γλσξίδνπλ ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηελ επηινγή ηνπ επαγ-

γέικαηνο: « ηαλ κεγαιψζεη θάπσο [ν κηθξφο αδειθφο], ζα θάλεη καζήκαηα. Καη 

πνιχ αξγφηεξα ζα βγεη ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο…γηα λα δηαιέμεη ην επάγγεικά 

ηνπ» (9:86). πσο επίζεο γλσξίδνπλ πσο, φηαλ κεγαιψζνπλ ζα θάλνπλ φ,ηη α-

θξηβψο θάλνπλ νη ελήιηθνη άληξεο: «Σψξα πνπ είκαζηε παηδηά ζα παίμνπκε, δά-

ζθαιε. ηαλ κεγαιψζνπκε, ηφηε ζα δνπιεχνπκε θη εκείο θαη ζα πνιεκάκε …Καη 

ζα θαηεγνξάκε κε ηε ζεηξά καο ηα παηδηά πσο ηεκπειηάδνπλ» (9:34). 

3.2.2. ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΕΚΒ ΦΕΛΟΑΟΞΕΒ ΣΧΝ ΚΟΡΕΣΕΧΝ ΣΏ ΘΒΏ-

ΣΡΕΚΏ ΚΒΕΜΒΝΏ ΓΕΏ ΠΏΕΑΕΏ 

ζνλ αθνξά ηηο αλήιηθεο εξσίδεο, κηα (1) δειψλεη φηη ζέιεη λα γίλεη δα-

ζθάια, κηα (1) ζέιεη λα γίλεη εζνπνηφο, ελψ ηέζζεξηο (4) αλήιηθεο εξσίδεο δελ 

εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία λα εξγαζηνχλ, αιιά λα παληξεπηνχλ. Σν πνηνλ ζα πα-

ληξεπηνχλ ή απιά θαη κφλν ην λα παληξεπηνχλ θαίλεηαη λα είλαη ην κφλν πνπ 

ζέινπλ (20:24,25,28,31,32) ή ην κφλν πνπ ηηο απαζρνιεί (22:20,21,42,52). Καη 

αλ αθφκα ην αλήιηθν θνξίηζη παίδεη κε θχβνπο (22:15,55,73) θαη κε θάπνην ειε-

θηξνληθφ παηρλίδη (22:20), ζην κπαιφ ηεο έρεη κηα επηζπκία: «Δγψ ζέισ λα πα-

ληξεπηψ!...» (22:38). Γηα ηελ εθπιήξσζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, πνπ έρεη ζέζεη ε 

λεαξή εξσίδα, θαίλεηαη λα αμηνινγείηαη ζεηηθά ην φηη είλαη ‗λνηθνθπξεκέλν θν-

ξίηζη‘ (12:30) θαη κε ‗πξνίθα‘ (22:52). Δ επηζπκία ηεο λα παληξεπηεί είλαη ηφζν 

κεγάιε, ψζηε νηηδήπνηε ζπκβαίλεη, ην ζθέθηεηαη θαη ην αμηνινγεί αλάινγα κε 

ην ζθνπφ απηφ:  

Γήκαξρνο: (Δλψ ηξέρεη), Κιέθηεο! Κιέθηεο ζηελ πφιε… 

Δξκηφλε: (Αλαζηαησκέλε) Κιέθηεο;…Πάσ λα θιεηδψζσ ηα παξάζπξα… 

Αζηέξσ: (Δλψ ηξέρεη). Κιέβεη θαη γπλαίθεο;…(22:47). 

3.2.3. ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ ΏΠΟ ΣΕ ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΕΚΒ ΦΕΛΟΑΟΞΕΒ 

ΣΧΝ ΏΝΔΛΕΚΧΝ ΥΏΡΏΚΣΔΡΧΝ ΣΏ ΘΒΏΣΡΕΚΏ ΚΒΕΜΒΝΏ ΓΕΏ 

ΠΏΕΑΕΏ 

Ώπφ ηηο επηζπκίεο πνπ εθθξάδνπλ νη αλήιηθνη ραξαθηήξεο θαη ησλ δχν θχ-

ισλ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην αγφξη γλσξίδεη πσο φηαλ κεγαιψζεη ζα δνπιεχεη 

ζθιεξά, φπσο νη ελήιηθνη άληξεο. Ώληίζεηα, ηα θνξίηζηα είηε επηζπκνχλ έλα ε-

πάγγεικα πνπ παξαδνζηαθά ζπλδέεηαη κε ηηο γπλαίθεο είηε ζέινπλ λα αθνινπ-

ζήζνπλ έλα θαιιηηερληθφ επάγγεικα. κσο ζπρλφηεξα δελ επηζπκνχλ ή δελ 

ζθέθηνληαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε, αιιά παξνπζηάδνληαη λα 

επηζπκνχλ λα παληξεπηνχλ. Έηζη, ν γάκνο πξνβάιιεηαη ζην αλήιηθν θνηλφ, σο ε 

θχξηα, κειινληηθή ‗απνθαηάζηαζε‘ ησλ θνξηηζηψλ. 

3.3.1. ΦΕΛΟΑΟΞΕΒ ΚΟΕΝΧΝΕΚΟΤ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΚΏΕ ΓΟΝΒΧΝ 

ΓΕΏ ΣΟ ΒΠΏΓΓΒΛΜΏ ΣΧΝ ΏΓΟΡΕΧΝ 

Πέξα απφ ηηο επηζπκίεο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ, έρεη ζεκαζία λα αλαιχ-

ζνπκε ηηο ζέζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ, α-
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λαθνξηθά κε ηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ησλ αλειίθσλ. Βηδηθά 

ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ αγνξηψλ, ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ πεξη-

βάιινλ ηνπ παηδηνχ, θαίλεηαη λα έρεη ηνλ πξψην ιφγν θαη θπξίσο ε κεηέξα. Έ-

ηζη, ε κεηέξα είλαη εθείλε πνπ απνθαζίδεη ην επαγγεικαηηθφ κέιινλ ηνπ γηνπ 

ηεο, παξφιν πνπ ην ίδην ην παηδί αληηδξά:  

Αζηπλνκηθφο: (Πξνζπαζεί λα ζπκεζεί) Κη εθείλνο πνπ ζα ην θνπβαιεί (…) Α, 

λαη! Γήκαξρνο ζ‟ αλαθεξπρζεί! Έηζη είπε ν Σξαιαιάο! 

Δξκηφλε: (πγρπζκέλε) Ο Σξαιαιάο είπε έηζη, ν Σξαιαιάο είπε αιιηψο! α δε 

ληξέπεζηε λα δίλεηαη βάζε ζε θάζε βιαθεία πνπ ζα μεζηνκίζεη έλαο 

κεζχζηαθαο! Γήκαξρνο είλαη ν άληξαο κνπ θαη κεηά ζα γίλεη ν γηνο 

κνπ. 

Μηράιεο: (Γηακαξηχξεηαη). Δγψ δε ζέισ λα γίλσ δήκαξρνο!.. (22:26). 

Δ κεηέξα ζεσξεί πσο κπνξεί λα απνθαζίδεη εθείλε γηα ην επάγγεικα ηνπ 

γηνπ ηεο, αιιά εληχπσζε πξνθαιεί θαη ε βαζηά ηεο πεπνίζεζε, φηη κπνξεί λα 

θάλεη ην γην ηεο δήκαξρν, έλα επάγγεικα, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ζηεξηρζεί 

ζηελ απφθαζε ηνπ ελφο, θαζψο απαηηεί, πάλσ απφ φια, ηε ζηήξημε ηνπ επξχηε-

ξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, αθνχ πξφθεηηαη γηα εθιεγκέλε ζέζε. Άιιεο θνξέο, ε 

κεηέξα ζεσξεί κεηνλέθηεκα ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ γηα ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ θαη πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ηνπ γηνπ ηεο: 

«…νβαξφο κειεηεξφο αιιά…πνλφςπρνο. Γπζηπρψο! πνπ πξφβιεκα, ζα ηξέμεη 

λα βνεζήζεη. Ση ζα ηνλ θάλσ; Κνηλσληθφ ιεηηνπξγφ;» (24:106-107). πσο παξα-

ηεξνχκε, ε πξνζθνξά βνήζεηαο ηνπ αγνξηνχ ζπλδέεηαη κε ηελ αλάινγε επαγ-

γεικαηηθή απαζρφιεζε, πνπ ζηελ πξνθεηκέλε, αθνξά έλα επάγγεικα πνπ απαη-

ηεί αλψηεξε κφξθσζε. κσο, απηφ πνπ θπξίσο καο θάλεη εληχπσζε είλαη ε 

θξάζε ηεο κεηέξαο : «Ση ζα ηνλ θάλσ;» (ππνγξάκκηζε δηθή καο) θαη φρη: ‗ηη ζα 

γίλεη;‘ ή ‗ηη επάγγεικα ζα αθνινπζήζεη;‘. Ώπφ ηε θξάζε απηή θαίλεηαη φηη, ε 

κεηέξα ζεσξεί πσο, ε ίδηα κπνξεί λα πάξεη ηελ απφθαζε ή λα έρεη ηνλ πξσηεχν-

ληα ιφγν ζηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ηνπ γηνπ ηεο.  

Ώιιά θαη ν παηέξαο εκθαλίδεηαη λα απνθαζίδεη γηα ην γην ηνπ. ηαλ ν α-

λήιηθνο ήξσαο ηνπ ιέεη πσο ζέιεη λα πάεη ζηε ζεαηξηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ, 

εθείλνο αληηδξά έληνλα, απεηιψληαο κάιηζηα φηη ζα θηάζεη κέρξη ηνλ Τπνπξγφ:  

Γηάλλεο: Καη θείλνο [ν Τπνπξγφο] ζα ζνπ πεη: „Μήπσο λνκίδεηε, θχξηε, φηη ε 

κνπζηθή θαη ην ζέαηξν δελ είλαη κφξθσζε;‟ (…) 

Παη. Γηάλλε: Σφηε εγψ ζα ηνπ πσ: „Αλ απηά είλαη κφξθσζε, εγψ ζα ηνλ ζηακα-

ηήζσ απφ ην ζρνιείν ην γην κνπ, θαη ζα ηνλ ζηείισ ζε ληακάξη λα 

ζπάεη πέηξεο. Καιχηεξα αγξάκκαηνο, παξά ζεαηξίλνο‟. (26:80). 
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 Έηζη, ν παηέξαο θαίλεηαη λα απνθαζίδεη αλ ζα βγάιεη ην γην ηνπ απφ ην 

ζρνιείν ή φρη, φπσο απνθαζίδεη πνην επαγγεικαηηθφ κέιινλ είλαη πξνηηκφηεξν 

γηα ην παηδί. Σα κεγαιχηεξα αδέιθηα δελ θαίλεηαη λα έρνπλ ηζρπξφ ιφγν ζηελ 

επηινγή επαγγέικαηνο ησλ κηθξφηεξσλ αδειθψλ αιιά θαίλνληαη πεπεηζκέλα 

πσο, φηαλ ν κηθξφο ηνπο αδειθφο κεγαιψζεη, ζα είλαη πνιχ εξγαηηθφο: «Μ‟ φιε 

ζνπ ηε ζθαληαιηά, έρεηο ηξπθεξή θαξδηά, θαη κηα κέξα ζα ην δεηο, πξψηνο ζα γί-

λεηο δνπιεπηήο» (14:29). Πέξα απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο 

θαίλεηαη λα έρεη άπνςε γηα ην κειινληηθφ επάγγεικα θαη ηηο θιίζεηο ηνπ αγν-

ξηνχ: «387:(Φξνπξφο). Γάζθαιε 155, ηα ρεηο κνπ θαίλεηαη πνιχ θαθνκαζεκέλα… 

Πεο ηνπο λα εζπράζνπλ θαη αξρίλα ην κάζεκα. ζν γηα ‟θείλνλ θεη ηνλ πηηζηξίθν, 

ην 1001, ζεκείσζέ ηνλ πσο δελ θάλεη ηνπιάρηζηνλ γηα ζηξαηηψηεο» (9:15-16). 

3.3.2. ΦΕΛΟΑΟΞΕΒ ΚΟΕΝΧΝΕΚΟΤ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΚΏΕ ΓΟΝΒΧΝ 

ΓΕΏ ΣΟ ΒΠΏΓΓΒΛΜΏ ΣΧΝ ΚΟΡΕΣΕΧΝ 

ε αληίζεζε κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη ζην ζηελφ νηθνγελεηα-

θφ πεξηβάιινλ, αλαθνξηθά κε ην επάγγεικα πνπ ζα αζθήζεη ζην κέιινλ ην αγφξη, 

ν παηέξαο, ε κεηέξα θαη ηα κεγαιχηεξα αδέιθηα δελ πξνβιεκαηίδνληαη γηα ην κει-

ινληηθφ επάγγεικα ηνπ θνξηηζηνχ. Ώπφ ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, κφλν 

έλαο παηέξαο ν νπνίνο έρεη πάζνο κε ην πνδφζθαηξν, λνκίδνληαο πσο επέιεμαλ ηελ 

θφξε ηνπ γηα λα παίμεη ζηελ πνδνζθαηξηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ, νλεηξεχεηαη λα 

ηελ θάλεη ηεξκαηνθχιαθα (26:33). Ώπφ ηελ άιιε, ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο εθθξά-

δεη θάπνηα άπνςε γηα ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ηνπ θνξηηζηνχ. πγθεθξηκέ-

λα, θάπνηεο ‗θπξίεο ηεο ρεηξνηερλίαο‘ (13:57) βιέπνπλ ην ηαιέλην ηνπ θνξηηζηνχ 

ζην θέληεκα θαη ιέλε φηη πξέπεη λα γίλεη ‗δαζθάια ρεηξνηερλίαο‘, θάλνληαο νξηζκέ-

λα καζήκαηα απφ απφζηαζε: «…ηε Μαξηψ… ρξεηάδεηαη λα ηε γξάςνπκε γηα καζή-

καηα απφ καθξηά (…) Θα πξέπεη λα γίλεη δαζθάια ρεηξνηερλίαο» (13:52). ε κηα άι-

ιε πεξίπησζε έλαο ελήιηθνο άληξαο βιέπνληαο δπν θνξηηζάθηα πνπ ηξαγνπδνχλ 

ηνπο πξνηείλεη λα γίλνπλ ηξαγνπδίζηξηεο, ιέγνληάο ηνπο κάιηζηα πσο έρεη γλσξηκί-

εο ζε θέληξα δηαζθεδάζεσο. «Ση σξαίεο θσλέο! Μα εζείο είζηε πξαγκαηηθέο ηξα-

γνπδίζηξηεο (…) Δγψ έρσ γλσξηκίεο ζε δηάθνξα θέληξα δηαζθέδαζεο. Θα κπνξνχ-

ζα…» (24:154). ε θάζε πεξίπησζε, ην θνξίηζη δελ σζείηαη λα θάλεη έλα δηαλνεηη-

θφ επάγγεικα ή κηα εξγαζία κε θχξνο θαη εμνπζία. Βπίζεο, αλ θαη ην επάγγεικα 

ηεο παίρηξηαο πνδνζθαίξνπ, αθνχγεηαη πξσηνπνξηαθφ, ην γπλαηθείν πνδφζθαηξν 

είλαη θαηά βάζε εξαζηηερληθφ, δελ παξέρεη ζηηο παίρηξηεο ηηο ρξεκαηηθέο απνιαβέο, 

ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ηελ αλαγλψξηζε πνπ έρεη ην αληξηθφ πνδφζθαηξν. 

πλεπψο, ζπρλά ιεηηνπξγεί σο πάξεξγν θαη φρη σο θχξηα απαζρφιεζε. 

3.3.3. ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ ΓΕΏ ΣΕ ΦΕΛΟΑΟΞΕΒ ΣΟΤ ΚΟΕΝΧΝΕΚΟΤ 

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΚΏΕ ΣΧΝ ΓΟΝΒΧΝ ΓΕΏ ΣΟ ΒΠΏΓΓΒΛΜΏ ΣΧΝ 

ΏΝΔΛΕΚΧΝ ΥΏΡΏΚΣΔΡΧΝ 

πσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηα παξαπάλσ, απφςεηο γηα ην κειινληηθφ επάγ-

γεικα ησλ παηδηψλ δελ εθθξάδνπλ κφλν νη ‗ζεκαληηθνί άιινη‘, ηα πξφζσπα ηνπ 

ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη πξφζσπα ηνπ επξχηεξνπ θνηλσ-
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ληθνχ πεξηβάιινληνο, δηάθνξνη θίινη, γλσζηνί, πνπ ‗αληηιακβάλνληαη‘ ηα ραξί-

ζκαηα ηνπ παηδηνχ. Δ δηθή ηνπο άπνςε πξνβάιιεηαη ζαλ απιή παξαηήξεζε ησλ 

θπζηθψλ θιίζεσλ ηνπ παηδηνχ. Έηζη, εηδηθά γηα ην θνξίηζη ε ‗θπζηθή‘ ηνπ θιίζε 

είλαη λα γίλεη είηε ηεξκαηνθχιαθαο, είηε δαζθάια ρεηξνηερλίαο, είηε ηξαγνπδί-

ζηξηα ζε λπρηεξηλφ θέληξν. Ώλ πξνζέμνπκε φκσο πνηεο είλαη νη πξνηηκήζεηο, νη 

επηζπκίεο ή ε απαζρφιεζε ησλ πξνζψπσλ πνπ ππνηίζεηαη φηη κπνξνχλ λα δηα-

γλψζνπλ ην ηαιέλην ηνπ θνξηηζηνχ, ζα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: Ο παζηαζκέλνο 

κε ην πνδφζθαηξν παηέξαο ζεσξεί φηη ε θφξε ηνπ πξέπεη λα γίλεη ηεξκαηνθχια-

θαο. Οη γπλαίθεο πνπ αζρνινχληαη κε ηε ρεηξνηερλία, ζεσξνχλ φηη ην θνξίηζη 

έρεη θπζηθή θιίζε ζην θέληεκα, ελψ ν ‗Κχξηνο Μαχξνο‘ πνπ έρεη γλσξηκίεο ζε 

θέληξα δηαζθεδάζεσο ζεσξεί φηη ηα θνξίηζηα πξέπεη λα γίλνπλ ηξαγνπδίζηξηεο 

ζε λπρηεξηλφ θέληξν. Καηά ζπλέπεηα, ν θαζέλαο πξνβάιιεη ζηα λεαξά θνξίηζηα 

ηηο δηθέο ηνπ επηζπκίεο θαη ηηο δηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο γηα ην ηη είλαη ζσζηφ, πξέ-

πνλ, ηαηξηαζηφ λα αθνινπζήζεη επαγγεικαηηθά ην θνξίηζη.  

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην αγφξη. Δ κεηέξα ζέιεη λα θάλεη ην γην ηεο δή-

καξρν, γηαηί είλαη δήκαξρνο ν παηέξαο. Άιινηε ζθέθηεηαη αλ ζα πξέπεη λα ηνλ 

θάλεη θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, ελψ θαη ν παηέξαο επηβάιιεη κε ππγκή ηε δηθή ηνπ 

άπνςε, κε βάζε ηηο δηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο. Καηά ζπλέπεηα ην θνηλσληθφ θαη νη-

θνγελεηαθφ πεξηβάιινλ έρεη ηζρπξή άπνςε ζην ηη επάγγεικα πξέπεη λα αθνινπ-

ζήζεη ην παηδί θαη κάιηζηα, φηαλ ην παηδί θαίλεηαη λα αληηδξά ζ‘ απηή ηε ζέιε-

ζε, νη ‗ζεκαληηθνί άιινη‘ δε δείρλνπλ λα ππνρσξνχλ. Οη επηινγέο ηνπ επξχηε-

ξνπ ή ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα ην αγφξη είλαη ζπλήζσο επαγγέικα-

ηα δχλακεο θαη εμνπζίαο, ελψ γηα ηα θνξίηζηα είλαη ζπρλά επαγγέικαηα παξα-

δνζηαθά, ρακειά ακεηβφκελα θαη ρσξίο θχξνο.  

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ  

πσο θαηέδεημε ε αλάιπζε, αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε 

ησλ αλήιηθσλ ραξαθηήξσλ, νη αλήιηθνη ήξσεο εξγάδνληαη γηα βηνπνξηζηηθνχο 

ιφγνπο ζπληεξψληαο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο φηαλ δελ ππάξρεη παηέξαο, ελψ νη 

αλήιηθεο εξσίδεο εξγάδνληαη κφλν φηαλ είλαη θηινρξήκαηεο, γηα ηελ εμαζθάιη-

ζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ πιηθψλ αγαζψλ. ζνλ αθνξά ηηο επαγγεικαηηθέο θη-

ινδνμίεο, ελψ ηα αγφξηα ζθέθηνληαη ην επάγγεικα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζην 

κέιινλ, ηα θνξίηζηα παξνπζηάδνληαη λα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ην γάκν 

ηνπο, παξά γηα ην επάγγεικα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.  

Παξάιιεια, ην θνηλσληθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ αλήιηθσλ ρα-

ξαθηήξσλ θαίλεηαη λα πξνσζεί ην αγφξη ζε επαγγέικαηα κε θχξνο, δχλακε θαη 

εμνπζία, ελψ ην θνξίηζη ζε επαγγέικαηα παξαδνζηαθά ρεηξσλαθηηθά, ρακειά 

ακεηβφκελα θαη ρσξίο θχξνο. Έηζη ηα θνξίηζηα, ζεαηέο ή αλαγλψζηξηεο, ζηεξνχ-

ληαη επαγγεικαηηθψλ πξφηππσλ θαη επηινγψλ θαη σζνχληαη θπξίσο ζε επαγγέι-

καηα ρσξίο θνηλσληθή αλαγλψξηζε θαη νηθνλνκηθέο απνιαβέο. ηελ νπζία πα-

ξαηεξείηαη απηφ πνπ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ζηελ έξεπλα ηεο ε O‘ Connor 

(1990) σο πξνζπάζεηα ζπκκφξθσζεο ησλ γπλαηθείσλ κνξθψλ ζηνπο θνηλσλη-
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θνχο ζεζκνχο θαη πξνζδνθίεο. 

ΤΓΔΣΔΔ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο δελ απνηεινχλ πξντφλ κηαο γελη-

θήο απνηίκεζεο ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. Χζηφζν, θαηαδεηθλχνπλ 

φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνβάιιεηαη κηα ζηεξεφηππε απεηθφληζε ησλ θχισλ 

φζνλ αθνξά ηελ εξγαζία θαη ηηο επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο ησλ αλήιηθσλ ρα-

ξαθηήξσλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ, νξηζκέλνη εξεπλεηέο 

πξνηείλνπλ κηα ζεηξά κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηε ζπγγξαθή (Phillips 1986) 

φζν θαη ηνπο ζπληειεζηέο κηαο παξάζηαζεο, π.ρ. εζνπνηνχο, παξαγσγνχο θαη 

ζθελνζέηεο (Beale 1976, Johnston 1981, Bloom 1998). πσο θαζίζηαηαη ζαθέο, 

νιφθιεξε ε δηαδηθαζία γηα κία κε ζεμηζηηθή παξαγσγή ζεάηξνπ γηα παηδηά είλαη 

ζχλζεηε θαη απαηηεί κηα απνθαζηζηηθή πξνζπάζεηα θαη ηε ζπλδξνκή πνιιψλ 

πιεπξψλ. Θα κπνξνχζε, γηα παξάδεηγκα, ε ζπγγξαθή λα θάλεη ζθφπηκε ρξήζε 

ηερληθψλ πνπ αθππλίδνπλ ηνλ δέθηε (αλαγλψζηε ή ζεαηή), ηνλ απειεπζεξψλνπλ 

απφ ην ίδην ην θείκελν θαη νδεγνχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηνπ 

(Καλαηζνχιε 2008: 236-237). Λακβάλνληαο ππφςε θαη άιιεο εξεπλεηηθέο κε-

ιέηεο (Sprung 1975, Huck, Hepler, Hickman 1981, Protherough 1983) γηα ηε 

ζπγγξαθή παηδηθψλ ζεαηξηθψλ έξγσλ, έρνπλ πξνηαζεί κέζνδνη αλαθνξηθά κε 

ηελ πνηνηηθή παξνπζίαζε ησλ θχισλ θαη ηα γλσξίζκαηα ησλ εξψσλ θαη ησλ 

εξσίδσλ (Κιαδάθε, 2011). ηφρνο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ είλαη λα γίλνπλ ηα 

ζεαηξηθά θείκελα πην επέιηθηα ζηελ παξνπζίαζε ησλ δχν θχισλ, κέζα απφ ηελ 

πξνζθνξά ελφο εθηεηακέλνπ εχξνπο ζχγρξνλσλ ξφισλ γηα ηα δχν θχια, αληί 

γηα κηα πεξηνξηζκέλε πνηθηιία παξαδνζηαθψλ κνληέισλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

ακβιχλεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ζηελ απεηθφληζε ησλ θχισλ θαη απνθεχγεηαη ε 

ελίζρπζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ. Βλ θαηαθιείδη, ζα ιέγακε πσο ην παηδηθφ ζέα-

ηξν ‗νθείιεη‘ λα κελ κπεη ζε κηα ινγηθή δηαηψληζεο ζθφπηκα πξνθαζνξηζκέλσλ 

αληηιήςεσλ, αιιά λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο νινθιεξσκέλεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε παηδηνχ.  
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

 Ζ εηζήγεζε απηή έρεη ζθνπφ λα παξνπζηάζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ αλαπηπμηα-

θνχ - νηθνινγηθνχ κνληέινπ κεηάβαζεο, φπσο απηφ εθαξκφζηεθε ην ζρνιηθφ έηνο 

2013 - 14 ζην Πξφηππν Πεηξακαηηθφ ρνιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 

Αξρηθά ζα γίλεη αλαθνξά ζηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ απφ ηελ αξρή ηεο ρξν-

ληάο ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, ψζηε λα επηηεπρζεί ε νκαιή κεηάβαζε ησλ λεπίσλ 

ζην δεκνηηθφ αιιά θαη λα βνεζήζεη ηα παηδηά ηεο Α' ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ λα ελ-

ζσκαησζνχλ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα νκαιά. Παξάιιεια ζα παξνπζηαζηνχλ 

νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ ππνβνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ κεηάβαζεο 

απφ ην λεπηαγσγείν θαη ην δεκνηηθφ, σο βαζηθή παξάκεηξνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Ζ φιε παξνπζίαζε ζα ζηεξηρζεί ζε πξαγκαηηθά δξψκελα 

πνπ εθηπιίρζεθαλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

λεπηαγσγείνπ θαη δεκνηηθνχ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ νπνίσλ ζπλεξγάζηεθαλ ζηελά 

κηα πιεηάδα εθπαηδεπηηθψλ. ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν κεηάβαζεο ζπκκεηείραλ νη 

20 καζεηέο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη νη 21 καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ.  

Λέμεηο - θιεηδηά: κεηάβαζε, νηθνινγηθφ - αλαπηπμηαθφ κνληέιν κεηάβαζεο, 

νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφο κεηάβαζεο, πνηφηεηα εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ζπλεξγαζία, 

παξαηήξεζε, αμηνιφγεζε 

ΏΠΟ ΣΟ ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ ΣΟ ΑΔΜΟΣΕΚΟ 

ΜΕΏ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΏΝΏΠΣΤΞΕΏΚΟΤ - ΟΕΚΟΛΟΓΕΚΟΤ ΜΟΝΣΒ-

ΛΟΤ ΜΒΣΏΐΏΔ 

ΒΕΏΓΧΓΔ 

 Οη απαξρέο ηεο ζπδήηεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

ηνπ δεηήκαηνο ηεο κεηάβαζεο ησλ καζεηψλ, σο έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο παξά-

γνληεο ηεο επηηπρνχο καζεζηαθήο ζηαδηνδξνκίαο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιηθφ πεξη-

βάιινλ, ηέζεθαλ απφ ηελ επνρή ηνπ Froebel . πσο  έρνπλ δείμεη αξθεηά πνξί-

ζκαηα εξεπλψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηνπ Αηεζλνχο Πξνγξάκκαηνο Ώμηνιφ-

γεζεο ηεο Βπίδνζεο ησλ Μαζεηψλ γλσζηνχ σο έξεπλαο PISA (2000 – 2006), νη 
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κειινληηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα εμαξηψληαη ζε κε-

γάιν βαζκφ απφ ην είδνο ηεο πξνζρνιηθήο θαη πξσηνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

έηπραλ ζε λεαξή ειηθία, θαζψο νη δχν απηέο βαζκίδεο απνηεινχλ ην ζεκέιην ιί-

ζν ηεο «δηα βίνπ κάζεζεο» (OECD, 2001:3). Καηά ζπλέπεηα ε έιιεηςε εθπφλε-

ζεο πξνγξακκάησλ κεηάβαζεο απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ, ελδέρεηαη, 

ζχκθσλα κε ηνπο Pianta & Cox (1999), λα: 

o Πξνθαιέζεη άγρνο θαη θφβν ζε δηάθνξνπο ηνκείο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε 

ζρνιηθή ηνπο πνξεία , φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο έξεπλεο ησλ Fabian, 

Griebel & Niesel, Margetts,  Kienig (2002), 

o Πξνθαιέζεη πνιιά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην 

λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηνπ δεκνηηθνχ αιιά θαη έιιεηςε επθαηξηψλ γηα 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη πξφνδν, φπσο αλαδεηθλχνπλ νη έξεπλεο ησλ Dol-

lase  ην 1978 θαη Beelmann ην 2000, 

o Παξνπζηάδνληαη δπζθνιφηεξα πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο θαη κεηάβαζεο, 

φηαλ δελ ππάξρεη ζπλεξγαζία λεπηαγσγείνπ, ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο 

ζχκθσλα κε ηνπο Bostrom (2003), Fabian (2002),  Margetts (2002) θαη 

Yeboah (2002). 

 Βπξήκαηα, φπσο ηα παξαπάλσ, επφκελν ήηαλ λα πξνβιεκαηίζνπλ θαη ηελ 

ειιεληθή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ην 2008 λα ςεθηζηεί  ε εγθχθιηνο «Βθαξ-

κνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ ζην Οινήκεξν Νεπηα-

γσγείν» (30/1/2008)  ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε ζπλεξ-

γαζία κε ηε Αηεχζπλζε πνπδψλ Π.Β. γηα λα ηεζνχλ γηα πξψηε θνξά, νη βάζεηο 

ηεο νξηδφληηαο θαη θάζεηεο ζπλέρεηαο ηφζν ζε επίπεδν δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο 

φζν θαη ζηελ θαζηέξσζε ελφο πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

βαζκίδσλ πνπ ζα μεθηλά απφ ην λεπηαγσγείν θαη ζα νινθιεξψλεηαη ζην Λχθεην. 

Έθηνηε πνιιέο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πινπνίεζαλ 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο, ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, ηελ εθά-

ζηνηε Πξσηνβάζκηα Αηεχζπλζε, ηνπο γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο θαηλν-

ηφκα πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ.  

 Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα εθπνλνχληαλ πξνο ην ηέινο 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ε δηάξθεηά ηνπο ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε δελ μεπεξ-

λνχζε ηνλ έλα κήλα. Πνιινί ήηαλ εθείλνη πνπ ππνζηήξηδαλ, φηη ε κεηάβαζε εί-

λαη κηα δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη θαη νινθιεξψλεηαη πξνο ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο κέζσ κηαο ζεηξάο θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ λεπηαγσγείνπ θαη δε-

κνηηθνχ. Παξφια απηά  νη πξνζπάζεηεο απηέο δελ ήηαλ πάληνηε επηηπρείο θαζψο 

κηα ζεηξά παξαγφλησλ, δηαπηζηψζεθε φηη, απνηεινχζαλ εκπφδην γηα ηελ νιν-

θιεξσκέλε θαη ζσζηή εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο κεηάβαζεο. Ώπνηέιεζκα, 

ε φπνηα πξνζπάζεηα ν ζεζκφο λα βξεη ζεηηθή απνδνρή απφ πιεπξάο ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ, λα πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά θαη ηα πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο λα κελ ηχ-

ρνπλ επξείαο απνδνρήο ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν. Οη πην δηαδεδνκέλνη ιφγνη πνπ 

νδήγεζαλ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο λα κελ εθπνλνχλ ζπζηεκαηηθά πξφγξακκα 

κεηάβαζεο ήηαλ (Κνπηζνχιεο &Σζνιαθίδε,1998:743-750): 
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o ε έιιεηςε δηάζεζεο ζπλεξγαζίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δεκνηηθνχ,  

o ν κεγάινο φγθνο χιεο πνπ έπξεπε λα θαιχςεη ην δεκνηηθφ, 

o ε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε κεηαμχ λεπηαγσγείνπ θαη δεκνηηθνχ, 

o ε αβεβαηφηεηα ζε πνην δεκνηηθφ ζα θνηηήζνπλ ηα λήπηα, θαζψο ζπρλά 

επαλαθαζνξίδνληαλ ηα φξηα ησλ πεξηνρψλ απφ ηηο νπνίεο ζα δερφηαλ ην 

λεπηαγσγείν θαη ην δεκνηηθφ καζεηέο, 

o ε πεπνίζεζε φηη δελ ππήξρε ζπλέρεηα κεηαμχ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακ-

κάησλ ησλ δχν βαζκίδσλ,  

o ε έιιεηςε ρξφλνπ γηα απφ θνηλνχ πξνγξακκαηηζκφ.  

 Οη δξάζεηο κεηαμχ λεπηαγσγείνπ θαη δεκνηηθνχ κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, 

φπνπ εθαξκφζηεθε ην πξφγξακκα πηινηηθά θαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ ζρνιη-

θψλ ζπκβνχισλ, πεξηνξίδνληαλ ζε κία ή δχν ην πνιχ επηζθέςεηο αιιεινγλσξη-

κίαο θαη επαθήο κε ην ρψξν ηνπ δεκνηηθνχ, ψζηε ηα λήπηα λα εμνηθεησζνχλ κε 

ηε λέα εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ζηελ νπνία ζα πήγαηλαλ ζε ιίγνπο κήλεο. Ώπφ εθεί 

θαη πέξα ζα έπξεπε απφ ηελ πξψηε εκέξα έλαξμεο ησλ καζεκάησλ λα πξνζαξ-

κνζηνχλ ζηα δεδνκέλα ηνπ δεκνηηθνχ θαη λα δηαθφςνπλ θάζε ζρέζε κε ην λε-

πηαγσγείν. Χζηφζν ε εθαξκνγή ηεο κεηάβαζεο παξά ηα φπνηα πξνβιήκαηα θξί-

λεηαη ζήκεξα αλαγθαία δεδνκέλνπ φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ (10 – 12% 

ζηελ Βπξψπε θαη 40% ζηηο ΔΠΏ) αληηκεησπίδνπλ, ζχκθσλα κε ηνπο Griebel & 

Niesel (2004:108), ζνβαξά πξνβιήκαηα κεηάβαζεο απφ ηε κηα βαζκίδα ζηελ 

άιιε. Γη' απηφ ε κεηάβαζε, σο παηδαγσγηθή πξαθηηθή, ζα πξέπεη λα αληηκεησπί-

δεηαη σο κηα δηαδηθαζία, φπνπ ζπκβαίλνπλ πνιιέο, κεγάιεο θαη απφηνκεο αιια-

γέο ηαπηφρξνλα θαη επεξεάδεηαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ: 

 Ώπφ ηελ εξκελεία πνπ δίλεηαη ζηνλ φξν  ηεο κεηάβαζεο πνπ ζα εθαξκν-

ζηεί. χκθσλα κε ηνπο Kagan & Neuman ( 1998) ππάξρνπλ ηξία ξεχκαηα 

κεηάβαζεο θαη ηα νπνία είλαη: 

α. απηά πνπ εθαξκφδνληαη πξνο ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο κε κηα ζεηξά 

θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ ησλ δχν βαζκίδσλ 

β. απηά πνπ εθαξκφδνληαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο κε ζχλδεζε 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ κεγάισζαλ ηα παηδηά (νηθνγέλεηα)  κε ην ζρν-

ιηθφ πεξηβάιινλ κέζσ ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ 

γ. θαη απηά πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ «αξρή ησλ αλαπηπμηαθψλ αξρψλ ηεο ζπ-

λέρεηαο» κε ηε δεκηνπξγία παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη αλαιπηηθψλ πξν-

γξακκάησλ, πνπ δηαηεξνχλ ηε ζπλέρεηα ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. 

 Ώπφ ην κνληέιν κεηάβαζεο πνπ ζα επηιερζεί πξνο εθαξκνγή θαη είλαη: 

α. Σν κνληέιν ησλ δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ, θαηά ην νπνίν "πξνζαξκφδν-

καη" ζεκαίλεη "έρσ φρη θαη ηε ζρνιηθή εηνηκφηεηα λα θνηηήζσ ζηελ ακέζσο ε-

πφκελε βαζκίδα". χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ ε κεηάβαζε είλαη κηα ζηηγκηαία 

δηαδηθαζία πνπ ζπκβαίλεη ρξνληθά κεηαμχ λεπηαγσγείνπ θαη Ώ‘ Αεκνηηθνχ θαη 

νθείιεηαη ζηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηή. 
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β. Σν νηθνζπζηεκηθφ / αλαπηπμηαθφ κνληέιν, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε κε-

ηάβαζε είλαη κηα δηαξθήο, ρξνλνβφξα δηαδηθαζία πνπ πξνθεηκέλνπ λα είλαη επη-

ηπρήο, δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ην παηδί αιιά θαη απφ φινπο φζνπο ην πεξηβάι-

ινπλ (νηθνγέλεηα, ζρνιείν, επξχηεξν πεξηβάιινλ) θαζψο θαη απφ ηηο ζρέζεηο 

πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα θαη γχξσ απφ απηφ. Σν κνληέιν απηφ αθνινπζεί ηνπο 

πξνζσπηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηνπ θάζε παηδηνχ θαη έρεη σο ζθνπφ λα βνε-

ζήζεη ην καζεηή λα απνδερηεί ην λέν ηνπ ξφιν: είκαη καζεηήο/είκαη καζήηξηα 

κέζα απφ ηελ απφθηεζε κηαο ζεηξάο δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ. 

 Ώπφ ηηο δεμηφηεηεο/ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ σο ζηφρν λα επηηχ-

ρνπλ ηα πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο θαη αθνξνχλ: 

α. ηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, φπνπ θάζε παηδί καζαίλεη λα α-

ληηκεησπίδεη κε επηηπρία ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο 

β. ηνλ ηνκέα ηεο ηθαλφηεηαο αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνθαινχλ 

νη δηάθνξεο κεηαβάζεηο ζηε δσή ελφο αηφκνπ 

γ. ηνλ ηνκέα ηεο ηθαλφηεηαο κεζνδηθήο κάζεζεο, θαηά ηελ νπνία ην παηδί 

καζαίλεη λα απνθσδηθνπνηεί θαη λα αθνκνηψλεη ηε γλψζε κέζα απφ ηε ρξήζε 

πιεξνθνξηψλ 

 Ώπφ ηελ αλαγλψξηζε απφ πιεπξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ αιιαγψλ πνπ 

επέξρνληαη ζηε δσή ηνπ παηδηνχ θαη ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ κε 

ηελ είζνδφ ηνπ ζην ζρνιείν θαη αθνξνχλ: 

α. ην θάζε παηδί θαη ην θάζε γνλέα ζε αηνκηθφ επίπεδν. Σν παηδί κε ηε κε-

ηάβαζε ηνπ απφ ηε κηα ζρνιηθή βαζκίδα ζηελ άιιε απνθηά έλαλ λέν ξφιν, απ-

ηφλ ηνπ καζεηή. ε απηή ηε θάζε ην παηδί δηαθαηέρεηαη απφ κηα ζεηξά αληηθα-

ηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Νηψζεη φηη κεγάισζε θαη κπνξεί λα θαηαθέξεη πεξηζζφ-

ηεξα, είλαη πεξηζζφηεξν απηφλνκν θαη ζε ζέζε λα απνθαζίδεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, 

αιιά απφ ηελ άιιε ληψζεη αλαζθάιεηα θαη άγρνο, θαζψο γξήγνξα αληηιακβάλε-

ηαη φηη ν λένο ηνπ ξφινο έρεη πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο ζηηο ν-

πνίεο πξέπεη λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία. Ο γνλέαο πάιη αιιάδεη θη απηφο κε ηε 

ζεηξά ηνπ ξφιν: απφ γνλέαο λεπίνπ γίλεηαη γνλέαο καζεηή δεκνηηθνχ κε πεξηζ-

ζφηεξεο επζχλεο θαη αγσλίεο. 

β. ην παηδί θαη ηνπο γνλείο ζε επίπεδν αιιειεπηδξάζεσλ, θαζψο ην παηδί, 

φηαλ  εηζέξρεηαη ζηελ Ώ‘ ηάμε δεκνηηθνχ θαιείηαη λα εληαρζεί ζε έλα θαηλνχξην 

δίθηπν δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, αθήλνληαο πίζσ ηνπ ην γλψξηκν πεξηβάιινλ 

ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη θαηά 90% ράλεη ηελ νπνηαδήπνηε επαθή κε ηηο λεπηαγσ-

γνχο ηνπ. Ο γνλέαο πάιη έξρεηαη αληηκέησπνο κε κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα: ην 

παηδί ηνπ είλαη πηα απηφλνκν θαη επηδεηά φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ. 

γ. ην παηδί θαη ηνπο γνλείο ζην επξχηεξν πιαίζην. Δ νηθνγέλεηα θαη ην ζρν-

ιείν,  πνπ δε δηέπνληαη πάληα απφ ηηο ίδηεο αξρέο θαη αμίεο, επηδξνχλ ζηε ςπρν-

ζχλζεζε ηνπ παηδηνχ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή θαιείηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηε 
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ζρέζε ηνπ κε ην λέν ρψξν ηεο ηάμεο θαη ηνλ ρξφλν, θαζψο ην σξνιφγην πξφ-

γξακκα είλαη δηαθνξεηηθφ θαη ην παηδί ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζε πνην γξή-

γνξνπο ξπζκνχο εθηέιεζεο εξγαζηψλ. Οη γνλείο θαινχληαη λα αλαπξνζαξκφ-

ζνπλ θαη απηνί ην θαζεκεξηλφ ηνπο πξφγξακκα κε απηφ ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο 

ζην λεπηαγσγείν νη ξπζκνί ήηαλ πην ραιαξνί θαη γηα ηνπο ίδηνπο θαη γηα ηα παη-

δηά. 

Δ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ ΜΒΣΏΐΏΔ ΣΟ Π.Π..Π.Θ. 

ΣΟ ΥΟΛΕΚΟ ΒΣΟ 2013 – 14 

ΟΡΓΏΝΧΔ ΣΔ ΟΜΏΑΏ ΜΒΣΏΐΏΔ 

 ην Πξφηππν Πεηξακαηηθφ ρνιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2013 – 14 θξίζεθε αλαγθαίν λα εθαξκνζηεί έλα πξφγξακ-

κα κεηάβαζεο  κεηαμχ λεπηαγσγείνπ θαη Ώ' ηάμεο, θαη Ώ' ηάμεο θαη ΐ' ηάμεο 

δεκνηηθνχ, ζηεξηδφκελν ζην νηθνζπζηεκηθφ / αλαπηπμηαθφ κνληέιν, αλαπηχζ-

ζνληαο κεηαμχ πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο βαζκίδαο κηα θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο 

κε ζθνπφ ηελ παξνρή «ηζφηεηαο επθαηξηψλ» γηα κηα επηηπρεκέλε καζεζηαθή 

ζηαδηνδξνκία γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο.  

 Οη παξάγνληεο πνπ ψζεζαλ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηε ιήςε απφ-

θαζεο γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο κεηάβαζεο ήηαλ νη εμήο: 

o Σν Πξφηππν Πεηξακαηηθφ ρνιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο εί-

λαη εληαίν, απνηεινχκελν θαη απφ ηηο ηέζζεξηο ζρνιηθέο βαζκίδεο: λεπηα-

γσγείν, δεκνηηθφ, γπκλάζην θαη ιχθεην. Καηά ζπλέπεηα καζεηέο θάζε ε-

ιηθηαθήο νκάδαο ζπλππάξρνπλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ζηνλ ί-

δην ρψξν, κνηξάδνληαη ηελ ίδηα απιή θαη ηνπο ίδηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψ-

ξνπο. 

o Σν λεπηαγσγείν θαη ε Ώ΄ δεκνηηθνχ σο ηάμεηο απφ ηε θεηηλή ρξνληά βξί-

ζθνληαη κε πξσηνβνπιία ηεο Αηεχζπλζεο ηνπ δεκνηηθνχ, αληηθξηζηά, δί-

λνληαο  ηελ επθαηξία κεηαμχ λεπίσλ θαη καζεηψλ ηεο Ώ΄ ηάμεο γηα ζπλε-

ρείο αιιειεπηδξάζεηο ζε θαζεκεξηλή βάζε. Έηζη νη καζεηέο ηεο Ώ΄ δεκν-

ηηθνχ (πεξζηλά λήπηα) είραλ ηελ επθαηξία λα επηζθέπηνληαη φπνηε ην εί-

ραλ αλάγθε ην λεπηαγσγείν γηα λα δνπλ ηηο παιηέο ηνπο δαζθάιεο, ψζηε 

λα κελ ληψζνπλ απνκνλσκέλα ζην θαηλνχξην ηνπο πεξηβάιινλ. 

o Σν λεπηαγσγείν ζα θηινμελνχζε ηε θεηηλή ρξνληά  20 καζεηέο, νη νπνίνη 

έξρνληαλ γηα πξψηε θνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, αθνχ ην 

Π.Π..Π.Θ. δελ έρεη ηάμε πξνλεπίσλ. Σα λήπηα απηά ζα θνηηνχζαλ ζην 

λεπηαγσγείν θαηφπηλ θιήξσζεο. Σα πεξηζζφηεξα πξνέξρνληαλ απφ παηδη-

θνχο ζηαζκνχο θαη φρη λεπηαγσγεία, θαη σο εθ ηνχηνπ ήηαλ αλαγθαίν λα 

ππάξμεη έλα δηάζηεκα πξνζαξκνγήο ζην λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

o Ώπφ ηελ άιιε νη 20 απηνί λενεηζεξρφκελνη καζεηέο έξρνληαλ ζε έλα ζρν-

ιηθφ πεξηβάιινλ πνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν δηακνξθσκέλνο γηα ηηο αλάγθεο 
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καζεηψλ δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ. Αελ ππήξρε ν θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλνο θαη εμνπιηζκέλνο αχιεηνο ρψξνο γηα παηδηά απηήο ηεο ε-

ιηθίαο, νπφηε ήηαλ επηηαθηηθή αλάγθε λα κάζνπλ λα ζπλππάξρνπλ κε κε-

γαιχηεξα παηδηά. 

o Έλα άιιν ζέκα πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ φηη ηα λήπηα έπξεπε γξήγνξα λα 

κάζνπλ νξηζκέλνπο θνηλνχο θαλφλεο. Γηα παξάδεηγκα έπξεπε λα έξρνληαη 

ζην ζρνιείν ζηηο 8: 00 αθξηβψο γηα λα ζηεζνχλ ζηε ζεηξά θαη λα θάλνπλ 

πξνζεπρή, λα ηξαγνπδήζνπλ ηνλ εζληθφ χκλν καδί κε φια ηα ππφινηπα 

παηδηά πνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ησλ άι-

ισλ βαζκίδσλ. 

o Οη θεηηλνί καζεηέο ηεο Ώ' δεκνηηθνχ είραλ ηελ ηχρε λα κε βηψζνπλ ηελ 

απψιεηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, θαζψο ε δπλακηθή ηεο ηάμεο παξέκελε ε 

ίδηα. Βπίζεο, αλ θαη άιιαμε ε δαζθάια θαη κνινλφηη ηα λήπηα απέθηεζαλ 

ην ξφιν ηνπ καζεηή, σζηφζν είραλ ηελ επθαηξία λα βξίζθνληαη ζπρλά θαη 

φπνηε ηα ίδηα ήζειαλ θνληά ζηνλ «παιηφ ππξήλα» ηνπ λεπηαγσγείνπ. Οη 

λεπηαγσγνί ήηαλ δίπια ηνπο ηελ ψξα ηνπ αγηαζκνχ θαη ηηο ππφινηπεο ε-

κέξεο. Παξαηεξήζεθε φηη ε αλάγθε ηνπο γηα επαθή κε ηηο λεπηαγσγνχο 

ήηαλ κεγάιε θαζψο πξνζπαζνχζαλ κε θάζε επθαηξία λα επηζθεθηνχλ ην 

λεπηαγσγείν κε ηελ πξφθαζε λα ηνπο αλνίμεη θάπνηα απφ ηηο παιηέο ηνπο 

θπξίεο ην ηάπεξ κε ην θνιαηζηφ ηνπο, λα ηνπο δέζνπλ ηα θνξδφληα θαη άι-

ια, πνπ έδεηρλαλ ηελ κεγάιε ηνπο αλάγθε λα κελ ράζνπλ ηελ επαθή ηνπο 

κε ηελ εκπεηξία πνπ είραλ ζην λεπηαγσγείν.  

o Βπίζεο παξαηεξήζεθε φηη,  ιφγσ ηνπ φηη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά δελ εί-

ρε πξνεγεζεί πξφγξακκα κεηάβαζεο, νη καζεηέο ηεο α‘ δεκνηηθνχ δελ εί-

ραλ εμνηθεησζεί κε νξηζκέλνπο θαλφλεο ηνπ δεκνηηθνχ π.ρ. λα θάζνληαη 

ζην ζξαλίν ηνπο. Έηζη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μαζήκαηνο αξθεηά παηδηά 

μάπισλαλ θάησ απφ ην ζξαλίν γηα λα παίμνπλ. 

 Παξαηεξήζεηο ζαλ θη απηέο έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηε δηακφξθσζε ελφο 

πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηξηψλ λεπηαγσγψλ θαη ηεο δαζθάιαο ηεο Ώ΄ 

δεκνηηθνχ γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηα λήπηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε 

λέα πξαγκαηηθφηεηα. Δ δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζα μεθηλνχζε απφ ηελ αξρή ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ζα δηαξθνχζε φιν ην ζρνιηθφ έηνο, θαζψο ζηφρνο ήηαλ ε 

παξαηήξεζε ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ησλ λεπίσλ θαη ησλ καζεηψλ 

θαηά ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ε δεχηεξε θάζε ζα εκπιέθν-

ληαλ ζηε δηαδηθαζία θαη νη καζεηέο ηεο δεπηέξαο δεκνηηθνχ, ψζηε ε κεηάβαζε 

λα έρεη ζπλέρεηα θαη απφ ηε κηα ζρνιηθή βαζκίδα πξνο ηελ επφκελε θαη απφ ηε 

κηα ηάμε ζηελ άιιε. ηφρνο είλαη ε κεηάβαζε λα ζπλερηζηεί θαη ηελ επφκελε 

ζρνιηθή ρξνληά κε ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ ηεο Ώ‘ ηάμεο πνπ ζα ήηαλ πιέ-

νλ καζεηέο ηεο ΐ΄ θαη ησλ λεπίσλ πνπ ζα ήηαλ πηα καζεηέο ηεο Ώ΄ ηάμεο . 
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ΥΒΑΕΏΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ ΜΒΣΏΐΏΔ ΓΕΏ ΣΟ ΥΟ-

ΛΕΚΟ ΒΣΟ 2013 - 14 

 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο [πίλαθαο 1] γηλφηαλ κηα θνξά ην κήλα 

θαη ζηεξίρηεθε ζην κνηίβν: πξνεηνηκαζία (παξαηήξεζε - αμηνιφγεζε ηεο εηνη-

κφηεηαο ησλ παηδηψλ), εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ - καζεζηαθψλ 

δξάζεσλ θαη ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο. 

πέλαθαο 1 

ζρεδηΪγξακκα πξνγξακκαηηζκνύ 

Υξόλνο Αξαζηεξηόηεηα κεηΪβαζεο 

επηΫκβξηνο 

2013 - 14 

Παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο δξάζεο ησλ λεπίσλ θαη 

ησλ καζεηψλ. 

πδήηεζε γηα ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. 

Ώξρηθή αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. 

Βλεκέξσζε ηεο δαζθάιαο γηα ηνπο λένπο καζεηέο ηεο 

απφ ηηο λεπηαγσγνχο. 

Λήςε απφθαζεο λα κελ εκπνδίδνληαη λήπηα θαη καζεηέο 

λα κεηαθηλνχληαη απφ ηε κία ηάμε ζηελ άιιε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαιιεηκάησλ.  

Βλεκέξσζε ηεο Αηεπζχληξηαο ηνπ Αεκνηηθνχ γηα ηελ ε-

θαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Οθηώβξηνο 

2013 - 14 

πδήηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ δχν βαζκίδσλ γηα νξ-

γάλσζε θνηλψλ δξάζεσλ (ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο , εθ-

παηδεπηηθέο επηζθέςεηο, δξάζεηο γλσξηκίαο καζεηψλ - 

λεπίσλ, ψξεο θνηλέο γηα αλάπηπμε ρέζεσλ). 

 Οξγάλσζε κηαο επίζθεςεο ησλ καζεηψλ ηεο Ώ' Αεκνηη-

θνχ ζην λεπηαγσγείν. 

Γλσξηκία ησλ καζεηψλ θαη ησλ λεπίσλ. 

Ώθήγεζε ησλ καζεηψλ ζηα λήπηα πψο πέξαζαλ ζην λε-

πηαγσγείν ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά θαη παξαηεξήζεηο γηα 

ηηο αιιαγέο ζηελ ηάμε. 

Ώλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ λεπηαγσγείνπ 

ψζηε λα ζπκπίπηεη κε ην δηάιεηκκα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

ηεο Ώ' Αεκνηηθνχ. 

Παξφηξπλζε ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ ηεο Ώ' λα αλαιάβνπλ 

λα θαζνδεγνχλ θαη λα ππνζηεξίδεη ν θαζέλαο θαη απφ 

έλα λήπην ηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο, ηελ ψξα ησλ ζεα-
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ηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ επηζθέςεσλ. 

Παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ απιή θαη νκαδηθά παη-

ρλίδηα ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ ησλ δχν βαζκίδσλ. 

Βλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ δχν βαζκίδσλ γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, ηηο αλά-

γθεο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

ΝνΫκβξηνο 

2013 - 14 

Παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ δξάζεσλ πνπ πξνεγή-

ζεθαλ. 

πδήηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα εθπφλεζε θνηλήο ζεκα-

ηηθήο/ πξνγξάκκαηνο. 

Βπεμεξγαζία πνηεκάησλ θαη παξακπζηνχ κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία κηαο λέαο ηζηνξίαο. 

Παξαθνινχζεζε απφ θνηλνχ ησλ ζεακάησλ θαη ησλ   εθ-

παηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ. 

Βλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ δχν βαζκίδσλ γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, ηηο αλά-

γθεο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

ΑεθΫκβξηνο 

2013 - 14 

Παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ δξάζεσλ πνπ πξνεγή-

ζεθαλ. 

πδήηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα εθπφλεζε θνηλήο ζεκα-

ηηθήο/ πξνγξάκκαηνο. 

Αηνξγάλσζε απφ θνηλνχ κηαο Υξηζηνπγελληάηηθεο γηνξ-

ηήο. 

Θεαηξηθφ παηρλίδη. 

Σα θάιαληα. 

Υξηζηνπγελληάηηθεο πξνζθιήζεηο. 

Ώθίζεο. 

Μηα απφ θνηλνχ δξάζε αιιειεγγχεο: Υακφγειν ηνπ παη-

δηνχ. 

Παξαθνινχζεζε απφ θνηλνχ ζεακάησλ, εθπαηδεπηηθψλ 

επηζθέςεσλ. 

Βλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ δχν βαζκίδσλ γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, ηηο αλά-
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γθεο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

ΕαλνπΪξηνο 

2013  - 14 

Παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ δξάζεσλ πνπ πξνεγή-

ζεθαλ. 

πδήηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα εθπφλεζε θνηλήο ζεκα-

ηηθήο/ πξνγξάκκαηνο. 

Σα ζπλαηζζήκαηά κνπ κέζα απφ έλα έξγν ηέρλεο. 

Παηρλίδη ζηελ απιή απζφξκεην θαη αξκνληθή ζπλχπαξμε 

ζηνλ αχιεην ρψξν. 

Βλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ δχν βαζκίδσλ γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, ηηο αλά-

γθεο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

ΦεβξνπΪξηνο 

2013 - 14 

Παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ δξάζεσλ πνπ πξνεγή-

ζεθαλ. 

Βπίζθεςε ζηελ Ώ' ηάμε δεκνηηθνχ θαη δσγξαθηθή ζηνλ 

πίλαθα. 

Βλεκέξσζε γνλέσλ γηα ην πξφγξακκα κεηάβαζεο. 

πδήηεζε κε ηε δαζθάια ηεο ΐ' δεκνηηθνχ γηα ηελ δηνξ-

γάλσζε κηαο επίζθεςεο ζηε ΐ΄ δεκνηηθνχ απφ ηνπο κα-

ζεηέο ηεο Ώ' ηάμεο. 

Παξαθνινχζεζε κηαο παξάζηαζεο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ, ηεο Ώ  ́ δεκνηηθνχ θαη ηεο ΐ΄ δεκνηηθνχ 

(Θέαηξν θηψλ απφ ην Paramanna muppet). 

Βλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ δχν βαζκίδσλ γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, ηηο αλά-

γθεο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

ΜΪξηηνο 

2013 - 14 

Παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ δξάζεσλ πνπ πξνεγή-

ζεθαλ. 

Οη καζεηέο ηεο Ώ΄ δεκνηηθνχ πξνζθαινχλ ζηελ ηάμε 

ηνπο ηα λήπηα γηα λα ηνπο δηαβάζνπλ κηα ηζηνξία / παξα-

κχζη. 

Σα λήπηα αθεγνχληαη ηελ αγαπεκέλε ηνπο ηζηνξία ζηνπο 

καζεηέο ηεο Ώ΄ δεκνηηθνχ. 

Αεκηνπξγία απφ θνηλνχ ελφο βηβιίνπ 

Βλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ δχν βαζκίδσλ γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, ηηο αλά-
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γθεο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

Ώπξέιηνο 

2013 - 14 

Παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ δξάζεσλ πνπ πξνεγή-

ζεθαλ. 

Οξγάλσζε κηαο θνηλήο επίζθεςεο ζηε βηβιηνζήθε ηνπ 

ζρνιείνπ απφ ηα λήπηα θαη ηνπο καζεηέο ηεο Ώ΄ ηάμεο. 

"Ααλείδνκαη" έλα βηβιίν απφ ηε δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε 

ηνπ ζρνιείνπ. 

Βλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ δχν βαζκίδσλ γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, ηηο αλά-

γθεο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

ΜΪηνο 

2013 - 14 

Παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ δξάζεσλ πνπ πξνεγή-

ζεθαλ. 

Αεκηνπξγία ελφο έξγνπ ηέρλεο έλα γηα θάζε ηάμε (λεπηα-

γσγείν, Ώ΄ ηάμε θαη ΐ' ηάμε). 

"Μηα κέξα κάζεκα ζε άιιε ηάμε" (αληαιιαγή ηάμεσλ - 

ηα λήπηα ζα έθαλαλ κάζεκα ζηελ Ώ' ηάμε, ε Ώ΄ ηάμε ζα 

έθαλε κάζεκα ζηε ΐ' ηάμε θαη ε ΐ' ηάμε ζα έθαλε κάζε-

κα ζην λεπηαγσγείν). 

Ώμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηα παηδηά.  

Βλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ δχν βαζκίδσλ γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, ηηο αλά-

γθεο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

Ενύληνο 

2013 - 14 

Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

κεηάβαζεο ζηνπο γνλείο.   

 Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζηεξηρζήθακε ζηε ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία ήηαλ 

ε αληίιεςε πνπ είρακε, φηη παξά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ δηα-

θφξσλ δξάζεσλ, ππήξρε πάληα ν θίλδπλνο, θάπνηνη αζηάζκεηνη παξάγνληεο λα 

επεξεάζνπλ αξλεηηθά ην πξφγξακκα. Ώθνινπζψληαο, φκσο, ην ζπγθεθξηκέλν 

κνηίβν δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ειέγρνπλ ηαθηηθά ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα είλαη ζε ζέζε, αλά πάζα 

ζηηγκή, λα δηνξζψζνπλ κία ζηξαηεγηθή ή κηα ηερληθή, κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί ε 

νκαιή κεηάβαζε ησλ λεπίσλ απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ.  

 ε δεχηεξν επίπεδν ζα έπξεπε λα πξνβιέςνπκε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδε-

ρφκελα ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ εκπφδηα ζηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκα-

ηνο θαη ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο, φπσο αλαθαίλεηαη ζηνλ πί-

λαθα 2.  

 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
788 

πέλαθαο 2 

Πηζαλνέ θέλδπλνη - ΒλαιιαθηηθΫο δξΪζεηο 

1. πλαηζζήκαηα αξλεηηθά σο 

πξνο ην Αεκνηηθφ. 

Αηεμαγσγή πξνγξάκκαηνο γχξσ απφ ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ καο 

ζρεηηθά κε ηνπο λένπο ξφινπο πνπ ζα 

αλαιάκβαλαλ ηα λήπηα σο καζεηέο. 

2. Ώληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ ησλ 

λεπίσλ θαη ησλ καζεηψλ ηεο Ώ' 

ηάμεο.  

Βπηκνξθσηηθέο δξάζεηο κε παξνπζία-

ζε ησλ θνηλψλ δξάζεσλ. 

3.Κξνχζκαηα βίαο θαη επηζεηηθφ-

ηεηαο απφ ηα κεγαιχηεξα παηδηά 

πξνο ηα κηθξφηεξα. 

Αξάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο. 

πλεξγαζία κε ην παξαηεξεηήξην ελ-

δνζρνιηθήο βίαο. 

4. Πξφθιεζε ζπλαηζζήκαηνο φηη 

δε κπνξψ λα ηα "θαηαθέξσ" σο 

καζεηήο, σο πξνο ηε γξαθή θαη ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζην 

δεκνηηθφ. 

Βλίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπ παη-

δηνχ κε ελζάξξπλζε θαη επηβξάβεπζε 

ησλ φζσλ θαηαθέξλεη . 

5. Φφβνο ησλ λεπίσλ, φηαλ δνπλ 

ηελ ηάμε θαη ην λέν ζρνιηθφ πεξη-

βάιινλ. 

Αηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ηεο Ώ' ηάμεο 

ηνπ Αεκνηηθνχ κε ζπκκεηνρή ησλ παη-

δηψλ. 

6. Φφβνο λα κελ ππάξρεη ζηαζεξή 

θαη ζπλερήο ζπλεξγαζία αλάκεζα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

πλερήο ζπδήηεζε θαη αλαηξνθνδφηε-

ζε ηνπ ηη πεηχρακε. 

7. Έιιεηςε θνηλψλ ελδηαθεξφλησλ 

κεηαμχ ησλ παηδηψλ. 

Βξγαζία ζε κηθξέο κηθηέο νκάδεο θαη 

πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ θαη 

θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο πιεην-

ςεθίαο ησλ παηδηψλ. 

8. Παξάθακςε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ξπζκνχ αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ αξρηθά κηθξήο 

δηάξθεηαο, επράξηζηεο θαη παηγληψδεηο. 

9. Πηζαλή αδπλακία ιηγφηεξν έ-

ηνηκσλ καζεηψλ λα δερηνχλ ην 

λέν ηνπο ξφιν. 

Βλδπλάκσζε ζρέζεσλ ηεο νκάδαο κε 

ζεαηξηθφ παηρλίδη, δπλαηφηεηα λα ε-

κπιαθνχλ ζε άιινπο ξφινπο. 
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Βπίζεο ζεσξήζεθε πνιχ ζεκαληηθφ λα ηεξεζεί έλαο αηνκηθφο θάθεινο - 

εκεξνιφγην ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ θαη ησλ λεπίσλ, φπνπ ζα θαηαγξάθνληαλ 

νη παξαηεξήζεηο, πνπ ζα εζηίαδαλ ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή, ζηα επηηεχγκαηά 

ηνπ αιιά θαη ζηελ εκπεηξία πνπ απνθφκηζε απφ ηελ επαθή ηνπ κε έλαλ καζεηή 

ηνπ δεκνηηθνχ ή λεπηαγσγείνπ αληίζηνηρα. 

 Πξνο ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο νξγαλψζεθαλ ζπλαληήζεηο κε ηνπο 

γνλείο, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα  ηνπο λένπο ξφινπο πνπ ζα αλαιάβνπλ 

θαη νη ίδηνη απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ηα παηδηά, πνπ ηνπο ζέινπλ, θαηά ηνπο 

Henderson - Bella (1994), ηαπηφρξνλα δαζθάινπο, ππνζηεξηρηέο, ζπλεγφξνπο 

θαη ζπκκέηνρνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. χκθσλα κε ηνλ Trusty (1998) ε ελεξ-

γή ζπκκεηνρή ηνπ γνλέα ζηελ κεηαβαηηθή απηή πεξίνδν πξνζαξκνγήο ηνπ παη-

δηνχ ζην δεκνηηθφ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ "αλάπηπμε θάπνησλ ελδναηνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ παηδηνχ", πνπ αθνξνχλ ηελ εηθφλα πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ, ηε ζεηηθή ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην ζρνιείν, ηελ ςπρνθνηλσληθή ηθαλφηεηά 

ηνπ γηα πξνζαξκνγή ζην λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ επηηπρεκέλε ηνπο 

ζρνιηθή επίδνζε (Ώιεπξηάδνπ Ώ., et all, 2008:73). 

 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο, φπνπ ηα λήπηα θαη νη καζεηέο ηεο Ώ΄ 

Αεκνηηθνχ εμέθξαζαλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ θαηλνχξηα ηάμε 

πνπ ζα πήγαηλαλ ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά. πνπ ήηαλ δπλαηφ ηα λήπηα ελ-

ζαξξχλνληαλ λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο κε ηε ρξήζε ηεο δσγξαθηθήο. Λφ-

γσ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζδνθηψλ πνπ ζα είρε έλαο καζεηήο πνπ ζα πήγαηλε ζηε 

ΐ΄ ηάμε Αεκνηηθνχ απφ έλα καζεηή πνπ ζα πήγαηλε ζηελ Ώ΄, θαηαζθεπάζηεθαλ 

δπν δηαθνξεηηθά εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 3 θαη 4 

παξαθάησ. 

πέλαθαο 3 

πλΫληεπμε από ηνπο καζεηΫο λεπηαγσγεένπ 

1. Σνπ ρξφλνπ ζα παο ζηελ Ώ' ηάμε. Πψο θαληάδεζαη φηη ζα είλαη; 

2. Ση λνκίδεηο φηη θάλνπλ ηα παηδηά ζηελ Ώ΄ δεκνηηθνχ; 

3. Πάξε έλα ραξηί, ρψξηζε ην ζηε κέζε θαη δσγξάθηζε ζηε κηα πιεπξά ην 

λεπηαγσγείν θαη ζηελ άιιε ην δεκνηηθφ.  

4. Ση λνκίδεηο φηη ζα ζε δπζθνιέςεη ζηελ Ώ΄ ηάμε; 

5. Ση λνκίδεηο φηη ζα ζνπ αξέζεη ζηελ Ώ΄ ηάμε; 

6. Ώλ ζα άιιαδεο θάηη ζην δεκνηηθφ, ηη ζα ήηαλ απηφ; 

7. Πψο ληψζεηο πνπ κεγάισζεο θαη ζα παο ζηελ Ώ  ́δεκνηηθνχ; 

8. Πεο πέληε πξάγκαηα πνπ κπνξείο λα ηα θαηαθέξεηο πνιχ θαιά. 

9. Πεο πέληε πξάγκαηα πνπ ζα ήζειεο λα ηα θαηαθέξεηο θαιχηεξα.  
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πέλαθαο 4 

πλΫληεπμε από ηνπο καζεηΫο ηεο Ώ΄ ηΪμεο δεκνηηθνύ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΚΏΕ ΤΛΟΠΟΕΔΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 

 Βπφκελν ζηάδην ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ - ζηξαηεγηθψλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επίηεπμε 

ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ: ε νκαιή κεηάβαζε ησλ λεπίσλ ζην δεκνηηθφ.  

 Σν πξψην βήκα ήηαλ λα γλσξηζηνχλ ηα λήπηα θαη νη καζεηέο ηεο Ώ΄ δε-

κνηηθνχ κεηαμχ ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ έπξεπε, πέξα απφ ηε ζπλχπαξμε ηνπο 

ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, λα νξγαλσζνχλ ζηνρεπκέλεο δξάζεηο πνπ ζθνπφ ζα εί-

ραλ αθελφο ηα λήπηα λα κάζνπλ λα ζπλππάξρνπλ θαη κε κεγαιχηεξα παηδηά θαη 

αθεηέξνπ νη πξψελ καζεηέο ηνπ λεπηαγσγείνπ λα κε ληψζνπλ "εγθαηαιειεηκκέ-

λνη" ζηε λέα ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη  δαζθάιεο θαη λεπηαγσγνί πνπ ζπκ-

κεηείραλ ζην πξφγξακκα ζα έπξεπε λα δψζνπλ ην θαιφ παξάδεηγκα γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ παηδηψλ. Έηζη νη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά 

επηζθέπηνληαλ ην λεπηαγσγείν ή ην δεκνηηθφ αληίζηνηρα επηδηψθνληαο ηελ επα-

θή θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο λεπηαγσγείνπ ή δεκνηηθνχ αληίζηνηρα. 

Σνλ Οθηψβξην θαη ελψ είρε νινθιεξσζεί ε πξψηε θάζε πξνζαξκνγήο αιιά θαη 

παξαηήξεζεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο ζεσξήζεθε φηη ήηαλ θαιφ λα 

πξνζθιεζνχλ νη καζεηέο ζην λεπηαγσγείν. Να παίμνπλ φινη καδί  δηάθνξα παη-

ρλίδηα γλσξηκίαο θαη λα αθεγεζνχλ ηα κεγαιχηεξα ζηα κηθξφηεξα παηδηά φζα 

έδεζαλ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά ζην λεπηαγσγείν. ηφρνο ήηαλ λα πξνεηνηκα-

ζηνχλ έκκεζα ηα λήπηα γηα φια φζα επξφθεηην λα θάλνπλ ζην λεπηαγσγείν (εθ-

παηδεπηηθέο επηζθέςεηο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο σο ζεαηέο θαη σο πξσηαγσλη-

ζηέο θ.α.). Ώπφ θνηλνχ κε ηα παηδηά ηέζεθαλ νη θαινί θαλφλεο ζπκβίσζεο θαη 

γεηηλίαζεο ησλ δχν ηάμεσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ηέζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, θαη ην 

1. Σνπ ρξφλνπ ζα παο ζηελ ΐ' ηάμε. Πψο θαληάδεζαη φηη ζα είλαη; 

2. Ση λνκίδεηο φηη θάλνπλ ηα παηδηά ζηελ ΐ΄ δεκνηηθνχ; 

3. Γσγξάθηζε ηελ ηάμε ζνπ φπσο ζα ήζειεο λα είλαη θαη πεξηέγξαςε 

ηελ. 

4. Ση λνκίδεηο φηη ζα ζε δπζθνιέςεη ζηελ ΐ΄ ηάμε; 

5. Ση λνκίδεηο φηη ζα ζνπ αξέζεη ζηελ ΐ  ́ηάμε; 

6. Ώλ ζα άιιαδεο θάηη ζην δεκνηηθφ, ηη ζα ήηαλ απηφ; 

7. Πψο ληψζεηο πνπ κεγάισζεο θαη ζα παο ζηελ ΐ  ́δεκνηηθνχ; 

8. Πεο πέληε πξάγκαηα πνπ κπνξείο λα ηα θαηαθέξεηο πνιχ θαιά. 

9. Πεο πέληε πξάγκαηα πνπ ζα ήζειεο λα ηα θαηαθέξεηο θαιχηεξα. 
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πφηε ζα κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ νη δπν ηάμεηο, ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ην 

σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ δεκνηηθνχ αιιά θαη λα κελ ελνρινχληαη ηα λήπηα ηελ 

ψξα ησλ νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Οξίζηεθε κία ζπγθεθξηκέλε θνη-

λή ψξα δηαιείκκαηνο φπνπ λήπηα θαη καζεηέο ζα έπαηδαλ ζηνλ αχιεην ρψξν είηε 

κε νξγαλσκέλα παηρλίδηα είηε απζφξκεηα. 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε θαη δεχηεξε ζπλάληεζε, φπνπ παξνπζηάζηεθε ε πξφ-

ηαζε παξαθνινχζεζεο κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο κε ζέκα "νη Μχζνη ηνπ Ώη-

ζψπνπ". Οη λεπηαγσγνί πξνθάιεζαλ ηα παηδηά λα ζπκεζνχλ πνηνπο κχζνπο ηνπ 

Ώηζψπνπ γλψξηδαλ, ελψ ε δαζθάια ηνπο θαηέγξαθε. Βπίζεο ηα παηδηά ζπκκε-

ηείραλ ζηα ζεαηξηθά παηρλίδηα πνπ νξγαλψζεθαλ απφ ηε ζεαηξηθή νκάδα ζαλ λα 

ήηαλ κία ηάμε θαη ζην ηέινο ηα λήπηα δσγξάθηζαλ ην κχζν πνπ ηνπο άξεζε ελψ 

νη καζεηέο πξνζπάζεζαλ λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο δσγξαθηέο ησλ λεπίσλ θαη λα δη-

εγεζνχλ ηνπο Μχζνπο. 

 Πξνο ην ηέινο ηνπ ίδηνπ κήλα, καζεηέο θαη λήπηα πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ 

πξψηε δηδαθηηθή ηνπο εκηεκεξήζηα επίζθεςε. Δ πξνεηνηκαζία γηα ηελ δηνξγά-

λσζε ηεο επίζθεςεο ήηαλ θνηλή θαη ζηε ζπλάληεζε απηή ηέζεθε θαη έλαο λένο 

θαλφλαο. Γηα θάζε λήπην ζα ππήξρε θαη έλαο καζεηήο - βνεζφο, πνπ ζα είρε ηελ 

επζχλε λα θαζνδεγεί θαη λα πξνζέρεη έλα λήπην. Δ δηαδηθαζία απηή ηεξήζεθε 

ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ελδπλακψλνληαο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ λεπί-

σλ θαη καζεηψλ.  

 Δ δξάζε απηή απνηέιεζε νδεγφ θαη γηα ηελ νξγάλσζε κηαο θνηλήο δξα-

ζηεξηφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν ηκεκάησλ ηνλ επφκελν κήλα. ηφρνο ήηαλ λα θα-

ηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηελ έλλνηα ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνλ άιινλ, ηε βνήζεηα 

πξνο ηνλ πην κηθξφ θαη πην αδχλακν, ην ζεβαζκφ θαη ηελ αγάπε κεηαμχ φισλ, 

πξψηα ζηε κηθξή θνηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη επξχηεξα ζε νιφθιεξε ηελ θνη-

λσλία. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ θέξακε ζε επαθή ηνπο καζεηέο 

κε πεδφ θαη πνηεηηθφ Λφγν, κε ζθνπφ λα αλαθαιχςνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

λνεηέο εηθφλεο γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηνπ ζεβαζκνχ, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο 

πξνζθνξάο πξνο ην ζπλάλζξσπν. Οη καζεηέο επεμεξγάζηεθαλ πεδά θαη πνηεηη-

θά θείκελα θαη αλαιχνληαο ηηο "θσλέο" ηνπ θάζε θεηκέλνπ δηακφξθσλαλ εξσ-

ηήζεηο, νη νπνίεο απνηέιεζαλ θαη ηε βάζε ζπγγξαθήο ελφο θνηλνχ θεηκέλνπ, φ-

πνπ εθθξάδνληαλ ηα ζέισ ησλ καζεηψλ, νη αλάγθεο ηνπο αιιά θαη νη ζηάζεηο 

ηνπο απέλαληη ζηνλ "Άιινλ" θαη ην νπνίν ζα απνηεινχζε ην ζεαηξηθφ έξγν, πά-

λσ ζην νπνίν ζα βαζηδφηαλ ε Υξηζηνπγελληάηηθε ζεαηξηθή παξάζηαζε λεπηα-

γσγείνπ θαη δεκνηηθνχ. Έηζη απφ ηα κέζα Ννεκβξίνπ άξρηζαλ θαη νη θνηλέο 

πξφβεο κεηαμχ λεπίσλ θαη καζεηψλ ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ Πξφηππνπ 

Πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.  

 ην κεηαμχ θαη κέρξη ηνλ εξρνκφ ησλ δηαθνπψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη 

κηα ζεηξά άιισλ θνηλψλ δξάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθδήισζε πνπ εηνίκαδαλ λα 

παξνπζηάζνπλ λήπηα θαη καζεηέο ζηνπο γνλείο. Έθηηαμαλ ηηο πξνζθιήζεηο ηνπο, 

Ώξρηθά ηα κεγάια λήπηα κε ηε θαζνδήγεζε ησλ λεπηαγσγψλ δσγξάθηζαλ ηηο 

πέηξεο θαη δνθίκαζαλ δηάθνξεο ηερληθέο. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο ηεο Ώ' δεκν-
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ηηθνχ κεηέδσζαλ ηελ εκπεηξία ηνπο ζηα λήπηα. Σα κεγαιχηεξα παηδηά νξγάλσ-

λαλ ηα πιηθά θαη θαζνδεγνχζαλ ηα κηθξφηεξα σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο. Ώθνχ δη-

αθνζκήζεθαλ νη πέηξεο, νη καζεηέο ηεο Ώ΄ ηάμεο έγξαςαλ ην θείκελν ηεο πξφ-

ζθιεζεο. 

 Βπίζεο νξγαλψζεθαλ απφ θνηλνχ δξάζεηο αιιειεγγχεο κε ζθνπφ ηε ζπ-

γθέληξσζε ηξνθίκσλ γηα ην "Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ". Σα παηδηά κεηά ηελ νιν-

θιήξσζε ησλ ζπγθεληξσκέλσλ ηξνθίκσλ ζπλαληήζεθαλ ζηελ ηάμε ηνπ λεπηα-

γσγείνπ θαη αθνχ νκαδνπνίεζαλ ηα ηξφθηκα θαηά θαηεγνξίεο, ηα θαηέγξαςαλ 

σο πνζφηεηεο, ηα ηνπνζέηεζαλ ζε θνχηεο θαη έβαιαλ ηακπέιεο, φπνπ κε δσγξα-

θηθή θαη ιέμεηο έιεγαλ ηη πεξηέρεη ην θάζε θνπηί. 

 Χζηφζν παξαηεξήζεθε φηη ηα λήπηα δελ είραλ πάεη αθφκε ζηελ Ώ' ηάμε, 

νχηε θαηά ηελ ψξα ησλ θνηλψλ δηαιεηκκάησλ. ε ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζηελ ηάμε 

εμέθξαζαλ θφβνπο ηνπ ηχπνπ "ηελ Ώ΄ ηάμε θάλνπλ καζήκαηα, εκείο δελ επη-

ηξέπεηαη λα κπνχκε εθεί", "Αελ έρεη παηρλίδηα", "Φνβάκαη λα κάζσ λα δηαβάδσ, 

εγψ αθφκε δελ μέξσ" θ.α.. Ώπνθαζίζηεθε ηα λήπηα λα κέζσ ηεο εθπφλεζεο ε-

λφο ζρεδίνπ εξγαζίαο λα κάζνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη 

ηδηαίηεξα ην θφβν γηα ην άγλσζην. ην λεπηαγσγείν νξγαλψζεθε ην Μνπζείν 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ, φπνπ ηα λήπηα κέζα απφ ηελ επίδεημε πέληε πξαγκάησλ 

πνπ έθεξαλ απφ ην ζπίηη ηνπο κίιεζαλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Πξνζθάιε-

ζαλ ηνπο καζεηέο ηεο Ώ΄ δεκνηηθνχ γηα λα ηνπο εθθξάζνπλ ην θφβν πνπ έλησ-

ζαλ γηα ηελ ηάμε ηνπο. Σα παηδηά κε ηε ζεηξά ηνπο αθεγήζεθαλ πψο πεξλάλε ε-

θεί θαη ηη έρεη ε ηάμε ηνπο. Παξνηξχλακε ηα λήπηα λα δσγξαθίζνπλ φζα θαληά-

ζηεθαλ φηη ππήξραλ  κέζα ζηελ ηάμε ηεο Ώ' δεκνηηθνχ. πδεηήζακε ηηο νκνηφ-

ηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο. Κάηη αλάινγν έθαλαλ θαη ηα παηδηά ηεο Ώ' ηάμεο γηα ηελ 

επφκελε ηάμε πνπ ζα πήγαηλαλ ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά. 

 ε επφκελε θάζε επηιέρζεθε λα γίλεη κία θνηλή δξάζε κεηαμχ λεπηαγσ-

γείνπ θαη ησλ καζεηψλ ηεο Ώ' θαη ΐ' ηάμεο θαη λα παξαθνινπζήζνπλ κία παξά-

ζηαζε ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα ππάξμεη κία πξψηε 

επαθή θαη κε αθφκα πην κεγάινπο καζεηέο. 

 Καηά ην Μάξηην νη καζεηέο ηεο Ώ΄ δεκνηηθνχ πξνζθάιεζαλ ηα λήπηα 

ζηελ ηάμε ηνπο γηα λα ηνπο δηαβάζνπλ έλα παξακχζη ηεο επηινγήο ηνπο θαη ηα 

λήπηα λα ηνπο αθεγεζνχλ ηελ αγαπεκέλε ηνπο ηζηνξία. ην ηέινο ηα λήπηα δσ-

γξάθηζαλ ηελ ηζηνξία πνπ ηνπο δηάβαζαλ νη καζεηέο θαη ηα κεγαιχηεξα παηδηά 

έβαιαλ ιφγηα ζηηο δσγξαθηέο, ηηο έλσζαλ θαη έθηηαμαλ έλα θνηλφ βηβιίν. Βλδηα-

θέξνπζα ήηαλ ε αιιειεπίδξαζε πνπ αθνινχζεζε κεηαμχ λεπίσλ θαη καζεηψλ, 

φηαλ ζπδεηνχζαλ θαη έζεηαλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ηζηνξίεο. Σα λήπηα έιε-

γαλ ηη ηνπο έθαλε εληχπσζε απφ ηελ ηζηνξία πνπ άθνπζαλ θαη κεηά έζεηαλ θά-

πνην εξψηεκα θαη κε ηε ζεηξά ηνπο νη καζεηέο απαληνχζαλ. 

 Καηά ηνλ Ώπξίιην θαη κε ζθνπφ λα γλσξίζνπλ ηα λήπηα φζνπο πεξηζζφ-

ηεξνπο ρψξνπο ηνπ δεκνηηθνχ κπνξνχζαλ, απνθαζίζακε λα πξαγκαηνπνηήζνπ-

κε κηα επίζθεςε ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ, λα ραξίζνπλ εθεί ην βηβιίν πνπ 
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έθηηαμαλ θαη λα δαλεηζηνχλ έλα βηβιίν γηα λα ην δηαβάζνπλ. Βπίζεο ελ αλακνλή 

ηνπ Πάζρα θαη νη δχν ηάμεηο απφ θνηλνχ πεηξακαηίζηεθαλ κε πιηθά καγεηξηθήο, 

δηάβαζαλ ζπληαγέο θαη έθηηαμαλ ηηο δηθέο ηνπο ιακπξνθνπινχξεο. 

 Σν Μάην ηα λήπηα θαη νη καζεηέο ησλ δχν πξψησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ, 

αληάιιαμαλ ηάμεηο, έθαλαλ κάζεκα ζηελ θαηλνχξηα ηάμε (ηα λήπηα ζηελ Ώ' ηά-

με, νη καζεηέο ηεο Ώ' ηάμεο ζηε ΐ', ελψ ε ΐ΄ ηάμε πήγε ζηελ αίζνπζα ηνπ λεπη-

αγσγείνπ γηα λα μαλαζπκεζεί πψο πέξαζε εθεί). Δ θάζε ηάμε άθεζε ην απνηχ-

πσκά ηεο: ην λεπηαγσγείν δσγξάθηζε ζηνλ άζπξν πίλαθα εθθξάδνληαο πψο 

ληψζεη πνπ ζε ιίγν ζα απνραηξεηήζεη ην λεπηαγσγείν, νη καζεηέο ηεο Ώ΄ ηάμεο 

άθεζαλ έλα κήλπκα κε ην ηη ζα ήζειαλ  λα αιιάμεη απφ ηελ θαηλνχξηα ρξνληά 

ζηελ ηάμε, ελψ νη καζεηέο ηεο ΐ' ηάμεο δσγξάθηζαλ ηελ πην σξαία αλάκλεζε 

πνπ είραλ απφ ην λεπηαγσγείν. 

ΣΏ ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ ΣΔ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 

 Ώπφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα νθέιε ήηαλ πνηθίια γηα ηνπο 

καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ 

ζρνιείνπ αιιά θαη ηνπο γνλείο. 

 Γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη εθπαηδεπηηθνί έιαβαλ 

ππφςε ηνπο: 

α. ην ζπιινγηθφ θάθειν ηεο ηάμεο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηεο Ώ' δεκνηηθνχ (ζε-

κεηψζεηο παξαηεξήζεσλ), 

β. ηνλ αηνκηθφ θάθειν αμηνιφγεζεο ηνπ θάζε παηδηνχ (εξγαζίεο, ζπλεληεχμεηο), 

γ. ηελ έθζεζε δσγξαθηθήο κε ζέκα: ε δσή κνπ ζην λεπηαγσγείν θαη ην δεκνηηθφ 

θαη  

δ. ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ην εθαξκνδφκελν πξφγξακκα κεηάβαζεο. 

 Απφ ηα παξαπάλσ θάλεθε φηη ηα λήπηα θαη νη καζεηέο ηεο Α' δεκνηηθνχ 

θαιιηέξγεζαλ κηα  ζεηξά  βαζηθψλ επηθνηλσληαθψλ - θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, 

πνπ αθνξνχζαλ: 

 ηελ απηνεμππεξέηεζε θαη ηελ απηνλνκία, 

 ηελ ηήξεζε γεληθψλ νδεγηψλ θαη θαλφλσλ,  

 ηελ εξγαζία θαη ηε ζπλεξγαζία, 

 ηελ αθξφαζε θαη ηελ νκηιία, 

 ηε δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ, πξσηνβνπιηψλ αιιά θαη επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, 

 ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

 ηελ απνδνρή λέσλ ξφισλ, φπσο καζεηήο, ζπκκαζεηήο θ.α., 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
794 

 ηελ εμνηθείσζε κε ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ άλεηε κέζα ζε απ-

ηφλ, 

 ηελ εμνηθείσζε  κε ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ζηελ επφκελε βαζκίδα / ηάμε, 

 ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη κε κεγαιχηεξα παηδηά 

ηζφηηκα, 

 ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο. 

 Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηα νθέιε ήηαλ ηα εμήο: 

 κείσζε άγρνπο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ λέσλ καζεηψλ ζηελ 

Ώ' ηάμε, 

 ζπλνιηθή εηθφλα θαη εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ, 

 δηακφξθσζε θαη θαιιηέξγεηαο  λέσλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγα-

ζίαο κε ηε ζπλερή επαθή θαη αληαιιαγή απφςεσλ, πιηθνχ, ηδεψλ, 

 νκαδηθή εξγαζία θαη απνβνιή ηεο κνλαμηάο πνπ ληψζεη έλαο εθπαηδεπηη-

θφο πνπ δνπιεχεη κφλνο ηνπ. 

 Γηα ηνπο γνλείο, ηα νθέιε ήηαλ ηα παξαθάησ: 

 γλψζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ζρνιείνπ, 

 πξνεηνηκαζία  λα ππνδπζνχλ ην λέν ηνπο ξφιν (γνληφο καζεηή ηεο Ώ' ηά-

μεο ηνπ δεκνηηθνχ), 

 γλψζε ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηνπ δεκνηηθνχ, 

 δπλαηφηεηα ζηήξημεο ηνπ παηδηνχ ζην λέν ηνπ ξφιν πνπ ζα απνθηνχζε 

απφ ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά. 

 Σα νθέιε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα: 

 κεζνπξφζεζκα: επηηπρήο ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηακφξθσζε 

ζεηηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ηνπο, 

 καθξνπξφζεζκα: επηηπρήο ζρνιηθή παξνπζία ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν 

κε θαιχηεξεο επηδφζεηο. 

 Ώπφ φια ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη ε κεηάβαζε απφ ηε κηα ζρνιηθή 

βαζκίδα ζηελ άιιε ραξαθηεξίδεηαη απφ αιιαγέο πξνζψπσλ, θαλφλσλ θαη ξφ-

ισλ. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ αθνξά φρη κφλν ην καζεηή αιιά θαη ην 

πεξηβάιινλ πνπ κεγαιψλεη. Βθαξκφδνληαο ην αλαπηπμηαθφ - νηθνινγηθφ κνληέ-

ιν κεηάβαζεο επηηπγράλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ επηθνηλσλίαο θαη πξνε-

ηνηκαζίαο κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο, αιιά θαη ε χπαξμε ελφο ζρνιείνπ 

έηνηκνπ λα ππνδερηεί ηνπο καζεηέο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπο ππνζηεξίμεη 

ζηα πξψηα βήκαηά ηνπο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ψζηε ην ζχκπιεγκα ησλ ζρέ-

ζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, γνληψλ θαη καζεηψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη λα κεηα-
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θέξνληαη απφ ηε κηα ζρνιηθή βαζκίδα ζηελ άιιε αιιά θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

ζπλέρεηα ησλ εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ. Σν πην 

ζεκαληηθφ φκσο απφ φια είλαη φηη νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα δηακνξθψζνπλ 

ην ζρνιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, θαζψο καζαίλνπλ απφ πνιχ λσξίο λα είλαη ελεξγά 

κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 
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ΤΠΒΠΘ/ΠΕ (2006), "Οδεγφο ηεο λεπηαγσγνχ", Δθπαηδεπηηθνί ζρεδηαζκνί - Γε-

κηνπξγηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, Ώζήλα, ΟΒΑΐ. 

ΤΠΒΠΘ/ΠΕ  - Α/ΝΔ ΠΟΤΑΧΝ ΠΒ (30/1/2008), Βγθχθιηνο κε ζέκα: Δθαξ-

κνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ ζην νινήκεξν λεπηα-

γσγείν". 
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ΤΠΒΠΘ/ΠΕ - ΒΤΒ ΚΠ (15/5/2008), Βγθχθιηνο κε ζέκα: "Δθπφλεζε κειεηψλ 

θαη εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ θαηλνηφ-

κσλ παξεκβάζεσλ ζην νινήκεξν λεπηαγσγείν". 
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«ΚΟΡΕΣΕΣΕΚΏ /ΏΓΟΡΕΣΕΚΏ» ά  «ΟΤΑΒΣΒΡΏ Χ ΠΡΟ  

ΣΟ ΦΤΛΟ» ΠΏΕΥΝΕΑΕΏ; 

Αάκεηξα Κνγθέδνπ 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο,  ΏΠΘ 

dkogidou@eled.auth.gr 

Σα παηρλίδηα πνπ πσινχληαη ζήκεξα είλαη πεξηζζφηεξν έκθπια απφ πνηέ θα-

ζψο πνιχ ζπρλά παξνπζηάδνληαη σο θαηάιιεια „‟γηα αγφξηα‟‟ ή „‟γηα θνξίηζηα‟‟, 

πσινχληαη ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ή θαη νξφθνπο, έρνπλ δηαθνξεηηθφ πεξηηχιηγ-

κα θαη ρξψκα,  δηαθνξεηηθέο απεηθνλίζεηο θαη ιεδάληεο. Απηφ δεκηνπξγεί ηελ ε-

ληχπσζε φηη κεξηθά παηρλίδηα είλαη θπξίσο γηα αγφξηα, κεξηθά θπξίσο γηα θνξί-

ηζηα θαη κεξηθά ηειείσο απαγνξεπκέλα γηα θάπνην θχιν. Τπάξρεη κηα απμαλφκελε 

αλεζπρία γηα ην γεγνλφο φηη ππάξρεη έκθπινο δηαρσξηζκφο ησλ παηρληδηψλ θαζψο 

πέξα απφ ην γεγνλφο φηη αλαπαξάγνπλ έκθπια ζηεξεφηππα, δελ δίλνπλ ηε δπλαηφ-

ηεηα ζε φια ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ έλα κεγαιχηεξν εχξνο εκπεηξηψλ θαη δεμην-

ηήησλ πεξηνξίδνληαο έηζη ηηο δπλαηφηεηεο νιφπιεπξεο αλάπηπμήο ηνπο, ηελ εθπαη-

δεπηηθή επηηπρία θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο επηινγέο αξγφηεξα. 

 Τπνζηεξίδεηαη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα πάςεη ν απζηεξφο δηαρσξηζκφο αλά-

κεζα ζε ‗‘αγνξίζηηθα‘‘ θαη ‗‘θνξηηζίζηηθα‘‘ παηρλίδηα θαη ππάξρεη αλαγθαηφηε-

ηα γηα ‗‘νπδέηεξα σο πξνο ην θχιν‘‘ παηρλίδηα.  

Σν παηρλίδη είλαη έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο ζηελ  αλάπηπμε ησλ  παηδηψλ 

θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαλννχλ ηνλ θφζκν. Σα κηθξά παηδηά πεξλνχλ 

πνιιέο ψξεο παίδνληαο  θαη ε δξαζηεξηφηεηα απηή ζπκβάιιεη ζηελ αλαπηπμηα-

θή δηαδηθαζία, ηφζν ζην ζσκαηηθφ, φζν θαη ζην θνηλσληθφ θαη γλσζηηθφ επίπε-

δν.  Ώλαπφζπαζην θαη ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο είλαη ηα 

παηρλίδηα-αληηθείκελα πνπ πξνζθέξνπλ εξεζίζκαηα γηα παηρλίδη ζε φιεο ηηο θά-

ζεηο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαη ζε φια ηα είδε παηρληδηνχ. Σα παηρλίδηα σο πν-

ιηηηζκηθά πξντφληα είλαη, φκσο, έκθπια, δειαδή εκπεξηέρνπλ θαη κεηαδίδνπλ 

ηδενινγηθά κελχκαηα ζρεηηθά κε ην θχιν θαη κε απηήλ ηελ έλλνηα είλαη ζεκα-

ληηθφ λα γλσξίδνπκε πσο ηα δηαθνξεηηθά παηρλίδηα κε ηα νπνία ζπλήζσο παί-

δνπλ ηα θνξίηζηα θαη ηα αγφξηα  επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο γεληθά θαη εηδη-

θφηεξα ηελ έκθπιε ηαπηφηεηά ηνπο 40F

41
.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά πεξλνχλ κεγάιν ρξνληθφ  δηάζηεκα  παίδν-

ληαο, είλαη αμηνζεκείσην  ην γεγνλφο φηη  ιίγε πξνζνρή έρεη δνζεί ζην θαηλφκε-

λν ηεο έκθπιεο δηρνηφκεζεο ησλ παηρληδηψλ θαη ζηηο επηπηψζεηο ηνπ –

ελδερφκελα γηαηί ζπκβαίλεη πνιχ ζπρλά θαη ζεσξείηαη, σο έλα βαζκφ, απηνλφε-

ην κέζα ζε έλα θφζκν βαζηά δηρνηνκεκέλν σο πξνο ην θχιν. Σν ειπηδνθφξν εί-

λαη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα απμαλφκελε αλεζπρία δηεζλψο γηα ην 

                                         
41

 ην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, θπξηαξρεί ε ζέζε φηη ε έκθπιε ηαπηφηεηα απνηειεί πξντφλ 

δηαδηθαζηψλ θαηαζθεπήο, νη νπνίεο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηα πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά ζπγθείκελα. 
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δήηεκα θαζψο απηή ε πξψηκε δηρνηφκεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ δξαζηε-

ξηνηήησλ ησλ παηδηψλ έρεη σο απνηέιεζκα λα  απνθηνχλ κέζα απφ ην παηρλίδη 

δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη δεμηφηεηεο ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα θαη θαηά ζπλέ-

πεηα λα πεξηνξίδνληαη νη δπλαηφηεηεο νιφπιεπξεο αλάπηπμήο ηνπο. Βπηπιένλ, 

φπσο αλαθέξεη ε ΐecky (2010), πέξα απφ ηα δηαθνξεηηθά κελχκαηα πνπ δίλνπλ 

νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη παηρληδηψλ γηα ηνπο έκθπινπο ξφινπο, έρνπλ θαη δηαθνξε-

ηηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, ζηνηρείν πνπ έρεη ζρέζε κε ηε κειινληηθή επη-

ηπρία ησλ παηδηψλ ζηε κάζεζε ζε πνιινχο ηνκείο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκα-

ηνο θαη ζηε ζπλέρεηα  ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο επηινγέο. 

ΣΟ ΒΜΦΤΛΟ ΜΏΡΚΒΣΕΝΓΚ ΣΔ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΏ ΣΧΝ ΠΏΕΥΝΕΑΕΧΝ 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε αληζφηεηα ησλ θχισλ έρεη κεησζεί ηνλ ηειεπηαίν 

αηψλα, ηα έκθπια ζηεξεφηππα  δηαδξακαηίδνπλ  ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζην ζρε-

δηαζκφ, φζν θαη ζηελ εκπνξία ησλ παηρληδηψλ. Σα παηρλίδηα δηδάζθνπλ  ζηα 

παηδηά ηα έκθπια ζηεξεφηππα κε πνιινχο ηξφπνπο. Έλαο απφ απηνχο είλαη ε 

ζπζθεπαζία ηνπ παηρληδηνχ, ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζηα ζεκεία πψιεζεο  θαη  ε δηα-

θήκηζε. Δ ΐecky (2010) αλαθέξεη φηη κπνξεί λα ππνζέηακε φηη ζήκεξα ηα παη-

ρλίδηα είλαη πεξηζζφηεξν αλδξφγπλα, αιιά κηα βφιηα ζε θαηαζηήκαηα παηρλη-

δηψλ ή ζε ηκήκαηα παηρληδηψλ ζηα πνιπθαηαζηήκαηα  καο εθπιήζζεη θαζψο 

πνιχ ζπρλά ηα παηρλίδηα παξνπζηάδνληαη σο θαηάιιεια ‗‘γηα αγφξηα‘‘ ή ‗‘γηα 

θνξίηζηα‘‘ θαη ζπλήζσο δελ ππάξρνπλ ρψξνη γηα ‗‘νπδέηεξα σο πξνο ην θχιν‘‘ 

παηρλίδηα, πσινχληαη ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ή  νξφθνπο, έρνπλ δηαθνξεηηθφ 

πεξηηχιηγκα θαη ρξψκα, δηαθνξεηηθέο απεηθνλίζεηο θαη ιεδάληεο.  

Μηα πεξηήγεζε, γηα παξάδεηγκα, ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα παηρληδηψλ, 

φπσο ηα Toys R Us 41F

42
, Target θαη Walmart ζηηο ΔΠΏ  απνηππψλεη ηελ παξαπάλσ 

θαηάζηαζε. Βθηφο απφ ηα παηρλίδηα ‗‘Sesame Street" θαη ‗‘Fisher Price" πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ‗‘νπδέηεξα σο πξνο ην θχιν‘‘ παηρλίδηα γηα παηδηά 

ειηθίαο θάησ ησλ ηεζζάξσλ εηψλ, ηα ππφινηπα παηρλίδηα ρσξίδνληαη ζε δχν 

ηκήκαηα, έλα κπιε/ γαιάδην ‗‘γηα αγφξηα‘‘  θαη έλα ξνδ/ ιεπθφ ‗‘γηα θνξίηζηα". 

Ώπηφ δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη κεξηθά παηρλίδηα είλαη θαηάιιεια θπξίσο 

‗‘γηα αγφξηα‘‘, κεξηθά θπξίσο ‗‘γηα θνξίηζηα‘‘ θαη κεξηθά ηειείσο απαγνξεπκέ-

λα γηα θάπνην θχιν. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηηο δηαδηθηπαθέο πχιεο γηα ηα παηδη-

θά παηρλίδηα. Βπηπιένλ, ε ζπζθεπαζία ησλ παηρληδηψλ   δηαθέξεη ζε θάζε θαηε-

γνξία παηρληδηψλ.  ηηο ζπζθεπαζίεο ησλ παηρληδηψλ γηα θνξίηζηα  θπξηαξρεί ην 

ξνδ ρξψκα  θαη γεληθά ηα παζηέι, ελψ γηα ηα αγφξηα θπξηαξρεί ην κπιε θαζψο 

θαη ιίγν πξάζηλν, θφθθηλν, καχξν, γθξη θαη θαθέ. Πέξα απφ ην ρξψκα, νη πεξη-

γξαθέο πνπ ππάξρνπλ ζε ζπζθεπαζίεο πνιιψλ παηρληδηψλ ππνγξακκίδνπλ ηε 

ζπνπδαηφηεηα ησλ έκθπισλ ξφισλ. 42F

43
  

                                         
42

 Toys R Us   ην: http://www.toysrus.com/shop/index.jsp?categoryId=2255956 
43

 Γηα παξάδεηγκα, ζηε ζπζθεπαζία ηεο θνχθιαο-κσξνχ Baby Newborn αλαγξάθεηαη "Υσξίο εζέλα, 

ην λενγέλλεην κσξφ δελ ζα κπνξνχζε λα επηβηψζεη. Με ηελ αγάπε ζνπ θαη ηελ ππνζηήξημή ζνπ ην 

κσξφ κπνξεί λα  κεγαιψζεη αθξηβψο φπσο εζχ." Μελχκαηα φπσο απηά εληζρχνπλ ηελ ζηεξεφηππε 
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Πάξα πνιιέο εξεπλήηξηεο επηζεκαίλνπλ φηη ε βηνκεραλία ησλ παηρληδηψλ 

θαίλεηαη λα έρεη απνζπλδεζεί απφ ηηο επξχηεξεο αιιαγέο ζηελ θνηλσλία  ζηνλ 

ηνκέα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. Δ Sweet (2013) επηζεκαίλεη φηη ππάξρεη πνιχ 

κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία ζηα αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα απφ φ,ηη ππάξρνπλ δηα-

θνξέο κεηαμχ ηνπο, αιιά ην έκθπιν κάξθεηηλγθ ησλ παηρληδηψλ εληζρχεη ηηο κη-

θξέο δηαθνξέο θαη ηηο θάλεη κεγάιεο θαη ηαπηφρξνλα λα πεξηνξίδεη ηνλ νξίδνληα 

αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. Βπίζεο, ραξαθηεξίδεη ην έκθπιν καξθεηηλγθ ησλ παη-

ρληδηψλ σο ‗‘καξθεηηλγθ ηνπ ράζκαηνο ησλ θχισλ‘‘ θαη ππνζηεξίδεη φηη ε βην-

κεραλία ησλ παηρληδηψλ έρεη νδεγεζεί ζε αθξαίν βαζκφ θαη ε άκεζε αιιαγή 

θξίλεηαη αλαγθαία.  H Fine (2014) ππνζηεξίδεη, επίζεο, φηη ην κάξθεηηλγθ ησλ 

παηρληδηψλ ή ησλ βηβιίσλ γηα θνξίηζηα ή γηα αγφξηα δελ είλαη απηφ πνπ δεκη-

νπξγεί ηα έκθπια ζηεξεφηππα, ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο θαη ηηο λφξκεο, αιιά ηα 

εληζρχεη. Ώπηή ε επηινγή κπνξεί λα είλαη επηθεξδήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο,  φκσο, 

έρεη  θνηλσληθφ θφζηνο –θαη ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα δελ πξνζθέξνπλ θακία 

άθεζε ζην επίπεδν ηεο εζηθήο φηη έρεη βηνινγηθφ έξεηζκα. Ώο αλαξσηεζνχκε. 

Γηαηί φια ηα θνξίηζηα πξέπεη λα αγνξάδνπλ ξνδ;» 43F

44
.  

Δ έκθπιε δηρνηφκεζε ησλ παηρληδηψλ πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζηα θαηαζηή-

καηα  παηρληδηψλ είλαη  πνιχ κεγαιχηεξεο έθηαζεο  απφ απηήλ πνπ παξαηεξή-

ζεθε θαηά ηνλ 20ν αηψλα. Δ  Sweet (2013) ππνζηεξίδεη φηη ην έκθπιν κάξθε-

ηηλγθ ησλ παηρληδηψλ δελ είλαη αλαπφθεπθην, νχηε ηζηνξηθά ήηαλ πάληα έηζη. 44F

45
 

Τπάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν θαη ζηελ έθηαζε ηνπ έκθπινπ κάξθε-

                                                                                                                               

αληίιεςε φηη κφλνλ ηα θνξίηζηα /γπλαίθεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζε έλα παηδί ηελ αγάπε θαη ηε 

θξνληίδα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα επηβηψζεη. 
44

 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αληίδξαζε ελφο θνξηηζηνχ 5 εηψλ ην 2011 ζε έλα θαηάζηεκα παηρληδηψλ 

«Γηαηί φια ηα θνξίηζηα πξέπεη λα αγνξάδνπλ πξηγθίπηζζεο; ε κεξηθά θνξίηζηα αξέζνπλ νη πξηγθίπηζ-

ζεο, ζε κεξηθά νη ππεξ-ήξσεο. ε κεξηθά αγφξηα αξέζνπλ νη πξηγθίπηζζεο, ζε κεξηθά θνξίηζηα νη ππεξ-

ήξσεο» ΐι. Riley on Marketing ζην:  https://www.youtube.com/watch?v=-CU040Hqbas 

 Σν βίληεν απηφ έθαλε 4.655.000 ρηππήκαηα ζην YouTube. 
45

 χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηεο ζηνπο θαηαιφγνπο κε δηαθεκίζεηο παηρληδηψλ ηνπ 

Sears ζηηο ΔΠΏ θαηά ηνλ 20ν αηψλα, θαηέγξαςε  πνιχ ιίγεο πεξηπηψζεηο παηρληδηψλ πνπ ξεηά δηαθε-

κίδνληαη γηα θάπνην  θχιν θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ αηψλα.  Δ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δηα-

θεκίζεσλ παηρληδηψλ ζηνλ θαηάινγν Sears ην 1905 δελ είρε θακηά αλαθνξά, άκεζε ή  έκκεζε  ζην 

θχιν. Καηά ην δηάζηεκα  1925 έσο 1945, πεξίπνπ ην ήκηζπ ησλ παηρληδηψλ ήηαλ έκθπια δηαρσξηζκέ-

λα. Ώπφ ην 1975 θαη κεηά  ππήξμε κηα αμηνζεκείσηε ζηξνθή ζηηο δηαθεκίζεηο παηρληδηψλ. Καηαξρήλ 

ππήξμε κηα αχμεζε ζηηο δηαθεκίζεηο ησλ ‗‘νπδέηεξσλ σο πξνο ην θχιν‘‘ παηρληδηψλ (ην 68 % ησλ 

δηαθεκίζεσλ ησλ παηρληδηψλ ζε απηφ ην έηνο δελ είρε θακία απνιχησο έλδεημε γηα θάπνην θχιν  θαη 

ιηγφηεξν απφ 2% ησλ παηρληδηψλ απεπζπλφηαλ απνθιεηζηηθά  ζε αγφξηα ή θνξίηζηα) θαη ππήξραλ αξ-

θεηέο δηαθεκίζεηο πνπ αλέηξεπαλ ηα έκθπια ζηεξεφηππα. Ώπηή ε αιιαγή ήηαλ βξαρχβηα θαη ζην ηέ-

ινο ηνπ αηψλα νη δηαθεκίζεηο παηρληδηψλ έγηλαλ πην έκθπιεο. Οη δηαθεκίζεηο ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 

βαζίδνληαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηνπο θαληαζηηθνχο  ξφινπο, φπσο ε ξνδ πξηγθίπηζζα ή ν ήξσαο δξά-

ζεο.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-CU040Hqbas
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ηηλγθ ησλ παηρληδηψλ ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. χκθσλα κε ηε Sweet 

(2013) ζήκεξα είλαη πην αθξαία απφ φ, ηη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζηελ ζχγρξνλε 

ηζηνξία –γεγνλφο  παξάδνμν κε βάζε ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηνλ ην-

κέα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ.  Τπνζηεξίδεη φηη ν κεγάινο βαζκφο έκθπισλ παη-

ρληδηψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζήκεξα είλαη απνηέιεζκα ησλ ζηξαηεγηθψλ κάξθε-

ηηλγθ ησλ ζρεδηαζηψλ παηρληδηψλ θαη ησλ εκπφξσλ. Βίλαη πνιχ πην επηθεξδέο 

ζηηο εηαηξείεο παηρληδηψλ λα δεκηνπξγήζνπλ ρσξηζηέο αγνξέο, πνπ θαζεκία έρεη 

ηα δηθά ηεο  δηαθξηηά πξντφληα, αληί λα θάλνπλ εληαία πξντφληα πνπ απεπζχλν-

ληαη  ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα. Δ βηνκεραλία παηρληδηψλ άξρηζε λα ζηεξίδεηαη πε-

ξηζζφηεξν ζηελ θαηάηκεζε ηεο αγνξάο κε βάζε ην θχιν απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1980 θαη απηφ,  απφ νηθνλνκηθή άπνςε,  είλαη ινγηθφ  γηαηί κπνξεί  έηζη λα πνπ-

ιήζεη ζε κηα νηθνγέλεηα δχν δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ελφο παηρληδηνχ ή ηειείσο δη-

αθνξεηηθά παηρλίδηα γηα ην αγφξη θαη ην θνξίηζη. Δ έκθπιε δηρνηφκεζε ησλ  

παηρληδηψλ, φκσο, αλαπαξάγεη ηελ εζθαικέλε αληίιεςε φηη ηα αγφξηα θαη ηα 

θνξίηζηα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά θαη ηελ εληζρχεη πξνδηαγξάθνληαο δηαθνξε-

ηηθά ελδηαθέξνληα, δεμηφηεηεο θαη θιίζεηο ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα. 

Πνιιέο εηαηξείεο παηρληδηψλ ηζρπξίδνληαη φηη ιακβάλνπλ ππφςε ηηο έκθπ-

ιεο επηινγέο ησλ πειαηψλ ηνπο  θαη πξνζαξκφδνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο ζε απηέο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηεο Sweet (2013), δελ ππάξρεη  θα-

κία απφδεημε φηη ε ζηξνθή πξνο πην έκθπια παηρλίδηα ζην ηέινο ηνπ 20νπ αηψλα 

βαζίζηεθε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ/ηξηψλ.  Πξφθεηηαη γηα  ζηξαηεγη-

θέο κάξθεηηλγθ πνπ  κέρξη πξφζθαηα ήηαλ νηθνλνκηθά επσθειείο γηα ηε βηνκε-

ραλία παηρληδηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηα παηδηά. ηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε επηρεηξεκαηνινγεί θαη ε Goldman (2013) ππνζηεξίδνληαο φηη ν 

ιφγνο πνπ ηα θαηαζηήκαηα παηρληδηψλ θάλνπλ δηαρσξηζκνχο παηρληδηψλ κε βά-

ζε ην θχιν είλαη γηαηί έηζη θάλνπλ πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο ηνπ ίδηνπ πξντφ-

ληνο. 45F

46
  Ώπφ ηελ άιιε ν Webb, ππεχζπλνο κάξθεηηλγθ ζην Hamleys –πνιχ κε-

γάιν θαηάζηεκα παηρληδηψλ ζην Λνλδίλν-, ππνζηεξίδεη φηη φζνλ αθνξά ζην 

κάξθεηηλγθ ησλ παηρληδηψλ,  γίλεηαη θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν  γηα ηε δηεπθφιπλζε 

ησλ γνληψλ θαη ησλ παηδηψλ θαζψο απφ ηε ζπζθεπαζία θαη ηε θαηεγνξηνπνίεζε 

κπνξνχλ εχθνια λα βξνπλ φηη ςάρλνπλ. 46F

47
   

ΠΧ ΠΡΟΒΚΤΦΒ Ο ΒΜΦΤΛΟ ΑΕΏΥΧΡΕΜΟ ΣΧΝ ΠΏΕΥΝΕΑΕΧΝ;  

Πάξα πνιχ ζπρλά δηαηππψλνληαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε 

ηεο αγάπεο ησλ θνξηηζηψλ γηα ην  ξνδ ή ησλ αγνξηψλ γηα ην γαιάδην θαη ηηο δηα-

θνξεηηθέο επηινγέο παηρληδηψλ απφ ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα, φηαλ δίλεηαη δπ-

λαηφηεηα επηινγήο. Δ Garfinkle (2009) ιέεη φηη απηφ ζπκίδεη ην εξψηεκα: «Δ 

                                         
46

 Γηα παξάδεηγκα, έλαο γνληφο ζα αγνξάζεη δχν κπάιεο αλ είλαη ξνδ ή κπιε γηα ην αγνξάθη θαη ην θν-

ξηηζάθη ηνπ. 
47

 Lepkowska, D. (16/12/2008) Playing fair? The Guardian  

ην: http://www.theguardian.com/education/2008/dec/16/play 

http://www.theguardian.com/education/2008/dec/16/play
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θφηα έθαλε ην απγφ ή ην απγφ ηελ θφηα;» 47F

48
 

Τπάξρνπλ πνιιέο κειέηεο πνπ  δηεξεπλνχλ ην ξφιν ηνπ ρξψκαηνο ζην 

πιαίζην ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ θαη φιεο δείρλνπλ φηη ππάξρεη δηαθνξνπνίε-

ζε θαηά θχιν (Henshaw et al, 1992). Σν ρξψκα απνηειεί, επίζεο, έλα απφ ηα 

θχξηα θξηηήξηα γηα ηελ έκθπιε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παηρληδηψλ απφ ηα παηδηά 

(Cherney & Dempsey, 2010; Cherney  et al, 2006; Picariello et al, 1990). Μηα 

πεγή επηξξνήο ησλ παηδηψλ σο πξνο ηελ επηινγή ρξσκάησλ νθείιεηαη ζην γεγν-

λφο φηη εθηίζεληαη απφ ηε γέλλεζή ηνπο ζε έλα ξνδ ή γαιάδην πεξηβάιινλ θαη κε 

αληίζηνηρεο επηινγέο ζηα ρξψκαηα ησλ παηρληδηψλ (Pomerleau et al, 1990). Πά-

λησο ην  ξνδ δελ ήηαλ ην ‗‘θαηάιιειν‘‘ ρξψκα γηα θνξίηζηα κέρξη ην 1950. Αηε-

ζλή γπλαηθεία πεξηνδηθά ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‗40 πξνέηξεπαλ ηνπο γνλείο  λα ληχ-

λνπλ  ηα αγφξηα ηνπο  ζηα ξνδ  επεηδή είλαη έλα ζεξκφ θαη εθθξαζηηθφ ρξψκα 

θαη ηα θνξίηζηα κε έλα ήξεκν γαιάδην.  Δ Paoletti(2012), ηζηνξηθφο κφδαο,  α-

λαθέξεη φηη ε ζχλδεζε ηνπ κπιε κε ηα αγφξηα θαη ηνπ ξνδ κε ηα θνξίηζηα είλαη  

ζρεηηθά πξφζθαηε. Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα φια ηα κσξά ήηαλ ληπκέλα 

ζηα ιεπθά - θνξνχζαλ θνξέκαηα ‗‘νπδέηεξα σο πξνο ην θχιν‘‘- γηα πξαθηηθνχο 

ιφγνπο θαζψο δελ ππήξραλ ηα πιπληήξηα θαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα θαζαξίζνπλ 

θαιά ηα ξνχρα ησλ κσξψλ ήηαλ λα ηα βξάζνπλ. ην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ αηψ-

λα, νη θαλφλεο άξρηζαλ λα αιιάδνπλ θαη εκθαλίζζεθε ην ξνδ θαη ην κπιε. Σν 

ξνδ εζεσξείην σο αξξελσπή απφρξσζε – κηα παζηέι εθδνρή ηνπ θφθθηλνπ  -θαη 

ζπλδέζεθε κε ηε δχλακε,  ελψ ην κπιε, ζπλδέζεθε κε ηε ζηαζεξφηεηα, ηελ πί-

ζηε θαη ζπκβφιηδε ηε ζειπθφηεηα ιφγσ ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ηελ Παλαγία.  Οη 

θαλφλεο ζε ζρέζε κε ην ρξψκα ζπρλά δελ είραλ θακηά ζρέζε κε ην θχιν. Ώπφ 

ηε δεθαεηία ηνπ '50 ην ξνδ άξρηζε λα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ζειπθφηεηα, αιιά 

ηα αγφξηα εμαθνινπζνχζαλ ζπρλά λα θνξνχλ ξνδ ξνχρα, ελψ θαηά ηε δεθαεηία 

ηνπ '70  ην ξνδ θαη ην κπιε δελ θπξηαξρνχζε ζηα παηρλίδηα. Δ Paoletti (2012) 

αλαθέξεη  φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθκήο ηεο ‗‘νπδέηεξεο σο πξνο ην θχιν‘‘ 

αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ, ε νπνία δηήξθεζε απφ ην 1965 έσο ην  1985, ην ξνδ εί-

ρε απνξξηθζεί σο ρξψκα γηα ηα θνξίηζηα απφ θεκηληζηέο γνλείο γηαηί είρε ζπζρε-

ηηζζεί  έληνλα  κε ηελ παξαδνζηαθή ζειπθφηεηα. Δ ίδηα ηάζε θπξηαξρεί θαη ζην 

Δλσκέλν ΐαζίιεην.   Γχξσ  ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 νη δηαθνξεηηθέο 

ειηθηαθέο νκάδεο θαη ην   θχιν ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ζηξαηεγηθέο ηνπ κάξθε-

ηηλγθ γηα λα απμεζνχλ νη πσιήζεηο.  Έηζη ην ξνδ θπξηάξρεζε σο ‗‘θνξηηζίζηη-

θν‘‘ ρξψκα ηδηαίηεξα γηα ηα κηθξά παηδηά.  

ήκεξα ην ξνδ ην ζπλαληάκε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηα ξνχρα,  ζηα παη-

ρλίδηα, ζηα αμεζνπάξ  θαη ζε άιια αληηθείκελα πνπ ζπλήζσο απεπζχλνληαη ζηα 

θνξίηζηα. Σν δήηεκα απηφ έρεη πξνθαιέζεη πνιιέο ζπδεηήζεηο ζε γνλείο θαη εθ-

παηδεπηηθνχο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζην Δλσκέλν 

ΐαζίιεην μεθίλεζε ην 2008 κηα θακπάληα, νη Pinkstinks σο αληίδξαζε ζηε ξνδ 
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 Garfinkle, S. (1/12/2009) Pink vs. Blue: Boys, Girls and the Toys They Love - On Parenting. The 

Washington Post. ην:http://voices.washingtonpost.com/parenting/2009/01/pink_v_blue.html 

http://voices.washingtonpost.com/parenting/2009/01/pink_v_blue.html
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ρηνλνζηηβάδα  ησλ κελπκάησλ πνπ παίξλνπλ ηα θνξίηζηα  κέζα απφ φια ηα είδε 

πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά. Μέζα απφ ηε δξάζε ηνπο πξνζπαζνχλ λα αλαηξέ-

ςνπλ απηήλ ηελ αληίιεςε πξνσζψληαο  αιιαγέο ζε πξντφληα πνπ πεξηνξίδνπλ 

ηα θνξίηζηα ζηα έκθπια ζηεξεφηππα. πσο αλαθέξνπλ ζηε δηαθήξπμή ηνπο: 

«Σν πξφβιεκα δελ είλαη ν θαηαθιπζκφο κε ην ξνδ ρξψκα,   αιιά νη ζπκβνιη-

ζκνί θαη νη ζπλδειψζεηο ηνπ θαζψο θάησ απφ ηελ νκπξέια απηή εληάζζεηαη ν-

ηηδήπνηε πξνσζεί έλα ζηεξεφηππν ηξφπν  γηα λα είζαη θνξίηζη: ραξηησκέλε, πα-

ζεηηθή, θνιιεκέλε κε ηε κφδα, ηα ςψληα, ηνλ θαιισπηζκφ.»48F

49
  

Δ αγνξά θαηαθιχδεηαη κε παηρλίδηα πνπ έρνπλ έκθπια ραξαθηεξηζηηθά.  

Πέξα απφ ηελ έκθπιε δηρνηφκεζε ησλ παηρληδηψλ, ε αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο 

ηνπ αλδξηζκνχ απφ ηε ζειπθφηεηα αληηθαηνπηξίδεηαη ζε κηα πνηθηιία πξντφλησλ 

γηα παηδηά. Έκθπια ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ, επίζεο, ηα  ξνχρα, ηα ζρνιηθά είδε, 

ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, νη ηαηλίεο γηα παηδηά, ηα λεαληθά πεξηνδηθά,  ε ζπ-

ζθεπαζία ησλ ηξνθίκσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα παηδηά, ηα είδε δηαθφζκεζεο ησλ 

παηδηθψλ δσκαηίσλ, ηα είδε θξνληίδαο γηα παηδηά (ΐecky, 2010). ε απηφ ην 

πιαίζην ηεο έκθπιεο δηρνηφκεζεο φισλ ησλ πξντφλησλ γηα παηδηά,  νη επηινγέο 

ησλ  παηδηψλ δελ κπνξνχλ λα κείλνπλ αλεπεξέαζηεο απφ ηηο πξψηκεο επηινγέο 

ησλ ελειίθσλ θαη απφ ηε ζπλερή πίεζε γηα ζπκκφξθσζε ζηηο έκθπιεο επηηαγέο 

πνπ αζθείηαη ζε απηά -άκεζα ή έκκεζα- απφ πνιιέο πεγέο.  Άξα ζρεηηθά κε ην 

εξψηεκα ‗‘γηαηί ππάξρνπλ παηρλίδηα πνπ αξέζνπλ ζηα αγφξηα θαη παηρλίδηα πνπ 

αξέζνπλ ζηα θνξίηζηα‘‘, κήπσο ζα πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε αλ  ‗‘δηδάζθνπκε‘‘ 

ήδε ζηα παηδηά καο ηη παηρλίδηα ζα πξνηηκνχλ θάλνληαο εκείο πξψηκεο επηινγέο 

-απφ ηελ εηνηκαζία  ηνπ παηδηθνχ δσκαηίνπ θαη ηελ αγνξά  ηνπ παηδηθνχ εμν-

πιηζκνχ  πξηλ αθφκα γελλεζνχλ, κέρξη ηελ επηινγή ησλ παηρληδηψλ απφ πνιχ 

λσξίο κε έκθπια θξηηήξηα;   

Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 70 ππήξραλ έξεπλεο πνπ θαηέγξαθαλ ηα παηρλί-

δηα ή/θαη άιια αληηθείκελα πνπ ήηαλ ζηα παηδηθά δσκάηηα, ηα παηρλίδηα πνπ δε-

ηνχζαλ ηα κηθξά παηδηά (π.ρ. απφ ηνλ Άε ΐαζίιε) θαη ηα παηρλίδηα πνπ αγφξα-

δαλ νη ελήιηθεο ζηα αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα. Μηα απφ ηηο πξψηεο έξεπλεο ζηνλ 

ηνκέα απηφ ήηαλ ησλ Rheingold θαη Cook (1975) πνπ θαηέγξαςαλ ηα παηρλίδηα 

θαη άιια αληηθείκελα πνπ ππήξραλ ζηα δσκάηηα παηδηψλ ειηθίαο 1-6 ρξφλσλ. 

ζνλ αθνξά ζηα παηρλίδηα, ηα αγφξηα είραλ κεγαιχηεξε πνηθηιία παηρληδηψλ θαη 

πεξηζζφηεξα παηρλίδηα ζπλνιηθά. Τπήξραλ, επίζεο, δηαθνξέο φζνλ αθνξά ζηα 

είδε ησλ παηρληδηψλ πνπ είραλ ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα. Σα αγφξηα είραλ πε-

ξηζζφηεξα νρήκαηα παληφο ηχπνπ, ελψ ηα θνξίηζηα ειάρηζηα θαη απηά δελ ήηαλ 

κεγάια. Σα αγφξηα είραλ πεξηζζφηεξα παηρλίδηα πνπ είραλ ζρέζε κε ην ρψξν θαη 

ην ρξφλν (π.ρ. παηρλίδηα κε δηακφξθσζε ζρεκάησλ, ξνιφγηα, καγλήηεο, παηρλί-

δηα εμσηεξηθνχ ρψξνπ),  πεξηζζφηεξν αζιεηηθφ εμνπιηζκφ, δσάθηα, γθαξάδ ή 

απνζήθεο, κεραλήκαηα, ζηξαηησηηθά παηρλίδηα, θαζψο θαη παηρλίδηα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ νπδέηεξα  απφ άπνςε θχινπ (π.ρ. εθπαηδεπηη-

θά).  Σα δσκάηηα ησλ θνξηηζηψλ είραλ πεξηζζφηεξεο θνχθιεο, θνπθιφζπηηα θαη 

                                         
49

 Pinkstinks. ην: http://www.pinkstinks.co.uk/   
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άιια είδε νηθηαθήο ρξήζεο. ζνλ αθνξά ζηηο θνχθιεο, δηέθεξαλ απφ ηηο ‗‘θνχ-

θιεο‘‘ ησλ αγνξηψλ πνπ  ήηαλ θπξίσο αξζεληθέο θαη εηδηθψλ θαηεγνξηψλ.  

Πνιιέο κεηαγελέζηεξεο κειέηεο έρνπλ επαλεηιεκκέλα θαηαγξάςεη  ηα είδε 

ησλ παηρληδηψλ πνπ δεηνχλ ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα, θαζψο θαη πνηα παηρλίδηα 

αγνξάδνληαη γηα  αγφξηα θαη γηα θνξίηζηα. Σα θνξίηζηα δεηνχλ θαη ιαβαίλνπλ 

πεξηζζφηεξα ξνχρα, θνζκήκαηα, θνχθιεο, είδε νηθηαθήο ρξήζεο θαη κνπζηθήο, 

ελψ ηα αγφξηα πεξηζζφηεξν αζιεηηθφ εμνπιηζκφ, νρήκαηα, ζηξαηησηηθά παηρλί-

δηα,  φπια θαη πεξηζζφηεξα παηρλίδηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ρψξν θαη ην ρξφλν 

(Almqvist, 1989; Bradbard, 1985; Bradbard & Parkman, 1984; Downs, 1983; 

Etaugh & Liss, 1992; Richardson & Simpson, 1982). Βπίζεο, απφ ηα δεδνκέλα 

πνιιψλ εξεπλψλ πξνθχπηεη φηη νη γνλείο θαη άιια πξφζσπα θάλνπλ αγνξέο παη-

ρληδηψλ κε βάζε ηα έκθπια ζηεξεφηππα, εηδηθά γηα ηα αγφξηα (Fisher-

Thompson, 1993; Fisher-Thompson et al, 1995). Τπάξρνπλ, επίζεο, πνιιέο κε-

ιέηεο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά ξσηήζεθαλ γηα ηα παηρλίδηα πνπ ηνπο αξέζνπλ θαη 

κειέηεο πνπ θαηαγξάθνπλ κέζσ παξαηήξεζεο ηα παηρλίδηα κε ηα νπνία ηα παη-

δηά παίδνπλ (Blakemore et al, 1979; Campbell et al, 2000; Carter & Levy, 1988; 

Martin, 1989; Martin et al, 1995; Serbin et al, 2001; Servin et al, 1999). Μνιν-

λφηη ππάξρνπλ αηνκηθέο δηαθνξέο,  ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα δεηνχλ θαη πξνηη-

κνχλ λα παίδνπλ κε δηαθνξεηηθά παηρλίδηα (ηα θνξίηζηα πην ζπρλά κε θνχθιεο 

θαη είδε νηθηαθήο ρξήζεο, ελψ ηα αγφξηα κε νρήκαηα, κε παηρλίδηα πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν θαη κε ζηξαηησηηθνχ ηχπνπ παηρλίδηα). 

Έρνπλ θαηαγξαθεί ζε πάξα πνιιέο έξεπλεο δηαθνξέο ζηα παηρλίδηα πνπ ε-

πηιέγνπλ θαη ζηνλ ηξφπν πνπ παίδνπλ ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα θαζψο επηηε-

ινχλ ηνλ αλδξηζκφ ή ηελ ζειπθφηεηα  κέζα ζην παηρλίδη. Έρνπλ ππάξμεη, ζην 

παξειζφλ, αξθεηέο πξνζπάζεηεο ζεκειίσζεο κηαο βηνινγηθήο/νπζηνθξαηηθήο 

βάζεο απηψλ ησλ δηαθνξψλ ηνπ θχινπ, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνινγίαο θαη 

ηεο θνηλσληνβηνινγίαο, νη νπνίεο, φκσο, έρνπλ αλαιπζεί θαη ακθηζβεηεζεί κε-

ηαγελέζηεξα, θπξίσο απφ  ηε θεκηληζηηθή έξεπλα.  Σα δεδνκέλα απφ ην ρψξν 

ηεο ΐηνινγίαο δελ ζηεξίδνπλ ην επηρείξεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά φηη είλαη 

"εγγελείο" νη πξνηηκήζεηο ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ γηα δηαθνξεηηθά παη-

ρλίδηα.  Εδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη ε ζπκβνιή ηεο Fine θαη ηεο 

Eliot.  

 Δ  Fine (2010) ζην βξαβεπκέλν ηεο βηβιίν Biology doesn't justify gender 

divide for toys,  θαηαξξίπηεη ηα ςεπδνεπηζηεκνληθά επηρεηξήκαηα πνπ πξνέξρν-

ληαη απφ ην ρψξν ησλ λεπξνεπηζηεκψλ γηα ηηο ηαπηφηεηεο θχινπ θαη  ππνζηεξί-

δεη φηη ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη απφ πνιχ λσξίο ηε ζεκαζία πνπ δίλνπκε ζηελ 

θνηλσληθή θαηεγνξία ηνπ θχινπ θαη αλαπηχζζνπλ πςειά θίλεηξα γηα λα αλα-

θαιχςνπλ ηη είλαη θαηάιιειν γηα αγφξηα θαη ηη γηα θνξίηζηα. Σν παηδί ζπκκεηέ-

ρεη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη απφ ηε ζηηγκή 

πνπ αληηιακβάλεηαη ζε πνηα πιεπξά ηεο δηρνηνκίαο  ησλ θχισλ αλήθεη, θάλεη 

θαη ηηο αληίζηνηρεο επηινγέο παηρληδηψλ. χκθσλα κε ηε Zosuls et al (2009), ηα 

παηδηά αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαηεγνξνπνηήζεηο ηνπ θχινπ γχξσ ζηνπο 

http://www.newscientist.com/search?rbauthors=Cordelia+Fine
http://www.newscientist.com/search?rbauthors=Cordelia+Fine
http://www.newscientist.com/search?rbauthors=Cordelia+Fine
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19 κήλεο. Δ  γλψζε ησλ θαηεγνξηψλ θχινπ επηδξά ζηελ αχμεζε ηνπ παηρληδηνχ 

πνπ ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα ην θχιν πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 2 εηψλ. Ήδε απφ 

ηελ ειηθία  ησλ ηξηψλ εηψλ ηα παηδηά αξρίδνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ‗‘ζσζηά‘‘,  κε 

βάζε ηα έκθπια ζηεξεφηππα, πνηα παηρλίδηα  είλαη γηα ηα θνξίηζηα θαη πνηα γηα  

αγφξηα (Freeman, 2007). Οη πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ ζηα παηρλίδηα αθνινπζνχλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ηα έκθπια ζηεξεφηππα, κε ηα αγφξηα λα πξνηηκνχλ ηα ‗‘αγν-

ξίζηηθα‘‘ παηρλίδηα θαη ηα θνξίηζηα  λα πξνηηκνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηα ‗‘θν-

ξηηζίζηηθα‘‘  θαη θαζψο κεγαιψλνπλ  αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα δείρλνπλ λα πξνηη-

κνχλ πεξηζζφηεξν ηα ‗‘αγνξίζηηθα‘‘ παηρλίδηα (Etaugh & Liss, 1990). 

Δ Eliot(2010), ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ  Pink brain, Blue brain,  αλέιπζε 

πεξίπνπ 1.000 κειέηεο πνπ ζπλέθξηλαλ ηνπο αξζεληθνχο θαη  ζειπθνχο εγθεθά-

ινπο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο. ε έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή, 

ε ζπκπεξηθνξά θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ δχν θχισλ είλαη αδηαθνξνπνίεηα. Καη 

ηα δχν θχια έιθνληαη απφ ηα ίδηα παηρλίδηα, κέρξη πεξίπνπ ηελ ειηθία ελφο έ-

ηνπο ελδηαθέξνληαη εμίζνπ γηα ηηο θνχθιεο θαη κέρξη ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ  δεί-

ρλνπλ ην ίδην ελδηαθέξνλ γηα ηα πξαγκαηηθά κσξά.  ηε ζπλέρεηα, κεηαμχ ησλ 

δχν θαη ηξηψλ ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ππάξρεη θάηη ζεκαληηθφ πνπ ηα δηαθνξνπνη-

εί, δειαδή ην θχιν, θαη ζηξέθνληαη πξνο ηα παηρλίδηα πνπ ηνπο ππνδεηθλχνληαη 

σο θαηάιιεια γηα ην θχιν ηνπο. Δ έξεπλα ηεο Eliot επηθεληξψλεηαη ζηελ λεπ-

ξνπιαζηηθφηεηα, δειαδή ζηελ ηδέα φηη νη εγγελείο ηάζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

καο, κε βάζε ην θχιν ή νηηδήπνηε άιιν, δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηηο εκπεηξίεο 

καο.  Ο εγθέθαινο ελφο παηδηνχ  αιιάδεη θαζψο καζαίλεη λα πεξπαηάεη, λα κη-

ιάεη, λα ζπκάηαη, λα γειάεη, λα θιαίεη. Έηζη, ελψ ηα παηδηά κπνξεί λα είλαη πην 

άθακπηα ζρεηηθά ην θχιν φηαλ είλαη πνιχ κηθξά, ελ ηνχηνηο, νη εγθέθαινί ηνπο 

είλαη πνιχ πην εχπιαζηνη θαη αλνηρηνί ζε καθξνπξφζεζκεο επηδξάζεηο φζνλ α-

θνξά ζηηο δεμηφηεηεο  θαη ζηνπο ξφινπο πνπ είλαη ζχκθσλνη  κε ην θχιν ηνπο. 

Με άιια ιφγηα, ε αλαηξνθή γίλεηαη θχζε.   Ώο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηε 

γιψζζα. Σα κσξά κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ ηνπο ήρνπο, ηε γξακκαηηθή θαη 

ηνλ ηνληζκφ ηεο θάζε γιψζζαο, αιιά ζηε ζπλέρεηα ηα ίδηνη κεραληζκνί ηνπ ε-

γθεθάινπ αληηιακβάλνληαη θαη παξάγνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε γιψζζα. Μεηά ηελ 

εθεβεία είλαη δπλαηφλ λα κάζνπλ κηα άιιε γιψζζα, αιιά είλαη πην δχζθνιν. 

Καη‘ αλαινγία ηα ίδηα ζπκβαίλνπλ θαη κε  ηηο δηαθνξέο  ησλ θχισλ: φζεο ππάξ-

ρνπλ  εληζρχνληαη απφ ηηο δχν δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο κε ηηο νπνίεο κεγαιψ-

λνπκε απφ ηε γέλλεζή ηνπο ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα. Ώπηφ ζπκβάιιεη ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν εγγξάθνληαη ζηνλ εγθέθαιν νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη γλσ-

ζηηθέο ηθαλφηεηεο. Δ Eliot(2010) ππνζηεξίδεη φηη ν εγθέθαινο ηνπ βξέθνπο εί-

λαη ηφζν εχπιαζηνο ψζηε κηθξέο δηαθνξέο θαηά ηε γέλλεζε κπνξνχλ λα  ελη-

ζρπζνχλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαζψο γνλείο, εθπαηδεπηηθνί,  ε νκάδα ησλ 

ζπλνκειίθσλ θαη γεληθά ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην εληζρχνπλ ηα έκθπια ζηεξεφ-

ηππα.  Παίδνληαο ηα παηδηά ζπλερψο κε δηαθνξεηηθά παηρλίδηα ‗‘θαηάιιεια γηα 

ην θχιν ηνπο‘‘ επηηείλνπλ ηηο δηαθνξέο θαη έηζη νη κηθξέο δηαθνξέο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε πξνβιεκαηηθά ράζκαηα.  Σα αγφξηα δελ είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφ-

ηεηα, "θαιχηεξα ζηα καζεκαηηθά», αιιά ζε νξηζκέλα είδε ρσξηθψλ δεμηνηήησλ.  
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Σα θνξίηζηα δελ έρνπλ πεξηζζφηεξε ελζπλαίζζεζε απφ ηα αγφξηα, αιιά  κφλν 

ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο πεξηζζφηεξν. Φπζηθά, ηα 

γνλίδηα θαη νη νξκφλεο παίδνπλ ξφιν ζηε δεκηνπξγία νξηζκέλσλ δηαθνξψλ κε-

ηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ,  αιιά απηφ είλαη κφλν ε αξρή. Οη νξκφλεο, ηα γν-

λίδηα θαη ηα ρξσκνζψκαηα  δελ είλαη ηφζν ηζρπξά φζν έρνπκε ηελ ηάζε λα πη-

ζηεχνπκε Κνηλσληθνί παξάγνληεο, φπσο ν ηξφπνο πνπ κηιάκε ζηα αγφξηα θαη 

ζηα θνξίηζηα, ή αλ ηα ελζαξξχλνπκε ζηελ αλαδήηεζε πεξηπέηεηαο, απνδεηθλχν-

ληαη πνιχ πην ηζρπξέο επηξξνέο απφ φηη ζεσξνχκε. Βπηζεκαίλεη φηη κπνξνχκε λα 

παξέρνπκε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ηδηαίηεξα ζηα θξίζηκα πξψηα ρξφληα πνπ ν ε-

γθέθαινο ησλ παηδηψλ είλαη πην εχπιαζηνο θαη λα ηα κάζνπκε λα ζηέθνληαη θξη-

ηηθά ζηελ θαηαλαισηηθή θνπιηνχξα ηνπ έκθπινπ δηαρσξηζκνχ.  

Σν παηρλίδη ησλ παηδηψλ δελ κπνξεί λα κείλεη αλεπεξέαζην θαη λα κελ α-

ληιεί ηηο ζεκαηηθέο ηνπ απφ  ηνπο  θπξίαξρνπο/εγεκνληθνχο Λφγνπο γηα ηα θχια 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε δεκφζηα ζθαίξα ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο θαη  ηεο πν-

ιηηηθήο. Ο αλδξηζκφο θαη ε ζειπθφηεηα απνηεινχλ  πιαίζηα Λφγνπ θαη δηα-

πξαγκάηεπζεο  θαη ηα παηδηά, κέζα απφ ην παηρλίδη,  επηηεινχλ  παξαζηαζηα-

θά/δξακαηνπξγηθά ηνλ αλδξηζκφ ή ηελ ζειπθφηεηα. 49F

50
 Τπνδχνληαη δειαδή ξφ-

ινπο - επηδηψθνληαο βέβαηα θαη ηελ απνδνρή.  Έηζη, κε ηελ παξαζηαζηαθή επη-

ηέιεζε δεκηνπξγνχλ δξακαηνπξγηθά κηα εθδνρή ηνπ αλδξηζκνχ ή ηεο  ζειπθφ-

ηεηαο ε νπνία αληιεί πιηθφ κέζα απφ ηα πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα. Μέζα, 

ινηπφλ, ζηνπο δηαζέζηκνπο Λφγνπο θαη πξαθηηθέο γηα ηα θχια ηα αγφξηα θαη ηα 

θνξίηζηα ζπγθξνηνχλ θαη αλαζπγθξνηνχλ ζπλερψο ηηο έκθπιεο ηαπηφηεηέο 

ηνπο. 50F

51
 Ο θφζκνο ηνπ παηρληδηνχ είλαη έκθπινο θαη φηη εκπίπηεη ζηα θπξίαξρα 

πξφηππα γηα ηα θχια πξνβάιιεηαη, επηδνθηκάδεηαη θαη παξνπζηάδεηαη σο ν αδη-

ακθηζβήηεηνο θνηλσληθφο θαη εζηθφο θαλφλαο. πλεπψο, θάζε παξέθθιηζε απφ 

ηελ θαλνληθφηεηα ζηηγκαηίδεηαη, γεγνλφο πνπ εκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε θαη νιφ-

πιεπξε αλάπηπμε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ παηδηψλ. 

ΠΏΕΓΟΝΣΏ ΒΞΧ ΏΠΟ ΣΕ ΚΏΝΟΝΕΚΟΣΔΣΒ ΓΕΏ ΣΟ ΦΤΛΟ 

Πάλησο, θαζψο ηα παηρλίδηα γίλνληαη φιν θαη πην έκθπια, ην θνηλσληθφ 

θφζηνο ηεο ππέξβαζεο ησλ νξίσλ θαη ε πίεζε ησλ ζπλνκειίθσλ γηα ζπκκφξθσ-

ζε είλαη κεγάιε, ηφζν γηα ηα παηδηά, φζν θαη γηα ηνπο κεγάινπο. Ώπηφ νδεγεί 

ηνπο γνλείο, ζχκθσλα κε ηε Sweet (2012), λα επηκέλνπλ ζε παηρλίδηα θαηάιιε-

ια γηα ην θχιν ησλ παηδηψλ ηνπο –ηδηαίηεξα γηα ηα αγφξηα –είηε γηαηί ζθέθην-

ληαη ην θνηλσληθφ θφζηνο γηα ηα αγφξηα αλ ππεξβνχλ ηηο θαλνληθφηεηεο γηα ην 

θχιν ηνπο θαη εηζέιζνπλ ζηε δψλε ηνπ ‗‘ξνδ‘‘ ζε κηα θνηλσλία νκνθνβηθή, είηε 

                                         
50

 ρεηηθά κε ηε κεηακνληέξλα πξνζέγγηζε ηνπ θχινπ βι. ηελ παξαζηαζηαθή επηηέιεζε ηεο Judith 

Butler θαη ηνλ αλδξηζκφ (Butler, 1990, 1993, 2004). 
51

 ρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ ζηα ζρνιηθά ζπγθείκελα θαη ηδηαίηεξα ηεο 

ζπγθξφηεζεο ησλ «αλδξηζκψλ»  αλδξηθψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν βι. Πνιίηεο (2006). ζνλ αθνξά 

ζηε δηακφξθσζε ησλ αλδξηθψλ «ηαπηνηήησλ» ζηελ εθεβηθή ειηθία (14-16 εηψλ) βι. Αειεγηάλλε-

Κνπτκηδή θαη αθθά (2005).   
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πξφθεηηαη γηα δηθή ηνπο επηζπκία ζπκκφξθσζεο.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ παηρληδηνχ ησλ παηδηψλ –αιιά θαη ζε άιια δεηήκαηα - 

ε ππέξβαζε ησλ θνηλσληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ θχινπ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηηο 

κνξθέο ηνπ θπξίαξρνπ αλδξηζκνχ θαη ηεο ζειπθφηεηαο, δειαδή ζε απηέο πνπ 

‗‘εγεκνλεχνπλ‘‘. Ο αλδξηζκφο ή ε ζειπθφηεηα πεξηιακβάλνπλ, φκσο, κηα πνη-

θηιία θαη έλα εχξνο έκθπισλ εκπεηξηψλ θαη έηζη είλαη πην ζσζηφ λα απνδίδνληαη 

ζηνλ πιεζπληηθφ γηα λα αλαδεηρζεί  ε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή θαη 

έθθξαζή ηνπο, θαζψο θαη νη δηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θάζε θχινπ. 51F

52
 Αελ 

ππάξρεη ν αλδξηζκφο ή ε ζειπθφηεηα  σο κηα νκνηνγελήο, ηζφηηκε θαη ζπλεθηηθή 

θαηεγνξία, αιιά πνιιαπινί αλδξηζκνί θαη  πνιιαπιέο ζειπθφηεηεο πνπ δελ α-

λαδεηθλχνληαη απφ ηηο πξνζπάζεηεο έκθπιεο πεξηραξάθσζεο –ηφζν ζηνλ ηνκέα 

ησλ παηρληδηψλ, φζν θαη γεληθφηεξα. Αελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ηνλ αλδξηζκφ 

θαη ηελ ζειπθφηεηα ζαλ θάηη πνπ φινη νη άλδξεο θαη φιεο νη γπλαίθεο  κνηξάδν-

ληαη απφ θνηλνχ. 52F

53
 Καηά ζπλέπεηα, απηφ πνπ ζεσξείηαη σο ‗‘αλδξηθφ‘‘ ή ‗‘γπ-

λαηθείν‘‘ εμαξηάηαη απφ ηελ έκθπιε ηάμε πξαγκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρσξν-

ρξνληθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο θαη κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί θαη λα  ηξνπνπνηεζεί. 

Σα αγφξηα απνθιείνληαη πην ζπρλά απφ παηρλίδηα πνπ απεπζχλνληαη ζε θν-

ξίηζηα θαη εδψ ν απνθιεηζκφο είλαη πνιχ πην απζηεξφο θαζψο ππάξρεη κεγαιχ-

ηεξε πίεζε  λα αξλεζνχλ φςεηο ηνπ ραξαθηήξα ηνπο πνπ κπνξεί λα κνηάδνπλ 

‗‘θνξηηζίζηηθεο‘‘ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ εγεκνληθνχ αλδξηζκνχ. Γηα πα-

ξάδεηγκα, πνιχ δχζθνια ηα  αγφξηα κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηε ξνδ πηέξπγα ή 

ζηνλ φξνθν κε ηα παηρλίδηα ‗‘γηα θνξίηζηα‘‘ θαη λα αγνξάζνπλ έλα ‗‘θνξηηζί-

ζηηθν‘‘ παηρλίδη, απφ φηη ην αληίζηξνθν θαζψο θαη κέρξη ηελ εθεβεία επηηξέπε-

ηαη ζηα θνξίηζηα λα είλαη αγνξνθφξηηζα. Δ πίεζε γηα θνηλσληθή ζπκκφξθσζε 

ζηελ αλδξηθή ‗‘θαλνληθφηεηα‘‘ πνπ εμηζψλεηαη κε ηνλ εγεκνληθφ αλδξηζκφ 53F

54
 

είλαη κεγάιε (δει. κε ηελ εμνπζία, ηε δχλακε, ηε βία, ηελ επηζεηηθφηεηα, ηνλ 

αληαγσληζκφ, ηελ αλεμαξηεζία, ηε ινγηθή, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη επζπθξη-

                                         
52

 Οη κνξθέο αλδξηζκνχ θαη ζειπθφηεηαο  δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο 

ζε θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο θαηεγνξίεο, φπσο απηέο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο, ηεο ειηθίαο, ηεο θνπιηνχ-

ξαο, ηεο εζλφηεηαο, ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ησλ ζσκαηηθψλ δεμηνηήησλ, ηεο ζξεζθείαο, 

ηεο εζλφηεηαο, θ.ι.π. Οη θαηεγνξίεο απηέο δηακνξθψλνπλ ην ππνθείκελν, αιιά παξάιιεια θαη ην π-

πνθείκελν ηηο δηακνξθψλεη.   
53

 Τπάξρνπλ θαηαξρήλ πνιιέο  ζεσξίεο  γηα ηελ ελλνηνιφγεζε ηνπ αλδξηζκνχ θαη ηεο ζειπθφηεηαο. 

ρεηηθά κε  ηνλ φξν «αλδξηζκνί»  ζηνλ πιεζπληηθφ βιέπε ελδεηθηηθά: Buchbinder, 1994; Connell, 

1995; Mac An Ghaill,1994. 
54

 Ο Connell (1995)  νκαδνπνίεζε ηνπο αλδξηζκνχο κε βάζε ηα γεληθά θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θαη 

ζεζκηθά πξφηππα ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο. Με βάζε ην ζπιινγηζκφ ησλ 

ζρέζεσλ εμνπζίαο κεηαμχ ησλ αλδξψλ θαηέηαμε ηνπο αλδξηζκνχο: ζηνπο εγεκνληθνχο, ζηνπο ζπλέλν-

ρνπο, ζηνπο ππνδεέζηεξνπο θαη ζηνπο πεξηζσξηαθνχο. Με ηνλ φξν εγεκνληθφ αλδξηζκφ  πεξηγξάθεη ην 

είδνο ηνπ αλδξηζκνχ πνπ  βξίζθεηαη πνιηηηζκηθά ζε πςειή ηεξαξρηθή ζέζε θαη αζθεί κεγάιε επηξξνή 

θαη εμνπζία. Δ θπξηαξρία ηνπ πξέπεη πάληνηε λα θαηαθηάηαη, ζπγθξνηείηαη ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο 

θαη ηηο ππνδεέζηεξεο κνξθέο αλδξηζκνχ θαη είλαη εηεξνζεμνπαιηθφο. 
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ζία, ηελ κε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηελ αλνρή ζην ζσκαηηθφ πφλν, ηελ 

εηεξνζεμνπαιηθφηεηα θαη ηελ αληηθεηκελνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ).  Ο εγεκνληθφο 

αλδξηζκφο ηεο θπξίαξρεο αλδξηθήο θνπιηνχξαο εκθαλίδεηαη σο ‗‘θπζηνινγη-

θφο‘‘ θαη θαλνληζηηθφο ηξφπνο χπαξμεο θαη ηα αγφξηα ζηηγκαηίδνληαη πεξηζζφ-

ηεξν φηαλ δηαβαίλνπλ ηηο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο. Ώλ έλα αγφξη δελ επηδεηθλχεη 

πνιιά ζηεξενηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην παηρλίδη, ηφηε κπνξεί λα θαηαηαρζεί 

ζηνλ αληίζεην πφιν, δειαδή λα  ακθηζβεηεζεί άκεζα ν αλδξηζκφο ηνπ θαη θα-

ζψο ν   αλδξηζκφο ζπγθξνηείηαη ζε αληίζεζε κε ηε ζειπθφηεηα λα ηνπ απνδνζεί 

κηα πην ‗‘ζειπθή‘‘ ηαπηφηεηα –ε νπνία κάιηζηα εχθνια ζα κπνξνχζε λα ζεσ-

ξεζεί θαη σο νκνθπινθηιηθή. 

πρλά νη γνλείο ηζρπξίδνληαη φηη πηέδνπλ ην παηδί ηνπο  λα ζπκκνξθσζεί 

ζηηο  επηηαγέο ηνπ έκθπινπ παηρληδηνχ γηαηί απιά ζέινπλ  λα  ην πξνζηαηέςνπλ 

απφ πηζαλφ εθθνβηζκφ ζηε πεξίπησζε πνπ παίδεη κε παηρλίδηα έμσ απφ ηηο θα-

λνληθφηεηεο γηα ην θχιν ηνπ. Δ Goldman (2013) ηζρπξίδεηαη φηη κε ην λα ελ-

ζαξξχλνπκε ηα παηδηά λα αιιάμνπλ, ζηελ πξάμε καθξνπξφζεζκα ζπληαζζφκα-

ζηε κε απηνχο πνπ ηα εθθνβίδνπλ θαη φρη κε ηα παηδηά καο. ΐξαρππξφζεζκα 

κπνξεί λα πξνζηαηέςνπκε ηα παηδηά, αιιά καθξνπξφζεζκα ηα δηδάζθνπκε φηη 

πην ζεκαληηθφ δελ είλαη ηη πξαγκαηηθά ζέινπλ ή λνηψζνπλ, αιιά  ε δηαηήξεζε 

ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν γηλφκαζηε εκείο πεγή νδχλεο 

γηα ηα παηδηά θαζψο δελ ηα αθήλνπκε λα εθθξαζζνχλ ειεχζεξα.  

Καηά ζπλέπεηα, νη δηαρσξηζκνί ησλ παηρληδηψλ κε έκθπια θξηηήξηα ζηε-

ξνχλ ηα παηδηά απφ ηελ απφθηεζε ελφο κεγαιχηεξνπ εχξνπο εκπεηξηψλ, κπνξεί 

λα νδεγήζνπλ ζε εθθνβηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο θνηλσληθέο πξν-

δηαγξαθέο ηνπ θπξίαξρνπ αλδξηζκνχ θαη ηεο ζειπθφηεηαο, απνηξέπνπλ ηελ α-

πνδνρή ηεο  πνιιαπιφηεηαο θαη πνιπκνξθίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θάζε θχινπ 

θαη ηε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο ζπγθξφηεζεο ηεο έκθπιεο ππνθεηκεληθφηεηαο  

ησλ παηδηψλ. 

ΥΏΡΏΚΣΔΡΕΣΕΚΏ ΣΧΝ ‗‘ΏΓΟΡΕΣΕΚΧΝ‘‘ ΚΏΕ ‗‘ΚΟΡΕΣΕΣΕΚΧΝ‘‘ 

ΠΏΕΥΝΕΑΕΧΝ 

Αεδνκέλνπ φηη ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα παίδνπλ κε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ 

παηρλίδηα, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ηηο επηπηψζεηο ηνπ έκθπινπ δηαρσξη-

ζκνχ ησλ παηρληδηψλ  ζηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ. Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ επη-

πηψζεσλ ζα πξέπεη πξψηα λα δνχκε  ηη δηαθνξέο ησλ ‗‘θνξηηζίζηηθσλ‘‘ θαη ‗‘α-

γνξίζηηθσλ‘‘ παηρληδηψλ. Μεξηθέο απφ ηηο δηαθνξέο απηέο είλαη εκθαλείο, άιιεο 

φρη θαη ηφζν. 

Οη Blakemore and Centers (2005), κειέηεζαλ 126 παηρλίδηα πνπ αληηπξν-

ζσπεχνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο παηρληδηψλ θαη θαηέγξαςαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ‗‘αγνξίζηηθσλ‘‘ θαη ‗‘θνξηηζίζηηθσλ‘‘ παηρληδηψλ.  Καηαξρήλ, επηβεβαηψ-

ζεθε μαλά   φηη ηα παηρλίδηα εμαθνινπζνχλ λα αλαπαξάγνπλ ηα έκθπια ζηεξεφ-

ηππα κε έλα πνιχ πξνβιέςηκν ηξφπν. ε γεληθέο γξακκέο, ηα παηρλίδηα πνπ 

πξννξίδνληαη θπξίσο γηα ηα αγφξηα είλαη φπια,  νρήκαηα, θηγνχξεο δξάζεο θαη  
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δίλνπλ έκθαζε ζηε βία,  ζηελ επηζεηηθφηεηα θαη ζηνλ αληαγσληζκφ.  Σα παηρλί-

δηα πνπ πξννξίδνληαη θπξίσο γηα ηα θνξίηζηα επηθεληξψλνληαη ζηηο δεμηφηεηεο 

αλαηξνθήο θαη ζηηο νηθηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Βθηφο απφ ηηο θνχθιεο κφδαο κε  

ηα ξνχρα ηνπο θαη άιια αμεζνπάξ, ππάξρνπλ θαη πνιιά άιια παηρλίδηα γηα ηα 

θνξίηζηα πνπ  δίλνπλ έκθαζε  ζηελ εκθάληζε, ζηελ πεξηπνίεζε, ζηα είδε έλδπ-

ζεο θαη  ζηα ρηελίζκαηα (καθηγηάδ, αξψκαηα, θνζκήκαηα, αμεζνπάξ). Χζηφζν, 

ππάξρνπλ θαη πνιιά παηρλίδηα πνπ ζεσξνχληαη γεληθά θαηάιιεια γηα φια ηα 

παηδηά.  

Σα παηρλίδηα  ηαμηλνκήζεθαλ κε βάζε ην θαηά πφζνλ απεπζχλνληαη ζε α-

γφξηα, θνξίηζηα ή είλαη νπδέηεξα, ζηε ζπλέρεηα θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο: 1) θπ-

ξίσο θνξηηζίζηηθα, 2) ειαθξψο θνξηηζίζηηθα, 3)νπδέηεξα σο πξνο ην θχιν, 4) 

ειαθξψο αγνξίζηηθα θαη 5) θπξίσο αγνξίζηηθα θαη αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (π.ρ. εθπαηδεπηηθά, επηζεηηθά, κνπζηθά).  χκθσλα κε ηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ηα παηρλίδηα ησλ θνξηηζηψλ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειθπζηηθή 

εκθάληζε, ηελ αλαηξνθή θαη ηηο δεμηφηεηεο νηθηαθήο θξνληίδαο, ελψ ηα παηρλί-

δηα ησλ αγνξηψλ ζρεηίδνληαη κε ηελ βία, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηε δηέγεξζε 

θαη ηνλ θίλδπλν, δηαηεξνχλ πεξηζζφηεξν ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο θαη πξνυ-

πνζέηνπλ κεγαιχηεξε επηηήξεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ελειίθσλ.  Σα παηρλίδηα 

πνπ ζεσξνχληαη θπξίσο εθπαηδεπηηθά  θαη ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ζσ-

καηηθψλ, γλσζηηθψλ, θαιιηηερληθψλ θαη άιισλ δεμηνηήησλ, αλήθνπλ ζηελ θα-

ηεγνξία ησλ ‗‘νπδέηεξσλ σο πξνο ην θχιν παηρληδηψλ‘‘ ή ησλ ειαθξψο αγνξί-

ζηηθσλ. Καηά ζπλέπεηα, νη απζηεξνί έκθπινη δηαρσξηζκνί ησλ παηρληδηψλ δελ 

ζπκβάιινπλ  ζηε βέιηηζηε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ελψ  ηα νπδέηεξα σο πξνο ην 

θχιν παηρλίδηα θαη ηα ειαθξψο αγνξίζηηθα ζπκβάιινπλ. Σα νπδέηεξα σο πξνο 

ην θχιν παηρλίδηα θαη ηα ειαθξψο αγνξίζηηθα αμηνινγνχληαη ζεηηθά σο πξνο 

ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο αμία, ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο ηδηφηεηεο θαη ηε δπλαηφηεηά 

ηνπο γηα ελεξγνπνίεζε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ηα παηρλίδηα πνπ είλαη απζηεξψο θνξηηζίζηηθα ή αγνξίζηη-

θα δελ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ ζηα παηδηά. Σα 

θπξίσο θνξηηζίζηηθα παηρλίδηα επηθεληξψλνληαη ζηελ ειθπζηηθφηεηα θαη ζηελ 

εκθάληζε θαη δίλνπλ ην κήλπκα φηη ε νκνξθηά είλαη ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηε-

ξηζηηθφ ζηα θνξίηζηα. Σα θπξίσο αγνξίζηηθα παηρλίδηα επηθεληξψλνληαη ζηε βία 

θαη ζηελ επηζεηηθφηεηα.  Σα ειαθξψο αγνξίζηηθα παηρλίδηα έρνπλ ζεηηθέο ηδηφ-

ηεηεο θαζψο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ρσξνηαθηηθψλ θαη κεραληθψλ δεμην-

ηήησλ κέζσ ησλ θαηαζθεπψλ, δηεγείξνπλ ηελ νπηηθή ηρλειάηηζε κέζσ ηεο δπ-

λαηφηεηαο απηφλνκεο θίλεζεο πνπ έρνπλ,  θαιιηεξγνχλ ηε  ζρέζε κε ηελ επη-

ζηήκε –ηδηφηεηεο πνπ νη γνλείο ελδερφκελα ζα ζέινπλ λα ελζαξξχλνπλ ζε αγφ-

ξηα θαη θνξίηζηα.  

ΈΜΦΤΛΟ ΑΕΏΥΧΡΕΜΟ ΣΧΝ ΠΏΕΥΝΕΑΕΧΝ ΚΏΕ  ΒΜΠΒΕΡΕΒ 

ΣΧΝ ΠΏΕΑΕΧΝ 

Σα παηρλίδηα παξέρνπλ έκθπιεο εκπεηξίεο ζηα παηδηά. Σα θνξίηζηα είλαη 

πηζαλφηεξν λα έρνπλ εκπεηξίεο κε παηρλίδηα πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε 
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δεμηνηήησλ αλαηξνθήο θαη νηθηαθήο επζχλεο. ηε ζχγρξνλε επνρή πνπ ππάξρεη 

κεγαιχηεξνο θαηακεξηζκφο ηεο νηθηαθήο θξνληίδαο θαη ηεο αλαηξνθήο ησλ παη-

δηψλ, ζα κπνξνχζαλ λα επσθειεζνχλ θαη ηα αγφξηα απφ ηηο εκπεηξίεο απηέο 

(Barnett & Hyde, 2001; Wood & Eagly, 2002). Σν γεγνλφο  φηη δελ παξέρεηαη, 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ζηα αγφξηα ε επθαηξία λα εμαζθεζνχλ  ζην ξφιν ηεο 

θξνληίδαο απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζνβαξέο επηπηψζεηο ηνπ έκθπινπ δηαρσξη-

ζκνχ ησλ παηρληδηψλ. Βμ απηνχ ηίζεληαη εχινγα εξσηήκαηα. Πσο πεξηκέλνπκε 

λα ππάξρεη θαηακεξηζκφο ησλ νηθηαθψλ επζπλψλ θαη ηεο αλαηξνθήο ησλ παη-

δηψλ θαη λα επηηεπρζεί ζηελ πξάμε  ε ζπκθηιίσζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαη εξγα-

ζηαθήο δσήο αλ απηφ δελ αθνξά άλδξεο θαη γπλαίθεο;  Πσο ζα ελζαξξπλζνχλ νη 

άλδξεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε θαζεκεξηλφηεηα ηεο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ, λα θά-

λνπλ ρξήζε  ησλ  κέηξσλ ελαξκφληζεο ηεο νηθνγελεηαθήο θαη εξγαζηαθήο δσήο -

ηδηαίηεξα ζε κηα πεξίνδν κε ζεκαληηθέο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο αιιαγέο ζηνλ 

θφζκν θαη κεηαβνιέο ζηελ νηθνγέλεηα πνπ επηβάιινπλ επαλεμέηαζε ηνπ λνήκα-

ηνο θαη ηνπ ηξφπνπ παξνρήο θξνληίδαο, ηεο κεηξφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ηεο πα-

ηξφηεηαο;  

Σα θνξίηζηα είλαη, επίζεο, πηζαλφηεξν λα έρνπλ εκπεηξίεο πνπ δίλνπλ έκ-

θαζε ζηε ζεκαζία ηεο ειθπζηηθφηεηαο θαη ηεο εκθάληζεο, ηδηαίηεξα κε παηρλί-

δηα πνπ νη Blakemore and Centers (2005) θαηαηάζζνπλ ζηα  θπξίσο θνξηηζίζηη-

θα. Πνιιά είλαη απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα παηρλίδηα,  κε   πην γλσζηφ ηε Barbie 54F

55
 πνπ 

ζπκβνιίδεη  ην πξφηππν  νκνξθηάο  θαη έρεη ηέηνηεο αλαινγίεο ζψκαηνο πνπ ζα 

ήηαλ  αδχλαην γηα εθείλε λα ππάξμεη ζηελ πξαγκαηηθή δσή.  Τπάξρεη κεγάινο 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ επίδξαζε ηεο θνχθιαο ηχπνπ Barbie  ζηελ απηνεηθφλα 

ησλ θνξηηζηψλ θαη απηφ είλαη ην πην πξνβιεκαηηθφ ζηνηρείν ησλ ‗‘θπξίσο θνξη-

ηζίζηηθσλ‘‘ παηρληδηψλ (Markee et al, 1994). Γηα παξάδεηγκα,  παξφκνηα πξφηπ-

πα πξνσζνχλ θαη νη θνχθιεο Bratz πνπ είλαη ληπκέλεο κε ζεμνπαιηθνπνηεκέλα 

είδε έλδπζεο, φπσο κίλη θνχζηα, δηθηπσηφ θαιζφλ θαη κπνά απφ θηεξά θαη  ελ-

δηαθέξνληαη γηα ηε κφδα, ηε κνπζηθή, ηα αγφξηα  θαη ηελ εηθφλα  ηνπο. Βίλαη η-

δηαίηεξα αλεζπρεηηθφ  φηη θνχθιεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα κηθξά παη-

δηά λα  ζπλδένληαη ηφζν πνιχ κε κηα αληηθεηκελνπνηεκέλε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ 

ελειίθσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ην θαηλφκελν ηεο ζεμνπαιηθνπνίεζεο ησλ θνξη-

ηζηψλ γίλεηαη φιν θαη πην έληνλν. Πνιιέο κεγάιεο επηζηεκνληθέο ελψζεηο, φπσο 

ε  Ώκεξηθαληθή Βλσζε Φπρνιφγσλ(APA) 55F

56
, πξνεηδνπνηνχλ θαη έρνπλ αλαιάβεη 

εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη λα ελζαξξχλνληαη ηα κηθξά 

θνξίηζηα λα πηνζεηνχλ ζπκπεξηθνξέο πνπ δε είλαη ζπκβαηέο κε ηελ ειηθία ηνπο 

θαη ηα ζέηνπλ ζε έλαλ πξφσξν ζεμνπαιηθφ ξφιν, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζπκ-

βάιιεη ζηε δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ απηνεηθφλαο, απηνπεπνίζεζεο, ζηελ αλά-

πηπμε θαηάζιηςεο θαη δηαηαξαρψλ πξφζιεςεο ηξνθήο. 

                                         
55

 Barbie - Βπίζεκε ηζηνζειίδα ζηελ Βιιάδα   ην: http://barbie.gr/barbie.html 
56

 ΐι. The American Psychological Association- The APA Task Force on the Sexualization of Girls 

(2007). ην: http://www.apa.org/pi/women/programs/girls/report-full.pdf 

http://barbie.gr/barbie.html
http://www.apa.org/pi/women/programs/girls/report-full.pdf
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Σα αγφξηα είλαη πηζαλφηεξν λα έρνπλ εκπεηξίεο κε παηρλίδηα πνπ δίλνπλ 

έκθαζε ζηε βία, ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ζηνλ θίλδπλν, ζηε δηέγεξζε θαη αλα-

παξάγνπλ εηθφλεο θαη πξαθηηθέο ελφο εγεκνληθνχ αλδξηζκνχ. Παηρλίδηα κε π-

πεξ-ήξσεο αλαπαξάγνπλ κηα θνπιηνχξα κάρεο πνπ βαζίδεηαη ζην ζψκα, ζηελ 

εηθφλα ηνπ ζψκαηνο, ζηε δπλακηθή δξάζε, ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ζηελ αληηπα-

ιφηεηα θαη πνπ έρεη σο  ζηφρν ηε λίθε θαη ηε δηαθχιαμε ηνπ θχξνπο  ησλ παη-

θηψλ. Αειαδή, ζηελ απφθηεζε ηεο ηδενινγίαο ηεο δχλακεο, ηνπ αληαγσληζκνχ, 

ηεο θπξηαξρίαο, ηνπ ζάξξνπο, ηεο  κε έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ  απν-

ηεινχλ βαζηθά θξηηήξηα ηνπ εγεκνληθνχ αλδξηζκνχ. 56F

57
   Δ βία είλαη ην πην πξν-

βιεκαηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηδηαίηεξα ησλ παηρληδηψλ πνπ νη Blakemore and 

Centers (2005) θαηέηαμαλ ζηα  ‗‘θπξίσο αγνξίζηηθα‘‘. ηελ πξάμε, ελζαξξχλν-

ληαο ηα αγφξηα λα παίδνπλ κε απηά ηα παηρλίδηα, απνδερφκαζηε ζησπεξά ηελ πη-

νζέηεζε ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ, ‗‘δηδάζθνπκε‘‘ ζηα αγφξηα ηε βία - ρσξίο λα 

ππάξρνπλ πάληνηε επδηάθξηηα φξηα – θαη εκκέζσο λνκηκνπνηνχκε ηελ έκθπιε 

βία θαη ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε.  

Tα ‗‘αγνξίζηηθα‘‘ παηρλίδηα πξνεηνηκάδνπλ ηα παηδηά γηα ηνλ ‗‘πξαγκαηηθφ 

θφζκν‘‘ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ κειινληηθή έληαμε ζην 

θφζκν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Μέζα απφ ηα παηρλίδηα ηνπο, ηα αγφ-

ξηα  καζαίλνπλ ηελ πεξηπέηεηα θαη ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα έμσ απφ ην ζπίηη, 

θαζψο θαη γηα πςεινχ θχξνπο επαγγέικαηα. πσο αλαθέξεη ε ΐecky (2010), ην 

πεξηηχιηγκα ησλ παηρληδηψλ είλαη πην ζχλζεην, πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο επθαη-

ξίεο γηα δξάζε, έρεη έληνλα ρξψκαηα θαη ιεδάληεο πνπ ππνθηλνχλ πην έληνλν ελ-

δηαθέξνλ θαη ζπλδένληαη κε ηνλ αλδξηζκφ, νη νδεγίεο ρξήζεο εκπεξηέρνπλ πε-

ξηζζφηεξα ηερληθά ζηνηρεία πνπ θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ θαη  δί-

λνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα απφθηεζε γλψζεσλ θαη γηα δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Σα αγφξηα είλαη πηζαλφηεξν λα έρνπλ ε-

κπεηξίεο κε παηρλίδηα πνπ δηεγείξνπλ ηελ αλάπηπμε ρσξνηαθηηθψλ δεμηνηήησλ, 

αλ θαη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηα παηρλίδηα πνπ 

νη Blakemore and Centers (2005) θαηέηαμαλ ζηα  ‗‘ειαθξψο αγνξίζηηθα‘‘ ή ζηα 

‗‘νπδέηεξα σο πξνο ην θχιν‘‘.  Σα ‗‘νπδέηεξα σο πξνο ην θχιν‘‘ παηρλίδηα θαη 

ηα ‘ειαθξψο αγνξίζηηθα‘‘ έρνπλ κεγαιχηεξε εθπαηδεπηηθή αμία θαζψο θαιιηεξ-

γνχλ ηε ζρέζε κε ηελ επηζηήκε θαη δίλνπλ εξεζίζκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ζσκα-

ηηθψλ θαη γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. Σα παηρλίδηα ησλ θνξηηζηψλ θαιιηεξγνχλ πε-

ξηζζφηεξν ην θαληαζηηθφ θαη ην δεκηνπξγηθφ παηρλίδη θαη  έρνπλ πεξηνξηζκέλεο 

επηπηψζεηο ζηε κάζεζε κε ηελ έλλνηα φηη δελ απνθηνχλ πνιιέο δεμηφηεηεο πνπ 

είλαη ρξήζηκεο γηα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα.  

                                         
57

 Οη Sanchez et al (2009), ππνζηεξίδνπλ φηη ν αλδξηζκφο ζπλδέεηαη ζπρλά κε ηελ αδηάθνπε αλαδήηε-

ζε πεξηπέηεηαο θαη ξίζθνπ, ηελ πξφθιεζε ηνπ ζαπκαζκνχ θαη ηνπ ζεβαζκνχ, αιιά θαη κε ηελ έιιεηςε 

θφβνπ. Σν θπξίαξρν κνληέιν αλδξηζκνχ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο αλδξηθήο ηαπηφ-

ηεηαο θαη  επεξεάδεη πνηθηινηξφπσο ηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπλ ηα αγφξηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο/ηηο 

άιινπο/-εο. Ο άλδξαο πνπ είλαη γπκλαζκέλνο θαη έρεη ζψκα κπψδεο θαη ζθξηγειφ ζπλδέεηαη κε ηελ 

παξνρή πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο, αιιά θαη κε ηελ άζθεζε ειέγρνπ θαη εμνπζίαο. 
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χκθσλα κε ηνπο Blakemore and Centers (2005) ηα παηρλίδηα πνπ αλαπα-

ξάγνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ  ηα έκθπια ζηεξεφηππα –‗‘θνξηηζίζηηθα‘‘ ή ‗‘α-

γνξίζηηθα‘‘- βξίζθνληαη πνιχ ρακειά ζηηο αμηνινγήζεηο, δελ είλαη επηζπκεηά 

γηα πνιινχο ιφγνπο. Γηα ηελ αλάπηπμε   πνηθηινκνξθίαο  δεμηνηήησλ ζα πξέπεη 

λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φια ηα  παηδηά λα παίδνπλ κε παηρλίδηα ‗‘νπδέηεξα 

σο πξνο ην θχιν‘‘ θαη παηρλίδηα πνπ ζεσξνχληαη ‗‘ειαθξψο θνξηηζίζηηθα ή α-

γνξίζηηθα‘‘. 

ΏΝΏΓΚΏΕΟΣΔΣΏ ΓΕΏ „‟ΟΤΑΒΣΒΡΏ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΦΤΛΟ‟‟ ΠΏΕΥΝΕΑΕΏ 

Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, αξθεηνί άλζξσπνη θαη νξγαλψζεηο ζε φιν ηνλ 

θφζκν έρνπλ αξρίζεη λα ακθηζβεηνχλ ηελ έκθπιε δηρνηφκεζε ησλ παηρληδηψλ 

θαη λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ θαηάξγεζή ηνπ.  

Γηα παξάδεηγκα, ζην Δλσκέλν ΐαζίιεην, ζηα ηέιε ηνπ 2012, ε νξγάλσζε 

Let Toys Be Toys 57F

58
 μεθίλεζε σο θακπάληα γνληψλ θαη εμειίρζεθε ζε κηα δπλακη-

θή νξγάλσζε πνπ έρεη αλαιάβεη πνιιέο πξσηνβνπιίεο γηα λα πάςεη ν απζηεξφο 

δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε ‗‘αγνξίζηηθα‘‘ θαη ‗‘θνξηηζίζηηθα‘‘ παηρλίδηα.   Τπν-

ζηεξίδεη φηη ηα παηρλίδηα είλαη γηα δηαζθέδαζε, γηα κάζεζε, γηα ελζάξξπλζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαληαζίαο. Σα παηδηά πξέπεη λα είλαη ειεχζεξα λα 

παίμνπλ κε ηα παηρλίδηα πνπ ηα θηλνχλ ην ελδηαθέξνλ. Σα θαηαζηήκαηα πξέπεη 

λα ζηακαηήζνπλ λα θαζνδεγνχλ ηα παηδηά γηα ηα παηρλίδηα κε ηα νπνία πξέπεη 

λα παίδνπλ ζχκθσλα κε ην θχιν ηνπο. Σα κέιε ηεο νξγάλσζεο απεπζχλνληαη ζε 

εηαηξείεο θαηαζθεπήο παηρληδηψλ θαη εκπφξνπο θαη ηνπο δεηνχλ λα θαηεγνξην-

πνηήζνπλ ηα παηρλίδηα ζεκαηηθά ή κε βάζε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο, αιιά φρη ην θχ-

ιν θαη έηζη λα αθήζνπλ ηα παηδηά λα απνθαζίζνπλ πνηα παηρλίδηα ζέινπλ. 58F

59
 

Μεγάιεο εηαηξείεο παηρληδηψλ έιαβαλ ππφςε ηηο δηακαξηπξίεο θαη ηηο παξαηε-

ξήζεηο θαη βειηηψζεθαλ.  Ώληίζηνηρε νξγάλσζε ππάξρεη θαη γηα ηα βηβιία (Let 

Books Be Books). 59F

60
 ηελ Ώπζηξαιία ην 2013 δεκηνπξγήζεθε ε νξγάλσζε Play 

Unlimited 60F

61
  θαη ππνζηεξίδεη φηη ηα παηδηά ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξα λα απν-

θαζίζνπλ πνηα παηρλίδηα ηα ελδηαθέξνπλ, ρσξίο λα έρνπλ ελεκεξσζεί απφ ην 

έκθπιν κάξθεηηλγθ ηη είλαη θαηάιιειν γηα ην θχιν ηνπο θαη ηη δελ είλαη θαζψο 

απηφ  πεξηνξίδεη ην δηθαίσκά ηνπο λα θαζνξίζνπλ ην δηθφ ηνπο ηξφπν δηαζθέδα-

ζεο. Δ  νξγάλσζε ειπίδεη λα απμήζεη  ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ γνληψλ ζρεηηθά 

κε ηηο επηπηψζεηο  πνπ κπνξεί λα έρεη ην έκθπιν κάξθεηηλγθ ζηηο απφςεηο ησλ 

παηδηψλ ζρεηηθά κε ην ηη ζα πξέπεη λα ηα αξέζεη θαη ηη φρη, ή κε πνηα παηρλίδηα 

ζα πξέπεη λα παίδνπλ ζχκθσλα κε ην θχιν ηνπο. Βπίζεο, ππνζηεξίδεη φηη ηα  

                                         
58

 Let Toys Be Toys – For Girls and Boys. ην:  http://www.lettoysbetoys.org.uk/ 
59

 ε κία έξεπλα πνπ έθαλαλ ην 2013 ζηα θαηαζηήκαηα  παηρληδηψλ δηαπίζησζαλ φηη ν δηαρσξηζκφο  

ζε παηρλίδηα ‗‘γηα αγφξηα‘‘ θαη παηρλίδηα ‗‘γηα θνξίηζηα‘‘ κεηψζεθε θαηά 60%‘ 
60

 Let Books Be Books. ην:  http://www.lettoysbetoys.org.uk/time-to-let-books-be-books/ 
61

 Play Unlimited. ην: http://www.playunlimited.org.au/ 
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παηδηά σθεινχληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα επξχ θάζκα εκπεηξηψλ παη-

ρληδηνχ, εμαζθνχληαη ζε  δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο θαζψο κεγαιψλνπλ θαη  κα-

ζαίλνπλ γηα ηνλ θφζκν. ια ηα παηδηά ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα καζαί-

λνπλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο κε βάζε ην θχιν ηνπο, απειεπζεξσκέλα απφ  έκθπια  

ζηεξεφηππα πνπ απνηεινχλ ηξνρνπέδε θαη απνζαξξχλνπλ ηελ ηζφηηκε  πξφζβα-

ζε ζε φια ηα παηρλίδηα γηα φια ηα παηδηά.   

Μεηά απφ πίεζε νξγαλψζεσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη πνιιέο πξσηνβνπιίεο 

γηα λα πάςεη ν απζηεξφο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε ‗‘αγνξίζηηθα‘‘ θαη ‗‘θνξηηζί-

ζηηθα‘‘ παηρλίδηα,  νξηζκέλεο  θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο θαη  θαηαζηήκαηα πψ-

ιεζεο παηρληδηψλ άξρηζαλ λα αιιάδνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο.  Δ λέα ζηξνθή κπν-

ξεί θαη απηή λα έρεη λα έρεη σο απψηεξν ζηφρν ην θέξδνο, αιιά είλαη πην ζπκβα-

ηή κε ην ζηφρν γηα  ‗‘νπδέηεξα σο πξνο ην θχιν‘‘ παηρλίδηα. Σα παηρλίδηα κπν-

ξνχλ πάξα πνιχ εχθνια θαη γξήγνξα λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηνπο ηφπνπο πψ-

ιεζεο αλά ειηθηαθή νκάδα θαη αλά θαηεγνξία.  Ώπηφ πνπ απαηηεί, φκσο, πεξηζ-

ζφηεξν ρξφλν θαη πξνζπάζεηα γηα λα αιιάμεη είλαη ν ζρεδηαζκφο ή ν αλαζρεδη-

αζκφο ησλ παηρληδηψλ έηζη ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν ‗‘ νπδέηεξα σο πξνο ην 

θχιν‘‘. Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλνη έκπνξνη ιηαληθήο πψιεζεο ρξεζηκνπνηνχλ 

νπδέηεξν σο πξνο ην θχιν κάξθεηηλγθ, παξνπζηάδνληαο ηα παηρλίδηα  κε ηέηνην 

ηξφπν πνπ ελζαξξχλεη φια ηα παηδηά λα ηα εμεξεπλήζνπλ. Ώπηφ ην πεηπραίλνπλ 

κε πνιινχο ηξφπνπο, φπσο κε ην λα κελ έρνπλ ρσξηζηά ηκήκαηα κε πηλαθίδεο 

ζήκαλζεο ‗‘γηα αγφξηα‘‘ ή ‗‘γηα θνξίηζηα‘‘ (ζηα θαηαζηήκαηα θαη ζηηο ηζηνζε-

ιίδεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ),  απνθεχγνληαο ηε ρξσκαηηθή ζήκαλζε κε βάζε 

ηε δηρνηνκία ‗‘ξνδ –γαιάδην‘‘ θαη ηηο ζηεξενηππηθέο έκθπιεο απεηθνλίζεηο ζηνπο 

θαηαιφγνπο (ειεθηξνληθνχο θαη έληππνπο). Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα γί-

λνπλ θαηεγνξηνπνηήζεηο παηρληδηψλ ρσξίο άκεζε ή έκκεζε αλαθνξά ζην θχιν, 

φπσο ε ειηθία, ν ηχπνο ηνπ παηρληδηνχ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θ.ά. Βπίζεο, πνι-

ιέο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο παξάγνπλ παηρλίδηα ζε κηα κεγάιε πνηθηιία 

ρξσκάησλ απνθεχγνληαο ηνλ πεξηνξηζκφ ζην ‗‘ξνδ –γαιάδην‘‘. Σα Υξηζηνχγελ-

λα ηνπ 2012 ε νπεδηθή εηαηξεία Toys "R" Us  έβγαιε ηνλ ενξηαζηηθφ ηεο θα-

ηάινγν κε ηα θνξίηζηα λα παίδνπλ κε ηα φπια Nerf θαη ηα κηθξά αγφξηα λα παί-

δνπλ κε ηηο θνχθιεο -κσξά. Μεξηθά θαηαζηήκαηα παηρληδηψλ ζηελ Ώγγιία έ-

ρνπλ αλνίμεη ην δξφκν γηα ηελ εμάιεηςε ησλ ξνδ θαη κπιε δηαδξφκσλ ζηα θαηα-

ζηήκαηα παηρληδηψλ. Σν  Hamsleys αληηθαηέζηεζε ηηο κπιε θαη ξνδ γσληέο  κε 

θφθθηλεο θαη ιεπθέο.  Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ηκήκαηα  παηρληδηψλ ζε κεγάιν 

πνιπθαηάζηεκα ζηε Μ. ΐξεηαλία -ην Harrods -ζε πξφζθαηε αλαθαίληζε πξν-

ρψξεζε ζε κηα  κεγάιε αλαδηάξζξσζε θαηαξγψληαο ηηο ξνδ θαη κπιε δψλεο θαη 

δεκηνπξγψληαο  έμη δηαδξαζηηθνχο «θφζκνπο»  κε βάζε ζεκαηηθά πεδία παηρλη-

δηψλ (αλ θαη είλαη αξθεηά έκθπια, γηα παξάδεηγκα ην Μαγεκέλν  Γάζνο έρεη 

πνιιέο  λεξάηδεο θαη εηθαζηηθά ζέκαηα πνπ ζπλήζσο απεπζχλνληαη  ζηα θνξί-

ηζηα, ελψ ε Οδχζζεηα έρεη  δηαζηεκηθνχο ππξαχινπο, εμσγήηλνπο θαη  κεραλή-

καηα πνπ  πξνθαλψο ζηνρεχνπλ  ζε αγφξηα).  
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Μέζα απφ ην παηρλίδη ηα παηδηά δηαζθεδάδνπλ, θαιιηεξγνχλ ηε κάζεζε, ηε 

θαληαζία,  ηε δεκηνπξγηθφηεηα, αιιά, ηαπηφρξνλα, εθπαηδεχνληαη σο έκθπια 

ππνθείκελα απφ πνιχ κηθξή ειηθία θπξίσο κε βάζε ηα έκθπια ζηεξεφηππα θα-

ζψο ηα πξνζθεξφκελα κνληέια ξφισλ ζηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο  παηρληδηψλ δελ 

πξνζθέξνπλ κεγάιε πνηθηιία λέσλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ αλδξηζκνχ θαη ηεο ζε-

ιπθφηεηαο. Ώπηφ ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα ακθηζβεηνχλ ηνλ άθα-

κπην αλδξηζκφ θαη ηε ζειπθφηεηα θαη αξγφηεξα λα εκπιαθνχλ ζε κηα δηαδηθα-

ζία έκθπιεο θνηλσληθήο αιιαγήο. Γηα ην ιφγν απηφ ππάξρεη αλαγθαηφηεηα γηα 

‗‘νπδέηεξα σο πξνο ην θχιν‘‘ παηρλίδηα ζε έλα επξχ θάζκα ρξσκάησλ θαη κε 

πνηθηινκνξθία ζεκάησλ έηζη ψζηε φια ηα παηδηά  λα επηιέγνπλ ειεχζεξα λα α-

ζρνιεζνχλ κε ηα παηρλίδηα πνπ ηα ειθχνπλ θαη λα δηακνξθψζνπλ ηελ έκθπιε 

ππνθεηκεληθφηεηά  ηνπο. ηελ απνδνρή ηεο  πνιιαπιφηεηαο θαη πνιπκνξθίαο 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ θάζε θχινπ εληνπίδεηαη θαη ε ειεπζεξία ησλ ππνθεηκέλσλ, 

ηα νπνία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε πνιιαπιέο ππνθεηκεληθφηεηεο.  

Καη απηφ είλαη πνπ καο νδεγεί θαη ζην φξακα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ.   

 Δ πξνζπάζεηα γηα νπδέηεξα σο πξνο ην θχιν παηρλίδηα δελ ζεκαίλεη  απιά 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ ξνδ θαη ηνπ γαιάδηνπ ή ηε ζηξνθή ησλ παηδηψλ θαη ζε παη-

ρλίδηα πνπ παξαδνζηαθά δελ ζπλδένληαη κε ην θχιν ηνπο. εκαίλεη φηη  δίλεηαη 

ην κήλπκα ζηα παηδηά φηη φιεο νη δπλαηφηεηεο γηα παηρλίδη είλαη αλνηθηέο θαη 

δηαζέζηκεο έηζη ψζηε λα απνθηήζνπλ έλα κεγαιχηεξν εχξνο εκπεηξηψλ θαη δεμη-

νηήησλ  -ρσξίο άγρνο γηα ην αλ απηφ είλαη ζπκβαηφ κε ην θχιν ηνπο. Βπηπιένλ, 

είλαη ζεκαληηθφ ηα παηδηά λα έρνπλ πξφζβαζε ζε κηα επξεία πνηθηιία παηρλη-

δηψλ ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ έκθπισλ δηρνηνκήζεσλ  θαζψο δηαθνξεηηθά 

παηρλίδηα έρνπλ  δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν θαη  απηφ κεγηζηνπνηεί 

ηηο επθαηξίεο ηνπο γηα κάζεζε θαη ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο ηνπο αξγφηεξα 

θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ δεμηνηήησλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο. 
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Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κέξνο ηεο επξχηεξεο κειέηεο: Activity Theory in 

Formal and Informal Science Education (ATFISE project), ε νπνία έρεη σο ζηφ-

ρν ηε κεηαθνξά ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηε-

ηαο ζηε Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. ην πιαίζην απηφ αλαπηχρζεθε έλα 

πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ γηα ην Νεπηαγσγείν κε ηε ρξή-

ζε θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή θαη ε πνξεία αλάιπζεο ησλ δεδν-

κέλσλ καο δείρλεη φηη νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ππφ ην πξίζκα ησλ θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθψλ ζεσξηψλ νδεγνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάιπζε εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ ην νπνίν ζθνπφ έρεη λα αλαδηακνξθψζεη ην καζεζηαθφ πιαίζην ησλ Φπζη-

θψλ Δπηζηεκψλ.  

ΒΕΏΓΧΓΔ-ΘΒΧΡΔΣΕΚΟ ΠΛΏΕΕΟ 

Δ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κέξνο ηεο επξχηεξεο κειέηεο: Activity Theory 

in Formal and Informal Science Education (ATFISE project), ε νπνία πξαγκα-

ηνπνηείηαη ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ 

θαη έρεη σο ζηφρν ηε κεηαθνξά ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο 

ηεο Αξαζηεξηφηεηαο (Cultural Historical Activity Theory) ζηε Αηδαθηηθή ησλ 

Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ (Plakitsi 2013). Δ δηδαζθαιία ησλ Φ. Β. ζηηο πξψηεο βαζ-

κίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ εμεξεχλεζε ζε απζεληηθά πεξηβάιιν-

ληα κάζεζεο, ηελ άζθεζε ζε δεμηφηεηεο φπσο ε παξαηήξεζε, ε ηαμηλφκεζε, ε 

επηθνηλσλία θ. α. θαη ηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ πνπ καο πεξη-

βάιιεη. Δ ελίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία 

κηαο βάζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο απφ ηηο πξψηεο εθπαη-

δεπηηθέο βαζκίδεο. χκθσλα κε ηα Νέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ην Νεπηα-

γσγείν 2011, ε δηδαζθαιία ησλ Φ. Β. δελ απνηειεί αλεμάξηεηε ελφηεηα αιιά 

κέξνο ηεο ζπλνιηθήο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Ο Roth ππνζηεξίδεη φηη 

‗Δ εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Βπηζηήκεο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο θαη δελ 

κπνξεί λα κελ μεθηλά ζηηο πξψηεο βαζκίδεο θαζψο απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν είλαη 

θαηάιιειν γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη δνκέο νη νπνίεο ζα δηακνξθψζνπλ πξνζσ-

πηθφηεηεο κε δηα βίνπ ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηζηήκε‘ (Roth, 2011).  

Δ εκπεηξία απφ ηελ θαζεκεξηλή πξάμε δηδαζθαιίαο ησλ Φ. Β. ζην λεπηα-

γσγείν θαζψο θαη ε κειέηε θαη θξηηηθή ζεψξεζε ησλ Ώλαιπηηθψλ Πξνγξακκά-

ησλ ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, ζε ειιεληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, νδεγνχλ ζηελ 

mailto:ekolokouri@gmail.com
mailto:kplakits@cc.uoi.gr
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αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ησλ Φ. Β.. ε πξαθηηθφ επί-

πεδν πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα λα εηζαρζεί κία θαηλνηνκία ζην θαζηεξσκέλν 

πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη λα ζπλδεζεί κε ην ηζρχνλ Ώλαιπηηθφ Πξφ-

γξακκα (Νέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ην Νεπηαγσγείν, 2011). 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεσξία ηεο Αξαζηεξηφηεηαο (CHAT) 

σο ζεσξεηηθφ πιαίζην ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο δξαζηεξηνηήησλ ζηηο κηθξέο 

ειηθίεο. H ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, απνηειεί κηα θνηλσληθν-ηζηνξηθή ζεσξί-

α, ε νπνία πηνζεηήζεθε θαη εξεπλήζεθε απφ ηνπο Ρψζνπο ςπρνιφγνπο S.L. 

Rubinstein and A.N. Leontiev, (1978) ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη αξηζκεί ήδε 

ηξεηο γελεέο. Δ βαζηθή κνλάδα αλάιπζεο είλαη ε ίδηα ε δξαζηεξηφηεηα 

(activity). Κεληξηθνί είλαη νη ξφινη: α) ηεο ζπλεξγαζίαο θαη β) ηεο γιψζζαο σο 

εξγαιείνπ πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ 

(Vygotsky, 1981, Leontiev, 1978, Nardi, 1996). χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο 

Αξαζηεξηφηεηαο ε κάζεζε επηηειείηαη κέζα ζε έλα θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη 

ηζηνξηθφ πιαίζην. Ο καζεηήο κεηαβαίλεη απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο νηθνγέλεηαο 

ζηε ζρνιηθή επηζηήκε ε νπνία απνηειεί κηα άιιε θνπιηνχξα κε ηηο δηθέο ηεο 

γλψζεηο, ζηάζεηο, αμίεο (Πιαθίηζε, 2008). πσο ππνζηεξίδεη ε Hedegaard 

(2008), ε θνηλσλία θαη νη δνκέο ηεο (π. ρ. νηθνγέλεηα, ζρνιείν) εμειίζζνληαη δη-

αξθψο ζην ρξφλν θαη επεξεάδνληαη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηηο δξα-

ζηεξηφηεηεο ηνπ αηφκνπ, ζηε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ζηηο θνηλσ-

ληθέο παξαδφζεηο. ηαλ ινηπφλ ν καζεηήο  κπαίλεη γηα πξψηε θνξά ζηελ θνηλφ-

ηεηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, εηζάγεηαη ζε κηα λέα θνπιηνχξα  ζηελ νπνία πξνζπα-

ζεί λα πξνζαξκνζηεί κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφ-

ηεηεο ηεο ηάμεο. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη δηακεζνιαβεηηθφο  θαζψο 

ιακβάλεη ππφςε ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηεο θνπιηνχξαο θάζε καζεηή θαη ελη-

ζρχεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζε έλα πεξηβάιινλ πνιιαπιψλ αιιειεπηδξάζε-

σλ. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία, ν καζεηήο απνθηά γλψζεηο θαη αλαπηχζζεη 

δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο γηα λα θαηαλνεί ην ζχζηεκα αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ θπ-

ζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν θηλείηαη.  

Δ ζπγθξφηεζε ηεο γλψζεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

αηφκσλ ζηελ θνηλφηεηα (νκάδα, ηάμε, ζρνιείν, νηθνγέλεηα) θαη κε ηε δηακεζν-

ιάβεζε εξγαιείσλ (Engeström, 1999). ηελ πνξεία πξνο ηε γλψζε πξνζεγγίδν-

ληαη  ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθν-

ξά, ηνλ πνιηηηζκφ θαζψο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ, ηελ ηζηνξία 

θαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο.  

Δ ζεσξία ηεο Αξαζηεξηφηεηαο δίλεη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ε δξαζηεξηφ-

ηεηα ιακβάλεη ρψξα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη φρη απαξαίηεηα ζε αθνινπζία 

(Bertelsen and Bodkaer, 2003). Κάζε δξαζηεξηφηεηα απνηειεί έλα ζχζηεκα πνπ 

δηακνξθψλεηαη θαη εμειίζζεηαη (historicity) ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν θαη ε κειέ-

ηε θαη θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο πιαηζίνπ είλαη απαξαίηεηε  γηα λα θαηαλν-

εζεί πιήξσο νιφθιεξν ην πιαίζηφ ηεο. 

Βθηελείο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρξήζε ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ δηεπ-
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θνιχλεη θαη εληζρχεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ απφ ηηο 

πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (Horn 1980, Keogh & Naylor 1999, Bongco 

2000, Chin &Teou 2008 θ. α.). Σα θηλνχκελα ζρέδηα απνηεινχλ κία νπηηθή 

γιψζζα ε νπνία κπνξεί λα κεηαδίδεη κελχκαηα κέζα απφ ζχκβνια θαη εηθφλεο 

θαη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα.  

Σν ρηνχκνξ, ε ππεξβνιή, ηα ζχκβνια, ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξν-

θαινχλ ηα θηλνχκελα ζρέδηα ζηα παηδηά απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ εληζρχνπλ δπ-

λακηθά ηε γλψζε ησλ καζεηψλ εθφζνλ απηή επηηειείηαη κέζα ζε νηθείν πεξη-

βάιινλ θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο.  Οη Keogh and Naylor 

(1999) ππνζηήξημαλ φηη ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ κε ηε ρξήζε ελ-

λνηνινγηθψλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ απνηειεί κία ελαιιαθηηθή κέζνδν δηδαζθαιί-

αο ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηηο ηερληθέο ηεο δηεξεχλεζεο, ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

θαη ηεο παξνρήο θηλήηξσλ γηα κάζεζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Μπν-

ξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά σο κέζνδνο δηδαζθαιίαο έπεηηα απφ 

ηνλ θαηάιιειν δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ γηα λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο, πιηθφ 

θαη δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά δηδαθηηθφ αληηθεί-

κελν.   Ώπφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηα θηλνχκελα ζρέδηα θαίλεηαη φηη 

πξνζθέξνπλ έλα επξχ πεδίν κειέηεο, πξαθηηθήο εθαξκνγήο αιιά θαη έξεπλαο 

θαζψο δίλεηαη ε επθαηξία λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζην πψο ηα παηδηά εξκε-

λεχνπλ ηα θπζηθά θαηλφκελα θαη λα εληζρχζνπλ ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο Φπζηθέο 

Βπηζηήκεο ρξεζηκνπνηψληαο έλα εξγαιείν πνπ πξνζθέξεη πνηθίιεο επθαηξίεο γηα 

κάζεζε θαη ζχλδεζε κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηψλ. 

ΣΟΥΟΕ 

Οη ζηφρνη ζε φιεο ηηο καζεζηαθέο πεξηνρέο ζην λεπηαγσγείν δηακνξθψλν-

ληαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαδηθαζία κάζεζεο ιακβάλεη ρψξα ζε έλα δπ-

λακηθφ ζχζηεκα αιιειεπίδξαζεο ζην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο, νη κέζνδνη, ηα 

εξγαιεία θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζα ζην πνιηηη-

ζκηθφ, ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν επηηεινχληαη. Δ γλψζε ζεσ-

ξείηαη κηα ζπιινγηθή δηαδηθαζία ε νπνία μεπεξλά ηα φξηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 

θαη ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσλία. Βπνκέλσο, νη ζηφρνη δελ είλαη πάληνηε πξνθα-

ζνξηζκέλνη αιιά ζπλδηακνξθψλνληαη θαη εμειίζζνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

θαη ηα ελδηαθέξνληα ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο (παηδηψλ, εθπαηδεπηηθψλ). ην 

πιαίζην ,ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζηνρεχνπκε λα:  

- ζρεδηάζνπκε θαη λα αλαιχζνπκε δξαζηεξηφηεηεο ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ γηα 

ηηο κηθξέο ειηθίεο ζην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο Αξα-

ζηεξηφηεηαο, 

- αμηνπνηήζνπκε δηδαθηηθά ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε 

ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. 

 Σα παηδηά κέζα απφ έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ ζα έρνπλ επθαηξίεο έηζη ψζηε 

λα: 
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- απνθηήζνπλ καζεζηαθέο εκπεηξίεο ζρεηηθά κε έλλνηεο θαη θπζηθά θαηλφκελα 

φπσο ε επίπιεπζε θαη ε βχζηζε ζηεξεψλ ζην λεξφ ην θσο, νη ζθηέο θαη ηα 

ρξψκαηα,  

- ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, 

- αλαπηχμνπλ πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα ν-

δεγεζνχλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο ελδπλάκσζε, 

- αληηιακβάλνληαη ηε κάζεζε σο ελεξγή δηαδηθαζία πνπ μεπεξλά ηα φξηα ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσλία. 

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ 

Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζε 

ε ζεσξία ηεο Αξαζηεξηφηεηαο (Cultural Historical Activity Theory-CHAT). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθήο πιεπξάο ηεο Αη-

δαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην 

αλάιπζεο γηα ηε ζεσξία ηεο Αξαζηεξηφηεηαο ηνπ Yrjö Engeström (2005) θαη ε 

θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηεο Marilyn 

Fleer and Marianne Hedegaard (2008, 2010). ην πξφγξακκα δίλεηαη έκθαζε 

θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ελλνηνινγηθψλ εξγαιείσλ κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

δηαιφγνπ θαη ησλ δηθηχσλ αιιειεπηδξψλησλ ζπζηεκάησλ θαη ζηε δηδαζθαιία 

ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ κε ηε ρξήζε θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζρεδηάζηεθε αξρηθά ε δηδαζθαιία ησλ ελλνηψλ 

επίπιεπζε-βχζηζε ησλ ζηεξεψλ ζην λεξφ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνζθηινχο ζηα παη-

δηά θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ, ηνπ Μπνκπ θνπγγαξάθε. ηε ζπλέρεηα ζρεδηάζηεθε 

έλα πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ εκπλεπζκέλν απφ ηνλ θφζκν ησλ Φπζηθψλ Β-

πηζηεκψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Εζηνξία ηεο Βπηζηήκεο. ην πιαίζην ηνπ πξν-

γξάκκαηνο απηνχ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγγξαθή κηαο ηζηνξίαο γηα ην θσο θαη 

ηα ρξψκαηα ζε ζρέζε κε ηε ζεσξία ησλ ρξσκάησλ ηνπ Νεχησλα. Σν δηδαθηηθφ 

ζελάξην θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζρεδηάζηεθε κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ζεσξίαο 

ηεο Αξαζηεξηφηεηαο, ηερληθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο, βαζηθέο αξρέο ηεο 

Αηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, θαη ην λέν ην πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ην 

Νεπηαγσγείν (2011). Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ πινπνηνχ-

ληαη, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία αιιειεπηδξάζεσλ, ζπλδένληαη κε ην θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθφ πιαίζην ησλ καζεηψλ θαη δίλνπλ αθνξκή γηα ζρεδηαζκφ λένπ πιη-

θνχ γηα ην Νεπηαγσγείν. Ώθνινχζεζε ε εμέιημε ηνπ θαηλνηφκνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ε θαηαζθεπή κηαο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο, animation κε ην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ scratch (ζην 

http://scratch.mit.edu/). Ώλαπηχρζεθε έλα δηδαθηηθφ ζελάξην ην νπνίν πεξηιακ-

βάλεη κία ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ ηηο νπνίεο πξνζεγγίδνληαη νη έλλνηεο 

θσο, ρξψκαηα θαη ζθηέο.  

 

 

http://scratch.mit.edu/
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1
ε
 θάζε Βπηινγή ηεο ζεσξίαο ηεο Αξαζηεξηφ-

ηεηαο σο πιαίζην ζρεδηαζκνχ θαη 

αλάιπζεο δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φπ-

ζηθψλ Βπηζηεκψλ 

2
ε
 θάζε Βπηινγή ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ σο 

πνιηηηζκηθφ εξγαιείν ζην πιαίζην 

ηεο ζεσξίαο ηεο Αξαζηεξηφηεηαο 

3
ε
 θάζε Μειέηε θαη θξηηηθή ζεψξεζε ησλ 

Ώλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ  

Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, ζε ειιεληθφ 

θαη δηεζλέο επίπεδν 

4
ε
 θάζε Υξήζε ηνπ ήξσα θηλνπκέλσλ ζρεδί-

σλ Μπνκπ θνπγγαξάθε γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ πξνγξάκκαηνο δηδαζθα-

ιίαο γηα ηελ επίπιεπζε θαη βχζηζε 

ζηεξεψλ ζην λεξφ. 

5
ε
 θάζε πγγξαθή κηαο ηζηνξίαο γηα ην θσο 

θαη ηα ρξψκαηα ζε ζρέζε κε ηε ζεσ-

ξία ησλ ρξσκάησλ ηνπ Νεχησλα 

Καηαζθεπή κηαο πνιπκεζηθήο εθαξ-

κνγήο, animation κε ην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ scratch. 

6
ε
 θάζε Ώλάπηπμε δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ  γηα ηηο έλλνηεο θσο, 

ζθηέο θαη ρξψκαηα 

7
ε
 θάζε Πξαθηηθή εθαξκνγή νιφθιεξνπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

8
ε
 θάζε Ώλάιπζε απνηειεζκάησλ θαη εμα-

γσγή ζπκπεξαζκάησλ. πλνιηθή α-

μηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Πέλαθαο 1: Δ πνξεέα ηεο κεζνδνινγέαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξΪκκαηνο  

Σν πξφγξακκα αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά θαη ζπνλδπισηά θαη δηαηεξήζεθαλ 

νξηζκέλεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο.  Πε-

ξηιακβάλεη κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ ηηο νπνίεο πξνζεγγίδνληαη έλ-

λνηεο φπσο ε επίπιεπζε θαη ε βχζηζε ζηεξεψλ ζην λεξφ, ην θσο, νη ζθηέο θαη ηα 

ρξψκαηα. Οη έλλνηεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηα Νέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

γηα ην Νεπηαγσγείν θαη ε επηινγή έγηλε κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ εξεπλεηή θαη ηεο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο ζην ATFISE Project ζην πιαίζην ησλ εξγαζηεξηαθψλ κα-
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ζεκάησλ ηεο Αηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ. ηα εξγα-

ζηεξηαθά απηά καζήκαηα εηζάγεηαη κηα πνηθηιία ζεκάησλ, ηα νπνία ζπλδένληαη 

κε πξνβιήκαηα θαη δεηήκαηα, ηα νπνία ζπλαληνχλ νη καζεηέο ζηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο δσή (Roth, Goulard & Plakitsi, 2013).     

ην πξφγξακκα απηφ, ην θηλνχκελν ζρέδην, είηε πξφθεηηαη γηα ηε ρξήζε 

ηνπ ήξσα-ραξαθηήξα Μπνκπ θνπγγαξάθε, είηε γηα ηνπο ήξσεο ηεο πνιπκεζη-

θήο εθαξκνγήο, απνηειεί έλα πνιηηηζκηθφ εξγαιείν ην νπνίν ηίζεηαη ζηε δηάζε-

ζε ησλ καζεηψλ θαη ζθνπφ έρεη ηελ εμέιημε ησλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Μέ-

ζα απφ έλα δηαξθέο παηρλίδη αλάκεζα ζηε θαληαζία θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

ηα παηδηά αλαδηνξγαλψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξνζεγγίδνπλ ην θπζηθφ θφ-

ζκν πνπ ηα πεξηβάιιεη θαη ηνλ ζπλδένπλ κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.   

ΠΡΧΣΟ ΜΒΡΟ 

Σν Γξάκκα 

Σα παηδηά ιακβάλνπλ έλα γξάκκα απφ ηνλ Μπνκπ θνπγγαξάθε, ν νπνίνο α-

ληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα επίπιεπζεο-βχζηζεο ζηελ πφιε ηνπ.  

Αάζθαινο ζε ξφιν 

Δ Νεπηαγσγφο ζην ξφιν ηνπ Μπνκπ θνπγγαξάθε ζπλαληά ηα παηδηά θαη ζπδε-

ηνχλ ζρεηηθά κε ην γξάκκα κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ θαη λα 

επηιχζνπλ ην πξφβιεκα. 

Πηζαλέο εξσηήζεηο-παξαηεξήζεηο: 

-Πψο ήξζεο εδψ; 

-ε μέξνπκε, ζε έρνπκε δεη…θαη ζέλα θαη ηνπο θίινπο ζνπ. 

-Πνην είλαη ην πξφβιεκά ζνπ; 

-Θέινπκε λα βνεζήζνπκε, αλ βξνχκε πνηα πξάγκαηα επηπιένπλ θαη πνηα βπζί-

δνληαη ζην λεξφ ζα ηα θαηαθέξνπκε! 

πιινγηθή δσγξαθηά 

Σα λήπηα ζε κεγάιν θνκκάηη ραξηηνχ πνπ ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ζρεδηάδνπλ 

ηελ πφιε ηνπ Μπηθίλη Μπφηνκ φπνπ δηαδξακαηίδνληαη ηα γεγνλφηα. 

Ρφινο ζηνλ ηνίρν 

ρεδηάδνπκε ζε έλα κεγάιν ραξηί ην πεξίγξακκα ηνπ Μπνκπ θνπγγαξάθε. Σα 

παηδηά πξνζζέηνπλ πάλσ ζην ραξηί πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζηαδηαθά 

ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είηε κε ιέμεηο είηε κε δσγξαθηέο ζε κηθξφηεξα 

ραξηάθηα. Σνπνζεηνχκε ην πεξίγξακκα ζηνλ ηνίρν, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα αληη-

ιακβάλνληαη ηελ παξνπζία ηνπ ραξαθηήξα θαη λα εκπινπηίδεηαη κε λέεο πιε-

ξνθνξίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Βπαθή κε ηα πιηθά 
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Παξνπζηάδεη έλα έλα ηα πιηθά θαη δεηά πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πιηθνχ ππνβάιινληαο εξσηήζεηο φπσο 

Πνην είλαη ην πιηθφ πνπ θξαηάο; 

Πσο δηαθέξεη απφ…; 

Πσο κνηάδεη κε…; 

Ση ζρήκα έρεη; 

Πψο ζα ζπκπεξηθεξζεί αλ ην βάινπκε κέζα ζην λεξφ; 

Γηαηί πηζηεχεηο φηη επηπιέεη/βπζίδεηαη;  

Σν θάζε παηδί εθθξάδεη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ηελ άπνςή ηνπ, θάλεη ηηο πξνβιέ-

ςεηο ηνπ θαη επηρεηξεκαηνινγεί. 

Αηάδξνκνο ζπλείδεζεο 

Δ ηάμε δεκηνπξγεί δχν παξάιιειεο ζεηξέο, ε κία απέλαληη ζηελ άιιε. Κά-

ζε πιεπξά ηνπ δηαδξφκνπ έρεη ηε δηθή ηεο άπνςε, αληηθξνπφκελε κε ηελ άιιε 

πιεπξά. ηε κηα πιεπξά ππάξρεη ζε ραξηφλη ην ζήκα βπζίδεηαη θαη ζηελ άιιε ην 

ζήκα επηπιέεη. Ο Μπνκπ θνπγγαξάθεο πεξπαηά αλάκεζα ζηηο ζεηξέο πξνζπα-

ζψληαο λα θαηαιήμεη ζε κηα απφθαζε ελψ θάζε παηδί έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηνλ 

επεξεάζεη. Ώλ θάπνηνο δελ κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ην πιηθφ ηνπ, νη δχν ζεη-

ξέο ηνπ δηαδξφκνπ πξνζπαζνχλ λα ηνλ πάξνπλ κε ην κέξνο ηνπο παξαζέηνληαο 

ηα αληίζηνηρα επηρεηξήκαηα.   

Πίλαθαο πξνβιέςεσλ θαη θαηαγξαθή παξαηεξήζεσλ  

Σα παηδηά θαινχληαη, αθνχ παξαηεξήζνπλ ηα πιηθά θαη ηα επεμεξγαζηνχλ 

κε ηηο αηζζήζεηο ηνπο, λα πξνβιέςνπλ ηη ζα ζπκβεί, αλ βάινπλ ην θάζε πιηθφ 

απφ απηά ζην λεξφ. Έπεηηα θαηαγξάθνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο ζε καγλεηηθφ πί-

λαθα ηνλ νπνίν ζα ηξνπνπνηήζνπλ αλ ππάξρεη αλάγθε κεηά ην πείξακα κεηά ην 

πείξακα, κεηαθέξνληαο ην καγλεηηθφ ζρήκα ζηελ θαηάιιειε ζέζε. 

Τιηθά Θα βπζηζηεί  Θα επηπιεχζεη 

Πέηξα   

Καξθί   

Κνπκπηά    

Φειιφο   

Καπάθη απφ ζηπιφ   

θνπγγάξη   

Νηνκάηα   

Πηπεξηά   
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Ώγγνχξη   

Μαξνχιη   

Μειηηδάλα   

Πέλαθαο 2:Μαγλεηηθόο πέλαθαο πξνβιΫςεσλ θαη θαηαγξαθά παξαηεξάζεσλ 

Πείξακα επίπιεπζεο -βχζηζεο  

Σα παηδηά ηνπνζεηνχλ ζηαδηαθά ηα δηαθνξεηηθά πιηθά ζε κεγάιε δηάθαλε ιεθά-

λε κε ην λεξφ θαη παξαηεξνχλ ην θαηλφκελν. Υσξίδνπλ ηα αληηθείκελα ζε δπν 

θαηεγνξίεο (απηά πνπ βπζίδνληαη θαη απηά πνπ επηπιένπλ). Σα ηαμηλνκνχλ δε-

ιαδή αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα επαιεζεχνπλ ηηο πξνβιέςεηο 

πνπ έθαλαλ ζηνλ πίλαθα θαη πξνζπαζνχλ λα αηηηνινγήζνπλ ην θαηλφκελν. 

Σειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο, πεηξάκαηα  

Σα παηδηά αθνχλ ηε κία πιεπξά κηαο ηειεθσληθήο ζπλδηάιεμεο. Δ Νεπηαγσγφο 

ζε ξφιν δέρεηαη έλα ηειεθψλεκα απφ ηνλ Πάηξηθ ηνλ θαιχηεξν θίιν ηνπ 

Μπνκπ θαη ζεκεηψλεη 3 θξάζεηο θιεηδηά νη νπνίεο πηζηεχεη φηη ζα βνεζήζνπλ.  

Φξάζε 1: Σν θηζηίθη νιφθιεξν θαη κηζφ επηπιέεη ή βπζίδεηαη ζαξξψ! 

Φξάζε 2: ηαλ βάιεηο ην θηζηίθη ζην αλζξαθηθφ θάλεη θφιπα αιιηψηηθα απφ φηη 

ζην λεξφ! 

Φξάζε 3: Κφςε ηελ παηάηα, θφςε ηελ παηάηα. 

πδεηνχλ ζηελ ηάμε ηη κπνξεί λα ζεκαίλνπλ θαη θαηαιήγνπλ ζην λα νξγαλψ-

ζνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ λέα πεηξάκαηα. 

Παηρλίδη: Ώγψλεο δξφκνπ ζην λεξφ 

Σα παηδηά πξνηξέπνληαη λα βξνπλ έλα αληηθείκελν πνπ επηπιέεη ζην λεξφ, ην 

ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ βάξθα θαη βξίζθνπλ ηξφπνπο λα ην κεηαθηλήζνπλ ρσξίο λα 

ην αγγίμνπλ. Φπζνχλ ηηο βάξθεο ηνπο κε θαιακάθη γηα λα δνπλ πνηα ζα θηάζεη 

πξψηε ζηελ αληίπεξα φρζε. 

Παγσκέλεο εηθφλεο 

Σξεηο νκάδεο αλαπαξηζηνχλ κε ην ζψκα ηνπο ηξεηο ζθελέο απφ ηελ πφιε ηνπ 

Μπηθίλη Μπφηνκ. 

Ώμηνιφγεζε  

ε ιεπθφ ραξηί δσγξαθίδεη ην θάζε παηδί ζε δχν ζηήιεο αληηθείκελα πνπ επη-

πιένπλ θαη αληηθείκελα πνπ βπζίδνληαη. Θα είλαη νη γξαπηέο νδεγίεο πνπ ζα δψ-

ζνπλ ζηνλ Μπνκπ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ ζην λεξφ κε ζθνπφ 

λα ηνλ βνεζήζνπλ λα ζψζεη ηελ πφιε ηνπ. 

Ώλαζθφπεζε (ζε θχθιν) 

πδήηεζε ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ Μπνκπ, κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πεηξακάησλ θαη κε ηελ πξννπηηθή λα ζσζεί ε πφιε. 
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ΑΒΤΣΒΡΟ ΜΒΡΟ 

Σα παηδηά παξαθνινπζνχλ ην θηλνχκελν ζρέδην ‗Υξψκαηα απφ ην παξει-

ζφλ‘ ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο θαη 

εθαξκνγήο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ scratch ηεο Lifelong Kindergarten Group, MIT 

Media Lab θαη ρσξίζηεθε ζε πέληε κέξε. Δ ππφζεζε εθηπιίζζεηαη ζε κία πφιε 

πνπ ηα ρξψκαηα ράλνληαη εκέξα κε ηελ εκέξα εμαηηίαο ηεο θαηαξξαθηψδνπο 

βξνρήο. Απν παηδηά, ν Φνίβνο θαη ε Ίξηδα ηαμηδεχνπλ κε έλαλ αζπλήζηζην ηξφπν 

απφ ην εμνρηθφ ηνπ ζείνπ ηνπο ζην εξγαζηήξην ηνπ Νεχησλα φπνπ αθνχλ κία 

δηάιεμε γηα ηα ρξψκαηα. Έλα μσηηθφ ηνπο ζπιιακβάλεη θαη ηνπο νδεγεί ζην εξ-

γαζηήξην ησλ πεηξακάησλ. ηαλ θαηαθέξλνπλ λα δξαπεηεχζνπλ, θέξλνπλ καδί 

ηνπο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο επεμεξγάδνληαη ζην εξγαζηήξην ηνπ ζεί-

νπ ηνπο. Σα παηδηά παξαθνινπζνχλ έλα-έλα ηα κέξε ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ θαη 

ζην ηέινο θάζε κέξνπο ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ην θσο, ηηο 

ζθηέο θαη ηα ρξψκαηα.  

Οη ηδέεο ησλ παηδηψλ 

Σα παηδηά εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο απαληψληαο ζηηο εξσηήζεηο: ‗Ση καο 

θσηίδεη; Πνηεο θσηεηλέο πεγέο μέξεηε; Ση είλαη ην θσο;‘ 

Φσηεηλέο πεγέο 

Παξνπζηάδνπκε ζηα παηδηά αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θσο (θεξηά 

ξεζφ, θαθνί, θαζξεθηάθηα, κνπζηθά CD, ιάκπα, αλαπηήξεο, ζπίξηα) θαη άιια 

αληηθείκελα ηα νπνία δελ απνηεινχλ θσηεηλέο πεγέο. Γεηάκε απφ ηα παηδηά λα 

ρσξίζνπλ ηα αληηθείκελα ζε δχν θαηεγνξίεο: εθείλα πνπ «θσηίδνπλ» θαη εθείλα 

πνπ δε «θσηίδνπλ». Μνηξάδνπκε ζηα παηδηά θάξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ θσηεηλέο 

πεγέο θαη άιιεο πνπ δελ απεηθνλίδνπλ θσηεηλέο πεγέο θαη ηηο ρσξίδνπλ ζε δχν 

θαηεγνξίεο.  

Φσηεηλέο δέζκεο-Δ παξνπζία ηνπ θσηφο ζην ρψξν 

Ρσηάκε ηα παηδηά πψο βιέπνπλ ν Φνίβνο θαη ε Ίξηδα κέζα απφ ηηο ραξακά-

δεο ηεο ληνπιάπαο. πδεηάκε ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ηνπ θσηφο ζην ρψξν. Ώλ 

έρνπλ δεη πνηέ θσηεηλέο δέζκεο ζηνλ αέξα, πψο κπνξνχκε λα δνχκε ηηο θσηεη-

λέο δέζκεο (π. ρ. λα δεκηνπξγήζνπκε κία ραξακάδα απφ ηελ νπνία λα πεξλάεη ην 

θσο), αλ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ κε ηα ρέξηα ηνπο ηελ πνξεία κηαο θσηεηλήο 

αθηίλαο. Ώληαιιάζζνπκε απφςεηο γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ θσηεηλψλ αθηίλσλ θαη 

γηα ην ηαμίδη πνπ θάλνπλ γηα λα θηάζνπλ απφ ηνλ ήιην ζε καο, κέζα απφ ην δηά-

ζηεκα, ηνλ αέξα, ηα ζχλλεθα θαη ηα παξάζπξα. Έπεηηα, παξνπζηάδνπκε έλα 

‗καγηθφ θνπηί‘ κε ηξχπα φπνπ ηνπνζεηείηαη ην κάηη. ην εζσηεξηθφ ηνπ ππάξρεη 

κηα εηθφλα θαη ξσηάκε ηα παηδηά πψο κπνξνχκε λα κάζνπκε ηη ππάξρεη κέζα ζην 

θνπηί ρσξίο λα ην αλνίμνπκε. 

Φσηεηλέο δέζκεο ζην ζθνηάδη 

Μνηξάδνπκε ζηα παηδηά θαθνχο θαη ηνπο δεηάκε λα ζηείινπλ ην θσο ζε δηα-

θνξεηηθά ζεκεία λα θηηάμνπλ θσηεηλέο δέζκεο θαη θάλνπλ απηνζρέδηα παηρλίδηα. 
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Πψο θαληάδεζηε ηε δσή ελφο επηζηήκνλα;  

Σα παηδηά δσγξαθίδνπλ ην πψο θαληάδνληαη έλαλ επηζηήκνλα. Έπεηηα ζπ-

δεηνχκε κε ηα παηδηά ζρεηηθά ηνπο επηζηήκνλεο πνπ ππάξρνπλ ζην θηλνχκελν 

ζρέδην (ζείνο Άικπεξη, Νεχησλαο).  

Δ πνξεία ηνπ θσηφο 

Σα παηδηά δηαπηζηψλνπλ ηελ επζχγξακκε πνξεία ηνπ θσηφο θνηηάδνληαο 

θαηά κήθνο ελφο ιαζηηρέληνπ ζσιήλα απφ ηνλ νπνίν ζα κπνξέζνπλ λα δνπλ 

ζηελ άιιε άθξε ηνπ κφλν αλ ηνλ θξαηήζνπλ ζε επζεία γξακκή. 

Αεκηνπξγία γλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ 

Μνηξάδνπκε ζηα παηδηά απφ δχν θάξηεο κε ηα ζχκβνια ‗βιέπσ‘ θαη ‗δελ 

βιέπσ‘. Αηεγνχκαζηε κηα ηζηνξία θαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ζηακαηάκε. Κάζε 

θνξά πνπ νη ήξσεο κπνξνχλ λα δνπλ, ηα παηδηά ζεθψλνπλ ςειά ηελ θάξηα κε 

ην ζήκα ‗βιέπσ‘. Ώληίζεηα, φηαλ δελ κπνξνχλ λα δνπλ, ζεθψλνπλ ηελ θάξηα κε 

ην ζήκα ‗δελ βιέπσ‘. 

Οη ηδέεο ησλ παηδηψλ 

Βθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο απαληψληαο ζηηο εξσηήζεηο: ‗Πνχ βξίζθνπκε ηα 

ρξψκαηα; Έρνπλ θάπνηα ζρέζε κε ην θσο; Ση έθαλε ν Νεχησλαο;‘ 

Παηρλίδηα ζηνλ θχθιν- Ώλαγλψξηζε ρξσκάησλ 

ε θχθιν πεηάκε ζηνλ αέξα κηα καιαθή κπάια θαη φπνηνο ηελ πηάζεη ζα 

πξέπεη λα πεη ην φλνκά ηνπ θαη έλα ρξψκα πνπ θνξά. Έπεηηα παξνπζηάδνπκε 

ζηα παηδηά 4 αληηθείκελα κε ηα 4 ραξαθηεξηζηηθά ρξψκαηα (θφθθηλν, θίηξηλν, 

πξάζηλν, κπιε). Υσξίδνπκε ηα παηδηά ζε 4 ηζάξηζκεο νκάδεο θαη πξνηείλνπκε ζε 

θάζε νκάδα λα καδέςεη ζε έλα θαιάζη αληηθείκελα κέζα ζηελ ηάμε πνπ λα έ-

ρνπλ ην ρξψκα ηεο νκάδαο ηνπο. 

Ώληηθείκελα κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα 

Ρσηάκε ηα παηδηά αλ πηζηεχνπλ φηη ηα αληηθείκελα έρνπλ πάληα ην ίδην 

ρξψκα θαη δεηάκε λα καο πνπλ αλ κπνξνχκε λα ηα δνχκε κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα 

θαη πψο. ηε ζπλέρεηα κνηξάδνπκε ρξσκαηηζηέο δειαηίλεο ή ρξσκαηηζηά γπαιηά 

θαη ηα πξνηξέπνπκε λα δνπλ ηα αληηθείκελα κε απηά. πδεηάκε γηα ην πψο αι-

ιάδνπλ ηα ρξψκαηα θαη θξνληίδνπκε λα αληαιιάμνπλ ηηο δειαηίλεο γηα λα παξα-

ηεξήζνπλ φια ηα δηαθνξεηηθά ρξψκαηα. 

Ώλάιπζε ρξσκάησλ ηνπ ειηαθνχ θσηφο 

Κξαηάκε πξίζκαηα ή cd ζε ζεκείν πνπ πέθηεη ήιηνο θαη παξαηεξνχκε φηη 

ζηνλ ηνίρν βιέπνπκε ην νπξάλην ηφμν. 

Σα παηδηά ζε νκάδεο αλαπαξηζηνχλ ζε ζθνηεηλφ ρψξν ην πείξακα αλάιπ-

ζεο ησλ ρξσκάησλ ηνπ ειηαθνχ θσηφο ηνπ Νεχησλα θαη έπεηηα ην απνηππψ-

λνπλ ζε ραξηί θαη ην πεξηγξάθνπλ. 

Γξάκκα 
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Σα παηδηά ιακβάλνπλ έλα γξάκκα απφ ην Φνίβν θαη ηελ Ίξηδα ζην νπνίν 

δεηνχλ ηε βνήζεηα ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχ-

ληαη νη ζθηέο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα βγνπλ απφ ην ζθν-

ηεηλφ δσκάηην ζην νπνίν βξίζθνληαη παγηδεπκέλνη.  Δ λεπηαγσγφο ην δηαβάδεη, 

ζπδεηά κε ηα παηδηά ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ 

λα βνεζήζνπλ ηνπο δχν ήξσεο.  

Αεκηνπξγνχκε ζθηέο 

Μνηξάδνπκε ζηα παηδηά δηάθνξα αληηθείκελα θαη ηζρπξνχο θαθνχο ηζέπεο 

θαη παξνηξχλνπκε λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο ζθηέο ηνπο. Ώθνινπζεί ζπδήηεζε ζρε-

ηηθά κε ην πνχ ππάξρνπλ ζθηέο, πφηε θηλνχληαη, ηη ζρήκα έρνπλ θαη ηη ρξψκα, 

πψο δεκηνπξγνχληαη θαη κε ην αλ φια ηα αληηθείκελα έρνπλ ζθηά. 

Γεηάκε απφ ηα παηδηά λα καο πξνζδηνξίζνπλ ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχκε 

γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κία ζθηά. Παξνπζηάδνπκε φια ηα αληηθείκελα (θσηεηλή 

πεγή, αληηθείκελν, νζφλε) θαη ηα παηδηά πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγί-

αο ζθηάο θαη ηελ απνηππψλνπλ ζε ραξηί.   

Παηρλίδηα κε ηηο ζθηέο 

Αχν ή ηξία παηδηά δεκηνπξγνχλ ζθηέο απφ δηάθνξα αληηθείκελα (θνχθια, 

πεηαινχδα, ινπινχδη, κεραλάθη, ζηπιφ θ. ι. π.) κε ηε ζπλνδεία κνπζηθήο θαη νη 

ππφινηπνη καληεχνπλ ζε πνην αληηθείκελν αλήθεη ε ζθηά πνπ βιέπνπλ θάζε θν-

ξά. 

Ώληηζηνηρία ηνπ αξηζκνχ θσηεηλψλ πεγψλ θαη ζθηψλ 

Βθζέηνπκε ζε εκθαλέο ζεκείν κηα ζεηξά απφ θαθνχο θαη δεηάκε απφ έλα 

παηδί λα  θηηάμεη ηε ζθηά ελφο αληηθεηκέλνπ θαη ακέζσο κεηά λα θηηάμεη θαη κηα 

δεχηεξε ζθηά ψζηε λα θαίλνληαη θαη νη δχν ζθηέο ηαπηφρξνλα. Σν εξψηεκα πνπ 

ηίζεηαη είλαη πψο ζα δεκηνπξγήζνπκε ηε δεχηεξε ζθηά. Πξνζπαζνχκε λα νδε-

γήζνπκε ηε ζθέςε ηνπο ζηελ αληηζηνηρία θαθψλ θαη ζθηψλ θαη ηειηθά πξνηεί-

λνπκε ηε ρξήζε δεχηεξνπ θαθνχ. Ώκέζσο κεηά πξνηείλνπκε ρξεζηκνπνηψληαο 

πεξηζζφηεξνπο θαθνχο  γηα λα θηηάμνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ζθηέο. Ώλάβν-

ληαο θαη ζβήλνληαο δηαδνρηθά ηνπο θαθνχο θαη ζπδεηψληαο γηα ηα απνηειέζκα-

ηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ νδεγνχκε ηε ζθέςε ησλ παηδηψλ ζηελ αληηζηνηρία α-

ξηζκνχ θσηεηλψλ πεγψλ θαη ζθηψλ. 

Μεηαβνιή ηεο ζθηάο κε ηε κεηαηφπηζε θσηεηλψλ πεγψλ θαη αληηθεηκέλσλ-

εκπνδίσλ 

Γεηάκε απφ έλα παηδί λα κπεη κεηαμχ ελφο πξνβνιέα θαη ηνπ ηνίρνπ θαη 

παξαηεξνχκε ηε ζθηά ηνπ ζηνλ ηνίρν. Σα παηδηά θάλνπλ πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε 

ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ γηα λα κεγαιψζεη ή λα κηθξχλεη ε ζθηά ηνπ παηδηνχ ζην 

ηνίρν (κεηαβνιή ηεο απφζηαζεο ηνπ παηδηνχ απφ ηνλ ηνίρν ή κεηαβνιή ηεο απφ-

ζηαζεο ηνπ πξνβνιέα). Πεηξακαηίδνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο 

δηάθνξα κηθξά θαη κεγάια αληηθείκελα. Κάλνπλ πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην πνηα 

αληηθείκελα ζα καο δψζνπλ ηελ πην κεγάιε ζθηά, δεκηνπξγνχλ κε ηε ζπλνδεία 
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κνπζηθήο ηηο ζθηέο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ζπδεηνχλ ηα απνηειέζκαηα. Σέινο, 

ρξεζηκνπνηνχλ θηγνχξεο ίδηνπ κεγέζνπο γηα λα θηηάμνπλ έλα ζθεληθφ κε ζθηέο 

(δάζνο κε δέληξα, θήπνο κε ινπινχδηα). 

 Σν ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα αληαπνθξίλεηαη ζην ζχγρξνλν 

θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ επηδηψθεη ηφζν ηελ  άκεζε ε-

κπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φζν θαη ζηελ αιιειεπί-

δξαζή ηνπο κε ηα άιια κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. πκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο, δηαρείξηζεο λέσλ πεγψλ πιεξνθνξίαο, θξη-

ηηθήο ζθέςεο θαη απφθηεζεο καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ απφ ηνλ θφζκν ησλ Φπζη-

θψλ Βπηζηεκψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ εκςπρσηή ηεο νκά-

δαο θαζψο θαη ηνπ ππνζηεξηθηή θαη ζπκβνχινπ ζηα δηαθνξεηηθά αληηθείκελα 

κάζεζεο. Οη πξνηάζεηο αμηνιφγεζεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπ-

λνςίδνληαη ζηα παξαθάησ ζεκεία:  

ΠΡΧΣΟ ΜΒΡΟ 

- Με πνην ηξφπν ζπλέδεζαλ ηα παηδηά ην γξάκκα θαη ην θηλνχκελν ζρέδην κε    

ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο; 

- Μπφξεζαλ ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο θαη λα πεξηγξάςνπλ ην 

ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεπηήθακε; 

- Με πνην ηξφπν δηαηχπσζαλ εξσηήζεηο θαη πνηεο ήηαλ απηέο; 

- Μπφξεζαλ λα αιιειεπηδξάζνπλ ζε επίπεδν νκάδαο κε ηα άιια παηδηά θαη κε 

ηε Νεπηαγσγφ;  

- Πνηεο δεμηφηεηεο αλαπηχζζνπλ  ηα παηδηά θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο; 

- Με πνην ηξφπν ρεηξίδνληαη ηα παηδηά ηα πιηθά; (θάλνπλ ζπγθξίζεηο, αληηπαξα-

ζέζεηο, ηα ρξεζηκνπνηνχλ κε λένπο ηξφπνπο;) 

- Πψο ζπκπεξηθέξνληαη ηα παηδηά ζε ζρέζε κε ην θηλνχκελν ζρέδην; 

- Tη είδνπο επεμεγήζεηο δίλνπλ ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο ζε 

ζρέζε κε ην θαηλφκελν ηεο επίπιεπζεο θαη ηεο βχζηζεο; 

- Mε πνην ηξφπν επαιεζεχνπλ θαη δηνξζψλνπλ ηα ιάζε ηνπο;  

- Με πνην ηξφπν νξγαλψλνπλ ηα παηδηά ηα λέα πεηξάκαηα; 

- Ση είδνπο επεμεγήζεηο δίλνπλ ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο ζε 

ζρέζε κε ην θαηλφκελν ηεο επίπιεπζεο θαη ηεο βχζηζεο; 

- Πνην ιεμηιφγην ρξεζηκνπνηνχλ; 

- Πνηα είλαη ηα θαηλνχξηα ζηνηρεία πνπ έκαζαλ ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πεηξακάησλ; 

- Μπφξεζε λα ζπκκεηέρεη φιε ε νκάδα ησλ λεπίσλ; 

- Έκαζαλ ηα παηδηά θαηλνχξηα ζηνηρεία γηα ην θαηλφκελν ηεο επίπιεπζεο θαη ηεο 

βχζηζεο;  
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ΑΒΤΣΒΡΟ ΜΒΡΟ 

- Πψο πεξηγξάθνπλ ηα παηδηά ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ θσηεηλψλ πεγψλ; 

- Πνην ιεμηιφγην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα θαηλφκελα ηνπ θσηφο; 

- Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ησλ παηδηψλ γηα λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα ηνπ πψο 

κπνξνχκε λα δνχκε κέζα ζην καγηθφ θνπηί; 

- Πνηεο εκπεηξίεο απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή αλαθέξνπλ ηα παηδηά ζε ζρέζε 

κε ηε δσή ελφο επηζηήκνλα; 

- Πψο πεξηγξάθνπλ ηα παηδηά ηελ πνξεία (ηαμίδη) ηνπ θσηφο; 

- Πνην ιεμηιφγην ρξεζηκνπνηνχλ; 

- Πψο επηιχνληαη νη γλσζηηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο δξαζηε-

ξηφηεηεο απηέο;  

- Πνηεο είλαη νη ηδέεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηα ρξψκαηα; Μπνξνχλ λα ηηο εθ-

θξάζνπλ; 

- Ώλαθέξνληαη ζε εκπεηξίεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ρξψ-

καηα; 

- Πνηεο ιέμεηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο; 

- Πψο πεξηγξάθνπλ ηα παηδηά ηα θαηλφκελα ηεο αλάιπζεο θαη ηεο ζχλζεζεο ηνπ 

θσηφο;  

- Πνην ιεμηιφγην ρξεζηκνπνηνχλ; 

- Πνηεο εκπεηξίεο απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή αλαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηα νπ-

ξάληα ηφμα θαη πψο απηά ζρεκαηίδνληαη; 

- Πνην ιεμηιφγην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα δηαηππψζνπλ ηηο νδεγίεο γηα ηε δεκη-

νπξγία ζθηάο;  

- Πνηα είλαη ηα θαηλνχξηα ζηνηρεία πνπ έκαζαλ ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ; 

- Πνηεο δεμηφηεηεο θαιιηεξγνχληαη; 

Σν πξφγξακκα ζπλζέηεη κία πξφηαζε δηδαζθαιίαο ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ 

Βπηζηεκψλ κε ηε ρξήζε θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ έ-

ρνπλ λφεκα γηα ηα παηδηά. Δ πξφηαζε απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ γηα ην Νεπηαγσγείν (2011), θαζψο ν ζρεδηαζκφο ηεο πξαγκαηνπνηή-

ζεθε κε βάζε ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο απηφ ζπγθξνηήζε-

θε. Βπηπιένλ, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα 5 καζεζηαθά πιαίζηα (παηρλίδη, ξνπηίλεο, 

θαηαζηάζεηο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, δηεξεπλήζεηο, νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφ-

ηεηεο)  ζηα νπνία, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη επ-

θαηξίεο ζπκκεηνρήο γηα φια ηα λήπηα. 
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ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

νη δξαζηεξηφηεηεο νκαδνπνηήζεθαλ κε βάζε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη 

ζε ζρέζε κε ηα 5 καζεζηαθά πιαίζηα ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ην 

Νεπηαγσγείν. Έηζη, νη δξαζηεξηφηεηεο νκαδνπνηήζεθαλ σο εμήο (εηθφλα 1):  

Παηρλίδη: παηρλίδηα κε ην λεξφ, παγσκέλεο εηθφλεο (10,11) 

Ρνπηίλεο: ζπιινγηθή δσγξαθηά, αμηνιφγεζε, αλαζθφπεζε ζε θχθιν (03,12,13) 

Καηαζηάζεηο θαζεκεξηλφηεηαο: γξάκκα, ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο (01, 09) 

Γηεξεπλήζεηο: δάζθαινο ζε ξφιν, ξφινο ζηνλ ηνίρν, πεηξάκαηα (02, 04, 08) 

Οξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο: επαθή κε ηα πιηθά, πίλαθαο πξνβιέςεσλ, πεηξά-

καηα (05, 07, 08) 

 

 

 

 

 

 

 

Βηθόλα 1.cluster analysis ησλ δξαζηεξηνηάησλ επέπιεπζεο βύζηζεο ζηεξεώλ ζην 

λεξό 

Δ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 4 ηάμεηο 

Νεπηαγσγείσλ θαη είρε δηάξθεηα 10 εβδνκάδεο (Οθηψβξηνο-Αεθέκβξηνο 2012). 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 20 καζήκαηα ζε θάζε ηάμε δηάξθεηαο 30 min ην θαζέλα. Δ 

κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ είλαη ε ηξηγσλνπνίεζε: ε ρξήζε ηεο παξαηήξε-

ζεο, ηεο αλάιπζεο καγλεηνζθνπήζεσλ θαζψο θαη πιηθνχ πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα 

παηδηά. Σα δεδνκέλα αλαιχνληαη ζχκθσλα κε ην software αλάιπζεο πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ QDA (Qualitative Data Analysis) Nvivo 9.  

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ 

Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέμακε απφ φια ηα λεπηαγσγεία ζηα 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξαθηηθή εθαξκνγή καο δείρλεη φηη ηα λήπηα απν-

θηνχλ εκπεηξίεο απφ ηνλ θφζκν ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ ζε ζρέζε κε ην ηζην-

ξηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ. Σν ελδηαθέξνλ ε-

πηθεληξψζεθε θπξίσο ζηελ παξαηήξεζε ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν επηιέγνπλ λα επεμεξγαζηνχλ ηα πιηθά- εξγαιεία πνπ έρνπλ ζηε δηά-

ζεζή ηνπο, ηελ θαηαγξαθή ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά (γισζ-

ζηθά εξγαιεία) γηα λα πεξηγξάςνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηα θπζηθά θαηλφκελα, ηελ 

παξαηήξεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα θά-

ζε δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαλφλσλ πνπ αθνινπζνχληαη. 
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Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εληζρχζεθε ε πξνθνξηθή επη-

θνηλσλία θαζψο ηα παηδηά είραλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο απφςεηο θαη γλψζεηο γηα ην ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαλ θαη λα αλαπηχ-

μνπλ ην δηάινγν. Σα παηδηά ζπλδένπλ ην γξάκκα θαη ην θηλνχκελν ζρέδην κε  

ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη πεξηγξάθνπλ ην θαηλφκελν ηεο επίπιεπζεο θαη ηεο 

βχζηζεο αλαπηχζζνληαο ηε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηνινγία. Γηα ηελ πξνζέγγηζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ, δηαηππψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο εξσηήζεηο ζηνλ δάζθαιν ζε ξφιν 

Μπνκπ θνπγγαξάθε. Οξγαλψλνπλ ηα πεηξάκαηά ηνπο, ζέηνπλ ζηφρνπο θαη εξ-

γάδνληαη ζε επίπεδν νκάδαο γηα λα ηα πινπνηήζνπλ. Πεξηγξάθνπλ ηα θπζηθά 

θαηλφκελα ρξεζηκνπνηψληαο ην δηθφ ηνπο ιεμηιφγην θαη αλαπηχζζνληαο ηε δηθή 

ηνπο επηζηεκνινγία φπσο θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ δηαιφγνπο:  

Γάζθαινο: Δ παηάηα ηη θάλεη; 

Μαζεηήο: ΐπζίδεηαη. 

Αάζθαινο: Γηαηί; 

Μαζεηήο: Γηαηί είλαη βαξηά. 

Γάζθαινο: Σν ςαιίδη ηη θάλεη; 

Μαζεηήο: ΐπζίδεηαη ….. Βπηπιέεη. 

Γάζθαινο: Σειηθά βπζίδεηαη ή επηπιέεη; 

 Ώπφ ηη πιηθφ είλαη θηηαγκέλν ην ςαιίδη; 

Μαζεηήο: Ώπφ πιαζηηθφ θαη ζίδεξν, αιιά ην ζίδεξν είλαη πην βαξχ θαη πάεη θά-

ησ. Έηζη ην ςαιίδη ηνπνζεηείηαη ζηελ νκάδα ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

βπζίδεηαη. 

  

Γάζθαινο: Δ πιαζηειίλε ζε πνηα νκάδα κπαίλεη; 

Μαζεηήο: ‘ απηήλ πνπ επηπιέεη. 

 ‘ απηήλ πνπ βπζίδεηαη. 

Γάζθαινο: Γηαηί ζ‘ απηήλ πνπ επηπιέεη; 

Μαζεηήο: Γηαηί κνηάδεη κε κπάια, είλαη ζηξνγγπιή. 

Γάζθαινο: Γηαηί ζηελ νκάδα πνπ βπζίδεηαη; 

Μαζεηήο: Γηαηί είλαη βαξηά. 

 

Γάζθαινο: Παηδηά κήπσο έρεηε απνθαζίζεη ηειηθά ηη γίλεηαη κε ηελ πηπεξηά; 

Μαζεηήο: Βπηπιέεη 

Γάζθαινο: Γηαηί επηπιέεη; 

Μαζεηήο: Γηαηί είλαη ειαθξηά. 
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Γάζθαινο: Χξαία θαη γηα πνηφλ άιιν ιφγν; 

Μαζεηήο: Αελ μέξσ. 

Γάζθαινο: Ση έρεη κέζα ε πηπεξηά; 

Μαζεηήο: πφξηα 

Γάζθαινο:  Έρεη θάηη άιιν κέζα; 

Μαζεηήο: Βίλαη άδεηα, έρεη αέξα. 

Μαζεηήο: Γη‘απηφ επηπιέεη! Γηαηί δελ έρεη ηίπνηα κέζα, κφλν αέξα.  

ηε ζπλέρεηα αμηνινγνχλ θαη θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακά-

ησλ ηνπο θαη θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα. 

ΔΠΗΠΛΔΔΗ: θνινθχζα, ληνκάηα, κήιν, ζθνπγγάξη, κειηηδάλα, κπαλάλα, 

θνινθπζάθη 

ΒΤΘΗΕΔΣΑΗ: ζηδεξέλην απηνθίλεην, θηζηίθη κηζφ, παηάηα, θαξφην, θνπηάιη, 

θνκκάηη πιαζηειίλεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βηθόλα 2. Φύιιν Ώμηνιόγεζεο γηα ηελ επέπιεπζε θαη βύζηζε ζηεξεώλ ζην λεξό 

Δ κάζεζε μεπεξλά ηα φξηα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ επ-

ξχηεξε θνηλσλία. Μεηά απφ ηε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ θσηεηλψλ 

πεγψλ θαη ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην πνχ ππάξρεη θσο δηαπίζησζαλ φηη: ‗ην θσο 

καο βνεζά λα βιέπνπκε θαη βγαίλεη απφ ηνλ ήιην ή απφ άιια πξάγκαηα πνπ βγά-

δνπλ θσο‘. Βπηπιένλ εληζρχεηαη ε παξάπιεπξε κάζεζε. Γηα λα βξνπλ ην ζπίηη ηνπ 

Μπνκπ ζηνλ Βηξεληθφ Χθεαλφ, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πδξφγεην ζθαίξα θαη πξνζδην-

ξίδνπλ ηε δηθή ηνπο ρψξα ζε απηή. Σα παηδηά επεθηείλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη 

πξνηείλνπλ ηε ρξήζε λέσλ εξγαιείσλ (ράξηεο γηα λα βξνχκε ηελ πφιε, δηαδίθηπν 

λα βξνχκε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Μπνκπ θαη ηα άιια ζθνπγγάξηα θαη λα παίμνπκε 

παηγλίδηα). Βθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα ηνπο επηζηήκνλεο θαη ηηο ζπλδένπλ κε γε-

γνλφηα απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (π.ρ. επίζθεςε ζην γηαηξφ).  
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Βηθόλεο 3, 4. Σα παηδηΪ δσγξαθέδνπλ Ϋλαλ επηζηάκνλα 

 

 

 

 

 

 

 

Βηθόλα 5. Ώπεηθόληζε πεηξΪκαηνο: ην θσο από ην θαθό πεξλΪ από ην πξέζκα θαη 

βιΫπνπκε ην νπξΪλην ηόμν ζηνλ ηνέρν  

Με ηε ρξήζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ (παξαηήξεζε, 

ππνζέζεηο, πεηξάκαηα, ιεηηνπξγηθνχο νξηζκνχο θ. ι. π.) ηα παηδηά έξρνληαη ζε 

κηα πξψηε επαθή κε ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο. Γηα παξάδεηγκα, κέζα 

απφ ηνπο πεηξακαηηζκνχο ηνπο θαηφξζσζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε 

ζρέζε κε ην ιεπθφ παλί θαη ηε θσηεηλή πεγή θαη λα εθθξάζνπλ ηηο δηαπηζηψζεηο 

ηνπο ζρεηηθά κε ην πψο δεκηνπξγείηαη ε ζθηά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βηθόλα 6. ΏλαπαξΪζηαζε ηεο ζΫζεο θσηεηλάο πεγάο αληηθεηκΫλνπ θαη ζθηΪο 
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Βηθόλα 7. Οη δηαδηθαζέεο επηζηεκνληθάο κεζόδνπ πνπ θαιιηεξγνύληαη κΫζα από 

ην πξόγξακκα 

ζνλ αθνξά ζηε ζεσξία ηεο Αξαζηεξηφηεηαο (CHAT) ην ελδηαθέξνλ ηεο 

έξεπλαο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ παξαηήξεζε ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηιέγνπλ λα επεμεξγαζηνχλ ηα πιηθά- εξγαιεία πνπ έρνπλ 

ζηε δηάζεζή ηνπο, ηελ θαηαγξαθή ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά 

(γισζζηθά εξγαιεία) γηα λα πεξηγξάςνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηα θπζηθά θαηλφκε-

λα, ηελ παξαηήξεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξ-

θεηα θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαλφλσλ πνπ αθνινπ-

ζνχληαη. Βπηπιένλ, κειεηψληαη νη αιιαγέο πνπ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα Φ. 

Β. ζα επηθέξεη ζε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο αιιά θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε άιιεο κα-

ζεζηαθέο πεξηνρέο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βηθόλα 8. Σν ζύζηεκα Αξαζηεξηόηεηαο θαηΪ ηνλ Engeström (Engeström, 1987) 
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ην παξαπάλσ ζχζηεκα Αξαζηεξηφηεηαο, νη πνιιαπιέο αιιειεπηδξάζεηο 

πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο παίδνπλ ζεκαληηθφ φξην 

ζηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ζε φιν ην ζχζηεκα. Δ θνηλφηεηα κάζεζεο πεξη-

ιακβάλεη θπξίσο ηνπο καζεηέο θαη ηνλ δάζθαιν, αλάινγα φκσο κε ηελ έθβαζε 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζην νηθνγελεηαθφ αιιά θαη ζην 

επξχηεξν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ. Εδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

είλαη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαζψο βνεζνχλ ηφζν ζηελ ελεξ-

γφ εκπινθή ηνπο ζηε δξαζηεξηφηεηα φζν θαη ζηε δηακφξθσζε θαη αθνινπζία 

θαλφλσλ κέζα ζηελ νκάδα. Οη καζεηέο βξίζθνληαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε 

κε ηνλ δάζθαιν, ν νπνίνο έρεη ξφιν δηακεζνιαβεηηθφ θαη αλαιακβάλεη δξάζε 

κφλν εάλ ηνπ δεηεζεί. Δ ρξήζε θαη ε αληαιιαγή εξγαιείσλ εληζρχεη ηε ζπζηε-

καηηθή παξαηήξεζε, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ ησλ καζεηψλ 

θαη ζπλδέεη ηελ πξνυπάξρνπζα κε ηε λέα γλψζε. Δ πνξεία πξνο ηα αληηθείκελα-

απνηειέζκαηα κπνξεί λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπγθξνχζεηο, ε επίιπζε ησλ ν-

πνίσλ κπνξεί λα επηθέξεη αιιαγέο ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα. Ο δάζθαινο αμην-

πνηεί φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γηα λα ζπλδέζεη ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε ζηε 

δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ (Roth, Goulard & Plakitsi, 2013).     

ην πιαίζην απηφ ν δάζθαινο θαη ν καζεηήο  εξγάδνληαη απφ θνηλνχ γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ θαζψο  θαη γηα ηε ζχλδεζε θαη κεηαθνξά ηεο γλψζεο 

ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ρεηξνπηαζηά θαη λνεηηθά εξγα-

ιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηε γλψζε θαη λα ζρεδηάζνπλ 

απφ θνηλνχ θαιχηεξεο πξαθηηθέο εξγαζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλεξγαηη-

θέο κεζφδνπο θαη αθνξνχλ ζε φιν θαη πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο. Ο δάζθαινο 

δελ δηδάζθεη απιά ηε γλψζε αιιά ηελ αλαδεηνχλ καδί κε ην καζεηή κέζα ζε 

έλα πιαίζην ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη αιιειεπίδξαζεο ελψ ε κάζεζε δηεπξχλεηαη 

ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα, πεξηιακβάλεη θαη άιια πξφζσπα 

ή θνξείο ηα νπνία δηαδξακαηίδνπλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ζε θάζε δξαζηεξηφηε-

ηα. Οη ζπγθξνχζεηο κέζα ζην ζχζηεκα θάζε δξαζηεξηφηεηαο επηθέξνπλ αιιαγέο 

πνπ νδεγνχλ ζε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εξγαζίαο  λέα γλψ-

ζε. 

 

Βπίδξαζε ηνπ θηλνπ-

κέλνπ ζρεδίνπ  

 

Βμέιημε ζηα ζπζηήκα-

ηα Αξαζηεξηνηήησλ 

 

Ώπνζπάζκαηα απφ ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή 

 

Σν γξάκκα χλδεζε κε ηελ θαζε-

κεξηλή δσή θαη ην θνη-

λσληθνπνιηηηζκηθφ πε-

ξηβάιινλ ησλ παηδηψλ: 

ζηελ νηθνγέλεηα θαη 

ζην ζρνιείν ιακβά-

λνπλ ζπλερψο γξάκκα-

- ζην ζπίηη παίξλνπκε 

γξάκκαηα απφ ηελ ε-

θνξία 

- εκείο παίξλνπκε ιν-

γαξηαζκνχο ηεο ΑΒΔ 

- ε κακά κνπ κηα θνξά 
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ηα γηα δηαθνξεηηθνχο 

ιφγνπο.  

 

έγξαςε γξάκκα ζε έλα 

πεξηνδηθφ 

- φηαλ ζέινπκε λα 

ζηείινπκε γξάκκα ην 

βάδνπκε ζε έλα θάθε-

ιν, γξάθνπκε ηε δηεχ-

ζπλζε θαη ην πεγαί-

λνπκε ζην ηαρπδξν-

κείν 

Αάζθαινο ζε ξφιν Οη καζεηέο δηακνξθψ-

λνπλ ηνπο θαλφλεο γηα 

λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηνπο δχν δηαθνξεηη-

θνχο ξφινπο. Ώιιειε-

πηδξνχλ ζε επίπεδν 

νκάδαο  αιιά θαη κε ην 

δάζθαιν. Σειηθά θά-

λνπλ ηνλ θαηακεξηζκφ 

εξγαζίαο ζε δχν νκά-

δεο κία γηα θάζε ξφιν   

 

-λα θάλνπκε εξσηήζεηο 

κε ηε ζεηξά 

 -γηαηί δελ αιιάδνπκε 

νκάδεο;  

-ηη ελλνείο; 

-κία νκάδα ζα κηιάεη 

ζηνλ Bob θαη ε άιιε 

ζηελ θπξία 

-θαη κεηά αιιάδνπκε 

νκάδεο 

 

Αηάδξνκνο ζπλείδεζεο Οη καζεηέο δηακνξθψ-

λνπλ ηνπο θαλφλεο γηα 

λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηνπο δχν δηαθνξεηη-

θνχο ξφινπο. Ώιιειε-

πηδξνχλ ζε επίπεδν 

νκάδαο  αιιά θαη κε ην 

δάζθαιν. Σειηθά θά-

λνπλ ηνλ θαηακεξηζκφ 

εξγαζίαο ζε δχν νκά-

δεο κία γηα θάζε ξφιν  

-λα θάλνπκε εξσηήζεηο 

κε ηε ζεηξά 

 -γηαηί δελ αιιάδνπκε 

νκάδεο;  

-ηη ελλνείο; 

-κία νκάδα ζα κηιάεη 

ζηνλ Bob θαη ε άιιε 

ζηελ θπξία 

-θαη κεηά αιιάδνπκε 

νκάδεο 
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Οξγάλσζε πεηξακά-

ησλ απφ ηνπο καζεηέο 

αθνινπζψληαο ηε κέ-

ζνδν ηνπ Νεχησλα 

 

 Οη καζεηέο εμνηθεηψ-

λνληαη κε ηελ Εζηνξία 

ηεο Βπηζηήκεο θαη κα-

ζαίλνπλ φηη πξφθεηηαη 

γηα ππαξθηά πξφζσπα 

θαη πξαγκαηηθά γεγν-

λφηα. Υξεζηκνπνηνχλ 

ζηνηρεία απφ ηελ επη-

ζηεκνληθή κέζνδν γηα 

λα νξγαλψζνπλ ηα δη-

θά ηνπο πεηξάκαηα  

-θξάηα ην πξίζκα πην 

θνληά ζην θαθφ  

-ν άληξαο πνπ ζπλά-

ληεζαλ ν Φνίβνο θαη ε 

Ίξηδα ήηαλ ζε πνιχ 

ζθνηεηλφ δσκάηην 

-αο πάκε πην θνληά 

ζηελ πφξηα, δελ έρεη 

πνιχ θσο εθεί 

 

Πέλαθαο 3: Βξκελεέα ηεο επέδξαζεο ηνπ θηλνπκΫλνπ ζρεδένπ ζύκθσλα κε ηε ζε-

σξέα ηεο Αξαζηεξηόηεηαο 

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ε νπνία βξίζθεηαη ζε εμέιημε, δφζεθε 

έκθαζε ζην εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ηελ πνξεία ηνπ ήξσα θη-

λνπκέλσλ ζρεδίσλ θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ νξγάλσζε δξάζεσλ γηα λα ηνλ 

βνεζήζνπλ. Δ καζεζηαθή δηαδηθαζία επηηειέζηεθε κέζα απφ ηηο πνιιαπιέο αι-

ιειεπηδξάζεηο κέζα ζηελ θνηλφηεηα θαη ππνζηεξίρζεθε απφ ηε ρξήζε πνιηηη-

ζκηθψλ εξγαιείσλ (θηλνχκελα ζρέδηα, εθπαηδεπηηθφ δξάκα, παηγλίδηα ξφισλ) κε 

πξνεθηάζεηο θαη εθαξκνγέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηψλ. Σα δεδνκέλα 

ηεο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο θαζψο θαη νη γλσζηηθέο επηδφζεηο αμηνινγνχ-

ληαη αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Σα παηδηά 

κέζα απφ ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο  αληηιακβάλνληαη ηελ 

επηζηεκνληθή γλψζε σο απνηέιεζκα θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη δηακφξ-

θσζεο θαλφλσλ απφ ηελ θνηλφηεηα κάζεζεο.   

Σo πεξηβάιινλ κάζεζεο εκπινπηίδεηαη κε ηε ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ 

θαζψο θαη κε ηζρπξνχο πνιηηηζκηθνχο εληζρπηέο φπσο ηα θηλνχκελα ζρέδηα. Οη 

επηζηεκνληθέο έλλνηεο πξνζεγγίδνληαη κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρξήζε 

ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, κε ζηνηρεία απφ ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο θαη χζηεξα 

απφ θαηάιιειν δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαηαζθεπάδνληαο ηζηνξίεο θαη δηδα-

θηηθά ζελάξηα γηα ηελ πξνζρνιηθή ειηθία.  

Δ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ καο δείρλεη φηη ε δηδαζθαιία θαη κάζεζε 

ησλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία δελ επηηειείηαη κφλν 

ζηα φξηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο αιιά επεθηείλεηαη ζην εξγαζηήξην, ζηε θχζε θαη 

ζην πεξηβάιινλ θαη ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Μέζα ζην 

θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο Αξαζηεξηφηεηαο θαη κε ηε ρξή-

ζε εξγαιείσλ νηθείσλ κε ην πεξηβάιινλ κάζεζεο ησλ παηδηψλ (θηλνχκελα ζρέ-

δηα, εθπαηδεπηηθφ δξάκα) αλαπηχζζνληαη ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηηο Φπζηθέο 

Βπηζηήκεο θαη παξέρεηαη έλα επξχ πεδίν ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο θαηλνηφκσλ 
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δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ. Οη ζεσξεηηθνί ηεο ζεσξίαο ηεο δξα-

ζηεξηφηεηαο (Cole, 1995; Engeström, 1987; Kaptelinin & Nardi, 2009; Nardi, 

1996) ζεσξνχλ φηη, ηα εξγαιεία δηακεζνιάβεζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηξφ-

πνο ρξήζεο ηνπο ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο νδεγνχλ ζε αιια-

γέο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ζε απνηειέζκαηα ηθαλά λα επεθηείλνπλ ηηο δπλαηφηε-

ηεο ηνπ αλζξψπνπ.  

Βπηπιένλ, επηηπγράλεηαη ε εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηνλ επηζηεκνληθφ 

ηξφπν ζθέςεο, ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία (παξαηήξεζε, ζπγθέληξσζε-

αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ, δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, πεηξακαηηθφ έιεγρφ ηνπο, α-

λάιπζε θαη εξκελεία δεδνκέλσλ, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ) θαζψο θαη κε εξεπ-

λεηηθέο δηαδηθαζίεο. Οη καζεηέο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο απνθηνχλ καζε-

ζηαθέο εκπεηξίεο απφ ηνλ θφζκν ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ σο κέξνο ηνπ πνιηηη-

ζκηθνχ – ηζηνξηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπο ππφβαζξνπ. Βπηπιένλ, ζπλεηδεηνπνη-

νχλ φηη νη επηζηεκνληθέο έλλνηεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε δηαθνξεηηθά πεξη-

βάιινληα ηνπ παξφληνο θαη ηνπ παξειζφληνο, σο απνηέιεζκα ζπλεξγαηηθήο 

δξάζεο, θξηηηθήο ζθέςεο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη επηρεηξεκαηνινγίαο. 

Ώπφ ηελ πνξεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαζψο θαη ησλ εξεπλψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ATFISE project, θαίλεηαη φηη ε ζεσξία ηεο 

Αξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα βαζηθφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ζηε 

δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ απφ ηε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Δ πξν-

ζπάζεηα αιιαγήο ηνπ παξαδνζηαθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο δελ είλαη εχθνιε 

επεηδή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνζθξνχεη ζηελ έιιεηςε ηεο θαηάιιειεο εθπαί-

δεπζεο γηα ηε θχζε ηεο κάζεζεο, πνπ πεξηνξίδνπλ ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

γλψζεσλ κέζα ζηελ ηάμε. 

Δ πξνζπάζεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ ATFISE project εληείλεηαη κε ζθνπφ λα 

αλαδεηρζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηεο ζεσξίαο ηεο Αξαζηεξηφηεηαο λα εμειηρζεί σο 

ην θπξίαξρν παξάδεηγκα ζηελ επίζεκε εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Βπηζηήκεο αξ-

ρίδνληαο απφ ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Ώπφ ηε κέρξη ζηηγκήο πνξεία ησλ ε-

ξεπλψλ καο έρνπκε ηελ πεπνίζεζε πσο κε βάζε ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξν-

νπηηθέο είλαη δπλαηή ε ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο ζεσξεηηθήο έξεπλαο ζηελ εθ-

παίδεπζε θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ πξάμε. Οη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο πξνζεγ-

γίζεηο  απνηεινχλ ηε ζχγρξνλε πξφθιεζε γηα ηε κεηάβαζε απφ κηα ηζρπξή πε-

ξηράξαμε ηεο παξαδνζηαθήο δηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ πξνο κηα επα-

λαζπγθξφηεζή ηεο σο έλα εθηθηφ παξάδεηγκα ζηελ ηνκή ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο 

θνηλσληνινγίαο κε έκθαζε ζηε ζπιινγηθφηεηα. Παξάιιεια, ε δηεζλήο αλαδπφ-

κελε αηδέληα 

(http://www.iscar.org/el/Sociocultural_approaches_to_Science__Technology__

Engineering_and_Mathematics_Education.) θαη θαιέο πξαθηηθέο ππνζηεξίδνπλ 

απηφ ην εγρείξεκα. ην πιαίζην απηφ, αλαπηχζζνληαη ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη 

ζηηο Φπζηθέο Βπηζηήκεο θαη πξνσζείηαη ν επηζηεκνληθφο εγγξακκαηηζκφο απφ 

ηε Πξνζρνιηθή ειηθία. 

Δ δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ δε ζηνρεχεη ζηε κνλφπιεπξε  δη-

http://www.iscar.org/el/Sociocultural_approaches_to_Science__Technology__Engineering_and_Mathematics_Education.
http://www.iscar.org/el/Sociocultural_approaches_to_Science__Technology__Engineering_and_Mathematics_Education.
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δαζθαιία ησλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ Φ.Β. , αιιά ζηελ επίηεπ-

με κηαο επξχηεξεο έλλνηαο ηεο γλψζεο , πνπ απνηειεί δεηνχκελν γηα ηε ζχγρξν-

λε εθπαίδεπζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιίηε. Δ ρξήζε ελαιιαθηηθψλ 

ηξφπσλ δηδαζθαιίαο βνεζά ζεκαληηθά ζην ζρεδηαζκφ θαηλνηφκσλ δξαζηεξην-

ηήησλ ζην πεδίν ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ θαη ζηε δηακφξθσζε αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ζα εληζρχζνπλ ηνλ επηζηεκνληθφ εγγξακκαηηζκφ , ζα ιακ-

βάλνπλ ππφςε νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην επί-

πεδν θάζε θνηλφηεηαο-ζρνιηθήο ηάμεο θαη ζα πινπνηνχληαη κέζα απφ κηα επξχ-

ηεηα ζεκάησλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ησλ 

καζεηψλ. 
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ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηάηαη ην ζέκα ηεο εηεξφηεηαο ζηε ινγνηερλία θαη 

πψο κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ «Άιινπ» ζην λεπηαγσγείν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε κηαο δηαπνιηηηζκηθήο παηδη-

θήο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο θαη πσο κέζα απφ κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ 

κπνξνχκε λα επηδξάζνπκε ζηηο ζηάζεηο θαη ζηηο αληηιήςεηο παηδηψλ πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο απέλαληη ζηνλ δηαθνξεηηθφ «Άιιν». Σν ινγνηερληθφ βηβιίν, θνξέαο θνη-

λσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη παξάγνληαο δηακφξθσζεο πνιη-

ηηζηηθήο ηαπηφηεηαο, κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαπνιηηη-

ζκηθή επηθνηλσλία θαη ζηελ απνδνρή θαη θαηαλφεζε ηνπ «Άιινπ».  

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ειιεληθή θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ πνιη-

ηηζκηθφ πινπξαιηζκφ, φπνπ νη δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο νκάδεο απνηεινχλ 

ζπζηαηηθφ κέξνο ηεο θνηλσληθήο δνκήο ηεο ρψξαο. πσο ήηαλ θπζηθφ, ε εμέιη-

με απηή επεξέαζε θαη ην ειιεληθφ ζρνιείν, κε απνηέιεζκα λα πθίζηαηαη αδήξη-

ηε αλάγθε γηα αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα λέα 

θνηλσληθά δεδνκέλα. Ώλάκεζα ζηα λέα απηά δεδνκέλα εμέρνπζα ζέζε θαηέρεη ε 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο.  Δ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαιεί θαη ην ζρν-

ιείν λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ θαη λα δηαρεηξηζηεί ηε δηαθνξεηηθφηεηα φισλ ησλ α-

πνρξψζεσλ θαη επηπέδσλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο. Με ηελ εθαξκνγή, κάιηζηα, ηνπ 

νινήκεξνπ ζρνιείνπ  κπνξνχκε πιένλ λα πεξάζνπκε ζε ζπλεξγαζίεο φρη κφλν 

ησλ καζεηψλ αιιά θαη δαζθάισλ θαη ζρνιείσλ αθφκε, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο γλσξηκίαο ησλ «Άιισλ». Με ζπγθεθξη-

κέλεο παξεκβάζεηο λα πεξάζνπλ νη καζεηέο απφ ηα ζηάδηα ηνπ «Δγψ θαη ν Άι-

ινο», ζην «Δκείο θαη νη Άιινη», κε ηε ζθέςε φηη δε ζπλππάξρνπκε αλ δε ζπλεξ-

γαδφκαζηε. Χο δηαθνξεηηθφηεηα νξίδνπκε ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ δηαθνξνπνη-

νχλ έλα άηνκν σο πξνο ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ην θχιν, ηε 

γιψζζα, ηνλ πνιηηηζκφ πνπ θέξεη ν θαζέλαο, ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηθέο πε-

πνηζήζεηο θαη ηδεψδε, θαη σο πξνο ηηο ζσκαηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο (Σζηιηκέλε, 

2003:17).  

ΐαζηθή ζπληζηψζα ζ‘ έλα ηέηνην εθπαηδεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ απνηειεί ε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε γηαηί επλνεί ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε, νδεγεί ζην 

ζεβαζκφ ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηινκνξθίαο, θαζψο πξνζεγγίδεη ζεκαληηθά δεηή-

καηα φπσο απηά ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ηεο ηζφηεηαο, ηνπ ξαηζηζκνχ, 

mailto:thkoutz@cc.uoi.gr
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ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε θ.ά.  

Δ δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο κπνξεί –θαη πξέπεη– λα απνηειεί αλαπφ-

ζπαζην κέξνο κίαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ απνβιέπεη ζηε δηακφξθσζε 

θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ζην ζεβαζκφ ηεο δηαθν-

ξεηηθφηεηαο. Δ παηδηθή ινγνηερλία ζην ζχγρξνλν λεπηαγσγείν κπνξεί λα απν-

ηειέζεη ην θέληξν θαη ηελ αθεηεξία πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ππεξεηνχλ 

πνιιαπινχο ζηφρνπο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο (Ώλαγλσζηφπνπινο, 1997:214). 

Ώθελφο κελ ε εκπινθή ηνπ παηδηνχ - αλαγλψζηε ζηελ αθεγεκαηηθή ππφζεζε 

κηαο ινγνηερληθήο ηζηνξίαο (Iser, 1990: 38-39, 104, 233, 281 θαη 1991: 48, 67) 

θαη θπξίσο ε ηαχηηζή ηνπ κε ηνπο ήξσεο ηεο (Booth, 1987: 278-281, 378), αθε-

ηέξνπ δε ε εμνηθείσζή ηνπ κε ηελ εηθνλνπιαζηηθή δχλακε ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ 

(Καιιέξγεο, 1995: 22, 35) ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ θνηλσληθή θαη ςπρη-

θή ηνπ σξίκαζε, ζηελ αηζζεηηθή ηνπ θαιιηέξγεηα, ζηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζί-

αο ηνπ, ζηελ εμέιημε ηεο ιεθηηθήο έθθξαζήο ηνπ, θαζψο θαη ζηελ θαηάθηεζε 

νπνηνπδήπνηε εηδηθφηεξνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (Καηζίθε-Γθίβαινπ, 1995: 

65, 76, 90). Βπηπιένλ, κέζσ ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο είλαη δπλαηφλ λα ηεζνχλ 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε, ηε ζπλείδεζε αιιά θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο 

έλλνηαο ηεο ηαπηφηεηαο, ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηεξεν-

ηχπσλ γηα ηνλ «Άιιν».  

Δ αξρή ζηελ νπνία εζηηάζακε κέζα απφ ην λέν αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ γηα ην λεπηαγσγείν είλαη ε εμήο: «Κάζε παηδί είλαη κνλαδηθφ θαη φια ηα 

παηδηά έρνπλ δηθαίσκα ζε κηα εθπαίδεπζε ε νπνία ζέβεηαη ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηε 

γισζζηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο». ηελ πα-

ξνχζα εξγαζία ε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηεο εηθνλν-

γξαθεκέλεο ηζηνξίαο κε ηίηιν «Έλαο γάηνο κηα θνξά» κε βάζε ην κεζνδνινγηθφ 

εξγαιείν ηεο πνιηηηζκηθήο εηθνλνινγίαο. ηελ ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ελδεη-

θηηθά θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο  πξαθηηθήο εθαξκνγήο κέζα ζηελ ηάμε, ζηφρνο 

ησλ νπνίσλ είλαη λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα αληηιεθζνχλ ηελ χπαξμε ηεο εηε-

ξφηεηαο, λα ηελ απνδερηνχλ θαη λα θαηνξζψζνπλ λα ζπλππάξμνπλ. 

ΑΕΏΠΟΛΕΣΕΜΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα δνχκε ζε κηα πεξίνδν έληνλσλ θαη ξαγδαίσλ αιιαγψλ 

ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία κε ην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο  λα είλαη πην επίθαηξν 

απφ πνηέ. Βίλαη γλσζηφ φηη κπήθακε ζηελ ηξνρηά κηαο πινπξαιηζηηθήο θαη πν-

ιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο φπνπ δηάθνξεο εζηθέο, αμίεο, ηδέεο, αληηιήςεηο θαη 

ζηάζεηο ζπλαληηνχληαη θαη αιιειεπηδξνχλ. Ώπνηέιεζκα φισλ απηψλ ήηαλ ν  

πιεζπζκφο ηεο ρψξαο καο απφ εζληθά νκνηνγελήο λα έρεη θαηαζηεί πνιππνιηηη-

ζκηθφο θαη ε αλαγθαηφηεηα  δηαπνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο λα εί-

λαη πιένλ επηβεβιεκέλε.  

Δ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πνιινχο ηνκείο, 

θαζψο επηδηψθεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηελ θαηαπνιέ-

κεζε ηνπ ξαηζηζκνχ, κέζα απφ ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ αλνρή ηεο δηαθνξεηηθφ-
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ηεηαο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, αλαθέξεηαη φηη  « ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα βνε-

ζήζεη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο φρη κφλν λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα 

αιιά θαη κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη επνηθνδν-

κεηηθήο ζπλεξγαζίαο λα νδεγήζεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε γεληθφηεξα ζηελ 

ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο» (Βπαγγέινπ,2007:51). Βπηπιένλ, ζηνρεχεη 

λα επεξεάζεη κε αιιειέγγπεο δηαδηθαζίεο ηα άηνκα ζηε γλσξηκία, ηελ αλαγλψ-

ξηζε, ηελ θαηαλφεζε, ην ζεβαζκφ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πξνθαηάιεςεο, ηεο 

μελνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ αληη-

ιήςεσλ, ζηάζεσλ θαη ζρέζεσλ. Δ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ππεξεηεί ζηφρνπο 

νη νπνίνη αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηηο νπνίεο έρνπλ αλάγθε φινη 

νη καζεηέο σο απξηαλνί πνιίηεο ( Cummins, 2002: 279-280).  

Σν ζρνιείν ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, δελ κπνξεί πιένλ παξά λα δηακνξθψλεη 

ηάζεηο πνπ απνβιέπνπλ αθελφο ζηε δηακφξθσζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πνιη-

ηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, αθεηέξνπ ζην ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ζηελ ακνη-

βαία απνδνρή, ηε ζπλχπαξμε θαη ηελ επηθνηλσλία δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. Μέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξέπεη φινη 

λα απνθηήζνπλ νηθνπκεληθή εηθφλα ηεο θνηλσλίαο ηεο νπνίαο είλαη κέιε, λα θα-

ηαθηήζνπλ γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα ζπκβηψζνπλ αξκνληθά 

ζε έλα δεκνθξαηηθφ πεξηβάιινλ θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο σο θνηλσληθήο αλαγθαηφηεηαο θαη φρη σο απεηιήο (Γεσξγν-

γηάλλεο, 1997
α
).  

Δ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε λνείηαη σο δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο. Σν απν-

ηέιεζκα απηήο ηεο επηθνηλσλίαο πεξηγξάθεηαη « σο κία κνπζηθή ζχλζεζε δηαθν-

ξεηηθψλ “ξπζκψλ” θαη “κεισδηψλ” πνπ αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Ο θάζε δηαθν-

ξεηηθφο ξπζκφο απνηειεί εμ νξηζκνχ έλα ειιηπέο κέγεζνο. Ζ εκπεηξία ηνπ ειιηπνχο 

νδεγεί ζηε ζπλείδεζε γηα ηελ αλάγθε αληηζηάζκηζεο ηνπ ειιείκκαηνο. ηφρνο ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ζπλείδεζεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα νινθιήξσζεο 

ηεο ηδηαίηεξεο θνπιηνχξαο» (Γθφβαξεο, 2002:415). 

Δ ΛΟΓΟΣΒΥΝΕΏ ΣΟ ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ 

Δ πξνζρνιηθή αγσγή απνηειεί ηε βάζε κηαο πγηνχο ζπλείδεζεο φισλ ησλ 

παηδηψλ θαη κειινληηθψλ πνιηηψλ, πέξα απφ ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο, κε 

ζεβαζκφ ζην ζπλάλζξσπν θαη ηελ εηεξφηεηα, κε απνδνρή, αλεθηηθφηεηα θαη 

δηάζεζε γηα εηιηθξηλή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία πνπ είλαη ε πεκπηνπζία ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο ηεο πνιχρξσκεο θνηλσλίαο καο (Νηθνιάνπ, 

2000:186-187).  

ια είλαη πξνο αλαθάιπςε θαη ην λεπηαγσγείν γίλεηαη ην θαη‘ εμνρήλ πε-

δίν ηνπ πεηξακαηηζκνχ κε ην θαηλνχξγην, ην άγλσζην, ην αζχλεζεο, ην απξφ-

ζκελν (Ώλαγλσζηνπνχινπ,2002:49). Καζψο νη καζεηέο κηαο ηάμεο είλαη δηαθν-

ξεηηθά άηνκα, κε δηαθνξεηηθή, ίζσο, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε, ηα 

ζέκαηα ησλ βηβιίσλ ζα πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπεηξίεο ησλ ζπγθεθξηκέ-

λσλ παηδηψλ, λα αλαδεηθλχνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δηαθνξέο ππνθηλψληαο ην 
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δηάινγν. Κάζε ηάμε είλαη έλαο ρψξνο πνιπκνξθίαο θαζψο θάζε παηδί απνηειεί 

κηα ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηεηα θαη αλήθεη ηαπηφρξνλα ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο. ζν πην λσξίο έξζεη ην παηδί ζε επαθή κε ζπλνκήιηθνχο ηνπ δηαθνξε-

ηηθήο πνιηηηζκηθήο,  εζλνηηθήο ή ζξεζθεπηηθήο πξνέιεπζεο, ηφζν πην εχθνια ζα 

απνδερζεί ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα σο κηα θπζηνινγη-

θή θαηάζηαζε, κέζα απφ ην παηρλίδη θαη ηελ ζπλεξγαζία καδί ηνπο. Σν λεπηα-

γσγείν σο παξάγσλ θνηλσληθνπνίεζεο παίδεη –ή κπνξεί λα παίμεη– ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ πνιηηηζκηθή δηακφξθσζε ηνπ παηδηνχ κέζσ ησλ παηδηθψλ πξνζψπσλ 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ινγνηερληθά θείκελα.  

Δ ινγνηερλία απνηειεί έλα απφ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα φπνπ ε δηαπνιηηη-

ζκηθή εθπαίδεπζε βξίζθεη ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο, θαη αμηνπνηνχκελε θα-

ηάιιεια γίλεηαη ην κέζνλ φρη κφλν γηα γλψζε αιιά θαη γηα αλάπηπμε θαη θαι-

ιηέξγεηα θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ. Μέζα απφ ηε ινγνηερλία ην 

παηδί έρεη ηελ επθαηξία λα δηεπξχλεη ηα φξηα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, λα απν-

θηήζεη απηνπεπνίζεζε, λα εληζρχζεη ηνπο δεζκνχο ηνπ κε ηα πξφζσπα ηνπ πε-

ξηβάιινληφο ηνπ θαη λα απνθηήζεη κηα θνηλσληθνπνηεκέλε ζθέςε. Δ εγσθε-

ληξηθή θαη ππνθεηκεληθή αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην παηδί 

αθνχεη ηηο πξψηεο ηζηνξίεο ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ, δίλεη ηε ζέζε ηεο ζε κηα 

ζπιινγηθφηεξε αληίιεςε ( Καλαηζνχιε,2002
α
: 35). Δ επαθή κε ην ινγνηερληθφ 

θείκελν είλαη κηα δσληαλή εθπαηδεπηηθή πξάμε φπνπ ην παηδί παίδεη, παίξλνληαο 

πνιχ ζνβαξά απηή ηνπ ηελ πξάμε, αλαγλσξίδνληαο ηα φξηα ηνπ πξαγκαηηθνχ, 

ειέγρνληαο ηνλ θφζκν ηεο θαληαζίαο, θηηάρλνληαο γέθπξεο αλάκεζα ζηηο πξνε-

γνχκελεο θαη ηηο λέεο βησκέλεο εκπεηξίεο ηνπ (Ώλαγλσζηνπνχινπ,2002:49-51).  

ΠΏΕΑΕΚΔ ΛΟΓΟΣΒΥΝΕΏ Χ ΑΕΏΠΟΛΕΣΕΜΕΚΟ ΒΡΓΏΛΒΕΟ 

Σα θείκελα παηδηθήο ινγνηερλίαο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ σο έλα εχρξε-

ζην κέζν γηα ηελ επαθή θαη γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε άιινπο πνιηηηζκνχο, ζην 

πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο. Δ ιεηηνπξγία ηεο παηδηθήο ινγνηε-

ρλίαο δελ είλαη κφλν λα πιεξνθνξήζεη φζν ην λα ζπγθηλήζεη θαη λα επεξεάζεη, 

λα επηδξάζεη ζα ιέγακε θαηαιπηηθά ζηελ ςπρή ηνπ καζεηή θαη έηζη λα δηακνξ-

θψζεη αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο κέζα απφ θαηάιιειν θείκελν πνπ ζα αληαπνθξί-

λεηαη ζε αλάινγν ζηφρν, αγγίδνληαο έηζη ηνπο ζηφρνπο κηαο δηαπνιηηηζκηθήο δη-

δαζθαιίαο, κέζα απφ πξαθηηθέο δξακαηνπνίεζεο, ζεαηξνπνίεζεο, δηαιφγνπο, 

παηρλίδηα ξφισλ, νκαδηθά παηρλίδηα, παξαζηάζεηο, αλαπαξαζηάζεηο, αηνκηθέο 

θαη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο (θσηνγξαθία, θαηαζθεπέο, έξεπλεο θ.ι.π.), εηθν-

ληζηηθέο απεηθνλίζεηο (δσγξαθηθή, θνιάδ,), εθδειψζεηο (γηνξηέο, εθζέζεηο). 

Δ παηδηθή ινγνηερλία επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ηα πξφηππα θαη ηηο ζηά-

ζεηο ησλ παηδηψλ – αλαθνξηθά κε ηηο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο αμίεο- ελψ κέζσ 

ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ είλαη εκθαλέο φηη ππάξρεη θαη αληαλαθιάηαη ε πεξηξξέ-

νπζα θπξίαξρε ηδενινγία (Hunt,1992:18). ηε ζεσξία ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο, 

ην δήηεκα ηεο ηδενινγίαο ησλ θεηκέλσλ είλαη ζηελά θαη άκεζα ζπλπθαζκέλν κε 

θάζε παηδηθφ βηβιίν. Βίλαη πάλησο ζεκαληηθφ λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη θάζε είδνο 

γξαθήο είλαη ηδενινγηθφ, ζην κέηξν πνπ θάζε γξαθή είηε πξνβάιιεη, είηε παξά-
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γεη θάπνηεο αμίεο, ελψ παξάιιεια ζπλδέεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ 

θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην (Καλαηζνχιε,2000:23). Δ ηδενινγία εληέιεη, φπνηα 

κνξθή θαη αλ ιακβάλεη ζε έλα ινγνηερληθφ θείκελν, αληηκεησπίδεη θαη αλαθέ-

ξεηαη θαηά ηεθκήξην φρη κφλν ζε θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη θαηαζηάζεηο ηεο 

εθάζηνηε επνρήο, αιιά εθθξάδεη θαη αληηιήςεηο ηηο νπνίεο επηδηψθεη ν ζπγγξα-

θέαο λα παξνπζηάζεη, λα αλαιχζεη θαη επ‘ απηψλ λα ηνπνζεηεζεί. Οη ιέμεηο «κε-

ηαθέξνπλ αληηιήςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο, δεκηνπξγνχλ θνηλσληθέο γιψζζεο θαη 

εθθξάδνπλ ηελ θνζκναληίιεςε νιφθιεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ» (Καινγή-

ξνπ,2003:61).  

Δ παηδηθή ινγνηερλία κε δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε κπνξεί λα απεηθνλίζεη 

πνιιέο πηπρέο ελφο πνιηηηζκνχ, ηηο αμίεο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηνπο ηξφπνπο δσήο 

θαη ηα πξφηππά ηεο ζθέςεο ηνπ. Οπζηαζηηθά, ε δηαπνιηηηζκηθή παηδηθή ινγνηε-

ρλία βνεζά ζηελ επαθή ησλ παηδηψλ κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ζην λα εθηηκήζνπλ 

ηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ άιισλ θαη λα αλαπηχμνπλ πνιιαπιέο απφςεηο (Καηζίθε-

Γθίβαινπ,2004:486). Ώπνηειεί ηδαληθφ ηξφπν εμνηθείσζεο θαη επαηζζεηνπνίε-

ζεο απέλαληη ζηηο δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηηο θνπιηνχξεο ηνπο, ηφ-

ζν ησλ παηδηψλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, βνεζψληαο ζηελ αληηκεηψπηζε εθ 

βαζέσλ ησλ φπνησλ πξνθαηαιήςεσλ ελδερφκελα έρνπλ απέλαληη ζε νκάδεο θαη 

πνιηηηζκνχο (Καλαηζνχιε,2002
β
:27). Βπηπιένλ, ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθνπνί-

εζε ηνπ παηδηνχ, θαζψο κεηαδίδεη κέζα απφ ηε κπζηζηνξεκαηηθή θαληαζία, κν-

ληέια πνιηηηζκηθά πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπ-

ηφηεηαο αιιά θαη ζηελ απνδνρή θαη ην ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (Γθφβα-

ξεο,2009: 212).  

Δ εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία είλαη ην είδνο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο πνπ κε 

ηνπο ήξσεο ηνπ, ηελ πινθή ηνπ θαη ηελ εμέιημε ηνπ πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ 

λέσλ αλαγλσζηψλ, νη νπνίνη κέζα ζε ζπγθηλεζηαθή αηκφζθαηξα αλαθαιχπηνπλ 

ζηνπο ραξαθηήξεο ησλ εξψσλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ηαπηίδνληαη κε απηνχο, θαη ζπγ-

ρξφλσο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα βηψζνπλ ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο απειεπζεξψλν-

ληαο ην ζπλαίζζεκα θαη ηε θαληαζία ηνπ παηδηνχ. Δ εηθφλα ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ, ζεκαληηθφ θη αλαπφζπαζην θνκκάηη εμίζνπ εθθξα-

ζηηθφ θαη δπλακηθφ, φζν θη ν ιφγνο, απνηειεί δεχηεξν θαηά ζεηξά θείκελν αλά-

γλσζεο (Norton,1987: 174-177). Βθηφο απφ ην δηαθνζκεηηθφ, πεξηγξαθηθφ θη 

αθεγεκαηηθφ ηεο ραξαθηήξα, ε εηθφλα αξθεηά ζπρλά θαηνξζψλεη λα ιεηηνπξγεί 

θη σο θαζξέπηεο πνπ απνθξππηνγξαθεί πξφζσπα, ζπλαηζζήκαηα θαη θαηαζηά-

ζεηο θη αληαλαθιά ηα ηδηαίηεξα βηνηηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θνηλσλίαο. Δ εηθφλα ραξίδεη ζην παηδί – αλαγλψζηε κία λέα ζέαζε ησλ πξαγκά-

ησλ, αθνχ ηνπ παξνπζηάδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα γχξσ ηνπ, επαηζζεηνπνηψληαο 

ην θαη νμχλνληαο ηελ επαηζζεζία θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ γηα θξηηηθή ζθέςε 

(Ciancolo,1976:94-95). Ο ιφγνο, κε ηε ζεηξά ηνπ, πεξηέρνληαο, αλακθίβνια, 

παξακπζηαθά ζηνηρεία θαη γλσξίζκαηα, επηδηψθεη ηε γλσξηκία ηνπ παηδηνχ κε ην 

θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. 

Δ εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία είλαη κηα απηνηειήο ινγνηερληθή ζχληνκε α-
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θήγεζε πνπ απνδίδεη ην πεξηερφκελφ ηεο κε ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε ιφγνπ θαη 

εηθφλαο θαη απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξσηνζρνιηθήο  ειηθίαο κε 

ζηφρν ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε, θαζψο θαη ηε κεηάδνζε γλψζεσλ ή απφςεσλ 

ζην κηθξφ αλαγλψζηε.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία αλαθέ-

ξεηαη ζε έλα λέν ινγνηερληθφ είδνο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο, ην νπνίν ρξεζη-

κνπνηεί ηφζν ηελ «πνιπζεκία ηεο εηθφλαο» φζν θαη ηε «δσηηθφηεηα ηνπ γξα-

πηνχ ιφγνπ
 
» (ηβξνπνχινπ, 2004:13), πξνθεηκέλνπ λα κεηαδψζεη πνιιαπιά 

κελχκαηα. 

Σα ινγνηερληθά θείκελα γηα παηδηά κεηαθέξνπλ φιν απηφ ην θιίκα ζηνλ 

αιιεγνξηθφ θφζκν ησλ δψσλ, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ ηζηνξία «Έλαο γάηνο κηα 

θνξά», ηνπ Μάγνπ Κψζηα θαη ηεο Γθαλάηζηνπ Γεσξγίαο, πάλσ ζην νπνίν βαζί-

ζηεθε ε κειέηε πνπ ζα αλαιπζεί πην θάησ. Υάξε ζηελ αληκηζηηθή δηάζεζε ηνπ 

παηδηνχ ηα δψα κηινχλ θαη αηζζάλνληαη ζαλ άηνκα κε απνηέιεζκα απηή ε νη-

θεηφηεηα πνπ δεκηνπξγνχλ ζηνλ αλαγλψζηε λα βνεζά ηνλ ζπγγξαθέα λα πεξά-

ζεη ηα κελχκαηά ηνπ. ηελ ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία νη ζπγγξαθείο πξνζεγγίδνπλ 

κε επαηζζεζία ην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζην ζχγρξνλν θφζκν πνπ παξαπέ-

κπεη ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα πνπ αθνξά ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ζπγθεθξη-

κέλα ην «δηαθνξεηηθφ» ρξψκα. 

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΚΟ ΒΡΓΏΛΒΕΟ ΜΒΛΒΣΔ 

Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ πνπ 

επηιέμακε, ζα δηεπθξηλίζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ «Άιινπ» ζηελ θνηλσλία θαη ηε ιν-

γνηερλία αληίζηνηρα θαη ζα επηζεκάλνπκε ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζακε 

γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο εηθφλαο ηνπ. 

Χο «Άιινο» νξίδεηαη ν μέλνο πνπ εηζέξρεηαη ζε κηα θνηλσλία ε νπνία πα-

ξνπζηάδεη νκνηνκνξθία φζνλ αθνξά ηνπο θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο ζεζκνχο, 

ηε γιψζζα, ηε ζξεζθεία, ηελ θαηαγσγή θαη ηελ ηδενινγία. Δ εηθφλα ηνπ «Άι-

ινπ», φπσο απηή θαηαλνείηαη κέζα απφ ηηο πνηθίιεο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη αι-

ιειεπηδξάζεηο, παξαπέκπεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θνηλσλία απηή αληηκε-

ησπίδεη, απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη ζηαδηαθά ηνλ μέλν πνπ «εηζβάιιεη» ζην ρψξν 

ηεο. Δ εηθφλα απηή παξαπέκπεη επίζεο ζηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ ηα κέιε ηεο 

γηα ηνλ μέλν θαη ζηνλ ηξφπν πνπ απηέο ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη ζε ζηεξεφηππα. 

Σα ζηεξεφηππα ζηεξίδνληαη ζε γεληθεχζεηο, απνδίδνληαο ζ‘ απηέο γεληθά, πάγηα 

θαη ζηαζεξά επαλαιακβαλφκελα ραξαθηεξηζηηθά γηα φια ηα κέιε κηαο δνζκέ-

λεο νκάδαο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη παξαιιαγέο πνπ ηζρχνπλ ζηα κέιε 

ηεο (Ώκπαηδνπνχινπ,1998: 158).  

Σα ζηεξεφηππα κέζα απφ γεληθεχζεηο, απινπνηήζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο 

απέλαληη ζηνλ μέλν θπξηαξρνχλ ζηα κέιε κηαο νκάδαο, δηαησλίδνπλ ηελ αίζζεζε 

ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζην «Βκείο» (Δαπηφο) θαη ζην «Ώπηνί» (Άιινο), δεκη-

νπξγνχλ κηα αίζζεζε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ηαπηφρξνλα εκπνδίδνπλ ηελ 

αιιαγή θαη ηε δηφξζσζε ηεο εηθφλαο ηνπ «Άιινπ», αθφκα θαη αλ ε αίζζεζε απ-

ηή ηεο δηαθνξάο ζηεξίδεηαη ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα ή ππάξρνπλ ελδεί-
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μεηο πνπ ηελ αλαηξνχλ (Ώκπαηδνπνχινπ,1998: 161). 

ζνλ αθνξά ηελ εηθφλα ηνπ «Άιινπ», ηφζν ζηε ινγνηερλία φζν θαη ζηελ 

παηδηθή ινγνηερλία, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ αληαλαθιά ππνρξεσηηθά ηελ 

πξαγκαηηθή εηθφλα πνπ έρνπλ ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο γηα ην μέλν ζηνηρείν πνπ 

εηζρσξεί ζ‘ απηήλ. Ώπηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν ζπγγξαθέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαζθεπάζεη ηελ εηθφλα ηνπ «Άιινπ» ρσξίο λα ζηεξίδεηαη ζηηο αληηιήςεηο θαη 

ηηο ηδέεο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο. Οη εηθφλεο δειαδή ηνπ μέλνπ ζηε ινγνηερλία 

δελ είλαη θαη‘ αλάγθελ ζηεξενηππηθέο (Ώκπαηδνπνχινπ, 1998: 241), αιιά είλαη, 

σο επί ην πιείζηνλ, θαηαζθεπάζκαηα ηεο αθήγεζεο θαη ηεο αλάγλσζεο ηνπ έξ-

γνπ. Ο ζπγγξαθέαο κπνξεί λα κείλεη πξνζεισκέλνο ζηα πνιηηηζκηθά ζηεξεφηπ-

πα, κπνξεί φκσο θαη λα θξαηήζεη κηα θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο ζπιινγηθέο 

παξαζηάζεηο (Ώκπαηδνπνχινπ, 1998: 242). ‘ απηήλ ηελ κειέηε κε ηνλ φξν 

«Άιινο» ζα ελλννχκε ην άηνκν ην νπνίν, κε βάζε θάπνην ζηνηρείν ηνπ, δηαθξί-

λεηαη θαη αλαγλσξίδεηαη σο ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ άιια άηνκα, ηα νπνία ζπ-

γθξνηνχλ κηα νκάδα κε θνηλψο απνδεθηά ραξαθηεξηζηηθά. 

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο ρξεζηκνπνηήζακε ηε κε-

ζνδνινγία πνπ πξνηείλεη ε ζεσξία ηεο Πνιηηηζκηθήο Βηθνλνινγίαο (Ώκπαηδν-

πνχινπ, 1998). Δ εηθνλνινγηθή αλάιπζε αλήθεη ζην ρψξν ηεο πνιηηηζκηθήο εη-

θνλνινγίαο (Imagologie), θιάδν ηεο πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο, πνπ έρεη σο 

αληηθείκελφ ηεο ηελ εμέηαζε ησλ πνιηηηζκηθψλ εηθφλσλ, δειαδή ησλ εηθφλσλ 

ηνπ μέλνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ (Ώκπαηδνπνχινπ, 1998: 241). Δ εηθνλνινγη-

θή αλάιπζε εμεηάδεη ηελ νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ ζε ηξία θπξίσο επίπεδα, ζην 

επίπεδν ησλ ιέμεσλ, ηεο ηεξάξρεζεο ησλ ζρέζεσλ θαη ηνπ ζελαξίνπ θαη ησλ ζε-

καηηθψλ κνηίβσλ. Δ εηθνλνινγηθή αλάιπζε «πξνυπνζέηεη ηελ εθ ηνπ ζχλεγγπο 

αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, ζε ιεθηηθφ θαη ζεκαηηθφ επίπε-

δν»(Ώκπαηδνπνχινπ,1998). Πξφθεηηαη γηα κηα δηπιή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν νξηδφληηα – δειαδή ζηνλ άμνλα ηεο αθεγεκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ρξνληθψλ αθνινπζηψλ ηεο δξάζεο- φζν θαη θάζεηα- δειαδή 

ζηνλ άμνλα ησλ κεηαθνξψλ, ησλ ζπκβνιηζκψλ θαη ησλ κχζσλ πνπ δηαπεξλνχλ 

ην θείκελν. Δ αλάιπζε έρεη έλαλ εμειηθηηθφ ραξαθηήξα, αθνινπζψληαο κηα ζπ-

γθεθξηκέλε θαη θαηά ζηάδηα νξγαλσκέλε πνξεία.  

ην πξψην επίπεδν εμεηάδνληαη νη ιέμεηο, ηα ιεθηηθά δειαδή, ζρήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο. Οη ιέμεηο απνηεινχλ ην φρεκα «κεηαθνξάο» ηνπ 

κελχκαηνο ζηνλ αλαγλψζηε θαη έρνπλ έλα ηδηαίηεξν θάζε θνξά ελλνηνινγηθφ 

θαη ζεκαζηνινγηθφ θνξηίν αλάινγα κε ηε ρξήζε. 

ε έλα δεχηεξν επίπεδν κειεηάηαη ε ηεξάξρεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ 

Δγψ, πνπ ζπρλά είλαη ν αθεγεηήο, θαη ηνπ Άιινπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζηνη-

ρεία πνπ ζέηεη ν εξεπλεηήο ππφ παξαηήξεζε ζ‘ απηφ ην ζηάδην είλαη ε πνηφηεηα 

ησλ ζρέζεσλ, ε θαηαγξαθή ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ζπγθξνχζεσλ, θαζψο θαη ν 

ηξφπνο θαηαλνκήο ηεο παξνπζίαο ηνπ Άιινπ ζηελ αθεγεκαηηθή πινθή. 

Έλα άιιν πεδίν δηεξεχλεζεο είλαη απηφ ηνπ ρψξνπ ηνπ Άιινπ. ηφρνο ηεο 
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εηθνλνινγηθήο αλάιπζεο είλαη λα εληνπίζεη θαη λα κειεηήζεη απηέο αθξηβψο ηηο 

αληηζέζεηο πνπ ελππάξρνπλ ζηελ πεξηγξαθή ηνπ νηθείνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρψξνπ 

ηνπ «Άιινπ». θνπφο ηεο εηθνλνινγηθήο αλάιπζεο, βεβαίσο, δελ είλαη ε απιή 

θαηαγξαθή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηνπ μέλνπ, αιιά 

θπξίσο ε κειέηε ησλ κεραληζκψλ επηινγήο ηνπο απφ ην ζπγγξαθέα, θαζψο θαη 

ε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο ζεκαζία.  

ΏΝΏΛΤΔ 

Δ εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία, κε ηίηιν «Έλαο γάηνο κηα θνξά» γξάθηεθε 

απφ ηνπο Μάγν Κψζηα θαη Γθαλάηζηνπ Γεσξγία, θαη εηθνλνγξαθήζεθε απφ ηνλ 

ΐαζίιε Παπαηζαξνχρα.  Κπθινθφξεζε απφ ηηο εθδφζεηο Βλ πισ ην 2009.  

Πξφθεηηαη γηα έλα κνπζηθφ παξακχζη. Σε κνπζηθή θαη ηνπο ζηίρνπο ησλ ηξα-

γνπδηψλ επηκειήζεθε ε Σαηηάλα Γσγξάθνπ. Πξσηαγσληζηήο ηεο ηζηνξίαο  είλαη 

έλαο θφθθηλνο γάηνο, ν νπνίνο δελ πείξαμε πνηέ θαλέλαλ θαη ην κφλν πνπ ήζειε 

είλαη λα γίλεη θίινο κε ηνπο άιινπο γάηνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνξία πνπ ε-

ζηηάδεη ζην δηθαίσκα λα είκαζηε δηαθνξεηηθνί ηνλίδνληαο πσο ε δηαθνξεηηθφηε-

ηα απηή απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν γηα λα δψζεη ρξψκα, λφεκα θαη ζθνπφ 

ζηε δσή καο. 

Σν θεληξηθφ ζέκα ηεο ηζηνξίαο είλαη ε εηεξφηεηα. Μέζα απφ ηε ρξήζε θα-

ηάιιεια επηιεγκέλσλ ιέμεσλ νη ζπγγξαθείο επηδηψθνπλ αξρηθψο λα εηζαγάγνπλ 

ηνλ αλαγλψζηε ζην ζέκα θαη λα νξίζνπλ ηνπο δχν πφινπο: ηελ θνηλσλία ηνπ 

«Δκείο» θαη απηήλ ηνπ «Άιινπ». Βίλαη ραξαθηεξηζηηθέο νη πξψηεο ζεηξέο ηεο η-

ζηνξίαο, φπνπ πεξηγξάθεηαη ε εμσηεξηθή εκθάληζε ηνπ γάηνπ, απφ ηελ νπνία 

απνξξέεη θαη φιε ε αξλεηηθή αληηκεηψπηζή ηνπ. 

      1: Ήηαλ θάπνηε παιηά, πνιχ παιηά ζαο ιέσ, γάηνο πνπ ήηαλ θφθθηλνο θαη δελ 

ηα   παξαιέσ! ‘ φιν ηνλ θφζκν έκνηαδε λα ‗ λαη κνλαδηθφο, θη 

απ‘ φπνπ θη αλ πεξλνχζε γηλφηαλ παληθφο». [Βπεηδή ζειηδνπνίε-

ζε δελ ππάξρεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία, νξίζακε εκείο κηα 

ζειηδνπνίεζε, ε νπνία μεθηλάεη λα αξηζκεί απφ ηελ ζειίδα πνπ 

μεθηλάεη ε ηζηνξία]  

Βμεηάδνληαο ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, δηαπηζηψλνπκε πσο ήδε ν 

πξψηνο ραξαθηεξηζκφο ηνπ απφ ηνπο ζπγγξαθείο, «έκνηαδε λα ‗λαη κνλαδηθφο». 

δίλεη ην ζηίγκα, φηη θπξίαξρν ζέκα ηεο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο είλαη ε δηα-

θνξεηηθφηεηα. 

    1: Καιέ ηη ρξψκα είλαη απηφ? Σν έρεηο μαλαδεί?». 

       Γάην κε ρξψκα θφθθηλν, δελ έρσ μαλαδεί».  

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη εκθάληζε ηεο ιέμεο «μέλνο», πνπ θξχβεη κέζα 

ηεο ηελ χπαξμε ζηεξενηππηθψλ εηθφλσλ πνπ ζεκαηνδνηεί.  

9:Ώγαπεηνί ζπλάδειθνη, θάηη έρσ λα δειψζσ, ιέεη έλαο γάηνο πνλεξφο πνπ θάλεη 

ηνλ θακπφζν». 
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9:Σνλ «μέλν» εγψ ζα πηάζσ, ζα ζαο ηνλ παξαδψζσ!»  

ηελ ηζηνξία ππάξρεη ην δίπνιν Δκείο-Άιινη. Δ γαηνπαξέα αληηκεησπίδεη 

ηνλ «θφθθηλν» γάην κε θαρππνςία θαη δπζπηζηία. ΐιέπνληαο φηη δηαζέηεη θά-

πνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνλ δηαθνξνπνηνχλ απφ ηνπο ίδηνπο θαη πξνζπαζψληαο  

λα δψζνπλ κηα εμήγεζε γηα ην πνχ νθείιεηαη ην θφθθηλν ηνπ ρξψκα, γίλεηαη α-

ληηθείκελν ζρνιηαζκνχ θαη θνξντδίαο, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη ιππεκέ-

λνο. 

14: Ο γάηνο ηφηε ηνπο θνηηά θαη κνηάδεη ιππεκέλνο». 

-«Πάιη ηα ίδηα έρνπκε», ζθεθηφηαλε ζιηκκέλνο»  

Δ εκθαλήο ζέζε πνπ εθθξάδνπλ νη ππφινηπεο γάηεο, φζνλ αθνξά ηελ δηα-

θνξεηηθφηεηα δείρλεη ηνλ ηξφπν πνπ ηνλ αληηκεησπίδνπλ, θαζψο γίλεηαη κηα θα-

λεξή δηάθξηζε, πξνζπαζψληαο λα ηνλ απνθχγνπλ. Δ ζπκπεξηθνξά ηνπο απηή 

είλαη έθθξαζε ηεο ζηεξενηππηθήο ζπκπεξηθνξάο φζσλ ζεσξνχλ φηη έλα εμσηε-

ξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο πιάζκαηνο, πνπ ην θάλεη λα δηαθέξεη απφ ηα ππφινη-

πα, είλαη απφ κφλν ηνπ ηθαλφ λα ραξαθηεξίζεη θαη λα ζηηγκαηίζεη ην ζχλνιν ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Έηζη, ρσξίο λα εμεηάζνπλ ηίπνηα πεξαηηέξσ, δελ κπαί-

λνπλ θαλ ζηε δηαδηθαζία λα γλσξίζνπλ ην γάην. Ώληηζέησο, χζηεξα απφ φιεο ηηο 

πηζαλέο αηηίεο πνπ δίλεη ν θαζέλαο μερσξηζηά, γηα ην ρξψκα ηνπ, θαηαιήγνπλ 

ζην φηη πξέπεη λα ηνλ θπλεγήζνπλ θαη λα ηνλ πηάζνπλ. 

 Πξφθεηηαη γηα ραξαθηεξηζηηθέο αληηδξάζεηο πνπ ζπλαληνχκε θαη ζηηο κέ-

ξεο καο, αθνχ θάζε δηαθνξεηηθφ άηνκν ζε κία θνηλσλία αληηκεησπίδεηαη σο η-

δηαίηεξν θαη παξάμελν. 

3:Γη‘ απηφ θη αο ηνλ θξαηήζνπκε καθξηά, καθξηά, καθξηά»  

5:Γη‘ απηφ ζαο ιέσ θίινη κνπ, έμσ απφ ηηο απιέο καο ην γάην λα θξαηήζνπκε κε λχ-

ρηα θαη κε δφληηα! Βπίζεζε λα θάλνπκε. Ώο θέξνπκε ηα αθφληη-

α!»  

ην ηέινο, βέβαηα, χζηεξα απφ ηελ παξέκβαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ γάηνπ, ν ν-

πνίνο απνθαζίδεη λα δψζεη ν ίδηνο ηελ εμήγεζε γηα ην ρξψκα ηνπ, ε πιήξεο α-

πφξξηςε κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε απφιπηε απνδνρή. 

        13: Καη ηφηε μάθλνπ ν γάηνο καο ηνπο πιεζηάδεη». 

        13:Γεηα ζαο, παηδηά, ηη θάλεηε? Με δχλακε θσλάδεη» 

       -(…) 

        17:Ση ζεο λα πεηο? Πσο  ζαλ θη εκάο έρεηο ην ίδην ζψκα? Μφλν πνπ έρεηο ζπά-

λην θη αιιηψηηθν ην ρξψκα?»  

Ο γάηνο θαηάθεξε κε ηα ιφγηα ηνπ λα θάλεη ηνπο ππφινηπνπο γάηνπο θαη 

γάηεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, πσο θαλέλαο δελ είλαη ίδηνο κε ηνλ άιινλ. ινη 

ηνπο έρνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ ζηελ εκθάληζε ηνπο, ην νπνίν φκσο ηνπο θάλεη λα 

μερσξίδνπλ γηαηί είλαη κνλαδηθνί. 
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17: Μα έηζη είλαη! Ώθξηβψο! ην ρξψκα δηαθέξσ θη εζείο φινη δε κνηάδεηε απηφ 

θαιά ην μέξσ. Ο έλαο είλαη γθξίδνο θη έρεη ιεπθέο γξακκέο θαη ν 

άιινο είλαη άζπξνο κ‘ αξάδεο θαθεηηέο, άιινο είλαη θαηάκαπξνο 

θη άιινο θεξακηδήο άιινο είλαη ζθνπξφρξσκνο θη άιινο πνξην-

θαιήο»  

 

Οη ζπγγξαθείο θιείλνπλ ηελ αθήγεζή ηνπο ιέγνληαο πσο κε κεγάιε ραξά 

θαη ελζνπζηαζκφ φινη έγηλαλ θίινη θαη μεθίλεζαλ ην παηρλίδη. Ώμηνζεκείσηε εί-

λαη ε παξνκνίσζε πνπ θάλνπλ ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο, φπνπ παξνκνηάδνπλ φιεο 

ηηο γάηεο θαη ηνπο γάηνπο ζαλ κηα κεγάιε φκνξθε κπάια κε ρίιηα ρξψκαηα. Μηα 

κπάια πνπ φηαλ θπιά βγαίλεη ην νπξάλην ηφμν.  

19: Βδψ ινηπφλ πνπ θηάζακε κε ηνχηα θαη κε ηα‘ άιια, γαηηά θαη γάηνο έγηλαλ φινη 

καδί κηα κπάια. Μπάια κε ρίιηα ρξψκαηα, φκνξθε, μέξεηο πφ-

ζν? ηαλ θπιά ζηε γεηηνληά, βγαίλεη  νπξάλην ηφμν».  

 

Ώλαιχνληαο ην ρψξνπ ηνπ «Άιινπ» θαη αληηδηαζηέιινληαο ηνλ κε απηφ ηεο 

θπξίαξρεο νκάδαο, παξαηεξνχκε φηη ζηηο ζρέζεηο ηνπ «Δγψ» κε ηνλ «Άιιν» πα-

ξαηεξείηαη πνιχ ζπρλά κηα πξνζπάζεηα ρσξνηαμηθήο πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπ δη-

αθνξεηηθνχ, φπνπ θαλεξψλεη ηελ πξνζπάζεηα ππνηίκεζεο ηνπ «Άιινπ» θαη ηελ 

επίδεημε δχλακεο θαη αλσηεξφηεηαο ηνπ «Δγψ» κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζε έλα 

νξηνζεηεκέλν πιαίζην. Έηζη, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε φινη νη γάηνη θαη νη 

γάηεο πξνζπαζνχλ λα πηάζνπλ ηνλ «πεξίεξγν» γάην γηα λα ηνλ απνκαθξχλνπλ 

απφ ηελ θνηλσλία ηνπο.    

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη θαη νη εηθφλεο κε ηε ζεηξά ηνπο 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Σα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη έ-

ληνλα, θαζψο  απηά δηαδξακαηίδνπλ ηνλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ αθήγεζε, θαζψο 

ζεκαηνδνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο.  Ώθξηβψο επεηδή ε δηαθνξεηη-

θφηεηα έγθεηηαη ζην έηεξν ρξψκα, ε εηθνλνγξάθεζε βνεζά λα εληππσζεί ε α-

ληίζεζε ηνπ θφθθηλνπ γάηνπ κε ηνπο ππφινηπνπο, ζην κπαιφ ηνπ κηθξνχ αλα-

γλψζηε. Βηθνλνγξαθηθά ν γάηνο εκθαλίδεηαη ζιηκκέλνο θαη πάληα κφλνο ηνπ. 

Σα άιια δψα ν εηθνλνγξάθνο ηα ηνπνζεηεί ζε απφζηαζε απφ ηνλ γάην. Ξαλα-

βξίζθεη ην ρακφγειφ ηνπ, ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο, ζηνηρείν ην νπνίν θαηαγξάθε-

ηαη θαη δηακέζνπ ηεο εηθνλνγξάθεζεο. ια ηα δψα εηθνλίδνληαη λα ζπλππάξ-

ρνπλ αξκνληθά θαη λα έρνπλ γίλεη θίινη. Μέζα απφ ην παηρλίδη πεξλνχλ θαιά 

θαη είλαη επηπρηζκέλα, ρσξίο λα δίδεηαη έκθαζε ζην δηαθνξεηηθφ ηνπο ρξψκα.  

Καζψο φιν θαη πεξηζζφηεξεο  ηξνπηθφηεηεο  ζπλεξγάδνληαη ζην ρψξν ηνπ 

παηδηθνχ βηβιίνπ γηα ηε κεηάδνζε ηνπ θεηκεληθνχ κελχκαηνο, ην παξαθείκελν 

αθνινπζεί ηελ ίδηα ηάζε (Γηαλληθνπνχινπ & Παπαδνπνχινπ,2004:268). πσο 

ζην ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία φπνπ ππάξρεη ελζσκαησκέλν έλα cd κε κνπζηθή, θα-

ζψο θαη ελδηάκεζα ηνπ θεηκέλνπ ππάξρνπλ νη  ζηίρνη ησλ ηξαγνπδηψλ. 
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ΠΡΟΣΏΔ ΑΕΑΏΚΣΕΚΔ ΏΞΕΟΠΟΕΔΔ ΣΟΤ ΐΕΐΛΕΟΤ ΣΟ ΝΔΠΕ-

ΏΓΧΓΒΕΟ 

Λακβάλνληαο ππφςε, ηελ παξαδνρή φηη ην ινγνηερληθφ βηβιίν είλαη θνξέ-

αο θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, κεηαβηβάδεη αμίεο θαη πξφ-

ηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ α-

ηφκνπ (Ώλαγλσζηνπνχινπ, 2002: 11-12), αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ε ινγνηερλία 

θαηέρεη ηδηαίηεξε ζέζε ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ λεπηαγσγείνπ (Παπα-

ληθνιάνπ & Σζηιηκέλε, 1992: 21), ζεσξνχκε φηη ε εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία 

«Έλαο γάηνο κηα θνξά», δίλεη ηελ αθνξκή ηφζν γηα έλα δηάινγν παηδηψλ-

λεπηαγσγνχ γχξσ απφ ην δήηεκα ησλ αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα ζηε 

δσή φζν θαη γηα κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηελ αλίρλεπζε ηνπ Άι-

ινπ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθήο ζηάζεο θαη ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ απέλαληί 

ηνπ.  

Δ ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε ηα ινγνηερληθά θείκε-

λα κέζα απφ δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο βνεζάεη ηα παηδηά λα αθνπγθξα-

ζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζκν, λα δνκήζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο, λα 

εθθξαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θάπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζηφρνο ησλ νπνίσλ είλαη λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα αληηιεθ-

ζνχλ ηελ χπαξμε ηεο εηεξφηεηαο, λα ηελ απνδερηνχλ θαη λα θαηνξζψζνπλ λα 

ζπλππάξμνπλ. 

ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΒ 

Ώθνξκή γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ «Έλαο γάηνο κηα θνξά» κπνξεί λα 

απνηειέζεη έλα νπνηνδήπνηε εξέζηζκα κέζα ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ: θά-

πνηα ιέμε, γηα παξάδεηγκα, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά γηα λα ραξαθηεξίζνπλ 

έλα παηδί «δηαθνξεηηθφ» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ή έλα εξέζηζκα απφ ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θάπνηνπ παηδηνχ. Ο/ε λεπηαγσγφο ζέηεη θάπνηεο πξν-

θαηαξθηηθέο εξσηήζεηο γηα λα δηεξεπλήζεη ηελ πξνεγνχκελε γλψζε, αιιά θαη 

ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γχξσ απφ ην ζέκα, θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεη ην 

βηβιίν ζπλδένληαο ηελ εκθάληζή ηνπ κε ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ή κε ηελ απά-

ληεζε ησλ παηδηψλ. Ώξρηθά, ηνπο δείρλεη ην εμψθπιιν δηαβάδνληαο ηνλ ηίηιν 

ηνπ βηβιίνπ θαη αθήλεη ηα παηδηά γηα ιίγα ιεπηά λα ην παξαηεξήζνπλ, ρσξίο λα 

ηνπο δψζεη θάπνην ζηνηρείν. Έπεηηα, ηα παξνηξχλεη λα καληέςνπλ ην ζέκα ηνπ. 

Μπνξεί λα ηα θαζνδεγήζεη ξσηψληαο: 

• Ση βιέπεηε ζηελ εηθφλα; 

• Πφζα δψα βιέπεηε; 

• Βίλαη φια ηα δψα ίδηα; 

• Βίλαη ραξνχκελα ή ιππεκέλα; 

• Βίλαη θίινη; 

• Πνχ κπνξεί λα είλαη απηά ηα δψα; 
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ηε ζπλέρεηα ν/ε λεπηαγσγφο μεθηλά ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο. ηακαηά 

ζε θάζε ιέμε ή θξάζε ηνπ θεηκέλνπ πνπ θαλεξψλεη θάπνην ζπλαίζζεκα ηνπ γά-

ηνπ, θάπνηα ζηάζε ή ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ απέλαληί ηνπ, πξνηξέπνληαο ηα 

παηδηά λα αλαξσηεζνχλ: πνηνο κηιάεη, ηη ζθέθηεηαη, ηη ληψζεη, ηη ζθέθηνληαη νη 

άιινη γη‘ απηφλ. ε θάζε ζεκείν ηεο πινθήο πνπ παξνπζηάδεη εμέιημε ή αλαηξν-

πή, ν/ε λεπηαγσγφο πξνηξέπεη ηα παηδηά λα αλαξσηεζνχλ ηη πηζηεχνπλ φηη ζα 

ζπκβεί ζηε ζπλέρεηα, γηαηί πήξε απηή ηελ απφθαζε ν γάηνο, ηη απνηειέζκαηα 

έθεξε ε απφθαζή ηνπ. Σα παηδηά θαη ν/ε λεπηαγσγφο εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο 

ηνπο ζηελ εξψηεζε: Πφηε πηζηεχεηε φηη είλαη ν γάηνο επηπρηζκέλνο; Βζείο πφηε 

ζα ήζαζηαλ επηπρηζκέλνη αλ βξηζθφζαζηαλ ζηε ζέζε ηνπ γάηνπ; 

Μπνξεί λα δεηεζεί απφ ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ ηνλ γάην ζηηο δηάθνξεο 

θάζεηο απφ ηηο νπνίεο πεξλάεη: κνλαμηά, αλαδήηεζε θαη εχξεζε θίισλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα παίμνπλ παληνκίκα, πξνζπαζψληαο λα πεξηγξάςνπλ ηα δηαθνξεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ γάηνπ.  

Βπηπιένλ, κηα άιιε δξαζηεξηφηεηα είλαη λα δξακαηνπνηήζνπλ ην πεξηερφ-

κελν ηνπ βηβιίνπ, απηνζρεδηάδνληαο θαη παίξλνληαο ν θαζέλαο έλα ξφιν (άιινο 

θάλεη ηνλ «θφθθηλν» γάην, άιινο θάλεη ηελ θφηα,  θ.ιπ.). Με απηφ ηνλ ηξφπν ην 

θάζε παηδί κπαίλεη ζηε ζέζε ελφο δηαθνξεηηθνχ πξνζψπνπ θαη ζπλεηδεηνπνηεί 

πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ ήξσα. Τπνδπφκελνη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ήξσα, 

αλαθέξνληαη ζηηο εληππψζεηο θαη ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα δηάθνξα αθεγε-

καηηθά πξφζσπα, φπσο επίζεο θαη ζηηο πξνζδνθίεο θαη επηζπκίεο ηνπο γηα ηελ 

εμέιημε ηεο πινθήο. ηε ζπλέρεηα, αιιάδνληαο ηα παηδηά ηνπο ξφινπο πνπ ππν-

δχνληαη  κπαίλνπλ ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο ηεο ελζπλαίζζε-

ζεο. Έηζη, ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο ζπλζήθεο πνπ βηψλεη ν θάζε ξφινο θαη καζαί-

λνπλ λα «έξρνληαη ζηε ζέζε ηνπ άιινπ».   

Ώθνινπζψληαο ή αλαηξέπνληαο ηα αθεγεκαηηθά δεδνκέλα, κπνξνχλ αλα-

δεκηνπξγήζνπλ ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ (Nodelman,1992: 138-139) ζχκθσλα κε 

ηα πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ ςπρηθή 

δηάζεζή ηνπο θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, θ.ιπ. Μέζα απφ ηελ αληαπφθξηζή 

ηνπο παξνπζηάδνπλ πηπρέο ηνπ εαπηνχ ηνπο, αξρίδνπλ λα ηνλ αλαθαιχπηνπλ θαη 

λα νδεχνπλ πξνο ηελ απηνγλσζία (Εser, 1991: 128, 134).  

Βπίζεο, κηα άιιε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα εζηηάδεη ζην λα θηηάμνπλ ηα 

παηδηά βηβιία κε ζέκα ηελ ηζηνξία ηνπ γάηνπ, δσγξαθίδνληαο νη ίδηνη ηηο εηθφλεο 

πνπ ηνπο έρνπλ εληππσζηάζεη. ια απηά έρνπλ σο απνηέιεζκα ην βηβιίν λα π-

πνβάιιεη έκκεζα ζηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο ηνπ ηηο αμίεο ηνπ αιηξνπηζκνχ, ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη λα ηνπο πξνζθέξεη ηελ πνιχηηκε εκπεηξία ηεο αλη-

δηνηεινχο θηιίαο.  

Κάζε ηζηνξία δξα πάλσ ζην παηδί ζην κέηξν πνπ ην πεξηερφκελφ ηεο αληα-

πνθξίλεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν, ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο αγσλίεο ηνπ. Άι-

ισζηε ην παηρλίδη, νη κνξθέο ζηηο επηλνεκέλεο ηζηνξίεο ηνπ, νη δσγξαθηέο, νη 

εξσηήζεηο θαη ηα ιφγηα ηνπ γχξσ απφ ην θείκελν απνθαιχπηνπλ θαη εθδειψ-
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λνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο.  

Κιείλνληαο, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε φηη ε παξαπάλσ δηδαθηηθή πξφηαζε 

είλαη απιψο ελδεηθηηθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν έλα ινγνηερληθφ βηβιίν κπνξεί 

λα αμηνπνηεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ α-

πέλαληη ζηηο δηαθνξεηηθέο απεηθνλίζεηο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Βθείλν πνπ πξνέ-

ρεη ζε θάζε ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε αθνξκή ην ινγνηε-

ρληθφ θείκελν είλαη ε ζπλνκηιία ησλ παηδηψλ κε ηε ινγνηερλία ζην πιαίζην ηεο 

ζχλζεηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ βηψλνπλ. 

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

Μέζα απφ ηηο πνηθίιεο παηγληψδεηο, δεκηνπξγηθέο, εκςπρσηηθέο, θαη εθπαη-

δεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλακε, ν ζηφρνο είλαη ε γλσξηκία κε ηνλ 

«Άιινλ», ε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ, ε «ελδπλάκσζε», ε δεκη-

νπξγία αζθαινχο πεξηβάιινληνο θαη ε αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζεο.  Δ εηθν-

λνγξαθεκέλε ηζηνξία, θαζψο θαζίζηαληαη ηδηαίηεξα «επαλάγλσζηε» γηα ηνπο 

κηθξνχο αλαγλψζηεο ράξε ζηνλ θπξίαξρν ξφιν ησλ εηθφλσλ, ζπκβάιιεη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, αθνχ βνεζάεη ηα παηδηά λα εθ-

θξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ». 

Μέζσ ησλ νκαδνζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο λεπηαγσγνχ ζα πξέ-

πεη ηα παηδηά λα εκπιέθνληαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη λα αζρνινχληαη ε-

λεξγά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα παξνπζηάζνπλ. Έηζη, ε γλψζε δηνρεηεχεηαη 

κε γφληκν, δεκηνπξγηθφ, επράξηζην ηξφπν, πνπ ηνπο ηθαλνπνηεί ζε κεγάιν βαζ-

κφ, αθνχ είλαη δηθά ηνπο επηηεχγκαηα, γεγνλφο πνπ ηνπο θάλεη πεξήθαλνπο. Β-

πηπιένλ, ζπζθίγγνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη θαηαξγνχλ πξνθαηα-

ιήςεηο θαη ζηεξεφηππα, αιιά θαη ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο γηα νκάδεο αηφκσλ 

απφ πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα δηαθνξεηηθά απ‘ εθείλνπο.  

Σν ζρνιείν κπνξεί λα γίλεη ν ρψξνο φπνπ ζα κάζνπκε λα δνχκε καδί κε 

ηνπο άιινπο, δηακνξθψλνληαο θνπιηνχξα απνδνρήο θαη έληαμεο ηεο εηεξφηεηαο 

ζηνπο θφιπνπο ηνπ, δείρλνληαο έκπξαθηα ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην κέιινλ φισλ 

ησλ παηδηψλ, αλεμαξηήησο θαηαγσγήο θαη ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ο εθ-

παηδεπηηθφο θαιείηαη λα πξνζθέξεη ζε φια ηα παηδηά ηεο ηάμεο ηνπ δπλαηφηεηεο 

γηα αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ζεηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο, ε νπνία ζα επηηεπρζεί 

κέζσ ηεο χπαξμεο πινπξαιηζκνχ θαη ε νπνία ζα ηνπο βνεζήζεη ζε κηα αξκνλη-

θή θαη επηηπρή ζπλχπαξμε. 

Κιείλνληαο, ινηπφλ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη, αλ ε παηδηθή ινγνηερλία 

εληαρζεί κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ην κάζεκα αξζξσζεί θαη νξγα-

λσζεί κε άμνλα ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο ζπλεξγαζίεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη φρη 

κφλν ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ κηθξψλ αλαγλσζηψλ ζε ζρέζε κε ην δηαθνξε-

ηηθφ, αιιά θαη ζην λα πξνεηνηκαζηνχλ ηα παηδηά γηα ηελ αξκνληθή θνηλσληθή 

ζπλχπαξμή ηνπο ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο. 
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ΒΕΏΓΧΓΔ 

ηε ζχγρξνλε επνρή νη ζπλερείο «εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο ζπλαπηφκελεο κε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ εξγαζία» (Παπιίδεο, 

2007:17-18) επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο. Γεληθφ-

ηεξα θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη «ε εθπαίδεπζε ρξεηάδεηαη λα πξνεηνηκάζεη ζήκεξα 

ηνπο λένπο γηα έλαλ πην ζχλζεην θαη επκεηάβιεην εξγαζηαθφ θφζκν» 

(ηδεξνπνχινπ-Αεκαθάθνπ, 2000:31). Οη λένη γηα λα έρνπλ κία επηηπρή επαγ-

γεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε κφξθσζε, ηθα-

λφηεηεο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα. Τπάξρεη, ζηελ Βιιάδα θαη δηεζλψο, ε εθηίκε-

ζε φηη ηα εθφδηα απηά κπνξεί λα ηα πξνζθέξεη, έγθαηξα θαη νπζηαζηηθά, ν ζε-

ζκφο ηεο Βπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο, ηδηαηηέξσο κάιηζηα, αλ πξνρσξή-

ζνπκε ζε λέεο πξνζεγγίζεηο απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Ώζαλαζνχια - 

Ρέππα, 1996 . Αεκεηξφπνπινο & Μπαθαηζή, 2002 . American School 

Counselor Association, 2003 . Wittmer Thompson, Loesch, & Seraphine, 2003 . 

Palladino Schultheiss & Stead, 2004 . Krassas, Boubousis, & Lianos, 2006 . 

ηδεξνπνχινπ-Αεκαθάθνπ, Ώξγπξνπνχινπ, & Παπατσάλλνπ, 2009). 

Ώζθνχκελνο ν άλζξσπνο απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία ζην λα αλαθαιχπηεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ, λα ζπιιέγεη θαη λα αμηνινγεί πιεξνθνξίεο, λα παίξλεη ππεχζπλα 

απνθάζεηο θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο λέεο θαηαζηάζεηο, αλ δειαδή θαιιηεξγήζεη 

ζσζηά θαη έγθαηξα ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή ηνπ δσή, κπνξεί λα απν-

θηήζεη εθφδηα πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα δηαρεηξίδεηαη κε επειημία ηηο θαηαζηά-

ζεηο θαη λα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα, φπσο ε επηινγή ζπνπδψλ, ε επαγγεικα-

ηηθή ζηαδηνδξνκία ή αθφκα θαη ε αλεξγία. Γηα ην ιφγν απηφ ν ζεζκφο ηεο Βπαγ-

γεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο, γηα ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα ν ρνιηθφο Β-

παγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο [ΒΠ], δελ πξέπεη λα εηζέξρεηαη ζηε δσή ηνπ 

αηφκνπ θαηά ην ηέινο ηεο ππνρξεσηηθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (γπκλά-

ζην), θαζνξίδνληαο κε κάιινλ ζηαηηθφ θαη αλειαζηηθφ ηξφπν ηελ επφκελε εθ-

παηδεπηηθή θαη κειινληηθή επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία. Ο ΒΠ, πξέπεη λα έρεη 

δξάζεηο νη νπνίεο ζα πινπνηνχληαη απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν ψζηε λα ζηεξίμεη 

πξψηκα ην παηδί ζπκβάιινληαο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ ηεο απην-

γλσζίαο, ηεο πιεξνθφξεζεο, ηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηεο κεηάβαζεο γηα ηελ 

επηηπρή εθπαηδεπηηθή θαη κειινληηθή επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία (Καζζσηάθεο, 

1981 . Hiebert, 2004 . ηδεξνπνχινπ-Αεκαθάθνπ, Ώξγπξνπνχινπ, & 

Παπατσάλλνπ, 2009 . Watts, Sultana, & McCarthy, 2010). 
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ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ  

Ο φξνο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε εκθαλίζηεθε ζηελ επηζηεκνληθή νξνινγία 

ηεο Βπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο ζηε δεθαεηία ηνπ '60 θαη απφ ην 1980 θαη 

κεηά νη ζεσξεηηθνί ηνπ πεδίνπ ηεο Βπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο «πξνζέδσ-

ζαλ ζηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηε ζεκαζία ηεο δηά βίνπ δηαδη-

θαζίαο» (Patton & McMahon, 2006α:7). ην πιαίζην απηφ ε επαγγεικαηηθή α-

λάπηπμε ζεσξήζεθε σο κία δηαδηθαζία ε νπνία θαιχπηεη ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα 

δσήο θαη πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ξφινπο θαη ηηο ζέζεηο ελφο πξνζψπνπ. Δ έλ-

λνηα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ππ‘ απηφ ην πξίζκα, πεξηιακβάλεη φρη κφλν 

ηελ νηθνλνκηθά πξνζνδνθφξα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη ηηο δξα-

ζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηνλ εζεινληηζκφ, ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία θαη 

ηελ νηθνγελεηαθή δσή (Seligman, 1994 . Patton & McMahon, 2006α). 

Με ηνλ φξν επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ελλννχκε ηελ πιεπξά εθείλε ηεο θνη-

λσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζην 

ρψξν ηεο εξγαζίαο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ γηα ην επάγγεικα πνπ επηδηψθεη λα 

αθνινπζήζεη (ηδεξνπνχινπ-Γεκαθάθνπ, 2000:54). 

Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ρξεηάδνληαη δηαδηθαζί-

εο κάζεζεο αλάινγεο κε ηνπο άιινπο ηνκείο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ψζηε λα αληη-

κεησπίδεηαη πιένλ σο κηα πνξεία ηνπ αηφκνπ πνπ δελ ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά 

κε ηελ εξγαζία αιιά θαη κε ηε δηά βίνπ κάζεζε (Patton & McMahon, 2006β). Δ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, δελ αθνξά απζηεξά κία απφθαζε επηινγήο επαγγει-

καηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε κία δεδνκέλε ζηηγκή αιιά ζρεηίδεηαη κε ζπζζσ-

ξεπκέλεο εκπεηξίεο θαη αλαπφθεπθηα έρεη κία βαζηά επίδξαζε ζε φιεο ηηο πηπρέο 

ηεο δσήο ελφο αηφκνπ (Super, Savickas, & Super, 1996). Χο εμειηθηηθή δηαδη-

θαζία αξρίδεη ζηελ παηδηθή ειηθία θαη δηαξθεί ζε φιε καο ηε δσή. Σα παηδηά 

αλαπηχζζνπλ κηα άπνςε ηνπ εαπηνχ ηνπο σο κειινληηθψλ εξγαδνκέλσλ, αμην-

ινγνχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο γηα κειινληηθή επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία θαη 

ελδηαθέξνληαη λα κάζνπλ δεμηφηεηεο πνπ ζεσξνχλ φηη ζα ηνπο θαλνχλ ρξήζηκεο 

κειινληηθά (Super, Savickas, & Super, 1996). Παξάιιεια απφ ηα πξψηα παηδη-

θά ρξφληα κπαίλνπλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ θαηνπηλνχ ζπζηήκαηνο 

αμηψλ θαη ελδηαθεξφλησλ θάηη πνπ, κειινληηθά, ελδερνκέλσο ζα επεξεάζεη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο. Γηα ην ιφγν απηφ ν ζρεδηαζκφο 

πξνγξακκάησλ Βπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο γίλεηαη, απφ ηα ηέιε ηεο δεθα-

εηίαο ηνπ ‘70, κε ζηνηρεία δηά βίνπ εθπαίδεπζεο (Herr & Cramer, 1996).  

 Ο ρνιηθφο Βπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο (ΒΠ), ζην ζρνιείν, βνε-

ζά ην άηνκν λα πηνζεηεί ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνιακβάλνπλ ιαλζαζκέλεο επηιν-

γέο, ζηεξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη νδεγνχλ ζηελ επαγγεικα-

ηηθή σξίκαλζε. ηελ Βιιάδα, ν ΒΠ, εθαξκφδεηαη κφλν ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη, σο εθ ηνχηνπ, θπξίσο ζε απηή ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηξέθε-

ηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ. Ώπφ ηε βηβιηνγξαθηθή καο δηεξεχλε-

ζε δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθφ έιιεηκκα ζπζηεκαηηθψλ εξεπλψλ νη νπνίεο επηθε-

ληξψλνληαη ζε ζέκαηα δηεξεχλεζεο ηεο αλάπηπμεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή δσή γηα ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

Ώπηή ε δηαπίζησζε απνηέιεζε ην θίλεηξφ καο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, ε νπνία είλαη εξεπλεηηθή. 

Δ ΠΏΡΟΤΏ ΒΡΒΤΝΏ 

ΣΟΥΟ  

Ο ζηόρνο ηεο παξνύζαο Ϋξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ιήςεο επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ καζεηψλ δεκνηηθνχ ζε ζρέζε κε ηε κειιν-

ληηθή επαγγεικαηηθή ηνπο δσή. Με ην ζθεπηηθφ ζηελ έξεπλα επηδηψρζεθε: Να 

δηεξεπλεζεί ε εηθφλα πνπ δηακνξθψλνπλ νη καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο η΄ ηάμεο 

ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ζε ζρέζε κε δεηήκαηα ιήςεο πξνζσπηθψλ θαη επαγγει-

καηηθψλ απνθάζεσλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή δσή. ηελ πα-

ξνχζα έξεπλα ην δεκνηηθφ ζρνιείν ζεσξείηαη φηη απνηειεί ην αξρηθφ θαη ηδηαί-

ηεξα ζεκαληηθφ ζηάδην ζηελ επαγγεικαηηθή δηαπαηδαγψγεζε θαη αλάπηπμε ηνπ 

καζεηή (Fouad, 1997 . Lent, Hackett, & Brown, 1999).  

Δ επηινγή ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κε 

γλψκνλα ηε δπλαηφηεηα εθπαηδεπηηθήο / παηδαγσγηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο πα-

ξέκβαζεο ζην επίπεδν ησλ παηδηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Έλα ηέηνην πιαίζην 

παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη απφ ηηο εμειηθηηθέο ζεσξίεο (Super, 1990 . Myrick, 

1997 . Swanson & Fouad, 2010). Οη εμειηθηηθέο ζεσξίεο ππνζηεξίδνπλ φηη «ε 

επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ είλαη δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη ζεσξνχλ 

ηελ επαγγεικαηηθή εθινγή σο θπζηθφ απνηέιεζκα απηήο ηεο αλάπηπμεο» 

(Swanson & Fouad, 2010:5). Ώπφ ηηο εμειηθηηθέο ζεσξίεο επηιέρζεθε ε ζεσξία 

ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ D. Super ε νπνία αληηκεησπίδεη ην ζρέδην 

δσήο ηνπ αηφκνπ σο δηαδηθαζία αιιαγψλ κε πνιιαπιά ζεκεία απνθάζεσλ (εμε-

ιηθηηθή ζεσξία ηεο απηναληίιεςεο / κειέηε ζρεδίσλ ζηαδηνδξνκίαο) (Super, 1953 

. Super, 1963 . Super & Bachrach, 1957 . Super, 1971 . Super, 1990 . Super, 

Savickas, & Super, 1996). Δ ζεσξία απηή πξνηείλεη έλα κνληέιν γηα ηελ επαγ-

γεικαηηθή αλάπηπμε αξρίδνληαο απφ ηελ ειηθία ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (ζηά-

δην ηεο Αλάπηπμεο [Growth] ην νπνίν εθηείλεηαη απφ ηα 4 κέρξη ηα 13 ρξφληα 

θαη άξα πεξηιακβάλεη ηνλ πιεζπζκφ ζηφρν απηήο ηεο έξεπλαο). ηε δηάξθεηα 

ηνπ ζηαδίνπ απηνχ ηα παηδηά καζαίλνπλ θαη πηνζεηνχλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη εξ-

γαζηαθέο ζπλήζεηεο, ζθέθηνληαη ην κέιινλ θαη θαληάδνληαη ηνπο εαπηνχο ηνπο 

ζε δηάθνξα επαγγέικαηα, αλαπηχζζνπλ απηνπεπνίζεζε θαη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο κε άιινπο. ην πιαίζην απηφ, κε ηελ ππνζηήξημε δξάζεσλ Βπαγγεικα-

ηηθήο πκβνπιεπηηθήο, ηα παηδηά κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ 

ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο δπλάκεηο θαη 

ηηο αδπλακίεο ηνπο (Savickas, 2005:49). 

ΑΕΒΡΒΤΝΔΣΕΚΟ ΒΡΧΣΔΜΏ 

Με βάζε ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, ην ζθνπφ θαη ηνλ ζηφρν 

ηεο έξεπλαο, δηαηππψλεηαη θαη απαληάηαη ζε απηήλ ηε κειέηε ην παξαθάησ δηε-
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ξεπλεηηθφ εξψηεκα:  

 Πνηα είλαη ηα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο 

ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (11-12 εηψλ) ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επαγγεικαηηθή δσή σο πξνο: 

 ηελ αλεζπρία γηα ην ελδερφκελν κειινληηθφ επάγγεικα ησλ παη-

δηψλ, 

 ηελ ελδερφκελε επέλδπζε ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο επαγ-

γεικαηηθψλ απνθάζεσλ, 

 ηε γλψζε γηα κειινληηθέο ζπνπδέο θαη επαγγέικαηα. 

Καηά ζπλέπεηα, ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, έρνπλ πηζαλφ φθεινο γηα φινπο 

ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη παξάγνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.   

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ 

Γείγκα 

Πξφθεηηαη γηα πεξηγξαθηθή – ζπγρξνληθή έξεπλα κε επηπιένλ ζπλαθεηαθή 

εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή. Δ δεηγκαηνιεςία ήηαλ «θαηά ζπζηάδεο» ηπραία. 

Βπηιέρζεθε πνζνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζε πεξηγξαθηθφ επίπεδν. Ώπφ ηηο 

πνζνηηθέο κεζφδνπο επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Σν εξγαιείν ηεο έξεπλαο ρνξεγήζεθε ζε παλειιήλην δείγκα ρηιίσλ είθνζη 

[Ν = 1020] καζεηψλ / καζεηξηψλ η΄ ηάμεσλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2009 – 2010. 

ΣΟ ΒΡΓΏΛΒΕΟ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ 

Χο εξγαιείν ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε πξψηε έθδνζε ηνπ εξσηεκα-

ηνινγίνπ «Κιίκαθα Λήςεο Δπαγγεικαηηθψλ Απνθάζεσλ γηα παηδηά Γεκνηηθνχ» 

(ηδεξνπνχινπ-Αεκαθάθνπ, Μπισλάο, & Ώξγπξνπνχινπ, 2008 . 

ηδεξνπνχινπ-Αεκαθάθνπ, 2010: 252-253).  

Δ θιίκαθα απηή δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα αμηνινγήζεη ηελ εηθφλα πνπ 

δηακνξθψλνπλ νη καζεηέο / καζήηξηεο ηεο η΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ σο 

πξνο ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε πξνζσπηθψλ επαγγεικαηηθψλ 

απνθάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ δεηεκάησλ πνπ 

απαζρνινχλ ηα παηδηά πνπ ηειεηψλνπλ ην δεκνηηθφ ζρνιείν σο πξνο ηε δηαδη-

θαζία ιήςεο απφθαζεο ζηελ επηινγή επαγγέικαηνο. ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηή-

ζεθε ε αξρηθή κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πεξηιακβάλεη 40 εξσηήκαηα ηα 

νπνία πξνέθπςαλ απφ βηβιηνγξαθηθή κειέηε θαη πηινηηθή έξεπλα ηεο πξναλα-

θεξφκελεο εξεπλεηηθήο νκάδαο (ηδεξνπνχινπ-Αεκαθάθνπ, Μπισλάο, & 

Ώξγπξνπνχινπ, 2008) θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

δηάζηαζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηε ιήςε επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ. 

Δ βαζκνιφγεζε είλαη δίηηκε ηχπνπ «ΝΏΕ» / «ΟΥΕ».  

Δ θιίκαθα αμηνινγεί ηνπο παξάγνληεο:  

α) Αλεζπρία γηα ην κειινληηθφ επάγγεικα: Βθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα αβε-
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βαηφηεηαο θαη θφβνπ πνπ βηψλεη ν καζεηήο γηα ην επαγγεικαηηθφ ηνπ/ηεο κέι-

ινλ. Μέζσ απηνχ ηνπ παξάγνληα θαηαγξάθεηαη ην ζπλαίζζεκα ησλ παηδηψλ ζε 

ζρέζε κε ηα δεδνκέλα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο φπσο απηά έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζηε ζεσξία ηνπ Super.  

β) Δπέλδπζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ: Ο παξάγνληαο απηφο αμην-

ινγεί ηελ θαηαλφεζε ησλ ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απφθαζεο (ζπγθέ-

ληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ εαπηφ θαη ην πεξηβάιινλ, παξαγσγή ελαιιαθηη-

θψλ ιχζεσλ, θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο πνπ έρεη ε ζρνιηθή γλψζε κε ην επαγγει-

καηηθφ κέιινλ). 

γ) Γλψζε επαγγεικάησλ: Ο ηξίηνο παξάγνληαο αμηνινγεί ην επίπεδν ηεο 

γλψζεο πνπ o καζεηήο / ε καζήηξηα πηζηεχεη φηη έρεη ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα ε-

παγγέικαηα θαη ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. Γηα ηα εξσηήκαηα πνπ απαξηίδνπλ 

ηνπο ηξεηο παξάγνληεο ππνινγίζηεθαλ νη δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο 

[Cronbach‘s α] νη νπνίνη είλαη αληίζηνηρα 0,71 , 0,63 θαη 0,62. Δ αμηνπηζηία ηεο 

θιίκαθαο έρεη θξηζεί ηθαλνπνηεηηθή (ηδεξνπνχινπ-Αεκαθάθνπ, 2010:252-253) 

θαη επηβεβαηψζεθαλ νη δηαζηάζεηο πνπ κεηξά ην εξγαιείν θαζψο θαη ε εζσηεξη-

θή ζπλέπεηα – αμηνπηζηία ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν δείγκα απφ ηηο αλαιχζεηο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο.  

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ 

Δ επεμεξγαζία ησλ παξαγφλησλ ηεο θιίκαθαο έγηλε κε ηειηθφ δείγκα 

Ν=1007 παηδηά, 533 θνξίηζηα (πνζνζηφ 52,9%) θαη 474 αγφξηα (πνζνζηφ 

47,1%). Σν δεηγκαηνιεπηηθφ ζρέδην πνπ επηρεηξήζεθε κπνξεί λα ζεσξεζεί επη-

ηπρεκέλν δηφηη ε ηειηθή δεηγκαηνιεςία ζε ζρέζε κε ην θχιν είλαη αληηπξνζσ-

πεπηηθή, ηφζν ζε επίπεδν καζεηηθνχ πιεζπζκνχ φζν θαη ζε επίπεδν γεληθνχ 

πιεζπζκνχ (ΚΒΒ, 2006).  

Με ην εξγαιείν ηεο έξεπλαο, νη απαληήζεηο γηα ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζπ-

γθξνηνχληαη απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ εμήο παξαγφλησλ: 

 Ώλεζπρία γηα ην κειινληηθφ επάγγεικα. 

 Βπέλδπζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

 Γλψζε επαγγεικάησλ. 

χκθσλα, κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο: 

Σα παηδηά, ηνπ δείγκαηνο, θαίλεηαη λα κελ έρνπλ αθφκα αλαπηχμεη ζηάζε 

σο πξνο ην δήηεκα «Αλεζπρία γηα ην κειινληηθό επάγγεικα», ζε πνζνζηφ 

90,6% (912 παηδηά) θαη κφλν 9,4% (95 παηδηά) εκθαλίδεηαη λα έρεη αλεζπρία σο 

πξνο ην κειινληηθφ ηνπ επάγγεικα. ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ πνπ δελ θαίλεηαη λα 

αλεζπρνχλ αθφκε γηα ην κειινληηθφ επάγγεικα (912 παηδηά) θάλεθε φηη, ζε 

ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή θχιν, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθπξνζσπνχλ ηα θνξί-

ηζηα (53,8%) ζε αληίζεζε κε ηα αγφξηα, ησλ νπνίσλ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ α-

λέξρεηαη ζην 46,2%. Ώληίζηνηρα, σο πξνο ηνλ ηφπν γέλλεζεο, ην κεγαιχηεξν πν-

ζνζηφ εκθαλίδεηαη ζηα ειιελφπνπια (90,9%) ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά ηα νπνία 
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πξνέξρνληαη απφ άιιεο ρψξεο, ησλ νπνίσλ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ αλέξρεηαη 

ζην 9,1%. ε ζρέζε κε ηνλ ηφπν / πεξηνρή θαηνηθίαο, παξαηεξείηαη φηη, ην κεγα-

ιχηεξν πνζνζηφ (79,3%) εκθαλίδεηαη ζηα παηδηά ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ 

«κεγάιεο πφιεηο» ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ «κηθξέο 

πφιεηο» ή «ρσξηά», ησλ νπνίσλ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 14,6% θαη 

6,1% αληίζηνηρα.  

ζνλ αθνξά ηελ «Δπέλδπζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ», θαίλε-

ηαη φηη νχηε απηφ ην ζέκα έρεη απαζρνιήζεη αθφκε ηελ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ 

εθφζνλ ζε πνζνζηφ 97,4% (981 παηδηά) δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ άπνςε 61F

62
. ην 

ζχλνιν ησλ παηδηψλ πνπ δελ έρνπλ πξνβιεκαηηζηεί γχξσ απφ ηε ιήςε επαγ-

γεικαηηθψλ απνθάζεσλ  (981 παηδηά), σο πξνο ηε κεηαβιεηή θχιν ην κεγαιχηε-

ξν πνζνζηφ εκθαλίδεηαη ζηα θνξίηζηα (52,9%) ζε αληίζεζε κε ηα αγφξηα, ησλ 

νπνίσλ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 47,1%. ε ζρέζε κε ηνλ ηφπν γέλ-

λεζεο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εκθαλίδεηαη ζηα ειιελφπνπια (89,9%) ζε αληί-

ζεζε κε ηα παηδηά ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ άιιεο ρψξεο, ησλ νπνίσλ ην αληί-

ζηνηρν πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 10,1%. ε ζρέζε κε ηνλ ηφπν / πεξηνρή θαηνηθί-

αο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (80,1%) εκθαλίδεηαη ζηα παηδηά ηα νπνία πξνέξρν-

ληαη απφ «κεγάιεο πφιεηο» ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ 

«κηθξέο πφιεηο» ή «ρσξηά», ησλ νπνίσλ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 

13,8% θαη 6,0% αληίζηνηρα.  

ηνλ παξάγνληα «Γλώζε επαγγεικάησλ» ηα παηδηά έρνπλ αλαπηχμεη ζέζε 

ζε πνζνζηφ 37,0% (373 παηδηά) ελψ 63% (634 παηδηά) εκθαλίδεηαη λα κελ έ-

ρνπλ «Γλψζε επαγγεικάησλ». ηα 373 παηδηά πνπ δειψλνπλ «Γλψζε επαγγεικά-

ησλ» σο πξνο ηε κεηαβιεηή θχιν, παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εκ-

θαλίδεηαη ζηα αγφξηα (53,1%) ζε αληίζεζε κε ηα θνξίηζηα, ησλ νπνίσλ ην αληί-

ζηνηρν πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 46,9%. ε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή ηφπνο γέλλε-

ζεο, παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ ζέζε 

(91,0%) εκθαλίδεηαη ζηα ειιελφπνπια ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ άιιεο ρψξεο, ησλ νπνίσλ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ αλέξρεηαη 

ζην 9%. ε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή ηφπνο θαηνηθίαο, παξαηεξείηαη φηη ηα παηδηά, 

ζε πνζνζηφ 62,7%, δειψλνπλ πσο δελ έρνπλ άπνςε. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

(77,5%) εκθαλίδεηαη ζηα παηδηά ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ «κεγάιεο πφιεηο» ζε 

αληίζεζε κε ηα παηδηά ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ «κηθξέο πφιεηο» ή «ρσξηά», 

ησλ νπνίσλ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 15,2% θαη 7,3% αληίζηνηρα.  

ΤΓΔΣΔΔ 

Σα παηδηά, ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, δελ θαίλεηαη λα 
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 ε λεφηεξε κειέηε, ε νπνία δηεμήρζε κε ηελ ρνξήγεζε ηεο δεχηεξεο έθδνζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (27 εξσ-

ηήκαηα) ζε δείγκα 531 καζεηψλ ηεο Σ΄ηάμεο δεκνηηθνχ πνπ θνηηνχζαλ ζε ζρνιεία  ηεο Ώηηηθήο, νη καζεηέο 

αλέθεξαλ πςειφ επίπεδν θαηαλφεζεο ησλ ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απφθαζεο [βι. Sidiropoulou-

Dimakakou, D., Mylonas, K., Argyropoulou, K., & Drosos, N. (2013). Career Decision-Making Characteristics 

of Primary Education Students in Greece. International Education Studies,   6(5); 22-32. 

doi:10.5539/ies.v6n5p22]. 
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έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο. Ώπηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζηελ 

έιιεηςε επαγγεικαηηθήο σξηκφηεηαο ησλ παηδηψλ. Δ επαγγεικαηηθή σξηκφηεηα – 

ε εηνηκφηεηα δηαρείξηζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θάζε ζηαδίνπ ε-

παγγεικαηηθήο αλάπηπμεο απνηειεζκαηηθά – πεξηιακβάλεη ηφζν ζπληζηψζεο 

ζπκπεξηθνξάο / ππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο, φζν θαη γλσζηηθνχο παξάγνληεο 

(Patton & Creed, 2001). Με ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ / ηθαλνηήησλ ηνπ ην 

παηδί αξρίδεη λα θαηαιαβαίλεη ηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, ψζηε λα 

βειηηψλεη ηελ απηναληίιεςή ηνπ αλάινγα κε ηα επηηεχγκαηά ηνπ (Wittmer, 

2000). Δ Βπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή κπνξεί λα ελδπλακψζεη ηε ζέιεζε ηνπ 

παηδηνχ ζηελ εμεξεχλεζε, ζηελ αλάιεςε ξφισλ, κε ζηφρν ηελ θνηλσληθνπνίεζε 

θαη ηελ εμέιημή ηνπ κέζα ζε πλεχκα άκηιιαο θαη ζπλεξγαηηθφηεηαο ην νπνίν επ-

λνεί θαη ηε ζεκειίσζε εξγαζηαθψλ αξεηψλ. Ώπηφ επηβεβαηψλεη ηα δηεξεπλεηηθά 

καο εξσηήκαηα θαζ‘ φζνλ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ηα παηδηά ηνπ δείγ-

καηνο ηεο έξεπλαο, θαίλεηαη φηη ρξεηάδνληαη ηελ παξέκβαζε ηεο Βπαγγεικαηη-

θήο πκβνπιεπηηθήο θαη ηνπ Πξνζαλαηνιηζκνχ ζε απηήλ ηνπο ηελ πνξεία ψζηε 

λα έρνπλ ελεκέξσζε θαη ζηήξημε, φπσο πηζηνπνηείηαη κέζα απφ ηηο απαληήζεηο 

ηνπο ζηελ έξεπλα.  

Σα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο θαζψο θαη δηάθνξα βηβιηνγξαθηθά 

δεδνκέλα πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηε δηακφξθσζε 

θάπνησλ ελδεηθηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλά-

πηπμεο ησλ καζεηψλ απηήο ηεο ειηθηαθήο βαζκίδαο: 

 

Καιιηέξγεηα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο καζεηψλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε 

βάζε ηα δεδνκέλα ησλ εμειηθηηθψλ ζεσξηψλ 

ην ζηάδην ηεο Αλάπηπμεο (growth), ζην νπνίν εληάζζεηαη θαηά ηνλ Super 

(1990), ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο (4-13 ε-

ηψλ), ηα παηδηά καζαίλνπλ θαη πηνζεηνχλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη εξγαζηαθέο ζπλή-

ζεηεο, ζθέθηνληαη ην κέιινλ ηνπο θαη θαληάδνληαη ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε δηάθν-

ξα επαγγέικαηα. Παξάιιεια αλαπηχζζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη θαιιη-

εξγνχλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε άιινπο. ηφρνο γηα ην πξφγξακκα ηεο Βπαγ-

γεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο θαη ηνπ Πξνζαλαηνιηζκνχ, ζε απηή ηελ ειηθηαθή 

θάζε, ζα πξέπεη λα είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο εμεξεπλεηηθήο ηάζεο ησλ παηδηψλ 

θαη ε ελίζρπζε ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο ψζηε νη δξάζεηο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

αλάπηπμεο.  

Μειέηε εθαξκνγήο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηε δεκνηηθή εθ-

παίδεπζε 

ηηο δηάθνξεο θάζεηο εθαξκνγήο ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε, νη ζηφρνη ζα 

κπνξνχζαλ λα επηθεληξψλνληαη ζηε ζηαδηαθή αηνκηθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ, ζηελ απηνγλσζία, ζηελ απηναληίιεςε, ζηελ αλάπηπμε 

ελφο πγηνχο ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ, ζηε γλσξηκία κε 
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ην πεξηβάιινλ (θπζηθφ, θνηλσληθφ, εθπαηδεπηηθφ, επαγγεικαηηθφ, δηνηθεηηθφ), 

ζηελ αλάπηπμε κηαο ζεηηθήο πξνο ηε δσή ζηάζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο 

ηνπ αλήθεηλ, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη έληαμεο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο (ζπλνκειί-

θσλ / εξγαζηαθήο). 

ηήξημε ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Ο δάζθαινο / ζχκβνπινο δελ είλαη ην άηνκν πνπ έρεη, ππνρξεσηηθά, εηδη-

θεπηεί ζηε ζπκβνπιεπηηθή αιιά εθείλνο πνπ ιεηηνπξγεί σο πξφηππν γηα ηνπο 

καζεηέο ηνπ, πνπ αληηκεησπίδεη θάζε καζεηή σο εληαίν φιν θαη μερσξηζηή χ-

παξμε θαη ρηίδεη καδί ηνπ κηα νπζηαζηηθή επηθνηλσλία. Καζψο δεη κε ηνπο καζε-

ηέο ηνπ γηα πνιιέο ψξεο θαη είλαη ππεχζπλνο φρη κφλν γηα ηε κεηάδνζε γλψζεσλ 

αιιά θαη γηα ηε δηακφξθσζε πξνζσπηθνηήησλ, είλαη γηα απηνχο ζεκαληηθφο άι-

ινο θαη κπνξεί λα γίλεηαη ζπκπαξαζηάηεο ηνπο ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη 

πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηνπο ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. ε 

απηφλ ηνλ ξφιν νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αλάγθε ζηήξημεο θαη απνζαθήληζεο ηνπ 

ξφινπ ηνπο απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, απφ ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο. 

Αμηνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ 

ζνλ αθνξά ζηνλ ξφιν ησλ γνλέσλ εθηηκάηαη φηη απηφο ζα πξέπεη λα ελη-

ζρπζεί κε πξνγξάκκαηα θαηάιιεια, ηα νπνία κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηε 

κνξθή «ζρνιψλ γνλέσλ». ε απηά κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ηνλ ξφιν ηνπ 

επηκνξθσηή νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη. Δ ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο 

είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα εδξαηψλνληαη θαη λα κεγεζχλνληαη ηα νθέιε, απηήο 

ηεο πξνζπάζεηαο επέθηαζεο ηνπ ζεζκνχ ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε, γηα ηνπο κα-

ζεηέο.  
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Δ ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΣΟΤ ΏΡΏΚΒΕΟΤ  

ΑΔΜΟΣΕΚΟΤ ΥΟΛΒΕΟΤ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 

Κσλζηαληηλέδνπ Θενδώξα 

Ααζθάια - Αηεπζχληξηα Ώξζαθείνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ Θεζζαινλίθεο 

Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο Μ.ΐ.Ώ. Αηνίθεζε Ώλζξσπίλσλ πφξσλ 

theodorakon@hotmail.com 

 

ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

Σν λέν ζρνιείν πξνθεηκέλνπ λα είλαη βηψζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ ρξεηάδεηαη 

λα εθαξκφδεη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Κξίλεηαη αλαγθαία ε δηεχξπλζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο θαη ε εηζαγσγή λέσλ α-

ληηθεηκέλσλ. ε απηφ ην πιαίζην, νη θαη‟ νίθνλ εξγαζίεο, ε αλαγθαηφηεηα ησλ ν-

πνίσλ έρεη απαζρνιήζεη δηαρξνληθά ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, 

ρξεηάδεηαη λα κεηαξξπζκηζηνχλ θαη λα ηεζνχλ ζε κηα πην θξηηηθή ζεψξεζε. ηελ 

παξνχζα εξγαζία, παξνπζηάδεηαη ε δηεπξπκέλε ιεηηνπξγία ηνπ Αξζαθείνπ Γεκνηη-

θνχ ρνιείνπ Θεζζαινλίθεο, θαηά ηελ νπνία νη «θαη‟ νίθνλ εξγαζίεο» ελζσκα-

ηψλνληαη ζηε δηδαζθαιία, ε δνκή ηεο νπνίαο αιιάδεη. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα πηινηηθήο έξεπλαο ζε γνλείο θαη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. 

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Ώπνηειεί πιένλ θνηλή παξαδνρή, φηη ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θνηλσλη-

θφ πεξηβάιινλ, δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα θαη απαηηήζεηο γηα ην ζρνιείν. Δ πα-

γθνζκηνπνίεζε, νη ξαγδαίεο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο, ε ηαρχηαηε 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο θαη ε δπλακηθή παξνπζία ησλ λέ-

σλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο ζε θάζε ηνκέα ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο, επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπ-

ζηεκάησλ ησλ ρσξψλ θαη ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ. 

Σν παξαδνζηαθφ γλσζηνθεληξηθφ ζρνιείν πνπ ζηφρεπε κφλν ζηελ παξνρή 

γλψζεσλ, αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζην λέν ηνπ ξφιν (Ώξβαλίηε, 2006, Ώια-

ρηψηεο, 2003). Βίλαη επξέσο αλαγλσξηζκέλε ε αλάγθε λα κεηαζρεκαηηζζεί, απφ 

ρψξν κεηάδνζεο γλψζεσλ, ζε ρψξν πνπ ζα θαιιηεξγεί, ηφζν ηελ επξχηεξε κα-

ζεζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή, φζν θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ ζην ζχλνιν. 

Αελ αξθεί ε κεηάδνζε γλψζεσλ, αιιά ε απφθηεζε δεμηνηήησλ εχξεζεο, επηιν-

γήο, αμηνιφγεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπο. Σαπηφρξνλα, ρξεηάδεηαη λα δψζεη ην 

ζρνιείν έκθαζε, πέξα απφ ηνλ καζεκαηηθφ θαη γισζζηθφ εγγξακκαηηζκφ ηνπ 

παηδηνχ, θαη ζηνλ ςεθηαθφ ηνπ εγγξακκαηηζκφ, αμηνπνηψληαο ηηο Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξηψλ θαη Βπηθνηλσληψλ ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

mailto:theodorakon@hotmail.com
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Υξεηάδεηαη λα θαιιηεξγήζεη ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, ηηο ηθαλφηεηεο 

κεηαγλψζεο θαη αλαζηνραζκνχ, ηηο δηαπξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, 

θαη λα θξνληίζεη γηα ηελ πνιηηηζηηθή ηνπ θαιιηέξγεηα θαη ηελ εζηθή θαη ζπλαη-

ζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε. Σν λέν ζρνιείν ζα πξέπεη λα εληάμεη λέα αληηθείκελα, 

ψζηε λα ην κεηαηξέςνπλ ζε θνηηίδα επεμεξγαζίαο θαη παξαγσγήο πνιηηηζκνχ 

(Ππξγησηάθεο, 2001).  

Βπίζεο, ην ζρνιείν νθείιεη λα δηαζπλδεζεί κε ηελ επξσπατθή θαη παγθφ-

ζκηα θνηλφηεηα, εζηηάδνληαο παξάιιεια ζηε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο 

θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Κξίλεηαη αλαγθαία ε εηζαγσγή ηεο δηδαζθα-

ιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ κε παξάιιειε θαηαλφεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο, φζν 

θαη ε ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ εζληθνχ πνιηηη-

ζκνχ. Άιισζηε ε επηθνηλσλία ηφζν ζηε κεηξηθή γιψζζα, φζν θαη ζηηο μέλεο 

γιψζζεο, θαζψο θαη ε γεληθή πνιηηηζκηθή αλάπηπμε, ζεσξνχληαη απφ ηηο βαζη-

θέο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ εληφο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 

(ΤΠΒΠΘ-Π.Ε., 2008, ΐξεηηφο, 2001, European Commission 2004c, Παξα-

ζθεπφπνπινο, Ππξγησηάθεο, 2001, Θστδεο & Υαλησηάθεο 2007). 

ΤΓΥΡΟΝΒ ΘΒΧΡΕΒ ΜΏΘΔΔ-ΥΟΛΕΚΟ ΥΡΟΝΟ 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ηα παξαπάλσ δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

παξά ζε έλα ζρνιείν πνπ έρεη παηδαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, κε επίθεληξν ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ην παηδί θαη φρη ην δάζθαιν, ν νπνίνο ζα είλαη ν ζπ-

ληνληζηήο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Έλα ζρνιείν πνπ πηνζεηεί ηηο λέεο ζεσ-

ξίεο κάζεζεο θαη εθαξκφδεη ηηο λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο. Βμάιινπ, ζχκθσλα 

κε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, έλα ζρνιείν πξνθεηκέ-

λνπ λα είλαη βηψζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ πξέπεη λα θαηαζηεί ην ίδην έλαο νξγα-

ληζκφο κάζεζεο, έλαο νξγαληζκφο δειαδή, πνπ ζα αλαλεψλεη θαη αλαζεσξεί ηηο 

πξαθηηθέο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ κέζα απφ δηαδηθαζίεο ζπλερνχο κάζεζεο. χκ-

θσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα  (2008), «Γηα λα παξακείλεη ην ζρνιείν δσληαλφο θαη 

δεκηνπξγηθφο ζεζκφο πξέπεη ζπλερψο λα κεηαζρεκαηίδεη ζε δηδαθηηθέο πξνζεγγί-

ζεηο ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο θαη ηηο δεκηνπξγνχκελεο αλάγθεο θαη 

απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο».  

Χζηφζν, νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν καζεηήο 

νηθνδνκεί ηε λέα γλψζε βαζηδφκελνο ζε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη κάιηζηα 

κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηελ νκάδα, δεκηνπξγνχλ λέα δεδνκέλα γηα ηελ 

θαζεκεξηλή δηδαζθαιία, έλα απφ ηα νπνία είλαη ζαθψο ε δηεχξπλζε ηνπ δηδα-

θηηθνχ ρξφλνπ. χκθσλα κε απηέο, νη ζχγρξνλεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ ζεσ-

ξνχλ ηε κάζεζε φρη κηα απιή ζπζζψξεπζε γλψζεσλ αιιά κηα δεκηνπξγηθή, δη-

εξεπλεηηθή, βησκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πεηπραίλεηαη κέζα απφ ζπκκεηνρη-

θέο δηαδηθαζίεο, δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηα ζηελά πιαίζηα ηεο δηδαθηη-

θήο ψξαο. Δ νκαδνζπλεξγαηηθή, ε κέζνδνο πξφηδεθη, ηα ζρέδηα εξγαζίαο, ε δη-

αζεκαηηθή πξνζέγγηζε απαηηνχλ ρξφλν. Άιισζηε ζηελ ίδηα θηινζνθία είλαη δη-

ακνξθσκέλα θαη ηα λέα Ώ.Π.. θαη Α.Β.Π.Π.., ηα νπνία δελ γίλεηαη λα εθαξ-

κνζηνχλ ζην παξαδνζηαθφ ζρνιείν, φπνπ ν ζρνιηθφο ρξφλνο είλαη αλειαζηηθφο, 
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επζχγξακκνο θαη θαηαλεκεκέλνο ζε ψξεο καζεκάησλ πνπ δηαδέρνληαη ε κηα ηελ 

άιιε. Υξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο κε παξα-

δνζηαθψλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη κέζσλ (εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, Δ/Τ, θ.α.) 

(Kohn, 2006, Hargreaves, et al., 1997, νθνχ, 2002, Λάκληαο 2001, Υαηδεδή-

κνπ & Σαξαηφξε, 2001. ΐηηζηιάθε 2001, ΐξεηηφο, 2001, Μαηζαγγνχξαο, 2005, 

2006, 2008).  

Βπίζεο, νη ζχγρξνλεο θνηλσληθέο εμειίμεηο επέθεξαλ ζνβαξέο αιιαγέο ζηε 

δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ν ρξφλνο πνπ νη γνλείο βξίζθνληαη ζπί-

ηη κεηψζεθε ζεκαληηθά. Χο εθ ηνχηνπ, ην ζρνιείν θαιείηαη λα θαιχςεη ην θελφ 

πνπ δεκηνπξγείηαη, ηφζν ζε ζέκαηα θχιαμεο θαη αζθάιεηαο ησλ παηδηψλ, φζν 

θαη ζε ζέκαηα αγσγήο ηνπο. Βπηβάιιεηαη ινηπφλ ε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ πα-

ξακνλήο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν, νξγαλψλνληάο ηνλ φκσο, κε παηδαγσγηθά 

θξηηήξηα ρσξίο λα ζρνιεηνπνηείηαη ν ειεχζεξνο ρξφλνο ηνπο.  

ηνλ ειιεληθφ ρψξν, πξνηάζεθε ην ππνρξεσηηθφ νινήκεξν ζρνιείν, σο ην  

ζρνιείν πνπ ζα πινπνηνχζε φια ηα παξαπάλσ (Ώξβαλίηε, 2006, Ππξγησηάθεο 

θ.α., 2001, Θστδεο & Υαλησηάθεο, 2007). Πξφθεηηαη γηα έλα ζρνιείν, φπνπ ην 

πξφγξακκά ηνπ είλαη ελνπνηεκέλν θαη νη ηξεηο δψλεο ηνπ (πξσηλή, κεζεκεξηαλή 

θαη κεηακεζεκβξηλή) απνηεινχλ έλα εληαίν φιν (Ππξγησηάθεο, θ.α. 2001). 

ΚΏΣ‟ ΟΕΚΟΝ ΒΡΓΏΕΒ 

Έλαο ζεκαληηθφο ηνκέαο ηεο δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ είλαη νη θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο. Βίλαη έλα δηαρξνληθφ δήηεκα πνπ απα-

ζρνιεί ην ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, εθπαηδεπ-

ηηθνχο, γνλείο, καζεηέο, εηδηθνχο ηεο εθπαίδεπζεο, θαη επίζεκε πνιηηεία.  

ΟΡΕΜΟ 

Γεληθά, σο θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο ζεσξνχληαη νη εξγαζίεο πνπ αλαζέηνπλ νη 

δάζθαινη ζηνπο καζεηέο γηα λα δηεθπεξαηψζνπλ ζε ψξεο κε ζρνιηθέο (Cooper 

& Valenine, 2001). Χζηφζν κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ νινήκεξνπ ζρν-

ιείνπ, σο θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο νξίδνληαη θαη απηέο πνπ νινθιεξψλνληαη ζην 

ζρνιείν, είηε ζε θαζνξηζκέλε θαη ζπγθεθξηκέλε ψξα, είηε απηέο πνπ ελζσκαηψ-

λνληαη ζηε δηδαζθαιία θαη δελ απνηεινχλ αλεμάξηεην ηκήκα ηεο (Ώξβαλίηε, 

2006, ΐξεηηφο, 2001 Σαξαηφξε & Υαηδεδήκνπ, 2001). ε άιιεο έξεπλεο πηνζε-

ηείηαη ν φξνο κε ηε δηεπξπκέλε ηνπ έλλνηα, δειαδή νη εξγαζίεο πνπ άκεζα ή έκ-

κεζα δεηά ην ζρνιείν απφ ηνλ καζεηή θαη νη νπνίεο πξέπεη λα δηεθπεξαησζνχλ 

είηε ζην ζπίηη, είηε ζε ψξεο ζησπεξψλ εξγαζηψλ ζην ζρνιηθφ ρψξν, είηε ζην 

πιαίζην ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ (Θσίδεο & Υαλησηάθεο, 2008). 

Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ, εηδηθά ζην εμσηεξη-

θφ, θαη έρεη κειεηεζεί ην δήηεκα απφ δηάθνξεο δηαζηάζεηο (απνηειεζκαηηθφηε-

ηα, πεξηερφκελν, πνηφηεηα, ρξφλνο, αληηιήςεηο γνλέσλ, παηδηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, 

βαζκίδα εθπαίδεπζεο, κάζεκα, ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ, εκπινθή ησλ γνλέσλ 

θ.α.). Οη απφςεηο θαη νη ζεσξίεο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη πνιιέο, δηαθνξεηηθέο θαη 
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ζπρλά αληηθξνπφκελεο. Ο Cooper (2006), έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο εξεπλεηέο 

ζηνλ αγγινζαμσληθφ ρψξν, αλαθέξεη φηη φιεο νη έξεπλεο έρνπλ ζρεδηαζηηθέο 

αδπλακίεο. 

ΏΝΏΓΚΏΕΟΣΔΣΏ  

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα δεηήκαηα πνπ εξεπλήζεθαλ φζνλ αθνξά ζηηο θαη‘ 

νίθνλ εξγαζίεο είλαη ε αλαγθαηφηεηά ηνπο. Δ κειέηε ηεο είλαη σζηφζν δχζθνιε, 

θαζψο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ή απνθιεί-

νληαη, φπσο βαζκίδα εθπαίδεπζεο, κάζεκα, ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ, ν ρξφλνο, 

ε εκπινθή ησλ γνλέσλ θαη νη ζηάζεηο ηνπο, νη ζέζεηο ησλ εξεπλεηψλ θ.α. 

Οη Υαηδεδήκνπ, ηξαβάθνπ & Κνπγηνπξάθε (2007) έρνπλ θαηαιήμεη, φ-

ζνλ αθνξά ζηελ ειιελφγισζζε έξεπλα θαη βηβιηνγξαθία, φηη θπξηαξρνχλ κεηα-

μχ ησλ ζπγγξαθέσλ-εξεπλεηψλ ηξεηο βαζηθέο ζέζεηο: ε κηα αληηηίζεηαη ζηελ αλά-

ζεζε ησλ θαη‟ νίθνλ εξγαζηψλ, ε άιιε είλαη ππέξ θαη ε ηξίηε ππνζηεξίδεη ηελ α-

λάζεζε ππφ πξνυπνζέζεηο, αθνχ δειαδή ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κεηαξξπζκηζηηθά 

κέηξα.  

χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, φζνλ αθνξά ζηε μελφγισζζε βηβιηνγξαθία, ζπ-

κπεξαίλνπλ φηη ππάξρνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ζπγγξαθέσλ. ηελ πξψηε αλήθνπλ 

εθείλνη νη ζπγγξαθείο πνπ ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ ηηο θαη‟ νίθνλ εξγαζίεο, αιιά 

λα ηηο πεξηνξίζνπλ σο πξνο ηελ πνζφηεηά ηνπο, λα ηηο βειηηψζνπλ σο πξνο ηελ 

πνηφηεηά ηνπο, λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν αλάζεζήο ηνπο θ.ι.π. ηε δεχηεξε, αλήθνπλ 

εθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη θαη‟  νίθνλ εξγαζίεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κέζα 

ζην ζρνιείν (φπσο ζην νινήκεξν) ή ελζσκαησκέλεο ζηηο δηδαζθαιίεο. ηελ ηξίηε 

θαηεγνξία αλήθνπλ εθείλνη νη ζπγγξαθείο, νη νπνίνη, ελψ κηινχλ γηα ηα κεηνλε-

θηήκαηα ηεο αλάζεζεο ησλ θαη‟ νίθνλ εξγαζηψλ θαη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ 

έρνπλ απηέο ζηνπο καζεηέο, δελ δεηνχλ ηελ θαηάξγεζή ηνπο. ηελ ηέηαξηε θαηεγν-

ξία αλήθνπλ εθείλνη νη νπνίνη δεηνχλ ηελ θαηάξγεζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο 

δπν κηθξέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. 

ΥΟΛΕΚΔ ΒΠΕΑΟΔ 

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ νη θαη‘ νί-

θνλ εξγαζίεο ζηε ζρνιηθή επίδνζε. Οη εξεπλεηέο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο δελ 

έρνπλ ζπκθσλήζεη, εάλ νη θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

ζρνιηθήο επίδνζεο (Costley, 2013, Cooper & Valentine, 2001). Μεξηθέο έξεπλεο 

έρνπλ βξεη φηη ππάξρεη ζεηηθή επίδξαζε θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο θαη γηα 

νξηζκέλνπο καζεηέο, κεξηθέο δείρλνπλ φηη δελ ππάξρεη θαζφινπ επίδξαζε, εηδη-

θά ζην δεκνηηθφ θαη θάπνηεο δείρλνπλ αξλεηηθέο επηδξάζεηο (Hoover-Dempsey 

et al., 2001, Center for Public Education, 2007α, Kohn, 2006, Cooper et al., 

2006, Trautwein & Koller, 2003). 

Δ κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θαη‘ νίθσλ εξγαζηψλ θαη ηεο επίδν-

ζεο θαίλεηαη λα ππάξρεη  ζην ιχθεην, (high school), κηθξφηεξε ζην γπκλάζην 

(junior high school) θαη αζήκαληε ή θαζφινπ ζην δεκνηηθφ (Cooper & 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
872 

Valentine, 2001,Cooper et al , 2006,). Άιιεο σζηφζν κειέηεο έρνπλ ζπκπεξάλεη 

φηη νη θαη νίθνλ εξγαζίεο ζπλδένληαη ζηηο κεγάιεο ηάμεηο κε ηα πςειά ζθνξ κφ-

λν ζηα ηεζη ησλ δαζθάισλ θαη φρη ζε ζηαζκηζκέλα ηεζη (Trautwein & Koller, 

2003, Cooper et al., 1998). Άιινη πάιη ππνζηεξίδνπλ φηη νη έξεπλεο γηα ηηο θαη‘ 

νίθνλ εξγαζίεο ζπγρένπλ ηνπο βαζκνχο θαη ηηο επηδφζεηο ζηα ηεζη, κε ηελ πξαγ-

καηηθή κάζεζε θαη φηη θακία έξεπλα δελ έρεη απνδείμεη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ 

πξαγκαηηθή κάζεζε θαη ηελ θαηαλφεζε (Kohn, 2006). 

Βπίζεο, αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ζπγθξίλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

θαη‘ νίθνλ εξγαζηψλ, φηαλ απηέο νινθιεξψλνληαη ζην ζρνιείν, κε απηέο πνπ 

νινθιεξψλνληαη ζην ζπίηη. Φαίλεηαη φηη ζην δεκνηηθφ, ε επνπηεπφκελε κειέηε 

ζηελ ηάμε είρε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηε ζρνιηθή επίδνζε απφ φηη ε κειέηε ζην 

ζπίηη. Βλψ ζην γπκλάζην θαη ην ιχθεην ζπλέβε ην αληίζεην. Δ κειέηε ζην ζπίηη 

είρε πην δπλαηή επίδξαζε ζηε ζρνιηθή επίδνζε απφ ηελ επνπηεπφκελε κειέηε 

ζηελ ηάμε (Cooper, 2001). 

ρεηηθέο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη έλαο κηθξφο αξηζκφο εξγαζηψλ γηα ην δε-

κνηηθφ δελ επεξεάδεη άκεζα ηελ αθαδεκατθή  επηηπρία, κπνξεί σζηφζν λα βνε-

ζήζεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ κειέηεο θαη ζηελ απφθηεζε εξγαζηαθψλ ζπ-

λεζεηψλ (Cooper, 2001, National Education Association, 2008, Center for Public 

Education, 2007). Άιιεο έξεπλεο ππνδεηθλχνπλ φηη έλαο ζπλδπαζκφο ππνρξεσ-

ηηθψλ θαη πξναηξεηηθψλ εξγαζηψλ είλαη πην σθέιηκνο (Cooper, 2001).  

ΥΡΟΝΟ ΚΏΕ ΠΟΟΣΔΣΏ  

Έλα απφ ηα πην ακθηιεγφκελα δεηήκαηα ζηε κειέηε ησλ θαη‘ νίθνλ εξγα-

ζηψλ είλαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη λα αθηεξψλνπλ νη καζεηέο ζηε δηεθπεξαίσ-

ζε ηνπο. O Cooper (2001), κειέηεζε κεηαμχ άιισλ κηα νκάδα 50 εξεπλψλ πνπ 

ζπλέθξηλαλ ην ρξφλν πνπ δαπαλνχζαλ νη καζεηέο ζηηο θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο, κε 

ηα επίπεδα ηεο ζρνιηθήο απφδνζεο. ΐξήθε φηη ζηηο ηάμεηο 3-5 (Γ‘ έσο Β΄) δελ 

ππήξρε θακία ζπζρέηηζε (ε ζπζρέηηζε ήηαλ θνληά ζην κεδέλ), γηα ηηο ηάμεηο 6-9 

(η΄-Γ γπκλαζίνπ) ε ζπζρέηηζε ήηαλ ιίγν πςειφηεξε (+0.07) θαη γηα ηηο κεγα-

ιχηεξεο ηάμεηο (ιχθεην) ε ζπζρέηηζε ήηαλ πςειή (+0.25). Μάιηζηα, γηα ηνπο 

καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ ε επίδνζε βειηηψλεηαη κε πεξηζζφηεξε κειέηε, κέρξη 

φκσο απηή λα θηάζεη ηηο 1-2 ψξεο. Ώπφ ην ζεκείν απηφ θαη κεηά, φρη κφλν δελ 

επέξρεηαη θακία βειηίσζε, αιιά νδεγεί θαη ζε αληίζεηα απνηειέζκαηα. Γηα ηνπο 

καζεηέο ηνπ ιπθείνπ, φζν πεξηζζφηεξν δηαβάδνπλ, ηφζν πεξηζζφηεξν βειηηψ-

λνπλ ηελ επίδνζε ηνπο, αιιά θαη ζε απηφ ηνλίδεη φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ ινγηθά 

φξηα. Οη πνιιέο θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ ηελ απνηειεζκαηη-

θφηεηά ηνπο ή αθφκα θαη λα γίλνπλ αληηπαξαγσγηθέο (Cooper, 2001, Cooper, 

Robinson & Patall, 2006, Kohn, 2006). Αελ ππάξρεη θακία απφδεημε φηη «ην πε-

ξηζζφηεξν είλαη θαιχηεξν» φζνλ αθνξά ζηηο θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο γηα καζεηέο 

δεκνηηθνχ (Farrow et al. (1999).  

ε άιιε έξεπλα αλαθέξεηαη φηη ν ρξφλνο πνπ αθηέξσλαλ ζηηο θαη‘ νίθνλ 

εξγαζίεο καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, απφ ρψξεο πνπ πέηπραλ πςειά 
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ζθνξ (534 θαη 542) ζηα καζεκαηηθά, ζηα απνηειέζκαηα ηεο PISA ην 2003, φ-

πσο ε Εαπσλία θαη ε Κνξέα, ήηαλ θάησ απφ ην κέζν φξν, (2.0 θαη 1.7 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα) ελψ ν αληίζηνηρνο ρξφλνο καζεηψλ απφ ρψξεο φπσο ε Σατιάλδε θαη 

ε Βιιάδα, πνπ ήηαλ θάησ  απφ ην κέζν φξν ζηηο αληίζηνηρεο επηδφζεηο  (417 θαη 

445), ήηαλ ζρεηηθά κεγάινο  (4.1 θαη 3.3 ψξεο ηελ εβδνκάδα) (Dettmers, Tra-

utwein, & Ludtke, 2009). 

Οη Trautwein & Koller, (2003), χζηεξα απφ κηα θξηηηθή επηζθφπεζε ησλ 

εξεπλψλ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζρέζε κεηαμχ 

ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο θαη ηεο ζρνιηθήο επίδν-

ζεο είλαη αζαθήο.  

ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ 

Πέξα φκσο απφ ηε ζρνιηθή επίδνζε, νη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη θαη‘ 

νίθνλ εξγαζίεο ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε φρη κφλν γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, εηδη-

θά γηα ηνπο κηθξφηεξνπο καζεηέο. Τπνζηεξίδνπλ φηη ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπ-

με ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην ζρνιείν, ππνδεηθλχνπλ φηη ε κάζεζε κπνξεί λα 

ιάβεη ρψξα θαη εθηφο ηάμεο, δηδάζθνπλ ζηα παηδηά πψο λα νξγαλψλνπλ ην ρξφ-

λν ηνπο, αλαπηχζζνπλ θαιέο ζπλήζεηεο κειέηεο θαη θαιιηεξγνχλ ηελ ππεπζπλφ-

ηεηα, ηελ απηνπεηζαξρία θαη ηελ απηνλνκία (Center for Public Education, 2007, 

Corno & Xu, 2004, Bempechat, 2004, Cooper & Valentine, 2001). 

Μεξηθνί σζηφζν εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη δελ ππάξρνπλ απνδείμεηο ή 

έξεπλεο γηα λα επηβεβαηψζνπλ ηελ επξέσο απνδεθηή ππφζεζε φηη ε θαη‘ νίθνλ 

εξγαζία πξαγκαηηθά ελζαξξχλεη απηέο ηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Πξνζζέηνπλ 

φηη ε  παηδαγσγηθή απηή δηάζηαζε είλαη δχζθνιν λα εξεπλεζεί ζε ζρέζε κε ηηο 

θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο, θαζψο αλαθέξεηαη ζε ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχλ ρξφλν γηα 

λα αλαπηπρζνχλ θαη δηακνξθψλνληαη απφ ηελ επίδξαζε θαη άιισλ παξαγφλησλ 

(Θσίδεο & Υαλησηάθεο, 2008, Kohn, 2006,  Kralovec & Buell, 2001).  

πγθεθξηκέλα ν Kohn (2006) δπζθνιεχεηαη λα θαηαλνήζεη ηηο απφςεηο φηη 

νη θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο πξνζθέξνπλ κε αθαδεκατθά νθέιε. ζνλ αθνξά ζηε δη-

αρείξηζε ρξφλνπ θαη ζηελ ππεπζπλφηεηα, βεβαηψλεη φηη νη γνλείο είλαη πνπ ιέλε 

ζπλήζσο ζηνπο καζεηέο, λα θάλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο πξηλ θάλνπλ νηηδήπνηε 

άιιν. Πηζηεχεη φηη ηα κε αθαδεκατθά νθέιε κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κέζα απφ 

ηε ζπκκεηνρή ζε άιιεο δνπιεηέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο. 

Μεξηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη δηαηαξάζζνπλ θαη εηζβάιινπλ ζηνλ νηθνγελεηα-

θφ ρξφλν, εκπνδίδνληαο ηε κάζεζε άιισλ ρξήζηκσλ γηα ηα παηδηά δεμηνηήησλ, 

φπσο λα κάζνπλ έλα κνπζηθφ φξγαλν θ.α. (Kralovec & Buell, 2001). Βπηπιένλ, 

ππάξρνπλ άιινη πνπ πξνβάιινπλ απνδείμεηο γηα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ 

θαη‘ νίθνλ εξγαζηψλ, φπσο ην ράζηκν ελδηαθέξνληνο γηα αθαδεκατθά ζέκαηα, ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε θνηλσληθέο δξαζηε-

ξηφηεηεο, ε θπζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θνχξαζε, ε ελίζρπζε αξλεηηθψλ ζπ-

κπεξηθνξψλ, φπσο «θιέςηκν» θαη δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ κφλν κε ζπζηε-

καηηθή θαη ζπλερή βνήζεηα, θαη ε εδξαίσζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ θαιψλ θαη 
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θαθψλ ζηελ επίδνζε καζεηψλ (Cooper, 1989). 

ε κηα κεγάιε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη  Chen θαη Stevenson (1989) κεηα-

μχ καζεηψλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο, ζρεηηθά κε ηα ζπ-

λαηζζήκαηά ηνπο απέλαληη ζηηο θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο, ην 61% ησλ καζεηψλ ηεο 

Β΄ ηάμεο, φηαλ ηνπο δεηήζεθε λα επηιέμνπλ απφ κηα πεληαβάζκηα θιίκαθα πνπ 

εθηείλεηαη απφ έλα ζπλνθξπσκέλν πξφζσπν ζε έλα ραξνχκελν, ην πξφζσπν 

πνπ αληηπξνζσπεχεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, απηνί επέιεμαλ ην ζπλνθξπσκέλν. 

Βπίζεο, ζε έξεπλα ηνπ 2007 γηα ηηο ζηάζεηο ησλ Καλαδψλ απέλαληη ζηε κάζεζε 

πάλσ απφ ην 60% ησλ Καλαδψλ ππνζηήξημαλ φηη νη θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο ήηαλ 

ζπρλά πεγή άγρνπο ζην ζπίηη. 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, φζνλ αθνξά ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, νη εξεπ-

λεηέο ππνζηεξίδνπλ: α) ππάξρεη κηα πνιχ κηθξή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ πνπ 

δαπαλάηαη γηα ηελ εθπφλεζε ησλ θαη‘ νίθνλ εξγαζηψλ θαη ηεο πξνφδνπ ηνπ κα-

ζεηή. Δ επίδνζή ηνπο δελ βειηηψζεθε, φηαλ νη καζεηέο αθηέξσλαλ πεξηζζφηεξν 

ρξφλν ζηελ κειέηε ζην ζπίηη, β) ε θαη‘ νίθνλ εξγαζία δελ ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά 

κε ηελ επηηπρή επίδνζε ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. Οη καζεηέο ζην δεκνηηθφ ζρν-

ιείν πνπ έρνπλ εξγαζίεο ζην ζπίηη δελ παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζηελ επίδνζή 

ηνπο απφ απηνχο πνπ δελ έρνπλ, γ) πην σθέιηκνο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ππν-

ρξεσηηθψλ θαη πξναηξεηηθψλ εξγαζηψλ, δ) ηα νθέιε απφ ηηο θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο 

είλαη πνιχ κηθξά γηα λα αληηζηαζκίζνπλ ηα κεηνλεθηήκαηα, ε) ε επνπηεπφκελε 

κειέηε ζηελ ηάμε έρεη κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηε ζρνιηθή επίδνζε απφ φ,ηη ε 

κειέηε ζην ζπίηη. 

ΓΟΝΒΨΚΔ ΒΜΠΛΟΚΔ  

Οη Πλεπκαηηθφο, Παπαλαθάθεο θαη Γάθε (2008) κειέηεζαλ ηηο πεπνηζή-

ζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζηε κάζεζε ζην ζπίηη θαη θαηέιεμαλ φηη 

νη γνλείο πηζηεχνπλ ηζρπξά φηη ε εκπινθή ηνπο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ ε-

πηδφζεσλ ησλ παηδηψλ. 

Οη Hoover-Dempsey, et al (2001) ππνζηεξίδνπλ φηη νη γνλείο εκπιέθνληαη 

ζηηο θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο ησλ παηδηψλ ηνπο γηαηί: α) πηζηεχνπλ φηη νθείινπλ λα 

ην θάλνπλ, β) πηζηεχνπλ φηη ζα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ παη-

δηψλ ηνπο, θαη γ) γηαηί αληηιακβάλνληαη φηη θαη ηα παηδηά θαη νη δάζθαινη επη-

ζπκνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ άιιε ζεσξνχλ φηη νη γν-

λείο πξέπεη λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο ζηηο θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο, ελψ ηαπηφρξν-

λα ππαηλίζζνληαη φηη ε κειέηε ησλ θαη‘ νίθνλ εξγαζηψλ είλαη κηα αλεμάξηεηε 

δξαζηεξηφηεηα. (Landing-Corretjer, 2002). 

Μεξηθνί εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη νη θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο δηαηαξάζζνπλ ηνλ 

νηθνγελεηαθφ ρξφλν, αζθνχλ πίεζε ζηελ νηθνγέλεηα θαη είλαη πεγή πξνζηξηβψλ 

κεηαμχ ζπηηηνχ θαη ζρνιείνπ (Cooper et al 2006, Kralovec & Buell 2001). Άιινη 

πάιη, φηη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε ζχλδεζε ζρνιείνπ νηθνγέλεηαο, φηη δίλνπλ 

ηελ επθαηξία ζηνπο γνλείο λα δνπλ ηη ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν θαη λα αιιειεπη-
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δξάζνπλ κε ηα παηδηά ηνπο (Cooper, 2001, VanVoorhis, 2004). Βπίζεο, φηη είλαη 

ζεκαληηθή ε εκπινθή ησλ γνλέσλ θπξίσο ζηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ θηλήηξσλ 

(Bempechat, 2004) θαη φηη ππάξρεη κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο εκπινθήο ησλ γν-

λέσλ θαη ηεο βαζκνινγίαο (Cooper, Jackson, Nye, et Lindsay, 2001). Άιινη π-

πνζηεξίδνπλ φηη ε ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ δελ ζπλδέεηαη κε ην ρξφλν πνπ 

αθηεξψλνπλ νη γνλείο λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο ζηα καζήκαηά ηνπο ζην 

ζπίηη.(Pezdek et al, 2002). 

χκθσλα κε ηνλ Cooper (2007) νη ηχπνη ηεο γνλετθήο εκπινθήο είλαη α) 

άκεζε ζπκκεηνρή ζηε δηδαζθαιία, β) παξνρή θαηεπζχλζεσλ θαη γ) απιή επί-

βιεςε ηεο εξγαζίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ φηη ν ίδηνο ηχπνο ηεο γνλετθήο 

εκπινθήο κπνξεί λα επηδξάζεη θαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά. ηαλ νη γνλείο ρξεζη-

κνπνηνχλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ απηφλ ηνπ δαζθάινπ ή φηαλ πξνζθέξνπλ π-

πεξβνιηθή βνήζεηα, δίλνληαο έηνηκεο ηηο απαληήζεηο, ηα απνηειέζκαηα είλαη αξ-

λεηηθά (Θσίδεο, Υαλησηάθεο, 2008). 

 Οη Θσίδεο θαη Υαλησηάθεο (2008), ζέηνπλ ην εξψηεκα, αλ ζα πξέπεη ην 

ίδην ην ζρνιείν λα αλαιάβεη εμ νινθιήξνπ ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ 

καζεηή λα εξγάδεηαη απηφλνκα, λα καζαίλεη πψο λα καζαίλεη, απαιιάζζνληαο 

ηνπο γνλείο απφ απηή ηελ ππνρξέσζε θαη ηνπο καζεηέο απφ ηηο αξλεηηθέο επη-

πηψζεηο πνπ ζπρλά πθίζηαληαη θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαη‘ νίθνλ εξγαζηψλ 

ηνπο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, δηεξεπλψληαο ηηο αληηιή-

ςεηο ησλ γνλέσλ πξνέθπςε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηάρζεθε ππέξ ηεο α-

λάζεζεο ησλ θαη‘ νίθνλ εξγαζηψλ ζηνπο καζεηέο. Ο ιφγνο ζχκθσλα κε ηνπο 

εξεπλεηέο είλαη ε ζπλήζεηα θαη ε πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία. Χζηφζν, ζην εξψ-

ηεκα, πνχ ζα πξνηηκνχζαλ λα γίλνληαη νη θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο, ε πιεηνλφηεηα 

ησλ γνλέσλ απάληεζε ζην ζρνιείν θαη φρη ζην ζπίηη. 

ΣΟ ΠΏΡΏΑΒΕΓΜΏ ΣΟΤ ΏΡΏΚΒΕΟΤ ΑΔΜΟΣΕΚΟΤ ΥΟΛΒΕΟΤ ΘΒ-

ΏΛΟΝΕΚΔ 

Σν Ώξζάθεην Αεκνηηθφ ρνιείν Θεζζαινλίθεο ζην πιαίζην ηεο ζπλερνχο 

πξνζπάζεηάο ηνπ γηα δηαξθή βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, εθαξκφ-

δεη πξφγξακκα δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ (8σξν), θαηά ην νπνίν ε ζρνιηθή εξγαζία 

νινθιεξψλεηαη θαη εμαληιείηαη ζην ζρνιείν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 

Δ θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε ηεο δηδαρζείζαο χιεο γίλεηαη ζην ζρνιείν θαη νη 

θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο εληάζζνληαη ζηε δηδαζθαιία, ε δνκή ηεο νπνίαο αιιάδεη.   

Σν πξφγξακκα ζηεξίδεηαη ζην αξρηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ειιεληθνχ ππνρξεσηηθνχ νινήκεξνπ ζρνιείνπ (Ππξγησηάθεο θ.α., 2001). Ώπν-

ηειεί ηελ νξγαλσκέλε θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε εθαξκνγή ηεο εκπεηξίαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο ηεο Φ.Β., απφ ηελ 10εηή (απφ 

ην 2003) εθαξκνγή ελφο κηθξφηεξνπ ζε ρξνληθή δηάξθεηα σξνινγίνπ πξνγξάκ-

καηνο (7σξνπ), πνπ δηέπεηαη βέβαηα απφ ηελ ίδηα θηινζνθία θαη παηδαγσγηθή 

αληίιεςε. Έλα ζχγρξνλν ζρνιείν πνπ επηδηψθεη φρη κφλν γλσζηηθά επηηεχγκα-

ηα, αιιά αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη ζηάζεσλ, κε παξάιιειε ζπλν-
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ιηθή θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ. Έλα ζρνιείν δεκηνπξγηθφ, 

βησκαηηθφ πνπ αμηνπνηεί ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πξνθεηκέλνπ 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. 

Οη βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: 

 Αηδαζθαιία λέσλ ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ αληηθείκελσλ, κε ηαπηφρξνλε 

ελίζρπζε ησλ ππαξρφλησλ (γιψζζα, καζεκαηηθά, ηζηνξία, θπζηθή) θαη 

εθαξκνγή θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηή-

ησλ. 

 Βθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, πνπ ζηεξίδν-

ληαη ζηηο λέεο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ζηα λέα Ώ.Π.. θαη Α.Β.Π.Π.. 

Καζνξηζηηθά θαη αλαγθαία γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο λέαο θηινζνθί-

αο ππήξμαλ ε ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ, ε ιεη-

ηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο κάζεζεο ηνπ ζρνιείνπ, ε επηκήθπλζε 

ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ζε 90΄θαη ε αλάινγε δηακφξθσζε θαη ν εμνπιηζκφο ησλ 

αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο θαη ησλ ζπλαθψλ ρψξσλ. 

ΑΕΒΤΡΤΜΒΝΟ ΧΡΏΡΕΟ  

Ώπφ ην 2003 κέρξη θαη ζήκεξα: 

 Βληζρχζεθε ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, κε επηπιένλ ψξεο ει-

ιεληθψλ θαη κε ηελ εηζαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αγσγήο πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ. 

 Βληζρχζεθε ε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, κε παξάιιειν εκπινπηηζκφ 

ηεο χιεο κε αζθήζεηο θαη πξνβιήκαηα καζεκαηηθήο ζθέςεο. 

 Δ δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ αλαηέζεθε ζε δάζθαιν-θπζηθφ 

θαη νξγαλψζεθε εξγαζηήξην Φπζηθήο. ηηο Ώ΄θαη ΐ΄ηάμεηο εηζήρζε έλα 

λέν αληηθείκελν «εξγαζηήξη πεηξακάησλ», ην νπνίν ζπλδέεηαη δηαζεκαηη-

θά κε άιια καζήκαηα-δξαζηεξηφηεηεο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο.  

 Βηζήρζε ε πιεξνθνξηθή σο δηδαθηηθφ αληηθείκελν κε νξγάλσζε εξγα-

ζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο.  

 Ώμηνπνηήζεθαλ νη Σ.Π.Β. ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ε 

απηφ θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε ε δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο πιαη-

θφξκαο κάζεζεο, e-arsakeio.gr θαη ν ζηαδηαθφο εμνπιηζκφο ησλ αηζνπ-

ζψλ κε δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, πξνβνιέα πνιπκέζσλ θαη ππνινγηζηή ηά-

μεο. Ώπφ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-14 εηζήρζε θαη ε Ρνκπνηηθή ζηηο Β΄θαη 

Σ΄ηάμεηο. 

 Βληζρχζεθε ε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ κε επηπιένλ ψξεο Ώγγιη-

θψλ απφ ηελ Ώ΄ ηάμε θαη δηδαζθαιία ζε επίπεδα απφ ηελ Α΄ θαη εηζαγσγή 

δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο (γαιιηθψλ ή γεξκαληθψλ) απφ ηελ Γ΄. Ο ιφγνο 

ηεο εηζαγσγήο ησλ επηπιένλ σξψλ δελ ήηαλ κφλν ε ελίζρπζε ηεο εθκά-
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ζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο, αιιά θαη ε παξνρή δπλαηφηεηαο γηα πινπνίε-

ζε πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε 

ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ 

αληίζηνηρσλ ιαψλ. 

 Βηζήρζε ην κάζεκα-δξαζηεξηφηεηα ηεο Βιιεληθήο Παξάδνζεο ζηηο Ώ΄ 

θαη ΐ΄ ηάμεηο, κε ζηφρν ηελ ελαζρφιεζε θαη γλσξηκία κε ηα ήζε, έζηκα 

θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ ηφπνπ καο ζε ζρέζε κε ηα ήζε θαη έζηκα άιισλ 

ιαψλ. 

 Βηζήρζε ην ζέαηξν θαη ε κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή ζηηο Ώ΄ θαη ΐ΄ ηάμεηο 

θαη εληζρχζεθε κε κία επηπιένλ ψξα ε κνπζηθή θαη ε γπκλαζηηθή ζηηο Γ΄, 

Α΄. Σα καζήκαηα απηά, φπσο θαη ησλ θαιιηηερληθψλ δηδάζθνληαη απφ 

ηνπο αλάινγνπο θαζεγεηέο εηδηθνηήησλ, ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο αίζνπ-

ζεο.  

 Δ θηιαλαγλσζία νξίζηεθε ζε μερσξηζηή ψξα, ε νπνία φκσο δελ ηεξείηαη 

απζηεξά θαζψο δηαρέεηαη ζπρλά κέζα ζηα άιια καζήκαηα (ειιεληθά, η-

ζηνξία, ζξεζθεπηηθά, γεσγξαθία, αγσγή ηνπ πνιίηε). Σν ινγνηερληθφ βη-

βιίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη γίλε-

ηαη ζπρλή αμηνπνίεζε ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Σέινο, εηζήρζε έλα δίσξν πνπ νλνκάζηεθε δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(αξγφηεξα ην ΤΠ.Β.Π.Θ., θαζηεξψλεη ηελ επέιηθηε δψλε), φπνπ πινπνη-

νχληαη θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα (αγσγήο πγείαο, πεξηβαιινληηθήο, πνιη-

ηηζηηθά, ζπλεξγαζίαο ζρνιείσλ Comenius θ.α.), κε ζέκαηα ζχγρξνλα πνπ 

ελδηαθέξνπλ ηα παηδηά. Καη εδψ δελ ηεξείηαη απζηεξά ην δίσξν, θαζψο 

ηα ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα ζπρλά εμαθηηλψλνληαη ζηα άιια καζήκαηα θαη 

δξάζεηο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Δ εθαξκνγή ηνπο επεξεάδεη ηελ 

πξαθηηθή ησλ άιισλ καζεκάησλ. 

Σν πξφγξακκα είλαη εληαίν, ππνρξεσηηθφ γηα φια ηα παηδηά θαη ηα ιεγφκε-

λα αθαδεκατθά καζήκαηα δηαρένληαη θαζ‘ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, θξν-

ληίδνληαο φκσο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη απφ ηνπο καζεηέο πην με-

θνχξαζηεο (γπκλαζηηθή, ζέαηξν, εξγαζηήξηα) λα κπαίλνπλ πξνο ην ηέινο ηεο 

εκέξαο. 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κηα ζπλε-

ρήο δπλακηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηα λέα δεδνκέλα ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επηζηή-

κεο (λέα Ώ.Π.. θαη Α.Β.Π.Π.., λέα βηβιία, Σ.Π.Β., καζεζηαθέο δπζθνιίεο, δη-

αρείξηζε ηάμεο, θ.α.). Αηνξγαλψλεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηε Φηιεθπαηδεπηηθή 

Βηαηξεία. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθή επίζεο, ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο άιισλ θνξέσλ. πρλά είλαη νη ίδηνη εηζεγεηέο ζε 

ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο. 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί ε δπλακηθή εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. Κάζε ηάμε πινπνηεί θάζε ρξφλν, ζρέδηα εξγαζίαο κε ζέ-



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
878 

καηα ζχγρξνλα πνπ ελδηαθέξνπλ ηα παηδηά ή θξίλνπλ νη δάζθαινη φηη ρξεηάδν-

ληαη. Πξνζεγγίδνληαη κέζα απφ πνηθίιεο δξάζεηο θαη καζήκαηα. Χζηφζν, ε δηα-

ζεκαηηθή πξνζέγγηζε δελ εθαξκφδεηαη κφλν θαηά ηελ εθπφλεζε ελφο πξφηδεθη, 

αιιά θαη θαηά ηε δηδαζθαιία ζεκαληηθψλ ελνηήησλ απφ ηε γιψζζα, ηελ ηζην-

ξία, ηε θπζηθή, ηε γεσγξαθία θ.α. Δ νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα αξρίδεη θαη εθαξ-

κφδεηαη φιν θαη πην ζπρλά, ηφζν θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ δηαζεκαηηθψλ ζρεδίσλ 

εξγαζίαο, φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλή δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ. Ο καζεηήο αξ-

ρίδεη θαη παίδεη ελεξγφ ξφιν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη αλαθαιχπηεη ηε 

γλψζε, θαζψο θαιείηαη λα εξεπλήζεη κέζα απφ δηάθνξεο πεγέο (δηαδίθηπν, ζρν-

ιηθή βηβιηνζήθε-βηβιία γλψζεσλ θαη ινγνηερληθά) ηηο πιεξνθνξίεο, λα ηηο αμη-

νινγήζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα παξνπζηάζεη απηφ πνπ ηνπ δεηήζεθε, ζε ζπλεξ-

γαζία κε ηελ νκάδα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. Σα παηρλίδηα ξφισλ θαη ε αμηνπνίεζε 

ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ θαηά ηε δηδαζθαιία, ε εθπφλεζε πεηξακάησλ φπνπ 

είλαη εθηθηφ, ε πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ εληφο θαη εθηφο ηνπ 

ζρνιείνπ, ε αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Β., ηφζν απφ ην καζεηή φζν θαη απφ ηνλ εθ-

παηδεπηηθφ, είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ ηε δηδαζθαιία κηα 

δηεξεπλεηηθή, ςπραγσγηθή θαη δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία. 

Καζνξηζηηθφ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ απνηέιεζε ε δεκηνπξγία 

θαη ε ρξήζε ελφο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο καζεκάησλ, ε ειε-

θηξνληθή πιαηθφξκα κάζεζεο, ην e-arsakeio. Πξφθεηηαη γηα κηα επέιηθηε πιαη-

θφξκα ηειεθπαίδεπζεο, ζρεδηαζκέλε λα επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία δηθηπαθψλ 

θνηλνηήησλ κάζεζεο. Σν e-arsakeio θηινμελεί πινχζην θαη αμηφινγν πξσηνγε-

λέο πιηθφ θαη ζηηο ηξεηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Πεξηιακβάλεη παξνπζηάζεηο, 

δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ (ζσζηφ-ιάζνο, πνιιαπιψλ επηινγψλ 

κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ζσζηψλ απαληήζεσλ, αληηζηνίρηζεο, ζπκπιήξσζεο θε-

λψλ), πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, ζπκπιεξσκαηηθφ ςεθηαθφ δηδαθηηθφ πιηθφ δηα-

θφξσλ ηχπσλ (word, pdf, ήρνπ), νινθιεξσκέλα καζήκαηα - κε αλάπηπμε ππνε-

λνηήησλ κε πξνηεηλφκελνπο ππεξζπλδέζκνπο πνπ νδεγνχλ ζε αζθαιείο ηζνηφ-

πνπο, ζε πεγέο (γξαπηέο, νπηηθέο θαη αθνπζηηθέο) θ.ι.π. Βίλαη δηαζέζηκν ζηνπο 

καζεηέο νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζέινπλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ, ηφζν ζην ζπίηη 

φζν θαη ζην ζρνιείν (Βπηθνηλσλία, 2012). 

Σν πιηθφ ηεο πιαηθφξκαο δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ή ηηο αδπλακίεο ηεο ηάμεο ηνπο. 

Μπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ θαη λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηνπο δηδαθηηθνχο 

ζηφρνπο ζε θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν. Μπνξνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ λα δνπλ 

ζπλνιηθά ηελ χιε ησλ αζθήζεσλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαη λα θάλνπλ ηηο 

επηινγέο ηνπο, αλάινγα κε ηελ ηάμε θαη ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν. Άιινηε 

πξνβάινπλ ηηο αζθήζεηο κέζα ζηελ ηάμε θαη ηηο ιχλνπλ κε ηνπο καζεηέο, 

άιινηε ηηο αλαζέηνπλ σο εξγαζίεο ζην ζπίηη. Βπίζεο κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ 

φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε πιαηθφξκα θαηά ηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία, αλάινγα κε ην κάζεκα, ηνπο ζηφρνπο, ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

εθάζηνηε ελφηεηαο, ην δπλακηθφ ησλ καζεηψλ θ.α. 
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 «ΣΏΝΣΏ ΣΟ ΥΟΛΒΕΟ» 

Σέινο, ην πην ζεκαληηθφ απφ ηε δεθαεηή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζην πα-

ξαπάλσ πιαίζην είλαη ε δηαπίζησζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, φηη ε ζρνιηθή 

εξγαζία ηνπ παηδηνχ νινθιεξψλεηαη θαη εμαληιείηαη ζην ζρνιείν. Οη πεξηζζφ-

ηεξεο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ έκπαηλαλ θάπνηε σο θαζήθνληα ζην ζπίηη, ελζσκα-

ηψλνληαη πιένλ ζηηο δηδαζθαιίεο. Οη αζθήζεηο εκπέδσζεο θαη επαλάιεςεο, ηα 

πξνβιήκαηα εθαξκνγήο, ε εκβάζπλζε θαη δηεξεχλεζε ησλ γλψζεσλ νινθιεξψ-

λνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Χο εθ ηνχηνπ, άξρηζαλ ζηγά ζηγά νη θαη‘ 

νίθνλ εξγαζίεο, λα δηακνξθψλνληαη ζε λέα βάζε θαη λα κεηαξξπζκίδνληαη σο 

πξνο ηε θηινζνθία αλάζεζήο ηνπο, ην πεξηερφκελν, ηνλ φγθν, ηελ πνηφηεηά, ηνλ 

ζηφρν ηνπο, ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ηνπο θαη ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο θαη πα-

ξάδνζήο ηνπο.  

πγθεθξηκέλα: ζηηο ηάμεηο Ώ΄ έσο Α΄ ηα παηδηά αθήλνπλ ηελ ηζάληα ζην 

ζρνιείν θαη ηελ παίξλνπλ ηελ Παξαζθεπή, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ε νηθν-

γέλεηα γηα ηελ εβδνκαδηαία πξφνδν ηνπ παηδηνχ. Σα ππνρξεσηηθά θαζήθνληα 

πνπ κπνξεί λα έρεη ην παηδί ζην ζπίηη είλαη κφλν ε εμάζθεζε ζηελ νξζνγξαθία 

(εθηφο απφ ηελ Ώ΄ ηάμε πνπ δελ έρεη θαζφινπ ππνρξεσηηθά θαζήθνληα) ή  λα 

δηαβάζεη θάπνην ινγνηερληθφ βηβιίν απφ κία ιίζηα κε πξνηεηλφκελα. πνην παη-

δί επηζπκεί λα εξγαζηεί επηπιένλ ζην ζπίηη, πάλσ ζηελ χιε πνπ δηδάρζεθε ζην 

ζρνιείν, κπνξεί λα επηζθεθηεί ηελ πιαηθφξκα θαη λα επηιέμεη απφ κηα ηξάπεδα 

αζθήζεσλ, φζεο θαη φπνηεο ζέιεη. Μπνξεί λα ιχλεη ηηο αζθήζεηο φζεο θνξέο 

ζέιεη θαη ζην ρξφλν πνπ κπνξεί, λα παίξλεη άκεζε αλαηξνθνδφηεζε 

(αμηνιφγεζε), λα επαλέξρεηαη ζε απηέο, είηε κε ίδηεο εξσηήζεηο είηε κε 

θαηλνχξηεο, λα βιέπεη άκεζα ηηο πεγέο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην κάζεκα, λα 

πεηξακαηίδεηαη κε εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα κνληέια, θ.ι.π. Μπνξεί λα δεη θαη λα 

επαλαιάβεη ζην ζπίηη ηνπ φπνηα ζεκεία ηνπ καζήκαηνο ην δπζθφιεςαλ. Βηδηθά, 

ζηα καζήκαηα ηεο Εζηνξίαο, ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο-Γεσγξαθίαο, Θξε-

ζθεπηηθψλ, πνπ θαη απηά νινθιεξψλνληαη ζην ζρνιείν, θαζψο δηδάζθνληαη κέ-

ζα απφ πεγέο (ηα παηδηά ζε νκάδεο αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο, ζπδεηνχλ, κειε-

ηνχλ ηηο πεγέο ζρνιηάδνπλ νξγαλψλνπλ παξνπζηάζεηο, παίδνπλ παηρλίδηα ξφισλ, 

δνπιεχνπλ ζε αλάινγα ινγηζκηθά θαη ζην δηαδίθηπν, πξνζεγγίδνπλ ην πιηθφ θαη 

κέζα απφ ηε ινγνηερλία, ηα θαιιηηερληθά ην ζέαηξν ηε κνπζηθή θ.α.), ε πινή-

γεζε ζην ζπίηη, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο, ζην αλαξηεκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη 

ζηηο εξγαζίεο –δξαζηεξηφηεηεο ή αθφκα θαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην πνπ είλαη 

αλαξηεκέλν, είλαη ηα πξνηεηλφκελα απφ ηε δαζθάια θαζήθνληα. Χο εθ ηνχηνπ,  

ην παηδί δε ρξεηάδεηαη λα απνζηεζίζεη ηίπνηα, νχηε ζην ζπίηη νχηε θπζηθά ζην 

ζρνιείν. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη δάζθαινη θξίλνπλ φηη ε εκπέδσζε ζε ζπγθεθξηκέ-

λν αληηθείκελν δελ νινθιεξψζεθε, αλαζέηνπλ γξαπηέο εξγαζίεο ζην ζπίηη. Οη 

πεξηπηψζεηο απηέο είλαη ειάρηζηεο (κηα ή δπν θνξέο ην κήλα) θαη πνιιέο θνξέο 

δελ είλαη ππνρξεσηηθέο γηα φινπο ηνπο καζεηέο, αιιά κφλν γηα εθείλνπο πνπ ην 

ρξεηάδνληαη.  Βθείλε ηελ εκέξα, παίξλεη ην αληίζηνηρν ηεηξάδην ζην ζπίηη θαη 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
880 

ζπκβνπιεχεηαη ην αληίζηνηρν πιηθφ ζηελ πιαηθφξκα. Βπίζεο, νη καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ άιια θαζήθνληα γηα ην ζπίηη, πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ηνπ θαζελφο.  

ηηο Β΄ θαη η΄ ηάμεηο δελ αθήλνπλ ηελ ηζάληα ζην ζρνιείν, αιιά ην κεγα-

ιχηεξν φγθν ησλ βηβιίσλ θαη παίξλνπλ ζπίηη κφλν απηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηή-

ζνπλ γηα λα δηεθπεξαηψζνπλ ηα φπνηα θαζήθνληα  ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. Οη κα-

ζεηέο έρνπλ σο ππνρξεσηηθή γηα ην ζπίηη κία δηαδξαζηηθή άζθεζε (ειιεληθψλ ή 

καζεκαηηθψλ) ή νξζνγξαθία. Οη εξγαζίεο γηα ην ζπίηη  είλαη αζθήζεηο βαζηζκέ-

λεο ζε ζεσξία, ε νπνία έρεη δηδαρζεί ζηελ ηάμε θαη δελ είλαη άγλσζηε ζηα παη-

δηά. Παξφκνηεο αζθήζεηο γίλνληαη πξψηα ζηελ ηάμε. Βλλνείηαη πσο έρνπλ δεκη-

νπξγεζεί αξθεηέο δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο (πνιιέο απφ απηέο είλαη ησλ βηβιί-

σλ),  ψζηε ν καζεηήο λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή ζην ζπίηη  ηνπ λα πξνζηξέμεη 

ζε απηέο. Οη αζθήζεηο γξαπηήο έθθξαζεο γίλνληαη απνθιεηζηηθά ζην ζρνιείν. 

Μηθξή εμαίξεζε είλαη θάπνηεο εκπεδσηηθέο αζθήζεηο πνπ δίλνληαη γηα ην ζπίηη, 

ζε θάπνηεο ζπάληεο πεξηπηψζεηο, θπξίσο ζε δχζθνια αληηθείκελα (π.ρ. θάπνηεο 

παξαγσγέο πξνιφγσλ θη επηιφγσλ ή δχζθνιεο πξάμεηο αξηζκψλ), αθνχ φκσο 

έρνπλ δνπιεπηεί πνιχ ζηελ ηάμε. Σα παηδηά δελ έρνπλ ηελ ίδηα κέξα θαζήθνληα 

θαη ζηα ειιεληθά θαη ζηα καζεκαηηθά. ηελ ηζηνξία θαη γεσγξαθία έρνπλ γηα ην 

ζπίηη θάπνηα πνιχ βαζηθά ζεκεία ηνπ καζήκαηνο, ηα νπνία ζπγθέληξσζαλ ηα 

ίδηα ζηελ ηάμε κέζα απφ πεγέο (νπηηθναθνπαζηηθφ πιηθφ, δηαδίθηπν, βηβιία). 

ηελ πιαηθφξκα ππάξρεη πιεξνθνξηαθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα θάζε κά-

ζεκα, πνπ εθηφο απφ ηελ ηάμε, ην παηδί κπνξεί λα ην μαλαδεί ζην ζπίηη αιιά θαη 

λα θάλεη ηηο εκπεδσηηθέο-δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο γηα επαλάιεςε θαη απηνέιεγ-

ρν. Άιιεο θνξέο ν καζεηήο δηαβάδεη παξάγξαθν απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη άι-

ιεο θνξέο ην θχιιν εξγαζίαο ή ην ζπλνδεπηηθφ θπιιάδην πνπ ηνπ δίλεηαη.  

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηε Φπζηθή, δειαδή νη καζεηέο δελ έρνπλ ζε θαζε-

κεξηλή βάζε δνπιεηά γηα ην ζπίηη, θαζψο νη εξγαζίεο εκπέδσζεο γίλνληαη φιεο 

ζην ζρνιείν. ηαλ νη καζεηέο έρνπλ θαζήθνληα, απηά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

είλαη δηαδξαζηηθέο αμηνινγήζεηο, πξνζνκνηψζεηο θαη παξνπζηάζεηο εκπέδσζεο 

θαη επαλαιεπηηθέο εξσηήζεηο ζε δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ. Βιάρηζηεο είλαη νη 

θνξέο πνπ νη καζεηέο έρνπλ γηα ην ζπίηη ηα θιαζηθά θαζήθνληα (ζπκπέξαζκα, 

ππνγξακκηζκέλα) θαη απηφ ζπκβαίλεη κφλν φηαλ ην κάζεκα ρξήδεη ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο. 

Να ζεκεησζεί φηη νη δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο ζε θάζε κάζεκα ηεο Β΄   θαη 

η΄ ηάμεο κπνξνχλ λα ειέγρνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ιφγσ ηεο εμαηνκη-

θεπκέλεο ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο ζηηο ηάμεηο απηέο. Οη καζεηέο κε πξνζσπη-

θνχο θσδηθνχο κπαίλνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ πιαηθφξκα θαη έηζη δεκηνπξγνχλ 

ην πξνζσπηθφ ηνπο πξνθίι. Παξάιιεια, δεκηνπξγείηαη έλα αξρείν ηζηνξηθνχ 

πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην πξνθίι ηνπ παηδηνχ. Ο  δάζθαινο έρεη ηε δπλαηφ-

ηεηα αλά πάζα ζηηγκή λα βιέπεη ηηο δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο πνπ νινθιεξψλεη 

θάζε καζεηήο, ηε βαζκνινγία ηνπ, ην πφζεο θνξέο επαλαιακβάλεη ηελ άζθεζε 

θαη αθφκε θαη ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθε γηα λα νινθιεξψζεη ηελ θαζεκηά απ‘ 
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απηέο. Ώπηφ εμνηθνλνκεί πνιχ ρξφλν ζηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο επηηξέπεη λα 

έρνπλ άκεζε εηθφλα ηεο ηάμεο, ψζηε λα κπνξνχλ άκεζα λα αλαπξνζαξκφδνπλ 

ην κάζεκα, αλάινγα κε ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ. 

 ΥΏΡΏΚΣΔΡΕΣΕΚΏ ΣΧΝ ΚΏΣ‟ ΟΕΚΧΝ ΒΡΓΏΕΧΝ 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο κε απηή ηε κνξθή: 

 Βίλαη πξναηξεηηθέο γηα ηηο Ώ΄ έσο Α΄ ηάμεηο (ειάρηζηεο ππνρξεσηηθέο) θαη 

πξναηξεηηθέο θαη ππνρξεσηηθέο γηα ηηο Β΄ θαη η .́ 

 Οη ππνρξεσηηθέο εξγαζίεο αλαηίζεληαη κφλν φηαλ είλαη απνιχησο απα-

ξαίηεην θαη φρη θαζεκεξηλά, απφ ζπλήζεηα ή ππνρξέσζε. ηνρεχνπλ 

ζηελ πεξαηηέξσ εκπέδσζε θαη επαλάιεςε θαη είλαη έηζη δηακνξθσκέλεο, 

ψζηε λα δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηνπο καζεηέο ρσξίο βνήζεηα. Έρνπλ ήδε 

ζπδεηεζεί θαη αλαιπζεί ζηελ ηάμε θαη ειέγρνληαη πάληα. 

 Ώπνδεζκεχνπλ ηνλ γνλέα απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο 

θαη απφ ιάζε ζηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ ππφ κειέηε αληηθεηκέλσλ. 

 Βίλαη εμαηνκηθεπκέλεο, ζέβνληαη ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ 

θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ. Σν παηδί κπαίλεη ζηελ πιαηθφξκα θαη θάλεη 

φ,ηη κπνξεί, ζέιεη θαη ηνπ αξέζεη απφ ην πιηθφ πνπ ππάξρεη, θαη ζην  ρξφ-

λν πνπ απηφ ζέιεη θαη φρη θαηαλαγθαζηηθά γηα ηελ άιιε κέξα. Σα ππν-

ρξεσηηθά θαζήθνληα ζπρλά δελ είλαη ηα ίδηα γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο  αλάγθεο ηνπ θαζελφο. 

 Βίλαη ιίγεο, επράξηζηεο θαη ειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ. 

 Έρνπλ άκεζε αμηνιφγεζε. 

 Αξαζηεξηνπνηνχλ ηε ζθέςε ρσξίο λα πξνθαινχλ αλία θαη αξλεηηθά ζπ-

λαηζζήκαηα. 

 Καιιηεξγνχλ ηελ απηνλνκία θαη απηελέξγεηα ζηε κάζεζε.  

 Αελ δεκηνπξγνχλ αηζζήκαηα πίεζεο θαη άγρνπο ζην παηδί θαη σο εθ ηνχ-

ηνπ ζπληεινχλ θαη απηέο ζηε δηακφξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηε 

κειέηε, ζηε κάζεζε θαη ζην ζρνιείν ηνπο. 

ΒΜΠΒΕΡΕΚΔ ΒΡΒΤΝΏ 

ΚΟΠΟ ΚΏΕ ΣΟΥΟΕ ΒΡΒΤΝΏ 

Φέηνο, είλαη ε πξψηε ρξνληά πνπ εθαξκφδεηαη ζπζηεκαηηθά ην πξφγξακκα 

«ηζάληα ζην ζρνιείν». Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε εθαξκνγή ηνπ, θαη λα ε-

ληνπηζζνχλ νη αδπλακίεο ηνπ, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζή ηνπ, απνθαζί-

ζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (400), ησλ 

γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ, θαη ησλ δαζθάισλ.  

Δ έξεπλα, ζηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή, βξίζθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην, απ-

ηφ ηεο πηινηηθάο εθαξκνγάο, εθφζνλ ε ζρνιηθή ρξνληά δελ νινθιεξψζεθε. Γηα 
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ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαηαζθεπάζηεθαλ εκπεηξηθά ηξεηο ηχπνη εξσηεκαην-

ινγίσλ. Δ ηειηθή δηακφξθσζε θαη απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε φινπο 

ηνπο γνλείο, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζα γίλεη κέρξη ηα ηέιε ΜαΎνπ, ελψ ε 

ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξαζκά-

ησλ, ζα νινθιεξσζεί κέρξη ηα ηέιε επηεκβξίνπ.   

πγθεθξηκέλα ζα δηεξεπλεζεί ηφζν απφ ηα παηδηΪ φζν θαη απφ ηνπο γν-

λεέο: 

1. Ώλ ηζρχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαζεθφλησλ, φπσο αλαιχζεθαλ πα-

ξαπάλσ, θαη ζπγθεθξηκέλα ν ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ηνπο, ε πνηφηεηά 

ηνπο (ειθπζηηθά, νπζηαζηηθά θ.α.) θαη ε απηνλνκία ζηελ εθηέιεζή ηνπο. 

2. Δ ζηάζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηηο ζρνιηθέο ππνρξεψζεηο. 

3. Δ ζηάζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

4. Δ ζηάζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζην ζρνιείν. 

5. Καηά πφζν ε δηδαθηέα χιε θαηαλνείηαη θαη εκπεδψλεηαη ζην ζρνιείν. 

6. Πψο αμηνπνηνχλ ηνλ ρξφλν ηνπο, κεηά ην ζρνιείν. 

Μφλν απφ ηνπο γνλεέο ζα δηεξεπλεζεί: 

7. Δ γλψκε ηνπο γηα ην λέν ζχζηεκα γεληθά αιιά θαη εηδηθά ζε ζρέζε κε 

ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη ηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπο ρξφλν.  

8. Πφζν αλαγθαία ζεσξνχλ ηελ χπαξμε ησλ θαη‘ νίθνλ εξγαζηψλ. 

9. Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηελ ελεκέξσζε πνπ έρνπλ γηα ηελ θα-

ζεκεξηλή πξφνδν ηνπ παηδηνχ. 

Βπίζεο, ζα δηεξεπλεζεί ζηνπο δαζθΪινπο, αλ επεξέαζε ην λέν ζχζηεκα 

(πφζν θαη πψο) ηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία, ηελ πξφνδν θαη εμέιημε 

ησλ παηδηψλ.  

ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΈ ΤΠΟΘΈΒΕ 

Ώλακέλεηαη: 

1. Σα θαζήθνληα λα έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ.  

2. Σα παηδηά λα έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη 

ζην ζρνιείν 

3. Σα παηδηά λα θαηαλννχλ θαη λα εκπεδψλνπλ ηελ χιε ζην ζρνιείν. 

4. Οη γνλείο αθελφο λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη σο πξνο ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ 

ηνπο, αθεηέξνπ λα εμαθνινπζνχλ λα ζεσξνχλ φηη ην παηδί πξέπεη λα έρεη θάζε 

κέξα αξθεηά θαζήθνληα ζην ζπίηη, φρη ηφζν γηαηί δελ έρεη θαηαθηήζεη ηελ 

χιε, αιιά γηα λα απνθηήζεη ζπλήζεηεο κειέηεο, έρνληαο πάληα ζην κπαιφ 

ηνπο ηηο απαηηήζεηο ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ησλ παλειιελίσλ.  
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5. Οη γνλείο λα κελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ελεκέξσζε πνπ έρνπλ γηα ην 

ηη θάλεη ην παηδί ηνπο θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν. 

6. Οη δάζθαινη λα δειψζνπλ ηθαλνπνηεκέλνη, φζνλ αθνξά ζηελ επηηπρέζηεξε 

εθαξκνγή ηεο καζεζηαθήο θαη δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

γλσζηηθά θαη παηδαγσγηθά νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ απηέο.  

ΠΕΛΟΣΕΚΔ ΒΡΒΤΝΏ 

  Δ ζπγθέληξσζε θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ εμαγσγή ζηαηη-

ζηηθψλ απνηειεζκάησλ βξίζθεηαη αθφκα ζε αξρηθφ ζηάδην θαη ζα παξνπζηα-

ζηνχλ ζε επφκελε έθζεζε. Παξφιν απηά έρεη επηιεγεί έλα κηθξφ δείγκα αηφκσλ, 

γνλέσλ θαη καζεηψλ, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ δηαλεκεζεί εξσηεκαηνιφγηα θαη απφ 

ηα νπνία ζα παξνπζηαζηνχλ θάπνηα απνηειέζκαηα ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, πξνο 

απνθπγή ηνπ «ηππηθνχ ζθάικαηνο». 

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ  

Γνλεέο: ζνλ αλαθνξά ζηνπο γνλεέο, εξσηήζεθαλ 23 άηνκα κε παηδηά 

πνπ θνηηνχλ ζε δηάθνξεο ηάμεηο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο, νη πεξηζζφηεξνη 

απφ απηνχο είραλ αξρηθά κηα ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξν-

γξάκκαηνο, ζηάζε ηελ νπνία δηαηήξεζαλ θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ, ελψ ε 

πιεηνςεθία αλαζεψξεζε κε ζεηηθφ ηξφπν ηηο φπνηεο επηθπιάμεηο είρε.  

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
884 

 Γηα ην ζχλνιν ηεο πξνφδνπ ησλ παηδηψλ ηνπο ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ 

είλαη επραξηζηεκέλε θαη κε βάζε θαη ηελ πξφνδν ηνπο θξίλνπλ ζεηηθά ην 

θαηλνχξην δηεπξπκέλν πξφγξακκα. 

 ε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ησλ παηδηψλ ηνπο απέλαληη ζην ζρν-

ιείν ε πιεηνςεθία παξαηεξεί φηη επηθξαηεί ζεηηθή ζηάζε ηφζν ζηελ αξρή 

ηεο ζρνιηθήο κέξαο, φζν θαη θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο, ελψ ζεσξνχλ φηη ε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη επράξηζηε γη‘ απηά. 

 

 

 

 

 

 

 Σνλ ρξφλν ηνλ νπνίν νη καζεηέο αθηεξψλνπλ ζηε κειέηε ησλ θαζεθφλησλ 

πνπ ηνπο αλαζέηεη ν/ε δάζθαινο/ια, νη γνλείο ηνλ πξνζδηνξίδνπλ κέρξη 

κηα ψξα (ζρήκα 4), απαληψληαο επίζεο φηη ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ 

ηνπο εξγάδεηαη πάληα ζηηο αζθήζεηο ηεο ειεθηξνληθήο  πιαηθφξκαο κά-

ζεζεο, κε επράξηζην κάιηζηα ηξφπν θαη  ρσξίο λα επεκβαίλνπλ νη ίδηνη 

ζηε δηαδηθαζία (ζρήκα 5). 

 

ράκα 4.         ράκα 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γεληθά, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο, νη πεξηζ-

ζφηεξνη αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά ηνπο εξγάδνληαη ζηα θαζήθνληα ηνπο 

κφλα, ρσξίο βνήζεηα ή πίεζε, ελψ θάπνηνη απφ απηνχο βάδνπλ επηπιένλ 

αζθήζεηο ην θάλνπλ γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: α) γηα λα απνθηήζεη ζπλήζεηεο 

κειέηεο ζην ζπίηη, β) γηα λα ειέγρνπλ ηελ πξφνδφ ηνπο θαη γ) γηα λα ζη-

γνπξεπηνχλ φηη έρνπλ θαηαθηήζεη ηελ χιε. 
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 Γηα ηελ δηδαρζείζα χιε, νη πεξηζζφηεξνη γνλείο ζεσξνχλ φηη γίλεηαη θα-

ηαλνεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιείνπ (ζρήκα 6), ελψ ζεσξνχλ φηη θαη ε 

εκπέδσζε επηηπγράλεηαη ζην ζρνιείν (ζρήκα 7). 

 

ράκα 6.         ράκα 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Με ην λέν δηεπξπκέλν σξάξην ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ απάληεζε φηη ν 

ειεχζεξνο  ρξφλνο ησλ παηδηψλ είλαη αξθεηφο, έηζη ψζηε λα αζρνιεζνχλ 

κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο: παηρλίδη, αζιεηηζκφ, κνπζηθή, ηειεφ-

ξαζε, μέλεο γιψζζεο θαη ππνινγηζηέο 
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 Σέινο φζνλ αλαθνξά ζην πψο επηδξά ην λέν σξνιφγην πξφγξακκα ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο, έλα 40% απάληεζε ζεηηθά, έλα άιιν 

40%νπδέηεξα θαη ην ππφινηπν αξλεηηθά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο κε ην παηδί θαη 

θαηά πφζν πηζηεχνπλ φηη ν λένο ηξφπνο εξγαζίαο βνήζεζε ζηε βειηίσζε 

απηήο, νη πεξηζζφηεξνη δηαηεξνχλ κηα νπδέηεξε ζηάζε. 
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ΜαζεηΫο: ζνλ αλαθνξά ζηνπο καζεηέο ζπκκεηείραλ 24 παηδηά απφ φιεο ηηο 

ηάμεηο, κε ηπραία επηινγή ηνπ θχινπ (ζρήκα 11).                             

 

 

 

 

 

 

 

 Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ εηθφλα ηνπ παηδηνχ απέλαληη ζην ζρνιείν. Δ πιεηνςεθία απηψλ ζε-

σξεί ην ζρνιείν επράξηζην (ζρήκα 12)  θαη κάιηζηα ηνπο αξέζεη πνπ πε-

γαίλνπλ (ζρήκα 13). 

ράκα 12.                                                                 ράκα 13. 
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 Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο επίζεο, απάληεζαλ φηη ην κάζεκα ηνχο είλαη επ-

ράξηζην, ελψ παξάιιεια δε ληψζνπλ θνχξαζε ζην ζρνιείν (ζρήκα 14). 

ράκα 14. 

 

 

 

 

 

 

 ηηο εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ καζε-

ηψλ, ηα παηδηά απαληνχλ φηη ππάξρεη ηδηαίηεξα θηιηθφ θιίκα  κεηαμχ ηνπο, 

ελψ ηνλίδνπλ φηη επηθξαηεί θαη πλεχκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο (ζρήκα 

15). 

 

 

 

 

 Σν φηη ηα παηδηά δελ παίξλνπλ θαζεκεξηλά ηελ ηζάληα ζην ζπίηη, ην βξί-

ζθνπλ αξεζηφ (ζρήκα 16), φπσο επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη κέλνπλ πεξηζζφ-

ηεξεο ψξεο  ζην ζρνιείν ζε ζρέζε κε άιιεο ρξνληέο (ζρήκα 17). 

ράκα 16.                                                               ράκα 17. 
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 ηα πεξηζζφηεξα παηδηά αξέζεη ην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ πνιχ δηάβαζκα 

ζην ζπίηη, ελψ πξνζδηνξίδνπλ κέρξη 1 ψξα ην ρξφλν πνπ αζρνινχληαη κε ηα 

θαζήθνληα πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί, ηα νπνία δηεθπεξαηψλνπλ κφλα ηνπο. 

ζνλ αλαθνξά ζηε δνπιεηά ζηελ ειεθηξνληθή  πιαηθφξκα ηελ ζεσξνχλ 

ειθπζηηθή (ζρήκα 18) θαη δελ ηελ ζεσξνχλ θνπξαζηηθή (ζρήκα 19). 

ράκα 18.       ράκα 19. 

 

 

 

 

 

 

 Βπίζεο, ζηελ εξψηεζε αλ νη γνλείο βάδνπλ επηπιένλ αζθήζεηο, ηα πεξηζζφ-

ηεξα παηδηά απάληεζαλ ζεηηθά, παξαηεξψληαο φηη απηφ γίλεηαη ζε νπνηα-

δήπνηε κέξα κέζα ζηελ εβδνκάδα (ζρήκα 20). 

 

ράκα 20. 

   

   

 

 

 

 ε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ χιε, ηα πεξηζζφηεξα παηδηά απάληεζαλ ζεηη-

θά ζην γεγνλφο φηη θαηαλννχλ θαη εκπεδψλνπλ ηελ δηδαρζείζα χιε ζην 

ζρνιείν, ελψ ζπκνχληαη ην ηη έρνπλ δηδαρζεί αξγφηεξα ζην ζπίηη (ζρήκα 

22), ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζεσξνχλ φηη ιχλνληαη νη φπνηεο 

απνξίεο δεκηνπξγνχληαη (ζρήκα 23). 

ράκα 22.                    ράκα 23. 
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 Σέινο, κε ηνλ θαηλνχξην ηξφπν δηδαζθαιίαο ζεσξνχλ φηη έρνπλ πνιχ πεξηζ-

ζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν απφ άιιεο ρξνληέο (ζρήκα 24). 

ράκα 24 

 

 

 

 

  

 

 

 Μάιηζηα  ζεσξνχλ φηη απηφλ ηνλ ρξφλν ηνλ πεξλνχλ πην επράξηζηα πιένλ 

κε ηνπο γνλείο (ζρήκα 25). 

ράκα 25 

 

 

 

 

 

 

ΏΡΥΕΚΏ ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ-ΠΒΡΕΟΡΕΜΟΕ 

Οη κέρξη ηψξα απαληήζεηο, θαη απφ ηα παηδηά θαη απφ ηνπο γνλείο, έδεημαλ 

φηη ηα παηδηά έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ζρνιείν ηνπο θαη ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, θαηαλννχλ θαη εκπεδψλνπλ ηελ χιε ζην ζρνιείν θαη εξγάδνληαη κφ-

λα ηνπο ζηα φπνηα θαζήθνληά ηνπο, ηα νπνία ηα ζεσξνχλ επράξηζηα, ρσξίο λα 

αθηεξψλνπλ πνιχ ρξφλν.  Οη γνλείο θαίλεηαη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

πξφνδν ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη λα έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην πξφγξακκα, 

αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη βάδνπλ επηπιένλ δνπιεηά ζην ζπίηη. 

 Γίλεηαη βέβαηα θαηαλνεηφ φηη, ζηελ παξνχζα θάζε ηεο έξεπλαο, δελ κπν-

ξνχλ λα εμαρζνχλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα θαη ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα. Μηα 

αξρηθή ηδέα ζρεκαηίδεηαη σο πξνο ηε ζεηηθή επηηπρία ηεο εθαξκνγήο κέρξη ηψ-

ξα,  αιιά θαη πάιη απηφ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ έιεγρν θαη δηεξεχλεζε, ε νπνία 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλνιηθήο έξεπλαο,  

ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΏ 

Ώιαρηψηεο, Ν., (2003), Βηζαγσγηθφ ζεκείσκα ζην Α.Β.Π.Π.-ΏΠ (2003). Γη-

αζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ. Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην, 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
891 

Τπνπξγείν Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ΦΒΚ 303ΐ/13-3-2003 

Ώξβαλίηε, Ε., (2006). Δ ζεζκνζέηεζε θαη ε εμέιημε ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ 

ζηελ Βιιάδα. ην Κπξίδεο, Ώ., Σζαθηξίδνπ, Β., Ώξβαλίηε, Ε., (επηκ.), (2006), 

Σν νινήκεξν δεκνηηθφ ζρνιείν ζηελ Διιάδα. Ώζήλα, Σππσζήησ, 13-85 

Bempechat, J. (2004). The Motivational Benefits of Homework: A Social-

Cognitive Perspective. Theory Into Practice, 43(3), 189-196. 

ΐηηζηιάθε, Υ., (2001), ΐαζηθνί άμνλεο δηακφξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

νινήκεξνπ ζρνιείνπ, ζην Ππξγησηάθεο, Ε. (επηκέιεηα), Οινήκεξν ρνιείν. 

Λεηηνπξγία θαη Πξννπηηθέο, ΤΠ.Β.Π.Θ.-Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην, Ώζήλα, 

2001 

ΐξεηηφο, Ε., (2001), Σν Οινήκεξν ρνιείν: Οη απαηηήζεηο θαη νη ππνζρέζεηο ηνπ 

γηα εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, ζην  Ππξγησηάθεο, Ε. (επηκέιεηα), Οινήκεξν 

ρνιείν. Λεηηνπξγία θαη Πξννπηηθέο, ΤΠ.Β.Π.Θ.-Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην, 

Ώζήλα, 2001 

Center for Public Education. (2007α). Research Review: What Research Says 

About the Value of Homework. ην http://www.centerforpubliceducation.org. 

( εκεξνκελία πξνζπέιαζεο 22/4/2014 

Chen, C. & Stevenson, H.W. (1989, June). Homework: A cross-cultural exami-

nation. Child Development, 60(3), 551-561. 

Cooper, H. Lindsay, J.J., Nye, B., & Greathouse, S. (1998). Relationships 

Among Attitudes About Homework, Amount of Homework Assigned and 

Completed, and Student Achievement. Journal of Educational Psychology, 

90(1), 70-83. 

Cooper, H., (2001). Homework for All- in moderation.  Educational Leadership, 

58  (7), 34-38 

Cooper, H., & Valentine, J., (2001). Using Research to Answer Practical Ques-

tions About Homework. Educational Psychologist, 36(3), 143-153. 

Cooper, H., Robinson, J.C., & Patall, E.A. (2006). Does Homework Improve 

Academic Achievement? A Synthesis of Research, 1987-2003. Review of Ed-

ucational Research, 76(1), 1-62. 

Corno, L., & Xu, J. (2004). Homework as the Job of Childhood. Theory into 

Practice, 43(3), 227-233 

Costley, Κ., (2013).Does Homework Really Improve Achievement? ην 

http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED54243

6, (εκεξνκελία πξνζπέιαζεο 24-3-2014) 

Dettmers, S., Trautwein, U., Ludtk, O., (2009). The relationship between home-

work time and achievement is not universal: evidence from multilevel anal-

yses in 40 countries.  School Effectiveness and School Improvement, 20(4) 

http://www.centerforpubliceducation.org/
http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED542436
http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED542436


ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
892 

375-405  

Α.Β.Π.Π. (2003). Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, Παη-

δαγσγηθφ Ελζηηηνχην, Τπνπξγείν Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ΦΒΚ 

303ΐ/13-3-2003. 

«Βπηθνηλσλία» πεξηνδηθή ελεκεξσηηθή έθδνζε Ώξζαθείσλ Σνζίηζεησλ ρνιέη-

σλ, επηέκβξηνο 2012, ηρ. 53. 

European Commission, (2004c). Implementation of ―Education and Training 

2010‖-Work Programme-Key Competences for  Lifelong Learning:A Euro-

pean Reference Framework. Progress Report Working Group B, September 

2004 , ζην 

http://ssu.acs.si/datoteke/TEMA%20MESECA/JUNIJ,%20JULIJ,%20AVGU

ST/Key%20Competences%20for%20Lifelong%20learning.pdf, (εκεξνκελία 

πξνζπέιαζεο 28/3/2014) 

Farrow, S., Tymms, P., Henderson, B., (1999), Homework and attainment in 

primary scholl. British Educational Research journal, 25 (3), 323-341 

Hargreaves, A. et al. (1997). Racing with the clock. New York: Teacher College 

Press 

Hoover-Dempsey, K. V., Battiato, A. C.,Walker, J.M.T., Reed, R.P., DeJong, 

J.M.,Jones, K. P.(2001). Parenatl involvement in homework. Educational 

Psychologist, 36(3),195-209  

Θσίδεο, I. θαη Υαλησηάθεο, N.(2007),  Οινήκεξε εθπαίδεπζε. Δ επξσπατθή 

εκπεηξία θαη ε πεξίπησζε ηεο Βιιάδαο. Eπηζηεκνληθφ Bήκα, η.6, 97-116 

Θσίδεο, I. θαη Υαλησηάθεο, N.(2008),  Ώληηιήςεηο γνλέσλ γηα ηηο θαη‘ νίθνλ 

εξγαζίεο. Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηεο Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξ. Διιάδνο 

η.6, 98-132 

Ελζηηηνχην Βξγαζίαο  (ΕΝΒ), Ελζηηηνχην Παηδαγσγηθψλ Βξεπλψλ-Μειεηψλ Αη-

δαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Βιιάδνο (ΕΠΒΜ), (2007), Αηεξεχλεζε ηνπ Κνηλσ-

ληθνχ θαη Παηδαγσγηθνχ Ρφινπ ηνπ Οινήκεξνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ  Ώζήλα: 

ΕΝΒ/ΓΒΒ-ΏΑΒΑΤ 

Kohn, A. (2006). The Homework Myth: Why Our Kids Get Too Much of a Bad 

Thing. Cambridge, MA: Da Capo Press  

Kralovec, E., & Buell, J. (2001). End Homework Now. Educational Leadership, 

58(7), 39-42. 

Λάµληαο, Κ., (2001), Ώθεηεξίεο ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη δπλαηφηεηεο 

παξέµβαζεο ηνπ Οινήµεξνπ ρνιείνπ ζην Ππξγησηάθεο, Ε. (επηκέιεηα), Ο-

ινήκεξν ρνιείν. Λεηηνπξγία θαη Πξννπηηθέο, ΤΠ.Β.Π.Θ.-Παηδαγσγηθφ Ελ-

ζηηηνχην, Ώζήλα, 2001 

Landing-Corretjer, G., (2009), Listen to Me! An Exploration of the Students 

http://ssu.acs.si/datoteke/TEMA%20MESECA/JUNIJ,%20JULIJ,%20AVGUST/Key%20Competences%20for%20Lifelong%20learning.pdf
http://ssu.acs.si/datoteke/TEMA%20MESECA/JUNIJ,%20JULIJ,%20AVGUST/Key%20Competences%20for%20Lifelong%20learning.pdf


ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
893 

Voices Regarding Homework. Doctoral Study Submitted in Partial Fulfill-

mentof the Requirements for the Degree of Doctor of Education, Walden 

University, Minneapolis, United States 

Μαηζαγγνχξαο, Δ., (2005), ηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο, Ώζήλα:Gutenberg 

Μαηζαγγνχξαο, Δ., (2006), Δ δηαζεκαηηθφηεηα ζηε ζρνιηθή γλψζε, Ώζήλα: 

Γξεγφξε 

Μαηζαγγνχξαο, Δ., (2008), Δ ζρνιηθή ηάμε. Ώζήλα:Γξεγφξε 

National Education Association. (2008a). Help Your Student Get the Most Out 

of Homework. Retrieved from http://www.nea.org/parents/homework.html. 

National Education Association, (2008) Research Spotlight on Homework απφ 

http://www.nea.org/tools/16938.htm (εκεξνκελία πξνζπέιαζεο 20/4/2014) 

Pezdek, K., Berry, T., & Renno, P., (2002). Childrens mathematics  achieve-

ment: the role of parents perceptions and their involvement in homework. 

Journal of Educational Psychology 94 (4)p771-777 

Πλεπκαηηθφο, Α., Παπαλαθάθεο Π., θαη Γάθε Β., (2008). Γνλετθή εκπινθή ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ: δηεξεχλεζε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ γνλέσλ. Δπηζηε-

κνληθή Δπεηεξίδα ηεο Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξ. Διιάδνο η.6, 193-217 

Ππξγησηάθεο, Ε., Οινήκεξν ρνιείν: Γηεζλείο εμειίμεηο θαη ε ειιεληθή πεξίπησ-

ζε, ζην Ππξγησηάθεο, Ε. (επηκέιεηα), Οινήκεξν ρνιείν. Λεηηνπξγία θαη 

Πξννπηηθέο, ΤΠ.Β.Π.Θ.-Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην, Ώζήλα, 2001 

Ππξγησηάθεο, Ε., (2001, επηκ.), Οινήκεξν ρνιείν: Λεηηνπξγία θαη πξννπηηθέο, 

Ώζήλα: ΤΠ.Β.Π.Θ.-Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην 

νθνχ, E. (2002). Ώηρκάισηνη ηνπ ρξφλνπ: Δ αλαγθαηφηεηα ηεο επέιηθηεο ρξή-

ζεο ηνπ ρξφλνπ ζηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε. Δπηζεψξεζε Δθπαηδεπηηθψλ 

Θεκάησλ, η.6, 223-238 

Trautwein, U., & Koller, O. (2003). The relationship between homework and 

achievement:Still much of a mystery. Educational Psychology Review, 15 (2), 

115–145. 

ΤΠΒΠΘ-Π.Ε., (2008). Δ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, Ώζήλα 

Υαηδεδήµνπ, Α., Σαξαηφξε Β., (2001),  Δ µέζνδνο project ζην ζρνιείν, ζην  

Ππξγησηάθεο, Ε. (επηκέιεηα), Οινήκεξν ρνιείν. Λεηηνπξγία θαη Πξννπηηθέο, 

ΤΠ.Β.Π.Θ.-Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην, Ώζήλα, 2001 

Van Voorhis, F.L. (2004). Reflecting on the homework ritual: Assignments and 

designs. Theory Into Practice, 43(3), 205-212. 

Υαηδεδήκνπ, Α.,  ηξαβάθνπ Π.,  Κνπγηνπξάθε Μ.,(2007), Οη θαη‘ νίθνλ εξγα-

ζίεο κέζα απφ ηελ αλίρλεπζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο εκπεηξίαο. Ώζήλα: 

Ώθνί Κπξηαθίδε 

http://www.nea.org/parents/homework.html
http://www.nea.org/tools/16938.htm


ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
894 

Υαηδεδήµνπ, Α., Σαξαηφξε Β., (2001), Δ νµαδηθή δηδαζθαιία ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε, ζην  Ππξγησηάθεο, Ε. (επηκέιεηα), Οινήκεξν ρνιείν. Λεηηνπξγία θαη 

Πξννπηηθέο, ΤΠ.Β.Π.Θ.-Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην, Ώζήλα, 2001 

 

  



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
895 

ΣΟ ΠΏΕΑΕ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒ ΏΝΏΓΚΒ ΣΔΝ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΠΏΕΑΕ-

ΚΔ/ΝΒΏΝΕΚΔ ΛΟΓΟΣΒΥΝΕΏ     

Κσηε-Παπαλησλαθε Αεζπνηλα
1
, Παπαλησλαθεο Γεσξγηνο

2
,  

1. Τπνςήθηα  Αηδάθησξ, 7
ν
 Α.. Ρφδνπ despokoti@gmail.com 

2. Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Π.Σ.Α.Β. Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ 

gepaparho@gmail.com 

 

ΠΒΡΕΛΔΦΔ                              

ηελ εξγαζία απηή ζα δηεξεπλήζνπκε απφ θαζαξά ινγνηερληθή νπηηθή γσλία ην 

παηδί  θαη ηνλ έθεβν κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Ν. 

3699/2008), ελψ παξάιιεια ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα γίλεη ζχγθξηζε κε α-

ληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο ζηελ μέλε ινγνηερλία (παηδί θαη έθεβνο). Αθνχ νξίζνπκε 

πνην είλαη ην παηδί/έθεβνο κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο ζηε δηεζλή ινγνηερληθή 

ηνπιάρηζηνλ πξαγκαηηθφηεηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο επηζεκαίλεηαη κηα πνιηηη-

ζκηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο πεξηπηψζεηο εηδηθψλ παηδηψλ, ζα δηεξεπλήζνπκε ζπλν-

πηηθά ην ξφιν ηνπ εηδηθνχ παηδηνχ ζε ζρέζε κε ην ζθεληθφ, ηνπο ραξαθηήξεο, πξσ-

ηεχνληεο θαη δεπηεξεχνληεο,  θαη ηε κε ζηεξενηππηθή ή κε απνηχπσζή ηνπ ζηα εη-

θνλνγξαθεκέλα θαη κε ινγνηερληθά βηβιία, ην ξφιν ηνπ ηελ εμέιημε ηεο πινθήο 

θαη ηη είδνο πινθήο δεκηνπξγεί, θαζψο θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ/ηε αθεγεηή/ηξηα, 

πξνηείλνληαο έηζη κηα ινγνηερληθή θαζαξά αλάγλσζε ηεο «ινγνηερλίαο κε ΑΜΔ-

Α», κε ην ζθεπηηθφ φηη θάζε ζεσξία ινγνηερλίαο κπνξεί λα πξνηείλεη δηθφ ηεο κν-

ληέιν. Πνιχ ζχληνκα ζα εμεηάζνπκε ηελ πξνζεηηθφηεηα ηνπ/ηεο ζπγγξαθέα/έσο, 

ζην βαζκφ πνπ ην επηηξέπνπλ θεηκεληθά ή παξαθεηκεληθά ζηνηρεία.   

ΒΕΏΓΧΓΔ    

Δ εξγαζία επηρεηξεί λα εμεηάζεη ηελ αλαπεξία ζηελ ειιεληθή παηδηθή θαη 

λεαληθή  κπζνπιαζία θαη πεξηζζφηεξν λα δψζεη έλα ηξφπν πξνζέγγηζεο, θαζα-

ξά ινγνηερληθφ ησλ ηζηνξηψλ κε ζέκα ηηο εηδηθέο αλάγθεο. Μπζνπιαζηηθέο αλα-

παξαζηάζεηο ηεο αλαπεξίαο είλαη ζρεηηθά πξφζθαηεο ζηελ ειιεληθή ινγνηερλία 

γηα παηδηά θαη λένπο θαη αλαλεψλνπλ ηε ζεκαηνινγία ηεο. Έηζη, ε παξνχζα κε-

ιέηε ζηνρεχεη λα εμεηάζεη κε πνην ηξφπν ε αλαπεξία αληηκεησπίδεηαη ζηα βη-

βιία γηα παηδηά θαη ζε πνην βαζκφ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ νηθνδφκεζε πγηψλ 

ζπκπεξηθνξψλ κεηαμχ αξηηκειψλ παηδηψλ απέλαληη ζηα άηνκα κε ζσκαηηθέο, 

αηζζεηεξηαθέο ή λνεηηθέο δπζθνιίεο. Αεδνκέλνπ φηη κπνξνχλ επίζεο λα δηαβά-

ζνπλ ηηο ηζηνξίεο παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, δεπηεξεχσλ ζηφρνο καο είλαη λα 

αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζην γεγνλφο φηη νη ηζηνξίεο απηέο κπνξνχλ λα βνεζή-

ζνπλ ηα παηδηά απηά λα έρνπλ κηα θαιχηεξε εηθφλα γηα ηελ ηαπηφηεηά  ηνπο θαη 

λα «κάζνπλ» ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαπεξηψλ/δηαηαξαρψλ 

ηνπο. Γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο αλαγλσζηψλ, ε κπζνπιαζηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο 

αλαπεξίαο έρεη ζηφρν λα νδεγήζεη ζηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο 

έληαμεο, αλαπφζπαζηεο αμίεο ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο.      

mailto:gepaparho@gmail.com
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Βπεηδή ζηελ Βιιάδα ειιείπνπλ θξηηηθέο κειέηεο ηεο ινγνηερλίαο, θαη κά-

ιηζηα ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο, κε ζέκα ηελ αλαπεξία απφ ηελ νπηηθή πνπ δηε-

ξεπλνχκε εκείο, ιάβακε ππφςε ζρεηηθέο εξγαζίεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο κειέηεο καο. ε επίπεδν κεηαπηπρηαθψλ δηπισκαηηθψλ έρνπλ γίλεη 

ζρεηηθέο εξγαζίεο πνπ θηλνχληαη σζηφζν ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο θπξίσο θαη 

ηεο θνηλσληνινγίαο δεπηεξεπφλησο, κε βάζε ινγνηερληθά θείκελα, ρσξίο λα α-

ληηκεησπίδνπλ ηηο ζρεηηθέο ινγνηερληθέο ηζηνξίεο κε βάζε ηε ζεσξία ηεο ινγν-

ηερλίαο, φπσο επηρεηξνχκε εκείο. Ώπφ ηελ άπνςε απηή, ε εξγαζία καο είλαη 

πξσηφηππε, θαζψο δηεξεπλνχκε ηα θείκελα απηά κε βάζε ζεσξίεο ινγνηερλίαο.  

           

ΟΡΕΓΟΝΣΏ….          

                            

Βίλαη αδηακθηζβήηεην γεγνλφο πσο ε αλαπεξία δελ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί 

θαη λα νξηζηεί κνλφπιεπξα, θαζψο απνθηά πνιιέο κνξθέο θαη πξνεθηάζεηο, γη‘ 

απηφ θαη σο έλλνηα είλαη πνιχπινθε θαη δχζθνιν λα νξηζηεί. Ώθελφο αγγίδεη 

ηνλ ηαηξηθφ θιάδν θαη αθεηέξνπ απνηειεί θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ δήηεκα. ε 

θακία πεξίπησζε δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ελφο αηφκνπ, αιιά είλαη θνκκάηη 

ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ, γεληθφηεξα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ αηφκνπ (θπζηθέο 

ζπλζήθεο, θνηλσληθφο πεξίγπξνο). πλεπψο, δε λνείηαη νξηζκφο ηεο αλαπεξίαο 

ρσξίο ζπζρεηηζκφ κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ.      

Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζχκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τ-

γείαο  (1981)  είλαη ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ θαζφινπ ή έρνπλ κεησκέλε ηε ιεη-

ηνπξγηθή ηνπο ηθαλφηεηα ή ηελ ηθαλφηεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο 

εμαηηίαο θάπνηαο βιάβεο. Πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ θπζηθή ή δηα-

λνεηηθή κεηνλεμία ιφγσ απηήο ηεο βιάβεο πνπ απνηειεί εκπφδην γηα ηελ νκαιή 

εμέιημε ηεο δσήο ησλ αηφκσλ απηψλ, θαζψο πξνζσπηθή θξνληίδα θαη απηνεμπ-

πεξέηεζε, κεηαθίλεζε, εχξεζε εξγαζίαο θαη θνηλσληθή ελζσκάησζε πξαγκα-

ηψλνληαη ππφ άιιεο ζπλζήθεο. Δ αλαπεξία νξίδεηαη γχξσ απφ ηξεηο άμνλεο ηα-

μηλφκεζεο: ην κεηνλέθηεκα, ηελ αληθαλφηεηα θαη ην ειάηησκα. Σν κεηνλέθηεκα 

είλαη ε απψιεηα νπζίαο ή αιινίσζε κηαο ιεηηνπξγίαο ζε δνκηθφ, ςπρνινγηθφ, 

θπζηνινγηθφ ή αλαηνκηθφ επίπεδν. Δ αληθαλφηεηα ζπλίζηαηαη ζε κεησκέλε ή 

αλχπαξθηε ηθαλφηεηα γηα κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ή γηα δξαζηεξηφηε-

ηα ζηελ νπνία άιινη άλζξσπνη αληαπνθξίλνληαη επαξθψο. Σν ειάηησκα  πξνθχ-

πηεη σο απνηέιεζκα ηεο αληθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ, θαζψο δελ ηνπ επηηξέπεη λα 

αληαπνθξηζεί ζην ξφιν θαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ ηνπ αλαινγνχλ βάζεη ειηθίαο, 

θχινπ θαη θνηλσληθν-πνιηηηζηηθψλ παξακέηξσλ (Veil, 1994:38-46).    

Καηά ην Νφκν 2817 (ΦΒΚ. 78/14-3-2000) άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο είλαη φζα αληηκεησπίδνπλ «ζεκαληηθή δπζθνιία κάζεζεο θαη πξνζαξ-

κνγήο εμαηηίαο ζσκαηηθψλ, δηαλνεηηθψλ, ςπρνινγηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ». ην άξζξν 3 ηνπ ηζρχνληνο  Νφκνπ 3699/2008 

(ΦΒΚ.199/2-10-2008) γηα ηελ Βηδηθή Ώγσγή θαη Βθπαίδεπζε, αλαθέξεηαη φηη: 
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«Μαζεηέο κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζεσξνχληαη νη καζε-

ηέο νη νπνίνη γηα νιφθιεξε ή νξηζκέλε πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο εκθαλί-

δνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζρνιηθήο κάζεζεο εμαηηίαο ζσκαηηθψλ, λνεηηθψλ, 

γλσζηηθψλ αλεπαξθεηψλ ή/θαη ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηε 

δηεπηζηεκνληθή αμηνιφγεζε επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία κάζεζεο». Ο νξηζκφο 

ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ ηεο Β.Ο.Κ. (Ώπνθ. πκβνπιίνπ 93/136/ΒΟΚ, 

1993:30) ηνλίδεη φηη ν φξνο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο «πεξηιακβάλεη ηα άηνκα 

κε ζνβαξέο αλεπάξθεηεο, αληθαλφηεηεο ή κεηνλεμίεο πνπ νθείινληαη ζε ζσκαηη-

θέο βιάβεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βιαβψλ ησλ αηζζήζεσλ, ή ζε δηαλνεηη-

θέο ή ςπρηθέο βιάβεο, νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ή απνθιείνπλ ηελ εθηέιεζε δξα-

ζηεξηφηεηαο ή ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ζεσξείηαη θαλνληθή γηα έλαλ άλζξσπν». Δ 

λνκνζεζία ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ππνζηεξίδεη φηη «άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

ζεσξνχληαη απηά πνπ έρνπλ θάπνην κεηνλέθηεκα, θάπνηα αληθαλφηεηα θαη θά-

πνην ειάηησκα» (Β.Ο.Κ. ζην Γψληνπ-ηδέξε, 1998). Γεληθφηεξα, ε αλαπεξία 

νξίδεηαη ηφζν κε βάζε ηα αίηηά ηεο φζν θαη κε ηελ θνηλσληθή αληηκεηψπηζε 

(Γψληνπ-ηδέξε, 1998:17).   Πεξηνξηδφκαζηε ζε απιή αλαθνξά-ηαμηλφκεζε 

ησλ αλαπεξηψλ, θαζψο ην ζέκα καο εζηηάδεη ζηε ινγνηερληθή απεηθφληζή ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ ειιεληθή θπξίσο παηδηθή-εθεβηθή ινγνηερλία, 

ζρεκαηνπνηψληαο έηζη έλα κνληέιν πξνζέγγηζεο ησλ θεηκέλσλ ηεο θαηεγνξίαο 

απηήο. Οη αλαπεξίεο, εγγελείο ή επίθηεηεο, δηαθξίλνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο: 

θηλεηηθέο/ζσκαηηθέο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ θηλεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ, αη-

ζζεηεξηαθέο/ αληηιεπηηθέο, πνπ αθνξνχλ ζηε ζπιινγή θαη θαηαλφεζε ησλ πιε-

ξνθνξηψλ, λνεηηθέο/ γλσζηηθέο, πνπ επεξεάδνπλ ηηο καζεζηαθέο ιεηηνπξγίεο θαη 

ηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ, ζπλαηζζεκαηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ αδπλακία ηνπ α-

ηφκνπ λα βηψζεη ζπλαηζζήκαηα θαη ζε φζνπο ππεξέρνπλ. Βίλαη ζεκαληηθφ λα 

ζεκεησζεί πσο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε αλαπεξία δελ αγγίδεη κφλν έλαλ απφ 

ηνπο παξαπάλσ ηνκείο, αιιά κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα θαη δηαηαξαρέο 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο, φπσο απνθαιχπηεη ε κειέηε ησλ ινγνηερληθψλ ηζηνξηψλ. 

Πξηλ απφ ηε ρεηξαθέηεζε ησλ ζεσξηψλ ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψ-

καηα, ε κπζνινγία θαη ε ζξεζθεία ήηαλ νη θχξηνη ιφγνη γηα ηε κεηάδνζε πνιηηη-

ζηηθψλ αμηψλ. ε δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο θαη ρξφλνπο ε ζσκαηηθή ή ε δηαλνεηηθή 

απφθιηζε απφ ηνλ θαλφλα είρε ζρεηηζηεί κε πνιηηηζηηθά ηακπνχ
.
 Οη άλζξσπνη 

απνκνλσλφηαλ ή εθιακβάλνληαλ σο «Εεξνί Ώζψνη» (McDonagh 1997) θαη ήηαλ 

αληάμηα αληηθείκελα θηιαλζξσπίαο. ήκεξα, ηνπιάρηζηνλ ζηηο δπηηθέο θνηλσλί-

εο, πην εζηθέο θαη κπζηηθηζηηθέο εμεγήζεηο ηεο αλαπεξίαο καο έξρνληαη απφ ηε 

κπζνινγία, ηηο ζξεζθεπηηθέο παξαβνιέο θαη ηηο αιιεγνξίεο. Οη Margolis θαη 

Shapiro εμεγνχλ φηη ε εκθάληζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθνχο ραξαθηήξεο ζηε ινγν-

ηερλία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε κπζνινγία, ζηελ Ώγία Γξαθή θαη ζηα παξακχζηα. 

Μπζηθέο πεξηγξαθέο ηεο αλαπεξίαο είλαη πάληα νπζηαζηηθά αξλεηηθέο  

(Margolis θαη Shapiro 1987:21). Σν άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο, αθφκε θαη ζήκε-

ξα, δελ αληηκεησπίδεηαη ηζφηηκα απφ ηελ θνηλσλία, νχηε απφ ηελ πνιηηεία θπξί-

σο ιφγσ άγλνηαο, κνινλφηη πξνβάιιεηαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα κέζσ ηεο ινγν-

ηερλίαο,   θαζψο πξνσζείηαη ε αξρή φηη νη άλζξσπνη κε αλαπεξία έρνπλ ηα ίδηα 
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δηθαηψκαηα κε ηελ ππφινηπε θνηλφηεηα. Βπνκέλσο, ε απεηθφληζή ηνπο ζηε ιν-

γνηερληθή κπζνπιαζία απνηειεί έλαλ ηξφπν λα γλσξίζνπκε ηε δσή ηνπ, ηηο δπ-

ζθνιίεο θαη ηελ ςπρνινγία ηνπ, ψζηε λα πξνσζεζεί έηζη κηα αλζξσπηλφηεξε α-

ληηκεηψπηζή ηνπο.  

ΕΣΟΡΕΚΏ ΣΕΝΏ  

ηνπο βηθησξηαλνχο θαη εδνπξδηαλνχο ζπγγξαθείο δελ ππήξρε ηέηνηα θα-

ηεγνξία φπσο «βηβιία γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο», ζχκθσλα κε ηε Lois 

Keith (2004). Τπήξραλ βηβιία πνπ πεξηιακβάλνληαη παηδηά πνπ ήηαλ άξξσζηα, 

ηπθιά ή δελ κπνξνχζαλ λα πεξπαηήζνπλ, αιιά ν ζθνπφο ηεο ηζηνξίαο δελ ήηαλ 

πνηέ λα δείμεη ην είδνο ηεο δσήο ελφο παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ δε ζα κπν-

ξνχζε λα  δήζεη.  ηαδηαθά, άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη κηα «ινγνηερλία ηεο αλα-

πεξίαο». ιν θαη πεξηζζφηεξν, ε αλαπεξία έρεη γίλεη κηα κηθξή αιιά λφκηκε 

ζεκαηηθή πεξηνρή ζρεδίαζεο ζεκαληηθψλ ζπγγξαθέσλ ηεο παηδηθήο/λεαληθήο 

ινγνηερλίαο. ΐξαβεπκέλνη  ζπγγξαθείο ηεο ινγνηερλίαο απηήο απφ άιιεο ρψξεο 

έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ αλαπεξία ζηα βηβιία ηνπο, εμεηάδνληάο ηελ κε βάζε ηε 

ζηεξενηππηθή παξνπζίαζε κέρξη θαη ηελ νπζηαζηηθή αλζξψπηλε εκπεηξία. Πα-

ιαηφηεξα, ζηε ινγνηερλία, νη ραξαθηήξεο κε εηδηθέο αλάγθεο ζπρλά παξνπζηά-

δνληαλ σο «ην άιιν» θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ παξαγσγή θφβνπ, πάζνπο 

θαη κίζνπο (ελδεηθηηθά: Κνπαζηκφδνο/Παλαγία ησλ Παξηζίσλ). Ώπηφ επεξεάδεη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν άηνκα κε αλαπεξία γίλνληαη αληηιεπηά θαη απνδεθηά 

απφ ηελ θνηλσλία, ελψ ζπγγξαθείο δηεπξχλνπλ ηνλ θαηάινγν ησλ ραξαθηήξσλ 

ηνπο έζησ θη αλ πνιινί ραξαθηήξεο είλαη απιψο εξγαιείν πινθήο. Πάλησο, ηα 

άηνκα κε αλαπεξία ζηε ινγνηερλία άιισλ ρσξψλ απεηθνλίδνληαλ αβνήζεηα, 

ππεξηθαλά ή δηαβνιηθά ηέξαηα, ζε αληίζεζε κε ηε ζχγρξνλε ειιεληθή παηδη-

θή/λεαληθή «ινγνηερλία ηεο αλαπεξίαο».      

 χκθσλα κε ηνλ Murphy (1995: 143) κάιηζηα ηα άηνκα κε αλαπεξία  πα-

ξαβηάδνπλ ηηο αμίεο ηεο λενιαίαο, αξξελσπφηεηα, δξαζηεξηφηεηα θαη θπζηθή 

νκνξθηά πνπ αγαπάκε σο άλζξσπνη θαη κπνξνχκε λα ελζσκαηψζνπκε έζησ θαη 

ιίγν, άπνςε πνπ δελ πηνζεηνχκε. Σα πεξηζζφηεξα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο αη-

ζζάλνληαη φηη νη άιινη δπζαλαζρεηνχλ, επεηδή αλαηξέπνπλ ην αλζξψπηλν ηδαλη-

θφ, γίλνληαη άζρεκνη θαη απσζεηηθνί θαζψο δελ είλαη αξηηκειείο, αληίδξαζε α-

ληηιεπηή απφ ηα εηθνλνγξαθεκέλα γηα κηθξφηεξα παηδηά θαη ηε  κπζνπιαζία γηα 

εθήβνπο.            

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ε παηδηθή ινγνηερλία άξρηζε λα αιιάδεη. Χ-

ζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε πνζφηεηα δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ πνηφηεηα, θαη 

ν αξηζκφο βηβιίσλ γηα παηδηά θαη λένπο πνπ απεηθνλίδνπλ ραξαθηήξεο κε εηδηθέο 

αλάγθεο απμήζεθε κεηά ην 1975. Χζηφζν, ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα βηβιία κε 

ήπηεο απεηθνλίζεηο αλαπεξίαο, νη ραξαθηήξεο ήηαλ κνλνδηάζηαηνη θαη ην πεξηε-

ρφκελν είρε πιεξνθνξηαθφ παξά αηζζεηηθφ ραξαθηήξα.      

ηα βηβιηνπσιεία απαληψληαη ινγνηερληθέο ηζηνξίεο απφ ηελ μέλε θαη 

ζχγρξνλε ειιεληθή ινγνηερλία γηα παηδηά θαη εθήβνπο κε άηνκα κε αλαπεξίεο 
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ζηα νπνία πξαγκαηηθά είλαη ζπάληνο έλαο θεληξηθφο αλάπεξνο ραξαθηήξαο ζε 

κπζηζηνξήκαηα ή εηθνλνγξαθεκέλα, εθηφο εάλ ππάξρεη πξσηαξρηθφο ζθνπφο γηα 

ηελ ελ ιφγσ αλαπεξία, φπσο ππνζηεξίδνπλ θαη νη Beauchamp, Chung θαη 

Mogilner (2010:9).            

 Έλα άιιν βαζηθφ ζέκα πνπ εληνπίδεηαη ζηε ινγνηερλία κε άηνκα κε  εηδη-

θέο αλάγθεο ζε άιιεο ρψξεο ην 19ν θαη 20ν αηψλα ή αθφκα θαη ζήκεξα  είλαη 

φηη αληί λα αλαπαξηζηάλνληαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζε πνιινχο ξφινπο 

πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ θφζκν καο, ε ινγνηερλία ηείλεη 

λα θαηαζηήζεη ζηεξεφηππνπο ηνπο ξφινπο ηνπο (Beauchamp et al., 2010:13), αλ 

θαη ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή παηδηθή/λεαληθή ινγνηερλία απηφ ζπκβαίλεη ζε κη-

θξφηεξν βαζκφ, κε εμαίξεζε δηαζθεπέο έξγσλ ησλ Καξθαβίηζα θαη Παπαδηακά-

ληε. Ώπεηθνλίδνληαη εμαξηεκέλα ή νη ηπθινί θσηεηλνί, δηνξαηηθνί θαη ζνθνί, 

άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα πνπ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθή 

πνιπζξφλα θ.ά.  Ο Harrill (1993 ζην Gervay, 2004) βξήθε φηη ε ζπρλφηεηα ησλ 

ζηεξενηχπσλ ζηελ απεηθφληζε ηεο αλαπεξίαο ζηελ παηδηθή ινγνηερλία κεηψζε-

θε ζεκαληηθά κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία. Ώληίζεηα, ε Liz Crow (1990:2) ππνζηεξίδεη φηη ηα βηβιία 

ζπάληα απεηθνλίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία επνηθνδνκεηηθά. θαζψο πεξηνξηζηη-

θέο ινγνηερληθέο απεηθνλίζεηο ηεο αλαπεξίαο ππεξβαίλνπλ ην θείκελν θαη πεξη-

νξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, 

απεηθφληζε πνπ ζπλαληνχκε θαη ζηελ ειιεληθή παηδηθή/λεαληθή ινγνηερλία, θπ-

ξίσο ζηηο δηαζθεπέο ζηηο νπνίεο αλαθεξζήθακε παξαπάλσ αιιά θαη αιινχ. Σα 

παηδηά-αλαγλψζηεο έρνπλ ζπρλά κφλν απηήλ ηελ παξαπιεξνθφξεζε, φηαλ έξ-

ρνληαη ζε επαθή κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ή ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο ηεο α-

λαπεξίαο. Ώπηφ ζα έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα φινπο είηε είκαζηε άηνκα κε εη-

δηθέο αλάγθεο είηε φρη θαη  αλακθίβνια ζπληζηά κηα πεξηνρή πξνο ηελ νπνία 

πξέπεη λα θηλεζνχκε: παξαγσγή ηζρπξψλ εηθφλσλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Δ 

παξαγσγή λέσλ βηβιίσλ ηείλεη λα παξνπζηάδεηαη σο ε ιχζε ζηε ινγνηερλία, κν-

ινλφηη ζπλερίδνπλ λα απεηθνλίδνληαη ζπρλά κε ηνλ ίδην πεξίπνπ ηξφπν.  ηελ 

Βιιάδα, απφ ην 1975 νη ινγνηερληθέο ηζηνξίεο κε ραξαθηήξεο κε εηδηθέο αλά-

γθεο άξρηζαλ νινέλα θαη  πεξηζζφηεξν λα ηνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ηα-

ηξηθψλ ζπλζεθψλ (ι.ρ. Σδψξηδνγινπ Ώξγπξψ), θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ησλ 

θνηλσληθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηελ ηθαλφηεηα αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο γηα 

αλεμαξηεζία, θνηλσληθή έληαμε, ηζφηεηα θαη ππεξεθάλεηα γηα ηε κνλαδηθφηεηά 

ηνπο. ηελ ειιεληθή παηδηθή/λεαληθή ινγνηερλία, κνινλφηη αξρηθά ζηελ ηζηνξία 

ηα άηνκα απηά εκθαλίδνληαη κεηνλεθηηθά, ηειηθά ε ηζηνξία έρεη happy end, θα-

ζψο ν AMEA γίλεηαη απνδεθηφο απφ ην άκεζν θαη επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ. 

Χζηφζν, ε πνηφηεηα ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο, πνπ απεηθνλίδεη ραξαθηήξεο κε 

εηδηθέο αλάγθεο πνηθίιιεη κε αξθεηνχο ζπγγξαθείο λα πξνζπαζνχλ λα αληαπν-

θξηζνχλ ζην πλεχκα θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ηεο ινγνηερληθήο πνηφηε-

ηαο. Ώλ ιέγακε φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ αγλνεζεί δελ ζα κηινχζακε 

ζσζηά, κνινλφηη, φπσο έρνπκε επηζεκάλεη, ζπγθξηηηθά κε ην ππφινηπν ζψκα 

ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο δελ θαηαιακβάλνπλ κεγάιε έθηαζε. Πάλησο, ε πηνζέ-
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ηεζε ηεο αλαπεξίαο απφ ηνπο ζπγγξαθείο ζηε ζεκαηνγξαθία ηνπο είλαη ηδηαίηε-

ξα ζεηηθφ, θαζψο ζπκβάιιεη βαζκηαία ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζηεξεφηππσλ.  

ΜΤΘΟΠΛΏΣΕΚΟΕ ΥΏΡΏΚΣΔΡΒ ΚΏΕ ΒΕΑΕΚΒ ΏΝΏΓΚΒ 

Αελ ζα αλαισζνχκε αλαθεξφκελνη ζηε ζεσξία ησλ ραξαθηήξσλ θαζψο εί-

λαη ηδηαίηεξα γλσζηή. ηε ινγνηερλία κε  κπζνπιαζηηθνχο ραξαθηήξεο κε εηδη-

θέο αλάγθεο θαίλεηαη φηη νη ραξαθηήξεο απηνί είλαη άλζξσπνη ηεο δηπιαλήο  

πφξηαο, ππαξθηνί δειαδή, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ πξνζεηηθφηεηα ηνπ ζπγ-

γξαθέα λα ηνπο παξνπζηάζεη, λα ζπκβάιεη ζηελ έληαμή ηνπο, λα δηδάμεη. Πα-

ιαηφηεξα, ζηελ αγγινζαμνληθή ινγνηερλία νη ραξαθηήξεο κε εηδηθέο αλάγθεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο γηα λα απνζπάζνπλ πάζνο, θφβν ή κίζνο, κε ηελ α-

λαπεξία λα πξνθαιεί ην ζπλαίζζεκα θαη ην ραξαθηήξα. Δ Λνγνηερλία επεξεά-

δεη, δελ αληαλαθιά κφλν, ηελ θνηλσλία θαη ηηο απφςεηο ηεο γηα ηα άηνκα κε εηδη-

θέο αλάγθεο.  π.ρ., πψο απεηθνλίδνληαη νη ραξαθηήξεο κε εηδηθέο αλάγθεο, ηη εί-

παλ, ηη έθαλαλ ή ηη έγηλαλ; Καηά ηε δηάξθεηα ηεο χζηεξεο πεξηφδνπ ηνπ 20νχ 

αηψλα θαη ζίγνπξα ζηνλ 21ν, έρνπλ αιιάμεη νη άλζξσπνη απηνί ηφζν ζηελ μελφ-

γισζζε φζν θαη ζηελ ειιεληθή παηδηθή/λεαληθή ινγνηερλία. Ο Davidson, 

Woodill θαη Bredberg (1994:40) αλαθαιχπηνπλ φηη ηα ΏΜΒΏ είλαη ζνθά θαη 

δηνξαηηθά. Δ αλαπεξία ηνπο ηνχο επέηξεςε σο αληηζηάζκηζκα λα γίλνπλ ηέηνηα. 

Χο εθ ηνχηνπ, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο παξνπζηάδνληαη πιένλ ελάξεηα ππν-

δείγκαηα. Δ αζσφηεηα θαη ε θαινζχλε ησλ αλζξψπσλ απηψλ, φπσο απεηθνλίδν-

ληαη ζηελ ειιεληθή παηδηθή/λεαληθή ινγνηερλία, ζπλδένληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ 

πφλνπ θαη ηεο απψιεηαο απφ φ, ηη θαίλεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξν αξηηκειείο αλ-

ζξψπνπο. Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο καο ππελζπκίδνπλ φηη είκαζηε απιψο ηπ-

ρεξνί, αλ δελ είκαζηε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θάηη πνπ επηζεκαίλνπλ θαη μέλνη 

κειεηεηέο (Davidson et al.1994:43). 

 Ώλ θαη έρεη ππάξμεη αχμεζε ζηελ ελζσκάησζε ησλ ΏΜΒΏ ραξαθηήξσλ 

ζηε ινγνηερλία γηα παηδηά θαη λένπο, ειάρηζηεο έξεπλεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ 

απεηθφληζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, φπσο νη θσθνί ραξαθηήξεο ζε εηθνλνγξαθε-

κέλα βηβιία γηα παηδηά, γεγνλφο πνπ επηζεκαίλνπλ θαη νη  Golos, Moses & Wol-

bers (2011), θαζψο θαη νη κειέηεο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζην θείκελν θαη φρη 

ηφζν ζηηο εηθφλεο. Σα επξήκαηα απφ ηηο αλαιχζεηο θεηκέλσλ δείρλνπλ φηη νη 

θσθνί ραξαθηήξεο απεηθνλίδεηαη ζπρλά σο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη φρη σο 

πνιηηηζηηθή κεηνλφηεηα (Golos et al., 2011), κνινλφηη νη ίδηνη κειεηεηέο θαη 

πνιινί άιινη θάλνπλ ιφγν γηα πνιηηηζκφ ησλ θσθψλ. Δ παηδηθή ινγνηερλία έρεη 

κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ραξαθηήξσλ απηψλ 

κε ην λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηε ζεκαηνγξαθία ηεο ραξαθηήξεο κε ζπγθεθξηκέλεο 

αλαπεξίεο. ηαλ βέβαηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο δηαβάζνπλ γηα ην  ζεηηθφ 

πνιηηηζηηθφ ξφιν ηνπο, κπνξεί λα επεξεαζηνχλ ζεηηθά ε απηνεθηίκεζε θαη ε 

θνηλσληθή ηαπηφηεηά ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο 

ηνπο κε ηνπο άιινπο. Βπηπιένλ, ηα παηδηά απηά είλαη πην πηζαλφ λα έρνπλ κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε κε ην βηβιίν, θαη απηφ κπνξεί λα απμήζεη ηα θίλεηξά 

ηνπο γηα αλάγλσζε, ππφζεζε ζηελ νπνία έρνπλ πξνβεί θαη νη άιινη εξεπλεηέο 
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(Golos et al., 2011). Μέζα απφ ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, ηφζν νη ραξαθηήξεο 

κε εηδηθέο αλάγθεο θαη θπξίσο νη θ/Κσθνί (γηα ηνπο νπνίνπο δηαζέηνπκε ζρεηη-

θέο κειέηεο θπξίσο ζηελ αγγινζαμνληθή βηβιηνγξαθία) φζν θαη εθείλνη πνπ α-

θνχλε, αιιά θαη νη ηπθινί, κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηελ θνπιηνχξα ησλ θσθψλ ή 

ησλ ηπθιψλ θαη ζε άιιεο πηπρέο ηεο θνηλφηεηάο ηνπο (π.ρ. ζρνιεία θσθψλ, ζέα-

ηξν Κσθψλ) αληί λα βιέπνπλ ηελ θψθσζε σο αλαπεξία, ή παζνινγηθή θαηά-

ζηαζε. Μία επηπιένλ αλάιπζε ηεο εηθνλνγξάθεζεο κπνξεί λα παξάζρεη κηα πην 

νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία 

γηα παηδηά απεηθνλίδνπλ  ραξαθηήξεο κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Γεληθά, δηαβάδνληαο ηφζν ειιεληθά πξσηφηππα θείκελα κε ραξαθηήξεο 

αλάπεξνπο παξαηεξήζακε φηη νη ζπγγξαθείο ινγνηερληθψλ ηζηνξηψλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο δηαηξέρνπλ έμη θηλδχλνπο-παγίδεο γηα ηε κπζνπιαζηηθή απεηθφληζε ησλ 

αλάπεξσλ ραξαθηήξσλ, ηνπο νπνίνπο επηζεκαίλνπλ θαη μέλνη κειεηεηέο (Brit-

tain, 2004):   

1. Οη αλάπεξνη ραξαθηήξεο λα  απεηθνλίδνληαη κε κηα δπζιεηηνπξγία σο «άι-

ιν» απφ έλα άιιν αλζξψπηλν θφζκν κε κηα αξλεηηθή ή ζεηηθή αίζζεζε-

πνιχ «θαθή» ή «θαιή». ηελ ειιεληθή παηδηθή/λεαληθή ινγνηερλία ν θίλ-

δπλνο απηφο ηείλεη λα εμνβειηζηεί ή θαη εμνβειίδεηαη, εηδηθά ζηα εηθνλν-

γξαθεκέλα βηβιία ηα νπνία ιάβακε θπξίσο ππφςε.                                                                                                  

2. Ώπεηθνλίδνληαο ηνλ ραξαθηήξα κε κηα δπζιεηηνπξγία, νη θαλνληθνί αλζξψ-

πηλνη ραξαθηήξεο λα παξνπζηάδνληαη αξλεηηθά ζηεξεφηππα. Καη ν θίλδπλνο 

απηφο ζηα ειιεληθά ινγνηερληθά δεδνκέλα αληηκεησπίδεηαη κε επηηπρία 

ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο.                                                                                             

3.  Δ απεηθφληζε ζε δεπηεξεχνληα ξφιν.  Ο ραξαθηήξαο κε κηα δηαηαξαρή λα 

κελ είλαη νχηε ν θεληξηθφο ραξαθηήξαο ζην πιαίζην ηεο αθήγεζεο, νχηε λα 

έρεη αλαπηπρζεί πιήξσο.  Ώπιψο, λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα βνεζήζεη ηνλ 

αλαγλψζηε λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηνλ/ηνπο θεληξηθφ/νχο ραξαθηήξαο 

/εο. ην ειιεληθφ corpus ηεο έξεπλάο καο ππάξρνπλ ινγνηερληθά θείκελα, 

θπξίσο εηθνλνγξαθεκέλα,  ζηα νπνία ν κπζνπιαζηηθφο ραξαθηήξαο δελ εί-

λαη αθξηβψο πξσηαγσληζηήο, θαζψο ε αθήγεζε αθνξά ζ‘ απηφλ, αιιά 

πξαγκαηψλεηαη απφ  έλα αθεγεηή ηνπ νπνίνπ ε αθήγεζε αθνξά ζηνλ κπ-

ζνπιαζηηθφ ραξαθηήξα κε εηδηθέο αλάγθεο ή ε παξνπζία ηνπ απνηειεί έλα 

απιφ επεηζφδην κηαο ηζηνξίαο (Φαξαχηε, λεηξα απφ κεηάμη).                                                                                       

4. Δ έιιεηςε ξεαιηζκνχ θαη αθξίβεηαο ζηελ απεηθφληζε ηεο δηαηαξαρήο. Ο 

ζπγγξαθέαο λα ακειεί λα εξεπλήζεη ζσζηά κηα ζπγθεθξηκέλε δπζιεηηνπξ-

γία κε απνηέιεζκα λα κελ απεηθνλίδεη κε αθξίβεηα ηελ αλαπεξία. 

 ηελ ειιεληθή παηδηθή/λεαληθή «ινγνηερλία ηεο αλαπεξίαο» ν θίλδπλνο 

απηφο είλαη ππαξθηφο.                                                                                                  

5. Ο ραξαθηήξαο κε δηαηαξαρέο λα απεηθνλίδεηαη  σο κηα κνξθή απνμελσκέ-

λε θαη θνηλσληθά  απνκνλσκέλε.  ηα ειιεληθά ινγνηερληθά θείκελα ε α-

πεηθφληζε απηή κεηαζρεκαηίδεηαη ηειηθά κε ζεηηθφ πξφζεκν.  
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 6. Βπηπρηζκέλν ηέινο. Ο ζπγγξαθέαο λα αδπλαηεί λα δεη κηα επηπρηζκέλε θαη  

νινθιεξσκέλε δσή πνπ είλαη κηα δπλαηφηεηα γηα έλαλ ραξαθηήξα κε δπζ-

ιεηηνπξγία. ηελ ειιεληθή ινγνηερλία (εηθνλνγξαθεκέλα θαη κε) σζηφζν 

επηζεκαίλεηαη happy end (π.ρ. Αξγπξψ, Λεψλε θ.ά.), ζπγθξηηηθά κε ηα α-

ληίζηνηρα ινγνηερληθά έξγα ηεο ινηπήο δπηηθήο ινγνηερλίαο, απφ ηα νπνία 

ζπλήζσο απνπζηάδεη ην επηπρηζκέλν ηέινο.     

Σα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία είλαη κηα κνξθή βηβιίσλ ζηελ νπνία ν νπηηθφο 

θαη ν γξαπηφο θφζκνο κπνξεί λα ηαηξηάμεη. Ώλ ν θχξηνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο 

ζηνλ θφζκν ησλ «θσθψλ» είλαη ε φξαζε θαη εθείλνο ησλ αλζξψπσλ πνπ αθνχλε 

ή ησλ ηπθιψλ, ε αθνή θαη ε αθή, ηφηε ην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν έρεη ηε δπλα-

ηφηεηα λα γεθπξψζεη ην «ράζκα» κεηαμχ ησλ δχν θφζκσλ. Σε γεθχξσζε απηή 

πξνθαλψο κπνξεί λα ηελ πεηχρεη θαη ε εθεβηθή ινγνηερλία. Σα εηθνλνγξαθεκέ-

λα βηβιία κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ φ,ηη  «θαιχηεξν» αθνξά ζηε γιψζζα θαη 

ζηελ εηθνλνγξάθεζε, ελψ ε εθεβηθή ινγνηερλία κηα ζθαηξηθή θαη δπλακηθή πε-

ξηγξαθή ηνπ ραξαθηήξα θαη έλα επηπρηζκέλν ηέινο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε κε-

ιέηε ησλ ζρεηηθψλ ινγνηερληθψλ ηζηνξηψλ. ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία πέξα 

απφ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, νη ιέμεηο θαη νη εηθφλεο ζηα βηβιία γηα παηδηά 

κπνξεί λα ρξεζηκεχζνπλ σο κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ παηδηψλ 

θαη ηελ αίζζεζε ηνπ εαπηνχ, θαζψο θαη ηελ θαηαλφεζε εθ κέξνπο ηνπο ησλ άι-

ισλ  αλζξψπσλ θαη πνιηηηζκψλ. χκθσλα κε ηελ Golos (2012), θνηηάδνληαο 

πξνζεθηηθά εηθφλεο θαη θείκελν κπνξεί λα καο απνθαιχπηνληαη νη ηξφπνη κε 

ηνπο νπνίνπο απεηθνλίδνληαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, νη θνηλφηεηεο θαη ν 

πνιηηηζκφο ηνπο. Δ εηθνλνγξάθεζε ζε εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία γηα παηδηά ζεσ-

ξείηαη ηζφηηκε κε ην θείκελν. ΐνεζάεη λα πξνζδηνξηζηεί ε δηάζεζε, νξίδεη θαη 

αλαπηχζζεη ηνπο ραξαθηήξεο ή ηελ πινθή, πξνζθέξεη κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή 

γσλία ή εληζρχεη ην θείκελν ή κηα ηζηνξία, έζησ θαη ζε κε νινθιεξσκέλν βαζ-

κφ, ελψ απμάλεη ηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο. Γηαηί ε ιεθηηθή αθήγεζε ζπ-

κπιεξψλεηαη κε ηελ εηθνληζηηθή. Ώθφκα θαη φηαλ ι.ρ. ε θψθσζε εμεηάδεηαη σο 

αλαπεξία ζηα εηθνλνβηβιία, είλαη κηα απφ ηηο ιηγφηεξν ζπρλά απεηθνληδφκελεο 

αλαπεξίεο, φπσο πηζηεχνπλ νξηζκέλνη κειεηεηέο (Ayala 1999. Dyches et al., 

2006) φπσο δείρλεη ην δείγκα καο απφ πεξίπνπ 70 εηθνλνγξαθεκέλα ηξία κφλν 

έρνπλ σο ζέκα ηελ θψθσζε, ηξία ηελ ηχθισζε, δχν ηε δπζιεμία, ελψ ε ζπληξη-

πηηθή πιεηνλφηεηα ηα θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη ηε λνεηηθή πζηέξεζε. Δ αλα-

θνξά καο ζ‘ απηά ηείλεη λα πεξηγξάςεη ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ι.ρ. νη θσθνί 

ραξαθηήξεο πεξηιακβάλνληαη θαη φρη πψο απεηθνλίδνληαη. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη 

ζε πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο ΏΜΒΏ.         

Δ εηθνλνγξάθεζε ζηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία απνηειεί ελδηαθέξνπζα 

πεγή πιεξνθνξηψλ κε ζεηηθά κελχκαηα φηη ε απεηθφληζε αηφκσλ κε εηδηθέο α-

λάγθεο θαη  απνηππψλεη εηθνληζηηθά κηα πιήξε δσή. Ώλ θαη πεξηνξηζκέλα, κειέ-

ηεο ζε άιιεο ρψξεο πνπ έρνπλ αλαιχζεη  ραξαθηήξεο κε εηδηθέο αλάγθεο ζην 

θείκελν ησλ εηθνλνβηβιίσλ έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη πνιινί εμαθνινπζνχλ λα εθ-
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θξάδνπλ αξλεηηθά ζηεξεφηππα (Golos et al., 2012). ηελ ειιεληθή παηδη-

θή/λεαληθή ινγνηερλία απαληψληαη ζπάληα ζηεξενηππηθέο απεηθνλίζεηο, θαζψο 

γεληθφηεξα παξαηεξείηαη κηα ηάζε εμνβειηζκνχ ηεο ζηεξενηππηθήο απεηθφληζήο 

ηνπο. Οη ζχγρξνλνη ζπγγξαθείο είλαη πεξηζζφηεξν ξεαιηζηέο, αιιά κεξηθέο θν-

ξέο εμαθνινπζνχλ λα ζεσξνχλ φηη είλαη δχζθνιν λα θαληαζηνχλ ηη είδνπο δσή 

κπνξεί λα ππάξρεη γηα θάπνηνλ πνπ δελ κπνξεί λα πεξπαηήζεη. Ώπφ ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ '70, ππήξρε έλα λέν είδνο ξεαιηζκνχ ζηα παηδηθά βηβιία (Keith, 

2004) ζε δηεζλέο επίπεδν. Θέκαηα πνπ θάπνηε ζεσξνχληαλ πνιχ εμειηγκέλα, 

ζπλαηζζεκαηηθά αλαηξεπηηθά ή απαηηεηηθά ηψξα θξίλνληαη θαηάιιεια γηα ηνπο 

λένπο αλαγλψζηεο. Τπάξρεη έλα λέν θιίκα πνπ επλνεί νη  ζπγγξαθείο λα δηεξεπ-

λνχλ πεξίπινθα θαη ιηγφηεξν εχθνιν λα επηιπζνχλ ζέκαηα φπσο ε αλαπεξία. 

Έηζη, γελληνχληαη πξνβιεκαηηζκνί, φπσο:                                                                                                     

1. Πψο ρξεζηκνπνηείηαη ην άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο, ε κειέηε ηνπ νπνίνπ 

δείρλεη ζε έλα πξψην ζηάδην φηη δεκηνπξγεί κηα ρξήζηκε εθηξνπή ζηελ θχξηα 

πινθή ή πξνβάιιεηαη άκεζα είηε έκκεζα ε πξνζεηηθφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα, λα 

πιεξνθνξήζεη.  ηα θείκελα πνπ κειεηήζακε, ε απεηθφληζή ηνπο είλαη ζεηηθή, 

κε εμαηξέζεηο πξνθαλψο, φπσο ζπκβαίλεη ζηνλ Νηάθν ηνπ αθειιαξίνπ ή ζηηο 

Μέξεο ηεο Αιθπφλεο ηνπ Μαλζφπνπινπ.                                                     

2.  Πνην κήλπκα αλαδχεηαη απφ ηα θείκελα απηά; Δ αλάδπζή ηνπ θέξλεη 

ζηελ επηθάλεηα φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη κε εηδηθέο αλάγθεο εκπίπηνπλ ζε 

έλα απφ δχν ζηεξεφηππα: είηε είλαη ληθεηέο ή ζπκσκέλνη άλζξσπνη (πβ ν Νηά-

θνο ζην νκφηηηιν δηήγεκα ηνπ αθειιαξίνπ) ή κε αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά (Γηάλ-

λεο ζην Μέξεο ηεο Αιθπφλεο) πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα, αιιά ηειηθά αλαδεηθλχ-

νληαη απνδηνπνκπαίνη ηξάγνη (Νηάθνο) είηε ηχπνη πνπ αγθαιηάδνπλ ηελ αλαπε-

ξία σο κηα «θπζηθή πξφθιεζε» θαη λα βγνπλ έμσ λα θαηαθηήζνπλ ηνλ θφζκν 

(Ώξγπξψ).                                                                                                                                                       

3. Πφζν πξαγκαηηθά είλαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ν ηξφπνο δσήο 

ησλ ραξαθηήξσλ, πξνβιεκαηηζκφο πνπ απαζρνιεί θαη ηελ Crow (1990). Σα 

πξαγκαηηθά άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε πνηθίιεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, έρνπλ ζπληξφθνπο θαη παηδηά, ηαμηδεχνπλ ζην εμσηεξηθφ (ι.ρ. Ώξγπ-

ξψ), βνεζνχλ άιινπο, ζπκκεηέρνπλ ζε παξανιπκπηαθνχο αγψλεο (Φαξαχηε, 

Θσκάο) θ.ν.θ.. Αηεπθξηλίδνπκε σζηφζν φηη πνιιά βηβιία απεηθνλίδνπλ άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο  λα εμαξηψληαη απφ άιινπο αλζξψπνπο, λα είλαη απνκνλσκέλνη, 

ππνρσξεηηθνί, ελψ ραξαθηεξίδνληαη απφ άγλνηα ή δνπλ κηα δσή ρσξίο λφεκα. 

ηελ ειιεληθή παηδηθή/λεαληθή ινγνηερλία απαληψληαη θαη νη δχν πεξηπηψζεηο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε Ώξγπξψ ζην νκφηηηιν κπζηζηφξεκα ηεο Νίηζαο 

Σδψξηδνγινπ, ε νπνία ρσξίο ηα άλσ άθξα θαηάθεξε λα ζπνπδάζεη θαη λα δηα-

θξηζεί ζηε δσγξαθηθή, ελψ ν Γηάλλεο ζηηο Μέξεο ηεο Αιθπφλεο ηνπ Αεκήηξε 

Μαλζφπνπινπ  επηζπκεί ηελ απνκφλσζε θαη εθθξάδεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

Ώπφ ηελ άπνςε ηεο πνζφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα κπζηζηνξήκαηα γηα 

εθήβνπο νη ραξαθηήξεο κε εηδηθέο αλάγθεο πεξηγξάθνληαη ζθαηξηθά, φπσο κπν-

ξεί θαλείο εχθνια λα ζπκπεξάλεη απφ ηε κειέηε ησλ κπζνπιαζηηθψλ απηψλ η-
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ζηνξηψλ,  ελψ ζηα εηθνλνγξαθεκέλα, παξά ην γεγνλφο φηη ε αθήγεζε εζηηάδεη 

ζηνπο ραξαθηήξεο απηνχο δχζθνια κπνξεί λα κηιήζεη γηα ζθαηξηθή απεηθφληζή 

ηνπο, ηελ νπνία σζηφζν αξθεηά ζπρλά πξνζεγγίδνπλ. Ώπφ ηελ νπηηθή ηεο εμειη-

μηκφηεηάο ηνπο ηφζν ζηα εηθνλνγξαθεκέλα φζν θαη ζηελ εθεβηθή κπζνπιαζία 

νη ραξαθηήξεο κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ απνηεινχλ θαη ηνπο πξσηαγσληζηέο πά-

ληα είλαη δπλακηθνί θαη εμειίζζνληαη, έζησ θαη αλ ε δπλακηθή ηνπο εμαληιείηαη 

ζηελ παξαδνρή ηεο θαηάζηαζήο ηνπο.  Δ δηαρείξηζε απηή ησλ ΏΜΒΏ ραξαθηή-

ξσλ  απφ ηνπο Έιιελεο ζπγγξαθείο απαληάηαη θαη ζε άιιεο ινγνηερλίεο, φπσο 

ι.ρ. ζηελ αξαβηθή ζηελ νπνία ηα άηνκα κε αλαπεξία ζπλήζσο εκθαλίδνληαη σο 

κείδνλεο ραξαθηήξεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο αγγινζάμνλεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα πνπ 

ηνπο αληηκεησπίδνπλ σο δεπηεξεχνληεο ή πεξηθεξεηαθνχο ραξαθηήξεο.  

ΐέβαηα, ζηα εηθνλνγξαθεκέλα, νη ηζηνξίεο αδπλαηνχλ λα αληηκεησπίζνπλ 

ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο αθήλνληαο αγσλίεο, θφ-

βνπο θαη ζπκφ αλεπεμέξγαζηα, θαζψο νη ζπγγξαθείο «δπζθνιεχνληαη» ή δελ έ-

ρνπλ ηα πεξηζψξηα λα εκβαζχλνπλ. Βμαίξεζε απνηεινχλ φζνη ζπλδένληαη κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν κε άηνκα αλάπεξα ζηε δσή ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

επηζεκαίλεηαη έλαο «ξεαιηζηηθφηεξνο» ξεαιηζκφο ζηελ απφδνζε ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπ αλάπεξνπ ραξαθηήξα. Πάλησο, είλαη εκθαλήο κηα πξνζπάζεηα έληαμεο: ζπ-

γθηλεηηθέο θηιίεο θαη πεξηπηψζεηο απνδνρήο θάλνπλ ηα κεγάια δεηήκαηα ηνπο 

ζε πνιιέο ηζηνξίεο επθνιφηεξα απνδεθηά θαη αληηκεησπίζηκα, φπσο ζηελ Ώξγπ-

ξψ θαη ζηε Λεψλε ηηο νπνίεο απνδέρνληαη φινη, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο. Δ κε 

απνδνρή ηνπο απφ ηνπο ειάρηζηνπο νπζηαζηηθά εμππεξεηεί ηελ πινθή ηεο ηζην-

ξίαο θαη ηελ πιεξέζηεξε εμέιημε ηνπ κπζνπιαζηηθνχ ραξαθηήξα κε εηδηθέο α-

λάγθεο.  Τπάξρεη κηα έκθαζε ζην  ξφιν ηελ θίισλ θαη ζηνπο γνλείο  ή ζηα α-

δέιθηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ αδειθνχ ηεο Ώξγπξψο, θαη ζηηο γηαγηάδεο πνπ 

βνεζνχλ ηνλ ραξαθηήξα κε αλαπεξία λα δήζεη κηα θπζηνινγηθή δσή. Δ Λεψλε 

πάιη ζην νκφηηηιν κπζηζηφξεκα ηεο Ππιηψηνπ, πνπ πάζρεη απφ ζθιήξπλζε θα-

ηά πιάθαο αληηκεησπίδεη ην λέν άγλσζην θφζκν πνπ αλνίγεηαη κπξνζηά ηεο 

ζθνηεηλφο θαη δπζνίσλνο κε ηε βνήζεηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θίισλ ηεο θαη 

πάλσ απ‘ φια κε ζέιεζε θαη επηκνλή θαη θαηαθέξλεη λα δήζεη ηε δσή θαη λα 

γεπηεί ραξέο θαη επηηπρίεο, απνδεηθλχνληαο ην κεγαιείν ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο, 

αιιά θαη ην happy end ζηελ ειιεληθή «ινγνηερλία κε ΏΜΒΏ». Βλψ κεξηθνί 

ζπγγξαθείο πεηπραίλνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ην ζέκα ηνπο κέζα απφ ηζηνξίεο ιν-

γνηερληθήο αμίαο, άιινη πξέπεη λα πθάλνπλ κελχκαηα απνδνρήο θαη έληαμεο, 

ξεαιηζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο αλαπεξίαο, κε κεγαιχηεξε ιεπηφηεηα θαη κε 

έλα πην θαιιηηερληθφ ηξφπν, ψζηε ηα έξγα ηνπο λα είλαη απνηειεζκαηηθά, δηαπί-

ζησζή καο πνπ επηζεκάλακε θαη ζηε Sabati Abdulkareem Aisawi (2011). Βμάι-

ινπ, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη νη ζσκαηηθέο αλαπεξίεο πνπ πα-

ξνπζηάδνληαη ζηε ινγνηερλία κεηαθνξηθά είλαη πηζαλφλ λα εθθξάδνπλ παξα-

κφξθσζε πξνζσπηθφηεηαο θαη ςπρήο, νπφηε μεθεχγνπκε απφ ηε ζεσξία φηη νη 

ραξαθηήξεο απηνί είλαη άλζξσπνη ηεο δηπιαλήο πφξηαο, θαζψο αληηκεησπίδνληαη 

σο ιεθηηθέο θαηαζθεπέο.     
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ΟΕ ΜΤΘΟΠΛΏΣΕΚΟΕ ΏΝΏΠΔΡΟΕ ΥΏΡΏΚΣΔΡΒ ΐΏΕΚΔ ΤΝΣΒ-

ΣΏΓΜΒΝΔ ΠΛΟΚΔ                            

Καζψο ε πινθή δελ είλαη κηα ηππνινγία ή ακεηάβιεηεο δνκέο, θαηά ηνλ 

Brooks (Παπαλησλάθεο  & Κσηφπνπινο 2011:146) αιιά έλαο ηδηφηππνο δνκη-

θφο ρεηξηζκφο ζηα κελχκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα απφ κηα ρξνληθή αιιε-

ινπρία, κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ πινθή σο ηε ινγηθή θαη ηε δπλακηθή ηεο 

αθήγεζεο κε δηθφ ηεο ζεκαζηαθφ εχξνο. ηελ πεξίπησζε ραξαθηήξσλ κε εηδη-

θέο αλάγθεο,  ην κεηνλέθηεκα είλαη είηε αλαγθαίν γηα ηελ ηζηνξία είηε ηνπιάρη-

ζηνλ έλα ζηήξηγκα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί. εκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο 

ησλ δεπηεξεπφλησλ δνξπθνξηθψλ ραξαθηήξσλ πνπ πξνβάιινπλ ηνλ ραξαθηήξα 

κε εηδηθέο αλάγθεο, ηνλ πεξηγξάθνπλ θαιχηεξα θαη βνεζνχλ ζηελ εμέιημή ηνπ.   

Σν δήηεκα ηεο πινθήο είλαη νπζηαζηηθφηεξν ηφζν απφ ινγνηερληθή φζν θαη 

απφ ξεαιηζηηθή πξννπηηθή θαη αλαθχεη έλα εξψηεκα κήπσο νη ζπγγξαθείο ρξε-

ζηκνπνηνχλ αλάπεξνπο ραξαθηήξεο σο ζπλαηζζεκαηηθά νκήξνπο, γηα ζπλαηζζε-

καηηθή θάζαξζε, γηα λα είλαη πνιηηηθά νξζνί, ή επεηδή είλαη απαξαίηεηνη ζηελ 

ηζηνξία; Βίλαη ε αλαπεξία απαξαίηεηε γηα ηελ ηζηνξία; Γηαηί; Αελ ζα είλαη ε η-

ζηνξία ηφζν θαιή ρσξίο αλαπεξία; Σνπο ίδηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζπλαληήζακε 

θαη ζηνπο Beauchamp et al. (2010:9). Πάλησο, νη πην επηηπρεκέλεο ηζηνξίεο εί-

λαη εθείλεο πνπ απεπζχλνληαη ζε κηθξά παηδηά, αλ θαη γεληθά απνηεινχληαη απφ 

κηα βαζηθή δνκή-πινθή, θαζψο είλαη εμαηξεηηθά επθάληαζηεο απφ ηελ άπνςε 

ηεο εηθνλνγξάθεζεο θαη ηεο γιψζζαο ηνπο.    

Πνιιέο ινγνηερληθέο ηζηνξίεο, εηθνλνγξαθεκέλεο θαη κε, έρνπλ ζηφρν λα 

κεηαθέξνπλ ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία, νπφηε είλαη 

εκθαλέζηεξε ε ζπγγξαθηθή πξνζεηηθφηεηα. Δ πινθή βέβαηα  ζε ηέηνηα βηβιία 

είλαη ζπλήζσο πνιχ ιεπηή, κεξηθέο θνξέο ζρεδφλ εληειψο αλχπαξθηε θαη ηα πε-

ξηζζφηεξα απφ απηά είλαη δχζθνιν λα ηαμηλνκεζνχλ σο κπζηζηνξηνγξαθία ή 

κε-κπζνπιαζία, θάηη πνπ νξζψο επηζεκαίλεη θαη ε Brittain (2004). Χζηφζν, ε 

πην ζεκαληηθή, κνινλφηη ιηγφηεξν ξεηή, ιεηηνπξγία ηφζν ηεο πινθήο φζν θαη 

ηεο αθήγεζεο ηζηνξηψλ κε ραξαθηήξεο-πξσηαγσληζηέο κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη 

ε δεκηνπξγία θαη ε αλάδεημε ηεο ηαπηφηεηαο ελφο εηδηθνχ αηφκνπ  θαη ε απνδν-

ρή ηνπ απφ ηνπο άιινπο. ηελ εθεβηθή κπζνπιαζία ε πινθή αθνινπζεί ην θια-

ζηθφ ζρήκα «πίηη-Ώλαρψξεζε απφ ην ζπίηη-Πεξηπέηεηα-Βπηζηξνθή ζην ζπίηη», 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο απαηηήζεηο ηεο εηδηθήο απηήο θαηεγνξίαο ινγνηερληθψλ 

ηζηνξηψλ. Ο κπζνπιαζηηθφο ραξαθηήξαο βξίζθεηαη ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε ρσ-

ξίο αλαπεξία (Ώξγπξψ, Λεψλε) ή κε αλαπεξία (Γηάλλεο/Μέξεο ηεο Αιθπφλεο, 

Υαξάιακπνο/Σν πνηάκη δήιεςε). ηε ζπλέρεηα δηέξρεηαη πεξηπέηεηεο γηα λα αλα-

δεηρζεί ν ραξαθηήξαο ηνπ (πξνζπάζεηεο πξνζαξκνγήο ζηελ αλαπεξία ηνπ, ζπ-

κπαξάζηαζε νηθνγέλεηαο, θίισλ) θαη πιήξεο ζπκθηιίσζε κε ηελ θαηάζηαζή 

ηνπ, ρσξίο πιήξε επάλνδν ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή 

ην ζρήκα παξακέλεη θνινβφ. ε γεληθέο γξακκέο, θαζψο κειεηάηαη αθφκα ην 

ζέκα, ηζρχεη θαη γηα ηα εηθνλνγξαθεκέλα ην ίδην ζρήκα πινθήο, κε κεγαιχηεξε 

πξνζαξκνγή θαη επειημία, θαζψο ηα βηβιία απηά απεπζχλνληαη ζε κηθξφηεξεο 
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ειηθίεο θαη ε πινθή ζα πξέπεη λα είλαη απιή θαη θαηαλνεηή. Βίλαη επζχγξακκε, 

φπσο ζπλήζσο γξακκηθή είλαη θαη ε αθήγεζε ζηα θείκελα απηά. Γεληθφηεξα, 

ζηε «ινγνηερλία κε ΏΜΒΏ» πνιχ ζπάληα έρνπκε πνιχπινθα ζρήκαηα πινθήο, 

ιφγσ ηεο θχζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ινγνηερλίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη εχ-

θνια πξνζιήςηκε απφ αλαγλψζηεο κε ή ρσξίο αλαπεξία.  

ΚΔΝΕΚΟ: ΐΏΕΚΔ ΠΏΡΏΜΒΣΡΟ ΣΔ «ΏΝΏΠΔΡΕΚΔ ΛΟΓΟΣΒ-

ΥΝΕΏ»                    

Με ηνλ φξν απηφ πνιχ ζχληνκα ελλννχκε ην ρψξν θαη ην ρξφλν εληφο ηνπ 

νπνίνπ δεη, δξα θαη θηλείηαη ν ΏΜΒΏ (θαη κε) κπζνπιαζηηθφο ραξαθηήξαο.  Ώπ-

ηφο ν  ζπλήζσο θιεηζηφο ρψξνο είλαη ηφζν απερζήο φζν θαη ειθπζηηθφο θαη ελ 

κέξεη εμαξηάηαη απφ ηηο θπξίαξρεο αμίεο ηνπ πνιηηηζκνχ. Λεηηνπξγεί σο ρσξν-

ρξνληθφ πιαίζην δξάζεο θαη σο θνξέαο πνιηηηζκηθψλ αμηψλ. Σν ζθεληθφ (Πα-

παλησλάθεο θαη Κσηφπνπινο, 2001:19-69) ζε έλα παηδηθφ ινγνηέρλεκα αθνξά 

θπξίσο ζην ρξφλν πνπ θαιχπηνπλ ηα γεγνλφηα ηεο αθήγεζεο θαη ζην ρψξν κέζα 

ζηνλ νπνίν εθηπιίζζεηαη ε ηζηνξία. Υξφλνο  θαη ρψξνο, σο ζηνηρεία  ζθεληθνχ 

θαη πινθήο είλαη νξγαληθά ζπλδεδεκέλα κε ηελ ηζηνξία θαη ηνπο   ραξαθηήξεο 

κε ή ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο, κε ηελ αθήγεζε γεληθφηεξα. ηε ινγνηερλία κε κπ-

ζνπιαζηηθνχο ραξαθηήξεο, ηδίσο ζηηο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο, είλαη δπλαηφλ 

κεξηθέο θνξέο ην ζθεληθφ λα κελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζψο ν 

ζπγγξαθέαο δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο αλάπεξνπο θαη ζηελ αλαπεξία ηνπο θαη 

φρη ζην ρψξν εληφο ηνπ νπνίνπ θηλνχληαη. Άιινηε φκσο, ν ζπγγξαθέαο δελ ην 

παξακειεί θαη ηνπ αλαζέηεη ζεκαληηθνχο ξφινπο ζε κηα ηζηνξία κε ΏΜΒΏ ρα-

ξαθηήξεο, επεξεάδνληαο έηζη δξάζε θαη πινθή θαη ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά 

ζηε λνπλερέζηεξε πξφζιεςε ηεο ηζηνξίαο. ηελ Αξγπξψ, ν εμσηεξηθφο ρψξνο, 

θαζψο θξχβεη αλχπνπηνπο θηλδχλνπο, επλνεί κηα αζχλεηε θαη ιφγσ άγλνηαο ζπ-

κπεξηθνξά ηεο Ώξγπξψο πνπ νδεγεί ζηελ αλαπεξία. ηνλ Νηάθν ν εμσηεξηθφο 

ρψξνο απνηειεί θαηαθχγην θαη απφθξπςε ηεο λνεηηθήο ζηέξεζήο ηνπ, εθφζνλ 

ην νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνλ απνδηψρλεη, ελψ ην θακπαλαξηφ 

ζα γίλεη ν ρψξνο ηεο ζπζίαο ηνπ, ν ηφπνο ηνπ καξηπξίνπ ηνπ θαη ηεο αλάδεημεο 

ηνπ ςπρηθνχ κεγαιείνπ ηνπ, θαζψο ζψδεη ηνπο ζπγρσξηαλνχο ηνπο πνπ δελ ηνλ 

απνδέρνληαη απφ ηνπο Γεξκαλνχο. Ο κηθξφο Νηνχπ ζηελ νκφηηηιε εηθνλνγξα-

θεκέλε ηζηνξία ηεο Βηξήλεο Μάξξα ζα μεπεξάζεη ηα θηλεηηθά ηνπ πξνβιήκαηα 

κέζα ζην ρψξν, ελψ ν Θσκάο ζην νκφηηηιν εηθνλνγξαθεκέλν ηεο Λίηζαο Φα-

ξαχηεο, αξρηθά θιείλεηαη ζην ζπίηη, ζηαδηαθά φκσο αμηνπνηεί γηα ηελ πεξίπησζή 

ηνπ θαη άιια ζθεληθά, ηα νπνία δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. ε θάζε πεξί-

πησζε ην ζθεληθφ είλαη νινθιεξσκέλν, έζησ θη αλ ε εηθνλνγξάθεζε ηνπ πχ-

ξνπ Γνχζε ζηα καθξηλά δεπηεξεχνληα πιάλα είλαη ζακπή, ππνλνψληαο σζηφζν 

ην εθάζηνηε αλαγθαίν γηα ηελ πινθή ζθεληθφ.  Οξηζκέλνη ζπγγξαθείο απνδί-

δνπλ ην ζθεληθφ κε ηφζεο ιεπηνκέξεηεο πνπ ν ρψξνο πξνζθέξεη ζηνπο αλαγλψ-

ζηεο κηα ζαθή εηθφλα ηεο κπζνπιαζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ νπνία νη ηε-

ιεπηαίνη κεηαθέξνληαη θαη απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ζηα εθεβηθά κπζηζηνξήκαηα 

κε θεληξηθνχο ραξαθηήξεο εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο εδψ ν ζπγγξαθέαο έρεη φιε 
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ηελ άλεζε λα ειηρζεί. Σν ζθεληθφ  σο ρψξνο δξάζεο πξνβάιιεη ζπρλά πνηθίισλ 

ηχπσλ εκπφδηα ζηνπο ινγνηερληθνχο ραξαθηήξεο ηδίσο ζε φζνπο έρνπλ θηλεηηθά, 

αιιά θαη λνεηηθά, πξνβιήκαηα ή, εθφζνλ γηα ηνπο πξψηνπο είλαη εηδηθά δηα-

κνξθσκέλνο, ηνπο παξέρεη βνήζεηα, ππνβάιινληαο ζηνπο αλαγλψζηεο κηα επλν-

τθή ή κε δηάζεζε θαη θαζνδεγψληαο ηνπο λα δερηνχλ ηελ φπσο εθηπιίζζεηαη 

πινθή. Δ ιεηηνπξγία απηή θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ην θνηλσληθφ κνληέιν αλα-

πεξίαο, εθφζνλ ε θνηλσλία δε δηακνξθψλεη ην ρψξν έηζη, ψζηε λα κελ απνηειεί  

αληαγσληζηήο θαη εκπφδην γηα ηελ θίλεζε ηνπ κπζνπιαζηηθνχ ραξαθηήξα κε εη-

δηθέο αλάγθεο.   

Ώπφ ηελ άιιε, ν ρξφλνο ζε έλα ινγνηερληθφ θείκελν ζπκβάιιεη ζηελ θα-

ηαλφεζε γεγνλφησλ θαη εκπιεθφκελσλ ζηε δξάζε, ελψ πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ή ηα πνηθίια πξνβιήκαηα θαη ηελ αλζξψπηλε 

πνιππινθφηεηα. Έηζη, ζηελ Αξγπξψ δηαθξίλνπκε ηελ αδπλακία ή ηελ αδηαθνξία 

ησλ αξκφδησλ λα θαζαξίζνπλ κηα πεξηνρή απφ θάζε πνιεκηθφ πιηθφ πνπ εγθπ-

κνλεί θηλδχλνπο ζε παηδηά ή αδαείο ή ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γπκλαζηάξρε ην λν-

κνζεηηθφ, επνκέλσο θαη ην πνιηηηζκηθφ, πιαίζην πνπ ηζρχεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία εθηπιίζζεηαη ε ηζηνξία. ηνλ Νηάθν ηηο πξνθαηαιήςεηο 

θαηά ησλ ΏΜΒΏ θαη ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα, ζην Θσκά ηεο Φαξαχηε ηελ ε-

πηβξάβεπζε απφ ηνπο ζεαηέο ηνπ κεγαιείνπ ςπρήο ηνπ Θσκά. Σα ειάρηζηα απηά 

παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξακε επηβεβαηψλνπλ ην γεγνλφο φηη ε ζεσξία ηνπ ρψ-

ξνπ δηεξεχλεζε θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο ραξαθηήξεο. Σν ζθεληθφ άιισζηε εί-

λαη δπλαηφλ λα αληηθαηνπηξίδεη θαη ηε δηάζεζε ησλ ινγνηερληθψλ εξψσλ, γεγν-

λφο πνπ δηαπηζηψλνπκε ζηελ Αξγπξψ ηεο Σδψξηδνγινπ, φπνπ ε εξσίδα κε εηδη-

θέο αλάγθεο θηάλνληαο γηα ζεξαπεία ζηελ Ώκεξηθή δηαπηζηψλεη φηη νη άλζξσπνη 

είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηα άηνκα κε    εηδηθέο αλάγθεο, δελ ηε ζρνιηάδνπλ θαη 

αηζζάλεηαη άλεηα. Ώιιά θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, κε ηελ αηκφζθαηξα 

πνπ δεκηνπξγνχλ νη ζπκκαζεηέο θαη νη θαζεγεηέο ηεο επλνεί κηα αηζηφδνμε 

ζηάζε απέλαληη ζηε δσή κε ηελ απνδνρή ηεο, ηε βξάβεπζή ηεο, επνκέλσο θαη 

ηελ ηφλσζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηεο.       

ε παξεκθεξείο δηαπηζηψζεηο πξνβαίλνπκε θαη ζην Θσκά ηεο Φαξαχηε, 

φπνπ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ αξρηθά θαη ε ππνδνρή θαη απνδνρή ησλ ζεα-

ηψλ ησλ παξανιπκπηαθψλ αγψλσλ, αλεμάξηεηα απφ ην απνηέιεζκα ζην αγψλη-

ζκα ζην νπνίν αγσλίδεηαη ν κε εηδηθέο αλάγθεο Θσκάο αλαδεηθλχεη ην κεγαιείν 

ηνπ ΏΜΒΏ κπζνπιαζηηθνχ ραξαθηήξα. Δ εχζηνρε εηθνλνγξάθεζή ηνπ κάιηζηα 

ζηελ απηνηειή ηνπ έθδνζε εληζρχεη ην ξφιν ηνπ ζθεληθνχ. ε εηθνλνγξαθεκέλα 

θείκελα ηδηαίηεξα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο παξανιπκπηαθνχο αγψλεο (ι.ρ. Ο Οξ-

θέαο θαη νη αζιεηέο ηνπ Αλέκνπ) ην εηθνληζηηθφ ζθεληθφ ζπληείλεη ζηελ επθνιφ-

ηεξε θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο θαη απμάλεη ηελ πεηζηηθφηεηά ηνπ. Μνινλφηη ε εη-

θνλνγξάθεζε δελ είλαη φ,ηη θαιχηεξν ζηνλ Πέηξν θαη ν αδειθφο ηνπ, εληζρχεη ην 

θείκελν σο πξνο ηελ απεηθφληζε ηνπ ζθεληθνχ, ψζηε ε ηζηνξία λα γίλεηαη πην 

πεηζηηθή. Βίλαη γεγνλφο πάλησο φηη ζε θάζε πεξίπησζε ε εηθνλνγξάθεζε ηνπ 

ζθεληθνχ εληζρχεη ηελ θεηκεληθή πεξηγξαθή (ελδεηθηηθά: Γπν παπνχηζηα κε θα-

ξφηζη). ε άιια πάιη θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί σο βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηελ εμέ-
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ιημε ηεο ηζηνξίαο θαη κάιηζηα, φηαλ ην «άηνκν» κε εηδηθέο αλάγθεο αλαδεηθλχε-

ηαη θνξέαο ηνπ ζθεληθνχ (ι.ρ. Ο απηφο), φπνπ ην δηαθαλέο θαβνχθη ηεο ρειψλαο 

επηηξέπεη λα ηδσζνχλ ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζθεληθνχ.   

ΌΦΟ-ΣΟΝΟ ΣΔΝ «ΏΝΏΠΔΡΕΚΔ ΛΟΓΟΣΒΥΝΕΏ»  

Σν λα πξνζδηνξίζνπκε ην χθνο κε επηζηεκνληθά θξηηήξηα ζα πξέπεη λα θα-

ηαθχγνπκε ζηε Γισζζηθή ηαηηζηηθή θαη ζε άιιεο κεζφδνπο, γηα λα είκαζηε 

αζθαιείο, θαζψο ζε θείκελα ηεο «αλαπεξηθήο ινγνηερλίαο» δχζθνια κπνξνχκε 

λα θάλνπκε ιφγν γηα ζρήκαηα ιφγνπ. Γη‘ απηφ αξθνχκαζηε ζε παξαδνζηαθά 

ζρήκαηα χθνπο. πνηεο θαη αλ είλαη νη κνξθέο ηεο γξαθήο σζηφζν, φιεο έρνπλ 

εζηθή έκθαζε. ρεδηάδνληαη ζπζηεκαηηθά, ζρφιηα ζπλνδεχνπλ ηηο πεξηγξαθέο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε θαιή ζπκπεξηθνξά θαη ε θαθή ζπκπεξηθνξά είλαη ζαθψο 

δεισκέλεο λα είλαη ηέηνηεο είηε εηθνλνγξαθεκέλεο είλαη νη ηζηνξίεο γηα κηθξφηε-

ξα παηδηά είηε ηζηνξίεο γηα εθήβνπο. Οη αλαγλψζηεο ελζαξξχλνληαη λα αθνινπ-

ζνχλ ηα θαιά θαη λα απνθεχγνπλ ηα θαθά παξαδείγκαηα, γηα λα πξνζπαζήζνπλ 

λα δήζνπλ κηα θαιή δσή. Ο δηδαθηηζκφο ηεο πεξηνδηθήο ινγνηερλίαο ηνπ 19νπ 

αηψλα έρεη απαζρνιήζεη θαη ίζσο  απαζρφιεζε θαη λσξίηεξα ζρνιηαζηέο ηνπ 

20νπ αηψλα, πνπ έρνπλ φκσο παξαβιέςεη ζε θάπνην βαζκφ ηελ πξνέιεπζε ηεο 

εζηθήο ζηηο ηζηνξίεο κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Δ  θαηαζθεπή ησλ πξνηάζε-

σλ πξνζθξνχεη ηψξα ζε έλα ηφζν πεξίπινθν, αθφκα θαη βαζαληζηηθφ θαη δχ-

ζθνιν γηα έλα λεαξφ (παηδηθφ/εθεβηθφ) αλαγλσζηηθφ θνηλφ. Καη πάιη, ην ιεμη-

ιφγην ζπρλά θαίλεηαη κάιινλ ηππηθφ αιιά ηαπηφρξνλα είλαη άκεζν θαη ρσξίο 

ζπκβηβαζκνχο, φηαλ κηιάκε γηα ηελ αλζξψπηλε δπζηπρία. Παιαηφηεξα, νη άλ-

ζξσπνη ζπδεηνχληαλ ζηηο ηζηνξίεο σο «αλφεηνη» ή «παξάθξνλεο», ρσξίο θακία 

πξνζπάζεηα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνλ αληίθηππν ησλ φξσλ θαηά ηελ αθήγεζε, δη-

απηζηψλνπλ νη Davidson et al. (1994:33), πνπ έζησ θαη ζπάληα απαληψληαη α-

θφκα θαη ζηελ ειιεληθή «αλαπεξηθή ινγνηερλία» (ι.ρ. Καλείο δελ είλαη ηέιεηνο, 

ζει. 19 «ηέξαο», ζει. 21 «αιιήζσξν ηέξαο»).   

Βίλαη ίζσο ε γιψζζα, ε γξακκαηηθή δνκή θαη ε ρξήζε ηνπο πνπ πξνζθέ-

ξνπλ ηα πην πξνθαλή εκπφδηα γηα ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ 20νπ αηψλα  πνπ ελδηα-

θέξνληαη λα αλαθαιχςνπλ πνηα ζηάζε ηεξνχλ νη ζπγγξαθείο θαη πηζαλψο νη α-

λαγλψζηεο απηήο ηεο ινγνηερλίαο. Μπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα είλαη αδχ-

λαην γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλαγλψζηεο λα εθηηκήζνπλ ηηο κεηαπηψζεηο ηνπ 

ιφγνπ θαη ηεο πεξηγξαθήο απηήο ηεο ινγνηερλίαο. Ώπαηηείηαη πξνζπάζεηα θαη 

απφ ηνπο ζπγγξαθείο λα είλαη ζαθείο θαη θπξηνιεθηηθνί θαη απφ ηνπο αλαγλψ-

ζηεο λα πξνζιακβάλνπλ δπλακηθά ηε ινγνηερληθή ηζηνξία. Σν πθνινγηθφ απηφ 

δήηεκα ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη  θαη ζηελ επνρή καο αθφκα, απιψο έρνπλ ζηα 

κεηαγελέζηεξα θείκελα αθαηξεζεί νη πξνζβιεηηθέο ιέμεηο κε ειάρηζηεο εμαηξέ-

ζεηο. Καη ζηα πξψηα λεαληθά, φπσο ε Αξγπξψ πνπ απαληψληαη, εθηφο απφ ηνλ 

ηδησκαηηθφ ιφγν πνπ πξνζδίδεη ζην θείκελν πεηζηηθφηεηα, ιέμεηο φπσο «θνπιή» 

(«Αε ζα ‗δηλε ζε θαλέλα ην δηθαίσκα λα ηελ πεη θνπιή» (ζει. 34) δελ ιέγνληαη 

ριεπαζηηθά, θαζψο απνξξίπηεηαη ην πβξηζηηθφ, ππνηηκεηηθφ θαη ριεπαζηηθφ 

«θνπιή» απφ ηελ ίδηα ηελ αλάπεξε, γηα ιφγνπο αμηνπξέπεηαο. Έηζη, κπνξνχκε 
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λα πνχκε  φηη νη Έιιελεο ζπγγξαθείο αληηκεησπίδνπλε κε ηε δένπζα ζνβαξφηε-

ηα, φζνλ αθνξά ζηνλ ηφλν θαη ζηε δηάζεζε ηεο ηζηνξίαο, ην ζέκα ηνπο θαη δελ 

αθήλνπλ πεξηζψξηα κηαο θαξλαβαιηθήο ι.ρ. πξννπηηθήο φπσο θάπνηε απαληάηαη 

ζηελ μέλε ινγνηερλία. Σν δειψλνπλ απεξίθξαζηα θάπνηε θαη νη ίδηνη ήξσεο, 

φπσο ε κεηέξα ηεο Ώξγπξψο πνπ δηψρλεη ην ζπγθεληξσκέλν πεξίεξγν αιιά ζπ-

κπνλεηηθφ πεξηζζφηεξν πιήζνο «Φπγέηε, νξέ! Ση καδεπηήθαηε, ν θαξλάβαινο 

ζα πεξάζεη; Έθαλε άγξηα» (ζει. 15).       

ηα εηθνλνγξαθεκέλα επίζεο χθνο θαη ηφλνο είλαη ν πξνζδνθψκελνο θαη 

αξκφδσλ κε ην ζέκα, θαζψο θαη κε ηελ ειηθία ηνπ πξαγκαηηθνχ κε-αλάπεξνπ 

αλαγλψζηε. Όθνο απιφ, ιηηφ θαη θαηαλνεηφ, κε ιεμηιφγην πνπ θάπνηε απνδίδεη 

ηελ αλαπεξία, φπσο ε δηαζθεπή ζε εηθνλνγξάθεζε Νηθφια Ώλδξηθφπνπινπ ηνπ 

δηεγήκαηνο ηνπ Ώιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Γνπηνχ Γνππαηνχ. Ο ηφλνο θαη ε 

δηάζεζε  αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο ζνβαξή, γεγνλφο πνπ απνθαιχπηεη ηε πξφ-

ζεζε ηνπ ζπγγξαθέα λα απνδψζεη ην ζέκα ηνπ πεηζηηθά, ρσξίο λα ην ππνηηκά ή 

λα ην ππεξεθηηκά. Δ πξφζεζε απηή ελίνηε εληζρχεηαη, ελδερνκέλσο κε ππφδεη-

με/απαίηεζε ηνπ εθδφηε,  απφ ζηξαηεγηθέο ζπδήηεζεο γηα γνλείο θαη δαζθά-

ινπο, φπσο ζηνλ Πέηξν θαη ν αδειθφο ηνπ ηεο Λίδαο ΐάξβνγιε-Καζθαβέιε. ε 

άιιεο πεξηπηψζεηο ε πξνζεηηθφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα απνθαιχπηεη έλα δεχηεξν 

ελζσκαησκέλν ζηελ ηζηνξία θείκελν ηνπ ζπγγξαθέα πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο 

αλαγλψζηεο κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ επηζπκία λα ηνπο 

παξάζρεη (ι.ρ. Ο Οξθέαο θαη νη αζιεηέο ηνπ Αλέκνπ).  

Δ ΏΦΔΓΔΔ Χ ΐΏΕΚΔ ΤΝΣΒΣΏΓΜΒΝΔ ΣΔ ΛΟΓΟΣΒΥΝΕΏ ΜΒ 

ΏΝΏΠΔΡΟΤ ΥΏΡΏΚΣΔΡΒ 

Ο εθάζηνηε αθεγεηήο δελ είλαη νπδέηεξνο παξαηεξεηήο ησλ θαηλνκέλσλ 

πνπ πεξηγξάθνπλ ή ηεο αλαθαηαζθεπήο ηνπο. Σα θξηηήξηα γηα ηελ αιήζεηα αλα-

πφθεπθηα δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ εκπεηξία θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ζπγγξαθέα. 

Με ηε ζεηξά ηνπ, ε εκπεηξία ηνπ αλαγλψζηε ζα θαζνξίζεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

απνδέρεηαη ηελ εθπξνζψπεζε σο αιεζηλή. Δ McCauley (2011:35) αμηνπνηψ-

ληαο ηελ άπνςε ηνπ Scholes (1978:248): «[γηα] ην βαζκφ πνπ έλα έξγν ινγνηε-

ρλίαο απνηππψλεη ηελ εκπεηξία πνπ δνχκε σο αλζξψπηλα φληα, κπνξνχκε λα ην 

εθηηκνχκε θαζψο ιέεη ηελ αιήζεηα ή ηελ νξζφηεηα» πξνζδηνξίδεη ηε θχζε ηεο 

ζρέζεο αθεγεηή θαη αθξναηεξίνπ ηνπ. Μνινλφηη, επηζεκαίλεη ε McCauley 

(2011:35), νη Riessman θαη Quinney εθθξάδνπλ ηελ απνγνήηεπζή ηνπο φηη ε 

αθήγεζε έρεη θαηαιήμεη λα ζεκαίλεη ηίπνηα θαη ηα πάληα θαη ππελζπκίδνπλ 

ζηνλ αλαγλψζηε φηη θάζε νκηιία θαη θείκελν δελ είλαη αθήγεζε, δχζθνια κπν-

ξνχκε λα δερηνχκε φηη ν αλαγλψζηεο δελ πξνζιακβάλεη ηελ ηζηνξία αηφκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο κέζα απφ ηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν, ν νπνίνο ζηα εηθνλνγξαθεκέ-

λα είλαη απιφο ζπρλά  ρσξίο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, ελψ ζηηο ινγνηερληθέο η-

ζηνξίεο γηα κεγάια παηδηά θαη εθήβνπο ζπλζεηφηεξεο κε ζρεηηθά πεξίπινθεο ηε-

ρληθέο.     

ηηο ειιεληθέο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ θπξίσο 

(πνηέ ή ζρεδφλ πνηέ) δελ αθεγείηαη ηελ ηζηνξία πξφζσπν κε εηδηθέο αλάγθεο. 
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Σελ αθήγεζε κπνξεί λα πξαγκαηψλεη έλαο δεπηεξεχσλ κπζνπιαζηηθφο ραξα-

θηήξαο (γνλέαο, ζπγγελήο ή θίινο) κε ηελ αθήγεζε λα εζηηάδεη ζην αλάπεξν 

πξφζσπν (Γελ ληξέπνκαη πηα) ή  έλαο παληνγλψζηεο ηξηηνπξφζσπνο αθεγεηήο, 

φπσο ζην Μηθξφ Νηνχπ,  Ο Οξθέαο θαη νη αζιεηέο ηνπ Αλέκνπ, Θέισ κφλν λα 

παίμσ καδί ζνπ θ.ά.). Βίλαη ε αθήγεζε πνπ πξνηηκάηαη, θαζψο δίλεη ηε δπλαηφ-

ηεηα ζηνλ αθεγεηή λα δεη ηελ ηζηνξία ηνπ πην αληηθεηκεληθά, αθφκα θαη αλ είλαη 

θαληαζηηθή (Γπν παπνχηζηα κε θαξφηζη). πάληα έλα δεχηεξν πξφζσπν κε αλα-

πεξία (Καλείο δελ είλαη ηέιεηνο), ζε πξσηνπξφζσπε αθήγεζε πνπ εζηηάδεη θαη 

ζηα δχν αλάπεξα πξφζσπα ή κφλν ζηνλ αθεγεηή-πξσηαγσληζηή (λεηξα θαη 

Διπίδεο). Κη εδψ ε αθήγεζε κπνξεί λα είλαη ηξηηνπξφζσπε, φπσο ζηε δηαζθεπή 

ηνπ Γνπηνχ Γνππαηνχ ή πξσηνπξφζσπε, φπσο ζην Θσκά, ηελ ηζηνξία ηνπ νπνί-

νπ αθεγείηαη απφ ηε ζθνπηά ηεο αιιά κε εζηίαζε ζην Θσκά ε κεηέξα ηνπ, πνπ 

παξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηεο θφξηηζε, απνδίδεη κε αληηθεηκεληθφ αθεγεκαηηθφ 

ιφγν θαη αλαιήςεηο ηελ ηζηνξία ηνπ λνεηηθά θαζπζηεξεκέλνπ παηδηνχ ηεο πνπ 

ηελ θάλεη πεξήθαλε κε ηελ απξνζδφθεηε ζπκπεξηθνξά αιιειεγγχεο ζηνπο πα-

ξανιπκπηαθνχο αγψλεο.                 

ηελ Αξγπξψ, έλαο παληνγλψζηεο θαη παληνδχλακνο αθεγεηήο παξαθν-

ινπζεί ηελ εξσίδα θαη αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο πξηλ θαη κεηά ην αηχρεκα θαη 

καο δίλεη λα θαηαιάβνπκε φηη ε αλαπεξία ηεο είλαη επίθηεηε. Ο ηξηηνπξφζσπνο 

αθεγεηήο απεηθνλίδεη ηελ Ώξγπξψ πεξηζζφηεξν σο ππεξεξσίδα  παξά σο πξαγ-

καηηθφ πξφζσπν κε εηδηθέο αλάγθεο κε ηνλ αθεγεκαηηθφ ηνπ ιφγν,  αθηζηάκε-

λνο έηζη απφ ξεαιηζηηθά πξφηππα. Δ ππεξεξσηθή απηή αλαπαξάζηαζε εληζρχε-

ηαη θαη απφ ηηο δεπηεξνπξφζσπεο απνζηξνθέο φζσλ ζπκπαξίζηαληαη ζηελ Ώξ-

γπξψ, Έηζη, ε δαζθάια ηεο ρεηξνηερλίαο απεπζπλφκελε ζε δεχηεξν πξφζσπν 

ζηνλ γπκλαζηάξρε αλπςψλεη αθνχζηα ηελ Ώξγπξψ ζε ππεξεξσίδα «Σα βιέπεηε, 

θχξηε γπκλαζηάξρε; ρη κφλν ε παξνπζία ηεο Λέθθα δελ έβιαςε ηνπο ζπκκα-

ζεηέο ηεο, αιιά σθέιεζε θηφιαο. Σνπο έκαζε ηελ αμία ηεο ππνκνλήο!» (ζει. 

106). Ο φινο ζεηηθά θνξηηζκέλνο αθεγεκαηηθφο ιφγνο, κε ηηο φπνηεο αθεγεκα-

ηηθέο ηερληθέο ηνπ θαη ην δηάινγν, απνβιέπεη λα απνηππψζεη ζεηηθά ραξαθηεξη-

ζηηθά ηνπ αλάπεξνπ ραξαθηήξα, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε έληαμή ηνπ 

ζηελ θνηλσλία, θαζψο, πέξα απφ ηελ ηαηξηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηα άηνκα απηά 

είλαη θαη κηα θαηαζθεπαζκέλε θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά θαηεγνξία κε απζηεξή 

πεξηραξάθσζε θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Έλαο παληνγλψζηεο αθεγεηήο επί-

ζεο αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ Γηάλλε ζηηο Μέξεο ηεο Αιθπφλεο. Δ επηινγή ηεο 

ηξηηνπξφζσπεο αθήγεζεο γεληθά θαζηζηά ηελ ηζηνξία πεηζηηθφηεξε, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ν παληνδχλακνο αθεγεηήο δελ είλαη ππεξβνιηθφο φπσο ζηελ 

Αξγπξψ, θαζψο αθεγείηαη ξεαιηζηηθά ηελ ηζηνξία ηνπ ή πεξηγξάθεη φπσο πξέ-

πεη, ρσξίο νίθην ι.ρ. ή πεξηθξφλεζε, ηνπο κπζνπιαζηηθνχο ραξαθηήξεο κε εηδη-

θέο αλάγθεο. Ώληίζεηα, ζην κπζηζηφξεκα ηεο ΐνχιαο Μάζηνξε Σν πνηάκη δήιε-

ςε ε αθήγεζε είλαη πξσηνπξφζσπε θαη πξαγκαηψλεηαη απφ ηελ αδειθή ηνπ ηε-

ηξαπιεγηθνχ Υαξάιακπνπ, πνπ δηαςεχδεη ηηο ηαηξηθέο πξνβιέςεηο θαη πεξπαηά-

εη ηειηθά. Ο αθεγεκαηηθφο ιφγνο, κέζα απφ ηα κάηηα ηεο Υξηζηίλαο, απνηππψ-

λεη νπζηαζηηθά ην αμίσκα φηη ην λα δεη θαλείο επηπρηζκέλνο, αλεμάξηεηα απφ 
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ηελ θαηάζηαζή ηνπ, επαθίεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ίδην.     

Γεληθφηεξα, ζηελ εθεβηθή κπζνπιαζία, νη πηζαλφηεηεο/δπλαηφηεηεο αθή-

γεζεο πνηθίιινπλ, θαζψο ε αθήγεζε κπνξεί λα κελ είλαη πξσηνπξφζσπε ή ηξη-

ηνπξφζσπε κφλν, αιιά λα ελαιιάζζεηαη κέζα απφ έλα πνιπθσληθφ ιφγν, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηε Λεψλε ηεο Μαξίαο Ππιηψηνπ. ην πξψην ν πνιπθσληθφο ιφγνο 

επηκεξίδεηαη ζηελ αθήγεζε ηνπ αθεγεηή, εκπινπηίδεηαη απφ ηνλ αθεγεκαηηθφ 

ιφγν ηεο Βχαο θαη ηνλ εζσηεξηθφ (κνλφ)ιφγν ηεο Μέιηαο, ελψ ζηε Λεψλε ε ν-

πηηθή ηεο εξσίδαο πνπ κε ηνλ αθεγεκαηηθφ ηεο ιφγν καο πιεξνθνξεί φηη πάζρεη 

απφ ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν κηαο 

ζπγγξαθέσο πνπ γλσξίδεη ηε Λεψλε, δηεηζδχεη ζηε δσή ηεο εξσίδαο ηεο θαη α-

πνθαζίδεη λα γξάςεη γη‘ απηήλ. Ο αθεγεκαηηθφο ιφγνο θαηαγξάθεη ηε δσή ηεο 

εξσίδαο πνπ δε ζεσξεί ηε δπζιεηηνπξγία ηεο πξνζσπηθή ηξαγσδία θαη έηζη δελ 

ζηεξείηαη ηηο ραξέο ηεο δσήο  

ΟΛΟΚΛΔΡΧΝΟΝΣΏ….          

Καζψο ε ινγνηερλία  εμειίζζεηαη, εμειίζζεηαη θαη ζην ζέκα ηεο απεηθφλη-

ζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Με ηελ πηνζέηεζε ζηε ζεκαηνινγία ηνπο ηεο α-

λαπεξίαο γίλεηαη νινέλα θαη πην πεξηεθηηθή. Χζηφζν, ηα βηβιία απηά εζηηάδνπλ 

αθφκε ζηε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα, ζην πάζνο θαη ζην θφβν ελδερνκέλσο ησλ 

ΏΜΒΏ ραξαθηήξσλ. Βλψ εθείλνη απεηθνλίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο 

είλαη ζπρλά νη θεληξηθνί ραξαθηήξεο κε εηδηθέο αλάγθεο, ελψ ε αλαπεξία ηνπο 

είλαη ζπλήζσο θεληξηθφ ζέκα.      

ηα εηθνλνγξαθεκέλα, αιιά θαη ζηε ινηπή εθεβηθή κπζνπιαζία, νη ινγν-

ηερληθέο ηζηνξίεο κε αλάπεξνπο ηνπο απεηθνλίδνπλ θπξίσο παζνινγηθά ρσξίο 

ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά κελχκαηα ζην θείκελν θαη ζηελ εηθνλνγξάθεζε θαη είλαη 

ελδηαθέξνλ λα ζθεθηεί ν αλαγλψζηεο πφζν απηέο νη ηζηνξίεο αληαλαθινχλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο κεξηθά παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο βηψλνπλ απεηιεηηθέο 

γηα ηε δσή ζπλζήθεο, ελψ ζπγγξαθείο θάπνηε δε θαληάδνληαη κηα επηπρηζκέλε 

δσή σο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.    

πγγξαθείο θαη εηθνλνγξάθνη θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα λα απν-

δψζνπλ ην δχζθνιν ζέκα ηνπο, κε ηνλ επζηνρφηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη λα θά-

λνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο πεηζηηθή, πεηπραίλνληαο ηελ πξφζεζή ηνπο, θαζψο αξθε-

ηνί απφ απηνχο ζπλδένληαη κε νηθνγελεηαθνχο ή θηιηθνχο δεζκνχο κε άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο.         

θεληθφ θαη ραξαθηήξεο παξνπζηάδνληαη κάιινλ ξεαιηζηηθά, ελψ ν ηφλνο 

θαη ε δηάζεζε δηαθξίλνληαη γηα ηε ζνβαξφηεηά ηνπο. Δ αθήγεζε θαη ε πινθή 

ζηα εηθνλνγξαθεκέλα είλαη ζπλήζσο επζχγξακκε ρσξίο ηαιαληψζεηο, ελψ ζηηο 

λεαληθέο ηζηνξίεο ε ηζηνξία εμειίζζεηαη κε ηηο πην ηαηξηαζηέο αθεγεκαηηθέο ηε-

ρληθέο.   Σέινο, κνινλφηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη άλζξσπνη ηεο θαηεγνξίαο 

απηήο απεηθνλίδνληαη ζηεξενηππηθά, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα ζηεξεφηππα απηά 

ηείλνπλ λα θαηαξξηθζνχλ θαη θπξίσο ζηα εηθνλνγξαθεκέλα. 
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ΣΟ ΚΡΏΣΟ ΠΡΟΝΟΕΏ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ ΚΏΕ ΟΕ ΠΟΛΕΣΕΚΒ ΓΕΏ 

ΣΔΝ ΠΡΟΣΏΕΏ ΣΔ ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏ 

ΛαθΪξα Ώλαζηαζέα
   

Βθπ/θφο, Α/ληξηα 6νπ Α.. Νάνπζαο, Μsc ζηηο Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο 

Analafara@gmail.com 

ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

ηελ παξνχζα εηζήγεζε πξνζεγγίδεηαη ηζηνξηθά ην θξάηνο πξφλνηαο ζηελ 

Διιάδα θαη αλαιχνληαη νη πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο 

απφ ηελ κεηαπνιίηεπζε κέρξη θαη ζήκεξα. Γηεξεπλάηαη ε ζέζε ηεο ζεζκνζεηεκέλεο 

πνιηηείαο απέλαληη ζηηο πξνζεγγίζεηο αιιά θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ 

θαη πηνζεηνχληαη κέρξη θαη ζήκεξα ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ. Πα-

ξνπζηάδνληαη ηέινο ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην θξαηηθφ ζχζηεκα παηδηθήο πξνζηαζί-

αο ζηελ Διιάδα, κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ απφ ηξία ζπλνιηθά ε-

ξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εληάρζεθαλ ζην επξχηεξν επξσπατθφ πξφγξακκα 

ΓΑΦΝΖ.   

ΣΟ ΚΡΏΣΟ ΠΡΟΝΟΕΏ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ ΚΏΕ ΟΕ ΠΟΛΕΣΕΚΒ ΓΕΏ 

ΣΔΝ ΠΡΟΣΏΕΏ ΣΔ ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏ  

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Σν παηδί απφ ηε ζηηγκή πνπ έξρεηαη ζηε δσή, θαιείηαη λα πξνζαξκνζηεί 

θαη λα πξνθξίλεη ιχζεηο πνπ δπλάκεη δνκνχλ ην δηαζέζηκν ξεπεξηφξην ησλ κει-

ινληηθψλ ηνπ επηινγψλ, ζε έλα επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην δηαπξαγκάηεπζεο 

ηεο ζέζεο ηνπ, σο πξντφλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο αιιά θαη εθαξκνγήο ηεο εθά-

ζηνηε θνηλσληθήο πνιηηηθήο.  

Δ γλσζηηθή ηνπ αλάπηπμε θαηαλνείηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ ζε 

ζρέζε κε ηα ζεκαληηθά άηνκα αλαθνξάο ηνπ, ψζηε νη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο λα 

αλαγλσξίδνληαη σο θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο ηνπ παηδηνχ κε ηελ νκάδα αλαθνξάο 

ηνπ ζην ζρνιείν (εθπαηδεπηηθφο, νκάδα ζπλνκειίθσλ) θαη ζην ζπίηη (γνλείο, α-

δέιθηα, ζπγγελείο) (Μπίκπνπ-Νάθνπ, 2001, ζ. 49). Μέζα απφ κηα ηέηνηα πξν-

ζέγγηζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, δίλεηαη έκθαζε ζην ξφιν πνπ κπνξεί λα δη-

αδξακαηίζεη ζηελ εμέιημή ηνπ ην πιαίζην εκθάληζήο ηεο, φπσο είλαη νη αληίμνεο 

ζπλζήθεο ζηε γεηηνληά, νη ζπλζήθεο θηψρεηαο, νη δπζιεηηνπξγίεο ηεο νηθνγέλεη-

αο, νη πξαθηηθέο θνηλσληθνπνίεζεο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ην ζρνιηθφ πε-

ξηβάιινλ. 

Μέζα ζην παξαπάλσ πιαίζην θαηαλφεζεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη αλά-

πηπμεο ηνπ παηδηνχ είλαη απαξαίηεην λα δηεξεπλεζεί ε ζέζε ηεο ζεζκνζεηεκέ-

λεο πνιηηείαο απέλαληη ζηηο πξνζεγγίζεηο αιιά θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηή-

ζεθαλ θαη πηνζεηνχληαη κέρξη θαη ζήκεξα ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ παη-

δηνχ.  

mailto:Analafara@gmail.com
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1.1 Ο ΘΒΜΟ ΣΔ ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏ ΏΠΟ ΣΟ ΥΘΒ ΣΟ ΔΜΒΡΏ 

ηηο αξρέο ηεο λέαο ρηιηεηίαο ε νηθνγέλεηα βξίζθεηαη ζε κηα ακθηιεγφκελε 

θαηάζηαζε. Οξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη ε ξεπζηφηεηα θαη ε αζηάζεηα πνπ ηελ ρα-

ξαθηεξίδνπλ καξηπξνχλ ηελ έληνλε θξίζε πνπ πεξλά, ελψ θάπνηνη άιινη ζεσ-

ξνχλ φηη ε ίδηα θαηάζηαζε απνδεηθλχεη θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη έηζη λα επηβηψλεη ζην πιαίζην κηαο ζρε-

δφλ θαιεηδνζθνπηθήο θνηλσλίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη δηαηεξεί θαη 

αλαπαξάγεη ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. 62F

63
 Δ θνηλή γλψκε απφ ηελ άιιε, κέζα απφ 

ηε ζηαζεξά θαη έληνλα ζεκαληηθή απνδνρή ηεο νηθνγέλεηαο σο αμίαο, θαίλεηαη 

λα εληζρχεη ηε δεχηεξε εθδνρή (Μαξάηνπ-Ώιηπξάληε, επηκ., 2002, ζ.ζ. 23-24). 

Οη ζχγρξνλνη ζθνπνί πνπ εμππεξεηεί  ε νηθνγέλεηα αιιάδνπλ θαζψο απνξ-

ξένπλ απφ ηηο εθάζηνηε θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αλάγθεο πνπ νθείινπλ λα ηθα-

λνπνηνχλ. Μία παξάκεηξνο πνπ αμίδεη λα ηνληζηεί απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε αχ-

μεζε ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ ζε φιε ηελ Βπξψπε αιιά θαη ζηε ρψξα 

καο (ζε κηθξφηεξν βέβαηα πνζνζηφ), ππνδειψλεη ηελ απνδπλάκσζε ηεο αλαπα-

ξαγσγήο, σο κηα απφ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ζχζηαζεο ηεο νηθνγέλεηαο.  

Οη αιιαγέο ζηε θπζηνγλσκία ηεο νηθνγέλεηαο είλαη απνηέιεζκα ηεο κεηα-

βνιήο ηνπ ηξφπνπ πνπ ηα άηνκα πξνζιακβάλνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο, δνκψληαο  

θαη απνδνκψληαο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ε-

πεξεάδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο ηζνξξνπίεο αλάκεζα ζηηο γελεέο θαη κεηα-

βάιινληαο  ηαπηφρξνλα ηηο ζρέζεηο ησλ θχισλ, ησλ ζπδχγσλ, ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ ελειίθσλ (Μαξάηνπ-Ώιηπξάληε, επηκ., 2002, ζ. 38). 

ήκεξα ηα κεγάια εξσηήκαηα γχξσ απφ ηελ νηθνγέλεηα ηίζεληαη ζε έλα 

αλζξσπνινγηθφ επίπεδν. ε πνην ζχκπαλ ζεκαζίαο ηνπνζεηνχληαη ηα αηζζήκα-

ηα θαη νη δεζκνί, φηαλ δηίζηαληαη ηα ηδαληθά ηεο ζπδπγηθφηεηαο θαη ηεο θαηαγσ-

γήο; Δ νηθνγέλεηα ζχκθσλα κε ηελ Thery (ζην Ώκπαηδφγινπ, επηκ., 2002, ζ.ζ. 

41-46) δελ γίλεηαη πιένλ θαηαλνεηή σο ζεζκφο, γηαηί έρεη γίλεη έλαο αδηαλφεηνο 

ζεζκφο: ε νηθνγέλεηα δελ κπνξεί πιένλ ζην εμήο λα δηαηείλεηαη φηη ηδξχεηαη ζηε 

βάζε θπζηθψλ δεζκψλ, αιιά πξνυπνζέηεη ηε ζπκπιεξσκαηηθή ζπλεηζθνξά ηεο 

αγάπεο κε ειεχζεξε ζπγθαηάζεζε, ρσξίο θακία πξνυπφζεζε νχηε θαλ απηήο ηεο 

βηνινγηθήο δηαθνξάο αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο. εκεία πνπ πεξηιακβά-

λεη θαη ν αλαηξεπηηθφο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπδπγηθνχ δεζκνχ, «σο ζεκε-

ιηαθά αηνκηθνχ, ηδησηηθνχ, ζπκθσλεκέλνπ απφ θνηλνχ θαη σο εθ ηνχηνπ πην αβέ-

βαηνπ», γεγνλφο κε ζεκαληηθέο θνηλσληνινγηθέο θαη λνκηθέο ζπλέπεηεο (ε εηεξφ-

ηεηα εγγξάθεηαη έηζη ζηε ζεκειηαθή ηζφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο θαη φρη ζηε 

δηαθνξά αξζεληθνχ-ζειπθνχ). Ο ζχγρξνλνο νηθνγελεηαθφο δεζκφο ζέηεη ίζσο ην 

                                         

63. χκθσλα κε ηνλ Giddens (1998, ζ. 133), ε ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο ησλ ζρέζεσλ παξά ηηο φπνηεο αιιαγέο 

αθφκα θαη ηηο πην ξηδηθέο, είλαη νπζηψδεο, φρη κφλν γηα ηελ πξνζσπηθή επηπρία ηνπ αηφκνπ αιιά θαη γηα ηελ 

εδξαίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ.  
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δήηεκα λα ζθεθηεί ε θνηλσλία ηελ νηθνγέλεηα «σο ην ζεζκφ πνπ θαηαζθεπάδεη ην 

ρξφλν». Σν λα ζπκκεηέρεη θάπνην άηνκν ζε κηα θνηλή αλζξψπηλε θαηάζηαζε 

δελ αληίθεηηαη ζηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ, αιιά είλαη ην βάζξν πάλσ ζην νπνίν 

κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε αιεζηλή ειεπζεξία επηλφεζεο ηεο δσήο ηνπ (φ.π., ζ.ζ. 

79-80). 

1.2 ΣΟ ΚΡΏΣΟ ΠΡΟΝΟΕΏ ΚΏΕ Δ ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΠΟΛΕΣΕΚΔ 

Παξάιιεια κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο κέζα ζην ρξφ-

λν, είλαη απαξαίηεην λα απνζαθεληζηεί ε έλλνηα ηνπ «θξάηνπο πξφλνηαο». Σν 

θξάηνο πξφλνηαο είλαη  κηα ηζηνξηθά θαζνξηζκέλε κνξθή ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο 

πνπ απνηειεί έλα ηδεαηφ κνληέιν θξάηνπο, βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο θνηλσλη-

θήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ζρεδηαζκέλεο ζπιινγηθήο δξάζεο, κε απψηεξν ζηφρν 

ηελ επίηεπμε – πνζνηηθά θαη πνηνηηθά – ηεο επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ εμά-

ιεηςε ή ηνπιάρηζην ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο (ηαζηλν-

πνχινπ, 1992, ζ.ζ. 23-26). Σν ζχγρξνλν θξάηνο δειαδή, αλαιακβάλεη κε πα-

ξέκβαζε ζε νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο, ηελ επζχλε γηα ηελ αλαθα-

ηαλνκή ησλ πιηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ ή γηα ηελ παξνρή απηψλ ησλ αγα-

ζψλ ζε θνηλσληθέο νκάδεο (π.ρ. ηελ νηθνγέλεηα) ή θαη ζε νιφθιεξε ηελ θνηλσ-

λία κε βάζε αληίζηνηρα ζεζπηζκέλα δηθαηψκαηα, νηθνδνκψληαο έηζη ην ζχγρξν-

λν Κξάηνο Πξφλνηαο.  

Δ θαζηέξσζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη ε αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο 

πξφλνηαο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κε α-

πνζηνιή ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ παλνχ (2005, ζ.ζ. 126-

129). Βίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί βέβαηα φηη δηαθνξεηηθά ζεσξεηηθά πιαίζηα  

νδεγνχλ ζε  ελαιιαθηηθέο πεξηγξαθέο, νη νπνίεο ζπιιακβάλνπλ δηαθνξεηηθά 

γλσξίζκαηα θαη ζηνηρεία ηνπ ζχλζεηνπ πνιηηηθν-δηνηθεηηθνχ θαηλνκέλνπ πνπ 

απνηειεί ην θξάηνο πξφλνηαο.  

ζνλ αθνξά ηελ νηθνγέλεηα, ην θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ζε-

ζκηθά ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη λα απνλείκεη θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηζφηε-

ηα επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, νηθνδνκεί έλα κνληέιν πξφλνηαο, πνπ δπ-

ζηπρψο ππνζηεξίδεη κηα παξσρεκέλε αληίιεςε γηα ηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα αιιά 

θαη γηα ηελ θνηλσλία. Παξαγλσξίδεη ηελ πνηθηιία θαη ξεπζηφηεηά ηεο δεκηνπξ-

γψληαο έηζη παζνγέλεηεο κε  απψηεξν ζθνπφ πάληα ζε ζρέζε κε ηελ νηθνγέλεηα, 

ηελ εμαζζέλεζε ησλ ζρέζεσλ εμάξηεζεο αλάκεζα: 

-ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο ζηελνχο ζπγγελείο 

-ζηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο θαη 

-ζηα παηδηά έλαληη ησλ γνληψλ ηνπο  

κε επαθφινπζν ηε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην παηδί 

ηεο, κεηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζεκαληηθά ηηο πεξηπηψζεηο εγθαηάιεηςεο 

παηδηψλ ζε ηδξχκαηα ή ζε αλάδνρεο νηθνγέλεηεο (Μαξάηνπ-Ώιηπξάληε, 2002, 

ζ.ζ. 7-8). 
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Δ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηελ Βιιάδα κέρξη ην 1974 απνζθνπνχζε 

θπξίσο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο 

θαη ζηελ πξνζπάζεηα λνκηκνπνίεζήο ηνπ έρνληαο σο δεδνκέλν ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ (Υιέηζνο, 1999, ζ. 276). Οπζηαζηηθά 

ην θξάηνο πξφλνηαο άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη κεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

‘70, θαη βέβαηα, δέρεηαη θξηηηθή πξηλ αθφκα πξνιάβεη λα αλαπηπρζεί.  Δ εγεκν-

λία ηνπ ιφγνπ πεξί βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη αδηάιιαθηα πα-

ξνχζα, ρσξίο φκσο λα  ππάξρεη ν αληίζηνηρνο ιφγνο γηα ηνπο θησρνχο, ηνπο ά-

λεξγνπο θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, πνπ είηε δελ θαιχπηνληαη επαξθψο εί-

ηε δελ θαιχπηνληαη θαζφινπ απφ ηελ θξαηηθή κέξηκλα. Δ έιιεηςε πξφβιεςεο 

γηα θνηλσληθή πξνζηαζία φζσλ γιηζηξνχλ κέζα απφ ηηο ζρηζκέο ηνπ ξαγηζκέλνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ δε ζεσξείηαη αθφκα θνηλσληθφ πξφβιεκα. 

Σα θελά θάιπςεο νξηζκέλσλ κεξίδσλ ηνπ πιεζπζκνχ πξνδίδνπλ ηελ πξνβιε-

καηηθή δνκή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο πξφλνηαο ζπλνιηθά κέρξη θαη ηηο κέξεο καο 

(σηεξφπνπινο, 1999, ζ. 145). 

Εζηνξηθά φζνλ αθνξά ην θξάηνο πξφλνηαο ζηελ Βιιάδα, μεθηλψληαο νπζη-

αζηηθά απφ ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, παξαηεξείηαη απνπζία έκθαζεο ζηελ α-

λάπηπμε δνκψλ πξφλνηαο, κε απνηέιεζκα ην ξφιν απηφ λα αλαιακβάλνπλ αλα-

γθαζηηθά νη παξαδνζηαθέο κνξθέο άηππεο πξφλνηαο (νηθνγέλεηα, αιιεινβνή-

ζεηα, άηππεο κνξθέο εξγαζίαο) ρσξίο ηελ παξνρή νξγαλσκέλεο βνήζεηαο απφ ην 

θξάηνο (Μαξάηνπ-Ώιηπξάληε, 2002, ζ.ζ. 13-15). 

ηελ πεξίνδν ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο, ζε κηα πξνζπάζεηα πξνβνιήο 

κηαο παηεξλαιηζηηθήο εηθφλαο, θαηεγξάθε κεγάινο δήινο ζην πεδίν ηεο θνηλσ-

ληθήο πξφλνηαο, κε ηελ θαζηέξσζε απφ ηε κηα ρξεκαηηθψλ επηδνκάησλ γηα ηε 

ζηήξημε πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ (γηα θάζε παηδί πέξαλ ηνπ ηξίηνπ) θαη κε ηε  

δηακφξθσζε απφ ηελ άιιε ελφο γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ παξνρήο θνηλσληθήο 

πξφλνηαο ζηνπο «άπνξνπο», ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη ζηα ζχκαηα θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ (Ώθνπμελίδεο, 1999, ζ. 242). 

ηα επφκελα ρξφληα κέρξη θαη ζήκεξα γίλεηαη πξνζπάζεηα, ε θνηλσληθή 

πνιηηηθή λα αλαπηπρζεί σο έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ζεζκψλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν λα βνεζήζνπλ άηνκα θαη νκάδεο λα επη-

ηχρνπλ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα δσήο θαη πγείαο, πξνζσπηθνχο θαη θνηλσληθνχο 

δεζκνχο νη νπνίνη ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αλαπηχμνπλ πιήξσο ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο θαη ζα ηνπο δηαζθαιίζνπλ επεκεξία ζε ελαξκφληζε κε ηηο νηθνγελεηαθέο 

ηνπο αλάγθεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο (Λακπίξε-Αεκάθε, 

1990), κε φια βέβαηα εθείλα ηα θελά θαη ηηο παξαιείςεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ έι-

ιεηςε επειημίαο θαη γξήγνξεο πξνζαξκνγήο ηεο ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. 

Δ νηθνγελεηαθή πνιηηηθή κπνξεί λα είλαη ξεηή θαη άκεζε φηαλ ιακβάλν-

ληαη λέα κέηξα πνπ ξεηά επηδηψθνπλ ζηφρνπο ππέξ ηεο νηθνγέλεηαο, θαη ζησπε-

ξή θαη έκκεζε φηαλ ιακβάλνληαη κέηξα πνπ επηδηψθνπλ θαη άιινπο ζηφρνπο, 

παξά ην γεγνλφο φηη απηά ηα κέηξα αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα ηελ νηθνγέλεηα. Οη 
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ζηφρνη απφ ηελ άιιε, πξνσζνχληαη κε κέζα πνπ δηαθξίλνληαη ζε: 

-γεληθέο ξπζκίζεηο φπσο είλαη λφκνη θαη νη γεληθέο δηαηάμεηο πνπ δεκηνπξ-

γνχλ ην πιαίζην ζην νπνίν ππάξρεη θαη εμειίζζεηαη ε νηθνγελεηαθή πξαγκαηηθφ-

ηεηα   

-επηδφκαηα, παξνρέο θαη θνξναπαιιαγέο (επηδνκαηηθή πνιηηηθή) 

-ππεξεζίεο (πνιηηηθή ππεξεζηψλ) (Μνπζνχξνπ, 2005, ζ.ζ. 197-198).    

Δ θνηλσληθή πνιηηηθή ηείλεη λα θαζειψλεηαη ζε ππνρείξην ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο κε απνηέιεζκα λα κπαίλνπλ θξαγκνί ζηηο πξνζπάζεηεο αλαδηάηαμεο 

ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε κηαο αληαγσληζηηθήο αι-

ιειεγγχεο (Μαξάηνπ-Ώιηπξάληε, 2002, ζ. 16). ήκεξα νη θνηλσληθέο πνιηηηθέο 

δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ πνπ έρνπλ νμπκκέλα πξν-

βιήκαηα, ρσξίο θξηηήξηα εηζνδήκαηνο, ελψ παξάιιεια ην θξάηνο επηρεηξψληαο 

λα κεηψζεη ηηο δαπάλεο (Μνπζνχξνπ, 2005, ζ. 211), πξνζπαζεί λα εθρσξήζεη 

κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθ-

ζνχλ ηα θελά. 

Έηζη απφ ην ζρήκα πνπ πξνέβιεπε παξεκβάζεηο ζηήξημεο πξνο ηελ θνηλφ-

ηεηα πέξαζε ε πξφλνηα θαη πξνζηαζία ζην ζρήκα ππνζηήξημε από ηελ θνηλφηε-

ηα, κε απνηέιεζκα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ «θξάηνπο πξφλνηαο» απφ ηελ «θνη-

λσλία πξφλνηαο» (Μαξάηνπ-Ώιηπξάληε, 2002, ζ. 14), πξνβάιινληαο σο θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ «Μεζνγεηαθνχ κνληέινπ» θνηλσληθήο πξφλνηαο ην  αληη-

ζηάζκηζκα σο έλα βαζκφ ηεο αλεπάξθεηαο θαη ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπ θξά-

ηνπο πξφλνηαο απφ ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ ΜΚΟ.  

 Σαπηφρξνλα φκσο αλαθχπηεη ην θξίζηκν ζέκα πνπ νθείιεη λα δηαζθαιηζηεί 

θαηά ηνλ Falkov (ζην Μπίκπνπ-Νάθνπ, 2005, ζ. 54)  ε ζχλδεζε θαη ε αιιειε-

πίδξαζε ηεο εζεινληηθήο εκπινθήο δηαθφξσλ νξγαλψζεσλ ή νκάδσλ απηνβνή-

ζεηαο κε ηηο ππάξρνπζεο ζεζκνζεηεκέλεο δνκέο θαη ππεξεζίεο. Πξφθιεζε απν-

ηειεί ε εμεχξεζε ηνπ ηξφπνπ ζπλεξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ φπσο ηεο ςπ-

ρηθήο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ησλ 

λνκηθψλ θαη αζηπλνκηθψλ ππεξεζηψλ παηδηθήο πξνζηαζίαο, κε ζθνπφ λα αληη-

κεησπίζνπλ απφ θνηλνχ ηηο αλάγθεο φρη κφλν ησλ παηδηψλ πνπ ρξεηάδνληαη θξν-

ληίδα θαη πξνζηαζία αιιά γεληθφηεξα φισλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ πνιηηψλ πνπ 

είλαη επάισηνη θαη εθηεζεηκέλνη ζε πςεινχ θηλδχλνπ ζπλζήθεο αλάπηπμεο. 

1.2.1.ΠΟΛΕΣΕΚΒ ΣΔ Β.Β. ΓΕΏ ΣΔΝ ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏ 

Δ ηάζε πεξηθνπήο ησλ πφξσλ γηα ηελ θνηλσληθή νηθνγελεηαθή πνιηηηθή 

πνπ δηαθαίλεηαη ζε φια ζρεδφλ ηα θξάηε ηεο ΒΒ, πιήηηεη πεξίπνπ φια ηα επίπε-

δα ιεηηνπξγίαο ηεο ζχγρξνλεο νηθνγέλεηαο: 

-ην νηθνλνκηθφ, ιφγσ ηνπ χςνπο ησλ θνλδπιίσλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ 

δηαθπβεχνληαη θαη βέβαηα ηνλ ζεκαληηθφηαην αλαδηαλεκεηηθφ ξφιν ηνπ θξά-

ηνπο πξφλνηαο 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
920 

-ην θνηλσληθφ, γηαηί ην θξάηνο πξφλνηαο ζεσξείηαη έθθξαζε θνηλσληθήο αιιε-

ιεγγχεο θαη εγγπεηήο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο 

-ην πνιηηηθφ, εθφζνλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ηεο εκ-

βέιεηαο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζπλδένληαη κε ηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

αληηιήςεσλ θαη απφςεσλ γηα ην θξάηνο θαη ην ξφιν ηνπ γηα ηελ θνηλσλία θαη 

γηα ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο (Μαξάηνπ-Ώιηπξάληε, 

2002, ζ. 31
.
 Μνπζνχξνπ, 2005). 

Σξεηο βαζηθνί άμνλεο δξάζεο δηαθξίλνληαη ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ 

ηεο ΒΒ γηα ηελ νηθνγέλεηα: 

-ζηα κέηξα πνπ απεπζχλνληαη ζε νηθνγέλεηεο κε ζθνπφ λα μεπεξάζνπλ έθηαηεο 

θξίζεηο 

-ζηα κέηξα πνπ απνβιέπνπλ ζηελ ελίζρπζε θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη 

-ζηηο πνιηηηθέο θαη ηα κέηξα πνπ ζθνπεχνπλ λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο δηαβί-

σζεο θαη απνβιέπνπλ ζηελ αξκνλία, ζηε ζπλνρή θαη ζηελ πγεία ησλ κειψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο ζην ζχλνιφ ηεο (Μαξάηνπ-Ώιηπξάληε, 2002, ζ. 9). 

Σα κέηξα πξφλνηαο πξνο ηνπο αζζελέζηεξνπο δε ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκε-

ηψπηζε εηδηθψλ αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηαο αιιά ζηε βνήζεηα πξνο ην άηνκν. Ώλ 

θαη ε νηθνγέλεηα έηζη επσθειείηαη έκκεζα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πξνζηα-

ηεχεηαη σο νηθνγέλεηα, δειαδή δελ πξνζηαηεχνληαη νη ζρέζεηο πνπ δνθηκάδνληαη 

ιφγσ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη (Μνπζνχξνπ, 2005, ζ. 211). 

Σν επίθεληξν ηεο πξνζηαζίαο έρεη κεηαηνπηζηεί απφ ηελ νηθνγέλεηα ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηεο νηθνγέλεηαο (Μα-

ξάηνπ-Ώιηπξάληε, 2002, ζ.ζ. 150-151). 

1.3 ΣΟ ΚΡΏΣΕΚΟ ΤΣΔΜΏ ΠΏΕΑΕΚΔ ΠΡΟΣΏΕΏ ΣΔΝ ΒΛΛΏ-

ΑΏ  

χκθσλα κε ηελ Καιιηληθάθε (ζην Ώκπαηδφγινπ, επηκ., 2002, ζ. 215), ε 

θνηλσληθή θξνληίδα γηα ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα ζηε ρψξα καο είρε ζε γελη-

θέο γξακκέο ηε κνξθή εζπεπζκέλσλ παξεκβάζεσλ κεηά ηελ εκθάληζε θξίζεο 

ζε ρξνλίδνληα πνιππξνβιεκαηηθά ζρήκαηα νηθνγέλεηαο. Δ απνπζία ππεξεζηψλ 

θαη πξνγξακκάησλ πξψηκνπ εληνπηζκνχ θαη ππνζηήξημεο ησλ επάισησλ απηψλ 

ζρεκάησλ, ψζεζε ζηελ επηθέληξσζε θνξέσλ θαη εηδηθψλ «ζηε ζσηεξία ησλ 

παηδηψλ». Δ επηθέληξσζε απηή κε ηε ζεηξά ηεο απέθιεηζε ή πεξηφξηζε ζην ειά-

ρηζην ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηε θπζηθή νηθνγέλεηα. Σν γεγνλφο απηφ ζηηο πε-

ξηπηψζεηο αλαδνρήο δελ επλφεζε ηελ επαλέλσζή ηνπο, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο πη-

νζεζίαο εκπφδηζε ηελ επίγλσζε ησλ ζεηψλ παηδηψλ γηα ηηο ξίδεο ηνπο.  

Βπηπξφζζεηα, θάζε πξνζπάζεηα ζρεδηαζκνχ κηαο επαξθνχο θαη ζπκβαηήο 

κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο-απφςεηο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γηα ην παηδί θαη ηελ 

νηθνγέλεηα πξέπεη λα έρεη νξηζκέλε εκβέιεηα (ηνκενπνίεζε-ηνπηθή απηνδηνίθε-



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
921 

ζε) θαη λα πξνάγεη επέιηθηεο εθαξκνγέο, κε επαηζζεζία ζηελ ειηθία, ηελ θνη-

λσληθή-πνιηηηζηηθή πξνέιεπζε θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε παηδηνχ θαη ηεο θπ-

ζηθήο νηθνγέλεηάο ηνπ. 

Ώλαθνξηθά κε ην θξαηηθφ ζχζηεκα παηδηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Βιιάδα, κέ-

ζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ απφ ηξία ζπλνιηθά εξεπλεηηθά πξν-

γξάκκαηα θαη εληάρζεθαλ ζην επξχηεξν επξσπατθφ πξφγξακκα ΑΏΦΝΔ 63F

64
 (Ώ-

γάζσλνο-Γεσξγνπνχινπ, 2002-2003) έγηλαλ νη παξαθάησ δηαπηζηψζεηο- πξνηά-

ζεηο: 

-ζηελ Βιιάδα, ην θξαηηθφ ζχζηεκα παηδηθήο πξνζηαζίαο ιεηηνπξγεί αλαρξνλη-

ζηηθά, αγλνψληαο ηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, ελψ πξνηείλεηαη γηα 

παηδηά θάησ ησλ ηξηψλ εηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, λα ιεηηνπξγνχλ κφλν 

Ξελψλεο Κξίζεο, γηα δηάζηεκα κέρξη 3 κήλεο, γηα ηελ άκεζε πξνζηαζία ηνπ, 

ηε δηάγλσζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ απνθαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ 

-είλαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο αλαδνρήο, φισλ ησλ ηχπσλ, η-

δηαίηεξα γηα ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, κε γνλείο πνπ ζα ζπλδπάδνπλ 

ηα επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά θξηηήξηα, κε ηελ πξννπηηθή απηφ ην κέ-

ηξν λα ιεηηνπξγήζεη φπσο θαη ζε άιιεο ρψξεο ζπλέβε, σο έλα επηπιένλ κέηξν 

ελάληηα ζηε γπλαηθεία αλεξγία 

-είλαη αλάγθε λα πξνζθέξνληαη δσξεάλ νη ππεξεζίεο πγείαο θαη πξφλνηαο γηα 

θάζε παηδί πνπ γελληέηαη, ελψ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ 

ηεο «ΐνήζεηαο ζην ζπίηη» ζε λέεο νηθνγέλεηεο κε κηθξά παηδηά 

-ε πηνζεζία σο απνθαηάζηαζε είλαη θαιφ λα αληηκεησπίδεηαη κφλν φηαλ νη πξν-

ζπάζεηεο παξέκβαζεο ζηε θπζηθή θαη εθηεηακέλε νηθνγέλεηα απνηχρνπλ 

-δηαθαίλεηαη πιένλ άκεζε ε αλάγθε εθαξκνγήο πνιηηηθψλ αλαζηνιήο ηεο εηζα-

γσγήο παηδηψλ ζηα ηδξχκαηα, κέζα απφ κέηξα ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο, έ-

γθαηξν εληνπηζκφ ησλ γνληψλ κε πξνβιήκαηα πνπ πξνβιέπνπλ δπζθνιίεο γν-

λετθήο ηθαλφηεηαο θαη αλάπηπμε ηνπηθψλ ππεξεζηψλ θηιηθήο εμππεξέηεζεο 

ησλ πνιηηψλ 

-ρξεηάδεηαη λα γίλεη άκεζα αμηνιφγεζε φισλ ησλ ηδξπκάησλ σο δνκψλ θαη εμα-

ηνκηθεπκέλα φισλ ησλ παηδηψλ κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

γηα ηα παηδηά θαη πξνηείλεηαη ε κεηεμέιημε ησλ ηδξπκάησλ ζε ζεξαπεπηηθά 

-ππάξρεη αλάγθε λα εμαζθαιηζηνχλ νη πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο γηα φζα ηδξχ-

καηα ζα ζπλερίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, εμαηνκηθεπκέλα ζρέδηα ηνπνζέηε-

                                         

64. Σν ζπληνληζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο είρε ην  Παλεπηζηήκην ηνπ Birmingham, κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ΠΟΤ, ηνπ 

Γξαθείνπ ηεο  Βπξψπεο ζηελ Κνπεγράγε θαη ζπκκεηείραλ ε  Μ. ΐξεηαλία, ε Γαιιία, ε Οπγγαξία, ε Πνισλία, ε 

ινβαθία,  ε Ααλία, ε Ρνπκαλία, ε Σνπξθία θαη ε Βιιάδα. Ώπφ ηελ Βιιάδα ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα ην Ελζηη-

ηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ, κε ππεχζπλε ηελ Βιέλε Ώγάζσλνο-Γεσξγνπνχινπ θαη ζπλεξγάηηδεο ηε ΐηβή Σζη-

κπνχθα θαη ηελ  Ώγγειηθή θνπκπνπξδή.  
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ζεο ησλ κεγαιχηεξσλ παηδηψλ πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα επηζηξέςνπλ ζηηο 

θπζηθέο ηνπο νηθνγέλεηεο ή λα εληαρζνχλ ζε αλάδνρεο νηθνγέλεηεο 

-απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο παηδηθήο πξνζηαζί-

αο είλαη ε δηεπηζηεκνληθή ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε φιεο ηηο δνκέο πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε παηδηά, ψζηε λα ππεξεηνχλ κφλν ην χςηζην ζπκθέξνλ ηνπ 

παηδηνχ, καθξηά απφ γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιψζεηο 

-ζεσξείηαη απφιπηα αλαγθαίνο ν επαλαπξνζαλαηνιηζκφο ησλ πνιηηηθψλ κε ζηφ-

ρνπο ηε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ ελαιιαθηηθή θξνληίδα παηδηψλ θαη ηελ 

βξαρχρξνλε θαη εμεηδηθεπκέλε θηινμελία, κε βάζε ηε χκβαζε γηα ηα Αη-

θαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ θαη ηνλ Βιιεληθφ Νφκν 2101/92 

-ππάξρεη αλάγθε γηα δεκηνπξγία ζεξαπεπηηθψλ μελψλσλ θαη ζεξαπεπηηθψλ θνη-

λνηήησλ γηα ηνπο εθήβνπο πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη εθδε-

ιψλνπλ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, ελψ παξάιιεια γηα θάζε παηδί πνπ απν-

καθξχλεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζπληνληζκέλε ζπκ-

βνπιεπηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα κε ζθνπφ ηελ επαλαζχλδεζε ή ηελ 

εμαζθάιηζε κφληκεο απνθαηάζηαζήο ηνπ, ελψ νη γνλείο ζα πξέπεη λα αληηκε-

ησπίδνληαη σο ελεξγεηηθνί ζπλεξγάηεο ησλ επαγγεικαηηψλ θαη φρη σο αληίπα-

ινη 

-ππάξρεη αλάγθε νξγαλσκέλεο θξνληίδαο φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ εξγάδν-

ληαη ζηα ηδξχκαηα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε πνπ 

ζπρλά βηψλνπλ, κέζα απφ επηζηεκνληθή επνπηεία απφ εμσηεξηθφ εμεηδηθεπκέ-

λν επφπηε, θαζψο θαη ζπλερή επηκφξθσζε, αχμεζε ηεο αλαινγίαο πξνζσπη-

θνχ θξνληίδαο πξνο ηα παηδηά θαη αλαγλψξηζε ηνπ αλάινγνπ επαγγεικαηηθνχ 

θαη θνηλσληθνχ θχξνπο ζηελ εξγαζία ηνπο 

-είλαη απαξαίηεην λα δίδεηαη βήκα γηα λα αθνπζηεί ε θσλή ησλ παηδηψλ είηε ά-

κεζα είηε κέζσ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ-ζπλεγφξσλ γηα ηα παηδηά κηθξήο ειηθί-

αο 

-είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζθέξεηαη δσξεάλ ε λνκηθή ζπκπαξάζηαζε ζε γνλείο θαη 

παηδηά πνπ εκπιέθνληαη ζε δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο παηδηθήο πξνζηαζίαο, ιφ-

γσ ησλ δχζθνισλ ζπλζεθψλ πνπ βηψλνπλ. 

Ο ΐνεζφο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε γηα ηα Αηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, Γηψξγνο 

Μφζρνο, ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηε Βιεπζεξνηππία απαληψληαο ζε αληίζηνηρε  ε-

ξψηεζε δεκνζηνγξάθνπ, απάληεζε φηη «ηε ρψξα καο νη ππεξεζίεο παηδηθήο 

πξνζηαζίαο είλαη εμαηξεηηθά θησρέο θαη εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ δελ ππάξρεη». ηαλ ηνπ δεηήζεθε λα βαζκνινγήζεη ηελ Βιιάδα γηα 

ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, απάληεζε φηη  «Δίκαζηε 

αθφκε θάησ απφ ηε βάζε»… «Να κάζνπκε λα αθνχκε ηα παηδηά» είλαη ην κήλπ-

κα πνπ ζηέιλεη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. «Ζ Δπξψπε είλαη έλα κεγάιν ζρνιείν 

γηα καο. Δίδακε θαιέο πξαθηηθέο, φπνπ δίλνληαη επθαηξίεο ζηα παηδηά λα δηαηππψ-

λνπλ ηηο απφςεηο ηνπο αιιά θαη λα πξνζθεχγνπλ ζηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο, φηαλ 
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γίλνληαη ζχκαηα παξαβηάζεσλ. Γλσξίζακε ελδηαθέξνληα ζπζηήκαηα παηδηθήο 

πξνζηαζίαο. Τπάξρνπλ θαη θνηλά πξνβιήκαηα, φπσο ε αληηκεηψπηζε ησλ αζπλφ-

δεπησλ αλειίθσλ, ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη ησλ παηδηψλ-ζπκάησλ βίαο, γηα 

ηα νπνία νη πλήγνξνη δηεθδηθνχκε απφ θνηλνχ ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο θαη 

ησλ ππεξεζηψλ γηα ηα παηδηά». ε εξψηεζε γηα ην πνηεο ρψξεο «θαηεγνξνχληαη» 

γηα θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, απάληεζε φηη «Σν κεγαιχηεξν 

πξφβιεκα εληνπίδεηαη θπξίσο ζε ρψξεο κε πςειά πνζνζηά θηψρεηαο, πνπ επεξεά-

δεη θαη ην επίπεδν δσήο ησλ παηδηψλ, κε θνίηεζεο ζην ζρνιείν, παηδηθήο εξγαζίαο 

θαη εθκεηάιιεπζεο. Τπάξρνπλ θαη ρψξεο, φπσο ε Ακεξηθή, πνπ αλέρνληαη άιινπ 

είδνπο παξαβηάζεηο, φπσο ε επηβνιή ζαλαηηθήο πνηλήο ζε αλειίθνπο». ε ζρέζε 

κε ηελ Διιάδα θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζρνιίαζε φηη «Παξά ηηο ζεηηθέο λν-

κνζεηηθέο ξπζκίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, θπξίσο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ 

απφ ηε βία, ζηελ Διιάδα νη ππεξεζίεο παηδηθήο πξνζηαζίαο είλαη εμαηξεηηθά θησ-

ρέο, ελψ απνπζηάδεη έλα εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ πνπ 

ζα δηαζθαιίδεη ηε δηππνπξγηθή ζπλεξγαζία, ηε δηάζεζε επαξθψλ πφξσλ θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ απνθεληξσκέλσλ θνξέσλ. Θα έιεγα φηη είκαζηε αθφκε θάησ απφ 

ηε βάζε» (ΒΛΒΤΘΒΡΟΣΤΠΕΏ, 28-07-2008).  

1.4 ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

πλνςίδνληαο ηελ παξαπάλσ ζχληνκε αλάιπζε, ε πξνζέγγηζε ηεο παηδηθήο 

πξνζηαζίαο ζηελ Βπξψπε αιιά θαη παγθφζκηα, παξνπζηάδεη δηαθνξέο ηφζν ζε 

ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν πνπ αθνξνχλ: 

 ζην λνκηθφ ηεο πιαίζην 

 ζην δίθηπν ππεξεζηψλ πγείαο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο πξφιεςεο 

 ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδνςπρηαηξηθψλ δνκψλ θαη ησλ δνκψλ γηα  εθήβνπο 

 ζηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επνπηεία θαη ηε ζηήξημε ησλ επαγ-

γεικαηηψλ 

 ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο νηθνγέλεηαο 

 ζηηο πνιηηηθέο ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο 

 ζηε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ θαη  

 ζηηο δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο (Μπίκπνπ-Νάθνπ, 

ζην Μπίκπνπ-Νάθνπ, επηκ., 2005). 

ηε ρψξα καο, ε θνηλσληθή θξνληίδα γηα ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα ζε γε-

ληθέο γξακκέο :  

 έρεη ηε κνξθή εζπεπζκέλσλ παξεκβάζεσλ ζε πεξηφδνπο  θξίζεο ζε ρξνλί-

δνληα πνιππξνβιεκαηηθά ζρήκαηα νηθνγέλεηαο 

 δελ ππνζηεξίδεηαη κε ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα πξψηκνπ εληνπηζκνχ θαη 

ππνζηήξημεο ησλ επάισησλ νηθνγελεηαθψλ ζρεκάησλ 

 πξνζεγγίδεηαη κε φξνπο πνπ «ζψδνπλ» ην παηδί απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

βηψλεη ζηελ νηθνγέλεηα θαη φρη ζε επίπεδν πξφιεςεο ησλ πξνβιεκάησλ 

(Μπίκπνπ-Νάθνπ, επηκ., 2005) 

 κε απνηέιεζκα νη θνξείο θαη νη εηδηθνί λα επηθεληξψλνληαη «ζηε ζσηεξία 
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ησλ παηδηψλ» (Καιιηληθάθε, ζην Ώκπαηδφγινπ, επηκ., 2002, ζ. 215) 

Βίλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ πνιιά θαη θαιά νξγαλσκέλα βήκαηα ζε επίπε-

δν ηφζν ζρεδηαζκνχ φζν θαη εθαξκνγήο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηελ ρψξα 

καο, ζε κηα επνρή βαζχηαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ φπσο είλαη αλακελφκελν 

πιήηηεη πεξηζζφηεξν ηηο αζζελείο θαη επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηηο νδε-

γεί ζε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη πεξηζσξηνπνίεζε.  

Ο πνιηηηζκφο εμάιινπ κηαο ρψξαο θαίλεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ε ίδηα ζπ-

κπεξηθέξεηαη ζηηο επάισηεο θαη αζζελείο πιεζπζκηαθέο νκάδεο!  
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

Γηα λα αληηκεησπηζηεί ε πεξηβαιινληηθή θξίζε δελ κπνξεί παξά λα αιιάμεη ν 

ηξφπνο δσήο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, δειαδή νη αμίεο πνπ ελζηεξλίδεηαη. Σφζν  

νη νηθνθεληξηθέο αμίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δεκηνπξγία ζρέζεο θξνληίδαο κε ηε 

θχζε, φζν θαη ε αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο κπνξεί λ‟ απνηειέζνπλ νρήκαηα κε-

ηαζρεκαηηζκνχ πξνο κηα νηθνινγηθή θνηλσλία. Έλα ζρεηηθφ πξφγξακκα Πεξηβαι-

ινληηθήο Δθπαίδεπζεο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφ-

ζηεθε ζηελ ηάμε. Ζ αμηνιφγεζή ηνπ θαηαδεηθλχεη φηη ηα πξνζρνιηθά  παηδηά κπν-

ξνχλ λα ελδηαθεξζνχλ γηα κε αλζξψπηλα φληα, λα αηζζαλζνχλ ηελ αλάγθε λα ηα 

πξνζηαηέςνπλ θαη λα ηνπο απνδψζνπλ εγγελή αμία. 

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Ώπηφ πνπ πξνζδίδεη ζηελ Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε ην δπλακηθφ ραξα-

θηήξα ηεο θαη ηε δηαθνξνπνηεί απφ ηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο είλαη ε θξηηηθή 

ηεο δηάζηαζε, ε ζρεηηθή κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε, ν νπνίνο κειε-

ηψληαο θαη δηαζαθελίδνληαο ζπκπεξηθνξέο θαη αμίεο, απνξξίπηεη ηα θπξίαξρα 

πξφηππα θαη  αλαδεηψληαο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο χπαξμεο, κεηνπζηψλεη αλά-

ινγα ηηο δξάζεηο ηνπ κεηαζρεκαηίδνληαο ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ (Ster-

ling, 1993, Κσζηνχια-Μαθξάθε, 2008). Μηα εηδηθή πεξίπησζε ηέηνηαο δηαδη-

θαζίαο είλαη ε αληηπαξάζεζε ηνπ αλζξσπνθεληξηζκνχ κε ηνλ νηθνθεληξηζκφ θη 

φια ηα ελδηάκεζα θηλήκαηα πνπ αλαδχζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (Γεσξγφ-

πνπινο, 2002).  

Πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο πξνηείλνληαη θαη 

απφ ηηο δχν γξακκέο ζθέςεο. Παξά ην φηη ν αλζξσπνθεληξηζκφο πξνηείλεη ηελ 

ηδέα ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ, εηζάγνληαο ζηελ εζηθή 

θνηλφηεηα ηηο επφκελεο γελεέο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο, είλαη γεληθφηεξα απνδε-

θηφ φηη ηα γελεζηνπξγά αίηηα ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο εληνπίδνληαη 

αθξηβψο ζ‘ απηή ηελ αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ. Καηά ζπλέπεηα ζεσξνχκε φηη 

κία εηιηθξηλήο πξνζπάζεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ νθείιεη λα ελζσκαηψλεη εθηφο απφ γλψζεηο θαη ην αληίζηνηρν 

ιεμηιφγην (Han, Edwards θαη Vukelich, 2013) ηηο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο πξνεξ-
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ρφκελεο απφ ηελ νηθνθεληξηθή νπηηθή. Έηζη, ε απφδνζε ζεβαζκνχ (Leopold, 

1949) θαη εγγελνχο αμίαο ζε κε αλζξψπηλα φληα, αιιά θαη ζε νιφθιεξα νηθν-

ζπζηήκαηα δηεπξχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ εζηθή θνηλφηεηα (Nash, 1989). Ο 

Παπαδεκεηξίνπ (1999) κε ηνλ φξν «ΐηνθηιία» αλαθέξεηαη ζε θνηλσληθέο ζπ-

κπάζεηεο θαη ζπλαηζζήκαηα αγάπεο πξνο ηα άιια κέιε ηεο θνηλσλίαο, θπιεηη-

θά, εζληθά ή βηνηηθά ηδσκέλεο, ελψ νη νηθνθεκηλίζηξηεο κειεηνχλ ηε δεκηνπξγία 

ζρέζεο θξνληίδαο κε ην πεξηβάιινλ (Blum, 1980, Plumwood, 1991).  

Άιινη εξεπλεηέο θαη θηιφζνθνη επηθεληξψλνληαη ζηε δεκηνπξγία βαζηάο 

ελζπλαηζζεηηθήο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε (Silva & Phillipi, 1998, 

Wahlstrνm, 1998), ηεο νπνίαο ζρέζεο θνκβηθφ ζεκείν θαίλεηαη λα είλαη ε πα-

ξαίηεζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηε ζέζε ηνπ θπξίαξρνπ δπλάζηε θαη ε παξαδνρή φηη 

απνηειεί έλα κφλν θξίθν ζε κηα αηέξκνλε αιπζίδα, ηεο νπνίαο νη ζπλνιηθέο α-

λάγθεο έρνπλ πξνηεξαηφηεηα έλαληη εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ έλα κφλν θξίθν. 

ΒΝΤΝΏΕΘΔΔ 

Χο ελζπλαίζζεζε νξίδεηαη ε επίγλσζε ηεο εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο ελφο 

άιινπ πξνζψπνπ θαη ε απζφξκεηε ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε πξνο απηφ 

(Hoffman, 1975). Βίλαη κία εγγελήο ηθαλφηεηα πνπ ζπλαληηέηαη θαη ζηνπο πηζή-

θνπο (Clay θαη de Waal, 2013, Yamamoto θαη Takimoto, 2012). Πξφθεηηαη γηα 

ηε δηαπξνζσπηθή ηθαλφηεηα παξακεξηζκνχ ησλ εγσθεληξηθψλ παξνξκήζεσλ 

θαη παξάιιειεο επηθέληξσζεο ζηηο αλάγθεο ηνπ άιινπ. Σα άηνκα πνπ ραξαθηε-

ξίδνληαη απφ ην ζηνηρείν ηεο ελζπλαηζζεηηθήο θαηαλφεζεο αλακέλεηαη λα πα-

ξνπζηάδνπλ αθελφο κεησκέλν εγσθεληξηζκφ, θαη αθεηέξνπ πςειφ επίπεδν πα-

ξνρήο βνήζεηαο πξνο ηνπο άιινπο, κεγαιχηεξε ζπκπάζεηα, θξνληίδα, επαηζζε-

ζία θαη θαιχηεξε αιιειεπίδξαζε (Davis – Kraus, 1991).  

Ώπηφ ηζρχεη αθφκε θαη γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαζψο ε ηθαλφηεηά 

ηνπο γηα ελζπλαηζζεηηθέο αληηδξάζεηο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θνηλσληθή ηνπο 

ηθαλφηεηα (Denham, 1998, Νηνιηνπνχινπ & Κνληνγηάλλε, 2000, αθειιαξίνπ, 

2002). Παηδηά πνπ θνηλσληθνπνηνχληαη κε ελζπλαηζζεηηθή πξνζέγγηζε εθδειψ-

λνπλ ελδηαθέξνλ, παξέρνπλ θξνληίδα θαη βνήζεηα θαη αλαπηχζζνπλ αιηξνπη-

ζηηθή ζπκπεξηθνξά (Buckley et al., 1979-  Radke Yarrow et al., 1983- Stewart 

& Marvin, 1984- Pearl, 1985). 

Οη ελζπλαηζζεηηθέο αληηδξάζεηο, φηαλ μεθηλνχλ λσξίο ζηε δσή ηνπ αλζξψ-

πνπ, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ αξγφηεξα ζηελ πηνζέηεζε εζηθψλ αξρψλ. Ώλ ην 

παηδί αλαηξέθεηαη εθπαηδεπφκελν λα ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο άιινπο ζα ρξεζηκν-

πνηήζεη ηελ ηθαλφηεηα απηή γηα ην θαιφ ηνπο. Μεγαιψλνληαο ζα αλαδεηήζεη 

θαη ζα θαηαζθεπάζεη αληίζηνηρεο ηδενινγίεο (Hoffman, 1984).  

Δ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα ηαπηίδεηαη ζπλαηζζεκαηηθά κε άιινπο, ζρεηί-

δεηαη κε ηελ επθνιία πηνζέηεζεο απφ απηφ εζηθψλ αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξάο 

(Damon, 1988). Δ ζπλχπαξμε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο 

απφ απηήλ πξνεξρφκελεο ζπκπάζεηαο θαη ησλ εζηθψλ αξρψλ δεκηνπξγεί ηζρπξφ 

δεζκφ κεηαμχ ηνπο. Σα ζπλαηζζεκαηηθά θαη γλσζηηθά ζηνηρεία, αλ θαη αλα-
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πηχζζνληαη μερσξηζηά, αιιειεπηδξνχλ δηαξθψο θαη βηψλνληαη ζε κία ελφηεηα 

(Hoffman, 1988). Οη εζηθέο αξρέο ζπλνδεχνληαη έηζη απφ κηα ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πην απνηειεζκαηηθή ηήξεζή ηνπο. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο είλαη ε ηθαλφηεηα αλά-

ιεςεο ξφισλ, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα βιέπεη ηνλ θφζκν κε ηα κάηηα 

ελφο άιινπ, λα θαηαιαβαίλεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ σο δηαθνξεηηθέο 

ζε ζρέζε κε εθείλεο ηνπ εαπηνχ ηνπ (Damon, 1995). Δ έξεπλα γηα ηελ ελζπλαί-

ζζεζε ησλ παηδηψλ δείρλεη κεγαιχηεξε αλάπηπμε ζηηο κηθξέο ειηθίεο θαη ζπρλφ-

ηεηα ζηα θνξίηζηα (Binngiesser et al., 2013, Grusec, 1981). 

Δ πξνζσπηθή αίζζεζε ελζπλαίζζεζεο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί  

κία απφ ηηο θπξηφηεξεο κεηαβιεηέο γηα ηελ ππεχζπλε πεξηβαιινληηθή ζπκπεξη-

θνξά (Hungerford θαη Volk, 1990). Άλζξσπνη πνπ παξακεξίδνπλ ην πξνζσπηθφ 

ηνπο ζπκθέξνλ θαη δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο αλάγθεο ηεο θχζεο ηείλνπλ λα 

ηελ πξνζηαηεχνπλ θαη λα πηνζεηνχλ θηινπεξηβαιινληηθέο αμίεο. Δ αλάπηπμε 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ αιηξνπηζκνχ ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ζρέζεο θξνληί-

δαο, αγάπεο θαη ζεβαζκνχ πξνο ην πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, 

ινηπφλ,  ελζπλαίζζεζε πξνο ηνλ κε αλζξψπηλν θφζκν ζεκαίλεη αλαγλψξηζε ηεο 

αλάγθεο ησλ δψσλ, θαη ηεο θχζεο γεληθφηεξα, γηα επηβίσζε θαη εθδήισζε ελδη-

αθέξνληνο γηα ηελ εππξαγία ηνπο (Καξαγεσξγάθεο,θ.α., 2005).  

ε ζπκθσλία κε ηνπο Brabeck (1988) θαη Noddings (2002) πνπ πξνηείλνπλ 

ην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ελδηαθέξν-

ληνο, ηεο θξνληίδαο θαη ηεο ζπκπφλνηαο πξνο ηνπο θνληηλνχο θαη καθξηλνχο άι-

ινπο, θπηά, δψα θαη πεξηβάιινλ θαη, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ λεπίσλ γηα ηα κε αλζξψπηλα φληα θαη ηε 

θχζε, ζρεδηάζηεθε θαη θαηαξηίζηεθε έλα πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαί-

δεπζεο ην νπνίν θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ εξγαζία απηή. 

Μέζα απφ ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «δάζνο» ην πξφγξακκα απνζθνπεί ζηελ 

αλάπηπμε ηεο πξννπηηθήο ησλ κε αλζξψπηλσλ φλησλ θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ λεπίσλ πξνο απηά. Δ ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

θηινζνθίαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο θξνληίδαο πξνο ηηο 

άιιεο κνξθέο δσήο θαη ηεο ζπγγέλεηαο κε απηέο απνηειεί έλα βαζηθφ ππξήλα 

(Sheehan & Waidner, 1994). Σα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ ηδέα φηη ηα 

δψα έρνπλ εγγελή αμία θαη φηη είλαη κέξνο κηαο κεγάιεο δηεπξπκέλεο νηθνγέλεη-

αο αλζξψπηλσλ θαη κε αλζξψπηλσλ πιαζκάησλ ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. Δ ελζπ-

λαίζζεζε ζην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ δελ απνηειεί απηνζθνπφ, 

αιιά επηιέγεηαη σο ην αλαπηπμηαθά θαηάιιειν κέζν γηα ην ζρεκαηηζκφ νηθνθε-

ληξηθψλ πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. 

ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΣΧΝ ΠΡΟΒΓΓΕΒΧΝ ΚΏΕ ΣΧΝ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΧΝ 

ΣΟΤ  ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 

Δ εηζαγσγή ζην ζέκα έγηλε κε κία ζπδήηεζε πνπ αθνξνχζε ζηηο πξνεγνχ-
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κελεο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ απφ εθδξνκέο ζην δάζνο κε ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη 

κία θνηλή βάζε εκπεηξηψλ ζηα παηδηά. Σε ζπδήηεζε αθνινχζεζε αθήγεζε πα-

ξακπζηνχ 64F

65
, σο έλαπζκα γηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε γλψζε, πξνβιεκαηη-

ζκφ θαη αληαιιαγή απφςεσλ (Γθιηάνπ, 2003).  

Σν ζέκα πεξηέιαβε ηέζζεξηο θχξηεο ελφηεηεο, νη νπνίεο αλαπηχρζεθαλ κέζα απφ 

ηελ επεμεξγαζία ησλ ππνελνηήησλ ηνπο. Πην αλαιπηηθά: 

Ώ‘. «Σα δέληξα»: πεξηιακβάλεη ηηο ππνελφηεηεο: α. Δ δσή ηνπ δέληξνπ - ηα κέ-

ξε ηνπ, β. ηα δέληξα σο θπζηθνί πφξνη θαη γ. ε δηαρείξηζε ηνπ ραξηηνχ. 

ΐ‘. «Σα δψα», πεξηιακβάλεη ηηο ππνελφηεηεο: α. Σν δάζνο είλαη ην ζπίηη ησλ 

δψσλ, β. νη αλάγθεο ησλ δψσλ – νκνηφηεηεο κε ηνλ άλζξσπν, γ. θίλδπλνη γηα ηα 

δψα θαη δ. ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηα δψα. 65F

66
 

Γ‘. «Οη θίλδπλνη γηα ην δάζνο» 66F

67
, πεξηιακβάλεη ηηο ππνελφηεηεο: α. ην άλακκα 

θσηηάο, β. ην θπλήγη, γ. ε νηθνπεδνπνίεζε θαη δ. ε ππεξμχιεπζε. 

Α
‘
. «Δ πξνζηαζία ηνπ δάζνπο», πεξηιακβάλεη ηηο ππνελφηεηεο: α. ηα άηνκα θαη 

β. νη πξάμεηο. 

Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο, αληίζηνηρεο πξνο ηηο ελφηεηεο 

ηνπ ζέκαηνο, κε ζηφρν λα απνηππψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ ζε κία 

εθεκεξίδα. Σν πξφγξακκα πεξηέιαβε εβδνκήληα πέληε πξνγξακκαηηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη δεθαπέληε αλαδπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Δ ζπλνιηθή ηνπ 

δηάξθεηα ήηαλ δπφκηζη κήλεο. 

Καηά ηελ παξέκβαζε επηθεληξσζήθακε ζηηο ηερληθέο εθείλεο πνπ πξνά-

γνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη εηδηθά ηελ ελζπλαίζζεζε, αθνχ είλαη θνκβηθφο ν ξφ-

ινο ηεο ζηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία (Grusec, 1981, 

Gassin, 2002) θαη σο εθ ηνχηνπ ζεσξείηαη φηη πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί (Pickens, 

2009). Δ  ελζπλαίζζεζε εμαξηάηαη απφ ηε βησκέλε εκπεηξία θαζψο ελεξγνπνη-

είηαη απφ ηελ παξαηήξεζε θάπνηνπ «πξνζψπνπ» ζε επείγνπζα αλάγθε, επνκέ-

                                         
65 Αθήγεζε παξακπζηνχ: νθία Γαξακπνχθα, ―ην δάζνο‖, Παηάθε, 1998 (1994). Πξφθεηηαη γηα κία ηζηνξία πνπ 

παξνπζηάδεη ηε δσή ζην δάζνο ζθαηξηθά, κε αλαθνξέο ζηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηελ ηξνθηθή αιπζίδα. Οη ήξσεο 

εθδειψλνπλ ηελ επηζπκία ηνπο λα δηαηεξεζνχλ ζηε δσή, θαζψο δηαθαίλνληαη πηζαλνί θίλδπλνη γηα ηε δσή ηνπο 

ζην δάζνο. Δ ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην δάζνο δελ πεξηνξίδεηαη ζηνπο «θαθνχο» πνπ ην θαηαζηξέθνπλ, θαζψο 

απφ ηελ ηζηνξία δε ιείπνπλ νη θπζηνιάηξεο πνπ ην πξνζηαηεχνπλ. 

66 Δ ππνελφηεηα απηή δεκηνπξγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αθνχ έγηλε αηζζεηή ε απνπζία 

ηεο ζηα πιαίζηα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο: Δ θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ έδεημε φηη δελ 

αξθεί ε αλάιεςε ησλ ξφισλ ησλ άιισλ κνξθψλ δσήο γηα λα αλαπηπρζεί ε αίζζεζε ηεο ελφηεηαο αλζξψπνπ – 

θχζεο. Δ αλάπηπμε ηεο πξννπηηθήο ηνπο κπνξεί λα νδεγεί ζηελ απφδνζε εγγελνχο αμίαο ζ‘ απηέο ρσξίο φκσο 

θαη λα δεκηνπξγείηαη ζρέζε αλάκεζα ζ‘ απηέο θαη ηα παηδηά. 

67 Δ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο φηη νη ππνελφηεηέο ηεο αλαπηχζζνληαη 

κέζσ ησλ άιισλ ππνελνηήησλ. Δ νκάδα ησλ θηλδχλσλ ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεδφλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 
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λσο ήηαλ  απαξαίηεηε ε άκεζε επαθή ησλ παηδηψλ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.  

Βθεί, είραλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε, ηέηνηεο 

πνπ λα θηλεηνπνηνχλ ηελ πξνζνρή ηνπο, λα πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη 

λα ηα δηεγείξνπλ ζπλαηζζεκαηηθά. Δ απφθηεζε βησκαηηθψλ εκπεηξηψλ ζηε θχζε 

απνηειεί εμαηξεηηθά θνκβηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηε ζρέζε ησλ παηδηψλ 

κε απηήλ (Louv, 2008, Palmer et al., 1998), θαζψο εληείλεη ηελ αίζζεζε ηνπ 

θνηλνχ δεζκνχ δσήο κε ηα άιια δσληαλά φληα γχξσ καο, θαη αλαπηχζζεη ην ελ-

δηαθέξνλ καο γηα ηηο αλάγθεο θαη ην θαιφ ησλ άιισλ πιαζκάησλ (Cornell,  

1989, Drissner et al., 2014). 

Μέζα ζ‘ απηφ ην πιαίζην ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα παηδηά πήγαλ 

εθδξνκή ζην πεξηαζηηθφ δάζνο ηεο πφιεο θαη ζπκκεηείραλ ζε πνηθίια βησκαηη-

θά παηρλίδηα.  

Με ηελ απφθηεζε αληηθεηκεληθψλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο γιψζζαο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ άιινπ θαη ηε θαληαζηηθή κεηαθνξά ζηε ζέζε ηνπ (Hoffman, 

1988b) ηα παηδηά θαη νη ελήιηθεο δηδάζθνληαη πέξα απφ ηηο άκεζεο θαηαζηάζεηο 

(Καθαβνχιεο, 1994). Μέζσ δηαθφξσλ ηερλψλ ηα «θπζηθά πξφζσπα» π.ρ. ηα 

δέληξα ή ηα δψα, κεηαδίδνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο βνεζψληαο 

καο λα αληηιεθζνχκε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα κπνχκε λνεξά ζηε ζέζε 

ηνπο (Hoffman, 1988), ψζηε λ‘ αλαπηχμνπκε ηελ πξννπηηθή ηνπο θαη λα ηαπηη-

ζηνχκε κε απηά.  Πην ζπγθεθξηκέλα ε Λνγνηερλία (Simpson, 1988) θαη ε Τπφ-

δπζε Ρφισλ (Iozzi, 1989) ιεηηνπξγνχλ σο κέζα πιεξνθφξεζεο θαη γεθπξψλνπλ 

ηε ρσξηθή θαη ρξνληθή απφζηαζε ηνπ ππνθεηκέλνπ απφ ηελ άκεζε βησκαηηθή 

εκπεηξία. 

Δ παηδηθή ινγνηερλία παξνπζηάδεη ηε θπζηθή δσή αλζξσπνπνηεκέλε γηα 

λα ηελ θάλεη πξνζηηή θαη νηθεία. Μέζα απφ αλζξσπνκνξθνπνηήζεηο θαη νλνκα-

ηνπνηήζεηο ην πεξηβάιινλ κεηαηξέπεηαη ζε κηα νληφηεηα παξφκνηα κε ην παηδί, 

κε θνηλέο αλάγθεο γηα επηβίσζε. Σν ξφιν ηεο πξνζσπνπνίεζεο ησλ δέληξσλ, 

αιιά θαη φισλ ησλ φλησλ, ζηελ αλάπηπμε πγηψλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ ε-

πηζεκαίλεη ν Mallet (1974).  

Δ ππφδπζε ξφισλ επαηζζεηνπνηεί ην άηνκν ζηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζή-

καηα ησλ άιισλ θαη ε  ιεθηηθή δηαηχπσζε θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ παημίκαηνο 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απνδνρή λέσλ ηδεψλ (Janis & Gilmore, 1969, Ianotti, 

1978, Myers, 1999).  

Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα παηδηά 

ήξζαλ ζε επαθή κε δηάθνξα θείκελα παηδηθήο ινγνηερλίαο, ζηα νπνία νη ήξσεο (δέ-

ληξα ή δψα) κεηέθεξαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο. Πνιχ ζπρλά αθνινπ-

ζνχζε δξακαηνπνίεζε ησλ ηζηνξηψλ, θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά ππνδχνληαλ ξφινπο 

θαη αλέπηπζζαλ ηελ πξννπηηθή ησλ άιισλ πιαζκάησλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε αλάιεςε ξφινπ νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηε-

ξηφηεηεο (αθήγεζε θαη δξακαηνπνίεζε  ηζηνξηψλ), επελδχνληαλ κε κνπζηθή π-

πφθξνπζε πνπ επηηείλεη ηελ πξνζνρή, κεγεζχλεη ηελ επίγλσζε θαη ελεξγνπνηεί 
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ηα  ζπλαηζζήκαηα, ψζηε ην εξέζηζκα λα είλαη δπλαηφ θαη άξα απνηειεζκαηηθφ-

ηεξν. Δ έξεπλα δείρλεη φηη φηαλ ηα παηδηά παίδνπλ έλα ελεξγεηηθφ (agentive) 

ξφιν ζηε ζπγθξφηεζε ηεο καζεζηαθήο ηνπο εκπεηξίαο θαη εκπιέθνληαη ηφζν 

γλσζηηθά φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθά, ην επίπεδν εκπινθήο ζα είλαη νπζηαζηηθφηε-

ξν (Farveh, 2014). 

Δ ελζπλαηζζεηηθή ελεξγνπνίεζε ησλ παηδηψλ επηηπγράλεηαη επηζεκαίλν-

ληάο ηνπο ηελ αζσφηεηα ηνπ «ζχκαηνο», κε άιια ιφγηα θάλνληαο ηα παηδηά λα 

θαηαλνήζνπλ φηη απηφ ην πιάζκα (δέληξν, δψν) δελ επζχλεηαη θαζφινπ γηα ηε 

δχζθνιε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Με βάζε ηε ζεσξία ηεο αηηηνθξαηη-

θήο απφδνζεο (causal attribution) ε επηζήκαλζε απηή δηεγείξεη ηελ «πεξί δηθαί-

νπ» αίζζεζή ηνπο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ελεξγνπνηεί ηα ελζπλαηζζεηηθά ζπ-

λαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ (Taylor et al., 1994).  

Δ αμηνπνίεζε απηήο ηεο ζεσξίαο εληάζζεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξν-

γξάκκαηνο θαηά ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ παηδηθήο ινγνηερλίαο. Γηα παξά-

δεηγκα αλ ζηφρνο καο είλαη ε  θαηάδεημε ηεο αζσφηεηαο απηνχ πνπ ππνθέξεη θαη 

λα ηνλίζνπκε ηελ αδηθία ζέηνπκε ζηα παηδηά ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο: 

«Ώλ ήζνπλ ν θφηζπθαο (ή έλα άιιν δσάθη) πνπ ζνπ έθαςαλ ην δάζνο, ηη 

ζα ήζειεο λα καο πεηο; Ση ζα έλησζεο; 

Έθηαηγαλ ηα δψα πνπ θάεθε ην ζπίηη ηνπο;» 

Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα εληνπηζηνχλ νη θνηλέο καο  αλάγθεο κε  απηφλ  

πνπ  βξίζθεηαη ζε δχζθνιε θαηάζηαζε (Reykowski, 1984), θαζψο λνηαδφκαζηε 

πεξηζζφηεξν γηα απηνχο ζηνπο νπνίνπο αλαγλσξίδνπκε νκνηφηεηεο θαη δεζκνχο 

κε ηνλ εαπηφ καο (Warnock, 1996).  

Δ ζχλδεζε ησλ άιισλ φλησλ κε ηα παηδηά επηδηψρζεθε λ‘ αλαπηπρζεί κέζσ 

πνίεζεο ζρεηηθήο κε ηελ ηλδηάληθε θνζκνζεσξία θαη παηρληδηψλ. Οη  νκνηφηεηεο 

κε ηνλ άλζξσπν ηνλίζηεθαλ κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο νη παξαθάησ: 

Οκνηφηεηεο αλζξψπνπ – δέληξνπ: Ση ρξεηάδεηαη ην δέληξν γηα λα επηδήζεη; 

Νεξφ, θαζαξφ αέξα θαη ήιην. Κνίηα ην ζψκα ζνπ θαη ζχγθξηλέ ην κε ην δέληξν 

ζνπ: «Καζψο ζηεθφκαζηε, ηα πφδηα θαη ηα δάρηπιά καο καο θξαηνχλ ζηαζεξά 

ζην έδαθνο. Οη ξίδεο ηνπ δέληξνπ είλαη κέζα ζην έδαθνο. Σν δέξκα καο πξνζηα-

ηεχεη ηα εζσηεξηθά φξγαλα θαη θιείλεη έμσ ηα κηθξφβηα. Σν ίδην θάλεη ν θινηφο 

ηνπ δέληξνπ. Βπίζεο, θάησ απφ ην θινηφ, ν ρπκφο πεγαίλεη ζ‘ φια ηα κέξε ηνπ 

δέληξνπ, φπσο ην αίκα ζηηο θιέβεο καο. Ο θνξκφο ηνπ ζψκαηφο καο είλαη παξφ-

κνηνο κε ηνλ θνξκφ ηνπ δέληξνπ, ίζηνο θαη ςειφο. Σα ρέξηα καο είλαη ζαλ ηα 

θιαδηά. Σα θχιια αξπάδνπλ ηνλ ήιην, φπσο ηα δάρηπιά καο έλα αληηθείκελν. 

Φαληάζνπ πσο είζαη έλα δέληξν. ηάζνπ ίζηνο θαη ςειφο, ζπξψμε ηα δά-

ρηπιά ζνπ ζην έδαθνο, θξάηα ηα ρέξηα ζνπ ςειά πάλσ απ‘ ην θεθάιη ζνπ θαη 

άπισζε ηα δάρηπιά ζνπ γηα λα πηάζεηο ηνλ ήιην. Φαληάζνπ πσο ηα δάρηπιά ζνπ 

καγεηξεχνπλ θη άζε ηε δάραξε λα θπιήζεη ζ‘ φιν ην πεηλαζκέλν ζνπ ζψκα.» 

ηηο ηερληθέο αλάπηπμεο ηεο ελζπλαίζζεζεο εληάζζεηαη θαη ε επαγσγηθή 
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ζπδήηεζε, πνπ πξνηείλεηαη απφ ηε γλσζηηθν- θνηλσληθή ζεσξία θαη ζηνρεχεη 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην θαιφ ησλ άιισλ, θαζψο  δίλεη έκθαζε 

ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο επηζπκίεο ησλ άιισλ αλζξψπσλ θαη ζπλδέεη ηηο αλά-

γθεο ηνπο κε ηηο πξάμεηο ηνπ αηφκνπ (Staub, 1971, 1981). Δ επαγσγηθή ζπδήηε-

ζε αλαθέξεηαη ζε φια ηα ζηνηρεία ηεο εζηθφηεηαο: ζπλαηζζήκαηα, γλψζεηο, θξί-

ζε, ζπκπεξηθνξά (Shaffer, 1989) θαη παξέρεη έλα γλσζηηθφ δίθηπν πνπ ππνβνε-

ζά ην παηδί ζηελ αλάιεςε ξφισλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πξννπηηθήο ησλ άιισλ. 

Δ αλάιπζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ έρνπλ νη πξάμεηο ησλ παηδηψλ γηα ηνπο άι-

ινπο, θαζψο θαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ηνλ θαηάιιειν ηξφπν  ζπκπεξηθνξάο 

ζε θάζε εηδηθή πεξίπησζε βνεζνχλ ην παηδί λα ζπλεηδεηνπνηεί ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

έρνπλ νη πξάμεηο ηνπ  γηα ηνπο άιινπο, θαηαλνψληαο θαη εζσηεξηθεχνληαο ηνπο 

εζηθνχο θαλφλεο.  

Καηά ηελ εθπφλεζε  ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνθαινχληαλ  δηαξθψο ζπδεηή-

ζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηηο ζπλέπεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ πξνο ην δά-

ζνο, ηα δέληξα θαη ηα δψα. Γηα παξάδεηγκα, «ηη ζπκβαίλεη ζηα δέληξα αλ μνδεχ-

νπκε αιφγηζηα ραξηί; Ση παζαίλνπλ ηα πνπιηά ζην δάζνο αλ θσλάδνπκε δπλαηά; 

Ση πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ ηα δψα απφ ηα ζθνππίδηα πνπ πεηάκε ζην δά-

ζνο;» 

Σν πξφγξακκα εκπινπηίδεηαη θαη κε άιιεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο Βθ-

παίδεπζεο Ώμηψλ (Caduto, 1985), πνπ ζεσξνχληαη αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο γηα 

ηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Δ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ αλάπηπμεο ηεο ελζπλαίζζε-

ζεο πηνζεηείηαη θαη απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο εζηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία πξνέξρε-

ηαη απφ ηε γλσζηηθν- αλαπηπμηαθή ζεσξία (Piaget, 1932), θαζψο ε ελζπλαίζζε-

ζε ζεσξείηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εζηθήο θξίζεο (Kohlberg, 

1969). ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλνληαη, επίζεο, νκαδηθέο ζπδεηήζεηο, 

παηρλίδηα ξφισλ θαη ηζηνξίεο.  

ηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ε ελίζρπζε ηεο εζηθήο θξίζεο ηνπ παηδηνχ, 

κέζα απφ ηελ εηζαγσγή λέσλ (ππφ δηεξεχλεζε) αμηψλ, θέξλνληάο ην θαηά ζπλέ-

πεηα  αληηκέησπν κε κία γλσζηηθή ζχγθξνπζε. Σα παηδηά παίδνπλ ελεξγεηηθφ 

ξφιν ζηε δεκηνπξγία ησλ θαλφλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο λέεο αμίεο πνπ ηνπο 

έρνπλ παξνπζηαζηεί (θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ζπδεηήζεη) θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ  

έρνπλ βηψζεη 67F

68
. Οη θαλφλεο, δειαδή, δελ ηίζεληαη σο απφιπηεο αιήζεηεο, αιιά 

σο δεηήκαηα γηα θξίζε, κηα θαη ζηφρνο είλαη ε απηνλνκία ησλ παηδηψλ. 

Βλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηε δξαζηεξηφηεηα ζπδήηεζεο κε ζέκα ηελ αμία ηεο 

αεηθνξίαο: Να πξνζέρσ πφζν ραξηί μνδεχσ ή λα κε πξνζέρσ; Ώλ πξνζέρσ πνηνο σ-

θειείηαη, εγψ, ην δάζνο, ηα δψα; Γηαηί; Ώλ δελ πξνζέρσ, πνηνο βιάπηεηαη, εγψ, ην δά-

                                         
68 Δ ρξήζε ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο κπνξεί λα εμππεξεηήζεη πνιχ απνηειεζκαηηθά θαη απηφλ ην ζηφρν (Up-

right, 2002). θέθηνκαη ηα δέληξα. Έρεη θαλείο θάπνηα ηδέα πψο λα θάλνπκε ρειηδφληα ρσξίο λα ζπαηαιήζνπκε  

ραξηί; ε έλα θχιιν ζρεδηάδνπκε έλα ρειηδφλη, ζε έλα άιιν ζρεδηάδνπκε δχν ρειηδφληα, ζην ηξίην θχιιν ζρεδηά-

δνπκε ηξία ρειηδφληα.  
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ζνο, ηα δψα; Δ ζπδήηεζε βνεζά ηα παηδηά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε ζπαηάιε ηνπ 

ραξηηνχ ζπλεπάγεηαη απνςίισζε ηνπ δάζνπο, πνπ είλαη ην «ζπίηη ησλ δψσλ».  

Με ζηφρν ηε δηεξεχλεζε αμηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ εγγελή αμία ηεο θχζεο, ην ζε-

βαζκφ, ηελ θξνληίδα, ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, 

ηα παηδηά ζε νκάδεο ησλ δχν ή ηξηψλ δξακαηνπνηνχλ ηηο αθφινπζεο ζθελέο: 

 Βίκαζηε ζην δάζνο. Θα ςήζνπκε ζνπβιάθηα. ΐάδνπκε μχια ζην ζσξφ. Ρί-

ρλνπκε νηλφπλεπκα. Ώλάβνπκε ην ζπίξην. ΐάδνπκε θσηηά. Κάλνπκε αέξα. 

Σνπνζεηνχκε ηα ζνπβιάθηα. 

 Βίκαζηε ζην δάζνο. Μηιάκε δπλαηά, γειάκε, θσλάδνπκε. 

 Ξεξηδψλνπκε ινπινχδηα, θφβνπκε θιαδηά θαη θχιια.  

 Παξαθνινπζνχκε ηα έληνκα θαη ηα παηάκε. 

 Σξψκε ζάληνπηηο, πίλνπκε ρπκνχο θαη πεηάκε θάησ ηα ζθνππίδηα καο. 

 ΐιέπνπκε ην δάζνο λα θαίγεηαη θαη θεχγνπκε αδηάθνξνη. 

 ην ζρνιείν φηαλ πξέπεη λα γξάςνπκε ην φλνκά καο, δελ πξνζέρνπκε θαη 

θάλνπκε κνπληδνχξεο,  πεηψληαο ηα ραξηηά, ην έλα κεηά ην άιιν. 

Μεηά απφ θάζε δξάζε έλαο απφ ηνπο ζεαηέο πεξηγξάθεη ηε ζθελή. Κξίλνπ-

κε ηηο πξάμεηο ησλ εξψσλ, ζπδεηάκε καδί ηνπο γηα ηηο επηινγέο ηνπο, θσηίδνπκε 

ηηο αμίεο ηνπ ζεβαζκνχ, ηεο θξνληίδαο, ηεο ππεπζπλφηεηαο, ηελ εγγελή αμία ηεο 

θχζεο. Πξνβιεκαηηδφκαζηε γηα ην αλ καο ελδηαθέξεη ή φρη λα πξνζέρνπκε ηα 

δεηήκαηα πνπ ζέηνπλ νη δξακαηνπνηεκέλεο ζθελέο. Σα παηδηά απνθαζίδνπλ γηα 

ηνπο θαλφλεο πνπ ζα εμαγάγνπλ.  Έλα απφ ηα παηδηά ηεο θάζε νκάδαο θάλεη κία 

δσγξαθηά γηα θάζε θαλφλα. ηηο δσγξαθηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ επηζπκεηή 

ζπκπεξηθνξά πξνζζέηνπκε ηελ αληίζηνηρε ιεδάληα - θαλφλα. 

Ώπφ ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο πξνέξρνληαη ε ελζηάιαμε αμηψλ 

(Kirschenbaum, 1995), ε κίκεζε πξνηχπσλ θαη ε ελίζρπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε ελζηάιαμε αμηψλ αλαθέξεηαη ζηελ άκεζε κεηαθνξά κελπ-

κάησλ. 

ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνιιά πεξηβαιινληηθά κελχκαηα παξνπ-

ζηάζηεθαλ ζηα παηδηά κέζα απφ θείκελα παηδηθήο ινγνηερλίαο, θνπθινζέαηξν, 

αθίζεο, παηρλίδηα, θ.α.  

Δ παξνρή ελζπλαηζζεηηθψλ πξνηχπσλ γηα κίκεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα 

απφ ηε ζεκαηηθή ελφηεηα “Άλζξσπνη πνπ βνεζνχλ θαη πξνζηαηεχνπλ ην δάζνο”: 

Βληνπίζηεθαλ παξαδείγκαηα ελζπλαίζζεζεο ζε ινγνηερληθνχο θαη ηειεν-

πηηθνχο ήξσεο, αιιά θαη ζηελ αιεζηλή δσή, ζηελ ηάμε θαη ην ζρνιείν καο. Μη-

ιήζακε γηα ην δαζνθχιαθα, ηνπο ππξνζβέζηεο, ηα απιά παηδάθηα, ηνπο θπζην-

ιάηξεο θαη ελεκεξσζήθακε γηα ηηο δηάθνξεο θηινπεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο. 

Δ  επηβξάβεπζε  πνπ  δέρεηαη  ην  παηδί  γηα  ηελ  θηινπεξηβαιινληηθή  ζπ-

κπεξηθνξά  ηνπ  είλαη  πξνηηκφηεξν  λα  ζπλδέεηαη  κε  ηελ απηνεηθφλα  ηνπ 

(Kochanska, 1984)  θαη  λα  κε  ζπλαξηάηαη  κε  εμσηεξηθέο  ακνηβέο.  

Δ απνλνκή βξαβείσλ κε ηίηινπο, φπσο «ν θίινο ηνπ δάζνπο» ή «ν θίινο 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
934 

ηεο γεο» επηιέρζεθε σο ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο ελίζρπζεο κεηά απφ ηηο πεξη-

βαιινληηθέο δξάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ ηα παηδηά. 

Δ κάζεζε κέζσ δξάζεο είλαη άιιε κία κέζνδνο ηεο εθπαίδεπζεο αμηψλ 

πνπ ζπλδέεηαη πνηθηινηξφπσο κε ηε βησκαηηθή κάζεζε. Δ ελεξγεηηθή ζπκκεην-

ρή ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζπλδέεηαη κε ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαι-

ινληηθήο ζπκπεξηθνξάο (Zelezny, 1999) θαη κάιηζηα, φζν πην ζεκαληηθφ θαη κε 

λφεκα είλαη ην θαζήθνλ βνήζεηαο πξνο ηηο άιιεο κνξθέο δσήο, ηφζν πην απνηε-

ιεζκαηηθή είλαη ε ζπκκεηνρή. Οη δξάζεηο ησλ παηδηψλ αθνξνχλ ζε νηθνδηαρεί-

ξηζε, αληηθαηαλαισηηθή δξάζε θαη δξάζε γηα λα πεηζηεί ε θνηλφηεηα (Volk, 

1998). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα παηδηά είραλ ηελ επθαηξία ζπκκε-

ηνρήο ζε δξάζεηο νηθνδηαρείξηζεο, φπσο είλαη ε επηρείξεζε θαζαξηφηεηαο ηνπ 

δάζνπο, ε αλαθχθισζε ζην ζρνιείν θαη ε δελδξνθχηεπζε ζην πάξθν ηνπ 

Ο.Σ.Ώ. ζηε Θέξκε.  

ην πιαίζην ηεο αληηθαηαλαισηηθήο δξάζεο ηα παηδηά εμαζθήζεθαλ ζηελ 

εμνηθνλφκεζε  ηνπ ραξηηνχ. Ήξζαλ αληηκέησπα κε κία θαηάζηαζε πξνβιεκαηη-

ζκνχ ζρεηηθή κε ηελ πνζφηεηα ηνπ ραξηηνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηηο δηάθνξεο θα-

ηαζθεπέο. πζρεηίδνπκε πφζν ραξηί αμηνπνηνχκε θαη πφζν πεηάκε φηαλ γηα πα-

ξάδεηγκα ζρεδηάδνπκε παηξφλ 68F

69 θαη βγάδνπκε ηα ζπκπεξάζκαηά καο γηα ηελ νη-

θνλνκηθή ρξήζε ηνπ ραξηηνχ. 

Βπηπιένλ κε ζηφρν ηε δξάζε ζηελ θνηλφηεηα θάλνπκε δηαδήισζε ζηελ 

απιή ηνπ ζρνιείνπ κε ηα παλφ πνπ εηνηκάζακε, παίξλνπκε ζπλέληεπμε απφ ηα 

παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ θαη θνιιάκε ηηο αθίζεο καο. 

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ  ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΔ ΑΕΑΏΚΣΕΚΔ ΠΏΡΒΜΐΏΔ 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ λεπίσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα,  ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε έξεπλα, πνπ ζπλ-

δπάδεη ηηο πνηνηηθέο κε ηηο πνζνηηθέο πξνζεγγίζεηο, έρνληαο ζηνηρεία απφ ηελ 

πεηξακαηηθή έξεπλα θαη ηελ έξεπλα-δξάζε. Σν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ιεηηνπξ-

γεί σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή.  

Δ κέηξεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αμηψλ, πνπ απνηεινχλ ηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή, ζηεξίρηεθε ζε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκν-

γή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηφζν ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα φζν θαη ζε νκάδα ειέγρνπ. 

Σα παηδηά θαινχληαλ λα επηιέμνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή ζηάζε πνπ ζεσξνχζαλ 

ζσζηή (ζεηηθή ή αξλεηηθή) ζηεξηγκέλα ζε νθηψ δεχγε εηθφλσλ, ηα νπνία αλα-

                                         
6 Γηα πιήξε πεξηγξαθή ησλ θχξησλ θαηεγνξηψλ θαη ησλ ππνθαηεγνξηψλ αλάιπζεο, βι.: ΛηζνμνΎδνπ, Λ., 2006. 

«Δ ζπκβνιή ελφο πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο ζηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ θαη αμηψλ ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία», Αηδαθηνξηθή Αηαηξηβή, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παηδαγσγηθή ρνιή, 

Σκήκα Βπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο θαη Βθπαίδεπζεο, Θεζζαινλίθε. Σν παξφλ θείκελν ζα εζηηάζεη ζηνλ 

Πεξηβαιινληηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ. 
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θέξνληαλ ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ ραξηηνχ θαη ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκα-

ηνο ζπλνιηθά (θσηηά θαη ζθνππίδηα ζην δάζνο), αιιά θαη ζε ζέκαηα ζηάζεσλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ πξνο ηα θπηά θαη ηα δψα ηνπ δάζνπο. Οη εξσηήζεηο είλαη α-

λνηρηέο (π.ρ. γηαηί ζνπ αξέζεη πην πνιχ…) ψζηε ν εξσηψκελνο, κε επειημία θαη 

ειεπζεξία, λα δψζεη ηε δηθή ηνπ εξκελεία θαη λα αλαπηχμεη ηα δηθά ηνπ επηρεη-

ξήκαηα. Δ δνκή ησλ εξσηήζεσλ είλαη ηχπνπ «ρσλί», δειαδή, απφ κία επξεία 

εξψηεζε πνπ ζπλέρεηα ζηελεχεη νη εξσηήζεηο γίλνληαη πξνζσπηθέο θαη εμεηδη-

θεπκέλεο (Cohen & Manion, 1997).  

Δ ζπλέληεπμε δηελεξγήζεθε κε ηα παηδηά ηνπ 60
νπ

 λεπηαγσγείνπ Θεζζαιν-

λίθεο ηε ζρνιηθή ρξνληά 2001 – 2002. Πξφθεηηαη γηα πνηνηηθή έξεπλα πνπ ζηε-

ξίδεηαη ζε κηθξά δείγκαηα αλζξψπσλ θαη δελ πξνζπαζεί λα γεληθεχζεη ζε νιφ-

θιεξν ηνλ πιεζπζκφ (Μπαξαιφο, 2002). Δ πεηξακαηηθή νκάδα ζπκπεξηέιαβε 

17 καζεηέο, 14 λήπηα θαη 3 πξνλήπηα. Δ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα παηδηψλ δη-

αθνξεηηθήο ειηθίαο θαη δπλαηνηήησλ είλαη ζεκηηή, θαζψο θάζε έλα απφ απηά ζα 

ζπλεηζθέξεη ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ (Katz & 

Chard, 1995). ιεο νη ζπλεληεχμεηο καγλεηνθσλήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

δπλαηή ε κεηαγελέζηεξε ιεπηνκεξήο αλάιπζε θαη κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ, 

ζηελ νπνία ππνβιήζεθαλ ηα δεδνκέλα ηεο ζπλέληεπμεο.  

Καηά ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ αλ θαη έγηλε πξνζπά-

ζεηα νη θαηεγνξίεο λα είλαη ακνηβαία απνθιεηζηηθέο (Holsti, 1969), ψζηε θάζε 

απάληεζε λα θαηαηάζζεηαη ζε κία κφλν θαηεγνξία (ΐάκβνπθαο, 1998), απηφ 

δελ έγηλε θαηνξζσηφ. Βζηηάδνληαο ζην ζέκα σο κνλάδα αλάιπζεο (Holsti, 1969) 

αλαδεηήζεθε ε παξνπζία ή απνπζία ζπγθεθξηκέλσλ ζηάζεσλ, αμηψλ θαη ηδεψλ. 

ηελ παξνχζα έξεπλα, ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ αλα-

θέξεηαη ηφζν ζηα ζηάδηα ηεο εζηθν-ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο φζν θαη ζηα θχξηα ξεχκαηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δζηθήο 

θαη Φηινζνθίαο (παξαγσγηθή θαηεγνξηνπνίεζε). Μεηά ηελ απνδειηίσζε ησλ 

απαληήζεσλ αλαδείρηεθαλ ππνθαηεγνξίεο, πνπ πξνέθπςαλ απφ ην πιηθφ ηεο 

ζπλέληεπμεο (επαγσγηθή θαηεγνξηνπνίεζε) (Μπνλίδεο, 1998): 

 

ΚΤΡΕΒ ΚΏΣΔΓΟΡΕΒ 

Παξαγσγηθή θαηεγνξηνπνίεζε 

ΤΠΟΚΏΣΔΓΟΡΕΒ 

Βπαγσγηθή θαηεγνξηνπνίεζε 

Ώ. ΒΓΧΚΒΝΣΡΕΚΟ  

     ΠΡΟΏΝΏΣΟΛΕΜΟ 

Ώ1. Ώπνθπγή ηηκσξίαο 

Ώ2. πλέπεηεο ζηνλ εαπηφ 

Ώ3. Δδνληζκφο 

Ώ4. Πξαθηηθά ελδηαθέξνληα 

ΐ. ΚΟΕΝΧΝΕΟΚΒΝΣΡΕΚΟ   

    ΠΡΟΏΝΏΣΟΛΕΜΟ 

ΐ1. Βλδηαθέξνλ γηα ηνπο άιινπο αλ-

ζξψπνπο 

ΐ2. ηεξενηππηθνί πεξηβαιινληηθνί θα-

λφλεο  
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Γ.Ε. ΏΝΘΡΧΠΟ-

ΚΒΝΣΡΕΜΟ 

Γ.Ε.1. Βξγαιεηαθή αμία - Φπζηθφο πφ-

ξνο 

Γ.Ε.2. Τγεία 

Γ.Ε.3. Φπραγσγηθή - Ώηζζεηηθή αμία 

 

Γ.ΕΕ. ΟΕΚΟ-

ΚΒΝΣΡΕΜΟ 

Γ.ΕΕ.1. Βλδηαθέξνλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

άιισλ  

           κνξθψλ δσήο 

Γ.ΕΕ.2. Βγγελήο αμία 

Γ.ΕΕ.3. Βλζπλαηζζεηηθή ζρέζε 

Πέλαθαο 1: Καηεγνξέεο θαη ππνθαηεγνξέεο ησλ απαληάζεσλ ησλ παηδηώλ 

 

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο νη θαηεγνξίεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαηαιακβάλνπλ ηηο πξψηεο ζέζεηο ζηηο πξνηηκήζεηο ηεο πεη-

ξακαηηθήο νκάδαο (ν «Οηθνθεληξηζκφο» (Γ.ΕΕ) παξνπζηάδεη ηελ εληππσζηαθφηε-

ξε αχμεζε απαληήζεσλ  απ‘ φιεο ηηο θαηεγνξίεο 69F

70
) ελψ παξαηεξείηαη παξάιιε-

ιε κείσζε ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ Βγσθεληξηθνχ θαη ηνπ Κνηλσληνθεληξηθνχ πξν-

ζαλαηνιηζκνχ, νη νπνίεο θαηαιακβάλνπλ ηηο δχν ηειεπηαίεο ζέζεηο ζηηο πξνηη-

κήζεηο ηεο. Δ επηζπκία ησλ παηδηψλ λα αληινχλ πξνζσπηθή επραξίζηεζε αλε-

μάξηεηα απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπο ζηνπο άιινπο (εγσθεληξηζκφο)  

κεηψλεηαη ζε πςειφ πνζνζηφ θαη παξαρσξεί ηε ζέζε ηεο ζην ελδηαθέξνλ ηνπο 

γηα ην πεξηβάιινλ. Πην αλαιπηηθά: 

Οη απαληήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Αλ-

ζξσπνθεληξηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιιν-

ληνο γηα ιφγνπο αλζξσπνθεληξηθνχο. Σν πεξηβάιινλ δειαδή πξέπεη λα πξνζηα-

ηεπηεί γηαηί έρεη εξγαιεηαθή αμία, απνηειεί θπζηθφ πφξν,  

Αελ μνδεχεη ραξηί. …Αε ζέισ λα μνδεχσ ραξηί γηαηί δε ζα έρεη ην δάζνο δέληξα. 

Αε ζα βγάιεη κήια γηα λα ηξψλε ηα παηδάθηα» (Ώ10). 

δηφηη ε αλζξψπηλε πγεία θαη ε δηαηήξεζε ηεο δσήο εμαξηάηαη απφ απηφ  

«Βγψ ζα έπαηξλα κηα ζαθνχια θαη ζα ηα έβαδα κεο ηε ζαθνχια (ηα ζθνππίδηα), 

γηαηί άκα γίλεη βξψκηθν ην δάζνο δε ζα έρνπκε νμπγφλν» (Κ2). 

Δ ςπραγσγία πνπ πξνζθέξεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ε νκνξθηά ηνπ α-

πνηεινχλ επηπιένλ, κε σθειηκηζηηθνχο ιφγνπο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ  

                                         
70Ενϊ ςτθν αρχικι ςυνζντευξθ ο Περιβαλλοντικόσ Οικοκεντρικόσ Προςανατολιςμόσ 

(Γ.ΙΙ) είχε ςυγκεντρϊςει τριάντα πζντε (35) απαντιςεισ, ςτθν τελικι ςυνζντευξθ ζφταςε τισ 

εκατό επτά (107) απαντιςεισ. 
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«Βίλαη θαιχηεξα λα ηξαγνπδάεη έλα πνπιάθη παξά λα βάδνπκε θαζεηφθσλν θαη 

λα ηζηξίδεη. Θα ηξνκάμνπλ ηα πνπιάθηα γηαηί δελ είλαη δηθφο ηνπο ήρνο. …είλαη θαθφ 

γηα καο γηαηί ζα ηξνκάμνπλ θαη ζα θχγνπλ θαη δε ζα έρνπκε πνπιάθηα. Καη γηα θείλα 

είλαη θαθφ γηαηί κεηά δε ζα κπνξνχλε λα θειαεδήζνπλε» (Ώ3). 

Σαπηφρξνλε παξνπζία δχν ππνθαηεγνξηψλ ζε κία απάληεζε παηδηνχ  ζπ-

λαληάηαη ηφζν ζηελ αξρηθή ζπλέληεπμε φζν θαη ζηελ ηειηθή ζπλέληεπμε φπνπ ε 

αμία ηνπ θπζηθνχ πφξνπ (Γ.Ε.1) ζπλδπάδεηαη κε ηελ αμία ηεο πγείαο (Γ.Ε.2): 

 «Γηα λα κε μνδεχσ ην ραξηί, γηα λα κε μνδεχσ ηα δέληξα. Φέξλνπλ θαζαξφ αέ-

ξα, φια ηα θαιά, πνιιά θαιά θέξλνπλ» (Ώ8). 

Ώπφ πνζνηηθή άπνςε, ζηελ αξρηθή ζπλέληεπμε νη ππνθαηεγνξίεο Γ.Ε.1, 

Γ.Ε.2 θαη Γ.Ε.3 ηνπ Πίλαθα 1, παξνπζηάδνπλ πνιχ ρακειή ζπρλφηεηα ζην ζχλν-

ιν ησλ 147 απαληήζεσλ. ηε δεχηεξε ζπλέληεπμε ε ππνθαηεγνξία Γ.Ε.1 παξα-

κέλεη ζηαζεξή, ε Γ.Ε.2 ππεξδηπιαζηάδεη ηα δειηία ηεο θαη ε Γ.Ε.3 ηα απμάλεη αξ-

θεηά, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1: 

 

 

ράκα 1: Ώλζξσπνθεληξηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο, πεηξακαηηθά νκΪδα 

Ώπφ πνηνηηθή άπνςε, νη απαληήζεηο ησλ δχν άιισλ ππνθαηεγνξηψλ δηα-

θνξνπνηνχληαη σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζπλέληεπ-

με, είλαη δειαδή πεξηζζφηεξν πεξηεθηηθέο ζηελ ηειηθή ζπλέληεπμε. Παξαζέηνπ-

κε παξαδείγκαηα απφ ηελ ππνθαηεγνξία Γ.Ε.3: Φπραγσγηθή- Ώηζζεηηθή αμία: 
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 Ώξρηθά πλΫληεπμε Σειηθά πλΫληεπμε 

Γ.Ε.3 Αελ είλαη ζσζηφ λα ηα πε-

ηάσ ζην δξφκν. Θα είλαη 

βξψκηθν φιν ην ρσξάθη. Ώλ 

είλαη βξψκηθν, δε κπνξνχκε 

λα θαζίζνπκε λα παίμνπκε 

(Ώ6). 

Βίλαη πνιχ άζρεκν λα ηα 

ξίρλεηο θάησ θαη λα βξσκί-

δνπλ ηα δέληξα (Ώ4). 

 

Αε ζέισ λα πεηάσ θάησ ζθνπ-

πίδηα θαη λα είλαη βξψκηθν ην 

δάζνο. Θέισ λα πεγαίλσ κε 

ηνπο γνλείο κνπ, λα βιέπσ ηα 

δψα, λα ηξψσ θαη λα ηα πεηάσ 

ζηνλ θάδν, φρη λα ηα πεηάσ θά-

ησ (Κ3). 

Γηα λα κε βξσκίζσ ην δάζνο. 

Θέινπκε λα έρνπκε σξαίν δά-

ζνο, λα κε βξσκάεη θαη λα κελ 

έρεη ζθνππίδηα (Κ1). 

Πέλαθαο 2: ύγθξηζε κεηαμύ αξρηθάο θαη ηειηθάο ςπραγσγηθάο-αηζζεηηθάο αμέαο 

(Γ.Ε.3) 

 

Ο Πεξηβαιινληηθφο Οηθνθεληξηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο είλαη ε θαηεγνξία πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ησλ κε αλζξψπηλσλ φλησλ θαη ηελ 

εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηα παηδηά. ηελ θαηε-

γνξία απηή, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, εληάζ-

ζνληαη απαληήζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ιφ-

γνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ απηφ θαζεαπηφ, φπσο ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ παξνπζία ησλ άιισλ κνξθψλ δσήο (Πίλαθαο 1- Γ.ΕΕ.1):  

«Γηα λα ‗ρνπκε δέληξα, εθεί είλαη ε θσιηά ησλ πνπιηψλ» (Ώ9),  

αλαγλψξηζε ηεο εγγελνχο αμίαο ησλ κε αλζξψπηλσλ κνξθψλ δσήο (Πίλα-

θαο 1- Γ.ΕΕ.2):  

«Αε ζέισ λα παηάσ ηα κπξκήγθηα γηαηί θη απηά έρνπλε θαξδνχια κηθξή» 

(Ώ10).  

αλάπηπμε ελζπλαηζζεηηθήο ζρέζεο κε κε αλζξψπηλεο κνξθέο δσήο, ζπλαη-

ζζεκαηηθή δηέγεξζε θαη πξφζεζε γηα πξνζσπηθή δξάζε (Πίλαθαο 1- Γ.ΕΕ.3):  

«Να κε βάδσ δπλαηά ηε κνπζηθή θαη θνπθαίλσ ηα δψα. Γηαηί δελ είλαη πν-

ιχ θαιφ λα ηξνκάμνπλ φια ηα δψα, άκα έρνπκε δπλαηά ηε κνπζηθή. Πεηξάδεη, 

άκα ηξνκάδνπκε ηα δψα, απηφ ζεκαίλεη φηη έξρεηαη θαθφ γηα ηα δψα …θη εγψ δε 

ζέισ» (Ώ6).  

«Αε ζ‘ αθήζσ ην δάζνο λα θαεί. Σα δσάθηα έρνπλ θσιηέο θαη κπνξεί λα 

πάζνπλ θαθφ. Κη εγψ αγαπάσ ηα δσάθηα» (Κ5). 

Δ ηαπηφρξνλε παξνπζία δχν ππνθαηεγνξηψλ ζε κία απάληεζε είλαη πνιχ 

ζπλεζηζκέλε ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, θπξίσο ζηελ ηειηθή ζπλέληεπμε. Ο 

πην ζπλεζηζκέλνο ζπλδπαζκφο είλαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο άιιεο κνξθέο δσήο 
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εθθξαζκέλν κε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε (Γ.ΕΕ.1-Γ.ΕΕ.3):  

«Βγψ δε ζα ‗βαδα κνπζηθή γηαηί είλαη ηξνκαρηηθφ γηα ηα πνπιηά, γηαηί πνιχ 

η‘ αγαπάσ» (Ώ4). 

Δ πξφζεζε γηα δξάζε ζπλδπάδεηαη ζπρλά θαη κε ηελ αλαγλψξηζε εγγελνχο 

αμίαο ησλ άιισλ φλησλ (Γ.ΕΕ.2-Γ.ΕΕ.3):  

 «Σα δσάθηα είλαη θξίκα λα ηα παηάκε θαη ηα ινπινπδάθηα, κεηά δε ζα εί-

ραλ δσνχια» (Ώ3).  

Αελ είλαη θαιφ λα ζθνηψλνπκε δσάθηα θαη ινπινπδάθηα, ηα πνηίδνπκε, ηα 

ηαΎδνπκε. Θέισ λα ηα θξνληίδσ» (Ώ6). 

Ο ζπλδπαζκφο ηεο εγγελνχο αμίαο κε ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο άιιεο κνξθέο 

δσήο (Γ.ΕΕ.1-Γ.ΕΕ.2) είλαη επίζεο ζπρλφο:  

«Μ‘ αξέζεη λα θάλσ πνιιά ινπινχδηα ζε ιίγα ραξηηά γηα λα κε μνδέςσ 

ραξηί, γηαηί κεηά ηα δέληξα ζα θιαίλε. Με λνηάδεη γηαηί έρνπλ θη απηά ςπρή» 

(Κ6). 

Ώξρηθά ην «ελδηαθέξνλ γηα ηηο άιιεο κνξθέο δσήο» ήηαλ αξθεηά ζπρλφ. 

Αελ ηζρχεη ην ίδην γηα ηηο άιιεο δχν ππνθαηεγνξίεο. ηελ ηειηθή ζπλέληεπμε, 

φιεο νη ππνθαηεγνξίεο ηνπ «Οηθνθεληξηζκνχ» παξνπζηάδνπλ πςειή ζπρλφηεηα 

θαη ζπγθξηηηθά πνιχ κεγάιε αχμεζε, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 2: 

 

 

ράκα 2: Οηθνθεληξηθόο πξνζαλαηνιηζκόο, πεηξακαηηθά νκΪδα 

ΤΓΔΣΔΔ-ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

Σν «ελδηαθέξνλ γηα ηηο άιιεο κνξθέο δσήο» (Πίλαθαο 1- Γ.ΕΕ.1) θαίλεηαη 

λα είλαη αλαπηπγκέλν ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, αθνχ ζπγθεληξψλεη εί-

θνζη ηξεηο απαληήζεηο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζαξάληα ηέζ-

ζεξηο απαληήζεηο ζηελ ηειηθή ζπλέληεπμε.  Δ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ πξνζρνιη-

θήο ειηθίαο λα ιακβάλνπλ ππφςηλ ηελ πξννπηηθή ησλ άιισλ κνξθψλ δσήο θαη 

λα εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο, απνηειεί έλα απφ ηα βαζη-

θά επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πνπ ζπκθσλεί κε άιια ζχγρξνλα εξεπλε-

ηηθά δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ηα νπνία ηα παηδηά είλαη ηθαλά λα ελδηαθέξνληαη γηα 
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άιια άηνκα (Radke-Yarrow & Zahn-Waxler, 1984, Pearl, 1985, Eisenberg, 

1989, Denham, 1998, Καθαβνχιεο, 1999) θαη είλαη θνηλσληνθεληξηθά απφ ηε 

γέλλεζή ηνπο. Δ δηππνθεηκεληθφηεηα ππάξρεη εμαξρήο (Γαιαλάθε, 2003), αθνχ 

κπνξνχλ λα κάζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ζπλαηζζήκαηα άιισλ (Mortari, 2011) θαη 

λα είλαη πεξηζζφηεξν θνηλσληθά επαίζζεηα (Findlay, 2006), θαζψο κπνξνχλ λα 

εθθξάζνπλ έγλνηα θαη ελδηαθέξνλ γηα ηα αηζζήκαηα θαη ηηο νπηηθέο ησλ άιισλ, 

αλαπηχζζνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο (Charney, 1992, Goleman, 

1998, Baldwin et al., 2003, Ornaghi et al., 2014).  

ιεο νη παξαπάλσ έξεπλεο αλαθέξνληαη βέβαηα ζην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζε αλζξψπηλα φληα. ε ζρέζε κε ηελ ελζπλαίζζεζε απφ ελήιηθεο πξνο 

δψα,  εξεπλεηέο αλαξσηηνχληαη γηα ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ ζθεπηηθηζκνχ απέλα-

ληη ζηελ θαθνκεηαρείξηζε ησλ δψσλ (Aaltola, 2013), αλαθέξνληαη ζηελ «απε-

ιεπζεξσκέλε ζειπθή ελζπλαίζζεζε» πξνο δψα (Phillips et al., 2011), θαηαγξά-

θεηαη ε απμεκέλε ελζπλαίζζεζε θηεληάηξσλ πξνο ηα βννεηδή (Norring et al., 

2014, Wikman et al., 2013), γπλαηθψλ θαη ειηθησκέλσλ πξνο εξίθηα (Muri θαη 

Vale, 2012) θαη ε δεκηνπξγία δπλαηνηήησλ κηαο ζσκαηνπνηεκέλεο επηθνηλσλίαο 

(Despret, 2013), ελψ εξεπλάηαη θαη ε ζρέζε αλάκεζα ζην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

επεκεξία ησλ δψσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε (de la Lama et al., 2013). 

Βλδηαθέξνπζα είλαη ε έξεπλα ηνπ Kellert (1985) πνπ πξνζθέξεη ελδείμεηο 

φηη αθφκε θαη παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή πξνδηάζεζε 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κε αλζξψπηλσλ κνξθψλ δσήο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε δηα-

ειηθηαθή κειέηε ηνπ γηα ηηο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ πξνο ηα δψα έδεημε φηη ηα παη-

δηά αξρηθά λνηάδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά γηα ηα δψα, κεηά απνθηνχλ γλψζεηο, θαη 

ηέινο λνηάδνληαη εζηθά θαη νηθνινγηθά γηα ηα δψα.  

ηελ παξνχζα έξεπλα, ε «ελζπλαηζζεηηθή ζρέζε» (Πίλαθαο 1- Γ.ΕΕ.3) απν-

ηειεί εμέιημε ηνπ αξρηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηηο άιιεο κνξθέο δσήο θαη κεηα-

θξάδεηαη ζε έθθξαζε ζπκπαζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γη‘ απηέο. Δ αλάπηπμε απ-

ηήο ηεο ππνθαηεγνξίαο απνηέιεζε ηνλ θχξην ζηφρν θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πα-

ξέκβαζεο. Δ επηινγή ηεο απφ ηα παηδηά ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζηελ ηειηθή 

ζπλέληεπμε (ηξηάληα πέληε απαληήζεηο απφ δέθα ζηελ αξρηθή) επηβεβαηψλεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ελεξγνπνίεζή ηνπο. Σα παηδηά εθθξάδνληαη ζε πξψην εληθφ 

πξφζσπν, γεγνλφο ην νπνίν ζεσξήζακε σο έλδεημε ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ ζπ-

λεπεηψλ ησλ πξάμεψλ ηνπο θαη δηάζεζεο αλάιεςεο πξνζσπηθήο επζχλεο.  

Δ εληππσζηαθή παξνπζία ηεο ππνθαηεγνξίαο «εγγελήο αμία» (Πίλαθαο 1- 

Γ.ΕΕ.2) ζηα παηδηά ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζηελ ηειηθή ζπλέληεπμε επηβεβαηψλεη 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο παξέκβαζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε θηινπε-

ξηβαιινληηθψλ αμηψλ. Σν πεξηερφκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ (πνπ ηφληδε ην «δσληά-

λεκα» ησλ δψσλ θαη ησλ δέληξσλ, ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο) θαίλεηαη λα 

ελίζρπζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αληκηζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ζθέςεο ησλ παηδηψλ απηήο 

ηεο ειηθίαο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα λήπηα απνδίδνπλ ζην δάζνο ζπλνιηθά, αιιά 

θαη ζηα δέληξα, ζηα δψα θαη ζε  φιεο ηηο κνξθέο δσήο μερσξηζηά, ςπρν-βηνινγηθέο 
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ηδηφηεηεο, δειαδή, δσή, ζπλείδεζε, βνχιεζε, ηδηαίηεξα κάιηζηα φηαλ απηά ραξα-

θηεξίδνληαη απφ ην ζηνηρείν ηεο θίλεζεο (Γαιαλάθε, 2003). Σέηνηνπ είδνπο αλζξσ-

πνκνξθηζκφο θαίλεηαη λα έρεη γεληθφηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα, ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ελζπλαίζζεζε (Tam et al., 2013, Apostol et al., 2013, Chan, 2012) θαη νδεγεί απ-

ζφξκεηα ηα λήπηα λα αλαγλσξίδνπλ ζε δέληξα θαη δψα εγγελή αμία, πηζαλφηαηα ηελ 

πιένλ ζπδεηεκέλε αμία ζηνπο θφιπνπο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δζηθήο. 

Ζ ηθαλφηεηα ησλ κηθξψλ παηδηψλ λα λνηάδνληαη γηα άιια φληα (αλζξψπηλα 

θαη κε αλζξψπηλα) θαίλεηαη φηη είλαη κία ζπλαηζζεκαηηθή δεμηφηεηα πνπ κπνξεί 

λα θαιιηεξγεζεί. Απηφ βέβαηα γίλεηαη ζαθέο απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ηεο πεηξακαηη-

θήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζηελ ηειηθή ζπλέληεπμε. Δηδηθά ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ ππνθαηεγνξία «ελδηαθέξνλ γηα ηηο άιιεο κνξθέο δσήο» νη δχν νκάδεο δηαθν-

ξνπνηνχληαη ζεκαληηθά, φρη κφλν πνζνηηθά αιιά θαη πνηνηηθά.  

 Δ έληαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή πνπ εθδειψ-

λνπλ ηα παηδηά ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο απφ ηε κία θαη νη κεηξηνπαζείο δειψ-

ζεηο ηεο νκάδαο ειέγρνπ απφ ηελ άιιε γίλνληαη θαλεξά ζηα παξαθάησ παξα-

δείγκαηα:  

 Πεηξακαηηθά νκΪδα  ΟκΪδα ειΫγρνπ 

Γ Γηα λα έρνπκε ινπινχδηα λα ηα πν-

ηίδνπκε, γηα πνιινχο ιφγνπο, δε ζα 

‗ρνπκε νμπγφλν, λα κε παηήζνπκε 

ηε θσιηά ηνπο θαη δελ έρνπλε θσ-

ιηά, ζα θιαίλε φιν ην ρεηκψλα, δε 

ζέινπκε λα θιαίλε (Ώ9). 

 Αε ζέισ λα ραιάσ ηα ινπινχδηα 

γηαηί πεγαίλνπλ νη κέιηζζεο θαη 

παίξλνπλ ηε γχξε. 

 

 Γηαηί δε ζα ‗ρνπλ ηα πνπιηά πνχ λα 

θηηάμνπλ ηηο θσιηέο ηνπο (Κ8). 

 Γηα λα κε θφβνπκε ηα δέληξα, λα 

κεγαιψλνπλ. 

Γ Γηα λα κελ ελνριψ ηα δσάθηα γηαηί 

τ‘ αγαπάσ θη απηά (Κ3). 

 Να κε θχγνπλ ηα πνπιάθηα 

 

Πέλαθαο 3: Πνηνηηθά δηαθνξνπνέεζε ΠΟ-ΟΒ ζηε Γ.ΕΕ.1 κεηΪ ηελ παξΫκβαζε 

Παξαηεξνχκε φηη νη απαληήζεηο ηεο νκάδαο ειέγρνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

πξαγκαηηζηηθέο, ην ελδηαθέξνλ ηνπο εμαληιείηαη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο θαη ζηηο θπζηθέο αλάγθεο ησλ άιισλ φλησλ. Ώληίζεηα ζηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ επεθηείλεηαη ζηηο ζπλαηζζεκαηη-

θέο αλάγθεο ησλ άιισλ φλησλ. Βπίζεο δηαθαίλνληαη ε πξφζεζε δξάζεο, ε ζπ-

λαηζζεκαηηθή ελεξγνπνίεζε ησλ παηδηψλ θαη ε αλάδπζε ηεο αμίαο ηνπ νηθνζπ-

ζηήκαηνο 70F

71
. 

                                         
71 ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (Πίλαθαο 3) δηαθαίλεηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ πνπ-

ιηψλ κε ηα δέληξα ηνπ δάζνπο. ‘ απηή ηε ζηνηρεηψδε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ζεκειηψλεηαη ε 

αλάδπζε ηεο αμίαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 
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Βπηπξφζζεηα ε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ηεο ππνθαηεγνξίαο «ελζπλαηζζεηη-

θή ζρέζε» ζηελ ηειηθή ζπλέληεπμε θαηά πάζα πηζαλφηεηα νθείιεηαη ζηελ απν-

ηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ  θαιιηέξγεηαο – νηθνδφκεζεο ελζπλαίζζεζεο 

πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ώλ ην παηδί βνεζεζεί 

κέζσ θαηάιιεισλ πξνζεγγίζεσλ λα δεη ηα πξάγκαηα απφ ηελ πιεπξά ησλ άι-

ισλ, ηφηε παξνπζηάδεη ηελ ηθαλφηεηα αληίιεςεο ηεο πξννπηηθήο ηνπο (Γαιαλά-

θε, 2003). Δ αλάπηπμε ηεο πξννπηηθήο ησλ άιισλ αηφκσλ κέζα απφ ηερληθέο 

αλάιεςεο θαη ππφδπζεο ξφισλ (ζπζηαηηθφ θαη ηεο παξνχζαο έξεπλαο)  ππν-

ζηεξίδεηαη απφ κία ζεηξά εξεπλψλ (Feshbach, 1982, Kalliopuska θαη Tiitinen, 

1991). Σέηνηεο κέζνδνη είλαη απνηειεζκαηηθέο γηαηί εκπινπηίδνπλ ηνπο ζπκκε-

ηέρνληεο ζε γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία (Damon, 1988). Σηο ηερληθέο 

απηέο έρνπλ εθαξκφζεη πνιιά γλσζηά πξνγξάκκαηα, φπσο ην «The Child De-

velopment Project 71F

72
», πνπ δίλεη βαξχηεηα ζην ξφιν ηεο ινγνηερλίαο σο κέζν 

ηαχηηζεο κε ηνπο ήξσεο  θαη θαη‘ επέθηαζε αλάπηπμεο ηεο ελζπλαίζζεζεο (Bat-

tistich et al., 1991).  

Ο αλζξσπνθεληξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, επίζεο, ζεκείσζε ζεκαληηθή αχ-

μεζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ ζηελ ηειηθή ζπλέληεπμε, εηδηθά ζηηο ππνθαηεγνξίεο 

«Τγεία» θαη «Φπραγσγηθή- Ώηζζεηηθή αμία». Δ αλάπηπμε ησλ αλζξσπνθεληξη-

θψλ αμηψλ νθείιεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ επίηεπμε ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, νη νπνίνη ελζσκαηψζεθαλ ζην ζρεδηαζκφ πξνθεηκέλνπ λα ππν-

ζηεξίμνπλ ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο ζηφρνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε αχμεζε ηεο ζπ-

ρλφηεηαο ηεο αμίαο «Τγεία» ζπλδέεηαη κε ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο εμάξηεζεο 

ηεο πνηφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάι-

ινληνο. Δ ελεξγνπνίεζε ηνπ ελζηίθηνπ ηεο επηβίσζεο πξνέθπςε κέζσ ηεο αθν-

κνίσζεο απφ ηα παηδηά πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο ζπλέπεηεο κίαο ελδερφκε-

λεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο. Ώπηφ άιισζηε ζπκβαίλεη θαη ζε ελήιηθεο, νη 

νπνίνη ελδηαθέξνληαη πξσηαξρηθά γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αλζξψπηλεο πγείαο 

(Μεηαιιελνχ, 2005, Βπξσβαξφκεηξν, 2005). 

Βπνκέλσο, ε κεηαθίλεζε ηεο  πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ ζηελ ηειηθή ζπλέληεπμε απνδίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηεο πξψηεο 

θαη ηε κε ζπκκεηνρή ηεο δεχηεξεο ζηελ πεηξακαηηθή παξέκβαζε. Μέζσ ηεο ε-

παθήο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (βησκαηηθή ζπληζηψζα), ηεο παξνρήο άκεζσλ 

πιεξνθνξηψλ ζπλζεκαηηθήο κνξθήο (ελζηάιαμε), ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αλάιε-

ςεο ξφισλ (κε ηερληθέο αλάπηπμεο ηεο ελζπλαίζζεζεο), ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο 

ησλ ζπλεπεηψλ ησλ πξάμεψλ ηνπο ζην δάζνο (κε επαγσγηθή ζπδήηεζε), ηεο ιή-

ςεο απφθαζεο γηα ηελ πξνηηκψκελε ζπκπεξηθνξά (εζηθή αλάπηπμε),  ηα παηδηά 

ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο απνθεληξψζεθαλ απφ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζεψξεζαλ 

                                         
72 Κεληξηθφο ππξήλαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππήξμε ε αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπλαηζζήκα-

ηα ησλ άιισλ. 
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ζκφο». Σα παηδηά είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαιάβνπλ ππεπζπλφηεηεο θαη λα 

πξνβνχλ ζε θηινπεξηβαιινληηθή δξάζε (Newhouse, 1990). Μία ηέηνηα πνιχ-
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

Ζ ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε γηα κάζεζε θαη ε απφθηεζε εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεο δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ απιά θαη κφλν κε ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 

παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο αιιά ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηεο ελαιιαθηη-

θέο κνξθέο κάζεζεο. 

Δπίζεο, ε ρξήζε πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ζηε δηδαζθαιία νπνηνπδήπνηε 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ απνηειεί έλα πνιχ δπλαηφ εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεην, θάζε πξνεγκέλν καζε-

ζηαθφ πεξηβάιινλ λα ζπλδπάδεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πνιπκέζσλ κε έλα θαηάιιειν 

παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ. 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πξνζθέξεη έλα „κέζν δηδαζθαιίαο‟, 

ην νπνίν ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο Φπ-

ζηθήο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα „Γεσκεηξηθή Οπηηθή‟, ε νπνία είλαη 

έλα ππνζχλνιν ηεο Οπηηθήο θαη εξεπλά ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θσηφο. 

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Δ νκαιή ελζσκάησζε θαη ε πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο απνηεινχλ ηηο θχξηεο ζπληζηψζεο γηα ηε βει-

ηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε απηήο ηεο 

θαηλνηνκίαο δηακνξθψλεη έλα λέν, πξσηφηππν αιιά θαη ζπλερψο εμειηζζφκελν 

πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε δηαθνξεηηθή 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. 

Δ δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ θαη εηδηθφηεξα ηεο Φπζηθήο είλαη 

ζήκεξα έλα απφ ηα θαιχηεξα αιιά θαη επξχηεξα πεδία γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Ώπηφ νθείιεηαη ζηελ πεηξακαηηθή ηνπο 

δηάζηαζε, ζηε δπζθνιία επίιπζεο δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη ζηελ αλα-

γθαηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Άξα δε-

                                         
73 Σα νλφκαηα εκθαλίδνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά 

74 Δ αξρηθή πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ  έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ηνπ  

  εθπαηδεπηηθνχ Γ.  Ώλαγλσζηάθε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ηνπ απφ 

  ηνλ Σνκέα Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ Π.Σ.Α.Β Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

mailto:emant@edc.uoc.gr
mailto:vpapav@edc.uoc.gr


ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
952 

κηνπξγείηαη ε αλάγθε πινπνίεζεο θάπνησλ δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ, ηα νπνία ζα 

βνεζήζνπλ έηζη ψζηε νη καζεηέο, κεηαμχ άιισλ, λα πξνζεγγίζνπλ έλλνηεο θαη 

λφκνπο ηεο Φπζηθήο, λα αζθεζνχλ ζηελ παξαηήξεζε αιιά θαη εξκελεία θπζη-

θψλ θαηλνκέλσλ, λα αλαπηχμνπλ λνεηηθέο θαη πξαθηηθέο δεμηφηεηεο, λα θαιιη-

εξγήζνπλ θξηηηθή ζθέςε ελψ παξάιιεια ζα εθηηκήζνπλ θαη ην ξφιν ηεο Φπζη-

θήο Βπηζηήκεο ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. 

Οη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο πξνβάιινπλ θαη απνζεθεχνπλ δεδνκέλα - ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ θείκελν, ήρν, γξαθηθά, θηλνχκελεο θαη ζηαζεξέο εηθφλεο, 

βίληεν - ζε νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκφ θαη επνκέλσο ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηε 

δηδαζθαιία νπνηνπδήπνηε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη εηδηθφηεξα ηεο Φπζηθήο 

απνηειεί έλα δπλαηφ εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Δ κε γξακκηθή δνκή αλαπαξάζηαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ καζεηή γηα ειεχζεξε επηινγή ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ησλ δε-

δνκέλσλ ζπλεπάγνληαη ηελ πνιιαπιή εθαξκνγή ηνπο ζε κηα ζρνιηθή ηάμε. Βπη-

πξνζζέησο, ε ρξεζηκνπνίεζε κηαο ζεηξάο πξνζνκνηψζεσλ καο παξέρεη ηε δπλα-

ηφηεηα λα εηζάγνπκε ή / θαη λα ζηαζεξνπνηνχκε δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά παξα-

κέηξνπο ψζηε ε εηθφλα ηνπ ππφ εμέηαζε θαηλνκέλνπ λα δίλεηαη κε ηνλ πιένλ 

νινθιεξσκέλν ηξφπν. Ώπηή ε δηεξγαζία επεξεάδεη ζεηηθά ηελ αληίιεςε ησλ 

καζεηψλ γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα θαη επηηξέπεη ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

αλαπαξάζηαζεο κηαο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο. 

Βπνκέλσο, ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία θάζε 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο Φπζηθήο απνηειεί έλα πνιχ δπλαηφ 

εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. Φπζηθά, ε 

ηερλνινγία απφ κφλε ηεο δελ απνηειεί εγγχεζε γηα ηελ επηηπρία ελψ ε ιαλζα-

ζκέλε ρξήζε ηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αξθεηά ζνβαξά πξνβιήκαηα. Άξα εί-

λαη απνιχησο απαξαίηεην, θάζε πξνεγκέλν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ λα ζπλδπά-

δεη απηέο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε θάπνην θαηάιιειν παηδα-

γσγηθφ ζρεδηαζκφ έηζη ψζηε λα πξνζθέξεη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα. Δ ηερλν-

ινγία ζα πξέπεη λα είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ππνζηήξημεο αιιά φρη ην θέ-

ληξν εζηίαζεο γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

ηελ παξνχζα εηζήγεζε αλαιχεηαη ν ζρεδηαζκφο αιιά θαη ε πινπνίεζε 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο  δηδαζθαιίαο ηεο 

Φπζηθήο. Ο βαζηθφο ζθνπφο είλαη λα πξνζθέξνπκε έλα νινθιεξσκέλν θαη πξσ-

ηφηππν ινγηζκηθφ, ην νπνίν ζα κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ θα-

ηαλφεζε φισλ ησλ ελλνηψλ ηεο Γεσκεηξηθήο Οπηηθήο, δειαδή ησλ ελλνηψλ ζρε-

ηηθψλ κε ην θψο θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ. Βπηπξνζζέησο, έρεη θαηαβιεζεί ζεκαληη-

θή πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα κε πξνζν-

κνηψζεηο, θηλνχκελεο εηθφλεο θαη πεηξάκαηα κε ηελ επεμήγεζή ηνπο έηζη ψζηε 

λα είλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο νινθιεξσκέλεο εθαξκνγήο ηφζν απφ εθ-

παηδεπηηθνχο φζν θαη απφ καζεηέο. 
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ΒΡΓΏΛΒΕΏ ΑΟΜΔΔ 

Δ εθαξκνγή πινπνηείηαη ζε έλα εηδηθφ ινγηζκηθφ ζχζηεκα – Macromedia 

Authorware 7.0 – ην νπνίν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ γηα 

ηελ πινπνίεζε εθαξκνγψλ – authoring software – ελψ ε ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδε-

ηαη ζε έλα ζχλνιν εηθνληδίσλ θαη εξγαιείσλ - icon based, event driven tools. 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλα νπηηθφ πεξηβάιινλ ζπγγξαθήο κε αξθεηά αληη-

θείκελα – φπσο εηθφλεο ζηαηηθέο ή θηλνχκελεο, βίληεν, θείκελν θ.η.ι. – θαη ν 

ζπγγξαθέαο, κε βάζε θάπνην επηζπκεηφ ζελάξην, θαζνξίδεη πιήξσο, αθελφο ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ εηθνληδίσλ θαη αθεηέξνπ ηηο δπλαηφηεηεο πινήγεζεο ζην εθ-

παηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. Βπεηδή ην Macromedia Authorware 7.0 ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο ηδηαίηεξα δηαινγηθψλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ  

είηε ζε cd ή ζην δηαδίθηπν ελψ παξάιιεια είλαη έλα πξφγξακκα εχθνιν ζηελ 

εθκάζεζε ηνπ αιιά θαη πνιχ θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ 

θαιπηέξσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Βπηπξνζζέησο, αλ θαη ε δεκηνπξγία 

νπνηαζδήπνηε πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο επηηπγράλεηαη ρσξίο ηδηαίηεξεο γλψζεηο 

πξνγξακκαηηζκνχ, εληνχηνηο ην Macromedia Authorware παξέρεη κηα ηδηφηππε 

θαη αξθεηά ηζρπξή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, ε νπνία πνιχ εχθνια κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξνρή πεξηζζφηεξεο επειημίαο ζηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο 

θαη θαηά ζπλέπεηα ζην ρξήζηε ηεο.  

Ώξρηθά δεκηνπξγείηαη ην δηάγξακκα ξνήο – flowline – ζχκθσλα κε θάπνην 

ζελάξην, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ην ζπγγξαθέα ινγηζκηθνχ. Ώλάινγα κε ην 

ζελάξην, ην δηάγξακκα ξνήο επεθηείλεηαη κε εηθνλίδηα, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ 

ζε γεγνλφηα, εξγαζίεο, γξαθηθά, ήρν, θείκελν, βίληεν, επηινγέο θαη απνθάζεηο 

ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε. Ώπηή ε πξνζάξηεζε ησλ εηθνληδίσλ δεκηνπξγεί κηα ζεηξά 

γεγνλφησλ, ελεξγεηψλ θαη αιιειεπηδξαζηηθψλ απνθάζεσλ. Βπνκέλσο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα πξνθαζνξηζκνχ ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ ηνπ ρξήζηε θαη ν πξν-

γξακκαηηζκφο ηεο εθαξκνγήο ψζηε λα αληηδξά ή λα αιιειεπηδξά αλάινγα κε 

ηηο επηινγέο. 
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Βηθφλα 2.1  - Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Macromedia Authorware 

 

Σν πξφγξακκα ζπγγξαθήο ινγηζκηθνχ ρξεζηκνπνηεί βηβιηνζήθεο ψζηε λα 

βειηηζηνπνηεί ηε δηαρείξηζε θάπνησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα, 

ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα αξρεία απνζεθεχνληαη εθηφο ηνπ θχξηνπ εθηειέζηκνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη θαινχληαη φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην κε επαθφινπζν ηελ 

εμνηθνλφκεζε κλήκεο. Βπίζεο, επεηδή ηα πνιπκεζηθά αξρεία – εηδηθφηεξα απηά 

ηνπ ήρνπ θαη ηνπ βίληεν – είλαη απαηηεηηθά ζε κλήκε κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ - 

αληί λα ζπγρσλεπζνχλ - κε ην θχξην πξφγξακκα ή ηηο βηβιηνζήθεο. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ ζειίδσλ, ην εηθνλίδην 

πινήγεζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηφζν ηεο δηαδνρηθήο παξνπζίαζεο ζειίδσλ 

φζν θαη ηεο απηφκαηεο κεηαθνξάο ζε κε ζεηξηαθφ πεξηερφκελν κέζσ θάπνησλ 

ππεξζπλδέζκσλ. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη νη ελζσκαησκέλεο ζηελ ε-

θαξκνγή πξνζνκνηψζεηο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

Visual Basic, ε νπνία είλαη ζρεηηθά εχθνιε ζηελ εθκάζεζε ηεο ελψ παξάιιεια 

δίλεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ζηνλ πξνγξακκαηηζηή. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ππνινγηζηή κε βάζε α-

ληηθείκελα, αληηθεηκελνζηξαθήο πξνγξακκαηηζκφο, γηα κεγαιχηεξε επειημία. 
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Βηθφλα 2.2 - Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηεο Microsoft Visual Basic 

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ αλαθνξά ζην πξφγξακκα ζπγγξαθήο ινγηζκηθνχ - 

Macromedia Authorware 7.0 – αιιά θαη ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε 

δεκηνπξγία πξνζνκνηψζεσλ - Visual Basic - ζα αλαθέξνπκε επηγξακκαηηθά θαη 

ηα ππφινηπα πξνγξάκκαηα, ηα νπνία είραλ κηθξή ή κεγάιε ζπλεηζθνξά ζηελ 

πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο : 

 Coreldraw – επεμεξγαζία εηθφλσλ 

 Adobe Photoshop - επεμεξγαζία εηθφλσλ 

 Γσγξαθηθή ησλ Windows - επεμεξγαζία εηθφλσλ 

 Ulead GifAnimator - δεκηνπξγία θηλνχκελσλ εηθφλσλ 

 Adobe Premiere – επεμεξγαζία βίληεν 

 Pinnacle Studio - επεμεξγαζία βίληεν 

 Wavelab - επεμεξγαζία ήρνπ 

 Cool Edit pro - επεμεξγαζία ήρνπ 

 Inno Setup 5 – δεκηνπξγία εγθαηαζηάζηκσλ εθαξκνγψλ 
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ΥΒΑΕΏΜΟ ΒΦΏΡΜΟΓΔ 

Ώλακθηζβήηεηα ηα πνιπκέζα, ε παξνπζίαζε δειαδή ηεο πιεξνθνξίαο κε 

ζπλδπαζκνχο θεηκέλνπ, ήρνπ, εηθφλαο αιιά θαη θηλνχκελεο εηθφλαο απνηειεί 

έλα απνηειεζκαηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο αθνχ εθκεηαιιεχεηαη δχν δηαθνξεηηθά 

θαλάιηα πξφζιεςεο πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ άλζξσπν, ην νπηηθφ θαη ην ερεηηθφ 

(Gillani 2003, Mayer & Moreno 2003). Φπζηθά, ε απμεκέλε πξνζνρή είλαη α-

παξαίηεηε θαηά ην ζρεδηαζκφ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ, αθνχ ε ππεξβνιηθή 

ρξήζε ησλ δηαθφξσλ πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ εληζρχεη ην κέζν εηο βάξνο ηεο 

πιεξνθνξίαο (Gillani 2003,  Simons 2006). Βπίζεο, ζην ζεκείν απηφ πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιπκέζσλ δελ ππφθεηηαη ζε πεξην-

ξηζκνχο εθπαηδεπηηθψλ επηπέδσλ θαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπο ελδείθλπηαη ζε φιεο 

ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

πνιπκέζσλ θαη επνκέλσο ν ήρνο, ην θείκελν, νη εηθφλεο – ζηαζεξέο αιιά θαη 

θηλνχκελεο – θαη ηα γξαθηθά απνηεινχλ ηνλ ππξήλα πινπνίεζεο. Βπίζεο, ζην 

ζεκείν απηφ ζεσξνχκε ζεκαληηθφ λα ππελζπκίζνπκε ηελ πξνηεξαηφηεηα ζηε κε 

γξακκηθή παξάζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ηε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ηνπ ρξήζηε 

απφ έλα ζεκείν ηεο εθαξκνγήο ζε νπνηνδήπνηε άιιν - ‗ζεξκφ‘ ζεκείν - θαη ηε 

βειηησκέλε επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο δίλεη ηελ επθαηξία γηα απζφξκεηε εκπινθή 

κηαο ηάμεο ή νκάδαο καζεηψλ ζε ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο θα-

ηά ηε ρξεζηκνπνίεζε θάπνηνπ ινγηζκηθνχ, ηηο δπζθνιίεο θαη ηνπο ηξφπνπο αληη-

κεηψπηζεο ηνπο, θαζψο θαη κε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο. Πνιινί εξεπ-

λεηέο αλαθέξνπλ φηη θαηά ηε ρξήζε ελφο ινγηζκηθνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή  δηαδη-

θαζία, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο κάζεζεο ιακβάλεη ρψξα ζε ζπδεηήζεηο ηεο 

νκάδαο καθξηά απφ ηνλ ππνινγηζηή (Κφθθνηαο 2002). 

Καηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο 

είλαη απαξαίηεην λα κειεηήζνπκε φιεο ηηο παξακέηξνπο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ 

κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σνλ πξνεγνχκελν αηψλα, ε 

κάζεζε απνηέιεζε ην αληηθείκελν ζπζηεκαηηθψλ επηζηεκνληθψλ κειεηψλ κε 

επαθφινπζν ηελ αλάπηπμε ηξηψλ βαζηθψλ ζεσξηψλ - πξνηάζεσλ ζρεηηθψλ κε 

ηελ ςπρνινγία ηεο. Κάζε ζεσξία πξνζπάζεζε λα εμεγήζεη ην πψο καζαίλνπλ νη 

άλζξσπνη θαη ζηήξημε ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ζε εξεπλεηηθέο κεζφδνπο θαη ζε 

πνξίζκαηα ηεο ςπρνινγίαο. Οπζηαζηηθά, θάζε πξφηαζε ζπλδπάδεη ζηνηρεία ςπ-

ρνινγίαο θαη παηδαγσγηθήο γηα λα δηαηππψζεη ππνζέζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο κάζεζεο : 

 πκπεξηθνξηζκφο - Μπηρεβηνξηζκφο (Behaviorism), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη 

ηελ άπνςε φηη κε ηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κπνξνχκε λα θαηα-

ιήμνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ην θαηλφκελν ηεο κάζεζεο. 

 Γλσζηηθηζκφο (Cognitivism), ν νπνίνο εζηηάδεη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζθέ-

ςεο πνπ θαζνδεγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία θαη ηε 
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κειέηε λνεηηθψλ κνληέισλ κε βάζε ηα νπνία θάπνηνο ξπζκίδεη ηε ζπκπε-

ξηθνξά ηνπ. 

 Βπνηθνδνκεηηζκφο - Κνλζηξνπθηηβηζκφο - Ανκηζκφο (Constructivism), ν 

νπνίνο ηνπνζεηεί ζην θέληξν ηεο κάζεζεο ηνλ εθπαηδεπφκελν, ηνπο ζηφ-

ρνπο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Δ βαζηθή ηδέα είλαη φηη ν 

άλζξσπνο θαηαζθεπάδεη κηα απνθιεηζηηθή νπηηθή ηνπ θφζκνπ κέζα απφ ηηο 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο αιιά θαη ηηο αληηιήςεηο, ηηο νπνίεο ν ίδηνο αλαπηχζ-

ζεη (Καζσηάθεο & Φινπξήο 2003, Αεκεηξηάδεο 2004). 

Καζεκηά απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ζρνιέο πξνζεγγίδεη ηε κάζεζε κε έλα 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη πξνηάζζεη ηηο αληίζηνηρεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ζρεδίαζεο ηεο εθαξκνγήο - δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή ζρεδίαζε, ζρε-

δίαζε νζνλψλ θαη ζπλνδεπηηθψλ ήρσλ, αιιειεπίδξαζε Δ/Τ θαη ρξήζηε, αλα-

ηξνθνδφηεζε, πινήγεζε, πεξηερφκελν θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά - έρνπλ ελ-

ζσκαησζεί θαη νη ηξεηο βαζηθέο ζεσξίεο αιιά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

ΤΛΟΠΟΕΔΔ ΣΔ ΒΦΏΡΜΟΓΔ 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πξνζθέξεη έλα ‗κέζν δηδαζθαιίαο‘, 

ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο 

Φπζηθήο - ζπγθεθξηκέλα ηεο ελφηεηαο Γεσκεηξηθή Οπηηθή, ε νπνία είλαη ππν-

ζχλνιν ηεο Οπηηθήο θαη αζρνιείηαη κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θσηφο. Ώλ θαη δελ π-

πάξρεη ζαθψο θαζνξηζκέλν πιαίζην ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο ζα 

πξέπεη λα ηθαλνπνηεί έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο αξ-

ρέο κπνξνχλ λα ηεξεζνχλ ψζηε ην ινγηζκηθφ λα ζεσξείηαη αμηφινγν. 

 Αηδαθηηθή θαη Παηδαγσγηθή ρεδίαζε 

 Βληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 Ώληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν ησλ καζεηψλ πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη. 

 Τπνζηεξίδεη ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. 

 Βκπιέθεη ελεξγά ηνπο καζεηέο θαη δηεπθνιχλεη ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπο. 

 πκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. 

 ΐειηηψλεη ηηο λνεηηθέο θαη πξαθηηθέο δεμηφηεηεο. 

 Καιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ζθέςε. 

 ρεδίαζε Οζνλψλ θαη Βπηινγή Ήρσλ 

 Οκνηφκνξθε θαηαζθεπή ησλ νζνλψλ θαη ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο 

δηαζχλδεζεο θαη ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ. 

 Ώπνθπγή ηεο κνλνηνλίαο θαηά ηε ζρεδίαζε. 

 αθήο θαζνξηζκφο ηεο ρξήζεο θάζε αληηθεηκέλνπ ζηελ νζφλε θαη απνθπγή 

παξάζεζεο πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηνπο καζεηέο. 

 Πξνζεθηηθή επηινγή ησλ ήρσλ ψζηε λα επεξεάδεη ζεηηθά - θαηά ην δπλα-
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ηφλ - ηε δηάζεζε ησλ καζεηψλ. 

 Ώιιειεπίδξαζε θαη Ώλαηξνθνδφηεζε 

 Λεπηνκεξήο ζρεδίαζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ ή ηνπ δηδάζθνληα κε 

ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. 

 Αφκεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε κε γξακκηθή κνξθή. 

 Αηαίξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε ελφηεηεο κε ηεξαξρηθή δνκή. 

 ρεδίαζε άκεζεο αλαηξνθνδφηεζεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ ίδηα 

νζφλε κε ηελ εξψηεζε ή ηελ απάληεζε ηνπ καζεηή θαη πξνζαξκνζκέλε 

ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο. 

 Πεξηερφκελν 

Σν πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην 

καζεζηαθφ επίπεδν ηνπ ρξήζηε, πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη λα είλαη 

δηαηππσκέλν κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ελψ δελ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ά-

ζρεηεο κε ηελ ελφηεηα πιεξνθνξίεο. Δ δηάξζξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε 

δνκεκέλεο ελφηεηεο έρεη σο αθνινχζσο: 

 Εζηνξηθά ηνηρεία – Δ ελφηεηα πεξηγξάθεη αξθεηνχο επηζηήκνλεο, νη νπνί-

νη αζρνιήζεθαλ κε ηελ εξκελεία ηεο θχζεο ηνπ θσηφο θαη πξνζέθεξαλ κε 

ηηο ηδέεο αιιά θαη ηνπο πεηξακαηηζκνχο ηνπο ιχζεηο ζε απνξίεο πνπ ηαιάλη-

δαλ γηα αξθεηνχο αηψλεο ηελ αλζξσπφηεηα. Μηα κηθξή αλαγλψξηζε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο ζηελ επηζηήκε είλαη ε παξάζεζε ησλ βηνγξαθηθψλ ηνπο 

ζηνηρείσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βηθφλα 4.1  -  Σν αξρηθφ παξάζπξν επηινγψλ ηεο εθαξκνγήο ‗Φσο‘ 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
959 

 Φχζε ηνπ Φσηφο – Δ ελφηεηα πεξηγξάθεη θάπνηα πνιχ γλσζηά θαηλφκελα, 

ηα νπνία είλαη ζρεηηθά κε ηελ Οπηηθή αιιά δελ εληάζζνληαη απεπζείαο ζηελ 

Γεσκεηξηθή Οπηηθή – αλ θαη ε εξκελεία ηνπο επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηά 

ηεο. 

Οη έλλνηεο/θαηλφκελα πνπ εληάζζνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα έρνπλ σο 

αθφινπζεο: 

 Αηάδνζε ηνπ Φσηφο 

 Ώλάθιαζε ηνπ Φσηφο 

 Αηάρπζε ηνπ Φσηφο 

 Ώπνξξφθεζε ηνπ Φσηφο 

 Αηάζιαζε ηνπ Φσηφο 

Πεξίζιαζε ηνπ Φσηφο 

 Πξίζκαηα 

 Οξηθή Γσλία 

 Ώλάιπζε ηνπ Φσηφο 

 χλζεζε ηνπ Φσηφο 

 Οπξάλην Σφμν 

 Ώληηθαηνπηξηζκφο 

 ρεκαηηζκφο θηψλ 

 

 Γεσκεηξηθή Οπηηθή - Δ ελφηεηα νπζηαζηηθά πεξηιακβάλεη φιεο ηηο έλλνηεο 

εθείλεο, νη νπνίεο  πνπ κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ απφ ηε Γεσκεηξηθή Οπηηθή, 

ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ηεο ζεσξίαο ηεο Φπζηθήο. 

Βηδηθφηεξα, νη έλλνηεο, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ππνελφηεηα 

είλαη νη αθφινπζεο : 

 Γεσκεηξηθή Οπηηθή 

Βίδσιν 

Φαθνί 

πγθιίλσλ Φαθφο 

Ώπνθιίλσλ Φαθφο 

Φαθνί Fresnel 

θάικαηα Φαθψλ 

Κάηνπηξα 

Βπίπεδα Κάηνπηξα 

Κνίια Κάηνπηξα 

Κπξηά Κάηνπηξα 

θάικαηα θαηξηθψλ Καηφ-

πηξσλ 

πζηήκαηα Φαθψλ θαη Καηφ-

πηξσλ 

Βθαξκνγέο Φαθψλ θαη Καηφ-

πηξσλ 

Μεγεζπληηθφο Φαθφο 

Οθζαικφο 

Ώλσκαιίεο ηεο φξαζεο 

Οπηηθέο ίλεο 

Φσηνγξαθηθή κεραλή 

Σειεζθφπηα 

Σειεζθφπην ηνπ Γαιηιαίνπ 

Σειεζθφπην ησλ Βπηγείσλ 

Ώζηξνλνκηθφ Σειεζθφπην 

Αηνπηξηθφ Σειεζθφπην 

Καηνπηξηθφ Σειεζθφπην 

Πεξηζθφπην 

Φάξνο 

Κηάιηα 
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ΐηληενθάκεξα 

Πξνβνιέαο 

Μηθξνζθφπην 

 

 Πξνζνκνηψζεηο – Δ ελφηεηα παξνπζηάδεη έλα εηθνληθφ εξγαζηήξην έηζη 

ψζηε ν ρξήζηεο λα δηαηππψζεη αιιά θαη λα ειέγμεη φιεο ηηο ζρεηηθέο, κε ηε 

ζεσξία, ππνζέζεηο ηνπ. Βηδηθφηεξα, έρνπλ πινπνηεζεί νθηψ πξνζνκνηψζεηο, 

νη νπνίεο θαη αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά ζηε ζπλέρεηα : 

 Ώλάθιαζε ηνπ Φσηφο 

 Αηάζιαζε ηνπ Φσηφο 

 χλζεζε ηνπ Φσηφο 

 πγθιίλσλ Φαθφο 

 Ώπνθιίλσλ Φαθφο 

 Βπίπεδν Κάηνπηξν 

 Κνίιν Κάηνπηξν 

 Κπξηφ Κάηνπηξν 

 Πεηξάκαηα – Δ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, φπσο θαη απηή ησλ πξνζνκνηψζε-

σλ – πεξηιακβάλεη φια ηα πεηξάκαηα, ηα νπνία έρνπλ βηληενζθνπεζεί γηα ην 

Φσο. Βπηγξακκαηηθά, ηα πεηξάκαηα έρνπλ σο αθνινχζσο : 

 Παξαζθεπή Αηαιχκαηνο 

 Ώλάθιαζε ηνπ Φσηφο 

 Αηάρπζε ηνπ Φσηφο 

 Αηάζιαζε ηνπ Φσηφο (3) 

 Ώλάθιαζε θαη Αηάζιαζε 

 Οξηθή Γσλία 

 Ώλάιπζε ηνπ Φσηφο 

 ρεκαηηζκφο θηψλ (2) 

 θίαζκα – Παξαζθίαζκα 

 Ώπνξξφθεζε ηνπ Φσηφο 

 Πεξίζιαζε ηνπ Φσηφο 

 πγθιίλσλ Φαθφο 

 Ώπνθιίλσλ Φαθφο 

 Μεγεζπληηθφο Φαθφο 

 Κνίιν Κάηνπηξν 

 Κπξηφ Κάηνπηξν 

 πζηήκαηα Φαθψλ & Καηφ-

πηξσλ 

 Πεξηζθφπην 

 Αξαζηεξηφηεηεο – Δ ελφηεηα πεξηιακβάλεη έλα ηθαλφ αξηζκφ απιψλ αιιά 

θαη ζχλζεησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηελ πιήξε θαηαλφεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ. 

Ο ρξήζηεο έρεη επηά επηινγέο, νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα : 

 Βξσηήζεηο Πνιιαπιψλ Βπηινγψλ 

 ΐξεο ην Οπηηθφ ηνηρείν 
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 Λχζε ην ηαπξφιεμν 

 Ώληηζηνίρηζε Λέμεσλ - Πξνηάζεσλ 

 ΐξεο ηελ Πξφηαζε 

 ΐξεο απηφ πνπ δελ ηαηξηάδεη 

 Φηηάμε ηελ εηθφλα 

 Animation – Δ ελφηεηα πξνβάιιεη θάπνηεο θηλνχκελεο εηθφλεο έηζη ψζηε ν 

ρξήζηεο λα εκπεδψζεη φιεο ηηο ζρεηηθέο έλλνηεο. πγθεθξηκέλα, ε ιίζηα απ-

ηψλ ησλ θηλνχκελσλ εηθφλσλ είλαη ε αθφινπζε : 

 Ώλάθιαζε ηνπ Φσηφο 

 Αηάρπζε ηνπ Φσηφο 

 Αηάζιαζε ηνπ Φσηφο 

 Ώλάθιαζε θαη Αηάζιαζε 

 Οξηθή Γσλία 

 πγθιίλσλ Φαθφο (2) 

 Ώπνθιίλσλ Φαθφο (2) 

 Υξσκαηηθφ θάικα Φαθψλ 

 θαηξηθφ θάικα Φαθψλ 

 Βπίπεδν Κάηνπηξν (2) 

 Κνίιν Κάηνπηξν (2) 

 Κπξηφ Κάηνπηξν (2) 

 θαηξηθή εθηξνπή θαηφπηξνπ 

 πζηήκαηα Φαθψλ & Καηφπηξσλ 

 Οπξάλην Σφμν 

 Οθζαικφο 

 Μπσπία 

 Πξεζβπσπία 

 Οπηηθέο Ίλεο 

 Φσηνγξαθηθή Μεραλή 

 Ώζηξνλνκηθφ Σειεζθφπην 

 Σειεζθφπην ηνπ Γαιηιαίνπ 

 Σειεζθφπην ησλ Βπηγείσλ 

 Καηνπηξηθφ Σειεζθφπην 

 Πεξηζθφπην 

 Φάξνο 

 Κηάιηα 

 Λεμηθφ φξσλ – Βπεμήγεζε ή πιεξνθνξία γηα νπνηαδήπνηε ζρεηηθή έλλνηα. 

 Ώλαδήηεζε – Βχξεζε νπνηαζδήπνηε ιέμεο ή θξάζεο αιιά θαη νπνπδήπνηε 

ζην ππάξρνλ θείκελν κέζσ ελφο απηφκαηνπ ειεθηξνληθνχ επξεηεξίνπ. 

 Βθηππψζεηο – Πξνβνιή φισλ ησλ εθηππψζηκσλ αξρείσλ, φπσο ν νδεγφο 

ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο, δξαζηεξηφηεηεο, ζεσξεηηθφ κέξνο θ.ι.π. 

 ΐηβιηνγξαθία – Ώλαθνξά ζηηο πεγέο, απφ ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ νη ζρεηη-

θέο πιεξνθνξίεο. 

 Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία – Παξνπζίαζε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εξγαζίαο 

ελψ γίλεηαη θαη παξάζεζε άιισλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Έμνδνο – Σεξκαηηζκφο ηεο εθαξκνγήο. 

Σέινο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο εθαξκνγήο θξίλεηαη απαξαίηεην, δίλεηαη 

βνήζεηα, ε νπνία είλαη ζρεηηθή κε ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε ζην ζπγθεθξηκέλν 
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ζεκείν. Παξάιιεια παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα απνζεθεπζνχλ ζεκεηψζεηο 

ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο εθαξκνγήο γηα κειινληηθή ρξήζε. 

ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΒΦΏΡΜΟΓΔ 

Οπζηαζηηθά, ζην ζηάδην αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε αλ θαη ζε 

πνην βαζκφ ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ : 

 θαιχπηεη επαξθψο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ζην νπνίν αλαθέξεηαη. 

 έρεη ζρεδηαζηεί ζσζηά. 

 ελζσκαηψλεη θαη αθνινπζεί ηηο βαζηθέο αξρέο πνιπκέζσλ. 

Βπνκέλσο, νη βαζηθνί άμνλεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο εθαξκν-

γήο νξίδνληαη σο αθνινχζσο : 

 θαζνδεγεί ην ρξήζηε ζηε κειέηε ηνπ. 

 πξνάγεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ε 

νπνία είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο. 

 επεμεγεί δχζθνια ζεκεία θαη έλλνηεο. 

 αμηνινγεί θαη ελεκεξψλεη ην ρξήζηε γηα ηελ πξφνδφ ηνπ. 

 εκςπρψλεη θαη ελζαξξχλεη ην ρξήζηε λα ζπλερίζεη 

 επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα επηιέγεη ειεχζεξα ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν αιιά θαη 

ην ξπζκφ ηεο κειέηεο ηνπ. 

 έρεη θαιή δνκή, εκθάληζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Δ έξεπλα δηεμήρζε ζε δχν ηκήκαηα εθπαηδεπηηθψλ – 20 αηφκσλ έθαζην – 

κεηεθπαηδεπφκελσλ ζην Αηδαζθαιείν Α.Β ηνπ Π.Σ.Α.Β Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

Δ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκπιήξσζε 

εξσηεκαηνινγίνπ κε αξθεηέο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Σέινο, ε αλάιπζε σλ 

δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη έρνπλ δηαηππσζεί ζην ζεσξεηη-

θφ πιαίζην, έγηλε κε ην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

SPSS 14.0. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη θάζε άμνλαο αμην-

ιφγεζεο ζεσξήζεθε ηειηθά σο κία απάληεζε. 
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ΏΞΟΝΏ ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΏΠΏΝΣΔΒΕ 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ… ΑΒΝ ΏΠΏΝΣΔ-

ΏΝ 

ΛΕΓΟ ΜΒΣΡΕΏ ΠΟΛΤ ΠΏΡΏ 

ΠΟΛΤ 

θαζνδεγεί ην ρξήζηε ζηε κειέηε ηνπ; 1 1 12 16 10 

πξνάγεη ηεn αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην ρξήζηε; 3 0 5 25 7 

είλαη θαηαλνεηφ, επεμεγεί δχζθνια ζεκεία θαη έλλνηεο;  0 0 0 25 15 

αμηνινγεί θαη ελεκεξψλεη ην ρξήζηε γηα ηελ πξφνδφ ηνπ; 1 0 0 17 22 

εκςπρψλεη θαη ελζαξξχλεη ην ρξήζηε λα ζπλερίζεη; 0 0 1 25 14 

επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα επηιέγεη ειεχζεξα ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν, 

θαζψο θαη ην ξπζκφ ηεο κειέηεο ηνπ;  
2 0 14 18 6 

έρεη θαιή δνκή, εκθάληζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 1 1 2 20 16 

 

Πίλαθαο 5.1  -  πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο. 

ΤΜΠΒΡΆΜΏΣΏ 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη ηε δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο ‗Γεσκεηξηθή Οπηηθή‘, έγηλε κε εμαηξε-

ηηθή πξνζνρή αιιά θαη ηδηαίηεξε θξνληίδα ψζηε λα νινθιεξψλεη ηνπο επηδησ-

θφκελνπο ζηφρνπο. Βπίζεο, νιφθιεξε ε εθαξκνγή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δη-

δαζθαιία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελνηήησλ ηεο Φπζηθήο ζε θάπνηα ζρνιεία ζην 

Ρέζπκλν κε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα 74F

75
. 

Δ αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο πνιπκεζηθήο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο απνηειεί 

απαηηεηηθή θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία, ε νπνία εληάζζεηαη ζην πεδίν ηνπ ζρεδη-

αζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη άπηεηαη πνιιψλ κεζν-

δνινγηψλ θαη ηερλνινγηψλ. Σα βήκαηα ζρεδηαζκνχ αιιά θαη πινπνίεζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο ηαμηλνκνχληαη ζε ρξνληθή ζεηξά 

σο αθνινχζσο : 

 Βπηινγή γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη θαζνξηζκφο νκάδαο ζηφρσλ. 

 Οξγάλσζε πεξηερνκέλνπ θαη δεκηνπξγία ζελαξίνπ. 

 Αφκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε απηφλνκεο ππνελφηεηεο. 

 Τινπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ ππνελνηήησλ. 

 ρεδίαζε αιιειεπίδξαζεο. 

 Τινπνίεζε επηθάλεηαο δηαζχλδεζεο. 

 Βλνπνίεζε φισλ ησλ απηφλνκσλ ππνελνηήησλ. 

                                         
75 Σα αποτελζςματα αυτισ τθσ ζρευνασ ζχουν επεξεργαςκεί και κα δθμοςιευκοφν μελλοντικά. 
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 Βγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 Αηνξζψζεηο, ηξνπνπνηήζεηο θαη βειηηψζεηο. 

 Παξαγσγή ηειηθνχ πξντφληνο. 

Καηά ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ θάζεσλ δφζεθε εμαηξεηηθή πξνζνρή θαη 

ηδηαίηεξε θξνληίδα έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη επηδησθφκελνη ζηφρνη : 

 Βιεχζεξε επηινγή ηφπνπ, ρξφλνπ θαη ξπζκνχ κειέηεο. 

 Καζνδήγεζε κειέηεο. 

 Ώπνδνηηθή αιιειεπίδξαζε. 

 Βπεμήγεζε φξσλ θαη απνζαθήληζε ελλνηψλ. 

 Καζνδήγεζε εθηέιεζεο απιψλ πεηξακάησλ. 

 ΐειηίσζε ηεο αλαιπηηθήο - ζπλζεηηθήο ζθέςεο. 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο Δ.Τ – Π.Σ.Α.Β Παλεπηζηήκην 

Κξήηεο, Σνκέαο Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ – είλαη ε βειηίσζε αιιά θαη παξάιιεια ε 

ζηαδηαθή επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο έηζη ψζηε λα ελζσκαησζεί ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ  ησλ ελνηήησλ ηεο Φπζηθήο. Βπεηδή απηνχ ηνπ είδνπο νη εθαξκνγέο 

παξέρνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία είλαη αδχλαηνλ λα πξνζθεξζνχλ απφ 

νπνηνδήπνηε βηβιίν, ζε καθξνπξφζεζκν επίπεδν ε πινπνίεζε απηήο ηεο ηδέαο 

ζα απνηειέζεη αθελφο έλα θαηλνηφκν εξγαιείν κάζεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη αθεηέξνπ έλα νδεγφ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο δη-

δαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ. 
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ABSTRACT 

Modern studies have already shown that both the increasing demand for 

learning and the acquisition of specialized knowledge can not be fulfilled merely 

by the application of traditional teaching methods but in combination with some 

alternative forms of learning, such as learning from distance where both the 

space and the rate study are selected. 

On the other hand, the use of multimedia in teaching any academic field is 

a very powerful tool to improve the educational process. Therefore, it is essen-

tial, every advanced learning environment must combine the multimedia capa-

bilities with an appropriate pedagogical design. 

The main aim of this work is to provide a 'medium for teaching‘, which 

will contribute significantly to the understanding of the basic concepts of phys-

ics, which are listed in the section 'Geometric Optics' - a subset of Optics that 

investigates the properties of light. 
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Δ ΓΛΧΏ ΣΧΝ ΠΏΕΑΕΧΝ ΜΒΣΏΝΏΣΝ: ΜΔΣΡΕΚΔ ΓΛΧΏ ΚΏΕ 

ΓΛΧΏ ΣΟΤ ΥΟΛΒΕΟΤ 

νύια Μεηαθέδνπ
1
, Αάκεηξα Πξνβειεγγένπ

2
, 

1. Ώλαπι. Καζεγήηξηα, ΠΣΑΒ, ΏΠΘ , smitakid@eled.auth.gr 

2. Ααζθάια, Αηδάθησξ ΠΣΑΒ, ΏΠΘ, proveldim@gmail.com 

      

Ζ εξγαζία αλαθέξεηαη ζηε κεηξηθή γιψζζα ησλ παηδηψλ θαη ηηο αληηιήςεηο 

ησλ δαζθάισλ ηνπο ζρεηηθά κε απηήλ. Οη δηαζηάζεηο πνπ δίλνπλ νη δάζθαινη/εο 

ζηε γλψζε θαη ζηε ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο εξεπλψληαη κε ηε δηαζηαχξσζε 

δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηελ παξαηήξεζε δαζθάισλ 

θαη παηδηψλ ζηελ ηάμε. Καηαγξάθεηαη ε επίδξαζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ δαζθάισλ 

ζε ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ. 

Σέινο, ειέγρεηαη αλ ε χπαξμε ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηε ζρέζε κε-

ηξηθήο γιψζζαο θαη γιψζζαο ηνπ ζρνιείνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηα δεδνκέλα ηεο παξα-

ηήξεζεο θαη ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπδήηεζε 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ ζην ζρνιείν.  

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Οη κεηξηθέο γιψζζεο ησλ παηδηψλ γισζζηθψλ κεηνλνηήησλ ζπρλά ζπλδέν-

ληαη κε ηελ θηψρεηα, ηελ ππν-επίηεπμε θαη ηελ ρακειή θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα 

(Freeman, 1998) ηελ θνηλή αληίιεςε, ε ζχλδεζε απηή είλαη ε αηηία γηα ηα θνη-

λσληθά, νηθνλνκηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα ησλ κεηαλαζηψλ θαη φρη ην 

απνηέιεζκά ηνπο. ηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο είλαη θνηλφο ηφπνο λα αλα-

γλσξίδνληαη νη κεηξηθέο γιψζζεο σο πξφβιεκα θαη λα εληαηηθνπνηνχληαη ν α-

πνθιεηζκφο ηνπο απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ε επηθέληξσζε ζηε δηδαζθαιία ηεο 

θπξίαξρεο γιψζζαο, εηδηθά ζε θαηξνχο θνηλσληθήο αζηάζεηαο. Βίλαη ηηο ίδηεο ε-

πνρέο πνπ, παξαδφμσο, παξνπζηάδνπλ αχμεζε ηα πνζνζηά ππν-επίηεπμεο ησλ 

παηδηψλ κεηνλνηηθψλ θαη ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ. Οη ζπλέπεηεο δελ αθν-

ξνχλ κφλν ηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο, αιιά θαη ηα θξάηε σο ζχλνια, αθνχ επη-

δξνχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ 

(Baker, 1996. Freeman, 1998).  

ηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, ε δηαδε-

δνκέλε αληίιεςε φηη ε αλάπηπμε ζε δχν γιψζζεο «κπεξδεχεη» ηα παηδηά θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ εθδήισζε κεησκέλσλ επηδφζεσλ έρεη σο απνηέιεζκα λα αληη-

κεησπίδεηαη ε κεηξηθή γιψζζα ησλ παηδηψλ σο εκπφδην πνπ πξέπεη λα μεπεξα-

ζηεί (Cummins & Swain, 1986. Skutnabb-Kangas, 1981). Ώλάινγε είλαη ε θα-

ηάζηαζε ζηελ ρψξα καο, φπνπ ε χπαξμε εζληθήο, γισζζηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο 

νκνηνγέλεηαο ζεσξείηαη ηζηνξηθά εδξαησκέλε (Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 1999. 

Σζηάθαινο, 2011).  

ηελ Βιιάδα, νη ζπδεηήζεηο ζην ζεσξεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ επίπεδν νδή-

mailto:smitakid@eled.auth.gr
mailto:proveldim@gmail.com


ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
969 

γεζαλ ζηε δηακφξθσζε δχν βαζηθψλ ζέζεσλ γηα ηε ζρέζε πνιππνιηηηζκηθφηε-

ηαο θαη εθπαίδεπζεο. Δ κία ηνπνζεηνχζε ηα αίηηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδέ-

νληαη κε ηελ παξνπζία παηδηψλ κεηαλαζηψλ ζηα ζρνιεία ζηηο «ειιείςεηο» πνπ 

θέξνπλ θαη πξφηεηλε σο απάληεζε αληηζηαζκηζηηθά κέηξα, φπσο ν δηαρσξηζκφο 

ηνπο ζε ηάμεηο γξήγνξεο εθκάζεζεο θαη ε επηκνλή ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο 

ηνπ ζρνιείνπ. Δ άιιε πηνζεηνχζε ηε ζθνπηά ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

σο δπλακηθή δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλεξγαζίαο ζε έλα πνιππνιηηη-

ζκηθφ πεξηβάιινλ (Μάξθνπ & ΐαζηιεηάδνπ, 1996). Χζηφζν, ε πξαθηηθή πνπ 

δηακνξθψζεθε ηειηθά ζηα δεκνηηθά ζρνιεία βαζίδεηαη ζηελ  αθνκνίσζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ (Mitakidou & Tsiakalos, 2004). Οη δάζθαινη/εο θιή-

ζεθαλ λα επελδχζνπλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ρξφλν θαη θφπν γηα λα αληαπεμέι-

ζνπλ ζηηο πξνθιήζεηο πνπ έθεξε ην λέν γισζζηθφ αλάγιπθν ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ. Δ έιιεηςε επηκφξθσζεο, παξνρήο πεγψλ θαη κέζσλ θαη αλάπηπμεο 

εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, αλ θαη αλέδεημαλ ηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία, νδήγε-

ζαλ ηαπηφρξνλα ζηελ αλάδεημε ησλ αδπλακηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

λα αληαπεμέιζεη ζηηο λέεο ζπλζήθεο. 

ΏΝΣΕΛΔΦΒΕ ΣΧΝ ΑΏΚΏΛΧΝ ΚΏΕ ΠΏΕΑΕΏ ΜΒΣΏΝΏΣΧΝ  

Οη αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ γχξσ απφ ηελ χπαξμε παηδηψλ κε δηαθνξεηη-

θέο πνιηηηζκηθέο θαη γισζζηθέο πξνειεχζεηο ζηε ζρνιηθή ηάμε έρνπλ εξεπλεζεί 

επαξθψο ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή έξεπλα (βι. Γθατληαξηδή, 2012. Κνπ-

ηξνχκπα & Γεζηκνπνχινπ, 2006. Gkaintartzi & Tsokalidou, 2011). ηα πνξί-

ζκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ εκθαλίδνληαη θάπνηεο θνηλέο παξαδνρέο, φ-

πσο α) ε έιιεηςε επαξθνχο επηκφξθσζεο ησλ δαζθάισλ γχξσ απφ ηε δηαρείξη-

ζε ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζηε ζρνιηθή ηάμε, β) ε έιιεηςε πιηθνηερληθήο 

ππνζηήξημεο γ) νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δάζθαινη/εο λα εληάμνπλ 

θαιέο πξαθηηθέο ζην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ θαη δ) ε αζπλέπεηα ζηε 

κέξηκλα θαη ζηνλ νπζηαζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ απφ ηε κεξηά ηεο πνιηηείαο. ε 

αξθεηέο απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο νη δάζθαινη/εο αλαθέξνληαη, επίζεο, ζηελ 

χπαξμε γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δπζθνιηψλ ζηα παηδηά 

κεηαλαζηψλ πνπ ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίζνπλ.  

Σα παηδηά πνπ είλαη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο ηεο γιψζζαο ηνπ ζρνιείνπ 

ζπρλά δέρνληαη αξλεηηθή αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο ή ζηέιλνληαη ζηελ εηδηθή αγσγή (Rhodes, Ochoa θαη Ortiz, 2005). ην ει-

ιεληθφ πιαίζην έρεη παξαηεξεζεί φηη νη δάζθαινη/εο δπζθνιεχνληαη λα αλαγλσ-

ξίζνπλ φηη κπνξεί ε ιεθηηθή θαη ε κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο λα κελ είλαη 

εμίζνπ θαηαλνεηή ζηα παηδηά κεηαλαζηψλ φζν ζηα παηδηά ηνπ θπξίαξρνπ πιε-

ζπζκνχ (Παπαζάλδα, 2007). Γεληθά νη δάζθαινη/εο έρνπλ ρακειέο πξνζδνθίεο 

γηα ηα παηδηά κεηαλαζηψλ θαη ζπρλά κηινχλ κε φξνπο πνιηηηζκηθνχ θαη κνξθσ-

ηηθνχ ειιείκκαηνο, ελψ παξάιιεια κε ηηο γισζζηθέο ειιείςεηο αλαθέξνληαη θαη 

ζηελ αδηαθνξία θαη ηελ έιιεηςε πξνζπάζεηαο ησλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ 

ηνπο (ΐξαηζάιεο & θνχξηνπ, 2000). Πνξίζκαηα εξεπλψλ δείρλνπλ φηη πάλσ 

απφ ην 50% ησλ δαζθάισλ είλαη πεπεηζκέλνη φηη νη κεηαλάζηεο γνλείο δελ ελδη-
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αθέξνληαη γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο θαη γηα ηελ αθαδεκατθή ηνπο εμέιη-

με (Κνπηξνχκπα & Γεζηκνπνχινπ, 2006). κσο νη αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ  

είλαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο κε φζα απνθαιχπηεη ε έξεπλα γχξσ απφ ηηο κεηα-

λαζηεπηηθέο νηθνγέλεηεο. ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο, νη κεηαλάζηεο γνλείο 

ζπκκεξίδνληαη ηηο αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ειιελη-

θήο γιψζζαο, σο ε θπξίαξρε γιψζζα ζην λέν πεξηβάιινλ ηνπο θαη ηελ βιέπνπλ 

σο φρεκα γηα ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ ηνπο. Δ πην 

ζπλήζεο γνλετθή πξαθηηθή αλάκεζα ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο νηθνγέλεηεο είλαη λα 

είλαη ζπλεπείο απέλαληη ηηο πξνηξνπέο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηελ θχξηα ή 

απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζην ζπίηη (Γθατληαξηδή & Σζνθα-

ιίδνπ, 2012. Chatzidaki & Maligkoudi, 2012). 

Ώλ θαη ε επηηπρήο έληαμε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ έρεη ζπλδεζεί άκεζα 

ζηελ θνηλή αληίιεςε δαζθάισλ θαη γνλέσλ κε ηνλ βαζκφ έθζεζεο ζηε γιψζζα 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ κεηξηθψλ γισζζψλ, εξεπλεηηθά δεδνκέ-

λα απφ πνηθίιεο θαηεπζχλζεηο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ κεησκέλε επηηπρία απηήο 

ηεο πξνζέγγηζεο. Δ ρψξα καο είλαη κία απφ ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη 

θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε παηδηά κεηαλαζηψλ πξψηεο γεληάο απφ φηη ζε παηδηά κε-

ηαλαζηψλ θνηλήο ηνπο πξνέιεπζεο πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Βιιάδα. Σν ραξαθηε-

ξηζηηθφ απηφ απνδίδεηαη απφ ηελ Βπηηξνπή Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηελ απν-

ηπρία ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο λα ιεηηνπξγήζεη σο παξάγνληαο έληαμεο ησλ 

κεηαλαζηψλ (Βπηηξνπή Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2008. ΐι. θαη θνχξηνπ, 

ΐξαηζάιεο & Γθφβαξεο, 2004) [1]. Δ εγγελήο δπζθνιία φκσο ηνπ ζρνιηθνχ πε-

ξηβάιινληνο λα απνδψζεη ηελ επζχλε γηα ηελ απνηπρία ησλ παηδηψλ κεηαλα-

ζηψλ ζηηο ίδηεο ηνπ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη πξαθηηθέο νδεγεί ζηε κεηαηφπηζε ησλ 

επζπλψλ ζηα παηδηά θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ δηαηήξεζε 

ησλ πξνβιεκάησλ.   

Δ Γθατληαξηδή (2012) δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε κηαο θνηλήο ζέζεο αλάκεζα 

ζηνπο/ζηηο δαζθάινπο/εο, πνπ ηνπο εκπνδίδεη λα αληηιεθζνχλ ηνλ ξφιν πνπ δηα-

δξακαηίδνπλ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ. Πξνβάιινπλ 

ην ζρνιείν σο «ηφπν ηζφηεηαο» θαη ηελ ειιεληθή γιψζζα σο εξγαιείν θνηλσλη-

θήο, ζρνιηθήο θαη επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη δπζθνιεχνληαη λα δνπλ φηη ε 

«νπδέηεξε» ζηάζε πνπ ζεσξνχλ φηη θξαηνχλ απέλαληη ζηηο κεηξηθέο γιψζζεο 

ησλ παηδηψλ αλαπαξάγεη ηελ θπξίαξρε ηδενινγία ηεο κνλνγισζζίαο θαη ηελ ε-

γεκνλία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (Γθατληαξηδή, 2012. Gkaintartzi & Tsokalidou, 

2011). ηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα ηεο ρψξαο καο ην δηαπνιηηηζκηθφ ηδεψδεο ιεη-

ηνπξγεί κάιινλ σο ηδενινγηθφ εξγαιείν θνηλσληθήο επαηζζεζίαο, παξά σο ε-

δξαησκέλε πξαθηηθή, κε ραξαθηεξηζηηθφ ην φηη νη δηαπνιηηηζκηθέο δηαδηθαζίεο 

θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ επλνεί ηηο πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο θαη αμίεο 

ηεο πιεηνλφηεηαο, ελψ πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε νη δηαδηθαζίεο ππάξρνπλ 

ειάρηζηα, αλ φρη θαζφινπ (Γθφηνβνο, 2008). 

Οη δάζθαινη/εο δελ κπνξνχλ λα ζεξαπεχζνπλ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα 

πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο. Βπηπιένλ, ε αηνκηθή πξσηνβνπ-
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ιία κεκνλσκέλσλ δαζθάισλ δελ αξθεί γηα λα αιιάμεη ην θιίκα πνπ θπξηαξρεί 

ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο θαη νδεγεί  ηα παηδηά κεηαλαζηψλ ζηελ απψιεηα ηεο κε-

ηξηθήο ηνπο γιψζζαο θαη ζηελ αθνκνίσζε.  Βίλαη δπλαηφ, σζηφζν, ε αηνκηθή 

πξσηνβνπιία θαη νη πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ θάπνηνη/εο δάζθαινη/εο λα εμνκα-

ιχλνπλ σο έλαλ βαζκφ ηηο ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ παηδηψλ κεηαλα-

ζηψλ ζηηο ηάμεηο ηνπο θαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηε ζρνιηθή εκπεηξία ησλ παηδηψλ, 

κεηαλαζηψλ θαη γεγελψλ (Sanders, 2009). 

Δ ΜΒΛΒΣΔ 

ΚΟΠΟ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ 

Σα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη πξνέξρνληαη απφ κηα επξχηεξε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 2010 έσο ηνλ Ώπξίιην ηνπ 2011 ζηε 

Θεζζαινλίθε, κε ζθνπφ λα θσηίζεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ηφζν 

ησλ δαζθάισλ φζν θαη ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ, κε ηηο νπνίεο δηαρεηξίδνληαη ηα 

δεηήκαηα ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε, θαζψο 

θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ πξαθηηθψλ ζηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ [2]. 

ηελ εξγαζία πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη έλα κέξνο ησλ δεδνκέλσλ θαη ζπ-

γθεθξηκέλα απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηξηθή γιψζζα ησλ παηδηψλ κεηαλα-

ζηψλ θαη ηε ζέζε ηεο ζε ζρέζε κε ηε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

δαζθάισλ. πδεηηέηαη θαηά πφζν απηέο νη αληηιήςεηο αθνινπζνχλ αξλεηηθά 

ζηεξεφηππα γχξσ απφ ηηο κεηξηθέο γιψζζεο θαη ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα θαη 

νδεγνχλ ηνπο/ηηο δαζθάινπο/εο ζε ρακειέο ή αξλεηηθέο αμηνινγήζεηο ησλ ηθα-

λνηήησλ ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ.  

ΣΟ ΑΒΕΓΜΏ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ 

Σν δείγκα απνηεινχλ 36 δάζθαινη/εο αληίζηνηρσλ ηάμεσλ απφ 15 δεκνηηθά 

ζρνιεία πνπ κνηξάδνληαη ζηνπο θχξηνπο δήκνπο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη 163 παη-

δηά, 100 παηδηά κεηαλαζηψλ θαη 63 γεγελή (νκάδα ειέγρνπ) (5 παηδηά-ζηφρνη ζε 

θάζε ηάμε, 3 κεηαλαζηφπνπια θαη 2 ειιελφπνπια). Δ επηινγή ησλ ζρνιείσλ 

ήηαλ ηπραία, φπσο θαη ε επηινγή ησλ δαζθάισλ, κε ηελ επηθχιαμε φηη απηή ε-

πεξεάζηεθε απφ δχν παξάγνληεο, α. ηελ επηζπκία ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

έξεπλα θαη β. ηελ χπαξμε ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ παηδηψλ 

κεηαλαζηψλ. Δ επηινγή ησλ παηδηψλ ειιεληθήο πξνέιεπζεο ήηαλ ηπραία, ελψ 

ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ έγηλε θαηά ζηξψκαηα κε έκθαζε α. ζηνλ ρξφλν παξα-

κνλήο ζηε ρψξα, β. ζηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη γ. ζην θχιν.  

ΒΡΓΏΛΒΕΏ ΚΏΕ ΏΝΏΛΤΔ 

Δ έξεπλα δηεμήρζε κε ηελ ρξήζε εξγαιείσλ ζπζηεκαηηθήο θαη δνκεκέλεο 

παξαηήξεζεο θαη ζηαζκηζκέλσλ ζπλεληεχμεσλ δαζθάισλ θαη παηδηψλ. Σελ 

πνηνηηθή αλάιπζε ζπκπιεξψλνπλ ε πνζνηηθή θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δε-

δνκέλσλ.  

Δ ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο Καηαγξαθήο Ααζθά-
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ινπ/αο θαη ηεο Καηαγξαθήο Μαζεηή/ηξηαο. Πξφθεηηαη γηα δχν εξγαιεία πνπ έ-

ρνπλ αλαπηπρζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ Ώγγιία ζε έξεπλεο εληφο ησλ ζρνιη-

θψλ ηάμεσλ (Galton, Hargreaves, Comber, Wall & Pell, 1999). θνπφο ηνπο εί-

λαη ε θαηαγξαθή ησλ απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή αιιειεπηδξάζεσλ ησλ εκπιεθνκέ-

λσλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη ε απφδνζή ηνπο ζε αξηζκεηηθέο κεηαβιεηέο.  

Δ δνκεκέλε παξαηήξεζε έγηλε κε ηε Λίζηα Κνηλσληθνχ Πεξηβάιινληνο ηά-

μεο πνπ αθνξά επξχηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηδαζθαιίαο, φπσο νη κέζνδνη θαη νη 

πξαθηηθέο πνπ αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο δαζθάινπο/εο. Σν εξγαιείν δαλείδεηαη ζηνη-

ρεία απφ ην QAIΣ Assessment of Classroom (SSOS, Meehan, Cowley, Finch, 

Chadwick, Ermolov & Riffle, 2004) θαη απνδίδεη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο.  

Οη αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ γχξσ απφ ηηο κεηξηθέο γιψζζεο θαη νη γισζ-

ζηθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ θαηαγξάθνληαη κέζα απφ ζηαζκηζκέλεο ζπλεληεχ-

μεηο. Οη δάζθαινη/εο θαινχληαη επίζεο λα αμηνινγήζνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ παη-

δηψλ κε κηα πεληάβαζκε θιίκαθα ηχπνπ Linkert δψδεθα ζηνηρείσλ ζπλνιηθά 

πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν ησλ παηδηψλ ζηε γιψζζα 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο κεηαγισζζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Σα ζηνηρεία ησλ ζπλε-

ληεχμεσλ νκαδνπνηνχληαη κε πνζνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη απνδίδνπλ 

θαηεγνξηθέο/νλνκαζηηθέο κεηαβιεηέο, κε ζθνπφ λα αμηνπνηεζνχλ ζηηο ζηαηηζηη-

θέο αλαιχζεηο. Ώμηνπνηείηαη ην ζηαηηζηηθφ παθέην ΕΐΜ SPSS 20, κε ANOVA 

γηα θαλνληθή θαηαλνκή/νκνηνγέλεηα ζε αξηζκεηηθέο κεηαβιεηέο θαη Spearman 

γηα νλνκαζηηθέο/θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο.  

ΠΏΡΟΤΕΏΔ ΣΧΝ ΒΤΡΔΜΏΣΧΝ 

Δ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ μεθηλά κε ηε ζπδήηεζε ησλ αληηιήςεσλ 

πνπ θέξνπλ νη δάζθαινη/εο γχξσ απφ ηηο κεηξηθέο γιψζζεο ησλ παηδηψλ θαη 

ηνπο ιφγνπο πνπ επηθαινχληαη γηα ην αλ ζα έπξεπε απηέο νη γιψζζεο λα ρξεζη-

κνπνηνχληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ ή φρη. Παξάιιεια ειέγρεηαη αλ ε χ-

παξμε απηψλ ησλ ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ αληηιήςεσλ επηδξά επάλσ ζε ζηνηρεία 

ηεο δηδαζθαιίαο ή ηεο κάζεζεο ησλ παηδηψλ. ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη θαηά πφ-

ζν νη δάζθαινη/εο αλαγλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δίγισζζεο αλάπηπμεο 

ησλ παηδηψλ θαη/ή πνηνπο παξάγνληεο ελνρνπνηνχλ γηα ηηο ρακειέο επηδφζεηο 

πνπ εκθαλίδνπλ. Μέζα απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ειέγρεηαη αλ θαη ζε πνηνλ 

βαζκφ θαη κε πνηεο πξνυπνζέζεηο επαιεζεχνληαη νη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο εθηηκή-

ζεηο γχξσ απφ ηε ζχλδεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο κε ηηο ρακειέο επηδφζεηο θαη 

ηελ έιιεηςε επάξθεηαο ζηε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ.  

Δ ΥΡΔΔ ΣΔ ΜΔΣΡΕΚΔ ΓΛΧΏ ΣΟ ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏΚΟ ΠΛΏΕ-

ΕΟ: ΏΝΣΕΛΔΦΒΕ ΣΧΝ ΑΏΚΏΛΧΝ 

Δ δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ δαζθάισλ ζηελ παξνχζα έξεπλα αμην-

πνηείηαη αξρηθά γηα λα θσηίζεη επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαηήξεζε 

θαη ζηε ζπλέρεηα γηα λα ειεγρζεί ε χπαξμε ή φρη ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζε φζα 

αλαθέξνπλ νη δάζθαινη/εο θαη ζε φζα θαηαγξάθνληαη απφ ηελ εξεπλήηξηα. ε 
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ζρέζε κε ηηο κεηξηθέο γιψζζεο ησλ παηδηψλ, νη δάζθαινη/εο αξρηθά θαινχληαη 

λα απαληήζνπλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο ζην εξψηεκα «Σν φηη ηα παηδηά κεηαλα-

ζηψλ ή κεηνλνηήησλ κπνξεί λα έρνπλ ή λα κηινχλ ζην ζπίηη κηα άιιε γιψζζα 

απφ απηή ηνπ ζρνιείνπ πηζηεχεηε πσο είλαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ;» (Πίλαθαο 1). 

 Ν % 

Θεηηθφ 12 33,3 

Θεηηθφ ππφ φξνπο 13 36,1 

Ώξλεηηθφ 9 25,0 

- 2  

χλνιν 36 100 

Πέλαθαο 1: Ώπαληάζεηο δαζθΪισλ γηα ηε κεηξηθά γιώζζα ησλ παηδηώλ 

Ώπαληνχλ νη 34 απφ ηνπο/ηηο 36 δαζθάινπο/εο. Δ πνζνηηθή αλάιπζε πεξηερν-

κέλνπ απέδσζε ηξεηο νκάδεο απαληήζεσλ αλάινγα κε ηελ απνδνρή ηεο ρξήζεο ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο («ζεηηθφ», «ζεηηθφ ππφ φξνπο», «αξλεηηθφ») πνπ κνηξάδνληαη 

θαηά πξνζέγγηζε ην πιήζνο ησλ δαζθάισλ. Σα παξαπάλσ πνζνζηά ζπκθσλνχλ κε 

αλάινγα άιισλ εξεπλψλ (Γθατληαξηδή, 2012. Μεηαθίδνπ & Ααληειίδνπ, 2007). 

Οη δάζθαινη/εο ηεο πξψηεο νκάδαο πηζηεχνπλ φηη είλαη θαιφ λα κηιηέηαη ε 

κεηξηθή γιψζζα ζην ζπίηη. Καηά ηελ θξίζε ηνπο ηα παηδηά δελ επηβαξχλνληαη 

αθνχ πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζηα γισζζηθά πεξηβάιινληα (9 δάζθαινη/εο):  

Αελ… ινγηθφ είλαη φηη ζα κηινχλ ηε δηθηά ηνπο γιψζζα, δελ… έρνπλε εδψ 

ηνπ ζρνιείνπ, είλαη θαιφ. Βλαιιάζζνληαη… δειαδή απφ πεξηβάιινλ ζε πεξη-

βάιινλ, ην λα πξνζαξκφδεζαη δελ είλαη θαζφινπ άζρεκν. Θα πξνζαξκνζηνχλ 

αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ. (Ααζθάια, ΐ‘ ηάμε) 

Ώθεηέξνπ ε κεηξηθή γιψζζα ηα βνεζά λα κάζνπλ επθνιφηεξα ηε γιψζζα 

ηνπ ζρνιείνπ (3 δάζθαινη/εο): 

[Κ]αη κάιηζηα νη κειέηεο ηψξα ηειεπηαία ην επηβεβαηψλνπλ […] φηη αλαπηχζζν-

ληαο δχν παξάιιεια γιψζζεο θαη κε ζσζηφ ηξφπν, γηαηί ν θψδηθαο ηεο γιψζζαο είλαη 

ν ίδηνο έηζη θη αιιηψο […] κε απνηέιεζκα λα έρνπκε πην γξήγνξν εγθέθαιν. ρη πην 

επθπέο άηνκν, αιιά πην γξήγνξν καζεζηαθά εγθέθαιν…. (Ααζθάια, Β΄ ηάμε) 

Οη δάζθαινη/εο ηεο δεχηεξεο νκάδαο ζέηνπλ σο βαζηθφ φξν ε ειιεληθή 

γιψζζα λα παξακέλεη ε θχξηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ. πκθσλνχλ φηη ε 

παξάιιειε ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο είλαη ζεηηθή γηαηί ιεηηνπξγεί σο εξγα-

ιείν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνγελεηαθήο παξάδνζεο, αιιά κφλν αλ ηα παηδηά 

δελ επηβαξχλνληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο θαη νη γνλείο αθνινπζνχλ ζσ-

ζηφ ζρεδηαζκφ ζηε δηδαζθαιία δχν γισζζψλ ζηα παηδηά ηνπο.  

Βγψ είκαη ππέξ ηνπ λα κηιάλε θαη ηε γιψζζα ηνπο γηα λα κε ηελ μεράζνπλ, 

γηαηί είλαη ε παηξίδα ηνπο θαη δελ πξέπεη λα ηελ μεράζνπλε πνηέ. Αελ είλαη Έι-

ιελεο […] Ώιιά λα κε ηε ρξεζηκνπνηνχλε ηφζν πνιχ ζην ζπίηη θάζε κέξα, λα 
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κηινχλ ηε γιψζζα ηνπ θξάηνπο πνπ βξίζθνληαη…. (Αάζθαινο, Γ  ́ηάμε) 

Αελ έρσ θακηά άπνςε, πηζηεχσ φηη είλαη ζέκα παηδηνχ πην πνιχ. ρη κφλν 

γιψζζαο. Ώλ έλα παηδί, αο πνχκε, είλαη θαιφο εληφο εηζαγσγηθψλ, κε δπλαηφηεηεο 

πξνηθηζκέλν, ηα πεξλάεη θη απηά ηα εκπφδηα ηεο γιψζζαο. (Ααζθάια, Ώ  ́ηάμε) 

Δ άιιε γιψζζα, φηαλ ε νηθνγέλεηα είλαη ζηξακκέλε θαη πξνζέρεη […] ηα 

παηδηά ηεο θαη ζπλεηδεηά ηα αλαζξέθεη κε δπν γιψζζεο, είλαη θαηά ηε γλψκε 

κνπ πνιχ θαιφ… (Αάζθαινο, η‘ ηάμε) 

ην άιιν άθξν, νη δάζθαινη/εο πνπ δελ ζπκθσλνχλ κε ηε ρξήζε ηεο κε-

ηξηθήο γιψζζαο ζηα νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα ησλ παηδηψλ βιέπνπλ ηε ζρέζε 

ησλ δχν γισζζψλ σο αληαγσληζηηθή. Σνλίδνπλ φηη ηα παηδηά δελ εμαζθνχληαη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη «κπεξδεχνληαη», έλα ξήκα πνπ ζπλαληηέηαη ζπρλά 

ζηνλ ιφγν ηνπο (Romaine, 1995), δελ καζαίλνπλ ηελ πξνθνξά, ην ιεμηιφγην θαη 

ηηο γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο δνκέο: 

αθψο θαη δελ είλαη, αθνχ κπεξδεχνληαη. Αελ θαζαξίδεη ε γιψζζα ηνπο, ε 

πξνθνξά ηνπο. Ώθφκα δειαδή δελ έρνπλε κάζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηα 

άξζξα ηα ζειπθά κπξνζηά απ‘ ηηο ιέμεηο φηαλ κηιάλε αο πνχκε έηζη, απζφξκε-

ηα…. (Ααζθάια, Ώ  ́ηάμε) 

Οη απαληήζεηο ησλ δαζθάισλ ζην παξαπάλσ εξψηεκα ειέγρζεθαλ σο θα-

ηεγνξηθή κεηαβιεηή κε άιια ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο. Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληη-

θέο ζπζρεηίζεηο πνπ πξνέθπςαλ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζε δχν ζεκεία: α. νη 

αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ επεξεάδνληαη απφ ηελ ηάμε/ρξνλνινγηθή ειηθία ησλ 

παηδηψλ θαη β. νη αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ θαιιηεξγνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπε-

ξηθνξέο ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ.  

ε ζρέζε κε ην πξψην ζεκείν, ζηηο δχν κηθξφηεξεο ηάμεηο (Ώ΄ θαη ΐ΄ δεκν-

ηηθνχ) ππεξηεξνχλ νη αξλεηηθέο ζηάζεηο, ελψ ζηηο δχν κεγαιχηεξεο ηάμεηο (Β΄ 

θαη η΄ δεκνηηθνχ) ππεξηεξνχλ νη ζεηηθέο (ρ=,341, p<,05). Σν ζηνηρείν απηφ 

νθείιεηαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζηελ απμεκέλε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη δάζθαινη/εο φηαλ θαινχληαη λα δηδάμνπλ πξψηε γξαθή θαη αλάγλσζε ζε έλα 

κνλνγισζζηθφ πεξηβάιινλ, ζε παηδηά πνπ δελ έρνπλ επάξθεηα ζηε γιψζζα ηνπ 

ζρνιείνπ. Δ έιιεηςε εληαμηαθψλ κεζφδσλ θαη κέζσλ κπνξεί λα νδεγήζεη 

ηνπο/ηηο δαζθάινπο/εο ζηελ αλαδήηεζε «αληαγσληζηηθψλ» ή «ερζξηθψλ» θαηα-

ζηάζεσλ έμσ απφ ηελ ηάμε, φπσο είλαη ε ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηα νη-

θνγελεηαθά πεξηβάιινληα [3].  

ε ζρέζε κε ην δεχηεξν ζεκείν, παξαηεξείηαη φηη ηα παηδηά κεηαλαζηψλ 

δηαθνξνπνηνχληαη ζε θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο ηνπο αλάινγα κε ην αλ βξίζθνληαη 

ζε ηάμεηο δαζθάισλ πνπ δέρνληαη ή φρη ηε ρξήζε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο 

ζην ζπίηη. πγθεθξηκέλα, ηα παηδηά κεηαλαζηψλ πνπ είλαη ζε ηάμεηο πνπ νη δά-

ζθαινη/εο είλαη ζεηηθνί/έο ζηε ρξήζε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο αληαπνθξίλν-

ληαη πεξηζζφηεξν ζε αιιειεπηδξάζεηο ζπκκαζεηψλ/ηξηψλ ηνπο (F(3,928)<,05). 

Ώπφ ηελ άιιε, ηα παηδηά κεηαλαζηψλ πνπ είλαη ζε ηάμεηο φπνπ νη δάζθαινη/εο 
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είλαη αξλεηηθνί/έο ζηε ρξήζε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο εκθαλίδνπλ πςειφηε-

ξεο ηηκέο ζηελ ελαζρφιεζε κε ηα θαζήθνληα (F(5,409)<,01) θαη ζηελ παξακνλή 

ζε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν (F(6,168)<,01) θαη έρνπλ γεληθά θαιχηεξν επίπεδν 

ζηελ νινθιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ζην ζπίηη απφ ηα παηδηά κεηαλαζηψλ ηεο 

πξψηεο νκάδαο (ρ=,225, p<,05). κσο ε ραξαθηεξηζηηθή έιιεηςε άιισλ ζπ-

ζρεηίζεσλ θαη ηδίσο κε ηηο επηδφζεηο παξαπέκπεη ζην φηη ηα παξαπάλσ νθείιν-

ληαη ζηε δξάζε ηεο αθνκνησηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ζηελ ππνρξεσηηθή πξνζαξ-

κνγή ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ παηδηψλ ζηα πεξηβάιινληα ησλ ηάμεσλ.  

Σφζν νη δάζθαινη/εο πνπ θξαηνχλ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην λα κηινχλ 

ηα παηδηά ηηο κεηξηθέο ηνπο γιψζζεο ζην ζπίηη, φπσο θαη φζνη/εο ζέηνπλ φξνπο 

ζηε ρξήζε ηνπο δίλνπλ ηειηθά ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε γιψζζα ηνπ ζρν-

ιείνπ. Οη αλεζπρίεο αιιά θαη νη βεβαηφηεηεο πνπ εθθξάδνπλ βαζίδνληαη θπξίσο 

ζηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλνπλ ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

κφλν θαηά δεχηεξν ιφγν αλαθέξνληαη ζε κειινληηθά γισζζηθά, θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά νθέιε γηα ηα παηδηά (βι. Gkaintartzi & Tsokalidou, 2011). Χζηφζν, 

φπσο ζα ζπδεηεζεί ζε ζρεηηθφ θεθάιαην ζηε ζπλέρεηα, νη θφβνη πνπ εθθξάδνπλ 

γηα παξεκβνιή ηεο κηαο γιψζζαο ζηελ εθκάζεζε ηεο άιιεο δελ απνηππψλνληαη 

ζηα δεδνκέλα, δείρλνληαο φηη ε χπαξμε ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ ηξνθνδνηεί-

ηαη κάιινλ απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ίδηνη/εο νη δάζθαινη/εο ζην 

λα αληηιεθζνχλ ηε δηγισζζία θαη ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ησλ παηδηψλ σο 

δπλαηφηεηεο γηα γισζζηθή θαη καζεζηαθή αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ ησλ παηδηψλ 

θαη λα ηηο αμηνπνηήζνπλ ζην ζρνιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ.  

ΑΕΓΛΧΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΚΏΕ Δ ΏΝΏΓΝΧΡΕΔ ΣΔ ΏΠΟ ΣΟΤ 

ΑΏΚΏΛΟΤ/Β 

Ώλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ δαζθάισλ θαίλεηαη λα θξαηνχλ κηα ζρεηηθά ζε-

ηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζην ζπίηη, δπζθνιεχν-

ληαη λα αληηιεθζνχλ επαξθψο ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε παξάιιειε αλά-

πηπμε ζε δχν γιψζζεο ζηε καζεζηαθή εηθφλα ησλ παηδηψλ θαη αθφκε πεξηζζφ-

ηεξν λα αλαγλσξίζνπλ φηη ππάξρεη ζέκα δίγισζζεο αλάπηπμεο. Μφιηο γηα 21 

παηδηά νη δάζθαινη/εο αλαθέξνπλ δπζθνιίεο ζηελ απφθηεζε ηεο γιψζζαο ηνπ 

ζρνιείνπ σο θχξην αίηην γηα ηηο ρακειέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ (Πίλαθαο 2).  

 Ν % 

Άγλνηα γιψζζαο (πξφζθαηε άθημε/ειιηπήο παξα-

κνλή) 

8 8 

Γισζζηθέο δπζθνιίεο παηδηνχ 6 6 

Γισζζηθέο δπζθνιίεο νηθνγέλεηαο, άγλνηα γιψζ-

ζαο, ρξήζε κεηξηθήο ζην ζπίηη 

7 7 

χλνιν 21 100 

Πέλαθαο 2. Οη δΪζθαινη/εο αλαγλσξέδνπλ γισζζηθΫο δπζθνιέεο ζηα παηδηΪ κεηα-

λαζηώλ 
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Γηα 8 παηδηά νη δάζθαινη/εο αλαθέξνπλ φηη έρνπλ έξζεη πξφζθαηα ζηελ 

Βιιάδα θαη αλαγλσξίδνπλ εθ ηνχηνπ ηελ έιιεηςε επάξθεηαο ζηε γιψζζα ηνπ 

ζρνιείνπ (8%). Ώπφ ηα ππφινηπα 92 παηδηά κεηαλαζηψλ, κφιηο γηα άιια 6 αλα-

γλσξίδνπλ φηη κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ απφθηεζε ηεο 

γιψζζαο ηνπ ζρνιείνπ, ελψ γηα άιια 7 εζηηάδνπλ ηε δπζθνιία ζηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο: 

Βίλαη έλα παηδί ζεσξψ ην νπνίν δελ έρεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή απφ ην 

ζπίηη, δεη ζε έλα πεξηβάιινλ, πψο λα ην πσ, μελφγισζζν; Πεξηβάιινλ μελφ-

γισζζν, λαη. Ο ίδηνο φκσο πξνζπαζεί πάξα πνιχ…. (Ααζθάια, Ώ΄ ηάμε) 

ηηο νρηψ πεξηπηψζεηο πνπ νη δάζθαινη/εο απνδίδνπλ ηηο δπζθνιίεο ησλ 

παηδηψλ ζηελ πξφζθαηε άθημή ηνπο ζηε ρψξα, νη εθηά αθνξνχλ παηδηά πνπ ήξ-

ζαλ ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά ή πξηλ απφ 1 έσο 2 ρξφληα. Μφλν ζε κία πεξί-

πησζε ε δαζθάια κηαο η  ́ηάμεο αλαθέξεηαη ζε παηδί πνπ έρεη πεξίπνπ 5 ρξφληα 

παξνπζίαο ζηελ Βιιάδα γηα λα αλαγλσξίζεη φηη απηφ κπνξεί λα αληηκεησπίδεη 

γισζζηθέο δπζθνιίεο:  

Ήξζε ζην ζρνιείν ζηα κέζα ηεο πξψηεο δεκνηηθνχ, ε… παηδί ην νπνίν 

δνχζε καθξηά απφ ηνπο γνλείο ηνπ κε ηνπο παππνχδεο, θαζφινπ γλψζε ηεο ει-

ιεληθήο γιψζζαο, αληηκεησπίζακε πάξα πνιιέο δπζθνιίεο, παξαθνινχζεζε ηά-

με ππνδνρήο …. (Ααζθάια, η΄  ηάμε) 

ηνηρεία πνπ έξρνληαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ ζηε-

ξίδνπλ ηελ ππφζεζε φηη φρη κφλν παηδηά πνπ έρνπλ έξζεη ζηελ Βιιάδα νπνηαδή-

πνηε ζηηγκή κεηά ηε γέλλεζή ηνπο, αιιά αθφκε θαη παηδηά πνπ γελλήζεθαλ εδψ 

κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάπηπμε αθαδεκατθήο επάξθεηαο 

ζηε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ, φπσο ηελ ελλνεί ν Cummins (2000). Ώπηφ δελ πξν-

θαιεί έθπιεμε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ρξφλνο απφθηεζεο ηεο Γλσζηηθήο Ώθαδε-

κατθήο Γισζζηθήο Βπάξθεηαο (CALP) νξίδεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 5 έηε,  ρξφλνο 

πνπ, ζε γεληθέο γξακκέο, θαιχπηεη ζρεδφλ ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ζην δεκν-

ηηθφ ζρνιείν (6 έσο 12 ρξνλψλ) ΐάζεη απηήο ηεο αξρήο, κηα θαηακέηξεζε ησλ 

παηδηψλ πνπ ζηεξίδεηαη ζε θαηλνκεληθέο δπζθνιίεο ζηε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ 

ζηηο ζπλεληεχμεηο θαη ζηηο δειψζεηο ησλ παηδηψλ δείρλεη φηη ηα ¾ απφ ηα παηδηά 

κεηαλαζηψλ ηνπ δείγκαηνο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζεγγηζηνχλ απφ ηνπο/ηηο δα-

ζθάινπο/εο ηνπο κε φξνπο δίγισζζεο αλάπηπμεο, αθνχ δνπλ ζε πεξηβάιινληα 

φπνπ νη γνλείο κηινχλ σο κφλε, σο θχξηα, ή σο παξάιιειε γιψζζα ηε κεηξηθή 

ησλ παηδηψλ. Δ αλαγλψξηζε, φκσο, ηεο δίγισζζεο αλάπηπμεο γίλεηαη απφ 

ηνπο/ηηο δαζθάινπο/εο κφλν γηα ην 1/5 ησλ παηδηψλ. Σν λνεηφ φξην πνπ ζέηνπλ 

ζηα δχν ρξφληα παξακνλήο ζηελ Βιιάδα γηα λα δερηνχλ φηη έλα παηδί αληηκεησ-

πίδεη δπζθνιίεο ζηε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ γηαηί δελ έρεη αθφκε αλαπηχμεη επάξ-

θεηα ζε απηή δείρλεη φηη νη δάζθαινη/εο ζπγρένπλ ηελ επάξθεηα ζηελ επηθνηλσ-

ληαθή γιψζζα κε ηελ επάξθεηα ζηελ αθαδεκατθή. Δ παξαλφεζε απηή αθήλεη 

εθηεζεηκέλα ηα παηδηά κε παξακνλή ζηελ Βιιάδα πέξα απφ απηφ ην φξην. Δ 

Σζνθαιίδνπ (2005) ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν αθαλήο δηγισζζία γηα λα πεξηγξάςεη 
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φιεο απηέο ηηο πεξηζηάζεηο φπνπ νη γιψζζεο ησλ παηδηψλ είλαη παξνχζεο ζηηο 

ππφξξεηεο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, ρσξίο νη δάζθαινη/εο λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ δηδαθηηθά ην γεγνλφο. ε αλάινγεο πεξη-

ζηάζεηο νη δπζθνιίεο ζηε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα απνδνζνχλ απφ 

ηνπο/ηηο δαζθάινπο/εο ζηελ χπαξμε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, εηδηθψλ αλαγθψλ 

θαη πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο απφ ηε κεξηά ησλ παηδηψλ (Cummins, 2000. 

Rhodes, Ochoa & Ortiz, 2005), αιιά θαη ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ γνλετθνχ 

ξφινπ απφ ηε κεξηά ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Σν ζέκα απηφ ζα απαζρνιήζεη ηε 

ζπδήηεζε ζηε ζπλέρεηα. 

ΏΝΣΕΛΔΦΒΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΤΠΏΡΞΔ  ΒΧΣΒΡΕΚΧΝ ΠΏΡΏΓΟΝΣΧΝ 

ε 21 πεξηπηψζεηο παηδηψλ κεηαλαζηψλ, νη δάζθαινη/εο απνδίδνπλ ηηο δπ-

ζθνιίεο ζε εζσηεξηθνχο παξάγνληεο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλνληαη ηα ίδηα ηα 

παηδηά ή νη νηθνγέλεηέο ηνπο (Πίλαθαο 3). 

 Ν % 

Αηάζπαζε πξνζνρήο 4 4 

Απζιεμία, δηγισζζία 2 2 

Πξφβιεκα πγείαο  3 3 

Πνιιά θελά 3 3 

Ώξγή αληίιεςε, ειιηπείο δπλαηφηεηεο 9 9 

χλνιν 21 100 

Πέλαθαο 3. Βζσηεξηθνέ παξΪγνληεο 

Ώλάκεζα ζηνπο ζρεηηθνχο ζρνιηαζκνχο, ελδηαθέξνλ έρεη ε εθηίκεζε κηαο 

δαζθάιαο πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηγισζζία σο εηδηθή αλάγθε ή σο πάζεζε: 

Έρνπκε πξφβιεκα ζηελ […]. Πεγαίλεη ζε ινγνζεξαπεία, γηαηί είλαη δί-

γισζζε, ιέεη, απφ κηθξή... (Ααζθάια, Α‘ ηάμε) 

Βπίζεο ελδηαθέξνπζεο είλαη νη αλαθνξέο ζε δηάζπαζε πξνζνρήο, ε νπνία 

ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ ζπγρέεηαη κε ηελ αδηαθνξία:  

Β, ζπλήζσο πξνζέρεη πάξα πνιχ ιίγν, έρεη δηάζπαζε πξνζνρήο κε ηνπο δη-

πιαλνχο ηνπ, ηνλ απαζρνιεί… εθηφο απφ ην κάζεκα θάπνηα άιια πξάγκαηα, ην 

πνδφζθαηξν θη απηά… (Αάζθαινο, Α‘ ηάμε) 

Ο δάζθαινο δελ κηιά γηα δπζθνιίεο ζηε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ, ζηηο νπνίεο 

φκσο αλαθέξεηαη ην παηδί: 

Βγψ πην πνιχ ζηελ ηζηνξία δελ θαηαιαβαίλσ. […] δελ ζπκάκαη θαη πνιχ 

θαιά θαη κεξηθέο ιέμεηο, είλαη κεγάιεο θαη δελ μέξσ ηη ζεκαίλνπλ.. απηά. […] 

Βγψ κεξηθέο κέξεο θάζνκαη κέρξη ηηο έληεθα ε ψξα γηα λα δηαβάζσ. Αελ πξνια-

βαίλσ […] ρη, κπνξψ λα γξάςσ αιιά δελ θαηαιαβαίλσ […] Αειαδή αλ έρεη 

κία εξψηεζε θαη δελ θαηαιάβσ ηε κηζή, ηη ζα ηελ θάλσ;  
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Παξφκνηεο είλαη νη πεξηπηψζεηο ησλ ηξηψλ αθφκε παηδηψλ γηα ηα νπνία α-

λαθέξεηαη δηάζπαζε πξνζνρήο. Ώλ θαη ε δηάζπαζε πξνζνρήο δελ κπνξεί λα α-

πνθιεηζηεί ζε θακηά απφ ηηο πεξηπηψζεηο, απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο παξαπάλσ 

αλαθνξέο ησλ δαζθάισλ είλαη φηη απνθιείνπλ ην ελδερφκελν πξψηε αηηία ή κία 

απφ ηηο αηηίεο γηα ηελ εηθφλα ησλ παηδηψλ λα είλαη νη δπζθνιίεο ζηε γιψζζα ηνπ 

ζρνιείνπ.  

ΒΝΟΥΟΠΟΕΔΔ ΣΔ ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ ΣΧΝ ΠΏΕΑΕΧΝ ΜΒΣΏΝΏ-

ΣΧΝ 

πρλά νη ρακειέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ απνδίδνληαη απφ 

ηνπο/ηηο δαζθάινπο/εο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ. ρεηηθέο εθηηκήζεηο δα-

ζθάισλ ζπλνδεχνπλ ηα 20 απφ ηα 100 παηδηά κεηαλαζηψλ.  

 Ν % 

Σεκπειηά, αδηαθνξία, ακέιεηα 16 16 

Ώληηδξαζηηθφηεηα/επηζεηηθφηεηα 4 4 

χλνιν 20 100 

Πέλαθαο 4. Βπζύλεο γηα ρακειΫο επηδόζεηο ζηα παηδηΪ κεηαλαζηώλ 

Ώπφ ηα 21 παηδηά, ηα ηξία είλαη ηεο Ώ΄ ηάμεο θαη ηα δχν απφ απηά έρνπλ 

θαλεξή δπζθνιία ζηε γιψζζα θαηά ηε ζπλέληεπμή ηνπο. Σα ππφινηπα αλαθέ-

ξνπλ δπζθνιίεο ζε δηάθνξα επίπεδα, αθφκε θη φηαλ θαίλεηαη φηη ρεηξίδνληαη θα-

ιά ηε γιψζζα. Οη δπζθνιίεο αθνξνχλ α. ηελ θαηαλφεζε, β. ηελ απνζηήζηζε 

θεηκέλσλ, γ. ηε ζπγγξαθή θεηκέλσλ θαη δ. ηελ επίιπζε αζθήζεσλ: 

Βπεηδή είκαη απφ μέλε ρψξα δελ θαηαιαβαίλσ δειαδή θαη πνιιά… (Κνξί-

ηζη, Α  ́ ηάμε)  

Μεξηθέο θνξέο ληξέπνκαη, γηαηί ζε αθνχλε φινη φηαλ δηαβάδεηο θαη ληξέ-

πνκαη […]… (Κνξίηζη, Γ  ́ ηάμε) 

Έλα απφ ηα παηδηά είλαη θνξίηζη ηεο Α΄ ηάμεο πνπ γελλήζεθε ζηελ Ώιβαλία 

θαη ήξζε ζηελ Βιιάδα πεξίπνπ 2-3 εηψλ. Έρεη δπζθνιίεο ζηε γιψζζα πνπ γίλν-

ληαη θαλεξέο θαηά ηε ζπλέληεπμε. Δ δηάγλσζε ηεο ηεκπειηάο ηελ αθνινπζεί 

απφ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά: 

Ώπ‘ φ,ηη κνπ έρεη πεη ε θπξία ηεο πνπ ηελ είρε ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο θη 

εγψ πνπ ηε βιέπσ ηψξα, είλαη αξθεηά ηεκπέια ή ίδηα, ζαλ παηδί είλαη ηεκπέιηθν, 

λσζξφ, αζρνιείηαη κφλν κε φ,ηη ηελ ελδηαθέξεη […].  

Πξνβιήκαηα κε ην γισζζηθφ κάζεκα νκνινγεί θαη έλα θνξίηζη ηεο Γ  ́ ηά-

μεο κε ρψξα πξνέιεπζεο ηελ Ώιβαλία. Δ κηθξή ζεσξεί σο πξψηε γιψζζα ηα 

ειιεληθά, επεηδή γελλήζεθε ζηελ Βιιάδα. Χζηφζν, έρεη πνιιέο άγλσζηεο ιέμεηο 

πνπ ηελ εκπνδίδνπλ ζηελ θαηαλφεζε: 

Μεξηθέο θνξέο φρη δελ ηα θαηαιαβαίλσ, κεξηθέο θνξέο ηα θαηαιαβαίλσ. 

ηαλ είλαη πνιχ δχζθνια, δελ κπνξψ λα ηα θαηαιάβσ ηειείσο. Ναη, ηηο ιέμεηο, 
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είλαη κεξηθέο ιέμεηο θη νλφκαηα δχζθνια θαη δελ κπνξψ λα ηα κάζσ απ‘ έμσ θαη 

κπεξδεχνκαη. 

Ώπηφ αθήλεη ζηνλ δάζθαιφ ηεο κηα εηθφλα «κεηξηφηεηαο» πνπ γεληθεχεη 

γηα φινπο ηνπο/ηηο Ώιβαλνχο/δεο θαη πεξηγξάθεη σο εμήο: 

Δ […] είλαη κηα θφξε Ώιβαλψλ πνπ γελλήζεθε εδψ […] είλαη έλα κέηξην 

παηδί, φπσο ζπλήζσο μέξνπκε ηνπο Ώιβαλνχο. Σν παιεχεη, βαζηθά θαη ε θπξία ε 

πξνεγνχκελε κνπ είπε φηη είλαη ηεκπεινχια θη απηφ δείρλεη…  

πσο επηζεκάλζεθε θαη ζε ζρέζε κε ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο, ε χ-

παξμε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο δελ απνθιείεηαη ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψ-

ζεηο. πσο παξαηεξνχλ νη Rhodes, Ochoa θαη Ortiz (2005), ζπρλά ηα παηδηά κε-

ηαλαζηψλ επηδεηθλχνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ εθθξάδνπλ άκπλα, απφζπξζε θαη 

απφ-νξγάλσζε θαη παξαπέκπνληαη γηα δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Δ δηάζπαζε 

πξνζνρήο θαη ε αδπλακία λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αθνινπζήζνπλ νδεγίεο, ε 

ληξνπή, ν θφβνο θαη ε δεηιία είλαη επίζεο αλακελφκελα ζηε δηαδηθαζία ηεο δί-

γισζζεο αλάπηπμεο. ια ηα παξαπάλσ είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ απφθηεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο θαη ηελ ελζσκάησζε ζην λέν θνηλσλη-

θφ-πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ.  

ΒΝΟΥΟΠΟΕΔΔ ΣΧΝ ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΧΝ 

Οη δάζθαινη/εο δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα ζηε ζπλεξγαζία ηεο νηθνγέλεηαο 

θαη ζηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη ζην ζπίηη, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ 

κεηαλαζηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη/εο αλαθέξνληαη ζρεηηθά ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο, 

παξά ην γεγνλφο φηη δελ ηνπο ππνβιήζεθε ζρεηηθφ εξψηεκα. Δ εθηίκεζε φηη φια 

είλαη δήηεκα ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζην ζπίηη είλαη θνηλή. χκθσλα κε ηηο 

δειψζεηο ηνπο, νη νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ θαηά πεξίπησζε α. δελ 

ελδηαθέξνληαη αξθεηά ή β. αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο (νηθνλνκηθέο, επαγγεικα-

ηηθέο, δηαδχγην, κεηαθηλήζεηο, πγεία).  

 Ν % 

Ώδηαθνξία, ακέιεηα 10 10 

Απζθνιίεο, πξνβιήκαηα 8 8 

χλνιν 18 100 

Πέλαθαο 5. Βπζύλεο γηα ρακειΫο επηδόζεηο ζηηο νηθνγΫλεηεο κεηαλαζηώλ 

Σέηνηα είλαη ε πεξίπησζε ελφο θνξηηζηνχ ηεο Β΄ ηάμεο κε ρψξα πξνέιεπ-

ζεο ηε Ρσζία. Δ δαζθάια αλαθέξεη πξνβιήκαηα ζηνλ γξαπηφ ιφγν, πνπ ηα α-

πνδίδεη ζηελ ειιηπή πξνεηνηκαζία απφ ην ζπίηη: 

ηελ έθζεζε είλαη θαιή, είλαη πάληα κέζα ζην ζέκα, αιιά έρεη δπλαηφηεηα 

λα αλαπηχμεη κε επίζεηα, δελ βάδεη πνιιά επίζεηα, ε… δειαδή ν ιφγνο ηεο είλαη 

ιηηφο […]. Γξακκαηηθνχο θαλφλεο ηνπο θαηαιαβαίλεη, αιιά δελ κπνξεί λα ηνπο 

εθαξκφζεη πάληα […] Βίλαη έμππλν παηδάθη. Ώιιά δελ αθηεξψλεη ηφζν ρξφλν 

ζην ζπίηη φζν ζα ‗πξεπε λα αθηεξψζεη […] ζα κπνξνχζε λα είλαη θαιχηεξα 
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πξνεηνηκαζκέλε. Ώπ‘ ην ζπίηη…  

ηελ πξνζσπηθή ηεο ζπλέληεπμε ε κηθξή αλαθέξεη φηη ην δηάβαζκα δελ 

ηελ θνβίδεη. Ώπηφ πνπ δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη είλαη νη δπζθνιίεο ζηελ θα-

ηαλφεζε θαη ε ζπγθξάηεζε κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ. ην ζπίηη αθηεξψλεη 

πνιχ ρξφλν, αιιά δελ έρεη βνήζεηα. Δ κφλε πνπ κπνξεί λα ηε ζηεξίμεη είλαη ε 

δαζθάια ηεο: 

 [Κ]η εγψ δπζθνιεχνκαη ζε πάξα πνιιά καζήκαηα, ε θη ε κακά κνπ δελ 

πνιπθαηαιαβαίλεη, γη‘ απηφ ξσηάσ πάληα ηελ θπξία άκα δελ θαηαιάβσ […] αι-

ιά πεξηζζφηεξν κπεξδεχνκαη ιηγάθη ζε θάπνηεο ιέμεηο, ζε θάπνηεο… ζε πνιιά 

πξάγκαηα, κπεξδεχνκαη γεληθά […] 

πρλά ρξεηάδεηαη λα επαλαιάβεη ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα γηα λα ηελ νιν-

θιεξψζεη, φπσο λα δηαβάζεη πνιιέο θνξέο ηα καζήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη απν-

ζηήζηζε, ή λα αλαδεηήζεη ζσζηέο ιέμεηο θαη ηε ζσζηή νξζνγξαθία ηνπο. Χζηφ-

ζν ε κηθξή έρεη κηα ηδηαίηεξε αληίιεςε γηα ηελ απηελέξγεηα: 

Πην πνιχ είλαη ε πξνζπάζεηα θαη ε ζέιεζε. ια ηα παηδηά κπνξνχλ. ια 

ηα παηδηά κπνξνχλ, αξθεί λα ην ζειήζνπλε. 

Μφλν ηνπ πξνζπαζεί θη άιιν θνξίηζη κηαο Β΄ ηάμεο, κε ρψξα γέλλεζεο ηε 

Γεσξγία ζην νπνίν θαηαινγίδεηαη ειιηπήο ελαζρφιεζε ζην ζπίηη. Δ ίδηα αλαθέ-

ξεη φηη ζπάληα έρεη βνήζεηα πέξα απφ απηή πνπ ηεο πξνζθέξεηαη απφ ηηο ζπκκα-

ζήηξηέο ηεο ή ζην νινήκεξν. Σν θνξίηζη αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα κε ηε 

γιψζζα, πνπ είλαη άγλσζηε γηα ηελ νηθνγέλεηά ηεο: 

Ννκίδσ φηη… πην δχζθνιν κάζεκα είλαη ε γιψζζα. Γηαηί πξέπεη λα κάζεηο 

φια ηα ξήκαηα, λα δηαβάδεηο θαιά… ηηο νξζνγξαθίεο… αιιά πξέπεη λα ηα κά-

ζεηο θη απηά, είλαη… άκα… δειαδή άκα βγεηο έμσ θαη ζε πνχλε ε… πεο κνπ έλα 

ξήκα θαη δελ μέξεηο, απηφ είλαη ληξνπή.  

Δ δαζθάια δπζθνιεχεηαη λα εξκελεχζεη ην φηη ην παηδί δελ νινθιεξψλεη 

ηηο αζθήζεηο ζην ζπίηη: 

Δ ζπκπεξηθνξά ηεο είλαη πάξα πνιχ θαιή θαη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηεο θαη ζε κέ-

λα, γεληθά κέζα θη έμσ ζηα δηαιείκκαηα, ε επίδνζή ηεο δελ είλαη θαιή […] Έξρεηαη 

δειαδή άγξαθε. Βλψ κέζα ζηελ ηάμε είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή ε ζπκπεξηθνξά ηεο, 

ζην ζπίηη απφ ηηο δέθα αζθήζεηο αλ έρσ δψζεη, έρεη θάλεη ηηο πέληε…. 

Ώλάινγε πεξίπησζε είλαη θαη απηή ελφο αγνξηνχ η  ́ηάμεο πνπ γελλήζεθε 

ζηελ Ώιβαλία θαη ήξζε ζηελ Βιιάδα ζε λεπηαθή ειηθία. χκθσλα κε ηε δα-

ζθάια: 

ΐαξηέηαη, ππνζέησ. Ίζσο δελ έρεη θη αληίζηνηρν έιεγρν απ‘ ην ζπίηη. Αεια-

δή ε κακά ηνπ ζέιεη λα είλαη πνιχ θαιφο, αιιά κάιινλ δελ κηιάλε πνιχ θαιά ηε 

γιψζζα θαη δελ κπνξνχλ λα ηνλ βνεζήζνπλε θαη ηειείσζε […]  

Ώλ θαη ε δαζθάια πηνζεηεί έλα ειαζηηθφ, φρη ζπγθεληξσηηθφ σο πξνο ηηο 

εμνπζίεο δηδαθηηθφ ζηπι θαη επηρεηξεί λα εκπιέμεη ηα παηδηά κε ηε ρξήζε δηαθν-
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ξεηηθψλ επηπέδσλ ιφγνπ θαη κέζσλ ζε κηα θαηά κέησπν δηδαζθαιία, ν κηθξφο 

δελ αλαθέξεηαη νχηε κηα θνξά ζηελ χπαξμε ή αλαδήηεζε ζηήξημεο απφ ηε δα-

ζθάια ηνπ. Γη‘ απηφλ ην δίθηπν ησλ ζπκκαζεηψλ/ηξηψλ ιεηηνπξγεί απνηειεζκα-

ηηθφηεξα: 

Μεξηθέο θνξέο ν […] κε ηα παηρλίδηα, πνιιέο θνξέο φηαλ θάλνπκε πξν-

ζεπρή, εξρφκαζηε κέζα θαη δείρλνπκε έηζη, ν έλαο ζηνλ άιινλ θαη κε βνεζάεη.  

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θαηαγξάθεηαη παξάιιεια θαη ε αμηνπνίεζε 

ηνπ δηθηχνπ ησλ ζπλνκειίθσλ γηα ηα παηδηά κεηαλαζηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα 

έρνπλ βνήζεηα απφ ην ζπίηη (βι. Duff, 2010). 

Οη γνλείο ζεσξνχληαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν ζπλππεχζπλνη γηα ηε δηδαζθα-

ιία θαη ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο, ίζσο, απφ θάπνηνπο/εο δαζθάινπο/εο, πε-

ξηζζφηεξν ππεχζπλνη απφ ηνπο/ηηο ίδηνπο/εο (David, 1989). Δ κεηαηφπηζε ηεο 

επζχλεο ηεο κάζεζεο ησλ παηδηψλ απφ ην ζρνιείν ζηελ νηθνγέλεηα θαιχπηεη 

πνιιά επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ αλεπάξθεηεο ηνπ ζρνιείνπ ή ηεο δηδα-

ζθαιίαο. ΐηβιηνγξαθηθά νη γνλείο κεηαλάζηεο/ηξηεο βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή 

ζέζε απφ απηή ηελ άπνςε, γηαηί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δπζθνιεχνληαη λα θα-

ηαλνήζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη/ή θέξνπλ δηαθν-

ξεηηθφ αμηαθφ ζχζηεκα ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ 

(Epstein, 2001). Ώλ απνηχρνπλ λα ζπλεηζθέξνπλ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, 

κπνξεί λα ζεσξεζνχλ αλαπνηειεζκαηηθνί ή αδηάθνξνη. Ώιιά αθφκε θη απηφ πνπ 

νη δχν πιεπξέο ζεσξνχλ «ζπκκεηνρή» είλαη πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθφ (Shany & 

Geva, 2012).  

πλνιηθά, νη πεξηγξαθέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ 

απφ ηνπο/ηηο δαζθάινπο/εο ηα ρσξίδνπλ ζε λνεηά πέκπηα, αθνχ γηα 21 παηδηά νη 

ρακειέο επηδφζεηο απνδίδνληαη ζε άγλνηα ή ειιηπή γλψζε ηεο γιψζζαο δηθή 

ηνπο ή ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, γηα άιια 21 ζε εζσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο 

δηάζπαζε πξνζνρήο, δπζιεμία, αξγή αληίιεςε ή πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο, 

πξνβιήκαηα πγείαο, πνιιά θελά, γηα 20 ζε ηεκπειηά θαη αδηαθνξία ή αληηδξα-

ζηηθφηεηα θαη γηα 18 ζηελ νηθνγέλεηα, ηελ αδηαθνξία ή ακέιεηα πνπ επηδεηθλχεη 

ή ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη. Σέινο, κφιηο ζε 20 παηδηά κεηαλαζηψλ απν-

δίδνληαη ζεηηθέο αμηνινγήζεηο ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ ζρνιηαζκνχο πνπ πα-

ξαπέκπνπλ ζηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ (20%). Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα ειιελφπνπια, πνπ δέρνληαη ακηγψο ζεηηθνχο ζρνιηα-

ζκνχο ζπρλά κε επαηλεηηθά ζρφιηα γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, είλαη 58,7% (37 ζηα 

63 παηδηά). Βπηπιένλ, ζρνιηαζκνί πνπ αλαζέηνπλ επζχλεο ζηα ειιελφπνπια εί-

λαη ζπγθξηηηθά πνιχ επηφηεξνη, ελψ ιείπνπλ νη αξλεηηθνί ζρνιηαζκνί γηα ηηο νη-

θνγέλεηέο ηνπο. Σέηνηεο δηαθνξνπνηήζεηο θαλεξψλνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκε-

ησπίδνπλ θαη νη δχν πιεπξέο, νη δάζθαινη/εο θαη ηα παηδηά κεηαλαζηψλ θαη νη 

νηθνγέλεηέο ηνπο ζην λα εληάμνπλ θαη λα εληαρζνχλ αληίζηνηρα.  
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Δ ΜΔΣΡΕΚΔ ΓΛΧΏ ΚΏΕ Δ ΥΒΔ ΣΔ ΜΒ ΣΔ ΓΛΧΏ ΣΟΤ 

ΥΟΛΒΕΟΤ ΚΏΕ ΣΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ ΣΔ ΣΏΞΔ 

Δ ζρέζε αλάκεζα ζηε κεηξηθή γιψζζα θαη ζηε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ θαη 

θαηά πφζν ή θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο κπνξεί απηή ε ζρέζε λα πάξεη ζεηηθή ή 

αξλεηηθή ηξνπή είλαη έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα απηήο ηεο έξεπλαο. ηηο ζπλε-

ληεχμεηο ηνπο ηα παηδηά κεηαλαζηψλ δίλνπλ ζηνηρεία γηα ην βαζκφ επάξθεηαο 

ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ ηελ απέθηεζαλ (Πίλαθαο 6).  

 Ν % 

Κακία γλψζε 5 5 

Λέμεηο, θξάζεηο 16 16 

Πξνθνξηθή γιψζζα (νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ) 36 36 

Γξαπηή γιψζζα (νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ) 24 24 

ρνιηθή εθπαίδεπζε (ρψξα απνζηνιήο) 12 12 

ρνιηθή εθπαίδεπζε (ρψξα ππνδνρήο) 7 7 

χλνιν  100 100 

Πέλαθαο 6. Γλώζε κεηξηθάο γιώζζαο 

Δ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζε κεηαβιεηή έδσζε ηε δπ-

λαηφηεηα λα ειεγρζεί ε χπαξμε ζπζρεηίζεσλ ή φρη κε άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

παηδηψλ, ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, κε ην θξηηήξην Spearman. Σν αλ ηα 

παηδηά έρνπλ γλψζεηο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο δηαθνξνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηε 

ρψξα γέλλεζήο ηνπο (ρ=,322, p<,01) θαη ηε γεληά ηεο κεηαλάζηεπζεο (ρ=,384, 

p<,01). Παηδηά κεηαλαζηψλ πνπ έρνπλ σο ρψξα γέλλεζήο ηνπο ηελ Βιιάδα θα-

ηά θαλφλα έρνπλ κηθξφηεξε επάξθεηα ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο απφ 

φζα ήξζαλ ζηελ Βιιάδα κεηά ηε γέλλεζή ηνπο.  

ηελ παξνχζα έξεπλα, ην επίπεδν επάξθεηαο πνπ έρνπλ ηα παηδηά ζηε κε-

ηξηθή ηνπο γιψζζα δελ εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηηο 

γισζζηθέο θαη καζεζηαθέο επηδφζεηο ηνπο, φπσο αμηνινγνχληαη απφ ηνπο/ηηο 

δαζθάινπο/εο. Σν ζηνηρείν επαιεζεχεη ην θνκκάηη ηεο έξεπλαο πνπ ζεσξεί φηη ε 

χπαξμε αηηηαθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ πξψηε θαη ζηε δεχηεξε γιψζζα παξα-

ηεξείηαη φηαλ δελ έρνπλ ειεγρζεί επαξθψο φινη νη θνηλσληθνί-νηθνλνκηθνί ή ηδη-

νζπγθξαζηαθνί παξάγνληεο (Bialystok & Cummins, 1991). Οη ππνζηεξηθηέο απ-

ηήο ηεο άπνςεο δηαπηζηψλνπλ κηα πνιχ πην αδχλακε ζρέζε αλάκεζα ζηα δπν 

γισζζηθά ζπζηήκαηα απφ φηη αλάκεζα ζηε γισζζηθή αλάπηπμε ελ γέλεη θαη 

ζηνπο θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο (Romaine, 1995).  

ηαλ ειέγρεηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηε κεηξηθή γιψζζα θαη ζηε γιψζζα 

ηνπ ζρνιείνπ κφλν ζηα παηδηά κεηαλαζηψλ πνπ έρνπλ γελλεζεί ζηελ Βιιάδα ή 

πνπ έρνπλ έξζεη ζηε ρψξα ζε πξνζρνιηθή ειηθία πξνθχπηνπλ ζεηηθέο ζηαηηζηη-

θά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηελ νινθιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ζηελ ηάμε (ρ=-
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,243, p<,05) θαη ζην ζπίηη (ρ=-,225, p<,05). χκθσλα κε απηή ηε ζρέζε, ε γλψ-

ζε γξαθήο θαη αλάγλσζεο ζηε κεηξηθή γιψζζα ησλ παηδηψλ ζπλδέεηαη ζεηηθά 

κε ηελ νινθιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ, ελψ ε 

γλψζε ηεο πξνθνξηθήο γιψζζαο φρη. Ώπηφ ην εχξεκα είλαη ζχκθσλν κε ην κέ-

ξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε ζχλδεζεο αλάκεζα ζηηο δχν 

γιψζζεο (Μεηαθίδνπ & Σξέζζνπ, 2002), κε ηε δηαθνξά φηη ην φθεινο πξνθχ-

πηεη κφλν ζηελ νινθιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ θαη φρη ζηηο δεμηφηεηεο πνπ αθν-

ξνχλ άκεζα ζηνλ ρεηξηζκφ ηεο γιψζζαο ηνπ ζρνιείνπ.  

Μηα κφλν αξλεηηθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαηαγξάθεηαη ζε 

ζρέζε κε ηε κεηξηθή γιψζζα. Δ εθπαίδεπζε ζηε κεηξηθή γιψζζα ζε ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ επάξθεηα ρξήζεο ηεο ζρνιη-

θήο (ειιεληθήο) γιψζζαο θαηά ηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία (ρ=-,234, p<,05), 

ηελ επίδνζε ζε θαζνδεγεκέλν θείκελν (ρ=-,251, p<,05) θαη ηελ επίδνζε ζε α-

λνηρηφ θείκελν (ρ=-,237, p<,05). Σν ζηνηρείν απηφ δελ ζεσξείηαη φηη απνηειεί 

ζεκαληηθφ εχξεκα, αθνχ ην γεγνλφο εξκελεχεηαη εχθνια απφ ην πφζν πξφζθα-

ηα ήξζε έλα παηδί ζηε ρψξα θαη πφζε επάξθεηα πξφιαβε λα απνθηήζεη ζηελ ει-

ιεληθή γιψζζα κάιινλ, παξά πφζν θαιά γλσξίδεη ηε κεηξηθή ηνπ. Παηδηά κε 

ζρνιηθή εθπαίδεπζε ζηε γιψζζα ηνπο ηελ έρνπλ θαηά θαλφλα μεθηλήζεη ζηηο 

ρψξεο πξνέιεπζήο ηνπο, πνπ ζεκαίλεη ζχληνκε δηάξθεηα παξακνλήο ζηε ρψξα 

ππνδνρήο.  

Έλα ζρεηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη πςειφηεξα ζηηο αμηνινγήζεηο ησλ δαζθά-

ισλ είλαη ηα παηδηά πνπ έρνπλ δηδαρηεί ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα ζε επίπεδν 

γξαθήο θαη αλάγλσζεο ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πιαίζην θαη φρη ζε έλα ηππηθφ εθ-

παηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Γηα λα δηαπηζησζεί αλ γηα απηή εηδηθά ηελ νκάδα ησλ 

παηδηψλ κεηαλαζηψλ ηζρχεη θάπνηα εηδηθή ζπλζήθε ζην ζπίηη πνπ εξκελεχεη ηελ 

χπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηε κεηξηθή γιψζζα θαη ζε απηή ηνπ ζρν-

ιηθνχ πεξηβάιινληνο, ηα 24 παηδηά πνπ θέξνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά απνκν-

λψζεθαλ ζε μερσξηζηή βάζε δεδνκέλσλ. Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε φηη αλά-

κεζα ζηε ζπγγξαθή θαζνδεγεκέλνπ θεηκέλνπ θαη ζηε βνήζεηα πνπ δέρνληαη 

απφ ην ζπίηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε (ρ=-,420, p<,05). κσο εκθαλίδνληαη 

κηα ζεηξά απφ ζπζρεηίζεηο θαη ζηελ χπαξμε ή φρη νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ 

(κε ηηκέο απφ ρ=-,579, p<,01 γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ζην ζπίηη, 

έσο ρ=-,407, p<,05 γηα ηε ζπγγξαθή θαζνδεγεκέλνπ θεηκέλνπ). Σα παηδηά πνπ 

αμηνινγνχληαη σο άξηζηα είλαη παηδηά γηα ηα νπνία νη δάζθαινη/εο δελ αλαθέ-

ξνπλ πξνβιήκαηα ζηελ νηθνγέλεηα. Ώπηφ ην ζηνηρείν εληζρχεη ηελ ππφζεζε φηη, 

ηειηθά, φηαλ εκθαλίδνληαη είηε ζεηηθέο είηε αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο 

δχν γιψζζεο, απηέο νθείινληαη θπξίσο ζε θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο.  

Δ έιιεηςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηε κεηξηθή 

γιψζζα ησλ παηδηψλ θαη ζηηο ζρνιηθέο ηνπο επηδφζεηο κπνξεί λα εξκελεπηεί βά-

ζεη κηαο ππφζεζεο πνπ πηζαλφλ εξκελεχεη επίζεο ηα αληηθαηηθά εξεπλεηηθά πν-

ξίζκαηα γχξσ απφ απηή ηε ζρέζε. Σα επίπεδα επάξθεηαο πνπ ζα επηδείμνπλ ηα 

δίγισζζα θαη πνιχγισζζα άηνκα ζηελ θάζε γιψζζα ηνπο δελ βαζίδνληαη ζε 
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κηα ζρέζε αλεμάξηεηεο-εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (κεηξηθή γιψζζα-γιψζζα πε-

ξηβάιινληνο), φπνπ ε εμέιημε ζηελ πξψηε γιψζζα κπνξεί λα έρεη ζεηηθέο ή αξ-

λεηηθέο επηπηψζεηο ζηε δεχηεξε. Ώληίζεηα, θαη νη δχν είλαη εμαξηεκέλεο κεηα-

βιεηέο θαη επεξεάδνληαη εμίζνπ απφ ηελ θαηάθηεζε ππέξ ή κεηα-γισζζηθψλ 

δνκψλ. Ο Cummins (2000) κίιεζε γηα ηελ θνηλή ππνθείκελε γισζζηθή ηθαλφ-

ηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο κηαο θνηλήο ελλνηνινγηθήο 

βάζεο θαη ελφο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο  γισζζηθήο επεμεξγαζίαο πνπ επηηξέπεη 

ηε κεηαθνξά απφ γιψζζα ζε γιψζζα. Θεηηθή φκσο κεηαθνξά επηηπγράλεηαη 

εθφζνλ ε δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο πξνζζέηεη (πξνζζεηηθή 

δηγισζζία) θαη δελ αθαηξεί (αθαηξεηηθή δηγισζζία) απφ ην γισζζηθφ ξεπεξηφ-

ξην ηνπ παηδηνχ. Βίλαη ζεκαληηθφ ε κεηξηθή γιψζζα λα αμηνπνηείηαη απφ ην εθ-

παηδεπηηθφ ζχζηεκα ψζηε λα κηιάκε γηα ζεηηθέο επηπηψζεηο ηεο κεηξηθήο ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο ηνπ ζρνιείνπ (Mitakidou & Tsiakalos, 2004). 

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ - ΤΓΔΣΔΔ 

ηελ εξγαζία απηή επηρεηξήζακε λα ζπλδέζνπκε ηηο αληηιήςεηο ησλ δα-

ζθάισλ γχξσ απφ ηηο κεηξηθέο γιψζζεο ησλ παηδηψλ κε παξάγνληεο ηεο δηδα-

ζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, φπσο είλαη νη πξαθηηθέο ησλ δαζθάισλ θαη ησλ παη-

δηψλ κεηαλαζηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ. 

Σα δεδνκέλα επαιεζεχνπλ πνξίζκαηα άιισλ εξεπλψλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

δαζθάισλ πνπ ζεσξεί φηη δελ ζα έπξεπε λα κηιηνχληαη «άιιεο γιψζζεο» ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη/ή ηνπ ζπηηηνχ (Γθατληαξηδή, 2012. Μεηαθίδνπ & 

Ααληειίδνπ, 2007). κσο δελ ππνζηεξίδεηαη ε βάζε ησλ αξλεηηθψλ εθηηκήζεψλ 

ηνπο, αθνχ νη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηε κεηξηθή γιψζζα 

θαη ζηε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ εμαξηψληαη κάιινλ απφ άιινπο θνηλσληθνχο ή 

νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη δελ απνηεινχλ νη ίδηεο παξάγνληα πνπ επηδξά ζηηο 

επηδφζεηο ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ. ε θάζε πεξίπησζε, κηα έξεπλα πεδίνπ δελ 

κπνξεί λα δηαπηζηψζεη χπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ επάξθεηα ζηε 

κεηξηθή γιψζζα θαη ζηελ απφθηεζε ηεο γιψζζαο ηνπ ζρνιείνπ ζε έλα ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ φπνπ νη κεηξηθέο γιψζζεο δελ αμηνπνηνχληαη κε θαλέλαλ ηξφπν. 

εκαληηθή είλαη ε δηαπίζησζε φηη δελ θαηαγξάθνληαη αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο, 

φπσο θαη φηη νη αξλεηηθέο αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν 

κε δηθέο ηνπο πξαθηηθέο θαη ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο κά-

ζεζεο ησλ παηδηψλ, πάξα κε πξαθηηθέο ησλ παηδηψλ.  

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζεκείν πνπ απνηειεί εκπφδην ζηελ δεκηνπξγία ελφο 

εληαμηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ ηάμε είλαη φηη νη δάζθαινη/εο δίλνπλ ηδηαίηεξε 

θαη απνθιεηζηηθή πξνηεξαηφηεηα ζηε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ, πνπ είλαη θαη ην 

πεδίν αξκνδηφηεηάο ηνπο,  δπζθνιεχνληαη λα αληηιεθηνχλ ηε δίγισζζε αλάπηπ-

με θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη επεξεάδνληαη εχθνια απφ ζηεξενηππηθέο α-

ληηιήςεηο ζηηο εξκελείεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ παηδηψλ 

κεηαλαζηψλ  (Gkaintartzi & Tsokalidou, 2011. Tsokalidou, 2005). πλεηδεηά ή 

φρη αλάγνπλ ηε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ απφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαη εξγαιείν 

κάζεζεο, ζε κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παη-
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δηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ηε ζηηγκή πνπ βιέπνπλ ηε κεηξηθή γιψζζα σο 

κηα εθηφο ζρνιείνπ δξαζηεξηφηεηα, ζεβαζηή ζηνλ βαζκφ πνπ εμππεξεηεί ηηο η-

δηαηηεξφηεηεο ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκίαο, αιιά επηβαξπληηθή γηα ηελ αλά-

πηπμε επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ ζηελ ηάμε.  

Δ έιιεηςε ελεκεξφηεηαο πνπ επηδεηθλχνπλ νη δάζθαινη/εο γχξσ απφ ηελ 

πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή εηεξφηεηα ζπλδέεηαη θαη σο έλαλ βαζκφ εξκελεχεη 

ηηο ρακειέο αμηνινγήζεηο θαη ηελ ηειηθή καζεζηαθή εηθφλα ησλ παηδηψλ κεηα-

λαζηψλ. Σέζζεξα ζεκεία είλαη θξίζηκα γηα ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο,. Ώπηά αθνξνχλ: α. ηελ ελζσκάησζε 

ζηνηρείσλ ηεο γιψζζαο θαη ηεο θνπιηνχξαο ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ ζηελ θα-

ζεκεξηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, β. ηελ εθ λένπ πξνζέγγηζε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ 

παηδηψλ κεηαλαζηψλ δηα κέζσ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο κε ζηφρν ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, γ. ηελ αλάπηπμε ε-

ληαμηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ ηάμε, φπνπ νη γιψζζεο θαη νη θνπιηνχξεο ησλ 

παηδηψλ ζα έρνπλ ηνλ δηθφ ηνπο ρψξν θαη δ. ηελ αλαζεψξεζε ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ ζην ζχλνιφ ηνπο πξνο κηα πην εληαμηαθή θαη πνιη-

ηηζκηθά επαίζζεηε θαηεχζπλζε (Cummins, 1988). Ώλ θαη πνιιά απφ ηα παξα-

πάλσ εμαξηψληαη απφ ηελ επξχηεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ε επηκφξθσζε θαη ε 

ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ ελ ιεηηνπξγία δαζθάισλ είλαη απαξαίηεηε, αθνχ έλα 

κεγάιν κέξνο ηεο εθαξκνγήο ησλ απαξαίηεησλ αιιαγψλ ζην επίπεδν ηεο ηάμεο 

εμαξηάηαη απφ ηελ δηθή ηνπο απνδνρή θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαληηθφηεηάο 

ηνπο. Οη ζηάζεηο θαη νη εθηηκήζεηο ησλ δαζθάισλ επηδξνχλ ηδηαίηεξα ζηε δηαηή-

ξεζε ηεο δηγισζζίαο γηα ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο 

(Πξνβειεγγίνπ, 2008). Σελ ίδηα ζηηγκή, ππάξρνπλ πνιινί ζεκαληηθνί ιφγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο ζα έπξεπε νη κεηξηθέο γιψζζεο λα έρνπλ ζέζε ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ, μεθηλψληαο απφ ην γεγνλφο φηη ζε απηέο κπνξεί λα ζπληειεζηεί πην 

απνηειεζκαηηθά ε αλάδπζε ηνπ γξακκαηηζκνχ ηνπο. Οη κεηξηθέο γιψζζεο απν-

ηεινχλ αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηαπηφηεηαο θαη πνιχηηκν πνιηηηζκηθφ θαη κνξ-

θσηηθφ θεθάιαην ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο ππνδν-

ρήο σο ζχλνιν. Δ αλάπηπμε θαη ε πξνψζεζε εληαμηαθψλ ζρνιηθψλ πξαθηηθψλ 

πνπ ζα βαζίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ  κεηξηθψλ γισζζψλ ησλ παηδηψλ είλαη 

ζέκα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, θνηλσληθήο πξννπηηθήο θαη θαιήο δηδαθηηθήο 

πξαθηηθήο (Mitakidou & Tsiakalos, 2004).  

ΔΜΒΕΧΒΕ 

1. Σν λα εθδειψλνπλ παηδηά κεηαλαζηψλ πξψηεο γεληάο θαιχηεξε θνηλσληθή πξνζαξκνγή θαη πςειφηεξεο ζρν-

ιηθέο επηδφζεηο απφ παηδηά κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο δελ είλαη ην αλακελφκελν θαη δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

φισλ ησλ δπηηθψλ ρσξψλ. ε έξεπλά ηνπο, νη Sam, Vedder, Ward θαη Horenczyk (2006) παξαηήξεζαλ φηη ζε 

νκάδεο εθήβσλ, νη κεηαλάζηεο έθεβνη είραλ θαιχηεξε πξνζαξκνγή αθφκε θαη απφ ηνπο γεγελείο ζηελ Ώπζηξα-

ιία, Φηιαλδία, νπεδία θαη Δλσκέλεο Πνιηηείεο. ηνλ Καλαδά θαη ζηε Ννξβεγία νη έθεβνη δεχηεξεο γεληάο θαη 

φρη ηεο πξψηεο είραλ θαιχηεξε θνηλσληθή πξνζαξκνγή απφ ηνπο γεγελείο ζπλνκειίθνπο. ηελ έθζεζε ηεο Pisa 

(ζηνπο θνχξηνπ, ΐξαηζάιεο & Γθφβαξεο, 2004) δηαπηζηψλεηαη φηη γηα ηελ Βιιάδα, ηελ Ώπζηξία, ην ΐέιγην, 

ηε Ααλία, ηελ Οιιαλδία, ηε Γεξκαλία, ηε Ννξβεγία θαη ηε νπεδία, ηα παηδηά πξψηεο γεληάο παξνπζηάδνπλ 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
986 

κεησκέλε απφδνζε ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο καζεηέο/ηξηεο, αιιά θαιχηεξε απφδνζε ζε ζρέζε κε ηα παηδηά 

κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο. Παξά ηηο αληηζέζεηο αλάκεζα ζηηο έξεπλεο, ε δηαθνξνπνηεκέλε εθδήισζε παξφ-

κνησλ θαηλνκέλσλ αλάινγα κε ηε ρψξα ππνδνρήο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ είλαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξη-

ζηηθά ησλ εζλνηηθψλ νκάδσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ εκθάληζή ηνπο, αιιά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληψλ ππνδν-

ρήο. 

2. «Πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή εηεξφηεηα ζην ειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν: Πξαθηηθέο δηαρείξηζήο ηεο ζηε ζρνιηθή 

πξάμε». Αηδαθηνξηθή Αηαηξηβή. Τπεβιήζε ζην ΠΣΑΒ ηνπ Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηηο 20-12-2013. 

3. Κάηη αλάινγν θαηαγξάθνπλ νη Gkaintartzi θαη Tsokalidou (2011), φπνπ αλάκεζα ζε ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνχο, 

δχν λεπηαγσγνχο θαη δχν δαζθάιεο ηεο ΐ΄ θαη ηεο Γ΄ δεκνηηθνχ αληίζηνηρα, ηηο πην αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα 

ηελ γισζζηθή πνηθηιφηεηα ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν εθθξάδνπλ νη λεπηαγσγνί. Ώληηιακβάλνληαη ηηο κεηξηθέο 

γιψζζεο σο απεηιή θαη εκπφδην γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ ζην δεκνηηθφ θαη, σο αληη-

ζηάζκηζκα εθαξκφδνπλ εληαηηθέο αθνκνησηηθέο πξαθηηθέο.  
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί πεδίν ζην νπνίν ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα ηεο θνηλσλί-

αο αθελφο αληαλαθιάηαη θαη αθεηέξνπ νθείιεη λα αληηκεησπηζηεί. ην ζρνιείν 

πνιιά παηδηά επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ παξνπζηάδνπλ αδπλακία θαηάθηε-

ζεο ηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηφζν ηε ζρνιηθή θνίηεζε 

φζν θαη ηελ επίδνζε·  ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο απαηηνχληαη θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη 

πξαθηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ γξακκαηηζκνχ ηνπο. Ζ παξνχζα εηζήγεζε αθνξά 

ηελ παξνπζίαζε ηνπ Οδεγνχ γηα ηε Γηδαζθαιία ηνπ Αξρηθνχ Γξακκαηηζκνχ κε 

βάζε ινγνηερληθά θείκελα θαη ζχκθσλα κε νιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο.  

Λέμεηο θιεηδηά: γξακκαηηζκφο, ιεηηνπξγηθφο γξακκαηηζκφο, θξηηηθφο γξακκα-

ηηζκφο, αξρηθφο γξακκαηηζκφο, παηδηθή ινγνηερλία, νιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο κάζε-

ζεο 

ABSTRACT 

Education consists a field in which multiculturalism is reflected and also 

should be treated. In contemporary world, many children from sensitive social 

groups are unable to learn reading and writing in a satisfactory level, resulting 

to educational attendance and record; thus innovation practices are needed to 
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reinforce literacy.  The following study concerns the presentation of the Guide 

to the Teaching of literacy depending on literature and according to holistic 

language approaches.  

Key words: Literacy, Functional Literacy, Critical Literacy, Initial Litera-

cy, children's literature, holistic learning approaches 

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Δ πνιιαπιφηεηα ησλ ζεκαζηψλ πνπ απνδίδνληαη ζηνλ γξακκαηηζκφ ππν-

δειψλεη φηη πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία κε πνιιέο φςεηο. Ο γξακκαηηζκφο δελ 

είλαη ην φλνκα κηαο ζηαηηθήο θαηάζηαζεο, αιιά αθνξά κηα εμειηθηηθή δηαδηθα-

ζία (Hasan, 2006) πνπ δελ κπνξεί θξηζεί μερσξηζηά απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ 

θνηλσληθψλ πεξηζηάζεσλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ παξαδφζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ην 

γξακκαηηζκφ ζε θάζε θνηλσλία (Cook-Gumperz, 2006:53). Ο γξακκαηηζκφο 

λνείηαη ζε ζπλάξηεζε πξνο ηα θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά, πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά 

πιαίζηα ζηα νπνία βξίζθεηαη εληαγκέλνο. Ώπνθηά ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία θαη 

αμία απφ ηε ζρέζε ηνπ πξνο ηελ πεξηξξένπζα ηδενινγία, ηηο επηθξαηνχζεο θνη-

λσληθέο πξαθηηθέο θαη ηηο εμνπζηαζηηθέο δνκέο κέζα ζηηο νπνίεο πξαγκαηψλεηαη 

(Παξαδέιεο, 2005). Αελ γλσξίδνπκε πνηέ ηνλ γξακκαηηζκφ ζηελ «θαζαξή» θαη 

«απηφλνκε» κνξθή ηνπ, αιιά πάληα ζηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή πνπ έρεη ιάβεη 

θάησ απφ ηηο δεδνκέλεο ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο (Street,1984:8).Γηα 

λα δηαηππσζεί ινηπφλ έλαο νξηζκφο γηα κηα ηφζν ζχλζεηε έλλνηα φπσο ν γξακ-

καηηζκφο, πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο έλα ζχλνιν ζρεηηθψλ ηδενινγηθψλ ζέζεσλ, 

φρη κφλν γηα ηνλ γξακκαηηζκφ θαζαπηφ, αιιά θαη γηα ην ζεκείν ζχλδεζήο ηνπ 

κε ηελ θνηλσληθή δσή, θαζψο θαη γηα ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ θαηαζθεπή ηεο θνηλσ-

ληθήο δσήο. Βπηπιένλ πξέπεη λα εξεπλεζνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη αληζφ-

ηηκεο ζρέζεηο εμνπζίαο δηακνξθψλνπλ ηηο ρξήζεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ, ηφζν κε 

βάζε πνηνο πεξηιακβάλεηαη θαη πνηνο απνθιείεηαη, φζν θαη κε βάζε πψο επηηπγ-

ράλεηαη ν γξακκαηηζκφο ζηελ θαζεκεξηλή δσή (Baynham, 2002).  

Βπνκέλσο αλάινγα κε ηελ εξκελεία πνπ δίλεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ γξακκα-

ηηζκνχ ηίζεηαη απηφκαηα θαη ην εξψηεκα: Ση ζπλεπάγεηαη απηφ γηα ηνπο/ηηο κα-

ζεηέο/ηξηεο θαη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εκπιέθνληαη  

ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ; Ση γίλεηαη κε ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ ζρεηί-

δνληαη κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ; Ση αληηιήςεηο γηα ηε γλψζε θαη ηε κά-

ζεζε πξνυπνζέηεη απηή ε εξκελεία; (Hasan, 2006). 

Ώλ κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ δίλεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο  ε δπλαηφηε-

ηα πξφζβαζεο ζε ζπλαθείο ρξήζεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ, κε κηα κνξθή δηδαζθα-

ιίαο πνπ απνδέρεηαη ηελ θπξίαξρε αληίιεςε σο θάηη δεδνκέλν θαη θπζηθφ, ηφηε 

νξίδεηαη σο ιεηηνπξγηθφο (Baynham, 2002).  Οη νξηζκνί φκσο πνπ δίλνπλ ιεη-

ηνπξγηθή δηάζηαζε ζηελ έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ ακθηζβεηνχληαη, γηαηί ζεσ-

ξείηαη φηη έρνπλ θνηλσληθφ ζηφρν κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά πιαίζηα θαη 

θαζνξίδνπλ θαηά θάπνην ηξφπν θαη ηηο δξάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ αηφκσλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζ‘ απηά ηα πιαίζηα. Ώληί ηεο ιεηηνπξγηθήο δηάζηαζεο ηνπ 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
992 

γξακκαηηζκνχ αληηπξνηείλεηαη ε θξηηηθή δηάζηαζε, δειαδή ε γισζζηθή θαη 

θνηλσληθή ζπλεηδεηφηεηα ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη ησλ παξακέηξσλ ηνπ εθ κέ-

ξνπο ηνπ αηφκνπ  (Υαηδεζαββίδεο, 2007).  

Ο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα ηε δξάζε ζηε δψλε ηεο 

γιψζζαο σο θνηλσληθήο πξαθηηθήο· ζπλδέεηαη κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκα-

ηηθψλ ζεκείσλ, κε ηε κε απνδνρή απηνχ πνπ παξνπζηάδεηαη σο δεδνκέλν. πλ-

δέεηαη κε ην εξψηεκα «γηαηί;». Παξ‘ φιν πνπ ην έξγν ηνπ γξακκαηηζκνχ δελ εί-

λαη απαξαίηεηα θξηηηθφ θαζ‘ απηφ, κπνξεί σζηφζν λα θαηαζηεί ηζρπξφ εξγαιείν 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, αθξηβψο επεηδή ε γιψζζα είλαη ηζρπξή 

σο θνηλσληθή πξαθηηθή. Οη ζεζκνί θαη νη θνηλσληθνί νξγαληζκνί αλαπαξάγνληαη 

κέζσ ηεο γιψζζαο· ε γιψζζα εηζάγεη ηα αλζξψπηλα ππνθείκελα ζηηο θνηλσλη-

θέο ζέζεηο. Σν έξγν ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ δίλεη ηελ επθαηξία γηα ηελ ά-

ζθεζε ειέγρνπ επί ηεο παξαγσγήο ηνπ θεηκέλνπ. Μπνξεί σζηφζν λα ζπκβάιιεη 

θαη ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο επίγλσζεο σο πξνο ηνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο θαη 

σο πξνο ηίλνο ηα ζπκθέξνληα ππεξεηνχληαη κέζσ απηψλ (Baynham, 2002). Ο 

γξακκαηηζκφο ρεηξαθεηεί ηνπο αλζξψπνπο φηαλ ηνπο θαζηζηά ελεξγνχο θξηηέο 

ηεο θνηλσληθήο ηνπο πξαγκαηηθφηεηαο, φηαλ δειαδή ε ελ δπλάκεη ζπλείδεζε κε-

ηαηξέπεηαη ζε ελ ελεξγεία ζπλείδεζε (Φξέηξε, 1977). 

ηα πιαίζηα ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ θηλείηαη θαη ε ζεσξία ησλ πνιπ-

γξακκαηηζκψλ σο κηα θνηλσληθή πξαθηηθή, κέζσ ηεο νπνίαο αθελφο  ζα πξέπεη 

λα αλαπηχζζεηαη ε θξηηηθή ζθέςε θαη αθεηέξνπ λα αλαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφ-

ηεηα αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ  θαηαλφεζε 

θεηκέλσλ. Βπηπιένλ, επεηδή ηα θείκελα  παξάγνληαη ζε πνιπκνξθηθά θαη πνιπ-

πνιηηηζκηθά θνηλσληθά πεξηβάιινληα, ζπλδπάδνπλ δηαθνξεηηθά ζεκεησηηθά κέ-

ζα γηα ηελ παξαγσγή λνήκαηνο  θαη ιφγσλ (Cope & Kalantzis, 2000· Υαηδε-

ζαββίδεο, 2003).  

ΥΟΛΕΚΟ ΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟ, ΒΣΒΡΟΣΔΣΏ ΚΏΕ ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΏΝΕ-

ΟΣΔΣΏ 

Ο γξακκαηηζκφο κε ηελ έλλνηα ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο γηα ηελ παξαγσγή 

λνήκαηνο, έρεη δπν ηαπηφρξνλεο γξακκέο εμέιημεο, κηα πνπ αλαπηχζζεηαη ζην 

πιαίζην ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη παξάιιεια κ` απηή ηε «θπζη-

θή», θαζεκεξηλή γξακκή αλάπηπμεο, ππάξρεη θαη κηα δεχηεξε ηελ εμεηδηθεπκέ-

λε76F
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 γξακκή (Hasan, 2006). 
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 Δ εμσηηθή ή εμεηδηθεπκέλε γξακκή ζπληζηά ην πέξαζκα, απφ ηελ θνηλή ζηε κε θνηλή γλψζε πνπ απαηηεί κηα 

δηαθνξεηηθή λνεκαηνδφηεζε ηνπ θφζκνπ, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε ζπζρέηηζε νληνηήησλ κε έλα δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν απφ εθείλνλ πνπ είλαη ζπκβαηφο κε ηελ θαζεκεξηλή λνεκαηνδφηεζε. Έηζη, ε ζπζηεκαηηθή ηαμηλφκεζε 

θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξαγκάησλ ζχκθσλα κε θαζνιηθά αλαγλσξίζηκα θξηηήξηα, ε ζπκβνιηθή παξάζηαζε 

νληνηήησλ θαη ε θαηαλφεζε ηνπ φηη ν γξαπηφο ηξφπνο αλαθέξεηαη ζε κηα δηαθνξεηηθή ηάμε πξαγκαηηθφηεηαο, 

πνπ δελ αληηζηνηρεί ζηελ άκεζε εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα, ζπληζηνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κε θνηλήο 

γλψζεο. πλεπψο, ε γελίθεπζε, νη νξηζκνί, νη θαηεγνξηνπνηήζεηο, νη ηαμηλνκήζεηο απνηεινχλ ηδηαίηεξεο κνξθέο 
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ηελ εμεηδηθεπκέλε γξακκή πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ 

ζην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, θπξηαξρεί ε ζπλεηδεηή άπνςε γηα ηε γιψζζα, 

ζχκθσλα κε ηελ  νπνία ε γιψζζα δελ είλαη εθείλε κε ηελ νπνία δνχκε σο ελεξγά 

θνηλσληθνζεκεησηηθά πιάζκαηα, αιιά κάιινλ κηα άπνςε πνπ απφ πνιιέο απφ-

ςεηο είλαη πιαζηή. Σφζν ε άπνςε γηα ηε γιψζζα, φζν θαη νη ζπλεηδεηά ζρεδηα-

ζκέλνη ζθνπνί γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο πεγά-

δνπλ απφ αλάγθεο πνπ δε γίλνληαη απαξαίηεηα  αληηιεπηέο σο αλάγθεο απ‘ φια ηα 

άηνκα. Χζηφζν ζηελ θαζεκεξηλή γξακκή αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ινγηθά 

απηφο ν δηαρσξηζκφο απιψο δελ κπνξεί λα εκθαληζηεί αθνχ ε θαζεκεξηλή αλά-

πηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ κνξθνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο πεξηζηάζεηο 

δσήο ησλ αηφκσλ, ηελ θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε, θαη ε εκπινθή ηνπο κε ηνλ 

γξακκαηηζκφ ζην πιαίζην απηήο ηεο γξακκήο αλάπηπμεο γίλεηαη θπξίσο κέζσ ηεο 

πξνθνξηθήο νκηιίαο. Καη ιέκε θπξίσο γηαηί ε θαζεκεξηλή δσή θαη δξαζηεξηφηεηα 

ησλ αηφκσλ, αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε, κπνξεί ή δελ κπνξεί λα 

ηα εηζαγάγεη θαη ζηνλ θφζκν ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (Hasan, 2006). 

Ο βαζκφο πξφζβαζεο φκσο ζηνλ γξαπηφ ιφγν θαη ε επίγλσζε ηνπ, είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαηάθηεζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ. Δ επίγλσζε ηνπ γξα-

πηνχ ιφγνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ κνξθψλ 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Οη ιεηηνπξγίεο ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο ρξήζεηο 

ηνπ θαη νη κνξθέο κε ηηο ζπκβάζεηο ηνπ. Δ επίγλσζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζεσ-

ξείηαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, γηαηί νη κνξθέο, νη ιεηηνπξγίεο θαη νη ρξήζεηο 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ζπληζηνχλ ηε γλσζηηθή βάζε γηα ηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο 

θαη ηεο γξαθήο αιιά θαη ηεο κάζεζεο γεληθφηεξα (Παπνχιηα-Σδειέπε, 2001). 

ΐαζηθά ζηνηρεία ηεο επίγλσζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζε φηη αθνξά ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ είλαη: Ο γξαπηφο ιφγνο έρεη λφεκα θαη κεηαθέξεη κελχκαηα,  δηαβάδνπκε ην 

θείκελν θαη φρη ηελ εηθφλα,  ε θαηαλφεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ γξακκάησλ θαη 

ιέμεσλ, ε θαηαλφεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ γξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ιέμεσλ 

ή κε ιέμεσλ, ε θαηαλφεζε φηη ην γξαπηφ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί απφ κηα πνηθη-

ιία πιηθψλ, δηαβάδνπκε απφ αξηζηεξά πξνο δεμηά θη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. 

ΐαζηθά ζηνηρεία σο πξνο ηε κνξθή είλαη ε θαηαλφεζε φηη ην γξαπηφ αλαπαξη-

ζηάλεη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη φηη ηα θσλήκαηα αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

γξαθήκαηα (Whitehurste & Lonigan,1998).  

                                                                                                                               

ζεκεησηηθήο κεζνιάβεζεο πνπ ζπλαξηψληαη άκεζα κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο κε θνηλήο γλψζεο θαη ζπληζηνχλ ηηο 

ηδηαίηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ην πέξαζκα ζηνλ ζρνιηθφ γξακκαηηζκφ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο πνπ δηεπ-

θνιχλνπλ ηε ζρνιηθή γλψζε κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: εκπεηξίεο κε γεληθεχζεηο κέζα απφ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ, πξνζαλαηνιηζκφο ζηα ππνζεηηθά θαη γεληθεπκέλα λνήκαηα θαζψο θαη ζηε κάζεζε θαη ηνλ ζπι-

ινγηζκφ κέζα απφ θείκελα, εμνηθείσζε κε ηνπο νξηζκνχο θαη θαηαζθεπή θξηηεξίσλ γηα θαηεγνξηνπνηήζεηο, ε-

κπεηξίεο κε πξνθνξηθνχο κνλνιφγνπο ή θαη κε ηελ αθξφαζε αλαγλσζκάησλ, κε ζπκπεξαζκνχο, αλαζηνραζκφ 

πάλσ ζην λφεκα θ.o.θ. (Κνλδχιε, 2007). 
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Οη αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ δελ εμεγνχληαη 

πιένλ κε βάζε ηε λνεηηθή σξίκαλζε ζηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξα-

θήο, αιιά επηθξαηεί ε άπνςε ηεο παξνρήο επθαηξηψλ ζηα παηδηά γηα ελαζρφιε-

ζε κε βηβιία θαη ελ γέλεη κε γξαπηφ ιφγν θαη ηζηνξίεο ψζηε, φζν ην δπλαηφλ 

γξεγνξφηεξα, λα απμεζεί ε πηζαλφηεηα ηεο απφθηεζεο ηνπ. Έηζη, νη ζεκεξηλέο 

πξαθηηθέο θαηάθηεζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη αλάγθε λα ιακβάλνπλ ππφςε 

ηφζν ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην γξαπηφ 

ιφγν, φζν θαη ηηο αλάγθεο ηνπο γηα ελαζρφιεζε κε βηβιία θαη εμεξεχλεζε κε 

έλα κνιχβη (Clay, 1991, Ώτδίλεο, 2012). 

Δ αξρηθή εκπεηξία ησλ παηδηψλ κε ηε γξαπηή γιψζζα εληζρχεηαη κε ηελ 

αλάγλσζε ινγνηερληθψλ βηβιίσλ. Δ αλάγλσζε βηβιίσλ βνεζά ηα παηδηά λα α-

πνθηήζνπλ ζπκπεξηθνξά αλαγλψζηε, δειαδή ηα παηδηά αθελφο απνθηνχλ γλψ-

ζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν πνπ θξαηάκε ην βηβιίν, ηε θνξά ηεο αλάγλσζεο, 

ηηο ζπκβάζεηο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θη αθεηέξνπ πινπηίδνπλ ην ιεμηιφγην, 

ηηο ηδέεο θαη ηε θαληαζία ηνπο θαη επηπιένλ αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο αθνπζηη-

θήο θαηαλφεζεο, θαη ηαπηφρξνλα αλαπηχζζεηαη θαη ε πξνθνξηθή αθεγεκαηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπο. (Sénéchal & Lefevre, 2002· Norton,2007  ·Martini, F., & 

Sénéchal, M., 2012 ·Γηαλληθνπνχινπ, 1996· Σάθα, 2001). ηηο ζχγρξνλεο δπηη-

θέο θνηλσλίεο ζπλήζσο ε πξψηε επαθή ηνπ παηδηνχ κε ην βηβιίν σο κέζν αλα-

γλσζηηθήο απφιαπζεο αξρίδεη ζε πνιχ πξψηκν ειηθηαθφ ζηάδην. Σα παηδηά α-

θνχλ λα ηνπο αθεγνχληαη παξακχζηα θαη λα ηνπο δηαβάδνπλ δηάθνξα ινγνηερλη-

θά θείκελα απφ ηε γέλλεζε ηνπο αθφκε. πλεπψο, ε ζρέζε ησλ παηδηψλ κε ην 

βηβιίν ζεσξείηαη δεδνκέλε, αλ θαη παξνπζηάδεη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζπλδέν-

ληαη ηφζν κε ην κνξθσηηθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο φζν θαη κε ηε 

ζρέζε πνπ έρεη απηή κε ην βηβιίν (Heath and ΐranscombe, 1986 ·Ώπνζηνιίδνπ, 

2000· Κσζηνχιε, 2000 ). Βπίζεο ζε θάζε νηθνγέλεηα εληζρχεηαη ν γξακκαηη-

ζκφο κέζα απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε γξαθή θαη αλά-

γλσζε, φπσο ε γξαθή ιίζηαο γηα ςψληα, θαηάινγνπ θαιεζκέλσλ θαη θάπνηαο 

πξφζθιεζεο ή επρεηήξηαο θάξηαο. Με άιια ιφγηα νη θαζεκεξηλέο ελαζρνιήζεηο 

γνλέσλ θαη παηδηψλ κηαο νηθνγέλεηαο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ νηθνγελεηα-

θνχ γξακκαηηζκνχ (Σάθα, 2001).  

Παξ‘ φια απηά φκσο ππάξρνπλ πνιιά παηδηά πνπ θηάλνπλ ζην ζρνιείν 

ρσξίο λα έρνπλ δεη θαλέλαλ λα δηαβάδεη ή λα γξάθεη, ρσξίο θαλείο λα ηνπο έρεη 

δηαβάζεη παξακχζηα. Μπνξεί νη εκπεηξίεο θαη νη γλψζεηο κε ηηο νπνίεο έρνπλ α-

λαηξαθεί ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ θνηλφηεηά ηνπο λα είλαη πνιιέο θαη πινχζη-

εο, αιιά λα κελ είλαη ζπκβαηέο κε ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ. Δ θαηάθηεζε 

ηνπ γξακκαηηζκνχ ζπλδέεηαη κε ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ζηελ θπξίαξρε γιψζζα 

κηαο ρψξαο, κε απνηέιεζκα ηα παηδηά γισζζηθψλ κεηνλνηήησλ πνπ ζεσξνχληαη 

εγγξάκκαηα ζηε δηθή ηνπο θνηλφηεηα, λα αληηκεησπίδνληαη σο «ειιεηκκαηηθά» 

γισζζηθά ζηελ θπξίαξρε γιψζζα, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηε ζρνιηθή ηνπο πξφ-

νδν  (Grant, 2002). ηαλ αξρίδνπλ ην ζρνιείν, έξρνληαη ζε επαθή κε ηε  «ζσ-

ζηή» εθδνρή ηνπ ιφγνπ θαη ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα ππνηηκάηαη θαη ζηηγκαηίδε-
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ηαη σο θαηψηεξε (Φξαγθνπδάθε, 1987, 2003). Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηα παη-

δηά επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ λα μεθηλνχλ ηε ζρνιηθή ηνπο πνξεία κε ά-

ληζνπο φξνπο, νη νπνίνη ζηελ πνξεία ζπκβάιινπλ ζηε  ρακειή  ζρνιηθή επίδνζε 

θαη ζπλεπψο ζηελ επηηπρή ή κε ζρνιηθή πνξεία (Κνγθίδνπ, Σξέζζνπ, Σζηάθα-

ινο, 1997).  Γίλεηαη θαλεξφ φηη απηφ, έρεη πνιχ κεγάιεο ζπλέπεηεο γηα ηνπο κα-

ζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή κεηξηθή γιψζζα θαη πφζν κάιινλ ζηελ πε-

ξίπησζε ησλ Ρνκά πνπ κπνξεί θαη λα κελ ππάξρεη γξαπηή θνπιηνχξα ζηελ νη-

θνγέλεηά ηνπο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε κά-

ζεζε θαη ηε ζρνιηθή επηηπρία πνιηηηζκηθψλ κεηνλνηήησλ είλαη κεηαμχ άιισλ ην 

επίπεδν επάξθεηαο ζηε κεηξηθή γιψζζα, νη πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο 

γξακκαηηζκνχ, ην ζρνιηθφ παξειζφλ ησλ παηδηψλ θαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο (Σξέζζνπ & Μεηαθίδνπ, 2002).  

Σν ζρνιείν ιεηηνπξγψληαο κε ην απηνλφεην κηαο νκνηφκνξθεο πξνυπάξ-

ρνπζαο γλψζεο, αλακέλεη απφ ηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα γηα λα 

θαηνλνκάζνπλ, λα πεξηγξάςνπλ, λα εμεγήζνπλ γεγνλφηα θαη αληηθείκελα, γηα 

λα αθνινπζήζνπλ γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο νδεγίεο θαη γηα λα αθεγεζνχλ ηζην-

ξίεο. ζα παηδηά δηαζέηνπλ έλα πνιηηηζκηθφ απφζεκα ησλ παξαπάλσ ρξήζεσλ 

ηεο γιψζζαο κπνξνχλ εχθνια λα ην αλαθαινχλ γηα λα έρνπλ επηηπρή εθπαηδεπ-

ηηθά απνηειέζκαηα. Με άιια ιφγηα φζα παηδηά έρνπλ εκπεηξία κνξθσηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ελζσκαησκέλε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, κπνξνχλ λα αληα-

πνθξίλνληαη ζηηο κνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ (Heath, 1986). Ώπηφ 

φκσο  έρεη σο απνηέιεζκα ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ πξνυ-

πάξρνπζα γλψζε λα παξνπζηάδνπλ ρακειή ζρνιηθή επίδνζε θαη ειιηπή  ζρνιη-

θή θνίηεζε. Πνιχ ζπρλά κάιηζηα νη δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ θαη ε «απνηπρία» 

ηνπο, ρξεψλνληαη ζηα ίδηα ηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

αθνχγεηαη ζπρλά γηα ηνπο Ρνκά φηη «δελ θάλνπλ γηα ην ζρνιείν», «είλαη πνιχ 

ειεχζεξνη γηα λα κπνπλ ζε θαινχπηα», θιπ. Σέηνηνπ είδνπο επηρεηξήκαηα απελν-

ρνπνηνχλ ην ζρνιείν γηα ηελ απνηπρία πνπ ζπρλά βηψλνπλ ηα παηδηά. Με δεδν-

κέλν φηη ε ζρνιηθή επηηπρία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην βαζκφ εθκάζεζεο 

θαη ρξήζεο ηεο θπξίαξρεο γιψζζαο γίλεηαη θαλεξή ε δπζρεξήο ζέζε γηα ηα παη-

δηά γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ κεηνλνηήησλ (Σζηάθαινο,1999). πσο αλαθέ-

ξεη ν Lanjri (1998:191) φηαλ ε ζρνιηθή ζηαδηνδξνκία ζηηγκαηίδεηαη αξλεηηθά ηα 

παηδηά ησλ κεηνλνηήησλ μεγιηζηξνχλ κέζα απφ ηηο ηξχπεο πνπ έρεη ην δίρηπ ηεο 

εθπαίδεπζεο κε νινέλα απμαλφκελε ηαρχηεηα (Vandenbroeck, 2004).  

Σα παηδηά Ρνκά φκσο ρξεηάδνληαη ηνλ ηππηθφ γξακκαηηζκφ, φπσο απηφο γί-

λεηαη αληηιεπηφο απφ ηελ θπξίαξρε ηάζε θαη ην επίζεκν ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ 

λα απμεζνχλ νη πξννπηηθέο ηνπο γηα θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα θαη επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε. Βίλαη απαξαίηεην ινηπφλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ 

αμία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, αιιά θαη ηελ απφιαπζε πνπ απ-

ηφο κπνξεί λα πξνζθέξεη. Σν ζρνιείν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα θνηλή αθεηε-

ξία δεκηνπξγψληαο έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ λα εκπιέθεη ηζφηηκα φια ηα 

παηδηά κε ή ρσξίο αλαγλσζηηθή εκπεηξία.  
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χκθσλα κε ηνλ Cummins (2002) γηα ηελ επηηπρή ζρνιηθή πνξεία, ησλ 

παηδηψλ γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ κεηνλνηήησλ, ζεκαληηθή είλαη ε παξνρή 

ηφζν πιαηζηαθήο ππνζηήξημεο φζν θαη λνεηηθήο πξφθιεζεο. Δ πιαηζηαθή ππν-

ζηήξημε ηνπ αηφκνπ πεξηιακβάλεη εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Οη 

εζσηεξηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία, ην θίλεηξν, 

ηα ελδηαθέξνληα, ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ηνπ αηφκνπ, ελψ νη εμσηεξηθνί πα-

ξάγνληεο αθνξνχλ ηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο κε ηε λέα γλψζε ψζηε λα δηεπθν-

ιχλεηαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ησλ παηδηψλ. εκαληηθφ επί-

ζεο ζεσξείηαη θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα παξέρεηαη θαη ε θαηάιιειε 

λνεηηθή πξφθιεζε πνπ ζα παξσζήζεη ηα άηνκα ζηελ θαηάθηεζε ηεο λέαο γλψ-

ζεο. Δ λνεηηθή πξφθιεζε θαη ε πιαηζηαθή  ππνζηήξημε ζπκβάιινπλ απνηειε-

ζκαηηθά ζηελ αληαπφθξηζε γηα ζρνιηθή επηηπρία. Χζηφζν ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

νθείιεη λα βξεη ηελ θαηάιιειε δνζνινγία λνεηηθήο πξφθιεζεο θαη πιαηζηαθήο 

ζηήξημεο. Δ καζεζηαθή δηαδηθαζία νθείιεη αθελφο λα θηλεηνπνηεί δηαλνεηηθά ηα 

παηδηά ψζηε λα αλαπηχμεη ηηο δηαλνεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θη αθεηέξνπ λα κελ 

μεπεξλάεη ην επίπεδν λνεηηθήο ηνπο αληαπφθξηζεο κε απνηέιεζκα λα απνγνε-

ηεπζνχλ θαη λα απνζπξζνχλ απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα κάζεζε. Ο ηξφπνο πνπ ζα 

επηηεπρζεί ε καζεζηαθή ελίζρπζε ζπλδέεηαη κε ηηο επηινγέο πιαηζηαθήο ππν-

ζηήξημεο, δειαδή κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ, επηινγή θαηάιιεισλ θαη πνηθίισλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ηερληθψλ δηδαζθαιίαο, ελεξγνπνίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ε-

κπεηξηψλ θαη γλψζεσλ ησλ παηδηψλ  

κσο ε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ηηο ζρέζεηο αι-

ιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ζρνιείν. Δ ρακειή επίδνζε είλαη απνηέ-

ιεζκα ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο ζην ζρνιείν, πνπ νδε-

γνχλ ηνπο πνιηηηζκηθά δηαθέξνληεο καζεηέο ζην λα απνζχξνληαη πλεπκαηηθά 

θαη ςπρηθά απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα κάζεζε. Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο 

είλαη φηη ην δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ δε δηεπθνιχλεη νχηε ελζαξξχλεη ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπο. Σν κήλπκα πνπ ιακβάλνπλ νη καζεηέο/καζήηξηεο είλαη φηη ε 

ζρνιηθή πξφνδνο είλαη θάηη απίζαλν λα ζπκβεί θαη ε πξνζπάζεηα γηα κάζεζε 

δελ αμίδεη ηνλ θφπν (Cummins, 2002:108).  

Γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ε πιαηζηαθή ζηήξημε θαη ε λνεηηθή πξφ-

θιεζε πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ αιιά θαη γηα λα δεκηνπξγεζεί ζηελ ηάμε 

θαη ην απαξαίηεην θιίκα ζεβαζκνχ θαη απνδνρήο είλαη απαξαίηεηε ε κεηαηφπη-

ζε απφ ηελ παξαδνζηαθή δαζθαινθεληξηθή, απζηεξά ζπζηεκαηνπνηεκέλε κα-

ζεζηαθή θαη δηδαθηηθή ξνπηίλα πξνο κηα καζεηνθεληξηθή, απηνξπζκηδφκελε, 

απηνειεγρφκελε θαη απηνζπληεξνχκελε πνξεία. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ελ-

ζαξξχλνληαη λα δνπιεχνπλ κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηνπο αληί λα δη-

δάζθνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηνπο. Έηζη δεκηνπξγείηαη ε θνηλφηεηα 

ηεο ηάμεο. Δ δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα ελεξγή ζπκκεηνρή, γηα ελζάξξπλζε ηεο 

έθθξαζεο ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ζην γξαπηφ ιφγν κε ηε ρξήζε ζπλεξγαηηθψλ κε-

ζφδσλ δηδαζθαιίαο ζπκβάιιεη ζηελ επηηάρπλζε ηεο κνξθσηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

παηδηψλ θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο θαη ιεηηνπξγεί αλα-
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ζηαιηηθά ζηνλ παζεηηθφ ξφιν ησλ παηδηψλ κέζα ζηελ ηάμε πνπ απνηειεί παξε-

κπνδηζηηθφ παξάγνληα ηεο λνεηηθήο θαη γισζζηθήο αλάπηπμεο (Cummins, 

2002). Βπηπιένλ είλαη  ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ λα 

αληηδξά κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν θαη ρξφλν ζηα δηάθνξα εξεζίζκαηα. Πξνυπφζεζε 

γηα επηηπρή ζρνιηθά απνηειέζκαηα απνηειεί ε χπαξμε θιίκαηνο ζεβαζκνχ θαη 

απνδνρήο κέζα ζηελ ηάμε, πνπ ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηηο κα-

ζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη εληζρχεη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο. Δ δεκηνπξγία θιίκα-

ηνο ππνδνρήο θαη απνδνρήο κεηαηξέπεη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζε «ζεξκνθνηηί-

δα» ηεο ζπλέρεηαο, φπνπ ην παηδί κπνξεί λα βξεη εξεκία, ζεβαζκφ θαη εκπηζην-

ζχλε (Aluffi Pentini, 2005:109). 

ζνλ αθνξά ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, πξέπεη λα κεηαηνπηζηεί απφ ηε δη-

δαζθαιία ελφο αθεξεκέλνπ ζπζηήκαηνο ζπκβφισλ ζε θαηάθηεζε ελφο εξγαιείνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ παηδηψλ κε ηνλ θφζκν. Με άιια 

ιφγηα, ε θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο πξέπεη λα γίλεη κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία θαηά 

ηελ νπνία ην παηδί ελζαξξχλεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα ηνπ (θαη ηε κεηξηθή 

ζε πεξίπησζε δηγισζζίαο) θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ, σο ηα ζπκθξαδφκελα κέζα ζηα 

νπνία θάλεη ζπζρεηίζεηο, γελλά ππνζέζεηο θαη ζέηεη εξσηήκαηα γηα λα δεκηνπξγή-

ζεη λφεκα.  Σα παηδηά θαηαθηνχλ επθνιφηεξα ηε γιψζζα, είηε πξφθεηηαη γηα γιψζ-

ζα κεηξηθή είηε γηα δεχηεξε, κε θπζηθφ θαη αβίαζην ηξφπν, φηαλ ε γιψζζα ρξεζη-

κνπνηείηαη ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο, θαηαζηάζεηο φπνπ αληαιιάζ-

ζνληαη ελδηαθέξνληα ή ζεκαληηθά λνήκαηα αλάκεζα ζε ζπλνκηιεηέο. Μαζαίλνπλ 

φηαλ ηα ελζαξξχλνπκε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη λα γίλνπλ βαζκηαία αλεμάξηεηα 

ζηε κάζεζή ηνπο. Τπάξρνπλ άθζνλεο εκπεηξηθέο θαη ζεσξεηηθέο καξηπξίεο 

(Butler, 1980, Butler & Clay, 1979, Goodman, 1986, Goodman & Altwerger, 1981, 

Halliday, 1975 &1978, Holdaway, 1979, Vygotsky, 1962, 1978, Wells, 1986) πνπ 

ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε φηη ν γξακκαηηζκφο αλαπηχζζεηαη ηφζν ζηε κεηξηθή φζν 

θαη ζηε δεχηεξε γιψζζα ζθαηξηθά θαη φρη γξακκηθά, κέζα ζε έλα εκπινπηηζκέλν, 

«θπζηθφ θαη απζεληηθφ» (Goodman, 1986) καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ηα 

παηδηά ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ.  

ΟΑΔΓΟ ΓΕΏ ΣΔ ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ ΣΟΤ ΏΡΥΕΚΟΤ ΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟΤ 

Με βάζε ην παξαπάλσ ζεσξεηηθφ πιαίζην δεκηνπξγήζεθε ν Οδεγφο γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπ αξρηθνχ γξακκαηηζκνχ. Ο Οδεγφο απεπζχλεηαη θαη ζε καζε-

ηέο/ηξηεο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην αξρηθνχ γξακκαηηζκνχ αθφκε θαη αλ ειη-

θηαθά δελ αλήθνπλ ζηελ πξψηε ηάμε. Ώθνξά ηε δηδαζθαιία ζηα ηκήκαηα ηεο 

πξψηεο ηάμεο, ζηηο ηάμεηο ππνδνρήο θαη ζηα ηηκήκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο.  

Ο Οδεγφο πνπ πξνηείλνπκε έρεη σο βαζηθφ εξγαιείν θαηάθηεζεο ηνπ αξρη-

θνχ γξακκαηηζκνχ ηα ινγνηερληθά βηβιία, γηαηί ε παηδηθή ινγνηερλία ζπκβάι-

ιεη ζηελ ππέξβαζε ησλ επηθαλεηαθψλ δηαρσξηζηηθψλ γξακκψλ θαη ησλ πνιηηη-

ζκηθψλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ ζε κηα ηάμε. Δ ινγνηερλία πξνβάιιεη θαη δηα-

πξαγκαηεχεηαη παλαλζξψπηλα ζέκαηα, έηζη κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζε φια ή ζηα 

πεξηζζφηεξα παηδηά πξνζθέξνληαο κηα θνηλή αθεηεξία, έλα θνηλφ, κε απεηιεηη-

θφ πιαίζην γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ.  
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Σν κνληέιν ηνπ ελήιηθα πνπ δηαβάδεη θαη δείρλεη ηαπηφρξνλα κε ην δάθηπ-

ιφ ηνπ απηφ πνπ δηαβάδεη ζην θείκελν θξαηψληαο ην παηδί ζηελ αγθαιηά ηνπ, 

κπνξεί λα κεηαθεξζεί θαη ζηε κεγαιφθσλε αλάγλσζε ζηελ ηάμε, αλ ν/ε εθπαη-

δεπηηθφο θαζψο δηαβάδεη έρεη ζηξακκέλν ην βηβιίν πξνο ηα παηδηά θαη δείρλεη κε 

ην δάθηπιν ή έλα ράξαθα απηφ πνπ δηαβάδεη. Δ ρξήζε ησλ Μεγάισλ ΐηβιίσλ 77F

78
 

είλαη πνιχηηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Βπίζεο, εληζρπηηθή πξνο 

ηελ θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη ε αλάγλσζε ηεο ίδηαο ηζηνξίαο φρη κία 

αιιά πνιιέο θνξέο, πνπ έηζη θη αιιηψο είλαη κηα πξνζθηιήο ζπλήζεηα ησλ παη-

δηψλ. Με ηελ επαλάιεςε ηα παηδηά καζαίλνπλ ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο, νηθεην-

πνηνχληαη ηελ ηζηνξία θαη ζηγά-ζηγά εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην θείκελν. 

Με ηηο πνιιαπιέο αλαγλψζεηο ηεο ίδηαο ηζηνξίαο, κεηψλνληαη νη παξεκβάζεηο 

ησλ ελειίθσλ θαη απμάλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ. 

Πξνζπαζψληαο λα κεηαθέξνπκε απηφ ην πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη κέζα 

ζηελ ηάμε, πξνηείλνπκε ζηνλ Οδεγφ ζε θάζε ελφηεηα αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο 

κε ζπγθεθξηκέλα βηβιία πνπ αθνξνχλ ζην ζέκα κε ην νπνίν ε ηάμε αζρνιείηαη 

εθείλε ηε ζηηγκή ή παίξλνπλ αθνξκή απφ ην ζέκα γηα λα θάλνπλ πξνεθηάζεηο 

αλαιφγσο κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ.  

  Βθηφο απφ παηδηθά ινγνηερληθά βηβιία πξνηείλνπκε ηε ρξήζε θαη ρξεζηη-

θψλ γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο φπσο ην φλνκα 

ησλ παηδηψλ, ν ραηξεηηζκφο, νη κέξεο ηεο εβδνκάδαο, νη επνρέο, ηακπέιεο θαηα-

ζηεκάησλ, θηι. Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ φιε δηαδηθαζία έρνπλ θαη ηα θείκε-

λα πνπ παξάγνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά. ηαλ κηιάκε γηα θείκελα ησλ παηδηψλ αλα-

θεξφκαζηε ζε νηηδήπνηε γξάθνπλ ηα παηδηά, απφ ην φλνκά ηνπο ή ηε ιεδάληα 

ζηε δσγξαθηά ηνπο κέρξη νηηδήπνηε θαηαθέξνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κφλα ηνπο 

θαη ην λνεκαηνδνηνχλ. Ώπνδερφκαζηε ην γξαπηφ ιφγν ησλ παηδηψλ, φπνηνο θη 

αλ είλαη απηφο θαη παξαηεξψληαο ηνλ αληινχκε πιεξνθνξίεο γηα ην βαζκφ θα-

ηάθηεζήο ηνπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα καο βνεζήζνπλ λα δψζνπκε ζην παηδί 

ηε βνήζεηα πνπ ρξεηάδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή θαη παξάιιεια δηαθνξν-

πνηνχκε ηε δηδαζθαιία καο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε παηδηνχ. Ώθφκα θη φ-

ηαλ ηα παηδηά δελ είλαη ζε ζέζε λα γξάςνπλ νινθιεξσκέλα ηε ζθέςε ηνπο ή δελ 

«ηνικνχλ» λα ην θάλνπλ, κπνξνχκε λα ηα παξαθηλνχκε λα καο ιέλε ηε ζθέςε 

ηνπο θαη εκείο λα ηελ απνηππψλνπκε γξαπηά. ην θέληξν ηεο καζεζηαθήο δηαδη-

θαζίαο βξίζθνληαη νη καζεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη ελζαξξχλνληαη 

ζπλερψο ψζηε λα κελ παξακέλνπλ παζεηηθνί δέθηεο. 

Σν πιηθφ ηνπ Οδεγνχ δελ απνζθνπεί ζην λα πξνζζέζεη έλα αθφκα δηδαθηη-

θφ εγρεηξίδην ζηα ήδε ππάξρνληα, ην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λ‘ αθν-

ινπζνχλ ζεηξηαθά. Ώπνηειεί έλα ελδεηθηηθφ πιαίζην γηα αξρηθφ γξακκαηηζκφ. 

                                         
78

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τα μεγάλα βιβλία  Holdaway, 1979 και τον Οδθγό για το βιβλίο των Μθ-

τακίδου & Σρζςςου, Η Μαίρθ Πινζηα ςτο www.kaleidoscope.gr 
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Αελ πξνηείλνπκε λα εθαξκνζηεί θαηά γξάκκα γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο 

θάζε ελφηεηαο. Βίκαζηε αληίζεηεο ζηε ινγηθή ηέηνηνπ πιηθνχ θαη δελ πηζηεχνπ-

κε φηη κπνξεί λα ππάξμεη γηαηί θάζε ηάμε απνηειεί κηα κνλαδηθή καζεζηαθή 

θνηλφηεηα. Βθείλν πνπ επηρεηξήζακε λα δεκηνπξγήζνπκε είλαη πεξηζζφηεξν κηα 

πξφηαζε ε νπνία ζα είλαη δηαξθψο αλνηρηή ζε ζπκπιεξψζεηο, δηαθνξνπνηήζεηο 

θαη αλαηξνπέο. ην πιηθφ κπνξνχλ λα ζηεξηρηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα δεκη-

νπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο πξφγξακκα, γηα ηε δηθή ηνπο ηάμε αλάινγα κε ηηο αλά-

γθεο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο.  

Βπίζεο λα ηνλίζνπκε φηη ν Οδεγφο θαη ν ηξφπνο πνπ πξνηείλνπκε λα ρξε-

ζηκνπνηεζεί ζηελ ηάμε απέρεη πνιχ απφ ηε δηδαζθαιία ησλ γξακκάησλ κε ηνλ 

θιαζηθφ ηξφπν, δειαδή θάζε κέξα δηδάζθνπκε θη απφ έλα γξάκκα μεθηλψληαο 

απφ ηα πιένλ ζπρλφρξεζηα θαη θαηαιήγνληαο ζηα ιηγφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελα. 

Αελ είλαη ε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ γξακκάησλ ε πξνηεξαηφηεηα καο θαη 

νχηε ε δηδαζθαιία ηνπο πνπ θαζνξίδεη θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Άιισζηε δελ εί-

καζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε ηηο αλάγθεο πνπ έρεη θάζε παηδί θαη ην επίπεδν 

γλψζεο θάπνησλ γξακκάησλ. Οη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνρεχνπλ ζε 

θαζεκεξηλέο επθαηξίεο ελαζρφιεζεο κε ηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν 78F

79
. Οη 

αλάγθεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ απηήλ ηελ ελαζρφιεζε ζα ιακβάλνληαη ππφςε 

απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ γηα λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα πξνζεγγίδνπλ ηε γλψζε 

κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηα ίδηα. Ώπηφ ζε θακηά πεξί-

πησζε δελ ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά δελ πξέπεη λα κάζνπλ ηα γξάκκαηα, αλ θαη 

φζα δε γλσξίδνπλ. Δ θαζεκεξηλή επαθή ηνπο κε ηνλ έληππν ιφγν ζα θάλεη απηή 

ηελ εθκάζεζε πνιχ πην εχθνιε αθνχ κέζα απφ ηα ινγνηερληθά βηβιία, ηα ηξα-

γνχδηα, ηα πνηήκαηα θαη θάζε είδνπο θείκελα, θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηά ζα πα-

ξνπζηάδνληαη, ηα παηδηά ζα έρνπλ θαζεκεξηλά πνιιέο επθαηξίεο επαθήο κε φια 

ζρεδφλ ηα γξάκκαηα θαη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

κέζα ζηνλ ιφγν.  

Ο Οδεγφο είλαη ρσξηζκέλνο ζε ελφηεηεο θαη ζηελ αξρή ηίζεληαη νη ζηφρνη 

πνπ πεξηκέλνπκε λα επηηεπρζνχλ. Οη ζηφρνη επίζεο είλαη ελδεηθηηθνί θαη ζε θα-

κηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα πεξηνξίζνπλ ή λ‘ αγρψζνπλ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ 

κε απνηέιεζκα λα αθνζησζεί ζ‘ απηνχο αγλνψληαο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ην ξπζ-

κφ κάζεζεο ησλ παηδηψλ. Γη‘ απηφ αθξηβψο ην ιφγν θαη δε βάδνπκε ζπγθεθξη-

κέλε ρξνληθή δηάξθεηα ζηηο ελφηεηεο. Εδηαίηεξα ηα παηδηά πνπ παξαθνινπζνχλ 

ηηο ηάμεηο ππνδνρήο, ηα νπνία έρνπλ ήδε εζσηεξηθεχζεη ηελ αληίιεςε φηη δελ 

κπνξνχλ λα κάζνπλ λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ, ρξεηάδνληαη αξθεηφ ρξφλν 

γηα λα πεηζηνχλ φηη κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ θη έηζη λ‘ αξρίζνπλ λα ιεηηνπξ-

γνχλ κέζα ζηελ ηάμε. Υξεηάδεηαη απφ ηε κεξηά ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ πνιιή 

θαηαλφεζε, ππνκνλή, ελζάξξπλζε θαη ελδπλάκσζε ησλ παηδηψλ. Σν πξψην ινη-

πφλ πνπ πξέπεη λα θάλεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο είλαη λα παξαηεξεί δηαξθψο ηα παη-

                                         
79 Θα μποροφςαμε να ποφμε ότι αποτελεί μια ςυνζχεια του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά διδάςκονται ςτο 

νθπιαγωγείο, δίνοντασ όμωσ περιςςότερθ ζμφαςθ ςτισ ςυμβάςεισ του γραπτοφ λόγου και τθ διδαςκαλία τουσ. 
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δηά, λα ηα θάλεη λα αηζζάλνληαη φηη είλαη εππξφζδεθηα ζηελ ηάμε αθφκα θη αλ 

δελ «μέξνπλ ηίπνηα» θαη φηη  φια ηα παηδηά θαη ην θαζέλα ρσξηζηά είλαη ηζφηηκα 

κέιε ηεο καζεζηαθήο θνηλφηεηαο. 

 Βίλαη ζεκαληηθφ επίζεο λα ηνληζηεί φηη ηα βηβιία πνπ πξνηείλνληαη ζε θά-

ζε ελφηεηα κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιια ή θαη άιια θείκελα, αλ ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ηα ζεσξήζεη πην θαηάιιεια ή αλ θξίλεη φηη ηα παηδηά δελ αληα-

πνθξίλνληαη ζηα βηβιία πνπ έρεη επηιέμεη. ε θάζε πεξίπησζε φκσο πξέπεη λα 

ππάξρνπλ θάπνηα βηβιία ζηελ ηάμε θαζψο θαη άιιν έληππν πιηθφ ψζηε λα δεκη-

νπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ ζηελ ηάμε πινχζην ζε γξακκαηηζκφ. Έηζη πξνηείλνπ-

κε: 

Αεκηνπξγία βηβιηνζήθεο ζηελ ηάμε κε βηβιία επηιεγκέλα απφ ηνλ/ηελ εθ-

παηδεπηηθφ ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ. Ο 

ηξφπνο πνπ ηα βηβιία ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηε βηβιηνζήθε είλαη εμαηξεηηθά ζεκα-

ληηθφο γηα ηελ αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ. Οξγαλψλνπκε ηε βηβιηνζήθε κε ηέ-

ηνην ηξφπν ψζηε ηα παηδηά λα έρνπλ δηαξθψο ηε δπλαηφηεηα λα έξρνληαη ζε ε-

παθή κε φια ηα βηβιία. Να βιέπνπλ ηα εμψθπιιά ηνπο, ηελ εηθνλνγξάθεζή 

ηνπο έηζη ψζηε λα ζέινπλ λα ηα πάξνπλ ζηα ρέξηα ηνπο λα ηα μεθπιιίζνπλ, λα 

ηα «δηαβάζνπλ» θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ ηφζν κε ηα βηβιία φζν θαη κεηαμχ 

ηνπο, κέζσ ησλ βηβιίσλ.  

Βθηφο απφ βηβιία παηδηθήο ινγνηερλίαο, θαιφ είλαη λα ππάξρεη ζηελ ηάμε 

θη άιινπ είδνπο έληππν πιηθφ, φπσο εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, δηαθεκηζηηθά θπι-

ιάδηα, αθίζεο θιπ. ηνλ νδεγφ ππάξρνπλ πξνηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνηθίισλ θεη-

κέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα δηαβάδεη άξζξα απφ εθε-

κεξίδεο ή ην δηαδίθηπν αλνίγνληαο έηζη ζπδήηεζε γηα ηελ επηθαηξφηεηα θαη πσο 

ηελ εηζπξάηηνπλ ηα παηδηά. Ώλ θάπνηα κέξα πξσηνζέιηδν είλαη ε αλεξγία κπν-

ξεί λα ζπδεηήζεη ζηελ ηάμε γηα ην ζέκα κε αθνξκή θαη ηα νηθνγελεηαθά βηψκα-

ηα ησλ παηδηψλ.  

Ώθφκε πξνηείλεηαη λα ππάξρεη πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ φπνπ ηα παηδηά ζα 

ελζαξξχλνληαη λα θξεκάλε ζεκεηψκαηα πνπ απεπζχλνληαη είηε ζηνλ/ζηε δά-

ζθαιν/α, είηε ζε θάπνην ζπκκαζεηή ηνπο, είηε λα αλαθέξνληαη ζε θάπνηα ζέκα-

ηα πνπ ζα ήζειαλ λα ζπδεηήζνπλ ζηελ ηάμε. ηελ ηάμε ζα ππάξρνπλ βέβαηα θαη 

πίλαθεο ή πιαίζηα φπνπ ζα αλαξηνχληαη ζε θαξηέιεο φια φζα καζαίλνπλ θαζε-

κεξηλά ηα παηδηά εηδηθά ηνλ πξψην θαηξφ. Βίλαη θαιφ επίζεο λα ππάξρνπλ θαη 

άιια πιηθά, φπσο ράξηεο θαη ε πδξφγεηνο ζθαίξα αξθεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ψζηε λα εμαζθνχληαη ζηαδηαθά ηα παηδηά ζηνλ ηξφ-

πν ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Μπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα γίλεη κηα ζπδήηεζε 

γηα ηνπο ηφπνπο θαηαγσγήο ησλ παηδηψλ ή γηα ηα κέξε πνπ έρνπλ ηαμηδέςεη, λα 

εληνπίδνληαη ηαπηφρξνλα ζηνλ ράξηε νη πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη θαη έηζη ηα 

παηδηά λα δηαβάζνπλ ηα ηνπσλχκηα, λα κεηξήζνπλ/ζπδεηήζνπλ γηα απνζηάζεηο, 

λα κηιήζνπλ γηα κεηαθνξηθά κέζα, θηι.  
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Δ ΑΟΜΔ ΣΟΤ ΑΕΑΏΚΣΕΚΟΤ ΤΛΕΚΟΤ 

Σν δηδαθηηθφ πιηθφ είλαη ρσξηζκέλν ζε δέθα ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ αλα-

πηχζζνπλ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ ελδέρεηαη λα είλαη νηθεία θαη ελδηαθέξνληα 

γηα ηα παηδηά. ΐέβαηα απηφ είλαη θάηη πνπ ζα επηβεβαησζεί απφ ηελ πξάμε. Βπί-

ζεο ζα ιέκε θαη ζα μαλαιέκε δηαξθψο φηη ην πιηθφ είλαη ελδεηθηηθφ θαη κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη σο παξάδεηγκα θαη φρη σο «ζπληαγή». Ώλ πξνθχςνπλ θάπνηα 

άιια ελδηαθέξνληα απφ ηα παηδηά ηεο θάζε ηάμεο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

σο παξάδεηγκα κηα ελφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα λα αλαπηχμεηε εζείο ηε 

δηθηά ζαο. Βπίζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ζηνλ νδεγφ πεξηιακ-

βάλνληαη θαη καζεκαηηθΫο δξαζηεξηόηεηεο 79F

80
 ηαπηφρξνλα πξνζαξκνζκέλεο 

ζηε ζεκαηηθή ηεο θάζε ελφηεηαο. 

      ην ηέινο ηεο θάζε ελφηεηαο πξνηείλνπκε θαη κηα επέθηαζε. Βπηρεηξείηαη 

δειαδή ε ζχλδεζε ησλ ελνηήησλ κε δεηήκαηα: 

 δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ  

 δηθαησκάησλ ησλ δψσλ  

 πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο 

 επαηζζεηνπνίεζεο σο πξνο ην θχιν  

Ώπηέο νη επεθηάζεηο αθνξνχλ ζπλδέζεηο κε ην πεξηερφκελν ησλ ελνηήησλ 

θαη εκβαζχλζεηο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ παηδηψλ ζε ζέκαηα δη-

θαησκάησλ θαη ζηελ ελδπλάκσζή ηνπο, ψζηε: 

 Να αλαπηχμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο πξνο ηε κάζεζε κέζα απφ ηε ζπλεη-

δεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο ηεο σο κνρινχ γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

πξαγκαηηθφηεηάο ηνπο. Μαζαίλνληαο λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ 

ζπγθξνηνχλ κηα πξάμε γλψζεο, γίλνληαη δειαδή δεκηνπξγηθά ππν-

θείκελα. 

 Να μεθχγνπλ απφ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ζησπήο θαη λα αληηκεησπίζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηνλ αλαιθαβεηηζκφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θνηλφηε-

ηά ηνπο κέζα απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο θαη ηε 

δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο σο πνιηηψλ. 

Βλδεηθηηθά πάληα θαη φρη δεζκεπηηθά, ρσξίζακε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε θά-

ζε ελφηεηα ζε δηδαθηηθά δίσξα, πνπ ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηελ εηθφλα ησλ 

κηθξψλ αλαγλσζηψλ πνπ επαλαιακβάλεηαη. 
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 Για τθν ειςαγωγι και μακθματικϊν δραςτθριοτιτων ςτισ κεματικζσ ενότθτεσ του Οδθγοφ ςυνεργαςτικαμε 

με τθν κ. Δοφβλθ Γεωργία, εκπαιδευτικό πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και κάτοχο διδακτορικοφ τίτλου ςτον 

τομζα τθσ  διδακτικισ των μακθματικϊν. 
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ΠΡΧΣΔ ΓΝΧΡΕΜΕΏ 

Σν πιηθφ μεθηλάεη απφ ηελ πξψηε κέξα ζηελ ηάμε πξνηείλνληαο έλα παηρλί-

δη γλσξηκίαο ηφζν ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ κε ηα παηδηά φζν θαη ησλ παηδηψλ κε-

ηαμχ ηνπο. πσο ζα δείηε, απφ ηελ αξρή πξνζπαζνχκε λα θέξνπκε ηνλ θφζκν 

θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ κέζα ζηελ ηάμε θάλνληαο αλαθνξά ζηνπο α-

γαπεκέλνπο ηνπο ηειενπηηθνχο ήξσεο. ηφρνο καο θπζηθά δελ είλαη λα εληζρχ-

ζνπκε ηε ζπλήζεηά ηνπο λα βιέπνπλ ηειεφξαζε. κσο ε εκπεηξία ιέεη φηη ηα 

παηδηά ζίγνπξα βιέπνπλ ηειεφξαζε 80F

81
 θαη έηζη επηιέμακε θάηη πνπ ζα είλαη θνηλφ 

ζε φια ηα παηδηά. Σν παηρλίδη πεξηιακβάλεη θαη δξαζηεξηφηεηα γξαθήο ηνπ ν-

λφκαηφο ηνπο ζηε δσγξαθηά πνπ ζα θάλνπλ. Δ γξαθή ηνπ νλφκαηνο ζα δψζεη 

αξθεηέο πιεξνθνξίεο ζηελ/ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηηο γλψζεηο ησλ παηδηψλ γχξσ 

απφ ην γξαπηφ ιφγν θαη ζα βνεζήζεη έηζη λ‘ απνθηήζεη κηα πξψηε εηθφλα γηα ηηο 

καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. 

1. ΚΏΛΔΜΒΡΏ, ΜΒ ΛΒΝΒ... 

Δ πξψηε ελφηεηα αθνξά δπν ιεηηνπξγηθά θείκελα κε ηα νπνία φια ηα παη-

δηά έξρνληαη ζε επαθή. Κη απηά δελ είλαη άιια απφ ην ραηξεηηζκφ (θαιεκέξα) 

θαη ην φλνκά ηνπο. Βπηιέρζεθαλ απηά ηα δπν θείκελα αθξηβψο γηαηί ηα παηδηά 

είλαη απνιχησο εμνηθεησκέλα καδί ηνπο θη έρνπλ θάπνην λφεκα. Μέζα απ‘ απηά 

ηα θείκελα ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα έξζνπλ ζε επαθή κε πνιιά θαη 

δηαθνξεηηθά γξάκκαηα ηαπηφρξνλα, λα δνπλ πψο ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηνλ γξαπηφ 

ιφγν θαη λα ηα κάζνπλ, αλ δε ηα γλσξίδνπλ. Μεγάιε ζεκαζία δίλνπκε ηνλ πξψ-

ην θαηξφ αιιά θαη γηα φζν ρξεηαζηεί, ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε ησλ παηδηψλ κε 

ηελ πξνυπφζεζε λα γίλεηαη κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηα παηδηά. 

Γη‘ απηφ ην ιφγν πξνηείλνπκε νη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα έρνπλ άκεζε 

ζρέζε είηε κε ηνλ θφζκν ηνπο είηε κε φ,ηη ε ηάμε δηαπξαγκαηεχεηαη εθείλε ηε 

ζηηγκή θαη πάληα κε κνξθή παηρληδηνχ. 

Σα παηδηά έξρνληαη ηαπηφρξνλα ζε επαθή κε αθεγεκαηηθά θείκελα (θιαζη-

θά παξακχζηα) θαη θάλνπλ ηηο πξψηεο απφπεηξεο πξνθνξηθήο αθήγεζεο ηζην-

ξηψλ πνπ άθνπζαλ. Πξνηείλνπκε λα ερνγξαθνχληαη απηέο νη αθεγήζεηο ησλ 

παηδηψλ, λα ηηο αθνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα ηηο απνκαγλεην-

θσλεί, λα ηηο θαηαγξάθεη θαη λα παξνπζηάδεη ζηα παηδηά ηα δηθά ηνπο πξνθνξη-

θά θείκελα ζε γξαπηή κνξθή. Βίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα βιέπνπλ ηα παηδηά 

φηη ν ιφγνο ηνπο κπνξεί λα ππάξρεη θαη γξαπηά. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ δειαδή 

πσο φ,ηη ιέκε (αθφκα θη απηά πνπ ιέλε ηα ίδηα) κπνξεί λα απνηππσζεί θαη ζε 

γξαπηή κνξθή. 

Δ ελφηεηα θιείλεη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο κηα ηαπηφηεηαο 

γηα θάζε παηδί κε ηελ νπνία έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθαξκφζνπλ φια φζα έκα-

ζαλ, αθνχ ζα θιεζνχλ λα γξάςνπλ (κε φπνην ηξφπν κπνξνχλ αιιά θαη κε βνή-

                                         
81 Η επιλογι των τθλεοπτικϊν θρϊων βαςίςτθκε ςε μια μικρι ζρευνα ςε μακθτζσ και μακιτριεσ Ρομά και μθ 

ςε ςχολεία που ιταν ενταγμζνα ςτο Πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ Παιδιϊν Ρομά. 
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ζεηα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ) ην φλνκά ηνπο, ην επψλπκφ ηνπο, ηα νλφκαηα ησλ 

γνληψλ ηνπο, αιιά θαη ηε δηεχζπλζή ηνπο, ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπο, πνπ 

πεξηέρνπλ θαη αξηζκνχο θηι. 

2. ΚΏΕ ΣΏ ΠΡΏΓΜΏΣΏ ΒΥΟΤΝ ΟΝΟΜΏ 

ηε δεχηεξε ελφηεηα πνπ πξνηείλεηαη γηα δπν δίσξα (είλαη ε κφλε ζηελ 

νπνία δίλνπκε ρξνληθή δηάξθεηα, πνπ βέβαηα πάιη κπνξεί λα απμεζεί ή λα κεησ-

ζεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ) επεθηείλνπκε ηελ έλλνηα ηνπ νλφκαηνο 

θαη ζηα αληηθείκελα ηεο ηάμεο. θνπφο είλαη λα αξρίζνπλ ζηγά-ζηγά ηα παηδηά λα 

πεξλάλε απφ ην πξαγκαηηθφ ζην ζπκβνιηθφ. Ώπφ ην αληηθείκελν ζην φλνκά ηνπ. 

Σαπηφρξνλα βέβαηα ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνχλε θαιχηεξα ηνλ ξφιν ησλ 

γξακκάησλ ζηηο ιέμεηο. Να θαηαιάβνπλ δειαδή φηη ν αξηζκφο ησλ γξακκάησλ 

είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλνο, αιιά νη δπλαηφηεηεο ηνπο άπεηξεο.  

Σαπηφρξνλα επηδηψθνπκε λα εμνηθεησζνχλ κε ην ιεμηιφγην ησλ αληηθεηκέ-

λσλ κηαο ηάμεο πξάγκα πνπ ζα βνεζήζεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο κέζα ζ‘ απηή. 

3. ΒΕΜΏΕ... ΓΔΣΧ!  

Δ ηξίηε ελφηεηα βαζίδεηαη ζην βηβιίν ηεο Μαξηαλίλαο Κξηεδή «Ώρ, γηαηί 

λα είκαη γάηα!». Με αθνξκή ην βηβιίν απηφ, θαζψο θαη άιια κε παξφκνην πεξη-

ερφκελν, ζα δνζεί ε επθαηξία ζηα παηδηά λα κηιήζνπλ ζηελ ηάμε γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο, καζαίλνληαο παξάιιεια λα ρξεζηκνπνηνχλ πξνθνξηθά θαη γξαπηά έλα ζπ-

γθεθξηκέλν ιεμηιφγην φπσο ην ξήκα είκαη ζηνπο ηξεηο ηχπνπο ηνπ εληθνχ αξηζ-

κνχ θαη λα γξάθνπλ γξάκκαηα κε θάπσο απαηηεηηθή γξαθή φπσο ην Γδ, ΐβ, Φθ, 

Χσ. Σν ζπγθεθξηκέλν πνίεκα είλαη έκκεηξν κε επαλαιακβαλφκελα κνηίβα θαη 

νκνηνθαηαιεμία πξάγκα πνπ αξέζεη ηδηαίηεξα ζηα παηδηά θαη κπνξνχλ πνιχ εχ-

θνια λα κάζνπλ λα ην ιέλε θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ απφ θνηλνχ αλά-

γλσζε.  

4. Ο ΥΡΟΝΟ ΠΒΡΝΏ... 

ηελ ηέηαξηε ελφηεηα πξνηείλνπκε ηε ρξήζε ιεηηνπξγηθψλ θεηκέλσλ επη-

δηψθνληαο λα κάζνπλ ηα παηδηά ρξνληθέο έλλνηεο, φπσο νη κέξεο ηεο εβδνκάδαο 

θαη νη επνρέο. Γηα ηνπο κήλεο καο αξθεί κηα πξψηε επαθή θαη φζν ην δπλαηφλ ε 

νπηηθή αλαγλψξηζε ησλ νλνκάησλ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη 

έκκεηξα ηξαγνχδηα, πνηήκαηα, ηαηλίεο αιιά θαη βηβιία κε παξακχζηα. Μέζα απ‘ 

απηά ηα θείκελα δίλεηαη θαη κηα επηπιένλ δπλαηφηεηα γηα ηελ εθκάζεζε ησλ 

ρξσκάησλ θαη ηεο γξαθήο ηνπο, ζε φζα παηδηά ην έρνπλ αλάγθε. 

5. ΒΜΒΕ ΚΏΕ ΣΏ ΓΧΏ 

Ξεθηλψληαο απφ ηα αγαπεκέλα δψα ησλ παηδηψλ επεθηεηλφκαζηε ζε δξα-

ζηεξηφηεηεο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη γεληθφηεξα ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

ηφζν κε ηα δψα φζν θαη κε ηνλ άλζξσπν. Π.ρ. κε αθνξκή έλα βίληεν γηα ηα δψα 

θαη ηα κηθξά ηνπο, αιιά θαη ην Μεγάιν ΐηβιίν «Δ γάηα θνπκπάξα» κηιάκε θαη 

γηα ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη καζαίλνπλ ηα παηδηά ην ιεμηιφγην ηεο νηθνγέλεηαο.  
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6. ΚΏΣΟΕΚΕΏ 

ηε ζπλέρεηα πάιη κε αθνξκή ηηο θσιηέο ησλ δψσλ θαη αλάινγα βηβιία ε-

πεθηεηλφκαζηε ζηηο θαηνηθίεο ησλ αγαπεκέλσλ ηνπο ηειενπηηθψλ εξψσλ (ηνπ 

Καξαγθηφδε, ηνπ Μπνκπ θνπγγαξάθε), αιιά θαη ησλ αλζξψπσλ. Πξνζέρνπκε 

πάξα πνιχ λα κε δψζνπκε κφλν έλα ηχπν θαηνηθίαο, γηαηί κπνξεί λα θάλεη πνι-

ιά παηδηά πνπ δνχλε ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο λα ληψζνπλ άβνια θαη έμσ απφ 

ην πιαίζην. Γηα ην ιφγν απηφ επηιέμακε ην βηβιίν «Σν ζπίηη ηνπ πεηξαηή» πνπ 

παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθέο εθδνρέο θαηνηθηψλ θαη απφ εθεί καζαίλνπκε ην αλά-

ινγν ιεμηιφγην αιιά θαη γξάκκαηα, δίςεθα, ζπλδπαζκνχο θηι. 

7. ΑΕΏΣΡΟΦΔ 

Δ ελφηεηα απηή μεθηλάεη κε ην βηβιίν «Έλαο δξάθνο ζηελ θνπδίλα» θαη 

πξνηείλνπκε δξαζηεξηφηεηεο κε ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ, ηακπέιεο θαηαζηεκά-

ησλ θαη αλάινγα παηρλίδηα. Κάλνπκε θαηεγνξηνπνηήζεηο ηξνθψλ, ζπδεηάκε γηα 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, κηιάκε γηα ηα επαγγέικαηα, θιπ. 

8. ΣΟ ΧΜΏ ΜΟΤ 

Δ ελφηεηα απηή έρεη πνιχ ρνξφ θαη ηξαγνχδη, γλσξίδνπλ ηα παηδηά ηελ Πί-

πε ηε Φαθηδνκχηε θαη εμνηθεηψλνληαη κε ην αλάινγν ιεμηιφγην, πνπ έρεη ζρέζε 

κε ηα κέξε ηνπ ζψκαηφο καο. 

9. ΏΛΦΏΐΔΣΏ 

Πξνηείλνπκε δξαζηεξηφηεηεο θαη βηβιία πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην αιθά-

βεην, γηα λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηε ιεηηνπξγία ηεο αιθαβεηηθήο ζεηξάο, λα 

κάζνπλ ηα νλφκαηα φισλ ησλ γξακκάησλ θαη λα ηα ιέλε κε ηελ αιθαβεηηθή 

ηνπο ζεηξά. Πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία ελφο εηθνλφιεμνπ απφ ηα παηδηά. Υξε-

ζηκνπνηψληαο ιέμεηο θαη εηθφλεο απ‘ φια απηά πνπ δηδάρηεθαλ θαινχληαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα εηθνλφιεμν ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ (νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα). 

Σαπηφρξνλα ρξεζηκνπνηψληαο ζηελ ηάμε παηδηθά ιεμηθά κε εηθφλεο (εηθνλφιε-

μα) θαη παίδνληαο παηρλίδηα κ‘ απηά θαηαλννχλ ηα παηδηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο αιθαβεηηθήο ζεηξάο. ηα πιαίζηα ησλ επεθηάζεσλ 

πξνηείλεηαη θαη ην αιθαβεηάξη ησλ δηθαησκάησλ. 

10. ΠΡΟΣΏΒΕ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΧΝ 

Σέινο πξνηείλνπκε θαη επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο φπνπ δίλνπκε ηδέεο γηα 

ην πψο κπνξνχκε λα κεηαηξέςνπκε ηελ παξαγσγή αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ 

(παξακχζηα) ζε κηα δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα κε λφεκα, ελδηαθέξνλ θαη 

ζθνπφ. 

ΒΠΕΛΟΓΟ 

Γξάςακε ηνλ Οδεγφ πηζηεχνληαο φηη ε  εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλάγλσ-

ζεο θαη γξαθήο κε βάζε ηε ινγνηερλία απνηειεί ελαιιαθηηθφ, επράξηζην θαη 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε φια 
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ηα παηδηά θαη φηη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζπάζεηα «αλαραίηηζεο» ηεο 

ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη ηεο ρακειήο ζρνιηθήο επίδνζεο.  

Ώπψηεξνο ζθνπφο καο είλαη λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά ζηαδηαθά ζηα ρξφληα 

ηεο ζρνιηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο λα θαηαθηήζνπλ ηελ αθαδεκατθή γιψζζα πνπ 

ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο (Cummins, 

2002). Βπηπξφζζεηα λα απνθηήζνπλ ζπλήζεηεο ζθέςεο, αλάγλσζεο, γξαθήο θαη 

νκηιίαο πνπ πξνρσξνχλ πην πέξα απφ ην επηθαλεηαθφ λφεκα, ηνπο θπξίαξρνπο 

κχζνπο, ηηο επίζεκεο εμαγγειίεο θαη λα θαηαλνήζνπλ φηη «ε αλάγλσζε ηνπ θφ-

ζκνπ πξνεγείηαη πάληνηε ηεο αλάγλσζεο ηνπ ιφγνπ θαη ε αλάγλσζε ηνπ ιφγνπ 

πξνυπνζέηεη πάληνηε ηελ αλάγλσζε ηνπ θφζκνπ» (Freire & Macedo 1987). 
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ΒΞΟΕΚΒΕΧΔ ΜΒ ΣΔΝ ΏΝΏΓΝΧΔ ΣΟ ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ:  

ΣΟ ΛΏΘΟ ΚΏΕ Δ „ΤΛΛΟΓΕΚΔ ΜΝΔΜΔ ΣΔ ΣΏΞΔ‟. 

Μαξέα Μνπκνπιέδνπ 

mmaria@psed.duth.gr  

ΠΒΡΕΛΔΦΔ  

Απηή ε εηζήγεζε παξνπζηάδεη κέξνο κηαο εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ επηθεληξψ-

λεηαη ζηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο-κάζεζεο ηνπ λεπηαγσγνχ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα 

εμνηθείσζεο κε ηελ αλάγλσζε, επηδηψθνληαο λα αλαδείμεη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξ-

γίαο ελφο δηδαθηηθνχ επεηζνδίνπ, ζηεξηδφκελε ζε ζπγθεθξηκέλεο αλζξσπνινγηθέο, 

δηδαθηηθέο ζεσξίεο (Chevallard, Brousseau), αιιά θαη καζεζηαθέο/αλαπηπμηαθέο 

θνηλσληθν-πνιηηηζκηθήο θαη νηθνδνκηζηηθήο πξνζέγγηζεο (Vygotsky, θ.ιπ.) θαη ζε 

αλάινγεο έλλνηεο (δηδαθηηθφ ζπκβφιαην, πεξηβάιινλ, ζπιινγηθή κλήκε, ιάζνο), 

ελψ πηνζεηεί ηελ θιηληθή/πεηξακαηηθή κέζνδν (Leutenegger) παξαηήξεζεο θαη 

αλάιπζεο γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπ. 

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηνλ γαιιφθσλν θπξίσο ρψξν ηεο δηδαθηηθήο, 

εζηηάδεη ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηδα-

ζθαιία-κάζεζε, ζε έλα πιαίζην θαηαλφεζεο ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ δη-

δαθηηθνχ ζπζηήκαηνο, κειεηψληαο ηηο πξαθηηθέο ηνπ ζε ζρέζε κε ηε δηδαθηηθή 

ζπγθεθξηκέλσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο ηα καζεκαηηθά θαη ε γιψζζα 

(Altet, 1996, 2002. Brousseau, 2004. Bru, 1991, 1996, 2002. Chevallard, 1992. 

Develay, 1999. Margolinas, 1992, 2005. Goigoux,  2002).  

Σν παξφλ άξζξν ηνπνζεηείηαη ζε κηα πξννπηηθή θαηαλφεζεο θαη εμήγεζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο δηδαζθαιίαο-κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο ζην λεπηαγσγείν θαη επη-

δηψθεη λα αλαδείμεη ηηο πξαγκαηηθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

κέζα απφ ηελ αλάιπζε ελφο δηδαθηηθνχ επεηζνδίνπ. Βπηρεηξεί λα αλαδείμεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ελεξγεί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ ηνπ ζηφρσλ θαη 

παξεκβαίλεη ζηελ νηθνδφκεζε ηε γλψζεο ζε ζρέζε κε ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ 

παηδηψλ, εζηηάδνληαο ζηηο αιιαγέο ηνπ δηδαθηηθνχ ζπκβνιαίνπ, ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ιάζνπο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο ηεο ηάμεο. 

1/ ΘΒΧΡΔΣΕΚΟ ΠΛΏΕΕΟ 

Γηα ηελ αλζξσπνινγηθή ζεσξία ηνπ δηδαθηηθνχ θαηλνκέλνπ, έλα δηδαθηηθφ 

ζχζηεκα πξνζεγγίδεηαη νηθνινγηθά, θαζψο ζπλππάξρεη κε άιινπο ηχπνπο δηδα-

θηηθψλ ζπζηεκάησλ (Chevallard, 1992, 94). Σν δηδαθηηθφ θαηλφκελν είλαη ε 

δηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ επεθηείλεηαη κε ηελ πξφζεζε 

ελφο αηφκνπ ή ελφο ζεζκνχ λα θάλεη θάηη (δηδαθηηθέο θηλήζεηο), ψζηε θάπνηνο 

λα «κάζεη» θάηη (ην πεξηερφκελν πξνο κάζεζε) (Chevallard, 2010, 141). Δ γλψ-

ζε, γηα λα κπνξέζεη λα ελεξγνπνηεζεί, ζπλππάξρεη ζην ίδην πιαίζην κε ηνλ δά-

mailto:mmaria@psed.duth.gr
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ζθαιν θαη ηνλ καζεηή, εληάζζεηαη δειαδή ζε έλα δηδαθηηθφ ζπκβφιαην πνπ ην 

ραξαθηεξίδεη ε ακνηβαηφηεηα: ν δάζθαινο νθείιεη λα εθθξάζεη απηφ πνπ νη κα-

ζεηέο ζα κάζνπλ «κέζα απφ εξκελεία ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζέηεη, ησλ πιεξνθν-

ξηψλ πνπ παξέρεη, ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιιεη, πνπ είλαη νη ζηαζεξέο ηνπ 

ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηνπ» (Brousseau, 2004, 295). 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην δηδαθηηθφ ζπκβφιαην, ν δάζθαινο εγθαζηζηά ‗δη-

δαθηηθνχο κεραληζκνχο‘, ψζηε ν καζεηήο λα ελεξγνπνηεζεί γηα ηελ αλαδήηεζε 

ηεο ζσζηήο απάληεζεο, αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε ηεο παξαγσγήο ησλ γλψ-

ζεψλ ηνπ, γεγνλφο πνπ νξίδεη ηελ θαηάζηαζε σο αδηδαθηηθή :  φηαλ ν καζεηήο, 

απνδερφκελνο λα ιχζεη ην πξνζαξκνζκέλν ζηα κέηξα ηνπ πξφβιεκα – θαη ζπ-

λεπψο λα νηθνδνκήζεη λέα γλψζε – είλαη ηθαλφο λα «ηελ πινπνηήζεη ν ίδηνο ζε 

θαηαζηάζεηο πνπ ζα ζπλαληήζεη έμσ απφ θάζε πιαίζην δηδαζθαιίαο θαη ρσξίο 

έλδεημε πξφζεζεο» (Ibid., 59). ηαλ o εθπαηδεπηηθφο ηνπ εθρσξεί (dévolution) 

ηε ππεπζπλφηεηα κηαο καζεζηαθήο θαηάζηαζεο (αδηδαθηηθή), νθείιεη λα πξν-

ζαξκνζζεί πξνζσπηθά ζην πξνηεηλφκελν πξφβιεκα θαη λα δερζεί ην γεγνλφο φηη 

ζα θξχςεη ηε γλψζε πνπ αλαδεηείηαη (Ibid., 302). 

ε κηα δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ εμειίζζεηαη ζην ρξφλν, ε δηδαθηηθή 

ζρέζε ζεσξείηαη σο έλα ηδηαίηεξν παηρλίδη, ζην νπνίν ν δάζθαινο θεξδίδεη αλ 

θαη κφλν εάλ ν καζεηήο θεξδίδεη, δειαδή αλ καζαίλεη ∙ ζε απηήλ ν πξψηνο είλαη 

ηαπηφρξνλα θξηηήο θαη κέξνο ηνπ παηρληδηνχ (Sensevy et al., 2008, 107). Σν λέν 

παηρλίδη, δειψλεη ηελ αλάγθε λα πξνρσξήζεη ε λέα κάζεζε, γεγνλφο πνπ πξνυ-

πνζέηεη έλα λέν δηδαθηηθφ ζπκβφιαην, δειαδή λέεο πξνζδνθίεο ηνπ δαζθάινπ 

απφ ηνπο καζεηέο θαη ησλ καζεηψλ απφ ηνλ δάζθαιν (Sensevy, Mercier, 2007, 

26-27).  

Γηα ηε κειέηε ηνπ δηδαθηηθνχ ζπκβνιαίνπ ζην ρξφλν πξνηείλνληαη ηξεηο γε-

λεηηθέο δηαδηθαζίεο (Schubauer-Leoni, Leutenegger, 2002, 238-239. Sensevy, 

2001, 211), πνπ αλαιχνπλ κηα δπλακηθή θαη κεηαβαιιφκελε θαηάζηαζε παξα-

γφλησλ, ζηελ νπνία νη ζέζεηο, νη πξαθηηθέο θαη ηα αληηθείκελα ππφθεηληαη ζε 

ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε:  

1. Δ ρξνλνγέλεζε: νξίδεη απηφ πνπ αθνξά ηελ παξαγσγή ησλ γλψζεσλ ζηνλ 

άμνλα ηνπ ρξφλνπ, παξάγεη δηδαθηηθφ ρξφλν – κηθξν θαη καθξν – πνπ ηνλ 

δηαρεηξίδεηαη θπξίσο ν δάζθαινο (chronomaître), αιιά θαη νη καζεηέο 

(chronogènes).   

2. Δ ηνπνγέλεζε νξίδεη απηφ πνπ αλαθέξεηαη έκκεζα ζηελ εμέιημε ησλ ζπ-

ζηεκάησλ ζέζεσλ (topos) ηνπ δηδάζθνληνο θαη ησλ δηδαζθνκέλσλ ζε 

ζρέζε κε ηα αληηθείκελα γλψζεο. ε θάζε ζηηγκή ηεο ρξνλνγέλεζεο αληη-

ζηνηρεί κηα θαηάζηαζε ηνπνγέλεζεο.  

3. Δ κεζνγέλεζε νξίδεη ηελ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθεηκέλσλ (πιηθψλ, 

ζπκβνιηθψλ, ιεθηηθψλ) πνπ νηθνδνκνχληαη απφ ηνλ δάζθαιν θαη ηνπο 

καζεηέο ζηελ πνξεία ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο, ην νπνίν ηνπο πεξηνξί-

δεη θαη ηνπο αλαγθάδεη λα πξνζαξκφδνληαη θαη λα εμειίζζνληαη.  
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Σν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν εμειίζζεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ζπλίζηαηαη 

απφ αληηθείκελα γλψζεο πιηθά (ν ράξαθαο ζηε γεσκεηξία) θαη ζπκβνιηθά (ην 

ηάδε ζχζηεκα γλψζεσλ) θαη ν δάζθαινο νθείιεη λα ην δηεπζεηεί, ψζηε νη καζε-

ηέο λα εθηηκήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο γηα εμέιημε, κέζα απφ 

ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πξνθνξηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ ηάμε (Sensevy, 

Quilio, 2002, 51. Artigue, 2002, 61). Οθείιεη επίζεο λα πξνηείλεη απνηειεζκα-

ηηθνχο δηδαθηηθνχο κεραληζκνχο γηα λα ηνπο θηλεηνπνηήζεη, φπσο ηελ ελεξγν-

πνίεζε ηεο θνηλήο ζπιινγηθήο κλήκεο ηεο ηάμεο (Brousseau, 2004, 323) πνπ 

ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηε γλψζε θαζαπηή φζν θαη κε πξαθηηθέο πνπ έρνπλ θαζηε-

ξσζεί ζην ρξφλν πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εθ-

παηδεπηηθφο ηνλίδεη ζηηγκέο κλήκεο ηεο ηάμεο, ηνπ καζεηή, ησλ ζρνιηθψλ δξα-

ζηεξηνηήησλ θαη/ή ηνπ δηδαζθνκέλνπ αληηθεηκέλνπ (Schneuwly et al., 2005, 84) 

γηα λα αμηνπνηεζνχλ δηδαθηηθά κε ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν. Έλα παξακχζη πνπ 

αλαγλψζηεθε ζηελ νκάδα-ηάμε, ηα ζηαζεξά επαλαιακβαλφκελα ‗ηειεηνπξγηθά‘ 

ηεο πξσηλήο ζπγθέληξσζεο ζηε ‗γσληά‘ ζπδήηεζεο «δεκηνπξγνχλ έλα παξειζφλ 

ζε ζρέζε κε ηηο λέεο γλψζεηο πνπ ζα απνθηεζνχλ, δεκηνπξγνχλ κηα ‗ζπιινγηθή 

κλήκε‘. Βπηηξέπνπλ λα επηιπζεί έλα απφ ηα παξάδνμα ηεο δηαδηθαζίαο δηδαζθα-

ιίαο-κάζεζεο πνπ νθείιεηαη ζην φηη ε πξφνδνο ηεο γλψζεο πξνυπνζέηεη ηε ζηα-

ζεξφηεηα ηεο κάζεζεο» (Amigues, Zerbato-Poudou, 2009, 145. Amigues, Gar-

cion-Vautor, 2002, 60).  

Βθηφο απφ ηηο δηδαθηηθέο ζεσξίεο, θαη απηέο ηεο κάζεζεο, ηεο αλάπηπμεο 

θαη ηεο δξάζεο ηνπ 20νχ αηψλα απνηεινχλ πιαίζην θαηαλφεζεο θαη ζηήξημεο 

ησλ δξάζεσλ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ, θαζψο αληηιακβάλνληαη ηνλ ελήιηθν 

σο θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηε δηαδηθαζία απφθηεζεο γλψζεσλ κέζα απφ αι-

ιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία θαη ηε γλψζε σο απνηέιεζκα ζπιινγηθήο νηθνδφ-

κεζεο. λησο, γηα λα θαηαλνεζεί ε δηδαθηηθή δξάζε, ηα ζεσξεηηθά εξγαιεία 

πνπ αλαπηχζζνληαη θαη νη εκπεηξηθέο εξγαζίεο πνπ παξάγνληαη αλαγλσξίδνπλ 

βπγθνηζθηαλή εδξαίσζε ζηηο δηδαθηηθέο έξεπλεο (Sensevy, Mercier, 2007, 193). 

Ώπηέο επηβεβαηψλνπλ φηη νη καζεηέο αλαπηχζζνληαη φρη κφλν κε ηε δηακεζνιά-

βεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αιιά θαη κε ηε ρξήζε θνηλσληθά επεμεξγαζκέλσλ α-

ληηθεηκέλσλ, δειαδή εξγαιείσλ πνπ θιεξνλφκεζαλ απφ πξνεγνχκελεο γεληέο 

θαη θαζνξίδνληαη απφ έλαλ ζθνπφ (Vygotsky, 2000, 151, 153). Γηα ηνλ Leontiev, 

ε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο-κάζεζεο ζεσξείηαη σο ζχζηεκα θνηλσληθψλ ζρέζε-

σλ, πνπ παξάγεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη έρεη σο βαζηθή ‗ζπληζηψ-

ζα‘ ηε δξάζε, κε πξνζαλαηνιηζκφ έλαλ θνηλφ ζθνπφ. Καη γη απηφλ, γηα λα επη-

ηεπρζεί επηηπρήο κάζεζε, ρξεηάδεηαη, εθηφο ησλ άιισλ, ην εξγαιείν, «κέζα ζην 

νπνίν απνθξπζηαιιψλνληαη επαθξηβψο ηα κέζα, νη ελέξγεηεο (les opérations)» 

(Leontiev, 1984, 113, 118, 276). Βπεθηείλνληαο θαη εκπινπηίδνληαο ηελ βπγθν-

ηζθηαλή πξνζέγγηζε ζηελ εθπαίδεπζε, ν Bruner, εγγξάθεη ηελ αλζξψπηλε δξάζε 

ζην πνιηηηζκηθφ πιαίζην, ηε ζεσξεί αλζξψπηλε αλαπαξάζηαζε, ελψ ηαπηφρξνλα 

πξνηείλεη ηελ έλλνηα ηεο ελδεδεηγκέλεο δξαζηεξηφηεηαο (activité qualifiée) γηα λα 

δειψζεη ην κέζν πνπ επηβάιιεη ζθνπνχο ή εξγαιεηαθέο δνκέο ζηνλ θφζκν. Γη 

απηφλ, ηα εξγαιεία ζπκπιεξψλνπλ ηα αληηθείκελα: ράξηο ζηα πξψηα νξίδνπκε 
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ηελ εξγαζία καο πξηλ αθφκα ην θαηαιάβνπκε, ελψ ην πλεχκα ζεσξείηαη πξνέ-

θηαζε ησλ ρεξηψλ, ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαη ησλ εξγαζηψλ ζηηο 

νπνίεο ηα εθαξκφδνπκε (Bruner, 1996, 188, 189, 192-193). 

Σέινο, ε νηθνδνκηζηηθή ινγηθή ηεο γλψζεο αλαγλσξίδεη φηη ζηε δηαδηθαζία 

απφθηεζήο ηεο, ην παηδί δελ κπνξεί λα κελ θάλεη ιάζε, γεγνλφο πνπ εμππεξεηεί 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, θαζψο ηνπ παξέρεη ζεκάδηα γηα πα-

ξέκβαζε: «ην ιάζνο είλαη καξηπξία πνπ επηηξέπεη λα εληνπηζηνχλ νη δπζθνιίεο 

ζηηο νπνίεο πξνζθξνχεη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο» (Astolfi et al., 2008, 87), 

αιιά θαη εθδήισζε γλψζεσλ θαη ζπλεπψο ζεσξείηαη νπζηαζηηθά σο έλα ελδηα-

θέξνλ αληηθείκελν γηα ηε δηδαθηηθή (Leutenneger, 2009, 48). Βίλαη έλα εξγαιείν 

γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαζψο δελ κεηαδίδεη ηε δηθή ηνπ γλψζε, αιιά επηδηψθεη 

λα δηακνξθψζεη ζπλζήθεο κέζα απφ γλσζηηθά επλντθέο καζεζηαθέο δηαδηθαζί-

εο, ψζηε λα ηξνπνπνηεζνχλ νη αξρηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηψλ θαη λα πη-

νζεηεζνχλ λέεο: παξαηεξεί ηηο ζπλζήθεο εκθάληζεο ηνπ ιάζνπο, ην αλαιχεη, ζέ-

ηεη εξσηήζεηο, επηηξέπεη ηελ αιιειεπίδξαζε, θ.ιπ. (Reuter et al., 2007, 102-

103), θαηνξζψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηη-

θφο (Astolfi, 2008, 95).  

2. Δ ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ 

Γηα λα κειεηεζνχλ νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφ-

ηεηα, πηνζεηήζεθε ε θιηληθή/πεηξακαηηθή κέζνδνο παξαηήξεζεο θαη αλάιπζεο, 

γηαηί βαζίδεηαη ζε ιεπηνκεξή εμέηαζε θαη αληηζηνίρηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ «κε-

ξψλ» ηνπ ζψκαηνο ηεο έξεπλαο: πξσηφθνιια (κεηαγξαθέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ κε βίληεν θαη ερεηηθέο θαηαγξαθέο) θαη πξφζζεηα ηεθ-

κήξηα (γξαπηέο παξαγσγέο καζεηψλ, απνζπάζκαηα ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ή άι-

ια) απνηεινχλ ζχζηεκα ζεκαδηψλ (πεηζηήξηα), κε ζθνπφ λα κεηψζνπλ πξννδεπ-

ηηθά ηελ αβεβαηφηεηα σο πξνο ηε δεδνκέλε εξκελεία φζσλ παξαηεξνχληαη 

(Leutenegger, Schubauer-Leoni, 2002, 75). Σαπηφρξνλα, ε ελ ιφγσ κεζνδνινγία 

πξνζεγγίδεη πεξηπηψζεηο δηδαθηηθψλ ζπζηεκάησλ ζεσξψληαο ηεο σο αδηαίξεηεο 

νληφηεηεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηνπο καζεηέο θαη ην/ηα αληηθείκελν/α δηδαζθαιίαο-κάζεζεο 

(Leutenegger, 2009, 8-9).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξαηήξεζε εζηηάδεη ζηα δηδαθηηθά γεγνλφηα ή αμην-

ζεκείσηα ζπκβάληα ή επεηζφδηα πνπ νξίδνληαη σο νη πηζαλνί ηφπνη φζσλ παξα-

ηεξνχληαη (les observables), φληαο εκπεηξηθά αληηθείκελα πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

ζρνιηθφ θαη ηνλ εξεπλεηηθφ ζεζκφ θαη πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκάδηα 

θαηλνκέλσλ γη απηφλ (Leutenegger, 2000, 228. 2009, 90). ηε δηδαθηηθή αιιε-

ιεπίδξαζε, έλα επεηζφδην είλαη έλα γεγνλφο κεηαβιεηήο δηάξθεηαο, ηνπ νπνίνπ ε 

ρξνληθή έθηαζε θαζνξίδεηαη απφ ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο – απνβιέ-

πνληαο ζηνλ ίδην δηδαθηηθφ ζηφρν – θαη απφ ην φηη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πνι-

ιά ή έλα έξγα/ν πνπ νξίδεη ηελ αλακελφκελε απφ ηνλ καζεηή εξγαζία 

(Schneuwly, 2000, 25-26). Γηα ηνλ εξεπλεηή, ηα αμηνζεκείσηα δηδαθηηθά γεγν-
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λφηα ζεσξνχληαη ζηηγκέο απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο, εκβιεκαηηθέο γηα ηε δξα-

ζηεξηφηεηα, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο έξεπλαο (Leutenegger, 2002, 

246).  

Καηά ζπλέπεηα, ε πηνζεηνχκελε κνλάδα αλάιπζεο είλαη ην δηδαθηηθφ επεη-

ζφδην, κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ νπνίνπ ζα αλαδεηρζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο 

ηνπ, ηθαλέο λα εξκελεχζνπλ ηε δηδαθηηθή θαηάζηαζε. ε απηφ αλαδεηείηαη ην 

ζχλνιν ησλ ζεκαδηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλάγλσζε, αιιά θαη ζεκάδηα ζρε-

ηηθά κε ην ίδην ζέκα, πνπ πξνέξρνληαη γηα παξάδεηγκα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο 

(Leutenegger, 2000, 234) θαη πνπ κπνξνχλ ζπλδπαδφκελα λα αλαδείμνπλ ηηο 

δξάζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ έξεπλαο.  

Δ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, κε ζηξακκέλν ην ελδηαθέξνλ ηεο θπξίσο ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ηεο εθπαηδεπηηθνχ, είλαη πνιπεζηηαθή θαη πεξηιακβά-

λεη:  

1. Πξνθαηαξθηηθή ζπλέληεπμε (entretien ante) κε ηελ εθπαηδεπηηθφ πξηλ ηελ 

πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην γξαθείν ηνπ λεπηαγσγείνπ, κε ζθνπφ 

λα δηαζαθελίζεη ηηο δηδαθηηθέο ηεο πξνζέζεηο σο πξνο ηελ δξαζηεξηφηεηα 

θαη ηε κνξθή αλάπηπμήο ηεο: παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ, ζηφρνη, κέζνδνη, 

πιηθά, θξηηήξηα ζχλζεζεο ηεο νκάδαο, πξνβιέςεηο. χκθσλα κε ηηο Leu-

tenegger (2000, 231) θαη  Schubauer-Leoni, Leutennegger (2002, 243), ε 

ζπλέληεπμε απηή έρεη ηε δηπιή ιεηηνπξγία λα πξνεηνηκάζεη ηελ βηληεν-

ζθνπεκέλε παξαηήξεζε θαη λα εμεγήζεη ν εθπαηδεπηηθφο ηα ζεκαληηθά 

ζηνηρεία ηνπ ζρεδίνπ ηνπ γηα ηελ αλάιπζε ηεο ζπλεδξίαο.  

2. ΐηληενζθνπεκέλε παξαηήξεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξν-

θεηκέλνπ λα γίλεη ιεπηνκεξήο εθ ησλ πζηέξσλ κειέηε ησλ δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ ηνπ λεπηαγσγνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ 

κε ηα λήπηα, εζηηάδνληαο ζηελ ζπλ-παξαγσγή ηνπνγελεηηθψλ θαη ρξνλν-

γελεηηθψλ θαηλνκέλσλ, θαζψο θαη ζε κεζνγελεηηθέο θηλήζεηο (Schubauer-

Leoni, Leutennegger, 2002, 244). χκθσλα κε ηνλ Brousseau (1978, 

133), ε παξαηήξεζε απαηηεί πξνζπάζεηα, γηα λα μερσξίζεη απηφ πνπ ήηαλ 

δπλαηφ απφ απηφ πνπ δελ έρεη παξαρζεί θαη απηφ πνπ είλαη αλαγθαίν απφ 

απηφ πνπ έρεη παξαρζεί, έρνληαο θαηά λνπ φηη ν εξεπλεηήο-παξαηεξεηήο 

πνπ θξαηά ηελ θάκεξα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθά «θίιηξα», πνπ ζρεηίδν-

ληαη κε ηελ επηζηεκνινγία ηνπ (Loison, 2005, ζην Carnus, 2009, 61).  

3. Μεηα-ζπλέληεπμε (entretien post) κε ηελ εθπαηδεπηηθφ ακέζσο κεηά ην 

ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, φρη γηα λα ζηηγκαηηζηεί ε νπνηαδήπνηε δηαρεί-

ξηζή ηνπ νχηε λα «επαιεζεπηεί» αλ απηφ πνπ γλσζηνπνηήζεθε πινπνηή-

ζεθε ή φρη, αιιά γηα λα παξνπζηαζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ δηδαθηηθνχ ζπ-

ζηήκαηνο κέζα ζηε δπλακηθή ηνπ (Leutenneger, 2000, 234). Σεο δεηήζε-

θε επίζεο λα εθθξαζηεί ζε ζρέζε κε ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ κφιηο πιν-

πνηήζεθε, ην πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο, ηελ αλάπηπμή ηνπ θαη ζε ζρέζε 

κε ην ζρεδηαζκφ πνπ είρε γλσζηνπνηήζεη (Maubant, et al., 2005, 66). 
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4. πλέληεπμε απην-αληηπαξάζεζεο (entretien d‘autoconfrontation) κε ηελ 

εθπαηδεπηηθφ – κεηά απφ κηα εβδνκάδα – ζπλνδεχνληάο ηελ κε παξάιιε-

ιε παξαθνινχζεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο θαηαγξάθεθε ζην βίληεν: 

ε εθπαηδεπηηθφο ζρνιηάδεη ηε δξαζηεξηφηεηα κε κηα πην ζηνραζηηθή δηά-

ζεζε, ελψ ζηακαηά ε πξνβνιή, φηαλ ζέιεη λα πάξεη ην ιφγν. Ώπηνχ ηνπ 

ηχπνπ νη ζπλεληεχμεηο έρνπλ ζθνπφ λα εληνπίζνπλ ηα ζπλεηδεηά επίπεδα 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηηο πηπρέο θαη ηα πξνβιήκαηά 

ηεο, ηνπο ζηφρνπο δξάζεο ηνπ (Goigoux, 2002, 127) θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ηνπ (Theureau, 2010, 299). ηελ πεξίπησζή καο, ε εθπαηδεπηηθφο – ζην 

γξαθείν ηνπ λεπηαγσγείνπ – ζρνιηάδεη, επηιέγνληαο ειεχζεξα ε ίδηα ζπ-

γθεθξηκέλα δηδαθηηθά γεγνλφηα/επεηζφδεηα πνπ ρεηξίζηεθε, ζπλεηδεην-

πνηψληαο ηελ θαηαιιειφηεηα ή κε ησλ ελεξγεηψλ ηεο θαη εθθξάδεη ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ηεο πάλσ ζε απηέο. Εδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε ζηελ 

απνθπγή ζπκπεξαζκάησλ θαη εξκελεηψλ πνπ λα πξνέξρνληαη απφ ην δηά-

ινγν αλάκεζα ζε εξεπλεηή θαη εθπαηδεπηηθφ, σο πξντφλ ζπλ-

νηθνδφκεζεο λέαο γλψζεο: ζχκθσλα κε ηνλ Clot (1999), ηα απνηειέζκα-

ηα ηνπ γεγνλφηνο φηη ν δεχηεξνο απεπζχλεη εξσηήζεηο ζηνλ πξψην είλαη 

ζεκαληηθά θαη ε ζπκβνιή ηνπ ηειεπηαίνπ ζην ζψκα πιηθνχ αμηνζεκείσηε 

(ζην Durand, Veyrunes, 2005, 52). 

5. Ώλάιπζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, δειαδή ησλ ραξ-

ηηψλ κε ηα θείκελα πνπ απνηεινχλ ην πεξηερφκελν ηνπ λένπ άικπνπκ θαη 

ησλ θαξηειψλ κε ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο ηνπ εκεξνινγίνπ ζηνλ ηνίρν 

ηεο ‗γσληάο‘ ζπδήηεζεο. 

Έρνληαο κειεηήζεη ηε βηληενηαηλία θαη κεηεγγξάςεη ην θείκελν ηνπ ιφγνπ 

εθπαηδεπηηθoχ θαη λεπίσλ ζε κνξθή πξσηνθφιισλ κε βάζε ηηο ιεθηηθέο θαη κε 

αιιειεπηδξάζεηο (εξσηήζεηο, επηβξαβεχζεηο, ζρφιηα/θηλήζεηο ρεξηψλ, βιέκκαηα, 

επίδεημε, κεηαθηλήζεηο αληηθεηκέλσλ), πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνπζίαζεο ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ πιηθνχ θαηά πεξίπησζε, επηρεηξείηαη: 

1. πλνιηθή πξνζέγγηζε ηεο παξαηεξνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζηνρεχεη 

θπξίσο λα αλανηθνδνκήζεη ηηο ππνλννχκελεο ινγηθέο δξάζεο ζηηο δηαδη-

θαζίεο, πηνζεηψληαο ηελ άπνςε κηαο πεξηγξαθηθήο, ‗εμεγεηηθήο‘ δηδαθηη-

θήο» (Canelas-Trevisi et al., 1999, 144). 

2. Ώλάδεημε ησλ αμηνζεκείσησλ επεηζνδίσλ, εληνπίδνληαο θπξίσο ηηο αιιε-

ιεπηδξάζεηο (ιεθηηθέο θαη κε) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηα λήπηα θαη ηα αληη-

θείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο.  

3. πζρέηηζε ησλ ελ ιφγσ επεηζνδίσλ κε ην ιφγν ησλ ππνθεηκέλσλ θαη  

4. αλαγσγή ηνπο ζην πηνζεηνχκελν ζχζηεκα έξεπλαο: ε δηαιεθηηθή ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εμήγεζε θαηλνκέλσλ έρεη ηηο ξίδεο ηεο 

ζην ίδην ην πεηξακαηηθφ εξγαιείν ζπιινγήο ζεκαδηψλ (Schubauer-Leoni, 

Leutenegger, 2002, 241).  

ε πξαθηηθφ επίπεδν, ε κεηεγγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξαηήξεζεο πήξε 

ηε κνξθή πξσηνθφιινπ κε ηξεηο πηπρέο θαη αθεηεξία ηα δηδαθηηθά επεηζφδηα: α. 
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ρξνληθή, β. ηνπ δηαιφγνπ εθπαηδεπηηθνχ-λεπίσλ ή θαη λεπίσλ κεηαμχ ηνπο θαη γ. 

ησλ θηλήζεσλ-δξάζεσλ ζην δηδαθηηθφ πιηθφ θαη εθθξάζεηο πξνζψπνπ. Βπίζεο, 

ε κεηεγγξαθή ησλ ζπλεληεχμεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκπιήξσζε ηα δεδνκέλα 

ηεο παξαηήξεζεο, εληζρχνληαο ηελ θαηαλφεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ πα-

ξεκβάζεσλ ή θαη θηλήζεψλ ηνπ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα πξσηφθνιιν έξεπλαο κε επηινγή ραξαθηεξηζηηθψλ ζε-

καδηψλ πνπ εθθξάδνπλ ιεθηηθέο θαη κε αιιειεπηδξάζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο, 

ηεθκεξηψλνληαη κε έλλνηεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζεσξεηηθψλ εξγαιείσλ θαη 

νκαδνπνηνχληαη ζε κηα ζεκαίλνπζα κνξθή. Έηζη, έγηλε ηεκαρηζκφο (découpage) 

ηνπ αληηθεηκέλνπ κειέηεο ζε ηκήκαηα (sections), ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη ηδηαη-

ηεξφηεηεο ηνπ δηδαθηηθνχ ζπζηήκαηνο, λα γίλεη «νξαηφ» ην αληηθείκελν κειέ-

ηεο, λα θαζνξηζηεί ην πεδίν ηζρχνο ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηέινο λα νηθνδνκε-

ζνχλ δηδαθηηθά θαηλφκελα κε βάζε φζα παξαηεξνχληαη (Leutenegger, 2009, 84-

85, 87, 91).   

2.1 Δ ΣΏΤΣΟΣΔΣΏ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ ΚΏΕ ΟΕ ΤΝΘΔΚΒ ΤΛΟΠΟΕΔ-

Δ ΣΔ 

Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2012 ζε κία ηάμε λεπηαγσ-

γείνπ ηνπ Αήκνπ Ώιεμαλδξνχπνιεο. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε κεζνδνινγία ηεο θνη-

λνπνηήζεθαλ ζηελ εθπαηδεπηηθφ θαη ζπδεηήζεθαλ καδί ηεο, ελψ ην γλσζηηθφ 

πεδίν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, ε αλάγλσζε, απνθαζίζηεθε απφ ηελ ίδηα, φπσο θαη 

ε επηινγή ηεο κνξθήο εξγαζίαο κε ηα λήπηα.  

Δ εθπαηδεπηηθφο αμηνπνίεζε δηδαθηηθά έλα άικπνπκ 81F

82
 γηα ηε δξαζηεξηφηε-

ηα αλάγλσζεο, πξνηείλνληαο ζηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ έλα παξφκνην – 

θξαηψληαο ηελ ίδηα δνκή θαη εμέιημε ηεο ηζηνξίαο – αιιά ηξνπνπνηψληαο ην 

ζρήκα θαη ηελ εηθνλνγξάθεζε: «Ο ζηφρνο καο ήηαλ λα ην πάξνπλ ζην ζπίηη, λα 

ην δηαβάζνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο, κε ηα αδέιθηα ηνπο θαη έηζη λα ηνπο εμεγή-

ζνπλ ηη θάλνπκε ζην ζρνιείν» (πξνθαηαξηηθή ζπλέληεπμε), αιιά θαη «λα κά-

ζνπλ θαηλνχξηεο ιέμεηο, άγλσζηεο, λα βξνπλ ηε γλσζηή κέζα ζε άγλσζηεο θαη 

άξα λα θαηαιάβνπλ φηη κηα ιέμε κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα δηαβάζνπλ κηα 

πξφηαζε ή λα ηελ εληάμνπλ ζε έλα θείκελν, ζε κηα ζειίδα» (Ibid.). χκθσλα κε 

ηε Margolinas (2005, 352), ν εθπαηδεπηηθφο εγθαζηζηά «πξάγκαηη κηα θαηάζηα-

ζε, αιιά δελ γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο κπν-

ξνχλ λα επελδχζνπλ ζε απηήλ», γεγνλφο πνπ δελ ηνπ επηηξέπεη λα πξνβιέςεη κε 

αθξίβεηα ηηο θηλήζεηο ηνπ, θαζηζηψληαο αβέβαηε ηε δηδαθηηθή ηνπ παξέκβαζε 

(Chatel, 2001, 185).  

Ο ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν εθηπιίζζεηαη ε δξαζηεξηφηεηα είλαη ε ‗γσληά‘ 

επηδαπέδησλ παηρληδηψλ, φπνπ ηα ηξία λήπηα ζε παξάηαμε θαη ε εθπαηδεπηηθφο 

                                         
82 E. Carle, Μηα πνιχ πεηλαζκέλε θάκπηα, Καιεηδνζθφπην, 2006. 
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θάζνληαη αληηθξηζηά ζε κνθέηα, έρνληαο αλάκεζά ηνπο θαη θαηά κήθνο αλνηγκέ-

λν ην άικπνπκ πνπ είλαη ζε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο. Ώλάκεζα ζε απηφ θαη ηα 

παηδηά βξίζθεηαη ζεηξά δεθαηξηψλ κηθξψλ ραξηηψλ εκηθπθιηθνχ ζρήκαηνο κε 

ηππσκέλν θείκελν (θεθαιαία γξάκκαηα) πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ζειίδεο ηνπ άι-

κπνπκ, φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζηηο ζειίδεο ηνπ πξσηφηππνπ βηβιίνπ. Βλψλν-

ληάο ηα κε ηα ππφινηπα εκηθπθιηθά ραξηηά, πνπ είλαη ήδε θνιιεκέλα ζηηο δεθα-

ηξείο  ζειίδεο ηνπ πξνο θαηαζθεπή βηβιίνπ, ηα παηδηά ζπκπιεξψλνπλ κηα πιήξε 

εηθφλα ζε ζρήκα νβάι.  

 

Βηθφλα 1. ειίδεο ηνπ άικπνπκ "Μηα πνιχ πεηλαζκέλε θάκπηα", φπσο ην ζπλέ-

ιαβαλ παηδηά θαη λεπηαγσγφο. 

Πίζσ απφ ηα παηδηά, ζηε ‗γσληά‘ ζπδήηεζεο ηεο νκάδαο-ηάμεο, έλα κεγάιν 

κέξνο ηνπ ηνίρνπ είλαη θαιπκκέλν κε κνθέηα, φπνπ είλαη αλεξηεκέλν έληππν, 

γξαπηφ θαη εηθνλνγξαθεκέλν πιηθφ ζε πίλαθεο, φπσο εκεξνιφγην, πίλαθαο θαη-

ξνχ, παξφλησλ λεπίσλ, θιπ., ζηνπο νπνίνπο ηνπνζεηνχληαη αλάινγεο θαξηέιεο. 

2.2 ΣΟ ΠΏΡΏΣΔΡΟΤΜΒΝΟ ΒΡΓΟ ΚΏΕ ΟΕ ΏΠΏΕΣΔΒΕ ΣΟΤ 

ζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, ε εθπαηδεπηηθφο δέρεηαη φηη «είλαη 

πάξα πνιχ εμνηθεησκέλα κε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δξαζηεξηφηεηεο» (πξνθαηαξ-

ηηθή ζπλέληεπμε). πλεπψο, ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη ηα παηδηά ζπλ-

δένληαη καδί ηεο κε έλα ζπκβφιαην πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε «παιηψλ» 

γλψζεσλ (Brousseau, ζην Leutenegger, 2000, 221), αιιά θαη ηελ ππελζχκηζή 

ηνπο.  

Δ αλάγλσζε θαη ε θαηαλφεζε κηθξψλ θεηκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δε-

δνκέλεο εηθφλεο πξνηείλεηαη απφ ην επίζεκν ηζρχνλ πξφγξακκα (Αηαζεκαηηθφ, 

2000, 2-3). λησο, «γχξσ ζηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ, ηα παηδηά αξρίδνπλ λα 

θάλνπλ ζεκαληηθά βήκαηα φζνλ αθνξά ηε θσλνινγηθή ηνπο ζπλείδεζε [..], ελψ 

κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ παηδαγσγνχ δηεπξχλνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα επεμεξ-

γάδνληαη ηνπο ήρνπο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, λα απνθηνχλ ζπλείδεζε ησλ θσ-

λεκάησλ ζηα νπνία ρσξίδεηαη κηα ιέμε (Copple, Bredekamp, 2011, 334-335).  

ζνλ αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Perfetti (ζην 

Siegler, 2002, 507), ζπλίζηαηαη ζηελ:  
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1. Πξφζβαζε ζην ιεμηιφγην ή αλαγλψξηζε ιέμεσλ. 

2. πλαξκνιφγεζε θαη ελνπνίεζε ηεο πξφηαζεο.  

3. Μνληεινπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ.  

ηελ παξνχζα δηδαθηηθή θαηάζηαζε, ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε ζηεξίδν-

ληαη ζε πιηθά, απηά εξγαιεία, νηθεία ζηα παηδηά (ραξηί), αιιά θαη ζε εξγαιεία 

φπσο ην βηβιίν, ε εηθφλα, ε γξαθή θαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ αιιειεπηδξάζεσλ (Dolz et al., 2009, 77). Βπεηδή ηα εξγαιεία είλαη ζπλδε-

δεκέλα ηφζν κε ην ζηφρν γηα ηνλ νπνίν έρνπλ ζπιιεθζεί φζν θαη κε ην αληηθεί-

κελν ην νπνίν ππεξεηνχλ, ην πεξηερφκελν πξνο δηδαζθαιία ηνπ ηειεπηαίνπ θαί-

λεηαη λα θαζνξίδεηαη απφ απηά, θαζψο ε ζχιιεςή ηνπ σο αληηθείκελν δηδαζθα-

ιίαο-κάζεζεο βαζίζηεθε ζηηο δπλαηφηεηεο ηφζν νπηηθνπνίεζεο φζν θαη πξνθν-

ξηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη, κε ηε βνήζεηα 

ζεκεησηηθψλ εξγαιείσλ, ε εθπαηδεπηηθφο επελεξγεί ζε κηα ζεηξά ςπρηθψλ ιεη-

ηνπξγηψλ ηδηαίηεξα ζχλζεηε γηα λα παξαρζνχλ, φπσο ε γξαθή θαη ε αλάγλσζε 

(Schneuwly, 2000, 23). Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα ζθφπηκεο ρξήζεηο ησλ εξγαιείσλ 

ζην πεξηβάιινλ, θαζψο «έλα εξγαιείν δελ επηιέγεηαη ζηελ ηχρε νχηε αληηθαζί-

ζηαηαη εχθνια απφ έλα άιιν, είλαη απφ κφλν ηνπ γλψζε» (Meirieu, 2009, 60).  

3.  ΏΝΏΛΤΔ-ΤΓΔΣΔΔ 

Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ αληηθεηκέλνπ γλψζεο πηνζεηήζεθε κηα 

καθξνζθνπηθή θιίκαθα (δξαζηεξηφηεηα), κηα κεζνζθνπηθή (δηδαθηηθά επεηζφ-

δηα) θαη κηα κηθξνζθνπηθή (απνζπάζκαηα δηαιφγσλ) 82F

83
, επηδηψθνληαο λα εληνπί-

ζεη φζν γίλεηαη ιεπηνκεξψο ηε ζεκαζία ησλ πξνθνξηθψλ θαη θηλεηηθψλ αιιε-

ιεπηδξάζεσλ παηδηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ. Με αθεηεξία ην βηληενγξαθεκέλν π-

ιηθφ, ε παξαηεξνχκελε δξαζηεξηφηεηα αλαπηχρζεθε κε ηελ αθφινπζε δηαδνρή 

θάζεσλ, κε βάζε ην θξηηήξην ηεο πινπνίεζεο ελφο δηαθξηηνχ έξγνπ (tâche) πνπ 

θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ ηα παηδηά κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ.  

πλνπηηθόο πέλαθαο 1: ΦΪζεηο αλΪπηπμεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

ΑΕΏΡΚΒΕΏ 

Β ΛΒΠΣΏ 

ΦΏΒΕ ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΣΔ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΏ 

1-10 Βηζαγσγηθά: εχξεζε ηξφπνπ θαηαλνκήο ησλ κηθξψλ ραξηηψλ απφ ηα παηδηά (Ώ) 

11-30 Κπξέσο θΪζε: Τινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ/αλΪγλσζε θαη αλαγλώξηζε πξνηΪζεσλ (ΐ) 

31-38 Βπηθύξσζε (Γ) 

39-43 Ώληηζηνέρηζε (θφιιεκα ραξηηψλ θάησ απφ ηηο εηθφλεο ηνπ λένπ άικπνπκ) θαη εθ λΫνπ 

επηθύξσζε (Α) 

44-46 Σειηθά: έθθξαζε εληππψζεσλ θαη απφςεσλ (Β) 

                                         
83 Γηα ην ελ ιφγσ ηξίπηπρν, βιέπε: Malkoun, L., Tiberghien, A. (2008). Objets de savoir et processus scienti-

fiques en jeu dans les productions discursives en classe de physique de lycée. In L. Filliettaz, M-L Schubauer-

Leoni (Eds.), Processus interactionnels et situations éducatives, pp. 67-88. Bruxelles : de Boeck.  
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ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεληαη ηα αμηνζεκείσηα δηδαθηηθά επεηζφδηα 

αλά θάζε αλάπηπμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ, πνπ νξί-

δνληαη ζπλήζσο απφ δείθηεο αλνίγκαηνο (ινηπφλ) ή ιήμεο (ηδνχ, θαιά, ζχκθσ-

λνη) (Canelas-Trevisi et al., 1999, 151).   

πλνπηηθόο πέλαθαο 2: Ώμηνζεκεέσηα δηδαθηηθΪ επεηζόδηα αλΪ θΪζε 

ΑΕΏΡΚΒΕΏ 

Β ΛΒΠΣΏ 

ΏΞΕΟΔΜΒΕΧΣΏ  

ΑΕΑΏΚΣΕΚΏ ΒΠΒΕΟΑΕΏ 

       ΦΏΒΕ 

02.20-03.22 ‗Ώ-δηδαθηηθή θαηάζηαζε‘ Ώ 

09.53-14.38 ‗ηξαηεγηθέο πνπ θεξδίδνπλ‘ ΐ 

21.22-23.51 Σν ιΪζνο θαη ε „ζπιινγηθά κλάκε ηεο ηΪμεο‟  ΐ 

29.37-34.29 

43.18-45.49 

Βπίθιεζε ηεο ‗ζπιινγηθήο κλήκεο ηεο ηάμεο‘ 

Δ αλαδήηεζε ηνπ ζθνπνχ 

Γ 

E 

 

ηελ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα θαη ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο πνπ δφζεθαλ 

γηα ην δηδαθηηθφ επεηζφδην, παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά πέληε αμηνζεκείσηα ε-

πεηζφδηα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγηζζεί ζπλνιηθά ε πξνζπάζεηα ηεο απφ θνηλνχ 

νηθνδφκεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ, κέζα απφ ηηο ιεθηηθέο θαη κε θηλή-

ζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ λεπίσλ. «ε κηα αλάιπζε, ηνπ-

ιάρηζηνλ, πξέπεη λα εμεηάζνπκε πνηνο κηιά ζε πνηνλ θαη ηη άιιν έρεη ιερζεί θαη 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηα πξφζσπα απηά» (Mercer, 2000, 41). ηελ παξνχζα εξ-

γαζία, ζα παξνπζηαζηεί κφλν έλα δηδαθηηθφ επεηζφδην, ην ηξίην θαηά ζεηξά ζηνλ 

πίλαθα.  

 

Πέλαθαο 3: Σξέην δηδαθηηθό επεηζόδην: ην ιΪζνο θαη „ε ζπιινγηθά  κλάκε ηεο ηΪμεο‟  

ΣΡΕΣΟ ΏΞΕΟΔΜΒΕΧΣΟ ΑΕΑΏΚΣΕΚΟ ΒΠΕΟΑΒΕΟ83F

84 

Υξφλνο  Αηάινγνη εθπαηδεπηηθνχ-λεπίσλ Κηλήζεηο/δξάζεηο ζην δηδαθηηθφ πιηθφ 

θαη εθθξάζεηο πξνζψπνπ εθπαηδεπηη-

θνχ-λεπίσλ 

21.22 

 

21.26 

 

Ν: ΐξήθακε θαη ηελ Σεηάξηε. Πάκε ηψξα ζηελ…; 

ΑΘ: Παξαζθεπή.  

Ν: Σελ Παξαζθεπεή; [ηνλίδεη κε έθπιεμε]. 

ΑΘ: Βεε, ηελ Πέκπηε! 

 

 

Ν: Αείρλεη ηελ εηθφλα πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ Πέκπηε.  

Ν: Γείρλεη ηελ θάζε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ 

                                         
84 πνπ Ν, λεπηαγσγφο, φπνπ ΑΣ, ΑΘ θαη ΚΣ, ηα αξρηθά γξάκκαηα ησλ νλνκάησλ ησλ παηδηψλ. πνπ ΠΑ, φια 

ηα παηδηά ηαπηφρξνλα.   
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21.28 

 

21.32 

 

21.38 

 

 

21.43 

 

21.45 

21.48 

 

 

21.52 

21.55 

 

22.00 

22.05 

  22.07 

 

 

22.12 

22.16 

22.18 

22.25 

22.39 

22.28 

22.30 

22.32 

Ν: Αεπηέξα, Σξίηε, Σεηάξηε, Σεηάξηε…. 

ΠΑ: Βπαλαιακβάλνπλ ηηο εκέξεο. 

Ν: Πάκε ινηπφλ. «Σελ Πέκπηε έθαγε ηέζζεξηο θξάνπ-

ιεο». Πνηνο ην ‗ρεη;  

ΑΘ: Βεε..  

Ν: ΑΣ…..  

ΑΣ: Βγψ δελ ην ‗ρσ.  

Ν: Αελ ην ‗ρεηο, ε; [ζηνλ ΑΣ].  

Ν: Οχηε εζχ; [ζηελ ΚΣ]. Χξαία. Βζχ ην ‗ρεηο; [ζηνλ ΑΘ]. 

ΑΘ: Ώπηφ είλαη.  

Ν: πκθσλείηε φινη φηη ιέεη «Σελ Πέκπηε»; [ηνλίδεη ηηο 

δχν ιέμεηο] 

ΑΣ: ρη, επεηδή είλαη …   [αθαηάιεπηα].  

ΚΣ: Ναη [άηνλα]. 

Ν: Σελ Πέκπηε ιέεη; 

ΚΣ: Ώπηφ. 

ΠΑ: Γηαηί.. 

Ν: Γηαηί έρεη…. Αηαβάζηε ην.  

ΠΑ: [ζπιιαβίδνπλ].  

Ν: Αείμε κνπ, δείμε κνπ, δείμε κνπ. Αηαβάδνπκε. 

«Σελ…»84F

85 [ηνλίδεη ζπιιαβίδνληαο].  

ΑΘ: Πε… [ζπιιαβίδεη] 

Ν: ‗Πεεε‘ ιέεη εδψ; «Σελ Πέκπηε»; [ξσηά έληνλα]. 

ΑΣ: Πααααξαζθεπή. 

Ν: Λέεη Παξαζθεπή ή Πέκπηε ιέεη εδψ;   

ΑΘ: Πέκπηε! ρη ΄β΄. Ώπηφ είλαη … [ζηελ ΚΣ].  

Ν: Ναη. Σν ‗βνπ‘/‘επ‘, είπακε, είλαη έλα παξάμελν γξακ-

καηάθη [βηαζηηθά]. Ώιιά ιέεη Πέκπηε ή Παξαζθεπή εδψ; 

Ση ιέεη ηειηθά; [ηνλίδεη ην ‗Πε‘]. 

Ν: Μπξάβν, ΑΣ! Γηα δέζηε πίζσ! Θα ην βξείηε απφ εθεί 

[πίλαθαο αλαθνξάο]. Ση ιέεη; Ώθνχ δελ κπνξείηε λα ην 

αληίζηνηρα. 

 

Ν: Γείρλεη ηα παηδηά. ΠΓ: Φάρλνπλ ζηα 

ραξηηά ηνπο. Ν: Σξίβεη ηα ρέξηα ηεο. ΓΣ: 

εθψλεηαη φξζηνο θαη θνηηάδεη πνηνο ην 

έρεη. Ν: Κνηηάδεη πνηνο ην έρεη. ΚΣ: 

Αξλεηηθφ λεχκα θεθαιήο. 

 

ΓΘ: εθψλεη, δείρλεη ζηε Ν ην ραξηάθη 

κε ηε ιέμε „Παξαζθεπή‟. 

 

 

 

 

ΚΣ: πξψρλεη ην ραξηί θαη δείρλεη κε ην 

δάρηπιν. ΓΣ: θχβεη ζην ραξηί, δείρλεη 

κε ηα δάρηπιά ηνπ ην θείκελν θαη θάηη 

ιέεη. ΚΣ: Γείρλεη απηφ πνπ πξνζπαζνχλ 

λα δηαβάζνπλ θαη ην κεηαθηλεί δπν θν-

ξέο. Ν: Σξαβά ην ραξηάθη πξνο ην κέξνο 

ηεο, ελψ έρεη ην δάρηπιφ ηεο πάλσ ζην 

ραξηί κε ηε ιέμε «Παξαζθεπή», καδί κε 

απηφ ηεο ΚΣ θαη ηε δείρλεη. ΓΣ: Γείρλεη 

ηε ιέμε, δηαβάδνληάο ηελ. ΚΣ: πηάλεη 

θαη ζεθψλεη ην ραξηί ζηα ρέξηα ηεο. ΓΣ: 

Έρεη ήδε ζεθσζεί θαη έρεη γπξίζεη πξνο 

ηνλ πίλαθα αλαθνξάο.  

ΚΣ: Γπξλά θαη θνηηά θαη απηή, φπσο θαη 

ν ΓΣ πάιη. Δπίζεο θαη ν ΓΘ. Ν: Γείρλεη 

κε ην δάρηπιν ην ραξηάθη. ΓΘ: Πξνζπα-

ζεί ζηγαλά λα δηαβάζεη. Ν: Γείρλεη ην 

„επ‟ ζηε ιέμε „Παξαζθεπή‟. ΚΣ+ΓΘ: 

ζπλερίδνπλ ηελ αλάγλσζε ιέμεσλ. 

ΓΣ: Έληνλεο θαηαθαηηθέο θηλήζεηο θε-

θαιηνχ. 

                                         
85 Σν αλαδεηνχκελν ραξηάθη γξάθεη: «ΣΔΝ ΠΏΡΏΚΒΤΔ ΒΦΏΓΒ ΠΒΝΣΒ ΠΟΡΣΟΚΏΛΕΏ ΏΛΛΏ ΠΒΕ-

ΝΟΤΒ ΏΚΟΜΔ». 
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  22.38 

  22.48 

  22.51 

  22.55 

 

23.22 

23.30 

 

 

23.01 

 

 

   23.03 

23.16 

23.19 

 

23.22 

 

23.26 

 

  23.32 

 

  23.39 

 

 

23.51 

βξείηε αιιηψο... ήκεξα ηη κέξα  έρνπκε; Μπξάβν, ΑΣ!  

ΑΣ: Ο, ν, ν! [κε έληαζε]. Αίπια απφ ην ‗ε‘ είλαη ‗η‘85F

86.  

Ν: Βδψ; Βίκαζηε αλάκεζα ζε απηά ηα δχν. Σψξα ζπδε-

ηάκε. Σελ Πέκπηε.. ην έλα ιέεη «ηελ Πέκπηε» θαη ην άι-

ιν… 

ΑΣ: Ώπηφ, απηφ, απηφ! 

ΑΘ: Να πάσ λα ηε θέξσ; [ζηελ Ν].  

ΑΣ: Ώπηφ! Ώπηφ είλαη. Ώπηφ είλαη [απφιπηε ζηγνπ-

ξηά/έληαζε θσλήο]. Ώπηφ. Ώπηφ!  

ΑΘ: Να πάσ λα ηε θέξσ; [ζηελ Ν].  

Ν: Αελ μέξσ. πδήηεζέ ην κε ηνπο θίινπο ζνπ. 

ΑΘ: Να πάσ λα ηε θέξσ αλ είλαη, παηδηά; Να πάσ λα ηε 

θέξσ [ζηα ΠΑ, ελλνψληαο ηελ θαξηέια ηνπ πίλαθα αλα-

θνξάο].  

Ν: Γηα πήγαηλε.  

Ν: Χξαία! Βδψ ηη ιέεη; [ζηελ θαξηέια ηνπ ΑΘ]. Ση ιέεη;  

ΑΘ: Πέκπηε. 

Ν: Πέκπηε. Γηα λα δνχκε…. Βίλαη ιίγν κεγάια ηα γξάκ-

καηα [ηεο θαξηέιαο]. [Μνλνινγεί].  

ΑΣ: Πεξίκελε, πεξίκελε.  

ΠΑ: σζηά, θπξία, ζσζηά [έληαζε θσλήο].  

Ν: πκθσλείηε φινη, εδψ ιέεη Πέκπηε;  

Κ: ρη.  

Ν: ρη ιεο ΚΣ; Αελ ιέεη «ηελ Πέκπηε» [ηνλίδεη]; Γηα δεο 

ηα γξακκαηάθηα; Πέζηε, πέζηε θαη ζηελ ΚΣ… [ζηνλ ΑΘ].  

ΠΑ: Σελ Πέ.. Ναη, λαη. [ζπιιαβίδνπλ]. 

Ν: Βληάμεη;  

ΠΑ: Ναη, λαη, λαη..  

Ν: Βληάμεη; Χξαία! ΐάιην. Πνιχ σξαία! Μπξάβν. 

 

ΓΣ: ξζηνο, θνηηά κηα ην ραξηί κηα ηνλ 

πίλαθα αλαθνξάο. ΚΣ+ΓΘ θνηηνχλ κηα 

ηνλ πίλαθα αλαθνξάο θαη κηα ην ραξηί 

ηνπο.  

 

 

ΓΣ: Ξεθηλά λα πάεη, αιιά ηνλ εκπνδίδεη 

ν ΓΘ, πνπ πξνρσξά πξνο ηε „γσληά‟ 

ζπδήηεζεο‟. Γηαιέγεη ηελ θαξηέια «Πέ-

κπηε», επηζηξέθεη, ηε δείρλεη ζηα ΠΓ. 

Απηά ζπγθξίλνπλ ηηο ιέμεηο πιεζηάδν-

ληαο ην ραξηάθη ζηελ θαξηέια. ΓΣ: Κνη-

ηάδεη ην ραξηί θαη πάεη λα βάιεη ην ραξ-

ηάθη θνληά ζηελ θαξηέια «Πέκπηε» κε 

ηε βνήζεηα ησλ άιισλ. Γείρλεη ην ραξηί, 

θνπλάεη θαηαθαηηθά ην θεθάιη θαη θνη-

ηάδεη ηε Ν πνπ ηελ κεηαθηλεί πάλσ α-

θξηβψο απφ ην ραξηάθη. Παξαηεξεί ηελ 

ΚΣ θαη ηνλ ΓΘ. Ν: Βάδεη ηελ θαξηέια 

ηνπ πίλαθα θνληά ζην ραξηάθη. ΚΣ: 

Σξαβά ην ραξηί θαη ην θξαηά ζην ρέξη 

ςάρλνληαο. Ν: Σνπνζεηεί ηελ θαξηέια 

πάλσ απφ ην ραξηάθη. ΚΣ+ΓΣ: Γεί-

ρλνπλ κε ηα δάρηπιά ηνπο ηα γξάκκαηα.  

ΠΓ: Δπηιέγνπλ ην ζσζηφ θαη ην ηνπνζε-

ηνχλ ζηε ζέζε ηνπ. ΚΣ: Βάδεη ην ραξηάθη 

ζηελ αληίζηνηρε εηθφλα. 

 

ην ελ ιφγσ επεηζφδην, ηα παηδηά έρνπλ ήδε θαηαιάβεη πνηνο είλαη ν ξφινο 

ηνπο, αιιειεπηδξνχλ κε κεγαιχηεξε άλεζε, είλαη κέζα ζηε ινγηθή ηνπ πξνβιή-

καηνο πξνο επίιπζε, ελψ ηα πιηθά ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη γλσζηά θαη ζην ίδην 

                                         
86 ην άιιν ραξηί γξάθεη: «ΔΣΏΝ ΜΕΏ ΟΜΟΡΦΔ ΠΒΣΏΛΟΤΑΏ». 
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ζεκείν, εθηφο απφ απηά πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηηο ζέζεηο ηνπο σο θείκελα ηνπ 

λένπ βηβιίνπ. πλεπψο, φζνλ αθνξά ηνλ ηφπν ηνπο – ζπλεπψο θαη ηηο αλακελφ-

κελεο ζπκπεξηθνξέο – ηνλ έρνπλ ήδε θαηαλνήζεη, φπσο θαη απηφλ ηεο εθπαηδεπ-

ηηθνχ. Σν δηδαθηηθφ ζπκβφιαην θαίλεηαη λα εμειίζζεηαη νκαιά, θαζψο νη πξν-

ζκνλέο ηνπ ελφο απφ ηνλ άιινλ έρνπλ εθθξαζηεί θαη έρνπλ γίλεη αληηιεπηέο 

ζηελ πξάμε. Σα παηδηά μέξνπλ εμαξρήο ηη ζα επαθνινπζήζεη:  

Ν: ΐξήθακε θαη ηελ Σεηάξηε. Πάκε ηψξα ζηελ…; ΑΘ: Παξαζθεπή. Ν: Σελ Πα-

ξαζθεπεή; [ηνλίδεη κε έθπιεμε]. ΑΘ: Βεε, ηελ Πέκπηε! 

πσο θαη ζηα πξνεγνχκελα επεηζφδηα, θπξίαξρν κνληέιν επηθνηλσλίαο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο δηδαθηηθήο δξάζεο είλαη ην δπαδηθφ, δειαδή απηφ πνπ εμειίζ-

ζεηαη αλάκεζα ζηελ εθπαηδεπηηθφ Ν θαη θάπνην απφ ηα παηδηά, πάλσ ζην νπνίν 

ζηεξίδεηαη γηα λα βξεζεί ε ζσζηή απάληεζε απφ ηα απηά. Αελ παξαηεξείηαη η-

δηαίηεξε επηθνηλσλία αλάκεζά ηνπο, ζρεδφλ θαλέλαο δηάινγνο, παξά κφλν απφ 

θνηλνχ παξάιιειεο πξνζπάζεηεο αλάγλσζεο ιέμεσλ φηαλ ζπλαληνχλ δπζθνιία, 

κεηά απφ παξφηξπλζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Δ δπάδα δελ ζρεκαηίδεηαη αλάκεζα 

ζηα παηδηά, αιιά αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθφ θαη θάπνην απφ απηά θαη είλαη θαηά 

ζπλέπεηα αζχκκεηξε. Άιισζηε, «απφ ηελ ίδηα ηεο ηε θχζε, ε δηδαθηηθή ζρέζε 

είλαη αζχκκεηξε» (Sensevy, Mercier, 2007, 187-188).  

Δ εθπαηδεπηηθφο, έρνληαο πξσηεχνληα ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ επεηζνδίνπ, 

παξεκβαίλεη έκκεζα ζπλελψλνληαο ιφγν – ηνλίδνληάο ηνλ φηαλ δίλεηαη ιαλζα-

ζκέλε απάληεζε: (‗Πεεε‘ ιέεη εδψ;, δείρλνληαο ηε ιέμε Παξαζθεπή θαη ηνλίδν-

ληαο ην ‗Πε‘. «Σελ Πέκπηε»; (ξσηά έληνλα) (22.12) θαη κε θίλεζε ηνπ ρεξηνχ  

ξσηά: «ρη, ιεο ΚΣ;», ελψ ηνπνζεηεί ηελ θαξηέια πάλσ  απφ ην ραξηάθη. «Αελ 

ιέεη ηελ Πέκπηε»;, ηνλίδνληαο θαη πάιη) (23.32), ελψ ηαπηφρξνλα κεηαθηλεί ην 

αληηθείκελν, πνπ είλαη κηα κεγαιχηεξε θαξηέια/ιέμε ηεο Πέκπηεο, απφ ηηο α-

λεξηεκέλεο ζηνλ απέλαληη ηνίρν/πίλαθα αλαθνξάο, ζηε ‗γσληά‘ ζπδήηεζεο.  

Δ εθπαηδεπηηθφο επηρεηξεί έλαλ ζπλδπαζκφ ιφγνπ, θίλεζεο ρεξηνχ θαη 

ρξήζεο επνπηηθνχ πιηθνχ γηα λα αμηνπνηήζεη θαηαζηάζεηο ιάζνπο ησλ παηδηψλ, 

πνπ είλαη ζπζηαηηθφ ηεο νηθνδφκεζεο ησλ γλψζεσλ θαη εθδήισζή ηνπο (Leu-

tenneger, 2009, 48). Δ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ είλαη θαζνξη-

ζηηθή, αιιά φρη άκεζε, θαζψο απνθεχγεη λα δψζεη θαηεπζείαλ ηελ απάληεζε 

ζην πξφβιεκα πνπ ζπλαληνχλ ηα παηδηά:   

ΑΣ: Ώπηφ, απηφ, απηφ! ΑΘ: Να πάσ λα ηε θέξσ; [ζηελ Ν]. ΑΣ: Ώπηφ! Ώπηφ είλαη. Ώπηφ είλαη [απφιπ-

ηε ζηγνπξηά/έληαζε θσλήο]. Ώπηφ. Ώπηφ! ΑΘ: Να πάσ λα ηε θέξσ; [ζηελ Ν]. Ν: Αελ μέξσ. πδήηεζέ 

ην κε ηνπο θίινπο ζνπ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ε εθπαηδεπηηθφο ηα θαιεί λα ζθεθηνχλ ζπιινγηθά θαη 

λα απνθαζίζνπλ, αλαιακβάλνληαο ηα ίδηα ηελ επζχλε ηεο κάζεζήο ηνπο (εθρψ-

ξεζε) θαη λα πξνρσξήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα. Γηα λα δηαρεηξηζηεί ηα ιάζε ησλ 

παηδηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο ιέμεο «Πέκπηε», ρξεζηκνπνηεί πνη-

θηιία ηξφπσλ δηδαθηηθήο παξέκβαζεο: 
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 α. ηελ αξρή ηνπ επεηζνδίνπ, αλαηξέρεη ζηελ αλάγλσζε ησλ πξνεγνχκε-

λσλ ραξηηψλ,  φπνπ αλαγξάθνληαη νη εκέξεο, δείρλνληάο ηεο κε ην δάρηπιν – 

«ην δάρηπιν είλαη ην πξψην δηδαθηηθφ εξγαιείν ηεο έθζεζεο» (Mercier et al., 

2001, 248) – ψζηε ηα παηδηά λα ζπκεζνχλ ηε ζσζηή ζεηξά [..], ελψ παξαπέκπεη 

ηξεηο θνξέο ζηελ νκάδα (εθρψξεζε) γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζσζηήο απάληε-

ζεο.  

β. Παξνηξχλεη ηα παηδηά λα δηαβάζνπλ θαη λα δείμνπλ ηε ιέμε – ρσξίο λα 

πεξηκέλεη λα πεξάζνπλ ζηελ πξάμε – θαη ακέζσο κεηά δηαβάδεη καδί ηνπο (δηα-

βάζηε ην/δηαβάδνπκε), σζψληαο ζε πξφνδν ηνλ δηδαθηηθφ ρξφλν, ελψ ηνλίδεη η-

δηαίηεξα θαη κε έκθαζε ηηο ζπιιαβέο θαη ηε ιέμε: ν ηνληζκφο ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί έλα άιιν εξγαιείν γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

πηπρψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηνπο καζεηέο, εξγαιείν ιηγφηεξν ζπλδεδεκέλν κε ην 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο (Dolz, Schneuwly, Thévenaz-Christen, 2009, 82).  

γ. Πξνηείλεη ζχγθξηζε ιέμεσλ, επαλαιακβάλεη κε έκθαζε ηελ αξλεηηθή 

απάληεζε ηνπ παηδηνχ (ρη, ιεο ΚΣ;), ελψ ηαπηφρξνλα κεηαθηλεί ην ζσζηφ ραξ-

ηί ζε θαηαιιειφηεξε ζέζε γηα ηα παηδηά θαη παξαθηλεί ζε παξαηήξεζε ησλ 

γξακκάησλ ηεο ιέμεο.  

Δ εθπαηδεπηηθφο, ρσξίο λα ξσηήζεη «γηαηί είλαη Παξαζθεπή;», ψζηε λα θα-

ηαιάβεη ηελ αηηία ηνπ ιάζνπο, ρξεζηκνπνηεί έλα ζχλνιν ζηξαηεγηθψλ δηαρείξη-

ζήο ηνπ, πνπ θαηαιήγεη ηειηθά ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, αλ θαη ζα κπνξνχζε 

λα αμηνπνηήζεη δηδαθηηθά ηε ζηηγκή πνπ ηα λήπηα ζπδεηνχλ θαη πξνζπαζνχλ λα 

αηηηνινγήζνπλ ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ε ιέμε πνπ δηαβάδνπλ δελ είλαη ‗Πέ-

κπηε‘, αιιά ‗Παξαζθεπή‘.  

ΑΘ: Πέκπηε! ρη ΄β΄. Ώπηφ είλαη … [ζηελ ΚΣ].  

Ν: Ναη. Σν ‗βνπ‘/‘επ‘, είπακε, είλαη έλα παξάμελν γξακκαηάθη [βηαζηηθά]. Ώιιά ιέεη 

Πέκπηε ή Παξαζθεπή εδψ; Ση ιέεη ηειηθά; [ηνλίδεη ην ‗Πε‘]. 

Βπηιέγεη λα πξνζπεξάζεη ην εκπφδην, αλαγλσξίδνληαο φηη πξφθεηηαη γηα 

έλα «παξάμελν γξακκαηάθη». Ώπηφ πνπ θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη αθνξά κάιινλ 

ηελ πξφζεζή ηεο λα θηάζεη γξήγνξα ζην ηειηθφ απνηέιεζκα, φπσο ην παξαδέρε-

ηαη θαη ε ίδηα ζηε ζπλέληεπμε απην-αληηπαξάζεζεο: φηαλ ε εξεπλήηξηα αλαθέ-

ξεηαη ζηνλ ΑΣ ιέγνληαο φηη «ηνλ ελδηέθεξε ην απνηέιεζκα θαη ηη ζα έθαλε ν ί-

δηνο», ε εθπαηδεπηηθφο απαληά: «Ναη, θαη γηα κέλα ηζρχεη απηφ» (ζπλέληεπμε 

απην-αληηπαξάζεζεο). Πξάγκαηη, «ην πξφβιεκα [..] ηεο ζπλήζνπο δηδαθηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, είλαη φηη ε ηάμε ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε έλαλ κεραληζκφ, ζπρλά 

απνηειεζκαηηθφ [..], πνπ επηηξέπεη ηελ θαηάιεμε ζε ζσζηέο απαληήζεηο, αιιά 

ζπρλά κε ηίκεκα ηελ παξάθακςε ησλ γλψζεσλ. Ώπνθεχγνληαη επζέσο ηα εκπφ-

δηα, αιιά πεηπραίλεηαη ε εχξεζε ηεο απάληεζεο» (Astolfi, 2008, 66).  

Ώπφ κηα άιιε νπηηθή, ζε δχν πεξηπηψζεηο ιάζνπο απφ ην παηδί ΚΣ, ε εθ-

παηδεπηηθφο απεπζχλεηαη πξνζσπηθά ζε απηφ, δεηψληαο ηνπ επίκνλα (ηξεηο θν-

ξέο) λα δείμεη ην ραξηί κε ηε ιέμε («δείμε κνπ») ή λα παξαηεξήζεη («δεο ηα 
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γξακκαηάθηα»), ρσξίο φκσο λα αθήζεη ρξφλν γη απηέο ηηο ελέξγεηεο. Ώκέζσο 

απνπξνζσπνπνηεί ηελ θαηάζηαζε, απεπζπλφκελε ζηα άιια δχν παηδηά λα δηα-

βάζνπλ θαη απηά ή λα βνεζήζνπλ («πέζηε θαη ζηελ ΚΣ…»), ελψ εηζέξρεηαη θαη 

ε ίδηα ζην ‗παηρλίδη‘ εχξεζεο ηεο ζσζηήο απάληεζεο («δηαβάδνπκε»), ρξεζηκν-

πνηψληαο ηαπηφρξνλα ην αληηθείκελν πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε (κεηαθίλεζε 

ραξηηνχ). Πξφθεηηαη γηα ξπζκίζεηο ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ν θάλεη ν εθπαηδεπηη-

θφο πξνθεηκέλνπ «λα νδεγήζεη ηνλ καζεηή λα επεμεξγαζηεί ζηξαηεγηθέο πνπ 

θεξδίδνπλ» (Sensevy, Mercier, Schubauer-Leoni, 2000, 272), ρσξίο λα ηνλ ειέγ-

μεη, αιιά νξγαλψλνληαο ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ζα δνθηκάζεη βεβαηφ-

ηεηεο ζε θαηάζηαζε (en situation)86F

87
 θαη ζα έξζεη αληηκέησπνο κε ηελ άγλνηα 

(Sensevy, 2001,  211).   

ζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα πεξηβάιινλ (milieu) θαη ηε ζρέζε κε απηφ ησλ 

πξσηαγσληζηψλ ηεο δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο, ζε απηφ ην επεηζφδην ην παηδί ΑΣ 

ρξεζηκνπνηεί έλα κέξνο ηνπ πιηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο – πνπ είλαη δηα-

κνξθσκέλν απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ – γηα ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ ηεο νκάδαο ηεο 

νπνίαο είλαη κέινο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ηνίρν ηεο ‗γσληάο‘ ζπδήηεζεο, ηνπ νπνίνπ 

έλα κεγάιν κέξνο είλαη θαιπκκέλν κε κνθέηα θαη εμππεξεηεί ηελ αλάξηεζε πη-

λάθσλ ηνπ εκεξνινγίνπ, ησλ παξφλησλ-απφλησλ παηδηψλ, ηνπ θαηξνχ, θιπ., πνπ 

πεξηιακβάλνπλ εηθφλεο θαη θαξηέιεο ιέμεσλ ή θαη ηα δπν ζε έλα ζχλνιν, ψζηε 

ηα παηδηά, ζηελ νκάδα-ηάμε ζπλήζσο, λα εμνηθεηψλνληαη κε ην γξαπηφ ιφγν θαη 

ηηο γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Κάζε πξσί, κεηά ηηο ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο, 

καδεχνληαη εθεί θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ, αιιάδνπλ ηηο θαξ-

ηέιεο ηεο εκέξαο, ηνπ κήλα, ηα ζχκβνια ηνπ θαηξνχ, ηνπνζεηνχλ ηηο θαξηέιεο 

κε ηα νλφκαηα ησλ παξφλησλ θαη απφλησλ παηδηψλ, θ.ιπ. Ώλ θαη ην εμεηαδφκε-

λν έξγν ζε απηφ ην επεηζφδην πινπνηείηαη ζηελ αθξηβψο απέλαληη ‗γσληά‘, θαί-

λεηαη πσο ε ιεηηνπξγία ηoπ ηνίρνπ κε ηνπο πίλαθεο αλαθνξάο, φπσο ηνπ θιαζζη-

θνχ καπξνπίλαθα, επεξεάδεη ζεηηθά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηελ ηάμε, ζπλί-

ζηαηαη δε ζην λα «δείρλεη θαη λα δηαηεξεί ζηε κλήκε ην νπζηαζηηθφ» (Dolz et 

al., 2009, 76), φληαο «έλα εξγαιείν έθζεζεο» πνπ «νδεγεί ζηελ επίδεημε» (Mer-

cier et al., 2001, 240-241).  

 

                                         
87 Με πιάγηνπο ραξαθηήξεο ζην θείκελν. 
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Βηθόλα 2. Πέλαθεο αλαθνξΪο ζηε „γσληΪ ζπδάηεζεο‟ κε ηηο εκΫξεο ηεο εβδνκΪδαο ζην θΪησ κΫξνο ζε ζεη-

ξΪ.  

ην ίδην δηδαθηηθφ επεηζφδην, πνπ εμειίζζεηαη ζην δεδνκέλν πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, αλαπηχζζνληαη νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε 

ηα παηδηά θαη θαζνξίδνληαη θαηά πνιχ απφ ην πεξηερφκελφ ηνπ (πιηθά, ζχκβνια, 

θιπ.). ηε δεδνκέλε δηδαθηηθή ζπγθπξία, ην παηδί ΑΣ, κπξνζηά ζην εκπφδην ηεο 

εχξεζεο ηεο ζσζηήο εκέξαο πνπ ηνπ επηζήκαλε ε εθπαηδεπηηθφο («Ώιιά ιέεη 

Πέκπηε ή Παξαζθεπή εδψ; Ση ιέεη ηειηθά;»), γπξίδεη πξνο ηνλ απέλαληη ηνίρν 

ηεο ‗γσληάο‘ ζπδήηεζεο γηα  λα δεη ζην εκεξνιφγην, ψζηε λα ζπγθξίλεη νκνηφηε-

ηεο θαη δηαθνξέο θαη λα απνθαζίζεη πνηα ιέμε είλαη ε ζσζηή.  

Δ επηηπρήο απάληεζε ηνπ παηδηνχ ΑΣ ζην πξφβιεκα, ζεκαίλεη φηη νη γλψ-

ζεηο πνπ είρε απνθηήζεη, έρνπλ ζηαζεξνπνηεζεί θαη αλαλεσζεί, κέζα απφ ηελ 

θαζεκεξηλή ζπιινγηθή ζπδήηεζε ζηελ αληίζηνηρε ‗γσληά‘ ζην πιαίζην ησλ 

πξσηλψλ αλαθνηλψζεσλ. Σν παηδί ΑΣ, ζε έλα δηαθνξεηηθφ πιαίζην, απηφ ηεο 

νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηαο αλάγλσζεο ζε κηθξή νκάδα, πνπ ιακβάλεη ρψξα 

αξγφηεξα κέζα ζηελ εκέξα, ηηο αμηνπνηεί καζεζηαθά, βγάδνληάο ηεο απφ ην αξ-

ρηθφ ηνπο πιαίζην (contextualisation). Ώπηφ ηηο ‗ζθελνζεηεί‘, εγθαζηζηψληαο κηα 

ζρέζε κε έλα ηδηαίηεξν αληηθείκελν γλψζεο κέζα απφ κηα ζπιινγηθή δξαζηε-

ξηφηεηα, ζηελ νπνία ν καζεηήο θαιείηαη λα εμσηεξηθεχζεη απηφ πνπ μέξεη, λα ην 

παξνπζηάζεη ζαλ έλα εμσηεξηθφ αληηθείκελν πνπ εγγξάθεηαη ζηελ παξνχζα θα-

ηάζηαζε θαη ηνλ θνηλφ ζηνραζκφ (Amigues, Zerbato-Poudou, 2009, 143). Σν 

παηδί ΑΣ, κέζα απφ ηελ εξψηεζε πνπ έζεζε ε εθπαηδεπηηθφο ζηε κηθξή νκάδα, 

νηθνδφκεζε εθ λένπ έλα ζρήκα ζθέςεο απειεπζεξσκέλν απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ηεο αξρηθήο θαηάζηαζεο (décontextualisation), ηνπνζεηήζεθε ζε κηα λέα θαηά-

ζηαζε, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη απνζηαζεξνπνηήζεθαλ νη απνθηεζείζεο γλψ-

ζεηο ηνπ, ηηο νπνίεο θαη ακθηζβήηεζε πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο 

απαηηήζεηο (Ibid.).  

Δ εθρψξεζε είλαη γη απηφλ κηα απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία, θαζψο παίξ-

λεη πξσηνβνπιία ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε νδεγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σαπηφρξν-
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λα, απηή ηνπ ε ελέξγεηα ζπκβάιιεη ζηελ επηηάρπλζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, 

θαζψο δηεπθνιχλεη θαζνξηζηηθά ηε δηαδηθαζία πξνο ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκα-

ηνο, γεγνλφο πνπ φρη κφλν επηθπξψλεηαη θαη επηζεκνπνηείηαη απφ ηελ εθπαηδεπ-

ηηθφ, αιιά θαζίζηαηαη βάζε νηθνδφκεζεο ηεο λέαο δηδαθηηθήο ηεο παξέκβαζεο. 

«Σν ζπκβφιαην δελ είλαη ππφζεζε κφλν ηεο δξάζεο ηνπ θαζεγεηή. Σν ζπκβφ-

ιαην εμαξηάηαη επίζεο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ» 

(Mercier et al., 2001, 247).  

Ν: Μπξάβν, ΑΣ! Γηα δέζηε πίζσ! Θα ην βξείηε απφ εθεί. Ση ιέεη; Ώθνχ δελ κπνξείηε 

λα ην βξείηε αιιηψο... ήκεξα ηη κέξα έρνπκε; [ΓΣ: Έρεη ήδε ζεθσζεί θαη έρεη γπξί-

ζεη πξνο ηνλ πίλαθα αλαθνξάο. ΚΣ: Γπξλά θαη θνηηά θαη απηή, φπσο θαη ν ΓΣ πάιη]. 

Μπξάβν, ΑΣ!  

Δ εξψηεζή ηεο «ζήκεξα ηη κέξα έρνπκε;», εξψηεζε ππελζχκηζεο, ηίζεηαη 

θαζεκεξηλά ζηελ νκάδα-ηάμε πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα ηνπνζεηεζνχλ ζην ρξφ-

λν, θαη ζπλεπψο είλαη κηα πνιχ γλψξηκε έθθξαζε. Βθθέξνληάο ηελ, απνδέρεηαη 

ηελ θίλεζε ηνπ παηδηνχ ΑΣ – κάιινλ κε ζπγθαηάβαζε – σο πην απνηειεζκαηη-

θή, ζε ζρέζε κε απηέο πνπ πξνεγήζεθαλ: «αθνχ δελ κπνξείηε λα ην βξείηε αι-

ιηψο…». Με άιια ιφγηα, ε εθπαηδεπηηθφο αμηνινγεί ζεηηθά ηελ θίλεζε ηνπ ΑΣ 

θαη ηαπηφρξνλα ηελ αλαγλσξίδεη σο λφκηκε, ηελ επηζεκνπνηεί (institutionnalisa-

tion), γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη φηη «ε θαηεγνξία ηεο επηζεκνπνίεζεο βνεζάεη 

λα νκαδνπνηεζνχλ ηαπηφρξνλα απηέο ηεο επηθχξσζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο» 

(Sensevy, Mercier, Schubauer-Leoni, 2000, 272).   

Σν παηδί ΑΣ εθδειψλεη έκπξαθηα φηη γλσξίδεη ηη λα θάλεη (ζχγθξηζε ιέμε-

σλ ηνπ πίλαθα κε απηέο ησλ ραξηηψλ) γηα λα βξεη ηε ιχζε, δειψλνληαο κε ηελ 

θίλεζή ηνπ φηη έρεη θεθηεκέλεο γλψζεηο πνπ ηνλ νδεγνχλ ζηε ιήςε απφθαζεο 

γηα ηε ζσζηή απάληεζε θαη φηη ηηο αλαγλσξίδεη σο ηέηνηεο. Δ εζσηεξηθεπκέλε 

γλψζε παίξλεη ηε κνξθή δξάζεο θαη εμσηεξηθεχεηαη ζε άιιν πιαίζην, θαζψο 

ζπλνδεχεηαη απφ θηλήζεηο πνπ εθθξάδνληαη κε πξνθνξηθφ, γξαπηφ θαη θηλεηηθφ 

ηξφπν θαη δελ παξάγνληαη ζε νπνηαδήπνηε επθαηξία (Rouchier, 1996, 192). 

χκθσλα κε ηνλ Vygotsky (2000, 54-55, 71), «θαηά ηε δηεξγαζία επίιπζεο ελφο 

έξγνπ, ην παηδί είλαη ζε ζέζε λα ζπκπεξηιάβεη εξεζίζκαηα πνπ δελ βξίζθνληαη 

ζην άκεζν νπηηθφ ηνπ πεδίν», επηιχεη «ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα κε ηε βνήζεηα 

ηφζν ηνπ ιφγνπ φζν θαη ησλ καηηψλ ή ησλ ρεξηψλ», ελψ «κε ηε κλήκε ηνπ κπν-

ξεί λα αλαζχξεη επθνιφηεξα λνήκαηα ηνπ παξειζφληνο. Παξάιιεια, νδεγείηαη 

ζε κηα λέα κέζνδν ζχλδεζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζε παξειζνχζεο ε-

κπεηξίεο κε ζηνηρεία ηνπ παξφληνο».  

Φαίλεηαη πσο ε θαλνληθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ εκεξνινγίνπ, «ε νξγάλσζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζεζκηθψλ θαη ρξνληθψλ ηνπ απαηηήζεσλ» (Brous-

seau, 2004, 323) ζπλέβαιιε ζηελ πξναλαθεξφκελε δηαηήξεζε ζηε κλήκε γλψ-

ξηκσλ ιέμεσλ θαη ηελ αιιαγή ζηάζεο πξνο απηφ, θαζψο ην παηδί ΑΣ αλαδηνξγά-

λσζε ηηο ζρεηηθέο ηνπ γλψζεηο θαη ηηο ρξεζηκνπνίεζε ζηε λέα δηδαθηηθή ζπλζή-

θε κε επηηπρία: «γηα λα ππάξμεη κάζεζε, ην παιηφ νθείιεη λα θηλεηνπνηεζεί ψ-

ζηε λα κπνξεί λα θαλεί ην θαηλνχξην» (Aeby-Daghé, Thévenaz-Christen, 2008, 
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93). Χο πξνο απηφ ην ζεκείν, ε καξηπξία ηεο εθπαηδεπηηθνχ είλαη ελδεηθηηθή: 

―πξηλ μεθηλήζσ ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κε ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά 

[…] θνίηαμα […] ην αλ κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ιέμεηο πνπ μέξνπκε ή ιέμεηο 

πνπ έρνπκε κάζεη κέζα ζην παξακχζη (πξνθαηαξθηηθή ζπλέληεπμε).  ζνλ αθν-

ξά ηελ εθηίκεζή ηεο γηα ηελ πξσηνβνπιία αλαδήηεζεο ηεο θαξηέιαο ζηνλ ηνίρν 

κε ηνλ πίλαθα αλαθνξάο, βξίζθεη ζεηηθή ηε ρξήζε ηνπ εκεξνινγίνπ: «κνχ έθαλε 

πάξα πνιχ θαιή εληχπσζε ην φηη ζθέθηεθαλ 87F

88
 λα πάλε λα βξνπλ ηηο κέξεο, πνπ 

ηνπο κπέξδεπε, ηελ «Πέκπηε» θαη ηελ «Παξαζθεπή», ηα θαξηειάθηα, πνπ ζε-

καίλεη φηη έθεξαλ ζην κπαιφ ηνπο παξφκνηεο [δξαζηεξηφηεηεο] κε απηέο πνπ έ-

ρνπκε θάλεη» (κεηα-ζπλέληεπμε).  

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

ηε δηάξθεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ επεηζνδίνπ θαη κέζα απφ ηε κειέηε ηεο 

ζρέζεο ησλ πξαθηηθψλ κε ηηο γλψζεηο, αλαδείρζεθε ε ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο 

ηνπ ιάζνπο απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ, παξέρνληαο πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο θαηα-

λφεζεο ηεο δηαδηθαζίαο δηδαζθαιίαο-κάζεζεο, θαζψο γλψζεηο θαη πξαθηηθέο 

εμειίζζνληαη θαη αιιάδνπλ θαη κέζα απφ ηα ιάζε. Σν ιάζνο πνπ έθαλαλ ηα παη-

δηά ζρεηηθά κε ην φλνκα ηεο εκέξαο ηεο εβδνκάδαο (Πέκπηε/Παξαζθεπή) αλέ-

δεημε κηα ξήμε ζηε ζρέζε ηνπο κε ηε ζπγθεθξηκέλε γλψζε θαη ππνθίλεζε ζεηξά 

δηδαθηηθψλ θηλήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί. Δ 

πξνζσξηλή απνπζία ζρέζεο κε ηε γλψζε ζήκαλε θαη ηελ αλάινγε απνπζία δη-

δαθηηθνχ ζπκβνιαίνπ: ε αλαγθαηφηεηα εχξεζεο ιχζεο πνπ πξνθάιεζε ε δηδα-

θηηθή θαηάζηαζε, ψζεζε ζε ηδηαίηεξεο παξεκβάζεηο εθπαηδεπηηθνχ – ζηηο νπνίεο 

απάληεζαλ ηα λήπηα – ζέηνληάο ην ζε δνθηκαζία θαη αιιάδνληαο ηελ αξρηθή 

ζρέζε ησλ δεχηεξσλ κε ηε γλψζε.   

ην παξφλ επεηζφδην αλαδεηθλχεηαη ε δπλακηθή ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζε 

λέα θαη παιαηά αληηθείκελα γλψζεο πνπ νξγαλψλνληαη ζην δηδαθηηθφ πεξηβάι-

ινλ, δνκψληαο επί ηεο νπζίαο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη δηαζθαιίδνληαο ηε 

‗ζπλέρεηα ηεο γλψζεο‘. Σν παιαηφ ζρνιηθφ αληηθείκελν (ε θαζεκεξηλή ρξήζε 

ηνπ εκεξνινγίνπ ζηε ‗γσληά‘ ζπδήηεζεο) ζηεξίδεη ηελ νηθνδφκεζε ηνπ λένπ 

αληηθεηκέλνπ γλψζεο (αλάγλσζε ιέμεσλ), θαζψο θάπνηεο απφ ηηο ιέμεηο έρνπλ 

ήδε νηθεηνπνηεζεί θαη αλαγλσξηζζεί απφ ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο. Δ 

κεηαβίβαζε ηεο ζπιινγηθά απνθηεζείζαο γλψζεο ζε έλα άιιν πιαίζην (κηθξή 

νκάδα) θαη ε αηνκηθή ηεο αμηνπνίεζε, πινπνηήζεθαλ κε ηε δηακεζνιάβεζε π-

πνζηεξηθηηθψλ πιηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη δξάζεσλ πάλσ ζε απηά ηφζν απφ ηα 

(ν) λήπηα (ν) φζν θαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ην παηδί ΑΣ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο επίιπζεο 

ηνπ πξνβιήκαηνο, ρξεζηκνπνηεί ηα ήδε γλσζηά αληηθείκελα θαη θάλνληάο ην 

πξνσζεί ηνλ δηδαθηηθφ ρξφλν, ελψ ηαπηφρξνλα επηζεκνπνηεί ηελ πξαθηηθή ηνπ, 

                                         
88 ηελ εμέιημε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ε ρξήζε ηνπ εκεξνινγίνπ σο πίλαθα αλαθνξάο έγηλε θαη απφ ην παηδί ΑΘ, 

γη απηφ θαη ν πιεζπληηθφο αξηζκφο ζην ιφγν ηεο εθπαηδεπηηθνχ.  
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γεγνλφο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ εμειίζζεη ην δηδαθηηθφ ζπκβφιαην. ζνλ αθνξά 

ηελ εθπαηδεπηηθφ, δελ παξελέβε ζην πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηεο ζπ-

γθεθξηκέλεο ηερληθέο: ην παηδί ΑΣ αλέπηπμε πξνζσπηθή ζηξαηεγηθή  – αλεμάξ-

ηεηα θαη πξηλ απφ ελδερφκελεο νδεγίεο ηεο – αμηνπνίεζε ηε ‗ζπιινγηθή κλήκε 

ηεο ηάμεο‘, ζπλεπψο γλψξηδε ηη έπξεπε λα θάλεη, θαη μεπέξαζε κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηηο πξνζδνθίεο ηεο. ην ζχλνιφ ηνπ, ην πεξηβάιινλ νηθνδνκήζεθε θαη 

ηξνπνπνηήζεθε  απφ θνηλνχ – θαζψο άιιαμε ην ίδην ην δηδαθηηθφ ζπκβφιαην – 

κέζα απφ ηηο ιεθηηθέο θαη κε αιιειεπηδξάζεηο λεπίσλ-εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ 

ηαπηφρξνλε ρξήζε πιηθψλ θαη ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ αληηθεηκέλσλ, φπσο νη 

ιέμεηο θαη νη πξνηάζεηο ζηηο θαξηέιεο θαη ηα ραξηηά. «Σν πεξηβάιινλ είλαη έλα 

ζπιινγηθφ νηθνδφκεκα […], κηα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ζε δηαδηθαζία νη-

θνδφκεζεο […], είλαη απηφ πνπ επηηξέπεη ηελ ζπλ-δξαζηεξηφηεηα αλάκεζα 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο καζεηέο, ησλ νπνίσλ πξνζαλαηνιίδεη ηε δξάζε» 

(Amigues, Garcion-Vautor, 2002, 63).  

πλνπηηθά, εξεπλψληαο ηε δηαρείξηζε ηνπ ιάζνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδη-

θαζία, δελ κπνξνχκε παξά λα ζεκεηψζνπκε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ αιιειεπη-

δξάζεσλ παηδηψλ-εθπαηδεπηηθνχ θαη ζπλεπψο ηελ απαίηεζε, φζνλ αθνξά ηνλ 

εξεπλεηή, αλάινγεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εμήγε-

ζή ηνπ, ελψ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πιηθψλ 

θαη ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ αληηθεηκέλσλ θαη δξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ καζεζηαθνχ ηνπ ζηφρνπ. Σν ιάζνο ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην 

εγγξάθεηαη ζε κηα πνιηηηζκηθή ινγηθή νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο, θαηαλνείηαη 

κέζα απφ ζχγθιηζε πνιιψλ παξαγφλησλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη δηππνθεηκεληθψλ 

θαη  εμεγείηαη κέζα απφ κηα νηθνινγηθή θαη αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ δη-

δαθηηθνχ θαηλνκέλνπ. ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο αλάγλσζεο, ζηελ πξνζρν-

ιηθή εθπαίδεπζε θαη κε δεδνκέλε ηε ζπιινγηθή κνξθή εξγαζίαο, ην ιάζνο νξί-

δεηαη ζε ζρέζε κε ηε ξεπζηφηεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (αιιειεπηδξά-

ζεηο), ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θεηκέλνπ, ηηο ζπιινγηθά νηθνδνκεκέλεο γλψζεηο 

ησλ παηδηψλ (ζπιινγηθή κλήκε ηεο ηάμεο), ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο πεξηβάιιν-

ληνο, θιπ., είλαη αλαπφθεπθην θαη γίλεηαη αληηθείκελν απφ θνηλνχ δξάζεο εθ-

παηδεπηηθνχ θαη λεπίσλ.   
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εζηηάδεη ζηελ αλίρλεπζε ησλ θξηηεξίσλ κε ηα νπνία νη 

Έιιελεο γνλείο απνηηκνχλ ηνλ Παηδηθφ ηαζκφ γηα ηε θξνληίδα θαη αγσγή ησλ 

παηδηψλ ηνπο θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία. χκθσλα κε ηηο ελδείμεηο ηεο παξνχ-

ζαο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο θαίλεηαη φηη νη Έιιελεο γνλείο ζπλεθηηκνχλ ιεηηνπξ-

γηθά θξηηήξηα γηα ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, φπσο ε ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη λα 

είλαη θνληά ζηελ θαηνηθία ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ηε θήκε ηελ νπνία έρεη, ρσξίο 

σζηφζν λα παξαθάκπηνπλ ην πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεηαη ή ηηο ππεξεζίεο ηηο ν-

πνίεο πξνζθέξεη ή λα παξαβιέπνπλ ηελ πιαηζίσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ παηδηθνχ 

ζηαζκνχ απφ ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Λέμεηο θιεηδηά: Πξνζρνιηθή Αγσγή, θξηηήξηα ιεηηνπξγίαο παηδηθνχ ζηαζκνχ, 

πξνζδνθίεο γνλέσλ. 

ΘΒΧΡΔΣΕΚΟ ΠΛΏΕΕΟ 

ήκεξα νη γπλαίθεο ζεσξνχληαη βαζηθνί ζπληειεζηέο ησλ δπλακηθψλ νηθν-

λνκηψλ (NESSE, 2009). Γη‘ απηφ ηα θξάηε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα ηηο δηεπθνιχλνπλ λα ζπλδπάζνπλ 

ηηο επαγγεικαηηθέο κε ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο πξνρψξεζαλ ζηελ νξγά-

λσζε ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ αγσγή θαη θξνληίδα ζηα παηδηά απφ ην πξψην 

έηνο ηεο δσήο ηνπο. Δ ζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ κε ηε γπλαηθεία εξγαζία 

είρε σο απνηέιεζκα ζηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ λα εθηηκεζεί ε αμία ηεο πξνζρνιη-

θήο αγσγήο θαη θξνληίδαο κέζσ ηεο γπλαηθείαο εξγαζίαο, ρσξίο απηφ λα ζεκαί-

λεη φηη εζηίαζαλ ζηελ αμία θαη ηε ζεκαζία ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη θξνληί-

δαο σο απηή θαζεαπηή.  

ήκεξα ε ζηάζε απηή ηείλεη λα αιιάμεη θαζψο έξεπλεο έδεημαλ φηη ε πξν-

ζρνιηθή αγσγή ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο ησλ παηδηψλ, κε 

ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, κε ηελ θαιιηέξγεηα καζεκαηηθψλ θαη αλα-

γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηε κεηαγελέζηεξε ζρνιηθή επηηπρία ηνπο (Burshinal 

et al., 2010). ΄Βηζη ε παξνρή θαηάιιεισλ εκπεηξηψλ αγσγήο θαη θξνληίδαο ζηελ 

πξψηκε παηδηθή ειηθία θαηά ηελ νπνία δελ έρνπλ δηακνξθσζεί νξηζηηθά ζπκπε-

ξηθνξέο θαη ζηάζεηο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηηο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο πνπ ζρε-
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ηίδνληαη κε πξνβιήκαηα πγείαο (παρπζαξθία, ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ θηι.), 

κε ηηο θαθέο ζρνιηθέο επηδφζεηο, κε ηελ εθεβηθή παξαβαηηθφηεηα θ.ά. Βπηπιένλ 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ παηδηψλ θαηά ηελ ελήιηθε δσή ηνπο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο.  

Τπνζηεξίδεηαη κε φιν θαη εληνλφηεξν ελδηαθέξνλ φηη ε επέλδπζε ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε έρεη κεγαιχηεξα αληαπνδνηηθά νθέιε απφ ηελ επέλδπ-

ζε ζε νπνηαδήπνηε άιιε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο (Eπξσπατθή Βπηηξνπή, 

2011). Ώπηφ φκσο εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ πξνζρνιηθήο 

θξνληίδαο θαη αγσγήο. Σα πςειήο πνηφηεηαο πξνγξάκκαηα έρνπλ ζεηηθά απνηε-

ιέζκαηα γηα φια ηα παηδηά θαη ηδηαίηεξα γηα εθείλα ησλ κεηνλεθηνχλησλ θνηλσ-

ληθψλ ζηξσκάησλ. ηαλ φκσο ε πνηφηεηά ηνπο είλαη ρακειή εμαζζελεί ν ζεηη-

θφο αληίθηππνο θαη δελ απνθιείνληαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Γηα ην ιφγν απηφ 

ε πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο απαζρνιεί φ-

ινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, φπσο ηνπο θνξείο πνπ ηα πξνζθέξνπλ, ηνπο επηζηή-

κνλεο πνπ ηα νξγαλψλνπλ θαη ηνπο γνλείο πνπ ηα επηιέγνπλ. Χζηφζν δελ κπνξεί 

λα νξηζηεί θαηά ηξφπν γεληθά απνδεθηφ, γηαηί επεξεάδεηαη θαη ζπρλά θαζνξίδε-

ηαη απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία απεπζχλνληαη ηα πξνγξάκ-

καηα. ηηο επξσπατθέο ρψξεο δείθηεο πνηφηεηαο ζεσξνχληαη θπξίσο ε αλαινγία 

παηδηψλ αλά παηδαγσγφ, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ παηδαγσγψλ θαη ε ζπκκε-

ηνρή ησλ γνλέσλ.  

ηελ Ώκεξηθή ε National Ώssociation for the Education of young children 

(NAEYC) γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ πξνζρνιηθήο θξνληίδαο θαη 

αγσγήο ρξεζηκνπνηεί δέθα θξηηήξηα ηα νπνία αθνξνχλ: ηε ζρέζε ησλ παηδαγσ-

γψλ κε ηα παηδηά, ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηε δηδαζθαιία, ηελ αμην-

ιφγεζε ηεο πξνφδνπ ησλ παηδηψλ, ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο 

ησλ παηδηψλ, ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ παηδαγσγψλ, ηε ζπλεξγαζία ησλ παηδα-

γσγψλ κε ηνπο γνλείο, ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε θνηλσληθνχο θνξείο, ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηελ νξγάλσζε θαη δηεχζπλζε ηνπ ηδξχκαηνο (NAEYC Accredi-

tation, 2008). Σα παξαπάλσ θξηηήξηα ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θνξείο 

γηα ηελ νξγάλσζε θαη βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ πξνζρνιηθήο θξνληίδαο θαη 

αγσγήο. Ώπηφ φκσο δελ εμαζθαιίδεη ηελ παξαθνινχζεζε πνηνηηθψλ πξνγξακ-

κάησλ απφ φια ηα παηδηά, γηαηί πνιινί γνλείο θαηά ηελ επηινγή ησλ ηδξπκάησλ 

πνπ ζα θηινμελήζνπλ ηα παηδηά ηνπο δίλνπλ βαξχηεηα ζε πξνζσπηθά θξηηήξηα, 

φπσο ην πξφγξακκα λα ππνζηεξίδεη ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο θνπιηνχξα, ην ίδξπκα 

λα βξίζθεηαη θνληά ζηελ θαηνηθία ηνπο, ην θφζηνο ηεο θηινμελίαο θηι. (Sand-

strom & Chaudry, 2012). Αηαθνξέο παξαηεξήζεθαλ θαη ζηε βαξχηεηα πνπ δί-

λνπλ νη γνλείο ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ 

(Chaudry et al., 2011, Sackes, 2014, Shlay, 2010, Gamble et al., 2009). ΄Βξεπλεο 

έδεημαλ φηη πνιινί γνλείο ζεσξνχζαλ ηελ αλάπηπμε καζεκαηηθψλ θαη πξναλα-

γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ σο ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ άι-

ινη ζεσξνχζαλ ζεκαληηθφηεξε ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ (Barbari-

an et al., 2006, Gamble et al., 2009). O Shlay (2010) παξαηήξεζε φηη νη γνλείο 
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θαηά ηελ επηινγή πξνζρνιηθνχ ηδξχκαηνο έδηλαλ ζηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ 

παηδηψλ πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ άιισλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, ελψ 

ζηελ Σνπξθία (Sackes, 2014) ιίγνη γνλείο είραλ ζηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο ηελ 

απφθηεζε εκπεηξηψλ απφ ηα παηδηά ζρεηηθά κε ηελ επηζηήκε πξηλ απφ ηε θνίηε-

ζή ηνπο ζην λεπηαγσγείν. 

Δ ΠΡΟΥΟΛΕΚΔ ΦΡΟΝΣΕΑΏ ΚΏΕ ΏΓΧΓΔ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ. 

ηελ Βιιάδα πξνζρνιηθή θξνληίδα θαη αγσγή πξνζθέξνπλ νη βξεθηθνί, 

βξεθνλεπηαθνί θαη παηδηθνί ζηαζκνί. Οη βξεθηθνί ζηαζκνί δέρνληαη παηδηά ειη-

θίαο απφ 6 κελψλ κέρξη 2,5 εηψλ, νη βξεθνλεπηαθνί απφ 6 κελψλ κέρξη 5 εηψλ 

θαη νη παηδηθνί απφ 2,5 εηψλ κέρξη 5 εηψλ. Σα παξαπάλσ ηδξχκαηα είλαη ηδησηη-

θά ή δεκνηηθά. ηνπο δεκνηηθνχο παηδηθνχο ζηαζκνχο έρνπλ δηθαίσκα εγγξα-

θήο φια ηα παηδηά. Βπεηδή φκσο νη ζέζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο, επηιέγνληαη ηα 

παηδηά ησλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ θαη ηα παηδηά ησλ νηθνλνκηθά αδχλαησλ νηθν-

γελεηψλ, πξνηηκνχληαη φκσο εθείλα πνπ έρνπλ αλάγθε θξνληίδαο απφ δηάθνξα 

θνηλσληθά αίηηα (ΦΒΚ 497/22/4/2002, αξηζ.  Ώπφθαζεο 16065, άξζξν 7). 

θνπφο ησλ βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ είλαη: 

• Nα παξέρνπλ εληαία πξνζρνιηθή αγσγή ζχκθσλα κε ηα πιένλ ζχγρξνλα ε-

πηζηεκνληθά δεδνκέλα. 

• Να βνεζνχλ ηα παηδηά λα αλαπηπρζνχλ νιφπιεπξα, ζσκαηηθά, λνεηηθά, ζπ-

λαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά. 

• Να εμαιείθνπλ θαηά ην δπλαηφ, ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πνιη-

ηηζηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ηνπο. 

• Να εμππεξεηνχλ ηνπο γνλείο θαη παξάιιεια λα ηνπο επαηζζεηνπνηνχλ πάλσ 

ζε ζέκαηα ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο. 

• Να βνεζνχλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ νκαιή κεηάβαζή ηνπο απφ 

ην νηθνγελεηαθφ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

• Να παξέρνπλ εκεξήζηα δηαηξνθή θαη θξνληίδα ζηα παηδηά πνπ θηινμελνχλ 

ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο (ΦΒΚ 497/22/4/2002, αξηζ. 

απφθαζεο 16065, άξζξν 2).  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ζηνπο ζηαζκνχο εθαξκφδεηαη ε-

κεξήζην πξφγξακκα ην νπνίν είλαη επέιηθην θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηδηαηηεξφ-

ηεηεο ησλ επηκέξνπο ειηθηψλ αιιά παξάιιεια ηεξεί νξηζκέλα βαζηθά ρξνληθά 

ζεκεία, φπσο ψξεο πξνζέιεπζεο θαη αλαρψξεζεο ησλ παηδηψλ, ψξεο θαγεηνχ, 

δηαιείκκαηνο θαη αλάπαπζεο. Σν πξφγξακκα εθαξκφδεηαη απφ παηδαγσγνχο κε 

πηπρίν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Δ αλαινγία παηδηψλ- παηδαγσγψλ είλαη γηα ηελ 

ειηθία 6 κελψλ κέρξη 2,5 εηψλ 12 παηδηά κε δχν παηδαγσγνχο θαη κία βνεζφ θαη 

γηα ηελ ειηθία 2,5 κέρξη 5 εηψλ 25 παηδηά κε κία παηδαγσγφ θαη κία βνεζφ. 
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ΚΟΠΟ ΚΏΕ ΜΒΘΟΑΟ 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα αληρλεπζνχλ ηα θξηηήξηα κε ηα ν-

πνία νη Έιιελεο γνλείο απνηηκνχλ ηε ιεηηνπξγία θαη πξνζθνξά ηνπ παηδηθνχ 

ζηαζκνχ ζηε θξνληίδα θαη αγσγή ησλ παηδηψλ ηνπο θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειη-

θία. 

Γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ δεηήζεθε απφ γνλείο παηδηψλ λα βαζ-

κνινγήζνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θιίκαθα απφ 1 έσο 5 (1=θαζφινπ ζεκαληηθφ, 

2=ιίγν ζεκαληηθφ, 3=αξθεηά ζεκαληηθφ, 4=πνιχ ζεκαληηθφ, 5= πάξα πνιχ ζε-

καληηθφ) ηχπνπ Likert (Javeau, 1996), κηα ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθν-

ξνχλ ην πξφγξακκα, ηε δηδαζθαιία, ηηο παηδαγσγνχο θαη ην θηίξην ηνπ παηδηθνχ 

ζηαζκνχ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είραλ δηαηππσζεί κε κνξθή εξσηήζεσλ ζε 

εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν πεξηιάκβαλε 37 εξσηήζεηο. Ώπφ απηέο 6 αθνξνχζαλ 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ, 8 αθνξνχζαλ ην πξφγξακκα, 7 ηε 

δηδαζθαιία, 6 ηηο παηδαγσγνχο, 4 ην θηίξην θαη 6 ηελ επηινγή παηδηθνχ ζηαζκνχ 

απφ ηνπο γνλείο. Οη εξσηήζεηο γηα ην πξφγξακκα, ηε δηδαζθαιία θαη ηηο παηδα-

γσγνχο δηακνξθψζεθαλ κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

National Ώssociation for the Education of young children (NAEYC Accredita-

tion, 2008). Μνηξάζηεθαλ 200 εξσηεκαηνιφγηα ζε γνλείο παηδηψλ πνπ πήγαηλαλ 

ηα παηδηά ηνπο ζε δεκνηηθνχο παηδηθνχο ζηαζκνχο πφιεσλ ηεο Μαθεδνλίαο. Β-

πηζηξάθεθαλ ζπκπιεξσκέλα 180 εξσηεκαηνιφγηα. 

πκκεηέρνληεο: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 180 γνλείο, 31 άληξεο θαη 149 

γπλαίθεο κε παηδηά ειηθίαο 2,5-5 εηψλ, απφ ηα νπνία ηα 84 ήηαλ αγφξηα θαη ηα 

96 θνξίηζηα. Σν 39,3 % ησλ γνλέσλ ήηαλ απφθνηηνη Λπθείνπ θαη ην 51,2% πηπ-

ρηνχρνη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. 

Δ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην παθέην SPSS 21.0 

θαη πεξηιακβάλεη δείθηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, ελψ ζε επίπεδν επαγσγηθήο 

ζηαηηζηηθήο εθαξκφζηεθε ε αλάιπζε δηαζπνξάο σο πξνο έλαλ παξάγνληα (one 

way ANOVA) θαη παξάιιεια επηρεηξήζεθε ε ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία αλάιπζεο 

ζπζηάδσλ (Cluster Analysis) θαη ζπγθεθξηκέλα ε κέζνδνο K-Means Cluster. Σν 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζπζρεηίζεσλ νξίζηεθε ζην p<0,05, ελψ ζηελ αλά-

ιπζε ζπζηάδσλ αληρλεχζεθε ε ζχζηαζε 2 δηαθξηηψλ νκάδσλ.  
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ΏΠΟΣΒΛΈΜΏΣΏ 

Πέλαθαο 1. ΑεκνγξαθηθΪ ηνηρεέα 

 Καηαλνκά απαληάζεσλ   

Φχιν γνλέ-

α: 

Άλδξαο 

17,2 % 

Γπλαίθα 

82,8 % 

   

Διηθία γν-

λέα: 

 ≤30 ε-

ηψλ 

11,1% 

31-40 εηψλ 

76,7 % 

41-50 

εηψλ 

11,7 

% 

51≥ εηψλ 

0,6% 

 

Βθπαίδεπ-

ζε γνλέα:  

Αεκνηη-

θφ  

4,8% 

Αεπηεξνβάζ-

κηα 

39,3 % 

Ώ.Β.Ε

. 

31 % 

Μεηαπηπρηα-

θφ/Αηδαθηνξηθφ 

20,2 % 

 

Φχιν παη-

δηνχ:  

Ώγφξη 

46,7 % 

Κνξίηζη 

53,3% 

   

 

Πέλαθαο 2. ΄Ώπνςε ησλ γνλΫσλ γηα ην πξόγξακκα ηνπ παηδηθνύ ζηαζκνύ 

Σνκεέο ηνπ πξνγξΪκκαηνο Μ.Ο. 
Σππηθά 

Ώπόθιηζε 

Κνηλσληθή αλάπηπμε 4,80 ,43 

πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε 4,67 ,53 

Γισζζηθή αλάπηπμε 4,56 ,64 

Μαζεκαηηθέο δεμηφηεηεο 3,91 1,02 

Αεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ 3,73 1,11 

Βμνηθείσζε κε ππνινγηζηή 2,38 1,03 

Τγηεηλή δηαηξνθή 4,69 ,56 

΄Ώζθεζε 4,50 ,70 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 2 νη γνλείο ζεσ-

ξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ ην πξφγξακκα λα ππνζηεξίδεη ηελ θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ηελ πγηεηλή δηαβίσζε (δηαηξνθή & ά-

ζθεζε) θαη ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο. Θεσξνχλ αξθεηά ζεκαληηθή ηελ αλά-

πηπμε αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ (αξηζκεηηθή, γξαθή, αλάγλσζε), ελψ ε επαθή 

κε ηνλ ππνινγηζηή δελ θαίλεηαη λα ηνπο απαζρνιεί ηδηαίηεξα απφ απηή ηελ ειη-

θία. εκαληηθέο δηαθνξέο παξαηεξήζεθαλ ζηηο απφςεηο φηαλ απηέο ζπζρεηίδν-

ληαλ κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ γνλέα, θαζψο νη γνλείο κε εθπαηδεπηηθφ ε-
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πίπεδν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν ζεκα-

ληηθή ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ (βι. πίλ. 8, p=0,022) θαη ηελ 

εμνηθείσζε κε ηνλ ππνινγηζηή (βι. πίλ. 8, p=0,024), απφ ηνπο γνλείο θαηψηεξνπ 

ή θαη αλψηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. 

Πέλαθαο 3. ΄Ώπνςε ησλ γνλΫσλ γηα ηε δηδαζθαιέα 

ΥαξαθηεξηζηηθΪ δηδαζθαιέαο Μ.Ο. 
Σππηθά 

Ώπόθιηζε 

Υαξνχκελν πεξηβάιινλ 4,89 ,31 

ρέζε παηδαγσγνχ-παηδηψλ 4,93 ,27 

Μηθξέο νκάδεο παηδηψλ 4,48 ,76 

ια καδί ηα παηδηά 2,79 1,29 

εβαζκφο ζηηο εηδηθέο αλάγθεο 4,84 ,47 

εβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθή εζληθφηεηα 4,54 ,73 

εβαζκφο ζηε ζξεζθεία 4,45 ,82 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα νη γνλείο ζεσξνχλ σο βαζηθφηεξν ζηνη-

ρείν ηεο δηδαζθαιίαο ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ ηε δεζηή θαη ελζαξξπληηθή ζρέζε 

ησλ παηδαγσγψλ κε ηα παηδηά. Θεσξνχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηελ απα-

ζρφιεζε ησλ παηδηψλ ζε ραξνχκελν πεξηβάιινλ, ελψ πξνηηκνχλ ηα παηδηά ηνπο 

λα απαζρνινχληαη θαηά κηθξέο νκάδεο παξά φια καδί ζε εληαίν ρψξν. Βπηζε-

καίλεηαη επίζεο θαη ε εθηίκεζε πνπ εθθξάδνπλ αλαθνξηθά κε ην ζεβαζκφ πξνο 

ηα παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο, ην ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθή εζληθφηεηα θαζψο θαη 

ηε ζξεζθεία. Οη γνλείο εηδηθά ησλ θνξηηζηψλ θαίλεηαη λα εθδειψλνπλ κεγαιχ-

ηεξε επαηζζεζία ζην ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο (βι. πίλ. 8, 

p=0,02) απφ ηνπο γνλείο ησλ αγνξηψλ.  

Πέλαθαο 4. Πξνζόληα ησλ παηδαγσγώλ 

Πξνζόληα Μ.Ο. 
Σππηθά 

Ώπόθιηζε 

Ώλψηαηε εθπαίδεπζε ηεο παηδαγσγνχ 4,12 ,94 

Σαθηηθή επηκφξθσζε 4,50 ,68 

πλεξγαζία κεηαμχ παηδαγσγψλ 4,44 ,76 

πλεξγαζία κε γνλείο γηα ην πξφγξακκα 4,37 ,86 

πλεξγαζία κε γνλείο ζε πξνβιήκαηα 4,37 ,86 

πλεξγαζία κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο 4,64 ,64 

χκθσλα κε ηνπο γνλείο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη παηδαγσγνί λα επηκνξ-

θψλνληαη ηαθηηθά θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ππφινηπνπο ζπληειεζηέο ηεο 
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εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηδηαίηεξα κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο, κε ηνπο γνλείο 

γηα ην πξφγξακκα πνπ ζα εθαξκφδεηαη θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη κεηαμχ ηνπο. πζρεηίδνληαο ηα απνηειέζκαηα κε ηελ 

ειηθία ησλ γνλέσλ δηαπηζηψλνπκε φηη νη λεαξφηεξνη ζηελ ειηθία γνλείο ζεσ-

ξνχλ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή ηε ζπλεξγαζία καδί ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (βι. πίλ. 8, p=0,002), απ‘ φηη νη κεγαιχηεξνη ζηελ ειηθία γνλείο. 

Πέλαθαο 5. ΦπζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ παηδηθνύ ζηαζκνύ 

ΦπζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ Μ.Ο. 
Σππηθά 

Ώπόθιηζε 

ΐξίζθεηαη θνληά ζηελ θαηνηθία ηνπ παηδηνχ 3,90 1,02 

Αηαζέηεη απηνθίλεην 2,91 1,19 

΄Βρεη ηδηφθηεην θηίξην 3,40 1,25 

΄Βρεη εμσηεξηθή απιή 4,57 ,69 

Οη γνλείο ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ ν παηδηθφο ζηαζκφο λα δηαζέηεη εμσηε-

ξηθή απιή θαη αξθεηά ζεκαληηθφ γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο λα βξίζθεηαη θνληά 

ζηελ θαηνηθία ηνπ παηδηνχ. Βπηζεκαίλεηαη φηη ζπζρεηίδνληαο ηα απνηειέζκαηα 

κε ην θχιν ηνπ παηδηνχ δηαπηζηψλεηαη φηη νη γνλείο ησλ αγνξηψλ ζεσξνχλ ζε-

καληηθφηεξε απφ φηη νη γνλείο ησλ θνξηηζηψλ ηελ εμσηεξηθή απιή (βι. πηλ.8, p= 

0,05). 

Πέλαθαο 6. Βπηινγά παηδηθνύ ζηαζκνύ από ηνπο γνλεέο  

ΠαξΪγνληεο Μ.Ο. 
Σππηθά 

Ώπόθιηζε 

Οηθνλνκηθφ θφζηνο 3,54 1,02 

Σνπνζεζία ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ 4,00 1,06 

Φήκε 4,24 ,96 

Πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεηαη 4,34 ,73 

Φπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ πεξηβάιιεη ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ 4,47 ,74 

Τπεξεζίεο 4,60 ,57 

Πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ παηδηθφ ζηαζκφ νη γνλείο ιακβάλνπλ ππφςε κηα 

ζεηξά απφ παξάγνληεο. Αίλνπλ φκσο πξνηεξαηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξν-

ζθέξεη ν παηδηθφο ζηαζκφο, ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ ηνλ πεξηβάιιεη θαη ζην 

πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεη. Σα ρξήκαηα πνπ πξέπεη λα πιεξψζνπλ γηα ηε θηιν-

μελία ηνπ παηδηνχ θαίλεηαη φηη ηα ππνινγίδνπλ σζηφζν δελ ηα αλάγνπλ ζε θξη-

ηήξην κεγάιεο πξνηεξαηφηεηαο. πζρεηίδνληαο ηα απνηειέζκαηα κε ην θχιν ηνπ 

παηδηνχ δηαπηζηψλνπκε φηη νη γνλείο ησλ αγνξηψλ ζεσξνχζαλ ην θφζηνο ηεο θη-

ινμελίαο (βι. πίλ. 8, p=0,004), ηελ θνληηλή ηνπνζεζία ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ 
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(βι. πίλ. 8, p=0,005) θαζψο θαη ην πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεηαη (βι. πίλ. 8, 

p=0,035), ζεκαληηθφηεξα απφ φηη νη γνλείο ησλ θνξηηζηψλ. Βάλ εμεηάζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ ειηθία ησλ γνλέσλ θαίλεηαη φηη νη λεαξφηεξνη ζηελ 

ειηθία γνλείο ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ ην λα πεξηβάιιεηαη ν παηδηθφο 

ζηαζκφο απφ θπζηθφ πεξηβάιινλ (βι. πίλ. 8, p=0,031) ελψ παξάιιεια δίλνπλ 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην πξφγξακκα ην νπνίν εθαξκφδεηαη (βι. πίλ. 8, 

p=0,030), απφ φηη νη κεγαιχηεξνη ζηελ ειηθία γνλείο. Δ θήκε ηνπ ζηαζκνχ δε 

θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηφζν ηνπο κηθξφηεξνπο ή ηνπο κεγαιχηεξνπο γνλείο, παξά 

θπξίσο εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζηα κεζαία ειηθηαθά ζηξψκαηα (βι. πίλ. 8, 

p=0,030). Αηαθνξέο παξαηεξνχληαη θαη σο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ 

γνλέσλ θαζψο πξνθχπηεη φηη νη γνλείο πνπ είλαη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθ-

παίδεπζεο δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ ηνπνζεζία ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ 

(βι. πίλ. 8, p=0,016) θαη ζηελ πιαηζίσζή ηνπ απφ θπζηθφ πεξηβάιινλ (βι. πίλ. 

8, p=0,009) απφ φηη νη γνλείο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ επηπέδσλ. 

Πέλαθαο 7. Πξνηεξαηόηεηα ζπλεηζθνξΪο ηνπ Π.. 

Ώπαληάζεηο Ν % 

Να αλαπηχμεη ζην παηδί αγάπε γηα ηε κάζεζε 42 23,3  

Να ην πξνεηνηκάζεη γηα ηε θνίηεζε ζην δεκνηηθφ 18 10,0 

Να ην θνηλσληθνπνηήζεη 93 51,7 

Να ην βνεζήζεη λα γίλεη αλεμάξηεην 27 15,0 

Χο πξνηεξαηφηεηα ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ επηιέγεηαη ζε 

πςειφ πνζνζηφ ε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, ελψ αθνινπζεί ε θαιιηέξγεηα 

ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ γηα κάζεζε. Αελ θαίλεηαη λα είλαη θχξηνο ζθνπφο ηεο ζπλεη-

ζθνξάο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ ε απηνλφκεζε ηνπ παηδηνχ, ελψ επηζεκαίλεηαη 

φηη δελ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ησλ πξνζδνθηψλ ησλ γνλέσλ ε πξνεηνηκαζία 

ηνπ παηδηνχ γηα ηε θνίηεζή ηνπ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Αηαθνξέο παξαηεξνχληαη 

αλάινγα κε ηελ ειηθία ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην παηδί, φπνπ νη γνλείο ησλ παη-

δηψλ ειηθίαο 3 έσο 4 εηψλ είλαη απηνί πνπ ζέηνπλ ηδηαίηεξα έληνλα σο πξνηε-

ξαηφηεηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο (βι. πίλ. 8, p=0,001). 

ε επίπεδν επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε πιεξέζηε-

ξε θαη εγθπξφηεξε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέμακε έγηλε ρξήζε παξα-

κεηξηθψλ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ππήξρε ε ηζρχο 

ησλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπο. Έηζη ειέγρζεθε ε ζπζρέηηζε κε-

ηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ απφςεσλ πνπ δηα-

ηχπσζαλ νη γνλείο κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηαηηζηηθήο ηερληθήο αλάιπζεο δηα-

ζπνξάο σο πξνο έλα παξάγνληα (one-way ANOVA), ζχκθσλα κε ην ζηαηηζηηθφ 

θξηηήξην ειέγρνπ (F-ratio) θαη κε θαηψθιην ζεκαληηθφηεηαο ην p<0,05. Ώπφ ηνλ 

έιεγρν ησλ ζπζρεηίζεσλ πξνέθπςαλ θάπνηεο ελδηαθέξνπζεο ζρέζεηο νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πέλαθαο 8. πζρεηέζεηο Ώλαιύζεσλ ΑηαζπνξΪο (ANOVA) γηα p≤0,05 

Χο πξνο ην θύιν ηνπ παηδηνύ 

 Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

΄Βρεη εμσηεξηθή απιή 1,781 1 1,781 3,762 ,054 

εβαζκφο ζηελ εζληθφηεηα 2,572 1 2,572 4,866 ,029 

Πξφγξακκα 3,073 1 3,073 4,521 ,035 

Οηθνλνκηθφ θφζηνο 8,692 1 8,692 8,690 ,004 

Σνπνζεζία 8,929 1 8,929 8,232 ,005 

Χο πξνο ηελ ειηθέα ηνπ γνλΫα 

 Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Φπζηθφ πεξηβάιινλ ,873 3 ,291 3,031 ,031 

πλεξγαζία κε γνλείο ζην πξφγξακ-

κα 

1,077 3 ,359 5,211 ,002 

Τπεξεζίεο 2,922 3 ,974 3,058 ,030 

  Φήκε 8,271 3 2,757 3,062 ,030 

Χο πξνο ηελ εθπαέδεπζε ηνπ γνλΫα 

 Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Υαξνχκελν πεξηβάιινλ ,359 1 ,359 3,670 ,057 

Αεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ 6,449 1 6,449 5,334 ,022 

Βμνηθείσζε κε ππνινγηζηή 5,463 1 5,463 5,204 ,024 

Σνπνζεζία 6,487 1 6,487 5,906 ,016 

Φπζηθφ πεξηβάιινλ 3,678 1 3,678 6,882 ,009 

Χο πξνο ηελ ειηθέα ηνπ παηδηνύ 

 Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Πξνηεξαηφηεηα ζπλεηζθνξάο ηνπ 

Π.. 

21,106 6 3,518 3,788 ,001 

πκπιεξσκαηηθά εθαξκφζηεθε ε ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία αλάιπζεο ζπζηάδσλ 

(Cluster Analysis) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ νκάδσλ γνλέσλ πνπ ζα δηαθξίλνληαλ κε βά-

ζε έλα είδνο «ηππνινγίαο» ησλ θξηηεξίσλ απνηίκεζεο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ γηα ηελ 
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αγσγή ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. πγθεθξηκέλα εθαξκφζηεθε ε κέ-

ζνδνο K-Means Cluster αλαδεηψληαο ιχζε ζηε ζχζηαζε 2 δηαθξηηψλ νκάδσλ. πσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηνπλ δχν ηζνδχλακεο νκάδεο γνλέσλ 

(Ν=90), φπνπ ε νκάδα (Ώ) θαίλεηαη πην «κεηξηνπαζήο» ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα (ΐ) ε 

νπνία εθδειψλεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζε ζέκαηα φπσο ην πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεη 

ν παηδηθφο ζηαζκφο θαη ηδηαίηεξα ε θαιιηέξγεηα καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη δεμην-

ηήησλ γξακκαηηζκνχ, ε εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ππνινγηζηή, ε ελαζρφιεζε ησλ 

παηδηψλ ζε κηθξέο θαη επέιηθηεο νκάδεο, ε αλψηαηε εθπαίδεπζε ηεο παηδαγσγνχ, ε 

θνληηλή ηνπνζεζία ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ, ε θήκε ηνπ θαη νη ππνδνκέο ηνπ (λα πιαη-

ζηψλεηαη απφ θπζηθφ πεξηβάιινλ, λα δηαζέηεη ιεσθνξείν θαη ηδηφθηεην θηίξην) θαζψο 

επίζεο θαη λα κελ έρεη ηδηαίηεξα κεγάιν νηθνλνκηθφ θφζηνο. Δ νκάδα (Ώ) παξά ην 

«κεηξηνπαζέο» πξνθίι πνπ ηεο απνδίδεηαη ζηε ζπκβαηηθή αληηπαξάζεζε κε ηελ νκά-

δα (ΐ), δηαηεξεί ζε πςειφ επίπεδν ηηο απαηηήζεηο ζε βαζηθφηεξα ζέκαηα φπσο ην θπ-

ζηθφ πεξηβάιινλ, ην πξφγξακκα, ηε θήκε ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ θαζψο θαη ηελ αλψ-

ηαηε εθπαίδεπζε ησλ παηδαγσγψλ πνπ ζηειερψλνπλ ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ. 

Πέλαθαο 9. ΏλΪιπζε πζηΪδσλ 

ΜεηαβιεηΫο 

Ν = 180 

πζηΪδεο 

Ώ 

Ν=90 

ΐ 

Ν=90 

Σνκείο ηνπ πξνγξάκ-

καηνο 

Μαζεκαηηθέο δεμηφηεηεο 3,27 4,54 

Αεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ 3,09 4,37 

Βμνηθείσζε κε ππνινγηζηή 1,94 2,81 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηδαζθαιίαο 
ια καδί ηα παηδηά 2,46 3,13 

Πξνζφληα ηνπ Παηδα-

γσγνχ 
Ώλψηαηε εθπαίδεπζε 3,77 4,48 

Φπζηθά ραξαθηεξηζηη-

θά ηνπ Π.. 

ΐξίζθεηαη θνληά ζηελ θαηνηθία 

ηνπ παηδηνχ 
3,58 4,23 

Αηαζέηεη απηνθίλεην 2,64 3,18 

΄Βρεη ηδηφθηεην θηίξην 2,81 3,99 

Παξάγνληεο επηινγήο 

ηνπ Π.. 

Οηθνλνκηθφ θφζηνο 3,24 3,83 

Σνπνζεζία 3,51 4,49 

Πξφγξακκα 4,07 4,62 

Φπζηθφ πεξηβάιινλ 4,18 4,76 

Φήκε 3,93 4,54 
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ΤΓΉΣΔΔ 

χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο (Βπξσπατθή Βπη-

ηξνπή, 2011), ε επέθηαζε ηεο παξνρήο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε πνηφηε-

ηα ηεο πξνζρνιηθήο θξνληίδαο θαη αγσγήο απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηεο γηα ηα 

θξάηε κέιε ηεο. ην πιαίζην απηφ ε ειιεληθή πνιηηεία ςήθηζε σο ππνρξεσηηθή 

γηα ηα παηδηά ειηθίαο 5 εηψλ ηε θνίηεζε ζην λεπηαγσγείν (ΦΒΚ 272/η.Ώ/21-12-

2006) θαη κεξηκλά γηα ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο θαη αγσγήο πνπ παξέρεη ζηα 

κηθξφηεξα κέζσ ηεο θηινμελίαο ηνπο ζηνπο βξεθνλεπηαθνχο θαη παηδηθνχο 

ζηαζκνχο (ΦΒΚ 497/η.ΐ/22-4-2002). Δ πνηφηεηα φκσο ηεο πξνζρνιηθήο θξν-

ληίδαο θαη αγσγήο είλαη κηα έλλνηα ζρεηηθή θαη ζπρλά πξνζδηνξίδεηαη δηαθνξε-

ηηθά απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο (Rentzou, 2012). Οη θνξείο ζεσξνχλ φηη ε ηήξεζε 

ησλ δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ βξεθνλεπηα-

θψλ/παηδηθψλ ζηαζκψλ εμαζθαιίδεη πςειήο πνηφηεηαο πξνζρνιηθή θξνληίδα 

θαη αγσγή, ελψ νη γνλείο ζπρλά ηελ αμηνινγνχλ κε βάζε πξνζσπηθέο απφςεηο 

θαη πεπνηζήζεηο (Rentzou, 2012, Yamamoto & Li, 2012, Grogan, 2012). ηελ 

παξνχζα έξεπλα αληρλεχζεθαλ ηα θξηηήξηα εθείλα πνπ νη γνλείο ζεσξνχλ ζεκα-

ληηθά ζηελ αγσγή θαη θξνληίδα ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, κε ηξφπν 

ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε άπνςε ησλ Eιιήλσλ γνλέσλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο πξν-

ζρνιηθήο θξνληίδαο θαη αγσγήο κέζσ ηεο βαζκνιφγεζεο κηαο ζεηξάο απφ παξά-

γνληεο πνπ αθνξνχλ ην εκεξήζην πξφγξακκα, ηε δηδαζθαιία, ηηο παηδαγσγνχο 

θαη ην θηίξην ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ΄Eιιελεο 

γνλείο κε θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηελ εθπαίδεπζή 

ηνπο πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηνηηθή πξνζρνιηθή θξνληίδα θαη αγσγή φπσο απηή 

νξίδεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο επαγγεικαηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο νξγαληζκνχο 

(NAEYC, NICDH), εζηηάδνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε αληίζηνηρνπο ηνκείο.  

Ώλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ην πξφγξακκα δηαπηζηψζεθε φηη ζεσξνχλ ζε-

καληηθφ απηφ λα ππνζηεξίδεη νιφπιεπξα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, δίλνπλ φ-

κσο δηαθνξεηηθή βαξχηεηα ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο. Καηά ηελ άπνςή ηνπο 

πξνέρεη ε ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πγηεη-

λήο δηαβίσζεο ησλ παηδηψλ θαη έπεηαη ε θαιιηέξγεηα αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κειινληηθή ζρνιηθή επίδνζε. Με εμαίξεζε ηε γισζζηθή 

αγσγή ηελ νπνία νη γνλείο ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθή, ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα 

ηελ αλάπηπμε καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ είλαη πε-

ξηνξηζκέλν. Δ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηελ ηερλνινγία δελ ηνπο ελδηαθέξεη, 

παξφιν πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπ ππνινγηζηή ζην πξφγξακκα ηνπ 

παηδηθνχ ζηαζκνχ (Natsiopoulou, Melissa-Halikiopoulou & Lioliou, 2013). Δ 

βαξχηεηα πνπ δίλνπλ νη ΄Eιιελεο γνλείο ζηελ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή αλά-

πηπμε θαηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο 

ηνπο ζηελ εξψηεζε «Ση ζα ζέιαηε λα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξν ν παηδηθφο ζηαζ-

κφο ζην παηδί ζαο;» φπνπ ην 51,7 % ησλ γνλέσλ απάληεζε «Να ην θνηλσληθν-

πνηήζεη» θαη κφλν ην 10 % «Να ην πξνεηνηκάζεη γηα ηε θνίηεζε ζην δεκνηηθφ». 

Aλάινγεο ζπκπεξηθνξέο παξαηεξήζεθαλ θαη ζε γνλείο άιισλ ρσξψλ (Chaudry 

et al., 2011, Sackes, 2014, Shlay, 2010, Gamble et al., 2009). ην ζεκείν απηφ 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
1042 

νη Έιιελεο γνλείο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ έκθαζε πνπ δίλνπλ πνιιά πξν-

ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη καζεκαηηθψλ δε-

μηνηήησλ πνπ πξνεηνηκάδνπλ ηα παηδηά γηα ηε θνίηεζε ζην ζρνιείν (Παληαδήο 

& Πφηζε, 2013).  

Χζηφζν νη Έιιελεο γνλείο φπσο θαη νη γνλείο ζε άιιεο ρψξεο (Rose & 

Βlicker, 2008) ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ νη παηδαγσγνί ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ 

λα είλαη πηπρηνχρνη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη λα επηκνξθψλνληαη ηαθηηθά. Δ 

άπνςε απηή ζπκθσλεί κε εθείλε ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο φηη ηα πςειά ηππηθά 

πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο πνηνηηθήο πξνζρνιηθήο 

θξνληίδαο θαη αγσγήο. ΄Βξεπλα έδεημε φηη νη πηπρηνχρνη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο 

αθφκα θαη φηαλ ην πηπρίν ηνπο δε ζρεηηδφηαλ άκεζα κε ηε πξνζρνιηθή αγσγή 

απνδέρνληαλ ηε θηινζνθία ησλ αλαπηπμηαθά θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ πνιχ πε-

ξηζζφηεξν απφ ηα άηνκα κε ρακειφηεξε εθπαίδεπζε ε νπνία αθνξνχζε άκεζα 

ηελ εξγαζία ηνπο κε ηα παηδηά (Benson, McMullen & Alat, 2002).  

Ώπφ κφλα φκσο ηα πςειά ηππηθά πξνζφληα δελ εμαζθαιίδνπλ ηε κάζεζε 

ζηα παηδηά. Οη Howes et al. (2008) δηαπίζησζαλ φηη ε αλάπηπμε αθαδεκατθψλ 

ηθαλνηήησλ θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία δε ζρεηηδφηαλ κε ηελ αλαινγία παηδηψλ 

αλά παηδαγσγφ, ην πηπρίν ησλ παηδαγσγψλ ή ηελ έθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αι-

ιά κε ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηηο ζηελφηεξεο ζρέζεηο ησλ παηδαγσγψλ 

κε ηα παηδηά. Γηαηί ηα κηθξά παηδηά καζαίλνπλ αιιειεπηδξψληαο κε ηνπο ελειί-

θνπο θαη ηα ηθαλφηεξα απφ απηά άηνκα (Vygotsky, 1978). Γηα λα έρνπλ ηα πςε-

ιά ηππηθά πξνζφληα ηα αλακελφκελα ζεηηθά απνηειέζκαηα πξέπεη λα νδεγνχλ 

ζε πςειήο πνηφηεηαο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη δηδαθηηθέο αιιειεπηδξάζεηο αλάκε-

ζα ζηελ παηδαγσγφ θαη ηα παηδηά, γηαηί απηέο είλαη ν κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν 

ηα πξνγξάκκαηα κεηαθέξνπλ θνηλσληθέο, γισζζηθέο θαη αθαδεκατθέο ηθαλφηε-

ηεο ζηα παηδηά (Mashburn et al., 2008). Mε ηελ άπνςε απηή ζπκθσλνχλ θαη νη 

Έιιελεο γνλείο θαζψο ζεσξνχλ ηε θηιηθή θαη ελζαξξπληηθή ζρέζε ηεο παηδα-

γσγνχ κε ηα παηδηά παξάιιεια κε ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζε ραξνχκελν πεξη-

βάιινλ σο ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Σα παξα-

πάλσ επξήκαηα ζπκθσλνχλ κε εθείλα άιισλ εξεπλψλ πνπ έδεημαλ φηη νη γνλείο 

ζεσξνχζαλ βαζηθά ζηνηρεία ησλ πςειήο πνηφηεηαο πξνζρνιηθψλ ηδξπκάησλ ηε 

δεζηή ζρέζε ησλ παηδαγσγψλ κε ηα παηδηά (Rose & Elicker, 2008) θαη ην ρα-

ξνχκελν θαη εθνδηαζκέλν κε πινχζην πιηθφ πεξηβάιινλ (Yamamoto & Li, 

2012, Shlay, 2010).  

Βπηπιένλ νη Έιιελεο γνλείο εθηηκνχλ ηδηαίηεξα ηε ζπλεξγαζία ησλ παηδα-

γσγψλ κε ηνπο γνλείο θαη ην ζεβαζκφ ηνπο πξνο ηα παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο, η-

δηαίηεξα πξνο ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. ήκεξα ζην δπηηθφ θφζκν ε αγσγή 

θαη εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη πξφθιεζε θαη αληηθείκελν 

κειέηεο πνιιψλ εξεπλψλ. Παξαηεξήζεθε φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ απηψλ είραλ 

ηηο ίδηεο πξνηεξαηφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ πξνζρνιηθή θξνληίδα θαη αγσγή αιιά 

ζεσξνχζαλ φηη απηή έπξεπε λα έρεη θαη θάπνηα επηπιένλ ζηνηρεία πνπ ζα δηεπ-

θφιπλαλ ηα παηδηά ηνπο. Πνιινί δελ έζηειλαλ ηα παηδηά ηνπο ζε πξνζρνιηθά η-
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δξχκαηα είηε γηαηί νη παηδαγσγνί δελ κπνξνχζαλ λα παξάζρνπλ ηελ εηδηθή θξν-

ληίδα πνπ απαηηνχληαλ είηε γηαηί απηή είρε πςειφ νηθνλνκηθφ θφζηνο (Chaudry 

et al., 2011, Ward et al., 2006).  

Καηά ηελ επηινγή παηδηθνχ ζηαζκνχ νη γνλείο ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίια θξη-

ηήξηα. Oη Sandstrom & Chaudry (2012) παξαηήξεζαλ φηη νη γνλείο επέιεγαλ ην 

πξνζρνιηθφ ίδξπκα κε θξηηήξηα ην θφζηνο ηεο θηινμελίαο θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ 

ζηαζκνχ. Δ Elliot (2006) δηαπίζησζε φηη θαηά ηελ επηινγή παηδηθνχ ζηαζκνχ νη 

γνλείο ειάκβαλαλ ππφςε ηελ ηνπνζεζία ηνπ ζηαζκνχ θαη ην θφζηνο θηινμελίαο 

ηνπ παηδηνχ, έδηλαλ φκσο βαξχηεηα ζηελ πνηφηεηα θαη ηε θήκε ηνπ. Ώληίζεηα νη 

Payton et al. (2001) παξαηήξεζαλ φηη νη κεηέξεο κε ρακειά εηζνδήκαηα θαη 

πνιιέο ψξεο εξγαζίαο επέιεγαλ ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ δίλνληαο ζε πξαθηηθνχο ιφ-

γνπο κεγαιχηεξε βαξχηεηα απφ φηη ζηελ πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη Έιιε-

λεο γνλείο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα έξεπλα επηιέγνπλ ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ δί-

λνληαο βαξχηεηα ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη θαη ην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ 

ιακβάλνπλ φκσο ππφςε ην πξφγξακκα θαη ηε θήκε ηνπ θαζψο θαη πξαθηηθνχο 

ιφγνπο, φπσο ηνπνζεζία ηνπ ζηαζκνχ θαη θφζηνο θηινμελίαο ηνπ παηδηνχ.  

Γεληθά νη Έιιελεο γνλείο απνηηκνχλ ην έξγν ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ κε βά-

ζε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηηο παηδαγσγνχο, ηε δηδαζθαιία θαη 

ην πξφγξακκα ζπλεθηηκνχλ φκσο θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηαζκνχ θα-

ζψο θαη πξαθηηθνχο ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο. 
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε, ζεσξψληαο φηη ε θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ 

απνηειεί έλα ζπλερέο θαη ην πιαίζην γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρν-

ιηθήο ειηθίαο ζα πξέπεη λα είλαη ην ίδην, ζα παξνπζηαζηεί κηα ελαιιαθηηθή δηδα-

θηηθή πξφηαζε γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο 

ηεο Α΄θαη Β΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα παξνπζηαζηεί ε 

πξνζέγγηζε ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο “ν εαπηφο κνπ”. Ζ πξφηαζε απηή επηρεηξεί, 

ρσξίο δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, αιιά κε ηε ρξήζε κηαο γθάκαο θεηκέλσλ, θαη δξαζηε-

ξηνηήησλ φπσο βηβιία παηδηθήο ινγνηερλίαο, θείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη 

θείκελα ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ, παηρλίδηα, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θηι, λα δψζεη 

ζηα παηδηά βήκα λα κηιήζνπλ θαη λα γξάςνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηαπηφρξνλα 

λα θαηαθηήζνπλ θαη βαζηθέο δεμηφηεηεο ηφζν ζην γξαπηφ φζν θαη ζηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν.  

Λέμεηο θιεηδηά: αξρηθφο γξακκαηηζκφο, ζεκαηηθή ελφηεηα, νιηζηηθή αληίιεςε, 

πξνθνξηθφο ιφγνο, γξαπηφο ιφγνο  

Δ ΚΏΣΏΚΣΔΔ ΣΟΤ ΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟΤ ΣΔΝ ΠΡΟΥΟΛΕΚΔ ΚΏΕ 

ΠΡΧΣΔ ΥΟΛΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ Χ ΤΝΒΥΒ: ΜΕΏ ΒΝΏΛΛΏΚΣΕΚΔ ΑΕ-

ΑΏΚΣΕΚΔ ΠΡΟΣΏΔ 

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ απνηειεί αληηθεί-

κελν εξεπλψλ απφ δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία (Baynham, 2001 · Cook-

Gumperz, 2006· Fu Hannon, 2000 · Hasan, 1996, 2006 · Heath, 1983· Hymes, 

1994·  Ferreiro, 1998· Ferreiro & Teberosky, 1983· Fairclough,(1989) ·Gee, 

2006· Cope & Kalantzis,2000 ·Martin, 1993 · Street, 1984· Scribner & Cole, 

1981 ·Wells, 2006), ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ επεξεάδνπλ θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεηαη ε γισζζηθή δηδαζθαιία ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαί-

δεπζε (Hasan, 1996, 2006 ·Ώτδίλεο θ.α. 2011, Ώτδίλεο, 2012· Υαξαιακπφπνπ-

ινο & Υαηδεζαββίδεο, 1997 · Υαηδεζαββίδεο, 2003). Δ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

παιαηφηεξνπ φξνπ αιθαβεηηζκφο απφ ηνλ φξν γξακκαηηζκφο  ζηελ ειιεληθή βη-
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βιηνγξαθία (Ώτδίλεο, 2012· Ώτδίλεο θ.α., 2011· Ώτδίλεο & Κσζηνχιε, 2001· 

Καξαηδφια, 2004·  Κσζηνχιε & Υαηδεληθνιάνπ, 2013· Μεηζηθνπνχινπ, 2000· 

Παξαδέιεο, 2006· Υαξαιακπφπνπινο, 2006· Υαηδεζαββίδεο, 2003), ζεκαηνδν-

ηεί θαη ηελ πηνζέηεζε κηαο δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο γηα ηε γιψζζα, πξνθνξηθή 

θαη γξαπηή. Δ παξαδνζηαθή αληίιεςε, πνπ ζεκαηνδνηνχζε ν φξνο αιθαβεηη-

ζκφο, ππνλννχζε φηη ην λα είζαη ηθαλφο λα δηαβάδεηο ζεκαίλεη λα είζαη ηθαλφο 

λα απνθσδηθνπνηείο ηε γξαθή θαη ην λα είζαη ηθαλφο λα γξάθεηο, ζεκαίλεη λα 

είζαη ηθαλφο λα θσδηθνπνηείο ηε γιψζζα ζε νπηηθή κνξθή. Δ απφδνζε λνήκα-

ηνο ζεσξνχληαλ ςπρνινγηθήο ηάμεο δήηεκα (Ώτδίλεο & Κσζηνχιε, 2001· Κα-

ξαηδφια, 2004).  

ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε, ε εηζαγσγή ηνπ φξνπ γξακκα-

ηηζκφο δηεπξχλεη θαη ην πεξηερφκελφ  ηνπ, αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ Υαηδεζαββίδε 

(2003:189) «ν φξνο γξακκαηηζκφο δε ζεκαίλεη κφλν ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ 

λα δηαβάδεη θαη λα θαηαλνεί έλα γξαπηφ θείκελν, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα λα θα-

ηαλνεί, λα εξκελεχεη θαη λα αληηκεησπίδεη θξηηηθά ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ιφ-

γνπ, λα είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη κηα γθάκα εηδψλ ιφγνπ θαη, γεληθά, λα είλαη ζε 

ζέζε λα ιεηηνπξγεί ζε δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο ρξεζηκνπνηψληαο 

γξαπηφ, πξνθνξηθφ ιφγν θαη κε γισζζηθά θείκελα». ηε βάζε απηήο ηεο ζχγ-

ρξνλεο αληίιεςεο γηα ην γξακκαηηζκφ, αλαπηχρζεθε έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο 

γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ. 

Δ ΚΏΣΏΚΣΔΔ ΣΟΤ ΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟΤ ΣΔΝ ΠΡΟΥΟΛΕΚΔ ΒΚ-

ΠΏΕΑΒΤΔ 

Ο πξνβιεκαηηζκφο απηφο νδήγεζε ζηηο πξψηεο αιιαγέο πνπ εκθαλίζηεθαλ 

ζηα ηέιε ηεο  δεθαεηίαο ηνπ 1990 κέρξη θαη ηα πξψηα ρξφληα ηεο λέαο ρηιηεηίαο, 

δειαδή κεηαμχ 1998-2003 ζηα λέα Βπξσπατθά Πξνγξάκκαηα ηεο Πξνζρνιηθήο 

Βθπαίδεπζεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηα λέα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πξνζαλα-

ηνιίζηεθαλ ζηελ πηνζέηεζε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πνπ αθνινπζεί 

ε ζεσξία ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ. Δ αιιαγή απηή είλαη εκθαλήο ζρε-

δφλ ζ` φια ηα πξνγξάκκαηα πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ρσξψλ ηεο Βπξσπα-

τθήο Έλσζεο. Μάιηζηα ε έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ εκθαλί-

ζηεθε αθφκε θαη ζε πξνγξάκκαηα ρσξψλ φπσο ε Βιιάδα (Τπ. Ώπ. 

Γ2/21072β/ΦΒΚ 304/13-3-2003), ε Γαιιία ή ην ΐέιγην πνπ ηα πξνεγνχκελα 

πξνγξάκκαηά ηνπο δελ έδηλαλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηή-

ησλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη δελ ζεσξνχζαλ 

αλαγθαίν ηα κηθξά παηδηά λ` αξρίδνπλ λα θαηαθηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία (Σάθα 2005:28). Ώπφ ηε κειέηε ησλ πξν-

γξακκάησλ απηψλ δηαθαίλεηαη φηη γηα ηε ζχληαμε ηνπο ιήθζεθαλ ππφςε πνξί-

ζκαηα εξεπλψλ απφ ηε δηεζλή θαη εγρψξηα βηβιηνγξαθία πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη 

ηα κηθξά παηδηά πνπ δνπλ ζε θνηλσλίεο πνπ θπξηαξρεί ν γξαπηφο ιφγνο, απφ πν-

ιχ λσξίο, πξηλ αθφκα θνηηήζνπλ ζην ζρνιείν, αληηιακβάλνληαη πνιιά γηα ηε 

θχζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη δηακνξθψλνπλ ππνζέζεηο γηα ην γξαπηφ θψδηθα, 

ν νπνίνο απνηειεί κέξνο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα ηνλ θαηα-
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λνήζνπλ. Καζψο θη απφ άιιεο κειέηεο πνπ πξεζβεχνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

ήδε θαηαθηεκέλσλ απφ ηα λήπηα γλψζεσλ γηα ην γξαπηφ ιφγν, ηελ νηθνδφκεζε 

ησλ λέσλ γλψζεσλ πάλσ ζηηο πξνυπάξρνπζεο, ηελ απνδνρή θαη δεκηνπξγηθή 

εθκεηάιιεπζε ησλ ιαζψλ πνπ θάλνπλ ηα παηδηά ζηελ πξνζπάζεηα απνθσδηθν-

πνίεζεο ηνπ γξαπηνχ θψδηθα, ηε ζηαδηαθή εηζαγσγή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

παξαγσγήο  δηαθφξσλ εηδψλ ιφγνπ, ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδν-

ληαη κε κνλνηξνπηθά θαη πνιπηξνπηθά θείκελα,  ηελ ελίζρπζε ηεο θσλνινγηθήο 

επίγλσζεο ησλ παηδηψλ κε αλάινγεο αζθήζεηο-παηρλίδηα θαη ελ θαηαθιείδη ηελ 

φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά απφθηεζε γξακκαηηζκνχ 

κέζα ζε έλα θπζηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσ-

λίαο (Goodman & Altwerger 1981· Goodman, 1986·  Teale & Sulzby, 1986· 

Hall, 1987· Σάθα, 2001, 2005· Παπνχιηα Σδειέπε, 2001, 2006 ·Ferreiro & 

Teberosky, 1982· Ferreiro, 1998· Teberosky, 1998· ΐαξλάβα – θνχξα, 1994· 

Υαηδεζαββίδεο, 2002· Σάθα, 2001).  

Δ ΚΏΣΏΚΣΔΔ ΣΟΤ ΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟΤ ΣΔΝ Ώ΄ ΣΏΞΔ ΣΟΤ ΑΔΜΟ-

ΣΕΚΟΤ ΥΟΛΒΕΟΤ 

Θα κπνξνχζε λα ππνζέζεη θάπνηνο, φηη ε αιιαγή απηή ζα επεθηεηλφηαλ θαη 

ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ, γηα λα ππάξρεη κηα ζπλέρεηα θαη 

κηα εληαία αληηκεηψπηζε ηεο θαηάθηεζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηνπο/ηηο καζε-

ηέο/ηξηεο, απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ εληάζζεηαη θαη ε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Βθείλν φκσο πνπ έρεη θαηαδεηρηεί απφ ηηο έξεπ-

λεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ (Ώτδίλεο & Γξφιιηνο, 2007-2008· Ώτδίλεο & Ααια-

θιή, 2010· Ώτδίλεο, θ.α., 2011· Ξεθηέξε, 2009 · Σχκπα, 2010), είλαη ε αζπλέ-

ρεηα αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο, κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δπν 

πξψηεο ηάμεηο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Άιισζηε φπσο ξεηά αλαθέξεηαη 

ζην Α.Β.Π.Π-Ώ.Π.. (2003: 43) γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ Ώ΄ 

ηάμε «ζηε δηδαζθαιία ηεο πξψηεο αλάγλσζεο κπνξνχλ λα αμηνπνηνχληαη θαη  

ζηνηρεία άιισλ πξνζεγγίζεσλ, φπσο είλαη ε νιηζηηθή κέζνδνο θαη ε αλαδπφκε-

λε γξαθή, ζπκπιεξσκαηηθά θαη θαηά πεξίπησζε. Δ θχξηα φκσο πξνζέγγηζε, 

πνπ πξνζηδηάδεη θαη ζηε θχζε ηεο ειιεληθήο γξαθήο, είλαη ζηεξηγκέλε ζηε 

γξαθνθσλεηηθή αληηζηνηρία κε αλαιπηηθή θαη ζπλζεηηθή κνξθή».  Βίλαη ζαθέο 

λνκίδνπκε εδψ φηη ζηελ νπζία επηβάιιεηαη ε αλαιπηηθνζπλζεηηθή κέζνδνο, ρσ-

ξίο λα ιακβάλεηαη θαλ ππφςε φηη ήδε ην παηδί απφ ην λεπηαγσγείν, ζε επίπεδν 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπιάρηζηνλ, είλαη ζηξακκέλν ζε κηα δηαθνξεηηθή 

θηινζνθία πξνζέγγηζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, κε απνηέιεζκα λα θφβεηαη ην λήκα 

ηεο ζπλέρεηαο απφ ηελ πξνζρνιηθή ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  Οη αλαθν-

ξέο πνπ γίλνληαη ζηηο άιιεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ ζηνηρεία ηνπο κπν-

ξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη θαηά πεξίπησζε, ζηελ νπζία 

ππνλνκεχνπλ ηε θηινζνθία ηνπο θαη ηηο ππνβηβάδνπλ ζε έλα είδνο βνεζεηηθψλ 

ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο αλα-

ιπηηθνζπλζεηηθήο κεζφδνπ, αθνχ δχζθνια ζα ηζρπξηδφηαλ θάπνηνο φηη  κπνξεί 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
1049 

λα βξεζεί θνηλφο ηφπνο κεηαμχ απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ, εθφζνλ ε αληίιεςε 

θαη ε θηινζνθία ηνπο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ είλαη εληειψο δηαθν-

ξεηηθέο (Ώτδίλεο θ.α.2011, Ώτδίλεο & Γξφιιηνο, 2007-2008). 

Δ δηαθνξεηηθή θηινζνθία ησλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γίλεηαη θαηαλνε-

ηή αλ ιάβνπκε ππφςε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη Cole & Cole (2001) νκαδνπνί-

εζαλ ηηο δηδαθηηθέο  πξνζεγγίζεηο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο, θαηαιήγν-

ληαο ζε δπν γεληθά κνληέια:  Σν κνληέιν απφ πάλσ πξνο ηα θάησ (top-down 

model) θαη ην κνληέιν απφ θάησ πξνο ηα πάλσ (bottom-up model). Δ δηαθνξν-

πνίεζε  ησλ δπν κνληέισλ έγθεηηαη ζην ζεκείν πνπ πξέπεη λα δνζεί έκθαζε. 

χκθσλα κε ην πξψην κνληέιν εθείλν πνπ πξέπεη αξρηθά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

ηα παηδηά πνπ καζαίλνπλ αλάγλσζε θαη γξαθή είλαη ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ, 

ζπλδπάδνληαο ζηνηρεία ηνπ γξαπηνχ θαη ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη δεπηεξεπφ-

λησο ηα γξάκκαηα θαη νη ιέμεηο πνπ απαξηίδνπλ ην θείκελν. χκθσλα κε ην δεχ-

ηεξν κνληέιν, ην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηε δηαδηθαζία είλαη ε γλψζε ηεο ιεηηνπξ-

γίαο ηνπ αιθαβεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα παηδηά πξέπεη πξψηα λα κάζνπλ φηη νη 

ήρνη ηεο γιψζζαο ηνπο αλαπαξίζηαληαη κε γξάκκαηα, λα κάζνπλ δειαδή ηηο α-

ληηζηνηρίεο αλάκεζα ζηα γξάκκαηα θαη ηνπο ήρνπο θαη λα απνθηήζνπλ ηελ ηθα-

λφηεηα θσλεκηθήο θαηάηκεζεο ησλ ιέμεσλ, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ηεο απνθσ-

δηθνπνίεζεο (Ώτδίλεο & Γξφιιηνο 2007-2008). χκθσλα κε ηα κνληέια πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ αλάινγεο είλαη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο επηιέγνληαη, 

κε βάζε, γηα παξάδεηγκα, ην θξηηήξην εάλ έρνπλ λφεκα γηα ηα παηδηά ή απνζθν-

πνχλ απιψο ζηελ απνκλεκφλεπζε. Βπηπιένλ δηαρσξηζκφο κπνξεί λα ππάξμεη 

θαη ζην επίπεδν ηεο ζπζρέηηζεο ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο, αλ δηδάζθνληαη 

ηαπηφρξνλα ή σο δπν μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο, αιιά θαη ζην επίπεδν ηεο ζπζρέ-

ηηζεο ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Βπίζεο ε ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ δηαρσξίδεη ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη π.ρ. κηα απζηε-

ξά δνκεκέλε δηδαζθαιία, ζε αληίζεζε κε κηα δηδαζθαιία πνπ δίλεη ηα εξεζίζκα-

ηα ζηα παηδηά θαη ηα αθήλεη λα αλαθαιχςνπλ ην γξαπηφ ιφγν κέζα ζε έλα θνη-

λσληθφ πιαίζην (Ώτδίλεο & Γξφιιηνο 2007-2008). Οη κέζνδνη επίζεο δηαρσξίδν-

ληαη θαη απφ ην επίπεδν ηεο γξαπηήο γιψζζαο ζην νπνίν δίλεηαη έκθαζε, δεια-

δή ζην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γξάθεηαη έλα θείκελν, ζην ίδην ην θείκελν, ζηε ιέμε 

ή ζε ηκήκαηα ηεο ιέμεο (Hannon,2000).  

Ώπφ ηα παξαπάλσ είλαη θαλεξφ φηη δελ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ ζηνηρεία 

πξνζεγγίζεσλ κε αληηζεηηθέο θηινζνθίεο, αθνχ νη πξψηεο επηθεληξψλνληαη πε-

ξηζζφηεξν ζην λφεκα, θαη πξνηείλνπλ ηελ ρξήζε θεηκέλσλ, ινγνηερληθψλ ή κε 

γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία, ζεσξψληαο 

φηη ε ειεπζεξία πνπ δίλεηαη ζηα παηδηά λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα αλαθαιχςνπλ 

ηηο ηδηφηεηεο ηεο γξαπηήο γιψζζαο κέζα απφ πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη ζθνπνχο, 

νδεγεί ζην λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθνί αλαγλψζηεο, βξίζθνληαο λένπο ηξφ-

πνπο ιχζεο ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ αλαθχπηνπλ (Clay, 1991). Ώληίζεηα νη 

πξνζεγγίζεηο κε έκθαζε ζηνλ θψδηθα επηθεληξψλνληαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο α-

πνθσδηθνπνίεζεο θαη ηεο θσδηθνπνίεζεο, ζεσξψληαο  απηή ηελ ηθαλφηεηα σο 

ηελ πην ζεκαληηθή γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο. Παξαηε-
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ξνχκε εδψ φηη πην θνληά ζηελ έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ, φπσο ηνλ νξίζακε 

ζηελ αξρή, είλαη νη πξψηεο πξνζεγγίζεηο, ελψ νη πξνζεγγίζεηο κε έκθαζε ζηνλ 

θψδηθα παξαπέκπνπλ πην πνιχ ζηνλ νξηζκφ ηνπ αιθαβεηηζκνχ.   

πσο ζπλάγεηαη απφ ηα παξαπάλσ, νη φπνηεο αλαθνξέο ζε άιιεο πξνζεγ-

γίζεηο ζην Πξφγξακκα πνπδψλ είλαη ξεηνξηθέο θαη ηειηθά ζηελ πξψηε ηάμε 

ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ εμαθνινπζεί γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο 

γξαθήο, λα αθνινπζείηαη ε ίδηα πάλσ θάησ κέζνδνο δηδαζθαιίαο (Ώτδίλεο, 

2006· ΐνπγηνχθαο, 1994) πνπ αθνινπζείηαη εδψ θαη έλαλ αηψλα πεξίπνπ, ε αλα-

ιπηηθνζπλζεηηθή. Πξνθξίλεηαη δειαδή ν αλαγλσξηζηηθφο γξακκαηηζκφο, πνπ 

δίλεη βάξνο ζηελ απνθσδηθνπνίεζε, κε απνηέιεζκα νη πην πεξίπινθεο κνξθέο 

απφδνζεο λνήκαηνο λα κε ιακβάλνληαη ππφςε. Οδεγψληαο έηζη ζηνλ θαηαθεξ-

καηηζκφ ησλ γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ, κε απνηέιεζκα νη ιέμεηο λα ζπγθεληξψ-

λνληαη, θαη λα εθηζηάηαη ζ‘ απηέο ε πξνζνρή ησλ καζεηψλ, φρη κε βάζε ην ζε-

καζηαθφ ηνπο δπλακηθφ, αιιά ιφγσ ηεο αληηζηνηρίαο θζφγγσλ θαη γξακκάησλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ, είηε γηαηί απηή ε αληηζηνηρία είλαη θαλνληθή, είηε γηαηί δελ 

είλαη. Δ γιψζζα σο ηξφπνο θνηλσληθήο δξάζεο αγλνείηαη θαη έρεη πξνβάδηζκα ε 

γιψζζα σο θαηάινγνο κνξθψλ (Hasan 1996, 2006). 

Δ αληίιεςε απηή έρεη παγησζεί εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο θαη ζηνπο εθπαη-

δεπηηθνχο, νη νπνίνη ζεσξνχλ ηελ απνθσδηθνπνίεζε σο ην βαζηθφ ζηφρν, ίζσο 

θαη ην κνλαδηθφ ηεο Ώ΄ ηάμεο θαη φηη ε αλαιπηηθνζπλζεηηθή κέζνδνο είλαη απηή 

πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ (Ώτδίλεο, 2012). Γηα 

ην ιφγν απηφ ειάρηζηεο απφπεηξεο ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία γηα 

κηα δηαθνξεηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηελ 

πξψηε ζρνιηθή ειηθία (Υαξαιακπνπνχινπ, 2002· Κχξδε, 1994 ·Κφθνπ, Ρφδε, 

Κσλζηαληνπνχινπ θαη χθαληνο, 1996) 88F89. Οη Ώτδίλεο θ.α. (2011) αλαθέξνπλ 

ηα πξψηα απνηειέζκαηα απφ έξεπλεο πνπ είλαη ζε εμέιημε αθφκα. 

Δ ΒΡΒΤΝΏ 

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ 

Με δεδνκέλα ηα παξαπάλσ, ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα πα-

ξνπζηάζεη κηα ελαιιαθηηθή δηδαθηηθή πξφηαζε ζηελ Ώ΄ ηάμε ηνπ Αεκνηηθνχ 

ρνιείνπ, βαζηζκέλε ζην απφ πάλσ πξνο ηα θάησ κνληέιν δηδαζθαιίαο,  ε ν-

πνία ζα εκπιέθεη ηα παηδηά κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε θνηλσληθέο πξαθηηθέο 

κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα αλαπηχζζνληαη θαη νη αληίζηνηρεο δεμηφηεηεο 

                                         
89 Δ Υαξαιακπνπνχινπ (2002) επηκέλνληαο κφλν ζηελ θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα ησλ παηδηψλ κέζα απφ απζεληηθά ρξεζηηθά 

θείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο (φπσο πεξηβάιινληα έληππν ιφγν, ινγφηππνπο θηι),. Δ Κχξδε (1994) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλαιπηηθνζπλζεηηθή θαη ηε ζπλδπαζηηθή ρξήζε εγρεηξηδίνπ θαη απζεληηθψλ θεηκέλσλ. Οη Κφθνπ, Ρφδε, Κσλζηαληνπνχινπ 

θαη χθαληνο, (1996) ρσξίο φκσο λα δηεπθξηλίδεηαη πψο αθξηβψο δηδάρηεθαλ ηα παηδηά ηα γξάκκαηα ζην πξψην ηξίκελν ηεο 

Ώ  ́ηάμεο.  
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(Hannon,2000), σο θνκκάηη απαξαίηεην γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αζπλέρεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηεο πξνζρν-

ιηθήο θαη ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, επηρεηξήζεθε λα απαληεζεί ην εμήο 

εξψηεκα:  

Μπνξεί λα ππάξμεη κηα δηδαθηηθή πξφηαζε κε βάζε ηελ νπνία νη καζε-

ηέο/ηξηεο λα θαηαθηήζνπλ ην γξακκαηηζκφ ζηηο δπν πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηη-

θνχ ζρνιείνπ, ρσξίο ηε ρξήζε ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, αιιά κέζα απφ κηα γθάκα 

απζεληηθψλ θεηκέλσλ, κε ηα νπνία ζα αιιειεπηδξνχλ θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα έρνπλ λφεκα, φληαο νη ίδηνη/εο νη πξσηαγσληζηέο/ζηξηεο; 

αθψο φηαλ ιέκε λα θαηαθηήζνπλ ην γξακκαηηζκφ, ελλννχκε λα θαηαθηήζνπλ 

ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ Ώ΄ θαη ΐ΄ ηάμε. Αεια-

δή λα κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ, λα θαηαλννχλ, αιιά θαη λα παξάγνπλ θαη λα ρξε-

ζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ, αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε πεξίζηαζε, 

ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν ζα αληαπνθξίλεηαη ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλά-

γθεο ηνπο.  

Σν παξαπάλσ εξψηεκα κπνξεί λα εμεηδηθεπηεί ζηα επηκέξνπο εξσηήκαηα: 

 Με ηη είδνπο γισζζηθά πιηθά κπνξεί λα ζπκβεί απηφ ην εγρείξεκα; 

 Ση είδνπο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα δνκεζνχλ ζ‘ απηή ηε δηδαθηη-

θή δηαδηθαζία, έηζη  ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνεγνχκελε 

γλψζε ησλ παηδηψλ, ε νπνία θαη λα εμειίζζεηαη, θαηαιήγνληαο ζηελ 

αβίαζηε θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απ‘ φια ηα παηδηά;  

 ε πνην βαζκφ ε παξαπάλσ πξνζέγγηζε θαζηζηά ηε δηαδηθαζία θα-

ηάθηεζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ επράξηζηε θαη δεκηνπξγηθή γηα  ηα παη-

δηά;  

Σν εξεπλεηηθφ κνληέιν πνπ επηιέρζεθε είλαη απηφ ηεο έξεπλαο-δξάζεο, κε 

ηελ  εξεπλήηξηα λα είλαη θαη ε εθπαηδεπηηθφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο. Άιισ-

ζηε νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο κε ηηο νπνίεο πξνζεγγίδεηαη ν γξαπηφο ιφγνο 

ζηελ παξνχζα έξεπλα, παξνπζηάδνληαη σο κηα ζπλνιηθφηεξε θηινζνθία γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, σο εθπαηδεπηηθή ζεσξία πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ έξεπλα θαη ηελ πξα-

θηηθή, θαη ηελ πξαθηηθή πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία θαη ηελ έξεπλα (Harste, 

1989). Βπνκέλσο ε έξεπλα-δξάζε ζεσξείηαη σο ε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάθεηα αθνχ, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, νη εθπαηδεπ-

ηηθνί πνπ επηρεηξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηέηνηνπ είδνπο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζα 

πξέπεη ηαπηφρξνλα λα παίδνπλ ην ξφιν ησλ ζηνραζηψλ-εξεπλεηψλ ησλ ηάμεσλ 

θαη ησλ καζεηψλ ηνπο (Goodman 1985· Cambourne & Turbill, 2007) αιιά θαη 

ησλ δηθψλ ηνπο  πξαθηηθψλ, εθφζνλ ε έξεπλα-δξάζε εθιακβάλεηαη σο κηα ρεη-

ξαθεηεηηθή δηαδηθαζία, πνπ ηνπο εκπιέθεη ζε δξάζε κε βάζε ηνλ θξηηηθφ απην-

ζηνραζκφ ηνπο (Carr & Kemmis, 1997). Βπίζεο  ε αλάπηπμε κηαο έξεπλαο δξά-

ζεο μεθηλά απφ ηελ αλάγθε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, λα θάλεη κηα παξέκβαζε, λα δε-

κηνπξγήζεη κηα αιιαγή πνπ απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ή ηελ αιιαγή ηεο εθπαη-

δεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη. Βπνκέλσο κηα αξρηθά πξνβιεκα-



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
1052 

ηηθή θαηάζηαζε ή κηα θαηάζηαζε πνπ δελ ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ή αθφκα 

θαη κηα θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά, αιιά δελ έρεη α-

μηνπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ δπλακηθνχ ηεο, απνηειεί ην θίλεηξν γηα ηελ πινπνίε-

ζε ηνπ πξψηνπ βήκαηνο, δειαδή ηνπ ζρεδηαζκνχ κηαο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπ-

ηηθήο δξάζεο/παξέκβαζεο. Σν ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ αθνινπζεί εθείλν ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δξάζεο. Μεηά έξρεηαη ην ζηάδην ηεο παξαηήξεζεο πνπ 

αθνξά ηελ παξαηήξεζε ηεο δξάζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, ελψ ηειεπηαίν 

ζηάδην είλαη εθείλν ηνπ ζηνραζκνχ πάλσ ζηε δηαδηθαζία ηεο πξαγκαηνπνίεζεο 

ηεο δξάζεο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ δεκηνχξγεζε. Με ην ζηάδην ηνπ ζηνραζκνχ 

νινθιεξψλεηαη ν πξψηνο θχθινο ηεο έξεπλαο δξάζεο, ζπλήζσο φκσο φρη ε ίδηα 

ε έξεπλα δξάζεο, αθνχ αθνινπζεί έλαο δεχηεξνο θχθινο κε ηα ίδηα αθξηβψο 

ζηάδηα –ζρεδηαζκφο, δξάζε, παξαηήξεζε, ζηνραζκφο (Μάγνο & Παλαγνπνχ-

ινπ, 2008).  

Έηζη αλαγλσξίδνληαο ην θεληξηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο σο «Γεληθή Εδέα» 

ηεο έξεπλαο (Καηζαξνχ & Σζάθνο, 2003:56), ζηε ζπλέρεηα έπξεπε λα ζρεδηά-

δνληαη ζηαδηαθά ηα βήκαηα ηεο δξάζεο θαη λα πξνρσξάκε δηαξθψο κε ην κνληέ-

ιν «ζρεδηάδσ- δξσ – παξαηεξψ – ζηνράδνκαη – αλαζεσξψ - μαλά-δξσ - παξα-

ηεξψ- ζηνράδνκαη θ.ν.θ. (Καηζαξνχ & Σζάθνο, 2003: 57), έρνληαο πάληα ζην 

κπαιφ ηε γεληθή ηδέα θαη εκπινπηίδνληαο δηαξθψο ηε δηαδηθαζία. 

Δ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ζηεξίρζεθε ζε έλα πιήζνο κεζνδν-

ινγηθψλ εξγαιείσλ. Σν βαζηθφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν, εθφζνλ ε έξεπλα δξά-

ζεο είλαη κηα θαηεμνρήλ αλαζηνραζηηθή δηαδηθαζία, είλαη ην εξεπλεηηθφ εκεξν-

ιφγην (Altrichter, Posch & Somekh, 2001· Μεηαθίδνπ, 2007 · Μάγνο & Παλα-

γνπνχινπ, 2008). Πξφθεηηαη γηα έλα κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ζπκκεηνρηθήο πα-

ξαηήξεζεο πνπ ηεξνχληαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ εξεπλήηξηα θαη ζην νπνίν θα-

ηαγξάθνληαλ ηφζν νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαζεκεξηλά δνκνχζε, φζν θαη ε α-

ληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ ζ‘ απηέο, θαζψο θαη φζσλ επηπιένλ παξαηεξήζεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Δ θαηαγξαθή γηλφηαλ ζπλήζσο κεηά ηε ιήμε 

ησλ καζεκάησλ θαη θάπνηεο θνξέο ζηα δηαιείκκαηα. Βίλαη επίζεο ην αξρείν κε 

φια ηα θείκελα ησλ παηδηψλ, πνπ αληιήζεθαλ απφ ηνπο θαθέινπο (portfolio) θαη 

ηα ηεηξάδηα ησλ παηδηψλ θαη ηα νπνία παξάρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπ-

λαο, ηφζν αηνκηθά, φζν θαη νκαδηθά, αξρεηνζεηεκέλα θαηά ζεκαηηθή ελφηεηα 

θαη κε ζρφιηα γηα ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηνπο. Βπίζεο ε ειεθηξνληθή αιιειν-

γξαθία κε ηνπο γνλείο, γηα ηνλ ηξφπν δνπιεηάο ζηελ ηάμε, θαζψο θαη νη ζπλε-

ληεχμεηο ησλ γνλέσλ ζην ηέινο ηεο  Ώ΄  ηάμεο. 

Ο ΥΒΑΕΏΜΟ ΣΔ ΠΏΡΟΤΏ ΒΡΒΤΝΏ 

ην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο ιάβακε ππφςε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Ώλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ έπξεπε λα θαηαθηήζνπλ ηα παηδηά, αιιά αιιάμακε ην πεξηε-

ρφκελν αθνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ελνηήησλ ζα ιακβάλνληαλ ππφςε ηα ελδη-

αθέξνληα, νη αληηιήςεηο θαη ηα βηψκαηα ησλ παηδηψλ, θαη ελζσκαηψζακε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, 
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αθνχ ηα δπν καζήκαηα ζα δηδάζθνληαλ εληαία, δίλνληαο  έκθαζε ζε κηα νιηζηη-

θή αληίιεςε ηεο γλψζεο, θαζηζηψληαο ραιαξά ηα ζχλνξα αλάκεζα ζηα δηδα-

θηηθά αληηθείκελα (Κνλδχιε, 2007). Καζηζηψληαο έηζη ηαπηφρξνλα εθηθηή θαη 

ηε κείσζε ηεο έληαζεο αλάκεζα ζηηο δχν γξακκέο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηη-

ζκνχ, ηελ θαζεκεξηλή θαη ηελ εμεηδηθεπκέλε πνπ αθνξά ην ζρνιηθφ γξακκαηη-

ζκφ (Hasan, 2006) θαη ζπληζηά ην πέξαζκα, απφ ηελ θνηλή ζηε κε θνηλή γλψζε 

πνπ απαηηεί κηα δηαθνξεηηθή λνεκαηνδφηεζε ηνπ θφζκνπ, ε νπνία ζηεξίδεηαη 

ζηε ζπζρέηηζε νληνηήησλ κε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ εθείλνλ πνπ είλαη 

ζπκβαηφο κε ηελ θαζεκεξηλή λνεκαηνδφηεζε (Κνλδχιε, 2007· Halliday & 

Martin, 2004). Δ κνξθή δηδαζθαιίαο ζα ήηαλ ε νκαδνζπλεξγαηηθή, αθνχ απν-

ηειεί κηα κνξθή νξγάλσζεο ηεο ηάμεο πνπ εμαζθαιίδεη ηε κέγηζηε αλάπηπμε 

ησλ παηδηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, άπνςε ηελ νπνία εμέθξαζαλ αξθεηνί παηδα-

γσγνί θαη επηζθξάγηζαλ ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ, 

ηφζν ζην δηεζλή ρψξν φζν θαη ζηνλ ειιεληθφ (Johnson & Johnson 2000 · Μα-

ηζαγγνχξαο, 2004 ·Baudrit, 2007).  

 Χο γισζζηθά πιηθά ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ κηα πνηθηιία νιφθιεξσλ παηδη-

θψλ βηβιίσλ -ινγνηερληθψλ θαη κε- θαζψο θαη κηα πνηθηιία απζεληηθψλ θεηκέ-

λσλ δηαθφξσλ εηδψλ, έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ. ΐαζηθφ ξφιν επίζεο ζα έπαη-

δαλ θαη ηα θείκελα πνπ ζα παξήγαγαλ ηα ίδηα ηα παηδηά, αθνχ απφ εθεί ζα α-

ληινχζακε ηηο πιεξνθνξίεο, ηφζν γηα ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ησλ παηδηψλ αι-

ιά θαη γηα ηηο λέεο ηνπο θαηαθηήζεηο ζην γξαπηφ ιφγν. 

Δ ΑΕΑΏΚΣΕΚΔ ΠΏΡΒΜΐΏΔ 

Δ παξέκβαζε έιαβε ρψξα ζε Πεηξακαηηθφ ρνιείν κε 22 (10 αγφξηα 12 

θνξίηζηα) καζεηέο/ηξηεο απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Θεζζαινλίθεο, αθνχ ε εη-

ζαγσγή ηνπο γηλφηαλ κε θιήξσζε. Βπίζεο πξνέξρνληαλ απφ πνιιά θαη δηαθν-

ξεηηθά λεπηαγσγεία. Έγηλε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ απφ ηελ πξψηε κέξα έλαξ-

μεο ησλ καζεκάησλ θαη επηδηψρζεθε ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο. Δ εθπαηδεπηηθφο 

ηεο ηάμεο, αλά ηαθηά δηαζηήκαηα ελεκέξσλε ηνπο γνλείο κε επηζηνιέο γηα ηε 

δηδαζθαιία θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο, θαη κε δηαξθή ειεθηξνληθή επηθνηλσλία  πξφ-

ηεηλε δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ θαη νη ίδηνη λα ζπκβάιινπλ 

θαη λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ βαζηθψλ αξρψλ ησλ 

πξνζεγγίζεσλ πνπ αθνινπζνχληαλ ζην ζρνιείν.  

Αελ έγηλε εμ‘ αξρήο ζρεδηαζκφο φισλ ησλ ελνηήησλ, άιισζηε απηφ ήηαλ 

αληίζεην κε ηηο αξρέο καο, δελ θηινδνμνχζακε λα αληηθαηαζηήζνπκε ηα δηδα-

θηηθά εγρεηξίδηα πνπ πξναπνθάζηδαλ γηα φια κε θάηη άιιν πξναπνθαζηζκέλν. 

Θέιακε ε φιε δηαδηθαζία λα είλαη δηεξεπλεηηθή θαη σο πξνο ηα ελδηαθέξνληα, 

ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ παηδηψλ. Ώπνθαζίζακε λα μεθηλήζνπκε κε 

ιεηηνπξγηθά θείκελα πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηαπηφρξνλα λα γίλν-

ληαη αλαγλψζεηο παηδηθψλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ απφ ηε βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο, 

ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ησλ παηδηψλ θαη δξαζηεξηφηεηεο κε ηα βηβιία. Οη ζε-

καηηθέο ελφηεηεο ησλ πξψησλ εβδνκάδσλ ήηαλ: Ξεθηλψληαο κε ην φλνκα, γλσ-

ξηκία κε ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, καδεχνπκε ιέμεηο απφ ηε γεηηνληά, δεκηνπξγία 
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θαηαιφγνπ κε ηα βηβιία ηεο βηβιηνζήθεο καο θηι. Σν πξψην δηάζηεκα ήηαλ θαη 

δηεξεπλεηηθφ ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο ησλ παηδηψλ. ηαδηαθά κέζα απφ παη-

ρλίδηα θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο κε ηαπηφρξνλε παξαγσγή γξαπηνχ απφ ηα 

παηδηά, κέζα απφ παηρλίδηα κε ηνλ πεξηβάιινληα έληππν ιφγν θαη δξαζηεξηφηε-

ηεο κε λφεκα, άξρηζαλ λα ζπάλε ηνλ θψδηθα θαη λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ. 

Σα πεξηζζφηεξα παηδηά ζ‘ απηφ ην πξψην δηάζηεκα έγξαθαλ κε ζπιιαβηθή γξα-

θή ή παιηλδξνκνχζαλ κεηαμχ ζπιιαβηθήο θαη αιθαβεηηθήο. Τπήξραλ πέληε 

παηδηά ζηελ ηάμε πνπ γλψξηδαλ ήδε αλάγλσζε θαη γξαθή θαη ηα νπνία έπαηδαλ 

θαη ην ξφιν ησλ γξακκαηέσλ ησλ νκάδσλ ζηελ αξρή. 

ηε ζπλέρεηα αζρνιεζήθακε πην ζπζηεκαηηθά κε ηελ παηδηθή ινγνηερλία, 

κε ζηφρν ηα παηδηά λα αθνχλ, λα θαηαλννχλ, λα δηαβάδνπλ θαη λα  γξάθνπλ α-

πιά θείκελα, κε φπνην ηξφπν κπνξνχλ θαη ηαπηφρξνλα, φπνηα παηδηά ην έρνπλ 

αλάγθε, λα γλσξίδνπλ θαη ηα γξάκκαηα πνπ δελ μέξνπλ αθφκα. ΐαζηθφ βηβιίν 

γη‘ απηφ ήηαλ ην Ώιθαβεηάξη κε ηνπο γισζζνδέηεο ηνπ Β. Σξηβηδά, ην νπνίν θαη 

ήηαλ πνιχ ςειά ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο γηα πνιχ θαηξφ. Σαπηφρξνλα κε ην Ώι-

θαβεηάξη θαη παίξλνληαο αθνξκή απφ ηε ζεκαηηθή ηνπ γισζζνδέηε  παξνπζηά-

δνληαλ θη άιια βηβιία ζηα παηδηά, δεκηνπξγψληαο κηθξέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

φπσο: Σα αληίζηξνθα παξακχζηα, Α...φπσο δφληη,  έλα κεγάιν βηβιίν ζηελ ηάμε 

καο  θηι. Ώλάινγα κε ην ζέκα ηα παηδηά θαινχληαλ λα παξάμνπλ γξαπηά θείκε-

λα, είηε γξάθνληαο ιεδάληεο ζε δσγξαθηέο εκπλεπζκέλεο απφ ην βηβιίν, είηε ιέ-

γνληαο θαη γξάθνληαο, κε φπνην ηξφπν κπνξνχζαλ, δηθνχο ηνπο γισζζνδέηεο 

γηα λα δεκηνπξγήζνπλ δηθφ ηνπο βηβιίν. Πνιιέο θνξέο θαινχληαλ επίζεο λα 

παξάμνπλ πξνθνξηθά αθεγεκαηηθά θείκελα κε ηε βνήζεηα εηθφλσλ απφ γλσζηά 

ηνπο παξακχζηα. Σαπηφρξνλα εμνηθεηψλνληαλ κε ηε ρξήζε ιεμηθνχ δεκηνπξγψ-

ληαο εηθνλφιεμν ζε εηδηθφ ηεηξάδην επξεηήξην. Καζψο εμειηζζφηαλ ε εθπαηδεπ-

ηηθή δηαδηθαζία αλάινγα κε ην ηη αλάγθεο παξαηεξνχληαλ, εληάζζνληαλ θαη λέ-

εο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα θάιππηαλ απηέο ηηο αλάγθεο είηε αθνξνχζαλ αλάγθεο 

φισλ ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο είηε θάπνησλ παηδηψλ κφλν. Άιισζηε απηφο είλαη 

θαη ν ξφινο ηεο έξεπλαο-δξάζεο, κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε θαη ηνλ αλαζηνρα-

ζκφ λα επαλαζρεδηάδεηο, λα εκπινπηίδεηο, λα δηεπξχλεηο, θηι. 

 ε κηα ηξίηε θάζε φηαλ πιένλ φια ηα παηδηά γλψξηδαλ φια ηα γξάκκαηα 

θαη φια πιένλ είραλ αξρίζεη λα δηαβάδνπλ, νξγαλψζεθαλ δηαθνξεηηθέο δξαζηε-

ξηφηεηεο  πνπ δελ αθνξνχζαλ κφλν παηδηθά ινγνηερληθά βηβιία, αιιά θαη παη-

ρλίδηα κε ηηο ιέμεηο (αηλίγκαηα, παληνκίκα, παηρλίδηα κε θάξηεο) κέζα απφ ηα 

νπνία ηα παηδηά έκπαηλαλ ζηε δηαδηθαζία λα δηαβάζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ  φ, 

ηη δηάβαζαλ, γηα λ‘ αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ παηρληδηνχ. Σα παηρλίδηα 

απηά άξεζαλ ηδηαίηεξα ζηα παηδηά θαη αληαπνθξίλνληαλ κε πνιχ ελζνπζηαζκφ, 

κε απνηέιεζκα κέζα απφ ηα παηρλίδηα, ρσξίο ξεηή δηδαζθαιία ζηαδηαθά λα θα-

ηαθηνχλ πνιιέο λέεο γλψζεηο. ην ηέινο ηνπ Ώ΄ ηξηκήλνπ φια ηα παηδηά είραλ 

αξρίζεη λα δηαβάδνπλ θαη φια έγξαθαλ κε αιθαβεηηθή γξαθή πιένλ.  

Ώπφ ην ΐ΄ ηξίκελν θαη κεηά νη ζηφρνη δηεπξχλζεθαλ. Ώπνθαζίζηεθε λα 

δνζεί πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο. Έηζη δφζε-
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θε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην λα ππάξρνπλ ζηελ ηάμε απζεληηθά θείκελα, αλάινγα 

κε ηελ πεξίζηαζε θαη ην ζέκα κε ην νπνίν αζρνιηφκαζηαλ. Άξρηζε ε ζπζηεκα-

ηηθή ελαζρφιεζε κε δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε. Ήξζαλ ζε επαθή θαη παξήγα-

γαλ θαη ηα ίδηα, πξνθνξηθά θαη γξαπηά, κηα γθάκα θεηκέλσλ, ιίζηεο, επίζεκα 

θείκελα, πεξηγξαθέο, ιεδάληεο, εκεξνιφγηα, επηζηνιέο, ελλνηνινγηθνχο ράξηεο, 

νξηζκνχο, θαηαγξαθέο, αθίζεο, πξνζθιήζεηο, θηι. Γηλφηαλ δηαξθψο πξνζπάζεηα 

λα επηλννχληαη θαηαζηάζεηο κέζα ζηελ ηάμε πνπ λα δίλνπλ λφεκα ζηελ παξα-

γσγή ησλ θεηκέλσλ, είηε κέζα απφ παηρλίδηα, είηε κέζα απφ δξακαηνπνηήζεηο 

είηε θαη κέζα απφ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, φηαλ νη ζπλζήθεο ην επλννχζαλ. 

Βπίζεο άξρηζε θαη ε ζηαδηαθή εηζαγσγή ησλ παηδηψλ θαη ζηνλ θφζκν ησλ ειε-

θηξνληθψλ θεηκέλσλ. 

 Έπξεπε  φκσο ζηαδηαθά λ‘ αξρίζνπλ λα δηεπξχλνληαη θαη ηα φξηα ησλ 

γλψζεσλ πνπ έπξεπε λα θαηαθηήζνπλ θαη πξνυπφζεζε γη‘ απηφ ήηαλ λα θαηα-

θηήζνπλ θαη ηε γιψζζα απηψλ ησλ γλψζεσλ, γηα λα κεηαβνχλ έηζη, απφ ηνλ θα-

ζεκεξηλφ ιφγν ζηνλ επηζηεκνληθφ κέζα απφ αθαηξέζεηο, γεληθεχζεηο, θαηεγνξη-

νπνηήζεηο, νξηζκνχο θηι. Δ έληαμε κέζα ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζεκα-

ηηθψλ απφ ηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο ζα βνεζνχζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζηε βηβιηνζήθε πξνζηέζεθαλ θαη βηβιία γλψζεσλ, επηζηεκν-

ληθά πεξηνδηθά πνπ απεπζχλνληαλ ζε παηδηά, ιεμηθά, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχζα-

κε θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία  

Χζηφζν ηα παηδηθά ινγνηερληθά βηβιία εμαθνινπζνχζαλ λα παίδνπλ ζεκα-

ληηθφ ξφιν ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Δ κεγαιφθσλε αλάγλσζε βηβιίσλ ζπλε-

ρίζηεθε, αιιά έγηλε ηψξα πην ζπκκεηνρηθή. Δ αλαγλσζηηθή ηνπο επρέξεηα απμα-

λφηαλ κέξα κε ηε κέξα. Γηα λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζησπεξήο αλάγλσζεο 

κέζα ζηελ ηάμε πνιιέο θνξέο ηνπο δηλφηαλ ν ρξφλνο λα δηαιέμνπλ έλα βηβιίν 

απφ ηε βηβιηνζήθε θαη λα ην δηαβάζνπλ, έηζη φκσο πνπ λα κελ ελνρινχλ ηνπο 

άιινπο. Δ αλάγλσζε ησλ βηβιίσλ  πέξα απ‘ φια η‘ άιια ιεηηνπξγνχζε θαη σο 

πξφζρεκα, δίλνληαο ηηο αθνξκέο θαη ηε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηνχλ ηα βηψκαηα 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη λα κηιήζνπλ γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο, ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπο, ηηο αλάγθεο ηνπο θαη φηη άιιν ηα απαζρνινχζε. Σαπηφρξνλα επηδηψθνληαλ 

λα ζπλδεζεί  ην βίσκα κε ην ζπλνιηθφ θαη εληάζζνληαο ην εθεί λα ην αληηκεησ-

πίζνπλ θαη κε κηα άιιε νπηηθή, πξνρσξψληαο ζε γεληθεχζεηο, ζπκπεξαζκνχο 

θηι. Μέζα απφ ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζηαδηαθά δηεπξχλνληαλ ν νξίδνληαο ησλ 

ζεκάησλ, πξνζεγγίδνληαο δηάθνξα δεηήκαηα πνπ μεθηλνχζαλ απφ ηελ θαζεκε-

ξηλφηεηά ηνπο θαη επεθηείλνληαλ ζε θνηλσληθά δεηήκαηα. 

Οη ελφηεηεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ΐ  ́θαη Γ΄ ηξηκήλσλ ηεο 

Ώ΄ ηάμεο ήηαλ: Ο εαπηφο κνπ, ε νηθνγέλεηα, ν ρξφλνο, ε γεηηνληά κνπ – ε πφιε 

κνπ, κέζα κεηαθνξάο-νδηθή θπθινθνξία, θπηά θαη δψα, κηα ζεαηξηθή παξάζηα-

ζε.   

Παξαθάησ ζα γίλεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ζηε 

ζεκαηηθή ελφηεηα «ν εαπηφο κνπ» ζηελ Ώ΄ ηάμε πνπ ήηαλ θαη ε πξψηε δηεπξπ-

κέλε ζεκαηηθή ελφηεηα ζηελ έλαξμε ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ. 
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Πίπε ηε Φαθηδνκχηε απφ ην youtube 
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Κεηκεληθά είδε-είδε ιφγνπ: 
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ηεο). 

3. Λίζηεο 

4. Πεξηγξαθηθά θείκελα 
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Λεμηθνγξακκαηηθά θαηλφκελα 

1. Αηαιπηηθά, εηζαγσγηθά 

2. Ρήκαηα ζε –σ θαη –καη 

3. Πξνζσπηθή αλησλπκία εγψ 

4. Οπδέηεξα ζε -η θαη –ηα ζηνλ πιεζπληηθφ 
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1
Ο

 ΑΕΑΏΚΣΕΚ ΣΡΊΧΡΟ: ΒΊΜΏΕ ΒΓ 

ΜΒΓΏΛΟΦΧΝΔ ΏΝΏΓΝΧΔ ΣΟΤ ΐΕΐΛΕΟΤ ΏΠΟ ΣΔΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤ-

ΣΕΚΟ 

ην βηβιίν   Ο ιχθνο πάεη ζρνιείν ε  ηζηνξία αλαθεξφηαλ ζε έλαλ ιχθν πνπ 

έςαρλε λα βξεη δνπιεηά θαη δελ κπνξνχζε, γηαηί φιεο νη δνπιεηέο απαηηνχζαλ 

γλψζε αλάγλσζεο θαη γξαθήο. Έηζη ινηπφλ απνθάζηζε λα πάεη ζην ζρνιείν. Σν 

κφλν ζρνιείν φκσο πνπ ππήξρε ήηαλ ην ζρνιείν πξνβάησλ ζην νπνίν δελ ηνλ δε-

ρφηαλ θη έηζη αλαγθάζηεθε λα κεηακθηεζηεί ζε πξφβαην γηα λα ηνλ δερηνχλ. 

Πξνζαξκφζηεθε ζην ζρνιείν έγηλε θίινο κε ηα ππφινηπα πξφβαηα θαη αλαγθά-

ζηεθε λα ηξψεη ρφξηα θη απηφο. Έκαζε λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη θαη φια θπινχ-

ζαλ θαιά κέρξη πνπ ήξζε ζην ζρνιείν ε νδνληνγηαηξφο λα εμεηάζεη ηα δφληηα  

ησλ καζεηψλ. Δ αληίδξαζή ηεο κφιηο είδε ην ζηφκα ηνπ ιχθνπ ήηαλ πνιχ πξν-

ζβιεηηθή θαη κίιεζε ζθιεξά γηα ην ιχθν θη έηζη ν ιχθνο αλαγθάζηεθε λα ηε  

…θάεη, θαη ζηε ζπλέρεηα λα εμαθαληζηεί απφ ην ζρνιείν αθήλνληαο έλα ζεκείσ-

κα θαη απνθαιχπηνληαο ηελ πξαγκαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 

ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΠΡΟΦΟΡΕΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

Σα ζέκαηα γηα ηα νπνία θνπβεληηάζακε κε αθνξκή ηελ ηζηνξία είραλ λα 

θάλνπλ κε ηελ απνδνρή ηνπ εαπηνχ καο φπσο είλαη, θξίλνληαο ηηο πξαθηηθέο ηνπ 

ιχθνπ αιιά θαη κε ην ηη ζεκαίλεη λα κελ μέξεηο λα δηαβάδεηο θαη λα γξάθεηο θαη 

ηη ζπλέπεηεο κπνξεί λα έρεη απηφ ζηε δσή θάπνηνπ. Έγηλε ζχλδεζε ηεο ζεκαηη-

θήο ηνπ βηβιίνπ κε ηε ζεκαηηθή ηνπ βηβιίνπ Ο καχξνο θφηζπθαο θη ν άζπξνο 

γιάξνο πνπ ήηαλ ήδε γλσζηφ ζηελ ηάμε θαη δηαπξαγκαηεχνληαλ ηελ ίδηα ζεκα-

ηηθή απφ άιιε ζθνπηά. 

ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΓΡΏΠΣΧΝ  ΚΒΕΜΒΝΧΝ Β ΜΟΡΦΔ ΛΕΣΏ 

 Γσγξάθηζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο λα θάλεη θάηη,  θαη ζηε ζπλέρεηα έγξαςαλ 

κηα ιίζηα κε ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ κφλα ηνπο. Πξηλ αξρίζνπλ λα γξάθνπλ ηνπο 

ζχκηζα ηε ιέμε εγψ θαη ηε γξαθή ηεο θαη δήηεζα λα πνχλε ιέμεηο πνπ ηαηξηά-

δνπλ κε ην εγψ θαη ηειεηψλνπλ θη απηέο ζε /σ/. Βθηφο απφ δπν παηδηά πνπ δελ 

κπφξεζαλ λα ζπλδπάζνπλ ηα δπν δεδνκέλα λα ηαηξηάδνπλ κε εγψ θαη λα ηειεηψ-

λνπλ ζε /σ/ θαη επηθεληξψζεθαλ κφλν ζην δεχηεξν (λα ηειεηψλνπλ ζε /ν/) θαη 

ιέγαλε ιέμεηο πνπ απιά ηειεηψλνπλ ζε /ν/, ην ππφινηπα παηδηά αληαπνθξίζεθαλ 

ηέιεηα. πνηεο ιέμεηο έιεγαλ ηα παηδηά θαη πιεξνχζαλ απηέο ηηο δπν πξνυπνζέ-

ζεηο ηηο θαηέγξαθα ζε κνξθή θαηαιφγνπ ζηνλ πίλαθα  γξάθνληαο δίπια θαη ην 

εγψ. ηε ζπλέρεηα δήηεζα απφ ηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ ηε γξαθή ηνπ σ ζην 

εγψ θαη ζηηο αληίζηνηρεο ιέμεηο δίπια ηνπ. Έηζη πξνέθπςε ν νξζνγξαθηθφο θα-

λφλαο φηη φιεο νη ιέμεηο πνπ ηαηξηάδνπλ κε ην εγψ θαη ηειεηψλνπλ ζε /ν/ γξάθν-

ληαη κε σ. ηε ζπλέρεηα ην θάζε παηδί έγξαςε ηη θάλεη κφλν ηνπ. Καζψο έγξα-

θαλ παξαηεξνχζα θάζε παηδί θαη ην βνεζνχζα ζε φηη ρξεηαδφηαλ. ηαλ ηέιεησ-

ζε ε ζπγγξαθή θάζε παηδί παξνπζίαζε ζηελ ηάμε απηά πνπ έγξαςε φηη κπνξεί 

λα θάλεη κφλν ηνπ. 
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2
Ο

 ΑΕΑΏΚΣΕΚΟ ΣΡΕΧΡΟ: ΐΕΐΛΕΟΠΏΡΟΤΕΏΔ-ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΠΡΟ-

ΦΟΡΕΚΟΤ ΏΦΔΓΔΜΏΣΕΚΟΤ ΚΏΕ ΒΠΕΥΒΕΡΔΜΏΣΟΛΟΓΕΚΟΤ ΛΟ-

ΓΟΤ, ΠΏΕΥΝΕΑΕ ΏΝΏΓΝΧΣΕΚΔ ΚΏΣΏΝΟΔΔ ΚΏΕ ΓΡΏΦΔ. 

Άπισζα απφ ην πξσί ζηα ζξαλία φια ηα βηβιία πνπ είρακε δηαβάζεη σο ηφ-

ηε θαη δήηεζα απφ θάζε  παηδί λα επηιέμεη ην αγαπεκέλν ηνπ. Φπζηθά είραλ  δη-

θαίσκα λα επηιέμνπλ ην ίδην βηβιίν παξαπάλσ απφ έλα παηδηά. Μεηά ηελ επηιν-

γή θάζε παηδί ή νκάδα παηδηψλ καο παξνπζίαζε κε ιίγα ιφγηα ηνπο ήξσεο θαη 

ηελ ππφζεζε ηνπ βηβιίνπ.  Βπφκελν βήκα ήηαλ ε επηινγή ηνπ αγαπεκέλνπ ήξσα 

θαη ε ηαχηηζε καδί ηνπ. Θα έπξεπε δειαδή λα επηιέμνπλ ηνλ αγαπεκέλν ηνπο 

ήξσα θαη ζε πξψην πξφζσπν, αθνχ ζα ηαπηίδνληαλ καδί ηνπ, λα γξάςνπλ ζηνλ 

πίλαθα κηα πξφηαζε πνπ ηνλ αληηπξνζσπεχεη, ρσξίο φκσο λα γξάςνπλ ζε πνηνλ 

ήξσα αλαθέξνληαη, έηζη ψζηε λα δψζνπλ  ηελ επθαηξία ζηα ππφινηπα παηδηά λα 

καληέςνπλ θαη λα γξάςνπλ απηά ην φλνκα ηνπ ήξσα, ή λα κνπ ην πνχλε λα ην 

γξάςσ εγψ αλ δελ ήζειαλ ή δελ έθηαλαλ ζηνλ πίλαθα  λα γξάςνπλ κφλα ηνπο. 
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Δ δξαζηεξηφηεηα θξίζεθε πνιχ επηηπρεκέλε αθνχ ηα παηδηά ζπκκεηείραλ 

κε ζέξκε θαη δφζεθε έηζη ε επθαηξία θαη πξνθνξηθφ αθεγεκαηηθφ ιφγν λα πα-

ξάγνπλ γηα λα αλαδηεγεζνχλ ην αγαπεκέλν ηνπο βηβιίν, αιιά θαη επηρεηξήκαηα 

λα αλαπηχμνπλ, εμεγψληαο γηαηί επέιεμαλ ην ζπγθεθξηκέλν ήξσα λα ηαπηηζηνχλ 

καδί ηνπ. 

ΣΟ ΑΕΚΟ ΜΏ ΛΒΞΕΚΟ 

Ώπφ ην πξψην ηξίκελν ηα παηδηά δεκηνπξγνχζαλ ην δηθφ ηνπο ιεμηθφ ζε ηε-

ηξάδην επξεηήξην κε ηε κνξθή εηθνλφιεμνπ. Ώπφ απηή ηελ ελφηεηα θαη κεηά, 

άιιαμε θαη ε ρξήζε ηνπ επξεηεξίνπ –ιεμηθνχ.  Πιένλ ζε θαζεκεξηλή βάζε 

πξνέθππηαλ θάπνηεο ιέμεηο, είηε κε αθνξκή θάπνηνλ νξζνγξαθηθφ θαλφλα, είηε 

κε βάζε ην ιεμηιφγην ηεο ελφηεηαο,  ηηο νπνίεο θαη θαηέγξαθαλ ηα παηδηά ζην 

επξεηήξην, ρσξίο εηθφλα πιένλ. Κάζε Παξαζθεπή σο εμάζθεζε ζηελ νξζνγξα-

θία παίδακε κε ηηο ιέμεηο ηεο εβδνκάδαο θξεκάια θη έηζη κπαίλαλε ζηε δηαδηθα-

ζία λα ηηο μαλαζπκεζνχλε θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ.  

3
Ο

 ΑΕΑΏΚΣΕΚΟ ΣΡΕΧΡΟ: Δ ΣΏΤΣΟΣΔΣΏ ΜΟΤ 

Μέρξη ηφηε ζε φηη αθνξά ην φλνκα είρακε αζρνιεζεί κφλν κε ην κηθξφ φ-

λνκα ησλ παηδηψλ. Γηα λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία λα γξάςνπλ θαη ην επψλπκφ 

ηνπο, έπξεπε λα βξεζεί κηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ζα είρε λφεκα λα ρξεζη-

κνπνηεζεί ην επψλπκν θαη λα δνχλε ζηελ πξάμε ηα παηδηά φηη ην κηθξφ φλνκα 

κφλν ηνπ δελ αξθεί γηα λα καο πξνζδηνξίζεη.  Μνίξαζα ζε φιεο ηηο νκάδεο απφ 

κηα αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα (νη ηαπηφηεηεο ήηαλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιεί-

νπ) θαη δήηεζα λα ηε δηαβάζνπλ,  λα βξνπλ πνηαλνχ εθπαηδεπηηθνχ ήηαλ θαη λα 

παξνπζηάζεη ε θάζε νκάδα ηα ζηνηρεία ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ πνπ αλαγξάθν-

ληαλ ζηελ ηαπηφηεηα. Βμεγήζακε φ,ηη δελ θαηαιάβαηλαλ (π.ρ. ηη ζεκαίλεη σνεη-

δέο)  θαη ζηε ζπλέρεηα πξφηεηλα αλ ήζειαλ λα θηηάμνπλ δηθέο ηνπο ηαπηφηεηεο. 

Αέρηεθαλ κε κεγάιε ραξά θαη εηνηκάζακε απφ θνηλνχ ζηνλ ππνινγηζηή ηε θφξ-

κα πάλσ ζηελ νπνία ζα ζπκπιήξσλαλ ηα ζηνηρεία ηνπο. πκθσλήζακε λα βά-

ινπκε θαη κεξηθά ζηνηρεία πνπ ζηηο θαλνληθέο ηαπηφηεηεο δελ αλαγξάθνληαλ, 

π.ρ. πξνηίκεζε ρξψκαηνο, θαγεηνχ θηι.  Βπεηδή δελ ζπκφηαλ ηα παηδηά φια ηα 

ζηνηρεία πνπ έπξεπε λα ζπκπιεξψζνπκε, έθεξα ην κεηξψν ηνπ ζρνιείνπ φπνπ 

ήηαλ θαηαγεγξακκέλα, πξάγκα πνπ εληππσζίαζε πνιχ ηα παηδηά. Βμήγεζα ηη 

βηβιίν ήηαλ απηφ θη ηη ξφιν έπαηδε. Βληππσζηάζηεθαλ φηαλ έκαζαλ πφζα πνιιά 

παηδηά ήηαλ θαηαγεγξακκέλα ζ‘ απηφ. ΐξήθε θάζε παηδί ην δηθφ ηνπ φλνκα ζην 

κεηξψν θαη δηάβαζε φια ηα ζηνηρεία πνπ ην αθνξνχζαλ. πκπιεξψζακε ηα 

ζηνηρεία πνπ ρξεηαδφκαζηαλ ζηηο ηαπηφηεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνχξγεζαλ 

ηηο δηθέο ηνπο ηαπηφηεηεο.  
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Ώληί γηα θσηνγξαθία δσγξάθηζαλ ην πνξηξαίην ηνπο 

 

 

 

ιε ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ηαπηνηήησλ έγηλε κε ηελ ελεξγή  

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ. Ώπφ ηε δεκηνπξγία ηεο θφξκαο πνπ ζα ζπκπιεξψζνπλ, 

κέρξη ηελ πιαζηηθνπνίεζε, πξάγκα πνπ άξεζε πνιχ ζηα παηδηά, αθνχ δελ πεξη-

νξίζηεθαλ κφλν ζηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, αιιά ζπλέβαιαλ θαη ζην 

ηερληθφ κέξνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο.   

4
Ο

 ΑΕΑΏΚΣΕΚΟ ΣΡΕΧΡΟ:  ΣΕ ΒΥΧ ΝΏ ΚΏΝΧ 

Παξνπζίαζα ζηα παηδηά ην βηβιίν  Ζ πνιιή δνπιεηά ηξψεη ηνλ Πξνθφπε 

πνπ πεξηέγξαθε έλα παηδάθη πνπ είρε ηφζεο πνιιέο δνπιεηέο θάζε κέξα πνπ δελ 

πξνιάβαηλε λα ηα βγάιεη πέξα θαη ζην ηέινο έγηλε δέθα Πξνθφπεδεο. ζν φκσο 

πην πνιινί Πξνθφπεδεο γηλφηαλ, ηφζν πην πνιιέο δνπιεηέο είραλ, κέρξη πνπ ν 

Ώιεζηλφο Πξνθφπεο απνθνηκήζεθε θη νλεηξεχηεθε θαη ηφηε θαηάιαβε φηη ρξεηά-

δεηαη ρξφλν γηα λα νλεηξεχεηαη θαη λα παίδεη θη έγηλε πάιη έλαο. Δ δξακαηνπνίε-

ζε ηεο ηζηνξίαο ήηαλ ηδηαίηεξα δηαζθεδαζηηθή γηα ηα παηδηά. 

ηελ αξρή ηνπ βηβιίνπ είρε δπν ζειίδεο φπνπ ζε κνξθή ιίζηαο έγξαθε ν 

Πξνθφπεο φιεο ηηο δνπιεηέο πνπ είρε λα θάλεη  π.ρ. λα πάσ ζην κάζεκα πηάλνπ, 

λα ηαΎζσ ηε γάηα, θηι. Φσηνηχπεζα απηέο ηηο δπν ζειίδεο θαη ηηο κνίξαζα ζηα 

παηδηά. Γήηεζα λα κνπ δηαβάζνπλ κεξηθέο απφ ηηο δνπιεηέο πνπ είρε ν Πξνθφ-

πεο. Σνπο έθαλε εληχπσζε ην πφζα πνιιά είρε λα θάλεη θαη θάπνηα παηδηά κέ-

ηξεζαλ ηηο δνπιεηέο. Σηο βξήθαλ 79 θη εληππσζηάζηεθαλ. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο 

είρε δηαγξάςεη ν Πξνθφπεο κε κηα γξακκή απφ πάλσ θαη ξψηεζα αλ μέξνπλ ηη 
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ζεκαίλεη απηφ. Ήμεξαλ φια φηη ζήκαηλε πσο απηέο πνπ έζβεζε ηηο είρε θάλεη 

ήδε.  

Σνπο ππελζχκηζα ηηο ιέμεηο πνπ ηαηξηάδνπλ κε ην εγψ θαη γξάθνληαη κε –σ 

θαη δήηεζα λα βξνχλε ηέηνηεο ιέμεηο ζηνλ θαηάινγν ησλ δνπιεηψλ ηνπ Πξνθφ-

πε. Με αθνξκή ηε ιέμε ηαΐζσ κηιήζακε γηα ηα δηαιπηηθά θαη ηνπο έγξαςα ιέ-

μεηο κε δηαιπηηθά ζηνλ πίλαθα λα ηηο γξάςνπλ ζην επξεηήξηφ ηνπο: θνξντδεχσ, 

ηαΎδσ, θαΎ, ρατδεχσ, κατκνχ, γατδνχξη. ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά κίιεζαλ γηα ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, γηα ηηο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ θάζε κέ-

ξα. Πξφηεηλα λα δεκηνπξγήζεη  θάζε παηδί ηνλ δηθφ ηνπ θαηάινγν κε «δνπιεηέο» 

πνπ έρεη λα θάλεη θαζεκεξηλά θαη ην δέρηεθαλ κε ηδηαίηεξε πξνζπκία. Μφιηο 

έγξαςε θάζε παηδί ην δηθφ ηνπ θαηάινγν ζηελ ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε παξνπ-

ζίαζε ζηελ ηάμε απηψλ πνπ έγξαςε. 

 

 

 

 

 

5
Ο

 ΑΕΑΏΚΣΕΚΟ ΣΡΕΧΡΟ:  ΓΡΏΦΟΤΜΒ ΔΜΒΡΟΛΟΓΕΟ 

Παίξλνληαο σο αθνξκή  απφ ηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα, έςαμα θαη 

βξήθα ηα δηθά κνπ ηεηξάδηα ηεο Ώ  ́ηάμεο, φπνπ γξάθακε θαζεκεξηλά εκεξνιφ-

γην θαη ην δηαβάδακε ηελ άιιε κέξα ζηελ ηάμε. Σα έδεημα ζηα παηδηά, ηα νπνία 

θαη ελζνπζηάζηεθαλ πνπ θαη ε δαζθάια ηνπο ήηαλ κηθξή θαη πήγαηλε ζρνιείν 

θαη κάιηζηα έθαλε θαη ιάζε. Ώθνχ δηάβαζαλ ηα δηθά κνπ ηεηξάδηα, ηνπο πξφηεη-

λα αλ ήζειαλ λα γξάθνπλ θη εθείλα εκεξνιφγην θαζεκεξηλά ζην ζπίηη θαη ηελ 

άιιε κέξα λα ην κνηξάδνληαη καδί καο ζηελ ηάμε. πκθψλεζαλ κε πνιχ ελζνπ-

ζηαζκφ κάιηζηα θη έηζη απφ ηηο 25/1/2010 μεθίλεζαλ λα θξαηνχλ εκεξνιφγην 

πξάγκα πνπ ζπλερίζηεθε κέρξη ην ηέινο ηεο ΐ΄ ηάμεο κε θάπνηεο δηαθνξνπνηή-

ζεηο βέβαηα. Σαπηφρξνλα έθεξα θαη έλα ρνληξφ ηεηξάδην ζηελ ηάμε πνπ ηνπο 

πξφηεηλα λα είλαη ην εκεξνιφγην ηεο ηάμεο καο πνπ ζα ην έγξαθα εγψ απηφ θαη 

ζα ηνπο ην δηάβαδα θαζεκεξηλά. Ώπηφ ζα ιεηηνπξγνχζε θαη σο κνληέιν γηα ηε 
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ζπγγξαθή ησλ δηθψλ ηνπο εκεξνινγίσλ.    Έηζη ηα παηδηά είραλ ηε δπλαηφηεηα 

λα παξάγνπλ θαζεκεξηλά ζπλερή γξαπηφ ιφγν θαη κάιηζηα λα δηαβάδνπλ κεγα-

ιφθσλα αλαθνηλψλνληαο ζηελ ππφινηπε ηάμε απηά πνπ έγξαςαλ. ηαλ θάπνηα 

ζηηγκή δηαπίζησζα φηη αξρίδεη λα ηνπο θνπξάδεη, ηνπο έδσζα ην δηθαίσκα λα κε 

γξάθνπλ κηα κέξα ηεο εβδνκάδαο, φπνηα κέξα ήζειε ην θάζε παηδί. Δ αιήζεηα 

είλαη φηη θαη κφλν απηφ ην δηθαίσκα ηα αλαθνχθηζε ηφζν πνιχ πνπ ηα πην πνιιά 

δελ ην ρξεζηκνπνίεζαλ θαλ.  

Έηζη θάζε πξσί πιένλ ε πξψηε καο δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ε κεγαιφθσλε 

αλάγλσζε ησλ εκεξνινγίσλ. Γηα λα δηαβάζεη ην εκεξνιφγηφ ηνπ, θάζε παηδί 

θαζφηαλ ζηελ θαξέθια ηνπ αλαγλψζηε. Καζψο δηάβαδε ήκνπλ δίπια ηνπ, βνε-

ζνχζα αλ ρξεηαδφηαλ ζηελ αλάγλσζε θαη ηαπηφρξνλα εληφπηδα θαη θάπνηα ιάζε 

ηνπ πνπ, αλ έθξηλα αλαγθαίν, ηνπ ηα  επεζήκαλα αξγφηεξα θαη ηα δηφξζσλε ε-

θείλε ηε ζηηγκή. Ήδε είρα ελεκεξψζεη ηνπο γνλείο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηα βν-

εζάλε ζην ζπίηη. Σνπο δήηεζα λα είλαη πξαγκαηηθά ησλ παηδηψλ απηά πνπ γξά-

θνληαλ θαη φρη λα ηνπο ηα ππαγνξεχνπλ νη ίδηνη. Βπίζεο ηνπο εμεγνχζα φηη κπν-

ξνχζαλ λα βνεζάλε ζηελ νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ, αλ ηα παηδηά ηνπο ην δεηάλε, 

φρη φκσο λα ειέγρνπλ θαη λα δηνξζψλνπλ εθ ησλ πζηέξσλ φια ηα ιάζε ηνπο γηα 

λα ην θέξνπλ ζην ζρνιείν ζσζηά γξακκέλν. 

 

 

6
Ο

 ΑΕΑΏΚΣΕΚΟ ΣΡΕΧΡΟ: ΣΕ ΦΟΐΏΜΏΕ 

Σν βηβιίν Σα φλεηξα ηεο Νίλαο,  κηινχζε γηα ηνπο θφβνπο θαη ηνπο εθηάιηεο 

ελφο κηθξνχ θνξηηζηνχ. Μεηά ηε κεγαιφθσλε αλάγλσζε θαη κε αθνξκή ην βη-

βιίν δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα γξάςνπλ ηη θνβνχληαη πεξηζζφηεξν ηα ίδηα. 

Έγξαςα ζηνλ πίλαθα γηα ην επξεηήξην ηε ιέμε θνβάκαη ζρνιηάδνληαο ηε γξαθή 

ηεο, θαη ζηε ζπλέρεηα, θαζψο έγξαθαλ, παξαθνινπζνχζα θαη πνηεο ιέμεηο ρξε-

ζηκνπνηνχζαλ πεξηζζφηεξν θαη έηζη πξνέθπςαλ θαη νη ιέμεηο: φλεηξν, ζθνηάδη, 

ηειεφξαζε. Φπζηθά ζηε ζπλέρεηα θάζε παηδί αλαθνίλσζε ηνπο θφβνπο ηνπ δε-

κφζηα ζηελ ηάμε. 

 

 

 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
1063 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
Ο

 ΑΕΑΏΚΣΕΚΟ ΣΡΕΧΡΟ: ΥΒΑΕΏΓΡΏΜΜΏ ΏΦΔΓΔΜΏΣΕΚΟΤ ΚΒΕ-

ΜΒΝΟΤ 

        Σελ επφκελε κέξα, γηα λα ζπκεζνχκε ηελ ηζηνξία πνπ δηαβάζακε, θά-

λακε ζηνλ πίλαθα ην ζρεδηάγξακκα ηεο ηζηνξίαο. Γήηεζα απφ ηα παηδηά λα α-

λαθέξνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ, ηε ζπγγξαθέα θαη ηελ εηθνλνγξάθν,  βξίζθν-

ληαο ηα ζηνηρεία απηά ζην εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ, θαζψο θαη ηα νλφκαηα ησλ 

πξσηαγσληζηξηψλ ηεο ηζηνξίαο. ηε ζπλέρεηα, ρσξίδνληαο ηνλ πίλαθα ζε ηξία 

κέξε, δήηεζα λα ζπκεζνχλε ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο (πψο αξρίδεη;), ηα επεηζφδηα 

ζηα νπνία ρσξίδεηαη θαη ηη έγηλε ζην ηέινο. Σν ζρήκα απηφ βνήζεζε πνιχ ηα 

παηδηά λα νξγαλψζνπλ ηε ζθέςε ηνπο θαη λα αθεγεζνχλ ηελ ηζηνξία.  ηε ζπ-

λέρεηα κνίξαζα θσηνηππεκέλεο ηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ Σα φλεηξα ηεο Νίλαο θαη  

έδσζα απφ κηα ζε θάζε παηδί γηα λα  δηαβάζνπλ έηζη φια καδί ην βηβιίν. Οη ζε-

ιίδεο, καδί κε ην εμψθπιιν θαη ην νπηζζφθπιιν ήηαλ αθξηβψο φζα θαη ηα παη-

δηά. Έδσζα κηα ζειίδα ζε θάζε παηδί κε «ηπραία» ζεηξά, αιιά θξφληηζα ηα παη-

δηά πνπ είραλ αθφκα δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε λα έρνπλ ζειίδεο κε ιίγα ιφγηα. 

‘ έλα παηδί, πνπ έηπρε λα ιείπεη ηελ πξνεγνχκελε, έδσζα ην εμψθπιιν ηνπ βη-

βιίνπ θαη καο δηάβαζε ηνλ ηίηιν θαη ην φλνκα ηεο ζπγγξαθέα θαη ηεο εηθνλν-

γξάθνπ θαη ζηελ δηπιαλή ηνπ έδσζα ην νπηζζφθπιιν θαη ηεο δήηεζα λα ην δηα-

βάζεη κεγαιφθσλα ζηνλ ζπκκαζεηή ηεο γηα λα θαηαιάβεη ηελ ππφζεζε ηεο η-

ζηνξίαο. ηε ζπλέρεηα δήηεζα λα δνπλ φια ηηο ζειίδεο ηνπο θαη λα καληέςεη ην 

παηδί πνπ είρε ηελ πξψηε ζειίδα (νη ζειίδεο δελ είραλ αξίζκεζε). Ήηαλ πνιχ 

εχθνιν γηα ην παηδί πνπ είρε ηε ζειίδα πνπ μεθίλαγε κε ην «κηα θνξά θη έλαλ 
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θαηξφ…», λα πεη φηη απφ εθεί μεθηλάεη ε ηζηνξία. ηε ζπλέρεηα θξαηψληαο εγψ 

ην βηβιίν δηάβαδα ηελ πξψηε πξφηαζε απφ ηελ επφκελε ζειίδα, ηελ εληφπηδε ην 

παηδί πνπ ηελ είρε κπξνζηά ηνπ θαη ζπλέρηδε ηελ αλάγλσζε. Έηζη ηα παηδηά δηά-

βαζαλ φιν ην βηβιίν θαη ηα θαηάθεξαλ ζαπκάζηα ζηελ αλάγλσζε. Σν γεγνλφο 

φηη ε ηζηνξία ηνπο ήηαλ ήδε γλσζηή, βνήζεζε θαη ηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ 

αθφκα δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε λα «καληεχνπλ» θάπνηεο ιέμεηο πνπ ηνπο δπ-

ζθφιεπαλ θη έηζη λα δηαβάδνπλ κε άλεζε. Ώλ ζε θάπνην παηδί ήηαλ κεγάιε ε ζε-

ιίδα ην ξσηνχζα άκα ζέιεη απφ έλα ζεκείν θαη κεηά λα ην δηαβάζσ εγψ γηα λα 

ην μεθνπξάζσ. Ώξθεηά δερφηαλ, θάπνηα άιια φκσο ήζειαλ λα ην δηαβάζνπλ 

φιν κφλα ηνπο. Σαπηφρξνλα θάλακε θαη αξίζκεζε ζηηο ζειίδεο, αθνχ δελ ήηαλ 

αξηζκεκέλεο. Έηζη θάζε παηδί κεηά ηελ αλάγλσζε έβαδε ζε θχθιν θαη ηνλ αληί-

ζηνηρν αξηζκφ ζειίδαο.  

        Έγξαςα  ζηνλ πίλαθα κηα θξάζε απφ ην βηβιίν, θάπνηα ιφγηα ηεο Νί-

λαο κέζα ζε εηζαγσγηθά, θαη δήηεζα απφ ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ ζηηο ζειίδεο 

πνπ είραλ κπξνζηά ηνπο απηά ηα ζεκαδάθηα. Σν θείκελν πξνζθεξφηαλ πνιχ γη‘ 

απηφ. ρεδφλ φια ηα βξήθαλ ζηε ζειίδα ηνπο, θη φζα δελ ππήξρε ζηε δηθηά ηνπο 

ηα είδαλ ζηνπ δηπιαλνχ ηνπο. Ρψηεζα αλ γλσξίδνπλ ηη είλαη απηά, αιιά δελ ή-

μεξε αθξηβψο θαλέλα λα καο πεη θη έηζη βξήθα αθνξκή λα ηνπο  εμεγήζσ.  

          Οη ιέμεηο πνπ γξάςακε ζηνλ πίλαθα γηα ην επξεηήξην αθνξνχζαλ 

δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο, αθνχ ζπγθξίλακε ζην βηβιίν ηα δπν θνξίηζηα ηε 

Νίλα θαη ηε Νάλη. Σαπηφρξνλα παίμακε θηφιαο απηφ παηρλίδη ζηελ ηάμε. εθψ-

λνληαλ δπν δπν ηα παηδηά θαη ηα ππφινηπα θάλαλε ζπγθξίζεηο νλνκαηίδνληαο 

δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο,  ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηα αλάινγα επίζεηα. Βπέιε-

μα νη ιέμεηο πνπ γξάςακε λα αθνξνχλ κέξε ηνπ ζψκαηνο πνπ είλαη ζε δεχγε γηα 

λα κηιήζνπκε γηα ην –ηα θαη πψο δηαβάδεηαη θαηά πεξίπησζε: κάηηα, καιιηά, 

απηηά, ρείιηα/ε, ρέξηα, πφδηα θαη κε αθνξκή απηφ εμήγεζα ζηα παηδηά ηε δηαθν-

ξά ηνπ πψο αθνχγεηαη θαη πψο γξάθεηαη. Κάπνηα παηδηά ην γλσξίδαλε ήδε, αιιά 

γηα αξθεηά ήηαλ απφ ηα βαζηθά θαη θπζηνινγηθά ηαπηφρξνλα  ιάζε πνπ έθαλαλ 

(π.ρ. κάηρα, ρέξγα, πφδγα). Ώθνχζακε απφ ηνλ ςεθηαθφ δίζθν ηα κνπζηθνθηλε-

ηηθά ηξαγνπδνπαηρλίδηα: βφιηα ζην ζψκα θαη Υφθπ Πφθπ θάλνληαο θαη ηηο αλά-

ινγεο κνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

8
Ο

 ΑΕΑΏΚΣΕΚΟ ΣΡΕΧΡΟ: ΓΝΧΡΕΜΕΏ ΜΒ ΣΔΝ ΏΣΡΟΜΔΣΔ ΠΕΠΔ  

ΦΏΚΕΑΟΜΤΣΔ 

       Σελ επφκελε κέξα παξαθνινπζήζακε κηθξέο ηαηλίεο κε ηελ Πίπε ηε 

Φαθηδνκχηε. Μέζα απφ ηηο ηαηληνχιεο πξνέθππηε έλα γελλαίν θαη αηξφκεην θν-

ξίηζη πνπ ήηαλ ην αληίζεην απ‘ απηφ πνπ είδακε ζην βηβιίν κε ηε Νίλα. Ώθνχ 

ζρνιηάζακε ηηο ηαηλίεο θαη ην ραξαθηήξα ηεο Πίπεο κνίξαζα έλα θσηνηππεκέλν 

ραξηί πνπ είρε ην ζθίηζν ηεο Πίπεο ηεο Φαθηδνκχηεο πνπ απφ θάησ έγξαθε ιίγα 

ιφγηα γηα ηελ ίδηα. Σν θείκελν πεξηέγξαθε ηφζν ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ηεο 

Πίπεο φζν θαη ην ραξαθηήξα ηεο. Χο άζθεζε αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο πξφ-

ηεηλα ζηα παηδηά λα δηαβάζνπλ ην θείκελν λα δνπλ αλ ζπκθσλεί θαη κε ηελ ηαη-
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λία θαη ζηε ζπλέρεηα λα  ρξσκαηίζνπλ ηελ Πίπε ζχκθσλα κ‘ απηά πνπ έγξαθε 

γηα ηελ εμσηεξηθή ηεο εκθάληζε. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά ηνπ ραξηηνχ ήηαλ πάιη ην 

ζθίηζν ηεο Πίπεο θαη κε βειάθηα πνπ έδεηρλαλ δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηφο ηεο.  

Θέινληαο λα μαλαζπκεζνχλε ηηο ιέμεηο πνπ γξάςαλε ζην επξεηήξην ηνπο ηελ 

πξνεγνχκελε  δεηνχζα λα γξάςνπλ ηηο αληίζηνηρεο ιέμεηο θαη κεηά λα ηηο έβξη-

ζθαλ ζην επξεηήξηφ ηνπο θαη λα έιεγραλ αλ ηηο έγξαςαλ ζσζηά.  

 

 

  

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ ηα παηδηά ζην ηέινο ηεο Ώ΄ ηάμεο 

θαηάθεξαλ λα πξνζεγγίζνπλ φινπο ηνπο ζηφρνπο πνπ έζεηε ην Ώλαιπηηθφ Πξφ-

γξακκα, κέζα ζ‘ έλα πιαίζην ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ ην παγησκέλν. Βμεηά-

ζηεθαλ ζρεδφλ φια ηα θεηκεληθά είδε πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ώλα-

ιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Σα παηδηά παξήγαγαλ πξνθνξηθά θαη γξαπηά κηα γθάκα 

θεηκέλσλ, ιεδάληεο, θαηαιφγνπο, πεξηγξαθηθά, επηζηνιέο, πξνζθιήζεηο, αθίζεο, 

αιιά θαη βηβιία, πνπ φιν είραλ θάπνην ζθνπφ είηε αθνξνχζε θάπνην πξαγκαηη-

θφ γεγνλφο, είηε κέζα απφ δξακαηνπνηήζεηο.  Δ εμέιημε ηνπο ζηελ θαηάθηεζε 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ήηαλ ξαγδαία. Δ δηάζεζή ηνπο λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ 

εθδεισλφηαλ θαζεκεξηλά. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ήηαλ ηα παηδηά πνπ γλψ-

ξηδαλ ηα ιηγφηεξα φηαλ ήξζαλ ζηελ Ώ‘ ηάμε. Πνιχ ζχληνκα άξρηζαλ λα γξά-

θνπλ θαη λα δηαβάδνπλ θαη ην ζεκαληηθφηεξν, ην έθαλαλ απηφ απφ κφλα ηνπο 

ρσξίο πίεζε θαη ρσξίο θαηαλαγθαζκφ. Ήξζαλ ζε επαθή κε έλα πιήζνο ινγνηε-

ρληθψλ βηβιίσλ, κε ηα νπνία είραλ ηε δπλαηφηεηα δηαξθψο λα αιιειεπηδξνχλ, 

απνιακβάλνληαο ηα, είηε σο αθξναηέο είηε σο αλαγλψζηεο, μεθπιιίδνληάο ηα, 

ζρνιηάδνληάο ηα, δηαβάδνληάο ηα, εηθνλνγξαθψληαο ηα, δξακαηνπνηψληαο ηα, 

απνδνκψληαο ηα θαη αλαδνκψληαο ηα.  Ααλείδνληαλ δηαξθψο βηβιία, κηινχζαλ 

γη‘ απηά ηφζν ζηελ ηάμε, φζν θαη κεηαμχ ηνπο. Σα βηβιία πιένλ ήηαλ θνκκάηη 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο. Βξεπλνχζαλ δηαξθψο θαη εκπινχηηδαλ ηηο πξνζσπη-

θέο ηνπο βηβιηνζήθεο, έθεξλαλ δηαξθψο ζηελ ηάμε βηβιία πνπ ηαίξηαδαλ κε ην 

ζέκα κε ην νπνίν αζρνιηφκαζηαλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη κπαίλαλε ζηε δηαδη-
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θαζία λα ζθεθηνχλε γχξσ απφ ην ζέκα ηνπ βηβιίνπ θαη λα απνθαζίζνπλε. Γε-

ηνχζαλ επίκνλα θαη επηζθέπηνληαλ ζπρλά βηβιηνπσιεία, φπσο κε ελεκέξσλαλ 

ηα ίδηα ή νη γνλείο ηνπο θαη απφρηεζαλ δεμηφηεηεο γηα ην πψο επηιέγνπκε έλα βη-

βιίν. Βπίζεο ε δηαξθήο επαθή ηνπο κε θαιά βηβιία παηδηθήο ινγνηερλίαο κε 

πξνζεγκέλε εηθνλνγξάθεζε, ηα βνήζεζε λα πξνζεγγίζνπλ κηα πνηθηιία αθεγε-

καηηθψλ δνκψλ, ζεκάησλ θαη ζπγγξαθηθψλ ζηπι (Routman, 1988) θαη λα αλα-

πηχμνπλ κηα πςειή αηζζεηηθή, πξάγκα πνπ απεηθνλίδνληαλ θαη ζηα δηθά ηνπο 

δεκηνπξγήκαηα.  

Σν εκεξνιφγην φηαλ μεθίλεζαλ λα ην γξάθνπλ θαζεκεξηλά ήκνπλα ζρεδφλ 

βέβαηε φηη ζε ιίγν δηάζηεκα ζα ην βαξεζνχλ θαη ζα δπζαλαζρεηνχλ. Παξ‘ φια 

απηά άληεμε φιε ηελ ρξνληά θαη ζρεδφλ φια ηα παηδηά ην έγξαθαλ ζπζηεκαηηθά. 

Ήηαλ πιένλ κηα θνηλσληθή πξαθηηθή ηεο θνηλφηεηαο ηεο ηάμεο καο. Βθείλν πνπ 

παξαηήξεζα κε ην εκεξνιφγην ήηαλ φηη ραηξφηαλ πνιχ λα ην δηαβάδνπλ ζηελ 

ηάμε αλαθνηλψλνληαο ζηελ ππφινηπε ηάμε πψο πέξαζαλ  ή ηη έθαλαλ ηελ πξνε-

γνχκελε, ηδηαίηεξα φηαλ απηφ πνπ γηλφηαλ ήηαλ θάηη πνπ μέθεπγε απφ ηελ θα-

ζεκεξηλφηεηά ηνπο θη αο ήηαλ θαηλνκεληθά θαη αζήκαλην. Μέζα απφ ην εκεξν-

ιφγην φια ηα παηδηά θαηάθηεζαλ πνιιέο ζπκβάζεηο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, θπξίσο 

ζε φηη αθνξά ηελ ηζηνξηθή νξζνγξαθία, ηα πεξηζζφηεξα ρσξίο ξεηή δηδαζθαιία 

νξζνγξαθηθψλ θαλφλσλ. Βίραλ αξρίζεη λα ζέινπλ λα γξάθνπλ ζσζηά θαη ξσ-

ηνχζαλ δηαξθψο κε πνην γξάκκα γξάθεηαη θάπνηα ιέμε.  

 Σν επξεηήξην βνήζεζε πνιχ λα εμνηθεησζνχλ ηα παηδηά κε ηελ νξζή γξα-

θή ησλ ιέμεσλ, αιιά θαη κε ηε ρξήζε ηνπ ιεμηθνχ.. Παξφηξπλα δηαξθψο ηα παη-

δηά θαζψο έγξαθαλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ, γηα λα δνπλ πψο γξάθνληαη δηάθνξεο 

ιέμεηο, αιιά θαη γηα λα θαηαιάβνπλ φηη ην επξεηήξην ην γξάθνπκε ζηελ ηάμε 

γηα θάπνην ζθνπφ θαη φρη σο κηα ρσξίο λφεκα ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα. ζν 

πξνρσξνχζακε ζηηο ελφηεηεο πξνζπαζνχζα νη ιέμεηο πνπ δηλφηαλ θαζεκεξηλά 

λα νκαδνπνηνχληαη κε βάζε θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν θαη δεηνχζα απφ 

ηα παηδηά λα ην εληνπίζνπλ θαζψο έγξαθα ηηο ιέμεηο ζηνλ πίλαθα λα ηηο αληη-

γξάςνπλ ζην επξεηήξην. Ώπφ εθεί καο δηλφηαλ θαη νη αθνξκέο λα αξρίζνπκε λα 

κηιάκε γηα ηε γιψζζα ή γηα κηα πιεπξά ηεο γιψζζαο πνπ αθνξά ηελ ζσζηή 

γξαθή ησλ ιέμεσλ. Έηζη κηιήζακε  γηα ηα ξήκαηα, ηα νπζηαζηηθά, ηα επίζεηα 

θαη ηα νκαδνπνηήζακε αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ γξάθνληαη. 

 Κπξίαξρν ξφιν ζηελ ηάμε είρε θαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο, αθνχ ηα παηδηά 

δηαξθψο έθαλαλ πξνθνξηθέο αλαδηεγήζεηο, πεξηγξαθέο, εθθξάδαλε ηελ άπνςή 

ηνπο γηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχζακε, αιιά θαη ζπδεηνχζαλ πνιχ κεηαμχ ηνπο γηα 

ηα βηβιία. Σν πψο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα παηδηά ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ηχραηλε ζρν-

ιηαζκνχ αξθεηέο θνξέο απφ ηηο νκάδεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ παξαθνινπ-

ζνχζαλ ζηελ ηάμε θαη εληππσζηάδνληαλ απφ ην ιφγν ησλ παηδηψλ. Βπίζεο θαη νη 

γνλείο ζηηο θαη‘ ηδίαλ ζπδεηήζεηο καο ην ηφληδαλ δηαξθψο απηφ. Πνιινί κάιηζηα 

ην εθιάκβαλαλ θαη σο κηα ηάζε αλεμαξηεηνπνίεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο, αθνχ εί-

ραλ άπνςε θαη ηελ εμέθξαδαλ κε επηρεηξήκαηα. 
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 Κιείλνληαο λα αλαθέξνπκε θαη ην ζεκαληηθφηαην ξφιν πνπ είρε ζηε δηα-

δηθαζία ην ζπλεξγαηηθφ κε αληαγσληζηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηνχζε ζηελ ηάμε. 

Σα παηδηά ζηηο νκάδεο ιεηηνπξγνχζαλ ζπλεξγαηηθά. Ο αληαγσληζκφο δελ ππήξρε 

σο έλλνηα κέζα ζηελ ηάμε θη αλ θάπνηεο θνξέο κεηαθεξφηαλ σο θιίκα απ‘ έμσ, 

πνιχ εχθνια έκπαηλε ζην πεξηζψξην γηαηί δελ ππήξρε ην θιίκα λα αλαπηπρζεί.  

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

Ώπφ ην δηδαθηηθφ παξάδεηγκα κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο έγηλε πξνζπάζεηα 

λα θαηαδεηρηεί κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ αξρηθνχ γξακ-

καηηζκνχ ζηελ Ώ΄ ηάμε ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ, ε νπνία λα απνηειεί ζπλέρεηα 

ηεο θηινζνθίαο πνπ ηα παηδηά πξνζεγγίδνπλ ην γξαπηφ ιφγν ζηελ Πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε. ε αληίζεζε κε παγησκέλεο αληηιήςεηο πνπ ππάξρνπλ εδψ θαη δε-

θαεηίεο θαη νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ηελ θαηάθηεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ απφ ηα 

παηδηά ηεο Ώ΄ ηάμεο σο έλα ηερληθφ δήηεκα, πηζηεχνπκε φηη ππάξρεη ε δπλαηφ-

ηεηα κηα δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο, ζχκθσλε κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα 

ην γξακκαηηζκφ,  ε νπνία ζα εκπιέθεη ηα παηδηά κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε 

θνηλσληθέο πξαθηηθέο, κέζα απφ ηηο νπνίεο λα θαηαθηνχλ αβίαζηα θαη ηνλ γξα-

πηφ ιφγν. 

ΐέβαηα ε  έξεπλα ήηαλ πεξηνξηζκέλε κφλν ζε κηα ηάμε θαη κάιηζηα κε παη-

δηά πνπ ηα πεξηζζφηεξα πξνέξρνληαλ απφ κεζναζηηθέο νηθνγέλεηεο θαη ήηαλ ε-

μνηθεησκέλα κε ηε ρξήζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Θα είρε φ-

κσο ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ λα αλαπηχζζνληαλ αλάινγεο πξαθηηθέο ζε 

ζρνιεία δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ, κε παηδηά απ‘ φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη 

λα δνχκε έηζη ζαθή απνηειέζκαηα. Δ δηεζλήο αιιά θαη ε εγρψξηα εκπεηξία έρεη 

δείμεη φηη αλάινγεο πξαθηηθέο ζε κεγαιχηεξεο ηάμεηο ή ηάμεηο ππνδνρήο εληζρχ-

νπλ ηδηαίηεξα ηα παηδηά απφ ρακειφηεξα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα, θαζψο θαη παη-

δηά κε άιιε κεηξηθή γιψζζα απφ ηε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ. 

ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΊΏ 

ΞΒΝΓΛΧΔ 

Clay, Μ. (1991). Becoming literate. The construction of inner control. 

Auckland: Heinemann. 

Cook-Gumperz J. (2006). Δ θνηλσληθή δφκεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ. Θεζζαινλί-

θε: Βπίθεληξν 

Cope Bill & M. Kalantzis, (eds) (2000). Multiliteracies: Literacy Learning and 

the Designe of Social Futures. London: Routledge. 

Fairclough, N.(1989). Language and Power. London: Longman. 

Ferreiro, E. and Teberosky, A. (1983). Literacy before Schooling. Exeter: 

H.E.B. 

Goodman, Y. M. & Altwerger, B.  (1981). Print awarness in pre-school children: 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
1068 

A    study of the development of literacy in preschool children. Occasional 

paper number 4. Program in Language and Literacy. Arizona Center for Re-

search of Development. Collage of Education, University of Arizona  

Goodman, Y.M.(1986).Children coming to know literacy. ην W. H. Teale & E. 

Sulzby (επηκ.). Emergent Literacy: writing and reading. Norwood,NJ:Ablex. 

Goodman, Τ. (1985). "Kid Watching: Observing Children in the Classroom" 

Observing the Language Learner. In A. Jaggar and M.T. Smith-Burke (eds.), 

New York University. Co-published by the International Reading Association 

and the National Council of Teachers of English, 1985, pp. 9-18. 

Hall, N. (1987). The emergence of literacy. Hodder & Stoughton. 

Halliday, M.A.K. & Martin, J.R. (2004). Ζ Γιψζζα ηεο Δπηζηήκεο. Ώζήλα: Με-

ηαίρκην 

Halliday, M.A.K. (1978). Language as Social Semiotic, London: Edward Arnold. 

Hasan, R. (1996). ―Literacy, everyday talk and society‖ ζην Hasan, R. & Wil-

liams, G. (eds) Literacy in society, Longman, London and New York 

Heath, B. S., (1983).  Ways with Words: Language, Life and Work in Communi-

ties and Classrooms, Cambridge, Cambridge University Press 

Hymes, D. (1994). Toward ethnographies of communication. In J. Maybin (Ed.), 

Language and literacy in social practice: A reader (pp.11-22). Avon, UK: 

Multilingual Matters Ltd. 

Johnson, D. W., Johnson, R.T. & Stanne, M.B. (2000). Cooperative learning 

methods: A meta-analysis. Ώλαθηήζεθε 27/12/2013 απφ: http://www.co-

operation.org/pages/cl-methods.html 

Martin, J. R. (1993). A Contextual Theory of Language. In B. Cope & M. 

Kalantzis, (eds). The Powers of Literacy: α Genre Approach to teaching Writ-

ing. London: Falmer Press, 116–136. 

Routman,R., (1988).Transitions From Literature to Literacy, Heinemann, Rigby 

 Scribner, S. & Cole, M.  (1981). The Psychology of Literacy. Cambridge, 

Mass., Harvard University Press. 

Street, B. (1984). Literacy in Theory and Practice. C.U.P. Cambridge 

Teale, W. H. & Sulzby, E. (1986). Emergent literacy: Writing and Reading. 

Norwood,NJ:Ablex. 

ΒΛΛΔΝΟΓΛΧΔ 

Baudrit, Ώ. (2007). Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε. Ώζήλα: Κέδξνο 

Carr, W., & Kemmis, S.,(1997). Γηα κηα θξηηηθή εθπαηδεπηηθή ζεσξία, Βθδφζεηο 

Κψδηθαο, Ώζήλα. 

http://www.co-operation.org/pages/cl-methods.html
http://www.co-operation.org/pages/cl-methods.html


ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
1069 

Cole, M.  & Cole, R.S.(2001). Ζ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (ηφκνο ΐ΄) (επηκ. Γ. 

Μπακπιέθνπ). Ώζήλα: Σππσζήησ-Γ. Ααξδαλφο. 

Ferreiro, E. (1998). Αηαδηθαζίεο λνεκαηνπνίεζεο ηεο γξαπηήο γιψζζαο-

Παξαδείγκαηα απφ παηδηά ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Σν παηδί θαη ε Γξαθή-Μηα 

ζρέζε θιεηδί γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε (πξαθηηθά ζεκηλαξίνπ). ΏΠΘ, Κέληξν 

Καηλνηφκσλ Βθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ΟΒΑΐ. 

Gee,J.P.(2006). Οη ζπνπδέο ηνπ λένπ γξακκαηηζκνχ: θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο γιψζζαο θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ. ην Ώ. Υαξαιακπφπνπινο 

(επηκ.), Γξακκαηηζκφο, θνηλσλία θαη εθπαίδεπζε. Ελζηηηνχην Νενειιεληθψλ 

ζπνπδψλ,(Ίδξπκα Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε), ΏΠΘ, Θεζζαινλίθε, ζ. 55-88. 

Hasan, R. (2006). Γξακκαηηζκφο,  θαζεκεξηλή  νκηιία θαη θνηλσλία. ζην Ώ.  

Υαξαιακπφπνπινο  (επηκ.) Γξακκαηηζκφο, θνηλσλία θαη εθπαίδεπζε, ΏΠΘ, 

Ελζηηηνχην Νενειιεληθψλ ζπνπδψλ  (Ίδξπκα Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε), ζ. 

134-184.  

Kress, G. (2003). Γισζζηθέο δηαδηθαζίεο ζε θνηλσληνπνιηηηζκηθή πξαθηηθή. Ώζή-

λα: αββάιαο. 

Wells, G.(2006). Γιψζζα, γξακκαηηζκφο θαη εθπαίδεπζε. ην Ώ. Υαξαιακπφ-

πνπινο (επηκ.), Γξακκαηηζκφο, θνηλσλία θαη εθπαίδεπζε, Ελζηηηνχην Νενει-

ιεληθψλ πνπδψλ (Ίδξπκα Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε) ζζ. 89-133. 

Ώτδίλεο, Ώ. (2012).  Γξακκαηηζκφο ζηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία, Gutenberg Ώζή-

λα.  

Ώτδίλεο, Ώ. & Κσζηνχιε, Σ. (2001). Μνληέια εγγξακκαηνζχλεο: ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη δηδαθηηθή πξάμε. Virtual school, the sciences of education 

online, ηφκνο 2 ηεχρε 2-3. 

Ώτδίλεο, Ώ., Γθνπηξνπκαλίδνπ, Π., Ααιαθιή, Υ., Ξεθηέξε, Β. & ΚαξαληαΎδνπ, 

. (2011). H (α) ζπλέρεηα ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζην 

Νεπηαγσγείν θαη ηελ Ώ΄ Αεκνηηθνχ. ηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ ηεο ΟΜΔΡ, 

Κχπξνο, Μάηνο 2011. 

Ώτδίλεο, Ώ.& Γξφιιηνο, Γ. ( 2007-2008). Κξηηηθέο παξαηεξήζεηο ζην λέν βηβιίν 

ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ηεο Ώ΄ηάμεο ηνπ Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ, , Αληηηεηξά-

δηα ηεο Δθπαίδεπζεο, ηεχρνο 84, Υεηκψλαο 2007-2008 ζζ. 35-42 

Ώτδίλεο, Ώ.,(2006β). Βηζαγσγή ζηελ Ώλάγλσζε.  ην F. Smith Καηαλνψληαο 

ηελ Αλάγλσζε. Βπηκέιεηα-Πξφινγνο: Ώτδίλεο Ώ. Βπίθεληξν: Θεζζαινλίθε. 

ΐαξλάβα-θνχξα, Σδ. (1994). Οη ηδέεο ησλ παηδηψλ γηα ηε γξαθή θαη ε καζεζη-

αθή δηαδηθαζία. Δθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ηεχρνο 27. 

ΐνπγηνχθαο, Ώ. ( 1994). Σν γισζζηθφ κάζεκα ζηελ πξψηε βαζκίδα ηεο λενειιε-

ληθήο εθπαίδεπζεο.  Ελζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ (Ίδξπκα Μαλφιε 

Σξηαληαθπιιίδε), Θεζζαινλίθε. 

http://www.biblionet.gr/book/183563/%CE%91%CF%8A%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82,_%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1


ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
1070 

Ααιαθιή, X. & Ώτδίλεο A. (2010). Ώπφ ηνλ αλαδπφκελν γξακκαηηζκφ ζηελ 

πξψηε αλάγλσζε θαη γξαθή. ηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ ηεο ειιεληθήο εηαη-

ξείαο γιψζζαο θαη γξακκαηηζκνχ, Πάηξα, Ννέκβξηνο 2009. 

Καξαηδφια,Β., (2004). Απφ ηα γξάκκαηα ζηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ, Ώλαθηήζεθε 

15/11/2008 απφ:  http://www.komvos.edu.gr/forumbb/viewtopic.php?t=18  

Καξαηδφια,Β., Κχξδε, Κ., παλέιιε, Σ., Σζηαγθάλε, Θ. (2006) Γιψζζα 

Ώ΄Αεκνηηθνχ, Γξάκκαηα, Λέμεηο, Ηζηνξίεο, ΐηβιίν δαζθάινπ, Μεζνδνινγηθέο 

Οδεγίεο, Ώζήλα , ΤΠΒΠΘ, Π.Ε., ΟΒΑΐ. 

Καηζαξνχ, Β. & Σζάθνο, ΐ. (2003). Απφ ηελ έξεπλα ζηε δηδαζθαιία. Ζ εθπαη-

δεπηηθή έξεπλα δξάζεο. αββάιαο, Ώζήλα. 

Κνλδχιε, M. (2007). Γξακκαηηζκνί θαη (Πξψην ρνιείν): Σάζεηο θαη απαληή-

ζεηο ζην πιαίζην ηεο θνηλσληνζεκεησηηθήο πξννπηηθήο ηεο γιψζζαο Πξαθηη-

θά πλεδξίνπ ΟΜΒP ζηα Πξαθηηθά (ειεθηξνληθή κνξθή) ηνπ 6νπ Παλειιή-

ληνπ πλεδζξίνπ ηεο ΟΜΒΡ, Πάηξα 1-3 Ενπλίνπ 2007 Ώλαθηήζεθε 14/4/2014 

απφ:  

  http://nipia-larisa.gr/wp-content/uploads/2012/09/praktika.pdf  

Κχξδε, Π. (1994). Σα θαξάβηα δελ ηαμηδεχνπλ κφλν ζηε ζάιαζζα. Δθπαηδεπηηθή 

Κνηλφηεηα, 27, 25-27.  

Κσζηνχιε, Σ., & Υαηδεληθνιάνπ, Ώ., (2013). Γισζζηθή εθπαίδεπζε, γξακκαηη-

ζκφο θαη πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ ζε κηθηέο ηάμεηο Ώλαθηήζεθε ζηηο 14/4/2014  

απφ: http://roma.eled.auth.gr/sites/roma/docs/024.pdf     

Μαηζαγγνχξαο, Δ. (2004). Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε. Αζήλα: 

Γξεγφξεο. 

Μεηαθίδνπ, . (2007). ―Ο αλαζηνραζκφο ζηε δηδαθηηθή πξάμε: Βπηινγή ή κν-

λφδξνκνο;‖ Δθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, 82: 27-35.  

Μεηζηθνπνχινπ, ΐ., (2000). Γξακκαηηζκφο, Γισζζηθφο ππνινγηζηήο. Αλαθηήζε-

θε 15/1/2013 απφ: 

http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Odigos/thema_e1/e_1_thema.htm 

Ξεθηέξε, Β.  (2009).  Αλάιπζε, αμηνιφγεζε θαη πξαθηηθή  εθαξκνγή απφ ηνπο εθ-

παηδεπηηθνχο ησλ λέσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ Γιψζζαο ηεο Α΄ ηάμεο σο πξνο 

ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ην πεξηερφκελν, Μεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξ-

γαζία, Μεηαπηπρηαθή Αηπισκαηηθή Βξγαζία, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο, Παηδαγσγηθή ρνιή, Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο.  

Παπνχιηα Σδειέπε, Π.  (2006). Έξεπλα θαη πξαθηηθή ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηελ ει-

ιεληθή θνηλσλία. Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα. 

Παπνχιηα- Σδειέπε, Π. Βπηκ.  (2001). Αλάδπζε ηνπ Γξακκαηηζκνχ, Έξεπλα θαη 

πξαθηηθή. Ώζήλα: Καζηαληψηεο. 

 Παξαδέιεο, Θ.,(2005). Βηζαγσγή ζηελ ειιεληθή έθδνζε ζην J. W. Ong, Πξν-

http://www.komvos.edu.gr/forumbb/viewtopic.php?t=18
http://nipia-larisa.gr/wp-content/uploads/2012/09/praktika.pdf
http://roma.eled.auth.gr/sites/roma/docs/024.pdf
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Odigos/thema_e1/e_1_thema.htm
http://www.biblionet.gr/book/105045/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/105045/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1


ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
1071 

θνξηθφηεηα θαη εγγξακαηνζχλε, Παλεπηζηεκηαθέο εθδφζεηο Κξήηεο, ζζ. xxv. 

χθαληνο Ν., Κφθνπ Ν., Κσλζηαληνπνχινπ Υ., Ρφδε Μ.(1996). Μαζαίλνπκε λα 

δηαβάδνπκε δηαβάδνληαο θαη λα γξάθνπκε γξάθνληαο: έλα πείξακα ζ' έλα ζρν-

ιείν ηεο Αζήλαο. Αλαθηήζεθε ζηηο 30/6/2008 απφ 

www.paremvasis.gr/ek12r.htm η. 45 : 5-15. 

Σάθα, Β. (2005). Ο γξαπηφο ιφγνο ζηα πξνγξάκκαηα πξνζρνιηθήο  εθπαίδεπζεο 

ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηε λέα ρηιηεηία. ην Π. Παπνχιηα-Σδειέπε & 

Δ. Σάθα (Δπηκ.), Γιψζζα θαη Γξακκαηηζκφο ζηε Νέα Υηιηεηία. Ώζήλα: Βιιε-

ληθά Γξάκκαηα.  

Σάθα, Β., (2001). Αλάγλσζε θαη γξαθή ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Ώζήλα: 

Βιιεληθά Γξάκκαηα. 

Σχκπα,, Β. (2010).  Αλάγλσζε θαη Γξαθή ζηελ Πξψηε Γεκνηηθνχ: Μέζνδνη, εγ-

ρεηξίδηα θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, Μεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία, Ώξη-

ζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζν-

θίαο θαη Παηδαγσγηθήο. 

ΤΠΒΠΘ & Π.Ε.: Οδεγφο Νεπηαγσγνχ – Δθπαηδεπηηθνί ρεδηαζκνί, Γεκηνπξγηθά 

Πεξηβάιινληα Μάζεζεο. ΟΔΓΒ.  

ΤΠΒΠΘ & Π.Ε.: ΦΒΚ 304-ΐ/13-03-2003 Γηαζεκαηηθφ εληαίν πιαίζην πνπδψλ, 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ & Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ  γηα ην Νεπηα-

γσγείν. 

Υαξαιακπφπνπινο Ώ, (2006). Πξφινγνο ηνπ επηκειεηή. ην Γξακκαηηζκφο, 

θνηλσλία θαη εθπαίδεπζε. Βπηινγή θεηκέλσλ: Υαξαιακπφπνπινο, Ώ. Ελζηη-

ηνχην Νενειιεληθψλ ζπνπδψλ, (Ίδξπκα Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε), ΏΠΘ, 

Θεζζαινλίθε, ζζ. 7-13. 

Υαξαιακπνπνχινπ, Ν. (2002). Αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη αμην-

πνίεζε ηεο ζηελ πξψηε γξαθή θη αλάγλσζε, Μηα δηδαθηηθή πξφηαζε, Σ. 1 (Ώ-

δεκ. Αηδαθηνξηθή δηαηξηβή), Φηινζνθηθή ρνιή- ηκήκα Φηινινγίαο-ηνκέαο 

Γισζζνινγίαο, ΏΠΘ. 

Υαηδεζαββίδεο, .  (2007).  Ο γισζζηθφο γξακκαηηζκφο θαη ε παηδαγσγηθή ηνπ 

γξακκαηηζκνχ: Θεσξεηηθέο ζπληζηψζεο θαη δεδνκέλα απφ ηε δηδαθηηθή πξάμε 

Πξαθηηθά πλεδξίνπ ΟΜΒP ζηα Πξαθηηθά (ειεθηξνληθή κνξθή) ηνπ 6νπ 

Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηεο ΟΜΒΡ, Πάηξα 1-3 Ενπλίνπ 2007. Ώλαθηήζεθε 

14/4/2014 απφ:  

  http://nipia-larisa.gr/wp-content/uploads/2012/09/praktika.pdf 

Υαηδεζαββίδεο, . (2003). Πνιπγξακκαηηζκνί θαη ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο. ην Ζ γιψζζα θαη ε δηδαζθαιία ηεο: Αθηεξσκαηηθφο ηφκνο. Παηδα-

γσγηθή ρνιή Φιψξηλαο. Φιψξηλα. ΐηβιηνινγείνλ. 

 

http://www.paremvasis.gr/ek12r.htm
http://nipia-larisa.gr/wp-content/uploads/2012/09/praktika.pdf


ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
1072 

  



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
1073 

ΚΏΣΏΓΡΏΦΔ ΠΡΏΚΣΕΚΧΝ ΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟΤ ΝΔΠΕΧΝ ΚΏΕ ΟΕΚΟ-

ΓΒΝΒΕΏΚΟΤ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ 

Παπαβαζηιεένπ Υξπζνύια 

Νεπηαγσγφο 

papavasileiouch@gmail.com 

 

ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ λεπίσλ 

θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληφο ηνπο. Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πξαθηηθψλ 

απηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απν-

ηέιεζαλ 150 λήπηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη γνλείο δηαζέηνπλ 

κηα πιεηάδα κέζσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο θαζψο 

θαη ηα ίδηα εκπιέθνληαη ζε πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ. Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δη-

αθνξέο αθνξνχζαλ ην θχιν θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ηεο κεηέξαο. Καηα-

δεηθλχεηαη φηη νη γνλείο ιεηηνπξγνχλ σο αθεηεξία αλάπηπμεο πξαθηηθψλ γξακκα-

ηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ηηο πξψηεο κέξεο ηεο δσήο ηνπο θαη ζπλερίδνπλ λα 

ηηο αθνινπζνχλ θαη θαηά ηελ πξνζρνιηθή ηνπο ειηθία. 

ΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟ 

Δ ρξήζε ηνπ φξνπ γξακκαηηζκνχ ζηελ ειιεληθή γιψζζα είλαη ζρεηηθά 

πξφζθαηε θαη απνδίδεη ηνλ αγγιηθφ φξν literacy, πνπ ζπρλά απνδίδεηαη θαη σο 

εγγξακκαηηζκφο. Δ αξρηθή ζεκαζία ηνπ αγγιηθνχ φξνπ ηαπηηδφηαλ κε ηνλ ειιε-

ληθφ αιθαβεηηζκφο θαη είρε ζηελή ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα γηα αλάγλσζε θαη 

γξαθή (Κνπηζνγηάλλεο, 2011, 18). Ο φξνο γξακκαηηζκφο πεξηιακβάλεη ηελ έλ-

λνηα ηνπ αιθαβεηηζκνχ, αιιά είλαη πην δπλακηθφο. Αε δειψλεη απιψο ηελ ηθα-

λφηεηα γηα αλάγλσζε θαη γξαθή, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο, παξαγσ-

γήο θαη θξηηηθήο αληηκεηψπηζεο δηαθφξσλ κνξθψλ πξνθνξηθψλ θαη γξαπηψλ 

θεηκέλσλ, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο (Υαξαιακπφ-

πνπινο, 2006, 7). Ο γξακκαηηζκφο έρεη πνιινχο ηχπνπο θαη πνιιά επίπεδα. 

Πξνυπνζέηεη θαη ηελ εκπεηξία δσήο ζε γξακκαηηζκέλν πεξηβάιινλ. Ο γξακκα-

ηηζκφο κε ηελ έλλνηα ηεο γισζζηθήο ζεκείσζεο θπζηθή γξακκή αλαπηχζζεηαη 

ζην πιαίζην ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ (Hassan, 2006, 144). Δ Au 

(1993, 20) ηνλίδεη ζηνλ νξηζκφ ηνπ γξακκαηηζκνχ ηε ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ 

πιαηζίνπ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο. Βπίζεο αλαθέξεη φηη ν γξακκαηη-

ζκφο είλαη «ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξα-

θή γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ ιφγνπ κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο απαηηήζεηο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ». 

Δ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ 

ζηνλ 21ν αηψλα πξνυπνζέηεη: 

α) ηελ πξφζβαζε ζε πιηθά θαη κέζα φπσο βηβιία, ζπζθεπέο, θαηάιιειν 
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εμνπιηζκφ, ππνινγηζηέο, θηλεηά ηειέθσλα ή ζπλδέζεηο ζην δηαδίθηπν 

β) ηηο δεμηφηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγηθή ρξήζε ησλ παξαπά-

λσ 

γ) ηελ ηθαλφηεηα θξηηηθήο θαηαλφεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ κέζσλ ηνπ 

γξακκαηηζκνχ (Wolfe & Flewitt, 2010) 

ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏΚΟ ΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟ 

Ο φξνο νηθνγελεηαθφο γξακκαηηζκφο έρεη πνιιαπιέο ζεκαζίεο. Έλαο ε-

ληαίνο νξηζκφο δελ πθίζηαηαη γηα ηνλ νηθνγελεηαθφ γξακκαηηζκφ, δηφηη αληιεί 

ζηνηρεία απφ δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο θαη απφ δηάθνξεο εηδηθφηεηεο 

(Handel, 1999). Βπίζεο ππάξρεη δπζθνιία ζηνλ νξηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ, επεηδή ζεκαίλεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζε δηαθνξεηηθνχο αλ-

ζξψπνπο (Barton, 1997). Δ έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ θαζίζηαηαη πνιχπιεπξε, 

ιφγσ ησλ πνιιψλ πξνζεγγίζεσλ θαη αληηιήςεσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη.  

Οη πξψηεο εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά θχξην ιφγν ζην 

ζπίηη, ζηελ θνηλφηεηα θαη ζηηο ππεξεζίεο πξψηκεο παηδηθήο εθπαίδεπζεο. Τπάξ-

ρεη γεληθή ζπλαίλεζε φηη ν γξακκαηηζκφο αξρίδεη νπζηαζηηθά απφ ηε γέλλεζε 

ηνπ παηδηνχ. Σαπηφρξνλα κεγάιν κέξνο ηεο κάζεζεο ιακβάλεη ρψξα ζην νηθν-

γελεηαθφ πεξηβάιινλ (Sulzby, 1985). Δ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ γξακκα-

ηηζκνχ μεθηλά κε ηνπο γνλείο θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζπδεηψληαο, 

ηξαγνπδψληαο, δηαβάδνληαο, παίδνληαο, παξαηεξψληαο ηνλ θφζκν. 

Με ηελ επξχηεξε έλλνηα ησλ νξηζκψλ θαη ησλ πξνζεγγίζεσλ νη Morrow et 

al. (1995) αλαθέξνπλ φηη: α) ν γξακκαηηζκφο εθηείλεηαη πέξα απφ ηηο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηνπ β) νη νηθνγελεηαθέο 

πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ εζληθή, ηε θπιεηηθή θαη ηελ πν-

ιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ησλ νηθνγελεηψλ γ) νη πξνζπάζεηεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ κπνξνχλ λα αξρίζνπλ απφ νξγαληζκνχο πνπ βξίζθνληαη εθηφο 

ηεο νηθνγέλεηαο. 

Οη ζπγγξαθείο ζπλερίδνπλ ιέγνληαο φηη ν νηθνγελεηαθφο γξακκαηηζκφο α-

λαθέξεηαη ζε κηα ζχλζεηε έλλνηα, δηφηη ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαθνξεηηθέο πεπνηζή-

ζεηο ησλ νηθνγελεηψλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ. Ο νηθνγελεηαθφο 

γξακκαηηζκφο είλαη απαξαίηεην λα πεξηιακβάλεη ηνπο γνλείο, ηα παηδηά θαη ηα 

κέιε ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο, ψζηε λα αληαλαθιά ηελ απφθηεζε γλψζεσλ ζε 

ιεηηνπξγηθέο θαη θπζηθέο θαηαζηάζεηο (Paratore. 2001, Taylor. 1997). 

ΒΝΝΟΕΟΛΟΓΕΚΟ ΠΡΟΑΕΟΡΕΜΟ ΣΟΤ ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏΚΟΤ 

ΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟΤ 

Βξεπλεηέο φπσο νη Harris & Hodges (1995), Morrow et al. (1995) πξνζπά-

ζεζαλ λα νξίζνπλ ηνλ νηθνγελεηαθφ γξακκαηηζκφ, αιιά δελ θαηάθεξαλ λα ζπκ-

θσλήζνπλ ζε έλαλ νξηζκφ. Σν 1995, ν νξγαληζκφο «The United States 

Department of Education‘s Office of Educational Research and Improvement» 
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πξφηεηλε ζηνπο εξεπλεηέο θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ γξακκα-

ηηζκνχ λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο, επεηδή δηαπίζησζαλ φηη ν νηθνγελεηαθφο 

γξακκαηηζκφο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί κε δπν ηξφπνπο: α) κε βάζε ηηο ζρνιη-

θέο δεμηφηεηεο θαη β) κε βάζε ηε θπζηθή, νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ γξακκαηη-

ζκνχ (Benjamin & Lord, 1996).  

Δ Handel (1999) αλαιχεη ηξεηο πξνζεγγίζεηο ηνπ νηθνγελεηαθνχ γξακκαηη-

ζκνχ ζην βηβιίν κε ηίηιν: ―Building Family Literacy in an Urban Community‖.  

Δ πξψηε πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη έλαλ ελήιηθα ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηηζκνχ κε ην παηδί. Ώπηέο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη 

πξαθηηθέο δελ απνηεινχλ κέξνο ελφο πξνγξάκκαηνο ή παξέκβαζεο. Οη δξαζηε-

ξηφηεηεο απηέο εκθαλίδνληαη κε θπζηθφ ηξφπν ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. 

Έλαο ελήιηθαο βνεζά ην παηδί ζηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ. Ώπηέο νη πξαθηη-

θέο βαζίδνληαη ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δ δεχηεξε πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζην ζρνιείν. Οη εθ-

παηδεπηηθνί ησλ παηδηψλ εθαξκφδνπλ κεζφδνπο γηα λα ηα βνεζήζνπλ ζηελ αλά-

γλσζε θαη ζηε γξαθή. Σν ζεκέιην ησλ πξαθηηθψλ απηψλ βξίζθεηαη ζηελ ηδέα 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη νη πξψηνη δάζθαινη ηνπ παηδηνχ. Σν πξφγξακκα πα-

ξέκβαζεο ζα ελζαξξχλεη ή ζα εθπαηδεχζεη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζε ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξέζνπλ λα πξνσζήζνπλ ηελ αθαδεκατθή επηηπρία ησλ 

παηδηψλ. Οη πξαθηηθέο απηέο εζηηάδνπλ ζηελ ηδέα φηη νη γνλείο έρνπλ κεγάιε ε-

πηξξνή ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ. 

Δ ηξίηε πξαθηηθή, ε νπνία έρεη επηθξαηήζεη σο νηθνγελεηαθφο γξακκαηη-

ζκφο, είλαη έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ ζρεδηα-

ζηεί εηδηθά γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απφθηεζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ κεηαμχ ησλ γε-

λεψλ. Οξηζκέλνη ελήιηθεο, ελψ δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά ζπλδένπλ ην ζέκα 

ηνπ αλαγλψζκαηνο κε ηε δηθή ηνπο πξνυπάξρνπζα εκπεηξία. Ώπηέο νη πξαθηηθέο 

αθνξνχλ ηα παηδηά θαη ηνπο θεδεκφλεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά επηθεληξψλνληαη 

ζηελ πεπνίζεζε φηη νη απνηπρίεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζπλερίδνληαη απφ γεληά ζε 

γεληά.  

πσο είλαη θαλεξφ ην δεχηεξν θαη ην ηξίην είδνο ησλ πξνγξακκάησλ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα ηε ζπζηεκαηηθή πξνψζεζε ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξα-

θηηθψλ γξακκαηηζκνχ ( Handel, 1999). 

Δ νηθνινγηθή ζεσξία ηνπ Bronfenbrenner (1979) είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε 

ζηε δηεξεχλεζε επηξξνψλ αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. χκθσλα κε ηελ νηθνινγηθή 

ζεσξία ηα παηδηά αλαπηχζζνληαη κέζα ζε κηα πνηθηιία θνηλσληθψλ πεξηβαιιφ-

λησλ κε θπξηφηεξν πιαίζην ηελ νηθνγέλεηα. Σν νηθνγελεηαθφ πιαίζην πεξηιακ-

βάλεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ κε ηνπο γνλείο, κε ηα αδέιθηα θαη κε άι-

ινπο ελήιηθεο, νη νπνίνη είλαη παξφληεο ζην ζπίηη ή ζηελ νηθνγέλεηα. Βπηπιένλ 

ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα ππνζηεξηθηηθφ θιίκα θαη ηε 

δνκή πνπ εληζρχεη ηελ πγηή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. χκθσλα κε ην νηθνινγηθφ 

κνληέιν ηνπ Bronfenbernner νη ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ κπνξνχλ λα επεξεα-
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ζηνχλ απφ πνιιά πιαίζηα φπσο ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο θνηλφηεηαο, θαη ηεο θνηλσ-

λίαο. Ώπηά ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ. 

Θεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνινγηθή ζεσξία είλαη ε άπνςε φηη ε γλψζε 

βξίζθεηαη ζην θνηλσληθφ θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.  

Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΓΟΝΒΧΝ ΣΟ ΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟ ΣΧΝ ΠΏΕΑΕΧΝ  

Οη γνλείο είλαη νη πξψηνη δάζθαινη ησλ παηδηψλ ηνπο (Britto et al., 2006). 

Σν πξψηκν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ έρεη κεγάιε επίδξαζε ζηα επηηεχγκαηα 

ησλ παηδηψλ, δηφηη απφ ηνπο γνλείο απνθηνχλ ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο γξακκαηη-

ζκνχ (Dickinson & Tabors, 2001).  

Οη γνλείο εκπιέθνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηηζκνχ κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο. Ώθφκε θαη θαηά ηε βξεθηθή ειηθία ιακβάλνπλ ρψξα πξψη-

κα επηθνηλσληαθά πξφηππα κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ πνπ πξνεηθνλίδνπλ κει-

ινληηθέο αιιειεπηδξάζεηο ( Snow, 2006). 

Οη γνλείο δηαδξακαηίδνπλ έλαλ θξίζηκν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκα-

ηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο. Δ πξννπηηθή γηα ηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ έγθεηηαη 

ζηελ νηθνινγηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία αλαγλσξίδεη ηηο επηξξνέο ησλ εθπαηδεπηη-

θψλ, ησλ γνληψλ θαη ησλ ζπλνκειίθσλ. Δ ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ πεξηιακβά-

λεη ηε δηαζεζηκφηεηα έληππνπ ιφγνπ, ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θνηλήο αλάγλσζεο θαη ηε ζπρλφηεηα αλάγλσζεο βηβιίσλ απφ ηα 

πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ. Δ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ νξίδεηαη σο νη 

ζθέςεηο ηνπο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ (Nebrig, 

2007). Οη πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ ζην ζπίηη αλαθέξνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηα παηδηά. 

Οη ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ην ρξφλν θαηάθηεζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ έρνπλ 

θαηαξξίςεη ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα κάζνπλ αλάγλσζε θαη 

γξαθή πξηλ ηελ ειηθία ησλ έμη πεξίπνπ εηψλ. Θεσξείηαη πιένλ βέβαην φηη ηα 

παηδηά απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα γελλεζνχλ αξρίδνπλ λα θαηαλννχλ θαη λα δηακνξ-

θψλνπλ ηε δηθή ηνπο αληίιεςε γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή θαζψο δνπλ θαη 

κεγαιψλνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ θπξηαξρεί ν γξαπηφο ιφγνο. Σν ελδηαθέ-

ξνλ ησλ παηδηψλ λα γλσξίζνπλ ηνλ θφζκν είλαη ην θίλεηξν γηα κάζεζε 

(Α.Β.Π.Π.., 2003, 1). 

Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα εθηηκάηαη φηη:  

1) ε ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα ρξεζηκνπνηεί ην γξαπηφ ιφγν απνθηάηαη απφ 

ηελ απηελέξγεηά ηνπ θαζψο αλαπηχζζεηαη ζε έλα πινχζην πεξηβάιινλ γξα-

πηψλ κελπκάησλ  

2) ε δηαδηθαζία απηή μεθηλά απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπ, δειαδή 

δελ παξνπζηάδεηαη μαθληθά  

3) νη δεμηφηεηεο ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο εκθαλίδνληαη κφλν φηαλ π-

πάξρνπλ πινχζηα εξεζίζκαηα ζην πεξηβάιινλ θαη παξάιιεια νη ελήιηθεο 
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ππνζηεξίδνπλ θάζε πξνζπάζεηα ηνπ κηθξνχ παηδηνχ (Παπνχιηα-Σδειέπε, 

2001, 112). 

ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏΚΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ ΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟΤ 

Οη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ φηη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ γξακκαηηζκνχ 

(HLΒ) πεξηιακβάλεη ηα κέζα γξακκαηηζκνχ, ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο ρξήζε, ηελ 

ελζάξξπλζε ησλ γνλέσλ, ηε γνληθή κνληεινπνίεζε ζπκπεξηθνξψλ, ην κνξθσηη-

θφ επίπεδν ησλ γνλέσλ θαη ηε ζηάζε ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Τπήξμε έλαο κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ πνπ πξνζπάζεζαλ λα θαηαγξάςνπλ 

ηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ ζην ζπίηη παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Οη κειέηεο 

απηέο έδσζαλ κηα θαζνιηθή δηάζηαζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ κέζσλ καδηθήο επη-

θνηλσλίαο θαη ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο ζην ζπίηη. ην Δλσκέλν ΐαζίιεην, ν 

Weinberger (1996) δηεξεχλεζε ηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ 42 νηθνγελεηψλ κε 

παηδηά ειηθίαο άλσ ησλ ηεζζάξσλ εηψλ. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη 

έλα κεγάιν κέξνο ηνπ έληππνπ ιφγνπ ζην ζπίηη ζρεηηδφηαλ κε ηελ θαζεκεξηλή 

δσή φπσο ηελ αλάγλσζε εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ. Μειέηε ηνπ Purcell-Gates 

(1996) ζηηο ΔΠΏ εληφπηζε κηα ζεηξά γεγνλφησλ γξακκαηηζκνχ ζηηο θαζεκεξη-

λέο πξαθηηθέο φπσο αλάγλσζε ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, εθεκεξίδσλ, πεξη-

νδηθψλ, θφκηθο θαη παίμηκν παηρληδηψλ ζηνλ ππνινγηζηή.  

Οη Debaryshe et al. (2000) ζεσξνχλ φηη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ.  Δ νηθνγέλεηα 

κπνξεί λα παξέρεη επθαηξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε αληίζηνηρεο δξα-

ζηεξηφηεηεο θαη έλα ζηαζεξφ πεξηβάιινλ, φπνπ ε κάζεζε κπνξεί λα αλζίζεη. 

Βπίζεο, δίδεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ 

πνπ δνπλ ηα παηδηά (Αηαθέξκνπ, 2006, 22). Βλψ, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δφκεζε 

ησλ γλψζεσλ, παίδεη ε αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ (ΒΏΕΣΤ, 2011, 96). 

Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζπλήζσο δηαζέηνπλ πιηθά θαη εκπιέθνπλ ηα παη-

δηά ζε δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηηζκνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη ζε ζέζε λα 

παξαθνινπζνχλ ηνπο άιινπο λα δηαβάδνπλ θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε δηάθνξα 

κέζα (Teale & Sulzby, 1986).  

ΜΒΏ ΜΏΓΕΚΔ ΚΟΤΛΣΟΤΡΏ ΚΏΕ ΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟ  

 ΑΕΏΘΒΕΜΟΣΔΣΏ ΒΝΣΤΠΟΤ ΛΟΓΟΤ 

Δ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ γξαθήο θαη αλάγλσζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ην απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο θνηλήο αλάγλσ-

ζεο κε άιινπο (Teale, 1982). Ώπηφ αληαλαθιά ηε ζεσξία αλάπηπμεο ηνπ Vygot-

sky φηη φιε ε γλψζε πξνέξρεηαη απφ ηα θνηλσληθά πιαίζηα. Δ θνηλσληθή εκπεη-

ξία δηακνξθψλεη ηνπο ηξφπνπο ζθέςεο θαη εξκελείαο ηνπ θφζκνπ ησλ αηφκσλ 

θαη ησλ παηδηψλ. Δ άπνςε ηνπ Vygotsky είλαη φηη ε ζθέςε δελ πεξηνξίδεηαη 

ζηνλ αηνκηθφ λνπ, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε άιια άηνκα (Berk & Winsler, 

1995).  
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Δ θνηλή αλάγλσζε παξακπζηψλ είλαη έλαο επξχο φξνο θαη ζπκπεξηιακβά-

λεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κε έλαλ ελήιηθα λα δηαβάδεη ζε έλα παηδί ή ζε παηδηά, 

λα ζηακαηάεη ή λα δηαθφπηεη γηα λα εκπιαθνχλ θαη απηά ζηε ζπδήηεζε. Βκπεη-

ξίεο γξακκαηηζκνχ είλαη φρη κφλν απηέο πνπ δηδάζθνληαη ζηα παηδηά, αιιά θαη 

απηέο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ απφιαπζε ηεο αλάγλσζεο (Morrow, 1999). 

Δ έξεπλα ηεο Ryan (2000) θαηαδεηθλχεη ηελ αμία ησλ πξψηκσλ εκπεηξηψλ 

γξακκαηηζκνχ θαη ππνζηεξίδεη φηη ε επηηπρία ηεο θνηλήο αλάγλσζεο αξρίδεη απφ 

ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Με ηελ αλάγλσζε παξακπζηψλ ηα παηδηά εμνη-

θεηψλνληαη ζηνλ ξφιν ηνπ αλαγλψζηε, ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αληηζηνηρία πξνθν-

ξηθνχ-γξαπηνχ ιφγνπ, καζαίλνπλ φηη ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηα πεδά θαη 

ζηα θεθαιαία γξάκκαηα θαη αληηιακβάλνληαη ηε θνξά ηεο αλάγλσζεο. Βπίζεο 

δηαπηζηψλνπλ φηη νη ιέμεηο είλαη θνξείο κελπκάησλ, πην ζχλζεησλ απφ ηα κελχ-

καηα-λνήκαηα ησλ εηθφλσλ (Παπνχιηα-Σδειέπε, 2001, 99). Έξεπλα ησλ Baker 

et al. (1998) θαηέδεημε φηη ην 90% ησλ νηθνγελεηψλ κε κέζν εηζφδεκα, αζρν-

ινχληαλ κε ηελ θαζεκεξηλή αλάγλσζε βηβιίσλ θαη ην 52% ησλ νηθνγελεηψλ κε 

ρακειφ εηζφδεκα. ε έξεπλα ε Saracho (2000) εμέηαζε ηα είδε ησλ δξαζηεξην-

ηήησλ ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη ησλ πιηθψλ ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ παηδηψλ 

πνπ θνηηνχζαλ ζε ηάμεηο λεπηαγσγείνπ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 100% 

ησλ νηθνγελεηψλ δηάβαδαλ βηβιία ζην παηδί ηνπο. Δ κεηέξα ζε πνζνζηφ 39%, ε 

γηαγηά 30%, ν παηέξαο 19% θαη ν παππνχο 12%. Σν 45% ησλ νηθνγελεηψλ δηά-

βαδαλ ζην ζπίηη ηζηνξίεο θαη θφκηθο. Σν 4% δηάβαδαλ εθεκεξίδεο.  

Ώλ θαη ε αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ είλαη κηα ζπρλή θαη αγαπεκέλε εθδήισζε 

ζηηο πεξηζζφηεξεο κεζναζηηθέο νηθνγέλεηεο δελ είλαη ηφζν ζπρλή θαη θπζηθή ζε 

άιιεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο νκάδεο. ηε κειέηε ησλ Raikes et al. (2006) βξέ-

ζεθαλ ηδηαίηεξα ρακειά πνζνζηά θνηλήο αλάγλσζεο βηβιίσλ ζε νηθνγέλεηεο Ε-

ζπαλψλ θαη Ώθξνακεξηθάλσλ κε ρακειφ εηζφδεκα. 

Μηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηηζκνχ πνπ έρεη ιάβεη πνιχ ζεσξεηηθή 

θαη εξεπλεηηθή πξνζνρή είλαη ε θνηλή αλάγλσζε βηβιίσλ ζην ζπίηη (Dickinson 

& Tabors. 2001, Senechal et al. 1998). Παξά ηελ απνδεδεηγκέλε ζεηηθή επίδξα-

ζή ηεο ζηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ γξακκα-

ηηζκνχ ησλ παηδηψλ, σζηφζν ε επίδξαζή ηεο έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη κέηξηα 

(Bus et al., 1995). Έηζη έρεη πξνηαζεί λα εμεηάδεηαη θαη ε επίδξαζε άιισλ ζπ-

λαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ σο πξνο ηελ αλάπηπμε 

ηνπ γξακκαηηζκνχ.  

ΑΕΏΘΒΕΜΟΣΔΣΏ ΦΔΦΕΏΚΧΝ ΜΒΧΝ  

Δ πξψηκε παηδηθή ειηθία είλαη κηα θξίζηκε πεξίνδνο ηεο δσήο γηα ηελ αλά-

πηπμε ηεο γιψζζαο. Δ έθζεζε ζηελ ηερλνινγία κπνξεί λα ηελ ππνζηεξίμεη. 

Δ πξφζιεςε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηα ζπίηηα θαη ζηηο θνηλφηεηεο έρεη 

θαηαζηήζεη κηα ζεηξά πξαθηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη σο ςεθηαθέο πξαθηηθέο 

γξακκαηηζκνχ ή ςεθηνπνηεκέλεο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ ή ςεθηαθνί γξακκα-
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ηηζκνί. 

ηηο ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο νη άλζξσπνη εμνηθεηψλνληαη κε ηηο 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ζε πνιχ λεαξέο ειηθίεο. Πνιιά παηδηά αθφκε θαη απφ 

ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία παξαθνινπζνχλ ηειεφξαζε θαη παίδνπλ παηρλίδηα 

ζηνλ ππνινγηζηή (Florini, 2010).  

Δ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζην ζπίηη παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ηθαλνπνη-

εί ηελ αλάγθε ηνπο γηα παηρλίδη. χκθσλα κε νξηζκέλνπο εξεπλεηέο ην παηρλίδη 

έρεη κηα δηαθνξεηηθή κνξθή γηα ηα παηδηά ηεο ηερλνινγηθήο επνρήο, έρεη γίλεη 

ειεθηξνληθφ πξνζθέξνληαο ςπραγσγία θαη ζπκβάιινληαο ζηε γλσζηηθή αλά-

πηπμε ησλ παηδηψλ (Zevenbergen, 2007). 

Tα κηθξά παηδηά θαη νη γνλείο αλαγλσξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ σο δεκνθηιή πξαθηηθή (Downes, 2002) θαη ηα κηθξά παηδηά βηψ-

λνπλ ηελ αχμεζε ηεο έθζεζεο ζηελ ηερλνινγία κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ζην ζπίηη. 

Οη ςεθηαθέο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ ησλ κηθξψλ παηδηψλ βξίζθνληαη ζε θνη-

λέο θνηλσληθέο πξαθηηθέο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο (McTavish, 2009). 

Έξεπλα ησλ Calvert et al. (2005) κε ζπκκεηέρνληεο γνλείο παηδηψλ ειηθίαο 

6 κελψλ σο θαη 6 ρξνλψλ θαηέδεημε φηη δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δη-

αθνξέο κεηαμχ θχινπ θαη πξφζβαζεο ζηνλ ππνινγηζηή. Έξεπλα ησλ 

Zevenbergen & Logan (2008) πνπ δηεμήρζε ζε κηα κεγάιε πεξηθεξεηαθή πεξην-

ρή ηεο Ώπζηξαιίαο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 100.000 ηα κέιε ηεο νπνίαο πξνεξρφ-

ηαλ απφ δηάθνξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα πξνζδηφξηζε ηελ πξφζβαζε 

ζε ππνινγηζηή παηδηψλ ειηθίαο 4-5 ρξνλψλ. Σν 87,31% ησλ γνλέσλ δήισζαλ 

φηη ηα παηδηά ηνπο είραλ πξφζβαζε ζε έλαλ ππνινγηζηή ζην ζπίηη, ηα θνξίηζηα 

ζε πνζνζηφ 81,48% θαη ηα αγφξηα ζε πνζνζηφ 87,31%. χκθσλα κε ηελ έξεπλα 

ηεο Pagourtzi (2009) νη ππνινγηζηέο εκθαλίδνληαλ 6 ζηα 10 λνηθνθπξηά ηεο Βι-

ιάδα θαη 4 ζηα 10 λνηθνθπξηά είραλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. 

ΑΕΏΘΒΕΜΟΣΔΣΏ ΟΠΣΕΚΟΏΚΟΤΣΕΚΧΝ ΜΒΧΝ  

χκθσλα κε ηε Hains (2012) ν γξακκαηηζκφο κε ηα κέζα επηθνηλσλίαο 

κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζην ζπίηη. Οη γνλείο κπνξνχλ λα κηιήζνπλ κε ηα παηδηά 

ηνπο γηα ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο κε θαηάιιειν ηξφπν γηα ηελ ειηθία ηνπο 

θαη λα ηα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο. 

Δ ηειεφξαζε κπνξεί λα σθειήζεη ηα παηδηά. Μπνξεί λα ηα θέξεη ζε επαθή 

κε πιεπξέο ηεο δσήο πνπ δηαθνξεηηθά δε ζα είραλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή 

ηνπο. Ώθφκε εθηηκνχλ φηη ζπκβάιιεη ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ θαη έρεη ζεηηθφ 

αληίθηππν ζε πνιιέο εθθάλζεηο ηεο δσήο ηνπο. Βπίζεο ζεσξνχλ φηη βνεζά ζηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ, ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκη-

νπξγηθφηεηάο ηνπο. 

Ώπνηειέζκαηα έξεπλαο εζληθνχ επηπέδνπ, ηπραίνπ δείγκαηνο, έδεημαλ φηη 

ην 87% ησλ Ώκεξηθάλσλ κε παηδηά είραλ ηνπιάρηζηνλ 2 ζπζθεπέο ηειεφξαζεο 

ζην ζπίηη (Jordan, 2001). χκθσλα κε ηε Walker tν 36% ησλ παηδηψλ ειηθίαο 1-
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6 ρξνλψλ έρνπλ κηα ζπζθεπή ηειεφξαζεο ζην ππλνδσκάηηφ ηνπο. ηε κειέηε 

ησλ Roberts et al. (1999) βξέζεθε φηη ην 32% ησλ παηδηψλ κεηαμχ 2-7 ρξνλψλ 

είραλ ηειενπηηθά ζεη ζηα ππλνδσκάηηά ηνπο. Ώπνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ 

Marsh & Thompson (2001) ζε 18 νηθνγέλεηεο παηδηψλ ειηθίαο 4-5 ρξνλψλ έδεη-

μαλ φηη ην 72% είρε έλαλ ππνινγηζηή, κηα ζπζθεπή θνλζφιαο παηρληδηψλ ή θαη 

ηα δπν. Σν 43% είρε κηα ζπζθεπή θνλζφιαο παηρληδηψλ. Βπξήκαηα έξεπλαο 

(Marsh, 2004) έδεημαλ φηη απφ ηα ζαξαληαηέζζεξα λήπηα πνπ θνηηνχζαλ ζην 

λεπηαγσγείν ηα 32 είραλ έλαλ ππνινγηζηή ή κηα θνλζφια παηρληδηψλ ή θαη ηα 

δχν.  

ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΟ ΜΒΡΟ 

ΚΟΠΟ ΚΏΕ ΣΟΥΟΕ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ 

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηελ αλάπηπμε πξαθηηθψλ γξακ-

καηηζκνχ λεπίσλ θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληφο ηνπο.  

Σα θχξηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ έρνπλ σο εμήο: 

 Οη πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ ησλ λεπίσλ θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιιν-

ληνο εμαξηψληαη απφ ην θχιν;  

 Οη πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ ησλ λεπίσλ θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιιν-

ληνο εμαξηψληαη απφ ην επάγγεικα ηνπ παηέξα; 

 Οη πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ ησλ λεπίσλ θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιιν-

ληνο εμαξηψληαη απφ ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο;  

ΤΜΜΒΣΒΥΟΝΣΒ 

πκκεηείραλ 150 λήπηα ηα νπνία θνηηνχζαλ ζε έμη Αεκφζηα Νεπηαγσγεία 

ηεο πφιεο ηεο Κνδάλεο. Σα θνξίηζηα ήηαλ 79 (52.67%) θαη ηα αγφξηα 71 

(47.33%). Σν επάγγεικα ηνπ παηέξα ησλ 87 (58%) λεπίσλ αλήθε ζηελ θαηεγν-

ξία επαγγέικαηνο πςειήο απηνλνκίαο, ησλ 60 (40%) αλήθε ζηελ θαηεγνξία ε-

παγγέικαηνο ρακειήο απηνλνκίαο θαη ησλ 3 (2%) ήηαλ άλεξγνο. Σν επάγγεικα 

ηεο κεηέξαο ησλ 79 (52.67%) λεπίσλ αλήθε ζηελ θαηεγνξία επαγγέικαηνο ρα-

κειήο απηνλνκίαο, ησλ 64 (42.7%) αλήθε ζηελ θαηεγνξία επαγγέικαηνο πςε-

ιήο απηνλνκίαο θαη ησλ 7 (4.67%) ήηαλ άλεξγε. 

ΒΡΓΏΛΒΕΏ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ 

Οη πιεξνθνξίεο γηα ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ 

δφζεθαλ απφ ηηο λεπηαγσγνχο ησλ λεπίσλ. Σν εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηή-

ζεθε γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ήηαλ ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κε ηα παη-

δηά.  

ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ ΤΛΛΟΓΔ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ 

Πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή έξεπλα 39 λεπίσλ ζε λεπηαγσγείν ηεο πφιεο 

ηεο Κνδάλεο. Ώπφ ηα 39 παηδηά ηα 22 ήηαλ θνξίηζηα θαη ηα 17 ήηαλ αγφξηα. Δ 
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ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε δνθηκαζηηθά-πηινηηθά, ψζηε λα ειεγρζεί ε ζα-

θήλεηα θαη ε επάξθεηα ησλ εξσηήζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλαλ νη απαξαίηεηεο 

δηνξζψζεηο θαη θαηαξηίζηεθε ε ηειηθή ηεο κνξθή. 

Δ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ ησλ παη-

δηψλ. Οη ζπλεληεχμεηο καγλεηνθσλήζεθαλ, έπεηηα έγηλε ε απνκαγλεηνθψλεζή 

ηνπο θαη θαηφπηλ θαηαγξάθηεθαλ νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ. Δ δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο κε θάζε παηδί ήηαλ 7-10 ιεπηά. 

ΣΏΣΕΣΕΚΔ ΏΝΏΛΤΔ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ 

Δ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο ζπλεληεχ-

μεηο αθνινχζεζε ηελ εμήο δηαδηθαζία: κεηά ηελ απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλε-

ληεχμεσλ έγηλε ε θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. ε απηφ ην ζηάδην ζρεκαηί-

ζζεθαλ αηνκηθνί πίλαθεο δεδνκέλσλ γηα θάζε λήπην πνπ πεξηείραλ θαηεγνξίεο 

θαη θσδηθνχο. Ώπφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ιεθηηθψλ αλαθνξψλ πξνέθπςαλ 

εβδνκήληα δπν (72) θσδηθνί πνπ εληάρζεθαλ ζε πέληε (5) θαηεγνξίεο. Καηφπηλ 

έγηλε ν ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο έθζεζεο δεδνκέλσλ θαη ηέινο νη αηνκηθνί πίλα-

θεο δεδνκέλσλ γηα θάζε λήπην.Σα δεδνκέλα αξρηθά πνζνηηθνπνίεζεθαλ θαη έ-

πεηηα εηζήρζεθαλ ζην ηαηηζηηθφ Παθέην γηα ηηο Κνηλσληθέο Βπηζηήκεο (SPSS) 

19.0 γηα ηηο αθφινπζεο ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο: πεξηγξαθηθέο ζπρλφηεηεο θαη πν-

ζνζηά. Βπίζεο, γηα ηνλ εληνπηζκφ δηαθνξνπνηήζεσλ αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο 

ησλ λεπίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο x
2 

Chi-square γηα λα ειεγρζεί εάλ απ-

ηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαζψο θαη ε ηζρχο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο. Οη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ζπγθξίζεθαλ κε ηνπο πα-

ξαπάλσ ειέγρνπο ήηαλ ην θχιν ηνπ λεπίνπ, ην επάγγεικα ηνπ παηέξα θαη ηεο 

κεηέξαο. 

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ ΤΝΒΝΣΒΤΞΒΧΝ 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχλ νη γνλείο ησλ λεπί-

σλ ηέζεθε αξρηθά ε εξψηεζε ζηα λήπηα αλ νη γνλείο ηνπο δηαβάδνπλ εθεκεξίδεο 

θαη πεξηνδηθά. Δ πιεηνςεθία ησλ λεπίσλ απάληεζαλ ζεηηθά ζρεηηθά κε ηελ α-

λάγλσζε εθ κέξνπο ηνπ παηέξα (120 αλαθνξέο). 16 Νήπην: ν κπακπάο δηαβάδεη 

πάληα εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. 19 Νήπην: παιηφηεξα δηάβαδε πην πνιχ …ηψξα 

δηαβάδεη …αιιά φρη θαη ηφζν πνιχ. Τπήξμαλ θαη αξλεηηθέο απαληήζεηο (30 α-

λαθνξέο). 42 Νήπην: δελ ην είδα λα δηαβάδεη νχηε εθεκεξίδεο νχηε πεξηνδηθά, 

πνηέ πνηέ δελ δηαβάδεη ηέηνηα. ζνλ αθνξά ηελ αλάγλσζε εθεκεξίδσλ θαη πε-

ξηνδηθψλ εθ κέξνπο ηεο κεηέξαο νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ήηαλ ζεηηθέο (106 

αλαθνξέο), ελψ ππήξμαλ θαη αξλεηηθέο (44 αλαθνξέο). ηελ εξψηεζε ηη βιέ-

πνπλ νη γνλείο ζνπ ζηελ ηειεφξαζε απφ ηα 148 λήπηα πνπ απάληεζαλ ζεηηθά 

ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηειεφξαζεο ζην ζπίηη ηα πεξηζζφηεξα είπαλ φηη ν 

παηέξαο ηνπο παξαθνινπζεί εηδήζεηο (66 αλαθνξέο), μέλεο ηαηλίεο (27 αλαθν-

ξέο), πνδνζθαηξηθνχο αγψλεο (18 αλαθνξέο), εηδήζεηο θαη πνδνζθαηξηθνχο αγψ-

λεο (15 αλαθνξέο). 40 Νήπην: βιέπεη εηδήζεηο θαη ηελ νκαδάξα καο φηαλ παίδεη 

κπάια, φηαλ ληθάκε εθεί λα δεηο ρακφο, έξγα (13 αλαθνξέο), εηδήζεηο θαη παηδη-
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θά θαξηνχλ θαζψο θαη άγλνηα ζην ηη παξαθνινπζεί ν παηέξαο ηνπο (απφ 4 αλα-

θνξέο) θαη δηαθεκίζεηο-παηδηθά θαξηνχλ (1 αλαθνξά). ηελ αληίζηνηρε εξψηε-

ζε γηα ηε κεηέξα ηα 38 λήπηα απάληεζαλ φηη ε κεηέξα ηνπο παξαθνινπζεί εηδή-

ζεηο θαη έξγα, ηα 30 εηδήζεηο, ηα 21 έξγα, αληίζηνηρα απφ 17 ηνχξθηθα έξγα θαη 

εθπνκπέο, ηα 13 μέλεο ηαηλίεο, ηα 8 δηαθεκίζεηο θαη παηδηθά. 128 Νήπην: βιέπεη 

καδί κνπ παηδηθά θαη δηαθεκίζεηο… θαζφκαζηε αγθαιηά ζηνλ θαλαπέ καδί βιέ-

πνπκε ην Οπξάλην Σφμν θαη ηα 4 δηαθεκίζεηο. 

ζνλ αθνξά ηε δηαζεζηκφηεηα βηβιίσλ ζην ζπίηη ζρεδφλ φια ηα παηδηά α-

πάληεζαλ φηη έρνπλ βηβιία ζην ζπίηη ηνπο (αλαθνξέο 145). 142 Νήπην: έρνπκε 

πνιιά βηβιία 10, 20, 30, 40 πνιιά δελ μέξσ λα ζνπ πσ πφζα. Μηα κηθξή κεην-

ςεθία απάληεζε πσο δελ έρνπλ βηβιία ζην ζπίηη ηνπο (αλαθνξέο 5). ρεηηθά κε 

ηε δηαζεζηκφηεηα παηδηθψλ βηβιίσλ ζην ζπίηη ηνπο απφ ηα 150 λήπηα ηα 147 α-

πάληεζαλ φηη έρνπλ παηδηθά βηβιία ζην ζπίηη. 123 Νήπην: έρσ πνιιά 50, 100 θαη 

ηα έρσ ζε έλα ξάθη ζην δσκάηηφ κνπ, ελψ 3 δελ έρνπλ. Ώλαθνξηθά κε ηε δηαζε-

ζηκφηεηα θφκηθο θαη πεξηνδηθψλ ζην ζπίηη ηα 61 λήπηα απάληεζαλ πσο δελ έ-

ρνπλ νχηε πεξηνδηθά νχηε θφκηθο, ηα 44 φηη έρνπλ πεξηνδηθά θαη θφκηθο, ηα 26 

φηη έρνπλ κφλν πεξηνδηθά θαη ηα 19 φηη έρνπλ κφλν θφκηθο. 

Ώλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε ζπζθεπψλ ηειεφξαζεο ζην ζπίηη ηνπο θαη ηνλ 

ρψξν ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη πνιιά λήπηα απφ ηα 148 πνπ απάληεζαλ ζεηηθά σο 

πξνο ηελ χπαξμε ζπζθεπψλ ηειεφξαζεο ζην ζπίηη, αλέθεξαλ φηη έρνπλ δπν ζπ-

ζθεπέο ηειεφξαζεο ζην ζπίηη ηνπο απφ ηηο νπνίεο ε κηα βξίζθεηαη ζε θνηλνχο 

ρψξνπο φπσο ζην ζαιφλη θαη ζηελ θνπδίλα θαη ε άιιε ζην ππλνδσκάηην ησλ γν-

ληψλ ή ηνπ αδεξθνχ (αλαθνξέο 57), ακέζσο κεηά απάληεζαλ φηη έρνπλ κηα ζπ-

ζθεπή ε νπνία βξίζθεηαη ζην ζαιφλη ή ζηελ θνπδίλα (αλαθνξέο 42), έπεηηα 3 

ζπζθεπέο ζην ζαιφλη, ζην δσκάηηφ ηνπ, ζην δσκάηην ηνπ αδειθνχ ή ζηελ θξε-

βαηνθάκαξα (αλαθνξέο 25), θαηφπηλ δπν ζπζθεπέο κηα ζην ζαιφλη θαη κηα ζην 

δσκάηηφ ηνπ (αλαθνξέο 18), χζηεξα ηξεηο ζπζθεπέο ζην ζαιφλη, ζηελ θξεβαην-

θάκαξα θαη ζην δσκάηην ηνπ αδεξθνχ (αλαθνξέο 6) θαη 2 λήπηα απάληεζαλ φηη 

δελ έρνπλ ηειεφξαζε. ζνλ αθνξά ηε δηαζεζηκφηεηα ζπζθεπψλ DVD θαη ην 

ρψξν ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη ηα 124 λήπηα απάληεζαλ πσο έρνπλ κηα ζπζθεπή 

DVD, ε νπνία βξίζθεηαη ζε θνηλνχο ρψξνπο ηεο νηθνγέλεηαο φπσο ζην ζαιφλη 

θαη ζηελ θνπδίλα ή ζην δσκάηην ηνπ αδεξθνχ, ηα 14 απάληεζαλ φηη δελ έρνπλ 

DVD ζην ζπίηη, ηα 8 φηη έρνπλ δπν ζπζθεπέο DVD ζην ζαιφλη, ζηελ θξεβαην-

θάκαξα θαη ζην δσκάηην ηνπ αδεξθνχ θαη 2 φηη έρνπλ ζην ζαιφλη θαη ζην δσ-

κάηηφ ηνπ. Ώλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε ππνινγηζηή ζην ζπίηη ζρεδφλ φια ηα λήπηα 

απάληεζαλ πσο έρνπλ ππνινγηζηή ζην ζπίηη (αλαθνξέο 136), ελψ κηα κεηνςεθία 

αλέθεξε φηη δελ έρνπλ (αλαθνξέο 14). ζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε πνηνο ρξεζη-

κνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή θαη ζε πνην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ απφ ηα 134 λήπηα πνπ α-

πάληεζαλ ζεηηθά ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα ππνινγηζηή ζην ζπίηη ηα 62 απά-

ληεζαλ νη γνλείο ζην ζαιφλη, ζην γξαθείν, ζην δσκάηηφ ηνπ ή ζηελ θξεβαηνθά-

καξα, ηα 34 απάληεζαλ φηη νη γνλείο ηνπο, ν αδεξθφο ή φιε ε νηθνγέλεηα ρξεζη-

κνπνηνχλ laptop, ηα 21 απάληεζαλ φηη ην ρξεζηκνπνηεί ν παηέξαο ή ν αδεξθφο 
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ζην ζαιφλη ή ζηελ θξεβαηνθάκαξα, ηα 13 φηη ην ρξεζηκνπνηεί φιε ε νηθνγέλεηα 

ζην ζαιφλη, ζηελ θξεβαηνθάκαξα θαη ηα 4 φηη ν αδεξθφο ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππν-

ινγηζηή ζην ζαιφλη. Σα 134 λήπηα πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ εξψηεζε αλ έ-

ρνπλ ππνινγηζηή ζην ζπίηη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ αλ έρνπλ θαη ίληεξλεη. Έ-

γηλαλ 134 αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε δηαδηθηπαθήο ζχλδεζεο ζην ζπίηη 

θαη 16 αλαθνξέο ζηε κε χπαξμε. ρεηηθά κε ηελ εξψηεζε αλ έρνπλ ζπζθεπέο 

Play station θαη ζε πνην δσκάηην ηνπ ζπηηηνχ ηνπο ηα 79 απάληεζαλ φηη δελ έ-

ρνπλ, ηα 68 φηη έρνπλ κηα ζπζθεπή ζην ζαιφλη ή ζην δσκάηηφ ηνπ ή ζην δσκά-

ηην ηνπ αδεξθνχ θαη ηα 3 απάληεζαλ φηη έρνπλ δπν ζπζθεπέο ζην ζαιφλη θαη 

ζην δσκάηηφ ηνπ ή ζην δσκάηην ηνπ αδεξθνχ. 

Ώπφ ηα 147 λήπηα ηα νπνία δηαζέηνπλ παηδηθά βηβιία ζην ζπίηη ηα 144 θά-

πνηνο κεγαιχηεξνο ηα δηαβάδεη βηβιία, ελψ ηα 3 δελ ηα δηαβάδεη. Σα πεξηζζφηε-

ξα απάληεζαλ φηη νη γνλείο ηνπο ηα δηαβάδνπλ βηβιία (αλαθνξέο 118), φιε ε νη-

θνγέλεηα (αλαθνξέο 9) θη έλα λήπην αλέθεξε «φινη κνπ δηαβάδνπλ βηβιία ε κα-

κά, ν κπακπάο θαη ν αδεξθφο κνπ 22 Νήπην: ν αδεξθφο κνπ είλαη πην κεγάινο 

θαη μέξεη λα δηαβάδεη, ν αδεξθφο, νη γνλείο θαη ην ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ (αλα-

θνξέο 6), ν παηέξαο θαη ν αδεξθφο (αλαθνξέο 5). ηελ εξψηεζε αλ πεγαίλνπλ 

ζην ζέαηξν θαη κε πνηνλ ηα πεξηζζφηεξα απάληεζαλ φηη πεγαίλνπλ κε ηνπο γν-

λείο ηνπο (αλαθνξέο 68), ελψ θάπνηα απάληεζαλ φηη δελ πεγαίλνπλ ζην ζέαηξν 

(αλαθνξέο 39), άιια απάληεζαλ φηη πεγαίλνπλ κε ηνλ αδεξθφ/ή (αλαθνξέο 14) 

35 Νήπην: κηα θνξά κφλν πήγα κε ηνλ αδεξθφ κνπ θαη κνπ άξεζε πνιχ, κε φιε 

ηελ νηθνγέλεηα (αλαθνξέο 11), κε πξφζσπα απφ ην ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ (αλα-

θνξέο 9), 39 Νήπην: «φηαλ πεγαίλσ πάσ κε ηε γηαγηά κνπ, γηαηί ε κακά θαη ν 

κπακπάο δνπιεχνπλ, κε ην λεπηαγσγείν (αλαθνξέο 6) θαη κε ηνπο θίινπο (αλα-

θνξέο 3). ρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ ηα 64 λή-

πηα απάληεζαλ φηη πεγαίλνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο, ηα 39 φηη δελ πεγαίλνπλ ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν, αληίζηνηρα απφ 13 φηη πεγαίλνπλ κε φιε ηελ νηθνγέλεηα ή ηνλ 

αδεξθφ/ή, ηα 8 κε άηνκα ηνπ ζπγγεληθνχ πεξηβάιινληνο, ηα 6 κε ηνλ παηέξα θαη 

ηνλ αδεξθφ, ηα 5 κε ηε κεηέξα θαη ηνλ αδεξθφ θαη ηα 2 κε θίινπο.  

ζνλ αθνξά ηελ παξέκβαζε ησλ γνλέσλ ζηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ 

ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ηα 134 λήπηα πνπ αλέθεξαλ ηελ χπαξμε ππνινγηζηή ζην 

ζπίηη ηα 113 απάληεζαλ φηη νη γνλείο ηνπο ηα επηηξέπνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

ππνινγηζηή, 79 Νήπην: ηνπο ξσηάσ αλ κε αθήλνπλ θαη αλ πνχλε λαη παίδσ παη-

ρλίδηα θαη αθνχσ κνπζηθή, ελψ ηα 21 φηη δελ ηα επηηξέπνπλ. 

ΠξαθηηθΫο γξακκαηηζκνύ παηδηώλ θαη νηθνγελεηαθό πεξηβΪιινλ  

 ύλνιν Πνζνζηό 

Καηεγνξέεο Κσδηθνέ 

1. ΠξαθηηθΫο 

γξακκαηηζκνύ 

Ώλάγλσζε εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ απφ ηνλ παηέξα 
Με αλάγλσζε εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ απφ ηνλ παηέξα 

120 
 30 

80% 
20% 

Ώλάγλσζε εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ απφ ηε κεηέξα 

Με αλάγλσζε εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ απφ ηε κεηέξα 

106 

44 

70,07% 

29,33% 
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γνλΫσλ Παξαθνινχζεζε εηδήζεσλ απφ ηνλ παηέξα  

Παξαθνινχζεζε έξγσλ απφ ηνλ παηέξα  

Παξαθνινχζεζε μέλσλ ηαηληψλ απφ ηνλ παηέξα  

Παξαθνινχζεζε πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ απφ ηνλ παηέξα  

Παξαθνινχζεζε εηδήζεσλ, πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ απφ ηνλ παηέ-

ξα  

Παξαθνινχζεζε εηδήζεσλ, παηδηθψλ/θαξηνχλ απφ ηνλ παηέξα  

Παξαθνινχζεζε δηαθεκίζεσλ, παηδηθψλ/θαξηνχλ απφ ηνλ παηέξα 

Άγλνηα ηη παξαθνινπζεί ν παηέξαο  

66 

13 

27 

 18 

15 

 

4 

7 

4 

44% 

8,7% 

18% 

12% 

10% 

 

2,7% 

1% 

2.7% 

Παξαθνινχζεζε εηδήζεσλ απφ ηε κεηέξα  

Παξαθνινχζεζε μέλσλ ηαηληψλ απφ ηε κεηέξα  

Παξαθνινχζεζε έξγσλ απφ ηε κεηέξα  

Παξαθνινχζεζε ηνχξθηθσλ έξγσλ απφ ηε κεηέξα  

Παξαθνινχζεζε εθπνκπψλ απφ ηε κεηέξα  

Παξαθνινχζεζε δηαθεκίζεσλ απφ ηε κεηέξα  

Παξαθνινχζεζε εηδήζεσλ, έξγσλ απφ ηε κεηέξα 

Παξαθνινχζεζε δηαθεκίζεσλ, παηδηθψλ/θαξηνχλ 

30 

13 

21 

17 

17 

4 

38 

8 

20% 

8,7% 

14% 

11,3% 

11,3% 

2,7% 

25,3% 

5,3% 

2. Αηαζεζηκό-

ηεηα Ϋληππσλ 

κΫζσλ ζηελ νη-

θνγΫλεηα  

Αηαζεζηκφηεηα βηβιίσλ ζην ζπίηη 

Με δηαζεζηκφηεηα βηβιίσλ ζην ζπίηη 

145 

5 

96,7% 

3,33% 

Αηαζεζηκφηεηα παηδηθψλ βηβιίσλ ζην ζπίηη 

Με δηαζεζηκφηεηα παηδηθψλ βηβιίσλ ζην ζπίηη 

147 

3 

98% 

2% 

Αηαζεζηκφηεηα θφκηθο, πεξηνδηθψλ ζην ζπίηη 

Αηαζεζηκφηεηα θφκηθο ζην ζπίηη 

Αηαζεζηκφηεηα πεξηνδηθψλ ζην ζπίηη 

Με δηαζεζηκφηεηα θφκηθο, πεξηνδηθψλ ζην ζπίηη 

44 

19 

26 

61 

29,3% 

12,7% 

17,3% 

40.7% 

3. Αηαζεζηκό-

ηεηα νπηηθναθνπ-

ζηηθώλ θαη ςεθηα-

θώλ κΫζσλ ζηελ 

νηθνγΫλεηα 

Όπαξμε κηαο ζπζθεπήο ηειεφξαζεο ζην ζαιφλη, θνπδίλα 

Όπαξμε δπν ζπζθεπψλ ηειεφξαζεο ζην ζαιφλη, θξεβαηνθάκαξα ή 

δσκάηην αδεξθνχ, ζηελ θνπδίλα, θξεβαηνθάκαξα 

Όπαξμε δπν ζπζθεπψλ ηειεφξαζεο ζην ζαιφλη, δσκάηηφ ηνπ 

Όπαξμε ηξηψλ ζπζθεπψλ ηειεφξαζεο ζην ζαιφλη, θξεβαηνθάκαξα, 

δσκάηην αδεξθνχ/ήο 

Όπαξμε ηξηψλ ζπζθεπψλ ηειεφξαζεο ζην ζαιφλη, δσκάηηφ ηνπ, 

θξεβαηνθάκαξα ή δσκάηην αδεξθνχ/ήο 

Με χπαξμε ηειεφξαζεο ζην ζπίηη 

42 

57 

 

18 

 

6 

25 

 

2 

28% 

38% 

 

12% 

 

4% 

16,7% 

 

1,3% 

Όπαξμε κηαο ζπζθεπήο DVD ζην ζαιφλη, θνπδίλα, δσκάηην αδεξ-

θνχ/ήο, δσκάηηφ ηνπ, θξεβαηνθάκαξα 

Όπαξμε δπν ζπζθεπψλ DVD ζην ζαιφλη, θξεβαηνθάκαξα, δσκάηην 

αδεξθνχ/ήο 

Όπαξμε δπν ζπζθεπψλ DVD ζην ζαιφλη, δσκάηηφ ηνπ 

Με χπαξμε ζπζθεπήο DVD ζην ζπίηη 

124 

 

8 

 

4 

14 

82,7% 

 

5,3% 

 

2,7% 

9,3% 

Όπαξμε Δ/Τ ζην ζπίηη 

Με χπαξμε Δ/Τ ζην ζπίηη 

137 

16 

89,3% 

10,7% 
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Υξήζε Δ/Τ απφ φιε ηελ νηθνγέλεηα ζην ζαιφλη, θξεβαηνθάκαξα 

Υξήζε Δ/Τ απφ γνλείο ζην ζαιφλη, θξεβαηνθάκαξα, γξαθείν, δσ-

κάηηφ ηνπ 

Υξήζε Δ/Τ απφ παηέξα, αδεξθφ/ή, ζαιφλη, θξεβαηνθάκαξα 

Υξήζε Δ/Τ απφ αδεξθφ/ή, ζην ζαιφλη 

Υξήζε laptop απφ φιε ηελ νηθνγέλεηα, γνλείο, αδεξθφ/ή 

13 

 

62 

21 

4 

34 

8,7% 

 

41,3% 

14% 

2,7% 

22,7% 

Αηάζεζε δηαδηθηπαθήο ζχλδεζεο ζην ζπίηη 

Με δηάζεζε δηαδηθηπαθήο ζχλδεζεο ζην ζπίηη 

120 

14 

80% 

9,3% 

Καηνρή κηαο ζπζθεπήο Play station ζην ζαιφλη, δσκάηηφ ηνπ, δσ-

κάηην αδεξθνχ/ήο, θξεβαηνθάκαξα 

Καηνρή δπν ζπζθεπψλ Play station ζην ζαιφλη, δσκάηηφ ηνπ, δσ-

κάηην αδεξθνχ/ήο 

Με θαηνρή ζπζθεπήο Play station ζην ζπίηη 

68 

 

3 

 

79 

45,3% 

 

2% 

 

52,7% 

4. Πξόζβαζε 

ζε εέδε γξακκα-

ηηζκνύ  

Ώλάγλσζε βηβιίσλ ζην ζπίηη 

Με αλάγλσζε βηβιίσλ ζην ζπίηη 

144 

3 

96% 

2% 

Ώλάγλσζε βηβιίσλ απφ γνλείο ζην παηδί 

Ώλάγλσζε βηβιίσλ απφ φιε ηελ νηθνγέλεηα ζην παηδί 

Ώλάγλσζε βηβιίσλ απφ αδεξθφ/ή ζην παηδί 

Ώλάγλσζε βηβιίσλ απφ παηέξα, αδεξθφ/ή ζην παηδί 

Ώλάγλσζε βηβιίσλ απφ γνλείο, ζπγγεληθά πξφζσπα ζην παηδί 

118 

9 

6 

5 

6 

78,7% 

6% 

4% 

3,3% 

4% 

Παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ κε γνλείο 

Παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ κε φιε ηελ νηθνγέλεηα 

Παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ κε αδεξθφ/ή 

Παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ κε ζπγγεληθά πξφζσπα 

Παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ κε θίινπο 

Παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ κε λεπηαγσγείν 

Με παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ 

68 

11 

15 

9 

3 

6 

39 

45,3% 

7,3% 

9,3% 

6% 

2% 

4% 

26% 

Παξαθνινχζεζε θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ κε γνλείο 

Παξαθνινχζεζε θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ κε φιε ηελ νηθνγέλεηα  

Παξαθνινχζεζε θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ κε αδεξθφ/ή 

Παξαθνινχζεζε θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ κε παηέξα, αδεξθφ/ 

Παξαθνινχζεζε θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ κε κεηέξα, αδεξθφ/ή 

Παξαθνινχζεζε θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ κε ζπγγεληθά πξφζσ-

πα 

Παξαθνινχζεζε θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ κε θίινπο 

Με παξαθνινχζεζε θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ 

64 

13 

13 

6 

5 

8 

 

2 

39 

42,7% 

8,7% 

8,7% 

4% 

3,3% 

5,3% 

 

1,3% 

26 

5. ΠαξΫκβαζε 

γνλΫσλ ζηηο πξα-

θηηθΫο γξακκαηη-

ζκνύ ησλ παηδηώλ 

ηνπο 

Παξνρή άδεηαο ρξήζεο Δ/Τ απφ γνλείο  

Με παξνρή άδεηαο ρξήζεο Δ/Τ απφ γνλείο 

113 

21 

75,3% 

14% 

Πέλαθαο 1 
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ηελ εξψηεζε «Αηαβάδεη ν παηέξαο ζνπ εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά» ν έ-

ιεγρνο x
2 

θαηέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ αλάγλσζεο εθεκεξί-

δσλ, πεξηνδηθψλ απφ ηνλ παηέξα θαη θχινπ ησλ λεπίσλ (x
2
 = 7.729, df=1, 

p=.005<.050). Βηδηθφηεξα δηαπηζηψζεθε φηη πεξηζζφηεξα θνξίηζηα 46,7 % απά-

ληεζαλ φηη ν παηέξαο ηνπο δηαβάδεη εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά παξά αγφξηα 

33,3%. 

ζνλ αθνξά ηελ αλάγλσζε εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ απφ ηε κεηέξα ν έ-

ιεγρνο x
2
 θαηέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ επαγγέικαηνο ηεο 

κεηέξαο θαη ηεο αλάγλσζεο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ απφ ηε κεηέξα 

(x
2
=6.052 df=2, p=.049<.050). Βηδηθφηεξα ησλ πεξηζζνηέξξσλ λήπησλ πνπ ε 

κεηέξα αζθεί επάγγεικα πςειήο απηνλνκίαο 37.2% δηαβάδνπλ εθεκεξίδεο θαη 

πεξηνδηθά παξά ησλ λήπησλ πνπ ε κεηέξα αζθεί επάγγεικα ρακειήο απηνλνκί-

αο 33.3% θαη αθφκε ιηγφηεξν ησλ λεπίσλ κε άλεξγε κεηέξα 4.7%. 

Ζ αλάγλσζε εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ απφ ηνλ παηέξα εμαξηάηαη απφ ην θχιν ηνπ λεπίνπ 

 ΏΝ. ΒΦ. ΠΒΡ. ΜΔ ΏΝ.ΒΦ.ΠΒΡ. 

x2=7.729 df=1  p=.005<.050 Ώγφξη 33.3% 14% 

Κνξίηζη 46% 6% 

Ζ αλάγλσζε εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ εμαξηάηαη απφ ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο  

 ΏΝ. ΒΦ. ΠΒΡ. ΜΔ ΏΝ.ΒΦ.ΠΒΡ.  

Τςειήο 

απηνλνκίαο 
32,7% 10% 

x2= 6.052 df=2  p=.049<.050 Υακειήο 

απηνλνκίαο 
33,3% 19,3% 

Άλεξγε 4,7% 0% 

Πέλαθαο 2. Αηαθνξνπνέεζε θύινπ θαη επαγγΫικαηνο κεηΫξαο 

ΤΓΔΣΔΔ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ καο παξέρνπλ κία ζαθή 

εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ ησλ λεπίσλ θαη ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. Οη απαληήζεηο ησλ λεπίσλ θαηέγξαςαλ κε ζα-

θήλεηα ηηο πξαθηηθέο ηηο νπνίεο αθνινπζνχλ νη γνλείο ζρεηηθά κε ην γξακκαηη-

ζκφ ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Βηδηθφηεξα αλαδείρζεθε φηη νη γνλείο αθνινπζνχλ πξαθηηθέο γξακκαηη-

ζκνχ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ έληππν ιφγν. πγθεθξηκέλα νη πεξηζζφηεξνη 

δηαβάδνπλ εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ιεηηνπξγψληαο σο πξφηππα κίκεζεο γηα ηα 

παηδηά ηνπο.Σα παξαπάλσ είλαη ζχκθσλα κε απνηειέζκαηα εξεπλψλ πξαθηηθψλ 

γξακκαηηζκνχ ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ηα νπνία έδεημαλ φηη έλα κεγάιν 

κέξνο ηνπ έληππνπ ιφγνπ ζην ζπίηη ζρεηηδφηαλ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, φπσο 

ηελ αλάγλσζε εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ (Weinberger. 1996, Purcell-Gates. 

1996). Δ αλάγλσζε πεξηνδηθψλ θαη εθεκεξίδσλ απφ ηνπο γνλείο εμαξηάηαη απφ 

ην θχιν ηνπ λεπίνπ θαζψο θαη απφ ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο. Βπηπιένλ δηαπη-

ζηψζεθε φηη ζρεδφλ φια ηα λήπηα έρνπλ γλψζε ηνπ είδνπο παξαθνινχζεζεο ηε-

ιενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ γνληψλ ηνπο, αιιά κφλν κηα κεηνςεθία αλαθέξ-

ζεθε ζηελ θνηλή παξαθνινχζεζε παηδηθψλ θαξηνχλ.  
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Δ χπαξμε θθεηκέλσλ ζε έληππε κνξθή ζε φια ηα ζπίηηα ησλ λεπίσλ θαηα-

δεηθλχεηαη σο κηα δεκνθηιήο πξαθηηθή γξακκαηηζκνχ, επηβεβαηψλνληαο ηε δηα-

πίζησζε φηη ηα θπζηθά πεξηβάιινληα, ζηα νπνία ππάξρνπλ βηβιία πνπ είλαη 

πξνζηηά ζηα παηδηά, έρνπλ ζεηηθή επηξξνή ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ 

ηνπο (Saracho, 1997b). Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη παξφκνηα κε 

απηά πνπ βξέζεθαλ ζηελ έξεπλα ηεο Saracho (2000) σο πξνο ηελ θνηλή αλά-

γλσζε βηβιίσλ φισλ ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

Ώλαθνξηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ζην νηθνγελεη-

αθφ πεξηβάιινλ αλαδείρηεθε ε χπαξμε ζπζθεπψλ ηειεφξαζεο, Dvd θαη Play 

station, απνηέιεζκα ην νπνίν ζπλάδεη κε ηα επξήκαηα πξνγελέζηεξεο έξεπλαο, 

ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ώγγιία (2004-2005). Οη γνλείο πξνζθέξνπλ 

έλα πινχζην πεξηβάιινλ κε πνηθίια πιηθά θαη κέζα γξακκαηηζκνχ κε ηα νπνία 

αιιειεπηδξνχλ ηα παηδηά, ζεσξψληαο φηη ηα παξαπάλσ ζπκβάιινπλ ζηελ θνη-

λσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε ηνπο.  

Ώπφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ζρεδφλ φιεο νη νηθνγέλεηεο ησλ λεπί-

σλ δηαζέηνπλ έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Παξφκνηα επξήκαηα βξέζεθαλ ζηελ έξεπλα ησλ 

Zeverberg & Logan (2008) σο πξνο ηελ πξφζβαζε παηδηψλ ειηθίαο 4-5 ρξνλψλ 

ζηνλ ππνινγηζηή. Tα κηθξά παηδηά θαη νη γνλείο αλαγλσξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ σο κηα παηγληψδε πξαθηηθή. Οη νηθνγέλεηεο ζπκ-

βάιινπλ ζηελ θαηαζθεπή εγγξάκκαησλ ηαπηνηήησλ ησλ κηθξψλ παηδηψλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ ελζάξξπλζε ησλ παηδηψλ ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. 

Αηαπηζηψζεθε φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά παξαθνινπζνχλ ζεαηξηθέο παξα-

ζηάζεηο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο ζπλνδεπφκελα θαηά ην πιείζηνλ απφ 

πξφζσπα ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. Οη γνλείο αθνινπζνχλ πξα-

θηηθέο θαη εθηφο νηθηαθνχ πεξηβάιινληνο θξνληίδνληαο λα θέξλνπλ ηα παηδηά ζε 

επαθή κε δηάθνξα είδε ηέρλεο, ψζηε λα ςπραγσγνχληαη, λα θνηλσληθνπνηνχληαη 

θαη λα πξνζεγγίδνπλ πςειέο αμίεο.  

ΤΜΠΒΡΏΜΏ 

πκπεξαζκαηηθά, ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ. Οη πξψηεο εκπεηξίεο ιακβάλνπλ ρψ-

ξα ζ΄απηφ θαη ηα παηδηά ηηο βηψλνπλ ζε πνιχ κηθξέο ειηθίεο θαη απφ πνιχ λσξίο. 

Δ γνλετθή κνληεινπνίεζε θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δίλνληαο ηελ επθαη-

ξία ζηα παηδηά λα παξαθνινπζνχλ ηνπο γνλείο ηνπο λα αζρνινχληαη κε δηάθνξα 

κέζα θαη πιηθά θαη λα εκπιέθνληαη ζε ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν νηθνγελεηα-

θφ πεξηβάιινλ βνεζά ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ ζε πνηθίιεο πξαθηηθέο γξακκα-

ηηζκνχ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ έληππν ιφγν, ηα νπηηθναθνπζηηθά θαη ηα 

ςεθηαθά κέζα δεκηνπξγψληαο έλα πινχζην θαη θαηάιιειν πεξηβάιινλ κε ην 

νπνίν αιιειεπηδξνχλ. Παξάιιεια, νη γνλείο εμαζθαιίδνπλ πξαθηηθέο θαη εθηφο 

ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο φπσο ε παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ 

θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηλίηψλ. 
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θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηε ζσκαηηθή 

άζθεζε  καζεηψλ Δ΄ Γεκνηηθνχ κέζσ ηεο εθαξκνγήο δηαζεκαηηθψλ πξνγξακκά-

ησλ. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 97 παηδηά Δ ΄ ηάμεο απφ δχν πνιπζέζηα δεκνηηθά. Δ-

πηιέρζεθε ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην εγψ θαη ηε δνπιεηά 

(TESQ) ηεο Duda (1989). Ζ παξέκβαζε δηήξθεζε έλα ζρνιηθφ έηνο. Γηα ηνλ έιεγ-

ρν ησλ ππνζέζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο πξνο ηελ αξρηθή κέηξεζε One Way 

ANOVA θαη σο πξνο ηελ ηειηθή κέηξεζε Repeated ANOVA θαη ζηηο δχν ππνθιί-

καθεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα δηαπηζηψζεθε φηη ηα δηαζεκαηηθά πξνγξάκκαηα πα-

ξέκβαζεο δηακφξθσζαλ ζεκαληηθά ζεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζην εγψ θαη ηε δνπ-

ιεηά.  

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαζεκαηηθφηεηα, ηφρνη επίηεπμεο, Πξνζαλαηνιηζκφο ζην εγψ, 

Πξνζαλαηνιηζκφο ζηε δνπιεηά. 

ΒΕΏΓΧΓΔ  

Σα ηειεπηαία 25 ρξφληα ε πιένλ δηαδεδνκέλε ζεσξία θηλεηνπνίεζεο είλαη 

ε ζεσξία ησλ ζηφρσλ επίηεπμεο (δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ) 

(Nicholls, 1989). χκθσλα κε ηνλ Roberts (2001), ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 

160 κειέηεο ζ‘ φιν ηνλ θφζκν πνπ βαζίζηεθαλ ζ‘ απηή ηε ζεσξία. Δ θηλεην-

πνίεζε ησλ αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ά-

ζθεζε εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο φζν θαη απφ ην πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν αζινχληαη. ηε ζεσξία ησλ ζηφρσλ επίηεπμεο (δηακφξθσζε ζεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ) δχν είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηφκσλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ θηλεηνπνίεζή ηνπο: α) ν ζηφρνο γηα πξνζσπηθή βειηίσζε 

θαη β) ν ζηφρνο γηα ελίζρπζε (ή πξνζηαζία) ηνπ εγψ. ηε βηβιηνγξαθία ζα δεη 

θαλείο ηνπο φξνπο απηνχο θαη σο πξνζαλαηνιηζκφο γηα ηε βειηίσζε ή πξνζαλα-

ηνιηζκφο ζηε δνπιεηά ή πξνζαλαηνιηζκφο ζηε κάζεζε θαη πξνζαλαηνιηζκφο 

ζην εγψ ή ζηφρνο γηα ηελ επίηεπμε ηθαλφηεηαο αληίζηνηρα. Άηνκα πνπ δίλνπλ 

έκθαζε ζηε δνπιεηά έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο 

θαη ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο επηδφζεσλ. Υαξαθηεξίδνληαη σο άηνκα πνπ πξνζπα-

ζνχλ ζθιεξά γηα λα βειηηψζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο. Άηνκα 
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πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζην εγψ ηνπο, έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηελ επίηεπμε 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Σν θχξην κέιεκά ηνπο είλαη λα θαίλνληαη θαιχηεξνη απφ 

ηνπο άιινπο.  

εκαζέα ηεο Ϋξεπλαο: Μηα πξννπηηθή δεκφζηαο πγείαο ή ελίζρπζε ηεο 

ζπλήζεηαο άζθεζεο κέζσ ηεο γλψζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ, 

αιιά θαη ηνπ θαηάιιεινπ ηξφπνπ θηλεηνπνίεζεο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

έλαλ απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο παξάγνληεο γηα κηα θαιχηεξε δσή ησλ παηδηψλ ζή-

κεξα θαη κε δεδνκέλν πσο ε ζπλήζεηα απηή κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζηελ ελήιηθε 

δσή ησλ απξηαλψλ ελειίθσλ (Dishman, et.al., 1985). Γεληθά ην ζρνιείν ζεσξεί-

ηαη έλαο πξνζθηιήο ρψξνο γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο κε 

ζηφρν ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη άζθεζε, θαζψο ηα πξνγξάκκαηα κπν-

ξνχλ λα απεπζχλνληαη ζε κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ θαη κάιηζηα ε πξνζέγγηζε 

κπνξεί λα είλαη πνιχπιεπξε (δηαζεκαηηθή) (Θενδσξάθεο, Κνζκίδνπ, Υαζάλδξα 

& Γνχδαο, 2008). Παηδηά πνπ γλσξίδνπλ πψο λα καζαίλνπλ θηλεηηθέο δεμηφηεηεο 

θαη ζπκκεηέρνπλ ζε ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αζθήζεηο είλαη πην πηζαλφ 

λα πηνζεηήζνπλ έλαλ αζιεηηθφ ηξφπν δσήο εθηφο ηνπ ζρνιείνπ θαη αξγφηεξα σο 

ελήιηθεο ηε δηα βίνπ άζθεζε (Θενδνζίνπ & Παπατσάλλνπ, 2006). Καηά ζπλέ-

πεηα είλαη θαλεξφ φηη ε ελίζρπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνάγνπλ ηελ εθαξκνγή 

ζηξαηεγηθψλ απηνξξχζκηζεο θαη ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπο ζην κάζεκα θπζη-

θήο αγσγήο, κπνξεί λα θαλεί πνιχ ρξήζηκε αθνχ αξθεηέο απφ απηέο κπνξνχλ 

λα εθαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθά γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

(πξνζαλαηνιηζκφο σο πξνο ην εγψ θαη ην έξγν) ζηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαη άζθεζε πνπ βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο. 

ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ  

ήκεξα γλσξίδνπκε φηη νη αζιεηέο πνπ έρνπλ θχξην ζηφρν ηελ πξνζσπηθή 

βειηίσζε είλαη εζσηεξηθά θηλεηνπνηεκέλνη, ελψ αζιεηέο πνπ έρνπλ βαζηθφ 

ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ εγψ είλαη θπξίσο εμσηεξηθά θηλεηνπνηεκέλνη (Duda & 

Hall, 2001). Με βάζε απηά πνπ αλαθέξζεθαλ γηα λα έρνπκε πςειή θηλεηνπνίε-

ζε ζηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη άζθεζε, ρξεηάδεηαη λα θαιιηεξγήζνπκε ην 

ζηφρν γηα πξνζσπηθή βειηίσζε θαη εζσηεξηθή θηλεηνπνίεζε. «Δ ελίζρπζε ησλ 

ζηφρσλ γηα ηε βειηίσζε θαη επίδεημε ηθαλνηήησλ εμαξηάηαη απφ ην πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν δνπλ θαη αζθνχληαη ηα παηδηά πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζσκαηηθή δξα-

ζηεξηφηεηα θαη άζθεζε, επνκέλσο ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί» 

(Παπατσάλλνπ, 2000, ζει.39). ηαλ νη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ έκθαζε ζηε δνπ-

ιεηά βνεζψληαο ην θάζε παηδί λα βειηηψζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ επίδνζε, ηφηε 

θαιιηεξγείηαη έλα πεξηβάιινλ πνπ παξνηξχλεη ηα παηδηά λα πξνζπαζήζνπλ γηα 

λα βειηηψζνπλ πεξαηηέξσ ηηο επηδφζεηο ηνπο. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, αλ ν εθπαη-

δεπηηθφο ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ηνπο θαιχηεξνπο καζεηέο, ηφηε δεκηνπξγείηαη 

κηα αηκφζθαηξα φπνπ ζηφρνο είλαη ε πξνβνιή ηνπ εγψ.  

Με βάζε ηα δεδνκέλα εθαηνληάδσλ εξεπλψλ ζεσξείηαη φηη ν ζηφρνο ηεο 

πξνζσπηθήο βειηίσζεο θαη ε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο νκάδαο πνπ δίλεη έκθα-
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ζε ζηε δνπιεηά έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ αζιεηψλ (Θεν-

δνζίνπ & Παπατσάλλνπ, 2006 ; ίκνπ & Παπατσάλλνπ, 2008). Σα παηδηά φηαλ 

αζινχληαη κε ζηφρν ηελ πξνζσπηθή βειηίσζε ληψζνπλ λα αθνινπζνχλ απνηε-

ιεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο, λα ζπγθεληξψλνληαη ζηελ πξνπφλεζε (Ommundsen & 

Roberts, 1999) θαη θέξλνπλ πςειέο επηδφζεηο (Van Yperen & Duda, 1999; 

Ntoumanis & Biddle, 1999). 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, παξά ηηο εθαηνληάδεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ κέρξη ζήκε-

ξα, ηα παηδηά πνπ είλαη έληνλα πξνζαλαηνιηζκέλα ζην εγψ δελ θαίλεηαη λα ρα-

ξαθηεξίδνληαη απφ πςειφηεξε θηλεηνπνίεζε ζηνλ αζιεηηζκφ (Duda & Hall, 

2001). Ώληίζεηα, ν έληνλνο πξνζαλαηνιηζκφο ζην εγψ θαίλεηαη λα ππνβνεζά 

ζηελ πηνζέηεζε κε απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ (Thill & Brunel, 1995; 

Roberts & Ommundsen, 1996) θαη είλαη ζπλδεδεκέλνο κε παξάγνληεο πνπ απ-

μάλνπλ ην ζηξεο ησλ παηδηψλ (Duda & Hall, 2001). Βπίζεο, φιεο νη έξεπλεο δεί-

ρλνπλ φηη ν πξνζαλαηνιηζκφ ζην εγψ θαιιηεξγεί αλήζηθε, επηζεηηθή θαη επηθίλ-

δπλε γηα ηελ πγεία αζιεηηθή ζπκπεξηθνξά (Duda, 2001). Σα δεδνκέλα απηά π-

πνδειψλνπλ φηη εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο δελ πξέπεη λα πξνζπαζνχλ λα εληζρχ-

ζνπλ ην εγψ ησλ παηδηψλ. Ώθφκε θαη απηνί πνπ αδηαθνξνχλ γηα εζηθά δεηήκαηα 

θαη γηα ηελ πγεία ησλ παηδηψλ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη πξνζπαζψληαο λα ε-

ληζρχζνπλ ηελ «αληαγσληζηηθφηεηα» ησλ παηδηψλ απηφ πνπ ηειηθά πεηπραίλνπλ 

είλαη λα κεηψζνπλ ηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε θαη ηελ αίζζεζε απηνλνκίαο ησλ 

παηδηψλ, λα ηα θάλνπλ λα αηζζάλνληαη φηη δελ ειέγρνπλ απφιπηα ηα πξάγκαηα 

γχξσ ηνπο θαη ηα θαηεπζχλνπλ πξνο ηελ πηνζέηεζε αλαπνηειεζκαηηθψλ ζηξα-

ηεγηθψλ (Αηγγειίδεο, Κνζηάθε & Παπατσάλλνπ, 2005).  

Ώθφκα ζχκθσλα κε ηελ Placek (1992), παξαδνζηαθά αλαιπηηθά πξνγξάκ-

καηα δηακνξθσκέλα κε βάζε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, δελ θαιχ-

πηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ γηαηί ν δηαρσξηζκφο ησλ γλψζεσλ ζε δηαθξηηέο 

θαηεγνξίεο, δελ ηνπο βνεζάεη λα ζπλδέζνπλ ηε γλψζε κε πξαγκαηηθέο θαηα-

ζηάζεηο ηεο δσήο ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο κεηαβνιήο 

ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ψζηε λα παξέρεηαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε 

ζηνπο καζεηέο. Πηζηεχεηαη ινηπφλ, φηη έλα εληαηνπνηεκέλν δηαζεκαηηθφ πξφ-

γξακκα κπνξεί λα παξέρεη ζηνπο καζεηέο κηα ζθαηξηθή άπνςε ηεο γλψζεο θαη 

λα ηνπο δηδάμεη δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο πνπ απν-

θηήζεθε απφ κηα γλσζηηθή πεξηνρή ζε κηα πιεζψξα γλσζηηθψλ πεξηνρψλ ή θα-

ηαζηάζεσλ πξνβιεκαηηζκνχ (Cone & Cone, 1999a). 

Σνλίδεηαη αθφκα, φηη πνιχ ιίγα έρνπλ γξαθεί γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ΦΏ 

ζε άιια επηζηεκνληθά πεδία, φκσο ππάξρεη ζεκαληηθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε 

ηε δπλαηφηεηα κάζεζεο ζεκάησλ απφ άιιεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ζην κάζε-

κα ηεο ΦΏ (Derri, Aggeloussis & Petraki, 2004 ; Werner,1999 ; Placek & O‘ 

Sullivan, 1997). Οη   ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη ζέκαηα γιψζζαο, ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ, καζεκαηηθψλ, γεσγξαθίαο, ηζηνξίαο, θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ηέρλεο 

, κνπζηθήο θαη βηνινγίαο κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ ζην κάζεκα ηεο ΦΏ. Γηα παξά-

δεηγκα νη καζεηέο κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ ζέκαηα γιψζζαο θαζψο ζρεκαηίδνπλ 
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γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ κε ην ζψκα ηνπο ή κε ηκήκαηα ηνπ ζψκαηφο ηνπο (Pi-

ca &Short,1999) θαη έλλνηεο καζεκαηηθψλ ζε κηα ελφηεηα εζηηαζκέλε ζηε θπ-

ζηθή θαηάζηαζε. Ώλάινγα έλλνηεο ζεηηθψλ επηζηεκψλ φπσο ην βειελεθέο κπν-

ξεί λα δηδαρζνχλ ζηελ ηνμνβνιία θαη νη λφκνη ηνπ Νεχησλα λα θαηαλνεζνχλ 

κέζα απφ ηελ ελφξγαλε γπκλαζηηθή (Placek & O‘ Sullivan, 1997). 

θνπόο ηεο Ϋξεπλαο ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο δηακφξθσζεο ζεηηθψλ ζπκπεξη-

θνξψλ ζηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη άζθεζε ζε καζεηέο Β  ́ Αεκνηηθνχ 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο δηαζεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Αηαηύπσζε ηεο ππόζεζεο: Πηζηεχεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ζε δηαζεκαηηθά 

πξνγξάκκαηα ζα κεηψζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην εγψ (έληνλνο εγσθεληξη-

ζκφο) θαη ζα βειηηψζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηε δνπιεηά (έξγν) ησλ καζεηψλ 

ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο πεξηζζφηεξν απφ φηη ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγ-

ρνπ. 

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ  

Σν δεέγκα απνηέιεζαλ 97 παηδηά Β  ́ δεκνηηθνχ, δχν πνιπζέζησλ δεκνηη-

θψλ ζρνιείσλ κηαο επαξρηαθήο πφιεο ηεο Μαθεδνλίαο παίξλνληαο κέξνο ζην 

δηαζεκαηηθφ πξφγξακκα. Οη καζεηέο ηνπ ελφο ζρνιείνπ 48 παηδηά απνηέιεζαλ 

ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ελψ νη καζεηέο ηνπ άιινπ ζρνιείνπ 49 παηδηά ήηαλ ε 

νκάδα ειέγρνπ. Σα δχν ζρνιεία επηιέρζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο δεηγκαηνιεςίαο 

θαηά νκάδεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ σο βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγ-

καηνο: α) ε ηάμε Β ΄ δεκνηηθνχ, β) ην ίδην επίπεδν απφδνζεο ζηηο επηδφζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (ίδηα αθεηεξία αλαθνξάο) θαζψο θαη γ) ην πιήζνο ηνπ δείγ-

καηνο αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ κεηαβιεηψλ.  

ΜΫζα ζπιινγάο δεδνκΫλσλ: Βπηιέρζεθε ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνλ πξν-

ζαλαηνιηζκφ ζην εγψ θαη ηε δνπιεηά (Task and Ego Orientation in Sport 

Questionnaire – TESQ) ηεο Duda (1989), κεηαθξάζηεθε θαη πξνζαξκφζηεθε 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ ηνπο Papaioannou & McDonald (1993). ην TESQ 

(13 εξσηήζεηο) πεξηιακβάλνληαη δχν αλεμάξηεηεο ππνθιίκαθεο, νη νπνίεο κε-

ηξνχλ ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην εγψ 

(ηνλ εγσθεληξηζκφ κε 6 εξσηήζεηο) θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηε δνπιεηά (ην 

έξγν κε 7 εξσηήζεηο) σο πξνο ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη άζθεζε. Οη απα-

ληήζεηο δίλνληαη ζε πεληαβάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert (5=ζπκθσλψ απφιπηα, 

4= ζπκθσλψ, 3 =δελ έρσ άπνςε, 2=δηαθσλψ θαη 1=δηαθσλψ απφιπηα). Δ θιί-

καθα TESQ ηεο Duda θαίλεηαη λα είλαη ε πην θαηάιιειε δηφηη ζρεδηάζηεθε γηα 

λα εμεηάζεη ηε ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη άζθεζε. 

Σα Φπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρνπλ ειεγρζεί ζε πιή-

ζνο κειεηψλ θαη είλαη ηθαλνπνηεηηθά (Παπατσάλλνπ, 2000b). Σν εξσηεκαηνιφ-

γην ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην εγψ θαη ηε δνπιεηά παξνπζίαζε αμηνπηζηία 

(a=0,84) θαη εγθπξφηεηα (r=0,83). 

Αηαδηθαζέα ζπιινγάο ησλ δεδνκΫλσλ: Σα παηδηά ελεκεξσλφηαλ γηα 10 
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ιεπηά ζρεηηθά κε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα απαληνχζαλ ζην ππφινηπν ηεο δη-

δαθηηθήο ψξαο απφ ην ίδην άηνκν (πιεξνθνξεηή). ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ψξαο 

δηλφηαλ επεμεγήζεηο κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε φια ηα ηκήκαηα. Μφιηο ην παηδί ηε-

ιείσλε ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ ην παξέδηλε ζηνλ ππεχζπλν πιεξνθνξεηή θαη 

ζπλέρηδε λα αζρνιείηαη γηα ην ππφινηπν ηεο ψξαο κε άιιε ζησπεξή εξγαζία δη-

θήο ηνπ επηινγήο. ια ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα είραλ ηαηξηθή 

βεβαίσζε, πνπ απνδείθλπε ηε ζσκαηηθή ηνπο πγεία θαη ηνπο επηηξεπφηαλ ε ζσ-

καηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη άζθεζε. Ώθφκε ππήξρε ελππφγξαθε άδεηα ζπκκεην-

ρήο ζην πξφγξακκα απφ ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ηνπο. Σελ έγθξηζε ηνπ πξν-

γξάκκαηνο έδσζαλ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο εθπαίδεπζεο. Σα παηδηά απάληεζαλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην πξνζαλαηνιηζκνχ ζην εγψ θαη ηε δνπιεηά ηελ ηέηαξηε ε-

βδνκάδα ηνπ επηεκβξίνπ. (αξρηθή κέηξεζε) θαη μαλά απάληεζαλ ζην εξσηε-

καηνιφγην ηελ ηέηαξηε εβδνκάδα ηνπ ΜαΎνπ (ηειηθή κέηξεζε). 

Σν δηαζεκαηηθό παξεκβαηηθό πξόγξακκα: Δ παξέκβαζε είρε δηάξθεηα 

έλα ζρνιηθφ έηνο θαη θάζε βδνκάδα πξνγξακκαηηδφηαλ θαη εθηεινχληαλ δχν δη-

δαθηηθέο πξνζεγγίζεηο – ζπλαληήζεηο (2σξψλ ε θαζεκία). Σν δίσξν ηεο θάζε 

δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο απνηεινχληαλ απφ 1 ψξα Φπζηθήο Ώγσγήο θαη 1 ψξα 

Βπέιηθηεο Γψλεο. ην ζχλνιν ησλ 36 εβδνκάδσλ πνπ είρε δηάξθεηα ε παξέκβα-

ζε έγηλαλ 71 ζπλαληήζεηο. 

Δ δηαζεκαηηθά πξνζΫγγηζε: επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε δηαζχλδεζε δχν 

αμφλσλ ηνλ θαηαθφξπθν θαη ηνλ νξηδφληην άμνλα. Ο θαηαθόξπθνο Ϊμνλαο- 

εζσηεξηθά ελνπνέεζε: Οη δεμηφηεηεο ζηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη άζθε-

ζε δηεπθφιπλαλ ηελ αλάπηπμε ςπρνινγηθψλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαλ γηα ην 

ρεηξηζκφ ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνθιήζεσλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Ήηαλ θπζη-

θέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο φπσο ε απηνξξχζκηζε, ε επίιπ-

ζε πξνβιεκάησλ, ν ζεηηθφο απηνδηάινγνο, ε λνεξή απεηθφληζε, ε πξννδεπηηθή 

ραιάξσζε, ε απηνζπγθέληξσζε, θ.ά. Οη δεμηφηεηεο απηέο δηδάρζεθαλ ζηε θπζη-

θή αγσγή, κε επίδεημή θαη εμάζθεζε, φπσο θαη νη θπζηθέο δεμηφηεηεο ψζηε λα 

κεηαθεξζνχλ ζηε ζπλέρεηα θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο δσήο ησλ καζεηψλ 

(Danish,2000; Παπατσάλλνπ, Θενδσξάθεο, & Γνχδαο, 2003). 

ΏλΪπηπμε ππεύζπλεο αηνκηθάο θαη θνηλσληθάο ζπκπεξηθνξΪο: Σν πεξη-

βάιινλ ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άζθεζεο ζεσξείηαη πνιχ επλντθφ 

γηα εζηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. Έλλνηεο φπσο ζσζηή ζπκπε-

ξηθνξά, ζπλεξγαζία, απνδνρή δηαθνξψλ, αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ, ζεβαζκφο 

ησλ άιισλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, δηδάρηεθαλ ζηνπο καζεηέο κέζα ζε έλα ζε-

ηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο κε ηα θαηάιιεια πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, κέζσ ησλ 

δηαζεκαηηθψλ παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Αεκηνπξγέα θαη δηαηάξεζε ζεηηθνύ θιέκαηνο θηλάηξσλ: Αηακνξθψζεθε 

πεξηβάιινλ κάζεζεο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή βειηίσζε ηνπ θάζε κα-

ζεηή κε βάζε ηηο αηνκηθέο ηνπ επηδφζεηο, απνθεχρζεθαλ ή ηξνπνπνηήζεθαλ νη 

αληαγσληζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη φινη νη καζεηέο είραλ πηζαλφηεηεο επηηπ-

ρίαο, κεγηζηνπνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ κάζεζεο, ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απν-
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θάζεσλ. Βθαξκφζζεθαλ αλαπαξαγσγηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο (ακνηβαία δηδα-

ζθαιία, κέζνδνο ηνπ απηνειέγρνπ, κέζνδνο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ βαζκνχ 

ηεο δπζθνιίαο).  

Βθαξκνγά θαηΪιιεια ζρεδηαζκΫλσλ πξνγξακκΪησλ – κνληΫια: Οη κα-

ζεηέο ζπκκεηείραλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαλφλσλ. Τπήξρε: α) ε εθαξκνγή δί-

θαησλ ζπλεπεηψλ γηα ηελ παξάβαζε ηνπο, β) ε επηβξάβεπζε ησλ επηζπκεηψλ θαη 

ε πξφιεςε ή θαηάιιειε αληηκεηψπηζε ησλ αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ, γ) 

έγηλε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα λα απνθεπρζνχλ φζν πεξηζζφηεξν γηλφηαλ κεξν-

ιεπηηθέο ηάζεηο θαη, δ) αληηκεησπίζζεθαλ φινη νη καζεηέο θαη ν θαζέλαο μερσ-

ξηζηά κε ζεβαζκφ (Hellison, 1995). Βλζαξξχλζεθε ν εζηθφο ζπιινγηζκφο (δί-

θαην παηρλίδη, ηζφηεηα, ζεβαζκφο ησλ άιισλ, ζσζηή επίιπζε εζηθψλ δηιεκκά-

ησλ: π.ρ. ζ‘ έλα παηρλίδη πνδνζθαίξνπ αγλνήζεθαλ ζθφπηκα απφ ηνλ εθπαηδεπ-

ηηθφ νη παξαβάζεηο ησλ καζεηψλ, νη καζεηέο πξνβιεκαηίζηεθαλ ζρεηηθά κε ην 

αλ ζα έπξεπε λα δειψζνπλ ή φρη ηελ παξάβαζε πνπ έθαλαλ θαη ζπλεηδεηνπνίε-

ζαλ βησκαηηθά ηελ νξζή θαη δίθαηε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπο, 

ζηνπο ζπκπαίθηεο ηνπο, ζηνπο «αληηπάινπο» θαη ην παηρλίδη γεληθφηεξα). 

Οξηδόληηνο Ϊμνλαο – Βμσηεξηθά ελνπνέεζε: Δ ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαη άζθεζε καδί κε άιια πεξηερφκελα φπσο ηα καζεκαηηθά, ε θπζηθή, ε γιψζ-

ζα ή νη θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη γεληθά φια ηα καζήκαηα ηνπ δεκνηηθνχ, έγη-

λαλ αληηιεπηά κε δχν ηξφπνπο. Ο πξψηνο αθνξνχζε ηελ ελζσκάησζε ηεο ζσ-

καηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άζθεζεο ζε άιια γλσζηηθά πεξηερφκελα, ελψ ν 

δεχηεξνο ελζσκάησζε πεξηερφκελα απφ άιιεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ζην πεξη-

ερφκελν ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άζθεζεο, κε ζθνπφ νη καζεηέο λα 

δηδαρζνχλ ζέκαηα απφ επηζηήκεο φπσο καζεκαηηθά, θπζηθή, γιψζζα, θνηλσλη-

θέο επηζηήκεο θ.ά.  

ηαηηζηηθά αλΪιπζε: Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

πξνο ηελ αξρηθή κέηξεζε ηνπ επηεκβξίνπ, ην ζηαηηζηηθφ κνληέιν αλάιπζεο 

δηαθχκαλζεο κε κηα εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη έλα αλεμάξηεην παξάγνληα θαη 

ζηηο δχν ππνθιίκαθεο. Βλψ, σο πξνο ηελ ηειηθή κέηξεζε ηνπ ΜαΎνπ, ρξεζηκν-

πνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ κνληέιν επαλαιακβαλφκελεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο 

κε κία εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη έλα αλεμάξηεην παξάγνληα πάιη θαη ζηηο δχν 

ππνθιίκαθεο. ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ν αλεμάξηεηνο παξάγνληαο 

ήηαλ: «νη νκάδεο κε δχν επίπεδα: πεηξακαηηθή – ειέγρνπ», ελψ ε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ήηαλ ζηελ πξψηε ππνθιίκαθα «ν πξνζαλαηνιηζκφο ζην εγψ» θαη 

ζηε δεχηεξε «ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηε δνπιεηά». 

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ  

Ώπφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη σο πξνο ηελ πξψηε ππνθιίκαθα, ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζην εγψ, επηβεβαηψζεθε ε εξεπλεηηθή ππφζεζε (Πίλαθαο 1). 

Καηά ηελ αξρηθή κέηξεζε δελ δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηηο 

νκάδεο (πεηξακαηηθή θαη ειέγρνπ, sig.=0,97) φκσο, θαηά ηελ ηειηθή κέηξεζε 

ζηελ ίδηα ππνθιίκαθα, ζην ζχλνιν ησλ κεηξήζεσλ ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά 
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κεηαμχ πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νκάδαο ειέγρνπ (p<0,001). Ώθφκε παξνπζηά-

ζηεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ιφγσ ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο κεηαμχ ησλ 

κεηξήζεσλ (αξρηθήο – ηειηθήο) ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (p<0,001). Σέινο 

δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ εμέιημε ηεο κάζεζεο σο πξνο ηνλ πξν-

ζαλαηνιηζκφ ζην εγψ κεηαμχ ησλ νκάδσλ (πεηξακαηηθή – ειέγρνπ, p<0,001). 

Σα παηδηά ηεο πεηξακαηηθήο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζηελ αξρηθή κέηξεζε πα-

ξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα αθεηεξία σο πξνο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην εγψ (68,3% θαη 

68,2% αληίζηνηρα), φκσο ζηελ ηειηθή κέηξεζε ηα παηδηά ηεο πεηξακαηηθήο νκά-

δαο θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ κέηξηα επίπεδα πξνζαλαηνιηζκνχ ζην εγψ 50,4%, 

ελψ ηα παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ εκθαλίδνπλ αθφκε πην έληνλν πξνζαλαηνιη-

ζκφ ζην εγψ 70,3% (Γξαθηθή Παξάζηαζε).  

Πέλαθαο 1: Ώξρηθά θαη ηειηθά κΫηξεζε ηεο κεηαβιεηάο: πξνζαλαηνιηζκόο ζην 

εγώ 

Πξνζαλα-

ηνιηζκφο 
Οκάδεο 

Ώξρηθή Μέηξεζε Σειηθή Μέηξεζε Αηαθνξά Μ.Ο.  

Μ.Ο. Σ.Ώ. Μ.Ο. Σ.Ώ. Σειηθή-Ώξρηθή 

ην εγψ Πεηξακαηηθή  20,48 4,07 15,13 4,96 -,5,35 

 Βιέγρνπ 20,45 4,05 21,08 4,43 +0,63 

 Ώξρηθή κέηξεζε Σειηθή Μέηξεζε 

ηαηηζηηθά 

Μνληέια 
F(1,95)=0,001 ; sig.=0,97 

Μεηαβιεηή 

F(1,95)=239,55 ; p<0,001  

Ώιιειεπίδξαζε 

F(1,95)=385,15 ; p<0,001 

Οκάδεο F(1,95)=11,39 ; p<0,001 

 

Χο πξνο ηε δεχηεξε ππνθιίκαθα, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηε δνπιεηά, θαίλε-

ηαη πάιη λα επηβεβαηψλεηαη ε εξεπλεηηθή ππφζεζε (Πίλαθαο 2). Καηά ηελ αξρη-

θή κέηξεζε δελ δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηηο νκάδεο (πεηξακα-

ηηθή θαη ειέγρνπ, sig.=0,87) φκσο, θαηά ηελ ηειηθή κέηξεζε ζηε δεχηεξε ππν-

θιίκαθα, ζην ζχλνιν ησλ κεηξήζεσλ ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ (p<0,001). Ώθφκε παξνπζηάζηεθε 

ζεκαληηθή βειηίσζε ιφγσ ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο κεηαμχ ησλ κεηξή-

ζεσλ (αξρηθήο – ηειηθήο) ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (p<0,001). Σέινο δηαπη-

ζηψζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ εμέιημε κάζεζεο σο πξνο ηνλ πξνζαλαηνιη-

ζκφ ζηε δνπιεία κεηαμχ ησλ νκάδσλ (πεηξακαηηθή – ειέγρνπ, p<0,001). Σα 

παηδηά ηεο πεηξακαηηθήο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζηελ αξρηθή κέηξεζε ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηε δνπιεηά εκθάληζαλ ίδηα αθεηεξία (61,7% θαη 62,0% αληί-

ζηνηρα), φκσο ζηελ ηειηθή κέηξεζε ηα παηδηά ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαίλεηαη 

λα εκθαλίδνπλ πςειά επίπεδα πξνζαλαηνιηζκνχ ζηε δνπιεηά 80,8%, ελψ ηα 

παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ εκθαλίδνπλ πνιχ θαιά επίπεδα 64,5% (Γξαθηθή 
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Παξάζηαζε). 

Πέλαθαο 2: Ώξρηθά θαη ηειηθά κΫηξεζε ηεο κεηαβιεηάο: Πξνζαλαηνιηζκόο ζηε 

δνπιεηΪ 

Πξνζαλα-

ηνιηζκφο 
Οκάδεο 

Ώξρηθή Μέηξε-

ζε 

Μ.Ο. - Σ.Ώ. 

Σειηθή 

Μέηξεζε 

Μ.Ο. - Σ.Ο. 

Αηαθνξά Μ.Ο. 

Σειηθή-Ώξρηθή 

ηε δνπιεηά Πεηξακαηηθή 21,58 - 3,27 28,27 - 3,55 + 6,69 

 Βιέγρνπ 21,69 - 3,17 22,57 - 4,15 + 0,88 

 Ώξρηθή κέηξεζε Σειηθή Μέηξεζε 

ηαηηζηηθά 

Μνληέια 
F(1,95)=0,029 ; sig.=0,87 

Μεηαβιεηή 

F(1,95)=452 ; p<0,001 

Ώιιειεπίδξαζε 

F(1,95)=266,67 ; p<0,001 

Οκάδεο F(1,95)=15,92 ; p<0,001 

 

Βηθόλα 1: Γξαθηθά ΠαξΪζηαζε πνζνζηώλ αξρηθάο θαη ηειηθάο κΫηξεζεο  ησλ 

κεηαβιεηώλ πξνζαλαηνιηζκνύ ζην Βγώ θαη ηε δνπιεηΪ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΤΓΔΣΔΔ  

Ώπφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέ-

ζεηο ηφζν σο πξνο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην εγψ φζν θαη σο πξνο ηνλ πξνζαλα-

ηνιηζκφ ζηε δνπιεηά. Μεηά ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ δηαζεκαηηθψλ πξν-

γξακκάησλ, θαίλεηαη φηη ε επίηεπμε ζηφρσλ (δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζπκπεξηθν-

ξψλ) σο πξνο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην εγψ (έληνλνο εγσθεληξηζκφο), κεηψζεθε 
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ζεκαληηθά ζηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο 

ηεο νκάδαο ειέγρνπ (Πίλαθαο 1), φπνπ ε πεηξακαηηθή νκάδα κείσζε θαηά 

17,9% ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην εγψ ζε αληίζεζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ πνπ ηνλ 

αχμεζε θαηά 2,1% (Γξαθηθή Παξάζηαζε). Βπίζεο νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεθαλ ζε-

καληηθά σο πξνο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηε δνπιεηά ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ε-

ιέγρνπ (Πίλαθαο 2), φπνπ ε πεηξακαηηθή νκάδα αχμεζε θαηά 19,1% ηνλ πξνζα-

λαηνιηζκφ ζηε δνπιεηά ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ πνπ αχμεζε θαηά 2,5% 

(Γξαθηθή Παξάζηαζε). 

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

Αηαπηζηψζεθε φηη νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ δηαζεκαηηθψλ πξνγξακ-

κάησλ βειηίσζαλ ζεκαληηθά ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο ζε ζρέζε κε ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ, επα-

ιεζεχνληαο ηηο αξρηθέο ππνζέζεηο. Βηδηθφηεξα, κεηά ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ησλ δηαζεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ παξαηεξήζεθε βειηίσζε ζηνλ πξνζαλαηνιη-

ζκφ ζηελ ππνθιίκαθα ηνπ εγψ (κεηψζεθε ν εγσθεληξηζκφο) θαη ζηνλ πξνζαλα-

ηνιηζκφ ζηε δνπιεία (απμήζεθε ε θηλεηνπνίεζε ζην έξγν θαη ηε κάζεζε) ζε-

καληηθά πεξηζζφηεξν ζηελ πεηξακαηηθή απφ φηη ζηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Δ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ απνηειεί δηακεζνιαβεηηθφ παξάγν-

ληα ν νπνίνο επεξεάδεη ηε ζρέζε ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ επίηεπμεο θαη ηεο πξν-

ζπάζεηαο πνπ θαηαβάιεη ην άηνκν ζε κηα δεμηφηεηα (Van Yperen & Duda, 

1999). Οη Papaioannou θαη Goudas (1999, ζει.51), αλαθέξνπλ: « Σν θιίκα πα-

ξαθίλεζεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο απνηειείηαη απφ ηνπο παξάγνληεο 

εθείλνπο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ καζεηψλ σο πξνο κηα 

δεμηφηεηα». Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο ην θιίκα θηλε-

ηνπνίεζεο ζην κάζεκα είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ θαη 

άκεζα εμαξηεκέλνο απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζπαζεί λα ην δηακνξθψζεη 

ν εθπαηδεπηηθφο. Δ αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο επίηεπμεο εληζρχεη ηνλ πξνζα-

λαηνιηζκφ ζηε δνπιεηά ή ην εγψ αληίζηνηρα (Ames, 1992). 

Οη Weigand θαη Burton (2002), κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο δηαθνξν-

πνίεζεο ηνπ θιίκαηνο θηλεηνπνίεζεο ζηελ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ, 

ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο επίηεπμεο θαη ηελ αληηιεπηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηε θπ-

ζηθή αγσγή. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ήηαλ ελζαξξπληηθά γηα ηελ αχμεζε 

ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηε δνπιεηά, ηεο αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηελ ηθαλν-

πνίεζε απφ ηελ άζθεζε. ηελ ίδηα κειέηε παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ πξνζαλα-

ηνιηζκνχ ζην εγψ κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Βπηπξφζζεηα κηα ζεηξά εξεπλψλ (Hagger, Chatzisarantis & Biddle, 2002; 

Papacharisis, Simou & Goudas, 2003; Parish & Treasure, 2003; Standage, Duda 

& Ntoumanis,2003), έρνπλ δείμεη φηη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηε δνπιεηά, ζρεηηδφ-

ηαλ κε πςειφηεξα επίπεδα απηνθαζνξηδφκελσλ κνξθψλ θηλεηνπνίεζεο. Βπη-

πιένλ έρνπλ δείμεη φηη νη παξάγνληεο φπσο ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηε δνπιεηά (έξ-
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γν, κάζεζε) θαη νη πξνζέζεηο γηα κειινληηθή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ζσ-

καηηθήο άζθεζεο ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηηο απηνθαζνξηδφκελεο θαη αξλεηηθά κε 

ηηο κε απηνθαζνξηδφκελεο κνξθέο θηλεηνπνίεζεο.  

ΠΡΟΣΏΒΕ 

Πξνηείλεηαη λα δηεξεπλεζνχλ νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ δηαζεκαηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηε ζσ-

καηηθή άζθεζε κέζα απφ ηελ θηλεηνπνίεζε ζην εγψ θαη ηε δνπιεηά θαη  ζε δηα-

θνξεηηθά επίπεδα αλάπηπμεο ηεο ειηθίαο, ηφζν ζην Νεπηαγσγείν (4-5 εηψλ) θαη 

ζην Αεκνηηθφ (6-12 εηψλ), φζν θαη ζην Γπκλάζην (13-15 εηψλ) θαη ην Λχθεην 

(16-18 εηψλ). 
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

Ζ παξνχζα κειέηε εμεηάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ ειηθίαο 5 ρξφλσλ λα γελη-

θεχεη ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο ζηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Οη γλψζεηο ησλ παηδηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηδηνηήησλ θαη ζρέζεσλ ζηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ε-

ιέγρζεθαλ αηνκηθά, δεθαπέληε κέξεο πξηλ απφ δηδαθηηθή παξέκβαζε  θαη δεθαπέ-

ληε κέξεο κεηά ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο, κε 5 δνθηκαζίεο. Σα απνηειέζκαηα δεί-

ρλνπλ φηη κε ζπζηεκαηηθή εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη πεξηγξα-

θή ηδηνηήησλ θαη ζρέζεσλ ησλ ζρεκάησλ θαη κέζα απφ αλαζηνραζηηθέο πξαθηη-

θέο, ηα παηδηά νδεγνχληαη ζηελ έθθξαζε απιψλ ζπκπεξαζκάησλ δειαδή ζε κηαο 

κνξθήο γελίθεπζε.   

1. ΒΕΏΓΧΓΔ  

Σα Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο πξνζρνιηθήο φπσο θαη γεληθφηεξα ηα 

πξνγξάκκαηα ησλ καζεκαηηθψλ, δίλνπλ έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο γελίθεπζεο σο 

ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζεί απφ ηελ κηθξή ειηθία 

εθπαίδεπζεο. ηνλ ρψξν ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφ-

ηεηαο ησλ παηδηψλ λα γεληθεχνπλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ (Zazkis et al, 2008) θαη έλα απαηηεηηθφ θαη δχ-

ζθνιν έξγν γηα πνιινχο καζεηέο (Lee, 1996, Baker & Rivera, 2005). Οη επθαη-

ξίεο έθθξαζεο γελίθεπζεο απφ ηνπο καζεηέο θαη ε αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο 

ζθέςεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο (Mason 1996) θαη κάιηζηα ηνλίδεηαη φηη ε αλα-

ζηνραζηηθή ζθέςε, φπνπ ν καζεηήο αμηνινγεί ηε δξάζε ηνπ θαη εθθξάδεη έλα 

γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα, βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο καζεκαηηθήο δξαζηεξηφ-

ηεηαο (Σδεθάθε, 2010). 

2. ΘΒΧΡΔΣΕΚΟ ΠΛΏΕΕΟ 

2.1.ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΏ ΣΟΕΥΒΕΏ ΓΕΏ ΣΕ ΓΒΧΜΒΣΡΕΚΒ ΓΝΧΒΕ ΚΏΕ 

ΕΚΏΝΟΣΔΣΒ ΣΧΝ ΠΏΕΑΕΧΝ 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσκεηξηθήο ζθέςεο είλαη απαξαίηεηε ε αλάιπζε, ε 

ζχλζεζε θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη φρη ε νιη-

ζηηθή πξνζέγγηζε απηψλ, πνπ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ νλνκαζία ηνπο 

(Σδεθάθε, 2010). Οη Van Hiele αλέπηπμαλ κία ελδηαθέξνπζα ζεσξεηηθή πξν-

ζέγγηζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσκεηξηθήο ζθέςεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

γεσκεηξηθή ζθέςε αθνινπζεί πέληε επίπεδα: ζην 1ν επίπεδν ηα παηδηά πξνζεγ-
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γίδνπλ νιηζηηθά ηα ζρήκαηα, ζην 2ν επίπεδν αξρίδνπλ λα ηα αλαιχνπλ ζε κέξε, 

αληηιακβάλνληαη ηηο ηδηφηεηεο θαη είλαη ζε ζέζε λα ηηο πεξηγξάςνπλ, ζην 3ν επί-

πεδν ηα θαηεγνξηνπνηνχλ κε βάζε ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, ζην 

4ν επίπεδν κε παξαγσγηθνχο ζπιινγηζκνχο εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο ηδηφ-

ηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο θαη ζην 5ν ζηάδην αληηιακβάλνληαη ην αμησκαηηθφ ζχζηε-

κα ηεο γεσκεηξίαο. Σα πέληε απηά επίπεδα έρνπλ θαζνξηζκέλε δηαδνρηθή ζεηξά 

(Σδεθάθε, 2007). Οη έξεπλεο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειη-

θίαο κε βάζε ηα επίπεδα απηά, έδεημαλ αθελφο φηη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ 

παηδηψλ βξίζθεηαη θπξίσο ζην 1ν επίπεδν, αθεηέξνπ φηη πνιιά παηδηά γηα θά-

πνηα ζρήκαηα βξίζθνληαη ζην 1ν επίπεδν θαη γηα θάπνηα άιια ζην 2ν επίπεδν.   

Βξεπλεηέο ζπγθέληξσζαλ ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ γε-

σκεηξηθψλ ζρεκάησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο θαη 

απνηππψλεηαη φηη, ηα παηδηά γεληθά αλαγλσξίδνπλ κε επθνιία ηα γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα θχθιν, ηεηξάγσλν, ηξίγσλν, νξζνγψλην, ξφκβν θαη έιιεηςε. Σν πην 

απιφ ζρήκα ζηε δηάθξηζε είλαη ν θχθινο ( 95% πεξίπνπ), πνπ θάπνηεο θνξέο 

ηνλ ζπγρένπλ κε ηελ έιιεηςε θαη άιια θακπχια ζρήκαηα θαη εμεγνχλ ηελ επη-

ινγή ηνπο βαζηζκέλνη ζε νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο  «είλαη ζηξφγγπιν», «δελ 

έρεη γσλίεο», ρσξίο λα αλαθέξνπλ πην αθξηβείο ηδηφηεηεο. Ώθνινπζεί ην ηεηξά-

γσλν (82-91%), πνπ νξηζκέλα κηθξφηεξα παηδηά ζπγρένπλ κε ηνλ ξφκβν θαη πνπ 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δελ πεξηγξάθεη ηδηφηεηεο απιά ην αλαγλσξίδεη, ελψ πε-

ξίπνπ ην 15% πεξηγξάθεη αξηζκφ πιεπξψλ θαη γσληψλ, δειαδή ηδηφηεηεο. Μη-

θξφηεξε επηηπρία παξνπζηάδεη ην ηξίγσλν (58-60%), φπνπ επίζεο ηα πεξηζζφηε-

ξα παηδηά ην αλαγλσξίδνπλ κφλν νπηηθά, ελψ κφλν ην 18% πξνβαίλεη ζε πεξη-

γξαθή πιεπξψλ θαη γσληψλ δει. ηδηνηήησλ θαη αθφκε κηθξφηεξε επηηπρία πα-

ξνπζηάδεη ην νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν (44-56%), ην νπνίν ηα κηθξφηεξα 

παηδηά ην κπεξδεχνπλ κε ην ηεηξάγσλν θαη κε αθφκε κεγαιχηεξν πνζνζηφ νπηη-

θήο  αλαγλψξηζεο ζε ζρέζε κε ηελ πεξηγξαθή ηδηνηήησλ (Wa & Ma, 2005; 

Klein, Starkey & Wakely, 1999; Clements, 1997, ζην Σδεθάθε 2010; Σδεθάθε, 

2007). 

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο εληφπηζαλ φηη ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο γεσκεηξηθήο ζθέςεο: ε νηθεηφηεηα κε ην ζρήκα, 

ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζρήκαηνο θαη ε κνξθή ηνπ. Σα ζρήκαηα πνπ δελ είλαη 

ζπλεζηζκέλα θαη πνπ έρνπλ ζεκαληηθά ζηξαθεί ή εθηαζεί ή έρνπλ αιιάμεη αλα-

ινγίεο θαη έρνπλ ηδηαίηεξε κνξθή (πνιχ πιαηχ ή πνιχ ιεπηφ), δελ αλαγλσξίδν-

ληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ ηα παηδηά (Clark, 2004, ζην Σδεθάθε, 2010). Ώλα-

θνξηθά κε ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ ζρεκάησλ, ε αληίιεςε απηψλ βαζίδεηαη 

ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα ζρήκαηα θαη είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο γεσκεηξηθήο ζθέςεο (Σδεθάθε, 2010). 

2.2. ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ ΓΒΝΕΚΒΤΔ 

ην ρψξν ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ε γελίθεπζε νξίδεηαη σο ην επίπεδν 

εθείλν πνπ ην παηδί δελ εζηηάδεη πιένλ ζηηο θαηαζηάζεηο απηέο θαζ‘ απηέο, αιιά 
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πξνρσξάεη παξαπέξα, ζηελ αλαγλψξηζε πξνηχπσλ, δηαδηθαζηψλ, δνκψλ θαη 

ζρέζεσλ δηακέζνπ θαη αλάκεζα ζε απηέο (Kaput, 1999). ηηο κηθξέο ειηθίεο π-

πάξρεη πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ αλαθνξηθά κε ηε 

δηαδηθαζία γελίθεπζεο. Οη εξεπλεηέο, πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζνπλ ηα παηδηά ζε 

επηηπρείο γεληθεχζεηο, πξνζαλαηνιίζηεθαλ ζε ηξεηο άμνλεο: ζηα είδε ηεο γελί-

θεπζεο, ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πνπ πξνζεγγίδεηαη ε γελίθεπζε απφ ηνπο 

καζεηέο θαη ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

εληζρχζνπλ ηηο δεμηφηεηεο γελίθεπζεο ζηα παηδηά.  

Ώλαθνξηθά κε ηα είδε ηεο γελίθεπζεο, νη Bills & Rowland (1999, ζην 

Zazkis et al, 2008 ) θαη Dörfler (1991, ζην Zazkis et al, 2008), δηαθξίλνπλ ηελ 

εκπεηξηθή (empirical) θαη δνκηθή γελίθεπζε (structural), ή ηελ εκπεηξηθή θαη ζε-

σξεηηθή (theoretical). Δ εκπεηξηθή γελίθεπζε βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε θνη-

λψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή ηδηνηήησλ ησλ αληηθεηκέλσλ. ζν αθνξά ζηε ζεσξεηη-

θή γελίθεπζε, ζε αληίζεζε κε ηελ εκπεηξηθή, ηα ππνθείκελα αληηθαζηζηνχλ ηα 

ίδηα ηα αληηθείκελα κε βαζηθέο ακεηάβιεηεο ζηαζεξέο ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ 

θαη αθαηξνχλ.  

Με έλαλ παξφκνην ηξφπν, ν Radford (2003) δηέθξηλε ηε γελίθεπζε ζε 

πξαγκαηηθή (factual), ζε ζπκθξαδφκελε (contextual) θαη ζε ζπκβνιηθή 

(symbolic). ηελ πξαγκαηηθή γελίθεπζε ε εζηίαζε παξακέλεη ζην επίπεδν ηνπ 

πιηθνχ, ζηε ζπκθξαδφκελε ζε πην αθεξεκέλνπο θαη πεξηγξαθηθνχο φξνπο θαη 

ζηε ζπκβνιηθή ε γελίθεπζε (εηδηθά γηα ηα καζεκαηηθά) εθθξάδεηαη κέζα απφ ην 

αιθαξηζκεηηθφ ζεκεησηηθφ ζχζηεκα ηεο άιγεβξαο (Radford, 2010).  

Οη Harel & Tall (1991) αλαθέξνπλ 3 είδε γελίθεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ 

αλάπηπμε λνεηηθνχ ζρήκαηνο: α) επεθηαηηθή (expansive) φπνπ ην εχξνο εθαξ-

κνγήο ελφο ππάξρνληνο ζρήκαηνο επεθηείλεηαη ρσξίο ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ 

ζρήκαηνο β) επαλνξζσηηθή (reconstructive) φπνπ ην ππάξρσλ ζρήκα αλαθαηα-

ζθεπάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπξχλεη ην θάζκα ηεο εθαξκνγήο θαη γ) δηαδεπ-

θηηθή (disjunctive), φπνπ έλα λέν ζρήκα θαηαζθεπάδεηαη φηαλ κεηαθηλείηαη ζε 

έλα λέν πιαίζην, αζχλδεην κε ηα πξνεγνχκελα.  

πλνςίδνληαο, ζηελ έξεπλα πνπ αθνινπζεί θαη ζην επίπεδν ησλ ππνθεηκέ-

λσλ πνπ αθνξνχλ, κε ηνλ φξν καζεκαηηθή γελίθεπζε ζα λνείηαη ε αλαγλψξηζε 

δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε κία καζεκαηηθή θαηάζηαζε δειαδή ην πέξαζκα 

απφ ηελ απιή αλαγλψξηζε νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ζηελ αλαγλψξηζε πην γε-

ληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ παξακέλνπλ ακεηάβιεηα  θαη απνηεινχλ εξγαιεία 

γηα ηνλ νπνηνδήπνηε επηπιένλ ρεηξηζκφ.  

2.3. ΣΡΏΣΔΓΕΚΒ ΓΒΝΕΚΒΤΔ 

ζν αθνξά ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηεο γελίθεπζεο απφ 

ηνπο καζεηέο, δειαδή ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα γεληθεχζνπλ, 

νη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ ηηο παξαθάησ ζηξαηεγηθέο:  

Οη Lannin, Baker & Townsend (2006) πεξηγξάθνπλ 4 θαηεγνξίεο ζηξαηε-
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γηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο φηαλ γεληθεχνπλ: α) επαλάιεςε (recursive) 

φπνπ βξίζθνπλ ηε ζρέζε ζε κία θαηάζηαζε, ηελ πεξηγξάθνπλ θαη ηελ εθαξκφ-

δνπλ ζηα ππφινηπα θνκκάηηα, αιιά δε βξίζθνπλ έλα πξφηππν, β) θαηάηκεζε 

(chunking), φπνπ ζηεξίδνληαη ζε έλα επαλαιεπηηθφ κνηίβν κε ηελ θαηαζθεπή 

κηαο κνλάδαο κε γλσζηή ηηκή ηνπ επηζπκεηνχ ραξαθηεξηζηηθνχ, γ) ελνπνίεζε 

(unitizing) φπνπ ρξεζηκνπνηνχλ έλα ηκήκα σο κνλάδα γηα λα θαηαζθεπάζνπλ 

έλα κεγαιχηεξν θνκκάηη, ρξεζηκνπνηψληαο πνιιαπιάζηα απφ ην θνκκάηη θαη δ) 

ζαθήο (explicit) φπνπ δνκνχλ έλαλ γεληθφ θαλφλα. 

Ο Radford (2006) αλαθέξεηαη ζε 3 ζηξαηεγηθέο γελίθεπζεο πνπ παξνπζηά-

δνπλ νη καζεηέο φηαλ αληηκεησπίδνπλ πξφηππα: ηελ αξηζκεηηθή, ηελ αιγεβξηθή 

θαη ηηο απιέο επαγσγέο (naïve inductions). ηελ αξηζκεηηθή γελίθεπζε ελφο πξν-

ηχπνπ, ηα παηδηά γεληθεχνπλ, αιιά δελ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηνλ νπνηνδήπνηε 

φξν ηεο αθνινπζίαο ησλ ζηνηρείσλ. ηελ αιγεβξηθή γελίθεπζε ελφο πξνηχπνπ, 

ηα παηδηά γεληθεχνπλ ζε φινπο ηνπο φξνπο ηεο αθνινπζίαο θαη είλαη ηθαλά λα 

δνκήζνπλ εθθξάζεηο γηα ζηνηρεία ηεο αθνινπζίαο πέξα απφ ην αληηιεπηηθφ πε-

δίν. ρεηηθά κε ηηο απιέο επαγσγέο ν Radford (2008) ππνζηεξίδεη φηη νη καζεηέο 

θαηαθεχγνπλ ζε κία κέζνδν βαζηζκέλε ζην κάληεκα ηνπ θαλφλα.  

Ώλαθνξηθά κε ηηο απιέο επαγσγέο γελίθεπζεο, ν Harel (2001, ζην Cooper 

& Warren, 2008) αλαθέξεηαη ζε δχν ηχπνπο: α) γελίθεπζε ηνπ απνηειέζκαηνο 

(results generalization) φπνπ αλαπηχζζεηαη κία γεληθφηεηα απφ κεξηθά παξα-

δείγκαηα θαη β) ζηε γελίθεπζε ηεο δηαδηθαζίαο (process generalization), φπνπ 

αλαπηχζζεηαη κία γεληθφηεηα απφ κεξηθά παξαδείγκαηα θαη ηε δηθαηνινγνχλ κε 

φξνπο πνπ δείρλνπλ ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο ζε φια ηα παξαδείγκαηα ή ζε 

νπνηνδήπνηε αξηζκφ. Ώπηή ε δηάθξηζε εκθαλίδεηαη φκνηα κε ηε γελίθεπζε- επα-

γσγή ηνπ Radford (2003, 2006).  

Οη Baker & Rivera (2005) ηαμηλφκεζαλ ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα παηδηά ζηε γελίθεπζε πξνηχπνπ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: αξηζκεηηθή (numeric), 

ζρεκαηηθή (figural) θαη πξαγκαηηθή (pragmatic), βαζηζκέλνη ζηελ νκνηφηεηα πνπ 

αλαγλψξηδαλ ζηα αληηθείκελα. 

πλνςίδνληαο, ζηελ έξεπλα πνπ αθνινπζεί θαη ζην επίπεδν ησλ ππνθεηκέ-

λσλ πνπ αθνξνχλ, σο ζηξαηεγηθέο γελίθεπζεο νξίδνληαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζη-

κνπνηνχλ ηα παηδηά γηα λα γεληθεχζνπλ θαη αθνξνχλ αξρηθά ηελ γελίθεπζε ζε 

ηνπηθφ επίπεδν, ηελ εμαγσγή θάπνησλ ζπκπεξαζκάησλ κέρξη ηε δφκεζε ελφο 

γεληθνχ θαλφλα.   

2.4. ΑΕΑΏΚΣΕΚΒ ΜΒΘΟΑΟΕ 

Ώλαθνξηθά κε ηηο πξνηάζεηο δηδαθηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ ελίζρπζε ζηνπο 

καζεηέο ηεο δηαδηθαζίαο γελίθεπζεο, ν Radford (2003,2006) ππνζηεξίδεη φηη ε 

ζηξαηεγηθή πνπ ζα ελζαξξπλζεί ρξεηάδεηαη λα εκπεξηέρεη δχν θχξηα ραξαθηεξη-

ζηηθά πνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζα ιάβεη ππφςε ηνπ: ην θαηλνκελνινγηθφ ζηνηρείν 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζχιιεςε (grasping) ηεο γεληθφηεηαο θαη ην ζεκεησηηθφ 
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ζηνηρείν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έθθξαζε (expressing) κέζσ ζεκείσλ (signs) 

(ξπζκφο, ρεηξνλνκίεο, ιέμεηο, αιγεβξηθά ζχκβνια) ησλ ζηνηρείσλ  πνπ παξαηε-

ξήζεθαλ ζην θαηλνκελνινγηθφ επίπεδν.  

ζν αθνξά ζηελ έθθξαζε ηεο γελίθεπζεο, νη Redden (1996, ζην Cooper & 

Warren, 2008), Macgregor &Stacey (1995, ζην Cooper & Warren, 2008 ) ππν-

ζηεξίδνπλ ηε θπζηθή γιψζζα σο πξνυπφζεζε γηα ηελ αιγεβξηθή γελίθεπζε, ελψ 

ε Warren (2005) ππνζηεξίδεη φηη ζπρλά εκθαλίδεηαη νη καζεηέο λα εθαξκφδνπλ 

κία γελίθεπζε ζε πνιινχο αξηζκνχο θαη αθφκε ζε «θάζε αξηζκφ», πξηλ λα είλαη 

ηθαλνί λα εθθξάζνπλ ηε γελίθεπζε γισζζηθά ή ζπκβνιηθά. 

Ο Sriraman (2004, ζην Zazkis et al, 2008) ππνζηεξίδεη φηη γηα ηελ αλάπηπ-

με ηεο γελίθεπζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε επηινγή ησλ πξνβιεκάησλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη εκπεηξίεο γελίθεπζεο ζηνπο καζε-

ηέο. Ο Lannin (2005, ζην Zazkis et al, 2008) κειέηεζε ηα ζρήκαηα πνπ δίλνληαη 

ζηνπο καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα γεληθεχζνπλ θαη θαηέιεμε φηη νη καζεηέο πνπ 

ζπλδένπλ ηνλ θαλφλα κε εηθνληθέο /νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο (iconic/visual rep-

resentations), γεληθεχνπλ κε κεγαιχηεξε επηηπρία απφ εθείλνπο ηνπο καζεηέο 

ησλ νπνίσλ ην ζρήκα ήηαλ πξσηαξρηθά αξηζκεηηθφ ή εθείλσλ πνπ ρξεζηκνπνη-

νχζαλ ηε ζηξαηεγηθή «καληεχσ θαη ειέγρσ» (―guess and check‖). Ο ίδηνο ππν-

ζηεξίδεη, φηη είλαη ζεκαληηθφ νη πνηθίιεο ζηξαηεγηθέο ησλ καζεηψλ θαη νη αηηην-

ινγήζεηο απηψλ, λα ειεγρζνχλ απφ φιε ηελ ηάμε γηα ηελ εγθπξφηεηά ηνπο θαη ηε 

δχλακή ηνπο  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα δεκηνπξγήζεη εκπεηξίεο γε-

λίθεπζεο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ φηη ηα παηδηά ρξεηάδνληαη αξρηθά επθαη-

ξίεο λα εθθξάζνπλ έλα γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα, ην νπνίν επεηδή δπζθνιεχνληαη 

λα εθθξάζνπλ ιεθηηθά, πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα ην παξνπζηάζνπλ κε θάπνην 

ηξφπν, λα ην αηηηνινγνχλ θαη λα ην ειέγρνπλ ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν.   

Δ παξνχζα έξεπλα αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

σο πξνο ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ γελίθεπζεο ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα ησλ ζρε-

κάησλ. Δ δηδαθηηθή παξέκβαζε ρξεζηκνπνίεζε δηδαθηηθέο κεζφδνπο ζε ηξεηο 

άμνλεο: αλάπηπμε ηεο δξάζεο, αλαζηνραζκνχ θαη δηαηχπσζεο ζπκπεξαζκάησλ 

κε αηηηνιφγεζε θαη έιεγρν. Σα παηδηά ειέγρζεθαλ σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο γελί-

θεπζεο πνπ αλαπηχζζνπλ απφ ηελ αλαγλψξηζε νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ζηελ 

θαηάιεμε απιψλ γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ/δφκεζε γεληθψλ θαλφλσλ αλαθνξηθά 

κε ηα ζρήκαηα.   

3.ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ  

3.1. ΑΒΕΓΜΏ  

Σν δείγκα απνηειείηαη απφ ηα 23 λήπηα δχν ηκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ. 

Δ θαηαλνκή ησλ παηδηψλ θαη ην θχιν θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1: 
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Σκήκαηα  Ώγφξηα  Κνξίηζηα  χλνιν  

Κιαζζηθφ  8 5 23 

Οινήκεξν  6 4 10 

χλνιν  14 9 23 

Πέλαθαο 1: ε θαηαλνκά ησλ λεπέσλ κε βΪζε ην ηκάκα θαη ην θύιν 

3.2. ΑΟΚΕΜΏΕΒ  

Οη γλψζεηο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηδηνηήησλ θαη ζρέζεσλ 

ζηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ειέγρζεθαλ αηνκηθά, δεθαπέληε κέξεο πξηλ θαη κεηά 

ην πέξαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, κε ηε βνήζεηα 5 δνθηκαζηψλ αλνηρηνχ ηχπνπ, 

νη νπνίεο δνκήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο απηήο.  

Ο έιεγρνο ηεο γελίθεπζεο ηεο αληίιεςεο ησλ ζρεκάησλ ζρεηίδεηαη κε ην 

μεπέξαζκα ηεο νιηζηηθήο αληηκεηψπηζή ηνπο θαη ηελ ιεπηνκεξέζηεξε θαηαλφε-

ζε πνπ εκπιέθεη αλαγλψξηζε ηδηνηήησλ, ζρέζεσλ, δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη κεηα-

ζρεκαηηζκψλ. πλεπψο, ζε απηήλ ηε ζεκαηηθή ελφηεηα νη δξάζεηο ησλ παηδηψλ 

πνπ εμεηάζηεθαλ, αλαθνξηθά κε ηα παξαπάλσ αλαιχνληαη ζε:  αλαγλψξηζε δν-

κηθψλ ζηνηρείσλ (Α1), θαηεγνξηνπνίεζε ζηνηρείσλ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο (Α2), 

πξνζαλαηνιηζκφο ζρεκάησλ, κεηαζρεκαηηζκφο, αλαγλψξηζε ηδηνηήησλ, ηδηαίηε-

ξεο κνξθέο θαη επηθαιχςεηο (Α3), αλαγλψξηζε ηδηνηήησλ θαη πξνζαλαηνιηζκφο 

(Α4) θαη κεηαζρεκαηηζκφο δνκηθψλ ζηνηρείσλ (Α5). Οη δξάζεηο απηέο αθνξνχλ 

ζηα ζρήκαηα: ηξαπέδην, πιάγην παξαιιειφγξακκν, ηεηξάγσλν, νξζνγψλην πα-

ξαιιειφγξακκν, ξφκβνο θαη ηξίγσλν.   

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ νη δνθηκαζίεο είλαη νη αθφινπζεο: ε 1
ε
 δνθηκα-

ζία πνπ αθνξά ζηελ αλάιπζε ησλ ζρεκάησλ ζηα δνκηθά ηνπο ζηνηρεία θαη ηελ 

αλαγλψξηζε θαη πεξηγξαθή ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζρεκάησλ (Α1) πεξηιακβάλεη  

θαηαζθεπέο ηνπ ηεηξαγψλνπ, ηνπ ηξηγψλνπ θαη ηνπ νξζνγσλίνπ παξαιιειν-

γξάκκνπ ζηνλ γεσπίλαθα, ε 2
ε
 δνθηκαζία πνπ αθνξά ζηελ πην ιεπηνκεξή αλα-

γλψξηζε ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε απηψλ ζε 

ππνθαηεγνξίεο (Α2) πεξηιακβάλεη θαηεγνξηνπνίεζε ζηνηρείσλ ηεο γεληθήο θα-

ηεγνξίαο ηεηξάπιεπξα ζε ππνθαηεγνξίεο,  ε 3
ε
 δνθηκαζία πνπ αθνξά ζηελ  αλα-

γλψξηζε ζρεκάησλ ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε θαη πξνζαλαηνιηζκνχο, αλαγλψξηζε 

νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ δηαθνξεηηθψλ ζρεκάησλ αιιά θαη ζρεκάησλ ηεο ί-

δηαο γεληθήο θαηεγνξίαο (Α3) πεξηιακβάλεη επηθαιχςεηο ηξηγψλνπ, νξζνγσλίνπ 

παξαιιεινγξάκκνπ θαη ηξαπεδίνπ, ε 4
ε
 δνθηκαζία πνπ αθνξά  ζηελ αλαδήηεζε 

πην ιεπηνκεξψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ίδηαο γεληθήο θαηεγνξίαο, αιιά θαη ζηελ 

αλαγλψξηζε δηαθνξεηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ (Α4) πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξη-

ζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζρήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ηξηγψλνπ θαη ε 5
ε
 δν-

θηκαζία πνπ αθνξά ζε αλαγλψξηζε ζρεκάησλ πνπ έρνπλ εθηαζεί ή έρνπλ αιιά-

μεη αλαινγίεο θαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ (Α5) πεξηιακβάλεη 
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ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεηξαγψλνπ ζε νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν θαη νξζνγσ-

λίνπ παξαιιεινγξάκκνπ ζε ηεηξάγσλν (βι. παξάξηεκα). 

3.3.ΑΕΑΏΚΣΕΚΔ ΠΏΡΒΜΐΏΔ 

Δ δηδαθηηθή παξέκβαζε πεξηιάκβαλε 8 δξαζηεξηφηεηεο θαη πινπνηήζεθε 

ζε 5 δηδαζθαιίεο, απφ 2 δξαζηεξηφηεηεο νη ηξεηο θαη απφ κία δξαζηεξηφηεηα νη 

δχν. Οη δξαζηεξηφηεηεο δνκήζεθαλ κε βάζε ηηο δχν κεηαβιεηέο ησλ δνθηκα-

ζηψλ: ην είδνο ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θαη ην είδνο ηεο δξάζεο ησλ παηδηψλ 

αλαθνξηθά κε ηε γελίθεπζε. ην ζρεδηαζκφ ηεο παξέκβαζεο  έγηλε κία πξνζπά-

ζεηα αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ: α) λα ζπγθξίλεη θαη λα δηαθξίλεη 

ζρήκαηα, κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ γεληθψλ θαηεγνξηψλ ησλ ζρεκάησλ (1
ε
 

θαη 2
ε
 δξαζηεξηφηεηα [Α1]), β) λα αλαγλσξίδεη θαη λα πεξηγξάθεη ηηο ηδηφηεηεο 

ησλ ζρεκάησλ, κέζσ ηεο δηάθξηζεο ηδηνηήησλ θαη ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ζρεκά-

ησλ ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο θαη πξνζαλαηνιηζκνχο (3
ε
  δξαζηεξηφηεηα [Α2] θαη 

4
ε
 δξαζηεξηφηεηα [Α2 θαη Α5]), γ) λα αλαιχεη θαη λα ζπλζέηεη ζρήκαηα, κέζσ 

ηεο θαηαζθεπήο απηψλ θαη ησλ επηθαιχςεσλ (5
ε
  δξαζηεξηφηεηα [Α3 θαη Α5] 

θαη 6
ε
 δξαζηεξηφηεηα [Α3]) θαη δ) λα αλαγλσξίδεη ηηο ηδηφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο, 

κέζσ ηεο δηάθξηζεο ηδηαίηεξσλ ηδηνηήησλ εληφο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο (7
ε
 θαη 8

ε
 

δξαζηεξηφηεηα [Α4]). ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο είραλ έλα ζελάξην, πεξηείραλ κία 

πνηθηιία δξάζεσλ θαη πιηθψλ θαη ηα παηδηά δνχιεςαλ ζε κηθξέο νκάδεο ή δπά-

δεο εθηφο απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ φπνπ δνχιεςαλ αην-

κηθά. Γηα παξάδεηγκα, ηελ πξψηε κέξα, ζηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα, φπνπ ην 

είδνο δξάζεο αθνξνχζε  ζηε ζχγθξηζε θαη δηάθξηζε ζρεκάησλ, ηα παηδηά δνχ-

ιεςαλ ζε νκάδεο θαη ν εθπαηδεπηηθφο δηαρψξηζε απφ έλα ζχλνιν ζρεκάησλ θά-

πνηα, κε βάζε έλαλ θαλφλα. Πξνηάζεθε ε παξαθάησ ηνπνζέηεζε: 

 Σξίγσλα-ηεηξάγσλα 

 Σεηξάγσλα-θχθινη 

 Σεηξάγσλα-νξζνγψληα παξαιιειφγξακκα 

 Σξίγσλα θαη ηεηξάγσλα-θχθινη 

 Σξίγσλα θαη ηεηξάγσλα θαη νξζνγψληα-θχθινη  

Κάζε νκάδα έπξεπε λα βξεη ηνλ θαλφλα ηεο ηνπνζέηεζεο, λα ηνλ πεη θαη λα 

εμεγήζεη γηαηί είλαη απηφο. Υξεζηκνπνηήζεθε  κεγάιε πνηθηιία απφ γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα: θχθινη, ηξίγσλα, ηεηξάγσλα, νξζνγψληα παξαιιειφγξακκα, πιάγηα 

παξαιιειφγξακκα, ξφκβνη, ηξαπέδηα, εμάγσλα, νθηάγσλα. ηα δνζκέλα ζρήκα-

ηα ππήξραλ θαη κε ζηεξενηππηθέο κνξθέο. Κάζε νκάδα είρε αθξηβψο ην ίδην π-

ιηθφ. Σα παηδηά ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα εζηηάδνπλ ζηηο ηδηφηεηεο ησλ ζρεκά-

ησλ, κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε θαη πεξηγξαθή απηψλ. 

Έλα άιιν παξάδεηγκα, ηε δεχηεξε κέξα ζηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα, φπνπ 

ην είδνο δξάζεο αθνξνχζε ζηελ αλαγλψξηζε ηδηνηήησλ ησλ ζρεκάησλ, ηα παη-

δηά δνχιεςαλ ζε νκάδεο θαη κία νκάδα πεξηέγξαθε έλα ζρήκα, ελψ νη άιιεο έ-

πξεπε λα ην βξνπλ θαη λα ην δείμνπλ. Ο ρξφλνο ήηαλ πεξηνξηζκέλνο. Κέξδηζε  ε 

νκάδα πνπ βξήθε ηα πεξηζζφηεξα ζρήκαηα. Σν πιηθφ ήηαλ ίδην κε ηεο παξαπά-
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λσ δξαζηεξηφηεηαο θαη δφζεθε ην ίδην αθξηβψο ζε φιεο ηηο νκάδεο. Σν παηδί ζε 

απηή ηε δξαζηεξηφηεηα δηαθξίλεη θαη πεξηγξάθεη ηδηφηεηεο θαη καζαίλεη λα αλα-

γλσξίδεη ηηο γεληθέο θαηεγνξίεο ησλ ζρεκάησλ. 

Σν κνληέιν δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφζηεθε, ζηφρεπε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο γελίθεπζεο ησλ παηδηψλ αλαθνξηθά κε ηηο ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο ησλ 

γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ, κέζα απφ ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηελ απηνδηφξζσζε. 

ΐαζίζηεθε ζε κειέηεο πνπ αλαθέξνπλ βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ πνηνηηθή δηδα-

ζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε εξσηήζεηο πςεινχ επηπέδνπ θαη 

ζηελ παξαρψξεζε απηνλνκίαο ζηα παηδηά (Brown, 1998, ζην Σδεθάθε 2007), 

ζηελ αλάπηπμε καζεκαηηθνχ δηαιφγνπ, ζηε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο 

κέινπο πνπ ελζαξξχλεη ηηο ηδέεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ καζεηψλ θαη δηεπθνιχ-

λεη ηε δξάζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο δηδα-

θηηθήο νξγάλσζεο ηεο ηάμεο (αηνκηθά, κηθξέο νκάδεο, νινκέιεηα) (Clark, 1997, 

ζην Σδεθάθε 2007). Βπίζεο, ε νξγάλσζε ηεο καζεκαηηθήο δξάζεο ηνπ παηδηνχ 

βαζίζηεθε ζε πξφζθαηεο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε αλαγλψξηζε ηδηνηήησλ, 

ζρέζεσλ, νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ θαη ζηε γελίθεπζε γηα ηελ αλάπηπμε κίαο 

καζεκαηηθήο έλλνηαο (Steinbring, 2003, ζην Σδεθάθε 2007). ην ηέινο ηεο δξά-

ζεο ησλ παηδηψλ, θάζε νκάδα εμεγνχζε ηε δξάζε ηεο θαη νη ππφινηπεο νκάδεο 

έιεγραλ ηελ νξζφηεηα. Με ην πέξαο ησλ δχν δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε δηδαζθα-

ιία, εληζρχζεθε ζηα παηδηά ε αλαδήηεζε ζπκπεξαζκάησλ θαη ε θαηαγξαθή απ-

ηψλ κε ηξφπν πνπ επέιεμαλ ηα παηδηά (ζε φιεο ηηο δηδαζθαιίεο επέιεμαλ ηε δσ-

γξαθηθή), θαζψο ηνλίδεηαη απφ εξεπλεηέο ε ζεκαζία ηεο έθθξαζεο ησλ ζπκπε-

ξαζκάησλ ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηε ζεκεησηηθή, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαδηθα-

ζίαο ηεο γελίθεπζεο (Lannin 2005, ζην Zazkis et al; Radford, 2003, 2006).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ πξψηε εκέξα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζηηο 2 δξαζηε-

ξηφηεηεο απηφ πνπ παξαηεξήζεθε είλαη φηη ελψ ηα παηδηά αξρηθά δπζθνιεχηε-

θαλ ζηελ εμήγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ 

απηφ πνπ ηνπο δεηνχληαλ θαη αθνξνχζε ζε εζηίαζε ζε ηδηφηεηεο, ζηελ πνξεία 

θάλεθε λα εμνηθεηψλνληαη κε απηή ηε δηαδηθαζία θαη λα ρξεηάδνληαη ιηγφηεξεο 

εξσηήζεηο απφ ηε λεπηαγσγφ γηα λα εμεγήζνπλ θαη λα ηεθκεξηψζνπλ ηε δξάζε 

ηνπο, κε ηηο αηηηνινγήζεηο ηνπο λα είλαη εζηηαζκέλεο ζε ηδηφηεηεο ησλ ζρεκά-

ησλ. Βπίζεο, ην γεγνλφο φηη ηα ίδηα ηα παηδηά παξαθνινπζνχζαλ ηηο κεζφδνπο 

θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ άιισλ νκάδσλ θαη έιεγραλ ηε δξάζε ηνπο, είρε σο α-

πνηέιεζκα ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηνλ εληνπηζκφ ιαζψλ θαη ηελ απηνδηφξζσζε 

απηψλ. ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ηα παηδηά θαηέιεμαλ ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ θαη ζε ζηξαηεγηθέο θαη ζε ηδηφηεηεο ησλ ζρεκάησλ: απηφ πνπ έπξε-

πε λα πξνζέρνπλ αλαθνξηθά κε ηηο ζηεξενηππηθέο κνξθέο αιιά θαη γεληθφηεξα 

κε φια ηα ζρήκαηα φηαλ πξέπεη λα κπνπλ ζε νκάδεο, είλαη νη γσλίεο θαη νη 

πιεπξέο (αλ έρνπλ, πφζεο έρνπλ, αλ είλαη ίζεο φιεο/ πνηεο είλαη ίζεο).   

Σε δεχηεξε εκέξα, ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ε ιχζε ηεο νπνίαο απαη-

ηνχζε ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ θαη ζπκπεξαζκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο κέ-

ξαο, δει. ηελ αλαγλψξηζε ηδηνηήησλ, ηα παηδηά κε κεγάιε επηηπρία θάλεθε λα 
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ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εκπεηξία απηή, θαζψο ζηελ εμήγεζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο 

δξάζεο ηνπο, αλαθέξζεθαλ ζηελ απαίηεζε γηα εζηίαζε  ζε ηδηφηεηεο ησλ ζρε-

κάησλ γηα λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα (ζηξαηεγηθή πξνεγνχκελεο κέξαο) θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλέθεξαλ ηηο ηδηφηεηεο απηέο (θαηάιεμε ζπκπεξαζκάησλ πξνεγνχκε-

λεο κέξαο). ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα φπνπ ε δξάζε ησλ παηδηψλ ήηαλ κεγα-

ιχηεξεο δπζθνιίαο θαζψο έπξεπε λα πεξηγξάςνπλ ηδηφηεηεο ησλ ζρεκάησλ, αξ-

ρηθά ππήξμε κία δπζθνιία ε νπνία μεπεξάζηεθε κε ηε βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηη-

θνχ κέζα απφ εξσηήζεηο επηθεληξσκέλεο ζηηο ηδηφηεηεο θαη θαζψο εθηπιίζζν-

ληαλ ε δξαζηεξηφηεηα, ηα παηδηά γηλφηαλ φιν θαη πην ηθαλά ζην λα δηαρεηξη-

ζηνχλ πην απνηειεζκαηηθά ηελ πεξηγξαθή ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζρεκάησλ. Με ην 

πέξαο ησλ δχν δξαζηεξηνηήησλ ηα παηδηά «κάδεςαλ» ηελ εκπεηξία ηνπο, θαηα-

ιήγνληαο ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχζαλ θαη ζε ζηξαηεγηθέο θαη ζε ηδηφηε-

ηεο ησλ ζρεκάησλ, απηή ηε θνξά εζηηάδνληαο ηδηαίηεξα ζε κε ζηεξενηππηθά 

ζρήκαηα θαη κε ζηεξενηππηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο: φηαλ ζέινπκε λα δνχκε ηη 

ζρήκα είλαη, κεηξάκε πιεπξέο θαη γσλίεο θαη δελ καο μεγειάλε ηα ζρήκαηα πνπ εί-

λαη καθξνπιά ή ςειά (εδψ έρνπκε κε ζηεξενηππηθέο κνξθέο) ή γπξηζκέλα (εδψ 

έρνπκε πξνζαλαηνιηζκφ), γηαηί θαη ζε απηά κεηξάκε ηηο πιεπξέο θαη ηηο γσλίεο.   

Σελ ηξίηε εκέξα ηεο παξέκβαζεο, γηα ηελ θαηαζθεπή ζρεκάησλ πνπ απαη-

ηεί ηελ αλάιπζε θαη ηελ ζχλζεζή ηνπο, ηα παηδηά έπξεπε λα πξνβνχλ ζε εθαξ-

κνγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε ζηξαηεγηθέο θαη γλψζεηο /ζπκπεξάζκαηα 

πξνεγνχκελσλ εκεξψλ. Φάλεθε φηη ε εθαξκνγή απηψλ έγηλε κε κεγάιε επηηπ-

ρία, θαζψο ηα παηδηά θαηάθεξαλ λα θαηαζθεπάζνπλ ηα ζρήκαηα πνπ ηνπο δεηή-

ζεθαλ θαη λα εμεγήζνπλ ηε ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ, αλαθεξφκελνη ζε 

ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο πνπ είραλ εληνπίζεη απφ πξνεγνχκελεο δξάζεηο ηνπο ζηα 

ζρήκαηα. Σν ελδηαθέξνλ ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ην πψο ζα θαηαζθεχα-

δαλ ηα παηδηά ην νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν θαη ην ηεηξάγσλν, δει. εάλ ζα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ δχν απηψλ ζρεκάησλ πνπ γλψξηδαλ απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο κέξεο αιιά εληνπίδνληαο ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαη ζα γελίθεπαλ 

κε ην λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηα δνκηθά ηνπο ζηνηρεία θαη λα κελ πξνβνχλ ζε θα-

ηαζθεπή ρσξίο απηφ ην ζηνηρείν. Σα παηδηά ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πξνέβεζαλ ζε 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ηεηξαγψλνπ ζε νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν κε αχμεζε 

θαηά έλα ζηηο δχν απέλαληη πιεπξέο, εμεγψληαο ζηα παηδηά πνπ θνίηαδαλ θαη 

δελ δνθίκαδαλ λα θαηαζθεπάζνπλ ηη πξφζεμαλ δει. ηε ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζη-

κνπνίεζαλ θαη γηαηί ην έθαλαλ έηζη,  αλαθεξφκελνη ζε ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο, 

ελψ θαηά ηελ αληίζηξνθε δξάζε δει. ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ νξζνγσλίνπ πα-

ξαιιεινγξάκκνπ ζε ηεηξάγσλν, ην έθαλαλ ζρεδφλ φια ηα παηδηά ρσξίο βνήζεηα, 

εμεγψληαο κε άλεζε ηε ζηξαηεγηθή ηνπο θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ εθάξκνζαλ.    

Σελ ηέηαξηε εκέξα, ζηηο επηθαιχςεηο, ζην δεχηεξν ζρέδην πνπ ηνπο δφζεθε 

θαη πνπ ήηαλ δχζθνιν θαζψο έπξεπε λα θαιχςνπλ κεγάιεο ζθνχξεο επηθάλεηεο 

κε ζρήκαηα ζε κε ζηεξενηππηθέο κνξθέο θαη πξνζαλαηνιηζκνχο, θάλεθε φηη ηα 

παηδηά ρξεζηκνπνηνχζαλ κε άλεζε πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο ζε δξάζεηο πνπ 

απαηηνχζαλ κεγαιχηεξε ζχλζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ζηξαηεγη-

θέο θαη γλψζεηο, πνπ είραλ θαηαιήμεη ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο.   
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Σελ πέκπηε εκέξα, ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ππνθαηεγνξηψλ, 

ηα παηδηά μεπέξαζαλ ηελ αξρηθή ηνπο ακεραλία θαη πξνρψξεζαλ ζηελ θαηεγν-

ξηνπνίεζε κε βάζε ιεπηνκεξείο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζε κεγέζε, είδνο 

γσληψλ θαη πιεπξψλ, εμεγψληαο ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ θαη ηεθ-

κεξηψλνληαο ηελ επηινγή ηνπο, κε ζηξαηεγηθέο θαη γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα πξνεγνχκελσλ δξάζεσλ.  

Σελ πέκπηε εκέξα ηεο παξέκβαζεο, κε ην θιείζηκν ησλ δχν δξαζηεξηνηή-

ησλ, ηα παηδηά θαηέιεμαλ ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα  (παξαηίζεληαη φπσο 

αθξηβψο εηπψζεθαλ απφ ηα παηδηά): 

1) πσο θαη λα γπξίζσ ην ζρήκα δελ αιιάδεη θαζφινπ, είλαη πάληα ην ίδην ζρή-

κα 

2) Μεηξάκε γσλίεο θαη πιεπξέο γηα λα βξνχκε ην θάζε ζρήκα 

3) Γηα λα βάισ ηα ηξίγσλα ζε νκάδεο πξνζέρσ ηηο γσλίεο θαη ηηο πιεπξέο 

4) πνπ θαη λα βάισ ην ζρήκα δελ αιιάδεη 

5) Αελ καο λνηάδεη εάλ έλα ζρήκα είλαη θνληφ ή ςειφ ή ιεπηφ ή ρνληξφ. Κνηηά-

δσ πάληα ηηο γσλίεο θαη ηηο πιεπξέο γηα λα θαηαιάβσ ηη ζρήκα είλαη.  

6) Αελ καο λνηάδεη ην ρξψκα, καο λνηάδεη ην ζρήκα θαη νη πιεπξέο. 

πκπεξαζκαηηθά θαηαιήγνπκε ζην φηη ην κνληέιν δηδαζθαιίαο κε ηηο θιη-

καθνχκελεο δπζθνιίαο δξαζηεξηφηεηεο, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

δξάζεο αλαθνξηθά κε ηε γελίθεπζε ηεο αληίιεςεο ησλ ζρεκάησλ, κέζα απφ ηνλ 

αλαζηνραζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ γελίθεπζεο κε ηεθκεξίσζε θαη 

έιεγρν ηεο δξάζεο, νδεγεί ζηε δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ.   

4. ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΑΕΑΏΚΣΕΚΔ ΠΏΡΒΜΐΏΔ  

4.1. ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ ΠΡΕΝ ΣΔ ΑΕΑΏΚΣΕΚΔ ΠΏΡΒΜΐΏΔ  

ΟΕ ΒΠΕΑΟΒΕ  

Ώλαιχνληαο ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, 

παξαηεξνχκε φηη ηα παηδηά απφ ηηο 14 δνθηκαζίεο ζηηο 4 κφλν παξνπζηάδνπλ 

θάπνηα δπζθνιία ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζρεκάησλ, άξα αλαγλσξίδνπλ ηα γεσ-

κεηξηθά ζρήκαηα. 

ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδνπκε ηηο «ζσζηφ», «ζρεδφλ ζσζηφ», «ιάζνο» θαη 

«δελ κπνξψ» απαληήζεηο ζε 11 δνθηκαζίεο θαη ζηνλ πίλαθα 3 ηηο «ζσζηφ», «κη-

θξφηεξν» θαη «κεγαιχηεξν» απαληήζεηο, ζε 3 δνθηκαζίεο πνπ αθνξνχλ ζε επη-

θαιχςεηο ηξηγψλνπ, νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ θαη ηξαπεδίνπ. Οη ζρεδφλ 

ζσζηέο απαληήζεηο αθνξνχλ ζε αληηιήςεηο φπνπ δελ έρνπλ δνκεζεί ζηέξεα νη 

ηδηφηεηεο θαη νη ζρέζεηο ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θαη ζρεηίδνληαη κε ην επ-

ζχγξακκν ησλ πιεπξψλ (δνθηκαζίεο 1,2,3), κε ηελ επηινγή ηνπ ζσζηνχ ζρήκα-

ηνο ζε κε ζηεξενηππηθφ πξνζαλαηνιηζκφ αιιά ιάζνο επηινγή κεγέζνπο (δνθη-
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καζία 9), κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο πεξηζζφηεξνπ/ιηγφηεξνπ θαηά ηνλ κεηαζρε-

καηηζκφ (δνθηκαζίεο 10,11).  

Ώλαθνξηθά κε ηηο δνθηκαζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ε-

ληφο θαηεγνξίαο (δνθηκαζίεο 4,5,6,7,8 φπνπ ζε θάζε ππνθαηεγνξία πνπ δίλεηαη 

πξέπεη ην παηδί λα ηνπνζεηήζεη ζσζηά 3 ζρήκαηα πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο 

σο πξνο ηε κνξθή θαη ην κέγεζνο θαη ζηα νπνία ππάξρνπλ θαη κε ζπκβαηηθέο 

κνξθέο) ζηηο ζρεδφλ ζσζηέο απαληήζεηο, ην παηδί γλσξίδεη ην γεληθφ ζρήκα ηεο 

θαηεγνξίαο, αιιά ε αλαγλψξηζε ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ γεσκεηξη-

θψλ ζρεκάησλ είλαη ζε πνξεία αλάπηπμεο θαη αθνξνχλ ζε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ πνπ ζηελ θαηεγνξία: βγάδεη εθηφο (δει. ζεσξεί φηη δελ ηαηξηάδεη πνπζε-

λά) 2 απφ ηα 3 ζρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο πνπ ηνπ δίλνληαη θαη ην άιιν (ζπκβαηη-

θή κνξθή) ην ηνπνζεηήζεη ζσζηά, φηαλ βγάδεη έλα εθηφο, έλα ην βάδεη ιάζνο ζε 

άιιε θαηεγνξία θαη έλα βάδεη ζσζηά (ζπκβαηηθή κνξθή), φηαλ βάδεη ζσζηά θαη 

ηα 3 ζρήκαηα αιιά βάδεη ζηε ίδηα θαηεγνξία θαη έλα ζρήκα απφ άιιε θαηεγν-

ξία θαη φηαλ βάδεη ηα 2 ζρήκαηα ζσζηά θαη ην έλα ζε ιάζνο θαηεγνξία. Ώλαθν-

ξηθά κε ηηο ιάζνο απαληήζεηο φπνπ θαίλεηαη ην παηδί λα κελ αλαγλσξίδεη θαζφ-

ινπ ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο, ην παηδί: βγάδεη εθηφο θαη ηα ηξία ζρήκαηα θαη φηαλ 

ηαμηλνκεί κε βάζε ην ρξψκα θαη ελψ ηνπ επηζεκαίλεηαη λα ηα βάιεη ζηηο νκάδεο 

κε βάζε ην ζρήκα θαη φρη ην ρξψκα, εθείλν επηκέλεη ζηελ αξρηθή ηνπνζέηεζε.  

Σέινο, φζν αθνξά ζηηο επηθαιχςεηο (ηξηγψλνπ, νξζνγσλίνπ παξαιιειν-

γξάκκνπ θαη ηξαπεδίνπ), νη απαληήζεηο «κηθξφηεξν» θαη «κεγαιχηεξν» αθν-

ξνχλ ζε ιάζνο απαληήζεηο, φπνπ ην παηδί επηιέγεη ιάζνο κέγεζνο απφ 3 ζρήκαηα 

ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο κε ηελ ίδηα βάζε θαη δηαθνξεηηθφ χςνο θαη δείρλεη φηη ην 

παηδί δε ζπγθξίλεη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ην κέγεζνο.  

 

α/α  Ανθηκαζίεο  σ-

ζηφ% 

ρ.ζσζη

φ% 

Λά-

ζνο% 

Αελ 

κπν-

ξψ% 

1 Καηαζθεπή ηεηξαγψλνπ 21,7 0 78,3 0 

2 Καηαζθεπή ηξηγψλνπ 60,9 21,7 13 4,3 

3 Καηαζθεπή νξζ. παξαιιειν-

γξάκκνπ  

65,2 13 17,4 4,3 

4 Καηεγνξηνπνίεζε ηξαπεδίνπ 17,4 52,2 30,4 0 

5 Καηεγνξηνπνίεζε πιάγηνπ πα-

ξαιιεινγξάκκνπ 

8,7 69,6 21,7 0 

6 Καηεγνξηνπνίεζε ηεηξαγψλνπ 47,8 43,5 8,7 0 
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7 Καηεγνξηνπνίεζε νξζ. παξαιιε-

ινγξάκκνπ 

30,4 52,2 17,4 0 

8 Καηεγνξηνπνίεζε ξφκβνπ  39,1 52,2 8,7 0 

9 Πξνζαλαηνιηζκφο θαη αλαγλψξη-

ζε ηξηγψλνπ 

39,1 26,1 34,8 0 

10 Μεηαζρεκαηηζκφο ηεηξαγψλνπ 

ζε νξζ. παξαι. 

60,9 4,3 21,7 13 

11 Μεηαζρεκαηηζκφο νξζ. παξαι. ζε 

ηεηξάγσλν 

26,1 0 73,9 0 

Πέλαθαο 2: νη απαληάζεηο ησλ παηδηώλ ζηηο 11 δνθηκαζέεο πξηλ ηελ παξΫκβαζε  

α

/α  

Ανθηκαζίεο  

σζηφ 

% 

Μη-

θξφηεξν % 

Μεγα-

ιχηεξν % 

Α

ελ 

κπν

ξψ  

1 Βπηθάιπςε ηξηγψλνπ  6

0,9 

4,3 34,8 0 

2 Βπηθάιπςε νξζ. παξαιιε-

ινγξάκκνπ 

6

0,9 

8,7 30,4 0 

3 Βπηθάιπςε ηξαπεδίνπ  6

5,2 

0 34,8 0 

Πέλαθαο 3: νη απαληάζεηο ησλ παηδηώλ ζηηο 3 δνθηκαζέεο ησλ επηθαιύςεσλ πξηλ 

ηελ παξΫκβαζε  

Παξαηεξνχκε φηη ηα παηδηά ζηηο δνθηκαζίεο πνπ απαληνχλ ζσζηά ζε πν-

ζνζηφ 60,9-65,2%, αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηξηγψλνπ θαη νξζνγσλίνπ παξαι-

ιεινγξάκκνπ, ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεηξαγψλνπ ζε νξζνγψλην παξαιιειφ-

γξακκν θαη ζηηο επηθαιχςεηο ηξηγψλνπ, νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ θαη 

ηξαπεδίνπ. ε κηθξφηεξν πνζνζηφ 30,4-47,8% ηα θαηαθέξλνπλ ζηελ θαηεγνξη-

νπνίεζε ηεηξαγψλνπ, νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ, ξφκβνπ θαη ζηνλ πξν-

ζαλαηνιηζκφ θαη αλαγλψξηζε ηξηγψλνπ. Σέινο, νη επηηπρίεο θαίλεηαη λα κεηψ-

λνληαη ζεκαληηθά, 8,7-26,1% φηαλ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπάζνπλ ηεηξάγσλν, λα 

θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηξαπέδην, πιάγην παξαιιειφγξακκν θαη λα κεηαζρεκαηί-

ζνπλ νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν ζε ηεηξάγσλν.  

Ώλαθνξηθά κε ηηο ζρεδφλ ζσζηέο απαληήζεηο, φιεο νη θαηεγνξηνπνηήζεηο 

εθηφο ηνπ ξφκβνπ θαίλεηαη λα δπζθνιεχνπλ πεξηζζφηεξν ηα παηδηά, ελψ ζε 

ζρέζε κε ηηο ιάζνο απαληήζεηο είλαη ε θαηαζθεπή ηνπ ηεηξαγψλνπ θαη ν κεηα-

ζρεκαηηζκφο νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ ζε ηεηξάγσλν. 
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Ώπφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηα ζρή-

καηα νιηζηηθά, δπζθνιεχνληαη ζηελ αλαγλψξηζε κε ζηεξενηππηθψλ κνξθψλ θαη 

πξνζαλαηνιηζκψλ, αιιά θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ νδεγνχλ  ζηνλ εληνπηζκφ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα ζρήκαηα.  

4.2. ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ ΜΒΣΏ ΣΔ ΑΕΑΏΚΣΕΚΔ ΠΏΡΒΜΐΏΔ  

ΟΕ ΒΠΕΑΟΒΕ  

πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4, κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζεκεηψζεθε 

κεγάιε επηηπρία ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ηδηνηήησλ θαη ζρέζεσλ ησλ γεσκεηξηθψλ 

ζρεκάησλ. Παξαηεξνχκε φηη ε θαηαζθεπή ηξηγψλνπ θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ 

ηεηξαγψλνπ ζε νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν, παξνπζηάδνπλ ηε κέγηζηε επηηπ-

ρία πνπ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί θαη αθνινπζεί ζε πνιχ πςειά επίπεδα ε ε-

πηθάιπςε ηξαπεδίνπ, απνηειέζκαηα πνπ ζπκπίπηνπλ κε εθείλα πξηλ ηελ παξέκ-

βαζε, φπνπ νη ζπγθεθξηκέλεο δνθηκαζίεο παξνπζίαζαλ θαη ηφηε ηε κεγαιχηεξε 

επηηπρία. 

α/α Ανθηκαζίεο  Βπηηπρία 

πξηλ % 

Βπηηπρία 

κεηά % 

1 Καηαζθεπή ηεηξαγψλνπ 21,7 82,6 

2 Καηαζθεπή ηξηγψλνπ 60,9 100 

3 Καηαζθεπή νξζ. παξαιιεινγξάκκνπ  65,2 91,3 

4 Καηεγνξηνπνίεζε ηξαπεδίνπ 17,4 60,9 

5 Καηεγνξηνπνίεζε πιάγηνπ παξαιιεινγξάκκνπ 8,7 73,9 

6 Καηεγνξηνπνίεζε ηεηξαγψλνπ 47,8 91,3 

7 Καηεγνξηνπνίεζε νξζ. παξαιιεινγξάκκνπ 30,4 82,6 

8 Καηεγνξηνπνίεζε ξφκβνπ  39,1 87 

9 Πξνζαλαηνιηζκφο θαη αλαγλψξηζε ηξηγψλνπ 39,1 78,3 

10 Μεηαζρεκαηηζκφο ηεηξαγψλνπ ζε νξζ. παξαι. 60,9 100 

11 Μεηαζρεκαηηζκφο νξζ. παξαι. ζε ηεηξάγσλν 26,1 78,3 

12 Βπηθάιπςε ηξηγψλνπ  60,9 91,3 

13 Βπηθάιπςε νξζ. παξαιιεινγξάκκνπ 60,9 87 

14 Βπηθάιπςε ηξαπεδίνπ  65,2 95,7 

Πέλαθαο 4: νη επηηπρέεο ησλ παηδηώλ πξηλ θαη κεηΪ ηελ παξΫκβαζε 
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ηε ζπλέρεηα εμεηάζακε ηε ζρέζε ησλ κεηαβιεηψλ κεηά ηε δηδαθηηθή πα-

ξέκβαζε θαη παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζε θάπνηεο απφ απηέο, ε ν-

πνία θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 5:  

Ανθηκαζία πζρέηηζε κε άιιε δνθηκαζία x
2
 df p 

Καηαζθεπή ηεηξαγψλνπ  Καηεγνξηνπνίεζε ξφκβνπ  5,831 1 0,016 

Πξνζαλαηνιηζκφο θαη αλα-

γλψξηζε ηξηγψλνπ  

Καηεγνξηνπνίεζε πιάγηνπ πα-

ξαιιεινγξάκκνπ  

6,577 2 0,037 

Πξνζαλαηνιηζκφο θαη αλα-

γλψξηζε ηξηγψλνπ 

Καηεγνξηνπνίεζε ξφκβνπ  14,673 2 0,001 

Πξνζαλαηνιηζκφο θαη αλα-

γλψξηζε ηξηγψλνπ 

Καηαζθεπή ηεηξαγψλνπ  10,626 2 0,005 

Πξνζαλαηνιηζκφο θαη αλα-

γλψξηζε ηξηγψλνπ 

Καηαζθεπή νξζνγσλίνπ παξαι-

ιεινγξάκκνπ  

11,196 4 0,024 

Πξνζαλαηνιηζκφο θαη αλα-

γλψξηζε ηξηγψλνπ 

Μεηαζρεκαηηζκφο νξζνγσλίνπ 

παξαιιεινγξάκκνπ  

8,632 2 0,013 

Καηεγνξηνπνίεζε ηξαπεδίνπ  Καηεγνξηνπνίεζε πιάγηνπ πα-

ξαιιεινγξάκκνπ  

7,812 2 0,020 

Καηεγνξηνπνίεζε πιάγηνπ πα-

ξαιιειεινγξάκκνπ  

Καηεγνξηνπνίεζε ηεηξαγψλνπ  6,206 1 0,013 

Καηεγηνξηνπνίεζε ηεηξαγψ-

λνπ  

Καηεγνξηνπνίεζε νξζνγσλίνπ 

παξαιιεινγξάκκνπ 

10,405 1 0,001 

Βπηθάιπςε ηξηγψλνπ Βπηθάιπςε νξζνγσλίνπ παξαι-

ιεινγξάκκνπ 

14,603 1 0,000 

Πέλαθαο 5: δνθηκαζέεο πνπ κεηΪ ηε δηδαθηηθά παξΫκβαζε ζπζρεηέδνληαη ζεκα-

ληηθΪ κεηαμύ ηνπο 

Γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο επηηπρίαο ηεο εθαξκνγήο ηεο παξέκβαζεο, 

εμεηάζακε ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ παηδηψλ ζηηο 14 δνθηκαζίεο, ψζηε λα 

δνχκε ην πνζνζηφ πνπ κεηαθηλήζεθε ζηηο ζσζηέο θαη ζρεδφλ ζσζηέο απαληή-

ζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζακε 14 θαηλνχξγηεο κεηαβιεηέο πνπ ππνιν-

γίζηεθαλ σο ε δηαθνξά ηεο επίδνζεο ζε θάζε δνθηκαζία πξηλ θαη κεηά ηελ πα-

ξέκβαζε, εμαηξψληαο ηα παηδηά πνπ αξρηθά απάληεζαλ ζσζηά ζηηο δνθηκαζίεο, 

ψζηε λα έρνπκε ην πξαγκαηηθφ δείγκα πνπ παξνπζηάδεη θάπνηα αδπλακία κεγα-

ιχηεξε ή κηθξφηεξε ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ γεσ-

κεηξηθψλ ζρεκάησλ. ηνλ πίλαθα 6 θαίλεηαη ε βειηίσζε ζηηο επηδφζεηο μεθηλψ-

ληαο απφ ηε δνθηκαζία κε ηε κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηελ επίδνζε.  
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α/α Ανθηκαζίεο  %βειηίσζε επίδνζεο  

2 Καηαζθεπή ηξηγψλνπ 100 

10 Μεηαζρεκαηηζκφο ηεηξαγψλνπ ζε νξζ. παξαι. 100 

14 Βπηθάιπςε ηξαπεδίνπ  100 

8 Καηεγνξηνπνίεζε ξφκβνπ  92,8 

12 Βπηθάιπςε ηξηγψλνπ  88,9 

7 Καηεγνξηνπνίεζε νξζ. παξαιιεινγξάκκνπ 87,5 

1 Καηαζθεπή ηεηξαγψλνπ 77,8 

5 Καηεγνξηνπνίεζε πιάγηνπ παξαιιεινγξάκκνπ 77,8 

13 Βπηθάιπςε νξζ. παξαιιεινγξάκκνπ 77,8 

3 Καηαζθεπή νξζ. παξαιιεινγξάκκνπ  75 

9 Πξνζαλαηνιηζκφο θαη αλαγλψξηζε ηξηγψλνπ 71,4 

11 Μεηαζρεκαηηζκφο νξζ. παξαι. ζε ηεηξάγσλν 70,6 

4 Καηεγνξηνπνίεζε ηξαπεδίνπ 68,5 

6 Καηεγνξηνπνίεζε ηεηξαγψλνπ 62,5 

Πέλαθαο 6: ε βειηέσζε ζηηο δνθηκαζέεο από ηε κεγαιύηεξε ζηε κηθξόηεξε 

Παξαηεξνχκε φηη ε βειηίσζε ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ 

ζρέζεσλ ηελ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ είλαη κεγάιε, θαζψο εθηφο απφ δχν δνθη-

καζίεο κε πνζνζηφ 62,5% θαη 68,5% πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηε-

ηξαγψλνπ θαη ηξαπεδίνπ αληίζηνηρα, φιεο νη άιιεο δνθηκαζίεο αλέξρνληαη ζε 

πνζνζηά άλσ ηνπ 70,6%.  Βμεηάδνληαο ηε ζρέζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο βειηίσ-

ζεο ηεο επίδνζεο, βξήθακε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζε νξηζκέλεο απφ απηέο, πνπ 

θαηαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα 7: 

Μεηαβιεηή βειηίσζεο 

επίδνζεο 

πζρέηηζε κε άιιε κεηαβιεηή 

βειηίσζεο επίδνζεο 

x
2
 df p 

ΐειηίσζε επίδνζεο ζηε 

θαηαζθεπή ηεηξαγψλνπ  

ΐειηίσζε επίδνζεο ζηελ θαηε-

γνξηνπνίεζε ηξαπεδίνπ  

9,938 3 0,019 

ΐειηίσζε επίδνζεο ζηελ 

επηθάιπςε ηξηγψλνπ 

ΐειηίσζε επίδνζεο ζηελ επηθά-

ιπςε νξζνγσλίνπ παξαιιειν-

γξάκκνπ  

28,272 16 0,029 
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ΐειηίσζε επίδνζεο ζηελ 

επηθάιπςε νξζνγσλίνπ 

παξαιιεινγξάκκνπ 

ΐειηίσζε επίδνζεο ζηελ επηθά-

ιπςε ηξαπεδίνπ  

31,586 8 0,000 

Πέλαθαο 7: νη κεηαβιεηΫο ηεο βειηέσζεο ηεο επέδνζεο πνπ ζπζρεηέδνληαη ζεκα-

ληηθΪ κεηαμύ ηνπο 

5. ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ-ΤΓΔΣΔΔ 

πσο δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηα πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, ηα παηδηά 

γεληθά αληηιακβάλνληαη ην γεληθφ ζρήκα ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θαη κπν-

ξνχλ λα ηα νλνκάζνπλ, δπζθνιεχνληαη φκσο ζηελ πεξηγξαθή ηδηνηήησλ θαη 

ζρέζεσλ (Wa & Ma, 2005; Klein, Starkey & Wakely, 1999; Clements, 1997, 

ζην Σδεθάθε 2010; Σδεθάθε, 2007). Φαίλεηαη λα ηα θαηαθέξλνπλ αξθεηά θαιά 

ζηελ θαηαζθεπή νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ θαη ηξηγψλνπ, ζηνλ κεηαζρε-

καηηζκφ ηεηξαγψλνπ ζε νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν θαη ζηηο ηξεηο επηθαιχ-

ςεηο (ηξηγψλνπ, νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ θαη ηξαπεδίνπ), ρσξίο φκσο λα 

αηηηνινγνχλ ηε δξάζε ηνπο, πνπ ζεκαίλεη φηη αλαγλσξίδνπλ ηα ζρήκαηα, αιιά 

δελ εζηηάδνπλ ζε ηδηφηεηεο θαζψο ηα πξνζεγγίδνπλ νιηζηηθά. Οη δπζθνιίεο πνπ 

ζπλαληνχλ, αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηεηξαγψλνπ, αλ θαη ε έξεπλα δείρλεη φηη ε 

επηηπρία ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρήκαηνο είλαη κεγάιε (Wa & 

Ma, 2005; Klein, Starkey & Wakely, 1999; Clements, 1997, ζην Σδεθάθε 2010). 

Ώπηφ δείρλεη φηη ηα παηδηά κπνξεί λα αλαγλσξίδνπλ ην ηεηξάγσλν σο ζρήκα, δελ 

εζηηάδνπλ φκσο ζηηο ηδηφηεηέο  ηνπ, θαζψο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζρήκαηνο 

ρξεηάδεηαη ε αλάιπζε θαη ε ζχλζεζή ηνπ, πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηελ πεξηγξαθή 

ησλ ηδηνηήησλ. Απζθνιίεο ζπλαληνχλ επίζεο ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ηξαπε-

δίνπ θαη ηνπ πιάγηνπ παξαιιειφγξακκνπ, ζρήκαηα φρη ηφζν νηθεία ζηα παηδηά, 

γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηελ αλαγλψξηζή ηνπο (Clark, 2004, ζην Σδεθάθε, 2010) 

θαη ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ ζε ηεηξάγσλν 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ έιιεηςε εληνπηζκνχ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ζρε-

κάησλ (Σδεθάθε, 2010).  

Σα απνηειέζκαηα κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε δείρλνπλ κεγάιε επηηπρία 

ζηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ. Δ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαβιεηψλ κεηά ηε δηδα-

θηηθή παξέκβαζε ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη καο δίλεη ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: 

α) ηα παηδηά βιέπνπλ μεθάζαξα ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηεηξαγψλνπ θαη 

ηνπ ξφκβνπ, ν νπνίνο είλαη έλα ηεηξάγσλν, άξα έρνπλ πξνρσξήζεη ζε αλαγλψ-

ξηζε δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, β) ην γεγνλφο φηη ν πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε α-

λαγλψξηζε ηξηγψλνπ πνπ αθνξά ζε κε ζηεξενηππηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη 

ζε ζχγθξηζε νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ζε ζρήκαηα δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ, 

ζε δηαθνξεηηθά ζρήκαηα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο θαη ζε επηινγή ζσζηνχ κεγέζνπο, 

ζπζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ ξφκβνπ θαη ηνπ πιάγηνπ 

παξαιιειφγξακκνπ, κνξθέο φρη ηφζν νηθείεο ζηα παηδηά θαη κε ηηο θαηαζθεπέο 

ηνπ ηεηξαγψλνπ θαη ηνπ νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ πνπ αθνξνχλ ζε αλά-

ιπζε θαη ζχλζεζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ, δείρλεη φηη ηα παηδηά έρνπλ αξρίζεη λα 
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μεπεξλνχλ ηελ νιηζηηθή αληίιεςε ησλ ζρεκάησλ κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε ηδη-

νηήησλ, ηηο κε ζηεξενηππηθέο ηνπνζεηήζεηο θαη πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε ζχγθξη-

ζε νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ αλάκεζα ζηα ζρήκαηα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, γ) ε 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ ηξαπεδίνπ θαη ηνπ ηεηξαγψλνπ 

κε ην πιάγην παξαιιειφγξακκν θαη ηνπ ηεηξαγψλνπ κε ην νξζνγψλην παξαιιε-

ιφγξακκν δείρλνπλ φηη ηα παηδηά άξρηζαλ λα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γεληθήο θαηεγνξίαο «ηεηξάπιεπξα» θαη λα πξνρσξνχλ ζε πην 

ιεπηνκεξείο αλαιχζεηο πνπ αθνξνχλ ζε δνκηθά ζηνηρεία θαη δ) ε ζεκαληηθή ζπ-

ζρέηηζε ηεο επηθάιπςεο ηξηγψλνπ κε ηελ επηθάιπςε ηνπ νξζνγσλίνπ παξαιιε-

ινγξάκκνπ, δείρλεη φηη ηα παηδηά έρνπλ αξρίζεη λα ζπγθξίλνπλ νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο ζηα κεγέζε ησλ ζρεκάησλ, δει. λα εζηηάδνπλ ζε πην ιεπηνκεξή ραξα-

θηεξηζηηθά εληφο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο.  

Δ βειηίσζε ηεο επίδνζεο κεηά ηελ παξέκβαζε είλαη πξαγκαηηθά εληππσ-

ζηαθή. Οη δπζθνιίεο πνπ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά αθνξνχλ ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ηεηξαγψλνπ θαη ηνπ ηξαπεδίνπ. ζν αθνξά ζην ηεηξάγσ-

λν ζπλδένληαη κε ηελ θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ ησλ ζρεκάησλ ζηελ ίδηα ππνθα-

ηεγνξία (ηεηξάγσλν) κηαο γεληθήο θαηεγνξίαο      (ηεηξάπιεπξα) θαη αθνξνχλ ζε 

αλαδήηεζε νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ δει. ζρέζεσλ. Ώλαθνξηθά κε ην ηξαπέδην 

θαίλεηαη ηα παηδηά λα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηνλ εληνπηζκφ ηδηνηήησλ θαη 

ζρέζεσλ ζε κε νηθεία ζρήκαηα (Clark, 2004, ζην Σδεθάθε, 2010).   

Δ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο βειηίσζεο ηεο επίδνζεο ζηελ θαηαζθεπή ηε-

ηξαγψλνπ κε ηε βειηίσζε επίδνζεο ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδίνπ ζπλ-

δέεηαη κε ην γεγνλφο φηη: ζηελ ππνθαηεγνξία ηεηξάγσλν ηεο γεληθήο θαηεγνξίαο 

«ηεηξάπιεπξα», ην παηδί εμεηάδεη κεγέζε θαζψο ηα ηεηξάγσλα δηαθέξνπλ κεηα-

μχ ηνπο σο πξνο ην κέγεζνο, ελψ ζηελ ππνθαηεγνξία «ηξαπέδην» ηεο γεληθήο 

θαηεγνξίαο «ηεηξάπιεπξα» εμεηάδεη εθηφο απφ ηηο κε ζηεξενηππηθέο κνξθέο θαη 

ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηα ζρήκαηα θαη ζηα κεγέζε, άξα απηφ πνπ ζπκ-

βαίλεη είλαη φηη εμεηάδεη πιένλ ζπγθξίλνληαο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο. Ώλαθν-

ξηθά κε ηε ζπζρέηηζε ηεο βειηίσζεο ηεο επίδνζεο ζηελ επηθάιπςε ηνπ νξζνγσ-

λίνπ παξαιιεινγξάκκνπ κε ηε βειηίσζε επίδνζεο ζηελ επηθάιπςε ηξαπεδίνπ, 

απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα παηδηά θαη εδψ φπσο θαη παξαπάλσ εμεηά-

δνπλ πιένλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο εληφο ηεο ίδηαο ππνθαηεγνξίαο.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νη-

θνδφκεζε ηεο έλλνηαο γεσκεηξηθά ζρήκαηα είλαη: 1) Δ αλαγλψξηζε θαη ε πεξη-

γξαθή ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ ζρεκάησλ ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα. 

2) Δ ζχγθξηζε νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ. 3) Ο αλαζηνραζκφο. 4) Δ αηηηνιφγε-

ζε/επεμήγεζε/ηεθκεξίσζε ηεο δξάζεο θάζε θνξά. 5) Ο έιεγρνο ηεο δξάζεο απφ 

ηα ίδηα ηα παηδηά. 6) Δ αθαίξεζε θαη ε θαηάιεμε απιψλ ζπκπεξαζκάησλ ζε θά-

ζε δηδαζθαιία, δει. ε γελίθεπζε, αιιά θαη ζηελ ηειεπηαία δηδαζθαιία ηεο πα-

ξέκβαζεο φπνπ ηα παηδηά αλαζηνράζηεθαλ φιε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο 

θαη θαηέιεμαλ ζε απιά γεληθά ζπκπεξάζκαηα/ζηξαηεγηθέο γηα ηελ γεληθφηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θαη 7) ε ρξήζε πξνεγνχκελεο γελη-
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θεπκέλεο γλψζεο ζε θάζε δηδαζθαιία. ια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

παξέκβαζεο, πνπ απνηεινχλ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ νηθν-

δφκεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο, έζηξεςαλ ην παηδί ζην λα επηθεληξσζεί ζε 

βαζχηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ (ηδηφηεηεο, ζρέζεηο) θαη 

λα απνκαθξπλζεί απφ επηθαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά (απιή αλαγλψξηζε ησλ 

ζρεκάησλ).  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, εληζρχεηαη ε άπνςε εξεπλεηψλ φηη γηα ηελ αλά-

πηπμε ηεο γελίθεπζεο, ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ εθ-

παηδεπηηθφ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο (Sriraman, 2004, ζην Zazkis et al, 2008). 

Ώπηφ ζεκαίλεη φηη, ν ζρεδηαζκφο καζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλαθνξηθά κε 

ηα ζρήκαηα, πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζην λα νδεγεί ηα παηδηά πέξα 

απφ κία νιηζηηθή αληίιεςε ησλ ζρεκάησλ πνπ δε βειηηψλεη ηελ αξρηθή εηθφλα 

πνπ έρνπλ ηα παηδηά γηα ηα ζρήκαηα θαη λα ηνπο νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε νκνην-

ηήησλ θαη δηαθνξψλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ή ζηελ ίδηα θαηεγνξία θαη ζε 

κεγέζε, δει. ζηελ αλάπηπμε κηαο πην ιεπηνκεξνχο αληίιεςεο γηα ηα ζρήκαηα 

θαη ζηελ πξνζέγγηζε ηδηνηήησλ θαη ζρέζεσλ (Σδεθάθε, 2007). Βπίζεο, ζεκαληη-

θφ ξφιν παίδεη ε  αλαγλψξηζε θαη ε πεξηγξαθή ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ζρέζεσλ 

ησλ ζρεκάησλ γηα ηελ εμέιημε ηεο γεσκεηξηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ, κέζα απφ 

ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπιέθνπλ ηα παηδηά ζε θαηε-

γνξηνπνηήζεηο ζρεκάησλ ηεο ίδηαο κνξθήο, ζε θαηαζθεπέο ζρεκάησλ, ζε ζπ-

ζηεκαηηθέο αλαιχζεηο θαη ζπλζέζεηο ζρεκάησλ, κε πνηθηιίεο ζρεκάησλ ζε δηα-

θνξεηηθέο ζέζεηο, κεγέζε θαη πξνζαλαηνιηζκνχο (Σδεθάθε, 2010). Ώθφκε, είλαη 

ζεκαληηθή ε αηηηνιφγεζε/επεμήγεζε ηεο δξάζεο θάζε θνξά, γεγνλφο πνπ νδε-

γεί ην παηδί ζε ζπκπεξηθνξέο ηεθκεξίσζεο ηεο δξάζεο ηνπ, φπσο επίζεο είλαη 

ζεκαληηθφο θαη ν έιεγρνο ηεο δξάζεο απφ ηα ίδηα ηα παηδηά (Sriraman, 2004, 

ζην Zazkis et al, 2008), κε απνηέιεζκα ζε πεξίπησζε ιάζνπο λα αλαδεηνχλ 

ηνπο ιφγνπο πνπ ηα νδήγεζαλ ζην ιάζνο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα νδεγνχληαη 

ζε πην ιεπηνκεξείο αληηιήςεηο γηα ηα ζρήκαηα, ζε ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο, κέζα 

απφ ηελ παξαηήξεζε θαη πεξηγξαθή ηδηνηήησλ, ηε ζχγθξηζε νκνηνηήησλ θαη δη-

αθνξψλ. Σέινο, κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο κε 

ηε ρξήζε πξνεγνχκελεο γεληθεπκέλεο γλψζεηο, ηα παηδηά νδεγνχληαη ζηελ αλα-

δήηεζε θαη ρξήζε πξνεγνχκελσλ αθαηξέζεσλ θαη γεληθεχζεσλ (Harel, 2001). 

Ώλαιχνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ ηα παηδηά ηελ ηειεπ-

ηαία κέξα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, φπνπ αλαζηνράζηεθαλ ηελ πξνεγνχκελε 

εκπεηξία ηνπο, παξαηεξνχκε φηη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά δει. νη 

ζηξαηεγηθέο, εκπεξηέρνπλ ηηο γεληθεχζεηο ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο, ηηο ν-

πνίεο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ιχζνπλ ηε καζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ηνπο δίλεηαη. 

Φαίλεηαη, φηη ηα παηδηά κέζα απφ ηελ έθθξαζε ζπκπεξαζκάησλ έρνπλ πξνρσ-

ξήζεη πέξα απφ ηελ αλαγλψξηζε ηδηνηήησλ θαη ζρέζεσλ, ζηε δφκεζε λνεηηθψλ 

εξγαιείσλ γηα ηε γεληθφηεξε καζεκαηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, ηα νπνία αθνξνχλ 

φρη κφλν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο πνπ ζηελ πεξίπησζή καο 

είλαη ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα, αιιά θαη ζην «ηη πξνζέρσ» θαηά ηελ εκπινθή 
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κνπ κε ηελ έλλνηα, δει. ζε ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο είλαη βαζηζκέλεο ζε πςεινχ 

επηπέδνπ ελλνηνινγηθά πεξηερφκελα πνπ είλαη νη γεληθεχζεηο. Ώπηνχ ηνπ είδνπο 

νη ζηξαηεγηθέο πνηνηηθά είλαη δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

παηδηά σο πξαθηηθέο γηα λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα. ηελ πξψηε πεξίπησζε πξφ-

θεηηαη γηα ζπκπεξηθνξέο βαζηζκέλεο ζε δηαρείξηζε αθαηξέζεσλ θαη γεληθεχζε-

σλ, φπνπ ε ζθέςε έρεη «μεθνιιήζεη» απφ ην πξαγκαηηθφ θαη είλαη ζε επίπεδν 

λνεηηθψλ ζπιινγηζκψλ,  ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε παξακέλνπλ ζηνλ πξαγ-

καηηθφ θφζκν (π.ρ. γηα ηε δηάθξηζε ελφο ζρήκαηνο εληφο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, 

ην παηδί ηνπνζεηεί  ην ζρήκα πάλσ ζην δνζκέλν πξφηππν θαη δελ εμεηάδεη ηδηφ-

ηεηεο θαη ζρέζεηο), ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπλάδνπλ θαη κε άιιεο έξεπλεο 

(Radford, 2003; Bills & Rowland, 1999, ζην Zazkis et al, 2008; Dörfler, 1991, 

ζην Zazkis et al, 2008).   

Ώπφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξα-

ζκα φηη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γελίθεπζεο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία είλαη 

αθελφο εθηθηή, αθεηέξνπ ζεκαληηθή. Φαίλεηαη, φηη απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ζηελ 

εθπαίδεπζε είλαη ε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, έλαλ δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ αλά-

πηπμε ζπιινγηζκψλ θαη ζηελ θαηάιεμε ζπκπεξαζκάησλ απφ ην παηδί. Μέζα 

απφ κία ηέηνηα πνξεία εθπαίδεπζεο, ην παηδί καζαίλεη λα ζθέθηεηαη δειαδή λα 

βάδεη απέλαληί ηνπ ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη θαη κε ηα εξγα-

ιεία ηνπ λνπ πνπ έρεη αλαπηχμεη κε βάζε ηελ ειηθία ηνπ, λα πξνζπαζεί λα βξεη 

ιχζε θαη λα δψζεη απάληεζε, κέζα απφ ηελ θαηάιεμε απιψλ ζπκπεξαζκάησλ 

θαη έρνληαο ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ ηνπ, ηελ αλάγθε γηα ηεθκεξίσζε ηεο 

δξάζεο ηνπ. Ώπηφ πνπ ρξεηάδεηαη βέβαηα, είλαη πεξαηηέξσ έξεπλα θαη ζε άιιεο 

έλλνηεο ησλ καζεκαηηθψλ κέζα απφ κία ηέηνηνπ είδνπο νπηηθή. 
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 

Πίλαθαο δνθηκαζηψλ 

Ανθηκαζίεο  Πεξηερφκελν δνθηκαζηψλ  

Ανθηκαζία 

1 (Α1)  

Καηαζθεπή ηεηξαγψλνπ, ηξηγψλνπ θαη νξζνγσλίνπ παξαι-

ιεινγξάκκνπ θαη αηηηνιφγεζε/εμήγεζε ηεο θαηαζθεπήο. 

Ανθηκαζία 

2 (Α2) 

Καηεγνξηνπνίεζε ηεηξαπιεχξσλ: ηξαπεδίνπ, πιάγηνπ πα-

ξαιιειφγξακκνπ, νξζνγψληνπ παξαιιειφγξακκνπ, ηεηξα-

γψλνπ θαη ξφκβνπ θαη αλαδήηεζε αηηηνινγίαο ηεο επηινγήο. 

Ανθηκαζία 

3 (Α3) 

Βπηθάιπςε δνζκέλνπ πχξαπινπ πνπ ζπληίζεηαη απφ ηξαπέ-

δην, νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν θαη ηζφπιεπξν ηξίγσλν 

θαη αλαδήηεζε θαη αηηηνινγία ηεο επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ 

ζρεκάησλ, απφ δνζκέλα ίδηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα, κε ηελ 

ίδηα βάζε θαη δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο.  

Ανθηκαζία 

4 (Α4) 

Ώλαγλψξηζε νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ ζε κε ζηεξενηππηθφ πξν-

ζαλαηνιηζκφ απφ κία πνηθηιία ζρεκάησλ θαη αηηηνιφγεζε 

ηεο επηινγήο.  

Ανθηκαζία 

5 (Α5) 

Μεηαζρεκαηηζκφο ηνπ νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ ζε 

ηεηξάγσλν ζηνλ γεσπίλαθα θαη ηνπ ηεηξαγψλνπ ζε νξζνγψ-

λην παξαιιειφγξακκν θαη αηηηνιφγεζε/εμήγεζε ηεο δξάζεο 

ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ.  
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ΣΏ ΐΕΐΛΕΏ ΥΧΡΕ ΛΟΓΕΏ ΚΏΕ Δ ΏΝΏΓΝΧΔ ΣΟΤ ΣΟ ΝΔΠΕΏ-

ΓΧΓΒΕΟ 

Παζραιέδνπ ΒιΫλε 

Νεπηαγσγφο, Μ.Ώ. ζην « Παηδηθφ βηβιίν θαη Παηδαγσγηθφ Τιηθφ», 

elenpasxal@hotmail.com 

 

Σα βηβιία ρσξίο ιφγηα είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθά θαη δεκνθηιή ζηα παηδηά κε 

ηνλ νπηηθφ ιφγν λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθθνξά ηνπ λνήκαηνο. 

ηελ παξνχζα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε παηδηά 5-6 εηψλ, καζεηέο λεπηα-

γσγείνπ, πξνζπαζήζακε λα δνχκε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα απν-

θξππηνγξαθήζνπλ ην νπηηθφ θείκελν θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ πηζαλφλ λα επε-

ξεάδνπλ ηελ νηθνδφκεζε ηνπ λνήκαηνο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο αθήγεζεο.  

ΟΡΕΜΟ 

Σα βηβιία ρσξίο ιφγηα δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ απηφ πνπ ιέεη ην φλνκά 

ηνπο, δειαδή βηβιία ρσξίο γξαπηφ θείκελν. Οξηζκέλεο θνξέο κάιηζηα αθφκε 

θαη απηφ, ην πνζνηηθφ θξηηήξην πνπ απνηειεί ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά ηνπ εηθνλν-

γξαθεκέλνπ βηβιίνπ ρσξίο ιφγηα, παξαβηάδεηαη, αθνχ ην ‗ρσξίο‘ θαζίζηαηαη 

παξάδνμα ‗γελλαηφδσξν‘ θαη πεξηιακβάλεη βηβιία πνπ εθθξάδνληαη, εθηφο απφ 

ηελ εηθφλα, θαη κε ειάρηζηεο ιέμεηο ζπγθξνηψληαο έηζη ηελ ηδηαίηεξε ππνθαηε-

γνξία ησλ βηβιίσλ ‗ζρεδφλ ρσξίο ιέμεηο‘ (almost, nearly, wordless books). ε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ αξθεηά απφ ηα βηβιία ηνπ Wiesner, φπσο ην 

Tuesday, ζην νπνίν ην ιεθηηθφ θείκελν ιεηηνπξγεί θπξίσο σο ζηνηρείν ρξνληθήο 

δηάξζξσζεο ηεο ηζηνξίαο, αθνχ κάιινλ πεξηνξίδεηαη ζηηο ελδείμεηο ελφο ξνιν-

γηνχ, ελψ άιια βηβιία θαηαθεχγνπλ ζηνλ ελδν-εηθνληζηηθφ γξαπηφ ιφγν –

ζπκβαίλεη ζην Sector 7 πνπ παίξλεη ηε κνξθή πεξηβάιινληνο γξαπηνχ ιφγνπ– ή 

ηνπνζεηνχλ ην ιεθηηθφ κέξνο ηεο αθήγεζεο ζην ζπλνξηαθφ ρψξν ηνπ πεξηθεηκέ-

λνπ –παξαηεξείηαη ζην Free Fall (Nodelman, 1988).  

Δ αικαηψδεο αχμεζε παξαγσγήο ησλ βηβιίσλ ρσξίο ιφγηα θπξίσο ζηελ 

Ώκεξηθή αιιά θαη ζηελ Βπξψπε, έρεη ζηξέςεη ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζην 

ηδηαίηεξν απηφ είδνο βηβιίνπ. Δ απμαλφκελε κάιηζηα δεκνηηθφηεηά ηνπ νδήγεζε 

ζηελ εθδνηηθή έθξεμε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, αθνχ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990 κέρξη ζήκεξα ζρεδφλ ρίιηα βηβιία ρσξίο ιφγηα (wordless books) έρνπλ 

δεκνζηεπζεί δηεζλψο, ελψ ζπγγξαθείο φπσο ν Weisner θαη ε Lehmann  έρνπλ 

θεξδίζεη ην Caldecott Metal γηα βηβιία ηνπο πνπ δηεγνχληαη κηα ηζηνξία κε απν-

θιεηζηηθά νπηηθή αθήγεζε (Dowhower, 1997). ήκεξα ηα βηβιία ρσξίο ιφγηα 

απνηεινχλ εμαηξεηηθά δείγκαηα θαιιηηερλίαο (Lukens, 1995) θαη είλαη πξαγκα-

ηηθά έξγα ηέρλεο (Marantz, 1977). 

Παξφιν πνπ ηα βηβιία ρσξίο ιφγηα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί «αλσκαιίεο ζηνλ 

θφζκν ησλ εηθνλνβηβιίσλ» (Berona, 2008: 224), ηζηνξηθά ε νπηηθή αθήγεζε 
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κάιινλ πξνεγείηαη ηεο ιεθηηθήο –δεο ηηο απεηθνλίζεηο ησλ ζπειαίσλ. Γηα αηψλεο 

ν άλζξσπνη δεκηνπξγνχζαλ ηζηνξίεο κε ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε εηθφλσλ σο 

έλα είδνο εθιαΎθεπζεο γηα αλαιθάβεηνπο –δεο ηηο παινγξαθίεο ησλ εθθιεζηψλ 

κε νπηηθέο αθεγήζεηο απφ ηε ΐίβιν (Stweig, 1988). Σα βηβιία ρσξίο ιφγηα ζεσ-

ξήζεθαλ ε κεηεμέιημε ησλ μπινηππνγξαθηθψλ κπζηζηνξεκάησλ (woodcut 

novels/ narratives) πνπ εκθαλίζηεθαλ απφ ην 1910 έσο ην 1950 ζηελ Βπξψπε 

θαη ζηηο ΔΠΏ απφ δεκηνπξγνχο φπσο ν Frans Masereel, o Lynd Ward ή o Otto 

Nuckel (Berona, 2008). 

ΣΏ ΒΕΑΔ 

Σελ δεθαεηία ηνπ 70, φηαλ αλαθέξνληαλ ζηα βηβιία ρσξίο ιφγηα, ζπλήζη-

δαλ λα ηα θαηαηάζζνπλ θάησ απφ ην είδνο ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ βηβιίσλ ζηα 

νπνία ε ηζηνξία αθεγείηαη  απνθιεηζηηθά κε ηε ρξήζε ησλ εηθφλσλ. Θεσξνχ-

ληαλ θπξίσο βηβιία πνπ ιέλε κηα ηζηνξία κε εηθφλεο (Cullinan, 1989, Norton, 

2010). Ώλ θαη ππάξρεη ε αξλεηηθή θξηηηθή απφ ηνλ Stewig (1988) φηη ηα πεξηζ-

ζφηεξα βηβιία ρσξίο ιφγηα παξνπζηάδνπλ δψα ζαλ θχξηνπο ραξαθηήξεο θαη α-

λήθνπλ ηα πην πνιιά ζην ρψξν ηνπ θαληαζηηθνχ απηφ θαίλεηαη λα ηζρχεη θπξίσο 

γηα ηηο δχν πξψηεο δεθαεηίεο πνπ ην βηβιίν ρσξίο ιφγηα είρε αξρίζεη λα γίλεηαη 

ηδηαίηεξα δεκνθηιέο. πσο ππνζηεξίδεη ε Beckett (2012) ηα ηειεπηαία ρξφληα  

έρνπλ εθδνζεί βηβιία ρσξίο αθεγεκαηηθή πινθή, κε νπηηθή πνιππινθφηεηα θαη 

ξεαιηζηηθή ζεκαηνινγία πνπ απαηηνχλ πνιχ θαιή επαγσγηθή ζθέςε πνπ ηα θά-

λεη θαηάιιεια γηα φιεο ηηο ειηθίεο.           

ηελ πην απιή ηνπο εθδνρή ηα βηβιία ρσξίο ιφγηα, φηαλ απεπζχλνληαη ζε 

παηδηά, ηαπηίδνληαη κε κηα δηαδνρή αζχλδεησλ εηθφλσλ θαη απνηεινχλ βηβιία 

ελλνηψλ (concept books), κηα ππνθαηεγνξία ησλ βηβιίσλ γλψζεσλ γηα πνιχ κη-

θξά παηδηά. ε απηά, κέζσ ηεο θπξίαξρεο θαη ηδηαίηεξα έληνλεο εηθνλνγξάθε-

ζεο, είηε παξνπζηάδνληαη θαζεκεξηλά αληηθείκελα (π.ρ. παηρλίδηα) ή δξαζηεξηφ-

ηεηεο (π.ρ. ληχζηκν) ηηο νπνίεο νθείιεη, ή ελδηαθέξεηαη, λα γλσξίδεη ην πνιχ κη-

θξφ παηδί είηε δίλεηαη έκθαζε ζηελ εθκάζεζε ησλ γξακκάησλ, ησλ αξηζκψλ, 

ησλ ρξσκάησλ θαη άιισλ ζεκειησδψλ ελλνηψλ. Μάιηζηα ζε θάπνηα απφ απηά ν 

εκθαλήο ζηφρνο ηεο γλψζεο, π.ρ. ησλ αξηζκψλ, απνθηά κηα έληνλα παηγληψδε 

δηάζηαζε, αθνχ ζπλδπάδεηαη κε κηα δηαζθεδαζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ σο ζθν-

πφ έρεη λα ζπλδπάζεη ην σθέιηκνλ κεηά ηνπ ηεξπλνχ. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηα 

βηβιία αξίζκεζεο, π.ρ. Anno‟s Counting Books, κεηαηξέπνληαη ζε έλα παηρλίδη 

επξέζεσο ηφζσλ αληηθεηκέλσλ φζσλ θαη ν αξηζκφο ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη.  

Σα ζεκαηηθά βηβιία ζηα νπνία νη εηθφλεο ζπλδένληαη φρη κε ηε γλσζηή αθε-

γεκαηηθή ζεηξά, αιιά γχξσ απφ έλα ζέκα –δεο ην Dreams ηνπ Peter Spier 

(1986) κε κηα ζεηξά απφ εηθφλεο ζχλλεθσλ ζε πεξίεξγνπο ζρεκαηηζκνχο ή ην 

εθπιεθηηθφ On reading ηνπ Kertesz (1971), ν νπνίνο γηα πελήληα ρξφληα θσην-

γξάθηδε αλζξψπνπο λα δηαβάδνπλ ζηνπο δξφκνπο θαη ζηηο ηαξάηζεο ηεο Ν. 

Τφξθεο.  

ηελ επξχηεξε θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ κε πξαγκαηηθά ή θαηλνκεληθά α-
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ζχλδεηεο εηθφλεο ππάγνληαη θαη ηα βηβιία- νπηηθά παηρλίδηα πνπ πξνζθαινχλ 

ηνπο αλαγλψζηεο λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηηο εηθφλεο, λα βξνπλ θξπκκέλα αληη-

θείκελα, λα ζπγθξίλνπλ αιιαγέο απφ ηελ κηα εηθφλα ζηελ άιιε, λα αληηζηνηρί-

ζνπλ, λα πξνβιέςνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ ηζηνξίεο ή λα παίμνπλ κε νπηηθέο ςεπ-

δαηζζήζεηο θαη κεηακνξθψζεηο.  Σα βηβιία απηά δελ ζηνρεχνπλ πιένλ ζηελ α-

πφθηεζε γλψζεσλ αιιά δηαθξίλνληαη γηα ηελ παηγληψδε δηάζηαζή ηνπο θαη νπ-

ζηαζηηθά απνηεινχλ γηα ηνπο αλαγλψζηεο ηνπο, πνπ πιένλ θαιχπηνπλ έλα επξχ 

θάζκα ειηθηψλ, νπηηθνχο γξίθνπο, θάπνηεο θνξέο δπζεπίιπηνπο. Ώλάκεζά ηνπο 

ζίγνπξα ελδηαθέξνπζα είλαη ε ζεηξά ησλ Look alikes  ηεο Joan Steiner, βηβιίσλ 

φπνπ ζθελέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο απνδεηθλχνληαη φηη δελ είλαη απηφ πνπ θαί-

λνληαη. Λεηηνπξγψληαο σο νπηηθέο ζπαδνθεθαιηέο, θάζε εηθφλα ηνπ βηβιίνπ θα-

ζίζηαηαη κηα δεμακελή γλσζηψλ αληηθεηκέλσλ πνπ σο πξσηνγελέο πιηθφ ζε α-

λνίθεηεο ζέζεηο θαη ζρέζεηο δεκηνπξγνχλ έλα ηδηφηππν πάδι, φπνπ ην θαηλνκελη-

θά ζπλεζηζκέλν ζέκα ηεο εηθφλαο (π.ρ. έλα παηδηθφ δσκάηην), αλ ιίγν ην πξνζέ-

μεηο θαιχηεξα, απαξηίδεηαη απφ πιήζνο άιισλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. ην θξεβάηη 

θηηάρλεηαη απφ κνιχβηα, ρηέλεο θαη ηνπβιάθηα αξίζκεζεο, ελψ έλα ζπλεζηζκέλν 

ζπίηη απφ πηξνχληα, θαθειάθηα ηζαγηνχ, θνρχιηα, κπηζθφηα ζθχινπ θιπ).  

ηελ επξχηεξε θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ-παηρληδηψλ εληάζζνληαη θαη ηα βη-

βιία παξαηεξεηηθφηεηαο, φπνπ ζε κηα ζεηξά απφ πνιπζχρλαζηεο εηθφλεο ν αλα-

γλψζηεο-ζεαηήο αλαδεηά ζπγθεθξηκέλνπο ραξαθηήξεο θαη αληηθείκελα. Έλα ρα-

ξαθηεξηζηηθφ βηβιίν γηα φιεο ηηο ειηθίεο είλαη ην The annotated ultimate 

alphabet ηνπ Μike Wilks (1988) ην νπνίν είλαη απνηέιεζκα ελφο δηεζλνχο δηα-

γσληζκνχ βαζηζκέλνπ ζην πξψην ηνπ βηβιίν The ultimate alphabet (1986) ζην 

νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο πξνζπαζνχζαλ λα αλαθαιχςνπλ ηα 7.777 αληηθείκελα 

ηα νπνία απεηθνλίδνληαλ ζηηο 26 ππθλνθαηνηθεκέλεο εηθφλεο ηνπ, κία γηα θάζε 

έλα γξάκκα ηνπ αγγιηθνχ αιθάβεηνπ. ηελ ειιεληθή εθδνηηθή αγνξά αλάινγν 

βηβιίν είλαη Πνχ είλαη ε νπξηθάηα πνπ απνηειεί κηα πεξηήγεζε αλάκεζα ζε δη-

αθνξεηηθνχο ρψξνπο, πνιηηηζκνχο θαη επνρέο, ελψ νη ίδηνη πάληα ‗χπνπηνη‘ 

θξπκκέλνη, νξηζκέλεο θνξέο θαη κεηακθηεζκέλνη, κέζα ζε ραψδε δηζέιηδα (ζα-

ιφληα) θαζηζηνχλ ηνλ εληνπηζκφ ηνπο κηα απαηηεηηθή θαη ζπγρξφλσο ηδηαίηεξα 

επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα.  

ε παξφκνηα βηβιία ν ζπλδεηηθφο ηζηφο ησλ ραιαξά ζπλδεδεκέλσλ εηθφλσλ 

δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ επαλεκθάληζε ησλ πξσηαγσληζηψλ ζε θάζε δηζέιη-

δν αιιά απαηηεί θαη ηελ ίδηα πάληνηε εκπινθή ηνπ αλαγλψζηε, π.ρ. αλαθάιπςε 

ελφο θξπκκέλνπ ήξσα.  Κπξίσο φκσο ε ζπλνρή ηνπο εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο 

παξνπζίαο ελφο νπηηθνχ ζηνηρείνπ πνπ επαλαιακβάλεηαη απφ ζειίδα ζε ζειίδα 

ελνπνηψληαο ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ νπηηθνχ παηρληδηνχ κηα ζεηξά απφ θαηλνκε-

ληθά αζχλδεηεο εηθφλεο. Μηα κεηάβαζε απφ ηνλ καθξφθνζκν ηεο ζπκπαληηθήο 

απεξαληνζχλεο ζην κηθξφθνζκν ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο ελφο παηδηνχ, κέζσ 

αιιεπάιιεισλ πιάλσλ πνπ μεθηλνχλ απφ πνιχ καθξηλά γηα λα γίλνπλ νινέλα 

θαη θνληηλφηεξα, επηρεηξείηαη ζην εηθνλνγξαθεκέλν Looking Down ηνπ Jenkins, 

φπνπ κφλν ε νπηηθή ηερληθή ζπλερψλ δνπκαξηζκάησλ εμαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα 
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εηθφλσλ πνπ θαληάδνπλ άζρεηεο κεηαμχ ηνπο (π.ρ. ην καθξηλφ πιάλν ηνπ πιαλή-

ηε γε, ην θνληηλφ κηαο παζραιίηζαο).  

ηελ αιιαγή νπηηθήο πνπ θαίλεηαη λα είλαη ην αγαπεκέλν ζέκα ηνπ ίδηνπ 

δεκηνπξγνχ εζηηάδνπλ δχν αθφκε βηβιία ηνπ Banyai, απφ ηα νπνία ην πξψην 

θπθινθνξεί θαη ζηελ ειιεληθή αγνξά. Σφζν ην δεκνθηιέο Ενπκ φζν θαη ην κε-

ηέπεηηα Rezoom παξαθνινπζνχλ κηα ζεηξά απφ ζηηγκηφηππα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ κηα ζπλερή απνκάθξπλζε ελφο θσηνγξαθηθνχ θαθνχ, πνπ, αλαθνξηθά κε ην 

πξψην, απφ ην ηξε γθξν πιαλ (πνιχ θνληηλφ πιάλν) ζε ιεπηνκέξεηα ηνπ ιεηξηνχ 

ελφο θφθνξα θηάλεη ζην απφιπηα καθξηλφ ηνπ πιαλήηε γε. Βλ ησ κεηαμχ θαη 

θαζψο ην πιάλν ζηαδηαθά αλνίγεη απφ ηα δχν βηβιία πεξλνχλ δηαθνξεηηθέο εθ-

θάλζεηο ηεο δσήο, ζε έλα πιήζνο πνιηηηζκψλ θαη ζε δηάθνξεο επνρέο πνπ ζπλε-

λψλνπλ ηηο αζχλδεηεο εηθφλεο φρη κφλν κέζσ ηεο εθαξκνγήο κηαο ζηαζεξήο ηε-

ρληθήο απνηχπσζήο ηνπο (σο ζπνπδή κεηάβαζεο απφ θνληηλφ ζε καθξηλφ πιά-

λν), αιιά θαη ζεκαηηθά ζπγθξνηψληαο ην ζπλαξπαζηηθφ κσζατθφ ηεο αλζξψπη-

λεο θνπιηνχξαο.  

Καη ηέινο ηα αθεγεκαηηθά βηβιία, εθείλα πνπ κε θαηλνκεληθά απιέο εηθφ-

λεο δεκηνπξγνχλ κηα ζχλζεηε, πεξίπινθε αθήγεζε. Έηζη, ελψ θάπνηα ελδέρεηαη 

λα δηεγνχληαη νπηηθά ηελ εμέιημε κηαο θαη κνλαδηθήο απιήο ζθελήο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην Wave ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη πψο ζεθψλεηαη έλα θχκα θαη 

βξέρεη κηα κηθξή πνπ παίδεη ζηελ αθξνζαιαζζηά, ζε άιια ε ηζηνξία είλαη πνιχ 

πην πεξίπινθε, εθηελήο θαη πνιππξφζσπε, π.ρ. The Snowman.  

Ώπηή ε θαηεγνξηνπνίεζε φκσο δελ είλαη απζηεξή αθνχ έλα βηβιίν κπνξεί 

λα αλήθεη ζε πνιιέο θαηεγνξίεο φπσο γηα παξάδεηγκα ην  On the other side ηνπ 

Banyai πνπ ελψ είλαη έλα ζεκαηηθφ βηβιίν ηαπηφρξνλα πξνθαιεί ηνλ αλαγλψζηε 

λα πξνβιέςεη θαη λα παίμεη κε ηηο εηθφλεο ηνπ ελψ κε κία ζε βάζνο αλάγλσζε 

βιέπνπκε φηη έρεη κηα πεξίπινθε αθεγεκαηηθή πινθή. 

Δ ΏΝΏΓΝΧΔ ΣΧΝ ΐΕΐΛΕΧΝ ΥΧΡΕ ΛΟΓΕΏ  

Δ δηεζλήο βηβιηνγξαθηθή έξεπλα έρεη ήδε δείμεη ηα νθέιε ησλ βηβιίσλ ρσ-

ξίο ιφγηα ζε πνιχ κηθξά παηδηά (Stewig, 1988), ζε απηνχο πνπ μεθηλνχλ λα κα-

ζαίλνπλ αλάγλσζε (Huck,1997, Lukasevich, 1991, Perry, 1997),  θαζψο θαη ζε 

άηνκα κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο (Gitelman,1990) ή δίγισζζα άηνκα (Appelt, 1984, 

Flatley&Rutland, 1986). Παξφια απηά, εθπαηδεπηηθνί, βηβιηνζεθάξηνη θαη γν-

λείο δελ έρνπλ εμνηθεησζεί κε ην είδνο απηφ ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο ζεσξψ-

ληαο φηη ηα βηβιία απηά είλαη είηε πνιχ εχθνια γηα ηα παηδηά δηφηη έρνπλ κφλν 

εηθφλεο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα απνθξππηνγξαθήζνπλ ηνλ γξαπηφ ιφγν είηε αληί-

ζεηα ηδηαίηεξα πεξίπινθα θαη ζχλζεηα δηφηη απαηηνχλ έλα επαξθή αλαγλψζηε κε 

πςειφ επίπεδν δεμηνηήησλ νπηηθνχ εγγξακκαηηζκνχ.  

Ο Nodelman (1988) κηιψληαο γηα ην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν επη-

ζεκαίλεη φηη ε ιέμε θαη ε εηθφλα ζην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν φηαλ είλαη κφλεο 

ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν αλνηρηέο ζε δηαθνξεηηθέο εξκελείεο. Σα βηβιία ρσξίο 

ιφγηα ηα νπνία δελ έρνπλ απηφλ ηνλ ηχπν ηεο γξαπηήο ηζηνξίαο αιιά βαζίδνληαη 
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απνθιεηζηηθά ζηελ εθθνξά ηνπ νπηηθνχ ιφγνπ επηηξέπνπλ πην δηθνξνχκελνπο 

ηχπνπο αλάγλσζεο θαη κπνξεί λα είλαη πην αλνηρηά ζε κηα ζεηξά απφ ζεκεησηη-

θέο εξκελείεο απ΄φηη βηβιία πνπ ζπλνδεχνληαη απφ θείκελν.  

Λάζνο ή ζσζηέο απαληήζεηο δελ ππάξρνπλ ζε έλα  βηβιίν ρσξίο ιφγηα νχηε 

ρξεηάδεηαη ν αλαγλψζηεο λα κπνξεί λα δηαβάδεη ηηο ιέμεηο γηα λα απνιαχζεη ηελ 

δξάζε (Abrahamson,1981:417). Ο Weisner (1992:421) ζηελ νκηιία ηνπ θαηά 

ηελ βξάβεπζε ηνπ γηα ην Tuesday  είπε φηη «ζε έλα βηβιίν ρσξίο ιφγηα δελ π-

πάξρεη ε θσλή ηνπ ζπγγξαθέα πνπ ιέεη ηελ ηζηνξία. Κάζε ζεαηήο δηαβάδεη ην 

βηβιίν κε ην δηθν ηνπ ηξφπν θη έηζη  ν αλαγλψζηεο γίλεηαη έλα αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αθήγεζεο». Οη ζεαηέο αιιειεπηδξνχλ κε κηα ζεηξά 

απφ νπηηθνχο θψδηθεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο εξκελεχνπλ θάησ απφ ην πξίζκα 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ, γίλνληαη νη ίδηνη αθεγεηέο κεηαηξέπνληαο ηηο 

εηθφλεο ζε κηα κνξθή εζσηεξηθήο ιεθηηθήο έθθξαζε             ( Dowhower, 1997, 

Bang, 1991, Rosenblatt, 1978). 

Μηα ηέηνηα ζεκεησηηθή πξνζέγγηζε αληηκεησπίδεη ηα εηθνληθά ζηνηρεία σο 

ζεκεία (signs) ηα νπνία πξέπεη λα εξκελεχζεη ν αλαγλψζηεο ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ «γξακκαηηθή» ηνπ εηθνληθνχ ιφγνπ. Ο Suhor (1992:228) κηιάεη γηα ηξία εί-

δε ζεκείσλ, ηα ζπκβνιηθά ζηα νπνία ππάξρεη κηα απζαίξεηε ζρέζε κε ην αληη-

θείκελν, ηα εηθνληθά πνπ παξνκνηάδνπλ κε ην αληηθείκελν θαη απηά πνπ δειψ-

λνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ηδέα ή έλλνηα ή θαηάζηαζε. Οη αλαγλψζηεο ησλ  βηβιίσλ 

ρσξίο ιφγηα έξρνληαη ζε επαθή κε κηα κεγάιε πνηθηιία απφ απηά ηα ζχκβνια 

θαη δίλνπλ λφεκα ζε απηά βαζηζκέλνη ζηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο, ζηελ πξνν-

πηηθή θαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ηνπ αλαγλσζηηθνχ γεγνλφηνο. 

Παξφκνηα, έξεπλεο (Crawford, 2000, Jensen, 1985) έρνπλ δείμεη φηη θαη ηα 

παηδηά πξνζεγγίδνπλ ηα βηβιία απηά κε ηνλ ίδην ηξφπν. Υξεζηκνπνηνχλ ζεκεία, 

ίρλε ή ελδείμεηο θαη απηφ ην ζχζηεκα ζεκείσλ ηα βνεζά λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

είδνο δνκήο ψζηε λα εξκελεχζνπλ ην θείκελν θαη λα ζρεκαηνπνηήζνπλ ηελ θα-

ηαζθεπή ηεο ηζηνξίαο. 

Θέινληαο λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ηνλ ηξφπν πνπ ηα παηδηά πξνζεγγί-

δνπλ ην είδνο ησλ βηβιίσλ ρσξίο ιφγηα, πξνηείλακε 7 βηβιία ζηα 20 παηδηά ελφο 

λεπηαγσγείνπ ειηθίαο 5-6 εηψλ. πγθεθξηκέλα ζέιακε λα δνχκε ηηο αληηδξάζεηο 

ησλ παηδηψλ ζε βηβιία πνπ ην κήλπκα βγαίλεη απνθιεηζηηθά απφ ηηο εηθφλεο ρσ-

ξίο ηελ ρξήζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ηηο εξκελείεο πνπ δίλνπλ ζηα νπηηθά ζηνηρεία 

ηεο εηθφλαο θαη θαηά πφζν είλαη ζε ζέζε λα θαηαζθεπάζνπλ κηα αθήγεζε  κε ηε 

ρξήζε ησλ εηθφλσλ. 

Σα παηδηά είδαλ ηα βηβιία αξρηθά ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο κε ηελ εθπαη-

δεπηηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα δηάβαζαλ ηα βηβιία ζε νκάδεο ησλ 2-4 λεπίσλ. Πξφ-

θεηηαη γηα κηα ηάμε πνπ ηα παηδηά έρνπλ εθηεζεί ζε κηα επξεία γθάκα εηδψλ παη-

δηθήο ινγνηερλίαο απφ εηθνλνγξαθεκέλα παξακχζηα θαη κηθξέο ηζηνξίεο κέρξη 

θφκηθο θαη βηβιία γλψζεσλ. Σα λήπηα δηάβαζαλ ην θάζε βηβιίν δχν ή θαη πεξηζ-

ζφηεξεο θνξέο αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο πξνθαινχζε. πσο αλαθέ-
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ξεη ε Beckett (2012:144) ε επαλαιακβαλφκελε  απηή αλάγλσζε βαζαίλεη ηελ  

θαηαλφεζε ηνπ αλαγλψζηε θαη θάζε θνξά πξνζηίζεληαη θαη λέεο πιεξνθνξίεο. 

Σα βηβιία πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ ην Pancakes for breakfast  ηεο  De Paolo 

κηα κηθξή ηζηνξία κε ηελ πξνζπάζεηα κηα γπλαίθαο λα θηηάμεη ηεγαλίηεο. 

Σν Time flies ηνπ  Eric Rohmann πνπ νη εηθφλεο αθεγνχληαη ηελ πεξηπέηεηα 

ελφο πνπιηνχ πνπ κπαίλεη κηα ρεηκσληάηηθε λχρηα ζε έλα κνπζείν θπζηθήο ηζην-

ξίαο ζην ηκήκα ησλ δεηλνζαχξσλ θαη κεηαθέξεηαη ζηελ πξντζηνξηθή επνρή θαη 

πάιη πίζσ. 

Σν Flotsam ηνπ David Wiesner κε ηελ πεξηπέηεηα ελφο αγνξηνχ πνπ αλα-

θαιχπηεη κηα παιηά θσηνγξαθηθή κεραλή γηα ππνβξχρηεο ιήμεηο θαη εκθαλίδν-

ληαο  ην θηικ βιέπεη έλα καγηθφ θφζκν λα μεηπιίγεηαη κπξνζηά ηνπ. 

H αξπαγή ηεο θφηαο, ηεο Beatrice Rodriguez κηα ηζηνξία κε ήξσεο δψα πνπ 

παίδεη κε ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεφηππά καο. 

Σν Zoom ηνπ Istvan Banyai, κηα ηζηνξία κε ζπλερή νπηηθά δνπκαξίζκαηα 

πνπ απνθαιχπηεη ηκεκαηηθά εηθφλεο πξαγκάησλ, δψσλ θαη αλζξψπσλ  κέζα ζε   

έλα κσζατθφ αλζξψπηλσλ πνιηηηζκψλ. 

To Tuesday ηνπ David Wiesner πνπ κε ρηνπκνξηζηηθφ ηξφπν αθεγείηαη ηελ 

επηδξνκή βαηξάρσλ ην βξάδπ κηαο Σξίηεο ζε κηα εηξεληθή πφιε. 

Καη You can‟t take a balloon into the Metropolitan museum ησλ J.P. 

Weitzman & R.P. Glasser πνπ κε αθνξκή ην θπλήγη ελφο θίηξηλνπ κπαινληνχ 

παξνπζηάδεη έλα παλφξακα απφ ζθελέο θαη ραξαθηήξεο ηεο Νέαο Τφξθεο ελψ 

ηαπηφρξνλα βιέπνπκε ηελ μελάγεζε κηαο κηθξήο θαη ηεο γηαγηάο ηεο ζην κνπ-

ζείν κνληέξλαο ηέρλεο φπνπ ηα  εθζέκαηα πνπ ζπλαληνχλ έρνπλ κηα νκνηφηεηα 

κε ηηο ζθελέο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηελ πφιε 

Ο ΓΡΏΠΣΟ ΛΟΓΟ Β ΒΝΏ ΐΕΐΛΕΟ ΥΧΡΕ ΛΟΓΕΏ 

πσο έρεη πεη ε Rosenblatt (1978) νη θαινί αλαγλψζηεο δελ δηαβάδνπλ ζην 

θελφ θαη  νη ζχγρξνλεο έξεπλεο (Crawford, 2000, Arif, 2008) έξρνληαη λα επηβε-

βαηψζνπλ φηη ηα παηδηά κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηα νπηηθά απηά θείκελα ρξε-

ζηκνπνηψληαο ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο φζνλ αθνξά γεληθά 

ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο αιιά θαη κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν 

ηνπ βηβιίνπ. 

Σα λήπηα ιφγσ ηεο εμνηθείσζεο ηνπο κε ην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βη-

βιίν ήηαλ ήδε αξθεηά ηθαλνί αλαγλψζηεο ησλ νπηηθψλ θεηκέλσλ αιιά δελ είραλ 

δεη πνηέ  βηβιίν κφλν κε εηθφλεο. Βληφπηζαλ ηνλ κφλν γξαπηφ ιφγν πνπ ππήξρε 

ζηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ θαη ηα νλφκαηα  ησλ εηθνλνγξάθσλ θαη ην θείκελν ζηα 

νπηζζφθπιια θαηαλνψληαο φηη δελ ππάξρεη φλνκα ζπγγξαθέα γηαηί δελ ππάξρεη 

γξαπηφο ιφγνο.  Έδεημαλ  ελδηαθέξνλ γηα ηελ έιιεηςε   γξαπηνχ θεηκέλνπ αιιά 

γλψξηδαλ αξθεηά γηα ηελ αλάγλσζε εηθφλσλ ψζηε λα κελ ζεσξήζνπλ αξλεηηθή 

ηελ απνπζία γξαπηνχ ιφγνπ ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηζηνξία. Ώληηζέησο ν 
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γξαπηφο ιφγνο πνπ ππήξρε κέζα ζηηο εηθφλεο θαη ήηαλ ιέμεηο ζηα αγγιηθά φπσο 

ην flour ζην ζαθί κε ην αιεχξη ζην pancakes θαη ηελ εηθφλα ηνπ βηβιίνπ κε ηα 

πιηθά ηεο ζπληαγήο  ή ε ιέμε Tuesday δελ κπνξνχζε λα δηαβαζηεί απφ ηα παη-

δηά θαη απαηηνχζε έλαλ ελήιηθα ζπλ-αλαγλψζηε.  

κσο παξφιν πνπ ν νπηηθφο ιφγνο εθθέξεη ην κήλπκα, ν ηίηινο ηεο θάζε 

ηζηνξίαο απεηέιεζε θαηά ηελ δεχηεξε αλάγλσζε ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηα γε-

γνλφηα ηεο ηζηνξίαο, απνζαθήληζε θαη απνθάιπςε βαζηθά ζηνηρεία ηεο εηθνλη-

θήο αθήγεζεο πνπ δελ έγηλαλ θαηαλνεηά απφ ηα παηδηά. ην Pancakes for 

Breakfast ππήξμε δηακάρε θαηά πφζν απεηθνλίδνληαλ νκειέηεο, θξέπεο ή αθφκε 

θαη πηάηα θαη ζην Σime Flies ν ηίηινο βνήζεζε ηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ φηη ν 

ρξφλνο θαη φρη ν ηφπνο ήηαλ απηφο πνπ άιιαδε θαη γηλφηαλ ην πέξαζκα πίζσ 

ζηελ πξντζηνξηθή επνρή θαη πάιη κπξνζηά ζηε ζχγρξνλε. Σν ίδην θαη ζην Τou 

can‟t take a balloon into the metropolitan museum φπνπ ν ηίηινο απνθάιπςε 

ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ απαγφξεπζε πνπ απνηέιεζε ηελ αθφξκεζε γηα ην μεδί-

πισκα ηεο αθήγεζεο. Πάιη φκσο απαξαίηεηε ήηαλ ε παξνπζία ελφο ελήιηθα 

ζπλ-αλαγλψζηε. 

Βπηπξφζζεηα ηα παηδηά ρξεζηκνπνίεζαλ 

πξνεγνχκελεο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο ηξφ-

πνπο θαη ην πιαίζην γξαθήο θαη αλάγλσζεο γηα 

λα θαηαθέξνπλ λα απνθξππηνγξαθήζνπλ ηνλ 

γξαπηφ ιφγν. ην Pancakes for breakfast θα-

ηάιαβαλ φηη ε γπλαίθα αλνίγεη έλα βηβιίν κε 

ζπληαγέο γηαηί ην θείκελν δελ είρε κφλν γξάκ-

καηα αιιά θαη αξηζκνχο (πνζφηεηεο) θαη ε 

κακά ή ε  γηαγηά ηνπο έρνπλ ηέηνηα βηβιία πνπ 

ηα δηαβάδνπλ κάιηζηα δείρλνληαο κε ην δάρηπιν ηελ θάζε πξφηαζε φπσο θάλεη 

θαη ε γπλαίθα ηεο ηζηνξίαο.  

 

Δ ΏΝΏΓΝΧΔ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ 

O ρψξνο ζεσξεηηθά είλαη εχθνιν λα νξηνζεηεζεί. Σν ζθεληθφ κηαο ηζηνξίαο 

ζπλήζσο είλαη έλα αφξηζηα νηθεία κέξνο πνπ δελ νλνκαηίδεηαη, κηα παξαιία ζην 

Flotsam,  ην ρσξηαηφζπηην ζην Pancakes for breakfast, κηα κηθξή ήζπρε 

πφιεTuesday. ηα βηβιία  φκσο πνπ ν ρψξνο είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν θηήξην ή 

κηα νξηζκέλε ρψξα ή ηφπνο ηα παηδηά ζα πξέπεη λα θάλνπλ ππνζέζεηο θαη λα ε-

ιέγμνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ ππνζέζεψλ ηνπο. Βδψ είλαη θαλεξφο ν ηξφπνο πνπ 

πεξηβάινπλ ή απνδίδνπλ ζηα νπηηθά ζηνηρεία ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη ε-

κπεηξίεο ηνπο. ην You can‟t take a balloon into the metropolitan museum ε ηα-

πεηζαξία ηνπ βηβιίνπ θαη ε πξψηε ζειίδα δείρλεη ην εμσηεξηθφ ηνπ κνπζείνπ 

θαη ηνλ πξναχιην ρψξν. Σα παηδηά ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηνπ θηεξίνπ θαη 

ηηο θνιψλεο πνπ έρεη ζηελ είζνδν αλαγλψξηζαλ φηη είλαη έλα κνπζείν αιιά ην 
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…αξραηνινγηθφ κνπζείν ηεο Ώζήλαο ην νπνίν επηζθέθηεθαλ πξφζθαηα ζε εθ-

παηδεπηηθή εθδξνκή ηνπ ζρνιείνπ ελψ θάπνηα αιιά δηαθψλεζαλ φηη πξφθεηηαη 

γηα ηελ εζληθή βηβιηνζήθε ηελ νπνία είραλ επηζθεθηεί ζην παξειζφλ ή κηα εθ-

θιεζία γηαηί έρεη πνιιά ζθαιηά. Σειηθά κειεηψληαο ηηο εηθφλεο απνθάλζεθαλ 

φηη δελ ήηαλ θαλέλα απφ απηά γηαηί ζην αξραηνινγηθφ ππάξρνπλ κελ αγγεία ζαλ 

απηά πνπ δείρλνπλ νη εηθφλεο φκσο φρη πίλαθεο θαη βέβαηα δελ είλαη ε εζληθή βη-

βιηνζήθε γηαηί ζηηο εηθφλεο δελ είδαλ νχηε έλα βηβιίν θαη θπζηθά νχηε εθθιεζία 

γηα παξφκνηνπο ιφγνπο. Δ πξνζέγγηζε απηή ησλ παηδηψλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

δχλακε ηεο ζεκεησηηθήο θαη ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο γηαηί αθφκα θη αλ ν 

εηθνλνγξάθνο δελ ζθφπεπε λα παξνπζηάζεη απηέο ηηο ηνπνζεζίεο, ηα ζηνηρεία 

απηά πξνθαινχλ ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεηο ζην κπαιφ ησλ λεαξψλ αλαγλσ-

ζηψλ θαη ρξεηάδεηαη  λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζε απηφ πνπ είδαλ, λα έξζνπλ α-

ληηκέησπνη κε γλσζηηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ πξνθαινχλ ηα λέα ζηνηρεία ψζηε λα 

αλαζεσξήζνπλ θαη λα θαηαζθεπάζνπλ έλα λέν πιαίζην αθήγεζεο. 

Σν ζέκα ηεο απεηθφληζεο ηνπ ρξφλνπ δπζθνιεχεη εμίζνπ ηνπο δεκηνπξγνχο 

ησλ βηβιίσλ ρσξίο θείκελν. πλήζσο νη εηθνλνγξάθνη ρξεζηκνπνηνχλ ζηαηηθέο 

εηθφλεο απφ ηελ ίδηα νπηηθή γσλία πνπ επαλαιακβάλνληαη κε κηθξέο δηαθνξν-

πνηήζεηο γηα λα δείμνπλ ηνλ ρξφλν πνπ πεξλά (McCloud, 2006). Ώπηνί είλαη ε 

πεξίπησζε ζην Pancaces for Βreakfast θαη ζην Flotsam πνπ θαη πάιη απαηηνχλ 

απφ ηα παηδηά αλεπηπγκέλεο ηθαλφηεηεο νπηηθνχ εγγξακκαηηζκνχ. ην Flotsam, 

ηα παηδηά θαηάιαβαλ φηη ε ηειεπηαία θσηνγξαθία έδεηρλε ην παηδί πνπ μεθίλεζε 

απηφ ην παηρλίδη, ην νπνίν …«δνχζε πίζσ ζε κηα άιιε επνρή γηαηί δελ θνξάκε 

ξνχρα ζαλ θαη ηα δηθά ηνπ θαη ε εηθφλα κνηάδεη κε ηηο αζπξφκαπξεο θσηνγξαθί-

εο πνπ έρνπκε ζηα άικπνπκ».  Άιινη φπσο  ν Rochman ζην Time Flies θάλεη 

έλα παηρλίδη κε ηα πιαίζηα ησλ εηθφλσλ ηνπ γηα λα δειψζεη ην πέξαζκα απφ ην 

παξφλ ζην παξειζφλ. ζν ν ρξφλνο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ηα γεγνλφηα είλαη ν 

ζεκεξηλφο νη εηθφλεο βξίζθνληαη κέζα ζε θαιά ηαθηνπνηεκέλα πιαίζηα. ηαλ ν 

ρξφλνο αξρίδεη λα γπξλά πίζσ νη εηθφλεο κεγαιψλνπλ θαη ζην ηέινο απιψλνληαη 

ζε φιν ην δηζέιηδν. Ώπηφ ζπκβαίλεη ηαπηφρξνλα κε ηηο αιιαγέο ζην ζψκα ησλ 

δεηλνζαχξσλ πνπ αξρίδνπλ λα απνθηνχλ ηελ πιηθή ηνπο ππφζηαζε ζηαδηαθά κε 

απνηέιεζκα ην κηζφ ζψκα λα είλαη ζθειεηφο θαη ην ππφινηπν λα δσληαλεχεη. 

Ώπηή ηελ ζηαδηαθή αιιαγή ηελ απέδσζαλ  ηα παηδηά ζε κηα θαηάζηαζε χπαξμεο 

ησλ δεηλνζαχξσλ φπνπ ην κηζφ ζψκα ήηαλ δσληαλφ ή δσληάλεπε θαη ην ππφινη-

πν φρη  «νη δεηλφζαπξνη ήηαλ ζαλ καξκαξσκέλνη θαη μαθληθά ζαλ λα δσληάλε-

ςαλ ιίγν ιίγν  … θαηάπηε ην πνπιί ν δεηλφζαπξνο αιιά επηπρψο ε νπξά ηνπ δελ 

ήηαλ δσληαλή». Σν παηρλίδη απηφ αλάκεζα ζην παξειζφλ θαη ην παξφλ έγηλε θα-

ηαλνεηφ φηαλ δηάβαζαλ ην ηίηιν «Ο ρξφλνο πεηάεη» θαη θαηάιαβαλ φηη δελ ήηαλ  

ν ηφπνο νχηε νη δεηλφζαπξνη πνπ άιιαμαλ αιιά ν ρξφλνο πνπ γχξηζε ζηελ επνρή 

πνπ ήηαλ δσληαλνί. Ώλ θαη νη παηδηθέο ζεηξέο θαληαζίαο πνπ παξαθνινπζνχλ 

έρνπλ αξθεηά ζπρλά ηέηνηα ηαμίδηα ζηνλ ρξφλν θαη εηδηθά ηαμίδηα ζηελ πξντζην-

ξηθή επνρή εθεί ζπλεπηθνπξεί ν ιφγνο θαη απνζαθελίδεη ηα γεγνλφηα θάηη πνπ 

δελ γίλεηαη εδψ. Σα παηδηά ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη δελ ιέγνληαη φια ζε έλα βηβιίν 

κε εηθφλεο, αληηζέησο ππάξρνπλ θελά πνπ πξέπεη λα γεκίζνπλ ηα ίδηα  θαη έηζη 
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ηα βηβιία απηά αληίζεηα απ΄ φηη επξέσο λνκίδεηαη, θάλεη ηελ δηαδηθαζία αλά-

γλσζήο ηνπο αξθεηά δχζθνιε θαη απαηηεηηθή. 

ΑΕΏΚΒΕΜΒΝΕΚΟΣΔΣΏ  

Εδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα λνεκαηνδνηήζνπλ ηα θεί-

κελα ήηαλ θαη νη δηαθεηκεληθέο αλαθνξέο πνπ έθαλαλ ζε ζρέζε κε άιια εηθνλν-

γξαθεκέλα βηβιία θαη κνξθέο ηέρλεο. Οη θαινί αλαγλψζηεο είλαη ζε ζέζε λα 

δηαβάδνπλ λέα θείκελα εθαξκφδνληαο ηηο αλακλήζεηο ηνπο απφ άιια είδε ιφγνπ 

θαη θαζνξίδνληαο ηελ αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ θεηκέλσλ απηψλ 

(Stephens,1990, Meek,1988). 

Σα παηδηά εκπινχηηδαλ ηηο αθεγήζεηο ηνπο αλαθεξφκελα ζε έλα πιήζνο 

άιισλ θεηκέλσλ θαη ινγνηερληθψλ εηδψλ. Π.ρ. ην Tuesday ηνπ Weisner ην ζπλέ-

δεζαλ κε ην καγηθφ παξακχζη θαη ζπγθεθξηκέλα  ην   Υίιηεο θαη κηα Νχρηεο κηα 

πνπ ζηηο πξψηεο ζθελέο νη βάηξαρνη ζεθψζεθαλ πάλσ ζηα λνχθαξά ηνπο γηα λα 

μεθηλήζνπλ ηελ πεξηπιάλεζή ηνπο αθξηβψο ζαλ λα ήηαλ πάλσ ζε έλα καγηθφ 

ραιί. 

Σν Pancakes for breakfast, φπσο θαη ην 

You can‟t take a balloon into the 

metropolitan museum ιφγσ ηνπ φηη ε αθή-

γεζε γίλεηαη ζε θαξέ ην ηαχηηζαλ φπσο ήηαλ 

θπζηθφ κε ηα θφκηθο. Βηδηθά ζην πξψην ε-

ληφπηζαλ θαη ηα ζπλλεθάθηα ή κπαινλάθηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θφκηθο θαη ηα 

νπνία αληί γηα γξαπηφ ιφγν έρνπλ κέζα ηνπο 

άιιεο εηθφλεο θαη πξνζπάζεζαλ λα ην απν-

θσδηθνπνηήζνπλ.  

ην You can‟t take a balloon into the metropolitan museum ζε θάζε ζθελή 

νη ήξσεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζθελέο ηεο ηζηνξίαο αθνινπζνχλ θπλεγψληαο ην 

κπαιφλη, ε θνπέια κε ηα ζθπιηά ηεο, ε λχθε θη ν γακπξφο, νη παηηλέξ, ε ηξα-

γνπδίζηξηα ηεο φπεξαο, ν ειέθαληαο θαη ηα άιια δψα απφ ην δσνινγηθφ θήπν 

θιπ. Βπνκέλσο ζε θάζε λέα ζθελή είλαη φινη νη πξνεγνχκελνη θαη πξνζηίζεηαη 

θάζε θνξά απφ έλαο. Ώπηή ε κνξθή αθήγεζεο εθηφο απφ ην φηη είλαη κηα κνξθή 

νπηηθνχ παηρληδηνχ φπνπ ηα παηδηά ςάρλνπλ κέζα ζην πιήζνο λα αλαθαιχςνπλ 

ηνπο πξνεγνχκελνπο ήξσεο ζχκηζε ζηα παηδηά ηελ εμαθνινπζεηηθή δνκή ηνπ 

βηβιίνπ H Ηζηνξία ελφο Kαινςεκέλνπ Tεγαλφςσκνπ φπνπ θαη εθεί επαλαιακβά-

λνληαλ ζε θάζε ζθελή νη ραξαθηήξεο ηεο ηζηνξίαο  κε ηελ ζεηξά πνπ ηνπο γλψ-

ξηζε θαη αληηκεηψπηζε ν βαζηθφο ήξσαο ην ηεγαλφςσκν αιιά θαη παηδηθά ηξα-

γνχδηα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα δνκή. 

Πξνθαλείο θαη αλακελφκελεο ήηαλ νη δηαθεηκεληθέο ζπλδέζεηο κε ηελ ηε-

ιεφξαζε αιιά θαη κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν. 

ην You can‟t take a balloon into the metropolitan museum ππάξρεη ε 
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ζθελή φπνπ ην κπαιφλη κπαίλεη ζηελ φπεξα ηεο Νέαο Τφξθεο φπνπ παίδεηαη ε 

Ώίληα θαη κπιέθεηαη θαη ην κπαιφλη θαη φζνη ην θπλεγνχλ κε ηα ζθεληθά θαη  ηηο 

ηξαγνπδίζηξηεο ηεο φπεξαο επί ζθελήο θαη δεκηνπξγείηε ράνο. ε απηή ηελ εηθφ-

λα παξνπζηάδεηαη θαη ν πίλαθαο ηνπ Pollock σο ζχκβνιν ηνπ ράνπο πνπ δεκη-

νπξγήζεθε.  Σα παηδηά ζπλέδεζαλ φιν απηφ ην ζθεληθφ κε ην βηβιίν ηεο Οιίβηα 

ην νπνίν αλαθεξφηαλ ζε κηα γνπξνπλίηζα πνπ ζέιεη λα γίλεη ηξαγνπδίζηξηα ηεο 

φπεξα ο θαη κάιηζηα ζπλήζηδε λα επηζθέπηεηαη ην ίδην κνπζείν θαη λα βιέπεη 

ηνπο πίλαθεο ηνπ Pollock. ηαλ ξσηήζεθαλ ηα παηδηά γηαηί είλαη εθεί ν πίλαθαο 

απηφο απάληεζαλ φηη «ζην ζέαηξν  έγηλε ρακφο…θαη ν πίλαθαο ηαηξηάδεη λα κπεη 

εθεί γηαηί ζηνλ πίλαθα γίλεηαη αθφκα πην κεγάινο ρακφο….αιια θη εκείο κπν-

ξνχκε λα ηνλ δσγξαθίζνπκε απηφλ φπσο έιεγε θαη ε Οιίβηα». 

Οη εμσγήηλνη ζην Flotsam, κε ηα ηζρλά θνξκηά θαη ηα ζηξνγγπιά γπάιηλα 

πξνζηαηεπηηθά γχξσ απφ ην θεθάιη ηνπο πνπ ζπκίδνπλ ζε έλαλ ελήιηθα ηα θφ-

κηθο ηεο Marvel θαη ηαηλίεο ηνπ 60, έγηλαλ ακέζσο αληηιεπηά απφ ηα παηδηά γηα-

ηί νη ίδηεο εηθφλεο αλαθπθιψλνληαη ζηηο παηδηθέο ζεηξέο θαη κε ηελ ίδηα ζεκεην-

ινγία. πσο είπαλ ηα παηδηά.. μέξνπκε φηη εμσγήηλνη γηαηί είλαη πξάζηλνη θαη 

έρνπλ απηή ηελ γπάιηλε κπάια γχξσ απφ ην θεθάιη ηνπο! Σα πξάζηλα αλζξσ-

πάθηα κε ηα νπνία έρνπλ κεγαιψζεη γεληέο θαη γεληέο ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ 

θαη ζηε ζεκεξηλή επνρή. 

Σν ίδην θαη νη δεηλφζαπξνη πνπ είλαη γλσζηνί ζηα παηδηά θαη κε ηα νλφκαηά 

ηνπο απαηφζαπξνο, ηπξαλφζαπξνο ξεμ θιπ. ιφγσ ηνπ γλσζηνχ ελδηαθέξνληνο 

πνπ δείρλνπλ γηαπηνχο αιιά θαη ηελ πιεζψξα παηδηθψλ ηαηληψλ, ληνθηκαληέξ, 

βηβιίσλ γλψζεσλ αιιά θαη παηρληδηψλ κε ηα νπνία αζρνινχληαη ηα παηδηά θα-

ζεκεξηλά.  

Σν βηβιίν H αξπαγή ηεο θφηαο παίδεη κε ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο αλαγλσζηη-

θέο πξνθαηαιήςεηο καο. Δ ζρέζε κηαο θφηαο θαη κηα αιεπνχο δελ κπνξεί λα εί-

λαη θηιηθή πφζν κάιινλ εξσηηθή. Ώθφκα θαη φηαλ νη εηθφλεο έδεηρλαλ ηελ αιε-

πνχ λα θξαηάεη ηξπθεξά ηελ θφηα αγθαιηά, ή λα παίδνπλ ζθάθη ηα παηδηά ζεψ-

ξεζαλ φηη ε αιεπνχ έρεη ζθνπφ λα θάεη ηελ θφηα αθφκα θη φηαλ ε δξάζε πξν-

ρσξνχζε θαη ε θφηα ήηαλ αθφκα ζψα θαη αβιαβήο. Δ αιεπνχ γηα ηα παηδηά ήηαλ 

πάληα ε πνλεξή θπξά-Μάξσ φπσο ηελ  γλψξηζαλ ζηνπο κχζνπο ηνπ Ώηζψπνπ 

θαη ζην βηβιίν Σν ηέιεην θαηνηθίδην. Ώθφκε θη φηαλ ζην ηέινο θάλεθε φηη ε θφηα 

ήζειε λα είλαη κε ηελ αιεπνχ ηελ ηαχηηζαλ κε ηελ θφηα απφ ην Σέιεην θαηνηθίδην 

πνπ δελ ελλννχζε λα θαηαιάβεη φηη κε θάπνηα δψα δελ κπνξεί λα είλαη θίιε. 

πσο είπαλ ραξαθηεξηζηηθά   « ε θφηα είλαη ραδνχια θαη θάλεη παξέα κε ηελ 

αιεπνχ..θαη πηζηεχεη φηη είλαη εξσηεπκέλε καδί ηεο αιιά ζην ηέινο ζα ηελ θάεη 

φπσο θαη ζηελ άιιε ηζηνξία, γηαηί πάληα νη αιεπνχδεο ζα ηξψλε ηηο θφηεο». 

ηηο ζθελέο ζην  Flotsam πνπ απεηθνλίδνληαη νη καγηθέο ππνζαιάζζηεο ρψ-

ξεο κε κηα παξσδηαθή απεηθφληζε κε ηηο γνξγφλεο λα παίξλνπλ ην ιεσθνξείν 

πνπ είλαη έλα πειψξην θαιακάξη θαη λα θξαηνχλ ςάξηα-ζθπιάθηα ηα παηδηά έ-

θαλαλ ππνζέζεηο, έβγαιαλ ζπκπεξάζκαηα θαη έθηηαμαλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο. 

Εζηνξίεο κε αλζξψπνπο θαη ςάξηα πνπ έκεηλαλ θαηξφ ζηε ζάιαζζα καδί θαη ηε-
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ιηθά απφ απηά γελλήζεθαλ νη  γνξγφλεο θαη έθηηαμαλ ηηο πφιεηο απηέο, πφιεηο 

πνπ κνηάδνπλ κε ηηο δηθέο καο γηαηί νη κπακπάδεο  ηνπο ήηαλ άλζξσπνη.   

Εδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ήηαλ ε πξνζέγγηζε ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν θπξίσο ηνπ βσβνχ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηνλ νπνίν νη εκπεηξίεο 

ηνπο δελ ήηαλ πνιιέο αιιά είραλ δεη θάπνηεο ζθελέο απφ ηελ ηαηλία «ν Μεγάινο 

Αηθηάηνξαο» θαη ην «Παηδί» κε ηνλ Σζάπιηλ ζην ζρνιείν. ηηο ηαηλίεο απηέο ε 

ππφζεζε μεδηπισλφηαλ ρσξίο ην πιενλέθηεκα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ή ζηελ 

θαιχηεξε ηνλ πεξηπηψζεσλ κε ζχληνκνπο ππφηηηινπο θαη άιια γξαπηά ζηνηρεία. 

πσο είπαλ ηα παηδηά « θη εθείλεο δελ είραλ ιφγηα ήηαλ ζησπειέο ζαλ θη απηά ηα 

βηβιία.. «κφλν πνπ νη ηαηλίεο ήηαλ αζπξφκαπξεο ελψ ηα βηβιία έρνπλ ρξψκα θαη 

εκείο είκαζηε απηνί πνπ κηιάκε αληί γηαπηά, είκαζηε νη θσλέο ηνπο».  

Σν θπλήγη ηνπ κπαινληνχ ζην You can‟t take a balloon into the 

metropolitan museum ηνπο ζχκηζε ην παξφκνην θπλήγη ελφο θφθθηλνπ κπαιν-

ληνχ  ζηελ ηαηλία Balloon rouge πνπ παξαθνινχζεζαλ ζην ζρνιείν. Δ ηαηλία 

απηή γπξίζηεθε ην 1956 αιιά είλαη αζπξφκαπξε φπσο εθείλεο ηνπ βσβνχ,  ε-

θηφο απφ ην θφθθηλν ρξψκα ηνπ κπαινληνχ θαη κε ειάρηζην ιφγν.  Μφλν πνπ 

εθεί ην θπλήγη ήηαλ ζηνπο δξφκνπο ηνπ Παξηζηνχ θαη ζην ηέινο.. «έζθαζαλ επί-

ηεδεο ην κπαιφλη θάηη κεγάια παηδηά θαη ζηελνρψξεζαλ ην αγνξάθη ελψ ζ΄απηφ 

ν θχξηνο θαη φινη νη άιινη θπλεγνχζαλ ην κπαιφλη γηα λα κελ ζηελνρσξεζεί ην 

θνξηηζάθη θαη λα ηεο ην δψζνπλ πίζσ…απηφ είρε ραξνχκελν ηέινο ελψ ην άιιν 

φρη». 

ΏΝΏΓΝΧΔ ΚΏΕ ΠΏΕΥΝΕΑΕ 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ησλ ηζηνξηψλ ηα παηδηά είραλ κηα παη-

γληψδε ζρέζε κε ηηο εηθφλεο θαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο ελ γέλεη. Ώξθε-

ηέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη ηελ ζρέζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο κε ην παηρλί-

δη (Campbell, 1998, Christie, 1991, Pellegrini & Galda, 1993). πσο αλαθέξεη 

θαη ε Hade (1991) ηα παηδηά απζφξκεηα αληαπνθξίλνληαη ζε νξηζκέλα θείκελα 

κε παηγληψδε ηξφπν. Καηά ηελ αλάγλσζε ηνπ Zoom κφιηο θαηάιαβαλ φηη θάζε 

κία εηθφλα ήηαλ ηκήκα κηα κεγαιχηεξεο  θαη ην γχξηζκα ηεο ζειίδαο ζεκαηνδν-

ηνχζε κηα λέα έθπιεμε θψλαδαλ φια καδί zoom ζε θάζε ζειίδα ζαλ λα ήηαλ κηα 

καγηθή ιέμε πνπ έθαλε ηηο ζειίδεο λα γπξλνχλ θαη ηα αληηθείκελα λα απνθαιχ-

πηνληαη. ην You can't take a balloon into the Μetropolitan museum νη δσληαλέο 

ζθελέο δξάζεο πξνθαινχζαλ ηα παηδηά ζε θίλεζε.  εθψλνληαλ, έηξεραλ κεο 

ηελ αίζνπζα φπσο έηξεραλ ν δηεπζπληήο ηνπ κνπζείνπ καδί κε ηνπο ππφινηπνπο 

πίζσ απφ ην θίηξηλν κπαιφλη, έθαλαλ ηνπο παηηλέξ πνπ γιηζηξνχλ θαη πέθηνπλ ή 

αλαπαξηζηνχζαλ ηηο ρνξεπηηθέο θηγνχξεο απφ ηα αγάικαηα- κπαιαξίλεο ηνπ 

κνπζείνπ…θαη κεηά επέζηξεθαλ ζηελ αλάγλσζε.  

ΑΕΏΦΟΡΒΣΕΚΒ ΟΠΣΕΚΒ ΓΧΝΕΒ 

ηαλ ηα παηδηά αθνχλε κηα ηζηνξία ή ηελ αθεγνχληαη ηα ίδηα ζπλήζσο ε 

αθήγεζε γίλεηαη  ζην ηξίην πξφζσπν απφ έλα απξφζσπν αθεγεηή αλ θαη ηνλί-
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δεηαη ε αλάγθε λα κπνξνχλ λα δνπλ ηα γεγνλφηα ηεο πινθήο απφ ηηο δηαθνξεηη-

θέο νπηηθέο γσλίεο ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα ηζηνξία. 

Καηά ηελ αθήγεζε φκσο ησλ βηβιίσλ ρσξίο ιφγηα ηα παηδηά πηνζεηνχζαλ 

απζφξκεηα δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο δείρλνληαο φηη θαηαλννχλ ηελ ηζηνξία θαη 

φηη ηαπηίδνληαη κε ηνλ πξσηαγσληζηή ηεο αθήγεζεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

πεξηγξαθή ηνπ Μ. (6 εηψλ) κηαο ζθελήο ζην Time flies, φηαλ ην πνπιί θηλδπλεχ-

εη λα θαγσζεί απφ ηνλ ηπξαλφζαπξν. Δ ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε αιιάδεη ζε 

πξσηνπξφζσπε θαη αληίζηξνθα, «είκαη ην πνπιάθη θαη ηξέρσ λα ζσζψ, πεηάσ 

καθξπά…δελ λνκίδσ φηη ζα ην θάεη ηειηθά..α ηη θξίκα ηειηθά κε έθαγε!».  

ην Flotsam ζηηο πξψηεο ζθελέο ηνπ έξγνπ εκθαλίδεηαη ην λεαξφ αγφξη ην 

νπνίν θνηηάδεη κε ηνλ κεγεζπληηθφ θαθφ έλα θάβνπξα ελψ δίπια ηνπ ππάξρνπλ 

κηθξνζθφπηα θαη θηάιηα. Σα παηδηά έδσζαλ έλα ηδηαίηεξν φλνκα θαη έθηηαμαλ 

έλαλ ραξαθηήξα ζηνλ πξσηαγσληζηή ηεο ηζηνξίαο. Λφγσ ηνπ φηη έκνηαδε κε έλα 

ζπκκαζεηή ηνπο θαη θπζηνγλσκηθά αιιά θαη γηαηί ην ελ ιφγσ παηδί ηνπ αξέζεη 

λα θνηηάδεη ζπλέρεηα κε ηνπο κεγεζπληηθνχο θαθνχο φπσο θάλεη θαη ν ήξσαο ηεο 

ηζηνξίαο ηνλ νλφκαζαλ Μάξην θαη ην Flotsam έγηλε ε ηζηνξία ηνπ Μάξηνπ  ηνπ  

εμεξεπλεηή. Δ ηζηνξία έηζη έγηλε πην πξνζσπηθή θαη νηθεία κε ηνλ Μάξην λα 

αλαιακβάλεη ηα ελία ηεο αθήγεζεο. Σα παηδηά αλαθέξνληαλ ζε απηφλ ξσηψληαο 

ηνλ ζε θάζε ζθελή λα ηνπο πεξηγξάςεη ηη θάλεη ν ήξσαο θη εθείλνο ζπλέρηδε ηελ 

ηζηνξία θαη απαληνχζε ζην πξψην πξφζσπν. 

ΠΏΡΏΓΟΝΣΒ ΠΟΤ ΒΠΔΡΒΏΓΟΤΝ ΣΔΝ ΏΝΏΓΝΧΔ 

Ρσηψληαο ηα παηδηά πνηα βηβιία ζεσξνχλ φηη είλαη πην εχθνια λα ηα θαηα-

λνήζνπλ θαη λα ηα δηαβάζνπλ, ηα βηβιία ρσξίο ιφγηα ή ηα βηβιία κε εηθφλα θαη 

γξαπηφ ιφγν φπνπ ηελ ηζηνξία ηνπο ηελ αθεγείηαη έλαο έκπεηξνο αλαγλψζηεο, 

ηα παηδηά ζηελ πιεηνςεθία ηνπο επέιεμαλ ηα βηβιία ρσξίο ιφγηα. Σα βηβιία απ-

ηά θάλεθαλ λα είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή θαη ειθπζηηθά ζηα παηδηά δηφηη φπσο 

ιέεη ν Stewig (1988) ηα παηδηά ζήκεξα είλαη νπηηθά πξνζαλαηνιηζκέλα θαη ηα 

βηβιία απηά είλαη πην πξνζβάζηκα θαζψο δελ ρξεηάδεηαη λα απνθσδηθνπνηήζνπλ 

ηηο ιέμεηο θαη επηηξέπνπλ κηα επξχηεξε εξκελεία απ‘ φηη ηα βηβιία κε ιέμεηο 

Πηζαλφλ ε απνπζία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, πνπ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά δελ θα-

ηαθέξλνπλ λα απνθσδηθνπνηήζνπλ πιήξσο ζε απηή ηελ ειηθία, λα ηα θάλεη πην 

ειθπζηηθά θαη ιηγφηεξα απαηηεηηθά ζηα κάηηα ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο 

ε πιήξεο απνπζία ή ε ειάρηζηε παξνπζία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ δεκηνπξγεί ηδηαί-

ηεξα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα επηιχζεη ν δεκηνπξγφο ελφο βηβιίνπ ψζηε λα 

θαηαθέξεη λα επηθνηλσλήζεη ην κήλπκά ηνπ.  

Σα παηδηά έρνπλ ηελ ηάζε λα δηαβάδνπλ ηηο εηθφλεο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

απ΄ φηη νη ελήιηθεο. πσο αλαθέξεη ν McLuhan, (1962: 37) «νη κε εγγξάκκαηνη 

άλζξσπνη κνηάδεη λα ζαξψλνπλ ην αληηθείκελα θαη ηηο εηθφλεο, φπσο εκείο ζα-

ξψλνπκε κηα ηππσκέλε ζειίδα, θνκκάηη θνκκάηη. Οπφηε δελ έρνπλ έλα απνζηα-

ζηνπνηεκέλν ζεκείν ζέαζεο».  
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Ώπηφ είλαη εκθαλέο ζηα βηβιία ρσξίο ιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κνξθή 

ησλ θφκηθο θαη ρσξίδνπλ ηελ δξάζε ζε παξάιιεια θαη πνιπεπίπεδα θαξέ.  Δ 

θνηλσληθή ζχκβαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα comic καο ππνρξεψλεη λα δηαβά-

δνπκε ηα θαξέ πξψηα απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά  θαη κεηά απφ πάλσ πξνο ηα 

θάησ (McCloud, 2006). Ώθξηβψο επεηδή πξφθεηηαη γηα θνηλσληθή ζχκβαζε είλαη 

θάηη πνπ πξέπεη ηα παηδηά λα εθπαηδεπηνχλ ζε απηφ γη α λα κπνξνχλ λα πινεγε-

ζνχλ ζηελ ηζηνξία. ειίδεο κε πνιιά θαξέ, δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ, φπσο ζην 

You can‟t take a balloon into the metropolitan museum, κπέξδεπαλ ηα παηδηά 

πνπ δελ θαηάθεξλαλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ ξνή ηεο ηζηνξίαο θαη θνίηαδαλ κφλν 

ηα κεγάια πιαίζηα αγλνψληαο ηα πνιιά κηθξφηεξα πνπ ηα πιαηζίσλαλ ή αληίζε-

ηα θνιινχζαλ ζε ιεπηνκέξεηεο θαηλνκεληθά αζήκαληεο.  

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα είλαη ε δηαζαθήληζε ησλ θηλήηξσλ 

ησλ πξάμεσλ –o Nodelman (1988: 187) αλαθέξεη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψ-

πηζε ν πεληάρξνλνο γηνο ηνπ–  θαη ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ εξψσλ, 

ηα νπνία αηζζεηνπνηνχληαη θπξίσο κέζσ ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ εθ-

θξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζην βηβιίν You Can‟t Take a Balloon 

into the Metropolitan Museum θαη ζε δηαδνρηθέο εηθφλεο ε αλεκειηά, ε έθπιεμε, 

ε απαγφξεπζε, ε πξνηξνπή, ε άξλεζε θαη ε ζπγθαηάβαζε απνηεινχλ ηα βαζηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζηε ζεηξά ησλ θαξέ πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ αξρηθή ζπλάληεζε ηεο 

κηθξήο κε ην θίηξηλν κπαιφλη θαη ηνπ θχιαθα ηνπ κνπζείνπ. Σα παηδηά δελ είλαη 

πάληα ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ ηελ έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ή ην ίδην ην 

ζπλαίζζεκα φπσο δειψλεηαη απφ ηε ζπλεζηζκέλε ηερληθή ησλ  θνληηλψλ close 

ups ζην πξφζσπν ή ζε κέξε ηνπ ζψκαηνο ησλ εξψσλ. Έηζη ζην Flotsam ε έθ-

πιεμε ηνπ παηδηνχ παξνπζηάδεηαη κέζα απφ έλα θνληηλφ πιάλν ηνπ καηηνχ ηνπ 

πνπ θνηηά εκβξφληεην ηηο θσηνγξαθίεο θαη δελ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα παηδηά, 

φπσο θαη αληίζηνηρα θαξέ κε ζηφκαηα δηάπιαηα αλνηρηά ή θξχδηα έληνλα ζε-

θσκέλα. Σν ίδην δχζθνια αλαπαξηζηάηαη κηα ζπγθεθξηκέλε κπξσδηά ή νη πλεπ-

καηηθέο δηαδηθαζίεο φπσο ε ζθέςε, ε αλαπφιεζε (Bellorin & Silva-Diaz, 

2011:216). ην Pancakes for breakfast ε ιεπηή γξακκή πνπ ηαμηδεχεη αλάκεζα 

ζηα ζπίηηα θαη θηάλεη ζηε κχηε ηεο λνηθνθπξάο αλαπαξηζηά ηελ κπξσδηά απφ 

ηηο ςεκέλεο ηεγαλίηεο θαη γηα λα απεηθνληζηεί ε ζθέςε ηεο  γπλαίθα , ρξεζηκν-

πνηνχληαη ηα κπαινλάθηα ηνλ θφκηθο φπνπ αληί γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν  πεξηέρνπλ 

εηθφλεο φπσο απηή κηαο ηεγαλίηαο κε θηεξά πνπ πεηάεη καθξηά σο νπηηθή κεηα-

θνξά γηα ηηο ηεγαλίηεο πνπ δελ κπνξεί λα θηηάμεη.  

ζν θη αλ νη πξνεγνχκελεο αλαγλσζηηθέο θαη κε εκπεηξίεο  ησλ παηδηψλ 

κπνξνχλ λα εκπινπηίζνπλ ηελ αθήγεζε βνεζψληαο ηα λα θαηαζθεπάζνπλ λφε-

κα βαζηζκέλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ή ζχκβνιν ε έιιεηςε πξνεγνχκελεο 

εκπεηξίαο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αθήγεζε. Έηζη, κπνξεί ηα παηδηά λα ήμεξαλ 

κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηα νλφκαηα θαη ηα είδε ησλ δεηλνζαχξσλ πνπ απεηθνλίδν-

ληαη ζην Time flies φκσο κπέξδεπαλ ηνπο ηππφθακπνπο ζην Flotsam κε θαγθνπ-

ξψ θαη ηα κεγάια αξηζηνθξαηηθά, πεξηπνηεκέλα ζθπιηά ηεο Νέαο Τφξθεο ζην 

You can‟t take a balloon in to the metropolitan museum κε πξφβαηα θαη θαηζη-
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θνχιεο! ην Flotsam επίζεο νη ζθελέο πνπ ν πξσηαγσληζηήο βγάδεη ην θηικ απφ 

ηελ παιηά κεραλή θαη πεγαίλεη ζην θσηνγξαθείν γηα λα εκθαλίζεη ηηο θσην-

γξαθίεο ήηαλ δχζθνιν λα θαηαλνεζνχλ απφ ηα παηδηά κηα πνπ γηαπηά νη θσην-

γξαθηθέο κεραλέο είλαη ςεθηαθέο κε θάξηεο κλήκεο θαη ην θίηξηλν θηικ ηνπο 

ζχκηδε πεξηζζφηεξν κπαηαξία! Καηάιαβαλ κελ φηη πήγε ζην θσηνγξαθείν αιιά 

δελ ζπλέδεζαλ ηνλ θίηξηλν θχιηλδξν ηνπ θηικ κε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ βξέζεθαλ 

μαθληθά ζηα ρέξηα ηνπ. 

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

Δ  δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα παηδηά δηαβάδνπλ ηα βηβιία ρσξίο ιφγηα εί-

λαη παξφκνηα κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδνπλ θαη ηνλ γξαπηφ ιφγν πξνζπαζψ-

ληαο λα ηνλ θαηαλνήζνπλ. Πξφθεηηαη γηα κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία απνθξππην-

γξάθεζεο ζεκείσλ φπνπ ην θάζε παηδί ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία απφ ηελ πξνζσπη-

θή ηνπ δσή, ηηο πξνεγνχκελεο αλαγλψζεηο ηνπ ή απφ  άιιεο νπηηθέο εηθφλεο γηα 

λα δψζεη λφεκα ζηελ αθήγεζή ηνπ. Δ δηαθνξά είλαη φηη κε ηα βηβιία ρσξίο ιφ-

γηα ην ίδην ην παηδί γίλεηαη ν αθεγεηήο ηεο ηζηνξίαο, κηαο ηζηνξίαο αλνηρηήο ζε 

πνιιαπιέο εθδνρέο φπνπ ην θάζε παηδί επηιέγεη ηηο ζθελέο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

ηηο αθεγεζεί. Ο θάζε αλαγλψζηεο έρεη ηελ ειεπζεξία λα αγλνήζεη φηη δελ ηνλ 

ελδηαθέξεη, λα πθάλεη λέεο ηζηνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο 

κέζα ζηελ πξνυπάξρνπζα δνκή δεκηνπξγψληαο κηα δηαθεηκεληθή πνιπεπίπεδε 

αλάγλσζε. Έηζη, αληίζεηα κε ηελ ππάξρνπζα αληίιεςε φηη ηα βηβιία απηά α-

πεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ, κηθξήο ειηθίαο ιφγσ ηεο απνθιεηζηηθφηε-

ηαο ησλ εηθφλσλ βιέπνπκε φηη ηα βηβιία απηά κπνξνχλ λα σθειήζνπλ έλα επξχ-

ηεξν ειηθηαθά ή κε δηαθνξεηηθά αλαγλσζηηθά επίπεδα θνηλφ. ζνλ αθνξά ηα 

κηθξφηεξα παηδηά κπνξνχκε λα πάξνπκε κηα ηδέα γηα ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγί-

δνπλ έλα θείκελν νπηηθφ ή γξαπηφ, ηνλ ηξφπν πνπ θαηαζθεπάδνπλ ην λφεκα θα-

ζψο πινεγνχληαη ζηηο ζειίδεο ελφο βηβιίνπ κεηαθέξνληαο ηηο πξνεγνχκελεο 

γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο, δηαβάδνληαο ηελ εηθφλα αιιά θαη έμσ απ΄απηήλ. 
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα κειεηήζεη ηελ θαηάθηεζε ηνπ θσλνιν-

γηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (Γ2) απφ δίγισζζνπο καζεηέο νη νπνίνη 

έρνπλ σο κεηξηθή γιψζζα ηελ ακεξηθάληθε αγγιηθή (Γ1) θαη ζπκβάιιεη ζηελ θα-

ιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφθηεζεο θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ ζηηο 

δχν γιψζζεο. πκκεηείραλ πέληε ηππηθψο αλαπηπζζφκελνη καζεηέο, ειηθίαο απφ 8 

έηε θαη 6 κήλεο, έσο 11 έηε θαη 4 κήλεο, νη νπνίνη θνηηνχζαλ ζε Γεκνηηθφ ζρνιείν 

ζηελ Ακεξηθή. Σα παηδηά είραλ εθηεζεί παξάιιεια ζηελ ειιεληθή γιψζζα, θνηηνχ-

ζαλ ζε παξνηθηαθφ ζρνιείν ζηελ Ακεξηθή, θαη θαλείο απφ απηνχο δελ κηινχζε κφ-

λν αγγιηθά ζην ζπίηη. Σα επξήκαηα δείρλνπλ φηη νη καζεηέο έρνπλ θαηαθηήζεη ην 

θσλνινγηθφ ζχζηεκα ηεο ειιεληθήο ζε επαξθή βαζκφ θαη ηα βαζηθά ιάζε αθν-

ξνχλ θπξίσο αληηθαηαζηάζεηο, παξαιείςεηο θαη θσλνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

ζπγγεληθψλ θζφγγσλ. Δπηζεκαίλνληαη νη πξνεθηάζεηο ησλ επξεκάησλ γηα ηε δη-

δαζθαιία ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. 

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Δ δηγισζζία ζεσξείηαη σο κία ζχλζεηε θαη πνιπδηάζηαηε ςπρνινγηθή θαη 

θνηλσληθνγισζζηθή ζπκπεξηθνξά (Butler & Hakuta, 2004). Μέρξη ζήκεξα, δελ 

ππάξρεη έλαο αθξηβήο νξηζκφο, ηνλ νπνίν λα απνδέρνληαη φινη νη εξεπλεηέο, αι-

ιά νη εξκελείεο δηαθέξνπλ, απνδίδνληαο ζηελ έλλνηα δηαθνξεηηθφ εχξνο. Γελη-

θά, ε δηγισζζία είλαη ε ηαθηηθή ρξήζε δχν γισζζψλ απφ θάπνην άηνκν. Αί-

γισζζνη ζεσξνχληαη νη νκηιεηέο, νη νπνίνη έρνπλ δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο επρέ-

ξεηαο ζηηο δχν γιψζζεο (Valdés & Figueroa, 1994). χκθσλα κε έλαλ πην επξχ 

νξηζκφ, δίγισζζνη ραξαθηεξίδνληαη νη νκηιεηέο, νη νπνίνη απνθηνχλ επηθνηλσ-

ληαθέο δεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ ή/θαη ζην γξαπηφ ιφγν κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

επρέξεηαο, ψζηε λα αιιειεπηδξάζνπλ κε νκηιεηέο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

γιψζζεο (Mohanty & Perregaux, 1997).  

Οη δίγισζζνη καζεηέο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πνηθίιεο πξνθιήζεηο ζε 

φια ηα επηκέξνπο γισζζηθά ζπζηήκαηα (θσλνινγία, κνξθνινγία, ζχληαμε, ζε-

καζηνινγία, πξαγκαηνινγία). Ώλ θαη ηα ππνζπζηήκαηα ηεο γιψζζαο αιιειεπη-

δξνχλ κεηαμχ ηνπο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, δελ αλαπηχζζνληαη ηαπηφρξνλα ή 

ζηνλ ίδην βαζκφ θαηά ηελ πνξεία απφθηεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο (VanPatten 

& Williams, 2007). Δ γισζζηθή επρέξεηα θαη γεληθά ε γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ 

δίγισζζνπ παηδηνχ επεξεάδεηαη απφ ηελ έθζεζή ηνπ ζηηο δχν γιψζζεο (ΐhatia 
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& Ritchie, 1999). Δ ειηθία απφθηεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο επεξεάδεη νπζηα-

ζηηθά ηε θσλνινγηθή αλάπηπμε θαη έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηελ αμηνιφγεζε 

ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ (Flege, 1995·Gutiérrez-Clellen et al., 

2000). Οη δίγισζζνη νκηιεηέο, νη νπνίνη έρνπλ θαηαθηήζεη ηε δεχηεξε γιψζζα 

πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ (ηαπηφρξνλε δηγισζζία), έρνπλ ζπλήζσο αλάιν-

γα επίπεδα επρέξεηαο θαη ζηηο δχν γιψζζεο. Ώληίζεηα, νη δίγισζζνη νκηιεηέο, νη 

νπνίνη έρνπλ εθηεζεί αξρηθά ζηελ πξψηε γιψζζα απφ ηε γέλλεζή ηνπο θαη έ-

ρνπλ κάζεη ηε δεχηεξε γιψζζα αξγφηεξα ζηελ παηδηθή ειηθία (δηαδνρηθή δη-

γισζζία), αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο θαη πξνθιήζεηο ζε ζρέζε κε 

ηνπο ηαπηφρξνλα δίγισζζνπο καζεηέο (Meisel, 2004·Kayser, 2002·Trevor, 

2008). Γηα ηνπο δηαδνρηθά δίγισζζνπο νκηιεηέο ε γιψζζα, πνπ έρνπλ κάζεη απφ 

ηε γέλλεζή ηνπο, ζα είλαη ε θπξίαξρε γιψζζα, ελψ ε γιψζζα ε νπνία έρεη απν-

θηεζεί αξγφηεξα, ζεσξείηαη δεπηεξεχνπζα γηα απηνχο (Rayner & Ellis, 2007).  

Δ κειέηε ησλ ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ απφθηεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο εί-

λαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο γισζζηθήο πξνφδνπ ηνπ 

δίγισζζνπ αηφκνπ. Πνιιά παηδηά θαηά ηελ αξρηθή επαθή κε ηε δεχηεξε γιψζ-

ζα πεξλνχλ απφ έλα «ζησπειφ» ζηάδην (silent or nonverbal period), φπνπ επη-

θεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ θαηαλφεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο θαη ζηελ εθκάζε-

ζε ησλ θαλφλσλ ηεο, ρσξίο λα έρνπλ ζεκαληηθή γισζζηθή παξαγσγή. Ώπηή ε 

πεξίνδνο κπνξεί λα δηαξθεί απφ ηξεηο έσο έμη κήλεο, αλ θαη ζηα παηδηά κηθξήο 

ειηθίαο θαίλεηαη φηη έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα ζε ζχγθξηζε κε ηα κεγαιχηεξα 

παηδηά (Genesee, Paradis & Crago, 2004·Tabors, 1997). Γεληθά, ε έθζεζε ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο (ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ν νκηιεηήο λα αληαπν-

θξηζεί ζην κήλπκα πνπ αθνχεη), είλαη απαξαίηεηε, αιιά φρη επαξθήο απφ κφλε 

ηεο γηα ηελ θαηάθηεζή ηεο (VanPatten & Williams, 2007). Καζψο ν δίγισζζνο 

καζεηήο αξρίδεη λα καζαίλεη θαη λα απνθηά δεμηφηεηεο ζηε δεχηεξε γιψζζα, εί-

λαη πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξν ζπρλά ηελ πξψηε γιψζζα θαη λα ράζεη ν-

ξηζκέλεο δεμηφηεηεο ζε απηήλ (language loss).  

Μία άιιε δηαδηθαζία, ε νπνία κπνξεί λα παξαηεξεζεί θαηά ηελ απφθηεζε 

ηεο δεχηεξεο γιψζζαο, είλαη ε κεηαθνξά γισζζηθψλ πξνηχπσλ απφ ηελ πξψηε 

γιψζζα ζηε δεχηεξε γιψζζα. Ώπηή ε δηαδηθαζία, πνπ νλνκάδεηαη «γισζζηθή 

κεηαθνξά» (language transfer), πεξηιακβάλεη ηηο δηαγισζζηθέο επηδξάζεηο αλά-

κεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο νκνηφηεηεο 

θαη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε γιψζζα, πνπ έρνπλ απν-

θηεζεί (Genesee, Paradis & Crago, 2004·Odlin, 1989). Ώλ θαη νη δηαγισζζηθέο 

επηδξάζεηο παξαηεξνχληαη ζε φια ηα επηκέξνπο επίπεδα ηεο γιψζζαο (θσλνιν-

γία, κνξθνινγία, ζχληαμε, ζεκαζηνινγία), ην θσλνινγηθφ ζχζηεκα απνηειεί 

ζπρλά κία ζεκαληηθή πεγή κεηαθνξάο ηεο πξψηεο γιψζζαο (Γ1) ζηε δεχηεξε 

(Γ2) (Genesee, Paradis & Crago, 2004).  

Δ επίδξαζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηε δεχηεξε γιψζζα ραξαθηεξίδεηαη 

είηε σο «ζεηηθή κεηαθνξά» (positive transfer) είηε σο «αξλεηηθή κεηαθνξά» 

(negative transfer) αλάινγα κε ην ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ δίγισζζσλ ζε ζπγθε-
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θξηκέλν ζχζηεκα ηεο γιψζζαο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν ξπζκφ αλάπηπμεο 

ησλ κνλφγισζζσλ νκηιεηψλ (Goldstein & Bunta, 2012). Οξηζκέλα ιάζε ησλ 

δίγισζζσλ καζεηψλ κπνξεί λα νθείινληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο γισζζηθήο κε-

ηαθνξάο, αιιά είλαη ζπλήζσο πξνζσξηλά, εθφζνλ ηα παηδηά θαηαθηνχλ ηειηθά 

ηηο ζσζηέο κνξθέο ηεο γιψζζαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (White & Genesee, 

1996). Βπίζεο, ζηνπο δίγισζζνπο νκηιεηέο είλαη δπλαηφλ λα παξαηεξεζεί σο 

γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ε ελαιιαγή ζηε ρξήζε ησλ δχν γισζζψλ (code-

switching) (Muysken, 2005). πγθεθξηκέλα, ην θαηλφκελν αλαθέξεηαη ζηε ρξή-

ζε θσλνινγηθψλ, ιεμηινγηθψλ, κνξθνινγηθψλ, ζπληαθηηθψλ ή πξαγκαηνινγη-

θψλ πξνηχπσλ απφ ηηο δχν γιψζζεο κέζα ζηα φξηα κίαο πξφηαζεο ή ζηελ ίδηα 

ζπδήηεζε. Oη γισζζηθέο απηέο κνλάδεο κπνξεί λα είλαη είηε κηθξέο (π.ρ. θσλή-

καηα, κνξθήκαηα, ιέμεηο) είηε κεγαιχηεξα ηκήκαηα (π.ρ. θξάζεηο, πξνηάζεηο) 

(Genesee, Paradis & Cargo, 2004).  

Γηα ηε ρξήζε απηήο ηεο γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο έρνπλ δνζεί πνιιέο εξ-

κελείεο. χκθσλα κε ηελ ππφζεζε ηνπ ιεμηθνχ θελνχ (Lexical Gap Hypothesis), 

ην δίγισζζν παηδί κπνξεί λα ελαιιάζζεη ηνπο γισζζηθνχο θψδηθεο, φηαλ δελ 

γλσξίδεη ηελ θαηάιιειε ιέμε ζηε δεχηεξε γιψζζα θαη θαηαθεχγεη ζηε ρξήζε 

ηχπσλ ηεο γιψζζαο, ζηελ νπνία έρεη θαιχηεξε επρέξεηα (Deuchar & Quay, 

2000). Με ηνλ ίδην ηξφπν, ην παηδί κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπληαθηηθά πξφ-

ηππα απφ ηε γιψζζα, ηελ νπνία έρεη αλαπηχμεη θαιχηεξα, ψζηε λα θαιχςεη ζπ-

ληαθηηθά θελά ζηε δεχηεξε γιψζζα (Lanza, 1997·Petersen, 1988). Δ ελαιιαγή 

ζηε ρξήζε ησλ δχν γισζζψλ αληαλαθιά ηελ επειημία ηνπ παηδηνχ λα ρξεζηκν-

πνηεί φιεο ηηο γισζζηθέο πεγέο, γηα λα κπνξέζεη λα εθθξαζηεί θαιχηεξα. Παξφ-

ιν πνπ ε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ζπλαληάηαη ζπρλά θαηά ηα πξψηα ζηάδηα 

ηεο εθκάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο, ζεσξείηαη σο κία ηππηθή δηαδηθαζία, πνπ 

παξαηεξείηαη θαη ζε δίγισζζνπο νκηιεηέο, νη νπνίνη έρνπλ απνθηήζεη επρέξεηα 

ζηε δεχηεξε γιψζζα. Βπνκέλσο, ε ελαιιαγή ησλ γισζζηθψλ θσδίθσλ απνηειεί 

κία δηαδεδνκέλε απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ 

νκηιεηέο κε δηαθνξεηηθή γισζζηθή επρέξεηα, ψζηε λα θαιπθζνχλ δηαθνξεηηθνί 

επηθνηλσληαθνί ζηφρνη (Goldstein, 2000·Tay, 1989·Wyatt, 2002).  

ηα θαηλφκελα ηεο γισζζηθήο κεηαθνξάο θαη ηεο ελαιιαγήο ζηε ρξήζε 

ησλ γισζζψλ, δηάθνξα ζηνηρεία (π.ρ. θσλνινγηθά, κνξθνινγηθά, ζπληαθηηθά, 

ζεκαζηνινγηθά ζηνηρεία, ιέμεηο, θξάζεηο) ηεο κεηξηθήο γιψζζαο (Γ1) εκθαλί-

δνληαη ζην ιφγν ηνπ νκηιεηή θαηά ηε ρξήζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο (Γ2). ηελ 

ελαιιαγή ησλ γισζζηθψλ θσδίθσλ ν νκηιεηήο απνθαζίδεη ν ίδηνο πφηε ζα αι-

ιάμεη ηε γιψζζα θαη πφηε φρη, θαη έρεη ηνλ έιεγρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθα-

ζίαο. ηαλ φκσο δελ είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη κνξθέο γισζζηθήο κεηαθνξάο, 

απηφ ζεκαηνδνηεί ειιηπή επρέξεηα ζηε ρξήζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο (Treffers-

Daller, 2009). Γεληθά, ε ελαιιαγή θσδίθσλ απνηειεί κία ζεκαληηθή πηπρή ηεο 

δηγισζζίαο, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα βειηηψζεη ηελ επηθνηλσλία θαη λα ελη-

ζρχζεη ην πεξηερφκελν θαη ηελ νπζία ηνπ κελχκαηνο (Cheng & Butler, 1989). 

Θεσξείηαη σο κία δπλακηθή επηθνηλσληαθή πξαθηηθή, ε νπνία δειψλεη ηε δί-

γισζζε ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ, θαζψο ζπλάδεη κε ηε γισζζηθή ηνπ επηινγή ζε 
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θάζε πεξίζηαζε (Σζνθαιίδνπ, 2000). 

Δ «δηαγιψζζα» (interlanguage) είλαη ε πεξίνδνο ζηελ αλάπηπμε ηεο δεχ-

ηεξεο γιψζζαο, φπνπ ν καζεηήο αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα παξαγσγη-

θά, κέρξη λα απνθηήζεη ηέηνηα ηθαλφηεηα ζαλ απηή ελφο γεγελνχο νκηιεηή. Κα-

ηά ηελ πεξίνδν απηή, ην παηδί θάλεη ππνζέζεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεη-

ηνπξγεί ε γιψζζα θαη είλαη πηζαλφλ λα παξαηεξνχληαη θάπνηα αζπλήζηζηα ιάζε 

ζηε δεχηεξε γιψζζα. κσο, απηά ηα ιάζε δελ είλαη αλεζπρεηηθά, θαζψο απν-

ηεινχλ ηππηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ θαη αληαλαθινχλ ηε γισζζηθή 

πξφνδν ηνπ παηδηνχ (Genesee, Paradis & Crago, 2004). Βθφζνλ ε ηππηθή αλά-

πηπμε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο αθνινπζεί κία εμειηζζφκελε πνξεία κε αλακελφ-

κελα ζηάδηα, νξηζκέλα γισζζηθά ιάζε πνπ παξάγνληαη, αληηθαζίζηαληαη αξγφ-

ηεξα απφ ηνπο ζσζηνχο γισζζηθνχο ηχπνπο (Van Patten & Williams, 2007). Οη 

παξαπάλσ δηαδηθαζίεο αθνξνχλ ηελ απφθηεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο ζε φια ηα 

επηκέξνπο ζπζηήκαηα (θσλνινγία, κνξθνινγία, ζχληαμε, ζεκαζηνινγία). Βηδη-

θφηεξα, γηα ηε θσλνινγηθή αλάπηπμε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο, είλαη ζεκαληηθφ 

λα αλαθεξζεί φηη ηα δίγισζζα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα απνθηήζνπλ επρέξεηα 

ζαλ εθείλε ελφο γεγελνχο νκηιεηή, αιιά παξαηεξνχληαη αηνκηθέο δηαθπκάλζεηο 

θαη ν βαζκφο απφθηεζεο ηεο επρέξεηαο εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, 

φπσο είλαη ε έθζεζε ζηε γιψζζα (Genesee, Paradis & Crago, 2004). 

Ώλαθνξηθά κε ηελ θαηάθηεζε ηνπ θσλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο δεχηεξεο 

γιψζζαο έλα θπξίαξρν δήηεκα είλαη εάλ ν δίγισζζνο νκηιεηήο αλαπηχζζεη δη-

αθνξεηηθέο θσλεηηθέο θαηεγνξίεο γηα ηα θσλήκαηα ηεο δεχηεξεο γιψζζαο (Γ2) 

ή εάλ ρξεζηκνπνηεί θαη γηα ηηο δχν γιψζζεο έλα ζχλνιν κεηθηψλ θαηεγνξηψλ 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ έθζεζή ηνπ ζηε κεηξηθή (Γ1) θαη ηε δεχηεξε γιψζζα 

(Γ2) (Flege, 1991). Χζηφζν, αθφκε θαη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε δχν 

απηφλνκσλ θσλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, δελ ηα ζεσξνχλ σο απνκνλσκέλα (Lléo 

& Kehoe, 2002). Σα επξήκαηα πξφζθαησλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη ηα δχν θσλν-

ινγηθά ζπζηήκαηα δελ είλαη απηφλνκα, γηαηί ππάξρνπλ δηαγισζζηθέο επηδξάζεηο 

(Paradis, 2001) θαη παξαηεξνχληαη θσλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη βαζηθά 

πξφηππα ζπιιαβψλ, ηα νπνία είλαη θνηλά θαη ζηηο δχν γιψζζεο (Bunta, Da-

vidovich & Ingram, 2006).  

ηνπο δίγισζζνπο καζεηέο παξαηεξείηαη εηεξνγέλεηα σο πξνο ηα ραξα-

θηεξηζηηθά ηνπο, εθφζνλ νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία απφ-

θηεζεο θαη ρξήζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο, αληαλαθιψληαη θαη ζηηο δηαθνξέο 

πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ παξαγσγή ηνπ ιφγνπ ηνπο (Flege, Schirru & Mackay, 

2003). Βπνκέλσο, ν θάζε καζεηήο πξέπεη λα κειεηάηαη σο κία μερσξηζηή πεξί-

πησζε, θαζψο ην επίπεδν γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ γισζ-

ζψλ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο (π.ρ. ε ειηθία, ην γισζζηθφ πεξηβάι-

ινλ, ην γισζζηθφ ηζηνξηθφ, ηα θίλεηξα, ε γλψζε ησλ άιισλ νκηιεηψλ θ.ά.), νη 

νπνίνη επεξεάδνπλ ην ξπζκφ απφθηεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο θαη ηελ επρέξεηα 

ζε απηήλ (Ώppel & Muysken, 1987·Cantone, 2007·Rayner & Ellis, 2007). -

κσο, δηαθνξέο ζηελ εθκάζεζε θαη ηε ρξήζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο κπνξεί λα 
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παξαηεξεζνχλ αθφκε θαη θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο έθζεζεο ζηε γιψζζα 

(VanPatten & Williams, 2007). Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ζεκαληηθέο πεξηνρέο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ απφθηεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο θαη κπνξνχλ λα παξέρνπλ 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα απηήλ. Ώπηέο νη πεξηνρέο είλαη: α) ε γισζζηθή επρέ-

ξεηα, β) νη θπζηνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ απφθηεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο, 

γ) νη γλσζηηθφ-γισζζηθέο κεηαβιεηέο θαη δ) νη ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαβιεηέο 

(Roseberry-McKibbin, 2006). Παξάγνληεο, φπσο ε πξνζσπηθφηεηα, νη ζηξαηε-

γηθέο κάζεζεο θαη νη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, επεξεάδνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

πξψηε (Γ1) θαη ηε δεχηεξε γιψζζα (Γ2) (Cummins, 1984). Χζηφζν, νη δηαθν-

ξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηε κεηξηθή (Γ1) θαη ηε δεχηεξε γιψζζα (Γ2), 

δε βαζίδνληαη κφλν ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δίγισζζνπ νκηιεηή, αιιά 

θαη ζηηο επηδξάζεηο ησλ κνλαδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαζεκίαο απφ ηηο δχν 

γιψζζεο θαηά ηε δηαδηθαζία απφθηεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο (Bunta, Da-

vidovich & Ingram, 2006). 

Καζψο ε γισζζηθή επρέξεηα απνηειεί έλα πεξίπινθν θαηλφκελν, έρνπλ δη-

αηππσζεί δχν δηαθνξεηηθά κνληέια απφ ηνλ Cummins (2000), ηα νπνία πξν-

ζπαζνχλ λα δψζνπλ κία εξκελεία γηα ην πψο απηή απνθηάηαη κε βάζε ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε γιψζζα. χκθσλα κε ην κνληέιν ηεο «με-

ρσξηζηήο ζεκειηψδνπο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο» (Separate Underlying Proficien-

cy), ε επρέξεηα ζηελ πξψηε γιψζζα ζεσξείηαη μερσξηζηή απφ ηελ επρέξεηα ζηε 

δεχηεξε γιψζζα, ψζηε δεμηφηεηεο, πνπ έρνπλ θαηαθηεζεί ζηελ πξψηε γιψζζα, 

λα κε κεηαθέξνληαη ζηε δεχηεξε γιψζζα. Ώληίζεηα, ζην κνληέιν ηεο «θνηλήο 

ζεκειηψδνπο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο» (Common Underlying Proficiency) ε ελ-

λνηνινγηθή γλψζε θαη νη δεμηφηεηεο, πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζηελ πξψηε γιψζζα, 

κεηαθέξνληαη θαηά ηελ εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο (Cummins, 1980). Έ-

ηζη, θαζψο ηα παηδηά καζαίλνπλ ηελ πξψηε ηνπο γιψζζα, αλαπηχζζνπλ γλσζηη-

θέο ζηξαηεγηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απφθηεζε λέσλ πιεξνθνξηψλ 

θαη γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ, δηεπθνιχλνληαο έηζη θαη ηελ εθκάζεζε ηεο δεχηε-

ξεο γιψζζαο (Appel & Muysken, 1987). ην κνληέιν ηεο «θνηλήο ζεκειηψδνπο 

γισζζηθήο ηθαλφηεηαο» βαζίζηεθε θαη ε ζεσξία ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ 

γισζζψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε απφθηεζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζηε 

δεχηεξε γιψζζα (Γ2) εμαξηάηαη απφ ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί 

ζηελ πξψηε γιψζζα (Γ1) κέρξη ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζα αξρίζεη ε ζπζηεκα-

ηηθή έθζεζε ζηε δεχηεξε γιψζζα (Γ2) (Cummins, 1979). Βπνκέλσο, είλαη ζε-

καληηθφ λα νηθνδνκήζεη ην παηδί γεξέο βάζεηο ζηελ πξψηε γιψζζα θαη λα γίλεη 

έλαο δίγισζζνο νκηιεηήο κε γισζζηθή επρέξεηα θαη ζηηο δχν γιψζζεο, εθφζνλ 

απηφ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αθαδεκατθή θαη ζρνιηθή επηηπρία ηνπ (Cummins, 

1999).  

Καηά ηελ απφθηεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο ππάξρνπλ πνηθίιεο κεηαβιεηέο 

(π.ρ. γλσζηηθέο, γισζζηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο), πνπ κπνξεί λα εκπιέθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία θαη λα πηνζεηνχληαη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο ρξήζεο ηεο γιψζζαο απφ 

ηνλ νκηιεηή (Wong-Fillmore, 1983). Βπίζεο, ην κνληέιν ρξήζεο ηεο γιψζζαο 

κε ην νπνίν έξρεηαη θαζεκεξηλά ζε επαθή ην παηδί (π.ρ. ρξήζε ηεο γιψζζαο ζην 
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νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ζηε γεηηνληά θ.ιπ.) θαη νη επθαηξίεο γηα εμάζθεζε ηεο 

γιψζζαο θαη γηα ζπκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο θαζνξίδνπλ ηελ πξφνδφ ηνπ ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο θαη ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ηεο γιψζζαο 

(Baker, 2000·Meisel, 2004). Ώλεμάξηεηα απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ απφθηεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο, νη δίγισζζνη νκηιεηέο ζπά-

ληα δηαρεηξίδνληαη ηηο δχν γιψζζεο κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν (Grosjean, 1998). 

Γη‘ απηφ ην ιφγν, ρξεηάδεηαη κία ζπλερφκελε, ζπζηεκαηηθή θαη πινχζηα έθζεζε 

θαη ζηηο δχν γιψζζεο, ψζηε λα ππάξρεη ζσζηή αλάπηπμε θαη θαιή ηθαλφηεηα 

ρξήζεο θαη ζηηο δχν (Genesee, Paradis & Crago, 2004). Σα νθέιε ηεο δηγισζ-

ζίαο είλαη πνιιά, εηδηθά εάλ απηή είλαη ηαπηφρξνλε (νη δχν γιψζζεο καζαίλν-

ληαη πεξίπνπ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν) (Trevor, 2008).  

Παξφιν πνπ ε κειέηε θαη ε αλάιπζε ησλ θσλνινγηθψλ ιαζψλ ησλ δί-

γισζζσλ καζεηψλ, πνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα (Γ2), έρεη η-

δηαίηεξν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ θαη κπνξεί λα δψζεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο δεχηεξεο γιψζζαο, ην δήηεκα δελ έρεη εμεηαζηεί αθφκε 

ζε βάζνο θαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Ώπηφ θαίλεηαη θαη απφ ην κηθξφ αξηζκφ 

ησλ εξεπλψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία θαη αζρνινχληαη κε ηα 

θσλνινγηθά ιάζε δίγισζζσλ καζεηψλ.  

Δ έξεπλα ησλ Ρεβπζηάδνπ θαη Σδαθψζηα (2007) εζηίαζε ζηελ αλάιπζε 

θσλνινγηθψλ ιαζψλ ζε ζπιιαβηθή δνκή θαη ηελ ηήξεζε ησλ θσλνηαθηηθψλ 

θαλφλσλ ηεο ειιεληθήο ζε δείγκα ηνπξθφθσλσλ καζεηψλ. Αηαπηζηψζεθαλ ιάζε 

ζε θσλήκαηα, ηα νπνία ήηαλ άγλσζηα ζηελ κεηξηθή γιψζζα ησλ παηδηψλ, θα-

ζψο θαη δπζθνιία ζηελ εθθνξά ησλ ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ. Οη Ώλαζηα-

ζηάδε-πκεσλίδε, Μεηζηάθε θαη ΐιέηζε (2006) αλέιπζαλ ηα γισζζηθά ιάζε 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα (Γ2) πνπ εκθαλίζηεθαλ ηφζν ζηνλ πξνθνξηθφ φζν θαη 

ζην γξαπηφ ιφγν αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ. ηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν παξαηεξήζεθαλ θσλνινγηθά ιάζε πνπ δπζθφιεπαλ ηελ θαηαλφεζε, ιάζε 

ηνληζκνχ θαη ιάζε πνπ δελ δεκηνπξγνχζαλ πξφβιεκα ζηελ θαηαλφεζε.  

Δ δηγισζζία ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε κειέηε γισζζηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

πγθεθξηκέλα, ε αμηνιφγεζε ηνπ ιφγνπ ηνπ δίγισζζνπ παηδηνχ πξνζθέξεη κία 

κνλαδηθή επθαηξία, ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ ζεκειηψδε δεηήκαηα ζηε δηαγισζζη-

θή θαηάθηεζε (Bunta, Davidovich & Ingram, 2006). ηελ παξνχζα εξγαζία δη-

εξεπλάηαη ε θαηάθηεζε ηνπ θσλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ειιεληθήο σο δεχηε-

ξεο γιψζζαο (Γ2) απφ αγγιφθσλνπο καζεηέο κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πα-

ξαγσγήο ηνπ πξνθνξηθνχ ηνπο ιφγνπ. Ώθφκε, εθφζνλ θάζε γιψζζα ρξεζηκν-

πνηεί δηθέο ηεο θσλνινγηθέο κνλάδεο θαη αξρέο ρξήζεο απηψλ ησλ κνλάδσλ 

(Καηή, 2009), κειεηψληαη επίζεο νη ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηελ θαηά-

θηεζε ηνπ θσλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (Γ1) θαη ηεο ειιε-

ληθήο γιψζζαο (Γ2) ζην ιφγν ησλ παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο.  

ΣΟΥΟ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ 

Δ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρεη σο ζηφρν κέζα απφ ηα θσλνινγηθά ιάζε ησλ 
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καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο θαηάθηεζεο ηνπ θσλνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο δεχηεξεο γιψζζαο θαη ε επίδξαζε ησλ 

θσλνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξψηεο γιψζζαο (Γ1) ζηε δεχηεξε γιψζζα (Γ2).  

ΑΒΕΓΜΏ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζπκκεηείραλ πέληε ηππηθψο αλαπηπζζφκελνη αγ-

γιφθσλνη καζεηέο, ηέζζεξα αγφξηα (νη ΑΛ, ΕΜ, ΝΦ, ΠΜ) θαη έλα θνξίηζη (ε 

ΏΚ), ειηθίαο απφ 8 έηε θαη 6 κήλεο, έσο 11 έηε θαη 4 κήλεο, νη νπνίνη θνηηνχ-

ζαλ ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ζε Αεκνηηθφ ζρνιείν ζηελ Ώκεξηθή (Γ΄ ηάμε =2, Α΄ 

ηάμε =1, Β΄ ηάμε =1 θαη Σ΄ ηάμε =1). Σα παηδηά είραλ σο θπξίαξρε (πξψηε) 

γιψζζα ηελ ακεξηθάληθε αγγιηθή (Γ1), αιιά είραλ εθηεζεί παξάιιεια ζηελ ει-

ιεληθή γιψζζα (Γ2) (πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο δηγισζζίαο). Φνηηνχζαλ ζε πα-

ξνηθηαθφ ζρνιείν ζηελ Ώκεξηθή θαη ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα γηαηί θαηείραλ 

ηελ ειιεληθή ζε επαξθέο επηθνηλσληαθφ επίπεδν, είραλ δηδαρηεί ειιεληθά ηνπ-

ιάρηζηνλ γηα δχν ρξφληα θαη θαλείο απφ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ απηψλ δελ α-

λέθεξε φηη ε αγγιηθή είλαη ε κφλε γιψζζα πνπ κηιηέηαη ζην ζπίηη.  

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ ΒΡΒΤΝΏ 

Δ αμηνιφγεζε βαζίζηεθε ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ηνπ θάζε παηδηνχ, ν νπνίνο 

καγλεηνθσλήζεθε θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε ε απνκαγλεηνθψλεζή ηνπ. Tα αθνπ-

ζηηθά αξρεία κειεηήζεθαλ δηεμνδηθά, ψζηε λα εμεηαζηεί ε εθθνξά ησλ ήρσλ ζε 

ιέμεηο πεξηερφκελνπ (π.ρ. ξήκαηα, νπζηαζηηθά, επίζεηα) θαη λα δηαπηζησζεί ε 

χπαξμε θσλνινγηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ, θσλνινγηθψλ ιαζψλ θαζψο θαη ηπρφλ 

επηδξάζεσλ ηεο πξψηεο γιψζζαο (Ώκεξηθάληθε Ώγγιηθή) (Γ1) ζηε δεχηεξε 

γιψζζα (Βιιεληθά) (Γ2) ζε επίπεδν θσλήκαηνο, ζπιιαβήο θαη ιέμεο. ηε ζπ-

λέρεηα, αθνινχζεζε κία νκαδνπνίεζε ησλ ζπρλφηεξσλ θαη ζνβαξφηεξσλ θσλν-

ινγηθψλ ιαζψλ θαη δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην ιφγν ησλ παη-

δηψλ. 

ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ 

Οη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο θιήζεθαλ λα αλαδηεγεζνχλ ηελ ηζηνξία «ΐά-

ηξαρε πνχ είζαη;» (―Frog where are you?‖) παξαηεξψληαο ηηο ζρεηηθέο εηθφλεο 

κε ινγηθή ζεηξά θαη αθνινπζία. Γηα ηελ αλαδηήγεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην εηθν-

λνγξαθεκέλν βηβιίν (picture book) ρσξίο γξαπηφ θείκελν, ην νπνίν πεξηιακβά-

λεη ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία (Mayer, 1969). Σα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία ρσξίο 

θείκελν ζεσξνχληαη σο έλα θαηάιιειν κέζν ιήςεο δεηγκάησλ απφ αθεγήζεηο 

δίγισζζσλ παηδηψλ ή παηδηψλ απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα 

(Gutiérrez-Clellen & Quinn, 1993). Ώξρηθά, ν εξεπλεηήο αθεγήζεθε ζε θάζε 

καζεηή ηελ ηζηνξία ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζελάξην, πνπ βαζηδφηαλ ζηηο εηθφλεο ηνπ βηβιίνπ. Έπεηηα, ν εξεπλεηήο δεηνχζε 

απφ θάζε καζεηή θαη ηνλ ελζάξξπλε λα μαλαπεί απηή ηε θνξά ν ίδηνο ηελ ηζην-

ξία, κεηψλνληαο ζην ειάρηζην ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηηο ππνδείμεηο.  

Ο πξνθνξηθφο ιφγνο ησλ παηδηψλ καγλεηνθσλήζεθε θαη ζηε ζπλέρεηα α-
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πνκαγλεηνθσλήζεθε. Δ αμηνιφγεζε ζηεξίρζεθε ζηε ζρεηηθή ζεσξία γηα ηνπο 

βαζηθνχο ηχπνπο ησλ θσλνινγηθψλ ιαζψλ, πνπ ζπλαληψληαη θαηά ηελ θσλνιν-

γηθή αλάπηπμε, φπσο πεξηγξάθεθαλ απφ ηνλ Ingram (1989, φπ. αλαθ. Καηή, 

2009), θαζψο θαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ηηο δπζθνιίεο, πνπ αληηκεησπί-

δνπλ νη δίγισζζνη καζεηέο θαηά ηελ θαηάθηεζε ηνπ θσλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ηεο δεχηεξεο γιψζζαο θαη ηδηαίηεξα νη καζεηέο πνπ έρνπλ σο κεηξηθή γιψζζα 

ηελ αγγιηθή (Γ1) θαη καζαίλνπλ ηα ειιεληθά σο δεχηεξε γιψζζα (Γ2). Βπίζεο, 

γηα ηελ απνηχπσζε ηεο θσλεηηθήο θαηαγξαθήο ηεο εθθνξάο ηνπ ιφγνπ ησλ 

παηδηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Αηεζλέο Φσλεηηθφ Ώιθάβεην (International 

Phonetic Alphabet). 

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ 

Γεληθά, ηα παηδηά ηνπ δείγκαηνο έρνπλ θαηαθηήζεη ην θσλνινγηθφ ζχζηεκα 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Σα πην ζπρλά ιάζε πνπ ζε-

κεηψζεθαλ θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ησλ καζεηψλ είλαη ηα ε-

μήο: 

i) αληηθαηαζηάζεηο θσλεκάησλ 

ii) παξαιείςεηο ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ 

iii) πξνζζέζεηο θσλεκάησλ 

iv) θσλνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θσλεκάησλ πνπ νκνηάδνπλ ή είλαη ζπγγελη-

θά  

v) δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ ηνληζκφ. 

ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΒΕ ΦΧΝΔΜΏΣΧΝ  

Οη αληηθαηαζηάζεηο απνηεινχλ κία βαζηθή θαηεγνξία θσλνινγηθψλ ιαζψλ 

θαη ζπλήζσο αθνινπζνχλ νξηζκέλεο αξρέο. Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλνη θζφγγνη 

αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο ζπγγεληθνχο θζφγγνπο (Πεηξνχληαο, 1984) ή κπνξεί 

λα αληηθαζίζηαληαη ήρνη πνπ έρνπλ θάπνηα θνηλά δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά 

(Ingram, 1989, φπ. αλαθ. Καηή, 2009). Οη αληηθαηαζηάζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ 

ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ησλ παηδηψλ αθνξνχζαλ θπξίσο ζχκθσλα. Βηδηθφηεξα, 

θαηαγξάθεθαλ νη εμήο αληηθαηαζηάζεηο: 

α) Ώληηθαηαζηάζεηο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο Φσλνινγίαο 

1. Σν παιιφκελν ζχκθσλν /r/ αληηθαζίζηαηαη κε ην πιεπξηθφ ζχκθσλν /l/, 

π.ρ. παξάγεηαη /ɣílise/ αληί γηα /ɣírise/ (=γχξηζε). Σν /r/ ζεσξείηαη γεληθά ην πην 

δχζθνιν ζχκθσλν γηα λα θαηαθηεζεί απφ ηα κηθξά παηδηά (Πεηξνχληαο, 1984) 

θαη κάιηζηα είλαη έλαο ήρνο, πνπ θαηαθηάηαη αξθεηά αξγά ζχκθσλα κε ηηο ζεσ-

ξίεο ηεο θσλνινγηθήο αλάπηπμεο (Καηή, 2009). Ώπηνχ ηνπ ηχπνπ ε αληηθαηά-

ζηαζε ζπλαληάηαη ζπρλά ζε κηθξέο ειηθίεο (Γαβξηειίδνπ, 2003) θαη παξαηεξεί-

ηαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ηεο ΏΚ θαη ηνπ ΝΦ. 

2. Σν άερν νδνληηθφ ζχκθσλν /t/ αληηθαζίζηαηαη κε ην ερεξφ νδνληηθφ 
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ζχκθσλν /d/, π.ρ. /spídi/ αληί γηα /spíti/ (=ζπίηη). Σν ζπγθεθξηκέλν ιάζνο είλαη 

ζνβαξφ θαη επαλαιακβάλεηαη ζπρλά. Δ αληηθαηάζηαζε βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο 

«ερεξνπνίεζεο». Αειαδή πξνηηκψληαη ηα ερεξά ζχκθσλα έλαληη ησλ άερσλ 

ζπκθψλσλ πξηλ απφ θσλήελ (Γαβξηειίδνπ, 2003). Σν ιάζνο παξαηεξείηαη ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν ηεο ΏΚ. 

3. Σν άερν ζχκθσλν /c/ (πνπ εκθαλίδεηαη σο αιιφθσλν ηνπ ππεξσηθνχ /k/) 

αληηθαζίζηαηαη κε ην ερεξφ ππεξσηθφ ζχκθσλν /g/, π.ρ. εθθέξεηαη /gerñ/ αληί 

γηα /cerñ/ (=θαηξφ). Σν /c/ εκθαλίδεηαη σο αιιφθσλν ηνπ ππεξσηθνχ /k/ θαη α-

ληηθαζίζηαηαη κε ην ερεξφ /g/. Παξαηεξείηαη θαη εδψ ε αξρή ηεο ερεξνπνίεζεο 

(Γαβξηειίδνπ, 2003). Βπίζεο, ε αληηθαηάζηαζε άερνπ ζπκθψλνπ κε ερεξφ γί-

λεηαη ζπλήζσο ζηελ αξρή ηεο ιέμεο (Καηή, 2009). Ώπηνχ ηνπ ηχπνπ ε αληηθα-

ηάζηαζε ζπλαληάηαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ηεο ΏΚ.  

4. Σν άερν ππεξσηθφ ζχκθσλν /x/ αληηθαζίζηαηαη κε ην άερν νδνληηθφ 

ζχκθσλν /t/, π.ρ. /vatratáci/ αληί γηα /vatraxáci/ (=βαηξαράθη) απφ έλα δίγισζζν 

καζεηή (ηνλ ΝΦ) . Ώπηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη γηα δπν ιφγνπο. Σν ζπκθσληθφ 

ζχκπιεγκα πνπ πξνεγείηαη (/tr/) πεξηέρεη ην /t/ θαη είλαη πηζαλφλ λα νδεγεί ηα 

παηδηά λα επαλαιάβνπλ ηελ παξαγσγή ηνπ θζφγγνπ /t/. Πξφθεηηαη γηα ην θαηλφ-

κελν ηεο αθνκνίσζεο θαηά ην νπνίν παξάγνληαη ιέμεηο κε ηα ίδηα θσλήεληα ή 

ζχκθσλα (Nespor, 1999). Μπνξεί φκσο ε αληηθαηάζηαζε λα βαζίδεηαη ζηελ αξ-

ρή φηη ηα παηδηά ηείλνπλ λα αληηθαζηζηνχλ ηα ππεξσηθά ζχκθσλα κε ηα νδνληη-

θά ζχκθσλα (Ingram, 1989, φπ. αλάθ. Καηή, 2009).  

5. Σν κεζαίνπ αλνίγκαηνο θσλήελ /e/ αληηθαζίζηαηαη κε ην αλνηθηφ θσλή-

ελ /a/, π.ρ. παξάγεηαη /maɣálo/ αληί γηα /meɣálo/ (=κεγάιν). Βδψ παξαηεξείηαη 

κία αληηθαηάζηαζε θσλήεληνο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζπρλφ θσλνινγηθφ ιάζνο, ην 

νπνίν αλαθέξεηαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία θαη παξαηεξείηαη ηδηαίηεξα ζε κηθξά 

παηδηά (Γαβξηειίδνπ, 2003). Σν ιάζνο ζπλαληάηαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ηνπ 

ΠΜ. 

β) Ώληηθαηαζηάζεηο κε βάζε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θζφγγσλ 

1. Σν θιεηζηφ νπξαληθφ ζχκθσλν /c/ πξνθέξεηαη σο ππεξσηθφ ζχκθσλν 

/k/, π.ρ. /kefáli/ αληί γηα /cefáli/ (=θεθάιη), /skílos/ αληί γηα /scílos/ (=ζθχινο), 

/kerñ/ αληί γηα /cerñ/ (=θαηξφ), /kenúrio/ αληί γηα /cenúrio/ (=θαηλνχξην), 

/peðáki/ αληί γηα /peðáci/ (=παηδάθη). ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο αλακέλνπκε λα 

ζπλαληήζνπκε ην θαηλφκελν ηεο πξνθαηαβνιηθήο αθνκνίσζεο, θαηά ην νπνίν 

ην ππεξσηθφ ζχκθσλν /k/ γίλεηαη νπξαληθφ /c/ πξηλ απφ ηα πξφζζηα θσλήεληα 

/e/ θαη /i/ (Νespor, 1999). Χζηφζν, νξηζκέλα παηδηά ζπλερίδνπλ λα πξνθέξνπλ 

ηηο ιέμεηο δηαηεξψληαο ην ππεξσηθφ /k/. Ώπφ ηνπο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο, δχν 

αγφξηα (νη ΕΜ θαη ΠΜ) πξαγκαηνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν ιάζνο.  

2. Σν άερν νπξαληθφ ζχκθσλν /x/ αληηθαζίζηαηαη κε ην άερν ππεξσηθφ 

ζχκθσλν /k/, π.ρ. /vatrákia/ αληί γηα /vatráxia/ (=βαηξάρηα) απφ έλα καζεηή ηνπ 

δείγκαηνο (ηνλ ΝΦ). Πξφθεηηαη γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ ηξηβφκελνπ (δηαξθνχο) 

ζπκθψλνπ /x/ απφ ην θιεηζηφ (ζηηγκηαίν) ζχκθσλν /k/, φπσο αλαθέξεηαη ζηε 
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βηβιηνγξαθία (Γαβξηειίδνπ, 2003∙Ingram, 1989, φπ. αλαθ. Καηή, 2009).  

3. Σν άερν ηξηβφκελν ζπξηζηηθφ ζχκθσλν /s/ αληηθαζίζηαηαη κε ην άερν 

ηξηβφκελν κεζνδνληηθφ ζχκθσλν /ζ/, π.ρ. /sfínoζe/ αληί γηα /sfínose/ 

(=ζθήλσζε), /xtípiζe/ αληί γηα /xtípise/ (=ρηχπεζε), /épjaζe/ αληί γηα /épjase/ 

(=έπηαζε). Ο θζφγγνο /s/ είλαη δχζθνινο ζηελ εθθνξά θαη πξνζβάιιεηαη ζπρλά 

(Γαβξηειίδνπ, 2003). ηηο πεξηπηψζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο δελ ππάξρεη 

πξφβιεκα άξζξσζεο (εθθέξνπλ ηνλ ήρν /s/ ζε νξηζκέλεο άιιεο ιέμεηο π.ρ. 

/vátraxos/, /épese/, /mélisas/, /mélises/), αιιά είλαη έλα θσλνινγηθφ ιάζνο, ην 

νπνίν νθείιεηαη ίζσο ζην δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη αθφκε ηε ιεηηνπξγηθή 

δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο ήρνπο /s/ θαη /ζ/. Σν ιάζνο ζπλαληάηαη ζην ιφγν ελφο 

δίγισζζνπ καζεηή (ηνπ ΠΜ).  

4. Σν θιεηζηφ θσλήελ /u/ αληηθαζίζηαηαη κε ην θιεηζηφ θσλήελ /i/, π.ρ. 

/kútsiro/ αληί γηα /kútsuro/ (=θνχηζνπξν). Πξφθεηηαη γηα κία αιιαγή θσλήεληνο, 

θαζψο ην θιεηζηφ θσλήελ /u/ κεηαηξέπεηαη ζην ζπγγεληθφ θιεηζηφ θσλήελ /i/. Δ 

αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κε βάζε έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δχν θζφγγσλ 

(θαη ηα δχν θσλήεληα είλαη θιεηζηά) θαη παξαηεξείηαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν 

ηνπ ΑΛ.  

5. Σν νπξαληθφ ηξηβφκελν /ʝ/ αληηθαζίζηαηαη κε ην ηξηβφκελν ππεξσηθφ /ɣ/ 

ζηε ιέμε /píʝe/. Παξαηεξείηαη δειαδή απνπξάλσζε (depalatalization) ηνπ νπξα-

ληθνχ ηξηβφκελνπ /ʝ/, ην νπνίν πξνθέξεηαη σο /ɣ/, θαζψο ε ιέμε /píʝe/ (=πήγε) 

πξνθέξεηαη σο /píγe/. Σν ιάζνο εληνπίδεηαη ζην ιφγν ηνπ ΠΜ θαη νθείιεηαη πη-

ζαλψο ζην γεγνλφο φηη ν δίγισζζνο καζεηήο δελ έρεη αθφκε θαηαλνήζεη ηε ιεη-

ηνπξγηθή δηάθξηζε ησλ ήρσλ /ʝ/ θαη /ɣ/. Γεληθά, ηα ηξηβφκελα ζχκθσλα ζεσξνχ-

ληαη «πξνβιεκαηηθά» ηεκάρηα ζρεηηθά κε ηελ εθθνξά ηνπο απφ ηνπο αιιφγισζ-

ζνπο (Ρεβπζηάδνπ & Σδαθψζηα, 2007). 

γ) Ώληηθαηαζηάζεηο ήρσλ πνπ δελ ππάξρνπλ ζηε κεηξηθή γιψζζα 

Λάζε παξαηεξνχληαη επίζεο θαηά ηελ εθθνξά νξηζκέλσλ ήρσλ, πνπ δελ 

ππάξρνπλ ζηε κεηξηθή γιψζζα (Γ1) ησλ παηδηψλ. Σα παηδηά δπζθνιεχνληαη ή 

αδπλαηνχλ λα πξνθέξνπλ θάπνηνπο θζφγγνπο, ψζηε λα ηνπο αληηθαζηζηνχλ κε 

θάπνηνλ άιιν γλσζηφ ήρν ή λα αλαιχνπλ ηνλ ήρν ζε δχν άιινπο νηθείνπο ήρνπο 

(Πεηξνχληαο, 1984). Ώπηφο είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο κεραληζκνχο, πνπ πην-

ζεηνχλ νη αιιφγισζζνη, δειαδή λα αληηθαζηζηνχλ άγλσζηα ηεκάρηα κε γλσζηά 

ηεκάρηα ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο (Ρεβπζηάδνπ & Σδαθψζηα, 2007). Οη καζε-

ηέο ηνπ δείγκαηνο δπζθνιεχνληαη ζηελ εθθνξά ησλ ζπκθσληθψλ ηεκαρίσλ, πνπ 

δελ είλαη θνηλά ζηελ ειιεληθή (Γ2) θαη ηελ αγγιηθή γιψζζα (Γ1). Βηδηθφηεξα, 

παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο: 

1. Σν νπξαληθφ ζχκθσλν /ç/ αληηθαζίζηαηαη κε ην νπξαληθφ θσλήελ /i/ π.ρ. 

ζηε ιέμε /papútsça/ (=παπνχηζηα). Έλαο καζεηήο ηνπ δείγκαηνο (ν ΝΦ) εθθέξεη 

ηε ιέμε /papútsça/ σο /papútsia/. To ιάζνο απηφ νθείιεηαη ζε παξεκβνιή ησλ 

θαλφλσλ ηεο κεηξηθήο γιψζζαο (αγγιηθή γιψζζα), θαζψο ηα δίγισζζα παηδηά 

ηείλνπλ λα αληηθαζηζηνχλ κε νηθείνπο θζφγγνπο κε γλσζηνχο θζφγγνπο (Πε-
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ηξνχληαο, 1984). Σν νπξαληθφ ζχκθσλν /ç/ δελ ππάξρεη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

Έηζη, αληηθαζίζηαηαη ν άγλσζηνο θζφγγνο /ç/ κε έλαλ άιιν νηθείν ήρν πνπ π-

πάξρεη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, δειαδή ην νπξαληθφ θσλήελ /i/. 

2. Ο ήρνο /ʎ/ δελ ππάξρεη ζηε κεηξηθή γιψζζα ησλ παηδηψλ θαη αλαιχεηαη 

ζε ζπλδπαζκφ θαηληαθνχ ζπκθψλνπ θαη νπξαληθνχ θσλήεληνο, ηα νπνία ππάξ-

ρνπλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα, π.ρ. ζηηο ιέμεηο /paʎñ/ (=παιηφ) θαη /foʎá/ (=θσιηά). 

Φσλνινγηθφ ιάζνο ζεκεηψλεηαη θαηά ηελ εθθνξά ηεο ιέμεο /paʎñ/ (=παιηφ), 

ηελ νπνία νξηζκέλα παηδηά ηελ εθθέξνπλ σο /paliñ/. ηε ιέμε /paʎñ/ ππάξρεη ην 

πιεπξηθφ νπξαληθφ ζχκθσλν /ʎ/, ην νπνίν αθνινπζείηαη απφ ην θσλήελ /ν/. Δ 

εθθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ήρνπ δηαθνξνπνηεί ηε γιψζζα ησλ νκηιεηψλ, πνπ 

έρνπλ σο κεηξηθή ηελ ειιεληθή θαη απηψλ πνπ καζαίλνπλ αξγφηεξα ηα ειιελη-

θά. πλήζσο νη αιιφγισζζνη πξνζζέηνπλ έλα /i/ κεηαμχ ηνπ ζπκθψλνπ (ην ν-

πνίν αδπλαηνχλ λα πξνθέξνπλ σο πιεπξηθφ) θαη ηνπ θσλήεληνο. Σν νπξαληθφ 

ζχκθσλν /ʎ/, πνπ δελ ππάξρεη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, αλαιχεηαη ζε ζπλδπαζκφ 

θαηληαθνχ ζπκθψλνπ /l/ θαη νπξαληθνχ θσλήεληνο /i/, ηα νπνία ππάξρνπλ ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα (Πεηξνχληαο, 1984). Καη ζηε ιέμε /foʎá/ ππάξρεη ην πιεπξηθφ 

νπξαληθφ ζχκθσλν /ʎ/, ην νπνίν αθνινπζείηαη απφ ην θσλήελ /a/. Σν νπξαληθφ 

ζχκθσλν /ʎ/ δελ εθθέξεηαη, αιιά αλαιχεηαη ζε ζπλδπαζκφ θαηληαθνχ ζπκθψ-

λνπ /l/ θαη νπξαληθνχ θσλήεληνο /i/, ηα νπνία ππάξρνπλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

Πξνθέξεηαη δειαδή /foliá/ αληί γηα /foʎá/ (=θσιηά). Αχν απφ ηα δίγισζζα παη-

δηά (ε ΏΚ θαη ν ΠΜ) θάλνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ αληηθαηάζηαζε.  

ΠΏΡΏΛΒΕΦΒΕ ΤΜΦΧΝΕΚΧΝ ΤΜΠΛΒΓΜΏΣΧΝ 

Μία άιιε ζεκαληηθή θαηεγνξία θσλνινγηθψλ ιαζψλ είλαη ε κείσζε ή ε 

απνβνιή ησλ ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ. Δ απνβνιή άγλσζησλ ηεκαρίσλ εί-

λαη έλαο βαζηθφο κεραληζκφο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη αιιφγισζζνη (Ρεβπζηάδνπ 

& Σδαθψζηα, 2007). Οη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

παξαγσγή ησλ ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ θαη ηείλνπλ λα απνθεχγνπλ ηελ εθ-

θνξά απηψλ, ψζηε λα απινπνηήζνπλ ηε ζπιιαβηθή δνκή ηεο ιέμεο. 

Σα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ζηα νπνία ζεκεηψζεθαλ θσλνινγηθά ιάζε εί-

λαη ηα εμήο: /str/, /sp/, /tr/, /rx/, π.ρ. /katétepse/ αληί γηα /katéstrepse/ 

(=θαηέζηξεςε), /píti/ αληί γηα /spíti/ (=ζπίηη), /vátaxos/ αληί γηα /vátraxos/ 

(=βάηξαρνο), /típa/ αληί γηα /trípa/ (=ηξχπα) θαη /áxise/ αληί γηα /árxise/ 

(=άξρηζε). Σα παηδηά ηνπ δείγκαηνο (νη AΚ, ΕΜ, ΝΦ, ΠΜ) θαίλεηαη φηη δπζθν-

ιεχνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν θαηά ηελ παξαγσγή ησλ ιέμεσλ κε ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα θαη ηα απνθεχγνπλ, φηαλ απηέο είλαη πνιπζχιιαβεο, π.ρ. 

/vataxáki/ αληί γηα /vatraxáki/ (=βαηξαράθη), /katétepse/ αληί γηα /katéstrepse/ 

(=θαηέζηξεςε) θαη /pitáki/ αληί γηα /spitáki/ (=ζπηηάθη).  

Βπίζεο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη δχν απφ ηα αγφξηα ηνπ δείγκαηνο (νη ΑΛ 

& ΝΦ) δελ εθαξκφδνπλ πάληα ην κεραληζκφ ηεο απνβνιήο ησλ ζπκθσληθψλ 

ζπκπιεγκάησλ ζηηο ιέμεηο πνπ παξάγνπλ. Ώληίζεηα, νξηζκέλεο θνξέο πξνζπα-

ζνχλ λα εθθέξνπλ ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα, αιιά ηειηθά απηφ πνπ θαηαθέξ-
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λνπλ είλαη λα ηα αληηθαηαζηήζνπλ είηε κε άιια πην απιά ζπκθσληθά ζπκπιέγ-

καηα (π.ρ. /katestepse/ αληί γηα /katéstrepse/ =θαηέζηξεςε) είηε κε ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα πνπ δελ ππάξρνπλ ζε θακία απφ ηηο δχν γιψζζεο (π.ρ. 

/vartraxáki/ αληί γηα /vatraxáki/ =βαηξαράθη). Ώθφκε, νξηζκέλα ιάζε ζηα ζπκ-

θσληθά ζπκπιέγκαηα δελ είλαη ζπζηεκαηηθά θαη ίζσο νθείινληαη ζηνλ ηαρχ 

ηξφπν νκηιίαο θάπνησλ παηδηψλ. 

ΠΡΟΘΒΒΕ ΦΧΝΔΜΏΣΧΝ 

1. Δ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο (νη ΑΛ, ΕΜ, ΝΦ, ΠΜ) πξν-

ζζέηνπλ ζπρλά ην θσλήελ /e/ ζε ξήκαηα πνπ ηειεηψλνπλ κε ζχκθσλν ζην γ΄ ε-

ληθφ ή ην γ΄ πιεζπληηθφ πξφζσπν π.ρ. /ítane/ αληί γηα /ítan/ (=ήηαλ), /íðane/ αληί 

γηα /íðan/ (=είδαλ), /kánune/ αληί γηα /kánun/ (=θάλνπλ), /fíγune/ αληί γηα /fíγun/ 

(=θχγνπλ), /íxane/ αληί γηα /íxan/ (=είραλ), /ksipnísane/ αληί γηα /ksípnisan/ 

(=μχπλεζαλ), /citáksane/ αληί γηα /cítaksan/ (=θνίηαμαλ) θαη /ζimñsane/ αληί γηα 

/ζimñsan/ (=ζχκσζαλ). Δ πξφζζεζε θσλήεληνο ζε ιέμεηο πνπ ηειεηψλνπλ κε 

ζχκθσλν, ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα απινπνηεζεί ε δνκή ηεο ζπι-

ιαβήο, ψζηε λα παξαρζεί ε πην ζπρλή δνκή ζηελ ειιεληθή γιψζζα (δειαδή 

ζχκθσλν-θσλήελ) (Ingram, 1989, φπ. αλαθ. Καηή, 2009). Χζηφζν, απηφ ην ιά-

ζνο δε ζεσξείηαη ζνβαξφ, δελ επεξεάδεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ θαη παξαηε-

ξείηαη ζπρλά θαη ζηε γιψζζα ησλ ελειίθσλ. 

2. ε νξηζκέλα νπζηαζηηθά ηξεηο καζεηέο (νη ΑΛ, ΕΜ, ΝΦ) θαη ε καζήηξηα 

(ε ΏΚ) ηνπ δείγκαηνο πξνζζέηνπλ ην ηειηθφ ζπξηζηηθφ ζχκθσλν /s/, π.ρ. /vázos/ 

αληί γηα /vázo/ (=βάδν), /aɣñris/ αληί γηα /aɣñri/ (=αγφξη). Δ πξφζζεζε ηνπ ηειη-

θνχ ζπκθψλνπ /s/ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα παηδηά δελ έρνπλ θαηαθηήζεη ηε 

γξακκαηηθή δνκή ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ, ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ ιαλζαζκέλν 

γξακκαηηθφ ηχπν απηψλ ησλ ιέμεσλ. Βπνκέλσο, ην ζπγθεθξηκέλν ιάζνο είλαη 

ηαπηφρξνλα θαη γξακκαηηθφ.  

ΦΧΝΟΛΟΓΕΚΒ ΑΕΏΦΟΡΟΠΟΕΔΒΕ 

ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ησλ παηδηψλ θαηαγξάθεθαλ επίζεο δηαθνξνπνηήζεηο 

νξηζκέλσλ θσλεκάησλ. Πξφθεηηαη γηα δχζθνινπο θζφγγνπο, φπσο είλαη ην /r/ 

θαη ην /l/ πνπ δελ έρνπλ ζηαζεξή βάζε θαη πξνθέξνληαη δηαθνξεηηθά απφ γιψζ-

ζα ζε γιψζζα (Γαβξηειίδνπ, 2003). Έηζη, ε εθθνξά νξηζκέλσλ ήρσλ ζηε κε-

ηξηθή γιψζζα κεηαθέξεηαη θαη θαηά ηελ εθθνξά ζπγγεληθψλ ήρσλ ζηελ ειιελη-

θή.  

1. Σν θαηληαθφ /l/ πξνθέξεηαη σο αλαθεθακκέλν ζχκθσλν (retroflex con-

sonant) /ɭ/, π.ρ. /cefáɭi/ αληί γηα /cefáli/ (=θεθάιη), /sciɭí/ αληί γηα /scilí/ (=ζθπιί), 

/eɭáfi/ αληί γηα /eláfi/ (=ειάθη), /sciɭáci/ αληί γηα /sciláci/ (=ζθπιάθη), /méɭises/ 

αληί γηα /mélises/ (=κέιηζζεο), /ksíɭa/ αληί γηα /ksíla/ (=μχια), /évaɭe/ αληί γηα 

/évale/ (=έβαιε), /íζeɭe/ αληί γηα /íζele/ (=ήζειε) θαη /meɣáɭo/ αληί γηα /meɣálo/ 

(=κεγάιν). Γηα ηελ εθθνξά ηνπ ζπκθψλνπ ε άθξε ηεο γιψζζαο ζηξίβεη ηειείσο 

πίζσ θαη θηάλεη ζηνλ νπξαλίζθν (Πεηξνχληαο, 1984). Ο θζφγγνο /l/ ζεσξείηαη 
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δχζθνινο θαη δηαθνξνπνηείηαη θσλνινγηθά απφ γιψζζα ζε γιψζζα (Γαβξηειί-

δνπ, 2003). Σν ιάζνο ζπλαληάηαη ζην ιφγν ηνπ ΕΜ θαη ηνπ ΝΦ. 

2. Σν πγξφ ζχκθσλν /r/ δηαθνξνπνηείηαη θαη πξνθέξεηαη σο αλαθεθακκέλν 

ζχκθσλν (retroflex consonant) /ɽ/. Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ε άθξε ηεο γιψζζαο 

ζηξίβεη πξνο ηα πίζσ, ζρεκαηίδνληαο έλα απιάθη ζηε κέζε, ελψ ζπγρξφλσο γιη-

ζηξάεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν ζηνλ επφκελν θζφγγν θαη ηα ρείιε ζηξνγγπιεχνπλ 

ιίγν (Πεηξνχληαο, 1984). Σν θαηλφκελν παξαηεξείηαη θπξίσο, φηαλ ην /r/ πεξη-

ιακβάλεηαη ζε θάπνηα ζπκθσληθφ ζχκπιεγκα, π.ρ. /vátɽaxos/ αληί γηα /vátraxos/ 

(=βάηξαρνο), /ðéndɽo/ αληί γηα /ðéndro/ (=δέληξν), /kɽátise/ αληί γηα /krátise/ 

(=θξάηεζε), /vɽíce/ αληί γηα /vríce/ (=βξήθε), /épɽepe/ αληί γηα /éprepe/ 

(=έπξεπε), /tɽípa/ αληί γηα /trípa/ (=ηξχπα), /mikɽñ/ αληί γηα /mikrñ/ (=κηθξφ) θαη 

/étɽekse/ αληί γηα /étrekse/ (=έηξεμε). Δ θσλνινγηθή δηαθνξνπνίεζε νθείιεηαη 

ζηε κεηξηθή γιψζζα ηνπ παηδηνχ (American English), φπνπ ην ζπλεζηζκέλν α-

κεξηθάληθν /r/ είλαη αλαθεθακκέλν /ɽ/ (Πεηξνχληαο, 1984). Χζηφζν, ε θσλνιν-

γηθή δηαθνξνπνίεζε απηνχ ηνπ θζφγγνπ παξαηεξείηαη κφλν φηαλ πξνθέξεηαη 

απφ ηα παηδηά ηνπ δείγκαηνο (απφ ηνλ ΝΦ θαη ηελ ΏΚ) καδί κε θάπνηνλ άιιν 

θζφγγν σο ζπκθσληθφ ζχκπιεγκα, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο παξαπάλσ ιέμεηο. 

3. ηηο ιέμεηο /pátoma/ (=πάησκα) θαη /pétra/ (=πέηξα) ην ζχκθσλν /p/ εθ-

θέξεηαη σο δαζχ. Σν ιάζνο απηφ νθείιεηαη ζε παξεκβνιή ησλ θαλφλσλ ηεο κε-

ηξηθήο γιψζζαο (Γ1) ησλ παηδηψλ θαη ζπλαληάηαη ζην ιφγν ελφο καζεηή ηνπ 

δείγκαηνο (ζηνλ ΕΜ). Δ δαζχηεηα εκθαλίδεηαη σο έληνλε εθπλνή θαη είλαη ρα-

ξαθηεξηζηηθφ ησλ άερσλ θιεηζηψλ ζπκθψλσλ /p/, /t/, /k/ ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

ζε αξρή πεξηβάιινληνο ιέμεο θαη κάιηζηα ζε ηνλνχκελε ζπιιαβή. Ώλ θαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα δε ιεηηνπξγεί απηφο ν θαλφλαο, νη καζεηέο κεηαθέξνπλ ην 

ζηνηρείν ηεο δαζχηεηαο ζην θσλεηηθφ πεξηβάιινλ (Ώπνζηφινπ-Παλάξα, 1996). 

ΑΕΏΦΟΡΟΠΟΕΔΒΕ ΣΟΝ ΣΟΝΕΜΟ 

Ώλαθνξηθά κε ηνλ ηνληζκφ ησλ ιέμεσλ ηα δίγισζζα παηδηά ηνπ δείγκαηνο 

δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ιάζε. Δ ειιεληθή θαη ε αγγιηθή γιψζζα έρνπλ δπ-

λακηθφ ηνληζκφ (δειαδή κία ζπγθεθξηκέλε ζπιιαβή πξνθέξεηαη κε κεγαιχηεξε 

έληαζε) (Ρεβπζηάδνπ & Σδαθψζηα, 2007). Δ κνξθνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηφλνπ 

ζηεξίδεηαη ζηε κεηαθίλεζή ηνπ απφ θάπνηα θχξηα ζέζε κέζα ζην θιηηηθφ παξά-

δεηγκα (Πεηξνχληαο, 1984). 

Οξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο παξαηεξνχληαη κφλν ζε ιέμεηο, νη νπνίεο ιακ-

βάλνπλ δχν ηφλνπο π.ρ. ζηε θξάζε /to vátraxñ tu/ (=ην βάηξαρφ ηνπ) ζην ιφγν 

ηεο ΏΚ θαη ηνπ ΕΜ. Καη ζηηο δχν γιψζζεο είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ρξήζε δεπηε-

ξεχνληα ηφλνπ, αιιά ζηελ αγγιηθή ν ηφλνο ξπζκίδεη ηελ θαηαλνκή ησλ θσλεέ-

λησλ ηεο ιέμεο (Ώπνζηφινπ-Παλάξα, 1996). Χζηφζν, επεηδή ην θαηλφκελν δε 

ζπλαληάηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ηα παηδηά θαηά ηελ εθθνξά ηεο ιέμεο δίλνπλ 

έκθαζε ζηνλ θχξην ηφλν ηεο ιέμεο -δειαδή πξνθέξνπλ /to vátraxo tu/ θαη φρη 

/to vátraxñ tu/- θαη αγλννχλ εληειψο ην δεπηεξεχνληα ηφλν. Παξφιν πνπ ην ιά-

ζνο δε ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζνβαξφ θαη δελ επηδξά ζηελ θαηαλφεζε, επεξεάδεηαη 
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έζησ ζε έλα κηθξφ βαζκφ ε πξνζσδία. 

Έλα παηδί πνπ έρεη κεηξηθή γιψζζα ηελ ειιεληθή, ζα πξνζζέζεη απηφκαηα 

ην δεχηεξν ηφλν, θαζψο ν θσλνινγηθφο θαλφλαο πνπ εζσηεξίθεπζε, φηαλ κά-

ζαηλε ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα, ηνλ ππνρξεψλεη ζηελ πξνζζήθε ηνπ δεχηεξνπ ηφ-

λνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ αιιφγισζζσλ πνπ καζαίλνπλ ειιεληθά, ε επηπιένλ 

δήισζε ηνπ ηφλνπ δε ζεσξείηαη ζνβαξφ ιάζνο. Χζηφζν, αλ δεισλφηαλ ν δεχηε-

ξνο ηφλνο, ζα είρε κεγάιε ρξεζηκφηεηα θαη δε ζα επεξεαδφηαλ ε πξνζσδηαθή 

δνκή ηεο ιέμεο (Πεηξνχληαο, 1984).  

ΤΓΔΣΔΔ 

Σα παηδηά ηνπ δείγκαηνο έρνπλ θαηαθηήζεη ην θσλνινγηθφ ζχζηεκα ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο ζε επαξθή βαζκφ. Τπάξρεη ζπλνιηθή επρέξεηα ζηε ξνή ηεο 

νκηιίαο, αιιά παξαηεξήζεθαλ δηζηαγκνί θαη δπζθνιίεο. πγθεθξηκέλα, θαηά ηε 

κειέηε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ησλ παηδηψλ αληρλεχζεθαλ δχν δηαθνξεηηθά είδε 

ιαζψλ. Ώθελφο, εληνπίζηεθαλ θσλνινγηθά ιάζε πνπ δειψλνπλ ηελ ειιηπή 

ρξήζε ηνπ ιφγνπ. Ώπηά ηα ιάζε παξαηεξνχληαη ζπρλά ζε κηθξέο ειηθίεο θαηά 

ηελ πνξεία ηεο θσλνινγηθήο αλάπηπμεο κνλφγισζζσλ αηφκσλ θαη ππφθεηληαη 

ζηνπο λφκνπο γηα ηε θσλνινγηθή αλάπηπμε αλεμάξηεηα απφ ηηο αηνκηθέο θαη δη-

αγισζζηθέο δηαθνξέο (Καηή, 2009). Ώθεηέξνπ, δηαπηζηψζεθαλ δηαγισζζηθά 

ιάζε, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ εηζαγσγή θσλνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξψ-

ηεο γιψζζαο (Γ1) ζηε δεχηεξε γιψζζα (Γ2) θαη αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ηδηαηηε-

ξφηεηα ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ ζηε ρξήζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο.  

Οη θσλνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο νξηζκέλσλ ήρσλ ήηαλ αλακελφκελεο ιφ-

γσ ηεο δηαθνξεηηθήο θσλνινγηθήο δνκήο ηεο αγγιηθήο θαη ηεο ειιεληθήο γιψζ-

ζαο θαη ιφγσ ηεο παξεκβνιήο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο (Γ1) ζηε δεχηεξε γιψζζα 

(Γ2). ΐέβαηα, νη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο νξηζκέλσλ ζπγ-

γεληθψλ θζφγγσλ πξνέθπςαλ κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θσλνινγηθήο παξαγσ-

γήο ησλ καζεηψλ. Θα είρε φκσο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηεί επίζεο εάλ 

απηέο νη δηαθνξνπνηήζεηο αθνξνχλ θαη ηε θσλνινγηθή αληίιεςε ησλ παηδηψλ.  

Βπίζεο, θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ αθνπζηηθψλ αξρείσλ, παξαηεξήζεθε 

αξθεηά ζπρλά ην θαηλφκελν ηεο ελαιιαγήο ζηε ρξήζε ησλ δχν γισζζψλ (code-

switching) ζε ιεμηθφ επίπεδν, φηαλ ηα παηδηά ηνπ δείγκαηνο (νη ΏΚ, ΕΜ, ΝΦ θαη 

ΠΜ) είραλ δπζθνιία λα βξνπλ ηε θαηάιιειε ιέμε ζηα ειιεληθά, γηα λα δειψ-

ζνπλ απηφ πνπ ήζειαλ. ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο, θα-

ηαγξάθεθαλ αγγιηθέο ιέμεηο, φπσο /push-out/, /forests/, /call/, /gopher/, /bark/, 

/happy/, /chase/ θ.ά. Δ ζηξαηεγηθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη, θαζψο ηα παηδηά ππν-

θαζηζηνχλ ιεμηθνχο ηχπνπο ηεο πξψηεο γιψζζαο γηα ιέμεηο ηεο δεχηεξεο γιψζ-

ζαο, ηηο νπνίεο δελ έρνπλ ηελ επρέξεηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ (Baker, 

2006·Brice & Anderson, 1999).  

Σν επίπεδν ηεο γισζζηθήο επρέξεηαο ησλ καζεηψλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

(Γ2) δελ ηνπο επηηξέπεη λα γλσξίδνπλ νξηζκέλεο ιέμεηο ζηελ ειιεληθή, κε απν-



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
1155 

ηέιεζκα λα θαηαθεχγνπλ ζηε κεηξηθή ηνπο (Γ1), πξνθεηκέλνπ λα κεηαδψζνπλ 

ην κήλπκα πνπ επηζπκνχλ. Σν θαηλφκελν δε δειψλεη αδπλακία ηνπ νκηιεηή λα 

δηαρσξίδεη ηηο γιψζζεο ηνπ (Bullock & Toribio, 2009·Cantone, 2007). Ώληίζεηα, 

ε ελαιιαγή ζηε ρξήζε ησλ δχν γισζζψλ θαίλεηαη λα είλαη ζθφπηκε, θαζψο νη 

καζεηέο έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο εθθνξάο ησλ ιέμεσλ θαη απνθαζίδνπλ γηα ην πφηε 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε κία ή ηελ άιιε γιψζζα (Treffers-Daller, 2009). 

Ώλ θαη ε θαηάθηεζε ησλ θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ απφ ηνπο δίγισζζνπο 

απνηειεί έλα ελδηαθέξνλ δήηεκα πξνο κειέηε θαη ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θα-

ηαλφεζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζεσξηψλ απφθηεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο 

(π.ρ. ζχγθξηζε θαηά ηελ θαηάθηεζε ησλ θσλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο πξψηεο 

θαη ηεο δεχηεξεο γιψζζαο), δίλεη κφλν νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

δεχηεξεο γιψζζαο (Γ2). Έλαο δίγισζζνο νκηιεηήο έρεη επρέξεηα θαη ζηηο δχν 

γιψζζεο, φηαλ είλαη ζε ζέζε λα ηηο ρεηξηζηεί ζε φια ηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα 

ηεο γιψζζαο (θσλνινγία, κνξθνινγία, ζχληαμε, ζεκαζηνινγία, πξαγκαηνινγί-

α). Βπνκέλσο, είλαη απαξαίηεην λα εμεηαζηνχλ φια ηα επίπεδα ηεο γιψζζαο, 

ψζηε λα έρνπκε κία μεθάζαξε εηθφλα γηα ην βαζκφ απφθηεζεο ηεο δεχηεξεο 

γιψζζαο θαη ηελ επρέξεηα ηνπ νκηιεηή. 

Δ αμηνιφγεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ησλ δίγισζζσλ νκηιεηψλ κπνξεί λα 

απνθαιχςεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ζηα επηκέξνπο 

ζπζηήκαηα ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. πγθεθξηκέλα, ε κειέηε ηεο απφθηεζεο ησλ 

θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ θαη ε αλίρλεπζε θσλνινγηθψλ ιαζψλ θαη δηαθνξν-

πνηήζεσλ παξέρνπλ ζπνπδαία ζηνηρεία, ψζηε λα ζθηαγξαθεζεί ην γισζζηθφ 

πξνθίι ηνπ καζεηή θαη ην πψο απηφ ζπλδέεηαη κε ηηο θσλνινγηθέο δεμηφηεηεο. 

Ώθφκε, ηα απνηειέζκαηα κίαο έγθπξεο θαη αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ψζηε λα δεκη-

νπξγεζεί ην θαηάιιειν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο, ην ν-

πνίν ζα βαζίδεηαη ζε επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά επξήκαηα θαη ζα επηθεληξψλεηαη 

εθηφο απφ πεξηνρέο ηεο γιψζζαο, φπσο ην ιεμηιφγην, ε ζχληαμε, ε κνξθνινγία 

θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο θσλνινγίαο ηεο.  

ΏΝΣΕ ΒΠΕΛΟΓΟΤ 

Οη γισζζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξαηεξνχληαη, αλαδεηθλχνπλ ηνλ ζρε-

καηηζκφ κηαο αηνκηθήο ηαπηφηεηαο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ηξηαδηθέο ζρέ-

ζεηο κεηαμχ ηφπνπ θαηαγσγήο, ηφπνπ εγθαηάζηαζεο θαη δηαζπνξηθψλ θνηλνηή-

ησλ (Αακαλάθεο, 2007). Μέζα ζε έλα πιαίζην θνηλσληθψλ δν-

κψλ/αιιειεπηδξάζεσλ κε δηεζληθφ ραξαθηήξα, ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ θαη δηαπνιηηηζκηθψλ η-

θαλνηήησλ κέζα απφ αλαζηνραζηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (Ώξβαλίηε, 2013). 

Σνλίδεηαη έηζη, ε παξαγσγηθή δηαθνξεηηθφηεηα θαη ε πνηθηινκνξθία ησλ θνηλσ-

ληθψλ βηνγξαθηψλ ησλ κειψλ ηεο δηαζπνξάο (π.ρ. πξνθνξηθφηεηα, ελδηαθέξν-

ληα, ηξφπνη επηθνηλσλίαο, κάζεζεο θαη ζθέςεο), πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο ηνπηθφηεηαο (Kalantzis & Cope, 2012).    



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
1156 

ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΏ 

Ώλαζηαζηάδε-πκεσλίδε, Ώ., Μεηζηάθε, Μ., & ΐιέηζε, Β. (2006). Φσλεηηθά, 

θσλνινγηθά θαη κνξθνινγηθά δεηήκαηα ζηε δηδαζθαιία ηεο λενειιεληθήο. 

Πεξηιήςεηο Δηζεγήζεσλ ηνπ Δπηκνξθσηηθνχ εκηλαξίνπ κε ζέκα Γηδάζθνληαο 

ζε Πνιχγισζζε Σάμε: Θεσξεηηθά Εεηήκαηα θαη Πξαθηηθέο Δθαξκνγέο, Θεζ-

ζαινλίθε, 23-25 Ώπγνχζηνπ 2006. 

Ώπνζηφινπ-Παλάξα, Ώ. (1996). Δ εθκάζεζε ηεο Νέαο Βιιεληθήο απφ αγγιφ-

θσλνπο. ηνηρεία θσλνινγηθήο παξεκβνιήο. ην: Γ. Μπακπηληψηεο (Πξνι.), 

Ζ Νέα Διιεληθή σο μέλε γιψζζα: Πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο (ζει. 151-161). 

Ώζήλα: Ίδξπκα Γνπιαλδξή-Υνξλ.  

Appel, R., & Muysken, P. (1987). Language contact and bilingualism. London: 

Edward Arnold. 

Ώξβαλίηε, Β. (2013). Βιιελφγισζζε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηε Αηαζπν-

ξά: Έλα ζχγρξνλν πιαίζην εθπαηδεπηηθνπνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δπηζηήκεο 

Αγσγήο, Σεχρνο 1-2, 175-199. 

Baker, C. (2000). A parents‟ and teachers‟ guide to bilingualism (2nd ed.). Lon-

don: Anness Publishing.  

Baker, C. (2006). Foundations of bilingual education and bilingualism (4th ed.). 

United Kingdom: Multilingual Matters. 

Bhatia, T. K., & Ritchie, W. C. (1999). The bilingual child: Some issues and 

perspectives. In W. C. Ritchie & T. K. Bhatia (Eds.), Handbook of child lan-

guage acquisition (pp. 569-646). San Diego: Academic Press.  

Brice, A., & Anderson, R. (1999). Code mixing in a young bilingual child. 

Communication Disorders Quarterly, 21(1), 17-22.  

Bullock, ΐ. Β., & Toribio, A. J. (2009). Themes in code-switching. In B. E. 

Bullock & A. J. Toribio (Eds.), The Cambridge handbook of linguistic code-

switching (pp. 1-17). Cambridge: Cambridge University Press.  

Bunta, F., Davidovich, I., & Ingram, D. (2006). The relationship between the 

phonological complexity of a bilingual child‘s words and those of the target 

languages. International Journal of Bilingualism, 10(1), 71-88. 

Butler, Y. G., & Hakuta, K. (2004). Bilingualism and second language acquisi-

tion. In T. K. Bhatia & W. C. Ritchie (Eds.), The Handbook of Bilingualism 

(pp. 114-144). Malden, MA: Blackwell Publishing. 

Γαβξηειίδνπ, Γ. (2003). Φσλεηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε θαη δηφξζσζε παηδηψλ πξν-

ζρνιηθήο θαη πξψηεο ειηθίαο. Ώζήλα: Σππσζήησ - Γηψξγνο Ααξδαλφο. 

Cantone, K. F. (2007). Code-switching in bilingual children. The Netherlands: 

Springer. 

Cheng, L. R., & Butler, K. (1989). Code-switching: A natural phenomenon vs 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
1157 

language ‗deficiency‘. World Englishes, 8(3), 293-309. 

Cummins, J. (1979). Linguistic interdependence and the educational develop-

ment of bilingual children. Review of Educational Research, 49(2), 222-251. 

Cummins, J. (1980). Psychological assessment of immigrant children: Logic or 

intuition? Journal of Multilingual and Multicultural Development, 1(2), 97-

111. 

Cummins, J. (1984). Bilingualism and special education: Issues in assessment 

and pedagogy. Clevedon, England: Multilingual Matters.  

Cummins, J. (1999). Σαπηφηεηεο ππφ δηαπξαγκάηεπζε. Δθπαίδεπζε µε ζθνπφ ηελ 

ελδπλάκσζε ζε µηα θνηλσλία ηεο εηεξφηεηαο (Eπηµ.: Β. θνχξηνπ, Mεηθ.: . 

Ώξγχξε). Ώζήλα: Gutenberg. 

Cummins, J. (2000). Language, power, and pedagogy: Bilingual children in the 

cross-fire. Clevedon, United Kingdom: Multilingual Matters.  

∆αµαλάθεο, Μ. (2007) Σαπηφηεηεο θαη Δθπαίδεπζε ζηε ∆ηαζπνξά. Ώζήλα: Gu-

tenberg. 

Deuchar, Μ., & Quay, S. (2000). Bilingual acquisition: Theoretical implications 

of a case study. Oxford: Oxford University Press.  

Flege, J. E. (1991). Age of learning affects the authenticity of voice-onset time 

(VOT) in stop consonants produced in a second language. Journal of the 

Acoustical Society of America, 89(1), 395-411. 

Flege, J. E. (1995). Second language speech learning: Theory, findings, and 

problems. In W. Strange (Ed.), Speech perception and linguistic experience: 

Issues in cross-language research (pp. 233-277). Timonium, MD: York 

Press. 

Flege, J. E., Schirru, C., & Mackay, I. R. A. (2003). Interaction between the na-

tive and second language phonetic subsystems. Speech Communication, 

40(4), 467-491. 

Genesee, F., Paradis, J., & Crago, M. B. (2004). Dual language development & 

disorders: A handbook on bilingualism and second language learning. Balti-

more, MD: Paul H. Brookes Publishing Company. 

Goldstein, B. A. (2000). Cultural and linguistic diversity resource guide for 

speech-language pathologists. San Diego, CA: Singular Publishing 

Group/Thomson Learning. 

Goldstein, B. A., & Bunta, F. (2012). Positive and negative transfer in the pho-

nological systems of bilingual speakers. International Journal of Bilingual-

ism, 16(4), 388-401.  

Grosjean, F. (1998). Studying bilinguals: Methodological and conceptual issues. 

Bilingualism: Language and Cognition, 1(2), 131-149. 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
1158 

Gutiérrez-Clellen, V., & Quinn, R. (1993). Assessing narratives of children from 

diverse cultural/linguistic groups. Language, Speech, and Hearing Services in 

Schools, 24(1), 2-9. 

Gutiérrez-Clellen, V. F., Restrepo, M. A., Bedore, L., Peða, E., & Anderson, R. 

(2000). Language sample analysis in Spanish-speaking children: Methodolog-

ical considerations. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 

31(1), 88-98.  

Kalantzis, M., & Cope, B. (2012). Learning by Design. Melbourne: Common 

Ground. 

Καηή, Α. (2009). Γιψζζα θαη επηθνηλσλία ζην παηδί (5ε έθδ.). Ώζήλα: Βθδφζεηο 

Οδπζζέαο. 

Kayser, H. R. (2002). Bilingual language development and language disorders. 

In D. E. Battle (Ed.), Communication disorders in multicultural populations 

(3rd ed., pp. 205-232). Boston: Butterworth-Heinemann. 

Lanza, E. (1997). Language mixing in infant bilingualism: A sociolinguistic per-

spective. Oxford: Clarendon Press. 

Lléo, C., & Kehoe, M. (2002). On the interaction of phonological systems in 

child bilingual acquisition. International Journal of Bilingualism, 6(3), 233-

237. 

Mayer, M. (1969). Frog, where are you?. New York: Dial Press. 

Meisel, J. (2004). The bilingual child. In T. K. Bhatia & W. C. Ritchie (Eds.), 

The handbook of bilingualism (pp. 91-113). Malden, MA: Blackwell. 

Muysken, P. (2005) Bilingual speech: A typology of code-mixing. Cambridge, 

UK: Cambridge University Press. 

Mohanty, A. K., & Perregaux, C. (1997). Language acquisition and bilingual-

ism. In J. W. Berry, P. R. Dasen, & T. S. Saraswathi (Eds.), Handbook of 

Cross-Cultural Psychology: Vol. 2, Basic processes and human development 

(pp. 217-253). Boston, MA: Allyn and Bacon.  

Nespor, M. (1999). Φσλνινγία (Βπηκ.: Ώ. Ράιιε, Μηθ.: Ώ. Ράιιε, Ώ. Νάηζεο, 

& Ώ. Παπαζηαχξνπ). Ώζήλα: Βθδφζεηο Παηάθε. 

Odlin, T. (1989). Language Transfer: Cross-linguistic influence in language 

learning. Cambridge, UK: Cambridge University Press.  

Paradis, J. (2001). Do bilingual two-year-olds have separate phonological sys-

tems? International Journal of Bilingualism, 5(1), 19-38. 

Petersen, J. (1988). Word-internal code-switching constraints in a bilingual 

child‘s grammar. Linguistics, 26, 479-493. 

Πεηξνχληαο, Β. (1984). Νενειιεληθή γξακκαηηθή θαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε. Μέξνο 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
1159 

Α΄: Θεσξία. Θεζζαινλίθε: University Studio Press. 

Rayner, J., & Ellis, A. W. (2007). The control of bilingual language switching. 

In A. S. Meyer, L. R. Wheeldon, & A. Krott (Eds.), Automaticity and control 

in language processing (pp. 43-62). New York: Psychology Press. 

Ρεβπζηάδνπ, Ώ., & Σδαθψζηα, Μ. (2007). Ζ θσλνινγία ζηε δηδαζθαιία ηεο ει-

ιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο (Βπηκ.: π. Μνζρνλάο). Ώζήλα: Βθδφζεηο Παηάθε. 

Roseberry-McKibbin, C. (2006). Language disorders in children: Α multicul-

tural and case perspective. Boston: Allyn & Bacon. 

Tabors, P. O. (1997). One child, two languages: A guide for preschool educa-

tors of children learning English as a second language. Baltimore, MD: Paul 

H. Brookes Publishing Company.  

Tay, M. W. (1989). Code switching and code-mixing as a communicative strat-

egy in multilingual discourse. World Englishes, 8(3), 407-417. 

Treffers-Daller, J. (2009). Code-switching and transfer: An exploration of simi-

larities and differences. In B. E. Bullock & A. J. Toribio (Eds.), The Cam-

bridge handbook of linguistic code-switching (pp. 58-74). Cambridge: Cam-

bridge University Press.  

Trevor, H. (2008). Ζ ςπρνινγία ηεο γιψζζαο: Απφ ηελ πξάμε ζηε ζεσξία (Βπηκ.: 

Ρ. Πήηα, Μηθ.: Μ. Γαθείξε, Φ. Λέθθαο, Κ. Ρφηθνπ, & Ο. Φσηαθνπνχινπ). 

Θεζζαινλίθε: Open University Press (έηνο έθδνζεο πξσηνηχπνπ 2001). 

Σζνθαιίδνπ, Ρ. (2000). Δ ελαιιαγή θσδίθσλ: Μηα δπλακηθή θαη πνιπδηάζηαηε 

δηγισζζηθή πξαθηηθή. ην: Β. θνχξηνπ (Βπηκ.), Σεηξάδηα Δξγαζίαο Νάμνπ: 

Γηγισζζία. Ρφδνο: Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ – Π.Σ.Α.Β.  

Valdés, G., & Figueroa, R. A. (1994). Bilingualism and testing: A special case 

of bias. Norwood, NJ: Ablex Publishing. 

VanPatten, B., & Williams, J. (2007). Introduction: The nature of theories. In B. 

VanPatten & J. Williams (Eds.), Theories in second language acquisition: An 

introduction (pp. 1-16). New Jersey: Routledge. 

White, L., & Genesee, F. (1996). How native is near native? The issue of ulti-

mate attainment in adult second language acquisition. Second Language Re-

search, 12(3), 233-265.  

Wong-Fillmore, L. (1983). The language learner as an individual: Implications 

of research on individual differences for the ESL teacher. In M. Clarke & J. 

Handscombe (Eds.), On TESOL ‟82: Pacific perspectives on language learn-

ing and teaching (pp. 157-173). Washington, DC: Teachers of English to 

Speakers of Other Languages. 

Wyatt, T. (2002). Assessing the communicative abilities of clients from diverse 

cultural and language backgrounds. In D. E. Battle (Ed.), Communication dis-



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
1160 

orders in multicultural populations (3rd ed., pp. 415-460). Boston: Butter-

worth-Heinemann.  

  



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
1161 

ΑΔΜΕΟΤΡΓΧ ΚΏΕ ΜΏΘΏΕΝΧ ΦΤΕΚΒ ΒΠΕΣΔΜΒ: Δ ΠΒΡΕΠΣΧ-

Δ ΣΧΝ ΜΏΘΔΣΕΚΧΝ ΣΏΕΝΕΧΝ SLOWMATION 

Φαλά Ϋξνγινπ, Άλλα ΛΫηζη, ΒιΫλε ΓΫληδε θαη Κσλζηαληέλα ΑνγΪλε 

Βξεπλεηηθή νκάδα ΏΣΛΏ, Παηδαγσγηθή ρνιή, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο 

seroglou@eled.auth.gr, letsianna@eled.auth.gr, elengent@eled.auth.gr, 

kdogani@nured.auth.gr 

 

ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

ηελ εξγαζία απηή επηρεηξνχκε λα δηεξεπλήζνπκε πψο έλα δεκηνπξγηθφ πεξη-

βάιινλ κάζεζεο παξαγσγήο καζεηηθψλ ηαηληψλ slowmation κπνξεί λα ζπκβάιιεη 

ζην γξακκαηηζκφ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο θχζεο ησλ θπζη-

θψλ επηζηεκψλ. ε κηα ιέζρε θπζηθψλ επηζηεκψλ 120 παηδηά 6-12 εηψλ ζπκκε-

ηείραλ ζε βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δεκηνχξγεζαλ ηηο δηθέο ηνπο αθεγήζεηο θαη 

ηηο επεμεξγάζηεθαλ πνιπηξνπηθά ρξεζηκνπνηψληαο δσγξαθηέο, θαηαζθεπέο ή α-

ληηθεηκέλα. Οη δέθα καζεηηθέο ηαηλίεο slowmation πνπ πξνέθπςαλ αλαιχζεθαλ: 

α) κε ην εξεπλεηηθφ κνληέιν GNOSIS αλαδεηθλχνληαο ηηο φςεηο ηεο θχζεο ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ πνπ απνηππψλνληαη θαη εθθξάδνληαη ζηηο ηαηλίεο, β) κε ην 

εξεπλεηηθφ κνληέιν STARS επηζεκαίλνληαο ηα νπηηθναθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ καζεηηθψλ ηαηληψλ θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ έθθξαζε ησλ αθεξεκέλσλ ελ-

λνηψλ θαη ζεσξηψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κε εηθφλα θαη ήρν απφ ηα παηδηά. 

ΛΫμεηο-θιεηδηΪ: δεκηνπξγψ θαη καζαίλσ θπζηθέο επηζηήκεο, καζεηηθέο ηαη-

λίεο slowmation, εξεπλεηηθά κνληέια GNOSIS θαη STARS 

ΜΏΘΏΕΝΟΝΣΏ ΦΤΕΚΒ ΒΠΕΣΔΜΒ ΣΏ ΟΡΕΏ ΣΤΠΕΚΔ ΚΏΕ 

ΏΣΤΠΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ  

Δ θνηλσλία κηαο ιέζρεο θπζηθψλ επηζηεκψλ ηζνξξνπεί ζηα φξηα κεηαμχ 

ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο. Μηα ιέζρε θπζηθψλ επηζηεκψλ ιεηηνπξγεί πέ-

ξα απφ ην ζρνιηθφ σξάξην, ε ζεκαηνινγία ηεο πξνθχπηεη απφ ηα ελδηαθέξνληα 

ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ θαη νη ζηξαηεγηθέο εκπινθήο θαη ζπληνληζκνχ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ παηδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κπνξνχλ λα έρνπλ κηα 

πνηθηινκνξθία θαη δηαζεκαηηθφηεηα πνιχ πην έληνλε απφ ηηο δηδαθηηθέο ζηξα-

ηεγηθέο πνπ πινπνηνχληαη ζε κηα ηάμε θπζηθψλ επηζηεκψλ. Οη εκςπρσηέο θαη 

εκςπρψηξηεο εθπαηδεπηηθνί κηαο ιέζρεο έρνπλ πνιινχο πεξηζζφηεξνπο βαζκνχο 

ειεπζεξίαο ζηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ, ησλ πιηθψλ, ησλ δηδαθηηθψλ κέζσλ, ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ νξγαλψλνπλ.  

Σν πεξηβάιινλ απηφ κπνξεί ζαπκάζηα λα ππνζηεξίμεη κηα κε ηππηθή δηδα-

ζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηα πιαίζηα ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο θαζψο θαη λα ελζαξξχλεη ηελ θαιιηέξγεηα κηαο ζεηηθήο ζηάζεο πξνο 

ηηο θπζηθέο επηζηήκεο (Κνιηφπνπινο, 2007, Koliopoulos et al., 2007). Σα παηδηά 
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δνθηκάδνληαο ηα πξψηα ηνπο βήκαηα σο εγγξάκκαηνη πνιίηεο ζηηο θπζηθέο επη-

ζηήκεο γλσξίδνπλ κηα ζεηξά απφ έλλνηεο, θαηλφκελα, ζεσξίεο ησλ θπζηθψλ επη-

ζηεκψλ θαη ηαπηφρξνλα δηακνξθψλνπλ άπνςε γηα ηε θχζε ησλ θπζηθψλ επη-

ζηεκψλ. Παξάιιεια ζπδεηνχλ θαη πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη ηηο  γλψζεηο απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο ζηελ θνηλσλία 

θαη θαιιηεξγνχλ ζηάζεηο θαη αμίεο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο 

θαη αθνξνχλ ηελ δσή ηνπο κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν (έξνγινπ, 2006, 

AAAS, 1989; 1990; 1993,  Aduriz-Bravo, 2003; 2005). Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα κάζνπλ ηξφπνπο ππνζηήξημεο ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ παηδηψλ 

γηα ηε δεκηνπξγία πνιπκέζσλ (Dogani, 2012). 

Ώπφ ην Φεβξνπάξην κέρξη ηνλ Ενχλην ηνπ 2013 ζην 17
ν
 Αεκνηηθφ ζρνιείν 

Καιακαξηάο Θεζζαινλίθεο, πεξίπνπ 120 παηδηά φισλ ησλ ηάμεσλ ζπκκεηείραλ 

ζε βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γχξσ απφ δχν θχξηεο ζεκαηηθέο: α) νη θπζηθέο 

επηζηήκεο δελ έρνπλ θχιν, θπιή θαη ειηθία θαη β) θπζηθέο επηζηήκεο θαη αζιε-

ηηζκφο. 

Δ πξψηε νκάδα παηδηψλ Ώ‘ θαη ΐ‘ Αεκνηηθνχ ηεο ιέζρεο θπζηθψλ επηζηε-

κψλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην 17ν Αεκνηηθφ ρνιείν Καιακαξηάο Θεζζαινλίθεο 

αζρνιήζεθε κε ην ζέκα: «Οη θπζηθέο επηζηήκεο δελ έρνπλ θχιν, θπιή θαη ειη-

θία». ην πιαίζην ηεο ιέζρεο νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο δεκηνχξγεζαλ θαη 

έκαζαλ πεξλψληαο απφ ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

ηάδην 1: Σα παηδηά παξαθνινπζνχλ ηελ παηδηθή ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδί-

σλ «Ώδνχξ θαη Ώδκάξ» ηνπ Μηζέι Οζειφ ηκεκαηηθά θαη ζε θάζε θνκκάηη ηεο 

ηαηλίαο ζπδεηνχλ, παίδνπλ παηρλίδηα ξφισλ θαη δσγξαθίδνπλ γηα κηα ζεηξά απφ 

ζέκαηα θπζηθψλ επηζηεκψλ (ζεξκφηεηα, αηζζήζεηο, θιίκα θηι.) θαη γηα ηελ εη-

θφλα ηνπ επηζηήκνλα επηρεηξψληαο λα απνδνκήζνπλ ην ζηεξεφηππν επηζηήκν-

λαο-άλδξαο-ιεπθφο-κεγάιεο ειηθίαο. 

ηάδην 2: Σα παηδηά αθνχλ ηελ αθήγεζε κηαο παξαβνιήο-παξακπζηνχ γηα 

ηε δσή θαη ην έξγν ηεο Ρφδαιηλη Φξάγθιηλ θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ έξεπλα γηα 

ηε δηπιή έιηθα ηνπ DNA. Σα παηδηά εηθνλνγξαθνχλ έλα κεγάιν βηβιίν εθθξά-

δνληαο ηηο ηδέεο ηνπο γηα ηηο κεζφδνπο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο πνπ νη θπζηθέο 

επηζηήκεο θαιιηεξγνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ. 

ηάδην 3: Σα παηδηά παξαθνινπζνχλ πιεξνθνξίεο γηα 10 γπλαίθεο επηζηε-

κφληζζεο απφ φιν ηνλ θφζκν θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνχλ «δσληαλνχο πίλα-

θεο» θαη παίδνπλ παηρλίδηα ξφισλ κε επεηζφδηα γηα ηε δσή θαη ην έξγν ησλ γπ-

λαηθψλ απηψλ. 

ηάδην 4: Σα παηδηά δεκηνπξγνχλ έμη ηαηλίεο γηα έμη απφ ηηο επηζηεκφληζζεο 

κε ηηο νπνίεο έρνπλ αζρνιεζεί (Πίλαθαο 1). Σν ζελάξην, νη ήξσεο, ε θαηαζθεπή 

ησλ ζθεληθψλ, νη ερνγξαθήζεηο ησλ δηαιφγσλ, ηα βήκαηα ηνπ ηειηθνχ κνληάδ 

ησλ ηαηληψλ γίλνληαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά πνπ έρνπλ έηζη ηελ επθαηξία λα αλα-

πιαηζηψζνπλ ηελ γλψζε πνπ θαηαθηνχλ δεκηνπξγψληαο. 
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ηάδην 5: Σα παηδηά παξνπζηάδνπλ ηηο ηαηλίεο ηνπο ζε κηα εθδήισζε ηνπ 

ζρνιείνπ θαιψληαο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ λα ηελ 

παξαθνινπζήζνπλ. 

ε κηα ιέζρε θπζηθψλ επηζηεκψλ πνπ ζπλδπάδεη ηηο θπζηθέο επηζηήκεο κε 

ηελ ηέρλε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο έλ-

λνηεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κέζα ζην πεξηβάιινλ ησλ ηερλψλ (θηλεκαηνγξά-

θν, ινγνηερλία, δσγξαθηθή, ζέαηξν θηι.) δεκηνπξγψληαο θαηλνχξγηεο γιψζζεο 

επηθνηλσλίαο θαη εξκελείαο ησλ αθεξεκέλσλ ελλνηψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 

(Hofstein & Rosenfeld 1996; Halpern, 2002; Dowdy, 2005; έξνγινπ 2006, Pil-

iouras, Siakas, & Seroglou, 2011;  Seroglou & Aduriz- Bravo, 2007; Seroglou et 

al., 2008). Μέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζε κηα ιέζρε πνπ κειε-

ηά ηε ζπκβνιή ησλ γπλαηθψλ ζηελ επηζηήκε θαη αλαδεηθλχεη ην έξγν ησλ επη-

ζηεκνληζζψλ ελζαξξχλνληαη κε-ζεμηζηηθέο ζηάζεηο θαη αμίεο γηα ηελ επηζηήκε 

θαη ηελ θνηλσλία (Νηξελνγηάλλε, έξνγινπ & Σξέζζνπ, 2007; έξνγινπ, & 

Υαηδεζάββα, 2005). Οη θπζηθέο επηζηήκεο έρνπλ ζπγθξνηεζεί απφ ρηιηάδεο αλ-

ζξψπνπο ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ πνπ κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο ζεσξίεο ηνπο έθα-

λαλ δπλαηέο ηηο κεγάιεο αιιαγέο θαη εμειίμεηο ζηελ επηζηήκε. Πνιινί απφ απ-

ηνχο ηνπο αλζξψπνπο είλαη γπλαίθεο πνπ ε ηζηνξία ηνπο παξακέλεη ζρεδφλ ά-

γλσζηε ή απνζησπείηαη απφ ην επξχ θνηλφ (Alic, 1986; έξνγινπ θαη Υαηδε-

ζάββα, 2005; Seroglou and Aduriz-Bravo, 2007). Καζψο ηα παηδηά ζηηο ηαηλίεο 

ηνπο δηεγνχληαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ηελ ηζηνξία έμη επηζηεκνληζζψλ σο 

πξφζσπα θαη ραξαθηήξεο αλαδεηθλχνπλ θαη ζπλάκα αληηκεησπίδνπλ κηα ζεηξά 

απφ ζηεξεφηππα, πξνθαηαιήςεηο θαη άιια ζηνηρεία άκεζνπ ή έκκεζνπ απνθιεη-

ζκνχ απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο εζηηάδνληαο ζηελ πξνβαιιφκελε εηθφλα ηνπ 

επηζηήκνλα θαη ηεο επηζηήκεο. 

Δ δεχηεξε νκάδα παηδηψλ Γ‘, Α‘, Β‘ θαη η‘ Αεκνηηθνχ ηεο ιέζρεο θπζη-

θψλ επηζηεκψλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην ίδην ζρνιείν αζρνιήζεθε κε ην ζέκα: 

«Φπζηθέο επηζηήκεο θαη αζιεηηζκφο». ην πιαίζην ηεο ιέζρεο νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο δεκηνχξγεζαλ θαη έκαζαλ πεξλψληαο απφ ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

ηάδην 1: Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζπκκεηέρνπλ ζε αζιεηηθέο δξαζηε-

ξηφηεηεο κέζα απφ ηηο νπνίεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζεκαηηθέο ελφηεηεο απφ ηηο 

θπζηθέο επηζηήκεο φπσο ην ειεθηξηθφ θχθισκα, νη θαηαζηάζεηο ηεο χιεο (ζηε-

ξεφ - πγξφ - αέξην), ε κεηάδνζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ θχκαηνο, ε ππνβάζκηζε 

ηεο ελέξγεηαο, ε ηξηβή, ε πίεζε, ε ηαρχηεηα, ε αλάθιαζε θαη ηα είδσια.  

ηάδην 2: Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζπδεηνχλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο, επηιέγνπλ κηα έσο δπν 

απφ ηηο παξαπάλσ ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ  θαη ηηο κειεηνχλ 

πεξαηηέξσ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο.  

ηάδην 3: Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο δεκηνπξγνχλ ηέζζεξηο ηαηλίεο κη-

θξνχ κήθνπο φπνπ παξνπζηάδνπλ, αλαιχνπλ θαη εμεγνχλ ηηο έλλνηεο ησλ θπζη-

θψλ επηζηεκψλ πνπ έρνπλ επηιέμεη. Οη ίδηνη πξνηείλνπλ ην ζελάξην, επηιέγνπλ 
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ηνπο ήξσέο ηνπο θαη δεκηνπξγνχλ ηα ζθεληθά, ηνπο δηαιφγνπο, ηνπο ππφηηηινπο 

ησλ ηαηληψλ θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην ηειηθφ κνληάδ ησλ ηαηληψλ ηνπο. 

ηάδην 4: Σα παηδηά παξνπζηάδνπλ ηηο ηαηλίεο ηνπο ζε κηα εθδήισζε ηνπ 

ζρνιείνπ πνπ ηελ παξαθνινχζεζαλ νη γνλείο θαη νη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θαη 

ησλ καζεηξηψλ. 

ε κηα ιέζρε πνπ παληξεχεη ηηο θπζηθέο επηζηήκεο κε ηνλ αζιεηηζκφ, ηα 

παηδηά κέζα απφ αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνζεγγίδνπλ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο 

βησκαηηθά, ζπκκεηέρνπλ φρη κφλν λνεηηθά αιιά θαη κε ην ίδην ηνπο ην ζψκα, 

δίλνπλ «εηθφλα» θαη ληψζνπλ κε ηηο αηζζήζεηο ηνπο ηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ (Leci, Vourlias & Seroglou, 2013; ΐνπξιηάο, & έξνγινπ, 

2013; ΐνπξιηάο, ΐιαράθεο, & έξνγινπ, 2013; ΐνπξιηάο, & έξνγινπ, 2011; 

Vourlias, & Seroglou, 2011). Σα αζιήκαηα απνξξνθνχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ είηε άκεζα κε ηελ άζθεζε είηε έκκεζα ζαλ ζέα-

κα. Παξάιιεια κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πινχζην πιηθφ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

θπζηθέο επηζηήκεο. Πιεξνθνξία θαη γλψζε πνπ σο αζθνχκελα ή σο ζεαηέο ηα 

παηδηά έρνπλ απνηππψζεη ζην ζψκα, ηα αληαλαθιαζηηθά θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο 

ηνπο (ΐνπξιηάο θαη έξνγινπ, 2011). Έηζη, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πξηλ 

αθφκα δηδαρζνχλ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε ζην κάζεκα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 

έρνπλ ήδε ζρεκαηίζεη αξθεηέο απφςεηο απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Λέηζη, 2013). Σηο εκπεηξίεο θαη ηηο ζσκαηνπνηεκέλεο απηέο 

γλψζεηο θέξλνπκε αξρηθά ζην πξνζθήλην κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θπζηθψλ επη-

ζηεκψλ θαη αζιεηηζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα απηέο αλαπιαηζηψλνληαη ιεηηνπξγηθά 

ζηηο ηαηλίεο ησλ παηδηψλ. 

ΏΝΏΛΤΔ ΣΧΝ ΜΏΘΔΣΕΚΧΝ ΣΏΕΝΕΧΝ SLOWMATION ΜΒ ΣΟ Β-

ΡΒΤΝΔΣΕΚΟ ΜΟΝΣΒΛΟ GNOSIS 

Οη ςεθηαθέο αθεγήζεηο κε ηελ ηερληθή ηνπ slowmation (2 θσηνγξαθίεο 

αλά δεπηεξφιεπην) δσληαλεχνπλ ηηο έλλνηεο, ηα θαηλφκελα θαη ηηο ζεσξίεο ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ κέζα απφ ηνπο ήξσεο, ηηο εξσίδεο ηνπο θαη ηηο πεξηπέηεηέο 

ηνπο ζηα ζελάξηα πνπ ηα ίδηα ηα παηδηά δεκηνπξγνχλ αλαπιαηζηψλνληαο ηε δη-

δαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Ώπινπνηψληαο ηελ πνιχπινθε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο animation (ηνπιάρηζηνλ 24 θσηνγξαθίεο αλά δεπηεξφιεπην), νη α-

θεγήζεηο slowmation ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ αθεξεκέλσλ ελλνηψλ 

ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ αθνχ νη έλλνηεο απνθηνχλ εηθφλα θαη ήρν (Houghton & 

Willows 1987; Newby, 2009; Piliouras et al., 2011). Καηά ηε δηαδηθαζία παξα-

γσγήο ηαηληψλ slowmation ηα παηδηά εξγάδνληαη νκαδηθά, ζπδεηνχλ θαη ιχλνπλ 

ηηο απνξίεο ηνπο γηα ηηο θπζηθέο έλλνηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηηο ηαηλίεο ηνπο, 

καζαίλνπλ κε έλαλ επράξηζην θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο πιη-

θά θαη θαηαζηάζεηο κε ηα νπνία είλαη εμνηθεησκέλα φπσο παηρλίδηα, πιαζηειί-

λεο, δσγξαθηέο, θσηνγξαθίεο θ.ά. (Ramey-Gassert, 1997; Kress et al., 2001; 

Gerber, Cavallo & Marek, 2001; Hoban et al., 2007; Seroglou et al., 2008; Keast 

et al., 2010;  Brown, 2011). Οη δχν νκάδεο καζεηηθψλ ηαηληψλ slowmation πνπ 
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αλαπηχρζεθαλ απφ ηα παηδηά παξνπζηάδνληαη ζχληνκα ζηνπο πίλαθεο 1 θαη 2 

πνπ αθνινπζνχλ. 

 

Πίλαθαο 1: Μαζεηηθέο ηαηλίεο slowmation γηα ηηο γπλαίθεο επηζηεκφληζζεο 

 

 

Πίλαθαο 2: Μαζεηηθέο ηαηλίεο slowmation γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηνλ α-

ζιεηηζκφ 

 

Δ αλάιπζε ησλ δέθα καζεηηθψλ ηαηληψλ slowmation αξρηθά έγηλε ρξεζη-

κνπνηψληαο ην εξεπλεηηθφ κνληέιν GNOSIS (Guidelines for Nature Of Science 

Introduction in Scientific literacy) πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3. 
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Πίλαθαο 3: Σν εξεπλεηηθφ κνληέιν GNOSIS 

 

 Με ην κνληέιν GNOSIS δηεξεπλνχληαη νη δηαζηάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη νη φςεηο ηεο θχζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ πνπ εκπε-

ξηέρνληαη ζηε δηδαζθαιία θαη εθδειψλνληαη ζηα ιφγηα θαη ηηο δξάζεηο ησλ παη-

δηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Seroglou & Adúriz-Bravo 2007, Piliouras et al., 

2011): 

1. Δ γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ θπζηθψλ επη-

ζηεκψλ πνπ αθνξά α) ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ σο έλα ζχλνιν 

κνληέισλ πνπ αθνξνχλ ηνλ θφζκν γχξσ καο, δειαδή ηε θχζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (G1) θαη β) ηε δηδαζθαιία γηα ην επξχηεξν θνηλσληθφ 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν νη επηζηεκνληθέο ηδέεο αλαπηχρζεθαλ θαη δηακνξθψζε-

θαλ, δειαδή, ηε θχζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (G2). 

2. Δ κεηαγλσζηηθή δηάζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ πνπ αθνξά: α) ην ηη είλαη νη θπζηθέο επηζηήκεο εζηηάδνληαο ζηε ζπλ-

ζεηηθή θχζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ σο λνεηηθνχ πξντφληνο (G3), β) ην πσο 

αιιάδνπλ νη θπζηθέο επηζηήκεο ζηελ ηζηνξία αλαδεηθλχνληαο ηε θχζε ηεο εμέ-

ιημεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ κεζνδνινγηψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 

(G4) θαη γ) ηνλ ηξφπν πνπ νη θπζηθέο επηζηήκεο αιιειεπηδξνχλ κε ηελ θνηλσλία 

θαη ηνλ πνιηηηζκφ θαζψο θαη ηε θχζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ απηψλ φπνπ αλα-

δεηθλχεηαη ην «πνιηηηζκηθφ απνηχπσκα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ» (G5). 

3. Δ ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ πνπ αθνξά ηηο ζηάζεηο (G6) πνπ εθθξάδνληαη θαη ηηο αμίεο (G7) πνπ 
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θαιιηεξγνχληαη απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Ώπηέο νη ζηάζεηο θαη αμίεο είλαη ζε-

κειηψδεηο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη είλαη ζεκαληηθέο θαη ε-

πηζπκεηέο ζηελ εθπαίδεπζε εγγξάκκαησλ πνιηηψλ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. 

ε θάζε δηάζηαζε ηνπ κνληέινπ ζπκβάιιεη θαη κηα δηαθνξεηηθή κεηα-

επηζηήκε: ε ηζηνξία, ε θηινζνθία θαη ε θνηλσληνινγία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

ην ρήκα 1 παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ παξακέηξσλ G 

ηνπ κνληέινπ GNOSIS ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Ο θάζεηνο άμνλαο ηνπ ρήκα-

ηνο 1 (θαη ηνπ ρήκαηνο 2) εθθξάδεη ηα πνζνζηά % ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ φισλ 

ησλ ηαηληψλ slowmation γηα γπλαίθεο επηζηεκφληζζεο πνπ ηα παηδηά δεκηνχξγε-

ζαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε ιέζρε γηα ηηο γπλαίθεο επηζηεκφληζζεο ε παξάκε-

ηξνο πνπ εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν είλαη ε παξάκεηξνο G7, πνπ αθνξά ζηε θχ-

ζε ησλ αμηψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, θαη εκθαλίδεηαη 

ζε πνζνζηφ 58,67% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ησλ ηαηληψλ. Βλδεηθηηθά, αμίεο πνπ 

θαιιηεξγνχληαη κέζα απφ απηέο ηηο ηαηλίεο είλαη γηα παξάδεηγκα ε δεκηνπξγηθφ-

ηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, ε πίζηε θαη ε επηκνλή γηα ζθιεξή δνπιεηά θαη ε ζπλεξ-

γαηηθφηεηα. Ώθνινπζεί ε παξάκεηξνο G2, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε θχζε ηνπ πεξη-

βάιινληνο ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη νη θπζηθέο επηζηήκεο, θαη εκθαλίδεηαη ζε 

πνζνζηφ 24,44% πεξηιακβάλνληαο θπξίσο ζθελέο ζηηο νπνίεο δίλεηαη ην πιαί-

ζην ζην νπνίν δνχζαλ θαη εξγάδνληαλ νη επηζηεκφληζζεο. Δ παξάκεηξνο G6 (ε 

θχζε ησλ ζηάζεσλ πνπ εθθξάδνληαη απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο) ελεξγνπνηείηαη 

ζε πνζνζηφ 24,18% θαη πεξηιακβάλεη ζηάζεηο φπσο ηε ζηάζε πξνβιεκαηηζκνχ 

απέλαληη ζε δηάθνξα δεηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ επηζηεκνληζζψλ, 

ζηάζε ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθήο δνπιεηάο θαζψο θαη θηιηθή ζηάζε απέλαληη 

ζηα δψα. Δ παξάκεηξνο G5, πνπ αθνξά ηε θχζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ θπ-

ζηθψλ επηζηεκψλ κε ηελ θνηλσλία, εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ 17,45%. Βδψ ζπ-

κπεξηιακβάλνληαη θπξίσο ζθελέο ζηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε ησλ γπ-

λαηθψλ απηψλ κε ηελ θνηλσλία, θαζψο θαη ε ζπλεηζθνξά θαη επηξξνή ηνπ έξγνπ 

ηνπο ζηελ θνηλσλία. Δ παξάκεηξνο G4 (ε θχζε ηεο εμέιημεο θαη ησλ κεζνδνιν-

γηψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ) εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ 9,19% θαη πεξηιακβάλεη 

ζθελέο ζηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη θαηά βάζε ε κεζνδνινγία θαη ν ηξφπνο εξγα-

ζίαο ησλ επηζηεκνληζζψλ. Δ θχζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, 

παξάκεηξνο G1, εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ 7,79%. ε απηέο ηηο ζθελέο παξνπζηά-

δεηαη ην πεξηερφκελν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κε ην νπνίν αζρνιήζεθε ε εθά-

ζηνηε επηζηεκφληζζα. ε κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο 

εκθαλίδεηαη ε παξάκεηξνο G3, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλζεηηθή θχζε ησλ θπζη-

θψλ επηζηεκψλ σο λνεηηθνχ πξντφληνο. Βκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ 5,45% ζπκπε-

ξηιακβάλνληαο θπξίσο ζθελέο ζηηο νπνίεο ηνλίδεηαη φηη κία αλαθάιπςε δε γίλε-

ηαη κέζα ζε ιίγνπο κήλεο αιιά ρξεηάδεηαη ρξφληα ζθιεξήο δνπιεηάο θαη ζηεξί-

δεηαη ζε εξγαζίεο πξνεγνχκελσλ εξεπλεηψλ θαη εξεπλεηξηψλ (Γέληδε, 2014). 
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ρήκα 1: πρλφηεηα εκθάληζεο παξακέηξσλ G ζηηο καζεηηθέο ηαηλίεο 

slowmation γηα ηηο γπλαίθεο επηζηεκφληζζεο 

πσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2, ζηηο ηαηλίεο γηα ηηο γπλαίθεο επηζηεκφληζζεο ε 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ 82,85%. Δ δηά-

ζηαζε απηή, πεξηιακβάλνληαο ηηο παξακέηξνπο G6 θαη G7 πνπ αθνξνχλ ηε θχ-

ζε ησλ ζηάζεσλ πνπ εθθξάδνληαη θαη ησλ αμηψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη απφ ηηο 

θπζηθέο επηζηήκεο, αληίζηνηρα, εκθαλίδεηαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηηο π-

πφινηπεο δχν δηαζηάζεηο. Ώθνινπζεί ε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο ζε πν-

ζνζηφ 32,23%, κε ηηο παξακέηξνπο G1 θαη G2. Δ κεηαγλσζηηθή δηάζηαζε ηεο 

κάζεζεο εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ 32,09%, πεξηιακβάλνληαο ηηο παξακέηξνπο 

G3, G4 θαη G5. 

 

ρήκα 2: πρλφηεηα εκθάληζεο δηαζηάζεσλ GNOSIS ζηηο καζεηηθέο ηαηλίεο 

slowmation γηα γπλαίθεο επηζηεκφληζζεο 
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ην ρήκα 3 παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ παξακέηξσλ G 

ηνπ κνληέινπ GNOSIS ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Ο θάζεηνο άμνλαο ηνπ ρήκα-

ηνο 3 (θαη ηνπ ρήκαηνο 4) εθθξάδεη ηα πνζνζηά % ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ φισλ 

ησλ ηαηληψλ slowmation πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ιέ-

ζρε γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηνλ αζιεηηζκφ. ηηο ηαηλίεο απηέο θπξηαξρεί, 

ζε πνζνζηφ 43,27% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο ρξφλνπ, ε παξάκεηξνο G1, πνπ αθνξά 

ηε θχζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. ηηο ζθελέο απηέο πεξη-

ιακβάλεηαη ην πεξηερφκελν ησλ ελλνηψλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ηα παηδηά ζηηο 

ηαηλίεο γηα ην ειεθηξηθφ θχθισκα, ηηο θαηαζηάζεηο ηεο χιεο, ηελ πίεζε, ηελ α-

λάθιαζε θαη ηνπο θαζξέπηεο. Ώθνινπζεί ε παξάκεηξνο G7, ε θχζε ησλ αμηψλ 

πνπ θαιιηεξγνχληαη απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ζε πνζνζηφ 40,34%. Βλδεηθηη-

θά, αμίεο πνπ θαιιηεξγνχληαη ζε απηέο ηηο ηαηλίεο είλαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ζηελ 

εθπαίδεπζε, ε πεξηέξγεηα γηα εμεξεχλεζε ηνπ θφζκνπ, ν ελζνπζηαζκφο θαη ε 

κεηξηθή ζηνξγή. Δ ζπλζεηηθή θχζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ σο λνεηηθνχ πξν-

τφληνο, παξάκεηξνο G3, ελεξγνπνηείηαη ζε πνζνζηφ 33,72%, πεξηιακβάλνληαο 

ζθελέο ζηηο νπνίεο απνηππψλεηαη ην γεγνλφο φηη γηα λα εμεγεζεί κία ζπγθεθξη-

κέλε έλλνηα εκπιέθνληαη θαη άιιεο έλλνηεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ.  

 

ρήκα 3: πρλφηεηα εκθάληζεο παξακέηξσλ G ζηηο καζεηηθέο ηαηλίεο 

slowmation γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηνλ αζιεηηζκφ 

Δ παξάκεηξνο G4, ε θχζε ηεο εμέιημεο θαη ησλ κεζνδνινγηψλ ησλ θπζη-

θψλ επηζηεκψλ, εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ 31,32%. Παξάδεηγκα ησλ ζθελψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη εδψ, απνηειεί ε αξγή παξνπζίαζε ηεο πνξείαο κηαο αθηίλαο 

θσηφο φηαλ πξνζπίπηεη ζε ιεία επηθάλεηα. 

Δ θχζε ησλ ζηάζεσλ πνπ εθθξάδνληαη απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, παξά-

κεηξνο G6, εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ 26,52%. Βλδεηθηηθέο ζηάζεηο πνπ εθθξάδν-

ληαη ζε απηέο ηηο ηαηλίεο είλαη ε θηιηθή ζηάζε ηνπ αθεγεηή πξνο ην θνηλφ θαη ε 

ζηάζε ζεβαζκνχ πξνο ηνπο γνλείο. Δ παξάκεηξνο G2, ε θχζε ηνπ πεξηβάιιν-

ληνο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ 16,61% ζε ζθελέο ζηηο 

νπνίεο δίλεηαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν νη ήξσεο παίξλνπλ απνθάζεηο. Δ πα-
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ξάκεηξνο G5, ε θχζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κε ηελ 

θνηλσλία, εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ 11,6%. Παξάδεηγκα ηεο παξακέηξνπ G5, α-

πνηειεί ε αλαθνξά ησλ παηδηψλ ζην γεγνλφο φηη δελ κπνξνχκε λα δνχκε ην ειε-

θηξηθφ ξεχκα αιιά θαηαιαβαίλνπκε ηελ χπαξμή ηνπ απφ ηα απνηειέζκαηά ηνπ. 

ην ζρήκα 4 παξνπζηάδεηαη ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο ε ζπρλφηεηα εκθάλη-

ζεο ησλ δηαζηάζεσλ GNOSIS. Δ κεηαγλσζηηθή δηάζηαζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

παξακέηξνπο G3, G4 θαη G5, εκθαλίδεηαη ζην 75,05% ησλ ηαηληψλ. Ώθνινπζεί 

ε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε, κε ηηο παξακέηξνπο G6 θαη G7, ζε πνζνζηφ 

66,99% θαη, ηέινο, ε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο εκθαληδφκελε ζην 

58,29% ησλ ηαηληψλ (Γέληδε, 2014). 

 

ρήκα 4: πρλφηεηα εκθάληζεο δηαζηάζεσλ GNOSIS ζηηο καζεηηθέο ηαηλίεο 

slowmation γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηνλ αζιεηηζκφ 

 

ΏΝΏΛΤΔ ΣΧΝ ΜΏΘΔΣΕΚΧΝ ΣΏΕΝΕΧΝ SLOWMATION ΜΒ ΣΟ Β-

ΡΒΤΝΔΣΕΚΟ ΜΟΝΣΒΛΟ STARS 

Σα νπηηθναθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηηθψλ ηαηληψλ slowmation 

καο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά 

δίλνπλ κνξθή, ζρήκα, ήρν θαη θίλεζε ζε κηα ζεηξά απφ αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη 

ζεσξίεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο θαη νη κα-

ζήηξηεο καζαίλνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηε ζρέζε κνπζηθήο-εηθφλαο νπηηθνπνηψ-

ληαο, ερνπνηψληαο θαη «δσληαλεχνληαο» (Dogani & Semoglou, 2012) ηηο έλλνη-

εο θαη ηηο ζεσξίεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ καο απνθαιχπηεη ηηο πξνζσπηθέο κα-

ζεζηαθέο ηνπο δηαδξνκέο. Παξάιιεια, αλαδεηθλχεη ην χθνο θαη ηα κέζα πνπ εί-

λαη ζεκηηφ λα ραξαθηεξίδνπλ έλα ιεηηνπξγηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ γηα λα είλαη θηιη-

θφ πξνο ηα παηδηά θαη λα επηθνηλσλεί ηθαλνπνηεηηθά ηε γιψζζα ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ ζηε ζχγρξνλε πνιπηξνπηθή «γιψζζα» ησλ παηδηψλ.  

Γηα λα κπνξέζνπκε λα αλαιχζνπκε ηα νπηηθναθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
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ησλ καζεηηθψλ ηαηληψλ slowmation ζρεδηάζακε, αλαπηχμακε θαη εθαξκφζακε 

ην εξεπλεηηθφ κνληέιν STARS (Science Teaching from Abstract to Representa-

tion Slowmation – Αηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ απφ αθεξεκέλε ζε α-

λαπαξαζηάζεηο slowmation) πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 4 πνπ αθνινπζεί.  

ην εξεπλεηηθφ κνληέιν STARS ε εηθφλα αλαιχεηαη σο πξνο δχν ραξα-

θηεξηζηηθά, ηα αληηθείκελα θαη ηε δξάζε. Σα αληηθείκελα αθνξνχλ: α) ην θφλην 

πνπ επέιεμαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα παηδηά, δειαδή αλ ήηαλ επίπεδε ε επηθά-

λεηα κε ρξήζε δσγξαθηάο, θσηνγξαθίαο, θνιάδ ή αλ ήηαλ ηξηζδηάζηαηε κε ρξή-

ζε θάπνηαο κνξθήο πιαζηειίλεο, αληηθεηκέλσλ θιπ., β) ηα γξάκκαηα πνπ ζπλν-

δεχνπλ ηελ ηαηλία, εάλ δειαδή επηιέγνπλ λα ηα επεμεξγαζηνχλ ηα παηδηά πα-

ξνπζηάδνληάο ηα θνκκέλα, δσγξαθηζκέλα, απφ ππνινγηζηή, κε ειεχζεξε γξαθή 

ή ηξηζδηάζηαηα κε πιαζηειίλε θαη γ) ηα ζθεληθά πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ θάζε 

ζθελή, απνηεινχκελα απφ παηρλίδηα θαη αληηθείκελα ή αλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

απφ ηα παηδηά κε ρξήζε πιαζηειίλεο ή αλαθπθιψζηκα πιηθά. Δ δξάζε ζηελ θη-

λνχκελε εηθφλα ηνπ slowmation αθνξά: α) ηελ απφδνζε ησλ εξψσλ ρξεζηκν-

πνηψληαο θάπνην παηρλίδη, θνχθια θνπθινζεάηξνπ, θνχθια απφ πιαζηειίλε, 

δσγξαθηθή ή θσηνγξαθία θαη β) ηελ θίλεζε θαη ζέζε ηνπ ήξσα ζην ρψξν, ηε 

ρξήζε δηαθφξσλ εθέ θίλεζεο ζηνπο ηίηινπο ή ζε άιιεο εηθφλεο θαη ηελ επηινγή 

ρξήζεο καθξηλψλ ή θνληηλψλ πιάλσλ. Οη ήξσεο απηνί κπνξεί λα είλαη άλζξσπνη 

ή θάηη αθεξεκέλν πνπ απνδίδεηαη κε αξηζκνχο ή αληηθείκελν. 

ην εξεπλεηηθφ κνληέιν STARS ν ήρνο αλαιχεηαη σο πξνο ηελ νκηιία θαη 

ηε κνπζηθή.  Δ νκηιία αθνξά: α) ηελ επηινγή ρξήζεο κνλφινγνπ κε έλαλ αθε-

γεηή ή κε ήξσα πνπ έρεη θάπνην ξφιν ή ηε ρξήζε δηαιφγνπ αλάκεζα ζηνπο ή-

ξσεο, β) ηελ πνζφηεηα ζηελ νκηιία, κε παξνπζία ελφο ή πνιιψλ εξψσλ, ελαι-

ιαγή αθεγεηψλ ή ηε ρξήζε παχζεσλ, γ) ην πεξηερφκελν ηεο νκηιίαο κε ρξήζε 

ερεηηθψλ εθέ, ηφλν δηδαθηηθφ, εμσκνινγεηηθφ ή ζεαηξηθφ θαη δ) ηε ρξήζε επε-

μεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ κε κπαινλάθηα, ηξέρσλ θείκελν, ππφηηηινπο ή ππέξηηη-

ινπο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ λνήκαηνο ή ηελ αληηθαηάζηαζε νκηιίαο. Δ κνπζη-

θή ζηε καζεηηθή ηαηλία slowmation αθνξά: α) ραξαθηεξηζηηθά ηεο, δειαδή ηνλ 

αξηζκφ θνκκαηηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζχλνιν ηεο ηαηλίαο, ην είδνο φπσο 

θιαζηθή, πνπ, νξρεζηξηθή/θηλεκαηνγξαθηθή θ.ά. θαη ηε δηάξθεηά ηνπο, β) ην 

χθνο δίλνληαο ηφλν ενξηαζηηθφ, ρηνπκνξηζηηθφ, θ.ά., θαζψο θαη ην αλ θπξηαξρεί 

ή απνηειεί ερεηηθφ θφλην, γ) ηε δνκή ηεο, δ) πξφζζεηα ζηνηρεία κε ηε ρξήζε 

ερεηηθψλ εθέ ή ε) πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ κε θφςηκν ηεο κνπζηθήο ή 

ζβεζίκαηα. 
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Πίλαθαο 4: Σν εξεπλεηηθφ κνληέιν STARS 

Οη ηαηλίεο πνπ παξάρζεθαλ αλαιχζεθαλ κε βάζε ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ηνπ 

κνληέινπ: ηε κνπζηθή, ηελ νκηιία θαη ηελ εηθφλα. ηα ρήκαηα 5, 6, 7, 8, 9 θαη 

10 παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ ηνπ 

κνληέινπ STARS ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Ο θάζεηνο άμνλαο ζηα ρήκαηα 5, 6 

θαη 7 εθθξάδεη ηα πνζνζηά % ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ φισλ ησλ ηαηληψλ slow-

mation γηα γπλαίθεο επηζηεκφληζζεο πνπ ηα παηδηά δεκηνχξγεζαλ, ελψ ζηα 

ρήκαηα 8, 9 θαη 10  ν θάζεηνο άμνλαο εθθξάδεη ηα πνζνζηά % ηνπ ζπλνιηθνχ 

ρξφλνπ φισλ ησλ ηαηληψλ slowmation πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα παηδηά ηεο ιέζρεο 

γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηνλ αζιεηηζκφ. 

Δ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηε κνπζηθή απφ ηελ νκάδα γηα ηηο γπ-

λαίθεο επηζηεκφληζζεο καο δείρλεη φηη ζηηο έμη ηαηλίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 19 

κνπζηθά θνκκάηηα πνπ θαηείραλ ην 49% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαηληψλ. ρεηηθά κε 

ην είδνο ηεο κνπζηθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, επηιέρζεθε ε πνπ κνπζηθή ζην κε-

γαιχηεξν βαζκφ κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 25,76%. Ώθνινπζεί ε θιαζζηθή κνπζηθή 

κε πνζνζηφ 14,9% θαη ηέινο, ε νξρεζηξηθή κε πνζνζηφ 10,25%. Παξαηεξείηαη 

φηη ζε πνζνζηφ 51,87% ε κνπζηθή είλαη θπξίαξρε ζηηο ηαηλίεο ελψ κφιηο ζε πν-

ζνζηφ 0,49% ηνπνζεηείηαη σο ερεηηθφ θφλην. Ώλαθνξηθά κε ην χθνο θαη ην ρα-

ξαθηήξα ηεο κνπζηθήο, παξαηεξείηαη φηη πξνηηκάηαη ην άλεην-θεπγάην χθνο ζε 

πνζνζηφ 15,78%, ην ήξεκν ζε πνζνζηφ 13,19%, ελψ αθνινπζνχλ ην παηρληδηά-

ξηθν ζε πνζνζηφ 9,09% θαη ην επίζεκν ζε πνζνζηφ 8,02%. Ώθνινπζνχλ ην ε-

νξηαζηηθφ ζε πνζνζηφ 2,23% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαηληψλ, ην εμεξεπλεηηθφ ζε πν-

ζνζηφ 1,34% θαη ην ρηνπκνξηζηηθφ ζε πνζνζηφ 0,89%. Παξαηεξείηαη φηη ε κνπ-

ζηθή ρσξίδεη ηηο ηαηλίεο ζε ηξία κέξε κε αξρή-κέζε-ηέινο. Δ «αξρή» πεξηιακ-

βάλεη ηνπο εηζαγσγηθνχο ηίηινπο κε ηνλ ηίηιν ηεο ηαηλίαο θαη ηνπο ζπληειεζηέο, 
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ε «κέζε» ην θχξην κέξνο ηεο ηζηνξίαο θαη ην «ηέινο» ηνπο ηίηινπο ηέινπο. Δ 

κνπζηθή εκθαλίδεηαη θαη ζηα ηξία απηά κέξε ζε πνζνζηφ 17,83% ζηε κέζε ησλ 

ηαηληψλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο ηίηινπο ηέινπο κε πνζνζηφ 26,02% ζε ζρέ-

ζε κε ηελ αξρή φπνπ εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ 9,36%. Χζηφζν, απφ ηηο ηαηλίεο 

απνπζηάδνπλ ερεηηθά εθέ πεξηβάιινληνο ελψ ηα ερεηηθά εθέ ησλ εξψσλ εκθα-

λίδνληαη ζε πνζνζηφ κφιηο  2,23%. Δ επεμεξγαζία ησλ κνπζηθψλ απηψλ θνκκα-

ηηψλ πεξηιακβάλεη ζε πνζνζηφ 5,35% θνςίκαηα θαη 2,67% ζβεζίκαηα.  

 

ρήκα 5: Αλαιχνληαο ηε κνπζηθή ησλ καζεηηθψλ ηαηληψλ slowmation γηα 

ηηο γπλαίθεο επηζηεκφληζζεο κε ην κνληέιν STARS 

Δ αλάιπζε ησλ ηαηληψλ γηα ηελ νκηιία καο δείρλεη φηη νη ήξσεο ησλ ηαη-

ληψλ κνλνινγνχλ άιινηε σο αθεγεηέο ζε πνζνζηφ 17,83% θαη άιινηε κε ξφιν 

ζε πνζνζηφ 8,02% ή ηέινο, θάλνπλ δηάινγν κε ξφινπο ζε πνζνζηφ 19,61%. Κα-

ηά ηε δηάξθεηα ησλ νκηιηψλ, κηινχλ ηαπηφρξνλα δχν ή πεξηζζφηεξνη ήξσεο ζε 

πνζνζηφ 20,5%, ελψ νη κνλφινγνη θαηαιακβάλνπλ ην 13,81% ησλ ηαηληψλ θαη 

νη κνλφινγνη κε ελαιιαγή αθεγεηψλ ην 12,48%. Παχζεηο εκθαλίδνληαη ζε πν-

ζνζηφ 3,12%. Βπηπιένλ, νη ήξσεο δεκηνπξγνχλ ερεηηθά εθέ φπσο ήρνη γνξίιια 

(1,33%), ρηππνχλ παιακάθηα (1,78%) θαη δεησθξαπγάδνπλ (2,23%). Σν πεξηε-

ρφκελν θαη ν ηφλνο ηεο νκηιίαο ηνπο είλαη δηδαθηηθφο ζε πνζνζηφ 24,96%, εμν-

κνινγεηηθφο ζε πνζνζηφ 17,83% θαη ζεαηξηθφο 31,64%. 
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ρήκα 6: Αλαιχνληαο ηελ νκηιία ησλ καζεηηθψλ ηαηληψλ slowmation γηα ηηο 

γπλαίθεο επηζηεκφληζζεο κε ην κνληέιν STARS 

Σέινο, ε εηθφλα ησλ ηαηληψλ αλαιχζεθε σο πξνο ην θφλην, ηα γξάκκαηα, ηνπο 

ήξσεο, ηα ζθεληθά, ηελ θίλεζε ηνπ ήξσα, ηα εθέ θίλεζεο, ην επεμεγεκαηηθφ θεί-

κελν θαη ηα πιάλα. Πην αλαιπηηθά, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην θφλην είλαη επίπεδν 

(50,53%) θαη ιηγφηεξν ρξεζηκνπνηείηαη ην ηξηζδηάζηαην θφλην (18,27%) ή ε δσ-

γξαθηά (12,03%). Βπίζεο, ην θφλην είλαη θνιάδ ζε πνζνζηφ 9,36%, έηνηκε θσην-

γξαθία ζε πνζνζηφ 5,35% θαη ηέινο, πιαζηειίλε ζε πνζνζηφ 0,89%. Γηα ηελ θα-

ηαζθεπή ησλ ζθεληθψλ ρξεζηκνπνηήζεθε πιαζηειίλε (29,86%), παηρλίδηα ή αληη-

θείκελα (28,52%) θαη δηάθνξα άιια πιηθά (26,29%). Σν επεμεγεκαηηθφ θείκελν 

εκθαλίδεηαη σο ηξέρσλ θείκελν ζε πνζνζηφ 30,93% ησλ ηαηληψλ, ελψ αθνινπζνχλ 

νη ππφηηηινη κε πνζνζηφ 10,7%, νη ππέξηηηινη κε πνζνζηφ 4,46% θαη ηέινο, ηα 

κπαινλάθηα ή ζχλλεθα νκηιίαο κε πνζνζηφ 2,23%. Σα γξάκκαηα ηνπ επεμεγεκα-

ηηθνχ θεηκέλνπ εκθαλίδνληαη θπξίσο ζε ειεθηξνληθή γξαθή (30,48%), δσγξαθη-

ζκέλα ζε πνζνζηφ 19,16%, κε πιαζηειίλε ζε πνζνζηφ 11,14%, ειεχζεξα (4,01%) 

θαη θνκκέλα ζε πνζνζηφ 3,12%. Οη ήξσεο ησλ ηαηληψλ απηψλ απνηεινχλ ηηο πε-

ξηζζφηεξεο θνξέο παηρλίδηα (33,42%) ή πιαζηειίλε (21,39%). Βπηπξφζζεηα, νη 

ήξσεο απνδίδνληαη κε ζθίηζα (4,46%),  δσγξαθηέο (3,12%), έηνηκεο θσηνγξαθίεο 

(2,23%) ή θνχθιεο θνπθινζεάηξνπ (2,23%). Οη ήξσεο δελ θηλνχληαη θαζφινπ ζε 

πνζνζηφ 18,27%, ελψ θάπνηε θηλνχλ κφλν έλα κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπο (15,15%) 

ή θηλνχληαη ζην ρψξν (18,72%). Σα εθέ θίλεζεο νθείινληαη ζε πνζνζηφ 57,49% 

ζηε ρξήζε slowmation, ζε πνζνζηφ 2,67% ζε άιιεο εκβφιηκεο εηθφλεο. Βπίζεο 

παξαηεξνχληαη ζηνπο ηίηινπο ζε πνζνζηφ 29,59%. Σέινο, ηα πιάλα ησλ ηαηληψλ 

είλαη πεξηζζφηεξν καθξηλά (46,35%) παξά θνληηλά (16,49%). Δ δεχηεξε νκάδα 

ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ εκπλεχζηεθε ηηο ηέζζεξηο ηαηλίεο ηεο απφ ηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο θαη ηνλ αζιεηηζκφ. Δ αλάιπζή ηνπο σο πξνο ηε κνπζηθή δείρλεη φηη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 6 κνπζηθά θνκκάηηα πνπ θαιχπηνπλ ην 65,14% ησλ ηαηληψλ θαη 
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εληάζζνληαη ζηελ νξρεζηηθή κνπζηθή ζε πνζνζηφ 53,71% θαη ζηελ πνπ κνπζηθή 

ζε πνζνζηφ 13,33%. Δ κνπζηθή θπξηαξρεί έλαληη ηνπ ιφγνπ ζε πνζνζηφ 24,19% 

αιιά εκθαλίδεηαη σο ερεηηθφ θφλην ζε πνζνζηφ 40,95%. 

 

ράκα 7: Ώλαιχνληαο ηελ εηθφλα ησλ καζεηηθψλ ηαηληψλ slowmation γηα ηηο 

γπλαίθεο επηζηεκφληζζεο κε ην κνληέιν STARS 

   

 

ράκα 8: Ώλαιχνληαο ηε κνπζηθή ησλ καζεηηθψλ ηαηληψλ slowmation γηα ηηο 

θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηνλ αζιεηηζκφ κε ην κνληέιν STARS 

Σν χθνο θαη ν ραξαθηήξαο ηεο κνπζηθήο είλαη θπξίσο εμεξεπλεηηθφ 

(31,81%), ήξεκν (31,80%) θαη παηρληδηάξηθν (19,05%). Ώθνινπζνχλ ην επίζεκν 
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χθνο (12,38%), άλεην-θεπγάην (1,91%) θαη ενξηαζηηθφ (1,90%). Δ κνπζηθή 

εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηε κέζε ησλ ηαηληψλ ζε πνζνζηφ 42,86%, ζηελ αξρή 

(14,29%) θαη ζην ηέινο ησλ ηαηληψλ (8%). ηηο ηαηλίεο δελ εκθαλίδνληαη ερεηη-

θά εθέ πεξηβάιινληνο ή εξψσλ, σζηφζν ππάξρνπλ θνςίκαηα ζε πνζνζηφ 

3,81% θαη ζβεζίκαηα ζε πνζνζηφ 1,91%. 

Δ αλάιπζε ησλ ηαηληψλ σο πξνο ηελ νκηιία καο δείρλεη φηη νη ήξσεο είλαη 

αθεγεηέο ρξεζηκνπνηψληαο κνλφινγν ζε πνζνζηφ 37,14%, αθεγεηέο κε ξφιν 

ζε πνζνζηφ 15,24% ή ηέινο, θάλνπλ δηάινγν κε ξφινπο ζε πνζνζηφ 11,43%. 

Παξαηεξείηαη φηη κηινχλ δχν ή πεξηζζφηεξνη ήξσεο καδί ζε πνζνζηφ 11,43%, 

ελψ νη κνλφινγνη θαηαιακβάλνπλ ην 21,9% ησλ ηαηληψλ θαη νη κνλφινγνη κε 

ελαιιαγή αθεγεηψλ ην 13,33%. Παχζεηο εκθαλίδνληαη ζε πνζνζηφ 9,52%. Βπη-

πιένλ, νη ήξσεο δεκηνπξγνχλ ερεηηθά εθέ (17,14%) θαη δεησθξαπγάδνπλ 

(1,90%). Σν πεξηερφκελν θαη ν ηφλνο ηεο νκηιίαο ηνπο είλαη θπξίσο δηδαθηηθφο 

ζε πνζνζηφ 50,48% αιιά θαη ζεαηξηθφο ζε πνζνζηφ 26,67%. Σέινο, ε αλάιπζε 

ηεο εηθφλαο ησλ ηαηληψλ δείρλεη εμίζνπ πνηθηινκνξθία σο πξνο ηηο ππνθαηεγνξί-

εο ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θφλην ησλ ηαηληψλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη 

επίπεδν (42,29%), άιιεο θνξέο είλαη έηνηκε θσηνγξαθία (27,66%) ή πιαζηειί-

λε (19,05%). Αεκηνπξγείηαη απφ θνιάδ ζε πνζνζηφ 8,57%, ή είλαη ηξηζδηάζηαηε 

ζε πνζνζηφ 5,71%. Σα ζθεληθά θαηαζθεπάδνληαη κε ηε βνήζεηα ηεο πιαζηειί-

λεο (8,57%), κε παηρλίδηα ή αληηθείκελα (3,81%) θαη κε δηάθνξα άιια πιηθά 

(55,81%). Σν επεμεγεκαηηθφ θείκελν εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή ηξέρνληνο θεη-

κέλνπ ζε πνζνζηφ 54,29% ησλ ηαηληψλ, αθνινπζνχλ νη ππέξηηηινη κε πνζνζηφ 

5,71% θαη νη ππφηηηινη κε πνζνζηφ 2,29%. 

 

ρήκα 9: Αλαιχνληαο ηελ νκηιία ησλ καζεηηθψλ ηαηληψλ slowmation γηα ηηο θπ-

ζηθέο επηζηήκεο θαη ηνλ αζιεηηζκφ κε ην κνληέιν STARS 
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Σα γξάκκαηα ηνπ επεμεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ εκθαλίδνληαη θπξίσο ζε ειε-

θηξνληθή γξαθή (54,67%), κε πιαζηειίλε ζε πνζνζηφ 20%, δσγξαθηζκέλα ζε 

πνζνζηφ 9,52% θαη ειεχζεξα ζε πνζνζηφ 6,67%. Οη ήξσεο ησλ ηαηληψλ απηψλ 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη δσγξαθηζκέλνη (25,71%), θαηαζθεπάδνληαη απφ 

πιαζηειίλε (19,05%), είλαη παηρλίδηα (14,29%) ή ζθίηζα (14,29%). Μέλνπλ α-

θίλεηνη ζε πνζνζηφ 5,72%, είλαη ζηαηηθνί θαη παξαηεξείηαη θίλεζε ζε έλα κέ-

ξνο ηνπ ζψκαηνο (9,52%) θαη θηλνχληαη ζην ρψξν (35,24%). Σα εθέ θίλεζεο 

νθείινληαη ζε πνζνζηφ 66,67% ζηε ρξήζε slowmation, ζε πνζνζηφ 8,57% ζε 

άιιεο εκβφιηκεο εηθφλεο ή παξαηεξνχληαη ζηνπο ηίηινπο ζε πνζνζηφ 31,81%. 

Σέινο, ηα πιάλα ησλ ηαηληψλ είλαη πεξηζζφηεξν καθξηλά (36,19%) παξά θνληηλά 

(25,71%). 

 

 

ρήκα 10: Αλαιχνληαο ηελ εηθφλα ησλ καζεηηθψλ ηαηληψλ slowmation γηα ηηο 

θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηνλ αζιεηηζκφ κε ην κνληέιν STARS 

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνπκε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνιφγεζε κηαο 

δηδαθηηθήο πξφηαζεο γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο ε νπνία ηζνξξνπεί αλάκεζα 

ζηελ ηππηθή θαη ηελ άηππε εθπαίδεπζε. Βπηρεηξνχκε λα δηεξεπλήζνπκε ζηελ 

πεξίπησζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ πψο έλα δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο 

παξαγσγήο καζεηηθψλ ηαηληψλ slowmation κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζην γξακκαηη-

ζκφ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο θχζεο ησλ θπζηθψλ επη-

ζηεκψλ. ε κηα ιέζρε θπζηθψλ επηζηεκψλ πνπ ιεηηνχξγεζε απφ ην Φεβξνπάξην 

κέρξη ηνλ Ενχλην ηνπ 2013 ζην 17
ν
 Αεκνηηθφ ζρνιείν Καιακαξηάο Θεζζαινλί-

θεο, πεξίπνπ 120 παηδηά φισλ ησλ ηάμεσλ ζπκκεηείραλ ζε βησκαηηθέο δξαζηε-

ξηφηεηεο γηα κηα ζεηξά απφ ζέκαηα θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ν-

κάδεο ησλ 5-7 αηφκσλ ηα παηδηά δεκηνχξγεζαλ ηηο δηθέο ηνπο αθεγήζεηο γηα ηηο 
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θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηηο επεμεξγάζηεθαλ πνιπηξνπηθά ρξεζηκνπνηψληαο δσ-

γξαθηέο, θαηαζθεπέο ή αληηθεηκέλα. Οη 10 ςεθηαθέο αθεγήζεηο κε ηελ ηερληθή 

ηνπ slowmation πνπ ζρεδίαζαλ θαη αλέπηπμαλ ηα παηδηά ζηε ζπλέρεηα αλαιχζε-

θαλ: α) κε ην εξεπλεηηθφ κνληέιν GNOSIS αλαδεηθλχνληαο ηηο φςεηο ηεο θχζεο 

ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ πνπ απνηππψλνληαη θαη εθθξάδνληαη ζηηο ηαηλίεο, β) κε 

ην εξεπλεηηθφ κνληέιν STARS επηζεκαίλνληαο ηα νπηηθναθνπζηηθά ραξαθηε-

ξηζηηθά ησλ καζεηηθψλ ηαηληψλ θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ έθθξαζε ησλ αθε-

ξεκέλσλ ελλνηψλ θαη ζεσξηψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κε εηθφλα θαη ήρν απφ 

ηα παηδηά. 

Ώπφ ηελ αλάιπζε ησλ ηαηληψλ ησλ παηδηψλ πξνθχπηεη φηη, ζηα πιαίζηα ηεο 

δεκηνπξγηθήο κάζεζεο, ζηηο καζεηηθέο ηαηλίεο slowmation ηα παηδηά απνηππψ-

λνπλ φρη κφλν γλψζεηο πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ηε ζεκαζία ησλ γλψζεσλ απηψλ 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Δ δηδαζθαιία ησλ αθεξεκέλσλ ελλνηψλ θαη ν ηξφπνο 

πνπ έγηλε αλαθέξνληαη θαη θαιιηεξγνχλ ζηα παηδηά φρη κφλν γλσζηηθέο άιια θαη 

κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαζψο θαη ζηάζεηο θαη αμίεο.  

Σα παηδηά ησλ Ώ΄ θαη ΐ΄ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ, πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην 

ζέκα «Οη θπζηθέο επηζηήκεο δελ έρνπλ θχιν, θπιή θαη ειηθία», ζηηο ςεθηαθέο 

αθεγήζεηο ηνπο απνηππψλνπλ ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ (82,85%) ηε ζπλαηζζε-

καηηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζηάζεηο θαη αμίεο πνπ εθ-

θξάδνληαη θαη θαιιηεξγνχληαη απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Δ γλσζηηθή θαη κε-

ηαγλσζηηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο εθθξάδνληαη ζην ίδην πεξίπνπ πνζνζηφ 

(32,23% θαη 32,09% αληίζηνηρα). Σα παηδηά ησλ Γ ,́ Α΄, Β΄ θαη Σ΄ δεκνηηθνχ 

εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξν φςεηο ηεο κεηαγλσζηηθήο δηάζηαζεο ηεο κάζεζεο 

(75,05%), έπεηηα ζηάζεηο θαη αμίεο (ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε – 66,99%) θαη 

ηέινο γλψζεηο-πιεξνθνξίεο (γλσζηηθή δηάζηαζε – 58,29% ). ε θάζε πεξίπησ-

ζε, απηφ πνπ εμάγεηαη απφ φιεο ηηο νκάδεο παηδηψλ είλαη φηη απηά έρνπλ μεθχγεη 

απφ ηε ζεψξεζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ σο θάηη μέλν θαη απφκαθξν απφ ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη πιένλ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηφζν ηελ χπαξμε ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηνλ θφζκν γχξσ ηνπο, ηηο ζηάζεηο θαη αμίεο πνπ εθθξάδν-

ληαη θαη θαιιηεξγνχληαη απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη πέξα απφ απηέο, φζν θαη 

ηε θχζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ.  

Δ αλάιπζε κε ην κνληέιν STARS καο βνεζά λα δηαθξίλνπκε ηηο ελεξγέο 

παξακέηξνπο ησλ νπηηθψλ θαη ερεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ παηδηψλ ζηηο 

ηαηλίεο ηνπο θαζψο «δσληαλεχνπλ» ηηο έλλνηεο θαη ηηο ζεσξίεο ησλ θπζηθψλ επη-

ζηεκψλ. Δ δεκηνπξγία καζεηηθψλ ηαηληψλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο αλαδεηθλχ-

εη έλαλ δεκηνπξγηθφ ηξφπν κάζεζεο ελψ ηαπηφρξνλα ηα παηδηά καδί κε ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηάδνπλ θαη παξάγνπλ πξσηφηππν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. ηηο 

ηαηλίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα παηδηά ε κνπζηθή είλαη παξνχζα ζε πνζνζηφ πάλσ 

απφ ην 50%, νη δηάινγνη ησλ εξψσλ ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 20%, ελψ ππάξρνπλ 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη αθεγεηέο ζηηο ηαηλίεο κε παξνπζία πάλσ απφ 12%. 

Σν χθνο ησλ ηαηληψλ είλαη δηδαθηηθφ (πάλσ απφ 25%) αιιά θαη ζεαηξηθφ (πάλσ 

απφ 30%). Δ κνπζηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έρεη ραξαθηήξα εμεξεπλεηηθφ (30%), 
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ήξεκν (30%) ή παηρληδηάξηθν (30%). Σα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηρλίδηα 

ηνπο (πάλσ απφ 33%) ή πιαζηειίλεο (πάλσ απφ 11%) γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ 

ηνπο ήξσεο ησλ ηαηληψλ ηνπο. Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο είλαη κφλν κεξηθέο 

απφ έλα πιήζνο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ νη καζεηηθέο ηαηλίεο slowmation παξνπ-

ζηάδνπλ. Μέζα απφ ηηο ηαηλίεο ηνπο απηέο ηα παηδηά ηαπηφρξνλα καο παξνπζηά-

δνπλ πψο ζα ήζειαλ λα είλαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ εκείο απεπζχλνπκε πξνο 

απηά θαη ρξεζηκνπνηνχκε ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. πλερίδν-

ληαο ηελ κειέηε θαη αλάιπζε καζεηηθψλ ηαηληψλ slowmation γηα ηηο θπζηθέο ε-

πηζηήκεο πέξα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή πνπ παξνπζηάδνπκε ζηελ εξγα-

ζία καο απηή, ζεσξνχκε φηη χζηεξα απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ηθαλνχ αξηζκνχ 

καζεηηθνχ ηαηληψλ κε ηε βνήζεηα ησλ κνληέισλ GNOSIS θαη STARS, ζα κπν-

ξνχκε λα δηαηππψζνπκε κε επηρεηξήκαηα κηα ζεηξά απφ θξηηήξηα γηα ηνλ ζρεδη-

αζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πνιπηξνπηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα είλαη θηιηθφ 

πξνο ηα παηδηά θαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ ηξφπν πνπ αξέζεη ζηα παηδηά λα καζαί-

λνπλ. Γηα πνιιά ρξφληα νη άλζξσπνη ηεο εθπαίδεπζεο ζρεδηάδνπκε θηιφηηκα δη-

δαθηηθφ πιηθφ κε ηελ πξνζδνθία λα είλαη ιεηηνπξγηθφ ζηε καζεζηαθή δηαδηθα-

ζία. Αηδαθηηθφ πιηθφ πνπ απεπζχλεηαη ζε έλαλ πιεζπζκφ πνπ ζπλερψο αιιάδεη 

θαη εμειίζζεηαη αθνινπζψληαο ηνλ ηξειφ ξπζκφ ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ. Δ 

ζπλδεκηνπξγία δηδαθηηθνχ πιηθνχ καδί κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ή ε 

δεκηνπξγία δηδαθηηθνχ πιηθνχ απφ ηα παηδηά γηα ηα παηδηά κπνξεί λα θέξεη ζηελ 

επηθάλεηα ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, ηα ράζκαηα ζηελ επηθνηλσλία, ηηο 

ελαιιαθηηθέο αλαπιαηζηψζεηο πνπ απηή ηε ζηηγκή καο ιείπνπλ αιιά ζα είλαη 

ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε. 

Σν δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ησλ καζεηηθψλ ηαηληψλ slowmation πξνζθέ-

ξεηαη γηα δηεξεχλεζε ηεο δπλακηθήο ηνπο φζνλ αθνξά ηε κάζεζε θαη δηδαζθα-

ιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, ηελ εηζαγσγή ζηε θχζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, 

ηηο ιεηηνπξγηθέο αλαπιαηζηψζεηο ησλ ελλνηψλ θαη ζεσξηψλ ησλ θπζηθψλ επη-

ζηεκψλ πνπ ηα παηδηά πξαγκαηνπνηνχλ, ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ αθεξεκέ-

λσλ ελλνηψλ ζε ήρνπο, εηθφλεο θαη «δσληαλνχο» ήξσεο. ηελ παξνχζα έξεπλα 

ηα παηδηά ρξεζηκνπνίεζαλ έηνηκα κνπζηθά θνκκάηηα, αιιά ζεσξνχκε φηη ηδηαί-

ηεξν ελδηαθέξνλ ζα είρε ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά ζα δεκη-

νπξγνχζαλ δηθή ηνπο κνπζηθή γηα λα πιαηζηψζνπλ ηελ ηαηλία ηνπο. ηελ πεξί-

πησζε ησλ καζεηηθψλ ηαηληψλ έρνπκε έλα πινχζην παξάδεηγκα γηα ηε κειέηε 

ηεο ζπλεξγαζίαο θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηερλψλ (εηθαζηηθά, κνπζηθή, ζέαηξν) 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νξίδνληαο έλα λέν πεδίν κειινληηθψλ εξεπλψλ. 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή ηνπ πνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο 

ζηελ παηδηθή ειηθία, ε νπνία εληνπίδεηαη θπξίσο ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ηνλ θίλδπλν 

(παηδηά ζε θίλδπλν – παηδηά επηθίλδπλα) θαη  ηελ επέλδπζε ζην κέιινλ (αλζξψπη-

λν θεθάιαην, ππεχζπλνο πνιίηεο). Σελ ίδηα ζηηγκή εθαξκφδνληαη πξαθηηθέο πνπ 

νδεγνχλ ζηαζεξά ζε ζπξξίθλσζε ηνπ δεκφζηνπ θαη θνηλσληθνχ πινχηνπ ησλ παη-

δηψλ θαη ησλ λέσλ. Οη ηάζεηο απηέο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε  κηαο παηδηθήο 

θνπιηνχξαο ηεο «κε ζπκκεηνρήο», ηνπ εμνβειηζκνχ παηδηψλ θαη λέσλ απφ ηνλ 

«ηέηαξην ρψξν», δειαδή ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο πνπ είλαη πέξα θαη έμσ απφ ην 

ζπίηη, ην ζρνιείν θαη ηνπο νξγαλσκέλνπο ρψξνπο άζιεζεο θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ.  

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Σα δεηήκαηα πνπ ζίγεη ε παξνχζα εηζήγεζε απνηεινχλ κέξνο ηεο δηα-

πξαγκάηεπζεο θαη εηδηθφηεξα ηεο ζεσξεηηθήο ηεθκεξίσζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο δη-

δαθηνξηθήο δηαηξηβήο καο «Σα παηδηά ζην πιαίζην ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηεο 

πνιηηηθήο ελαζρφιεζεο κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ». Πξφθεηηαη, ζεσξνχκε, 

γηα δεηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην πεξηζψξην ηεο έξεπλαο γηα ηελ παηδηθή ειηθία, 

αιιά πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο δσέο ησλ παηδηψλ θαη ρξήδνπλ κεγαιχηε-

ξεο πξνζνρήο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 

1. Δ ΠΟΛΕΣΕΚΟΠΟΕΔΔ ΣΔ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη επηζεκαλζεί κηα ζηξνθή ηνπ πνιηηηθνχ ελδηαθέ-

ξνληνο ζηα παηδηά θαη ηελ παηδηθή ειηθία. Δ ζηξνθή απηή είλαη  αξθεηά ζαθήο 

πιένλ ψζηε λα γίλεηαη ιφγνο γηα κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο (βι. 

Jenson, 2008, αιιά θαη Olk, 2009: 28). Πξφθεηηαη γηα κηα ηάζε κε ηδηαίηεξν επη-

ζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ πνπ ππνδειψλεη ηελ αλαδηαπξαγκάηεπζε θαη αλαθαηα-

ζθεπή  ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζέζεο ησλ παηδηψλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθν-

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή (Mayall, 1994 ; Oakley, 1994 ; Leira, 2002 ; Jen-

son, 2004). ηνλ πνιηηηθφ θαη ην δεκφζην ιφγν ε ηάζε απηή εθθξάδεηαη κε ηξφ-

πνπο πνπ δείρλνπλ  πσο εκθνξείηαη ζαθψο απφ ηε ζεσξεηηθνπνίεζε ηεο ζχγ-

ρξνλεο θνηλσλίαο (αιιά θαη ηεο παηδηθήο ειηθίαο) σο ξεπζηήο θαη αλαζθαινχο, 
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σο  θνηλσλίαο ηνπ θηλδχλνπ (risk society) (Beck, 1999, 2003 ; Garland, 2003;   

Luhmann, 1993) απφ ηε κηα θαη απφ ηελ άιιε απφ ηηο ινγηθέο ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ θαη ηεο επέλδπζεο ζην κέιινλ: 

«Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα ζην κέιινλ απαηηνχλ επελ-

δχζεηο ζην αλζξψπηλν θεθάιαην, πνπ ζέηνπλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα 

θαη ηελ θαηλνηνκία.» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2013) 

Δ γεληθφηεξε απηή ηάζε, ε νπνία  εδξαηψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα ηε-

ιεπηαία ρξφληα ζπλίζηαηαη ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε θηινζνθία, ηελ πξνζέγ-

γηζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ  

πξαθηηθψλ πνπ  ζρεηίδνληαη κε ηα παηδηά. Οη αιιαγέο απηέο θξίλεηαη πιένλ πσο 

ζπληζηνχλ ζεκαληηθή δνκηθή κεηάβαζε  ζ‘  έλα εληειψο λέν παξάδεηγκα πνιη-

ηηθήο αληίιεςεο θαη ζθέςεο ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή ειηθία θαη ηε ζέζε ηεο ζηε 

ζχγρξνλε πνιηηηθή θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθή δσή, πνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ 

ηηο έλλνηεο ηνπ θηλδχλνπ, ηεο επέλδπζεο ζην κέιινλ, ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, 

ηεο αηνκηθήο επζχλεο θαη ηνπ ππεχζπλνπ πνιίηε.   

1.1. ΚΤΡΕΒ ΠΏΡΏΜΒΣΡΟΕ ΣΟΤ ΦΏΕΝΟΜΒΝΟΤ 

1.1.1.Δ ΑΕΒΘΝΟΠΟΕΔΔ 

Πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν πνπ παξνπζηάδεη κηα ζαθψο δηεζλνπνηεκέλε 

ηάζε, θαζψο  παξαηεξείηαη ζε φιν θαη πεξηζζφηεξα θξάηε θαη ζπλαζπηζκνχο ζε 

φιν ηνλ θφζκν. Τπφ ηε γεληθφηεξε απηή ηάζε, αλαπηχζζεηαη έλα δπλακηθφ πεδίν  

φπνπ νη ηνπηθέο ηδέεο θαη πξαθηηθέο «ηαμηδεχνπλ» θαη κεηαθξάδνληαη ζε άιια θνη-

λσληθν-νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ηα λέα 

(δηεζλνπνηεκέλα πιένλ) ζρήκαηα δηαθπβέξλεζεο (επαλα)εηζάγνληαη  ηνπηθά, (α-

λα)δηακνξθψλνληαο ηηο αληηιήςεηο, ηηο παξαδνρέο αιιά θαη ηηο πνιηηηθέο γηα ηα 

παηδηά θαη ηελ παηδηθή ειηθία ζε ηνπηθφ επίπεδν. Έηζη, εθπνλνχληαη θαη εθαξκφδν-

ληαη ηνπηθά  δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο εζληθά, πνιηηεηαθά ή ηνπηθά πξνγξάκκαηα, 

ηα νπνία  επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη ηηο πνιηηηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζηα παηδηά, θπξίσο 

πνιηηηθέο πξφλνηαο, εθπαίδεπζεο θαη παηδηθήο θξνληίδαο, κ‘ έλα παλνκνηφηππν 

ηξφπν δηακνξθψλνληαο ηειηθά κηα δηεζλή πνιηηηθή αηδέληα, θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο νπνίαο είλαη ε επηθέληξσζε ζηνλ θίλδπλν (παηδηά ζε θίλδπλν – παηδηά επηθίλδπ-

λα) θαη ε απνπηψρεπζε ησλ δεκφζησλ θαη θνηλσληθψλ αγαζψλ. Οη εμειίμεηο απηέο 

εληζρχζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν θαη απφ ηελ νινέλα απμαλφκελε δχλακε επηξ-

ξνήο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ (βι. Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη Αηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν) ζηελ αλάπηπμε εζληθψλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ 

ηδεψλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηερλνγλσζίαο, αιιά  θπξίσο κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο δα-

λεηζκνχ θαη ηεο ζπλεπαθφινπζεο επηβνιήο ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ θαη παθέησλ πν-

ιηηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ (Γεψξκαο, 2004: 37). Πξφθεηηαη επνκέ-

λσο γηα ηάζεηο νη νπνίεο εληάζζνληαη ζ‘ έλα γεληθφηεξν πιαίζην δηεζλνπνίεζεο φρη 

κφλν ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ (Deacon et al., 1997;   αθειιαξφπνπινο, 2001), 

αιιά θαη ησλ ηδεψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ παηδηθή ειηθία, αιιά θαη ηελ ηδέα 
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ηνπ πνιίηε (Jenson, 2008;   Lister, 2003; Jenson at al., 2006;  Cannella and 

Swadener, 2006).   

1.1.2. ΟΕ ΝΒΟΕ ΚΟΕΝΧΝΕΚΟΕ ΚΕΝΑΤΝΟΕ 

ην γεληθφηεξν απηφ πιαίζην θαηέρνπλ θεληξηθή ζέζε νη ζπδεηήζεηο θαη νη 

παξεκβάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ εηο βάξνο ησλ άιισλ αλαγθψλ 

ηνπο, νη νπνίεο ζπρλά ιακβάλνπλ δηαζηάζεηο εζηθνχ  παληθνχ, θαζψο κάιηζηα 

εθηπιίζζνληαη ζ‘ έλα επξχηεξν πεδίν γεληθφηεξεο αλεζπρίαο γηα ηνπο λένπο 

θνηλσληθνχο θηλδχλνπο πνπ έξρνληαη ζην πξνζθήλην. Χο ηέηνηνη, ζε ζρέζε πά-

ληα κε ηα παηδηά, αλαθέξνληαη ε επηζεηηθφηεηα – ζπκαηνπνίεζε, ε αληηθνηλσλη-

θφηεηα, ε ςεθηαθή απνκφλσζε, ν εζηζκφο ησλ κέζσλ. Μεγάιν κέξνο ηεο επζχ-

λεο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ θηλδχλσλ θαη ηελ έθζεζε ησλ παηδηψλ ζ‘ απηνχο, κε 

άκεζν απνηέιεζκα, φπσο πηζηεχεηαη,  ηελ απψιεηα ηεο παηδηθήο αζσφηεηαο, 

απνδίδεηαη ζην «ηνμηθφ» κίγκα ηεο ζχγρξνλεο  θνπιηνχξαο πνπ πξνσζείηαη απφ 

ηελ ηειεφξαζε, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηα βηληεν-παηρλίδηα, ηελ εκπνξηθή δηαθή-

κηζε θαη ην δηαδίθηπν, ην νπνίν πξνβάιιεη θπξίσο ηε βία θαη ελζαξξχλεη ηηο βί-

αηεο ζπκπεξηθνξέο φρη κφλν ζε παηδηά αιιά θαη ζε ελήιηθεο. Ώπηφ έρεη σο απν-

ηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζηνπο ρψξνπο φπνπ ζπρλάδνπλ παηδηά 

θαη λένη. Μέζα ζ‘ απηφ ην πιαίζην, νη θίλδπλνη πνπ ππάξρνπλ ζηε δεκφζηα 

ζθαίξα νδεγνχλ ζε πξαθηηθέο πεξηνξηζκνχ ησλ παηδηψλ ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα, 

κε δχν ζεκαληηθφηαηεο ζπλέπεηεο: 1) ηε ζπξξίθλσζε ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ κε 

θχξην επηρείξεκα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ ηνπο θηλδχλνπο θαη, 2) ηελ 

αθφκε κεγαιχηεξε έθζεζε ησλ παηδηψλ ζην «ηνμηθφ» κίγκα ησλ θηλδχλσλ ζηελ 

ηδησηηθή ζθαίξα φπνπ ηα παηδηά απνζχξνληαη θαη αλαδεηνχλ ηξφπνπο έθθξαζεο 

ζηα ςεθηαθά κέζα.  

1.1.3. Δ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΣΟΤ ΚΕΝΑΤΝΟΤ 

Κάησ απ‘ απηέο ηηο ζπλζήθεο,  ε επζχλε ηνπ θνηλσληθνχ ιφγνπ θαη έξγνπ 

κεηαηνπίδεηαη ζηαδηαθά απφ ηνπο εηδηθνχο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο θνηλσ-

ληθήο πξφλνηαο ζηνπο εηδηθνχο ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ηνπο ζεκαηνθχιαθεο 

ηεο ηήξεζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηάμεο. Γηα παξάδεηγκα, ζην πιαίζην ηνπ 

εζηθνχ παληθνχ πνπ δεκηνπξγείηαη, κε θπξίαξρε ηε ζπκβνιή ηνπ ηχπνπ, ηίζεληαη 

ζε εθαξκνγή κηα ζεηξά απφ παξεκπνδηζηηθνί ζεζκηθνί κεραληζκνί πνπ δίλνπλ 

ζηελ αζηπλνκία αιιά θαη ζε άιια ζψκαηα αζθαιείαο ηελ εμνπζία θαη ηε δχλα-

κε λ‘ απνκαθξχλνπλ ηνπο λένπο θαη ηα παηδηά απφ ηνπο δξφκνπο θαη ηνπο δεκφ-

ζηνπο ρψξνπο. Δ παξεκπφδηζε ζπλίζηαηαη ζε παξεκβάζεηο κνξθνπνίεζεο ζπ-

γθεθξηκέλσλ θαη απνδεθηψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη αζηπλφκεπζεο ηνπ ρψξνπ θαη 

ηνπ ρξφλνπ, παξεκβάζεηο ζηελ άζθεζε ηνπ γνλετθνχ έξγνπ, παξεκβάζεηο ηεο 

κεδεληθήο αλνρήο, παξεκβάζεηο ρσξνρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ, απαγνξεχζεηο ηεο 

θπθινθνξίαο, πεξηνξηζκνχ ζε ηδησηηθνχο θαη ειεγρφκελνπο, πεξηθξαγκέλνπο ή 

πεξηθξνπξνχκελνπο ρψξνπο, ρξήζε θιεηζηψλ θπθισκάησλ παξαθνινχζεζεο, 

απαγφξεπζε ηνπ πνδνζθαίξνπ ή άιισλ παηρληδηψλ ζε δξφκνπο θαη πάξθα, πα-

ξαθνινχζεζε θαη αζηπλφκεπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ παηδηψλ θαη λέσλ ζηνπο 
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δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ελίζρπζε ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ αζηπλνκηθψλ γηα ηελ ε-

πηβνιή πνηλψλ, φηαλ εληνπίδνληαη αληη-θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο (Malone, 

2002;   Harrikari and Satka, 2006;  Valentine, 2004: 95). Λφγνη θαη πξαθηηθέο 

φπσο νη παξαπάλσ πνηληθνπνηνχλ ηελ παξνπζία παηδηψλ θαη εθήβσλ ζηνπο δε-

κφζηνπο ρψξνπο, αγλνψληαο, εθηφο ησλ άιισλ,  πσο πνιιά παηδηά βξίζθνληαη 

εθεί γηα λ‘ απνθχγνπλ θαηαζηάζεηο βίαο ή αθξαίαο ζηέξεζεο  πνπ κπνξεί λα ε-

θηπιίζζνληαη κέζα ζην ζπίηη ηνπο ή γηαηί απνθιείνληαη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο 

απφ ηδησηηθνχο θαη εκπνξεπκαηνπνηεκέλνπο ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θαη θνηλσλη-

θήο ζπλαλαζηξνθήο (Valentine, 2004: 91). Έηζη νη πξαθηηθέο απηέο ζπκβάιινπλ 

ζηνλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα έ-

ρνπλ πξφζβαζε ηα παηδηά θαη νη λένη κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο γηα ην 

ηη ζπληζηά νξζή θαη αζθαιή ρξήζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ (Loader, 1996, φπσο 

παξαηίζεηαη ζην Jeffs and Smith, 1996).  

1.1.4. Δ ΤΡΡΕΚΝΧΔ ΣΟΤ ΑΔΜΟΕΟΤ ΥΧΡΟΤ 

Πέξα απ‘ απηφ ην ζηνηρείν, ηελ έκθαζε δειαδή ζηελ πξνζηαζία,  ηα ηε-

ιεπηαία είθνζη ηνπιάρηζηνλ ρξφληα, ζπξξηθλψλνληαη ζπλερψο ηα δεκφζηα θαη 

θνηλσληθά αγαζά πνπ αθνξνχλ ηελ παξνληηθή βησκέλε πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο. Σν ζρνιείν ηείλεη λα απνηειεί ην κνλαδηθφ δεκφζην αγαζφ 

πνπ απεπζχλεηαη ζηα παηδηά (καδί κε εθείλν ηεο πγείαο), θαη απηά κε ζπλερείο 

πεξηθνπέο, κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα απνζχξνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα, θαζψο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε ζεκειηψδε δεκφζηα θαη 

θνηλσληθά αγαζά. Πξφζθαηεο κεγάιεο θιίκαθαο έξεπλεο ή κεηα-έξεπλεο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηελ πνιηηηθή 

θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ζέζε ησλ παηδηψλ θαη θαηαδεηθλχνπλ φηη ν δεκφζηνο 

πινχηνο πνπ απεπζχλεηαη ζηα παηδηά έρεη κεησζεί δξακαηηθά (Mayall, 1999: 15;
 
 

Sgritta, 1997). H  έξεπλα θαηαδεηθλχεη κε ζαθήλεηα, φπνπ θαη φηαλ γίλεηαη,  κηα 

ζηαζεξή ζπξξίθλσζε ηνπ δεκφζηνπ θαη θνηλσληθνχ πινχηνπ  ζε φ,ηη αθνξά ηα 

παηδηά ηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα ζε νιφθιεξν ην δπηηθφ θφζκν. 

ηε ζεκεξηλή επνρή, σζηφζν,  δελ είλαη δπλαηφλ λα θαληαζηνχκε ηελ πε-

ξίπησζε νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο ρσξίο ηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ θαη θνηλσλη-

θνχ πινχηνπ. Σα δεκφζηα θαη θνηλσληθά αγαζά είλαη νπζηαζηηθά αδηαρψξηζηα 

κεηαμχ ηνπο θαη απνηεινχλ κία έλλνηα, αθνχ δεκόζηα είλαη ηα αγαζά ζηα νπνία 

ζεσξεηηθά έρνπλ πξφζβαζε φινη νη άλζξσπνη θαη θνηλσληθΪ είλαη ηα αγαζά ε-

θείλα ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη θαη παξέρνληαη απφ ηελ νξγαλσκέλε θνηλσ-

λία. Βίλαη ε αληίιεςε φηη νξηζκέλα αγαζά πξέπεη λα είλαη δεκφζηα, δειαδή λα 

παξέρνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, πνπ νδεγεί ζηελ θαηνρχξσζε ηνπ θνηλσ-

ληθνχ ηνπο ραξαθηήξα. Πνπ ζεκαίλεη φηη ε ―παξαγσγή‖ ηνπο θαη ε πξνζθνξά 

ηνπο ζηνπο αλζξψπνπο (νθείιεη λα) ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ νξγαλσκέλε θνη-

λσλία (θπξίσο κε ηνπο θφξνπο ηνπ θξάηνπο) θαη νξγαλψλεηαη απφ απηήλ (Σζηά-

θαινο, 1998: 58). 

Δ απηνλφεηε απηή πηπρή ηνπ ζχγρξνλνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ ηειεί ελ θηλ-
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δχλσ θαη βξίζθεηαη ππφ δησγκφ απφ ηνπο ιφγνπο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο «θνηλσ-

λίαο ηνπ θηλδχλνπ». Σν αδηακθηζβήηεην γεγνλφο ηεο χπαξμεο θηλδχλσλ ζηε δσή 

ησλ παηδηψλ θαη ηεο αλάγθεο ηνπο γηα πξνζηαζία γίλεηαη ε αθνξκή λα ζηεξείηαη 

απφ ηα παηδηά ε δπλαηφηεηα λα έρνπλ ελεξγεηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ 

παξαγφλησλ ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο θαη ησλ επξχηεξσλ παξαγφλησλ πνπ 

ηελ επεξεάδνπλ, αιιά θαη, θπξίσο, λα ζηεξνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ 

δεκφζην θαη θνηλσληθφ πινχην.  Οη ελήιηθεο ηείλνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηελ 

αλάγθε ησλ παηδηψλ γηα πξνζηαζία σο θαζνξηζηηθφηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε απφ 

ην δηθαίσκά ηνπο γηα απνξξφθεζε δεκφζηνπ πινχηνπ θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη σο ρξήδνπζα απζηεξψλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

εκαληηθή πηπρή απηήο ηεο αληίιεςεο θαη πξαθηηθήο απνηειεί  θαη ην γεγνλφο 

φηη ε εθπαηδεπηηθή θαη παηδαγσγηθή δηαδηθαζία ιεηηνπξγεί απνθνκκέλα απφ ηελ 

επξχηεξε θνηλφηεηα, ηνπο ζεζκνχο, ηνπο νξγαληζκνχο, ηα ηππηθά θαη άηππα δί-

θηπα πνπ ηελ ζπλαπνηεινχλ, πεξηθξαγκέλε θαη πεξηνξηζκέλε ζε εηδηθνχο ρψ-

ξνπο έηζη ψζηε λα θαιιηεξγείηαη ζηα παηδηά ε αίζζεζε πσο ηφζν ε παηδηθή ειη-

θία φζν θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο απνηεινχλ πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο 

χπαξμεο, εηθνληθέο πξαγκαηηθφηεηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ πιήξε θαη αιεζηλή 

ζπκκεηνρή ζην επξχηεξν θνηλσληθν-πνιηηηθφ γίγλεζζαη. ηε ζχγρξνλε πξαγκα-

ηηθφηεηα ε παηδηθή ειηθία ηείλεη λα ζπλνδεχεηαη απφ κηα θνπιηνχξα ηεο κε-

ζπκκεηνρήο, ε νπνία εδξαηψλεηαη θαη ζπληεξείηαη απφ ηελ ειεγρφκελε παξνρή 

επθαηξηψλ γηα εκπινθή  ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ην παξφλ  θαη ην κέιινλ ηνπο (Matthews et al., 1999). 

1.1.4.1.ΣΏ ΤΓΥΡΟΝΏ ΏΣΕΚΏ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΏ 

Έλα πνιχ θαιφ παξάδεηγκα είλαη ηα ζχγρξνλα αζηηθά πεξηβάιινληα, ηα 

νπνία  έξρνληαη ζε αληίθαζε κε ηε γεληθφηεξε ξεηνξηθή ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ 

πνπ δείρλεη λα ζέηεη ηελ παηδηθή ειηθία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

παηδηψλ ζην επίθεληξν ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Σν νμχ-

κσξν είλαη πσο νη ζχγρξνλεο πφιεηο ζρεδηάδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ηθαλν-

πνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ελειίθσλ θαη δελ είλαη ιεηηνπξγηθέο γηα ηα παηδηά 

(Gorlitz et al., 1998; Hart, 1998;  Σζεβξέλε, 2005;  Elsley, 2004; Wager et al., 

2007). Σα παηδηά πεξλνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζε ρψξνπο δη-

ακνξθσκέλνπο απνθιεηζηηθά απφ ελήιηθεο, φπσο είλαη ηα ζρνιεία, ελψ είλαη 

ζρεδφλ εμνβειηζκέλα απφ δεκφζηνπο ρψξνπο, κε εμαίξεζε ηηο παηδηθέο ραξέο 

θαη άιινπο ρψξνπο πνπ είλαη πξνδηακνξθσκέλνη (κε βάζε ηηο απφςεηο εηδηθψλ 

ελειίθσλ γηα ην πψο πξέπεη λα είλαη έλαο ρψξνο γηα παηδηά) θαη πεξηθξαγκέλνη 

ζηηο θαιχηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ελψ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη θαθνζπληε-

ξεκέλνη θαη παξακειεκέλνη. Σα παηδηά δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμεξεπλή-

ζνπλ ειεχζεξα ην ρψξν ή λα παίμνπλ ζε ειεχζεξνπο θαη αλνηρηνχο ρψξνπο, φ-

πσο είλαη π.ρ. νη αιάλεο πνπ ζπαλίδνπλ πηα σο ρψξνη ή νη πιαηείεο θαη νη δξφ-

κνη, γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ άιισλ θαη κε δεηήκαηα αζθάιεηάο ησλ 

(βι. θαη ην ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ άξζξν ηεο Weller, 2009 θαζψο θαη ηνπ 

Qvortrup, 2005,  ηδηαίηεξα ηηο ζει. 5 – 7). Καη απηφ ζπκβαίλεη ηελ ίδηα ζηηγκή 
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πνπ ε έξεπλα δείρλεη πσο είλαη ηα παηδηά θαη νη έθεβνη πνπ, απ‘ φιεο ηηο άιιεο 

ειηθηαθέο νκάδεο, έρνπλ ηε κεγαιχηεξε αλάγθε απφ ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο 

(Chawla, 1992; Katz, 2005), ζηα πιαίζηα κηαο ζεηξάο απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηηο θνηλσληθέο ηνπο αιιειεπηδξάζεηο, ηελ 

ςπρνθνηλσληθή θαη γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε, γηα ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηε γεη-

ηνληά θαη ηελ πφιε ηνπο, γηα ηε ζηαδηαθή απνδέζκεπζή ηνπο απφ ηελ επίβιεςε 

ησλ ελειίθσλ (Matthews et al., 1999;
 
 Christensen and O‘Brien, 2003; Christen-

sen, 2003;   Rasmussen and Smidt, 2003; Matthews, 2003;  Morrow, 2003; 

Chawla and Malone, 2003;  O‘Brien, 2003). Δ παξαηήξεζε απηή είλαη αθφκε 

πην θξίζηκε γηα ηα παηδηά πνπ βηψλνπλ ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεη-

ζκφ. Βθείλν πνπ είλαη δεδνκέλν είλαη πσο ηα παηδηά απφ ζηεξεκέλα θνηλσληθν-

νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα πξνηηκνχλ λα πεξλνχλ πνιχ πεξηζζφηεξεο ψξεο ζην 

δξφκν παξά ζην ζπίηη  ζε ζχγθξηζε κε άιιεο νκάδεο παηδηψλ. Καη απηφ παξά ην 

γεγνλφο πσο νη γεηηνληέο ηνπο βξίζθνληαη ζε ππνβαζκηζκέλα πεξηβάιινληα κε 

κε πνηνηηθά θαη ειιηπή δεκφζηα αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη πςειά επίπεδα επη-

θηλδπλφηεηαο θαη αλαζθάιεηαο (ξχπαλζε, έιιεηςε αζθαιψλ ρψξσλ γηα παηρλίδη 

θαη άζιεζε, πςειά επίπεδα θπθινθνξηαθήο θίλεζεο θαη ζνξχβνπ θηι.) (Lareau, 

2000;  Evans, 2004;  Karsten, 2005;  Wager et al., 2007).  

Ο δξφκνο, νη αιάλεο, ηα πάξθα, νη πιαηείεο είλαη νη θαηεμνρήλ ρψξνη φπνπ 

ηα παηδηά θαη νη έθεβνη θαηαζθεπάδνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο ηαπηφηεηεο ζπζρε-

ηίδνληάο ηεο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη άιια κέιε ηεο θνηλφηεηάο ηνπο. 

Ώληηπξνζσπεχεη ην ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν εθθξάδνληαη ρσξίο ηε ζηελή επίβιε-

ςε ησλ ελειίθσλ θαη ρσξίο λα ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθφ θφζηνο. Βίλαη έλαο θξί-

ζηκνο ρψξνο γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ θαη ηε ζηαδηαθή 

θαηάθηεζε ηεο απηνλνκίαο ηνπο κε ηαπηφρξνλε θαηάθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα 

απνηειεζκαηηθή θαη θνηλσληθά απνδεθηή δηαρείξηζε απηήο ηεο απηνλνκίαο. Β-

μαηηίαο φκσο  ηνπ γεγνλφηνο φηη νη ζχγρξνλνη δεκφζηνη ρψξνη δελ είλαη θηιηθνί 

γηα ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο, ε ιχζε πνπ επηιέγεηαη απφ απηνχο πνπ ιακβά-

λνπλ ηηο απνθάζεηο θαη γίλεηαη αλεθηή απφ ηνπο γνλείο δελ είλαη ε πξνζθνξά 

πεξηζζφηεξσλ θαη αζθαιέζηεξσλ δεκφζησλ ρψξσλ, αιιά ε δεκηνπξγία πβξηδη-

θψλ, μερσξηζηψλ  ρψξσλ πνπ πξννξίδνληαη θπξίσο  γηα ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο 

(δεκφζηνη ηαπηφρξνλα θαη ηδησηηθνί, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα ζπγθξνηήκα-

ηα ησλ κεγάισλ εκπνξηθψλ θέληξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εγγχηεηα κε ρψξνπο δη-

αζθέδαζεο θαη πάξθα αλαςπρήο),  ζπλήζσο ζηηο παξπθέο ηεο πφιεο, γεγνλφο 

πνπ αθήλεη θαηλνκεληθά φινπο ηθαλνπνηεκέλνπο. Χζηφζν, ηα παηδηά έρνπλ επί-

γλσζε ηνπ γεγνλφηνο πσο πξφθεηηαη γηα κηα πξαθηηθή απνκάθξπλζήο ηνπο απφ 

ηνπο θαζεκεξηλνχο δεκφζηνπο ρψξνπο, φπνπ έρνπλ κεγάιε αλάγθε λα βξίζθν-

ληαη, λα θηλνχληαη, λα παξαηεξνχλ αιιά θαη λα εκπιέθνληαη ζηηο θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο  δξαζηεξηφηεηεο ησλ θνηλνηήησλ ηνπο.  

1.1.4.2. ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΏ ΑΒΑΟΜΒΝΏ 

Ο Gaster (1991) έδεημε πσο ζηελ πφιε ηεο Νέαο Τφξθεο ηφζν ν βαζκφο 

ζηνλ νπνίν ε γεηηνληά είλαη ππνζηεξηθηηθή γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ 
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φζν θαη ε πξφζβαζε ησλ παηδηψλ ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο ηεο γεηηνληάο έρνπλ 

κεησζεί δξακαηηθά απφ ην 1940 θαη κεηά. Δ Wridt (2004), αθνινπζψληαο ηε βη-

νγξαθηθή κέζνδν θαη δηελεξγψληαο ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο, επηβεβαίσζε ην πα-

ξαπάλσ εχξεκα γηα ηελ πφιε ηεο Νέαο Τφξθεο θαη επηπιένλ θαηέδεημε σο βα-

ζηθφηεξεο αηηίεο γηα ηε δξαζηηθή ζπξξίθλσζε ησλ ειεχζεξσλ δεκφζησλ ρψξσλ 

ηε ζηαδηαθή αιιά ζηαζεξή θξαηηθή απφζπξζε, ηελ αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ 

βίαο ζ‘ απηνχο ηνπο ρψξνπο θαη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ηδησηηθνπνίεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ παηρληδηνχ θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Δ Katz (2004), κέζα 

απφ έξεπλεο – δξάζεο γηα ηε δηάζσζε ησλ δεκφζησλ ρψξσλ πνπ έρεη δηεμάγεη 

ζηελ πφιε ηεο Νέαο Τφξθεο ππνζηεξίδεη πσο ε πξαθηηθή ηεο απφζπξζεο θνλ-

δπιίσλ απφ ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο επεξεάδεη κε ζεκαληηθά αξλεηηθφ ηξφπν ηηο 

δσέο ησλ παηδηψλ, θπξίσο απηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ρακειφηεξα θνηλσλη-

θν-νηθνλνκηθά ζηξψκαηα. Κάλεη αθφκε κηα παξαηήξεζε πνπ δελ έρνπλ θάλεη 

άιινη εξεπλεηέο, φηη ν δεκφζηνο ρψξνο (ν δξφκνο, ηα πάξθα, νη πιαηείεο, νη α-

ιάλεο) θαη ν ξφινο ηνπ ζηε δσή ησλ παηδηψλ, έρεη δερζεί ειάρηζηε πξνζνρή ηφ-

ζν απφ επηζηήκνλεο φζν θαη απφ πνιηηηθνχο ζε ζρέζε κε άιινπο ρψξνπο φπνπ 

βξίζθνληαη παηδηά, φπσο ζρνιεία, θέληξα παηδηθήο θξνληίδαο ή αθφκε θαη θπ-

ιαθέο. Δ Katz επηζεκαίλεη πσο πξφθεηηαη γηα κηα ηάζε αληίζεηε κε απηή πνπ ε-

πηθξάηεζε ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζηηο ΔΠΏ, αιιά θαη γεληθφηεξα ζην δπηηθφ 

θφζκν, φπνπ είρε δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο, σο ρψξνπο 

θξίζηκνπο γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη πγηή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ.  ηε ζχγ-

ρξνλε φκσο επνρή βηψλνπκε  πξαθηηθέο απφζπξζεο ησλ θξαηηθψλ θνλδπιίσλ κε 

ζπλέπεηα ηα ρξήκαηα πνπ δηαηίζεληαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο λα είλαη νινέλα θαη 

ιηγφηεξα, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ζηαζεξή εγθαηάιεηςε ησλ δεκφζησλ ρψξσλ, 

ηδηαίηεξα απηψλ πνπ δελ είλαη νξαηνί απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαη εκπνξηθφ  θφ-

ζκν θαη ηνπο μέλνπο επηζθέπηεο θαη πεξηζζφηεξν αθφκε  απηψλ πνπ απεπζχλν-

ληαη ζηα παηδηά.  

Καη σζηφζν ν ξφινο ησλ δεκφζησλ ρψξσλ είλαη εμαηξεηηθά θξίζηκνο γηα ηα 

παηδηά, γεγνλφο πνπ  αλαδείρζεθε θαη απφ έξεπλεο πνπ εζηίαζαλ  ζηε κηθξν-

θιίκαθα. Γηα παξάδεηγκα ε έξεπλα Elsley (2004), έζεζε σο θχξην εξεπλεηηθφ 

ηεο εξψηεκα ηελ πνηφηεηα ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ θαη ην βαζκφ πξφζβαζεο ζ‘ 

απηφλ ζε κηα ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή ηεο θνηίαο. Αηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο 

θαη νη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ απφ ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο ηεο πεξηνρήο ηνπο, 

θαζψο θαη ην αλ νη απφςεηο θαη ηα βηψκαηα απηά ιακβάλνληαλ ππφςε απφ ηελ 

ηνπηθή δηνίθεζε γηα ην ζρεδηαζκφ δεκφζησλ ρψξσλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζε  παηδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Με κηα ζεηξά απφ εξεπλεηηθέο ηε-

ρληθέο (νκαδηθέο θαη αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο, ζρεδίαζε ραξηψλ, νκαδηθέο εμε-

ξεπλήζεηο ηνπ ρψξνπ, θσηνγξαθήζεηο) δηεμήρζεζαλ ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ ρψξσλ, ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζέθεξαλ ζηα παηδηά, 

ηελ πξφζβαζε ησλ παηδηψλ ζ‘ απηνχο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα ζπκκε-

ηέρνπλ ζηνλ επίζεκν δηάινγν γηα ηε βειηίσζή ηνπο. Οη δεκφζηνη ρψξνη απνδεί-

ρζεθε λα έρνπλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα ηε δσή ησλ παηδηψλ,  ηφζν νη θξνληη-

ζκέλνη θαη νξγαλσκέλνη  (πάξθα, δξφκνη, πιαηείεο, αγνξέο) φζν θαη νη θπζηθνί, 
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νη ειεχζεξνη ή εγθαηαιεηκκέλνη (αιζχιηα, εξείπηα, ιφθνη άρξεζησλ πιηθψλ απφ 

νξπρεία, ρψκαηνο ή ζθνππηδηψλ).  Σα παηδηά εμέθξαζαλ ηελ κε ηθαλνπνίεζή 

ηνπο απφ ην δηαζέζηκν ρψξν θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαλ ζηηο γεηην-

ληέο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηε δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ηε κε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα 

επίζεκα ηνπηθά ζπκβνχιηα θαη ην γεγνλφο φηη νη γλψκεο, νη απφςεηο θαη νη πξν-

ηάζεηο ηνπο δελ εηζαθνχγνληαλ. Παλνκνηφηππα ήηαλ ηα επξήκαηα αλάινγεο θα-

ηνπηλήο έξεπλαο ζηε Γιαζθφβε (Wager et al., 2007) κε επηθέληξσζε ζηελ παη-

δηθή θηψρεηα. Δ έξεπλα θαηαδεηθλχεη ηνλ θξίζηκν ξφιν ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ 

γηα ηε δσή ησλ παηδηψλ πνπ δηαβηνχλ ζηε θηψρεηα. Καηαδεηθλχεη αθφκε πσο ν 

δεκφζηνο ρψξνο θαη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο γηα ηα παηδηά, ηδηαίηεξα εθεί-

λεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, έρνπλ κεγα-

ιχηεξε ζεκαζία γηα ηε δσή ησλ θησρψλ παηδηψλ. Σα παηδηά δήισζαλ φηη γηα 

ηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν πξνηηκνχλ ηηο ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νξ-

γαλσκέλεο, αιιά νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο παξεκπνδίδνληαη ζπρλά απφ ηελ έι-

ιεηςε ρψξσλ ή ηελ απαγφξεπζε ηεο πξφζβαζεο ή ηνπ ειεχζεξνπ παηρληδηνχ 

ζηνπο ρψξνπο απηνχο. Ώθφκε θαη γηα ηηο πξνζθεξφκελεο νξγαλσκέλεο δξαζηε-

ξηφηεηεο  δήισζαλ φηη αληηκεησπίδνπλ  εκπφδηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ηφπν, ηελ θαηαιιειφηεηα ή ηελ αζθάιεηά ηνπ,   ηηο δπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε 

(θπξίσο πξνβιήκαηα κε ηα κέζα κεηαθνξάο, κε ζπκβαηά δξνκνιφγηα, θφζηνο), 

ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηνπο, ηελ ειιηπή πιεξνθφξεζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο  ή 

κνξθέο πιεξνθφξεζεο κε θηιηθέο πξνο ηα παηδηά. Χο ηδηαίηεξα θξίζηκν γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ αλαδείρζεθε απφ ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ 

ζ‘ απηέο ηηο έξεπλεο ην ζέκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο. Σν 

θφζηνο θαη ε κε δηαζεζηκφηεηα ησλ καδηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο αλαδείρζεθε σο 

έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο. Παξφκνηα θαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο  

ησλ Adelman, Middleton θαη Ashworth (2003) γηα ηελ πφιε ηνπ Λνλδίλνπ, ε 

νπνία  επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ηελ παηδηθή θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απν-

θιεηζκφ εθ παξαιιήινπ. ζνλ αθνξά ηνλ απνθιεηζκφ απφ ππεξεζίεο ζε επίπε-

δν γεηηνληάο, παξ‘ φιν πνπ  ε έξεπλα ζ‘ απηφ ην ζεκείν δελ ήηαλ επηζηακέλε, 

βξέζεθε πσο ηα παηδηά πνπ βηψλνπλ (αθξαία) θηψρεηα ή θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

δνπλ ζε γεηηνληέο επηθίλδπλεο γηα ηελ πγείαο ηνπο (π.ρ. ε απνθνκηδή ησλ ζθνπ-

πηδηψλ είλαη πιεκκειήο, ππάξρνπλ ηνμηθά απφβιεηα) θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο 

(θίλδπλνη γηα πεδνχο θαη πνδειάηεο, θαθφο θσηηζκφο), ελψ ε έιιεηςε αλνηρηψλ 

δεκφζησλ ρψξσλ είλαη απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά δεηήκαηα. Γεληθφηεξα αλαθέξ-

ζεθαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα κε ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο γηα άζιεζε 

θαη παηρλίδη θαζψο θαη κε ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζηα δηάθνξα 

αζιεηηθά ζσκαηεία θαη  άιινπο ζπιιφγνπο. Τςειά ήηαλ επίζεο θαη ηα πνζνζηά 

απνρήο ιφγσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ην ζέαηξν θαη ηα 

ηνπηθά κνπζεία. εκαληηθφ ήηαλ αθφκε ην εχξεκα πσο θαη ηα παηδηά πνπ δελ 

πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο κε ηδηαίηεξα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα αληηκεηψπη-

δαλ πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζε θάπνηεο ππεξεζίεο (π.ρ. κέζα κεηαθνξάο).  

Δ έξεπλα Sutton et al. (2007) απνηειεί επίζεο κηα ελδηαθέξνπζα εξεπλεηη-

θή πεξίπησζε ζε φ,ηη αθνξά ηα δεκφζηα θαη θνηλσληθά αγαζά. Πξφθεηηαη γηα 
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κηα ελεξγεηηθή παηδνθεληξηθή πξννπηηθή φπνπ ηα παηδηά γίλνληαη ζπλ-

εξεπλεηέο θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ζε φιν ην θάζκα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδη-

θαζίαο απφ ην ζρεδηαζκφ κέρξη ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Βίλαη κηα έ-

ξεπλα πνπ επηρεηξεί λα δψζεη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα γηα ην πψο αληηιακβά-

λνληαη ηα ίδηα ηα παηδηά ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο, ηελ έλλνηα ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ,  θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ελφο παηδηνχ.  Σα παηδηά θιήζεθαλ λα κηιήζνπλ γηα ηελ θαζε-

κεξηλή ηνπο δσή, κέζα απφ ζπδεηήζεηο ζε κηθξέο νκάδεο,  νξγαλψλνληαο θαη 

δηεμάγνληαο δηθέο ηνπο ζπλεληεχμεηο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ πξνέ-

θππηαλ απφ ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο κε άιια παηδηά, ζρεδηάδνληαο ράξηεο θαη ζρεδη-

αγξάκκαηα, δσγξαθίδνληαο, παίδνληαο παηρλίδηα ξφισλ. Δ έξεπλα απηή αλέδεη-

με θάπνηεο παξακέηξνπο, πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ θαζεκεξηλή βησκέλε πξαγ-

καηηθφηεηα ησλ παηδηψλ, πνπ ζα έπξεπε λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε απφ ηηο 

επίζεκεο πνιηηηθέο. Ώπφ φια ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχζαλ θαη πξνβιεκάηηδαλ 

πεξηζζφηεξν ηα παηδηά ην πιένλ ζεκαληηθφ ήηαλ ε δηαξθήο ζπξξίθλσζε ησλ ε-

ιεχζεξσλ δεκφζησλ ρσξψλ. Μηα άιιε ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ αλαδείρζεθε 

είλαη πσο  ζην δεκφζην ιφγν αιιά θαη ζηνλ επίζεκν πνιηηηθφ ιφγν, ην παηρλίδη 

θαη γεληθφηεξα ε παξνπζία ησλ παηδηψλ ζην δξφκν ζπλδέεηαη ζηελά κε αληηθνη-

λσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη αλεπαξθή γνλετθή επζχλε. Οη αλαπαξαζηάζεηο απηέο 

ζπληζηνχλ ηζρπξέο ηδενινγηθέο παξαδνρέο, νη νπνίεο ζηηγκαηίδνπλ ηα παηδηά, 

αιιά θαη ηνπο γνλείο ηνπο. Σν εχξεκα απηφ ππνδεηθλχεη πσο ε εμαζθάιηζε πε-

ξηζζφηεξσλ, αζθαιέζηεξσλ θαη πξνζβάζηκσλ απφ ηα παηδηά  ειεχζεξσλ  δεκφ-

ζησλ  ρψξσλ είλαη παξάγνληαο θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δσή ηνπο.  

1.1.4.3. ΟΕ ΠΟΛΕΣΕΚΒ ΠΡΟΣΒΡΏΕΟΣΔΣΒ 

Χζηφζν νη ζχγρξνλεο πνιηηηθέο επηινγέο θηλνχληαη πξνο ηελ αληίζεηε α-

θξηβψο θαηεχζπλζε. ηε Μ. ΐξεηαλία π.ρ. ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηεο ρξεκαηνδφ-

ηεζεο αιιά θαη πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζην εμεηαζηηθνθεληξηθφ ζχζηε-

κα, πνιιά ζρνιεία πξνβαίλνπλ ζε δηαθνπή πιήζνπο αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηη-

θψλ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ ζπρλά νη δεκνηηθέο αξρέο εθπνηνχλ  γήπεδα θαη α-

ζιεηηθέο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζηα ζρνιεία.  

     Σν 1982 δφζεθε ην δηθαίσκα ζηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο λα εθπνηήζνπλ 

ρψξνπο παηρληδηνχ πνπ ζεσξνχζαλ φηη πιενλάδνπλ κε βάζε ηηο αληηθεηκεληθέο 

αλάγθεο, κε απνηέιεζκα ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα λα έρνπλ μεπνπιεζεί, φπσο ε-

θηηκάηαη,  πεξίπνπ 6.000 ρψξνη, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο έγηλαλ ζνχπεξ-

κάξθεη, νηθηζηηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ρψξνη ζηάζκεπζεο. Ο John Major έρεη δε-

ιψζεη φηη έρεη κεηαληψζεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ηνπ επηινγή σο πξσζπ-

πνπξγφο πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε.  Σελ απψιεηα ησλ ρψξσλ παηρληδηνχ ηελ 

έρνπλ ληψζεη πην πνιχ ζην πεηζί  ηνπο νη ππνβαζκηζκέλεο θησρνγεηηνληέο. ηε 

δεκνηηθή ελφηεηα Camden ηνπ Λνλδίλνπ, κε έλα πιεζπζκφ 300.000 θαηνίθσλ 

δελ έρεη απνκείλεη νχηε έλαο ειεχζεξνο ρψξνο κε γξαζίδη γηα ρξήζε απφ ηα παη-
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δηά ζρνιηθήο ειηθίαο. 90F91  

Γηα  πεξηζζφηεξνπο απφ 20 ζρνιηθνχο αζιεηηθνχο ρψξνπο έρεη δνζεί έ-

γθξηζε γηα πψιεζε απφ ηελ Κπβέξλεζε ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα παξά ηε δέ-

ζκεπζή ηεο λα πξνζηαηεχζεη ηνπο ρψξνπο παηρληδηνχ. 91F92 

 

Βθαηνληάδεο ρψξνη παηρληδηνχ θαη ρηιηάδεο ρψξνη αλαςπρήο έρνπλ αλνηθν-

δνκεζεί παξά ηελ αχμεζε ηεο παρπζαξθίαο πνπ έρεη ιάβεη δηαζηάζεηο θξίζεο, 

φπσο απνθαιχθζεθε ρζεο βξάδπ […]Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθζηξαηεία ελεκέ-

ξσζεο πξνεηδνπνίεζαλ πσο ηα ζεκεξηλά παηδηά βηψλνπλ πην «ζιηκκέλεο παηδη-

θέο ειηθίεο» θαη είλαη αληηκέησπα κε θησρφηεξεο πξννπηηθέο πγείαο φζν νη ρψ-

ξνη ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα παίμνπλ κεηψλνληαη δηαξθψο. 92F93 

1.1.4.4. Δ ΒΜΠΟΡΒΤΜΏΣΟΠΟΕΔΔ ΚΏΕ Δ ΕΑΕΧΣΕΚΟΠΟΕΔΔ 

Πέξα απφ ηελ πνιηηηθή απαμίσζή ηνπο, ππάξρνπλ θη άιινη παξάγνληεο πνπ 

παξεκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ παηδηψλ ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο. Δ εκπν-

ξεπκαηνπνίεζή ηνπο είλαη έλαο απ‘ απηνχο. Ώπφ ηελ άιιε, κέζσ ησλ πξαθηηθψλ 

ηεο ηδησηηθνπνίεζεο θαη ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο ηα παηδηά θαη νη λένη απνζχ-

ξνληαη ζπλερψο απφ ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο επηιέγνληαο πην ηδησηηθέο δξαζηε-

ξηφηεηεο, φπσο ε ηειεφξαζε, νη ππνινγηζηέο, ην δηαδίθηπν θαη ηα βηληενπαηρλί-

δηα. Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ν θφβνο ησλ γνλέσλ λ‘ αθήλνπλ 

ηα παηδηά ηνπο αζπλφδεπηα ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, κε απνηέιεζκα νη γνλείο πνπ 

δελ κπνξνχλ λα ηα ζπλνδεχνπλ λα ηα θξαηνχλ ζην ζπίηη. Ώλαθεξφκελνο ζηε 

βξεηαληθή πξαγκαηηθφηεηα ν Lavalette (2005) ζηειηηεχεη ηε ζπξξίθλσζε ησλ 

δεκφζησλ ρψξσλ, ηδηαίηεξα απηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα παηρλίδη, άζιεζε θαη 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ πξνηηκνχλ ηα παηδηά θαη νη λένη. 

ε άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Guardian, ν Ken Worpole 93 F

94
 επηζεκαίλεη ηελ ά-

ζρεκε εηθφλα ηεο εγθαηάιεηςεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα πάξθα, νη πιαηείεο θαη ελ 

γέλεη νη δεκφζηνη ρψξνη κε έκθαζε ζηηο ζπλέπεηεο πνπ απηφ έρεη γηα ηελ θαζε-

κεξηλφηεηα αιιά θαη ην κέιινλ ησλ παηδηψλ.   Σα παηδηά έρνπλ αλάγθε απφ ε-

ιεχζεξν παηρλίδη, αιιά έλαο ζπλδπαζκφο ηνπ γνλετθνχ άγρνπο γηα ηελ αζθάιεηα 

ησλ παηδηψλ θαη ηεο απφζπξζεο θνλδπιίσλ απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο δεκηνπξγεί 

πεξηβάιινληα κε θηιηθά γηα ηα παηδηά θαη δηακνξθψλεη κηα παηδηθή θνπιηνχξα 

                                         
91 Ώπφ άξζξν ηνπ Kelso Paul ππφ ηνλ ηίηιν ‗Despite Pledge, Labour Fails to Slow Sales of School Palying 

Fields, ζηελ εθεκεξίδα Guardian ηεο 16εο Αεθεκβξίνπ 2002.  

92 Ώπφ άξζξν ηνπ Duell Mark ππφ ηνλ ηίηιν ‗Playing fields still being sold off, despite ministers‘ pledge to pro-

tect them‘ ζηελ εθεκεξίδα Daily Mail  ηεο 7εο Ώπγνχζηνπ 2012.  

93
 Ώπφ άξζξν ηεο Harris Sarah ππφ ηνλ ηίηιν ‗How playing fields kept on vanishing-despite labour vow‘ ζηελ 

εθεκεξίδα Daily Mail ηεο 1εο Ενπλίνπ 2011 

94 Ken Worpole, ―Come out to play‖, The Guardian, Wednesday 7 August 2002 
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πνπ θηλείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κεηαμχ ηνπ ζρνιηθνχ απιφγπξνπ, ηνπ ζπηηηνχ 

ηνπο, θαη ηεο νζφλεο (ΜΜΒ, δηαδίθηπν, ειεθηξνληθά παηρλίδηα), κηαο θνπιηνχ-

ξαο φπνπ ην ειεχζεξν παηρλίδη ζηηο αιάλεο, ηηο πιαηείεο θαη ηνπο δξφκνπο, ην 

πεξηπεηεηψδεο παηρλίδη θαη ην αίζζεκα ειεπζεξίαο πνπ πξνζδίδεη, ηφζν θξίζηκν 

γηα ηε δηακφξθσζε ειεχζεξσλ ζπλεηδήζεσλ, δελ έρεη ζέζε. 94F95 

H Zeiher (2003) επηβεβαίσζε ηε ζπξξίθλσζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ γηα ηελ 

πφιε ηνπ ΐεξνιίλνπ. Δ Karsten (2005), αμηνπνηψληαο πξνθνξηθέο ηζηνξίεο, 

ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη αξρεηαθφ πιηθφ, δηεξεχλεζε ζπγθξηηηθά ηε ρξήζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρψξνπ ζηελ πφιε ηνπ Άκζηεξληακ απφ ηα παηδηά ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

‘50 θαη ησλ αξρψλ ηνπ ‘60 θαη ηα παηδηά  ηνπ ζήκεξα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

κε ζαθήλεηα πσο ν δεκφζηνο ρψξνο ηεο γεηηνληάο (κειεηήζεθαλ ηξεηο δξφκνη) 

κεηεμειίρζεθε ηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα απφ ρψξν ησλ παηδηψλ ζε ρψξν ησλ 

ελειίθσλ. Ώληίζηξνθα, ν ηδησηηθφο ρψξνο έρεη κεηαβιεζεί απφ θαηεμνρήλ ρψξν 

ησλ ελειίθσλ ζε θαηεμνρήλ ρψξν ησλ παηδηψλ. Δ  κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ ηα 

παηδηά πεξλάλε έμσ ζην δξφκν ζπλνδεχεηαη απφ κηα ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο ε-

πηηήξεζεο απφ ελειίθνπο θαη κηα θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ ηδησηηθνπνηεκέλσλ 

ρψξσλ πνπ εκπνξεχνληαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα παηδηά, γεγνλφο πνπ θάλεη  πην 

θαλεξέο ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο.  Δ δπλακηθή απηήο ηεο θνπι-

ηνχξαο δηακνξθψλεηαη θαη ζπληεξείηαη απφ δεκνζηεχζεηο ζηνλ θαζεκεξηλφ ηχ-

πν, θακπάληεο πνιηηηθέο ή εθπαηδεπηηθέο, αιιά θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ ίδησλ ησλ 

γνλέσλ γηα έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ παηδηψλ ηνπο, πνπ νδεγνχλ ζπρλά 

ζηελ αλάιεςε πνιηηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αθφκε ηζρπξφηε-

ξνη παξεκπνδηζηηθνί κεραληζκνί (απαγνξεχζεηο θπθινθνξίαο, θιεηζηά θπθιψ-

καηα παξαθνινχζεζεο, απαγφξεπζε δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ην πνδφζθαηξν, ζε 

δξφκνπο θαη πάξθα, εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ηδησηηθνπνίεζε ησλ δεκφζησλ ρψ-

ξσλ) (βι. Valentine, 2004, ηδηαίηεξα ηα θεθ. 2 θαη 6).  Έλα θξίζηκν δήηεκα είλαη 

ε απμεκέλε εκπνξεπκαηνπνίεζε πνιιψλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, ε νπνία νδεγεί ζπ-

ρλά  ζε πξαθηηθέο απνκάθξπλζεο θαη παξεκπφδηζεο ηεο ρξήζεο θαη ηεο πξφ-

ζβαζεο ησλ δεκφζησλ απηψλ ρψξσλ απφ νκάδεο πνπ ζεσξείηαη φηη δεκηνπξ-

γνχλ πξνβιήκαηα ζηελ «θίλεζε ηεο αγνξάο», φπσο είλαη ηα παηδηά θαη νη λένη 

(White, 1993).   

1.1.5. Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΠΏΕΑΕΧΝ Χ ΒΝΒΡΓΧΝ ΤΠΟΚΒΕΜΒΝΧΝ 

Σα ζεκαληηθφηεξν απ‘ φια είλαη πσο ε απνπηψρεπζε ηνπ δεκφζηνπ πινχ-

ηνπ πνπ πξννξίδεηαη θπξίσο γηα ηα παηδηά ιακβάλεη ρψξα ηαπηφρξνλα  κε ηελ 

απνζάξξπλζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ, ζηα 

θέληξα παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ησλ ηδεψλ θαη ηεο γλψζεο, ζηα θέληξα δξν-

κνιφγεζεο δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηνλ (επα-

λα)θαζνξηζκφ ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ηνπο.  

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70 είρε γίλεη κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα δηε-

                                         
95 Ken Worpole, φ.π. 
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ξεχλεζεο απηψλ ησλ παξαγφλησλ κέζα απφ θάπνηεο πξσηνπνξηαθέο έξεπλεο 

πνπ επηθέληξσλαλ ζηα ζχγρξνλα αζηηθά πεξηβάιινληα θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο  απηά αληαπνθξίλνληαη (ή φρη) ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθή-

βσλ. Οη έξεπλεο απηέο έδηλαλ κεγάιε βαξχηεηα ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο σο 

δσηηθνχο γηα ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο δεκηνπξγψληαο κηα πξννπηηθή γηα ηελ 

ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε  δηα-

κφξθσζή ηνπο.  Δ πην γλσζηή  είλαη ε θιαζζηθή πιένλ εξγαζία ηνπ Kevin 

Lynch (1977), πνπ δεκνζηεχηεθε ππφ ηνλ ηίηιν Growing up in Cities. Βίλαη κηα 

έξεπλα  κνλαδηθή κέρξη ζήκεξα γηα ηε δηαρξνληθή θαη ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθή ηεο 

πξννπηηθή,  γηα ηε κεζνδνινγία ηεο, ηνπο ηξφπνπο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

(ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηνπηθνί ράξηεο, ζπιινγή πιηθνχ ζρεηηθνχ κε 

ηελ ηνπηθή παηδηθή θαη λεαληθή θνπιηνχξα, παξαηήξεζε ησλ ηξφπσλ ρξήζεο 

ησλ δεκφζησλ ρψξσλ απφ ηα παηδηά, ζπλεληεχμεηο κε κηθξέο νκάδεο παηδηψλ θαη 

λέσλ, μελαγήζεηο ζηα παηδηθά θαη λεαληθά ζηέθηα, ζπλεληεχμεηο απφ γνλείο θαη 

ηνπηθνχο άξρνληεο) θαη γηα ηα επξήκαηά ηεο. Οπζηαζηηθά επξφθεηην γηα κηα έ-

ξεπλα δξάζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηέζζεξηο κεγάιεο  πφιεηο  ζε φιν ηνλ 

θφζκν – Μειβνχξλε, ΐαξζνβία, άιηα (Ώξγεληηλή) θαη ηελ Πφιε ηνπ Μεμηθνχ, 

ζηηο νπνίεο εθείλε ηελ επνρή επηζπλέβαηλαλ ξαγδαίνη  θαη επξείο θνηλσληθν–

νηθνλνκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί. ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε κειέηε ησλ αληηιή-

ςεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ παηδηψλ θαη λέσλ γηα ηα ηνπηθά ηνπο πεξηβάιινληα. Σν 

ζεκαληηθφηεξν εχξεκα ηεο έξεπλαο ήηαλ ε εληππσζηαθή ζπκθσλία ησλ παηδηψλ 

θαη απφ ηηο ηέζζεξηο πφιεηο ζρεηηθά κε ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο πνπ (δελ) είραλ 

θαη απηνχο πνπ ζα ήζειαλ λα έρνπλ. Σα παηδηά επηδεηνχζαλ έλα πεξηβάιινλ ην 

νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε εμεξεχλεζε θαη δελ ζα δεκηνπξγεί απνθιεη-

ζκνχο ζηε βάζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αηνκηθψλ 

πξνειεχζεσλ.  

Αελ είλαη ηπραίν φηη ηελ ίδηα πεξίνδν ν Colin Ward (Ward and Golzen, 

1979), πξαγκαηνπνίεζε κηα αληίζηνηρε  έξεπλα ζηε Μ. ΐξεηαλία, επίζεο κνλα-

δηθή κέρξη ζήκεξα ηφζν γηα ηε κεζνδνινγία φζν θαη γηα ηα επξήκαηά ηεο, δηε-

ξεπλψληαο ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ θαη ηηο εμεξεπλήζεηο ηνπ πεξηβάιινληφο 

ηνπο κέζα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ην παηρλίδη. Δ ξηδνζπαζηηθή 

απηή κειέηε είρε σο θχξην ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ησλ παηδηψλ γηα ζπκκεηνρή 

ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ηνπηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο θαη ηελ ά-

ζθεζε πίεζεο γηα ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηα θέληξα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ.  

Απζηπρψο νη έξεπλεο απηέο δελ αθνινπζήζεθαλ απφ άιιεο θαη έκεηλαλ ζην 

πεξηζψξην ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο θαη δξάζεο, θαζψο επηθξάηεζαλ πεξηζζφ-

ηεξν ηα κνληέια ηεο ςπρνινγίδνπζαο έξεπλαο θαη ησλ αηνκηθηζηηθψλ πξνζεγγί-

ζεσλ. Χζηφζν, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‗90 θαη κεηά, ράξε θαη ζηε ζπκ-

βνιή ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηνπ δηαιφγνπ γηα ηα δηθαηψ-

καηα ηνπ παηδηνχ, νη εξεπλεηηθέο απηέο πξννπηηθέο θαη πξαθηηθέο επαλήιζαλ 

νδεγψληαο ζε κηα ζεηξά απφ ελδηαθέξνπζεο λέεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, νη ν-

πνίεο σζηφζν είλαη αθφκε ιηγνζηέο θαη ειάρηζηα πξνβεβιεκέλεο.  
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Σν 1994 ε ςπρνιφγνο (;) Louise Chawla (2002) επαλαπξνζέγγηζε ηε δνπ-

ιεηά ηνπ  Lynch κε ζθνπφ λα πεηχρεη δχν απφ ηνπο απξαγκαηνπνίεηνπο ζηφρνπο 

εθείλεο ηεο εξγαζίαο: ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα απφ ζπκ-

κεηνρηθέο δηαδηθαζίεο κε ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο ηεο θάζε πεξηνρήο μερσξηζηά 

θαη ηελ πιεξνθφξεζε ησλ ηνπηθψλ θαη εζληθψλ ζεζκηθψλ δηθηχσλ γηα ηηο αλά-

γθεο ησλ παηδηψλ. Δ έξεπλα επαλαιήθζεθε, κε ηελ ππνζηήξημε θαη ηεο Unesco 

απηή ηε θνξά, ζε νρηψ κεγάιεο πφιεηο ζε φιν ηνλ θφζκν: Μπνπέλνο Άηξεο, 

Μειβνχξλε, Ννξζάκπηνλ, Μπαγθαιφξε (Ελδία), Σξνληράηκ (Ννξβεγία), ΐαξ-

ζνβία, Γηνράλεζκπνπξγθ θαη θιαλη. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε επη-

ζηξνθή ζηηο πφιεηο ηεο έξεπλαο Lynch ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ δηαρξνληθά νη ε-

πηδξάζεηο ησλ αιιαγψλ ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηεο παγθνζκην-

πνίεζεο ζηηο δσέο ησλ παηδηψλ, ελψ πξνζηέζεθαλ θαη άιιεο πφιεηο απφ ηελ 

Ώθξηθή θαη ηελ Ώζία, απφθαζε ζηελ νπνία νδήγεζε ε αλάγθε γηα ηνλ δηαπνιη-

ηηζκηθφ έιεγρν ησλ επξεκάησλ θαη ε παξαηήξεζε ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ πνιη-

ηηθψλ γηα ηα παηδηά θαη ηελ παηδηθή ειηθία. ηελ αξρηθή έξεπλα, ε νπνία πεξην-

ξίζηεθε απνθιεηζηηθά ζηε ρξήζε ησλ δεκφζησλ ρψξσλ απφ ηα παηδηά θαη ηηο 

απφςεηο ηνπο γηα ηα ηνπηθά ηνπο πεξηβάιινληα,  πξνζηέζεθαλ θαη πξνζεγγίζεηο 

καθξν-νηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη δφζεθε έκθαζε ζε πεξηνρέο κε ρακεινχο θνη-

λσληθν-νηθνλνκηθνχο δείθηεο, φπνπ γηα ηα παηδηά (12 έσο 15 εηψλ) έρνπλ επα-

λεηιεκκέλσο απνδεηρηεί  αθφκε πην θξίζηκνη νη δεκφζηνη ρψξνη. Βπηπιένλ, έλαο 

απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε αμηνπνίεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

παηδηψλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε πξνγξακκάησλ  ζπκκεηνρηθήο δξάζεο γηα  ην κε-

ηαζρεκαηηζκφ ησλ ρψξσλ απηψλ ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο αλά-

γθεο ηνπο. εκαληηθή επίζεο πηπρή απηνχ ηνπ πξφηδεθη ππήξμε ε ζπλεξγαζία 

πνιιψλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ (αξρηηεθηφλσλ, γεσγξάθσλ, ςπρνιφγσλ, αλζξσ-

πνιφγσλ, εθπαηδεπηηθψλ, εηδηθψλ ζηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θνηλνηηθή α-

λάπηπμε, αθηηβηζηψλ θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ) απ‘ φιν ηνλ θφζκν. πσο θαη 

ζηελ αξρηθή έξεπλα ελεξγνπνηήζεθαλ κηα ζεηξά απφ πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο 

εξεπλεηηθέο κέζνδνη κε έκθαζε φκσο ζηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη δξάζε. 

Σα επξήκαηα ηεο εξεπλεηηθήο απηήο δνπιεηάο επηβεβαηψλνπλ εθείλα ηεο αξρη-

θήο έξεπλαο: ηα παηδηά ηνπ ‘70 θαη ηα παηδηά ηνπ ‘90 – ‘00 δίλνπλ κεγάιε ζε-

καζία ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο, νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα είλαη ππνζηε-

ξηθηηθνί γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, λα ηνπο ζπκπεξηιακβάλνπλ φινπο αλε-

μάξηεηα απφ ηελ εζλνηηθή ή θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ηνπο πξνέιεπζε θαη  ζέζε, ηελ 

θνπιηνχξα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο, λα είλαη αζθαιείο, λα 

επλννχλ ηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε θαη λα δηαζέηνπλ ηφζν νξγαλσκέλνπο ρψξνπο 

γηα άζιεζε θαη παηρλίδη φζν θαη ρψξνπο πξαζίλνπ θαη αιάλεο γηα ειεχζεξν παη-

ρλίδη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαη εηθαζηηθήο θαη κνπζηθν-θηλεηηθήο 

έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο. Σαπηφρξνλα ηα παηδηά απφ φιεο ηηο πφιεηο εμέθξα-

ζαλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ηνλ απνθιεηζκφ κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφ-

πνπο ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ απφ ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ην ζηίγκα, ηελ 

αλία, ην έγθιεκα θαη ηνπο δηάθνξνπο άιινπο θηλδχλνπο, ηελ θπθινθνξηαθή 

ζπκθφξεζε θαη ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. Γεληθφηεξα, ηα επξήκαηα απφ 
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φιεο ηηο πφιεηο έδεημαλ κε ζηαζεξφηεηα πσο εθείλν πνπ ρξεηάδνληαη ηα παηδηά, 

πέξα απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ ηνπο αλαγθψλ, είλαη ην αίζζεκα ηεο 

αζθάιεηαο ζηηο γεηηνληέο ηνπο θαη ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο, ηελ απνδνρή θαη ην 

ζεβαζκφ ησλ ηαπηνηήησλ ηνπο ζε ρψξνπο φπνπ κπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ 

ειεχζεξα θνηλσληθά, λα παίμνπλ θαη λα δηαζθεδάζνπλ κε ηνπο θίινπο ηνπο.  

2. Ο ΚΟΕΝΧΝΕΚΟ ΏΠΟΚΛΒΕΜΟ 

Βίλαη γεγνλφο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα παξαπάλσ,  πσο απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‘90 πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάπνηεο έξεπλεο πξνο απηή ηελ θαηεχ-

ζπλζε95F

96
, νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ κε ζαθήλεηα πσο ηα παηδηά θαη νη λένη έρνπλ 

εμνβειηζηεί  απφ ηνλ «ηέηαξην ρψξν», δειαδή ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο πνπ είλαη 

πέξα θαη έμσ απφ ην ζπίηη, ην ζρνιείν θαη ηνπο νξγαλσκέλνπο ρψξνπο άζιεζεο 

θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ.  Οη έξεπλεο απηέο, αλ θαη ζην πεξηζψξην αθφκε ηνπ επη-

ζηεκνληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ, είλαη ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθέο γηα ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο  ηα παηδηά θαη νη λένη, γίλνληαη εχθνια ζχκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ 

παξεκπφδηζεο πνπ ζπληζηνχλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ,  παξακέλνπλ αζέαηα  θαη 

ζησπειά θαηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ηηο πξαθηηθέο γηα ηα δεκφζηα αγαζά 

θαη ηνλ δεκφζην πινχην αγλννχληαη ζπζηεκαηηθά θαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηζηε-

κνληθή έξεπλα. Καη απηφ ηζρχεη ζε αθφκε κεγαιχηεξν βαζκφ, φπσο δείρλνπλ 

θάπνηεο έξεπλεο, ηα επξήκαηα ησλ νπνίσλ σζηφζν δελ έρνπλ ειεγρζεί δηαπνιη-

ηηζκηθά,  γηα ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο ηεο επαξρίαο, ηδηαίηεξα ησλ πην απνκα-

θξπζκέλσλ απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα πεξηνρψλ. Σν δηηηφ απηφ έιιεηκκα θη-

λεηνπνηεί θαη ζπληεξεί ηζρπξέο δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απνηειψ-

ληαο θαη ην ίδην κέξνο απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ, αθνχ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ α-

πνηειεί κέζν παξεκπφδηζεο θαη απφ ην ζεκαληηθφηεξν αγαζφ δεκφζηνπ πινχ-

ηνπ, εθείλν ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ζην πνιηηηθφ γίγλεζζαη. Πξφθεηηαη επνκέ-

λσο γηα έλα πεδίν πνπ, αλ θαη παξάγεη θαη ζπληεξεί ηζρπξνχο  κεραληζκνχο θνη-

λσληθνχ απνθιεηζκνχ, παξακέλεη ππνδηεξεπλεκέλν.  

2.1.Ο ΑΔΜΟΕΟ ΥΧΡΟ 

Έξεπλεο φπσο νη παξαπάλσ, πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε κεγάιεο πφιεηο 

ζε Βπξψπε θαη Ώκεξηθή θαη νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ θαη επηβεβαηψλνπλ ε κηα 

κεηά ηελ άιιε ηε ζπξξίθλσζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ πνπ πξννξίδεηαη θπξίσο γηα 

ηα παηδηά απφ ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη κεηά (Gaster, 1991   
.
   Wridt, 2004)   

.
   

Zeiher, 2003   
. 
   Katz, 2004   

. 
  Lavalette, 2005)   

.
   Karsten, 2005), είλαη αθφκε 

πνιχ ιίγεο θαη, ην ζεκαληηθφηεξν,  αλαπηχζζνληαη έμσ θαη μέρσξα απφ ηε δηε-

ξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο ζηελήο δηαζχλ-

                                         
96 Γηα κηα ιεπηνκεξή επηζθφπεζε βι. Travlou, Penny (2003), Teenagers and Public Space: Literature Review, 

Open Space: The Research Centre for Inclusive Access to Outdoor Environments, ζην 

http://www.openspace.eca.ac.uk/pdf/teenagerslitrev.pdf 

 

http://www.openspace.eca.ac.uk/pdf/teenagerslitrev.pdf
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δεζήο ηνπ κε ην δεκφζην πινχην. Δ μεθάζαξε απηή ηάζε, ε νπνία γίλεηαη φιν 

θαη εληνλφηεξε ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο απαμί-

σζεο ησλ δεκφζησλ ρψξσλ, πξαγκαηηθψλ θαη ζπκβνιηθψλ,  πνπ πξννξίδνληαη 

γηα ηα παηδηά, ρψξσλ πνπ εθρσξνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηελ νηθνλνκη-

θή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, εμαηηίαο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο θαη εκπνξεπκα-

ηνπνίεζήο ηνπο, αιιά θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο καδηθήο παη-

δηθήο θαη εθεβηθήο θνπιηνχξαο, φπσο επίζεο θαη ηεο αλεζπρίαο ησλ γνλέσλ θαη 

ηνπ εζηθνχ παληθνχ πνπ θπξηαξρεί ζην δεκφζην ιφγν γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο θαη απεηινχλ ηα παηδηά. Ο δεκφζηνο ρψ-

ξνο, αλ θαη είλαη ζεσξεηηθά πξνζβάζηκνο ζε φινπο, είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ζπλερψο δηαπξαγκαηεχζηκνο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο νκάδεο θαη ηηο δηάθνξεο 

αληηιήςεηο. ηηο ζχγρξνλεο πφιεηο είλαη εκθαλήο ε ηάζε λα ειέγρεηαη  ε πξν-

ζβαζηκφηεηα κέζα απφ λνκηκνπνηεηηθέο ιεηηνπξγίεο ρξήζεο γηα νξηζκέλεο νκά-

δεο, γεγνλφο πνπ ιεηηνπξγεί παξεκπνδηζηηθά γηα άιιεο, θπξίσο γηα ηα παηδηά θαη 

ηνπο λένπο. ην πιαίζην απηφ ηίζεληαη φξηα θαη  δεκηνπξγνχληαη λνεηά ή θαη 

πξαγκαηηθά ζχλνξα κέζα ζηα νπνία κπνξεί λα θηλνχληαη πην ειεχζεξα απφ άι-

ινπο εθείλνη νη νπνίνη κνηξάδνληαη έλα θνηλφ ζχζηεκα αμηψλ ή/θαη ζπκθεξφ-

λησλ. Αεκηνπξγείηαη έηζη έλα ζχλζεην πιέγκα δηαρσξηζκψλ θαη απνθιεηζκψλ 

πνπ βαζίδνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε γηα ην ηη ζπληζηά θαηάιιειε 

ρξήζε ηνπ ρψξνπ, κηα αληίιεςε πνπ ζπλνδεχεηαη ζπρλά θαη απφ αλαπαξαζηά-

ζεηο ηνπ θαζαξνχ, ηνπ ηαθηηθνχ θαη ηνπ αζθαινχο. Δ παξνπζία νκάδσλ (π.ρ. 

ησλ λέσλ) πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο θαη πνπ δελ ηε-

ξεί ηνλ άηππν θψδηθα ησλ απνδεθηψλ ζπκπεξηθνξψλ ζεσξείηαη πσο «κνιχλεη» 

ην ρψξν θαη ηνλ ππνβαζκίδεη (Malone, 2002: 161, 163   .   Nemeth, 2006   .   

Woolley, 2006).  Δ δπλακηθή απηήο ηεο κνξθήο ηνπ απνθιεηζκνχ δηακνξθψλε-

ηαη θαη ζπληεξείηαη απφ δεκνζηεχζεηο ζηνλ θαζεκεξηλφ ηχπν, θακπάληεο πνιηηη-

θέο ή εθπαηδεπηηθέο, αιιά θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ ίδησλ ησλ γνλέσλ γηα έιεγρν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ παηδηψλ ηνπο, πνπ νδεγνχλ ζπρλά ζηελ αλάιεςε πν-

ιηηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αθφκε ηζρπξφηεξνη παξεκπνδηζηη-

θνί κεραληζκνί (απαγνξεχζεηο θπθινθνξίαο, θιεηζηά θπθιψκαηα παξαθνινχ-

ζεζεο, απαγφξεπζε δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ην πνδφζθαηξν, ζε δξφκνπο θαη 

πάξθα, εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ηδησηηθνπνίεζε ησλ δεκφζησλ ρψξσλ).   

2.1.1. Δ ΒΠΏΝΏΑΕΒΚΑΕΚΔΔ ΣΟΤ ΑΔΜΟΕΟΤ ΥΧΡΟΤ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα παηδηά θαη νη λένη επηδεηθλχνπλ κηα θαλεξή επηζπ-

κία επαλαδηεθδίθεζεο ηνπ δξφκνπ, κηα επηζπκία επηβνιήο ηεο παξνπζίαο ηνπο, 

θαζψο θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνπο αλνηρηνχο δεκφζηνπο 

ρψξνπο απφ ηηο νξγαλσκέλεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ζεκαηηθά πάξθα 

γηα δξαζηεξηφηεηεο αζιεηηθν-θηλεηηθέο ή εηθαζηηθήο έθθξαζεο, φπσο ην 

skating,  ην graffiti, ν ρνξφο, ηα κνπζηθν-ζεαηξηθά δξψκελα ή πην extreme δξα-

ζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην παξθνχξ. Υξεζηκνπνηψληαο ηνπο 

δεκφζηνπο ρψξνπο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ έρνπλ πξνβιέςεη ή νξγαλψζεη νη 

επίζεκεο αξρέο θαη γεληθφηεξα νη ελήιηθεο, κεξηθέο θνξέο αθφκε θαη παξά ηε 
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ζέιεζε απηψλ, ηα παηδηά θαη νη λένη δηακνξθψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο δεκφζηεο 

ζθαίξεο, απνζπλδένληαο ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνπο ηδηαίηεξνπο 

ρψξνπο ηνπο θαη εληάζζνληάο ηεο ζε επξχηεξεο πνιηηηζκηθν-αζιεηηθέο δξαζηε-

ξηφηεηεο πνπ απνηεινχλ ηαπηφρξνλα παηρλίδη, άζιεζε θαη έθθξαζε. Έλαο λένο 

ηχπνο θνηλσληθφηεηαο αλαδχεηαη ζην δξφκν, πέξα θαη μέρσξα απφ ηηο ζπκβαηη-

θέο ζεζκνπνηεκέλεο θαη νξγαλσκέλεο δνκέο, πνπ εθθξάδεη κηα δηαθνξεηηθή 

ζπιινγηθφηεηα ηεο θίλεζεο θαη ηεο έθθξαζεο ζ‘ έλα λέν πιαίζην θαλεξήο δηεθ-

δίθεζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ (Hengst, 2005: 31).     

2.1.2. ΤΜΜΒΣΟΥΔ ΣΕ ΣΟΠΕΚΒ ΑΕΏΑΕΚΏΕΒ ΑΕΏΚΤΐΒΡΝΔ-

Δ 

Δ ηάζε απηή αλαδεηθλχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην γεγνλφο πσο  ηα παηδηά 

δελ είλαη  κφλν πεξηζσξηνπνηεκέλα απφ ηελ πφιε, αιιά θαη απφ ην δεκφζην δηά-

ινγν γηα ηελ πφιε (Sutton and Kemp, 2002   
.
   Elsley, 2004). Σν λα παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα έρνπλ αλάκεημε ζηνπο ηξφπνπο δηαθπβέξλεζεο ηεο 

πφιεο ή ηεο γεηηνληάο ηνπο δελ απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή. εκαληηθφ ξφιν ζ‘ 

απηφ παίδεη θαη ην γεγνλφο φηη ε εθπαηδεπηηθή θαη παηδαγσγηθή δηαδηθαζία ιεη-

ηνπξγεί απνθνκκέλα απφ ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα, ηνπο ζεζκνχο, ηνπο νξγαλη-

ζκνχο, ηα ηππηθά θαη άηππα δίθηπα πνπ ηελ ζπλαπνηεινχλ, πεξηθξαγκέλε θαη 

πεξηνξηζκέλε ζε εηδηθνχο ρψξνπο έηζη ψζηε λα θαιιηεξγείηαη ζηα παηδηά ε αί-

ζζεζε πσο ηφζν ε παηδηθή ειηθία φζν θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο απνηε-

ινχλ πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο χπαξμεο, εηθνληθέο πξαγκαηηθφηεηεο πξνεηνηκα-

ζίαο γηα ηελ πιήξε θαη αιεζηλή ζπκκεηνρή ζην επξχηεξν θνηλσληθν-πνιηηηθφ 

γίγλεζζαη ηεο ελήιηθεο δσήο. ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα ε παηδηθή ειηθία 

ηείλεη λα ζπλνδεχεηαη απφ κηα θνπιηνχξα ηεο κε-ζπκκεηνρήο, ε νπνία εδξαηψ-

λεηαη θαη ζπληεξείηαη απφ ηελ ειεγρφκελε παξνρή επθαηξηψλ γηα εκπινθή  ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ην πα-

ξφλ  θαη ην κέιινλ ηνπο (Matthews et al., 1999).  

Χζηφζν ζεκαληηθά παξαδείγκαηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο εκπινθήο ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ ζηηο ηνπηθέο δηαδηθαζίεο δηαθπβέξλεζεο έρνπλ δείμεη 

φηη ηα παηδηά απνηεινχλ κηα αλέμνδε θαη πνιχ αμηφπηζηε πεγή πιεξνθφξεζεο 

γηα ηηο ζπλζήθεο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηηο γεηηνληέο 

ηνπο, αιιά θαη κηα ελζνπζηψδε, δεκηνπξγηθή θαη δπλακηθή πεγή  πξνηάζεσλ γηα 

ηε βειηίσζε απηψλ ησλ ζπλζεθψλ (Guerra, 2002 
. 
 Fuentes and Niimi, 2002 

.
  

UNICEF – Innocenti Digest, 2002  
.
  Kruger and Chawla, 2002  

. 
 Chawla, 

2002). ε φια απηά ηα παξαδείγκαηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο ην ζρνιείν έπαημε 

έλα ζεκαληηθφ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν, θαζψο κέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκά-

ησλ θαη project γηα ηε γεηηνληά, ηελ πφιε θαη ηελ πνηφηεηα δσήο, έγηλε ε δηεξεχ-

λεζε ησλ αλαγθψλ, ε αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη, ην θπξηφ-

ηεξν, αμηνπνηήζεθε ε ηδηαίηεξε γλψζε ησλ παηδηψλ γηα ηηο γεηηνληέο ηνπο, αιιά 

θαη νη αλεμάληιεηεο ηδέεο ηνπο γηα πεξηβάιινληα πην αλζξψπηλα θαη πην θηιηθά 

πξνο ηα παηδηά, πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ έρνπλ θαη κεγάιν θφζηνο.  
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Οη απνηειεζκαηηθέο απηέο πξαθηηθέο απνδεηθλχνπλ πσο νη ίδηεο νη νπηηθέο 

θαη νη απφςεηο ησλ παηδηψλ, αλ ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 

ζε πνιηηηθέο απνθάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο.  
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ABSTRACT 

The purpose of this study was the investigation of reading dispositions of 

preschool aged children in Greek family settings. Forty eight preschool aged 

children participated in a semi-structured interview. The children were asked to 

give an extended reference to what they prefer to do when they are alone or 

what they like to do with other members of their family. If there was no mention 

of reading, then the children were explicitly asked about their preferences on 

reading. In order to investigate possible differences on attitudes and practices 

on reading habits, we utilize the Bourdieu theory on habitus. So, the families 

were divided into two social groups according to the parents‟ occupation and 

educational level. The data were analyzed with content analysis. The results 

showed that there are significant differences between children from these two 

discrete social groups. It is much more possible for a child coming from well-

educated parents to be strongly motivated to read than a child coming from less-

educated parents. The findings indicate that preschool teachers have to put spe-

cial efforts especially for children that come from less privileged social back-

grounds.  

Keywords: reading dispositions, family influences, early childhood educa-

tion, social groups 

INTRODUCTION  

The purpose of the research presented in this paper was the investigation of 

reading dispositions of preschool aged children in Greek family backgrounds. In 

contrary to what happens elsewhere, reading habits of young children and pupils 

have not been investigated in Greece (Stamou, Griva & Tsioulis, 2013). The 

lack of this data has important educational implications, since kindergarten 

teachers should have a deep knowledge of their pupils‘ habits and dispositions 

for reading in order to facilitate reading in and outside their classrooms.  

Moreover, motivation and engagement in reading seem to be of great im-

portance for early literacy development supporting not only both code-related 

and oral language abilities (Storch & Whitehurst, 2002) but, also, the establish-

ment of reading for pleasure. As Clark & Rumbold (2006: 17) argue ―if children 

mailto:nekstel@upatras.gr
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do not enjoy reading when they are young, then they are unlikely to do so when 

they get older‖. Secondly, we would like to examine if children from lower so-

cial and educational backgrounds read less for enjoyment than children from 

more privileged family backgrounds (Clark & Akerman, 2006; PISA in Focus, 

2011).  

THEORETICAL FRAMEWORK 

By adopting a sociocultural perspective on literacy development, we see 

literacy mainly as a social practice than an acquisition of a set of cognitive skills 

(Heath, 1983; Street, 1984; Purcell-Gates, 1995; Barton & Hamilton, 1998; Gee, 

2000; Tracey & Morrow, 2006). As Cairney (2002: 159) argues ―literacy is in 

essence a set of social practices situated in sociocultural contexts defined by 

members of a group through their actions with, through and about language‖. 

Bourdieu theory can contribute to the analysis of literacy practices and their so-

ciocultural dimensions (Sterponi, 2007). In this paper we will reclaim the con-

cept of habitus, which is the ―system of acquired dispositions functioning on the 

practical level as categories of perception and assessment or as classificatory 

principles as well as being the organizing principles of action‖ (Bourdieu, 

1990a: 13). From this perspective we see the formation of reading dispositions 

of preschool aged children as a result of socialization processes in the frame-

work of a certain family background. Thus, children‘s preferences and choices 

on reading depend on cultural capital, which has been invested by the family. 

This is because family is the most basic factor for accumulation and transfer of 

different forms of capital (cultural, economic, social, and symbolic) in children 

and mainly of habitus, which plays a very crucial role in shaping the personality, 

as well as, children‘s current or future preferences and choices (Bourdieu, 2000; 

Atkinson, 2011; Reay, 1998b). Even though habitus is subject to changes during 

the life of a person, early experiences are of crucial importance for his/her be-

haviors and attitudes. This is why Bourdieu (1990a) argues that the habitus of a 

person is the result of both his/her own history and the history of his/her own 

family. Moreover, the child in the family receives the influences of literacy so-

cialization, whereby she/he obtains specific dispositions, preferences and capa-

bilities on reading (Bourdieu, 1996). These specific dispositions ―encourage‖ or 

―don‘t encourage‖ active participation in literacy practices and especially read-

ing for pleasure.  Bourdieu (1984: 170) states that ―different conditions of exist-

ence produce different habitus – systems of generative schemes applicable, by 

simple transfer, to the most varied areas of practice‖.  Thus, parents‘ habitus 

depends on their socio-economic status.  Therefore parents‘ attitudes, choices 

and appraisals for many issues, including literacy and book reading, differ 

(Bourdieu, 1990b). Finally, parents‘ level of education seems to affect their 

children‘s literacy socialization, since it seems that poorly educated parents are 

less likely to possess a literacy-focused habitus (Lareau, 2003; Reay, 1998a). In 

this case, it is expected that reading practices do not exist or are very limited in 
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the daily family life.   This is why children from low socio-cultural background, 

by internalizing the beliefs and attitudes of their family members (Reay, 1998b), 

are expected to develop dispositions which do not pinpoint reading for pleasure, 

as a behavior that will flourish. It is noteworthy that this doesn‘t mean that these 

children have not experience with print at home. Observational studies (e.g. 

Heath, 1983; Teale, 1986) showed that in low-income families, children had 

many opportunities to observe the use of print in their daily lives. But as Teale 

(1986) observed, reading books was not a stable routine in these families. But it 

is exactly book exposure at home which contributes and directly predicts vocab-

ulary growth and reading for pleasure in the following years (Sénéchal, 2006).  

RESEARCH QUESTIONS – METHODOLOGY  

Based on the assumption that joyful engagement in reading, during early 

childhood, offers the ―fuel‖ that feeds a lifelong thirst for literacy, the scope of 

this research was to study the preschool children‘s interest and enjoyment of 

books, as also to investigate if the possible differences in children come from 

different socio-cultural backgrounds. 

The subject of this research consisted of 48 children, 24 girls and 24 boys, 

with average age of 5:8 (years/months). All of them were pupils in two public 

kindergartens in the area of Patras, Greece, and they were in the last year of pre-

school education. They were all native speakers of the Greek language and, ac-

cording to their teachers, all of them were within the expected age language de-

velopment and had no strong emotional experiences during the last two years. 

The two kindergartens were in areas which differ in their socio-cultural back-

ground. The first one was located in a typical working class area and the second 

in the University.  

According to our observation during visits before applying the research, 

both kindergartens followed a similar literacy program. They had a relatively 

rich library corner, they were both relatively rich in inserting texts in activities 

and they both followed emergent literacy practices with no formal teaching of 

letters or copying words. 

Moreover, children‘s families were divided into two social groups accord-

ing to parents‘ occupation. In order to distinguish social locations we used the 

framework proposed by Hasan & Cloran (1990) and Williams (1999), which is 

based upon professions. This framework is based on the decision – making and 

control over work practices and that of others in the workplace. So, the first 

group consisted of those children having parents whose professions were charac-

terized as ―low autonomy profession‖ (hence fore: LAP) and the second of those 

having parents with ―high autonomy profession‖ (hence fore: HAP). The divi-

sion of subjects to social group in the case of the two investigated kindergartens 

is presented on Table 1.  
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Parents‟ 

Professions 

Subjects % 1
st
 Kinder-

garten 

% 2
nd

 Kinder-

garten 

% TOTAL 

LAP 28 58,3 22 91,7 3 12,5 25 

HAP 20 41,7 2 8,3 21 87,5 23 

Total 48 100 24 100 24 100 48 

Table 1: Kindergartens and social groups 

Having visited many times the classrooms, the researcher was a familiar 

person to the children. So, it was easy for the researcher to be accepted as a 

teacher and be involved in classroom activities. In the beginning, the researcher 

explained to the children that he is interested in learning about what they like to 

do when they are alone and for that reason he would be very grateful if they 

could draw what they like to do. Then the children were given a sheet divided in 

six sections in order to draw what they prefer to do when they are alone. After 

completing this task, the children were asked to explain their drawings to the re-

searcher. The researcher wrote every child‘s comments in the sheet in his/her 

presence and after completion, he read them to the child in order to verify them. 

After a few days, the participants were called for a semi-structure interview on 

their drawings with one of the researchers. This methodology has a number of 

advantages, the main of which is that it allows children to express themselves 

freely and the interviewer can add questions in order to be sure that the opinion 

of the child is exact and clear. Actually, the questions were concentrated on 

reading alone and being read to by other persons. The first step of the interview 

was the discussion about the child‘s drawing. If the child had included reading 

in her/his drawing, the interviewer asked about it. If the child had not included 

reading, after discussing the child‘s favorite activities, the interviewer asked 

about reading when (s)he is alone. If the answer was positive the interviewer 

asked about her/his favorite books, feelings, as well as, how the child reads 

without knowing the letters. After completing the ―reading alone‖ session, the 

interviewer asked the child what (s)he prefers to do when (s)he is with any other 

person in the house. When reading was included in the child‘s answer the inter-

viewer asked about the time of shared reading, the books and her/his feelings. 

When reading was not included in the child‘s answers the interviewer asked 

about it. At the end the interviewer thanked the child for her/his time and valua-

ble ideas. Usually, the discussion lasted around 5 to 7 minutes, but there were 

instances in which it took much longer. The whole protocol of the semi-structure 

interview is presented in Appendix I. 

It has to be mentioned that in case a child was not willing to participate or 
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not willing to fulfill the interview, the procedure stopped and the researcher 

thanked the child for her/his contribution. Generally speaking, the children 

seemed to be very happy to share their views and practices. There were only two 

cases in which these children did not want to be taken to the interview. A girl 

wanted to stay and play with her friends and later she said that she was a little 

bit tired and a boy seemed to be very shy and stressful. In that case the research-

er told him that he could discuss about his free time another time with his teach-

er. 

All the parents of the participants were informed about the scope and the 

procedure of the research and they had given the permission to the researchers to 

discuss with their children. After the application of the research, the parents 

were informed about the general results and conclusions. 

RESULTS AND DISCUSSION 

In this section we will proceed with both quantitative and qualitative 

presentation, analysis and discussion of our research findings. 

The quantitative results showed a great variety between the two social 

groups. In Table 2 one can see the numbers and the percentages of children who 

mentioned reading and some other activities in their drawings. The children who 

had been categorized in the second social group, that of the parents with High 

Autonomy Professions, stated reading in a very higher percentage than their 

counterparts of the first group (45% and 21,4 % respectively). Moreover, even 

though watching TV seems to be a common activity, the findings indicate that 

the access and use of PC was much more possible to happen in the second group 

than the first one (75% and 25%). Finally, it is not noteworthy that a girl from 

the second group mentioned that she reads books via internet. More specifically, 

she mentioned the website of a Greek National Book Center 

(www.mikrosanagnostis.gr), in which a children‘s book is read every week by 

an actor or actress. 

 

GROUPS Subs % READING % TV % PC % 

1
st
 (LAP) 28 58,3 6 21,4 20 71,4 7 25 

2
nd

(HAP) 20 41,7 9 45 14 70 15 75 

Total 48 100 15 31,3 34 70,8 22 45,8 

Table 2: Quantitative results of drawings about activities done alone 

In Table 3 the findings of interviews concerning reading alone as a favorite 

http://www.mikrosanagnostis.gr/
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activity, are presented. The study of this table shows that during the semi-

structure interview 40% of the children coming from a more privileged social 

group added reading as a like-to-do activity; while the percentage of children 

from the first group (LAP) remained lower (25%). Based upon the results, read-

ing is much more possible for children coming from HAP group to be addressed 

as a favorite choice when they are alone. A high percentage (85%) of children 

having parents from the second group and 46,4% of children having parents 

from the first group explicitly mentioned reading either in their drawings or after 

be questioned about. It is obvious that the dispositions on reading for pleasure 

correspond to a great extent to the habitus, which has been cultivated in family 

settings (Bourdieu, 2000; Reay, 1998b). It seems that this situation reflects the 

cultural capital of families, in which children are exposed and enculturated from 

the very beginning of their lives (Bourdieu, 1990a).  

 

GROUPS Subs % READING 

IN DRAW-

ING 

% ADDING 

READING IN 

INTERVIEW 

% TOTAL  

1
st
 (LAP) 28 58,3 6 21,4 7 25 15 53,6 

2
nd

 (HAP) 20 41,7 9 45 8 40 3 15 

Total 48 100 15 31,3 15 31,3 18 37,4 

Table 3: Reading alone 

As it is presented in Table 4 the same pattern was found when children 

were asked about what they like to do when they are with other people in their 

home. Half of the children of the first group (LAP) mentioned reading, while 

three out of four of the children of the second group (HAP) mentioned reading. 

Even though the numbers are not that bad, it should be taken into consideration 

that the subjects were at their final year of preschool education. According to 

our observation that period, parents, and especially those from the first group 

(LAP), are very worried about their child‘s success into primary school and they 

usually start reading at this age and in many cases they introduce to their child 

books with pre-writing activities and not narrative or informational books for 

children. But the kind of shared reading activities, the duration and the quality of 

the interaction are far from the scope of this research. 
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GROUPS Subs % READING WITH 

OTHERS 
 

% 

1
st
 (LAP) 28 58,3 14 50 

2nd (HAP) 20 41,7 15 75 

Total 48 100 29 60,4 

Table 4: Reading as a shared activity 

 

Consequently, from the study of the results concerning reading (Tables: 2, 

3, & 4) it is deduced that it is much more possible for children coming from 

more privileged family environments to form a habitus about reading than those 

children coming from less privileged family environments.  More specifically, in 

Figure 1, in which the paintings of two children from HAP category are present-

ed, it is obvious that their choices are strongly connected with reading and new 

technologies, and presumably with digital literacy. In particular, reading enjoy-

ment (5
th

 choice of Gregoris) and participation in school culture and life (see the 

last choice of Chrisanthi) seem to constitute basic elements of family culture of 

these children and affect the configuration of their own habitus (Bourdieu, 

2000). This kind of family culture, which corresponds to school culture, facili-

tates both school integration and success in school for these children (Bourdieu, 

1986; Reay, 1998a).  

 

 

 
Figure 1: Pupils‟ drawings from HAP group on the topic “what do you like to do 

when you are alone?” 
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As one can see in Figure 2, of children coming from LAP family environ-

ments, it is much more possible to choose activities which are connected with 

everyday family life activities, such as taking care of babies, watching TV or 

playing. These choices reflect in some extend the cultural climate of these fami-

lies. Reading does not seem to be a favorable activity. The development of read-

ing dispositions in all probability is not included in the priorities of these fami-

lies (Bourdieu, 2000; Reay, 1998a). What seems to be common in both social 

groups is the reference to TV. Watching TV seems to be a very common daily 

activity in families with very young children (Bourdieu, 1984, 1990). As it has 

been shown ―the TV constitutes an element of the habitus of the modern man‖ 

(Koustourakis, Pefani & Panagiotakopoulos, 2010: 69) and this fact calls for fur-

ther investigation on possible impact of television viewing on young children's 

literacy development (Moses, 2008). 

 

 
Figure 2: Pupils‟ drawings coming from LAP group on the topic “what do you 

like to do when you are alone?” 

 

Dealing with children, parents or other members of family, such as grandparents 

or older brothers and sisters, and getting involved in literacy events (Heath, 

1982) and especially reading books and discussions about their content contrib-

utes to children‘s socialization, development of oral language and communica-

tion skills and formation of their of their habitus on reading (Bourdieu, 1990a, 

1996). This kind of activities necessitate children‘s use of both extended dis-

course and specific vocabulary, and thus empower their route to literacy (Dick-

inson, Freiberg, & Barnes, 2011; National Early Literacy Panel, 2008). The con-

tent analysis of the interviews shows that children admire their "significant oth-

ers " from their family environment and for that reason the experiences gained in  

daily interaction with them contribute to the formation of a literacy focused hab-

itus to their children (Reay , 1998a). Moreover, it has been shown that the affec-
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tive quality of literacy interaction in home fosters children‘s motivation for read-

ing (Sonnenschein & Munsterman, 2002) and places the most important founda-

tion for literacy development. 

 ―My grandmother is the best reader ever. I like her to read to me, one, two, 

three books. She knows all the mythology by heart‖ (boy, HAP group). 

This boy seems to be thrilled because his grandmother reads to him books, 

especially those with stories from Greek mythology. These books usually con-

tain large images with vivid colors to portray the actions of heroes. This habit 

seems to be one of the major factors that led this boy to develop devotion and 

love for books. It is obvious that he feels the need to use books for enriching his 

knowledge on his favorite topic and more significantly he considers this en-

gagement as entertainment. Therefore, the involvement of family members in 

literacy practices during their interaction with children leads to the cultivation of 

a habitus to use a book for pleasure (Bourdieu, 1984). In agreement with the 

previous boy, a second boy from the HAP group says that, in order to cope with 

feelings of loneliness and boredom, he finds refuge in a book and through read-

ing he makes an exciting imaginary journey: 

―When I am alone and I am bored I read a book and I travel. I travel eve-

rywhere I want, but sometimes I go where the book is about, let‘s say in the 

ocean with the pirates‖ (boy, HAP group). 

The cultural capital of the family affects moods, preferences and choices of 

children on reading. This in turn contributes to the inclusion or not of the book 

as a significant part in the kids' existence (Atkinson, 2011; Bourdieu, 2000). 

Thus, a child, regardless of whether (s)he is able to read by decoding, can feel 

great satisfaction when leafing through some of the books containing interesting 

and attractive images. The meaning in that case is derived by the pictures and by 

remembering the content from previous readings. In this case it seems that the 

child acts based on patterns (s)he has observed in her/his family and acts like 

her/his parents. By ―breathing‖ the cultural atmosphere of the family, the child 

develops gradually the habitus of the cultured man, which creates a feeling of 

safety and power: 

―I don‘t read. I look at the pictures and I understand. Then I feel strong!‖ 

(boy, HAP group). 

Moreover, children coming from families with well-educated parents and 

have developed positive reading dispositions seem to be more possible to use 

reading events for empowering their own literacy abilities: 

―I like to be read to because I hear the difficult words‖ (girl, HAP group). 

Apart from storybooks, information books (Duke, 2003) seem to attract 

children‘s interest. By reading this kind of books children strengthen and en-

hance their cognitive and linguistic abilities as well as their background 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
1213 

knowledge for natural and social world. Therefore, it shows how important for 

children are the influences of literacy socialization by their families (Bourdieu, 

1996). 

―I am crazy with books for countries, continents, seas and things like that. I 

want to be a geographer‖ (boy, HAP group). 

In the case of children coming from less educated backgrounds (LAP 

group), the absence of cultivation of a habitus for reading is more possible. This 

could be explained with two reasons. Firstly, reading or literacy activities may 

not be included in a steady routine for the pupil‘s parents, even when the child 

asks parents to read to her/him.  

―Mom has no time to read with me only on Saturdays and Sundays‖ (girl, 

LAP group). 

The second reason has to do with what the parents believe is of importance 

for literacy development.  In some cases there is a pressure upon the child to 

study alone. But this kind of behavior has just limited benefits, especially when 

the members of the family explicitly value other kind of activities, such as 

watching TV:   

―Some children want to play but their mom shouts to them ―If you will not 

read, you won‘t play‖. But my brother goes and watches TV in secret‖  (boy, 

LAP group). 

In that case the models of the family, consisted of poorly educated parents, 

do not support the development of a literacy-focused habitus (Lareau, 2003), 

since they face reading only as part of school obligations.  

Another finding, which seems to deepen the differences between the two 

social groups, has to do with reference to beloved authors. Only three girls and 

two boys, all members of LAP group, mentioned the names of specific authors 

and explicitly declared their preference for their work. Three of the above men-

tioned five references that had to do with the same author, Evgenios Trivizas. 

One of the boys said: 

―I adore Trivizas. I have all of his books [he mentioned five titles and de-

scribed four others]. Evgenios is such a funny person. He makes me laugh, 

without being able to stop.‖  

CONCLUSION 

Even though the sample of this study does not allow conclusions for the 

whole population, it provides some evidence that there are remarkable differ-

ences in reading for pleasure experiences between those children coming from 

well-educated parents and those who are not. In other words, it seems more pos-

sible for children from less privileged families to have less reading experiences 

at home than their peers coming from families with higher education and better 
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professional status. These findings are consistent with similar results of other re-

searches (Neuman & Celano, 2001) and could partly explain the observed gaps 

at school entry of children from more and less advantaged groups  (Brooks-

Gunn & Markman, 2005; Goldenberg, 2001). Since there is a broad consensus 

that literacy journey starts at home, parents play a key role in their children‘s lit-

eracy development and the interactions they share with their children define the 

depth of this start. Even though all children seem to have experiences with print 

(Purcell-Gates, 1996; Lynch, 2008), it has been shown that engagement in liter-

acy activities with more complex level of discourse, such as reading, strengthens 

children‘s literacy development   (Purcell-Gates, 1996). Our study showed that 

this kind of literacy events is connected with parents‘ level of education and oc-

cupational status.  

In conclusion, we suggest that reading habits in family settings as well as 

preschool aged children‘s motivation should be investigated in depth. Secondly, 

kindergarten teachers should follow vocational training programs in order to be 

able to provide the conditions for growing motivation for reading for all children 

in their groups.  
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APPENDIX I 

The semi-structure interview protocol 

R. I would be happy if you would like to discuss your painting. I see that 

you are doing a lot of interesting things when you are alone. (The researcher 

―reads‖ the drawing and makes some general questions and comments) 

A. 1. When reading is included: 

  I see that you like to read. Would you like to tell me some of your books 

that you like more? Would you like to tell me how do you feel when you are 

reading? Could you explain to me how do you read, since you do not know the 

letters? 

A.2. When reading is not included:  

> I would like to know if you like to read when you are alone. If ―yes‖ R 

continues, otherwise R stops. 

B. I would be very interested in learning what you prefer to do when you 

are with others (parents, brothers or sisters, grandparents) in your house? 

B.1.When reading is included:  

> You told me that you like to read with XXX. Would you like to tell me 

when do you usually read? What kind of books do you read? How do you feel 

when you are reading with XXX?  

B.2. When reading is not included:  

> Some questions on the topics the child has mentioned (e.g. watch TV, 

play cards) and then the child is asked about if (s)he likes to be read. 

The R thanks the child for the discussion and he asks him/her if he could 

take its drawing in order to remember their discussion. 
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ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏ ΜΒ ΚΟΠΟ ΣΔΝ ΠΏΡΏΣΔΡΔΔ ΚΏΕ ΣΔΝ ΏΞΕΟΛΟ-

ΓΔΔ ΣΟΤ ΠΏΕΑΕΟΤ. 

Σδηώγα Aηθαηεξέλε   / Βπζηαζέα Σαζνπνύινπ 

2ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο 

tziogatina@gmail.com/ eftasopoulou@hotmail.com 

 

Πεξίιεςε: Έλαο κεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ απνδεηθλχεη φηη ε νηθνγελεηαθή 

εκπινθή παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη ηε κάζεζε ηνπ παηδηνχ θαζψο 

επίζεο θαη ζηε ζρνιηθή επηηπρία ηνπ. Μία απφ ηηο κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ε 

εκπινθή απηή είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ παξαηήξεζε θαη ζηελ αμηνιφ-

γεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο. ρεδηάζακε, ινηπφλ, δξάζεηο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ζηφρν ηελ πξνζσπηθή αιιά θαη ηε γξαπηή  επηθνηλσ-

λία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο, ζέινληαο λα δνχκε ηελ απήρεζε πνπ έρνπλ ηα παξαπά-

λσ ζε ηάμεηο ειιεληθνχ λεπηαγσγείνπ. Σα απνηειέζκαηά καο δείρλνπλ φηη νη γν-

λείο είλαη πξφζπκνη λα ζπκκεηέρνπλ αιιά θαη λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο εθπαηδεπ-

ηηθνχο γη απηφλ ην ζθνπφ.   

ΒΕΏΓΧΓΔ-ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΚΔ ΏΝΏΚΟΠΔΔ 

1.Δ ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ ΥΟΛΒΕΟΤ ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏ 

ηηο κέξεο καο, είλαη πηα παξαδεθηφ φηη ε αλζξψπηλή αλάπηπμε  πξαγκα-

ηψλεηαη κέζα ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Σν παηδί βξίζθεηαη ζε  ζπ-

λερή θαη πνιχκνξθε αιιειεπίδξαζε κε «ζεκαληηθνχο  άιινπο» πνπ ην πεξη-

βάιινπλ. χκθσλα κε ην ζπζηεκηθφ κνληέιν, πνπ εηζήγαγε ν ΐronfenbrenner  

ην 1979 (Γεσξγίνπ, 2000) ην θάζε άηνκν ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

καθξνζχζηεκα . Ώπηφ ην καθξνζχζηεκα δηαηξείηαη  ζε  κηθξνζπζηήκαηα -φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε νηθνγέλεηα- θαη θάζε δξαζηηθή αιιαγή ζηε δνκή απηψλ επε-

ξεάδεη ην άηνκν, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηά. Ώληίζηνηρα, θάζε αηνκη-

θή αιιαγή ζπλνδεχεηαη απφ ζπζηεκηθή αιιαγή, έζησ θη αλ απηή είλαη ηφζν α-

λεπαίζζεηε πνπ πεξλά απαξαηήξεηε. πκπεξαζκαηηθά, ε ζπκπεξηθνξά, νη ζηά-

ζεηο , νη αληηιήςεηο ελφο αηφκνπ είλαη απνηέιεζκα  ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ κε 

ην αληίζηνηρα  αλαπηπζζφκελν πεξηβάιινλ  ηνπ. 

Σν παηδί, θαηά ζπλέπεηα, απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, ιεηηνπξγεί ζε κηθξν-

ζπζηήκαηα φπσο ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ε θνηλφηεηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 

ζπλερή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. χκθσλα κε ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, ε 

ζηξαηεγηθή ηεο «ζπκπιεξσκαηηθήο»  κάζεζεο είλαη απηή πνπ εκπιέθεη ζθφπη-

κα ηνπο κε-ζρνιηθνχο παξάγνληεο κάζεζεο, δειαδή ηελ νηθνγέλεηα, ηηο  εμσ-

ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο βηβιηνζήθεο, ηα κνπζεία θ.ιπ.,  κε ην ζρνιείν, δη-

αζθαιίδνληαο έηζη ηελ αθαδεκατθή επηηπρία ζε φια ηα παηδηά (Weiss, et all., 

2006). Πξάγκαηη, ε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ έμσ απφ ην ζρνιείν είλαη πνιχ 

mailto:eftasopoulou@hotmail.com


ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
1219 

πινχζηα ζε εξεζίζκαηα θαη είλαη δηαθνξεηηθά δνκεκέλε απφ απηήλ ηνπ ζρνιεί-

νπ. Καηά  ζπλέπεηα, φιεο νη εκπεηξίεο πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά εθηφο ζρνιείνπ 

επεξεάδνπλ ηε κάζεζε θαη ηελ εμέιημή ηνπο (Παπαλδξένπ, 2013).  

Ώπηφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα νηθνδνκεζεί ζσζηά ε ζρέζε ζρνιείνπ-

νηθνγέλεηαο είλαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά  ην ζρνιείν, ε νηθνγέλεηα θαη ε θνηλφ-

ηεηα, αλαιακβάλνληαο  ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο θαη κνηξάδν-

ληαο ηελ επζχλε γηα ακνηβαία θαη εηιηθξηλή ζπλεξγαζία. Δ εκπινθή ησλ γνλέσλ 

κέζα ζην ζχζηεκα ηεο «ζπκπιεξσκαηηθήο» κάζεζεο  είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

επηηεπρζεί ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα εθιείςνπλ ηα θαηλφκελα απνθιεη-

ζκνχ. Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί  φηη ε γνλετθή εκπινθή παίξλεη δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο αλάινγα κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. Γηα παξάδεηγκα, ζηε 

λεπηαθή ειηθία ε εκπινθή αθνξά ζηελ επίβιεςε θαη ππνζηήξημε ηνπ παηδηνχ 

ελψ αξγφηεξα αθνξά ζηελ αλεμαξηεηνπνίεζή  ηνπ (Weiss, et all., 2009). 

Δ Νηνιηνπνχινπ (2003) ζεσξεί φηη ε ηδαληθή πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο ζρν-

ιείνπ - νηθνγέλεηαο είλαη απηή φπνπ νη δχν πιεπξέο α)κνηξάδνληαη επζχλεο θαη 

δηθαηψκαηα, β) ελζαξξχλνπλ ηελ εηιηθξηλή επηθνηλσλία θαη ηελ αλνηρηή δηκεξή 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, γ) ιακβάλνπλ απνθάζεηο απφ θνηλνχ θαη δ) ζπκκεηέ-

ρνπλ ηζφηηκα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (δηαηχπσζε ζηφρσλ, ζρεδηαζκφ, 

πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο). Σα παξαπάλσ κεηαθξάδνληαη 

ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ -νηθνγέλεηαο (ΒΏΑΏΠ, 2004; 

ηνγηαλλίδνπ, 2006). H Epstein (2004) έρεη πξνηείλεη έμη κνξθέο ζπλεξγαζίαο ή 

ηχπνπο δξάζεσλ κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο: 

1.ΐνήζεηα απφ ην ζρνιείν πξνο ηνπο γνλείο ψζηε λα παξέρνπλ έλα ζηαζεξφ 

θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ κάζεζεο ζην ζπίηη. 

2.Αεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο, θαηά ηελ νπνία ν 

γνλέαο ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ηνπ θαη ν εθπαηδεπηηθφο 

παίξλεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κά-

ζεζε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. 

3.Βζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ. 

4.Καζνδήγεζε ησλ γνλέσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα κπνξνχλ λα ε-

πνπηεχνπλ ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ ζην ζπίηη θαη ηηο άιιεο εμσζρνιηθέο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. 

5.πκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ  εθπαί-

δεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. 

6.Βλζάξξπλζε ζπλεξγαζίαο ησλ γνλέσλ κε άιινπο θνξείο.  

 

Σα νθέιε θάζε κνξθήο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο θαίλεηαη λα 

είλαη πνιιαπιά. Δ Epstein θαη ζπλεξγάηεο(2002) αλαθέξνπλ φηη, φηαλ νη γνλείο 

εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαηαλννχλ θαιχηεξα ην ζρνιηθφ 

πξφγξακκα, παξαθνινπζνχλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ηνπο, 
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αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη αιιε-

ιεπηδξνχλ θαιχηεξα κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ επηθνηλσλία. 

Δ Weiss & Epstein (2004) αλαθέξνπλ σο επηπιένλ απνηειέζκαηα ηεο επηθνηλσ-

λίαο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο  ηελ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ, ηελ θαιχ-

ηεξε επίδνζε, ην αίζζεκα αζθάιεηαο, ηα ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

θαη ηε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ηε κάζεζε. 

Καηά ζπλέπεηα, ε νηθνγέλεηα θαίλεηαη λα είλαη απηή πνπ έρεη ηε κνλαδηθή 

πξφζβαζε ζηε κε ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνχ  θαη κπνξεί  λα αμηνινγήζεη  ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ. Γη  ́απηφ ην ιφγν, ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ – γνλέσλ  ζεσ-

ξείηαη απαξαίηεηε θαη γηα ηε δηαδηθαζία ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ζην 

ζρνιείν.  

 

2.ΑΕΏΜΟΡΦΧΣΕΚΔ ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΚΏΕ ΒΜΠΛΟΚΔ ΣΧΝ ΓΟΝΒΧΝ 

Μέρξη ζήκεξα, ε αμηνιφγεζε  ηνπ παηδηνχ ιακβάλεη ρψξα κεηά απφ ηε δη-

δαζθαιία θαη απαηηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θξίλεη ην φπνην απνηέιεζκα έρεη 

πξνθχςεη, θπξίσο κέζσ βαζκνινγίαο. Ώληίζεηα, ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

πνπ επελδχνπλ ζηελ αμηνιφγεζε, δηαζθαιίδνπλ φηη  ε κάζεζε έρεη λφεκα γηα ηα 

παηδηά, φηη ε  δηδαζθαιία είλαη απνηειεζκαηηθή θαη φηη νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ 

έρνπλ βειηησζεί (The Assessment for Learning Strategy, 2008). 

Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα δε-

κηνπξγήζνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα λα αμηνινγήζνπλ ην πσο καζαίλνπλ ηα παη-

δηά θαη έπεηηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα πξαγκαην-

πνηήζνπλ επνηθνδνκεηηθέο αιιαγέο ζηε δηδαζθαιία. Ώπηή ε «δηαγλσζηηθή» 

ρξήζε ηεο αμηνιφγεζεο, ε νπνία παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε ζε εθπαηδεπηηθνχο 

θαη γνλείο θαη ζπκβαίλεη θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη 

ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε (Boston, 2002). Δ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε  ε-

θαξκφδεηαη  γηα φινπο ηνπο ηνκείο αλάπηπμεο θαη γηα φια ηα γλσζηηθά αληηθεί-

κελα. Βίλαη θαζεκεξηλή, πεξηνδηθή θαη δηαρέεηαη ζηνπο γνλείο, θεδεκφλεο θαη 

ζηνπο επφκελνπο δαζθάινπο ηνπ παηδηνχ. 

χκθσλα  κε ηε Wolfendale (1998), νη γνλείο απνηεινχλ  «πεγή» αμηνιφ-

γεζεο αθνχ θαηά ηε δηακνξθσηηθή  αμηνιφγεζε καζαίλνπλ πνηα είλαη ε  πνξεία 

ηνπ παηδηνχ ηνπο,  ηί ρξεηάδεηαη γηα λα βειηησζεί θαη πψο  κπνξνχλ νη ίδηνη λα 

ζηεξίμνπλ ην παηδί ηνπο  θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ώληίζηνηρα, ν εθπαηδεπηηθφο α-

μηνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο γνλείο γηα λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηελ αλα-

πηπμηαθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία  ηνπ παηδηνχ. 

Δ πιεξνθφξεζε ησλ γνλέσλ γηα απηήλ ηε κνξθή  αμηνιφγεζεο θαη ε ζπκ-

κεηνρή ηνπο  ζε απηήλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή γηαηί: 

 Δ δηθή ηνπο ζηάζε  γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ κάζεζε έρεη κεγάιε επί-

δξαζε ζηε ζηάζε ησλ παηδηψλ ηνπο 

 Χο θνξείο/παξάγνληεο  αγσγήο θαη κάζεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο έρνπλ δη-

θαίσκα λα γλσξίδνπλ 
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 Βίλαη ζεηηθνί εάλ γλσξίδνπλ ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε αμηνιφγεζε 

 Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο θαιχηεξα εάλ θαηαιά-

βνπλ πσο ιεηηνχξγεη ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο 

 Θα κπνξνχλ κε άλεζε λα εξκελεχνπλ θαη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ πιεξνθν-

ξηψλ ηνπ θαθέινπ αμηνιφγεζεο. 

 

Άιισζηε, φπσο παξαηεξεί ε Μπηξκπίιε(2013), ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 

έρεη σο ζηφρν ηνπ λα επηθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ησλ γνλέσλ φρη κφλν ζηελ 

πιεξνθφξεζε αιιά θαη ζηε  καζεζηαθή δηαδηθαζία γηαηί κφλν αλ ν γνλέαο θα-

ηαλνήζεη ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλεη ην παηδί ηνπ ζην ζρνιείν σο καζεηήο κπν-

ξεί λα εθηηκήζεη ην ίδην ηνπ ην παηδί αιιά θαη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ  θαη λα ην 

ππνζηεξίμεη θαηάιιεια. 

Οη γνλείο, ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, κνηξάδνληαη παξα-

ηεξήζεηο θαη ζθέςεηο  γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπο. Βπίζεο, αμηνιν-

γνχλ ην παηδί  ηνπο θαζψο ην αλαηξέθνπλ κέζα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ξνπηίλα. 

Πξφθεηηαη γηα κία ηθαλφηεηα πνπ «θηίδεηαη» κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Δ κν-

λαδηθή πξφζβαζε πνπ έρνπλ ζηε κε-ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνχ, ζε δξαζηεξηφηε-

ηεο θαη ζπκπεξηθνξέο κπνξεί πξάγκαηη λα εληζρχζεη ην πξνθίι ηνπ παηδηνχ. -

ηαλ νη γνλείο είλαη απζεληηθνί ζπλεξγάηεο θαη φρη απιά «απνδέθηεο» ηεο αμηνιφ-

γεζεο ηνπ παηδηνχ ηνπο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πνιιέο θαη αθξηβείο πιεξνθν-

ξίεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλεη ην παηδί (Birbili, & Tzioga, 2014). Άιισζηε ε 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα έρεη απνδερηεί φηη νη "απαίδεπηνη" γνλείο κπνξνχλ λα 

απνθαιχςνπλ θξπθά ζηνηρεία ηνπ παηδηνχ ηνπο ζην πιαίζην ηνπ ζπηηηνχ θαη λα 

ηα αλαθέξνπλ πξνθνξηθά ή γξαπηά (Wolfendale, 1998). 

Oη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ νη γνλείο αθνξνχλ ζηελ ηαθηηθή 

παξαηήξεζε θαη εθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ησλ δηαζέζεσλ, ησλ αλεζπρηψλ, 

ησλ πξνηηκήζεσλ, ησλ ζπλεζεηψλ δηαηξνθήο θαη χπλνπ, ησλ ζρέζεσλ πνπ αλα-

πηχζζνπλ ηα παηδηά ηνπο κε ζπλνκειίθνπο. Έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνβιέ-

πνπλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ ζε αλζξψπνπο θαη γεγνλφηα θαη έρνπλ ηε δπ-

λαηφηεηα λα κηιήζνπλ γηα ην παηδί ηνπο ζε εθπαηδεπηηθνχο, ςπρνιφγνπο, γηα-

ηξνχο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε ην παηδί 

ια ηα παξαπάλσ δηεπθνιχλνπλ ηελ ακθίδξνκή ζρέζε  ζρνιείνπ – νηθν-

γέλεηαο  θαη ηελ θαζηζηνχλ ρξήζηκε θαη απνηειεζκαηηθή. Οη γνλείο παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηε κε-ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνχ, ζέινπλ λα κάζνπλ «πσο πάεη» 

ην παηδί ηνπο  θαη πσο κπνξνχλ απηνί λα βνεζήζνπλ. Άξα νη πιεξνθνξίεο αμην-

ιφγεζεο κπνξνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ  λα θαηαιάβνπλ ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ 

ηνπο  θαη λα πάξνπλ ηδέεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζην ζπίηη θαη ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. Οη ζπδεηήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο βνεζνχλ, επίζεο, λα 

πάξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε κεηάβαζε ηνπ παηδηνχ ηνπο ζηελ επφκελε ζρνιηθή 

βαζκίδα. 

Ώληίζηνηρα, νη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο γνλείο αμηνπνηνχληαη  απφ ηνλ εθπαη-
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δεπηηθφ γηα λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηε καζεζηαθή θαη ηελ αλαπηπμηαθή δηαδη-

θαζία ηνπ παηδηνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο  ρξεζηκνπνίεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο  γηα 

λα εληζρχζεη ηηο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο έκπεηξεο ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ηελ 

θνηλσληθφηεηά ηνπο. Μία απφ ηηο  ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζείηαη ζε ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ έρεη ηελ παξαθάησ  κνξθή: 

 Οη γνλείο έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ηνπ παηδηνχ 

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη είλαη θαηαλνεηέο θαη έρνπλ λφεκα γηα 

ηνπο γνλείο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

 Γνλείο θαη εθπαηδεπηηθφο ελεξγνπνηνχλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. 

 

Oη  ηξφπνη επηθνηλσλίαο ζρνιείνπ – γνλέσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ εξεπλε-

ηέο ζην εμσηεξηθφ πνηθίινπλ. Ο εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη, θαηά πεξίπησζε, νξγα-

λσκέλεο ζπλαληήζεηο, ηειεθσληθνχο δηαιφγνπο, αληαιιαγέο κελπκάησλ ή γξα-

πηή / on-line επηθνηλσλία. (―National Center on Parent‖, 2011). Δ J.Epstein 

(2005) θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο ζεσξνχλ  ηελ επηθνηλσλία σο έλαλ απφ ηνπο έμη 

ηξφπνπο εκπινθήο ησλ γνλέσλ θαη πξνηείλνπλ εμαηνκηθεπκέλεο ζπλεδξίεο, α-

ληαιιαγή ησλ θαθέισλ ησλ παηδηψλ θαη αλαηξνθνδφηεζε, θπιιάδηα κε  πιε-

ξνθνξίεο, πξνγξάκκαηα, γξάκκαηα θαη άιιεο κνξθέο γξαπηήο επηθνηλσλίαο. Βη-

δηθά γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν επηζεκαίλνπλ φηη πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα ειέγρνπλ 

ηαθηηθά ηελ αλαγλσζηκφηεηα, ηε ζαθήλεηα θαη ηε  ζπρλφηεηα ηεο γξαπηήο επη-

θνηλσλίαο. 

 «Βπίκαρα» ζεκεία ζηελ επηθνηλσλία ππάξρνπλ φηαλ  νη γνλείο είλαη αιιφ-

γισζζνη ή  δελ γλσξίδνπλ αλάγλσζε θαη γξαθή. Οη Weldin & Tumarkin (1997) 

εθηφο απφ ηηο θαζηεξσκέλεο ζπλαληήζεηο θαη ηα εβδνκαδηαία ζεκεηψκαηα γηα 

ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ, απν-

ζηέιινπλ θαη βηληενθαζέηεο κε ηηο ελεκεξψζεηο πνπ γίλνληαη ζην ζρνιείν πξνο 

ηνπο γνλείο πνπ δελ κπνξνχλ λα παξαζηνχλ. 

Βπηρεηξψληαο  λα δνχκε ηελ απήρεζε πνπ έρνπλ νη δξάζεηο επηθνηλσλίαο 

ζρνιείνπ - νηθνγέλεηαο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, αλνίμακε ηηο πφξηεο ηεο 

ηάμεο ζρεδηάδνληαο δξαζηεξηφηεηεο  θαη  εξγαιεία, κε ηα νπνία δηεξεπλήζακε 

ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηελ παξαηήξεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

παηδηνχ ηνπο. 

 

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ 

1. Αεέγκα - Αηεμαγσγά ηεο Ϋξεπλαο 

ην πξφγξακκα καο ζπκκεηείραλ  δχν  ηκήκαηα δεκφζηνπ λεπηαγσγείνπ 

ηεο πφιεο ηεο Έδεζζαο, κε ζπλνιηθφ αξηζκφ 31 γνλέσλ. Δ δηάξθεηα εθαξκνγήο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο  ήηαλ κία ζρνιηθή  ρξνληά, απφ ηνλ Οθηψβξην 2013 κέρξη 

ηνλ Ενχλην ηνπ 2014. Οη γνλείο ζπκκεηείραλ ζε πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνξεηη-

θέο δξάζεηο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
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ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο έγηλε αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ηελ αλα-

γθαηφηεηα αιιά θαη ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο νηθνγέλεηαο  ζηελ παξαηήξε-

ζε θαη αμηνιφγεζεο ηεο  ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο κάζεζεο ηνπ παηδηνχ κέζα απφ 

ην πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ. Βπίζεο, παξνπζηάζηεθαλ νη δξάζεηο πνπ ζρε-

δηάζακε γηα απηφλ ην ζθνπφ θαη  δφζεθε αξρηθά έλα εξσηεκαηνιφγην φπνπ νη 

γνλείο καο αλέθεξαλ ηνλ ειεχζεξν  ρξφλν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηαζέζνπλ θα-

ζψο  θαη ην πψο ζα κπνξνχζαλ γεληθφηεξα λα «βνεζήζνπλ» ζηελ εχξπζκε ιεη-

ηνπξγία ηνπ λεπηαγσγείνπ.  Έρνληαο κία πξψηε εηθφλα ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ 

θάζε γνλέα, απνθαζίζηεθε  λα ελεκεξψλνληαη πξηλ απφ ηελ θάζε δξάζε  φινη νη  

γνλείο πξνθνξηθά ψζηε λα γλσξίδνπλ ην πεξηερφκελν, ηνπο ζηφρνπο θαη ην δηθφ 

ηνπο  «ξφιν» ζε θάζε δξάζε μερσξηζηά. 

ε πξψην επίπεδν (επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο), επηιέρηεθε λα δνζεί έλα εξεπ-

λεηηθφ εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ην ζπίηη θαη αθνχ ζπκπιεξσ-

ζεί, λα γίλεη απνηίκεζε απηνχ ζε αηνκηθή ζπλάληεζε  κε ηνλ θάζε γνλέα. 

ε δεχηεξν επίπεδν, θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, έγηλαλ ε-

πηηφπνπ παξαθνινπζήζεηο δξαζηεξηνηήησλ ή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ζρεδη-

αζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λεπηαγσγείνπ . ε  θάζε επίζθεςε ζηελ ηάμε,  νη 

γνλείο ζπκπιήξσλαλ επί ηφπνπ έλα θχιιν παξαηήξεζεο  θαη έλα θχιιν αλα-

ηξνθνδφηεζεο  ζην ζπίηη. 

Ώθνινχζεζε ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέ-

θπςαλ ηφζν απφ ηα  εξγαιεία- εξσηεκαηνιφγηα  πνπ έρνπλ δνζεί φζν θαη απφ 

πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ηηο λεπηαγσγνχο θαη ηελ  παξνπζία ηνπο  ζηελ ηάμε. 

Βπίζεο, ζρεδηάζηεθε έλα εξσηεκαηνιφγην αλαζηνραζκνχ, φπνπ νη γνλείο, 

πεξίπνπ ζηα ηέιε ΜαΎνπ, θιήζεθαλ λα ζπκεζνχλ πσο μεθίλεζε ην παηδί ηνπο ην 

λεπηαγσγείν  θαη πνηα ήηαλ ε εμέιημε ηνπ. 

ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ρνξεγήζεθε ζηνπο  γνλείο  έλα εξσηεκα-

ηνιφγην αμηνιφγεζεο  ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αμηνινγήζνπλ ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο  πνπ επέιεμαλ νη λεπηαγσγνί λα ρξε-

ζηκνπνηήζνπλ. 

2.ΑΡΏΒΕ 

2.1 «ΦΤΛΛΟ ΠΏΡΏΣΔΡΔΔ» 

Σν πξψην εξγαιείν πνπ δφζεθε  ήηαλ ην «Φχιιν Παξαηήξεζεο» (Φ.Π.),  

ην νπνίν ζπληάρηεθε κε  ζθνπφ λα εκπιέμεη ηνπο γνλείο ζηελ παξαηήξεζε ησλ 

παηδηψλ ηνπο (Παξάξηεκα: Φχιιν Παξαηήξεζεο 1,2,3). Θεσξήζεθε σο ν θα-

ηάιιεινο ηξφπνο ψζηε λα γίλνπλ γλσζηέο,  σο έλαλ βαζκφ, νη ζπλζήθεο κάζε-

ζεο πνπ επηθξαηνχλ ζην ζπίηη αιιά θαη  ε εηθφλα πνπ έρεη ν θάζε γνλέαο γηα ην 

παηδί ηνπ. 

ηελ  εηζαγσγή ηνπ Φ.Π.  παξνπζηάζηεθε  κε απιφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν 

πξνο ηνπο γνλείο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζα ήηαλ θαιφ λα ην ζπκπιεξψζνπλ. 
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Υξεζηκνπνηήζεθε ά εληθφ πξφζσπν γηα λα ππάξρεη ακεζφηεηα θαη δφζεθαλ  

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα γηα λα εμαζθαιηζηεί πεξηζζφηεξν ε ζαθήλεηα  ησλ 

θαηαγξαθψλ ηνπο. 

Γηα ηηο εξσηήζεηο, επηιέρηεθαλ ηξείο  άμνλεο αληίζηνηρνη κε ηξείο  ηνκείο 

αλάπηπμεο πνπ ζεσξήζεθαλ  ζεκαληηθνί  φρη κφλν γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παη-

δηνχ ζην λεπηαγσγείν  αιιά θαη γηαηί   ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ γν-

λέσλ πεξηζζφηεξν απφ άιινπο ηνκείο. Ώπηνί ήηαλ ε ζπλαηζζεκαηηθή, ε θνηλσ-

ληθή  θαη ε γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Οη εξσηήζεηο ηνπ θάζε θχιινπ 

ρσξίδνληαλ ζε δχν νκάδεο.  Δ πξψηε αθνξνχζε ζε αλνηρηέο θαη θιεηζηέο εξσ-

ηήζεηο  παξαηήξεζεο ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο-ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνχ ζην κε-

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ελψ ε δεχηεξε αλαδεηνχζε ηηο ζθέςεηο, ηηο δηαζέζεηο, ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη φ,ηη άιιν ήζειαλ λα εθθξάζνπλ νη γνλείο γηα ηνλ θάζε 

έλα ηνκέα αλάπηπμεο. 

Σν Φ.Π. γηα ηελ «πξνζσπηθφηεηα» θαη ηελ «θνηλσληθή αλάπηπμε» δφζεθε 

ζηα παηδηά πνπ θνίηεζαλ γηα πξψηε ρξνληά ζην λεπηαγσγείν ελψ ην Φ.Π. γηα ηε  

«γισζζηθή αλάπηπμε» δφζεθε ζηα λήπηα.  

2.2 ΏΣΟΜΕΚΒ ΤΝΏΝΣΔΒΕ ΜΒ ΣΟΤ ΓΟΝΒΕ  

Δ δεχηεξε δξάζε καο αθνξνχζε ζηελ επηηφπνπ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα  θαη ηε λεπηαγσγφ ζε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηή-

ζεθε κε ηνπο γνλείο ηνπ θάζε παηδηνχ μερσξηζηά.Oη ζπλαληήζεηο πξαγκαην-

πνηήζεθαλ είηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ είηε απνγεπκαηηλέο ψξεο. 

Δ λεπηαγσγφο είρε ζπιιέμεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην θάζε λήπην 

κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θπξίσο  κε παξαηήξεζε αιιά θαη κέζσ ησλ εξ-

γαζηψλ ηνπ. Σα ζηνηρεία απηά είραλ θαηαγξαθεί ζε θιείδα παξαηήξεζεο  θαη 

είραλ «ελνπνηεζεί» κε ηα ζρφιηα ηνπ γνλέα ζην Φ.Π. Έηζη, είρε δεκηνπξγεζεί 

έλα πξνθίι γηα ην θάζε παηδί  κε ζηνηρεία γηα ηελ απηνλνκία/ απηνεμππεξέηεζε 

, ηελ θηλεηηθή αλάπηπμε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθνπνίε-

ζε, ηε λνεηηθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε, ηελ πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη ηεο ηέ-

ρλεο. Δ λεπηαγσγφο κπνξνχζε, ζχκθσλα κε ηηο θαηαγξαθέο ηεο, λα κηιήζεη 

ζηνπο γνλείο γηα απηά πνπ ην παηδί είρε θαηαθηήζεη, γηα απηά πνπ κε ιίγε πξν-

ζπάζεηα θαηλφηαλ φηη ζα  θαηαθέξεη θαη γηα απηά πνπ ρξεηαδφηαλ βνήζεηα. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη γνλείο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα 

ζεηηθά ζεκεία θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ηνπο, γηα ην πψο ιεηηνπξγνχζε 

κέζα ζηελ ηάμε  θαη γηα ηα ζεκεία πνπ αληηκεηψπηδε δπζθνιίεο. Βπηπιένλ, κπν-

ξνχζαλ νη ίδηνη λα ελεκεξψζνπλ ηε λεπηαγσγφ γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο δξα-

ζηεξηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ζην ζπίηη θαζψο θαη γηα ηηο αλεζπρίεο ή ηα ηπρφληα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ κε ην παηδί ηνπο. Ώπψηεξνο ζθνπφο ηεο ζπλά-

ληεζεο ήηαλ λα ηεζνχλ θνηλνί ζηφρνη θαη κέζνδνη αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιε-

κάησλ αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα, ψζηε ην θάζε λήπην λα βνεζε-

ζεί νπζηαζηηθά, ρσξίο λα αληηκεησπίδεη αληηθαηηθέο θαηαζηάζεηο. Έηζη, νη γν-
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λείο είραλ κία πξψηε εηθφλα γηα ηνλ ηξφπν παξέκβαζεο ζην λεπηαγσγείν θαη 

κπνξνχζαλ θαη νη ίδηνη λα ζπκκεηέρνπλ αλάινγα θαη ζην ζπίηη. 

2.3 ΒΠΕΚΒΦΒΕ ΣΧΝ ΓΟΝΒΧΝ ΣΔΝ ΣΏΞΔ 

Οη γνλείο, ζε δεχηεξν ρξφλν, είραλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξα-

ζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο   σο Ώ) ζπλδηνξγαλσηέο  νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ΐ) σο βνεζνί –ζπλνδνί ζηηο επηζθέςεηο καο έμσ απφ ηελ ηάμε  ή Γ) σο παξαηε-

ξεηέο νξγαλσκέλσλ ή  θαη ειεχζεξσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Παξνπζηάδνληαο ζηνπο γνλείο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηξηκήλνπ, ηνπο δε-

ηήζεθε λα «θαληαζηνχλ» ηνλ εαπηφ ηνπο λα ζπκκεηέρεη ζε θάπνηα δξαζηεξηφ-

ηεηα καο κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε ή λα αλαθέξνπλ δηθέο ηνπο ηδέεο θαη πξν-

ηάζεηο. Αηεπθξηλίζηεθε  φηη νη γνλείο ζα έξρνληαη  κεκνλσκέλα, ζε ζπγθεθξηκέ-

λν ρξφλν θαη ζα ζπδεηνχκε αηνκηθά πξνεγνπκέλσο γηα ηνλ ηξφπν παξνπζίαο 

ηνπο κέζα ζην ρψξν. Βπίζεο, ηνλίζηεθε ε ζεκαζία ηεο απιήο παξαηήξεζεο ησλ 

ελεξγεηψλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ελφο παηδηνχ, γηα λα ελζαξξπλζνχλ νη  γνλείο 

πνπ πίζηεπαλ φηη δελ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζπλδηνξγαλσηέο ή βνεζνί-ζπλνδνί 

λα επηζθεθηνχλ ηελ ηάμε καο. 

Ώ.1) ρεηηθά κε ηε ζπλδηνξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ, νη γνλείο σο «αγαπε-

κέλα πξφζσπα» ησλ παηδηψλ, ζηα πιαίζηα ηεο ζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο «Γλσξί-

ζηε κε θαιχηεξα» θαινχληαλ ζηελ ηάμε γηα λα κηιήζνπλ ζηνπο άιινπο ζπκκα-

ζεηέο γηα ην παηδί ηνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα δξάζε πνπ μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο θαη θαηά ηελ νπνία ην θάζε παηδί θιήζεθε  λα «απην-

παξνπζηαζηεί» κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ κεγάινπ. Δ έιεπζε ελφο αγαπεκέλνπ 

πξνζψπνπ ζηελ ηάμε ηνπ λεπίνπ κεηά ηηο απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο πεξηιάκβαλε 

ην «λα καο ζπζηήζεη - γλσξίζεη ην παηδί ηνπ κέζα απφ ηα δηθά ηνπ κάηηα». Έηζη, 

νη ίδηνη νη γνλείο- αγαπεκέλα πξφζσπα έπξεπε λα ζθεθηνχλ θαη λα παξνπζηά-

ζνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ ηνπο ζην ζπίηη, ηηο ζπλήζεηεο ηνπ, ηηο α-

ζρνιίεο ηνπ, ην ρψξν πνπ δεί. ηε ζπλέρεηα  νη γνλείο  κπνξνχζαλ λα ππνβάι-

ινπλ  εξσηήζεηο ζηα λήπηα γηα ην παηδί ηνπο θαη ην αληίζηξνθν.  

Ώ.2)  ζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο νη γνλείο 

ήηαλ απηνί, πνπ απφ ηηο πξψηεο θηφιαο ζπδεηήζεηο καο  πξνζθέξζεθαλ λα ζπκ-

κεηέρνπλ θαη νη ίδηνη ζην πξφγξακκα. Πξνηίκεζαλ λα αζρνιεζνχλ κε εηθαζηη-

θά-θαηαζθεπέο, αλάγλσζε παξακπζηνχ ή κε παξνπζίαζε θάπνηαο δηθήο ηνπο 

δεμηφηεηαο ή επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο. Οη γνλείο επέιεγαλ ην αληηθείκελν 

θαηαζθεπήο ή παξνπζίαζεο  θαη κεηά ηνπο θαζνδεγνχζακε γηα ηελ απαξαίηεηε 

πξνεηνηκαζία απφ κέξνπο καο, ηε δηάηαμε ζην ρψξν, ηε δηαδηθαζία  πνπ ζα α-

θνινπζνχζακε  θαη ην βαζκφ παξέκβαζεο ζην έξγν ησλ παηδηψλ. 

ΐ) Οη γνλείο σο βνεζνί-ζπλνδνί είραλ έλα ζπγθεθξηκέλν ξφιν: λα επηβιέ-

πνπλ ηα παηδηά ηελ ψξα ηεο κεηάβαζεο ζην ρψξν πνπ επηζθεπηφκαζηαλ θαη λα 

θξνληίδνπλ γεληθφηεξα θαη απηνί γηα ηελ αζθάιεηα ησλ λεπίσλ. 

Γ) Οη γνλείο παξαηεξεηέο έξρνληαλ ζηελ ηάμε ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
1226 

γλψξηδαλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηη επξφθεηην λα παξαθνινπζήζνπλ. Ώξρηθά, ηνπο 

παξνπζηάδακε ηελ θάζε πεξηνρή θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απηή θαιιηεξγνχζε θαη 

έπεηηα θάζνληαλ δηαθξηηηθά θαη παξαθνινπζνχζαλ ηα λήπηα ζηηο ειεχζεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Έπεηηα παξαθνινπζνχζαλ ηε ζπγθέληξσζε ζηελ «παξενχια» 

θαη ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο εκέξαο. Κάπνηνη γνλείο, αλάινγα κε ην δηαζέζηκν ρξφ-

λν πνπ είραλ,  παξαθνινχζεζαλ  κία νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα, ζπλήζσο 

γιψζζαο. Δ κέγηζηε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ γνλέσλ κέζα ζηελ ηάμε ήηαλ κία 

ψξα.  

ηε δηάξθεηα παξακνλήο φισλ ησλ γνλέσλ ζηελ ηάμε δφζεθε έκθαζε ζηελ πα-

ξαηήξεζε ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ηνπο ίδηνπο. Γηα απηφλ ην ζθνπφ δηλφηαλ έλα 

θχιιν παξαηήξεζεο (Παξάξηεκα: Βπηζθέςεηο γνλέσλ ζηελ ηάμε-Φχιιν Παξα-

ηήξεζεο), ην νπνίν ζπκπιήξσλαλ θαη κε ηελ απνρψξεζε ηνπο δηλφηαλ έλα θχι-

ιν αλαηξνθνδφηεζεο ηεο επίζθεςεο (Παξάξηεκα: Βπηζθέςεηο γνλέσλ ζηελ ηά-

με-Φχιιν Ώλαηξνθνδφηεζεο), πνπ  επέζηξεθαλ ηελ επφκελε εκέξα. Καη ηα δχν 

θχιια πξνήιζαλ  απφ ην πιηθφ ησλ πεηξακαηηθψλ λεπηαγσγείσλ ηνπ ΣΒΠΏΒ. 

2.4 ΒΡΧΣΔΜΏΣΟΛΟΓΕΟ ΏΝΏΣΟΥΏΜΟΤ 

Tν ηειεπηαίν εξγαιείν ήηαλ ην «Βξσηεκαηνιφγην Ώλαζηνραζκνχ», ην ν-

πνίν δεηνχζε  απφ ηνπο γνλείο λα αλαζηνραζηνχλ ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ ηνπο 

απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κέρξη ηελ ψξα πνπ ζπκπιήξσλαλ ην εξσηε-

καηνιφγην θαη λα ηελ αμηνινγήζνπλ κε δεδνκέλε ηεξαξρηθή θιίκαθα. 

ηελ εηζαγσγή δηαηππσλφηαλ  κε ζαθήλεηα ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ήηαλ θα-

ιφ λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην. Μάιηζηα ρξεζηκνπνηήζεθε  έληνλε  

γξαθή γηα λα δνζεί έκθαζε ζηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ δεηείηαη λα εζηηάζνπλ 

ηελ πξνζνρή ηνπο θαη ην πξψην πξφζσπν γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν πξνζηηφ. Σέ-

ινο, δηλφηαλ  ε νδεγία φηη κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ζπκπεξηθνξέο «πνπ αμίδεη 

λα ζεκεησζνχλ» ή «πνπ ηνπο εληππσζηάδνπλ ή ηνπο πξνβιεκαηίδνπλ» ζην ηέινο 

θάζε εξψηεζεο. 

Οη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ζε επηά  ηνκείο αλάπηπμεο νπφηε πξνέθπςαλ ε-

πηά άμνλεο. Ώπηνί ήηαλ: 

 Ώπηνεμππεξέηεζε/Ώπηνλνκία 

 Κηλεηηθφηεηα 

 πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε 

 Κνηλσληθνπνίεζε 

 Ννεηηθέο δεμηφηεηεο 

 Βπηθνηλσλία/ πξνθνξηθφο ιφγνο 

 Μαζεκαηηθέο γλψζεηο / ηθαλφηεηεο 

Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ εξσηήζεσλ απνηέιεζε ν βαζκφο ζπρλφηεηαο 

ησλ δεμηνηήησλ απηψλ ζην κε- ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ε δπλαηφηεηα κηαο ζα-

θνχο δηαηχπσζεο  ηνπο ψζηε λα είλαη απφιπηα θαηαλνεηέο (Παξάξηεκα: Βξσ-

ηεκαηνιφγην Ώλαζηνραζκνχ). 
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2.5 ΒΡΧΣΔΜΏΣΟΛΟΓΕΟ ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΧΝ ΑΡΏΒΧΝ  ΏΠΟ ΣΟΤ 

ΓΟΝΒΕ 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ εθπνλήζεθε γηα λα  αμηνινγεζνχλ νη  πιεξνθνξίεο 

πνπ ζπιιέμακε απφ ηηο δηθέο καο παξαηεξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο, αιιά θαη ηα  εξεπλεηηθά   εξγαιεία πνπ δφζεθαλ  θαη λα ππάξμεη  κία 

ακεζφηεξε εθηίκεζε θαη αληηθεηκεληθφηεηα   ζηα απνηειέζκαηα καο (Παξάξηε-

κα: Βξσηεκαηνιφγην Ώμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ).Ώπνηεινχληαλ απφ κηθξφ α-

ξηζκφ θιεηζηψλ εξσηήζεσλ, δχν αλνηθηέο εξσηήζεηο θαη  ε  έθθξαζε ησλ γνλέ-

σλ είλαη αλψλπκε. 

ηελ εηζαγσγή, παξνπζηαδφηαλ ζηνπο γνλείο ν ζθνπφο δηαλνκήο ηνπ θαη 

δηλφηαλ έκθαζε ζηε ζεκαζία πνπ έρεη  ε ζπκπιήξσζε ηνπ γηα ην έξγν καο.  

Οη άμνλεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηήζεσλ ήηαλ ηξεηο: 

 Δ ρξεζηηθφηεηα ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ δξάζεσλ 

 Σα πηζαλά νθέιε  

 Πξνηάζεηο γηα άιινπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο.  

Σν εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ δφζεθε ζηνπο γνλείο ζην 

ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ 

Λακβάλνληαο φια ηα δεδνκέλα απφ ην « θχιιν παξαηήξεζεο» (Φ.Π.), ηελ 

αηνκηθή ζπλάληεζε κε ηνπο γνλείο  θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε δξαζηε-

ξηφηεηεο  ηεο ηάμεο  εμεηάζηεθε  α) ν αξηζκφο ησλ θχιισλ πνπ επηζηξάθεθαλ 

θαη  β) ε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ζρνιίσλ πνπ έθαλαλ νη γνλείο, γ) ν αξηζ-

κφο ησλ γνλέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο δξάζεηο κέζα ζηελ ηάμε, δ) ε ζηάζε ηνπο 

πξνο ηε λεπηαγσγφ θαη πξνο ηελ ηάμε θαζψο θαη ε δηάζεζε ηνπο γηα ζπκκεηνρή 

ζε επφκελεο δξάζεηο. Μειεηψληαο ηα παξαπάλσ  κπνξεί λα απνηππσζεί  κία  

εηθφλα γηα ην βαζκφ εκπινθήο ησλ  γνλέσλ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο καο. 

Ξεθηλψληαο κε ην Φ.Π., απφ ηα ηξηάληα έλα θχιια  πνπ δφζεθαλ (πίλαθαο 

1.), επηζηξάθεθαλ ηα είθνζη ελλέα (29). Οη γνλείο θάλεθε  λα είραλ ηε δηάζεζε 

λα απαληήζνπλ  ζηηο εξσηήζεηο καο, αθνχ εηθνζηδχν (22) απφ ηνπο είθνζη ελληά 

(29) έθαλαλ αξθεηά ή πνιιά ζρφιηα, δειαδή θάιπςαλ ηνπιάρηζηνλ  ηηο δχν ζεη-

ξέο ησλ αλνηθηψλ εξσηήζεσλ, ελψ επηά (7) ζεκείσζαλ  ιίγα ζρφιηα, δειαδή  

έγξαςαλ ζε ιηγφηεξν απφ κία γξακκή (πίλαθαο 1). 
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Πνζόηεηα απαληάζεσλ ζην «Φύιιν παξαηάξεζεο» πρλόηεηα 

Ληηέο/Μνλνιεθηηθέο απαληήζεηο 4 

Λίγα ζρφιηα 3 

Ώξθεηά ζρφιηα 18 

 Πνιιά ζρφιηα (ζην πεξηζψξην ή εθηφο γξακκψλ) 4 

ύλνια 29 

Πίλαθαο 1. 

Πνηνηηθά νη απαληήζεηο είραλ ελδηαθέξνπζεο δηαθνξνπνηήζεηο. Τπήξραλ, θπξί-

σο, πεξηγξαθέο θαη παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή φπσο «φηαλ είλαη κε ηα 

μαδέιθηα ηεο εγείηαη φηαλ είλαη κε παξέα παηδηψλ  θάλεη φηη ηεο πξνηείλνπλ νη άιινη» 

ή «λαη, ζθαξθαιψλεη γηα λα πάξεη αληηθείκελα, δσγξαθίδεη ηνίρνπο, κπάλην κφλνο ηνπ. 

Παίξλεη πξσηνβνπιίεο γηα δηάθνξεο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο». Βηδηθφηεξα ζηηο εξσηή-

ζεηο πέληε (5)  θαη δέθα (10), ν νπνίεο  ήηαλ αλνηρηέο θαη δεηνχζαλ απφ ηνπο γνλείο λα 

γξάςνπλ δηθά ηνπο ζρφιηα γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παη-

δηψλ ππήξμαλ θαηαγξαθέο ζε δεθαηξία (13) θχιια. ε απηέο,  νη ελλέα (9) γνλείο   έ-

θαλαλ ζεηηθά ζρφιηα φπσο  «είλαη  ηδηαίηεξα θνηλσληθφο, εηνηκφινγνο, εθθξάδεη έλην-

λα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ», αξλεηηθά «πεηζκαηάξεο, επίκνλνο, θαηεξγάξεο, ρατδεκέ-

λνο, ζέιεη λα είλαη ην θέληξν ηεο πξνζνρήο». Πέληε (5) γνλείο ήηαλ πξνβιεκαηηζκέλνη 

«κε πξνβιεκαηίδεη πνπ ην πείζκα ηεο θαη ν ζπκφο ηεο κπνξεί λα ηελ θάλνπλ αληηπαζή 

ζηα άιια παηδηά». Σέινο, κία κεηέξα εμέθξαζε ηα δηθά ηεο ζπλαηζζήκαηα θαη κία 

άιιε ηελ απνξία ηεο  γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηεο. 

Ώθνινχζσο, θαη νη ηξηάληα (30) γνλείο πξνζήξζαλ ζηελ αηνκηθή ζπλάληε-

ζε κε ηε λεπηαγσγφ ηνπο. Γηα ηνπο γνλείο θάλεθε λα είλαη θάηη πξσηφγλσξν 

γη΄απηφ θαίλνληαλ  επηθπιαθηηθνί, κε ην άγρνο φηη «θάηη» έθαλε ην παηδί ηνπο 

θαη  έπξεπε λα ηνληζηεί θαη αηνκηθά  φηη νη ζπλαληήζεηο ηνχο πεξηιακβάλνπλ 

φινπο, ρσξίο εμαίξεζε. Μάιηζηα, θάπνηνη  αξγφηεξα παξαδέρηεθαλ πσο «έλησ-

ζα φηη ζα γίλσ απνδέθηεο παξαπφλσλ», «φηη ζα ακθηζβεηεζψ σο γνλέαο» ή «ζα 

είκαη ιίγε σο κεηέξα…».Έξρνληαλ ζπγθξαηεκέλνη ζηα ιφγηα ηνπο, αιιά φπσο 

θάλεθε αξγφηεξα, πεξίκελαλ ηελ παξφηξπλζε ηεο λεπηαγσγνχ πξνηνχ μεδηπιψ-

ζνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο φπνηεο απνξίεο ηνπο. 

Οη λεπηαγσγνί είραλ ήδε ζπγθεληξψζεη πνιιά ζηνηρεία απφ ηελ παξαηή-

ξεζε ζηελ ηάμε  αιιά θαη απφ ηελ απνηίκεζε ησλ Φ.Π.. Ξεθίλεζαλ, ινηπφλ, ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ παηδηνχ, ηνλίδνληαο ηα ζεηηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ηηο ππάξρνπζεο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη ζπλέρηζαλ ηε ζπδήηεζε  κε ηα ζέκαηα πνπ ζίγνληαλ 

ζην Φ.Π. Οη γνλείο εμέθξαζαλ δηθέο ηνπο αλεζπρίεο, πεξηέγξαςαλ ζπκπεξηθν-

ξέο ζην ζπίηη θαη είραλ ηελ απνξία εάλ ηα ίδηα ζπκβαίλνπλ θαη ην λεπηαγσγείν. 
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Ώξθεηνί  δήηεζαλ «ζπκβνπιέο» θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θάπνησλ δπζθνιηψλ 

ή δεηεκάησλ πνπ ηνπο απαζρνινχζαλ . Οη πεξηζζφηεξνη ήηαλ ζπγθηλεηηθνί, κε 

απζεληηθέο απαληήζεηο,  κε πξνβιεκαηηζκφ θαη εηιηθξίλεηα, δελ ακθηζβεηνχζαλ 

αθφκα θαη ηα αξλεηηθά  ζπκβάληα, παξφιν πνπ ππήξραλ γνλείο πνπ έβιεπαλ  

κηα δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζην ζπίηη. 

Γεληθφηεξα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία είρε ζεηηθή ζηάζε, άθνπζε ηε λεπη-

αγσγφ θαη ζπκθψλεζε ζε έλα θνηλφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο ππήξμαλ ζπλεξγάζηκνη, α-

λνηρηνί θαη πξφζπκνη ελψ ππήξμαλ δχν (2) κεηέξεο λεπίσλ πνπ είραλ «ακπληη-

θή» ζηάζε απέλαληη ζηε λεπηαγσγφ, δειαδή θξάηεζαλ ηε ζπδήηεζε κφλν ζηα 

ζεηηθά ζεκεία ησλ παηδηψλ θαη είπαλ φηη ε εηθφλα ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν έ-

κνηαδε πνιχ δηαθνξεηηθή κε απηήλ πνπ βιέπνπλ ζην ζπίηη.  

Χο γεληθή εθηίκεζε, ήδε θάλεθε φηη κε ηηο ζπλαληήζεηο ηνλψζεθε ε εκπη-

ζηνζχλε ηνπο ζηε λεπηαγσγφ θαη νη ζρέζεηο έγηλαλ  πην ηζνξξνπεκέλεο. Γηα πα-

ξάδεηγκα, ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο είρε παξαηεξεζεί ην  άγρνο,  ζε  κεξηθνχο  γν-

λείο,  θαη ε ακθηβνιία γηα ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη θαηά πφζν ζα κπνξνχζε 

ην παηδί ηνπο λα είλαη αζθαιέο. ηελ αηνκηθή ζπλάληεζε,  θαίλνληαλ θηιηθνί 

πξνο φια ηα άιια λήπηα θαη γεληθά απνδέρηεθαλ ην πξφγξακκα θαη ην ξφιν ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ. Λίγν πξηλ ηειεηψζεη ε ζπδήηεζε φινη δήισλαλ φηη βιέπνπλ δηα-

θνξά ζην παηδί ηνπο θαη επραξηζηνχζαλ γηα ην ρξφλν πνπ ηνπο «αθηεξψζεθε»!!! 

Σειεηψλνληαο ηηο αηνκηθέο ζπλαληήζεηο, ήδε θάλεθε ε έληνλε επηζπκία 

ησλ  γνλέσλ λα παξαηεξήζνπλ ην παηδί ηνπο,  ζπκκεηέρνληαο  ζε δξαζηεξηφηε-

ηεο ηεο ηάμεο. Οη λεπηαγσγνί  πίζηεπαλ, εμ αξρήο, φηη απηφο ζα ήηαλ ν ακεζφηε-

ξνο ηξφπνο ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζηάζε ηνπ παη-

δηνχ απέλαληη ζηε γλψζε θαη ην ζρνιείν γεληθφηεξα. Άιισζηε θαη νη ίδηνη νη γν-

λείο θαίλνληαλ πξφζπκνη λα έρνπλ κία πιήξε εηθφλα ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνχ ηνπο κέζα ζηελ ηάμε. Βηθνζηνθηψ (28)  ήηαλ νη γνλείο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζε δηαθνξέο δξαζηεξηφηεηεο κέρξη θαη ην Φεβξνπάξην. ε δε-

θαπέληε (15) πεξηπηψζεηο ζπκκεηείραλ θαη δχν θνξέο, γηα παξάδεηγκα ζπλδηνξ-

γαλσηέο ζε δχν δξαζηεξηφηεηεο ή ζπλνδνί θαη ζπλδηνξγαλσηέο ή παξαηεξεηέο 

θαη ζπλδηνξγαλσηέο. Ο ηξφπνο θαη ν αξηζκφο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ θαίλεηαη 

παξαθάησ  (πίλαθαο 2) : 

Σξόπνο ζπκκεηνράο Ώξηζκόο ζπκκεηερό-

λησλ 

πλδηνξγαλσηέο 22 

Βζεινληεο-ζπλνδνί 10 

Παξαηεξεηέο 7 

Πίλαθαο 2. 
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Οη γνλείο, αξθεηέο θνξέο είραλ αγσλία γηα ηελ παξνπζία ηνπο ζην ρψξν, 

γηα ην ηη ζα έιεγαλ ή πνηεο ήηαλ νη επζχλεο ηνπο. Χζηφζν, ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο,  φρη κφλν δελ αξλήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ αιιά θαη ήζειαλ λα έρνπλ φιν 

θαη κεγαιχηεξν ελεξγφ ξφιν. 

ζνλ αθνξά   ζηελ παξνπζίαζε ηνπ παηδηνχ ηνπο ζηελ ηάμε, νη γνλείο  εκ-

θαλίδνληαλ απνθαζηζκέλνη λα αλαιχζνπλ  κε εηιηθξίλεηα ηε ζρέζε ηνπο κε ην 

παηδί,  λα απαληήζνπλ ζηηο «πεξίεξγεο» εξσηήζεηο  ηνπ ηδηαίηεξα δχζθνινπ α-

θξναηεξίνπ ησλ παηδηψλ θαη λα αθνχζνπλ ηελ γλψκε ηνπο. κσο, ήηαλ θαη ε 

πξψηε θνξά πνπ νη γνλείο  θιήζεθαλ  λα «μεδηπισζνχλ»  θαη λα «απνθαιπθ-

ζνχλ» «ζε ηφζα πνιιά μέλα παηδηθά κάηηα». Καη θάπσο έηζη, θάλεθαλ λα  έκα-

ζαλ «πφζν ζθιεξά είλαη ηα παηδηά ζηηο θξίζεηο ηνπο». Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο 

ήξζαλ ζην λεπηαγσγείν κε αγσλία, επηθπιαθηηθφηεηα, αλππνκνλεζία  αιιά  

απνρψξεζαλ κε έλα πιαηχ  ρακφγειν, κνηξάδνληαο θαινπξναίξεηεο ππνδείμεηο 

ζηνπο αθξναηέο θαη επραξηζηίεο. Δ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηνπο γν-

λείο θαη ηελ ηάμε θάλεθε επνηθνδνκεηηθή. 

Ώπφ ηα δηθά ηνπο ζρφιηα, νη γνλείο κπαίλνληαο ζηελ ηάμε , εληππσζηάδν-

ληαλ κε ην γεγνλφο φηη ηα λήπηα ζπλέρηδαλ ην παηρλίδη ή ηελ εξγαζία ηνπο, ρσξίο 

λα ηνπο δίλνπλ ζεκαζία. Ώπηφ ηνπο έθαλε λα αηζζάλνληαη άλεηα θαη λα κπνξνχλ 

λα παξαηεξήζνπλ θαιχηεξα. Μφλν κε ηελ επίζθεςε κεηέξσλ δχν πξνλεπίσλ 

θάλεθε φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ηειεπηαίσλ  επεξεάζηεθε αξλεηηθά απφ ηελ πα-

ξνπζία ησλ κεηέξσλ ζην ρψξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, δελ κπνξνχζαλ λα αθνινπ-

ζήζνπλ ην πξφγξακκα θαη έκελαλ δίπια ζηε κεηέξα ηνπο. 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, απηφ πνπ ελζνπζίαζε πεξηζζφηεξν ηηο λεπηαγσγνχο 

ήηαλ ε παξνπζία επηά παηεξάδσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ην ζεηηθφ θαη επράξηζην 

θιίκα πνπ επηθξαηνχζε, ν έθδεινο ζαπκαζκφο ησλ γνλέσλ γηα ηελ απηνλνκία 

θαη ηα επηηεχγκαηα ησλ παηδηψλ θαη ε επηζπκία φισλ  λα μαλαέξζνπλ ζηελ ηάμε. 

Δ θαιή δηάζεζε ησλ γνλέσλ απνηππψζεθε θαη ζηα θχιια πνπ ζπκπιήξσ-

ζαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηήξεζαλ φηη ηα παηδηά ηνπο ήηαλ «ραξνχκελα θαη 

γειαζηά»  κπνξνχζαλ λα απηνεμππεξεηνχληαη, λα είλαη «αλεμάξηεηα», λα 

«θέξλνπλ ζε πέξαο φ,ηη ηνπο δεηεζεί», «αθνινπζνχλ θαλφλεο, λα ζπλεξγάδνληαη  

κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα αληαιιάζνπλ απφςεηο», «λα πξνζέρνπλ θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ». Έιπζαλ απνξίεο ηνπο φπσο «αλ θάζεηαη ζε έλα κέξνο», «αλ ζα 

είλαη ληξνπαιή ζηελ ηάμε», «αλ αθνχεη ηε δαζθάια», «αλ κπνξνχλ λα ζπλεξ-

γαζηνχλ παηδηά πέληε εηψλ. Σα θαηαθέξλνπλ ηέιεηα»,  «αλ δείρλνπλ ην ραξα-

θηήξα ηνπο ρσξίο ληξνπή», «πσο ζπκπεξηθέξεηαη, πσο ηελ αληηκεησπίδνπλ ηα 

άιια παηδηά». Μεηά ηελ  παξαηήξεζε κέζα ζηελ ηάμε νξηζκέλνη γνλείο ήζειαλ 

λα ζπδεηήζνπλ θάπνηα ζέκαηα κε ηε λεπηαγσγφ ηνπο, φπσο «ελνριεί ηνπο άι-

ινπο» ή «πσο ζα ην βνεζήζσ λα εθθξάδεηαη» θαη άιια. εκαληηθέο πιεξνθνξί-

εο γηα ηε ζηάζε ησλ γνλέσλ πήξακε θαη απφ ην θχιιν αλαηξνθνδφηεζεο ηεο 

επίζθεςεο πνπ ζπκπιήξσζαλ ζην ζπίηη. Οη γνλείο ζπκπέξαλαλ φηη ην παηδί ηνπο 

«κεγάισζε», «είλαη θαιφ, ππάθνπν, κνηξάδεηαη πξάγκαηα, ζπλεξγάδεηαη», «α-
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θνχεη πξνζεθηηθά, αθνινπζεί ηελ νκάδα», «…. επηθνηλσλεί, δελ πξνζέρεη», «ε-

ληππσζηάζηεθα απφ ηελ άλεζε ηεο λα θηλείηαη ζην ρψξν , ελψ είλαη ληξνπαιή». 

Βπίζεο, ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ην θάζε λήπην είλαη μερσξηζηφ, κπνξεί λα θαηα-

θέξεη ην θαζέλα λα θάλεη πξάγκαηα κφλν ηνπ. Βπίζεο, φηη ηα παηδηά ιεηηνπξ-

γνχλ απηφλνκα, είλαη «πξνρσξεκέλα», δελ ληξέπνληαη θαη θπξίσο κπνξνχλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ. 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί ε κεγάιε ραξά θαη ηθαλνπνίεζε πνπ είραλ ηα λήπηα  

ησλ νπνίσλ νη γνλείο ζπκκεηείραλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο. ηελ ζπληξη-

πηηθή ηνπο πιεηνςεθία, ηα παηδηά φρη κφλν δελ αλαζηαηψλνληαη απφ ηελ παξνπ-

ζία γνλέσλ ζηελ ηάμε αιιά ηνπο ζεσξνχζαλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζρνιηθήο 

δσήο. 

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνπλ, φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ηελ  μέλε βηβιηνγξαθία, φηη νη γνλείο ηνπ δείγκαηφο καο αληα-

πνθξίζεθαλ ζην θάιεζκα ηνπ ζρνιείνπ γηα ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο πνπ αθνξνχ-

ζαλ ζηελ παξαηήξεζε θαη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ  ηελ αλά-

πηπμε θαη ηε κάζεζε ηνπ παηδηνχ. Ώθηέξσζαλ ρξφλν γηα λα ζπκπιεξψλνπλ ε-

ξσηεκαηνιφγηα ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ κε ηδηαίηεξν 

ελζνπζηαζκφ θαη ην γεγνλφο απηφ ζπκθσλεί κε έξεπλα ησλ  Birbili θαη Σzioga 

(2014) φηη νη γνλείο δελ είλαη  κφλν ηθαλνί λα πξνζθέξνπλ επαξθείο πιεξνθνξί-

εο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη είλαη  πξφζπκνη λα ην θάλνπλ. 

Οη  γνλείο θάλεθε λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ  αμηνιφγεζε ησλ παη-

δηψλ ηνπο κε ζεκαληηθά νθέιε γηα ηνπο ίδηνπο γηαηί παξαηεξψληαο θαη ζπκκε-

ηέρνληαο θαηαλφεζαλ ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ ηνπο, εθηίκεζαλ ηα 

δπλαηά ηνπο ζεκεία, επεζήκαλαλ ηα αδχλακα, κε ζθνπφ λα ζπκβάιινπλ ζηε 

βειηίσζε ηνπο θαη αληηιήθζεθαλ ηελ αμία θαη ην είδνο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

πξνζθέξεη ην λεπηαγσγείν. Βπίζεο, θάλεθε φηη επηδνθίκαζαλ  ηε γξαπηή επη-

θνηλσλία νηθνγέλεηαο-ζρνιείνπ γηαηί ζπκπιεξψλνληαο ηα «θχιια», ππήξμαλ  

«ζπγγξαθείο» -  δεκηνπξγνί  θαη φρη απινί παξαηεξεηέο ή αθξναηέο ηεο δηαδη-

θαζίαο αμηνιφγεζεο ηνπ παηδηνχ ηνπο, άξα αηζζάλζεθαλ  φηη κε απηφλ ηνλ ηξφ-

πν ζπκκεηείραλ ελεξγά. πκπεξαζκαηηθά, θάλεθε φηη αληηιήθζεθαλ πψο έρν-

ληαο νπζηαζηηθή θαη πνιχπιεπξε επηθνηλσλία κε ηε λεπηαγσγφ ηνπο κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξφνδν θαη αθαδεκατθή επηηπρία ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ  αλαγλψξηζαλ φηη ε νπζηα-

ζηηθή επηθνηλσλία  απαηηεί κία δηαξθή πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο ζε πνιιά επί-

πεδα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Δ γξαπηή επηθνηλσλία είλαη έλαο νξγαλσκέλνο 

ηξφπνο λα θαηαγξάθνληαη θαη λα αμηνπνηνχληαη  έγθπξεο πιεξνθνξίεο απφ ην 

κε-ζρνιηθφ πεξηβάιινλ γηα ην θάζε παηδί θαζψο κέζα απφ ηα «θχιια» φινη νη 

γνλείο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηνχλ θαη λα θαηαζέζνπλ πιεξνθνξίεο, 

ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. Δ πξνζσπηθή – αηνκηθή επηθνηλσλία  δίλεη ηελ επ-

θαηξία γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ηφζν γηα ην καζεζηαθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ 
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φζν θαη γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ γηα ηελ εμέιημε 

ησλ παηδηψλ. Σν ίδην ζπκβαίλεη  θαη κε ηελ παξνπζία ησλ γνλέσλ ζηελ ηάμε. 

Βθεί, φρη κφλν έρνπλ  ηελ επθαηξία λα αλαζηνραζηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη  ηηο 

ζπλήζεηεο ηνπ παηδηνχ ηνπο αιιά  θαη  λα αληαιιάμνπλ επί ηφπνπ  πιεξνθνξίεο 

κε ηνπο καζεηέο θαη ηε λεπηαγσγφ γηα ηα δεηήκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Σέ-

ινο, ε παξαηήξεζε θαη ε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπο πξνζθέξεη κία απ-

ζεληηθή εηθφλα ηνπ παηδηνχ ηνπο κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ σο ρψξν θνηλσ-

ληθνπνίεζεο θαη κάζεζεο. πκπεξαζκαηηθά, θαη νη δχν πιεπξέο εθηίκεζαλ ην 

θαηά πφζν φζα γίλνληαη ζην ζρνιείν αληαλαθιψληαη ζηε κε-ζρνιηθή θαζεκεξη-

λφηεηα ηνπ παηδηνχ θαη ην αληίζηξνθν. 

Δ  επηθνηλσλία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο θαίλεηαη φηη επηηξέπεη ζηνπο εθπαη-

δεπηηθνχο λα ζπλζέηνπλ απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο έλα νινθιεξσκέλν 

πξνθίι, καζαίλνληαο ηηο ζπλήζεηεο, ηηο θιίζεηο, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θάζε παηδηνχ  θαη έηζη λα ζρεδηάζνπλ απνηειεζκαηηθά ηε δηαδηθαζία κάζεζεο 

πνπ ηαηξηάδεη ζε απηφ. Με άιια ιφγηα, εκπιέθνληαο ηνπο γνλείο, έρνπλ ηε δπλα-

ηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε σο βαζηθφ θξηηήξην 

ζρεδηαζκνχ ηνπ εηήζηνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο, θαζψο, ιακβάλνληαο ιεπην-

κεξείο πιεξνθνξίεο γηα ην παηδί, γλσξίδνπλ απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο ην «έκ-

ςπρν» πιηθφ ηνπο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα ζπαηαινχλ ρξφλν ζε πξάγκαηα πνπ ηα 

παηδηά έρνπλ ήδε θαηαθηήζεη. Ώληίζεηα, επηθεληξψλνληαη ζε επφκελνπο καζε-

ζηαθνχο ζηφρνπο  πνπ ζα έρνπλ λφεκα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Καηά ζπ-

λέπεηα, ηα «θχιια» απηά ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ   θνκκάηη 

ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θάζε παηδηνχ αιιά θαη κέξνο ηνπ portfolio πνπ 

ζα ήηαλ ζηε δηάζεζε ησλ γνληψλ θαη  θάζε εηδηθνχ ή  εθπαηδεπηηθνχ επφκελεο 

βαζκίδαο. 

Καηαιήγνληαο, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ ηνπο  δηακνξθσηέο ηνπ 

ηξφπνπ επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο ησλ κα-

ζεηψλ ηνπο, ζα ζέιακε λα πξνηείλνπκε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφ-

ζν ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο  κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε  

φζν θαη  ζηε δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε  εξγαιείσλ, φπσο ηα «θχιια» πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα έρνπλ ηε δπ-

λαηφηεηα νη ίδηνη λα  δεκηνπξγνχλ   εξγαιεία  θαη ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

γνλείο  πνπ ζα έρνπλ  λφεκα γηα απηνχο θαη ζα είλαη θαηαλνεηά θαη ρξεζηηθά 

γηα ηνπο  γνλείο. Με  άιια ιφγηα, παξφιν πνπ ν θάζε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 

βξεη πνηθίια εξγαιεία θαη δξαζηεξηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο, έηνηκεο 

πξνο ρξήζε ζηε βηβιηνγξαθία, ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηακνξθψζεη 

ή ηνπιάρηζηνλ λα πξνζαξκφζεη ηα παξαπάλσ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ εθά-

ζηνηε ηκήκαηφο ηνπ. Δ επέιηθηε  επηθνηλσλία κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε κπνξεί 

λα εμαζθαιίζεη νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο, κεγαιχηεξεο αθαδεκατ-

θέο επηδφζεηο γηα ηα παηδηά, πξφιεςε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη αμηνιφ-

γεζε ηεο κάζεζεο πέξα απφ ηα φξηα ηνπ ηππηθνχ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

Σν παξφλ πξφγξακκα είρε σο ζηφρν ηελ νηθνδφκεζε γλψζεσλ απφ ηα παηδηά 

ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ησλ ζεηζκψλ θαη ησλ εθαηζηείσλ– ζπκβαηψλ κε ην επη-

ζηεκνληθφ κνληέιν-πάλσ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα βαζηζηεί ε απνβνιή εθδειψζεσλ 

παληθνχ θαη ε πηνζέηεζε θαηάιιεισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο. Χο κέζνδνο δηδαζθα-

ιίαο επηιέρζεθε ην ζρέδην εξγαζίαο (project) κε ην νπνίν δίλεηαη έκθαζε ζηε δηα-

ζεκαηηθφηεηα θαη ζηελ νιηζηηθή αληίιεςε ηεο γλψζεο. Yηνζεηείηαη ε επηζηεκνιν-

γία ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ. Αθνινπζνχληαη νη εμήο θάζεηο ζηελ νξγάλσζε ηεο δη-

δαζθαιίαο/κάζεζεο: i. θάζε πξφθιεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο, ii. θάζε αλάδεημεο 

ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ, iii. θάζε αλαδφκεζεο ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ, iv. θάζε 

ειέγρνπ, v. θάζε αλαζθφπεζεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζηφρνη ηνπ πξν-

γξάκκαηνο επεηεχρζεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ.  

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Δ δηδαζθαιία ησλ ΦΒ ζην ζρνιείν ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή. Μέζσ απ-

ηήο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ θαη ε δφκεζε κνληέισλ εξ-

κελείαο ζπκβαηψλ κε ησλ επηζηεκφλσλ, ε πηνζέηεζε επηζηεκνληθήο κεζνδνιν-

γίαο θαη λννηξνπίαο, ε θαηαλφεζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

θνηλσλίαο θαη ε αληίιεςε ηεο επηζηήκεο σο κία εξκελεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

ε νπνία δηαθέξεη ζηηο δηάθνξεο επνρέο θαη θάζεηο αλάπηπμεο ηεο (Ραβάλεο, 

2001, Κφθθνηαο, 1998). 

Εδηαίηεξα ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ε δηδαζθαιία ησλ ΦΒ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ηε ζθέςε ησλ παηδηψλ απφ ηελ απιή παξαηήξεζε ησλ θπζηθψλ θαη-

λνκέλσλ ζηε δεκηνπξγία κίαο θξηηηθήο θαη δηεξεπλεηηθήο ζηάζεο (Ραβάλεο 

2005). Σα παηδηά, καζαίλνληαο ηηο δεμηφηεηεο ηεο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο 

καζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ, πψο λα βξίζθνπλ δειαδή θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ πιεξνθνξία (Novak & Gowin, 1984). Βπίζεο, κε απηφ ηνλ ηξφπν, ηα παηδηά 

απνθηνχλ αλαπαξαζηάζεηο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα γίλνπλ ηζρπξφ-

ηεξεο θαη αθξηβέζηεξεο (Bruner, 1960).  

Βμάιινπ, φηαλ ηα παηδηά «πξνρσξνχλ ζηηο επφκελεο βαζκίδεο ηεο εθπαί-

δεπζεο» έρνληαο ελαιιαθηηθέο ηδέεο, δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο Φ.Β. 

θαη λα απνθηήζνπλ ηηο επηζηεκνληθέο ηδέεο. Γηα λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά πξν-

ζρνιηθήο ειηθίαο λα αλαπηπρζνχλ γλσζηηθά είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δνθηκά-

mailto:etseou@nured.auth.gr
mailto:mimagabesi@gmail.com
mailto:liskrimpa@gmail.com
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δνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, γηαηί έηζη φρη κφλν νδεγνχληαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπο, αι-

ιά θπξίσο καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ φηη νη ηδέεο δελ είλαη απηαπφδεηθηεο α-

ιήζεηεο αιιά ππνζέζεηο πνπ πξέπεη λα απνδεηρηνχλ. Έηζη έρνπλ ιηγφηεξεο πηζα-

λφηεηεο λα δερηνχλ ηδέεο πνπ αληηηίζεληαη ζηηο επηζηεκνληθέο αξρέο θαη δελ α-

πνδεηθλχνληαη (Καιιέξε-ΐιάρνπ, 1999).  

Δ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζηηο Φ.Β. κπνξεί λα ξπζκίζεη ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ ληψζεη ην παηδί, θαζψο έξρεηαη ζε επαθή καδί ηεο (καγεία, ζαπκαζκφο, α-

πνξία, θφβνο, απνζηξνθή). Έηζη, κπνξεί λα δηψμεη ηνπο θφβνπο θαη ηηο δεηζη-

δαηκνλίεο, λα δεκηνπξγήζεη ζεβαζκφ θαη εθηίκεζε ζηε θχζε θαη θαιή ζρέζε κε 

ηελ ηερλνινγία (Κπξηαδνπνχινπ-ΐαιελάθε 1977). Σν παηδί ληψζεη ζαπκαζκφ 

γηα πξάγκαηα πνπ δελ κπνξεί λα εμεγήζεη ζχκθσλα κε ηηο εκπεηξίεο πνπ έρεη. 

Σν κπζηήξην πνπ ζπλνδεχεη ηηο αληηθάζεηο θαη αζπκθσλίεο δεκηνπξγεί λνεηηθή 

αληζνξξνπία. Οη εκπεηξίεο πνπ πξνθαινχλ πεξηέξγεηα θαη ελδηαθέξνλ, κέζα απφ 

ην παξάμελν, ην απφκαθξν, ην καγηθφ θαη ην κπζηήξην, φρη κφλν εκπινπηίδνπλ 

ηηο εκπεηξίεο καο αιιά επηπιένλ ζπλαξπάδνπλ, δηεγείξνπλ θαη νδεγνχλ ζηελ α-

λαδήηεζε ηεο γλψζεο (Υαηδεγεσξγίνπ, 2001, Dewey, 1997).  

Χζηφζν νη Φ.Β., φπσο φιεο νη επηζηήκεο, δελ είλαη απιή ζπζζψξεπζε ελ-

λνηψλ, θαηλνκέλσλ θαη ηδηνηήησλ. Εδηαίηεξα ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία ρξεηάδεηαη 

πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή ησλ απιντθψλ θαη εκπεηξηθψλ ιχζεσλ ή ηελ «απν-

ζπαζκαηηθή παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ, γηαηί νη γλψζεηο ησλ Φ.Β. ζπγθξν-

ηνχλ δνκεκέλα ζχλνια ηα νπνία κπνξνχλ λα «πεξηγξάθνπλ, λα πξνβιέπνπλ θαη 

λα εμεγνχλ» (Ραβάλεο, 2001, ζ.64).  

Δ ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε ζηεξίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη απηέο 

κπνξνχλ λα εκπινπηίζνπλ θαη λα αλαβαζκίζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(Σζηηνπξίδνπ & ΐξχδαο 2003). Δ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ ζηελ πξνζρνιηθή εθ-

παίδεπζε  κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ελφο ελεξγνχ πεξηβάιινληνο 

κάζεζεο ζην νπνίν ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο εμεξεχλεζεο, 

δεκηνπξγίαο, επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα ην κεηα-

ζρεκαηηζκφ ηεο παξαδνζηαθήο πξαθηηθήο (Σζηηνπξίδνπ 2003).  

Δ ΛΟΓΕΚΔ ΣΟΤ ΥΒΑΕΟΤ ΒΡΓΏΕΏ 

Ο θπξηφηεξνο ζθνπφο ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ πα-

ξνχζα εξγαζία ήηαλ ε πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ ηνπο ζεηζκνχο θαη ηα εθαί-

ζηεηα. Δ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ πεξηιακβάλεη δχν ηκήκαηα:  

 Σελ ελλνηνινγηθή αιιαγή ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

δεκηνπξγίαο ησλ ζεηζκψλ θαη ησλ εθαηζηείσλ.  

 Σελ αιιαγή ζηάζεο απέλαληη ζην θαηλφκελν ησλ ζεηζκψλ.  

 Βπηκέξνπο ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ νη εμήο:  

 Δ νηθνδφκεζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηα εθαίζηεηα θαη ηνπο ζεηζκνχο: αηηί-

εο, ζπλέπεηεο, ηξφπνη πξνθχιαμεο.  

 Δ εηζαγσγή λένπ ιεμηινγίνπ θαη ε εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ζρεηηθνχο 

φξνπο. 
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 Δ ζχλδεζε ησλ ζεηζκψλ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή. 

 Δ έθθξαζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θφβνπ πνπ πξνθαιεί ν 

ζεηζκφο. 

 Δ απνθπγή αθξαίσλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηνλ ζεηζκφ, φπσο ν παληθφο θαη 

ε αδηαθνξία.  

 Δ πηνζέηεζε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε αζθήζεσλ εηνη-

κφηεηαο. 

 Δ γλσξηκία κε εθαίζηεηα ηεο Βιιάδαο θαη άιισλ ρσξψλ. 

 Δ επαθή κε αξραίνπο πνιηηηζκνχο πνπ θαηαζηξάθεθαλ εμαηηίαο κεγάισλ 

ζεηζκψλ. 

 Δ γλσξηκία κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηνπο ζεη-

ζκνχο θαη ηα εθαίζηεηα.  

 Δ έθθξαζε κέζσ ηνπ δεκηνπξγηθνχ δξάκαηνο θαη ε δεκηνπξγία πνιια-

πιήο θχζεο θαιιηηερληθψλ δεκηνπξγεκάησλ φπσο ην ζθεληθφ γηα κία ζε-

αηξηθή παξάζηαζε.  

Έλαπζκα γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο δξάζεο απνηέιεζε ε ζεηζκηθφηεηα ηνπ ει-

ιαδηθνχ ρψξνπ θαη ε παξνπζία 39 ελεξγψλ θαη αλελεξγψλ εθαηζηείσλ ζε ζπλ-

δπαζκφ κε ηελ θαζεκεξηλή ζρεδφλ θαηαγξαθή ζεηζκηθψλ δνλήζεσλ (Doutsos et 

al., 2000). Δ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ ην ζεηζκφ δελ κπνξεί, θαηά ηε γλψκε 

ησλ ζπγγξαθέσλ, λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ αιιαγή ζηάζεο απέλαληη ζην θαηλφ-

κελν απηφ. Δ δεκηνπξγία παληθνχ ζε αληηδηαζηνιή κε κία ζηάζε παληεινχο α-

δηαθνξίαο, δχν αθξαίεο ζηάζεηο πνπ κπνξεί λα επηδεηρζνχλ, απαηηεί ηε δεκηνπξ-

γία ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη γλσζηηθνχο, 

ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη ςπρνθηλεηηθνχο ζηφρνπο. Δ νηθνδφκεζε γλψζεσλ ζρεηη-

θά κε ηηο αηηίεο θαη ηνπο κεραληζκνχο γέλεζεο ησλ ζεηζκψλ θαη ησλ εθαηζηείσλ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ηα παηδηά ζηελ απνβνιή ηξνκαθηηθψλ ηδεψλ θαη θαληαζηη-

θψλ εηθφλσλ ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν. Βπηπιένλ ε πξνβνιή ηεο 

δηαρξνληθφηεηαο θαη ηεο παγθνζκηφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ θαζψο θαη ησλ ηξφ-

πσλ αληηκεηψπηζεο ηνπο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ςχρξαηκεο 

θαη ππεχζπλεο ζηάζεο.  

Σα παηδηά, αθφκε θαη αλ δελ έρνπλ βηψζεη ηελ εκπεηξία ελφο ζεηζκνχ, έ-

ρνπλ αθνχζεη πνιιά γηα απηφλ είηε κέζα απφ ζπδεηήζεηο ελειίθσλ πνπ έρνπλ 

βηψζεη έλαλ ζεηζκφ είηε απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Ο ηξφπνο κάιηζηα 

πνπ πξνβάιιεηαη ζπλήζσο ην θαηλφκελν απηφ απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

φπνπ επηδεηθλχνληαη ηξνκαθηηθέο εηθφλεο ρσξίο λα ηνλίδεηαη ν ηξφπνο πξνζηα-

ζίαο ησλ αλζξψπσλ απφ απηνχο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε βίσζε ζπλαηζζεκάησλ 

αδπλακίαο θαη παληθνχ ηα νπνία ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ. Ώπηφο 

ήηαλ θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν μεπεξάζηεθε ε αξρηθή επηθχιαμε απέλαληη ζηε 

ζέαζε νξηζκέλσλ εηθφλσλ νη νπνίεο πηζαλφλ λα θνβίζνπλ νξηζκέλα παηδηά. Δ 

πξνβνιή ησλ εηθφλσλ απηψλ κέζα έλα θιίκα αζθάιεηαο θαη ε ζπδήηεζε ηνπο κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κπνξεί λα δψζνπλ ηελ επθαηξία ηεο «θάζαξζεο» φπσο ζηηο 

αξραίεο ηξαγσδίεο. 
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Βμάιινπ, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα γεσινγηθά θαηλφκελα φπσο νη ζεη-

ζκνί θαη ηα εθαίζηεηα απνηεινχλ ζέκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ 

απφ ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο (Kalogiannakis et al. 2010).  

ΜΒΘΟΑΟ 

Δ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην ζρέδην εξγαζίαο (project) θαηά 

ην νπνίν νη καζεηέο δηεξεπλνχλ ιχζεηο ζε απζεληηθά πξνβιήκαηα (Magnusson 

et al. 1999). Με ηε κέζνδν απηή δίλεηαη έκθαζε «ζηε δηαζεκαηηθφηεηα, ζηελ 

νιηζηηθή αληίιεςε ηεο γλψζεο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ 

ηδεψλ ησλ παηδηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο» (ΑΒΠΠ γηα ην Νεπηαγσγείν, 

2003, ζει. 591).  

Yηνζεηείηαη ε επηζηεκνινγία ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ. Ώθνινπζνχληαη νη 

εμήο θάζεηο ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο/κάζεζεο (Driver & Oldham 

1986): i. θάζε πξφθιεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο, ii. θάζε αλάδεημεο ησλ ηδεψλ ησλ 

καζεηψλ, iii. θάζε αλαδφκεζεο ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ, iv. θάζε ειέγρνπ, v. 

θάζε αλαζθφπεζεο.  

Σν ζρέδην εξγαζίαο «εηζκνί-Δθαίζηεηα» πξαγκαηνπνηήζεθε ζην νινήκε-

ξν θαη θιαζζηθφ ηκήκα ηνπ 3
νπ

 Νεπηαγσγείνπ Μαθξνρσξίνπ Ν. Δκαζίαο θαηά 

ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013. ην πξφγξακκα ζπκκεηείραλ 3 λεπηαγσγνί θαη 35 

παηδηά.  

ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΣΟΤ ΥΒΑΕΟΤ ΒΡΓΏΕΏ 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θάζεηο ηεο επνη-

θνδνκεηηθήο πξνζέγγηζεο φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο Driver & Oldham 

(1986) σο εμήο:  

i. ΦΪζε πξόθιεζεο ηνπ ελδηαθΫξνληνο. Καηά ηε θάζε απηή 

δεκηνπξγoχληαη θίλεηξα ζηνπο καζεηέο ψζηε λα εκπιαθνχλ ζηε κάζεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. Γηα ην ιφγν απηφ νη γνλείο ελεκεξψζεθαλ ζρεηηθά κε ην πξφ-

γξακκα θαη δεηήζεθε ε βνήζεηα ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία κίαο γσληάο κε πιηθφ 

ζρεηηθά κε ηνπο ζεηζκνχο θαη ηα εθαίζηεηα (εηθφλεο, βηβιία, εθεκεξίδεο, αθί-

ζεο, πεξηνδηθά). Οη γνλείο έδεημαλ πξνζπκία θαη ελδηαθέξνλ ζηελ πξφζθιεζε 

απηή κε απνηέιεζκα λα ζπγθεληξσζεί αξθεηφ πιηθφ, ην νπνίν πξνζέιθπζε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Σα παηδηά απζφξκεηα άξρηζαλ λα εμεξεπλνχλ ηε γσληά 

θαη λα παξαηεξνχλ ηηο εηθφλεο θαη ηα βηβιία (ζηάδην πξφθιεζεο ηεο πεξηέξγεη-

αο). Δ επαθή απηή ησλ παηδηψλ κε ηα αλάινγα εξεζίζκαηα είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ αλάπηπμε απζφξκεησλ δηαιφγσλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ νη νπνίεο ζπλέβαιιαλ 

ζηελ αλάζπξζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο ηνπο (έλαξμε δηαδηθαζίαο αλαγλψξη-

ζεο ηδεψλ κε αθνξκή ην επνπηηθφ πιηθφ).  

ii. ΦΪζε αλΪδεημεο ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ, θαηά ηελ νπνία εθκαηεχεηαη 

ε πξνεγνχκελε γλψζε ησλ παηδηψλ. Σα παηδηά θιήζεθαλ λα δσγξαθίζνπλ ηηο 

ηδέεο ηνπο ζρεηηθά κε ην ζεηζκφ πξηλ ηελ έλαξμε αιιά θαη ζην ηέινο ηνπ πξν-

γξάκκαηνο ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο. ηε ζπλέρεηα νη εθ-
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παηδεπηηθνί νξγάλσζαλ νκαδηθή ζπλέληεπμε θαηά ηελ νπνία δηεξεχλεζαλ ηηο 

αξρηθέο ηδέεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηνπο ζεηζκνχο θαη ηα εθαίζηεηα. Πξαγκα-

ηνπνηήζεθαλ νη εμήο εξσηήζεηο: i. Ση είλαη ν ζεηζκφο; Πψο δεκηνπξγείηαη;  

iii. Ση είλαη ην εθαίζηεην; Ση κπνξεί λα ζπκβεί ζε έλα εθαίζηεην; Γηαηί;  

iv. Πψο κπνξνχκε λα πξνζηαηεπηνχκε απφ ηνπο ζεηζκνχο θαη ηα εθαίζηεηα;  

Δ νκαδηθή ζπλέληεπμε αλέδεημε ηηο παξαλνήζεηο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε 

ην ζέκα (π.ρ. έλα παηδί είπε πσο νη ζεηζκνί γίλνληαη γηαηί θάησ απφ ηε γε ππάξ-

ρεη έλαο άλζξσπνο πνπ θνπλάεη ηε γε) θαζψο θαη ηηο δηαθσλίεο ηνπο. Βπηπιένλ 

έδεημε φηη ηα παηδηά γλψξηδαλ ειάρηζηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. Παξνπζηά-

ζηεθε ε αλάγθε δηεξεχλεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ψζηε ηα παηδηά λα ιχζνπλ ηηο α-

πνξίεο ηνπο. Δ εθπαηδεπηηθφο ηηο θαηέγξαςε θαηαζθεπάδνληαο κε ηε βνήζεηα 

ησλ παηδηψλ έλα ηζηφγξακκα ζρεηηθά κε ην ηη ζα ήζειαλ λα κάζνπλ γηα ηνπο 

ζεηζκνχο: πψο δεκηνπξγνχληαη νη ζεηζκνί θαη ηα εθαίζηεηα, πνχ βξίζθνληαη ηα 

εθαίζηεηα, πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ησλ εθαηζηεηαθψλ εθξήμεσλ θαη ησλ ζεη-

ζκψλ (ζηα ζπίηηα, ζηνπο αλζξψπνπο, ζην έδαθνο θαη ζηε ζάιαζζα), πψο κπν-

ξνχκε λα πξνζηαηεπζνχκε απφ απηνχο θαη πνηα επαγγέικαηα καο βνεζνχλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπο.  

v. ΦΪζε αλαδόκεζεο ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ, θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά 

νηθνδνκνχλ ηε λέα γλψζε κέζσ ηεο γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο θαη ηεο αμηνιφγε-

ζεο ηεο λέαο γλψζεο. Δ θάζε απηή νξγαλψζεθε κε βάζε ηηο ελφηεηεο πνπ πξν-

θχπηνπλ απφ ην ηζηφγξακκα.  

Δλφηεηα 1
ε
: Πψο δεκηνπξγνχληαη νη ζεηζκνί θαη ηα εθαίζηεηα, πνχ βξίζθν-

ληαη ηα εθαίζηεηα θαη ζε πνηα θαηάζηαζε, πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ηνπο.  

ηελ ελφηεηα εκπιέθνληαη ηα εμήο γλσζηηθά αληηθείκελα: θπζηθφ πεξηβάι-

ινλ θαη αιιειεπίδξαζε (Φπζηθέο Βπηζηήκεο, Γεσγξαθία), δεκηνπξγία –

έθθξαζε (Βηθαζηηθά, Φπζηθή Ώγσγή), γιψζζα (πξνθνξηθή επηθνηλσλία, αλά-

γλσζε θαη γξαθή), πιεξνθνξηθή.  

 Αηεξεχλεζε θαη πεηξακαηηζκφο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ 

Σα παηδηά πξνθεηκέλνπ λα ιχζνπλ ηηο απνξίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξ-

γία ησλ εθαηζηείσλ απνθαζίδνπλ λα θάλνπλ ηα δηθά ηνπο εθαίζηεηα. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ρσξηζκέλα ζε νκάδεο θαηαζθεχαζαλ εθαίζηεηα απφ πιαζηειίλε, 

ραξηφλη θαη πειφ. Ώλ φκσο ζέινπλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ηελ έθξεμε ελφο εθαη-

ζηείνπ βάδνληαο κέζα δηάθνξα πιηθά, έλα κπνπθάιη πιαζηηθφ ζα ήηαλ πην θα-

ηάιιειν σο θξαηήξαο ηνπ εθαηζηείνπ. Ώπνθαζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

ακκνδφρν ηεο απιήο ψζηε ε ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ λα κελ «θηλδπλεχζεη» απφ 

ηελ έθξεμε. Σα παηδηά ηνπνζεηνχλ ην κπνπθάιη κέζα ζε έλα βνπλφ απφ άκκν. 

ηε ζπλέρεηα ξίρλνπλ κέζα ηα πιηθά (μχδη, ζφδα, λεξφ θαη κπνγηά) 

(http://lsg.ucy.ac.cy/other/sciencefair/themata.html). Ση ζα γίλεη; Γηαηί ζπκβαίλεη 

απηφ; Τπάξρνπλ κέζα ζην εθαίζηεην θάπνηα πιηθά πνπ ζέινπλ λα βγνπλ έμσ; 

Ώπφ πνχ πξνέξρνληαη απηά ηα πιηθά; Μήπσο απφ ην εζσηεξηθφ ηεο γεο; Αεκη-

http://lsg.ucy.ac.cy/other/sciencefair/themata.html
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νπξγείηαη ε αλάγθε λα δηεξεπλήζνπλ ην εζσηεξηθφ ηεο γεο.  

Γηα λα κελ μεράζνπλ ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη λα κπνξέζνπλ 

λα δείμνπλ ηελ πξνζνκνίσζε ζηνπο γνλείο ηνπο ρξεηάδεηαη λα γξάςνπλ ηα πιηθά 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ 

κεξηθά παηδηά ηα νπνία γλσξίδνπλ λα γξάθνπλ ζπλεξγάδνληαη θαη γξάθνπλ ν-

καδηθά ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. κσο φια ηα παηδηά ζέινπλ λα δείμνπλ 

ζηνπο γνλείο ηνπο πψο γίλεηαη ε «έθξεμε». Γηα ην ιφγν απηφ γξάθνπλ ηα πιηθά 

ζην δηθφ ηνπο ραξηί αλάινγα κε ην ζηάδην γξαθήο ζην νπνίν βξίζθνληαη. ηε 

ζπλέρεηα ηα παηδηά ππαγνξεχνπλ ζηε λεπηαγσγφ ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξν-

ζνκνίσζεο ηεο έθξεμεο. ην ηέινο δσγξαθίδνπλ ηηο θάζεηο ηεο πξνζνκνίσζεο 

θαη ηηο αξηζκνχλ.  

 Βηζαγσγή επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη δεκηνπξγία γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο 

κέζσ ηεο νπηηθνπνίεζεο, ηεο κνληεινπνίεζεο θαη ηεο πξνζνκνίσζεο.  

Γηα λα δηεξεπλήζνπλ ην εζσηεξηθφ ηεο γεο ηα παηδηά αλαηξέρνπλ ζηε γσ-

ληά πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη βξίζθνπλ ζρεηηθά βηβιία. Δ εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη 

ζηα παηδηά θαη δείρλεη αληίζηνηρεο εηθφλεο (νπηηθνπνίεζε). Παξάιιεια εηζάγε-

ηαη ζρεηηθφ ιεμηιφγην (θχθινο, ζθαίξα/ θινηφο, πιάθεο, κάγκα, ππξήλαο). Με ηε 

βνήζεηα ησλ εηθφλσλ εμεγείηαη ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο ησλ εθαηζηείσλ ησλ ζεη-

ζκψλ. Σα παηδηά δσγξαθίδνπλ ην εζσηεξηθφ ηεο γεο θαη γξάθνπλ ηα κέξε ηεο.  

Με ηελ θαζνδήγεζε ηεο λεπηαγσγνχ ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ πξνζν-

κνηψζεηο εθαηζηείσλ, ζεηζκψλ, ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο γεο θαζψο θαη ηεο θίλεζεο 

ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ ηεο γεο ζηνλ Δ.Τ. 

(http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-

B106/HTML/i_main.htm). ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά απζφξκεηα δσγξαθίδνπλ εη-

θφλεο απφ εθαίζηεηα γξάθνληαο ηίηιν. Με ηνλ ηξφπν απηφ αξρίδνπλ λα δηαηα-

ξάζζνληαη νη αξρηθέο ηδέεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηνπο ζεηζκνχο θαη ηα εθαί-

ζηεηα θαζψο έξρνληαη ζε επαθή κε εηθφλεο, κνληέια θαη πξνζνκνηψζεηο νη ν-

πνίεο δηαθέξνπλ απφ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο.  

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ζεηζκψλ θαη ησλ εθαηζηείσλ ρξε-

ζηκνπνηνχληαη δχν αλαινγίεο:  

ηελ πξψηε αλαινγία ε γε παξνκνηάδεηαη κε έλα πνξηνθάιη ην νπνίν θφ-

βεηαη ψζηε ηα παηδηά λα δνπλ ηα κέξε ηνπ: Κάησ απφ ηε θινχδα ηνπ πνξηνθα-

ιηνχ (θινηφο ηεο γεο) ππάξρεη ε άζπξε ζάξθα ηνπ (πιάθεο ηεο γεο πνπ κεηαθη-

λνχληαη). ηαλ δεκηνπξγεζεί κία ηξχπα ζηε ζάξθα ηνπ πνξηνθαιηνχ (θξαηήξαο 

εθαηζηείνπ) ν ρπκφο ηνπ πνξηνθαιηνχ (ε ιάβα) μερχλεηαη έμσ. ηε ζπλέρεηα 

θφβεηαη ε ζάξθα ηνπ πνξηνθαιηνχ ζε θνκκάηηα (ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο) θαη ηα 

παηδηά πξνθαινχλ ζεηζκφ κεηαθηλψληαο ηα 

(http://hartaetoi.wordpress.com/2013/) 

ηε δεχηεξε αλαινγία ε γε παξνκνηάδεηαη κε ηελ θαηζαξφια θαη ην θαγε-

ηφ πνπ βξάδεη κέζα ζε απηήλ. πγθεθξηκέλα ηα παηδηά αλαθαινχλ κία εκπεηξία 

απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή: φηαλ ε κακά βξάδεη καθαξφληα θαη κηζνθιείζεη 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B106/HTML/i_main.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B106/HTML/i_main.htm
http://hartaetoi.wordpress.com/2013/
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ηελ θαηζαξφια κε έλα θαπάθη ην θαγεηφ αθξίδεη θαη μερχλεηαη έμσ απφ ηελ θα-

ηζαξφια. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο «Δ θαηζαξφια ηεο κάλαο 

γεο» (Καζζηάξνπ, 2011). Tα παηδηά, αθνχ αλαδηεγήζεθαλ ηελ ηζηνξία κε ηε 

βνήζεηα εξσηήζεσλ, ηε δσγξάθηζαλ θαηά νκάδεο κε πηλέιν θαη έγξαςαλ ηνλ 

ηίηιν.  

Με αθνξκή ηελ ηζηνξία πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ εληνπίδνληαη ηα λεζηά 

Υαβάε θαη αληνξίλε, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνξία, ζηελ πδξφγεην 

ζθαίξα. Σα παηδηά ζεκεηψλνπλ ζην ράξηε ηα εθαίζηεηα ηεο Βιιάδαο αιιά θαη 

ηα κεγαιχηεξα εθαίζηεηα ζηνλ θφζκν. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα παηδηά ζπλεηδεην-

πνηνχλ φηη νη ζεηζκνί θαη ηα εθαίζηεηα είλαη έλα παγθφζκην θαηλφκελν πνπ α-

παζρνιεί φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη φηη δελ βξίζθνληαη κφλνη ηνπο απέλαληη 

ζην πξφβιεκα απηφ.  

ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά παξαθνινπζνχλ ζην δηαδίθηπν εηθφλεο θαη βίληεν 

ζρεηηθά κε ην εθαίζηεην ηεο αληνξίλεο.  

Με αθνξκή ην εθαίζηεην ηεο αληνξίλεο γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ εθαη-

ζηείσλ ζε ελεξγά/ αλελεξγά (κε ηε βνήζεηα εηθφλσλ) ρξεζηκνπνηψληαο πξνζσ-

πνπνίεζε (απηά πνπ μππλάλε/ απηά πνπ θνηκνχληαη). Παξαθνινπζνχλ ζην δηα-

δίθηπν ελεξγά θαη κε εθαίζηεηα. Σα παηδηά βξίζθνπλ θαη γξάθνπλ αληίζεηεο ιέ-

μεηο (ελεξγά/αλελεξγά, θνηκάηαη/μππλάεη, επηθίλδπλν/αθίλδπλν, ηζρπ-

ξφο/αζζελήο).  

Γίλεηαη αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία ηνπ πνηήκαηνο «Δ ηζηνξία ελφο βνπ-

λνχ» (Κνθθίδνπ, 2011). Σα παηδηά ην κεηαηξέπνπλ ζε πεδφ θαη ην ππαγνξεχνπλ 

ζηε λεπηαγσγφ.  

ηε ζπλέρεηα παίδνπλ ζρεηηθά παηρλίδηα (Καξαγηαλλίδνπ 2011):  

«Σν εθαίζηεην θνηκάηαη! »: Σα παηδηά είλαη ζε θχθιν. Κάπνην παηδί είλαη 

ην εθαίζηεην. Σν παηδί εθαίζηεην, παίξλεη ζέζε ζην θέληξν ηνπ θχθινπ θαη θξα-

ηάεη έλα θαιαζάθη φπνπ κέζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηαο. 

Σν παηδί έρεη ην θεθάιη θαηεβαζκέλν, ζα λα θνηκάηαη. Σα παηδηά γπξίδνπλ γχ-

ξσ-γχξσ θαη ηξαγνπδνχλ: «Σν εθαίζηεην θνηκάηαη, δελ μππλά δελ μππλά, ην 

εθαίζηεην θνηκάηαη δελ μππλά, μππλά…». Σν παηδί εθαίζηεην ζεθψλεη ην θεθά-

ιη θαη απαληά: «ζα μππλήζσ, ζα μππλήζσ θαη ηε ιάβα κνπ ζα ξίμσ». Σν παηδί 

εθαίζηεην ζεθψλεηαη απφηνκα θαη ηηλάδεη καθξηά ηα γξάκκαηα πνπ έρεη ζην θα-

ιάζη θαη πνπ είλαη ε ππνηηζέκελε ιάβα ηνπ. Σα παηδηά ζθνξπίδνληαη καδεχνπλ 

ηα γξάκκαηα θαη γηα λα εξεκήζνπλ ην εθαίζηεην πιεζηάδνπλ ιέλε κία ιέμε πνπ 

λα αξρίδεη απφ ην γξάκκα απηφ θαη βάδεη ην γξάκκα-ιάβα ζην θαιαζάθη. πνην 

παηδί δελ βξεη ιέμε γίλεηαη απηφ εθαίζηεην. 

«Φπιάμνπ απφ ηε ιάβα»: Σνπνζεηνχληαη ζηεθάληα ζε νξηζκέλε απφζηαζε 

ην έλα απφ ην άιιν. Κάπνην παηδί, αλαιακβάλεη ην ξφιν ηεο ιάβαο. Με ην ζχλ-

ζεκα «θπιάμνπ απφ ηε ιάβα», αξρίδεη λα ηξέρεη. Σα ππφινηπα παηδηά ηξέρνπλ θη 

απηά λα ζσζνχλ. Ώλ δελ ηα θαηαθέξνπλ θαη πηαζηνχλ πξέπεη λα θάλνπλ ή λα 
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πνπλ φ,ηη ηνπο πεη ην παηδί-ιάβα. Γηα παξάδεηγκα: «Κάλε καο ην ζθχιν ή πεο 

καο έλα ηξαγνχδη» θιπ. 

Σα παηρλίδηα πνπ έπαημαλ δείρλνπλ φηη νη ζπλέπεηεο ησλ εθαηζηεηαθψλ ε-

θξήμεσλ θαη ησλ ζεηζκψλ είλαη θαηαζηξεπηηθέο. Πνηεο είλαη απηέο; Σα παηδηά 

ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ε λεπηαγσγφο ηηο θαηαγξάθεη ηαμηλνκψληαο ηεο ζε 

ρσξηζηέο θαηεγνξίεο (σθέιηκεο/θαηαζηξεπηηθέο, ζπλέπεηεο ζηε ζηε-

ξηά/ζάιαζζα, αλζξψπνπο/θηίξηα).  

Μία απφ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζεηζκνχ ην νπνίν έρεη επίθεληξν ζηε ζάιαζζα 

είλαη ην ηζνπλάκη. Σα παηδηά αλαθέξνπλ εηθφλεο ηηο νπνίεο παξαθνινχζεζαλ 

ζηελ ηειεφξαζε ζρεηηθά κε ην ηζνπλάκη πνπ έπιεμε ηελ Εαπσλία. Ώλαδεηνχλ 

ζην Ytube βίληεν ζρεηηθά κε ην ηζνπλάκη. Ώπηή ηε θνξά ηα παηδηά γλσξίδνπλ ηη 

είλαη απηφ πνπ παξαθνινπζνχλ.  

Δλφηεηα 2
ε
: χλδεζε κε ηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο θαη ηελ αξραία ειιεληθή 

κπζνινγία.  

ηελ ελφηεηα απηή εκπιέθνληαη ηα εμήο γλσζηηθά αληηθείκελα: Ώλζξσπν-

γελέο πεξηβάιινλ θαη αιιειεπίδξαζε (Μπζνινγία, Εζηνξία θαη Πνιηηηζκφο), 

Αεκηνπξγία –Έθθξαζε (Βηθαζηηθά, Φπζηθή Ώγσγή), Γιψζζα (πξνθνξηθή επη-

θνηλσλία, αλάγλσζε θαη γξαθή), Πιεξνθνξηθή.  

Έλα ηζνπλΪκη πνπ δεκηνπξγάζεθε από ηελ Ϋθξεμε ηνπ εθαηζηεένπ ηεο 

αληνξέλεο ππνζηεξέδεηαη όηη θαηΫζηξεςε ην Μηλσηθό Πνιηηηζκό. Σα παη-

δηΪ παξαθνινπζνύλ επηιεγκΫλα απνζπΪζκαηα 

(www.explorecrete.com/videos/GR-minoan-crete-tsounami.html ). Πξαγκα-

ηνπνηεέηαη αθάγεζε ηνπ κύζνπ ηνπ ΘεζΫα θαη ηνπ Μηλώηαπξνπ θαη ηα παη-

δηΪ πεξηεγνύληαη δηαδηθηπαθΪ ζηα αλΪθηνξα ηεο Κλσζνύ, ηεο Φαηζηνύ θαη 

ησλ Μαιιέσλ γλσξέδνληαο ηνλ Μηλσηθό Πνιηηηζκό 

(http://www.youtube.com/watch?v=WB0bb3aUNCA ). Ώπό ην αξρεέν ηεο 

ΒΡΣ παξαθνινπζνύλ απνζπΪζκαηα βέληεν ζρεηηθΪ κε ην αλΪθηνξν ηεο 

Κλσζνύ (http://www.youtube.com/watch?v=NawtCyyRfNM ), ην αλΪθηνξν 

ηεο Φαηζηνύ http://www.youtube.com/watch?v=rvonHSelG3c ) θαη ην αλΪ-

θηνξν ζηα ΜΪιηα (http://www.youtube.com/watch?v=mF_thC1GQcQ).  

Με αθνξκή ηελ αλαθνξά ζηηο σθέιηκεο ζπλέπεηεο ελφο εθαηζηείνπ πξαγ-

καηνπνηείηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην εχθνξν έδαθνο ηνπ ΐεδνχβηνπ θαη ηελ 

θαηαζηξνθή ηεο Ώξραίαο Πνκπείαο. Σα παηδηά παξαθνινπζνχλ βίληεν ζην δηα-

δίθηπν ζρεηηθά κε ηελ θαηαζηξνθή ηεο θαη ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα 

(http://www.youtube.com/watch?v=r7E2pVBc63s ). ηε ζπλέρεηα δσγξαθίδνπλ 

ζε νκαδηθή εξγαζία εηθφλεο θαη γξάθνπλ ηνλ ηίηιν.  

Γλψξηδαλ ζηελ αξραηφηεηα πψο ήηαλ ην εζσηεξηθφ ηεο γεο θαη πψο δεκη-

νπξγνχληαλ νη ζεηζκνί θαη ηα εθαίζηεηα; Ση εμήγεζε έδηλαλ;  

Γίλεηαη αθήγεζε ηνπ κχζνπ γηα ηνλ Θεφ Ήθαηζην θαη ζπζρεηίδεηαη ην φ-

λνκα ηνπ θαη ε ηδηφηεηα ηνπ (Θεφο ηεο θσηηάο) κε ηε ιέμε Δθαίζηεην. Λχλνπλ 

http://www.explorecrete.com/videos/GR-minoan-crete-tsounami.html
http://www.youtube.com/watch?v=WB0bb3aUNCA
http://www.youtube.com/watch?v=NawtCyyRfNM
http://www.youtube.com/watch?v=rvonHSelG3c
http://www.youtube.com/watch?v=mF_thC1GQcQ
http://www.youtube.com/watch?v=r7E2pVBc63s


ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
1252 

ζηαπξφιεμν κε ηνλ Ήθαηζην. Γίλεηαη αλάγλσζε ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ έξγν γηα 

ηνλ Ήθαηζην (Ώγγεινπνχινπ, 2011) θαη ηα παηδηά δσγξαθίδνπλ εηθφλεο.  

Με αθνξκή ην ζέκα ηνπ ζεηζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε γηα ηελ θν-

ζκνγνλία θαη ηνλ γίγαληα Βγθέιαδν. Γίλεηαη αλάγλσζε ηνπ ζρεηηθνχ κχζνπ απφ 

ηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία θαη ηα παηδηά ηνλ δξακαηνπνηνχλ. Παξάιιεια 

δίλεηαη ε επθαηξία λα ζπδεηεζεί ε ρξεζηκφηεηα ησλ κχζσλ. Σα παηδηά παξαηε-

ξνχλ ην άγαικα ηνπ Βγθέιαδνπ ζην δηαδίθηπν θαη ην αλαπαξηζηνχλ κε ην ζψκα 

ηνπο.  

Δλφηεηα 3
ε
: χλδεζε κε ηα πλαηζζήκαηα καο -Σξφπνη Αληηκεηψπηζεο.  

ηελ ελφηεηα απηή εκπιέθνληαη ηα εμήο γλσζηηθά αληηθείκελα: Ώλζξσπν-

γελέο πεξηβάιινλ θαη αιιειεπίδξαζε (πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε), 

Γιψζζα (πξνθνξηθή επηθνηλσλία, γξαθή, αλάγλσζε), Μαζεκαηηθά (κέηξεζε), 

Αεκηνπξγία –έθθξαζε (Βηθαζηηθά, Μνπζηθή, Φπζηθή Ώγσγή, Αξακαηηθή Σέ-

ρλε), Πιεξνθνξηθή.  

πδεηνχληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θφβνπ θαη ηνπ παληθνχ πνπ πξνθαιεί 

έλαο ζεηζκφο. Σα παηδηά εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη ηελ αηηία πνπ ηα 

πξνθαιεί. Δ λεπηαγσγφο θαηαγξάθεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ. Γίλεηαη θα-

ηακέηξεζε θαη ζπκπεξαίλεηαη φηη θπξίαξρν αίζζεκα είλαη ν θφβνο. ηε ζπλέ-

ρεηα απνηππψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο ζην ραξηί δσγξαθίδνληαο απηφ πνπ 

θνβνχληαη. Γίλεηαη αλάγλσζε βηβιίνπ ζρεηηθνχ κε ην θφβν θαη ηελ αληηκεηψπη-

ζε ηνπ: «Φφβνο» (Tracey 2008).  

Δ ζπδήηεζε εζηηάδεηαη ζηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ επηβάιινληαη ζε πεξί-

πησζε ζεηζκνχ θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ δψσλ πξηλ ην ζεη-

ζκφ. πδεηείηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεηζκψλ. 

ηε ζπλέρεηα κεηαβαίλνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Ώληηζεηζκηθήο 

Πξνζηαζίαο (http://www.oasp.gr/ ). Ώθνχ ελεκεξσζνχλ ηα παηδηά ζρεηηθά κε ην 

ξφιν ηνπ νξγαληζκνχ παξαθνινπζνχλ κία πξνζνκνίσζε κε ζέκα ηε ζπκπεξη-

θνξά ησλ παηδηψλ ζηελ πεξίπησζε ζεηζκψλ «Ο Θαιήο κφλνο ζην ζπίηη» 

(http://kids.oasp.gr/thalis/thalis_home/container.html ). ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά 

θαζνδεγνχλ ηε Υαξά θαη ηε κακά ηεο ηη λα θάλνπλ ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 

(http://kids.oasp.gr/sofia_xara/kitchen_dd/intro.html ). Βπίζεο θηηάρλνπλ παδι 

θαη ιχλνπλ ζηαπξφιεμα θαη θξππηφιεμν κε ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ 

(http://kids.oasp.gr/kids_main/kids.html ). 

Σα παηδηά είλαη έηνηκα λα θάλνπλ πξάμε απηά πνπ έκαζαλ θάλνληαο αζθή-

ζεηο εηνηκφηεηαο κέζα ζηελ ηάμε ηνπο. Μφιηο ηα παηδηά αθνχλ ηε ιέμε «εη-

ζκφο» ηξέρνπλ λα πξνζηαηεπζνχλ θάησ απφ ηα ηξαπέδηα. Καζψο πεξηκέλνπλ λα 

ζηακαηήζεη «ν ζεηζκφο» θάησ απφ ην γξαθείν, βηψλνπλ δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακνλήο ηνπο ηξαγνπδνχλ γηα λα μεπεξάζνπλ ην θφβν 

ηνπο. ηαλ ν ζεηζκφο ζηακαηήζεη κπαίλνπλ ζηε ζεηξά ν έλαο πίζσ απφ ηνλ άιιν 

θάλνληαο ηξελάθη γηα λα βγνπλ ζηελ απιή. ηαλ βγαίλνπλ έμσ ζηέθνληαη κα-

θξηά απφ ηνίρνπο, δέληξα, θνιφλεο θαη άιια επηθίλδπλα ζεκεία. 

http://www.oasp.gr/
http://kids.oasp.gr/thalis/thalis_home/container.html
http://kids.oasp.gr/sofia_xara/kitchen_dd/intro.html
http://kids.oasp.gr/kids_main/kids.html
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Ση άιιν ρξεηάδεηαη λα μέξνπλ ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ; Πνηα είλαη ηα ηειέ-

θσλα πξψηεο αλάγθεο; Σα παηδηά ηα γξάθνπλ θαη ηα αλαξηνχλ ζηνλ πίλαθα α-

λαθνξάο ηεο ηάμεο (Ππξνζβεζηηθή, Ώζζελνθφξν θιπ).  

Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα πξάγκαηα πνπ ρξεηάδεηαη λα 

έρεη θαλείο έηνηκα ζε πεξίπησζε αλάγθεο: θαθφ θαη κπαηαξίεο, ξαδηφθσλν, 

ζθπξίρηξα, θαγεηφ θαη λεξφ, ξνχρα, παπνχηζηα θαη θάιηζεο, γάληηα. Σα παηδηά 

παίδνπλ ζηνλ Δ.Τ. ην παηρλίδη «Ο Θαιήο επηιέγεη εθφδηα δηαβίσζεο» 

(http://kids.oasp.gr/thalis/market/market.html ). Δ δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηα 

είδε πξψηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ νινθιεξψλεηαη κε ζρεηηθφ θχιιν 

εξγαζίαο φπνπ ηα παηδηά πξέπεη λα ζεκεηψζνπλ πνηα αληηθείκελα πξέπεη λα έ-

ρνπλ καδί ηνπο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ (http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/ ).  

Με ηε βνήζεηα ηνπ βηβιίνπ «Σν αξθνπδάθη πνπ θνβφηαλ ην ζεηζκφ» (Ρψζ-

ζε- ΓαΎξε 2000) αλαπηχζζεηαη ε εμήο δξαζηεξηφηεηα: Αεκηνπξγνχληαη 10 θαξ-

ηέιεο αξηζκεκέλεο απφ ην 1 έσο ην 10 νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ζπκβνπιέο α-

ληηκεηψπηζεο ελφο ζεηζκνχ. Οη θαξηέιεο κπεξδεχνληαη θαη ηα παηδηά πξέπεη λα 

ηηο βάινπλ ζηε ζσζηή ζεηξά βξίζθνληαο ηε δηαδνρή ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαη-

ηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζεηζκνχ. Έλαο αξηζκφο-θαξηέια θξχβεηαη θαη ηα 

παηδηά επηρεηξνχλ λα καληέςνπλ πνην ιείπεη (δηάηαμε αξηζκψλ απφ ην 1-10) 

(http://pro-sxolika.blogspot.gr/2011/01/blog-post_7186.html ).  

Γίλεηαη αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ «ηαλ ν εηζκνχιεο ζπλάληεζε ηελ παζρα-

ιίηζα» (αββατδνπ 1977) θαη ηα παηδηά ην δξακαηνπνηνχλ.  

Ώπνθαζίδνπλ λα θηηάμνπλ ην δηθφ ηνπο βηβιίν γηα ηνπο ζεηζκνχο θαη ηνλ 

ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπο. Ώξρηθά επηιέγνληαη δχν ήξσεο ην ηέινο απνθαζί-

δνπλ λα δψζνπλ ηνλ ηίηιν «ηαλ ε γε θνπληέηαη…». Σν θάζε παηδί αλαιακβάλεη 

λα δσγξαθίζεη απφ κία ζθελή θαη έηζη θηηάρλνπλ ην δηθφ ηνπο βηβιίν γηα ην 

ζεηζκφ, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζηε δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο.  

Δλφηεηα 4
ε
: Πψο νη επηζηήκνλεο αληηκεησπίδνπλ ηνπο ζεηζκνχο- ρεηηθά 

Δπαγγέικαηα: Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη αιιειεπίδξαζε (επαγγέικαηα, εξγα-

ιεία), Φπζηθφ πεξηβάιινλ θαη αιιειεπίδξαζε (ράξηεο), Γιψζζα (πξνθνξηθή επη-

θνηλσλία, γξαθή, αλάγλσζε), Μαζεκαηηθή (κέηξεζε κεγέζνπο ζεηζκψλ), Πιεξν-

θνξηθή.  

Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα επαγγέικαηα ηα νπνία ζπκβάι-

ινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεηζκψλ θαη ησλ εθαηζηείσλ. Καηαγξάθνληαη θαη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξφγλσζεο (ζεηζκνιφ-

γνη, εθαηζηεηνιφγνη) θαη ηεο δηάζσζεο (ππξνζβέζηεο- εηδηθέο νκάδεο-, ηαηξνί-

λνζειεπηέο).  

Πεξηεγνχληαη ζε εξγαζηήξηα ζεηζκνινγίαο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηε-

ζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ησλ ζεηζκνιφγσλ π.ρ. ζχζηεκα πξνεηδνπνίε-

ζεο επεξρφκελνπ ζεηζκνχ, ράξηεο πξφζθαηεο ζεηζκηθφηεηαο ( 

http://seismo.geology.upatras.gr/ ) ράξηεο ζεηζκηθφηεηαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

http://www.geophysics.geol.uoa.gr/stations/maps/recent.html ), εμνπιηζκφο, ε-

http://kids.oasp.gr/thalis/market/market.html
http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/
http://pro-sxolika.blogspot.gr/2011/01/blog-post_7186.html
http://seismo.geology.upatras.gr/
http://www.geophysics.geol.uoa.gr/stations/maps/recent.html
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ζληθφ θαη παγθφζκην ζεηζκνινγηθφ δίθηπν (http://dggsl.geol.uoa.gr/ ). Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ηα παηδηά κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ ηζρχ 

ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο.  

Με αθνξκή ηνλ παγθφζκην ράξηε ησλ ζεηζκψλ θαηαζθεπάδεηαη έλαο ράξ-

ηεο κε ηηο πην επηθίλδπλεο δψλεο. Βληνπίδεηαη ε ζέζε ηεο Βιιάδαο ζηνλ παγθφ-

ζκην ράξηε θαζψο θαη νη ζεηζκνγελείο πεξηνρέο ηεο.  

«Ώλ εξρφηαλ έλαο ζεηζκνιφγνο ζην ζρνιείν καο ηη εξσηήζεηο ζα ζέιαηε λα 

ηνπ θάλεηε;» Σα παηδηά ππνβάιινπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο θαη ε λεπηαγσγφο ηηο 

θαηαγξάθεη:  

Θνδσξήο: Πψο γίλεηαη ε θχζε λα πξνθαιέζεη ηνλ ζεηζκφ;  

νθία Υ.: Πφζε ψξα ζα θνπληέηαη ε γε;  

Μπξνθφξα: Πψο θνπληνχληαη ηα ζπίηηα;  

Θνδσξήο: Πψο γθξεκίδνληαη ηα ζπίηηα; Πψο πέθηνπλ ηα δέληξα;  

Ώληψλεο: Πψο κπνξεί έλαο άλζξσπνο λα πξνζηαηεπζεί απφ ην ζεηζκφ κέζα ζε 

κία ληνπιάπα;  

ΐαζίιεο: Πψο κπνξεί έλαο άλζξσπνο λα πξνζηαηεπζεί απφ ην ζεηζκφ θάησ απφ 

έλα ηξαπέδη; 

Θνδσξήο: Πψο πεζαίλεη ν άλζξσπνο απφ ην ζεηζκφ;  

Ώληψλεο: Πψο κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηα κεραλήκαηα πνχ γίλεηαη ζεηζκφο; 

Θνδσξήο: Πψο βιέπνπλε αλ είλαη γεξά ηα ζπίηηα ή αλ δελ είλαη;  

Θνδσξήο: Πψο κπνξνχλε λα δνχλε αλ ππάξρνπλ ηξχπεο θάησ απφ ηε γε θαη θά-

ησ απφ ηνπο δξφκνπο;  

Μαξηιέλα: Πψο γίλεηαη ην ηζνπλάκη;  

Με αθνξκή απνθφκκαηα εηδήζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζεηζκνχο, ζπδεηείηαη ν 

ηξφπνο κέηξεζεο ηεο έληαζεο ησλ ζεηζκψλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη επίδεημε ηεο 

θιίκαθαο Ρίρηεξ ( 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1

%CE%BA%CE%B1_%CE%A1%CE%AF%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%

81 ). Βηζάγεηαη ζρεηηθφ ιεμηιφγην: ξίρηεξ, ζεηζκνγξάθνο, εζηηαθφ βάζνο θιπ.  

vi. ΦΪζε ειΫγρνπ. Καηά ηε θάζε απηή ηα παηδηά ειέγρνπλ αλ κπνξνχλ λα 

εθαξκφζνπλ ηε λέα γλψζε θαη λα ηε ζπζρεηίζνπλ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή.  

Σα παηδηά ρσξηζκέλα θαηά νκάδεο απνθαζίδνπλ λα γξάςνπλ θαη λα δσ-

γξαθίζνπλ εηδήζεηο γηα ην ζεηζκφ. Γξάθνπλ ηνλ ηίηιν: ΕΑΕΔ (ΒΕΑΔΒΕ). 

Πεξηγξάθνπλ ην κέγεζνο ηνπ ζεηζκνχ: ΔΣΏΝ ΠΟΛΕΕΜΡΟ 9 ΡΕΚΒΣΒΡ 

(ΔΣΏΝ ΠΟΛΤ ΕΥΤΡΟ 9 ΡΕΥΣΒΡ). Καη ζπκπιεξψλνπλ ην ξεπνξηάδ: ΠΟ-

ΛΏ ΚΕΣΕΡΕΏΚΏΣΒΡΒΦΝΏ (ΠΟΛΛΏ ΚΣΕΡΕΏ ΚΏΣΒΡΡΒΤΏΝ). Κάησ απφ 

ηα γξάκκαηα δσγξαθίδνπλ πνιπθαηνηθίεο πνπ γθξεκίδνληαη θαη ζσξνχο απφ 

http://dggsl.geol.uoa.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1_%CE%A1%CE%AF%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1_%CE%A1%CE%AF%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1_%CE%A1%CE%AF%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81
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ηζηκέλην. ΠΟΛΔ ΏΘΡΟΠΔ ΠΏΓΔΑΒΦΣΔΚΏΝ ΚΏΣΟ ΏΠ¨Ο ΣΏ ΔΣΡΔ-

ΜΔΏ. (ΠΟΛΛΟΕ ΏΝΘΡΧΠΟΕ ΠΏΓΕΑΒΤΣΔΚΏΝ ΚΏΣΧ ΏΠΟ ΣΏ Τ-

ΝΣΡΕΜΕΏ). Ώπφ θάησ δσγξαθίδνπλ παηδηά πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ έλα ηξα-

πέδη ην νπνίν έρεη εγθισβηζηεί ζηα ζπληξίκκηα. ΕΝΒΓΕΏΑΕΏΟΕ ΠΡΟ-

ΠΏΘΟΤΝ ΝΏ ΝΏΟΟΤΝ ΣΟΤ ΏΘΡΟΠΟΤ (ΤΝΒΡΓΒΕΏ ΑΕΏΧΔ 

ΠΡΟΠΏΘΟΤΝ ΝΏ ΧΟΤΝ ΣΟΤ ΏΝΘΡΧΠΟΤ). Ώπφ δίπια δσγξαθί-

δνπλ νκάδεο δηάζσζεο πνπ πξνζπαζνχλ λα βγάινπλ έλα παηδί απφ ηα ζπληξίκ-

κηα.  

Γηα λα παξνπζηάζνπλ ηηο εηδήζεηο ρξεηάδνληαη κία ηειεφξαζε θαη έλα κη-

θξφθσλν. θέθηνληαη πψο κπνξνχλ λα ηα θαηαζθεπάζνπλ θαη απνθαζίδνπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θάλζνλ ραξηφλη. Σν ραξηφλη ζηεξεψλεηαη ζε έλα ηξαπεδάθη 

θαη ε ηειεφξαζε είλαη έηνηκε. Σα παηδηά κεηαβάιινληαη ζε παξνπζηαζηέο θαη 

«δηαβάδνπλ» ηηο εηδήζεηο πνπ έγξαςαλ θαη δσγξάθηζαλ ζρεηηθά κε ην ζεηζκφ. 

ηε ζπλέρεηα πξνζθαινχλ έλα παηδί- ζεηζκνιφγν ζηνλ νπνίν θάλνπλ κεξηθέο 

απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ έρνπλ θαηαγξάςεη.  

Σα παηδηά απαληνχλ ζε ηεζη αμηνιφγεζεο κε εηθφλεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ησλ ζεηζκψλ «Βίζαη έηνηκνο λα αληηκεησπίζεηο έλα ζεηζκφ;» 

(http://pythagoreionip.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9.html ). Χο παξάδεηγκα 

αλαθέξεηαη ε εξψηεζε: «Έρεηε θηηάμεη κε ηελ νηθνγέλεηα ζνπ ην αληηζεηζκηθφ 

ζαθίδην; Οη απαληήζεηο ηνπο ηαμηλνκνχληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο θαηαθαηηθέο 

θαη ηηο αξλεηηθέο. Κάησ απφ θάζε θαηεγνξία ην θάζε παηδί γξάθεη ην φλνκα ηνπ 

αλάινγα κε ηελ απάληεζε ηνπ (ΝΏΕ-ΟΥΕ). ην ηέινο κία νκάδα παηδηψλ θαηα-

γξάθεη ζε ρσξηζηφ πίλαθα φια ηα λαη θαη ηα φρη ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηακε-

ηξεζνχλ θαη λα ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα παηδηά εμάγνπλ 

κφλα ηνπο ην ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηελ εηνηκφηεηα ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ 

έλα ζεηζκφ. ην ηέινο νη εηθφλεο πνπ απνηεινχλ ην ηεζη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ έλα εγρεηξίδην γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε πεξίπησζε ζεη-

ζκνχ.  

vii. ΦΪζε αλαζθόπεζεο. Καηά ηε θάζε απηή ηα παηδηά ζπγθξίλνπλ ηε λέα 

γλψζε κε ηελ παιηά, αλαγλσξίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα απηψλ πνπ έκαζαλ θαη ζπ-

λεηδεηνπνηνχλ ηελ πνξεία πνπ αθνινχζεζαλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθηνχλ κε-

ηαγλψζε.  

Αεκηνπξγείηαη έλα αξρείν κε ηηο θσηνγξαθίεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

παηδηψλ. Σα παηδηά βιέπνπλ ηηο θσηνγξαθίεο θαη αλαθαινχλ ηε δηαδηθαζία κε 

ηελ νπνία μεθίλεζε θαη νινθιεξψζεθε ην πξφγξακκα. Μεηά ηε ιήμε ηνπ πξν-

γξάκκαηνο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο δεκνζηεχνληαη ζηνλ 

ηζηφηνπν ησλ λεπηαγσγψλ ηνπ Ν. Δκαζίαο ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηελ 

επηκέιεηα ηεο ζρνιηθήο ζπκβνχινπ ηεο πεξηθέξεηαο. Αίλεηαη ζηνπο γνλείο γξα-

πηά ε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ψζηε λα δνπλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκ-

καηνο θαη κε αθνξκή ηηο θσηνγξαθίεο λα ζπδεηήζνπλ κε ηα παηδηά ηνπο ηη έθα-

λαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

http://pythagoreionip.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9.html
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ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο απνθαζίδεηαη ε δηνξγάλσζεο κίαο εθδή-

ισζεο θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ έλα ζεαηξηθφ έξγν γηα ην Θεφ 

‗Ήθαηζην. Καηά ηελ εθδήισζε ηα παηδηά είραλ ηελ επθαηξία λα αλαθαιέζνπλ 

ζηε κλήκε ηνπο- κέζσ εξσηήζεσλ ησλ λεπηαγσγψλ- ηελ επηζηεκνληθή εμήγεζε 

ησλ ζεηζκψλ θαη λα ηελ αληηπαξαβάιινπλ κε ηελ εμήγεζε ησλ Ώξραίσλ Βιιή-

λσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε ζχγθξηζε ηεο παιηάο γλψζεο (ε νπνία 

κνηάδεη κε ηηο ηδέεο ησλ αξραίσλ Βιιήλσλ) κε ηε λέα γλψζε θαη αλαγλσξίδνπλ 

ηε ζπνπδαηφηεηα απηψλ πνπ έκαζαλ.  

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ-ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 

Δ αμηνιφγεζε ηεο επίηεπμεο ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο ησλ παηδηψλ ζρε-

ηηθά κε ηελ αηηία δεκηνπξγίαο ησλ ζεηζκψλ θαη ησλ εθαηζηείσλ ηνπ πξνγξάκ-

καηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ηεο αξρηθήο, ηεο δηακνξθσηηθήο 

θαη ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο. πγθεθξηκέλα ε αξρηθή αμηνιφγεζε, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ νκαδηθήο ζπλέληεπμεο, έδεημε φηη θαλέλα παηδί δε 

γλψξηδε ηελ επηζηεκνληθή άπνςε ζρεηηθά κε ηελ αηηία ησλ ζεηζκψλ θαη ησλ 

εθαηζηεηαθψλ εθξήμεσλ ελψ κεξηθά παηδηά ζεσξνχζαλ φηη ν ζεηζκφο πξνθαιεί-

ηαη απφ έλαλ άλζξσπν πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηε γε –ηδέα πνπ κνηάδεη κε απ-

ηέο πνπ είραλ νη Ώξραίνη Έιιελεο. Καηά ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. ηεο πξν-

ζνκνίσζεο) έδεημε φηη αξθεηά παηδηά κπνξνχζαλ λα πξνζεγγίζνπλ κία άπνςε 

ζπκβαηή κε ησλ επηζηεκφλσλ. Χζηφζν ε ηειηθή αμηνιφγεζε, ε νπνία πξαγκα-

ηνπνηήζεθε ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκ-

καηνο ζηνπο γνλείο, έδεημε φηη νη αξρηθέο ηδέεο ήηαλ δχζθνιν λα εμαιεηθζνχλ. 

πγθεθξηκέλα κφλν 2 παηδηά κπνξνχζαλ λα δψζνπλ κία εμήγεζε ζπκβαηή κε 

απηή ησλ επηζηεκφλσλ («ν ζεηζκφο δεκηνπξγείηαη επεηδή κεηαθηλνχληαη νη πιά-

θεο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηε γε ελψ ηα εθαίζηεηα εθξήγλπληαη επεηδή ζέ-

ινπλ λα βγνπλ έμσ απφ ηε γε ιησκέλα πιηθά θαη αέξηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε 

απηήλ»).  

Δ επίηεπμε ηεο αιιαγήο ηεο ζηάζεο ησλ παηδηψλ απέλαληη ζην θαηλφκελν 

ησλ ζεηζκψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο 

θαηά ηελ νπνία ηα πεξηζζφηεξα παηδηά δελ γλψξηδαλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ ζε πε-

ξίπησζε ζεηζκνχ θαη ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο, θαηά ηελ νπνία απάληεζαλ ζηηο 

εξσηήζεηο ελφο ζρεηηθνχ ηεζη. Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ έδεημαλ φηη ηα πεξηζ-

ζφηεξα παηδηά έκαζαλ ηη έπξεπε λα θάλνπλ ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ. Βπηπιένλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ αζθήζεσλ εηνηκφ-

ηεηαο ηα παηδηά έδεημαλ κία ςχρξαηκε θαη ππεχζπλε ζηάζε, ρσξίο αθξαίεο εθ-

δειψζεηο παληθνχ ή αδηαθνξίαο.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα παηδηά θαηά ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ αξ-

ρηθψλ ηνπο ηδεψλ ζρεηηθά κε ηελ αηηία δεκηνπξγίαο ησλ ζεηζκψλ θαη ησλ εθαη-

ζηείσλ δηαζχλδεζαλ ηε γλψζε ηνπο απηή κε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ ΑΒΠΠ γηα 

ην Νεπηαγσγείν. Έηζη, ηα παηδηά είραλ ηελ επθαηξία:  
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 Να γλσξίζνπλ ειιεληθνχο θαη παγθφζκηνπο ράξηεο, λα εληνπίζνπλ ρψξεο, 

λεζηά θαη εθαηζηεηνγελείο/ζεηζκνγελείο πεξηνρέο (κειέηε θπζηθνχ πεξη-

βάιινληνο/ γεσγξαθία).  

 Να ζπγθξίλνπλ ηε λέα γλψζε ηνπο κε ηε γλψζε ησλ αξραίσλ Βιιήλσλ 

γηα ηα εθαίζηεηα θαη ηνπο ζεηζκνχο θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε αξραίνπο 

πνιηηηζκνχο, ειιεληθνχο θαη μέλνπο (κειέηε αλζξσπνγελνχο πεξηβάιιν-

ληνο/ Μπζνινγία, Εζηνξία, Πνιηηηζκφο). 

 Να αθνχζνπλ αθεγήζεηο κχζσλ, λα γίλνπλ αθξναηέο ινγνηερληθψλ θεη-

κέλσλ, πνηεκάησλ θαη ζεαηξηθψλ έξγσλ ηα νπνία επεμεξγάζηεθαλ πξν-

θνξηθά (π.ρ. πεξηιήςεηο, κεηαηξνπή πνηήκαηνο ζε πεδφ, δξακαηνπνηήζεηο 

θ.α.) θαη γξαπηά (ηίηινη, γξαθή εηδήζεσλ θ.α.) (γιψζζα/ πξνθνξηθή επη-

θνηλσλία-αλάγλσζε-γξαθή, Αεκηνπξγία-Έθθξαζε/Αξακαηηθή Σέρλε).  

 Να εμαζθήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο αξηζκνχο απφ ην 1-10 

θαη ηε δηάηαμε ηνπο (Μαζεκαηηθά).  

 Να δσγξαθίζνπλ θαη λα θαηαζθεπάζνπλ νκαδηθέο εξγαζίεο, λα ηξαγνπ-

δήζνπλ, λα παίμνπλ ζεαηξηθή παξάζηαζε, λα ρνξέςνπλ, λα παίμνπλ παη-

ρλίδηα (Αεκηνπξγία-Έθθξαζε/ Βηθαζηηθά, Μνπζηθή, Αξακαηηθή Σέρλε, 

Φπζηθή Ώγσγή).  

 Να κάζνπλ ηα ηειέθσλα θαη ηα είδε πξψηεο αλάγθεο (Γιψζζα, Μαζεκα-

ηηθά). 

 Να εθθξάζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο (αλζξσπν-

γελέο πεξηβάιινλ/πξνζσπηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε). 

 Να θάλνπλ αζθήζεηο εηνηκφηεηαο (Φπζηθή Ώγσγή). 

 Να παίμνπλ παηρλίδηα ζηνλ ΔΤ, λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο, εηθφλεο 

θαη βίληεν (Πιεξνθνξηθή). 

 Να γλσξίζνπλ ηα επαγγέικαηα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξφγλσζε ησλ 

ζεηζκψλ θαη ηε δηάζσζε θαζψο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ (κε-

ιέηε αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο).  

 Να εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιφγην ηνπο, λα εηνηκάζνπλ ξεπνξηάδ, λα ππαγν-

ξεχζνπλ ζηε λεπηαγσγφ εξσηήζεηο πξνο ην ζεηζκνιφγν θαη ηα ζπλεξγεία 

δηάζσζεο, λα θηηάμνπλ ην δηθφ ηνπο βηβιίν (γιψζζα).  

ιεο απηέο νη εκπεηξίεο έδσζαλ επθαηξίεο ζηα παηδηά λα γξάςνπλ, λα 

«δηαβάζνπλ», λα κεηξήζνπλ θαη λα εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά κέζα απφ ηα εηθα-

ζηηθά, ηε ζεαηξηθή αγσγή, ηε κνπζηθή θαη ηε θπζηθή αγσγή. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

ην πξφγξακκα επεθηάζεθε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ ΑΒΠΠ: Μειέηε αλζξσ-

πνγελνχο θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, Ώγσγή Τγείαο, Γιψζζα, Αεκηνπξγία- 

Έθθξαζε, Μαζεκαηηθά, Πιεξνθνξηθή. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο δελ ήηαλ με-

θνκκέλεο ε κία απφ ηελ άιιε αιιά ζπλδένληαλ θαη απνθηνχζαλ λφεκα γηα ηα 
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παηδηά. Δ ελνπνίεζε θαη ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είραλ σο απνηέιεζκα ηε 

θπζηθή θαη αβίαζηε κεηάβαζε απφ ηε κία δξαζηεξηφηεηα ζηελ άιιε.  

Μέζα ησλ δηαζεκαηηθψλ απηψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο είραλ λφεκα γηα 

ηα παηδηά, επηηεχρζεθε ε ελεξγφο ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ. Δ αλαδήηεζε 

ησλ παηδηψλ, ε δηεξεχλεζε θαη ν πεηξακαηηζκφο, ε επηθνηλσλία, ε έθθξαζε θαη 

ε δεκηνπξγία κεηέβαιιαλ ηε κάζεζε ζε έλα «παηρλίδη» γηα φινπο. Σα παηδηά 

ζπδήηεζαλ ηηο αξρηθέο ηνπο ηδέεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηελ εθπαηδεπηη-

θφ, δηεξεχλεζαλ θαη πεηξακαηίζηεθαλ, ζχγθξηλαλ ηε λέα γλψζε κε ηελ παιηά 

θαη άξρηζαλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο. ην ηέινο έιεγμαλ ηε λέα 

γλψζε θαη αλαζηνράζηεθαλ ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηελ απφθηεζαλ, απν-

θηψληαο κεηαγλψζε.  

Έλα ζεκαληηθφ γλσζηηθφ θέξδνο ησλ παηδηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε απφ-

θηεζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Σα παηδηά πεηξακαηί-

ζηεθαλ, αλαδήηεζαλ θαη δηεξεχλεζαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη 

νη ζεηζκνί θαη ηα εθαίζηεηα.  

Σα παηδηά ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ Δ.Τ. σο κέζν αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, 

εηθφλσλ θαη δηθηπαθψλ ηφπσλ (π.ρ. ζεηζκνινγηθά εξγαζηήξηα) θαη σο κέζν ν-

πηηθνπνίεζεο θαη πξνζνκνίσζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ απέθηεζαλ «απζεληηθέο» 

εκπεηξίεο κε ην θαηλφκελν απηφ, νη νπνίεο δηαθνξεηηθά δε ζα ήηαλ δπλαηφ λα 

πξνζεγγηζηνχλ.  

Σν ζρέδην εξγαζίαο «εηζκνί-εθαίζηεηα» κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ζπκ-

βάιιεη ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαζψο απηνί εθθξάδνληαη θαη 

αληηκεησπίδνπλ ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα. Μπνξεί λα ζπκβάιιεη επίζεο 

ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαζψο απηά εξγάδνληαη ζε νκάδεο, ζπ-

δεηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο, ζπλεξγάδνληαη γηα λα ηηο δηεξεπλήζνπλ θαη λα αλεβάζνπλ 

κία ζεαηξηθή παξάζηαζε, εθζέηνπλ ζηελ νκάδα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο.  

Δ γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ηνπο πνιηηηζκνχο ηεο Μηλσηθήο Κξήηεο θαη 

ηεο Ώξραίαο Πνκπείαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ησλ κα-

ζεηψλ. Βπηπιένλ ην πξφγξακκα έδσζε θίλεηξα ζηνπο καζεηέο γηα πςειφηεξεο 

πξνζδνθίεο φπσο ε ζπγγξαθή ελφο βηβιίνπ, ε παξνπζίαζε «ηειενπηηθψλ» εηδή-

ζεσλ, ε εηνηκαζία κίαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο.  

Σν πξφγξακκα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο 

ζηηο ζρέζεηο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Σα παηδηά δείρλνπλ έληνλν ελδηαθέξνλ 

θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε κάζεζε κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη νη ζπκπεξη-

θνξέο πνπ δηαηαξάζζνπλ ηε ζρνιηθή δσή. Πξνβιέπεη ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ 

ζε δηάθνξα ζηάδηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (δεκηνπξγία ζρεηηθήο γσληάο, παξνπζία-

ζε πξνγξάκκαηνο κέζσ δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπν, ζπκκεηνρή ζηε δηνξγάλσ-

ζε ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο). 

Ώληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

θαζψο φια ηα παηδηά ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο 
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ηνπο. ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε δηαζθεπάζηεθαλ «κεγάινη» θαη «κηθξνί» ξφινη 

αλάινγα κε αλαπηπμηαθφ ζηάδην θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε παηδηνχ ζε ζπλεξ-

γαζία κε ινγνζεξαπεπηή γηα ηηο δπζθνιίεο άξζξσζεο νξηζκέλσλ παηδηψλ θιπ.. 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνζνκνίσζεο άιια παηδηά πξφζζεζαλ ηα πιηθά, άι-

ια έγξαςαλ ηη ρξεηάδεηαη, άιια ππαγφξεπζαλ ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο, άιια δσ-

γξάθηζαλ ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη άιια «αληέγξαςαλ» ηα πιηθά 

απφ ηνλ πίλαθα, αλάινγα πάληα κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη ην αλαπηπμηαθφ ζηά-

δην ζην νπνίν βξίζθνληαη.  

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ- ΠΡΟΣΏΒΕ 

Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο επηηεχρζε-

θαλ ζε έλα κεγάιν βαζκφ. Πην αλαιπηηθά:  

ρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ, ε χπαξμε έζησ θαη ιίγσλ 

παηδηψλ πνπ κπνξνχζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ην επηζηεκνληθφ κνληέιν ζρεηηθά κε 

ην κεραληζκφ δεκηνπξγίαο ησλ ζεηζκψλ θαη ησλ εθαηζηείσλ κπνξεί λα ζεσξε-

ζεί ζεκαληηθφ επίηεπγκα. Παξάιιεια ζηα πεξηζζφηεξα παηδηά θαίλεηαη φηη 

πξαγκαηνπνηήζεθε γλσζηηθή ζχγθξνπζε θαη φηη άξρηζε λα δηαηαξάζζεηαη ε 

πξνεγνχκελε γλψζε ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα παηδηά αξρίδνπλ λα θαηαλννχλ 

φηη δελ βξίζθνληαη ππφ ηελ απεηιή ελφο «άγλσζηνπ» θαηλνκέλνπ. Βπηπιένλ α-

ληηιακβάλνληαη ηελ παγθνζκηφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηελ αλάγθε ηεο ζπλεξ-

γαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο θνηλνχ θηλδχλνπ. πλεηδεηνπνηνχλ φηη ε χ-

παξμε ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ηελ αξραηφηεηα δελ απεηιεί ηε ζπλέρεηα ηεο δσήο. 

Μαζαίλνπλ φηη ππάξρνπλ επηζηήκνλεο νη νπνίνη κειεηνχλ ην θαηλφκελν απηφ κε 

ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ νξγάλσλ. Ώζθνχληαη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέ-

ηξα πξνζηαζίαο απφ ηνπο ζεηζκνχο. Ώληηιακβάλνληαη φηη κπνξνχλ λα εκπηζηεπ-

ζνχλ ηηο κνλάδεο δηάζσζεο πνπ έρνπλ εθπαηδεπζεί εηδηθά ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ζεηζκψλ.  

ρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηφρσλ παξαηεξήζεθε φηη 

θαλέλα παηδί δελ εθδήισζε αθξαίεο ζηάζεηο (ηξφκνπ, παληθνχ ή αδηαθνξίαο) 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ώληίζεηα θαίλεηαη πσο απέθηεζαλ κία π-

πεχζπλε ζηάζε αληηκεηψπηζεο ησλ ζεηζκψλ πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε. εκα-

ληηθή ζεσξείηαη επίζεο ε επίηεπμε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ ζηφρσλ κε ηελ πξαγκα-

ηνπνίεζε αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο.  

πκπεξαίλεηαη φηη ν ζπλδπαζκφο γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ςπρν-

θηλεηηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θα-

ηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ζεηζκψλ-εθαηζηείσλ θαη ζηελ πηνζέηεζε ππεχζπ-

λεο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε απηνχο. Βπηπιένλ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ην 

ζρέδην εξγαζίαο, κε ηε δηαζεκαηηθφηεηα, ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο 

θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ, απνηειεί κία ηδηαίηεξε απνηειε-

ζκαηηθή κέζνδνο πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ.  
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ΠΡΟΣΏΒΕ 

Σν ζρέδην εξγαζίαο επηθεληξψζεθε ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Σα παηδηά 

ήζειαλ λα κάζνπλ ηη δεκηνπξγεί ηνπο ζεηζκνχο θαη ηα εθαίζηεηα, ζην άθνπζκα 

ησλ νπνίσλ αξρηθά αηζζάλνληαλ θφβν. Έλησζαλ ηελ αλάγθε λα πξνζηαηεπζνχλ 

απφ απηνχο.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ αλαπηχρζεθε έλα εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηνπο ζεη-

ζκνχο θαη ηα εθαίζηεηα ην νπνίν απεπζχλεηαη θπξίσο ζε καζεηέο ηνπ λεπηαγσ-

γείνπ, σζηφζν ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ ηνπο καζεηέο ησλ πξψ-

ησλ ηάμεσλ ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ. Σν πιηθφ απηφ αλαπηχρζεθε πξνζαξκν-

ζκέλν ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. καθξηλή απφζηαζε απφ εθαίζηεηα θαη κνπ-

ζεία ηα νπνία ηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα επηζθεθζνχλ). Μπνξεί λα εθαξκνζηεί 

κε κεγάιε επθνιία ζην ζρνιείν αθνχ δελ απαηηεί ηδηαίηεξα πιηθά εθηφο απφ ηνλ 

Δ.Τ. θαη ηε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαιχηεξε αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ νη εμήο:  

 Δ δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο απνδνρήο θαη αζθάιεηαο, κέζα ζην νπνίν ηα 

παηδηά ζπλαηζζάλνληαη φηη κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ φια ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπο. Δ δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο δεζηαζηάο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο νηθεηφ-

ηεηαο φρη κφλν αλάκεζα ζηε λεπηαγσγφ θαη ζηα παηδηά αιιά θαη κεηαμχ 

ησλ παηδηψλ είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζέκαηνο 

φπσο νη ζεηζκνί ην νπνίν πηζαλφλ λα «μππλήζεη» έληνλα ζπλαηζζήκαηα 

θφβνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ππνζηεξίδεηαη φηη ην πξφγξακκα είλαη θαιχηεξν 

λα εθαξκνζηεί κεηά ην πξψην ζηάδην πξνζαξκνγήο θαη αθνχ νη εθπαηδεπ-

ηηθνί έρνπλ επηηχρεη ηε δεκηνπξγία κίαο «θνηλφηεηαο» ηάμεο.  

 Δ χπαξμε Δ.Τ., ε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη ε εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπ-

ηηθψλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο δίλεη κνλαδηθέο δπλαηφηεηεο γηα βίσζε ε-

κπεηξηψλ ηηο νπνίεο ηα παηδηά δε ζα κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ, ιφγσ ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ (π.ρ. ζέαζε ηνπ θξαηήξα ελφο εθαηζηείνπ, 

πξνζνκνηψζεηο εθξήμεσλ θιπ).  
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

Σν δήηεκα πνπ ζα δηεξεπλήζνπκε ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη πψο δηακνξ-

θψλεηαη ε θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ζην λεπηαγσγείν, φπνπ εξγάδνληαη άλδξεο 

θαη γπλαίθεο λεπηαγσγνί. Θα ην πξνζεγγίζνπκε, αληιψληαο εξεπλεηηθφ πιηθφ απφ 

δχν κειέηεο πεξίπησζεο δεκνζίσλ λεπηαγσγείσλ, θαη ζα ην ζπδεηήζνπκε αλαιχ-

νληαο ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ, ησλ αλδξψλ λεπηαγσγψλ, ησλ γπλαηθψλ ζπλα-

δέιθσλ λεπηαγσγψλ θαη ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ.  

ΏΝΑΡΒ ΝΔΠΕΏΓΧΓΟΕ ΚΏΕ Δ ΚΏΘΔΜΒΡΕΝΔ ΠΡΏΓΜΏΣΕΚΟΣΔΣΏ 

ΣΟ ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ 

1. ΟΕ ΏΝΑΡΒ ΣΔΝ ΠΡΧΕΜΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ ΣΧΝ ΠΏΕΑΕΧΝ. ΜΕΏ 

ΤΝΣΟΜΔ ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΚΔ ΏΝΏΚΟΠΔΔ 

Δ είζνδνο ησλ αλδξψλ ζηελ πξψηκε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ (Early 

Childhood Education) απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα ζεκαληηθφ ζεσξεηηθφ 

θαη εξεπλεηηθφ δήηεκα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 96F

97
 Δ ζπδήηεζε επηθεληξψλεηαη 

ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εηζφδνπ ησλ αλδξψλ ζηελ πξψηκε εθπαίδεπζε ησλ παη-

δηψλ θαη ζηνηρεηνζεηείηαη ζηε βάζε ηξηψλ επηρεηξεκάησλ: χκθσλα κε ην πξψ-

ην επηρείξεκα,  ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αλδξψλ ζα ζπλεηζθέξεη επξχηεξα 

ζηελ θνηλσλία, σο ζχλνιν, πεξηνξίδνληαο ηηο έκθπιεο ζηεξενηππηθέο παξαδνρέο 

αλαθνξηθά κε ηνπο ξφινπο θαη ηηο επζχλεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ θνηλσλία 

(Cameron and Moss, 1998). Πεξαηηέξσ, θαη ζηε βάζε ηνπ δεχηεξνπ επηρεηξήκα-

ηνο, ε πξφζβαζε ησλ αλδξψλ ζην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ζα επηθέξεη κηα η-

ζνξξνπία ζην πξνζσπηθφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πξψηκε εθπαίδεπζε ησλ παη-

δηψλ, ε νπνία ζα έρεη επξχηεξα ζπλέπεηεο ηφζν γηα ην ίδην ην επάγγεικα φζν θαη 

γηα ηνλ θιάδν ησλ εξγαδνκέλσλ λεπηαγσγψλ, εληζρχνληαο ην ζηάηνπο ηνπ επαγ-

γέικαηνο, θαη βειηηψλνληαο ην ρψξν εξγαζίαο θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο (Jen-

sen, 1996∙ Cameron, 2006∙ Rohrmann, 2010). Σν ηξίην επηρείξεκα αθνξά ηε 

ζπλεηζθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ αλδξψλ λεπηαγσγψλ ζηε δσή ησλ παηδηψλ θαη 

ζπλδέεηαη κε ην ζεηηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο άλδξαο λεπηαγσγφο ζηελ 

                                         
97 Γηα κηα βηβιηνγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο πξψηεο δεθαεηίαο, βι. Cameron (2001) θαη Sumsion (2005). Γηα πξφ-
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αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ηνπ παηέξα πνπ παξαηεξείηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο (Gold & Reis, 1982∙ Jensen, 1996), κε  

ηελ πξνβνιή αλδξηθψλ πξνηχπσλ γηα ηα παηδηά θαη ηδηαίηεξα γηα ην αγφξηα 

(Cameron, 2001), θαη ηε ζεηηθή επίδξαζε ζηε ζπγθξφηεζε ηεο έκθπιεο ηαπηφ-

ηεηαο ησλ παηδηψλ – αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ (Brandes, 2012). 97F

98
 

ε αληίζηημε κε ηα παξαπάλσ επηρεηξήκαηα, εξεπλήηξηεο, νη νπνίεο α-

ληινχλ εξγαιεία απφ ην ρψξν ηνπ θεκηληζηηθνχ παξαδείγκαηνο θαη ησλ γπλαη-

θείσλ ζπνπδψλ, επξχηεξα, αλαδεηθλχνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο επη-

θέξεη ε είζνδνο ησλ αλδξψλ ζηελ πξψηκε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ. ηελ πξνν-

πηηθή απηή, ζπδεηνχλ, ηφζν γηα ην (θνηλσληθφ) θχιν (gender) ηνπ επαγγεικαηία 

εξγαδφκελνπ φζν θαη γηα ην «θχιν» ηνπ επαγγέικαηνο, αλαδεηθλχνληαο ηηο θνη-

λσληθέο θαη ηδενινγηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ. Έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 

πιαίζην απηφ δείρλνπλ φηη νη επαγγεικαηηθέο πνξείεο ησλ εξγαδνκέλσλ δηαθν-

ξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην θχιν. Χο απνηέιεζκα, νη άλδξεο πνπ θαηαιακβά-

λνπλ ζέζεηο ζε παξαδνζηαθά «γπλαηθεία επαγγέικαηα» ηείλνπλ λα έρνπλ θαιχ-

ηεξεο επθαηξίεο θαξηέξαο, λα θαηαιακβάλνπλ ηηο πςειφηεξεο ζέζεηο (ππεπζχ-

λσλ, δηεπζπληψλ θαη πξντζηακέλσλ) θαη λα παίξλνπλ πςειφηεξνπο κηζζνχο απφ 

ηηο γπλαίθεο ζπλαδέιθνπο (Williams, 1995∙ Cameron, 2001). Χο εθ ηνχηνπ, νη 

ζηεξενηππηθέο παξαδνρέο γηα ην θχιν ζπληεξνχληαη θνηλσληθά, αλαπαξάγνληαη 

θαη δελ κεηαβάιινληαη. Βπίζεο, αλαθνξηθά κε ηε ζπλεηζθνξά ησλ αλδξψλ λε-

πηαγσγψλ ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, νξηζκέλεο έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη ηνλ 

ακθηιεγφκελν ξφιν ηνπ άλδξα λεπηαγσγνχ ζην λεπηαγσγείν θαζψο θαη ηελ ακ-

θηιεγφκελε ζρέζε πνπ έρνπλ νη άλδξεο λεπηαγσγνί κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο έκ-

θπιεο ηαπηφηεηαο ησλ παηδηψλ (Sumsion, 2005∙ Sargent, 2005∙ Tsigra, 2010b).  

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ν ιφγνο πεξί  αλαγθαηφηεηαο ηεο εηζφ-

δνπ ησλ αλδξψλ ζηελ πξψηκε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζπγθξνηείηαη ζηε βάζε 

απηνλφεησλ θαη θαηαλνεηψλ επηρεηξεκάησλ ηα νπνία δχζθνια θαλείο κπνξεί λα 

απνξξίςεη a priori. Ώπφ ηελ άιιε, ε θξηηηθή πξνζέγγηζε καο θάλεη πην ππνςηα-

ζκέλνπο αλαθνξηθά κε ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ε είζνδνο απηή. Έηζη, ην δήηεκα παξακέλεη αλνηρηφ, 

ηφζν γηα έξεπλα, φζν θαη γηα ζεσξεηηθή ζπδήηεζε.  

ηελ Βιιάδα ε λνκνζεζία, πνπ επηηξέπεη ηνπο άλδξεο λα εηζάγνληαη ζηηο 

ρνιέο Νεπηαγσγψλ θαη θαηφπηλ ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Πξνζρνιηθήο Βθ-

παίδεπζεο θαη λα δηνξίδνληαη σο λεπηαγσγνί, ςεθίδεηαη ην 1982. Ώπφ ηφηε έσο 

θαη ζήκεξα, ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ αλδξψλ λεπηαγσγψλ αγγίδεη κφιηο ην  

                                         
98 Ώπνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ επηρεηξεκάησλ, είλαη ε ππνζηήξημε θαη ε πξαγκαηνπνίεζε πηινηηθψλ πξνγξακ-

κάησλ ελζάξξπλζεο ησλ αλδξψλ λα εξγαζζνχλ ζηελ πξψηκε εθπαίδεπζε ζε πνιιέο ρψξεο: ηε Γεξκαλία, Ώπ-

ζηξία, Ώγγιία, νπεδία, Ν. Γειαλδία έρνπλ αλαπηπρζεί αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο κε ζεκαληηθά απν-

ηειέζκαηα ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αλδξψλ εξγαδνκέλσλ λεπηαγσγψλ ζηελ πξψηκε εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ. Βλδεηθηηθά γηα ηελ Βπξψπε, βι. Koch (2012) θαη Emilsen (2012).  
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1%, ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ  λεπηαγσγψλ. 98F

99
 Σν πνζνζηφ απηφ είλαη ελ-

δεηθηηθφ, ηφζν ησλ ηζρπξψλ θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζρε-

ηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο, φζν θαη ηεο απνπζίαο ζρεηηθψλ πξν-

γξακκάησλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κε ζηφρν ηελ άκβιπλζε ηνπ έκθπινπ 

πξνζδηνξηζκνχ επαγγεικάησλ, φπσο απηφ ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ, θαη ηελ ελίζρπ-

ζε ηεο εηζφδνπ ησλ αλδξψλ ζηα λεπηαγσγεία. Βπίζεο, ε απνπζία ζρεηηθψλ ε-

ξεπλψλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, θαζηζηά ην δήηεκα άλδξεο λεπηαγσγνί ζηελ πξψη-

κε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ γηα θνηλσληνιφγνπο, ςπρν-

ιφγνπο θαη παηδαγσγνχο.  

2.  Δ ΒΡΒΤΝΏ: ΣΟ ΘΒΧΡΔΣΕΚΟ ΠΛΏΕΕΟ 

Με δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη νη άλδξεο, νη νπνίνη εξγάδνληαη ζηελ πξψηκε 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζηελ Βιιάδα, έρνπλ ππεξβεί έλα ηζρπξφ ζηεξεφηππν 

ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, αζθψληαο έλα «γπλαηθείν»  επάγγεικα, ην δήηεκα  πνπ 

θαινχκαζηε λα δηεξεπλήζνπκε ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη πψο δηακνξθψλεηαη 

ε θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ζην λεπηαγσγείν, φπνπ εξγάδνληαη άλδξεο θαη γπ-

λαίθεο λεπηαγσγνί. Με ηνλ φξν θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα αλαθεξφκαζηε ζηηο 

πξαθηηθέο θαη δξάζεηο ησλ κεηερφλησλ (λεπηαγσγψλ θαη παηδηψλ) ζηελ θαζεκε-

ξηλή ζρνιηθή πξαθηηθή, νη νπνίεο ζπλδένληαη, ηφζν κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ζεζκνχ ηνπ λεπηαγσγείνπ, δειαδή κε ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα 

(school culture), φζν θαη κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ, δειαδή κε ηελ θνπι-

ηνχξα ησλ νκειίθσλ (peer culture). 99F

100
 πζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ζρνιηθήο θνπι-

ηνχξαο, φπνπ θαη ε έκθαζε ηεο εξγαζίαο απηήο, είλαη νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο 

γλψζεο θαη νη πξαθηηθέο ειέγρνπ. πσο έρεη πξνθχςεη απφ ηελ έξεπλα, ζην λε-

πηαγσγείν ζπλππάξρνπλ, ηφζν παξαδνζηαθά/δηδαθηηθά κνληέια κάζεζεο κε έκ-

θαζε ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο γλψζεο απφ ηα παηδηά, φζν θαη ελαιιαθηηθά κε 

έκθαζε  ζηε δεκηνπξγηθή παξαγσγή ηεο γλψζεο απφ ηα παηδηά, κέζα απφ ην 

παηρλίδη. Βπίζεο, ζην λεπηαγσγείν ζπλππάξρνπλ ηφζν ξεηέο φζν θαη άξξε-

ηεο/επηθνηλσληαθέο κνξθέο ειέγρνπ ηεο δξάζεο/ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ 

(Σζίγθξα, 2014). Έρεη επίζεο δηαπηζησζεί φηη ε θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

λεπηαγσγείνπ φπσο θαη ε ζρνιηθή θνπιηνχξα δελ είλαη δεδνκέλεο, αιιά ζπγθξν-

ηνχληαη θαη αλαζπγθξνηνχληαη δηαξθψο (ν.π.: 174). Κξίζηκνη ζπληειεζηέο απηήο 

ηεο αλαζπγθξφηεζεο είλαη νη ίδηνη νη κεηέρνληεο ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξα-

θηηθή, νη λεπηαγσγνί θαη ηα παηδηά. ην πιαίζην απηφ, ε είζνδνο ησλ αλδξψλ 

ζην λεπηαγσγείν επηθέξεη αιιαγέο ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα ή ηελ αλαπαξάγεη; 

Βηζάγεη αιιαγέο ζην «δηδαθηηθφ» κνληέιν, ζηηο πξαθηηθέο ειέγρνπ θαη ζηελ θα-

                                         
99  χκθσλα κε ηελ Βζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία,  http://www.statistics.gr. 

100 Ο φξνο θνπιηνχξα ησλ νκειίθσλ (peer culture) εηζάγεηαη απφ ηνλ Corsaro  θαη αθνξά έλα ζχλνιν δξαζηεξη-

νηήησλ, ξνπηηλψλ, αμηψλ θαη ελδηαθεξφλησλ πνπ κηα νκάδα παηδηψλ (peer) παξάγεη θαη κνηξάδεηαη ζην πιαίζην 

ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηνπο, ζ‘ έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. ρεηηθά κε ηελ θνπιηνχξα ησλ νκειίθσλ 

ζην ειιεληθφ λεπηαγσγείν, βι. Σζίγθξα (2014).  

http://www.statistics.gr/
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ζεκεξηλή ζρνιηθή δσή ησλ παηδηψλ; 

 Γηα λα δηεξεπλήζνπκε ην δήηεκα απηφ, ζα αληιήζνπκε πιηθφ απφ κία «ελ 

εμειίμεη» έξεπλα ε νπνία κειεηά απφ πνιιέο νπηηθέο ηνπο άλδξεο λεπηαγσγνχο 

πνπ εξγάδνληαη ζε ειιεληθά λεπηαγσγεία. 100F

101
 ηελ παξνχζα κειέηε ζα εζηηά-

ζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ δχν κειε-

ηψλ πεξίπησζεο δεκνζίσλ λεπηαγσγείσλ, θαη ζα επηρεηξήζνπκε λα απαληήζνπ-

κε ην αλσηέξσ εξψηεκα  (α) απφ ηελ νπηηθή ησλ παηδηψλ, αλαιχνληαο ηηο απφ-

ςεηο ηνπο γηα ηνλ άλδξα θαη ηε γπλαίθα λεπηαγσγφ ηνπο θαη δηεξεπλψληαο ηηο 

ζέζεηο, ηηο νπνίεο ηνπο πξνζδίδνπλ, θαη (β) απφ ηελ νπηηθή ησλ αλδξψλ λεπηαγσ-

γψλ, αλαιχνληαο ηηο εθδνρέο ππνθεηκεληθφηεηαο κε ηηο νπνίεο αλαπαξηζηνχλ 

ηνπο εαπηνχο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαθηηθή ηνπ λεπηαγσγείνπ. Σηο 

απφςεηο ησλ παηδηψλ θαη ηηο απφςεηο ησλ αλδξψλ λεπηαγσγψλ ζα ηηο εξκελεχ-

ζνπκε ζε ζπζρέηηζε κε ηηο απφςεηο ησλ ζπλαδέιθσλ γπλαηθψλ λεπηαγσγψλ θαη 

ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ.  

ηελ αλάιπζή καο, ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο φξνπο ηνπνζέηεζε θαη ζέζε 

(positioning/position), αληί ηεο παξαδνζηαθήο έλλνηαο ηνπ ξφινπ. Οη ζέζεηο ησλ 

θνξέσλ δξάζεο δελ είλαη δεδνκέλεο αιιά παξάγνληαη θαη αλαπαξάγνληαη ζην 

πιαίζην θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ θαη ιφγσλ. Ο φξνο ζέζε είλαη πεξηζζφηεξν επέ-

ιηθηνο απφ ηνλ φξν ξφιν θαη ζπλδέεηαη κε ηελ εμνπζία θαη ηελ ηεξαξρία, θαη σο 

εθ ηνχηνπ κε ην θνηλσληθφ θχιν. 101F

102
 Βπίζεο, ρξεζηκνπνηνχκε, σο αλαιπηηθή θα-

ηεγνξία, ηελ έλλνηα ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο (subjectivity), ε νπνία καο επηηξέπεη 

λα εξκελεχζνπκε ηηο βησκέλεο εκπεηξίεο ησλ αλδξψλ λεπηαγσγψλ θαζψο ηνπν-

ζεηνχληαη (απφ άιινπο) θαη ηνπνζεηνχλ (ηνπο εαπηνχο ηνπο) ζε δηαθνξεηηθέο 

ζέζεηο κέζα ζην λεπηαγσγείν. 102F

103
 ην βαζκφ πνπ νη ζέζεηο/ηνπνζεηήζεηο ζπλδέν-

ληαη κε ην (θνηλσληθφ) θχιν, βαζηθφ εξψηεκα ζηε κειέηε απηή είλαη εάλ ην θχ-

ιν σο θαηεγνξία δηακνξθψλεη ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηνλ άλδξα θαη ηε γπ-

λαίθα λεπηαγσγφ ηνπο, ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ λεπηαγσγψλ θαζψο θαη 

ησλ γνλέσλ. 

                                         
101 Έσο ηψξα, πξαγκαηνπνίεζα δεθαηέζζεξηο ζπλεληεχμεηο κε άλδξεο λεπηαγσγνχο θαη ζπγθέληξσζα εξεπλεηη-

θφ πιηθφ απφ πέληε κειέηεο πεξίπησζεο δεκνζίσλ λεπηαγσγείσλ, φπνπ δηεξεπλψληαη νη απφςεηο ησλ παηδηψλ, 

ησλ αλδξψλ θαη  γπλαηθψλ λεπηαγσγψλ θαη ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ. 

102 Ο φξνο ζέζε ρξεζηκνπνηείηαη εδψ ζχκθσλα κε ην κεηαζηξνπθηνπξαιηζηηθφ παξάδεηγκα  (Davies, 1994). Ώλ 

θαη ζπλδέεηαη κε ηελ εμνπζία/ηεξαξρία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ έλλνηα ηνπ status, θαζψο ζεκαίλεη ηνπο δπλα-

ηνχο ηξφπνπο χπαξμεο ζηηο πξαθηηθέο ηνπ ιφγνπ. 

103  χκθσλα κε ηε Davies (1994: 3-4), «ε έλλνηα ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο καο επηηξέπεη λα δνχκε ηνλ πινχην 

ησλ εκπεηξηψλ καο, θαζψο ηνπνζεηνχκαζηε κε ηνλ έλα ή άιιν ηξφπν ζηε κηα ή ζηελ άιιε νκάδα εμνπζηαζηηθψλ 

ζρέζεσλ, θαζψο ζπγθξνηνχκαζηε κέζσ ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ ιφγνπ, ζην έλα ή ζην άιιν πιαίζην. Δ ππνθεηκε-

ληθφηεηά καο είλαη, ελ κέξεη, ην απνηέιεζκα ησλ ηδηαίηεξσλ ηζηνξηψλ ηεο χπαξμήο καο ζηνλ θφζκν. Ώιιά νη 

εκπεηξίεο ηεο ηζηνξίαο ηεο δσήο καο είλαη ην απνηέιεζκα ησλ ιφγσλ/αθεγήζεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο. 

Σνπνζεηνχκαζηε θαη παίξλνπκε ζέζε θάζε ζηηγκή ζηνλ θαζεκεξηλφ θφζκν.»  
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3. ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ ΒΡΒΤΝΏ 

Σν πιηθφ ηεο αλάιπζεο πξνέξρεηαη απφ δχν κειέηεο πεξίπησζεο πνπ πξαγ-

καηνπνίεζα ζηα νινήκεξα ηκήκαηα δχν δεκφζησλ λεπηαγσγείσλ ζηελ Κξήηε 

θαη ζηε Θεζζαιία. Σα δεκφζηα νινήκεξα λεπηαγσγεία ιεηηνπξγνχλ απφ ηηο 8:00 

π.κ. έσο ηηο 16:00 κ.κ. θαη έρνπλ σο πξνζσπηθφ κφλν λεπηαγσγνχο. ηα ζπγθε-

θξηκέλα νινήκεξα ηκήκαηα εξγάδνληαλ ελαιιάμ δχν λεπηαγσγνί, έλαο άλδξαο 

θαη κία γπλαίθα. ηελ πξψηε κειέηε πεξίπησζεο εξγάδνληαλ ν θ. Π. θαη ε θ. Λ. 

θαη θνηηνχζαλ είθνζη παηδηά (15 αγφξηα θαη 5 θνξίηζηα) ειηθίαο 4 - 6 εηψλ. ηε 

δεχηεξε κειέηε πεξίπησζεο εξγάδνληαλ ν θ. Σ. θαη ε θ. Μ. θαη θνηηνχζαλ 18 

παηδηά (7 θνξίηζηα θαη 11 αγφξηα), ίδηαο ειηθίαο.103F
104

 ην θάζε λεπηαγσγείν 

παξέκεηλα πέληε πξσηλά, γηα λα ζπγθεληξψζσ ην εξεπλεηηθφ πιηθφ απφ ηηο ζπ-

δεηήζεηο κε ηα παηδηά θαη ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο άλδξεο, ηηο γπλαίθεο λεπηα-

γσγνχο θαη ηνπο γνλείο. 

Βπέιεμα λα δηεξεπλήζσ ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηνπο δχν λεπηαγσγνχο 

ηνπο, αμηνπνηψληαο κεζνδνινγηθά ηελ ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ (brain-

storming), ην ηρλνγξάθεκα θαη ηελ αθήγεζε.104F

105
 Δ ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνχ η-

δεψλ ήηαλ νκαδηθή, αθνξνχζε φια ηα παηδηά ηεο ηάμεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην ρψξν ηεο «παξενχιαο», ελψ ηα ηρλνγξαθήκαηα ήηαλ αηνκηθά. Σν βαζηθφ 

εξψηεκα πνπ έζεζα ζηα παηδηά ήηαλ ηη θάλνπλ κε ηνπο δχν λεπηαγσγνχο ηνπο κέ-

ζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε. ηελ ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ, ηηο πεξηγξαθέο 

θαη ηα ζρφιηα ησλ παηδηψλ ηα θαηέγξαθα ζ‘ έλα κεγάιν ραξηί πνπ είρα ηνπνζε-

ηήζεη ζην θαβαιέην, ζην θέληξν ηεο «παξενχιαο». ηε ζπλέρεηα, ην θάζε παηδί 

δσγξάθηζε ζε δχν θφιεο Ώ4 ηνλ άλδξα θαη ηε γπλαίθα λεπηαγσγφ ηνπο: ηα ζρφ-

ιηα θαη ηηο αθεγήζεηο ηνπο ηα θαηέγξαθα ζην θελφ κέξνο ηνπ ηρλνγξαθήκαηνο ή 

ζηελ πίζσ ζειίδα.  

Δ ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ, ζηελ νπνία ηα παηδηά είλαη ηδηαίηεξα ε-

μνηθεησκέλα, εμαηηίαο ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο πνπ πινπνηνχληαη ζηα λεπηαγσγεί-

α, επέηξεςε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ ζηελ θαηάζεζε ησλ απφςεψλ ηνπο. 

                                         
104  Σα δχν λεπηαγσγεία ιεηηνπξγνχλ ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο (ζε ζπλνηθίεο ησλ πξσηεπνπζψλ ησλ δχν λνκψλ). 

Οη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο λεπηαγσγνί θαη ζηηο δχν κειέηεο πεξίπησζεο πξνέξρνληαη απφ θνηλσληθά ζηξψκαηα 

ρακειψλ εηζνδεκάησλ. Οη άλδξεο λεπηαγσγνί είραλ 10 θαη 8 ρξφληα πξνυπεξεζίαο αληίζηνηρα (1ε & 2ε κειέηε 

πεξίπησζεο), ελψ νη γπλαίθεο λεπηαγσγνί 20 θαη 15 ρξφληα αληίζηνηρα. ζν αθνξά ηελ επηινγή ηνπ επαγγέικα-

ηνο θαη νη δχν άλδξεο λεπηαγσγνί έζεζαλ σο πξψηε επηινγή ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο, 

αιιά δελ δπζαλαζρέηεζαλ φηαλ εηζήρζεζαλ ζε Π.Σ. Πξνζρνιηθήο Βθπαίδεπζεο. Σα παηδηά θαη ησλ δχν λεπηα-

γσγείσλ πξνέξρνληαλ απφ γνλείο εξγαδνκέλνπο ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα θαη απφ ειεχζεξνπο επαγγει-

καηίεο – κεζαίνπ θαη ρακεινχ θνηλσληθνχ εηζνδήκαηνο. 

105 Δ δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ παηδηψλ απνηειεί έλα κεζνδνινγηθφ πξφβιεκα θαζψο κέζνδνη φπσο νη ζπ-

λεληεχμεηο δελ ελδείθλπληαη ζηελ πεξίπησζή ηνπο. Δ θαιχηεξε κέζνδνο δηεξεχλεζεο ησλ απφςεψλ ηνπο είλαη ε 

εζλνγξαθία ή ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε (Σζίγθξα, 2010α), αιιά ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απηφ δελ θαηέ-

ζηε δπλαηφ. 
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Ο ηαπηφρξνλνο θαηαηγηζκφο ηδεψλ, απφ ηα παηδηά, ρσξίο λα αθνινπζεζνχλ νη 

ζπκβάζεηο ησλ «θαλφλσλ ηεο παξενχιαο», ιεηηνχξγεζε ραιαξσηηθά θαη απελν-

ρνπνηεηηθά γηα ηα ίδηα. Σα ηρλνγξαθήκαηα, επίζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη κεζνδν-

ινγηθά σο έλαο ζπλεζηζκέλνο, επράξηζηνο θαη δηαζθεδαζηηθφο ηξφπνο γηα λα 

εθθξάζνπλ ηα παηδηά ηηο απφςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Ώπνηεινχλ, επίζεο, έλα 

θαιφ κέζν ψζηε «λα ζπάζεη ν πάγνο», βνεζνχλ ηα παηδηά λα ληψζνπλ άλεηα θαη 

νηθεία θαη ιεηηνπξγνχλ σο ππνβνιείο θαη κνρινί κλήκεο γηα λα νξγαλψζνπλ ηηο 

αθεγήζεηο ηνπο (Fargas-Malet et. al., 2010). Αίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά 

λα δσγξαθίζνπλ φζν θαη φπσο επηζπκνχλ θαζψο θαη λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ 

ζηηο απφςεηο ηνπο. Ώπνηεινχλ επίζεο, έλα ρξήζηκν θαη γξήγνξν ηξφπν γηα λα 

απνζπάζεη θαλείο πιεξνθνξίεο ζην πιαίζην κηαο κηθξήο ρξνληθήο πεξηφδνπ έ-

ξεπλαο. Σν πξφβιεκα γηα ηνπο/ηηο εξεπλεηέο/-ηξηεο είλαη θπξίσο ε αλάιπζε θαη 

εξκελεία ησλ ηρλνγξαθεκάησλ.  

Με ηνπο δχν άλδξεο λεπηαγσγνχο ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνίεζα  εκηδνκε-

κέλεο θαη «εηο βάζνο» ζπλεληεχμεηο, νη νπνίεο είραλ ην ραξαθηήξα βηνγξαθηψλ∙ 

δηήξθεζαλ πεξίπνπ κία ψξα ε θάζε κία θαη καγλεηνθσλήζεθαλ. Οη απαληήζεηο 

ηνπο είραλ ηε κνξθή αθεγήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηε δσή ηνπο ─ ηελ επηινγή 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ηε δσή ηνπο κέζα ζην λεπηαγσγείν, ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηα 

παηδηά, ηηο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο γνλείο, ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ πξνζρνιηθή 

αγσγή θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ επαγγέικαηνο ζηε θνηλσλία θ.η.ι.. Οη αηνκηθέο αθεγήζεηο ησλ αλδξψλ λε-

πηαγσγψλ δηακεζνιαβνχλ θνηλσληθέο αληηιήςεηο θαη ζηεξεφηππα, αλαπαξη-

ζηνχλ θνηλσληθέο πξαγκαηηθφηεηεο θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπκπχθλσζεο η-

ζηνξηθά θαη θνηλσληθά ζπγθξνηεκέλσλ ππνθεηκεληθνηήησλ (Σζηψιεο, 2010: 

356). ην θείκελν απηφ, ζα επηθεληξσζνχκε ζηηο απφςεηο ησλ αλδξψλ λεπηαγσ-

γψλ γηα ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ κέζα ζην λεπηαγσγείν, ηηο  

ζρέζεηο ηνπο κε ηα παηδηά θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε ζπγθξφηεζε ησλ έκθπισλ 

ηαπηνηήησλ ησλ παηδηψλ. Δ ζπζρέηηζε ησλ απφςεσλ ησλ αλδξψλ λεπηαγσγψλ 

κε ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ απνζαθελίδεη ηηο εξκελείεο ησλ παηδηψλ θαη ζπλεη-

ζθέξεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ζπγθξνηείηαη ζην 

λεπηαγσγείν. Δ ζαθήλεηα ησλ εξκελεηψλ ηνπο εληζρχεηαη πεξηζζφηεξν ππφ ην 

πξίζκα ηεο αλάιπζεο ησλ απφςεσλ ησλ ζπλαδέιθσλ γπλαηθψλ λεπηαγσγψλ θαη 

ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ. 

Με ηηο δχν γπλαίθεο ζπλαδέιθνπο λεπηαγσγνχο πξαγκαηνπνίεζα, επίζεο, 

εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο: ηα εξσηήκαηα αθνξνχζαλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ 

είζνδν ησλ αλδξψλ ζην λεπηαγσγείν, ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο, ηηο πη-

ζαλέο δηαθνξέο ηνπο σο πξνο ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ ζηελ 

ηάμε θαη σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε ηα παηδηά.   

Με ηνπο γνλείο, πξαγκαηνπνίεζα δχν νκαδηθέο εζηηαζκέλεο ζπδεηήζεηο 

(focus groups) ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ νρηψ άηνκα. Δ εζηηαζκέλε ζπδήηεζε 

πξνυπνζέηεη απφ ηε κεξηά ηνπ εξεπλεηή θαιφ ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε ηεο ζπ-

δήηεζεο. Παξάιιεια, επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ ησλ 
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κεηερφλησλ θαη ηελ αλάδεημε ζεκάησλ, φπσο νη ίδηνη ηα ηεξαξρνχλ (Morgan, 

1996). εκαληηθφ πιενλέθηεκα επίζεο είλαη ε δπλακηθή ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ ησλ κεηερφλησλ, ε νπνία απνηειεί ζηνηρείν αλαηξνθνδφηεζεο ηεο ζπδή-

ηεζεο θαη πεγή πιεξνθνξηψλ. Δ ζπδήηεζε αθνξνχζε ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ 

είζνδν ησλ αλδξψλ ζην λεπηαγσγείν, ηηο πξψηεο εληππψζεηο ηνπο φηαλ δηαπίζησ-

ζαλ φηη ην παηδί ηνπο έρεη άλδξα λεπηαγσγφ, ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ ηνλ άλδξα 

θαη ηε γπλαίθα λεπηαγσγφ θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ηνλ άλδξα θαη 

ηε γπλαίθα λεπηαγσγφ ηνπο. Δ ζπδήηεζε κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ ζπλεηζέθε-

ξε ζηελ θαηαλφεζε ησλ απφςεσλ ησλ παηδηψλ θαη ζπγρξφλσο έζεζε λένπο πξν-

βιεκαηηζκνχο. 

4. ΏΝΏΛΤΔ ΣΟΤ ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΟΤ ΤΛΕΚΟΤ - ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ 

4.1. Δ ΟΠΣΕΚΔ ΣΧΝ ΠΏΕΑΕΧΝ  

πσο ήδε αλαθέξακε, ην πιηθφ αλάιπζεο ησλ απφςεσλ ησλ παηδηψλ 

πξνέξρεηαη απφ ηηο πεξηγξαθέο θαη ηα ζρφιηα ησλ παηδηψλ, ηφζν θαηά ηελ ηερλη-

θή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ, φζν θαη απφ απηά πνπ ζπλνδεχνπλ ηα ηρλνγξαθήκα-

ηά ηνπο. Κσδηθνπνηψληαο ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο ν-

πνίνπο αλαπαξηζηνχλ ηνπο δχν λεπηαγσγνχο, σο πξνο ηηο πξαθηηθέο ηνπο ζηελ 

ηάμε θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηα ίδηα, δηέθξηλα ηηο αθφινπζεο αλαιπηηθέο θαηεγνξί-

εο: Ο θχξηνο θαη ε θπξία σο άλδξαο θαη γπλαίθα, σο δηδάζθνληεο, σο ζπκπαίθηεο 

θαη σο ξπζκηζηέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο.  

 (α) Ο θχξηνο θαη ε θπξία σο άλδξαο θαη γπλαίθα 

Σα παηδηά δηαθνξνπνηνχλ ηνπο λεπηαγσγνχο δσγξαθίδνληάο ηνπο κε δηαθνξεηη-

θά ρξψκαηα, καιιηά θαη ξνχρα:  

«Σνπο έβαια δηαθνξεηηθά ρξψκαηα γηαηί έρνπλ δηαθνξεηηθέο κπινχδεο, θνξη-

ηζίζηηθεο θαη αγνξίζηηθεο».  

«Δ θπξία  θαη ν θχξηνο  είλαη δηαθνξεηηθνί, γηαηί ηα καιιηά ηνπο θαη ηα ξνχρα 

ηνπο είλαη δηαθνξεηηθά».  

«Ώπηφο είλαη ν θχξηνο, γηαηί είλαη κεγάινο».  

«Θα δσγξαθίζσ ξνδ ηελ θπξία  γηαηί είλαη θνξίηζη».  

Βδψ ηα παηδηά αλαθαινχλ ζηεξενηππηθέο εηθφλεο αλαθνξηθά κε ηα δχν θχια, 

φπσο «νη γπλαίθεο θνξνχλ θνπζηάληα θαη έρνπλ καθξηά καιιηά» ελψ «νη άλδξεο 

είλαη πην κεγάινη θαη έρνπλ θνληά καιιηά».  

Σα παηδηά ζην λεπηαγσγείν έρνπλ ήδε ελζσκαηψζεη κηα έκθπιε θνπιηνχξα ε 

νπνία ζπλδέεηαη κε ηηο αμίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηεο έκθπιεο θνπιηνχξαο ησλ 

ελειίθσλ. Παξ‘ φια απηά, ηα παηδηά θαη νη απφςεηο ηνπο, αλ θαη πεξηνξίδνληαη 

απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ θχινπ, δελ θαζνξίδνληαη απ‘ απηήλ. Σα παηδηά ζπκκεηέ-

ρνπλ ελεξγεηηθά ζηε δεκηνπξγία θαη κεξηθέο θνξέο ζηελ ακθηζβήηεζε ησλ έκ-

θπισλ δνκψλ θαη λνεκάησλ (Thorne, 1993: 4). Ώπηφο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφ-

γνπο γηα ηνλ νπνίν ηα παηδηά, αλ θαη δηαθνξνπνηνχλ, σο πξνο ηελ εμσηεξηθή 
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ηνπο εκθάληζε, ηνπο δχν λεπηαγσγνχο δελ ηνπο δηαθνξνπνηνχλ, ηζρπξά, θαη σο 

πξνο ηηο πξαθηηθέο ηνπο. Έλαο άιινο ιφγνο, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, είλαη 

ε επίδξαζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο ζηηο απφςεηο ηνπο. 

 (β) Ο θχξηνο θαη ε θπξία σο δηδάζθνληεο θαη παξαγσγνί ηεο γλψζεο 

Σα παηδηά θαη ησλ δχν κειεηψλ πεξίπησζεο ηνπνζεηνχλ ηνπο δχν λεπηαγσγνχο 

ζε ζέζεηο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζην 

λεπηαγσγείν. Ώπηφ δηαηππψλεηαη κε δχν ηξφπνπο:  

(i) ηηο αθεγήζεηο ησλ παηδηψλ εκπεξηέρεηαη ην ξήκα καζαίλσ ή άιια ζρεηηθά 

ξήκαηα ζην ηξίην εληθφ πξφζσπν, φπσο «καο καζαίλεη», «καο κηιάεη», «καο ιέ-

εη», «καο δηαβάδεη». ηελ πεξίπησζε απηή, νη  λεπηαγσγνί – άλδξεο θαη γπλαί-

θεο – θαηεγνξηνπνηνχληαη σο παξαδνζηαθνί δηδάζθνληεο. Δ  ζέζε απηή πξνθχ-

πηεη απφ αλαθνξέο ησλ παηδηψλ, φπσο:  

«Ο θχξηνο καο ιέεη λα δσγξαθίζνπκε, καο καζαίλεη γξάκκαηα θαη λα γξάθνπκε 

η‘ φλνκά καο».  

«Ο θχξηνο καο δηαβάδεη παξακχζηα, καο καζαίλεη πξάγκαηα, ηξαγνπδάθηα, ην 

ρφθπ-πφθπ, καο καζαίλεη παηρλίδηα, καο βάδεη κνπζηθή γηα λα καδεχνπκε ηα παη-

ρλίδηα καο».  

«Δ θπξία θάζεηαη ζε κία θαξέθια, καο κηιάεη θαη καο καζαίλεη, καο δηαβάδεη 

παξακχζηα».  

«Δ θπξία καο βάδεη παξακχζηα λα αθνχκε».  

Αχν ζεκεία κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε εδψ: πξψην, ηα παηδηά ηνπνζεηνχλ θαη 

ηνπο δχν λεπηαγσγνχο ζε κία παξαδνζηαθή θαη δαζθαινθεληξηθή ζέζε θαη απν-

δέρνληαη έλαλ παζεηηθφ ξφιν γηα ηα ίδηα∙ δεχηεξν, απνδίδνπλ κηα πεξηζζφηεξν 

παξαδνζηαθή ζέζε ζηνλ άλδξα λεπηαγσγφ ζε ζρέζε κε ηε γπλαίθα λεπηαγσγφ. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, νη απφςεηο ησλ παηδηψλ είλαη απνηέιεζκα ελφο 

παξαδνζηαθνχ παηδαγσγηθνχ ιφγνπ θαη κηαο κνξθήο ζρέζεσλ κεηαμχ λεπηαγσ-

γψλ θαη παηδηψλ ηεξαξρηθά δηακνξθσκέλσλ: νη λεπηαγσγνί είλαη νη θπξίαξρνη 

παξαγσγνί ηεο γλψζεο, απηνί πνπ καζαίλνπλ ζηα παηδηά, ελψ ηα παηδηά νθεί-

ινπλ λα κάζνπλ. Σν δαζθαινθεληξηθφ απηφ κνληέιν, αλ θαη δελ απνηειεί παξα-

δνρή ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ λεπηαγσγείνπ, ζπλδέεηαη, φκσο, κε ηε 

ζρνιηθή θνπιηνχξα πνπ παξάγεηαη κέζα ζηε ηάμε (Σζίγθξα, 2014).  

(ii) ηηο αθεγήζεηο ησλ παηδηψλ εκπεξηέρεηαη ην ξήκα καζαίλσ αιιά θαη ηα ξή-

καηα ρνξεχσ, δσγξαθίδσ θ.η.ι. ζην πξψην πιεζπληηθφ πξφζσπν. Βδψ, ηα παη-

δηά ηνπνζεηνχλ ηνπο λεπηαγσγνχο ηνπο ζηε ζέζε ηνπ κεηφρνπ θαη ζπλεξγάηε 

ζηελ παξαγσγή ηεο γλψζεο θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Δ ζέζε απηή, ε 

νπνία αθνξά θπξίσο ηε γπλαίθα λεπηαγσγφ, πξνθχπηεη απφ πεξηγξαθέο ησλ 

παηδηψλ φπσο:  

«Με ηελ θπξία  ηξαγνπδάκε, ρνξεχνπκε ρφθπ-πφθπ».   

«Δ θπξία ηξαγνπδάεη θαη παίδεη καδί καο».  
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«Με ηελ θπξία παίδνπκε παηρλίδηα, καζαίλνπκε πξάγκαηα, καζαίλνπκε λα δσ-

γξαθίδνπκε».  

Ώιιά θαη  

«Με ηνλ θχξην δηαβάδνπκε, δσγξαθίδνπκε, θάλνπκε πξνζεπρνχια».  

«Με ηνλ θχξην παίδνπκε κέζα ζηελ ηάμε», θ.η.ι..  

Δ έκθαζε ζε δηαηππψζεηο φπσο «ρνξεχνπκε», «δσγξαθίδνπκε», «ηξαγνπδάκε», 

«παίδνπκε» ππαηλίζζεηαη έλα κε-γλσζηνθεληξηθφ κνληέιν κάζεζεο, ην νπνίν 

είλαη κία απφ ηηο παξαδνρέο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα. Δ αλαπαξάζηαζε, επίζεο, ησλ δχν λεπηαγσγψλ, σο 

κεηφρσλ θαη ζπλεξγαηψλ ζηε κάζεζε, ππαηλίζζεηαη έλα κε-εμνπζηαζηηθφ κν-

ληέιν ζρέζεσλ κεηαμχ παηδηψλ θαη λεπηαγσγψλ, φπνπ ηα ίδηα ηα παηδηά κεηέ-

ρνπλ σο ελεξγά ππνθείκελα.  

 (γ) Ο θχξηνο θαη ε θπξία σο κέηνρνη ζην παηρλίδη / σο ζπκπαίθηεο 

Σν παηρλίδη απνηειεί κηα ζεκαληηθή πξαθηηθή ζηε δσή ησλ παηδηψλ θαη 

ζηελ θνπιηνχξα ησλ νκειίθσλ θαζψο θαη κηα ζεκαληηθή παηδαγσγηθή πξαθηηθή 

ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα ηεο 

ηάμεο. Δ αλαπαξάζηαζε, ζπλεπψο, ησλ λεπηαγσγψλ, απφ ηα παηδηά, σο κεηφρσλ 

ζην παηρλίδη είλαη θπζηθφ επαθφινπζν ηεο θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο πξαθηηθήο ζην 

λεπηαγσγείν, φπνπ ην παηρλίδη θαη νη παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ θεληξη-

θή ζέζε, ηφζν κέζα ζηελ ηάμε ─ ζηηο απζφξκεηεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ 

ζηηο γσληέο θαη ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνπο/ηηο λεπηαγσ-

γνχο,  φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο.  

Καη ζηηο δχν κειέηεο πεξίπησζεο, αξθεηά παηδηά αλαθέξνπλ φηη παίδνπλ 

θαη κε ηνπο δχν λεπηαγσγνχο. Χζηφζν, ηα παηδηά δελ απνζαθελίδνπλ ην πεξηε-

ρφκελν ηνπ παηρληδηνχ. ηελ εξψηεζε πφηε παίδνπλ θαη πνχ, αλαθαινχλ ην παη-

ρλίδη κε ηνπο θίινπο ζην δηάιεηκκα ή ζηηο γσληέο απζνξκήησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

ηελ έξεπλά καο, ην παηρλίδη κε ηνλ θχξην ή ηελ θπξία δελ αθνξά ην παηρλίδη 

ζηηο αζινπαηδηέο ή ην απζφξκεην παηρλίδη ζην δηάιεηκκα, αιιά ην νξγαλσκέλν 

παηρλίδη απφ ηηο/ηνπο λεπηαγσγνχο κέζα ζηελ αίζνπζα θαη είλαη καζεζηαθά επη-

θεληξσκέλν, αθνχ εμππεξεηεί ζηφρνπο ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ λεπη-

αγσγείσλ. πλεπψο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή,  ε ζέζε ηνπ ζπκπαίθηε, ζηελ ν-

πνία ηνπνζεηνχληαη νη δχν λεπηαγσγνί, ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηε ζέζε ησλ 

λεπηαγσγψλ σο δηδαζθφλησλ θαη κε ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα. Μηα δεχηεξε δηαπί-

ζησζε αθνξά ην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα παηδηά αλαθέξνπλ φηη νη 

γπλαίθεο παίδνπλ πεξηζζφηεξν καδί ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο λεπηαγσγνχο. 

Μάιηζηα, νξηζκέλα παηδηά αλαθέξνπλ θαηεγνξεκαηηθά φηη:  

«Ο θχξηνο Π. δελ παίδεη, καο θάλεη κάζεκα, γξάθεη, θάλεη κπνχξνπ-κπνχξνπ φηαλ κηιάκε» ή  

«Ο θχξηνο Σ. παίδεη ιίγν ζηε ηάμε θαη θαζφινπ ζην δηάιεηκκα».  

(δ) Ο θχξηνο θαη ε θπξία σο ξπζκηζηέο (regulators) ηεο ζπκπεξηθνξάο (δξάζεο)  
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Λίγα παηδηά, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ππνζηεξίδνπλ φηη θαη νη δπν λεπηα-

γσγνί ηα «καιψλνπλ»:  

«ηαλ βγαίλνπκε έμσ θαη καιψλνπκε, ν θχξηνο θαη ε θπξία καο καιψλνπλ». Αηαπί-

ζησζα, σζηφζν, φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ηα παηδηά, άιινηε κε κεγαιχηεξε 

θαη άιινηε κε κηθξφηεξε έκθαζε, ππνζηεξίδνπλ φηη ν άλδξαο ηα «καιψλεη» πε-

ξηζζφηεξν απ‘ φηη ε γπλαίθα λεπηαγσγφο:  

«Ο θχξηνο Σ. καο καιψλεη πεξηζζφηεξν απ‘ φηη ε θπξία» ή  

«Ο θχξηνο  Π. θσλάδεη πην πνιχ απφ ηελ θπξία, φηαλ ηα παηδηά δελ αθνχλε».  

Σελ ηνπνζέηεζε απηή ησλ αλδξψλ λεπηαγσγψλ, σο ξπζκηζηψλ ηεο ζπκπε-

ξηθνξάο ηνπο, ηα παηδηά ηελ απνδίδνπλ ζηε δηθή ηνπο «πξνβιεκαηηθή ζπκπεξη-

θνξά». Δ αηηηνιφγεζε απηή είλαη απνηέιεζκα ελφο θαλνληζηηθνχ ιφγνπ πνπ 

παξάγεηαη κέζα ζηε ηάμε θαη ζπλδέεηαη κε ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα (Σζίγθξα, 

2014). Βίλαη επίζεο απνηέιεζκα ελφο απνδεθηνχ κνληέινπ ζρέζεσλ εμνπζίαο 

αλάκεζα ζηα παηδηά θαη ηνπο ελειίθνπο, αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαί-

θεο. ινη νη ελήιηθνη θαη ηδηαίηεξα νη άλδξεο ελήιηθνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα νξ-

γαλψλνπλ ηε δσή ησλ παηδηψλ θαη λα ειέγρνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Ώπηφ 

πξνθχπηεη θαη απφ αλαθνξέο ησλ παηδηψλ (ηδηαίηεξα ζηε 2
ε
 κειέηε πεξίπησζεο), 

φπσο:  

«Ο θχξηνο Σ. καο βγάδεη έμσ δηάιεηκκα γηα λα παίμνπκε».   

«Ο θχξηνο Σ. καο αθήλεη λα παίμνπκε κε ηα ηνπβιάθηα».  

Οη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο είλαη ελδεηθηηθέο νξηζκέλσλ θνηλψλ λνεκαην-

δνηήζεσλ απφ ηα παηδηά, φπσο: ηεο αμίαο ηνπ παηρληδηνχ θαη ηνπ δηαιείκκαηνο  

γηα ηα ίδηα, ηεο επγλσκνζχλεο θαη ηεο αγάπεο ηνπο γηα ηνλ λεπηαγσγφ ηνπο θαη 

ηεο αλαγλψξηζεο, απφ ηε ζθνπηά ηνπο, ηεο θπξίαξρεο ζέζεο ηνπ λεπηαγσγνχ 

ηνπο λα νξγαλψλεη θαη λα ξπζκίδεη ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.   

Σέινο, ε ηνπνζέηεζε ηνπ άλδξα λεπηαγσγνχ σο ελαιιαθηηθνχ πξνηχπνπ 

απφ ηα παηδηά δελ ζηνηρεηνζεηεί μερσξηζηή θαηεγνξία, αθνχ απηή πξνέθπςε κφ-

λνλ απφ δχν παηδηά ζηελ πξψηε κειέηε πεξίπησζεο θαη εηέζε ακέζσο ππφ αίξε-

ζε:  

«Ο θχξηνο καο καγεηξεχεη… ρη δελ καο καγεηξεχεη, αλνίγεη ηνλ θνχξλν θαη βάδεη ηα 

θαγεηά καο κέζα». 

Δ αλαίξεζε απηή είλαη ελδεηθηηθή ηεο δπζθνιίαο ησλ παηδηψλ λα ηνπνζε-

ηήζνπλ ηνλ άλδξα λεπηαγσγφ ζε κε παξαδνζηαθέο ζέζεηο σο πξνο ηηο ζηεξενηπ-

πηθέο ζπκβάζεηο ηνπ θχινπ. Σν εξψηεκα ζπλεπψο είλαη: Οη άλδξεο λεπηαγσγνί 

είλαη, πξάγκαηη, πεξηζζφηεξν «δαζθαινθεληξηθνί» θαη «παξαδνζηαθνί» κέζα 

ζηελ ηάμε ή ηα παηδηά επηιέγνπλ λα ηνπο ηνπνζεηήζνπλ ζε ζηεξενηππηθέο γηα ην 

θχιν ηνπο ζέζεηο, φπσο απηέο ηνπ δηδάζθνληα θαη ηνπ ξπζκηζηή ηεο ζπκπεξηθν-

ξάο ηνπο;  
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4.2. Δ ΟΠΣΕΚΔ ΣΧΝ ΏΝΑΡΧΝ ΝΔΠΕΏΓΧΓΧΝ  

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ δχν αλδξψλ λε-

πηαγσγψλ, νη βαζηθέο ζέζεηο ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχλ νη ίδηνη ηνπο εαπηνχο ηνπο 

ή, φπσο ππνζηεξίδνπλ, ηνπνζεηνχληαη απφ ηνπο άιινπο (ζπλάδειθνη, γνλείο, 

παηδηά) είλαη: ηνπ ηζνξξνπηζηή, ηνπ (ελαιιαθηηθνχ) δηδάζθνληα, ηνπ ξπζκηζηή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ, ηνπ ππνζηεξηθηή ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ζηα παηδηά, 

ηνπ αληηθαηαζηάηε ηνπ παηξηθνχ πξνηχπνπ θαη ηνπ ελαιιαθηηθνχ αληξηθνχ πξν-

ηχπνπ.     

 (α) Οη άλδξεο λεπηαγσγνί  σο ηζνξξνπηζηέο  

ηελ εξψηεζε εάλ ε είζνδφο ηνπο ζην λεπηαγσγείν αιιάδεη ηελ θαζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ παηδηψλ, νη άλδξεο λεπηαγσγνί ππνζηεξίδνπλ φηη κε δεδν-

κέλν ην ζεζκηθφ θαη παηδαγσγηθφ πιαίζην απηή δελ κπνξεί λα αιιάμεη:  

«Δ θαζεκεξηλφηεηα δελ πηζηεχσ φηη κπνξεί λα αιιάμεη απφ ηε ζηηγκή πνπ π-

πάξρεη θάπνην πξφγξακκα θαη θάπνηα ζηεγαλά κέζα ζηα νπνία είζαη ππνρξεσ-

κέλνο λα δνπιέςεηο» (πλέληεπμε 2).   

Χζηφζν, ζεσξνχλ φηη ε παξνπζία ηνπο κέζα ζην λεπηαγσγείν δεκηνπξγεί κηα 

ηζνξξνπία, ηφζν αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ παηδηψλ. Βπηκέλνπλ ηδηαίηεξα φηη:  

«Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα αιιάμνπλ, θαη λα απν-

θεπρζνχλ νη εληάζεηο θαη νη θαθνί αληαγσληζκνί πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην λεπηα-

γσγείν» (πλ.2).  

Δ ηζνξξνπία απηή ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηε δσή ησλ παηδηψλ κε ηξφπν άκεζν θαη 

βησκαηηθφ, κέζα απφ ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, θαη έκκε-

ζα, κέζα απφ ηηο θαζεκεξηλέο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ηα παηδηά:  

«Βίκαζηε κηα θαιή εηθφλα γηα ηα παηδηά. Δ παξνπζία καο θαη κφλν, κεξηθέο θν-

ξέο, θηάλεη» (πλ.1).  

 (β) Οη άλδξεο λεπηαγσγνί σο δηδάζθνληεο 

ηελ εξψηεζε πνηα κεζνδνινγία ή πνηεο δηδαθηηθέο παξαδνρέο πηνζεηνχλ κέζα 

ζην λεπηαγσγείν, νη άλδξεο λεπηαγσγνί ππνζηεξίδνπλ φηη πξνζπαζνχλ λα πιν-

πνηήζνπλ ηηο βαζηθέο παξαδνρέο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη φηη δελ εί-

λαη ηφζν γλσζηνθεληξηθνί φζν νη άιινη πηζηεχνπλ:  

«Σα πξψηα ρξφληα, ιφγσ αλαζθάιεηαο, έδηλα έκθαζε ζηε κάζεζε θαη ζηε γλψ-

ζε. ηελ πνξεία ραιάξσζα. Θεσξψ πσο ε θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ εί-

λαη επίζεο ζεκαληηθή. Αελ έρσ θάπνην εηδηθφ ηαιέλην. ην δηαζεκαηηθφ πξν-

ζπαζψ λα ζπλδπάδσ ηα πάληα, ζα βάισ ίληεξλεη, ζα βάισ βίληεν, ζα βάισ ζεα-

ηξηθφ παηρλίδη, ζα δνθηκάζσ κνπζηθή, ςπρνθηλεηηθή» (πλ.1).  

«Με φια θαηαπηάλνκαη, κε άιια πεξηζζφηεξν θαη κε άιια ιηγφηεξν. Μ‘ αξέζεη 

λα θάλσ κνπζηθή, γξαθή, καζεκαηηθά. Με ηα εηθαζηηθά δελ ηα πεγαίλσ ηφζν 

θαιά. Σν δαζθαινθεληξηθφ δελ κ‘ αξέζεη. Αίλσ ζηα παηδηά κηα νδφ γηα λα πν-



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
1274 

ξεπηνχλε θαη έπεηηα λα πξνρσξήζνπλ κφλα ηνπο» (πλ.2). 

 Βπίζεο, παξά ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά δελ ηνπνζεηνχλ ηνπο άλδξεο λεπη-

αγσγνχο ζηε ζέζε ηνπ ζπκπαίθηε, νη ίδηνη ππνζηεξίδνπλ φηη παίδνπλ κε ηα παη-

δηά:  

«Θα παίμσ καδί ηνπο θαη κπάια, κπάζθεη θαη κε ηα ζηεθάληα, ζα ρνξνπεδήζσ. 

Αελ έρσ πξφβιεκα λα ‗‗ηζαιαθσζψ‘‘» (πλ.2). 

 (γ) Οη άλδξεο λεπηαγσγνί σο ξπζκηζηέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ 

Μηα άπνςε πνπ δηαηππψλνπλ νη άλδξεο λεπηαγσγνί ηεο έξεπλαο αθνξά ηελ 

πξνζδνθία απφ ηνπο άιινπο (γνλείο) λα ζπκπεξηθεξζνχλ σο «παξαδνζηαθνί άλ-

δξεο», ηδηαίηεξα ζην ζέκα ηνπ ειέγρνπ ή ηεο ξχζκηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

παηδηψλ. Οη άλδξεο λεπηαγσγνί, ππνζηεξίδνπλ φηη γηα ηνπο γνλείο απηφ πνπ ιεί-

πεη απφ ην λεπηαγσγείν είλαη «θάπνηνο λα ειέγρεη ηα πξάγκαηα» (Tsigra, 

2010b):  

«Ρπζκίδνπκε πην εχθνια ηηο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ. Καη νη γνλείο καο εκπηζηεχν-

ληαη θαη ηα παηδηά καο αθνχλε. Φαίλεηαη πσο νη άλδξεο είλαη πεξηζζφηεξν απν-

δεθηνί λα ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, ηφζν απφ ηηο ζπλαδέιθνπο 

λεπηαγσγνχο θαη απφ ηνπ γνλείο, φζν θαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά…» (πλ.1).  

«Οη γνλείο κ‘ εκπηζηεχνληαη. Σα παηδηά κε αθνχλε. Αελ ρξεηάδεηαη λα θσλάδσ 

πνιχ. Ίζσο επεηδή είκαη άλδξαο. Αελ μέξσ…» (πλ.2). 

Δ άπνςε απηή ησλ αλδξψλ λεπηαγσγψλ δηθαηνινγεί, ελ κέξεη, ηηο απφςεηο ησλ 

παηδηψλ. Σα παηδηά, φπσο παξαηεξήζακε, ηνπνζεηνχλ ηνλ άλδξα λεπηαγσγφ ζηε 

ζέζε ηνπ ξπζκηζηή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο πεξηζζφηεξν απφ ηε γπλαίθα λεπηα-

γσγφ ηνπο. πλεπψο, νη δχν άλδξεο λεπηαγσγνί ππνζηεξίδνπλ πσο ην δηαθνξε-

ηηθφ θχιν επεξεάδεη ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ άιισλ.  

 (δ) Οη άλδξεο λεπηαγσγνί σο ππνζηεξηθηέο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ  ζηε ζπγθξφηεζε 

ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο ησλ παηδηψλ 

Μηα παξάκεηξνο, ε νπνία δελ πξνέθπςε απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ παηδηψλ, αθνξά 

ηε ζπλεηζθνξά ησλ αλδξψλ λεπηαγσγψλ ζηε ζπγθξφηεζε ηεο έκθπιεο ηαπηφηε-

ηαο ησλ παηδηψλ. Καη νη δχν άλδξεο λεπηαγσγνί παξαδέρνληαη φηη ηελ επεξεά-

δνπλ, αιιά ππνζηεξίδνπλ φηη ζηφρνο ηνπο δελ είλαη ε αλαηξνπή ή ε αιιαγή ησλ 

έκθπισλ ζηεξενηχπσλ. Ώληίζεηα, παξνπζηάδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο επέιηθην θαη 

κε-παξεκβαηηθφ λεπηαγσγφ, σο ππνζηεξηθηή ησλ ίζσλ παηδαγσγηθψλ επθαηξηψλ 

πξνο φια ηα παηδηά αλεμαξηήησο θχινπ:  

«Οη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα πξνζπαζψ φια απηά ηα ρξφ-

ληα λα είλαη θνηλέο. ια ηα αγφξηα ζα βάινπλ θαπέια ζηε γσληά κεηακθίεζεο, 

ζα βάινπλ θνχζηα, πνιιά αγφξηα ζα παίμνπλ ζηελ θνπδίλα, ζα καγεηξέςνπλ. 

Θεσξψ φηη είλαη θπζηνινγηθφ λα είλαη θνηλέο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηα δχν 

θχια. ηηο απζφξκεηεο δξαζηεξηφηεηεο, ηα παηδηά κφλα ηνπο επηιέγνπλ λα δν-

θηκάζνπλ απηά πνπ εκείο ζεσξνχκε θνξηηζίζηηθα ή αγνξίζηηθα. Παίδνπλ κε φια, 
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θαη απηφ κε ραξνπνηεί…» (πλ.1).   

«Ώγφξηα θαη θνξίηζηα παίδνπλ καδί. Σα αγφξηα κπνξεί λα παίμνπλ θαη κε θνχ-

θιεο θαη ηα θνξίηζηα κε απηνθηλεηάθηα. Αελ κ‘ αξέζνπλ νη δηαρσξηζκνί. Ώθήλσ 

ηα παηδηά ειεχζεξα λα παίμεη ην θαζέλα φπσο ζέιεη. Οη εθπαηδεπηηθνί πνηέ δελ 

είραλ πξφβιεκα λα παίμνπλ φια ηα παηδηά κε φια ηα παηρλίδηα. Οη γνλείο δεκη-

νπξγνχλ ηνπο δηαρσξηζκνχο» (πλ.2). 

 (ε) Οη άλδξεο λεπηαγσγνί σο «αληηθαηαζηάηεο» ηνπ παηξηθνχ πξνηχπνπ 

Οη δχν άλδξεο λεπηαγσγνί ηεο έξεπλαο επηζεκαίλνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θάιπ-

ςε πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηε δσή ησλ παηδηψλ, εμαηηίαο ηεο απνπζίαο 

ηνπ  παηέξα απφ ην ζπίηη:  

«Τπάξρνπλ αξθεηέο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη ηα παηδηά έρνπλ αλάγθε κηαο 

αλδξηθήο παξνπζίαο, κηαο ηζρπξήο φκσο παξνπζίαο ε νπνία ζα θαιχςεη ην θελφ 

ηνπ παηέξα» (πλ.1).  

«Οη γνλείο ζεσξνχζαλ φηη επεηδή ήκνπλα άλδξαο ζα θάιππηα έλα θελφ. Βίκαζηε 

ζε κηα επνρή πνπ ιείπεη ην αλδξηθφ πξφηππν γηα ηα παηδηά. Ο παηέξαο ιείπεη 

πνιιέο ψξεο απφ ην ζπίηη, γηα δχν ή θαη ηξεηο εξγαζίεο. ηαλ πάξεηο έλα παηδί 

αγθαιηά, ζπρλά ζε ιέεη κπακπά. Ίζσο απηφ ην θελφ ην θαιχπηνπλ νη άλδξεο λε-

πηαγσγνί» (πλ.2). 

Ώλεμάξηεηα εάλ ν άλδξαο λεπηαγσγφο θαιχπηεη ην θελφ ηνπ παηέξα, ε επηζή-

καλζε απηή, απφ ηε ζθνπηά ηνπο, θαη νη πξαθηηθέο ησλ παηδηψλ (φπσο αλαπαξη-

ζηψληαη ζην ιφγν ησλ αλδξψλ λεπηαγσγψλ) ππνδειψλνπλ φηη ε παξνπζία ησλ 

αλδξψλ κέζα ζην λεπηαγσγείν δεκηνπξγεί κηα λέα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε 

γηα ηα παηδηά, ηελ νπνία ε ζπγθεθξηκέλε  έξεπλα αδπλαηεί λα ζπδεηήζεη.  

 (ζη) Οη άλδξεο λεπηαγσγνί σο ελαιιαθηηθά αληξηθά πξφηππα 

Ο έλαο, κφλν, απφ ηνπο δχν άλδξεο λεπηαγσγνχο ηεο έξεπλαο αλαθέξζεθε ζε 

πξαθηηθέο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ελαιιαθηηθά αλδξηθά πξφηππα γηα ηα παηδηά:  

«Σα παηδηά καο βιέπνπλ ζε πνιινχο ξφινπο θαη ζπρλά ζε δηαθνξεηηθνχο απφ 

απηνχο πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη. Πξέπεη λα θηηάμσ ηα θξεβάηηα,  λα δηπιψζσ ηα 

ζεληφληα, λα δεζηάλσ ην θαγεηφ θαη λα ην ζεξβίξνπκε…» (πλ.1).  

Έλα απφ ηα ελδηαθέξνληα επξήκαηα απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηαπίζησζε φηη 

νη άλδξεο λεπηαγσγνί ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηνλ «επαγγεικαηη-

θφ πξνζαλαηνιηζκφ» ησλ κηθξψλ παηδηψλ, ιφγσ ηεο επηινγήο ηνπ επαγγέικαηνο 

ηνπ λεπηαγσγνχ απφ ηα αγφξηα ηνπ λεπηαγσγείνπ. Ώθφκα θαη αλ δελ έρεη αληί-

θξηζκα, ζην άκεζν κέιινλ, ε επηινγή απηή ζεσξεηηθά αλαηξέπεη ηηο ζηεξενηπ-

πηθέο επηινγέο ηνπ κειινληηθνχ επαγγέικαηνο ησλ παηδηψλ:  

«Πνιιέο θνξέο ηα παηδηά ιέλε πσο φηαλ κεγαιψζσ ζέισ λα γίλσ ζαλ ηνλ θχξη-

ν» (πλ.1 θαη 2).  

«Aπηφ κ‘ εληππσζηάδεη. Μπνξεί λα κελ μέξνπλ αθφκα ηνλ δηαρσξηζκφ λεπηα-

γσγνχ θαη δαζθάινπ, λεπηαγσγείνπ θαη δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ζεσξνχλ φκσο φηη 
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έλαο άλδξαο λεπηαγσγφο κέζα ζηελ ηάμε είλαη σξαίν. Βίλαη κηα σξαία εηθφλα… 

Βηζπξάηηνπκε σξαία πξάγκαηα θαη εγψ έηζη ην δηθαηνινγψ φηαλ πνιιέο θνξέο 

ιέλε ‗‗ζέισ λα γίλσ ζαλ ηνλ θχξην‘‘» (πλ.1).  

Ώλ θαη νη άλδξεο λεπηαγσγνί ηεο έξεπλαο δελ ακθηζβεηνχλ ξεηά ηα ζηεξεφηππα 

ηνπ θχινπ, ε παξνπζία ηνπο κέζα ζην λεπηαγσγείν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αι-

ιαγέο, έζησ θαη καθξνπξφζεζκα. 

4.3. Δ ΟΠΣΕΚΔ ΣΧΝ ΤΝΏΑΒΛΦΧΝ ΓΤΝΏΕΚΧΝ ΝΔΠΕΏΓΧΓΧΝ  

Οη δχν γπλαίθεο λεπηαγσγνί ηεο έξεπλάο κνπ επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

εηζφδνπ ησλ αλδξψλ λεπηαγσγψλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, θαη ππνζηεξί-

δνπλ πσο έρνπλ κηα θαιή ζπλεξγαζία καδί ηνπο. Δ λεπηαγσγφο ηεο δεχηεξεο 

κειέηεο πεξίπησζεο ππνζηήξημε, κάιηζηα, πσο είρε κία απφ ηηο πην ελδηαθέξνπ-

ζεο ζπλεξγαζίεο ζηελ επαγγεικαηηθή ηεο πνξεία, δηφηη νη άλδξεο «ιφγσ ηεο δη-

αθνξεηηθήο ηνπο ηδηνζπγθξαζίαο», εηζάγνπλ κηα δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα ζην 

λεπηαγσγείν:  

«Οη άλδξεο λεπηαγσγνί δελ είλαη κίδεξνη θαη αληαγσληζηηθνί, δελ ελδηαθέ-

ξνληαη γη‘ απηφ πνπ ζα δείμνπλ ζηνπο γνλείο, είλαη απφ ηε θχζε ηνπο πην απνηε-

ιεζκαηηθνί θαη νπζηαζηηθνί, δελ ηνπο ελδηαθέξνπλ νη ζάιηζεο» (πλ.2).  

Σε δηαθνξεηηθή απηή ηδηνζπγθξαζία ηνπ άλδξα λεπηαγσγνχ, ε λεπηαγσγφο 

ηελ αλάγεη ζην δηαθνξεηηθφ θχιν (sex) ηνπ άλδξα, αλαπαξάγνληαο έηζη κηα έκ-

θπιε ζηεξενηππηθή αληίιεςε γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ. 

Οη δχν γπλαίθεο λεπηαγσγνί ηεο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ, επίζεο, φηη νη άλ-

δξεο λεπηαγσγνί είλαη πην «παξαδνζηαθνί» απφ ηηο ίδηεο κέζα ζηελ ηάμε:  

«Ο θχξηνο Π., θαηά ηε γλψκε κνπ, είλαη πην παξαδνζηαθφο, δελ παίδεη εχ-

θνια κε ηα παηδηά. Ίζσο δε ζέιεη λα εθηεζεί» (πλ.1). 

«Οη άλδξεο είλαη πην παξαδνζηαθνί ζηε δηδαζθαιία. Ο θχξηνο Σ. ηνπο κα-

ζαίλεη γξάκκαηα. Κη εγψ ηνπο ηα καζαίλσ, αιιά κέζα απφ ην παηρλίδη – έηζη ηα 

παηδηά λνκίδνπλ φηη καδί κνπ παίδνπλ, ελψ κε ηνλ θχξην Σ. φηη καζαίλνπλ γξάκ-

καηα. Ννκίδσ πσο νη άλδξεο λεπηαγσγνί αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ην ξφιν 

ηνπο ζην γλσζηηθφ θνκκάηη. Αελ μέξσ θαηά πφζν κπνξνχλ λα ‗‗ηζαιαθσ-

ζνχλ‘‘» ζηα κάηηα ησλ παηδηψλ. Να παίμνπλ, λα θάλνπλ ηε ραδνκάξα ηνπο. 

Μπνξεί απηφ λα είλαη απνηέιεζκα αλδξηζκνχ – νπφηε κπξνζηά ζηνπο άιινπο 

επηιέγνπλ έλα πην ζνβαξφ ξφιν πνπ ζπκίδεη παξαδνζηαθφ δάζθαιν» (πλ.2).  

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, νη απφςεηο ησλ γπλαηθψλ λεπηαγσγψλ 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο απφςεηο ησλ αλδξψλ λεπηαγσγψλ, ζπλάδνπλ φκσο κε 

ηηο  αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ. 

 Μηα ελδηαθέξνπζα παξάκεηξνο ζηε ζπδήηεζε κε ηηο γπλαίθεο λεπηαγσ-

γνχο είλαη ην πψο νη ίδηεο πξνζιακβάλνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο  ζέζεηο πνπ ηνπο 

πξνζδίδνπλ ηα παηδηά. Δ λεπηαγσγφο ηεο πξψηεο κειέηεο πεξίπησζεο ππνζηε-
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ξίδεη φηη:  

«Σα παηδηά καο δηαθνξνπνηνχλ, γηαηί ν θ. Π. είλαη πην απζηεξφο. Αελ πη-

ζηεχσ φηη είλαη ζέκα  δηαθνξεηηθνχ θχινπ, αιιά  δηαθνξεηηθήο παηδαγσγηθήο 

άπνςεο θαη  πξνζσπηθήο ηδηνζπγθξαζίαο» (πλ.1). 

Ώληίζεηα, ε λεπηαγσγφο ηεο δεχηεξεο πεξίπησζεο ππνζηεξίδεη φηη: 

«Σα παηδηά καο δηαθνξνπνηνχλ… Αίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζ‘ απηά πνπ 

ιέεη ν θχξηνο.  Λέλε ζπρλά: ‗‗Ο θχξηνο είπε φηη πξέπεη λα θαζφκαζηε έηζη… λα 

θάλνπκε απηφ‘‘. Ώπηφ πνπ ιέεη ν θχξηνο είλαη πην ζεκαληηθφ, είλαη λφκνο. Βπί-

ζεο, ξπζκίδνπλ πην εχθνια ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ – κ‘ έλα βιέκκα! Βγψ 

νπξιηάδσ θαη πάιη δελ κ‘ αθνχλε!» (πλ.2)  

Οη δηαθνξεηηθέο απφςεηο ησλ ζπλαδέιθσλ γπλαηθψλ λεπηαγσγψλ ππνδε-

ιψλνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ηνπο γηα ην θνηλσληθφ θχιν. ηελ πξψηε πε-

ξίπησζε, ε γπλαίθα ζπλάδειθνο ακθηζβεηεί ηα έκθπια ζηεξεφηππα, επηθαινχ-

κελε ηε ζεκαζία ησλ παηδαγσγηθψλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αληίζεηα ε 

ζπλάδειθνο λεπηαγσγφο ζηε δεχηεξε κειέηε πεξίπησζεο ππνζηεξίδεη ηηο απφ-

ςεηο ηεο, αλαπαξάγνληαο έκθπια θνηλσληθά ζηεξεφηππα. Ώλεμάξηεηα απφ ηηο 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο ηνπο, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, νη γπλαίθεο  λεπηαγσγνί  

ππνζηεξίδνπλ ζεξκά ηελ είζνδν ησλ αλδξψλ λεπηαγσγψλ ζηελ πξψηκε εθπαί-

δεπζε ησλ παηδηψλ «ψζηε λα πάςεη ην λεπηαγσγείν λα είλαη ‗‗παξζελαγσγείν‘‘» 

(πλ.1).    

4.4. Δ ΟΠΣΕΚΔ ΣΧΝ ΓΟΝΒΧΝ  

Οη γνλείο ησλ παηδηψλ θαη ησλ δχν κειεηψλ πεξίπησζεο απάληεζαλ «πσο 

βιέπνπλ ζεηηθά» ηελ είζνδν ησλ αλδξψλ λεπηαγσγψλ ζηελ πξψηκε εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ, θαη κάιηζηα νξηζκέλνη ππνζηήξημαλ φηη ζα πξνηηκνχζαλ άλδξα 

λεπηαγσγφ γηα ην παηδί ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα, δήισζαλ αξρηθά μαθληαζκέλνη φηαλ δηαπίζησζαλ φηη ην παηδί ηνπο 

ζα είρε άλδξα λεπηαγσγφ, ηδηαίηεξα νη κεηέξεο, αιιά ζχληνκα ην πξψην μάθλη-

αζκα αληηθαηαζηάζεθε απφ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα:  

«Ξαθληάζηεθα! Αελ ήμεξα πσο ζα ‘ηαλ… Βάλ ζα είρε ππνκνλή φπσο κηα 

γπλαίθα, πνπ είλαη θαη κεηέξα! Βάλ ζα ηα ζπκπεξηθεξφηαλ θαιά...» (πλ.1, 

κεη.).  

 «Αελ πεξίκελα απφ έλαλ άλδξα λεπηαγσγφ λα είλαη ηφζν ήξεκνο, λα έρεη 

ηφζε φξεμε θαη λα είλαη ηφζν θαιφο κε ηα παηδηά!» (πλ.1, κεη.).  

«Σελ πξψηε θνξά πνπ ζπλάληεζα ηνλ θχξην Σ. κ‘ εληππσζίαζε! Ννκίδσ 

πσο έλαο άλδξαο λεπηαγσγφο έρεη πεξηζζφηεξε ππνκνλή απφ κία γπλαίθα… θαη 

πνιχ επαηζζεζία. Σα παηδηά κνπ έρνπλ λα πνπλ ηα θαιχηεξα. Ο γηφο κνπ ηνλ 

ζεσξεί θίιν!» (πλ.2, κεη.).  

«Μνπ έθαλε πνιχ ζεηηθή εληχπσζε! Σα θαιχηεξα έρσ λα πσ… Θέισ λα 

πσ φηη απηνί πνπ πάλε λα γίλνπλ λεπηαγσγνί ην ζέινπλ πξαγκαηηθά! Καη ην 
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βιέπεηο απηφ ζηελ πξάμε» (πλ.2, παη.). 

 πσο πξνθχπηεη απφ ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο, νη γνλείο επηζεκαίλνπλ γηα 

ηνλ άλδξα λεπηαγσγφ ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ππνκνλή, ε εξεκία, ε θαινζχλε, 

ε επαηζζεζία, αλαηξέπνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ κηα ζηεξενηππηθή πεπνίζεζε, ε 

νπνία ζέιεη ηε γπλαίθα λα δηαζέηεη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαη αλαπαξά-

γνληαο κηαλ άιιε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη βηνιν-

γηθά:  

«Πξέπεη λα ην έρεη έκθπην θαλείο απηφ… Πξέπεη λα είλαη γελλεκέλνο γηα 

λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ λεπηαγσγνχ» (πλ.2, παη.). 

Μηα πξννπηηθή επίζεο ζηε ζπδήηεζε κε ηνπο γνλείο ήηαλ νη πξνζδνθίεο 

ηνπο απφ ηνλ άλδξα θαη ηε γπλαίθα λεπηαγσγφ. Υσξίο λα εθζέζσ ζηε ζπδήηεζε 

κε ηνπο γνλείο ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ ηνπο, ζρεδφλ φινη νη γνλείο επηθεληξψ-

ζεθαλ ζηηο δηαθνξέο ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο λεπηαγσγνχ σο δηδαζθφλησλ 

θαη σο ξπζκηζηψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ:  

 «Βίλαη θαιχηεξα λα έρνπλ άλδξα λεπηαγσγφ. Πξνεηνηκάδνληαη θαη γηα ην 

Αεκνηηθφ πνπ έρνπλ θαη άλδξεο δαζθάινπο. Σνλ ζέβνληαη, φρη φηη ηνλ θνβνχ-

ληαη, αιιά δελ θάλνπλ ζθαληαιηέο! πσο θαη κε ηνλ κπακπά ζην ζπίηη…» 

(πλ.1, κεη.).  

«Σε δαζθάια ηε βιέπνπλ ζαλ κεηέξα! Ο άλδξαο λεπηαγσγφο ζπκπιεξψλεη 

ην θελφ ηνπ παηέξα. Σνπο εξκελεχεη… εηδηθά ηα αγφξηα! Ώιιά θαη γηα ηα δχν 

θχια θάλεη πνιχ θαιφ!» (πλ.1, κεη.).  

«Σνλ αληηκεησπίδσ ζαλ δάζθαιν. Μαζαίλεη ζηα παηδηά, φπσο ζην δεκνηη-

θφ ζρνιείν. Αελ μέξσ γηαηί κνπ δεκηνπξγεί απηή ηελ αίζζεζε.  Αελ ζεσξψ φηη 

ηνλ θνβνχληαη… Έρεη ηνλ ηξφπν ηνπ λα ηνλ αθνχλε ηα παηδηά… ρη επεηδή εί-

λαη άλδξαο, αιιά επεηδή είλαη ν θχξηνο Σ.» (πλ.2, παη.).   

«Παίξλνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα απφ ηνλ άλδξα θαη ηε γπλαίθα λεπηαγσ-

γφ. Έρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Μ‘ έλαλ άλδξα λεπηαγσγφ ν γηνο κνπ ζα έθαλε 

θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ηηο θάλεη κε γπλαίθεο! Μφλν πνπ ππάξρεη θαη ε 

εηθφλα ηνπ άλδξα λεπηαγσγνχ είλαη ζεηηθφ. Πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ηα δχν θχ-

ια.» (πλ.1, παη.).  

«Ο θχξηνο ηνχο ηα καζαίλεη σξαία, θαη είλαη θαη πην ήξεκα. Έρνπλ έλα ζε-

βαζκφ παξαπάλσ γηα ηνλ θχξην Σ. – ίζσο γηαηί είλαη άλδξαο – φπσο θαη ζην ζπί-

ηη κε ηνλ κπακπά» (πλ.2, κεη.). 

Βίλαη εκθαλέο πσο νη γνλείο αλαπαξάγνπλ κηα έκθπιε ζηεξενηππηθή θνπι-

ηνχξα, φπνπ ν άλδξαο λεπηαγσγφο ηνπνζεηείηαη, ηφζν σο ελαιιαθηηθφο θαη κε-

παξαδνζηαθφο άλδξαο ─ «ήξεκνο», «θαιφο» θαη «ππνκνλεηηθφο» κε ηα παηδηά ─ 

φζν θαη σο παξαδνζηαθφο, αθνχ απνδεηθλχεηαη «θαιχηεξνο ξπζκηζηήο ηεο ζπ-

κπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ» θαη «δάζθαινο». 

Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο ππνζηεξίδνπλ πσο ηα παηδηά θέξλνπλ ζην ζπίηη δη-
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αθνξεηηθέο εκπεηξίεο απφ ηνπο δχν λεπηαγσγνχο. ηηο εκπεηξίεο απηέο, ν άλδξαο 

λεπηαγσγφο θαίλεηαη λα είλαη ν «ζεκαληηθφο άιινο» γηα ηα παηδηά.  

«Βπεξεάδεη ηα παηδηά πην πνιχ! Πην εχθνια πεξλάεη έλαο άλδξαο λεπηαγσ-

γφο απηά πνπ ζέιεη. Σνπ δίλνπλ πην κεγάιε πξνζνρή απφ ηε γπλαίθα λεπηαγσγφ! 

Μαο ην είπε πξψηα ν θχξηνο!» (πλ.1, κεη.).  

«ην ζπίηη πην πνιχ κηιάεη γηα ηνλ θχξην.  ηαλ καζαίλεη θάηη ιέεη πσο κε 

ηνλ θχξην ην έθαλαλ.  Ίζσο γη‘ απηφ θη εγψ ηνλ βιέπσ σο δάζθαιν. Ννκίδσ ζαλ 

λα έρεη έλαλ λεπηαγσγφ. Αελ ηνλ θνβάηαη, αιιά φ, ηη θαη λα πεη ν θχξηνο ην ζεσ-

ξεί πξφηππν. Πάληα  γηα ηνλ θχξην κνπ ιέεη ζαλ λα κελ ππάξρεη ε άιιε δαζθά-

ια» (πλ.2, παη.).  

«Καη κέλα γηα ηνλ θχξην κνπ ιέεη ζπλέρεηα – πσο ηα καζαίλεη φια ζηελ 

παξενχια απφ ηνλ θχξην Σ. ─ πνπ λφκηδα πσο ζηελ παξενχια έρεη κφλν έλα δά-

ζθαιν!»  (πλ.2, κεη.). 

Βιάρηζηνη γνλείο ππνζηεξίδνπλ πσο ην παηδί ηνπο δελ δηαθνξνπνηεί ηνπο 

δχν λεπηαγσγνχο:  

«Mαο κηιάεη θαη γηα ηνπο δπν.  Ίζσο ηε δσγξαθηθή θαη ην δηάβαζκα βηβιί-

σλ ην απνδίδνπλ ζηελ θπξία. Σν παηρλίδη πάλησο ζηνλ θχξην, φπσο θαη ην γξά-

ςηκν.  , ηη έρεη λα θάλεη κε ην γξάςηκν, ην απνδίδνπλ ζηνλ θχξην» (πλ.2, 

κεη.).   

«Ο γηνο κνπ δελ θέξλεη δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο ζην ζπίηη απφ ηνπο δχν δα-

ζθάινπο ηνπ. Μπα, είλαη ηζνξξνπεκέλε ε θαηάζηαζε. Μαο κηιά θαη γηα ηελ θπ-

ξία θαη γηα ηνλ θχξην ην ίδην» (πλ.1, παη.). 

Ώλ θαη ηα παηδηά ζηηο αθεγήζεηο ηνπο δελ δηαθνξνπνηνχλ αηζζεηά ηνπο δχν 

λεπηαγσγνχο, γηαηί ηα πεξηζζφηεξα κεηαθέξνπλ ζην ζπίηη  δηαθνξεηηθέο εκπεη-

ξίεο απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ηνπο γνλείο ηνπο; πσο πξνθχπηεη απφ ηηο απφ-

ςεηο ησλ γνλέσλ, ηα παηδηά θαίλεηαη λα δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε θαη αμία 

ζηνλ άλδξα λεπηαγσγφ ζε ζρέζε κε ηε γπλαίθα, ρσξίο φκσο απηφ λα κπνξεί λα 

ηεθκεξησζεί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Χζηφζν, κπνξνχκε λα επηζε-

κάλνπκε φηη νη απφςεηο ησλ γνλέσλ, αλ θαη ζηεξενηππηθέο, εθθξάδνπλ κε ηνλ 

πιένλ άκεζν θαη ξεηφ ηξφπν ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εηζφδνπ ησλ αλδξψλ λεπηα-

γσγψλ ζηελ πξψηκε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ.  

5. ΤΓΔΣΔΔ - ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

ηελ εξγαζία απηή επηρεηξήζακε λα δηεξεπλήζνπκε πψο δηακνξθψλεηαη ε 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ παηδηψλ ζην λεπηαγσγείν φπνπ εξγάδνληαη άλ-

δξεο θαη γπλαίθεο λεπηαγσγνί. Πξνζεγγίζακε ην ζέκα αλαιχνληαο ηηο απφςεηο 

ησλ παηδηψλ γηα ηνλ άλδξα θαη ηε γπλαίθα λεπηαγσγφ ηνπο, ηηο απφςεηο ησλ αλ-

δξψλ θαη γπλαηθψλ λεπηαγσγψλ, θαζψο θαη ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ, αληιψληαο 

εξεπλεηηθφ πιηθφ απφ δχν κειέηεο πεξίπησζεο δεκνζίσλ λεπηαγσγείσλ.  

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ειάρηζηεο έξεπλεο έρνπλ δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο 
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ησλ παηδηψλ γηα ηνπο/ηηο λεπηαγσγνχο ηνπο. ηε πιεηνλφηεηά ηνπο αθνξνχλ ηηο 

απφςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηηο γπλαίθεο λεπηαγσγνχο ηνπο, ελψ απνπζηάδνπλ, ζρε-

δφλ, νη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηνπο άλδξεο λεπηαγσγνχο. 105F

106
 ηελ έξεπλά καο δηα-

πηζηψζακε φηη νη δχν λεπηαγσγνί, πέξαλ ηεο δηαθνξεηηθήο εμσηεξηθήο εκθάλη-

ζεο πνπ επηζεκαίλεηαη απφ νξηζκέλα παηδηά, αλαπαξηζηψληαη ζε παξφκνηεο ζέ-

ζεηο: σο δηδάζθνληεο, σο ξπζκηζηέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη σο κέηνρνη ζην 

παηρλίδη/ζπκπαίθηεο. Παξφκνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Sumsion 

(2005), αλ θαη ε έξεπλά ηεο επηθεληξψλεηαη κφλν ζηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ γηα 

ηνλ άλδξα λεπηαγσγφ ηνπο. Ώπφ ηηο ζέζεηο απηέο θπξίαξρε είλαη ε ζέζε ησλ λε-

πηαγσγψλ σο δηδαζθφλησλ (παηδνθεληξηθψλ ή δαζθαινθεληξηθψλ). Βδψ νη άλ-

δξεο λεπηαγσγνί αλαπαξηζηψληαη ζε πην παξαδνζηαθέο (δαζθαινθεληξηθέο) ζέ-

ζεηο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο, ρσξίο φκσο απηφ λα κπνξεί λα ηεθκεξησζεί κε 

απφιπην ηξφπν. Ώξθεηά, επίζεο, παηδηά ηνπνζεηνχλ ηνπο/ηηο λεπηαγσγνχο ζηε 

ζέζε ηνπ/ηεο κεηφρνπ ζην παηρλίδη. Καη εδψ, νη άλδξεο λεπηαγσγνί αλαπαξηζηψ-

ληαη σο πην παξαδνζηαθνί, αθνχ παίδνπλ ιηγφηεξν απφ ηηο γπλαίθεο. Σέινο, ιίγα 

παηδηά αλαθέξνληαη ζηνπο/ζηηο λεπηαγσγνχο σο ξπζκηζηέο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπο. Σν εχξεκα απηφ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζψο ην λε-

πηαγσγείν ζηελ Βιιάδα απνηειεί  έλα θαλνληζηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ ρψξν ηεο 

δξάζεο ησλ παηδηψλ (Σζίγθξα, 2014:142). Μηα πξψηε εξκελεία απηνχ ηνπ επ-

ξήκαηνο κπνξεί λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη, θαζψο ε ειιεληθή νηθνγέλεηα θαη 

ηδηαίηεξα ν παηέξαο (αιιά θαη ε κεηέξα) απνηεινχλ απνδεθηά πξφζσπα, απφ ηα 

παηδηά, ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ν έιεγρνο είλαη γη‘ απηά κηα θαζ‘ φια 

απνδεθηή θαη θπζηνινγηθή πξαθηηθή ησλ ελειίθσλ θαη δελ ακθηζβεηείηαη ─ 

άπνςε ε νπνία εληζρχεηαη θαη απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ.  

Οη δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά ηνπνζεηνχλ ηηο/ηνπο λεπηαγσ-

γνχο ηνπο ─ παξαδνζηαθέο ή κε-παξαδνζηαθέο ─ είλαη  απνηέιεζκα ηεο ηνκήο 

ησλ δηαθνξεηηθψλ ιφγσλ θαη ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ ζπλππάξρνπλ κέζα ζηελ 

ηάμε θαη ππνδειψλνπλ ηνλ ακθίζεκν ραξαθηήξα ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο. Βίλαη 

εκθαλέο, πσο νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ην ξφ-

ιν ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ ─ βνεζεηηθφ θαη δηεπθνιπληηθφ, γηα ηε δεκηνπξγηθή πα-

ξαγσγή ηεο γλψζεο απφ ηα παηδηά ζην λεπηαγσγείν, γηα ηε ζεκαζία ηνπ παηρλη-

δηνχ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη γηα άξξεηεο κνξθέο ειέγρνπ ησλ παηδηψλ ζπ-

λππάξρνπλ κε παξαδνζηαθέο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο (Σζίγθξα, 2014).   

                                         
106 Όπωσ προκφπτει από τισ ζρευνεσ αυτζσ, τα παιδιά αναπαριςτοφν τισ γυναίκεσ νθπιαγωγοφσ ωσ άτομα που 

τα φροντίηουν (nurturers), ωσ μετόχουσ ςτο παιχνίδι, ωσ διδάςκουςεσ και ωσ ρυκμιςτζσ τθσ ςυμπεριφοράσ 

τουσ (ενδεικτικά, Daniels et al., 2001). τισ μελζτεσ αυτζσ το φφλο δεν αποτελεί αναλυτικι κατθγορία ςτθν 

ερμθνεία των απόψεων των παιδιϊν. ε αντίκεςθ με τισ ζρευνεσ αυτζσ, ερευνιτριεσ που εργάηονται ςτο χϊρο 

του φεμινιςτικοφ παραδείγματοσ, αντλϊντασ εννοιολογικά εργαλεία από τθ μεταςτρουκτουραλιςτικι προ-

ςζγγιςθ, επικεντρϊνονται ςτο πϊσ το φφλο και οι ςχζςεισ φφλου ─ εξουςίασ αποτελοφν ςυςτατικά ςτοιχεία 

ςτθ ςυγκρότθςθ των απόψεων των παιδιϊν (MacNaughton, 1998∙ Sumsion, 2005).  
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Οη ηνπνζεηήζεηο ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ λεπηαγσγψλ, απφ ηα παηδηά, ζε 

παξφκνηεο ζέζεηο δειψλεη φηη ην θχιν δελ εκθαλίδεηαη θπξίαξρν, ηνπιάρηζηνλ 

θαλεξά. χκθσλα κε ηηο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο φκσο απηήο ηεο έξεπλαο, ε ζέζε 

ζην βαζκφ πνπ είλαη ζέζε εμνπζίαο ζπλδέεηαη κε ην θνηλσληθφ θχιν. Oη νπδέηε-

ξεο, ζπλεπψο, σο πξνο ην θχιν, ζέζεηο είλαη πξαγκαηηθά νπδέηεξεο ή ππνθξχ-

πηνπλ έκθπιεο ζηεξενηππηθέο ζέζεηο γηα ηνλ άλδξα λεπηαγσγφ; Με δεδνκέλε ηε 

(κηθξή) έκθαζε ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αλδξψλ λεπηαγσγψλ, σο δηδαζθφ-

λησλ θαη ξπζκηζηψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, απφ ηα παηδηά, ζα κπνξνχζακε λα 

ηζρπξηζηνχκε πσο νη άλδξεο λεπηαγσγνί αλαπαξηζηψληαη κάιινλ κε ζηεξενηπ-

πηθνχο φξνπο, θαη ζην πιαίζην απηφ δελ ακθηζβεηνχληαη ηα θνηλσληθά ζηεξεφ-

ηππα ηνπ θχινπ.  

Οη άλδξεο λεπηαγσγνί, απφ ηε ζθνπηά ηνπο, ηνπνζεηνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο, 

θπξίσο ζηε ζέζε ηνπ ηζνξξνπηζηή θαη δεπηεξεπφλησο ζε παξαδνζηαθέο ή ζε ε-

λαιιαθηηθέο ζέζεηο. Οη δηαθνξεηηθέο απηέο ζέζεηο, ηνπ ηζνξξνπηζηή, ηνπ ξπζκη-

ζηή θαη ηνπ θπξίαξρνπ ζε δεηήκαηα εμνπζίαο, ηνπ ελαιιαθηηθνχ θαη ηνπ ππεχ-

ζπλνπ γηα ηε θξνληίδα ησλ κηθξψλ παηδηψλ ππνδειψλνπλ δηαθνξεηηθέο εθδνρέο 

ππνθεηκεληθφηεηαο, ελ πξνθεηκέλσ εθδνρέο «αλδξηζκνχ» (masculinities). Δ έκ-

θαζε ησλ αλδξψλ λεπηαγσγψλ ζηελ ηζνξξνπία πνπ ε είζνδφο ηνπο επηθέξεη α-

λάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ησλ παη-

δηψλ, απνηειεί δήηεκα ην νπνίν έρεη ζπρλά επηζεκαλζεί ζηε βηβιηνγξαθία 

(Skelton, 1991∙ Cameron, 2001: 437). Δ έκθαζε ζηε ζέζε ηνπ ηζνξξνπηζηή λε-

πηαγσγνχ απνηειεί απφ ηε ζθνπηά ησλ αλδξψλ λεπηαγσγψλ κία ζηξαηεγηθή δηα-

ρείξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο (Sumsion, 2001) θαη κηα απάληεζε ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ άιισλ λα ζπκπεξηθεξζνχλ «σο παξαδνζηαθνί άλδξεο». Οη άλ-

δξεο λεπηαγσγνί, φπσο νη ίδηνη ππνζηεξίδνπλ ζπρλά, ρξεηάδεηαη λα δηαρεηξη-

ζηνχλ ζην λεπηαγσγείν έλα ακθηιεγφκελν κνληέιν αληξηθνχ ξφινπ, ην νπνίν 

δελ είλαη εληαίν θαη θαζνιηθφ αιιά πνιπζήκαλην θαη ζπρλά αληηθαηηθφ, θαη ην 

νπνίν ζπρλά δελ ην επηιέγνπλ νη ίδηνη, αιιά ηνπο ην επηβάιινπλ νη άιινη ─ γν-

λείο, ζπλάδειθνη γπλαίθεο λεπηαγσγνί, παηδηά (Skelton, 1991∙ Sargent, 2005∙ 

Tsigra, 2010b).  πσο πξνθχπηεη θαη απφ άιιεο έξεπλεο, ε παξνπζία ηνπ άλδξα 

λεπηαγσγνχ ζηελ ηάμε ή ζηελ απιή ζπλεηζθέξεη ζηελ αχμεζε ηνπ απηνειέγρνπ 

θαη ηεο πεηζαξρίαο ησλ παηδηψλ θαη ζηε κείσζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξη-

θνξψλ (Sargent, 2005: 255∙ Σsigra, 2010b). Ώπηφ πξνθχπηεη θαη ζηελ έξεπλα 

απηή, ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ απφςεσλ ησλ παηδηψλ, ησλ γνλέσλ, θαη ηεο 

γπλαίθαο ζπλαδέιθνπ λεπηαγσγνχ, ζηε δεχηεξε κειέηε πεξίπησζεο.  

Βπίζεο, νη άλδξεο λεπηαγσγνί ηεο έξεπλαο δελ απνδέρνληαη κηα παξαδνζη-

αθά δηδαθηηθή ζέζε, φπνπ νη άιινη ηνπο ηνπνζεηνχλ, ππνζηεξίδνληαο φηη εθαξ-

κφδνπλ ηηο αξρέο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δ δηάζηαζε απηή αλάκεζα 

ζηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ (γπλαηθψλ λεπηαγσγψλ θαη γνλέσλ) θαη ησλ αλδξψλ 

λεπηαγσγψλ θαη ε αδπλακία λα ηελ εξκελεχζνπκε αλαδεηθλχεη έλα κεζνδνινγη-

θφ πξφβιεκα, ην νπνίν κφλν ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ηεο θαζεκεξηλήο ζρν-

ιηθήο πξαθηηθήο ζην λεπηαγσγείν ζα κπνξνχζε λα «επηιχζεη».  
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Σέινο, νη άλδξεο λεπηαγσγνί ηεο έξεπλαο δελ ακθηζβεηνχλ ελεξγά ηηο πα-

ξαδνζηαθέο έκθπιεο ζρέζεηο εμνπζίαο κέζα ζην λεπηαγσγείν, έηζη ψζηε λα ζπ-

λεηζθέξνπλ ζεηηθά ζηελ απνδφκεζε ηεο παξαδνζηαθήο ζπγθξφηεζεο ησλ θχ-

ισλ απφ ηα παηδηά, φπσο πξνθχπηεη ζε άιιεο έξεπλεο (Sargent, 2005). Χο εθ 

ηνχηνπ, νη άλδξεο λεπηαγσγνί, παξά ην γεγνλφο φηη αζθνχλ έλα κε-παξαδνζηαθφ 

επάγγεικα, δελ θαίλεηαη λα απνδνκνχλ ηα θνηλσληθά αλδξηθά ζηεξεφηππα θαη 

σο εθ ηνχηνπ λα «πξνθαινχλ» ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα. Παξφκνηα είλαη ηα επξή-

καηα ηεο έξεπλαο ηεο Sumsion (2005).  

Χζηφζν, ρσξίο λα ην επηδηψθνπλ νη ίδηνη, ε θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα 

ζην λεπηαγσγείν επεξεάδεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ε παξνπζία ησλ αλδξψλ κέζα 

ζην λεπηαγσγείν πξνζδηνξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ, ηηο απφςεηο θαη 

ηηο πξνζδνθίεο ησλ άιισλ. Λφγνπ ράξε, ε ζπλαηζζεκαηηθή θάιπςε πνπ ελδε-

ρνκέλσο πξνζθέξνπλ νη άλδξεο λεπηαγσγνί ζηε δσή ησλ παηδηψλ, εμαηηίαο ηνπ 

απφληνο παηέξα, απνηειεί κηα λέα θαηάζηαζε γηα ηα παηδηά ζην λεπηαγσγείν, ε 

νπνία ζέηεη δεηήκαηα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. Δ θάιπςε ηνπ θελνχ ηνπ παηέ-

ξα απφ ηνλ άλδξα λεπηαγσγφ, αλ θαη έρεη δερηεί θξηηηθή, ζπλαληάηαη ζπρλά ζηε 

βηβιηνγξαθία (Jensen, 1996∙ Cameron, 2001). 106F

107
  

Βπίζεο, νη δχν γπλαίθεο ζπλάδειθνη λεπηαγσγνί ─ αλ θαη νη απφςεηο ηνπο 

δηαθνξνπνηνχληαη ─ αλαπαξάγνπλ έκθπια ζηεξεφηππα, θαη ηνπνζεηνχλ ηνλ άλ-

δξα λεπηαγσγφ ζηε ζέζε ηνπ παξαδνζηαθνχ δηδάζθνληα ή ηνπ  «θαιχηεξνπ» 

ξπζκηζηή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ. Με ηελ έλλνηα απηή νη ζπλάδειθνη 

λεπηαγσγνί, αλ θαη ηάζζνληαη ππέξ ηεο εηζφδνπ ησλ αλδξψλ ζηελ πξψηκε εθ-

παίδεπζε ησλ παηδηψλ,  ππαηλίζζνληαη φηη νδεγνχκαζηε ζ‘ έλα παξαδνζηαθφ δη-

δαθηηθφ κνληέιν. Σηο απφςεηο ησλ γπλαηθψλ λεπηαγσγψλ ζα κπνξνχζακε λα ηηο 

εξκελεχζνπκε σο κηα πξνζπάζεηα, απφ ηε ζθνπηά ηνπο, λα δηαρεηξηζηνχλ ηε δη-

αθνξεηηθφηεηά ηνπο σο γπλαίθεο λεπηαγσγνί θαη λα δηαθπιάμνπλ, γηα ινγαξηα-

ζκφ ηνπο, ηε «ζσζηή» γλψζε θαη εθαξκνγή ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο: δε-

ιαδή, ηελ έκθαζε ζην παηρλίδη θαη ζην κε-γλσζηνθεληξηθφ κνληέιν κάζεζεο.  

Χζηφζν, ε απνπζία ζρεηηθψλ εξεπλψλ ησλ απφςεσλ ησλ γπλαηθψλ λεπηαγσγψλ 

γηα ηνλ άλδξα ζπλάδειθν θαη ην κηθξφ δείγκα ηεο έξεπλαο απηήο, δελ καο επη-

ηξέπεη λα νδεγεζνχκε ζε γεληθά ζπκπεξάζκαηα. 107F

108
 

                                         
107 πσο ππνζηεξίδνπλ νξηζκέλνη εξεπλεηέο, δελ είλαη ζαθήο ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο, δειαδή ηεο θάιπςεο ηνπ θελνχ, ζην βαζκφ πνπ ην δήηεκα ηεο απνπζίαο ηνπ παηέξα θαη ησλ επη-

πηψζεσλ ζηε δσή ηνπ παηδηνχ είλαη ζπλάξηεζε πνιιψλ παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο νηθνγελεηαθέο δνκέο 

θαη ηηο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο (Williams, 1998).  

108 Οη απφςεηο ησλ γπλαηθψλ λεπηαγσγψλ γηα ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, αλ θαη έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέ-

ξνλ, δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί επαξθψο ζηε βηβιηνγξαθία. ε κία απφ ηηο ειάρηζηεο έξεπλεο (Barnard et. al., 2000), 

νη εξεπλήηξηεο επηθεληξψλνληαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ γπλαηθψλ λεπηαγσγψλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο 

θαη ηα εκπφδηα «ζηξαηνιφγεζεο» ησλ αληξψλ λεπηαγσγψλ ζηελ πξψηκε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ. πσο ππν-

ζηεξίδνπλ, ηα έκθπια ζηεξεφηππα ηνπ ξφινπ θαη ε έιιεηςε εκπεηξίαο ησλ αλδξψλ κε ηε θξνληίδα θαη εθπαί-
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Σέινο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ γνλέσλ, νη γνλείο είλαη νη 

πιένλ ακήραλνη κπξνζηά ζηνλ άλδξα λεπηαγσγφ: απφ ηε κηα ηνλ αλαπαξηζηνχλ 

σο «ήξεκν» θαη «ππνκνλεηηθφ» θαη απφ ηελ άιιε σο θαιχηεξν δηαρεηξηζηή θαη 

ξπζκηζηή ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ. Οη δηαθνξεηηθέο α-

πφςεηο ησλ γνλέσλ κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ σο απνηέιεζκα ησλ ηζηνξηθψλ πα-

ξαδνρψλ ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ (σο «γπλαηθείνπ») θαη ησλ έκ-

θπισλ ζηεξενηππηθψλ πξνζδνθηψλ ηνπ. Παξά ηελ ακεραλία απηή, νη γνλείο φρη 

κφλν ππνζηεξίδνπλ ξεηά ηελ είζνδν ησλ αλδξψλ λεπηαγσγψλ, αιιά θαίλεηαη λα 

ηνλ πξνηηκνχλ σο λεπηαγσγφ ησλ παηδηψλ ηνπο. Παξαπιήζηα απνηειέζκαηα πα-

ξαηεξνχκε θαη ζηελ έξεπλα ηεο Skelton (1991). Δ άπνςε αξθεηψλ γνλέσλ φηη ν 

άλδξαο λεπηαγσγφο είλαη γηα ηα παηδηά ν «ζεκαληηθφο άιινο», αλ θαη δελ κπνξεί 

λα ηεθκεξησζεί εάλ ζπλδέεηαη κε ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ ή ηηο δηθέο ηνπο, ελη-

ζρχεη ηελ ζηεξενηππηθή θπξηαξρία ηνπ «αλδξηθνχ» θνηλσληθνχ θχινπ. Οη ζπ-

γθεθξηκέλεο απφςεηο, φκσο, δελ δηθαηνινγνχλ ηνπο «θφβνπο» ησλ θεκηληζηξηψλ 

εξεπλεηξηψλ γηα ηελ είζνδν ησλ αλδξψλ ζηελ πξψηκε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ;  

6. ΒΠΕΛΟΓΟ 

Βλ θαηαθιείδη, ε είζνδνο ησλ αλδξψλ λεπηαγσγψλ ζην λεπηαγσγείν, αθφκα 

θαη αλ «εγθπκνλεί» νξηζκέλνπο «θηλδχλνπο», φπσο ππνζηεξίδνπλ νη εξεπλήηξη-

εο ηνπ θεκηληζηηθνχ παξαδείγκαηνο, είλαη αλαγθαία ηφζν γηα ηελ ηζφηεηα ζην 

επάγγεικα ηεο/ηνπ λεπηαγσγνχ φζν θαη γηα ηελ ηζνξξνπία ζηε δσή ησλ παηδηψλ. 

πσο δηαθαίλεηαη απφ ηελ έξεπλά καο, ε είζνδφο ηνπο δελ ζπγθξνηεί κηα ελαι-

ιαθηηθή ζρνιηθή θνπιηνχξα ή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα γηα ηα παηδηά, ηνπιά-

ρηζηνλ κε ηξφπν ξεηφ. Δ ακθηζεκία ησλ δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ ησλ αλδξψλ λε-

πηαγσγψλ εληζρχεη ην ξεπζηφ θαη επκεηάβιεην ραξαθηήξα ηεο ζρνιηθήο θνπι-

ηνχξαο ζην λεπηαγσγείν, φπνπ ε αλαπαξαγσγή ησλ έκθπισλ θνηλσληθψλ ζηε-

ξενηχπσλ, ε ακθηζβήηεζε θαη ε πξφθιεζε ζπλππάξρνπλ. Βληζρχεη επίζεο ηνλ 

πνιππαξαγνληηθφ θαη ζχλζεην ραξαθηήξα ηεο, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο νπνίαο δχ-

ζθνια κπνξεί λα απνηππσζεί ζην πιαίζην κηαο έξεπλαο.  

Δ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, παξά ηηο κεζνδνινγηθέο ηεο αδπλακίεο, επηρείξε-

ζε λα ζέζεη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα, απηφ ηεο εηζφδνπ ησλ αλδξψλ λεπηαγσγψλ 

ζην λεπηαγσγείν κε ζθνπφ λα αλαζηνραζηνχκε πάλσ ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, 

ζηηο πξνυπνζέζεηο θαη ζην πιαίζην ηεο πξψηκεο εθπαίδεπζεο θαη θξνληίδαο ησλ 

παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο.  

Σα παηδηά έρνπλ θάζε δηθαίσκα λα εθηίζεληαη ζηελ θνηλσληθή ηζνξξνπία 

πνπ εμαζθαιίδεη ε ζπλχπαξμε θαη ησλ δχν θχισλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

[«gender-fair learning environment» (Cooney & Bittner, 2001)]. ην πιαίζην 

απηφ, ε ζπλχπαξμε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ λεπηαγσγψλ, αθφκα θαη αλ δελ έρεη ηηο 

                                                                                                                               

δεπζε κηθξψλ παηδηψλ απνηεινχλ ηα πην βαζηθά εκπφδηα γηα ηελ είζνδν ησλ αλδξψλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαί-

δεπζε ησλ παηδηψλ. Παξαδέρνληαη, σζηφζν, πσο ε είζνδνο ησλ αλδξψλ λεπηαγσγψλ ζα ζπλεηζέθεξε ζε πνιιά 

επίπεδα θαη πξνηείλνπλ κηα ζεηξά πξαθηηθψλ γηα ην μεπέξαζκα ησλ εκπνδίσλ. 
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επηζπκεηέο βξαρππξφζεζκεο αιιαγέο, ππφζρεηαη καθξνπξφζεζκεο αιιαγέο, κέ-

ζα απφ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο πξψηκεο εθπαίδεπζεο θαη θξνληίδαο ησλ 

παηδηψλ, θαη ηεο ζπκκεηνρήο θαη ησλ δχν θχισλ ζ‘ απηήλ. Πξηλ ε παιηά απηή 

ηζηνξία ηεο εηζφδνπ ησλ αλδξψλ λεπηαγσγψλ ζηελ πξψηκε εθπαίδεπζε ησλ παη-

δηψλ εγθαηαιεηθζεί, σο πξνο ηα νθέιε ηεο, νθείινπκε λα ηελ εληάμνπκε σο έλα 

ζεκαληηθφ δήηεκα, ηφζν ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή φζν θαη ζηελ έξεπλα.  
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Αξ Κπξηαθά Φαξδά 

14
ν
 Νεπηαγσγείν Ώκπεινθήπσλ 

Email: kyrfardi@gmail.com 

ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

Ζ παξνχζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζε κία κειέηε πεξίπησζεο. πγθεθξηκέλα δη-

εξεπλά ηνλ πνιπηξνπηθφ ραξαθηήξα ελφο ζχγρξνλνπ έξγνπ ηέρλεο θαη δχν πεγψλ 

(πξνζσπηθή καξηπξία, θσηνγξαθία αλαπαξάζηαζεο απφ αξραίν αγγείν), ηνλ ηξφ-

πν ελζσκάησζήο ηνπο ζε έλα πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα καθξάο δηάξθεηαο πνπ ε-

θαξκφζηεθε ζε λεπηαγσγείν θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζρνιηθνχ έηνπο θαη ηελ αιιε-

ιεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεγψλ θαη ηνπ ζχγ-

ρξνλνπ έξγνπ ηέρλεο. Τπνζηεξίδεηε φηη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θηλεηνπνηνχλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ην πξφγξακκα θαη δηεπθνιχλνπλ ηε κεηάβαζή ηνπο ζε 

καθξηλέο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο δηακνξθψλνληαο θαηάιιειεο ζπλζήθεο εηζαγσγήο 

ησλ παηδηψλ λεπηαγσγείνπ ζηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε. 

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Σν πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα κε ζέκα: «Σαμηδεχνληαο ζην ρξφλν. Σνπηθή Ε-

ζηνξία: «Γλσξηκία κε ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο πφιεο θαη ηνπ Αήκνπ καο» 

εγθξίζεθε απφ ηε Αηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Απηηθήο Θεζζαινλί-

θεο θαη πινπνηήζεθε ζην 14
ν
 Νεπηαγσγείν Ώκπεινθήπσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο 2012-2013. Ο γεληθφο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα έξ-

ζνπλ ηα παηδηά ζε επαθή κε ηε δσή παηδηψλ ζε άιιεο επνρέο δηακέζνπ πεγψλ, 

φπσο πεγέο ηνπ ηνπίνπ (ραξαθηεξηζηηθά κλεκεία, θηίξηα, θσηνγξαθίεο, πξνζσ-

πηθέο καξηπξίεο, έξγα ηέρλεο θ.ά.) ψζηε λα ζπγθξίλνπλ ην δηθφ ηνπο ηξφπν δσήο 

κε ησλ παηδηψλ απφ άιιεο επνρέο, λα αλαθαιχςνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο, 

ηελ έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο αιιαγήο ζην ρξφλν, λα αλαθαιχςνπλ ηξφπνπο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ παξειζφληνο, λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ηε δηθή ηνπο θαη παηδηψλ πνπ έδεζαλ ζε άιιεο επνρέο. Ώληη-

θείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αλάδεημε ηνπ πνιπηξνπηθνχ ραξαθηήξα 

ησλ πεγψλ σο έλα ρξήζηκν εξγαιείν κεηάβαζεο ζην καθξηλφ παξειζφλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζην λεπηαγσγείν. πγθεθξηκέλα επηιέ-

γνληαη δχν πεγέο 108F

109
 (κία πξνζσπηθή καξηπξία θαη έλα θσηνγξαθηθφ ληνθνπκέ-

                                         
109 Ο φξνο «πεγέο» («sources») αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε κε ηε ζεκαζία ηελ νπνία έρεη ζηελ ηζηνξην-

γξαθία θαη ηελ δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο, φπσο ζα εμεγεζεί θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα κε ζέκα 
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λην κίαο παξάζηαζεο απφ αξραίν αγγείν) θαη έλα ζχγρξνλν έξγν ηέρλεο. Κάζε 

κία απφ απηέο ηηο πεγέο (θαζψο θαη ην ζχγρξνλν έξγν ηέρλεο) έρεη κία ηδηαίηεξε 

«θφξκα», έρεη πνιπηξνπηθφ ραξαθηήξα (θπζηθή αλζξψπηλε παξνπζία, θσην-

γξαθία αλαπαξάζηαζεο απφ αξραίν αγγείν, θηλνχκελε εηθφλα) θαη αμηνπνηήζεθε 

κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα αληηζηνηρεί ζε δηαθνξεηηθή ρξνληθή πεξίνδν. Θα κε-

ιεηήζνπκε ην θαζεζηψο ρξήζεο ηεο θάζε πεγήο φπσο δηακνξθψζεθε κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζα 

αμηνινγήζνπκε ην ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Σέινο, ζα α-

λαθεξζνχκε ζηα ζηνηρεία εθείλα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ γεληθνχ 

ζθνπνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, δειαδή ηε γλσξηκία 

ησλ παηδηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή παηδηψλ απφ άιιεο επν-

ρέο. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα αλαδείμνπκε ηε ζεκαζία ζχγρξνλσλ 

«εξγαιείσλ» ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη λα αλαζηνραζηνχκε 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζην παξφλ θαη ην παξειζφλ. 

ΠΟΛΤΣΡΟΠΕΚΟΣΔΣΏ ΚΏΕ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ. 

Δ έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο (multimodality) εηζάγεηαη ζηα κέζα, πεξί-

πνπ, ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90 φηαλ ν Kress θαη ε νκάδα ηνπ (New London Group) 

αλαθέξνληαη ζηε ζεκαζία ηεο εηθφλαο σο επηθνηλσληαθνχ κέζνπ (Γξφζδνο, 

2008, ζ. 8) παξάιιεια κε ηηο έλλνηεο ησλ πνιπεγγξακκκαηηζκψλ ή πνιπγξακ-

καηηζκψλ (Μαζηαγγνχξαο, 2007, ζ. 65, Υαηδεζαββίδεο, 2002, ζ. 43). Οη θνη-

λσληθέο θαη ηερλνινγηθέο αιιαγέο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

αηψλα (πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο, νηθνλνκηθέο αιιαγέο, αλάπηπμε ζχγρξνλσλ 

                                                                                                                               

«Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεγψλ, βαζηθά εξσηήκαηα». Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο ζεκαζίαο 

είλαη ε ρξνλνιφγεζε ησλ πεγψλ θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ην ηζηνξηθφ παξειζφλ (ΐι. Διεθηξνληθφο ζχλδεζκνο 

http://www.hist.cam.ac.uk/prospective-undergrads/virtual-classroom/historical-sources-what . Ώλαθηήζεθε 29 

Ενπλίνπ 2014 απφ ην Αηαδίθηπν). Θα κπνξνχζακε, βεβαίσο, λα ραξαθηεξίζνπκε πνιιά ζχγρξνλα έξγα ηέρλεο σο 

«πεγέο». «Πεγή» ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη ην ζχγρξνλν έξγν ηέρλεο ηεο παξνχζαο κειέηεο εάλ ζεσ-

ξνχζακε φηη απνηειεί ίρλνο ηνπ παξειζφληνο. Χζηφζν, ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηέρλεο έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηη-

θά ζε ζρέζε κε ηε ρξνλνιφγεζή ηνπ: α) απνηππψλεη ηε γεηηνληά κηαο ζχγρξνλεο πφιεο φπσο ζα κπνξνχζε λα 

ήηαλ θαη ε γεηηνληά ησλ παηδηψλ, νπφηε σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηε ρξνλνιφγεζή ηνπ είλαη ηαπηφρξνλν κε 

ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα, δειαδή δελ ηελ απεηθνλίδεη ζην παξειζφλ 

αιιά ζην παξφλ, β) ζηελ παξνχζα κειέηε ε ζπγγξαθέαο απνδέρεηαη ηηο κεζνδνινγηθέο δηαθξίζεηο ησλ φξσλ 

φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή κε ηελ ηζηνξηνγξαθία θαη δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο βηβιηνγξαθία, νπφηε 

έρεη ζνβαξέο επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ σο «πεγή» θαη γ) ην ζχγρξν-

λν έξγν ηέρλεο αμηνπνηείηαη ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα φρη σο πεγή, δειαδή σο ίρλνο ηνπ παξειζφληνο, αιιά 

ζπγθξηηηθά κε ηηο πεγέο, ψζηε ηα κηθξά παηδηά λα εληνπίζνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζην παξφλ θαη ζην πα-

ξειζφλ. Βπίζεο, απηφ ην ζχγρξνλν έξγν έρεη πνιιά ζηνηρεία πξνιπηξνπηθφηεηαο. Βπηιέρηεθε, ινηπφλ, ζηελ πα-

ξνχζα κειέηε πεξίπησζεο θαη γηα έλαλ αθφκε ιφγν: λα εκπινπηίζεη ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα απηή. 

Θα κπνξνχζακε, επίζεο, ζηνλ φξν «πεγέο» λα πξνζζέζνπκε ηνλ επηζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ «ηζηνξηθέο», πξνζδην-

ξηζκφο πνπ ελλνείηαη, θαζψο απηέο αλαθέξνληαη ζην ηζηνξηθφ παξειζφλ θαη δελ επαλαιακβάλεηαη ζην θείκελν 

γηα ιφγνπο ζπληνκίαο. 

http://www.hist.cam.ac.uk/prospective-undergrads/virtual-classroom/historical-sources-what
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ηερλνινγηψλ) δεκηνχξγεζαλ λέα δεδνκέλα ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο εληζρχνληαο ην ξφιν ηεο εηθφλαο ζηνλ ζχγρξνλν 

πνιηηηζκφ. Οη αιιαγέο, απηέο, επεξέαζαλ ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ εθ-

παίδεπζε. 

Σν ζρνιείν ηεο «χζηεξεο λεσηεξηθφηεηαο» δελ είλαη ακέηνρν ζηηο θνηλσλη-

θέο κεηαβνιέο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ην ξφιν ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσ-

ζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο εηθφλαο (Πιεηφο, 2005, ζ. 411). Με ηελ έλλνηα ηνπ 

«γξακκαηηζκνχ» (literacy) ελλνείηαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ζρεηηθά κε ηε γιψζζα 

(ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ρξεζηκνπνηεί γισζζηθέο επηθνηλσληαθέο γλψζεηο, 

λα θαηαλνεί θαη λα εθθξάδεηαη δηακέζνπ ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφ-

γνπ) (Μαηζαγγνχξαο, 2007, ζ. 22 θαη Υαηδεζαββίδεο, 2002, ζ. 43), ελψ κε ηελ 

έλλνηα ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ λέα ζηνηρεία φπσο ε εηθφλα, ε θηλνχκελε εηθφλα, 

ν ήρνο, ην ρξψκα, ε γξακκαηνζεηξά απνθηνχλ ιεηηνπξγηθή ζρέζε κε έλα θείκε-

λν θαη έρνπλ ηε δηθή ηνπο αμία σο ζπζηαηηθά κέξε ηνπ θεηκέλνπ 109F

110
. Ο πνιπηξν-

πηθφο ραξαθηήξαο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, αθνξά ηε ιεηηνπξγηθή ζρέζε ηνπ θεηκέ-

λνπ κε ηηο εηθφλεο πνπ ην πεξηβάιινπλ. Βπίζεο κία ζεηξά απφ άιιεο ζεκεησηη-

θέο κνξθέο (modes), φπσο ε θίλεζε, ν ήρνο, νη ρεηξνλνκίεο, ηα ρξψκαηα θ.ά. 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο λνήκαηνο θαη αλήθνπλ ζε κία νιφηε-

ηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλδένληαη ιεηηνπξγηθά κε ηα θείκελα θαη κε φια ηα 

ζπζηαηηθά ηνπο (Jewitt, 2008, ζ. 247). 

ην λεπηαγσγείν ν ξφινο θαη ε ζεκαζία ησλ εηθφλσλ θαζψο θαη άιισλ 

κνξθψλ κε ζεκεησηηθή αμία καο ελδηαθέξεη γηα έλαλ, αθφκε, ιφγν: ηα παηδηά 

πνπ παξαθνινπζνχλ απηή ηε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο δελ θαηέρνπλ ην γξαπηφ 

γισζζηθφ θψδηθα θαη δελ είλαη θχξηνο ζηφρνο ηνπ λεπηαγσγείνπ ε εθκάζεζή 

ηνπ θαζψο ε αληίιεςε ηνπ γξαπηνχ θψδηθα νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά, κε παηγληψ-

δε κνξθή θαη αμηνπνηψληαο βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο («αλαδπφκελνο γξακκαηη-

ζκφο», Ααθέξκνπ, 2007, ζ. 517 θαη Μαηζαγγνχξαο, 2007, ζ. 25). ηα κάηηα ησλ 

παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο ην γξαπηφ θείκελν είλαη κία εηθφλα κε ζεκεία θαη 

ζχκβνια θάπνηα απφ ηα νπνία αλαγλσξίδνπλ ελψ άιια φρη, αλάινγα κε ην βαζ-

κφ εμνηθείσζεο ηνπο κε ηνλ γξαπηφ θψδηθα. Οη δηαθνξεηηθέο κνξθέο απνηχπσ-

ζεο λνήκαηνο ζην λεπηαγσγείν (εηθφλα, θηλνχκελε εηθφλα, θίλεζε, ήρνο θ.ά.) 

εάλ έρνπλ ιεηηνπξγηθή ζρέζε κε ηηο θαζεκεξηλέο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο δελ 

ζπκπιεξψλνπλ, απιά, ην επνπηηθφ πιηθφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά εμειίζ-

ζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, εληζρχνπλ ηα θίλεηξα κάζεζεο γηα ηα παηδηά 

πξνζθέξνληαο κία πξνζζεηηθή αμία ζηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο κάζεζεο. Ώπηέο 

νη δηαθνξεηηθέο θφξκεο απνηχπσζεο λνήκαηνο κπνξεί λα έρνπλ ιεηηνπξγηθή 

ζρέζε κε ηα θείκελα, λα ηα ζπκπιεξψλνπλ, λα ηα εξκελεχνπλ, λα ηα «δσληα-

λεχνπλ» ζηα κάηηα ησλ παηδηψλ. Μπνξεί, επίζεο, λα εληάζζνληαη ζηελ εθπαη-

                                         
110

 ΐι. Διεθηξνληθφ ζχλδεζκν http://www.netschoolbook.gr/polytropy.html . Ώλαθηήζεθε 27 Ενπλίνπ 2014 απφ 

ην Αηαδίθηπν. (Πξφθεηηαη γηα ειεθηξνληθή αλάξηεζε απφ ην 2008, Υνληνιίδνπ, Β.) 
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δεπηηθή δηαδηθαζία σο απηνχζηνη θνξείο λνεκάησλ, αλεμάξηεηα απφ γξαπηά 

θείκελα. 

Οη «κνξθέο» (modes) πνπ δεκηνπξγνχλ λνήκαηα θαη είλαη δηαθνξεηηθέο 

απφ ην γξαπηφ ιφγν εληζρχνπλ, επίζεο, ηνλ παηγληψδε ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπ-

ζεο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο φηαλ νδεγεί ηα παηδηά ζε ρψξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθν-

ξάο (κνπζεία, πηλαθνζήθεο), ζε κηα βηβιηνζήθε (ψζηε λα δνπλ ηελ εηθνλνγξά-

θεζε ησλ βηβιίσλ), θάζε θνξά πνπ δείρλεη εηθφλεο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή, 

πνπ θέξλεη ζηε ζρνιηθή αίζνπζα εηθφλεο, θσηνγξαθίεο απφ αληηθείκελα ηέρλεο 

πξνζθέξεη ζηα παηδηά επθαηξίεο λα ραξνχλ θαη λα «παίμνπλ» κε ηα λνήκαηα, ηα 

ζρέδηα, ηα ρξψκαηα, ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ εηθφλσλ (Γξφζδνο, 2008, ζ. 12). 

Χο πξνέθηαζε ηεο απφιαπζεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη εηθφλεο θαη ησλ εληππψζεσλ, 

ηδεψλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ ησλ παηδηψλ ην «παηρλίδη» κπνξεί λα ζπλερηζηεί κε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ θίλεζε, φπσο δξακαηνπνηήζεηο, ζεαηξηθφ παηρλίδη, 

κε κνπζηθά απνζπάζκαηα θαη ηξαγνχδηα πνπ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηελ 

εηθφλα, θαη κε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο εηθαζηηθψλ (δσγξαθηθή κε λεξν-

κπνγηέο, θνιάδ, θ.ά.). 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΕΚΏ ΥΏΡΏΚΣΔΡΕΣΕΚΏ ΣΧΝ ΠΔΓΧΝ, ΐΏΕΚΏ ΒΡΧ-

ΣΔΜΏΣΏ. 

Σν δίιεκκα ηεο εηζαγσγήο ή φρη ησλ παηδηψλ λεπηαγσγείνπ ζην ηζηνξηθφ 

παξειζφλ θαη ζηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ιπκέλν, 

αιιά ζε θάπνηεο άιιεο φρη. Κάπνηεο επηζηεκνληθέο απφςεηο (Kieran, 1982, ζ. 17 

θαη McLaughlin, 1988, ζ. 17) ζεσξνχλ φηη ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ηζηνξηθήο 

εθπαίδεπζεο, φπσο ε ζχλζεηε ηζηνξηθή γιψζζα, ηζηνξηθέο έλλνηεο, φπσο ν ηζην-

ξηθφο ρξφλνο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία πξφζβαζεο ζηελ ηζηνξηθή γλψζε, απν-

ζαξξχλνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε 

ηζηνξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ γηα παηδηά κηθξψλ ειηθηψλ. 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

κε ηζηνξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ γηα ην λεπηαγσγείν (Cooper, 2002, ζ. 28 θαη Hu-

ber, 2005, ζ. 99 θαη O‘ Harra & O‘ Harra, 2001, ζ. 101). Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θεξδίδεη έδαθνο κία θάπσο πην αηζηφδνμε ζεψξεζε γηα 

ηελ εηζαγσγή ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε. ηε ζεψξεζε απ-

ηή ζπλεγνξνχλ δχν παξάγνληεο (εθηφο ησλ άιισλ) πνπ αθνξνχλ επξχηεξεο αι-

ιαγέο ηφζν ζην θνηλσληθφ φζν θαη ζην επηζηεκνληθφ πεδίν. 

ην πεδίν ηεο θνηλσλίαο, ε επξεία ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ε-

πεξέαζε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε πνιινχο ηνκείο. Αηαθνξνπνίεζε ηηο 

κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κε ηελ εθπαη-

δεπηηθή δηαδηθαζία. Οη δπλαηφηεηεο θαη νη πξννπηηθέο πνπ πξνζθέξεη ε πιεξν-

θνξηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δεκηνχξγεζαλ λέεο πξννπηηθέο ζηελ επη-

ζηεκνληθή έξεπλα επηκέξνπο δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο ε ηζηνξία (Σδηβάο, 

2011, ζ. 39) θαη θαηέζεζαλ ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε εθπαη-

δεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπγρξνληζκέλσλ κε ηηο αιιαγέο πνπ πξνέξρνληαη απφ 
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ην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Δ επξεία ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ 

κεηάδνζεο, δηαθίλεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο ελίζρπζε ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηελ θπξηαξρία ηεο εηθφλαο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, επεξέαζε ηηο αληη-

ιήςεηο γηα ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε ζρέζε φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαί-

δεπζεο κε ηελ εηθφλα, ηελ πιεξνθνξία θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

κέζα αλαπαξαγσγήο θαη κεηάδνζεο (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, άιια ειεθηξν-

ληθά κέζα φπσο ε ηειεφξαζε θ.ά.). 

ην πεδίν ηεο επηζηήκεο, ε απνδνρή ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο αμίαο απφ ηελ 

ζχγρξνλε ηζηνξηνγξαθία πεγψλ κε κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξεηηθά 

απφ απηά ησλ γξαπηψλ άλνημε λένπο δξφκνπο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ηζηνξηθνχ 

παξειζφληνο ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ηε δεθαεηία ηνπ 

1960 πξσηνεκθαλίζηεθε κία ηάζε ζηελ ηζηνξηνγξαθία (Burke, 2004, ζ. 2 θαη 

Himmelfard, 1989, ζ. 6) πνπ αλαπηχρζεθε ζε παγθφζκην επίπεδν θαη επεξέαζε 

ηελ έξεπλα ζην πεδίν ηεο ηζηνξίαο, ηεο δηδαθηηθήο ηεο ηζηνξίαο θαη ζε άιια επ-

ξχηεξα πεδία (ηζηνξηθή εθπαίδεπζε, δεκφζηεο ρξήζεηο ηεο ηζηνξίαο). Ώλ θαη δελ 

κπνξνχκε λα απνδψζνπκε έλα φλνκα πνπ λα εθθξάδεη ζε παγθφζκην επίπεδν 

απηή ηε ζηξνθή ηεο ηζηνξηνγξαθίαο θαη ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, αθνχ ζε 

θάζε εζληθφ θξάηνο ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο (Burke, 2004, ζ. 6), είλαη γλσ-

ζηή ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία κε ην φλνκα «Νέα Εζηνξία» (θνχξνο, 1991, ζ. 

11). Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Νέαο Εζηνξίαο είλαη ε αλαγλψξηζε 

ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο αμίαο αληηθεηκέλσλ ηεο ηζηνξίαο, φπσο ε ηζηνξία ηεο θα-

ζεκεξηλήο δσήο, ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ηεο νηθνλνκίαο, ησλ ζεζκψλ, ηεο ηερλν-

ινγίαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο ηέρλεο θ.ά. (Burke, 2004, ζ. 3-6). Σν ελδηαθέξνλ 

ηεο ηζηνξηνγξαθίαο δελ επηθεληξψλεηαη πιένλ κφλν ζηελ ζηξαηησηηθή, πνιηηηθή 

θαη δηπισκαηηθή ηζηνξία αιιά θαη ζηελ ηζηνξία ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ 

θαη ζηα επηηεχγκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. 

Σα ίρλε πνπ έρνπλ αθήζεη ζην ρξφλν νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο απν-

ηεινχλ ηηο πεγέο δηακέζνπ ησλ νπνίσλ κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ην ηζηνξηθφ 

παξειζφλ. Οη δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ησλ ηζηνξηθψλ αθεγήζεσλ δηακνξθψλνληαη 

απφ ηε δηεξεχλεζε, ηε κειέηε θαη ηελ εξκελεία ησλ πεγψλ. Δ ηζηνξία γίλεηαη 

αληηιεπηή σο ζχλζεζε ησλ ζξαπζκάησλ ηνπ παξειζφληνο (Ferro, 2001, ζ. 377), 

δειαδή ησλ πεγψλ. Οη πεγέο ζηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε θαηεγνξηνπνηνχληαη κε 

νξηζκέλα θξηηήξηα αλάινγα κε ηελ αξρηθή κνξθή ηνπο (κνξθνινγηθά θαη πθν-

ινγηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαη ηε κεηαπνίεζή ηνπο ζε ληνθνπκέληα, ψζηε λα αμην-

πνηεζνχλ σο εξγαιεία ζηε δηδαθηηθή πξάμε (Ρεπνχζε, 2004, ζ. 313). Χο εξκε-

λεπηηθφ παξάδεηγκα απηνχ ηνπ ηξφπνπ εηδνινγηθήο θαηάηαμεο ησλ πεγψλ (πα-

ξάδεηγκα πνπ καο αθνξά ζηελ παξνχζα κειέηε) κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηε 

θσηνγξαθία ελφο κνπζεηαθνχ αληηθεηκέλνπ. ηαλ εθηίζεηαη ζε έλα κνπζείν θα-

ηαηάζζεηαη σο πεγή ζηελ θαηεγνξία ηνπ αληηθεηκέλνπ (έξγν ηέρλεο ή θαζεκε-

ξηλήο δσήο, φπσο έλαο πίλαθαο δσγξαθηθήο, έλα αξραίν αγγείν, έλα εξγαιείν 

θαιιηέξγεηαο ηεο γεο, έλα ζθεχνο καγεηξέκαηνο θ.ά.). ηαλ, φκσο, ην ίδην αληη-

θείκελν εληαρζεί ζηε δηδαθηηθή πξάμε σο θσηνγξαθία ηφηε κεηαπνηείηαη, κεηα-

ηξέπεηαη ζε νπηηθφ ληνθνπκέλην. 
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Βίδε πεγψλ είλαη: 1) αληηθείκελα ηέρλεο θαη θαζεκεξηλήο δσήο (κνπζεηαθά 

αληηθείκελα, αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο), 2) γξαπηέο πεγέο (γξαπηά θεί-

κελα θαη θάζε άιιν ίρλνο σο κέξνο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ), 3) ειεθηξνληθέο πεγέο 

(φιεο νη πεγέο πνπ ππάξρνπλ ζε ινγηζκηθά εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο, πνιπκεζηθέο 

εθαξκνγέο, ζην δηαδίθηπν), 4) ερεηηθά ληνθνπκέληα (ηξαγνχδηα, ξαδηνθσληθέο 

εθπνκπέο, ερνγξαθεκέλεο νκηιίεο πνιηηηθψλ θ.ά.), 5) νπηηθά ληνθνπκέληα (θάζε 

είδνπο ληνθνπκέληα κε εηθνληζηηθή κνξθή αλεμάξηεηα απφ ηελ αξρηθή ηνπο 

κνξθή), 6) νπηηθναθνπζηηθά ληνθνπκέληα (πεγέο πνπ ζπλδπάδνπλ εηθφλα θαη 

ήρν, γηα παξάδεηγκα θηλεκαηνγξαθηθέο θαη ηειενπηηθέο πεγέο), 7) πεγέο ηνπ 

ηνπίνπ (θάζε ζεκείν ηνπ ηφπνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ην ηζηνξηθφ παξειζφλ), 8) 

πξνθνξηθέο καξηπξίεο (πξνζσπηθέο αθεγήζεηο απφ ζπλέληεπμε ή απφ ειεχζεξε 

αθήγεζε), 9) πίλαθεο θαη γξαθήκαηα (θαηάινγνη, ζηαηηζηηθά έγγξαθα θ.ά.) 

(Ρεπνχζε, 2004, ζ. 313 έσο 328). 

Κάπνηα απφ ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεγψλ, ζχκθσλα κε απ-

ηή ηελ πξνηεηλφκελε εηδνινγηθή ηππνινγία, δηαθξίλνληαη γηα «θφξκεο» δηαθν-

ξεηηθέο ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ. Δ εηθφλα (νπηηθά ληνθνπκέληα), ν ήρνο (ερεηηθά 

ληνθνπκέληα), ε θηλνχκελε εηθφλα θαη ν ήρνο (νπηηθναθνπζηηθά ληνθνπκέληα), 

νη πξνζσπηθέο καξηπξίεο (κε ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ πξνζψπνπ ή κε ηε κεηα-

θνξά ηεο καξηπξίαο ηνπ ζηε ζρνιηθή αίζνπζα κε άιια κέζα φπσο ερνγξαθή-

ζεηο ή βίληεν) είλαη κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (θφξκεο) κε πνιπηξνπηθφ ρα-

ξαθηήξα. Ώπηά ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαηεξνχλ ηελ αμία ηνπο σο πνιχηηκα εξγα-

ιεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είηε ζπλδπάδνληαη κε έλα 

γξαπηφ αθεγεκαηηθφ θείκελν πνπ βξίζθεηαη ζε θάπνην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη 

απνδίδεη πιεπξέο ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο, είηε φρη. Ώπνηεινχλ ζε θάζε πε-

ξίπησζε ηα ίρλε πνπ νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο άθεζαλ ζην ρξφλν θαη κε-

ηαπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο ηξφπνο 

κεηαπνίεζεο (κεζνδνινγηθνί παξάγνληεο ελζσκάησζεο πεγψλ ζηελ εθπαηδεπ-

ηηθή δηαδηθαζία) δηακνξθψλεη ην θαζεζηψο ρξήζεο ησλ πεγψλ (Ρεπνχζε, 2014, 

ζ. 303) (ιεηηνπξγηθφ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ πεγψλ 

νξγαλψλεη, απνδίδεη λφεκα ζην ηζηνξηθφ παξειζφλ ή δηαθνζκεηηθφ ζηελ πεξί-

πησζε πνπ ε πεγή δελ ζπλδέεηαη λνεκαηηθά κε ηελ απφδνζε ηνπ ηζηνξηθνχ πα-

ξειζφληνο, δελ είλαη θνξέαο ιεηηνπξγηθνχ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

λνήκαηνο). 

ηελ πξνζρνιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ν πνιπηξνπηθφο ραξαθηήξαο θά-

πνησλ πεγψλ απνηειεί πνιχηηκν εξγαιείν κεηάβαζεο ζην ηζηνξηθφ παξειζφλ, 

θαζψο πξνζζέηεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επηθνηλσληαθνχο θψδηθεο, θν-

ξείο λνεκάησλ, δηαθνξεηηθνχο απφ ην γξαπηφ ιφγν ζηνλ νπνίν δελ έρνπλ, αθφ-

κε, πξφζβαζε ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ. ηελ παξνχζα εξγαζία, εμεηδηθεχν-

ληαο απηή ηε ζέζε, ζα απαληήζνπκε ζηα εξσηήκαηα: α) πνην είλαη ην θαζεζηψο 

ρξήζεο ησλ πεγψλ πνπ κειεηνχληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα; β) πνηα 

είλαη ηα ζηνηρεία πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ γεληθφ ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, δεια-

δή ηελ γλσξηκία ησλ παηδηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή παηδηψλ 
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ζε άιιεο επνρέο;  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο απφ ηηο πνιιέο πεγέο πνπ κεηαπνηή-

ζεθαλ γηα δηδαθηηθή ρξήζε ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο επηιέ-

γνπκε δχν πεγέο θαη έλα ζχγρξνλν έξγν ηέρλεο σο «κειέηε πεξίπησζεο» (Co-

hen & Manion & Morrison, 2007, ζ. 253) γηα λα απαληήζνπκε ζηα πξνεγνχκε-

λα εξσηήκαηα. Σφζν νη πεγέο φζν θαη ην ζχγρξνλν έξγν ηέρλεο έρνπλ πνιπηξν-

πηθφ ραξαθηήξα: θηλνχκελε εηθφλα, πξνζσπηθή καξηπξία κε ηε θπζηθή παξνπ-

ζία ηνπ πξνζψπνπ ζηε ζρνιηθή αίζνπζα θαη νπηηθφ ληνθνπκέλην (θσηνγξαθία 

κνπζεηαθνχ αληηθεηκέλνπ). Σν ζχγρξνλν έξγν ηέρλεο είλαη κία εγθαηάζηαζε 

(πξνβνιή βίληεν ζε ηνίρν κε πξνηδέθηνξα) θαη θέξεη ηνλ ηίηιν «ε νδφο» (ηνπ 

Ρίηζαξλη Γνπίηινθ). Οη δχν πεγέο είλαη: α) ε ζπλέληεπμε ηνπ παππνχ πνπ επη-

ζθέθηεθε ην λεπηαγσγείν θαη β) ε αλαπαξάζηαζε κηαο «ζθελήο» απφ ηελ εθ-

παίδεπζε ζηελ αξραηφηεηα (νπηηθφ ληνθνπκέλην αξραίνπ αγγείνπ) 110F

111
. Γηα ηε κε-

ιέηε ηνπ ηξφπνπ ελζσκάησζεο ησλ πεγψλ θαη ηνπ ζχγρξνλνπ έξγνπ ηέρλεο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηεο αληαπφθξηζεο ησλ παηδηψλ ζην πεξηερφ-

κελν θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζηνηρεία αμηνπνηήζεθε ν θάθεινο ηνπ πξν-

γξάκκαηνο (εκεξνινγηαθέο θαηαγξαθέο, θσηνγξαθηθφ πιηθφ, έθζεζε αμηνιφγε-

ζεο θαη παξνπζίαζεο, έξγα παηδηψλ). 

ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΣΟΤ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ζέκα «Σαμηδεχνληαο ζην ρξφλν. Σνπηθή 

Εζηνξία: «Γλσξηκία κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο πφιεο θαη ηνπ Αήκνπ 

καο» πινπνηήζεθε ζε λεπηαγσγείν ησλ Ώκπεινθήπσλ (θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο 2012-2013). Βίρε κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα, απφ ηνλ Ννέκβξην 

κέρξη ηνλ Ώπξίιην, πεξίπνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθαξκφδν-

ληαλ δχν ή ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη νη ζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ πξν-

γξάκκαηνο γίλνληαλ παξάιιεια κε ηα άιια ζέκαηα, αλάινγα κε ηνλ εβδνκα-

δηαίν ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ. Τπνβιή-

ζεθε θαη εγθξίζεθε σο πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα απφ ηε Αηεχζπλζε Πξσηνβάζκη-

αο Βθπαίδεπζεο Απηηθήο Θεζζαινλίθεο, δηακέζνπ ηνπ γξαθείνπ Πνιηηηζηηθψλ 

Θεκάησλ. 

Δ θεληξηθή ηδέα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά ραξαθηε-

ξηζηηθά θηίξηα, κλεκεία, αληηθείκελα θ.ά. πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ θαη 

κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ εχθνια (γεηηνληά, δήκνο, πφιε) κε γεληθφ ζθνπφ ηα 

παηδηά λα έξζνπλ ζε επαθή κε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη ηνλ ηξφπν 

δσήο ησλ αλζξψπσλ ζ‘ απηέο (ζχγρξνλε επνρή, ε επνρή κέρξη ηα κέζα πεξίπνπ 

ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, αιιά θαη πην καθξηλέο επνρέο φπσο ε αξραηφηεηα). Δ 

θεληξηθή ηδέα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκθσλεί κε ηηο κεζνδνινγηθέο πξν-

                                         
111 Διεθηξνληθφο ζχλδεζκνο (αλαθνξέο ζηηο πεγέο θαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα): 

http://nearoidimioyrgoi.blogspot.gr/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2014-01-

01T00:00:00-08:00&max-results=8 . Ώλαθηήζεθε 27 Ενπλίνπ 2014 απφ ην Αηαδίθηπν. 

http://nearoidimioyrgoi.blogspot.gr/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00-08:00&max-results=8
http://nearoidimioyrgoi.blogspot.gr/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00-08:00&max-results=8
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ζεγγίζεηο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ ηνπηθή ηζην-

ξία πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζην παξειζφλ θαη έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία (αθθήο & Σζηιηκέλε, 2007, ζ. 101). Σν πεξηβάιινλ δηακεζνια-

βεί αλάκεζα ζην παηδί θαη ηελ ηζηνξία, πξνζθέξεη επθαηξίεο παξαηήξεζεο, κε-

ιέηεο θαη έξεπλαο δηακέζνπ ησλ ξεαιηζηηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ (θηίξηα, δξφκνη 

θ.ά.) θαη ηα κηθξά παηδηά έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζ‘ απηά ηα ζηνηρεία (γεηηνληά, 

πφιε). Βπεηδή, σζηφζν, θχξηνο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε πξνζέγγηζε 

ηνπ παξειζφληνο, ην πξφγξακκα είρε ηζηνξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη γηα ην ιφγν 

απηφ δειψζεθε σο πνιηηηζηηθφ θαη φρη σο πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα. 

Δ ηνπηθή ηζηνξία ζην πιαίζην ηεο «κηθξντζηνξίαο» (Ρεπνχζε, 2000, ζ. 

100) ελδηαθέξεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ 

θαζεκεξηλή δσή, ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ θνηλσληψλ θαη πνιχ ιηγφηεξν γηα 

ηελ πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή ηζηνξία. Ώπηνί ήηαλ νη θεληξηθνί άμνλεο ηνπ πεξη-

ερνκέλνπ ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο: θαζεκεξηλή δσή, θνηλσλία, αλζξψ-

πηλεο δξαζηεξηφηεηεο, παηδηθή ειηθία, εθπαίδεπζε ηψξα θαη ζην παξειζφλ. Σν 

πξφγξακκα είρε δηαζεκαηηθφ ραξαθηήξα θαη ηα επηζηεκνληθά πεδία ζηα νπνία 

επεθηάζεθε εθηφο απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ηνπηθή ηζηνξία, ήηαλ ε γιψζζα, ε 

πιεξνθνξηθή, ηα κνπζεία, ε δεκηνπξγία θαη έθθξαζε, ε δξακαηνπνίεζε, ην ζε-

αηξηθφ παηρλίδη. Μεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: ηα ζρέδηα εξγαζίαο (project), ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ε 

δηδαζθαιία δηακέζνπ ηεο ηέρλεο θαη δηακέζνπ αληηθεηκέλσλ, ε νκαδνζπλεξγα-

ηηθή δηδαζθαιία, ε δεκηνπξγηθή γξαθή, ε παξαηήξεζε. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δηακνξθσλφηαλ αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα 

θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη ζην πιαίζην ηεο αλαζηνραζηηθήο δηαδηθαζίαο 

ππήξραλ δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ. Βπίζεο, ε αμηνιφγεζή ηνπ 

γηλφηαλ ζε θάζε ζηάδην πινπνίεζεο (δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε). Αεκηνπξγή-

ζεθε αξρείν (θάθεινο) γηα ην πξφγξακκα απηφ. Ο θάθεινο πεξηείρε: ην εκεξν-

ιφγην λεπηαγσγνχ ζην νπνίν γηλφηαλ θαηαγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζεκεηψ-

λνληαλ ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο, ην θσηνγξαθηθφ αξρείν θαη ην αξρείν κε ηηο 

εξγαζίεο ησλ παηδηψλ. Ώθνχ νινθιεξψζεθε ην πξφγξακκα ζπληάρζεθε ηειηθή 

έθζεζε γη‘ απηφ ε νπνία θαη ππνβιήζεθε ζηε Αηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Βθπαί-

δεπζεο. 

Σν πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα, φπσο δηακνξθψζεθε θαη εθαξκφζηεθε κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ είρε ηέζζεξα θχξηα κέξε. ην πξψην κέξνο ηα παηδηά 

ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ έλλνηα ηνπ κνπζείνπ θαη ηνπ κνπζεηαθνχ αληηθεηκέλνπ 

(ελφο καξκάξηλνπ γιππηνχ πνπ αλαπαξηζηά κία θνπθνπβάγηα) κε έλαλ δηπιφ 

ζθνπφ, λα γλσξίζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία ησλ κνπζείσλ, ησλ κνπζεηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ αιιά θαη ηελ ζπκβνιηθή ζεκαζία ηεο θνπθνπβάγηαο ε νπνία εκ-

ςπρψζεθε ζηελ ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο σο θνχθια θνπθινζεάηξνπ. Δ 

θνχθια απηή είρε ην ξφιν «αθεγεηή» θαη ιεηηνχξγεζε σο ζπλδεηηθφο θξίθνο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. πλνπηηθά (ζε ηίηινπο) αλαθέξνληαη 

ραξαθηεξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ελφηεηαο: δεκηνπξγία ελλνηνινγηθνχ ράξ-
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ηε ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ κνπζείνπ κε ηε κέζνδν ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ θαη 

ηεο θαηαγξαθήο ζε ραξηί αιιά θαη κε ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

(kindspiration), παξαηήξεζε θαη κειέηε νπηηθψλ ληνθνπκέλησλ (θσηνγξαθηψλ), 

κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ (καξκάξηλν άγαικα θνπθνπβάγηαο απφ ην κνπζείν 

ηεο Ώθξφπνιεο), εκςχρσζε θνχθιαο θνπθινζεάηξνπ κε ηε κνξθή θνπθνπβάγη-

αο κε ζθνπφ λα γίλεη ν αθεγεηήο πνπ ζα «ηαμηδέςεη» ηα παηδηά ζην ρξφλν, δεκη-

νπξγία πνηήκαηνο θαη αθεγήζεσλ κε ηε κέζνδν ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ψζηε 

λα απνδνζεί «θσλή» θαη «ιφγνο» ζηελ θνχθια γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκα-

ηνο, εηθνλνγξάθεζε ηεο επηιεγκέλεο αθήγεζεο θαη δεκηνπξγία πνιπηξνπηθνχ 

θεηκέλνπ κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθνχ γεληθήο ρξήζεο (PowerPoint). 

ην δεχηεξν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα παηδηά παξαηήξεζαλ θαη δηεξεχ-

λεζαλ ην αζηηθφ ηνπίν ηεο γεηηνληάο θαη ηεο πφιεο ηνπο. Βληφπηζαλ ζηνηρεία 

απφ ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο θαη απφ ηελ δηθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα δηακέζνπ 

ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ αλαπαξαζηάζεψλ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθέο δξαζηεξηφηε-

ηεο απηήο ηεο ελφηεηαο ήηαλ (αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ζε ηίηινπο): παξαηήξεζε 

αζηηθνχ ηνπίνπ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, επίζθεςε ζην Κέληξν χγρξνλεο Σέ-

ρλεο (Ληκάλη Θεζζαινλίθεο) ψζηε ηα παηδηά λα παξαθνινπζήζνπλ εηδηθφ εθ-

παηδεπηηθφ πξφγξακκα ζην πιαίζην ηεο έθζεζεο κε ηίηιν «Σφπνη ηεο κλήκεο-

Πεδία νξακάησλ» (21/12/2012 έσο 10/3/2013). Δ έθζεζε απηή επηιέρηεθε επεη-

δή ν ζεκαηηθφο ηεο άμνλαο αθνξνχζε ηελ απνηχπσζε ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ ηξηψλ 

βαιθαληθψλ πφιεσλ κεηαμχ απηψλ θαη ηεο Θεζζαινλίθεο (νη άιιεο δχν ήηαλ ην 

ΐειηγξάδη θαη ε Κσλζηαληηλνχπνιε) κέζα απφ ην βιέκκα ζχγρξνλσλ θαιιηηε-

ρλψλ, δίλνληαο κία «νξακαηηθή» δηάζηαζε ζηηο ζχγρξνλεο αζηηθέο γεηηνληέο. 

Γηα ηελ επίζθεςε απηή ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο ζην 

ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ κε ζθνπφ λα ηελ πξνεηνηκάζνπλ (παξαηήξεζε θαη κε-

ιέηε θσηνγξαθηψλ ηνπ ρψξνπ ηνπ ιηκαληνχ Θεζζαινλίθεο πνπ βξίζθεηαη ε έθ-

ζεζε, ελεκέξσζε γηα ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο θαη παξαηήξεζε απφ θσην-

γξαθίεο θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ έξγσλ), δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξαθνινχζε-

ζαλ ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο (απφ ηηο ππεχζπλεο κνπζεηνπαη-

δαγσγνχο, Βχε ΐαληνηνπνχινπ θαη Καηεξίλα Παξαζθεπά), δξαζηεξηφηεηεο κε-

ηά ηελ επίζθεςε, φπσο δσγξαθηθή κε καξθαδφξν, δεκηνπξγία νκαδηθνχ θνιάδ, 

δεκηνπξγία αθήγεζεο απφ ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

ην ηξίην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα παηδηά παξαηήξεζαλ νπηηθά λην-

θνπκέληα (θσηνγξαθίεο) ηεο γεηηνληάο θαη ηνπ δήκνπ ηνπο απφ ηηο δεθαεηίεο ηνπ 

‘50 θαη ηνπ ‘60 (δεχηεξν κηζφ ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα) θαη κε ηε βνήζεηα κίαο 

πξνζσπηθήο καξηπξίαο νηθείνπ ζηα παηδηά πξνζψπνπ δηεξεχλεζαλ ηνλ ηξφπν 

δσήο ησλ αλζξψπσλ, ησλ παηδηψλ, κηζφ αηψλα πξηλ. πλνπηηθή αλαθνξά ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ελφηεηαο απηήο: παξαηήξεζε, κειέηε θαη ζπδήηεζε θσην-

γξαθηψλ κε ζπίηηα, δξφκνπο, βηνκεραληθά θηίξηα ηνπ δήκνπ ησλ Ώκπεινθήπσλ 

ησλ δεθαεηηψλ ηνπ ‘50, ‘60 θαη ‘70, δεκηνπξγία πξφζθιεζεο κε ζθνπφ λα επη-

ζθεθηνχλ παππνχδεο ή γηαγηάδεο ησλ παηδηψλ ην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη λα 

δψζνπλ ζπλέληεπμε γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, δεκη-

νπξγία εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηα παηδηά γηα ηελ ζπλέληεπμε, επίζθεςε ελφο 
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παππνχ ζην λεπηαγσγείν θαη ζπλέληεπμή ηνπ απφ ηα παηδηά, θαηαγξαθή απα-

ληήζεσλ, ζπδήηεζε θαη επεμεξγαζία απαληήζεσλ, δεκηνπξγία αθήγεζεο απφ ηα 

παηδηά κε αθνξκή ηελ ζπλέληεπμε. 

Σν ηέηαξην κέξνο απνηειεί πξνέθηαζε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ηξφπνπ δσήο 

θαη εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ζε καθξηλέο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ επνρή ηεο αξραηφηεηαο. πλνπηηθή αλαθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηήο 

ηεο ελφηεηαο: παξαηήξεζε θσηνγξαθηψλ, κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ παηδηθή ειηθία (έλα ζήιαζηξν, κία πήιηλε θνπδνπλίζηξα, κία πή-

ιηλε θνχθια, αλαπαξάζηαζε ζε αγγείν ζθελήο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αξραία 

Βιιάδα), παηδηθά παηρλίδηα απφ ηελ αξραηφηεηα (δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ δηάξ-

θεηα ηεο νπνίαο ηα παηδηά, αθνχ ελεκεξσζνχλ, παίδνπλ παηδηθά παηρλίδηα απφ 

ηελ αξραηφηεηα φπσο ε ηπθιφκπγα θαη ε αθηλεηίλδα111F

112
), δεκηνπξγία αθήγεζεο 

απφ ηα παηδηά ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή ειηθία θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αξραηφ-

ηεηα. ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγήζεθε εθεκεξίδα κε ζθνπφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο γνλείο ησλ παη-

δηψλ. Δ εθεκεξίδα πεξηείρε αθεγήζεηο ησλ παηδηψλ, εηθνλνγξάθεζε απφ ηα 

παηδηά θαη κία πεξίιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ λα ελεκεξσζνχλ νη γνλείο 

ηνπο. 

Δ ΒΠΕΑΡΏΔ ΣΔ ΠΟΛΤΣΡΟΠΕΚΟΣΔΣΏ ΣΧΝ ΒΠΕΛΒΓΜΒΝΧΝ 

ΠΔΓΧΝ ΚΏΕ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΒΡΓΟΤ ΣΒΥΝΔ ΣΔΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤ-

ΣΕΚΔ ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ. 

«Δ νδφο» (ηνπ Ρίηζαξλη Γνπίηινθ) 

Ο Ρίηζαξλη Γνπίηινθ κε ην έξγν ηνπ «ε νδφο» 112F

113
 ζπκκεηείρε ζηελ έθζεζε 

«Σφπνη κλήκεο. Πεδία νξακάησλ» 113 F

114
. Σν έξγν απηφ δείρλεη κηα ζχγρξνλε γεηην-

ληά πνπ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε θάπνην ζεκείν ηεο Θεζζαινλίθεο θαη δηαθνξε-

ηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαηαζηάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε γεηηνληά απηή: απηνθί-

λεηα πνπ δηαζρίδνπλ ην δξφκν, λνηθνθπξέο ζηα κπαιθφληα ησλ πνιπθαηνηθηψλ, 

ραιηά απισκέλα, ξνχρα θξεκαζκέλα ζε ζχξκα ζην κπαιθφλη κηαο πνιπθαηνηθί-

αο πνπ αλεκίδνπλ θ.ά. Πξφθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε, κία πξνβνιή ηαηλίαο ηεζζά-

ξσλ ιεπηψλ απφ πξνηδέθηνξα ζε ηνίρν. 

                                         
112 Παηρλίδη θαηά ην νπνίν ηα παηδηά ζε δεπγάξηα πηάλνληαη (ζπλήζσο) κε ηα ρέξηα απφ ηνπο ψκνπο θαη πξνζπα-

ζνχλ είηε κε έιμε είηε κε ψζεζε λα κεηαθηλήζνπλ θαζέλα ηνλ αληίπαιφ ηνπ ρσξίο απηφο λα αιιάμεη ζέζε (Λά-

δνο, 2002, ζ. 143). 

113 Διεθηξνληθφο ζχλδεζκνο κε εηθφλα ηνπ έξγνπ θαη πιεξνθνξίεο γηα απηφ: 

http://www.greekstatemuseum.com/kmst/pressroom/article/713.html . Ώλαθηήζεθε 8 Φεβξνπαξίνπ 2014 απφ ην 

Αηαδίθηπν. 

114
 Διεθηξνληθφο ζχλδεζκνο κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθζεζε: 

 http://www.greekstatemuseum.com/kmst/exhibitions/article/659.html . Ώλαθηήζεθε 8 Φεβξνπαξίνπ 2014 απφ 

ην Αηαδίθηπν. 

http://www.greekstatemuseum.com/kmst/pressroom/article/713.html
http://www.greekstatemuseum.com/kmst/exhibitions/article/659.html
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Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ είλαη ε ηερληθή ηνπ. Ο δεκηνπξγφο δελ 

έρεη θαηαγξάςεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. Δ θίλεζε ησλ 

απηνθηλήησλ, νη ελέξγεηεο ησλ γπλαηθψλ ζηα κπαιθφληα ησλ ζπηηηψλ θ.ά. είλαη 

βηληενζθνπεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ κν-

ληαξίζηεθαλ θαη πξνβάιινληαη ζα κία εηθφλα. Ώπηή ε ηερληθή δεκηνπξγεί ζηα 

κάηηα ηνπ ζεαηή «παξάδνμεο» εληππψζεηο, θαζψο θαίλεηαη ε θίλεζε πξνζψπσλ 

θαη αληηθεηκέλσλ λα επαλαιακβάλεηαη θπθιηθά (ηα απηνθίλεηα λα θηάλνπλ ζηνλ 

πξννξηζκφ ηνπο αιιά ηα ίδηα λα θάλνπλ μαλά θαη μαλά ηελ ίδηα πνξεία, ηα πξφ-

ζσπα ηνπ έξγνπ ην ίδην, αθφκε θαη νη θηλήζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλεκίδνπλ, 

φπσο ηα ραιηά, λα είλαη επαλαιακβαλφκελεο). εκεηψλνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη 

δελ ππήξρε ήρνο ζην βίληεν. 

Σα ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ κε πνιπηξνπηθφ ραξαθηήξα, φπσο ε θη-

λνχκελε εηθφλα θαη ε εγθαηάζηαζε (πξνβνιή βίληεν ζε ηνίρν), ελζσκαηψζεθαλ 

κε πνιχ δεκηνπξγηθφ ηξφπν ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ κνπζείνπ. Βμεγή-

ζεθε ζηα παηδηά πψο ιεηηνπξγεί ε εγθαηάζηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα έπαημαλ κε ην 

θσο ηεο πξνβνιήο ζηνλ ηνίρν. ε επφκελε δξαζηεξηφηεηα θσηνγξαθήζεθαλ ηα 

παηδηά ζε δηάθνξεο ζηάζεηο (ζαλ ηνλ «ζνχπεξκαλ» πνπ πεηάεη, ζαλ έλα πνπιί 

πνπ πεηάεη), εθηππψζεθαλ νη θσηνγξαθίεο, θφπεθαλ αλάινγα θαη επηθνιιήζε-

θαλ ζηνλ ηνίρν πάλσ ζηελ πξνβνιή. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ζεακαηηθφ: πάλσ ζηα 

κπαιθφληα ησλ πνιπθαηνηθηψλ ηνπ έξγνπ ηα παηδηά έβιεπαλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζα 

λα πεηάεη, ζα λα ρνξεχεη, αλάινγα κε ηηο ζηάζεηο πνπ είραλ απνηππσζεί ζηηο 

θσηνγξαθίεο. ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά δσγξάθηζαλ κε καξθαδφξνπο άιια αληη-

θείκελα ή δψα, πνπιηά θ.ά. θαη επηθνιιήζεθαλ θαη απηά ζηελ εγθαηάζηαζε. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ ππήξρε άκεζε εηθαζηηθή παξέκβαζε ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ ζην 

έξγν. ε δξαζηεξηφηεηα πνπ εθαξκφζηεθε ζην λεπηαγσγείν κεηά ηελ επίζθεςε, 

ηα παηδηά δεκηνχξγεζαλ νκαδηθφ θνιάδ κε αθνξκή ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ην εηδηθφ παηδαγσγηθφ πξφγξακκα ηνπ κνπζείνπ θαζψο θαη 

κία αθήγεζε κε ηε κέζνδν ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο (ην έλα κεηά ην άιιν ζπ-

κπιήξσλε ηελ ηζηνξία). 

Δ εγθαηάζηαζε απηή θηλεηνπνίεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη έδσζε 

πνιιέο επθαηξίεο γηα ηελ ελεξγεηηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζηηο ζρεηηθέο εθπαηδεπηη-

θέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν ζέκα ηνπ έξγνπ ήηαλ νηθείν ζηα παηδηά. Δ αλαπαξά-

ζηαζε ησλ πνιπθαηνηθηψλ θαη ηνπ δξφκνπ ζχκηδε ηε δηθή ηνπο γεηηνληά, φπσο 

ηε δνχλε θαζεκεξηλά. Δ θίλεζε ηεο εηθφλαο πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

Ώληηιήθζεθαλ ηελ επαλάιεςε ζε θάπνηεο ζθελέο πνπ αλαπαξηζηνχζε ην έξγν, 

φπσο κία γπλαίθα πνπ πεξπαηνχζε ζην κπαιθφλη θαζαξίδνληάο ην, δξαζηεξηφ-

ηεηα πνπ επαλαιακβαλφηαλ θπθιηθά, γεγνλφο πνπ δελ πξνθάιεζε θάπνηα απν-

ξία ή ακεραλία ζηα παηδηά, θαζψο πνιιέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηηο επα-

λαιακβάλνπκε γηα λα ηηο θάλνπκε θαιά θαη λα ηηο νινθιεξψζνπκε. Βπίζεο, α-

ληηιήθζεθαλ ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχζε ε εγθαηάζηαζε (ηελ πξνβνιή απφ 

ηνλ πξνηδέθηνξα) θαη ηνπο έδσζε κεγάιε ραξά θαη επραξίζηεζε ην παηρλίδη κε 

ην θσο, ε θσηνγξάθεζή ηνπο θαη ε εηθαζηηθή παξέκβαζε ζην έξγν κε ηηο δηθέο 

ηνπο θσηνγξαθίεο θαη ηηο δηθέο ηνπο δσγξαθηέο. Ο ελζνπζηαζκφο ησλ παηδηψλ 
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θάλεθε θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έγηλαλ κεηά ηελ επίζθεςε ζηελ αίζνπζα 

ηνπ λεπηαγσγείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ηα παηδηά εθθξάζηεθαλ δεκη-

νπξγηθά, απνηππψλνληαο ην πξνζσπηθφ ηνπο ζηίγκα θαη ηηο ηδέεο θαη αλαπαξα-

ζηάζεηο ηνπο ζην θνιάδ θαη ζηελ αθήγεζε (νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο). 

ε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηα παηδηά εκπινχηηζαλ ηηο εκπεη-

ξίεο, ηηο ηδέεο θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ζχγρξνλα αζηηθά ηνπία, 

φπσο είλαη κηα γεηηνληά ζαλ ηε δηθή ηνπο. Αηέθξηλαλ ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία 

ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ θαη ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο νη 

πνιπθαηνηθίεο, νη δξφκνη, ηα θαλάξηα, ηα απηνθίλεηα, νη θαζεκεξηλέο εξγαζίεο 

(ηίλαγκα ραιηψλ, πιχζηκν ξνχρσλ, θαζάξηζκα ζπηηηνχ θ.ά.). Οη ζθελέο απηέο 

είλαη νηθείεο ζηα παηδηά νπφηε, έρνπλ, ήδε, ζρεκαηηζκέλεο ζηε ζθέςε ηνπο αξ-

θεηέο ζρεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Σν έξγν απηφ, φκσο, θαη ε εθπαηδεπηηθή (κνπ-

ζεηνπαηδαγσγηθή) αμηνπνίεζή ηνπ έδσζαλ λέεο επθαηξίεο θαη εκπεηξίεο κάζε-

ζεο. Δ θηλνχκελε εηθφλα, ηα παηρλίδηα κε ην θσο, ε πξνζσπηθή εηθαζηηθή πα-

ξέκβαζε ζην έξγν εκπινχηηζαλ ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην αζηηθφ ην-

πίν πνπ αληηθξίδνπλ θαζεκεξηλά θαη πξνζέζεζαλ ζ‘ απηφ δεκηνπξγηθά ζηνηρεία. 

Δ θαληαζία θαη ε απζφξκεηε έθθξαζε ζηηο εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο 

αθεγήζεηο απέδσζαλ κία «νξακαηηθή δηάζηαζε» ζην αζηηθφ ηνπίν. Σα παηδηά 

ζηελ αθήγεζε πνπ δεκηνχξγεζαλ κεηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζηελ έθζεζε αλέθε-

ξαλ ην παηρλίδη κέζα ζηα δσκάηηα ησλ πνιπθαηνηθηψλ κε ζπγθεθξηκέλα αγαπε-

κέλα αληηθείκελα (απηνθηλεηάθηα, ηνπβιάθηα), ην ζπκβνιηθφ παηρλίδη (αλέθεξαλ 

φηη ζηα δσκάηηά ηνπο παίδνπλ δηάθνξνπο αγαπεκέλνπο ήξσεο), άιιεο δξαζηε-

ξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ (δσγξαθίδνπλ, δηαβάδνπλ ηζηνξίεο θ.ά). Βπίζεο, α-

λέθεξαλ φηη ζηηο πφιεηο ην παηρλίδη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο γίλεηαη ζε πάξθα θαη 

ζε παηδηθέο ραξέο, αλέθεξαλ ζχγρξνλεο ζπζθεπέο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνη-

νχλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή γηα παηρλίδη ή γηα ραιάξσζε (ηειεφξαζε, ξα-

δηφθσλν, βίληεν, play station, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο). Με ηνλ ηξφπν απηφ 

δηεξεχλεζαλ ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο επνρήο ηνπο, ηεο γεηηνληάο ηνπο θαη 

ηεο παηδηθήο ηνπο ειηθίαο, θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο δνπλ θαζεκεξηλά καδί κε ηνπο 

νηθείνπο ηνπο. Σν έξγν ηνπ Ρίηζαξλη Γνπίηινθ έδσζε ζηα παηδηά ηνπ λεπηαγσ-

γείνπ πνιιέο επθαηξίεο γηα λα πξνζζέζνπλ ζ‘ απηέο ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφ-

ηεηεο λέεο δεκηνπξγηθέο δηαζηάζεηο θαη ελεξγνπνίεζε ηε θαληαζία θαη ην ελδη-

αθέξνλ ηνπο γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ψζηε λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο θαη 

ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο γηα ηε δηθή ηνπο παηδηθή ειηθία. Υαξαθηεξηζηηθή 

θξάζε κε ηελ νπνία θιείλνπλ ηελ αθήγεζή ηνπο γηα ην έξγν είλαη: «Σα παηδάθηα 

έρνπλ κεγάιε θαληαζία θαη κεγάια φλεηξα θαη έρνπλ ηφζν πνιχ κεγάια φλεηξα 

πνπ κπνξνχλ λα πεηάμνπλ, λα βγνπλ απφ ηηο πνιπθαηνηθίεο ζηνλ νπξαλφ θαη λα 

δήζνπλ απηά θαιά θη εκείο θαιχηεξα». 

ΤΝΒΝΣΒΤΞΔ ΟΕΚΒΕΟΤ ΣΏ ΠΏΕΑΕΏ ΠΡΟΧΠΟΤ (Ο ΠΏΠΠΟΤ 

ΒΝΟ ΠΏΕΑΕΟΤ). 

Με ηε δξάζε απηή δίλεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα έλαο ηζηνξηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο κε ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηελ έλλνηα ηνπ πα-
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ξειζφληνο, ηεο νκνηφηεηαο θαη ηεο δηαθνξάο, ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο αιιαγήο ζην 

ρξφλν. Δ ζρέζε ηεο δξάζεο απηήο κε ηελ εηζαγσγή ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζηελ 

ηζηνξηθή εθπαίδεπζε ηεθκεξηψλεηαη απφ δχν ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο: α) ε 

επαθή ησλ κηθξψλ παηδηψλ κε έλα νηθείν ηνπο πξφζσπν πνπ αλήθεη ζηελ ηξίηε 

πξνεγνχκελε γεληά είλαη έλαο απφ ηνπο πνιινχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηεο έλ-

λνηαο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

(Wilschut, 2010, ζ. 9, 10), β) νη πξνζσπηθέο καξηπξίεο απνηεινχλ έλα ζεκαληη-

θφ είδνο ηζηνξηθψλ πεγψλ (Ρεπνχζε, 2004, 324) πνπ αμηνπνηνχληαη ζηε ζχγ-

ρξνλε ηζηνξηνγξαθία, ζηε δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο θαη ζηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπ-

ζε. Με ηε δξάζε απηή ηα παηδηά ήξζαλ ζε επαθή κε κηα άιιε επνρή (πεξίπνπ 

πελήληα ρξφληα πξηλ, κε ην δεχηεξν κηζφ ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα) θαη κε ηελ 

παηδηθή ειηθία φπσο ηελ έρεη βηψζεη έλα νηθείν πξφζσπν (θαζεκεξηλφο ηξφπνο 

δσήο, εθπαίδεπζε, παηρλίδηα, νη γεηηνληέο εθείλεο ηεο επνρήο θαη ραξαθηεξηζηη-

θά ηνπο ζηνηρεία φπσο ηα ζπίηηα, νη δξφκνη, ηα κέζα κεηαθνξάο, ε έιιεηςε ηε-

ρλνινγίαο θ.ά.). 

Ο πνιπηξνπηθφο ραξαθηήξαο ηεο πξνζσπηθήο καξηπξίαο αθνξά ηηο εηθφλεο 

πνπ ζπζρεηίδνληαη κ‘ απηήλ (ζπλδπαζκφο ηεο ζπλέληεπμεο κε νπηηθέο πεγέο, 

θαηαγξαθή ζε ιίζηεο εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ) αιιά θαη ηε θπζηθή παξνπ-

ζία ηνπ πξνζψπνπ (ηφλνο θσλήο, ζηάζε ζψκαηνο, ρεηξνλνκίεο θαη εθθξάζεηο 

πξνζψπνπ). 

Οη εξσηήζεηο πνπ έθαλαλ ηα παηδηά ζηνλ παππνχ πνπ επηζθέθηεθε ην λε-

πηαγσγείν ήηαλ: «Πψο ήηαλ ηα ζπίηηα φηαλ ήζνπλ κηθξφ παηδί;», «Πψο ήηαλ ην 

ζρνιείν;», «Πψο πήγαηλεο ζρνιείν;», «Ση παηρλίδηα παίδαηε;», «Πψο ήηαλ ηα 

παηρλίδηα ζαο;», «Βίραηε θίινπο;», «Πεγαίλαηε πνιιέο βφιηεο;», «Πψο ήηαλ νη 

βάξθεο φηαλ ήζαζηαλ κηθξφο;», «Βίραηε play station φηαλ ήζαζηαλ κηθξά παη-

δηά;», «Ση ηξψγαηε;», «Πψο ήηαλ ν θφζκνο ζαο;», «Πψο ήηαλ νη δξφκνη ζαο;», 

«Πψο ήηαλ ηα πάξθα; Βίραηε παηδηθέο ραξέο;», «Ση ξνχρα θνξνχζαηε;», «Πψο 

ήηαλ ε απιή ζαο;», «Ση ληπλφζαζηαλ ζηα θαξλαβάιηα;», «Βίραηε ηειεφξαζε;», 

«Πψο ήηαλ ηα βηβιία ζαο, νη ηζάληεο, ηα ηεηξάδηά ζαο;», «Πήγαηλαλ ηα παηδηά 

κπαιέην;», «Πψο ήηαλ ηα καγαδηά ζαο;». Οη απαληήζεηο πνπ έδσζε ν παππνχο 

(ζπλνπηηθά): «Σα ζπίηηα ήηαλ παιηά θαη ηα έθηηαρλαλ κε πιηλζηά», «ην ζρνιείν 

είραλε κία κεγάιε απιή. Ο δάζθαινο θξαηνχζε έλα μχιν. πνηνο δελ θαζφηαλε 

θαιά κε ην μχιν ν δάζθαινο ηνπ έδηλε κία ζηε κία παιάκε θαη κία ζηε άιιε», 

«(ην ζρνιείν πήγαηλα) …κε γατδνπξάθη», «(Σα παηρλίδηα καο ήηαλ)… κπάια, 

ηδακί», «Έθηηαρλαλ ηελ κπάια κε ηξίρσκα δψσλ», «Βίρακε πνιινχο θίινπο», 

«Αελ πεγαίλακε πνιιέο βφιηεο», «Αελ είρακε play-station», «Πεγαίλακε ζην 

ζπζζίηην. Σξψγακε ςσκί πνπ θηηάρλακε κφλνη καο θαη ηξψγακε ηπξί θαη θαζφ-

ιηα, θαθέο», «Ο θφζκνο ήηαλ θησρφο θαη δχζθνινο», «Οη δξφκνη δελ είραλ απ-

ηνθίλεηα», «Αελ είραλ παηδηθέο ραξέο», «Αελ είραλ πνιιά ξνχρα», «Δ απιή καο 

ήηαλ γεκάηε εκπφδηα», «ηα θαξλαβάιηα ληπλφκαζηαλ κνπηδνχξεδεο», «Αελ 

είρακε ηειεφξαζε», «Βίρακε ηζάληα, ηεηξάδηα, βηβιία», «Σα παηδηά δελ πήγαη-

λαλ κπαιέην», «Αελ είρακε πνιιά καγαδηά κφλν έλα παληνπσιείν». 
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Σφζν νη εξσηήζεηο ησλ παηδηψλ, φζν θαη νη απαληήζεηο ηνπ παππνχ παξα-

ηέζεθαλ γηα λα γίλεη θαλεξφο ν πξνβιεκαηηζκφο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

παηδηθή ειηθία ζηελ επνρή ηνπ παππνχ θαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ παξειζφ-

ληνο δηακέζνπ ηεο ζπλέληεπμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά αλαξσηήζεθαλ 

γηα ζηνηρεία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηεο παηδηθήο ειηθίαο φπσο νη θαηνηθίεο, 

ηα παηρλίδηα, ην ζρνιείν, ε δηαηξνθή, ε ηερλνινγία. Ώπφ ηηο απαληήζεηο πνπ έ-

δσζε ν παππνχο ζθηαγξαθείηαη ε κεηαπνιεκηθή επνρή (δξφκνη ρσξίο απηνθίλε-

ηα, δαζθαινθεληξηθή-απηαξρηθή εθπαίδεπζε, πιίλζηλα ζπίηηα, ζπζζίηηα). ρε-

καηίδεηαη ε εηθφλα κηαο παηδηθήο ειηθίαο δηαθνξεηηθήο απφ απηήλ πνπ βηψλνπλ 

ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ κέζα απφ ηε κλήκε ελφο νηθείνπ θαη αγαπεκέλνπ 

πξνζψπνπ θαη δηακέζνπ ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ έρνπλ κ‘ απηφ. 

ε επφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ηα παηδηά έθαλαλ ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηνλ 

δηθφ ηνπο ηξφπν δσήο κε ηνλ αληίζηνηρν ζηελ επνρή ηνπ παππνχ θαη ηεο γηαγηάο, 

εληφπηζαλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο, ηε ζπλέρεηα θαη ηελ αιιαγή ζην ρξφ-

λν. Αεκηνχξγεζαλ κία δηθή ηνπο αθήγεζε 114F

115
 ζηελ νπνία εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο θαη 

ηηο λνεηηθέο ηνπο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηηο έλλνηεο ηεο αιιαγήο θαη ηεο ζπλέρεη-

αο, ηεο νκνηφηεηαο θαη ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζην παξφλ θαη ην παξειζφλ. 

Σα ζηνηρεία πνιπηξνπηθφηεηαο πνπ ζπλδπάζηεθαλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

δξάζε ελεξγνπνίεζαλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζην πξφ-

γξακκα, πξνζέθεξαλ βησκαηηθέο εκπεηξίεο ζηα παηδηά (ε αλζξψπηλε επαθή κε 

ηνλ παππνχ θαη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο), φπσο, επίζεο, θαη ζεηηθά ζπλαη-

ζζήκαηα (ραξάο, ηθαλνπνίεζεο, νηθεηφηεηαο). Σέηνηα ζηνηρεία ήηαλ: ηα νπηηθά 

ληνθνπκέληα-θσηνγξαθίεο κε ηα νπνία ήξζαλ ζε επαθή ψζηε λα θαηαλνήζνπλ 

θάπνηα ζηνηρεία ηεο ζπλέληεπμεο (θσηνγξαθίεο πιίζηλσλ ζπηηηψλ, θσηνγξαθίεο 

ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη αηζνπζψλ απφ εθείλε ηελ επνρή, θσηνγξαθίεο δξφκσλ 

                                         
115 «Ζ ηζηνξία ηεο Μηθξνπίαο»: Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, δειαδή φηαλ ν παππνχο θαη ε γηαγηά ήηαλ κηθξά παηδηά 

ππήξρε ή Μηθξνπία. ηε Μηθξνπία ηα ζπηηάθηα ήηαλ κηθξά. Βίρε κηθξνχο δξφκνπο κε ρψκα θαη πέηξεο. Αελ είρε 

θαιψδηα, δελ είρε ξεχκα. Μπξνζηά ζηηο πφξηεο ηνπ ζπηηηνχ ππήξρε ιάζπε. Σα ηνχβια ησλ ζπηηηψλ ήηαλ κε ιά-

ζπε. ηνπο δξφκνπο δελ είραλ απηνθίλεηα θαη θαλάξηα. Αελ είραλ καγαδηά, είραλ κφλν έλα γηα γάια, ςσκί. Σα 

παηδάθηα ηεο Μηθξνπίαο πήγαηλαλ ζρνιείν, ην ζρνιείν ηνπο ήηαλ κηθξφ θαη είραλ ηεηξάδηα, ηζάληεο θαη βηβιία. 

Ο δάζθαινο είρε κία βέξγα θη φηαλ δελ θάζνληαλ ηα παηδηά θαιά ηνπο έδηλε κία ζηε κία παιάκε θαη κία ζηελ 

άιιε. Σα παηδηά ηεο Μηθξνπίαο είραλ θάηη κπάιεο πνπ ηηο έθηηαρλαλ κε ηξίρσκα δψσλ. Παίδαλε κε ηνπβιάθηα 

ηδακί. Αελ είραλ ζηνιέο γηα ηα θαξλαβάιηα. Νηχλνληαλ Μνπηδνχξεδεο, δειαδή κνπληδνχξσλαλ ηα κάγνπιά 

ηνπο κε θάξβνπλν θαη έβαδαλ ην πνπθάκηζφ ηνπο αλάπνδα. Αελ είραλ ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, ηειέθσλν, θν-

κπηνχηεξ. Αελ είραλ play-station. Αελ πήγαηλαλ ζην κπαιέην. Έηξσγαλ ςσκί, γάια, θαζφιηα. Μεξηθέο θνξέο δελ 

είραλ θαγεηφ ζην ζπίηη θαη πήγαηλαλ λα θάλε ζην ζπζζίηην. Βίραλ, φκσο, πνιινχο θίινπο. Ώληί γηα απηνθίλεηα 

είραλ γατδνπξάθηα. Αελ είραλ πάξθα νχηε έπαηδαλ ζε παηδφηνπνπο, δελ πήγαηλαλ πνιιέο βφιηεο. Σα παηδηά ηεο 

Μηθξνπίαο είραλ κεγάιε θαληαζία θαη κεγάια φλεηξα, δειαδή νλεηξεχνληαλ λα έρνπλ φ,ηη έρνπλ ηα ζεκεξηλά 

παηδηά ηεο Μεγαινπίαο. Καη δήζαλ απηνί θαιά θη εκείο θαιχηεξα». 
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θ.ά.) θαζψο θαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ παππνχ ν νπνίνο κεηέθεξε κε επγέλεηα 

θαη θαινζχλε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ εκπεηξίεο απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία θαη ηνλ 

ηξφπν δσήο ησλ παηδηψλ ζηηο γεηηνληέο εθείλεο ηεο επνρήο. 

ΏΝΏΠΏΡΏΣΏΔ ΜΕΏ ΚΔΝΔ ΏΠΟ ΣΔΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ ΣΔΝ 

ΏΡΥΏΕΟΣΔΣΏ. 

Μία απφ ηηο πξνεθηάζεηο πνπ δφζεθε ζην πξφγξακκα αθνξνχζε ηελ θαζε-

κεξηλή δσή θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζε πην καθξηλέο επνρέο θαη ζπγθε-

θξηκέλα ζηελ επνρή ηεο αξραηφηεηαο. Με απηή ηελ ελφηεηα ησλ δξαζηεξηνηή-

ησλ, φπσο θαη κε ηελ πξνεγνχκελε, δίλεηαη ηζηνξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζην 

πξφγξακκα. Σα λέα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ εκπινπηίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα θέξλνπλ ηα παηδηά ζε επαθή κε ην καθξηλφ παξειζφλ θαζψο θαη κε 

ηηο έλλνηεο ηεο νκνηφηεηαο θαη ηεο δηαθνξάο, ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο αιιαγήο εκ-

βαζχλνληαο ζην ηζηνξηθφ παξειζφλ. 

ηελ παξνχζα κειέηε ζα αλαθεξζνχκε ζε κία πεγή πνπ κεηαπνηείηαη ζε 

νπηηθφ ληνθνπκέλην (θσηνγξαθία) γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθα-

ζίαο. Πξφθεηηαη γηα αλαπαξάζηαζε ζθελήο απφ ζρνιείν, ην κάζεκα ηνπ απινχ 

θαη ηεο γξαθήο, πνπ βξίζθεηαη ζε θχιηθα πνπ ρξνλνινγείηαη ην 480 π. Υ. 115F

116
. 

ηελ αλαπαξάζηαζε απηή, εθηφο ησλ άιισλ, θαίλεηαη ν θαζηζκέλνο «γξακκα-

ηηζηήο» πνπ δηδάζθεη γξαθή ζε πηλαθίδα, ην παηδί απέλαληί ηνπ φξζην θαη πίζσ 

απφ ην παηδί έλαο άληξαο θαζηζκέλνο θαη απηφο κε κηα κεγάιε βέξγα ζην ρέξη 

ηνπ (ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη ν άληξαο απηφο είλαη ν «παηδαγσγφο», 

ππεχζπλνο γηα ηελ δηαπαηδαγψγεζε ησλ λεαξψλ αγνξηψλ ζηελ αξραία Βιιάδα 

θαη φηη ε βέξγα πνπ θξαηά ζην ρέξη ηνπ, ίζσο, απεηθνλίδεη ζην αγγείν ηηο κεζφ-

δνπο ηηκσξίαο ή ρεηξαγψγεζεο ησλ λεαξψλ αγνξηψλ εθείλεο ηεο επνρήο). 

Σα ίρλε πνπ νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο άθεζαλ ζην ρξφλν απνηεινχλ 

ηηο πεγέο ηηο νπνίεο δηεξεπλνχλ, κειεηνχλ θαη εξκελεχνπλ νη ηζηνξηθνί θαη απν-

δίδνπλ αθεγήζεηο γηα ην παξειζφλ αλαδεηθλχνληαο ηηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο 

ηνπ. Οη πεγέο είλαη, επίζεο, έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηνπ ηζηνξηθνχ 

ρξφλνπ ζηε δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο θαη ζηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε. Σα νπηηθά 

ληνθνπκέληα-θσηνγξαθίεο είλαη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αξθεηά ζπρλά ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε ηφζν ζην λεπηαγσγείν φζν θαη ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα γηα ηελ ηζηνξία, ζπλήζσο, ζπλνδεχνπλ ην θείκελν θαη άιινηε 

έρνπλ ιεηηνπξγηθή ζρέζε κε ην θείκελν (εξκελεχνπλ ή εκπινπηίδνπλ ην πεξηε-

ρφκελφ ηνπ) άιινηε έρνπλ απιψο δηαθνζκεηηθφ ραξαθηήξα. 

ηε δηθή καο πεξίπησζε, δειαδή ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, ηα παηδηά 

δελ θαηέρνπλ ηνλ γξαπηφ θψδηθα, νπφηε ηα νπηηθά ληνθνπκέληα κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ψζηε ηα κηθξά παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηηο δηθέο ηνπο αθεγήζεηο γηα ην παξειζφλ. Ο πνιπηξνπηθφο ραξαθηήξαο απηψλ 

                                         
116 Διεθηξνληθή πεγή: http://www.ime.gr/imeakia/teuxoi/issue01/webpages/page2a.html . Ώλαθηήζεθε 8 Φε-

βξνπαξίνπ 2014 απφ ην Αηαδίθηπν. 

http://www.ime.gr/imeakia/teuxoi/issue01/webpages/page2a.html
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ησλ πεγψλ αθνξά ηε ιεηηνπξγηθή ελζσκάησζε ηεο εηθφλαο-θσηνγξαθίαο ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπλ ηα παηδηά απφ ηελ αλαπαξάζηαζε γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ζηελ επνρή ηεο αξραηφηεηαο αθνξνχλ ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ησλ 

πξνζψπσλ (ν γξακκαηηζηήο θαη ν παηδαγσγφο θάζνληαη, ν παηδαγσγφο ζηξέθεη 

ην βιέκκα ηνπ πάλσ ζην παηδί, ην παηδί έρεη κεησπηθή ζηάζε ζε ζρέζε κε ηνλ 

γξακκαηηζηή-«απφ ζηήζνπο δηδαζθαιία»), ηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχ-

ληαη (γξαθίδα, πηλαθίδα, ε βέξγα πνπ θξαηά ν «παηδαγσγφο» ζε πεξίπησζε πνπ 

ρξεηαζηεί λα ηηκσξήζεη ην παηδί), ηα ελδπκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία 

ησλ πξνζψπσλ. 

Δ δηεξεχλεζε ηεο πεγήο απφ ηα παηδηά έγηλε κε ηελ εμήο κεζνδνινγία: ηα 

παηδηά παξαηεξνχλ ηελ εηθφλα, δηαηππψλνπλ εξσηήζεηο ψζηε λα δηεπθξηληζηνχλ 

απνξίεο ηνπο, εμεγνχληαη νη απνξίεο απφ ηε λεπηαγσγφ θαη ζηε ζπλέρεηα παξα-

ηεξνχλ ζηνηρεία ηεο εηθφλαο θαη πεξηγξάθνπλ απηφ πνπ βιέπνπλ (Veccia, 2004, 

ζ. 65). Δ αλαπαξάζηαζε ελεξγνπνίεζε ηελ πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ ηνπ λεπηα-

γσγείνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ επνρή ηεο αξραηφηεηαο κε απνηέιεζκα κεηά 

ηε κειέηε ηεο πεγήο θαη ηηο αλάινγεο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο πνπ δφζεθαλ, 

λα αλαθέξνπλ ζε δηθή ηνπο αθήγεζε γηα ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ αξραηφηεηα 

φηη ηα παηδηά εθείλε ηελ επνρή έθαλαλ κάζεκα ζην ζπίηη, είραλ δαζθάινπο ηνλ 

θηζαξηζηή πνπ ηνπο κάζαηλε κνπζηθή, ηνλ γπκλαζηή, ηνλ γξακκαηηζηή πνπ ηνπο 

κάζαηλε λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ, είραλ ηνλ παηδαγσγφ πνπ θξαηνχζε κηα 

καγθνχξα θαη φηαλ ην παηδί δελ πξφζερε ηνλ δάζθαιν ην κάισλε. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ θαηάθεξαλ λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο, ηηο πιε-

ξνθνξίεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ γηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο ζηελ αξραηφηεηα, φπσο ε εθπαίδεπζε. 

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

ηελ παξνχζα κειέηε ζεσξήζακε φηη ε πνιπηξνπηθφηεηα είλαη έλα πνιχ-

ηηκν εξγαιείν ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ζην λεπηαγσγείν. Σα 

παηδηά πνπ παξαθνινπζνχλ απηή ηε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο δελ κπνξνχλ λα 

απνθσδηθνπνηήζνπλ πιήξσο ην γξαπηφ ιφγν, ψζηε λα αληηιεθζνχλ ηα λνήκαηά 

ηνπ. Έηζη, πιηθά θαη κέζα κε πνιπηξνπηθφ ραξαθηήξα, φηαλ ελζσκαηψλνληαη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πξνζζέηνπλ δπλαηφηεηεο κεηαβίβαζεο λνεκάησλ 

θαη ελλνηψλ ζηα παηδηά. 

Βμεηδηθεχνληαο απηή ηε γεληθή ζέζε παξνπζηάζακε θαη κειεηήζακε δχν 

πεγέο (πξνθνξηθή καξηπξία, έλα νπηηθφ ληνθνπκέλην) θαη έλα ζχγρξνλν έξγν 

ηέρλεο (εγθαηάζηαζε, θηλνχκελε εηθφλα) κε ζθνπφ λα κειεηήζνπκε ραξαθηεξη-

ζηηθά ζηνηρεία πνιπηξνπηθφηεηαο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε κεηαβίβαζε ζην καθξη-

λφ παξειζφλ. Σα ζπκπεξάζκαηα καο, ζην ζεκείν απηφ ηεο κειέηεο, ζα δηαηπ-

πσζνχλ ζε ζρέζε κε ηα δχν εξσηήκαηα πνπ ζέζακε ζηελ ελφηεηα «κνξθνινγη-

θά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεγψλ, βαζηθά εξσηήκαηα», δειαδή κε δχν θεληξηθνχο 

άμνλεο ελζσκάησζεο ησλ πεγψλ ζην πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα: ην θαζεζηψο 
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ρξήζεο ηνπο θαη ηα ζηνηρεία πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε γλσξηκία ησλ παηδηψλ λεπηα-

γσγείνπ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή παηδηψλ ζε άιιεο επνρέο. 

ε ζρέζε κε ηνλ πξψην άμνλα, δειαδή ην θαζεζηψο ρξήζεο ησλ πεγψλ καο 

ελδηαθέξεη λα αλαδείμνπκε εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ αλαπηχζζνπλ ηε ιεηηνπξγηθή 

ζρέζε ησλ πεγψλ κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Σν ζχγρξνλν έξγν ηέρλεο «ε 

νδφο» πξνζθέξεη πνιιά ηέηνηα ζηνηρεία: ε εγθαηάζηαζε, ε θηλνχκελε εηθφλα, ε 

δπλαηφηεηα εηθαζηηθήο παξέκβαζεο ζην έξγν απφ ηα ίδηα ηα παηδηά είλαη ζηνη-

ρεία πνιπηξνπηθφηεηαο κε ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ ηα παηδηά. Δ ζρέζε ηνπο κε 

ην έξγν γίλεηαη βησκαηηθή, αθνχ βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο (ζε θσηνγξαθίεο) θαη 

ηα έξγα ηνπο (δσγξαθηέο) πάλσ ζην έξγν. Βκπινπηίδνπλ ηηο ηδέεο, ηε δεκηνπξγη-

θφηεηα θαη ηε θαληαζία ηνπο ζε ζρέζε κε έλα γλσζηφ ζέκα φπσο ε γεηηνληά 

ηνπο θαη έηζη εθθξάδνπλ ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο ζε επφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

(εηθαζηηθέο φπσο θνιάδ, γιψζζαο φπσο δεκηνπξγία αθήγεζεο) ζπκκεηέρνληαο 

ζηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Δ πξνθνξηθή καξηπξία πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηεο θπζηθήο παξνπζίαο 

ηνπ νηθείνπ ζηα παηδηά πξνζψπνπ θαη ηελ άκεζε επαθή καδί ηνπ. Οη ρεηξνλνκί-

εο, νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ε αληαιιαγή ηνπο, ε ζπ-

δήηεζε, είλαη ζηνηρεία βησκαηηθήο θαη δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο θάζε έλα απφ ηα 

νπνία έρεη ην δηθφ ηνπ μερσξηζηφ λφεκα θαη ραξαθηήξα. Βπίζεο, ε κεζνδνινγία 

ηεο ζπλέληεπμεο θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά δηαηππψλνπλ εξσηήκαηα, αθνχλε ηηο 

απαληήζεηο θαη ηηο ζπδεηνχλ, ψζηε λα νδεγεζνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα, αλαπηχζ-

ζεη κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο (Μπφηζαο, 2007, ζ. 39) ζηε ζθέςε ησλ παηδηψλ 

(φπσο ζηαδηαθή δηαδηθαζία πξφζιεςεο θαη επεμεξγαζίαο ηεο άπνςεο ηνπ άιινπ 

δηακέζνπ ηεο δηαηχπσζεο εξσηήζεσλ, ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη ηεο ζπδή-

ηεζεο ησλ απαληήζεσλ). 

Σν νπηηθφ ληνθνπκέλην (ε θσηνγξαθία αλαπαξάζηαζεο απφ αξραίν αγγεί-

ν) είλαη έλα ζπλεζηζκέλν επνπηηθφ κέζν ζην λεπηαγσγείν. Υαξαθηεξηζηηθφ 

ζηνηρείν πνιπηξνπηθφηεηαο ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε αθίλεηε εηθφλα. Βλδη-

αθέξνλ ζηελ πεγή απηή παξνπζηάδνπλ νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα αληιή-

ζνπλ ηα παηδηά απφ ηελ παξαηήξεζε θαη δηεξεχλεζε ηεο εηθφλαο, δηαηππψλν-

ληαο εξσηήζεηο γη‘ απηήλ θαη εθθξάδνληαο ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο αθνξνχλ ηελ επνρή (αξραηφηεηα, έλλνηα νξγαλσηηθνχ ραξαθηήξα, Ρεπνχ-

ζε, 2004, ζ. 354), ηελ παηδηθή ειηθία θαη ηελ εθπαίδεπζε. Μεηά απφ παξαηήξε-

ζε θαη ζπδήηεζε ηεο αλαπαξάζηαζεο, ηα παηδηά κπνξνχλ λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο 

αλάκεζα ζηηο επνρέο (ηε δηθή ηνπο, ηνπ παππνχ θαη ηεο γηαγηάο, ηελ επνρή ηεο 

αξραηφηεηαο) λα εληνπίζνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο, ηε ζπλέρεηα θαη ηελ αι-

ιαγή ζην ρξφλν. 

Δ παξαηήξεζε, ε δηεξεχλεζε, ε ζπδήηεζε θαη ε ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ πνπ δίλνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο πεγέο είλαη ζηνη-

ρεία πνπ δηεπθνιχλνπλ ην γεληθφ ζθνπφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, δε-

ιαδή ηε γλσξηκία ησλ παηδηψλ λεπηαγσγείνπ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή παηδηψλ ζε 

άιιεο επνρέο. Ώπηφο ν γεληθφο ζθνπφο δηακνξθψλεη ηνλ δεχηεξν άμνλα ελζσ-
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κάησζεο ησλ πεγψλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Μάιηζηα, νη πιεξνθνξίεο 

πνπ δίλνληαη είλαη ηφζεο πνιιέο (εθπαίδεπζε, παηδηθή ειηθία θαη ραξαθηεξηζηη-

θά ηεο ζηνηρεία, παηδηθά παηρλίδηα, θαζεκεξηλή δσή) πνπ ππάξρεη θίλδπλνο λα 

ραζνχκε κέζα ζ‘ απηέο. ην πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα πνπ παξνπζηάζηεθε ζηε 

κειέηε απηή κία απφ ηηο ζεκαληηθέο έλλνηεο νξγάλσζεο ηεο πνξείαο ησλ δξα-

ζηεξηνηήησλ ήηαλ ε έλλνηα ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ (ε έλλνηα ηνπ ρξφλνπ, γεληθά, 

αλαθέξεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ην λεπηαγσγείν σο κία απφ ηηο ζεκε-

ιηψδεηο έλλνηεο κε ηηο νπνίεο νξγαλψλνπκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ΦΒΚ 304/13-

03-03 η. ΐ΄, ζ. 4311). Δ έλλνηα ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ πξνζεγγίζηεθε κε ηε βνή-

ζεηα ησλ δχν πεγψλ (πξνθνξηθή καξηπξία, νπηηθφ ληνθνπκέλην), ελψ ην ζχγ-

ρξνλν έξγν ηέρλεο εληάρζεθε ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα λα κεηαθέξεη 

λνήκαηα θαη ζηνηρεία ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ζχγθξηζε 

αλάκεζα ζηηο επνρέο θαη λα ππάξρεη έλα έξγν ηέρλεο πνπ λα κπνξεί λα αληηπξν-

ζσπεχζεη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ παηδηψλ ζηηο ζχγρξνλεο πφιεηο. Με ηε βνήζεηα 

ησλ πεγψλ θαη ηνπ ζχγρξνλνπ έξγνπ ηέρλεο ηα παηδηά απέδσζαλ γεληθέο εθ-

θξάζεηο γηα ην ρξφλν (ηα αξραία ρξφληα, ηα ρξφληα ηνπ παππνχ θαη ηεο γηαγηάο, 

ηα δηθά καο ρξφληα), εληφπηζαλ νκνηφηεηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή (ηα παηδηά πή-

γαηλαλ ζρνιείν, έπαηδαλ ζε φιεο ηηο επνρέο) αιιά θαη δηαθνξέο (δελ ππήξρε ηε-

ρλνινγηθή εμέιημε ζε άιιεο επνρέο, ππήξραλ δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο φπσο 

ν απζηεξφο δάζθαινο κε ηε βέξγα θ.ά.). 

πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη ν πνιπηξνπηθφο ραξαθηήξαο ησλ πιηθψλ θαη 

κέζσλ πνπ αμηνπνηνχκε γηα δηδαθηηθή ρξήζε ελεξγνπνηεί ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

παηδηψλ, εκπινπηίδεη ηηο ηδέεο, ηε δεκηνπξγηθή ηνπο θαληαζία θαη ηηο αλαπαξα-

ζηάζεηο ηνπο, ηα εκπιέθεη βησκαηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. ηελ πε-

ξίπησζε πνπ πξνζεγγίδνπκε ην καθξηλφ παξειζφλ ν πνιπηξνπηθφο ραξαθηήξαο 

ησλ πεγψλ δηακνξθψλεη άμνλεο πξνζέγγηζεο ελλνηψλ (ηζηνξηθφ παξειζφλ, η-

ζηνξηθφο ρξφλνο). Οη άμνλεο απηνί δηακνξθψλνπλ έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο εηζα-

γσγήο ησλ παηδηψλ λεπηαγσγείνπ ζην ηζηνξηθφ παξειζφλ θαη ζηελ ηζηνξηθή εθ-

παίδεπζε. 

ην πιαίζην κηαο αλαζηνραζηηθήο δηαδηθαζίαο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο 

πξνζέγγηζεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο ηψξα θαη ζην παξειζφλ ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη παιαηφηεξα θαη γλσζηά επνπηηθά κέζα φπσο είλαη νη θσηνγξαθίεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ζχγρξνλα κέζα (θηλνχκελε εηθφλα θ.ά.) ή κε ηε θπζηθή παξνπζία 

πξνζψπσλ ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ δηεπθνιχλνπλ ηε κεηάβαζε ζην καθξηλφ 

παξειζφλ θαη δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ 

ζηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε. Ο πνιπηξνπηθφο ραξαθηήξαο ησλ πεγψλ θαη άιισλ 

επνπηηθψλ κέζσλ πνπ ζπλδπάδνληαη κ‘ απηέο εμειίζζεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδη-

θαζία, δηεπθνιχλεη ηελ επίηεπμε γεληθψλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, εκπινπηίδεη ηηο ηδέεο θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ. 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πνιπηξνπηθνχ ρα-

ξαθηήξα ησλ πεγψλ θαη ηνπ ζχγρξνλνπ έξγνπ ηέρλεο ζπλεξγάζηεθαλ άηνκα θαη 

θνξείο ψζηε λα κεηαδψζνπλ λνήκαηα ζηα παηδηά: ην Κέληξν χγρξνλεο Σέρλεο 
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κε ην λεπηαγσγείν, νη κνπζεηνπαηδαγσγνί κεηαμχ ηνπο, κε ηε λεπηαγσγφ θαη κε 

ηα παηδηά, ν παππνχο πνπ επηζθέθηεθε ην λεπηαγσγείν κε ηε λεπηαγσγφ θαη κε 

ηα παηδηά, ε ππεχζπλε Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ ηεο Αηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο 

Βθπαίδεπζεο Απηηθήο Θεζζαινλίθεο ΐηξγηλία Ώξβαληηίδνπ κε ηηο κνπζεηνπαη-

δαγσγνχο θαη ηε λεπηαγσγφ. Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ δηα-

κφξθσζαλ έλα παηδαγσγηθφ θιίκα ραξάο, ελζνπζηαζκνχ θαη δεκηνπξγίαο θαη 

εκπινχηηζαλ ηηο βησκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ. 
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ηελ παξνχζα έξεπλα κειεηάηαη ε πνηφηεηα ηεο έληαμεο παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξία (ΔΔΑ/Α) ζε ηάμεηο γεληθψλ λεπηαγσγείσλ. 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 52 ηάμεηο φπνπ θνηηνχζαλ 93 παηδηά κε ΔΔΑ/Α ειηθίαο 

απφ 52 έσο 92 κελψλ. Ζ πνηφηεηα αμηνινγήζεθε κέζσ ηεο Κιίκαθαο „Δληαμηαθφ 

Πξνθίι Σάμεο‟. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε πνηφηεηα ησλ πξαθηηθψλ έληαμεο: 

1. είλαη ρακειή, 2. απνηειεί κία κνλνδηάζηαηε ελλνηνινγηθή δνκή θαη 3. δελ επε-

ξεάδεηαη απφ ην κνληέιν παξνρήο εηδηθήο αγσγήο. Σα επξήκαηα ζπδεηνχληαη σο 

πξνο ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνψζεζε πην εληαμηαθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. 

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Δ έληαμε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξία (Β-

ΒΏ/Ώ) ζε γεληθέο δνκέο παξνρήο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη εθπαίδεπζεο, 

απνηειεί κηα απφ ηηο θεληξηθέο ηάζεηο ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε επξσπατθφ 

αιιά θαη εζληθφ επίπεδν (European Agency in Special Needs Education, 2012∙ 

Γψληνπ-ηδέξε, 2011∙ Odom, Hanson, Blackman, & Kaul, 2003∙ Peck, Odom, & 

Bricker, 1993∙ Vargas-Barφn, Janson, & Mufel, 2009∙ World Health 

Organization, 2012). Ώπηή ε ηάζε αληαλαθιάηαη ζηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ 

έρνπλ ππνγξαθεί απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν -φπσο είλαη ε χκ-

βαζε γηα ηα Αηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ θαη ε χκβαζε γηα ηα Αηθαηψκαηα ησλ 

Ώλζξψπσλ κε Ώλαπεξία (βι. γηα ζπδήηεζε Brown & Guralnick, 2012)- θαη 

πξνσζείηαη, αληηζηνίρσο, απφ κία ζεηξά λνκνζεηηθψλ θαη πνιηηηθψλ δξάζεσλ, 

πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο. Οη παξαπάλσ ζπκβάζεηο θαη 

δξάζεηο ζηεξίδνληαη ζην γεγνλφο φηη ε έληαμε ησλ παηδηψλ κε ΒΒΏ/Ώ απφ ηελ 

πξνζρνιηθή θηφιαο ειηθία: (α) δεκηνπξγεί ίζεο επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζπλνκειίθνπο ηππηθήο αλάπηπμεο, (β) δηεπθνιχλεη ηε 

ζπκκεηνρή θαη ζε άιια ‗ηππηθά‘ πιαίζηα, ηφζν ζε επίπεδν ζρνιείνπ φζν θαη ζε 

επίπεδν θνηλφηεηαο, θαη (γ) πξνάγεη ηελ αλάπηπμή ηνπο (Guralnick, 2001∙ 

Guralnick, Neville, Hammond, & Connor, 2008∙ Meisels & Shonkoff, 2000∙ 

Odom & Diamond, 1998). 

ηε βηβιηνγξαθία, πξνεξρφκελε θπξίσο απφ ηελ Ώκεξηθή, πνιινί είλαη νη 

εξεπλεηέο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε αιιά θαη ηελ 

αμηνιφγεζε παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ παη-

δηψλ κε ΒΒΏ/Ώ ζε εληαμηαθά θέληξα πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (βι. Buysse, 

mailto:aristea.fyssa@gmail.com
mailto:anavlachou@uth.gr


ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
1308 

2011∙ Horn & Banerjee, 2009∙ Odom et al., 2004∙ Sandall, Hemmeter, Smith, & 

McLean, 2005). ηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, νη πξνηεηλφκελεο παξεκβά-

ζεηο πεξηιακβάλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θπζηθνχ, θνηλσληθνχ-ζπλαηζζεκαηηθνχ 

θαη καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο (modifications of the classroom 

environment), ελζσκάησζε επθαηξηψλ κάζεζεο ζηηο ξνπηίλεο θαη ηηο δξαζηε-

ξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (embedding learning opportunities), θαζνδεγνχκε-

λε δηδαζθαιία (intensive scaffolding support of instruction) θαη κνληέια θιηκά-

θσζεο ησλ παξεκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ (tiered models 

of support/ instruction). 

χκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ, νη πξνηεηλφκελεο πα-

ξεκβάζεηο-πξαθηηθέο έρνπλ ζπλδεζεί κε ζεκαληηθά νθέιε γηα ηα παηδηά κε ΒΒ-

Ώ/Ώ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ηφζν ζηνλ θνηλσληθφ φζν θαη ζην καζεζηαθφ ηνκέα 

ηεο αλάπηπμεο. ζνλ αθνξά ηνλ θνηλσληθφ ηνκέα –ν νπνίνο απνηειεί θαη πξν-

ηεξαηφηεηα ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε- νη εξεπλεηέο εζηίαζαλ ζηε ζπκβνιή 

απηψλ ησλ παξεκβάζεσλ-πξαθηηθψλ ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, 

θαζψο παξαηήξεζαλ αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο ζπλν-

κειίθνπο (π.ρ., English, Goldstein, Shafer, & Kaczmarek, 1997∙ Hundert, 2007∙ 

Kohler, Anthony, Steighner, & Hoyson, 2001), βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ηθαλφ-

ηεηαο θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ (π.ρ., Girolametto, 

Weitzman, & Greenberg, 2004∙ Macy & Bricker, 2007∙ O‘Gorman Hughes & 

Carter, 2000) θαη ελίζρπζε ηνπ ζπλεξγαηηθνχ παηρληδηνχ (π.ρ., Schepis, Reidy, 

Ownbey, & Clary, 2003). ε ζρέζε κε ηα καζεζηαθά νθέιε γηα ηα παηδηά κε 

ΒΒΏ/Ώ απφ ηηο παξεκβάζεηο-πξαθηηθέο πνπ έρνπλ πξνηαζεί δηαπηζηψζεθε αχ-

μεζε ηεο ελεξγήο εκπινθήο ησλ παηδηψλ θαη πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ζπκπεξηθν-

ξάο ηνπο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (π.ρ., Malmskog & 

McDonnell, 1999∙ Morrison, Sainato, Benchaaban, & Endo, 2002∙ Mishall & 

Hojnosky, 2008), δηεπθφιπλζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ αηνκηθψλ ζηφρσλ ησλ 

παηδηψλ ζηηο ξνπηίλεο/δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο θαη πξνψζεζε ηεο πξνφδνπ 

ηνπο (π.ρ., Hawkins & Schuster, 2007∙ Horn, Lieber, Shouming, Sandall, & 

Schwartz, 2000). 

Παξά ηνλ κεγάιν αξηζκφ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο παξεκβά-

ζεηο-πξαθηηθέο πνπ πξνσζνχλ ηελ πξνζρνιηθή έληαμε, ειάρηζηα γλσξίδνπκε γηα 

ην αλ νη εθπαηδεπηηθνί πξάγκαηη ελζσκαηψλνπλ ηέηνηνπ ηχπνπ παξεκβάζεηο-

πξαθηηθέο ζηηο ηάμεηο ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ έλα πςειήο πνηφηεηαο πξφ-

γξακκα γηα φια ηα παηδηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θη εθείλσλ κε ΒΒΏ/Ώ. Παξφ-

ιν πνπ δελ ππάξρεη έλα εληαίν ζεσξεηηθφ πιαίζην αλαθνξηθά κε ηνλ ελλνηνινγη-

θφ θαη ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ ηνπ φξνπ ‗πνηφηεηα‘, εληνχηνηο έρεη ππνζηεξηρζεί φηη 

έλα πξφγξακκα πςειήο πνηφηεηαο πνπ πξνσζεί ηελ έληαμε ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα αληαλαθιά: (α) ηνλ βαζκφ εμαηνκίθεπζεο ησλ θαζε-

κεξηλψλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηα δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πξνθίι ησλ πξν-

λεπίσλ/λεπίσλ θαη (β) ηνλ βαζκφ πξνψζεζεο ηεο ζπκκεηνρήο, ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ θαη ηεο καζεζηαθήο πξνφδνπ φισλ ησλ παηδηψλ (DEC/NAEYC, 2009∙ 
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Gallagher & Lambert, 2006∙ Odom, Buysse, & Soukakou, 2011∙ Spiker, 

Hebbeler, & Barton, 2011). ηεξηδφκελνη ζε απηνχο ηνπο άμνλεο αλαθνξάο κε-

ξηθνί εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα θαηαζθεπάζνπλ θιίκαθεο ζπζηεκαηηθήο πα-

ξαηήξεζεο πνπ ζα κεηξνχλ/αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ πξν-

ζρνιηθήο έληαμεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ Κιίκαθα Quality of Inclusive Experiences 

Measure (Wolery, Pauca, Brashers, & Grant, 2000), ηελ Κιίκαθα SpeciaLink 

Child Care Inclusion Practices Profile and Principles Scale (Irwin, 2005) θαη ηελ 

Κιίκαθα Inclusive Classroom Profile (Soukakou, 2007· 2012). 

ην άξζξν απηφ εζηηάδνπκε ζηελ θιίκαθα ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζεο 

Inclusive Classroom Profile-ICP, ε νπνία θαηαζθεπάζηεθε πξφζθαηα ζηελ Ώγ-

γιία (Soukakou, 2007· 2012). Δ θιίκαθα αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ησλ θαζεκεξη-

λψλ πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ 

πξφζβαζε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ κε ΒΒΏ/Ώ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο (κα-

ζεζηαθέο θαη θνηλσληθέο) ηεο ηάμεο. Δ ICP είλαη κία δνκεκέλε θιίκαθα παξα-

ηήξεζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ έληεθα ζέκαηα. Κάζε ζέκα αληαλαθιά μερσ-

ξηζηέο εληαμηαθέο πξαθηηθέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο έληαμεο. H ICP, ζηελ πξσ-

ηφηππε, δηεζλή κνξθή ηεο, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ ςπρν-

κεηξηθψλ ηεο ραξαθηεξηζηηθψλ, πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα πνηφηεηα σο κία κνλν-

δηάζηαηε ελλνηνινγηθή δνκή, ε νπνία εκπεξηέρεη κία ζεηξά απφ αιιεινζρεηηδφ-

κελεο πξαθηηθέο πνπ πξνσζνχλ ηελ πνηφηεηα ηεο έληαμεο γηα παηδηά πξνζρνιη-

θήο ειηθίαο (βι. ηελ ελφηεηα ‗Μέζνδνο‘ γηα κία πην ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο 

θιίκαθαο). 

Δ παξνχζα κειέηε είλαη ε παξνπζίαζε κίαο πξψηεο, δηεξεπλεηηθνχ ραξα-

θηήξα, εθαξκνγήο ηεο θιίκαθαο ICP ζε έλα δείγκα 52 ηάμεσλ γεληθψλ λεπηα-

γσγείσλ ζηελ Βιιάδα, φπνπ ζπλεθπαηδεχνληαη παηδηά κε θαη ρσξίο ΒΒΏ/Ώ. Βη-

δηθφηεξα, πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ εληαμηαθψλ πξαθηηθψλ ζε ηάμεηο γεληθψλ λεπηαγσγείσλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ θιίκαθα ‗Βληαμηαθφ Πξνθίι Σάμεο-ΒΠΣ‘ (κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά ηεο 

θιίκαθαο Inclusive Classroom Profile-ICP). Θεσξήζεθε ζθφπηκν λα ζπκκεηά-

ζρνπλ ηάμεηο γεληθψλ λεπηαγσγείσλ, ζηηο νπνίεο αθνινπζνχληαλ δηαθνξεηηθά 

κνληέια ‗έληαμεο‘ θαζψο, βάζεη ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Νφκνπ 3699/2008 (Άξζξν 

6, Παξ.1), νη καζεηέο κε ΒΒΏ/Ώ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο (Ώ/ζκηα 

θαη ΐ/ζκηα), κπνξνχλ λα θνηηνχλ ζε ηάμεηο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ κε: παξάιιειε 

ζηήξημε ή ηαπηφρξνλε παξαθνινχζεζε ζηειερσκέλσλ ηκεκάησλ έληαμεο ή π-

πνζηήξημε κφλν απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο (ρσξίο επηπιένλ ζηήξημε). 

Βηδηθφηεξα, εμεηάζηεθαλ ηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:  

1. ε πνην βαζκφ νη λεπηαγσγνί (γεληθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο) 

πξνζαξκφδνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ 

ππνζηήξημή ηνπο, ψζηε λα πξνσζήζνπλ ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ κε 

ΒΒΏ/Ώ;  

2. Πψο πξνθχπηεη ε δνκή ηεο πνηφηεηαο ησλ εληαμηαθψλ πξαθηηθψλ 

ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα;  
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3. Πψο επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα (ή ηηο επηκέξνπο πηπρέο ηεο) ην κνληέιν 

παξνρήο εηδηθήο αγσγήο (παξάιιειε ζηήξημε, ηκήκα έληαμεο, ρσξίο 

επηπιένλ ζηήξημε) πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηα παηδηά κε ΒΒΏ/Ώ ζην 

δείγκα ησλ ηάμεσλ;  

ΜΒΘΟΑΟ 

ΤΜΜΒΣΒΥΟΝΣΒ 

ρνιεέα. ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 52 κνλάδεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπ-

ζεο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχζαλ ζε 19 Αηεπζχλζεηο θαη Γξαθεία Πξσηνβάζκηαο 

Βθπαίδεπζεο ζηε ΐφξεηα, Απηηθή θαη Κεληξηθή Βιιάδα. Δ επηινγή ησλ κνλά-

δσλ έγηλε κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: (α) λα είλαη ηάμεηο δεκφζησλ γεληθψλ 

λεπηαγσγείσλ, (β) λα θνηηνχλ παηδηά κε ηππηθή αλάπηπμε ειηθίαο απφ 4 έσο 6 

ρξφλσλ θαη (γ) λα είλαη εγγεγξακκέλν έλα ηνπιάρηζηνλ παηδί κε αλαγλσξηζκέ-

λεο ΒΒΏ/Ώ. Σν δείγκα ησλ ηάμεσλ ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθφ φισλ ησλ κνληέισλ 

εηδηθήο αγσγήο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξνληαη ζηα παηδηά κε ΒΒΏ/Ώ ζην γεληθφ 

ζρνιείν. πγθεθξηκέλα, ζηηο 22 (42.3%) κνλάδεο ιεηηνπξγνχζε ηκήκα έληαμεο, 

ζηηο 17 (32.7%) ππήξρε παξάιιειε ζηήξημε, ελψ ζηηο ππφινηπεο 13 (25%) πε-

ξηπηψζεηο νη καζεηέο κε ΒΒΏ/Ώ βξίζθνληαλ ζηε γεληθή ηάμε ρσξίο λα ιακβά-

λνπλ επηπιένλ ζηήξημε απφ λεπηαγσγφ εηδηθήο εθπαίδεπζεο. ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ ηάμεσλ (Ν=42, 80.8%) θνηηνχζαλ απφ 11 έσο 20 παηδηά (κε θαη 

ρσξίο ΒΒΏ/Ώ). ε θάζε ηάμε ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ κε ΒΒΏ/Ώ θπκαίλνληαλ 

απφ 1 έσο 5 παηδηά (Μ.Ο.=1.79, Σ.Α.=1.13). 

Βθπαηδεπηηθνέ. Ώπφ ηνπο 96 εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαλ ζηα λεπηα-

γσγεία ηνπ δείγκαηνο, νη 58 ήηαλ λεπηαγσγνί γεληθήο εθπαίδεπζεο (60.4%) θαη 

νη 38 ήηαλ λεπηαγσγνί εηδηθήο εθπαίδεπζεο (39.6%). Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηε-

ξηζηηθά ησλ λεπηαγσγψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.  

ΠαηδηΪ κε ΒΒΏ/Ώ. Ώπφ ηα 93 παηδηά κε ΒΒΏ/Ώ ειηθίαο 52-92 κελψλ 

(Μ.Ο.=72.68, Σ.Α.=9.81), ην 70%, πεξίπνπ, ήηαλ αγφξηα. Σα πεξηζζφηεξα παη-

δηά (93.5%) είραλ δηάγλσζε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο αλαγθψλ απφ επί-

ζεκνπο δηαγλσζηηθνχο θνξείο ηνπ θξάηνπο. Γηα ην ππφινηπν 6.5% ησλ παηδηψλ 

κε ΒΒΏ/Ώ, νη δπζθνιίεο ηνπο είραλ αλαγλσξηζηεί απφ ηηο/ηνπο λεπηαγσγνχο ηεο 

ηάμεο θαη ήηαλ ζε αλακνλή πξνο αμηνιφγεζε απφ ηα θαηά ηφπνπο Κέληξα Αηα-

θνξνδηάγλσζεο, Αηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο. Βπί ηνπ ζπλφινπ, ε επηθξαηνχζα 

δηαγλσζηηθή θαηεγνξία γηα ηα παηδηά κε ΒΒΏ/Ώ ήηαλ ν απηηζκφο (40.9%) θαη 

αθνινπζνχζαλ ε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή (28%), ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

(16.1%), ηα λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα (14%) θαη ηα πξνβιήκαηα αθνήο (1.1%). 

Ώλ θαη απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη θάπνηα αιιεινεπηθάιπςε κεηαμχ ησλ 

δηαγλσζηηθψλ θαηεγνξηψλ, ε δηακφξθσζε απηνχ ηνπ θαηεγνξηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηεξίρζεθε ζηελ αθξηβή νξνινγία πνπ αλαθεξφηαλ ζηηο δηαγλσζηηθέο εθζέζεηο 

ησλ παηδηψλ.  
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Υαξαθηεξηζηηθά Νεπηαγσγνί Γελη-

θήο Βθπαίδεπζεο 

Νεπηαγσγνί 

Βηδηθήο Βθπαί-

δεπζεο 

λ % λ % 

Φχιν 

Γπλαίθα 57 98.3% 37 97.4% 

Άλδξαο 1 1.7% 1 2.6% 

Υξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο 

< 1 ρξφλνπ - - 17 44.8% 

1-5 ρξφληα 3 5.2% 13 34.2% 

6-10 ρξφληα 19 32.8% 5 18.4% 

11-15 ρξφληα 9 15.5% - - 

16-20 ρξφληα 10 17.2% 1 2.6% 

> 20 ρξφληα 17 29.3% - - 

Πηπρηαθέο ζπνπδέο 

Πξνζρνιηθή Βθπαί-

δεπζε 

58 100% 37 97.4% 

Βηδηθή Βθπαίδεπζε - - 1 2.6% 

Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε 

Κακία 47 81% - - 

Πξνγξάκκαηα κηθξήο 

δηάξθεηαο 

11 19% 3 7.9% 

Πξνγξάκκαηα κεγάιεο 

δηάξθεηαο
[2]

 

- - 35 92.1% 

Πέλαθαο 1. ΑεκνγξαθηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

Βξγαιεέν ζπιινγάο δεδνκΫλσλ 

Δ δνκεκέλε θιίκαθα παξαηήξεζεο Βληαμηαθφ Πξνθίι Σάμεο-ΒΠΣ 

(Soukakou, 2007· 2012) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα αμηνινγεζεί ν βαζκφο πνπ νη 

λεπηαγσγνί πξνζάξκνδαλ ηνλ θπζηθφ ρψξν ηεο ηάμεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηε δηδαζθαιία ηνπο, ψζηε λα πξναρζεί ε πξφζβαζε θαη ε ελεξγή εκπινθή ησλ 

παηδηψλ κε ΒΒΏ/Ώ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο θαη ηηο θνηλσληθέο αιιειεπη-

δξάζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο.   

Ανκά. Δ ΒΠΣ πεξηιακβάλεη 11 ζέκαηα ηα νπνία αληαλαθινχλ ζπγθεθξηκέ-

λεο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηεο πξνζρνιηθήο έληαμεο (π.ρ., Buysse, 2011∙ Sandall et al., 2005). 

ηνλ Πίλαθα 2 πεξηγξάθνληαη ηα 11 ζέκαηα ηεο θιίκαθαο
[3]

. 
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Θέκαηα Πεξηγξαθή 

1. Πξνζαξκνγέο ηνπ 

ρψξνπ θαη ηνπ πιη-

θνχ/εμνπιηζκνχ 

Ώμηνινγεί ηνλ βαζκφ πνπ νη ελήιηθεο 

πξνζαξκφδνπλ ηνλ ρψξν, ηα έπηπια θαη 

ηα πιηθά γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κάζεζεο 

θαη ησλ θνηλσληθψλ εκπεηξηψλ ησλ παη-

δηψλ ζηελ ηάμε. 

2. Βκπινθή ησλ ελε-

ιίθσλ ζηηο αιιειεπη-

δξάζεηο κεηαμχ ζπ-

λνκειίθσλ 

Ώμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ηεο εκπινθήο 

ησλ ελειίθσλ κε ζηφρν ηελ ακνηβαηφηε-

ηα θαη ηε δηαηήξεζε ζηηο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ζπλνκειίθσλ. 

3. Καζνδήγεζε ηνπ 

παηρληδηνχ (ειεχζεξν 

παηρλίδη) ησλ παηδηψλ 

απφ ηνπο ελήιηθεο 

Ώμηνινγεί ηνλ βαζκφ πνπ νη ελήιηθεο 

εκπιέθνληαη θαη ππνζηεξίδνπλ ην παη-

ρλίδη ησλ παηδηψλ. 

4. Βπίιπζε ζπγθξνχ-

ζεσλ 

Ώμηνινγεί ηελ εκπινθή ησλ ελειίθσλ 

ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ 

κεηαμχ ησλ παηδηψλ. 

5. πκκεηνρή σο κέ-

ινο ηεο νκάδαο-ηάμεο 

Ώμηνινγεί ηνλ βαζκφ πνπ ηα παηδηά έ-

ρνπλ ίζεο επθαηξίεο γηα λα αλαιάβνπλ 

θνηλσληθνχο ξφινπο θαη επζχλεο ζηελ 

ηάμε. 

6. Κνηλσληθέο θαη ε-

πηθνηλσληαθέο αιιε-

ιεπηδξάζεηο ελήιηθα-

παηδηνχ 

Ώμηνινγεί ηελ ακνηβαηφηεηα, ηε δηαηή-

ξεζε θαη ην πεξηερφκελν ζε ζρέζε κε 

ηηο ιεθηηθέο θαη κε ιεθηηθέο αιιειεπη-

δξάζεηο κεηαμχ ελήιηθα-παηδηνχ. 

7. Τπνζηήξημε ηεο 

θνηλσληθήο επηθνηλσ-

λίαο 

Ώμηνινγεί ηνλ βαζκφ πνπ νη ελήιηθεο 

πξνάγνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ αλά-

πηπμε ιεηηνπξγηθψλ θνηλσληθψλ θαη ε-

πηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ. 

8. Πξνζαξκνγέο ησλ 

νκαδηθψλ δξαζηεξην-

ηήησλ 

Ώμηνινγεί ηνλ βαζκφ πνπ νη ελήιηθεο 

πξνζαξκφδνπλ ηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφ-

ηεηεο γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ ελεξγή 

εκπινθή ησλ παηδηψλ θαη αληαπνθξίλν-

ληαη ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο ηνπο αλάγθεο. 

9. Μεηαβάζεηο κεηα-

μχ ησλ δξαζηεξηνηή-

ησλ 

Ώμηνινγεί ηνλ βαζκφ πνπ νη ελήιηθεο 

νξγαλψλνπλ θαη πξνζαξκφδνπλ ηηο κε-

ηαβάζεηο ψζηε λα πξνεηνηκάζνπλ ηα 

παηδηά γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

10. Ώλαηξνθνδφηεζε Ώμηνινγεί ηε ζπρλφηεηα θαη ηε θχζε ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο πνπ παξέρνπλ νη ελή-

ιηθεο είηε αλά άηνκν είηε ζε νκάδα παη-
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δηψλ. 

11. ρεδηαζκφο θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ 

εμαηνκηθεπκέλσλ α-

λαγθψλ θαη ζηφρσλ 

ησλ παηδηψλ 

Ώμηνινγεί ηνλ βαζκφ πνπ νη ελήιηθεο 

ζρεδηάδνπλ θαη ελζσκαηψλνπλ ην Βμα-

ηνκηθεπκέλν Βθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα 

(ΒΒΠ) ησλ παηδηψλ ζηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο, ειέγρνπλ ηελ 

πξφνδν ησλ παηδηψλ θαη ζπλεξγάδνληαη 

κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ησλ παηδηψλ.     

Πέλαθαο 2. Πεξηγξαθά ησλ ζεκΪησλ ηεο ΒΠΣ 

 

Σα 11 ζέκαηα ηεο ΒΠΣ βαζκνινγνχληαη ζε 7-βαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert 

κε πεξηγξαθέο ηεο πνηφηεηαο γηα ηνπο βαζκνχο 1 (Ώλεπαξθήο), 3 (Μέηξηα), 5 

(Καιή) θαη 7 (Άξηζηε). Βηδηθφηεξα, ν ρακειφηεξνο βαζκφο (1) αληηπξνζσπεχεη 

πξαθηηθέο πνπ ζεσξνχληαη επηδήκηεο ή αθαηάιιειεο ελψ ν πςειφηεξνο βαζκφο 

(7) αληηπξνζσπεχεη πξαθηηθέο πνπ πξνσζνχλ ηελ έληαμε θαη, ηαπηνρξφλσο, π-

πνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο εμαηνκίθεπζεο. Κάζε ζέκα ηεο ΒΠΣ ζπληίζεηαη 

απφ έλα ζχλνιν δεηθηψλ -θάησ απφ ηα επίπεδα πνηφηεηαο 1, 3, 5 θαη 7-, νη νπνί-

νη απνηεινχλ πνηνηηθέο πεξηγξαθέο ησλ πξαθηηθψλ πξνο αμηνιφγεζε (βι. Πα-

ξάξηεκα).  

Ώμηνπηζηέα θαη εγθπξόηεηα. Δ ΒΠΣ δνθηκάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ 

Ώγγιία ζε 45 ηάμεηο έληαμεο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο (Soukakou, 2007· 

2012). Δ αμηνπηζηία ηεο ΒΠΣ δηεξεπλήζεθε κέζσ ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ δπν 

παξαηεξεηψλ ζε έλα αλεμάξηεην δείγκα ηάμεσλ (Ν=10). Δ ζπκθσλία κεηαμχ 

ησλ δχν παξαηεξεηψλ ππνινγίζηεθε ζε επίπεδν ηάμεσλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληε-

ιεζηή Cohen‘s Kappa θαη βξέζεθε πσο θπκαίλνληαλ ζε έλα απνδεθηφ εχξνο 

απφ .45-.93, κε κέζε ηηκή ην .79. Δ παξαγνληηθή δνκή ηεο θιίκαθαο ειέγρζεθε 

κέζσ ηεο επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

πσο ε ΒΠΣ κεηξά ηελ πνηφηεηα σο κία κνλνδηάζηαηε έλλνηα ε νπνία απνηειεί-

ηαη απφ δέθα πξαθηηθέο (ζέκαηα) -εθηφο ηεο πξαθηηθήο 4 ‗Βπίιπζε ζπγθξνχζε-

σλ‘- πνπ ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηθαλνπνηεηηθή εζσηεξηθή ζηαζεξφηεηα  

(Cronbach alpha, α=.79). Δ θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ κε ηνλ έλαλ παξά-

γνληα ειέγρζεθε παξνπζηάδνληαο θαιέο ηηκέο ζηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο: 

ρ²=35.164, df=35, p=.460, CMIN/df=1.005, RMSEA=.010, NNFI=.998, θαη 

CFI=.998.  

ΜεηΪθξαζε ηεο θιέκαθαο κΫηξεζεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, ε ΒΠΣ κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο δη-

πιήο κεηάθξαζεο. Βπηπιένλ, πξνζαξκφζηεθε θαηάιιεια απφ άπνςε δηαηχπσ-

ζεο θαη πεξηερνκέλνπ ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζπ-

γθείκελν. Δ ειιεληθή εθδνρή ηεο θιίκαθαο αμηνινγήζεθε απφ δχν εηδηθνχο ζην 

πεδίν ηεο έληαμεο θαη ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο.  
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Αηαδηθαζέα 

Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ζηα 52 λεπηαγσγεία ηεο παξνχζαο έξεπ-

λαο, εμαζθαιίζηεθε άδεηα γηα δηεμαγσγή εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο απφ ηα αξκφδηα 

ηκήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (Ώξ. Πξση. 4/2011). Οη επηζθέςεηο ζηα λε-

πηαγσγεία ηνπ δείγκαηνο ελαξκνλίζζεθαλ κε βάζε ην πξφγξακκα ησλ εθπαηδεπ-

ηηθψλ ζε θάζε ζρνιείν θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηάζηεκα 8 πεξίπνπ κελψλ. 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ΒΠΣ ζε θάζε ηάμε ρξεηάζηεθαλ 3-3.5 ψξεο ζπζηεκαηη-

θήο παξαηήξεζεο. ε θάζε ηάμε νη παξαηεξήζεηο νξγαλψλνληαλ κε ηέηνην ηξφ-

πν, ψζηε λα επηηξέπεηαη ε παξαθνινχζεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιάκβαλαλ κέ-

ξνο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ζηα πιαίζηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ λε-

πηαγσγείνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ ηεο ΒΠΣ (βι. ζηνλ Πί-

λαθα 2 ηα ζέκαηα 3, 8 θαη 9 πνπ αθνξνχζαλ αληίζηνηρα ζην ειεχζεξν παηρλίδη, 

ζηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο  πνπ νξγαλψλνληαλ απφ ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη ηηο κεηαβάζεηο κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ). 

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ 

ΐΏΘΜΟ ΠΟΕΟΣΔΣΏ ΣΧΝ ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΧΝ ΠΡΏΚΣΕΚΧΝ ΒΚ-

ΠΏΕΑΒΤΣΕΚΔ ΒΝΣΏΞΔ 

ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο 

ησλ ηηκψλ γηα θάζε έλα απφ ηα 11 ζέκαηα ηεο ΒΠΣ μερσξηζηά, θαζψο θαη ε 

βαζκνινγία πνπ ζπγθέληξσζαλ φια ηα ζέκαηα καδί. 

 

Μεηαβιεηέο Ν Μ.Ο. Σ.Ώ. 

Θέκα 1 (Πξνζαξκνγέο ηνπ ρψξνπ θαη 

ηνπ πιηθνχ/εμνπιηζκνχ) 

52 3.69 1.50 

Θέκα 2 (Βκπινθή ησλ ελειίθσλ ζηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ζπλνκειί-

θσλ) 

52 2.73 1.40 

Θέκα 3 (Καζνδήγεζε ηνπ παηρληδηνχ 

ησλ παηδηψλ απφ ηνπο ελήιηθεο) 

49 2.96 1.73 

Θέκα 4 (Βπίιπζε ζπγθξνχζεσλ) 6 1.33 0.51 

Θέκα 5 (πκκεηνρή σο κέινο ηεο ν-

κάδαο-ηάμεο) 

52 2.58 1.58 

Θέκα 6 (Κνηλσληθέο θαη επηθνηλσληα-

θέο αιιειεπηδξάζεηο ελήιηθα-παηδηνχ) 

52 3.37 1.14 

Θέκα 7  (Τπνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο 

επηθνηλσλίαο) 

52 2.88 1.42 

Θέκα 8  (Πξνζαξκνγέο ησλ νκαδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ) 

51 2.73 1.54 

Θέκα 9  (Μεηαβάζεηο κεηαμχ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ) 

52 2.92 1.45 
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Θέκα 10 (Ώλαηξνθνδφηεζε) 52 3.17 1.25 

Θέκα 11 (ρεδηαζκφο θαη παξαθνινχ-

ζεζε ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ αλαγθψλ 

θαη ζηφρσλ ησλ παηδηψλ) 

52 1.17 0.55 

πγθεληξσηηθή ζπλνιηθή βαζκνινγία γηα 

ηελ ΒΠΣ 

52 2.81 1.12 

Πέλαθαο 3. ΜΫζνη όξνη (Μ.Ο.) θαη ηππηθΫο απνθιέζεηο (Σ.Ώ.) ησλ ηηκώλ γηα  

ηα 11 ζΫκαηα ηεο ΒΠΣ θαη ηεο ζπγθεληξσηηθάο ζπλνιηθάο βαζκνινγέαο 

 

Ώπφ ηελ αξρή ηεο αλάιπζεο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε πιεηνλφηεηα 

ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ΒΠΣ βαζκνινγήζεθαλ ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, ρσξίο λα 

ππνιείπεηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο δεδνκέλσλ. Ώπηφ δελ ίζρπε γηα ην ζέκα 4 ‗Β-

πίιπζε ζπγθξνχζεσλ‘, ην νπνίν βαζκνινγήζεθε σο ‗Με Βθαξκφζηκν‘ ζην 

88.5% (Ν=46) ησλ ηάμεσλ. Σν ζέκα απηφ απνθαζίζηεθε λα κελ ζπκπεξηιεθζεί 

ζηηο επφκελεο αλαιχζεηο εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθήο έιιεηςεο δεδνκέλσλ, γεγνλφο 

πνπ δείρλεη φηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ηάμεσλ δελ παξαηεξήζεθαλ ζπγθξνχζεηο 

κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο ΒΒΏ/Ώ.  

Δ αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ηηκψλ έδεημε φηη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζε 

πξαθηηθέο ζρεηηθέο κε ηηο ‗Πξνζαξκνγέο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ πιηθνχ/εμνπιηζκνχ‘  

(Μ.Ο.=3.69, Σ.Α.=1.50), ηηο ‗Κνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο αιιειεπηδξάζεηο 

ελήιηθα-παηδηνχ‘ (Μ.Ο.=3.37, Σ.Α.=1.13) θαη ηελ ‗Ώλαηξνθνδφηεζε‘ 

(Μ.Ο.=3.17, Σ.Α.=1.25) ζπγθέληξσζαλ ηηο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο. Πάξα ηαχ-

ηα, νη βαζκνινγίεο ηνπο εληνπίδνληαλ θνληά ζηνλ βαζκφ 3 ηεο 7-βαζκεο αμην-

ινγηθήο θιίκαθαο. Έμη απφ ηα ππφινηπα εθηά ζέκαηα ηεο ΒΠΣ βαζκνινγήζεθαλ 

αθφκα πην ρακειά. Σν εχξνο ησλ ηηκψλ ηνπο θπκαίλνληαλ κεηαμχ ηνπ 2.58 

(‗πκκεηνρή σο κέινο ηεο νκάδαο-ηάμεο‘) θαη 2.96 (‗Καζνδήγεζε ηνπ παηρλη-

δηνχ ησλ παηδηψλ απφ ηνπο ελήιηθεο‘). 

Γηα φια ηα παξαπάλσ ζέκαηα δηελεξγήζεθαλ αλαιχζεηο πνζνζηηαίσλ ζπ-

ρλνηήησλ κε ζηφρν λα δηεξεπλεζεί ην είδνο ησλ πξαθηηθψλ πνπ νη λεπηαγσγνί 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. Σα α-

πνηειέζκαηα έδεημαλ φηη πην ζπρλά νη λεπηαγσγνί εθάξκνδαλ ‗κέηξηαο‘ πνηφηε-

ηαο πξαθηηθέο γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ κε ΒΒΏ/Ώ. Δ ζπρλφηε-

ηα θαζψο θαη ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ πξαθηηθψλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ζηνλ Πίλαθα 4.  

    

Πξαθηηθέο κέηξηαο πνηφηεηαο αλά ζέκα Ν (%) 

Πξνζαξκνγέο ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ πιηθνύ/εμνπιηζκνύ 

ε θάπνηα ζεκεία ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ηα παηδηά 

έρνπλ πξφζβαζε θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηα βνεζνχλ 

(φπνηε ρξεηάδεηαη). 

49 (94.2%) 
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Οη εθπαηδεπηηθνί, γεληθά, βνεζνχλ ηα παηδηά (φ-

πνηε ρξεηάδεηαη) λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε 

πιηθά/εμνπιηζκφ ηεο ηάμεο. 

49 (94.2%) 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο ηάμεο ππάξρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ κεξηθά πιηθά/εμνπιηζκφο ζηα νπνία 

ηα παηδηά έρνπλ πξφζβαζε αλεμάξηεηα. 

42 (80.8%) 

Κνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο αιιειεπηδξάζεηο ελήιηθα-

παηδηνύ 

Οη πεξηζζφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο εθπαηδεπηη-

θνχ-παηδηνχ είλαη νπδέηεξεο. 

49 (94.2%) 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζε κεξηθέο, απιέο 

θαη βαζηθέο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηα 

παηδηά. 

46 (88.5%) 

Αλαηξνθνδόηεζε 

Μεξηθή αλαηξνθνδφηεζε δίλεηαη ζηα παηδηά σο 

επηβξάβεπζε γηα ηελ πεηζαξρία. 

49 (94.2%) 

Κάπνηα ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε παξέρεηαη αην-

κηθά ζηα παηδηά.  

43 (82.7%) 

Κάπνηα αλαηξνθνδφηεζε παξέρεηαη ζηα παηδηά 

ζρεηηθά κε ηηο καζεζηαθέο ηνπο εκπεηξίεο. 

41 (78.8%) 

Καζνδήγεζε ηνπ (ειεύζεξνπ) παηρληδηνύ ησλ παηδηώλ από 

ηνπο ελήιηθεο 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζέηνπλ θάπνηα βαζηθά φξηα ζην 

παηρλίδη ησλ παηδηψλ γηα λα ελζαξξχλνπλ ηελ θα-

ηάιιειε ρξήζε ησλ παηρληδηψλ, ηνπ ρψξνπ θαη 

ηηο αζθαιείο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ παη-

δηψλ. 

31 (63.3%) 

ηα παηδηά επηηξέπεηαη λα απνθαζίδνπλ ην ζέκα 

ηνπ παηρληδηνχ, ηνπο ζπκπαίθηεο θαη λα εμεξεπ-

λνχλ ηα παηρλίδηα πνπ ηνπο αξέζνπλ. 

30 (61.2%) 

Κάπνηεο επθαηξίεο παξέρνληαη ζηα παηδηά γηα 

θνηλσληθφ παηρλίδη. 

29 (59.2%) 

Μεηαβάζεηο κεηαμύ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

Οη εθπαηδεπηηθνί, κεξηθέο θνξέο, επηηξέπνπλ ζηα 

παηδηά λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο πεξηζζφηεξν 

ρξφλν γηα λα νινθιεξψζνπλ ηηο εξγαζίεο ή/θαη 

λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

38 (73.1%) 

 

Οη κεηαβάζεηο είλαη μεθάζαξν θνκκάηη ηνπ θα-

ζεκεξηλνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ηάμεο. 

34 (65.4%) 

Τπνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο 

Οη εθπαηδεπηηθνί επηθνηλσλνχλ κε ηα παηδηά κε 

ξπζκφ πνπ ηνπο επηηξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ.  

44 (84.6%) 
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Οη εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ θάπνηεο πξνζπάζεηεο λα 

πξνζαξκφζνπλ ηε ιεθηηθή ή κε ιεθηηθή ηνπο ε-

πηθνηλσλία ζην επίπεδν θαηαλφεζεο ηνπ θάζε 

παηδηνχ.  

42 (80.8%) 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί πεξηζηαζηαθά αλαγλσξίδνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ γηα επηθνηλσλία θαη α-

ληαπνθξίλνληαη άκεζα. 

40 (76.9%) 

Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ κία 

απφ ηηο αθφινπζεο ζηξαηεγηθέο κε ηα παηδηά: ε-

παλάιεςε, ζρνιηαζκφ θαη δηεχξπλζε. 

27 (51.9%) 

Δκπινθή ησλ ελειίθσλ ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ζπλνκε-

ιίθσλ 

ηα παηδηά επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνι-

ιέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ξνπηίλεο ηεο ηάμεο καδί 

κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. 

39 (75.0%) 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί πεξηζηαζηαθά αλαγλσξίδνπλ 

ή/θαη αληαπνθξίλνληαη ελζαξξπληηθά ζηηο θνηλσ-

ληθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ παηδηψλ κε ηνπο ζπ-

λνκειίθνπο. 

28 (53.2%) 

Πξνζαξκνγή ησλ νκαδηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

Σα παηδηά ζπλήζσο ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηεο ν-

καδηθέο δξαζηεξηφηεηεο καδί κε ηνπο ζπλνκειί-

θνπο ηνπο. 

33 (63.5%) 

Σα παηδηά αιιειεπηδξνχλ κε ηα πιηθά ή/θαη κε 

ηνπο άιινπο ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο απαηηήζεηο 

ηεο νκαδηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

30 (57.7%) 

πκκεηνρή σο κέινο ηεο νκάδαο-ηάμεο 

ηα παηδηά δίλνληαη θάπνηεο επθαηξίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο λα θάλνπλ επηινγέο ζρεηηθά 

κε ηηο θαζεκεξηλέο ξνπηίλεο ή/θαη ηηο δξαζηεξηφ-

ηεηεο ζηελ ηάμε. 

38 (73.1%) 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ ζηα παηδηά κεξηθέο επ-

θαηξίεο λα αλαιάβνπλ θνηλσληθνχο ξφινπο θαη 

επζχλεο ζηελ ηάμε.  

17 (32.7%) 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο παξεκ-

βαίλνπλ γηα λα ζηακαηήζνπλ ηνλ εθθνβηζκφ ή ην 

έληνλν πείξαγκα κεηαμχ ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε. 

16 (30.8%) 

Πέλαθαο 4. πρλόηεηα ρξάζεο πξαθηηθώλ κΫηξηαο πνηόηεηαο γηα 9 ζΫκαηα ηεο 

ΒΠΣ 

 

Βπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δε-

δνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ ηεο ΒΠΣ δελ ππήξραλ αθξαίεο ηηκέο. Βμαί-
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ξεζε απνηέιεζε ην ζέκα 11 (‗ρεδηαζκφο θαη παξαθνινχζεζε ησλ εμαηνκηθεπ-

κέλσλ αλαγθψλ θαη ζηφρσλ ησλ παηδηψλ‘), ην νπνίν ζπγθέληξσζε ηε ρακειφηε-

ξε, θαηά κέζν φξν, βαζκνινγία 1.17 (Σ.Α.=.55). Ώπφ ηνλ έιεγρν ηεο δηαθχκαλ-

ζεο ησλ ηηκψλ δηαπηζηψζεθε ζεηηθή αζπκκεηξία (ηηκή 3.759) θαη θχξησζε (ηηκή 

15.319). Έηζη, αλαιχζεηο επαηζζεζίαο δηεμήρζεζαλ κε θαη ρσξίο ην ζέκα 11 ηεο 

θιίκαθαο, αιιά θαη θαηφπηλ ινγαξηζκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ. Βπεηδή, φκσο, 

ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ελαιιαθηηθέο απηέο επηινγέο δηαθν-

ξνπνηνχληαλ, απνθαζίζηεθε ην ζέκα 11 λα δηαηεξεζεί ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή. 

Ο ηξφπνο πνπ βαζκνινγήζεθε ην ζέκα 11 θαηαδεηθλχεη φηη ζηελ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ ηάμεσλ (Ν=50, 96.2%) νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ αλεπαξθείο σο 

πξνο ην λα ζρεδηάδνπλ θαη λα ελζσκαηψλνπλ εμαηνκηθεπκέλνπο ζηφρνπο γηα 

ηνπο καζεηέο κε ΒΒΏ/Ώ αιιά θαη λα ειέγρνπλ ηελ πξφνδν ηνπο αλαπηχζζνληαο 

ηαπηνρξφλσο δίθηπα ζπλεξγαζίαο κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ.  

Σέινο, ε  ζπγθεληξσηηθή ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ α-

λάιπζε (βι. Πίλαθα 3) είρε κέζν φξν 2.81 (Σ.Α.=1.12). Δ εθηελήο δηεξεχλεζε 

ηεο ζπρλφηεηαο ησλ ηάμεσλ ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαλ πξαθηηθέο αθαηάιιειεο 

πνηφηεηαο (κεηαμχ ηνπ 1 θαη < 3), κέηξηαο πνηφηεηαο (κεηαμχ ηνπ 3 θαη < 5) θαη 

πςειήο πνηφηεηαο ( 5) αλέδεημε ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα. ην 61.5% 

(Ν=32) ησλ πεξηπηψζεσλ παξαηεξήζεθε πσο νη εθπαηδεπηηθνί εθάξκνδαλ πξα-

θηηθέο αθαηάιιειεο πνηφηεηαο (κεηαμχ ηνπ 1.00 θαη 2.80). ε, πεξίπνπ, κία ζηηο 

ηξεηο ηάμεηο (Ν=18, 34.6%), νη εθπαηδεπηηθνί θάλεθε φηη έθαλαλ θάπνηεο πξν-

ζπάζεηεο λα ελζαξξχλνπλ ηελ πξφζβαζε θαη ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ κε ΒΏ-

Ώ/Ώ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπλνκειί-

θνπο ηνπο, φκσο, νη πξαθηηθέο απηέο ήηαλ κέηξηαο πνηφηεηαο (κεηαμχ ηνπ 3.00 

θαη 4.60). Βληαμηαθέο πξαθηηθέο πςειήο πνηφηεηαο (κεηαμχ ηνπ 5.10 θαη 5.40) 

εληνπίζηεθαλ κφλν ζε δχν ηάμεηο ηνπ δείγκαηνο. 

ΑΟΜΔ ΣΔ ΠΟΕΟΣΔΣΏ ΣΧΝ ΒΝΣΏΞΕΏΚΧΝ ΠΡΏΚΣΕΚΧΝ 

Αεδνκέλνπ φηη ε θιίκαθα ΒΠΣ πξνζαξκφζηεθε θαη δνθηκάζηεθε γηα πξψ-

ηε θνξά ζηελ Βιιάδα, απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε δηεξεπλεηηθή αλά-

ιπζε παξαγφλησλ. πγθεθξηκέλα, γηα λα κειεηεζεί πσο πξνθχπηεη ε δνκή ηεο 

έλλνηαο ‗πνηφηεηα‘ ζην ειιεληθφ δείγκα, επηιέρζεθε ε εθαξκνγή ηεο παξαγν-

ληηθήο αλάιπζεο θχξησλ αμφλσλ (Principal Axis Factoring [PAF]). Δ κέζνδνο 

απηή επηιέρζεθε γηα λα απνθεπρζεί ε επίδξαζε ηεο κε ηππηθήο θαηαλνκήο πνπ 

βξέζεθε γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ζέκαηνο 11 (‗ρεδηαζκφο θαη παξαθνινχζεζε 

ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ αλαγθψλ θαη ζηφρσλ ησλ παηδηψλ‘, βι. Πίλαθα 3) 

(Fabrigar, Wegener, MacCallum, & Strahan, 1999).  

ηελ παξνχζα κειέηε, νη παξαγνληηθέο θνξηίζεηο βαζίζηεθαλ ζηελ κήηξα 

παξαγφλησλ κεηά απφ πιάγηα πεξηζηξνθή (κέζνδνο direct oblimin). Βμαηηίαο 

ηνπ κηθξνχ, ζρεηηθά, δείγκαηνο ηεο έξεπλαο θαη κε ζηφρν λα δηαηεξεζνχλ ζηα-

ζεξά ηα κνηίβα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγνληηθήο θφξηηζεο γηα ηε ζπκπεξίιεςε 

ελφο ζέκαηνο, ην φξην ζπληειεζηή επηβάξπλζεο ήηαλ ην  .40 (Stevens, 2009). 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
1319 

Ο δείθηεο Kaiser-Meyer-Olkin επάξθεηαο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ .89 θαη ην 

θξηηήξην ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (ρ
2
(45)=407.266, 

p < .001). Βπηπιένλ, απφ ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξηθνηήησλ δηαπηζηψζεθε πσο νη 

ζπληειεζηέο εηαηξηθφηεηαο θπκαίλνληαλ απφ .45 έσο .84. χκθσλα κε ηνπο πα-

ξαπάλσ δείθηεο, ε δηεμαγσγή παξαγνληηθήο αλάιπζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

δείγκα ήηαλ επηηξεπηή.  

Ώπφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςαλ δχν παξάγνληεο κε ηδηνηηκέο κεγαιχηεξεο 

ηνπ 1 (ζχκθσλα κε ην θξηηήξην ηνπ Kaiser) πνπ ζε ζπλδπαζκφ εξκήλεπαλ ην 

77.551% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο. Ο πξψηνο παξάγνληαο πεξηειάκβαλε ηα 

ελλέα απφ ηα δέθα ζέκαηα ηεο θιίκαθαο κε παξαγνληηθέο θνξηίζεηο πνπ θπκαί-

λνληαλ απφ .752 έσο .908 (βι. Πίλαθα 5). Σν ζέκα 11 ‗ρεδηαζκφο θαη παξαθν-

ινχζεζε ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ αλαγθψλ θαη ζηφρσλ ησλ παηδηψλ‘ δηαπηζηψζε-

θε πσο θφξηηδε (.903) μερσξηζηά θάησ απφ ηνλ ‗Παξάγνληα 2‘. Βπεηδή γηα λα 

δηαηεξεζεί έλαο παξάγνληαο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη απηφο λα πεξηιακ-

βάλεη ηξεηο κε πέληε κεηξήζηκεο κεηαβιεηέο ψζηε λα πξνθχςνπλ ζσζηέο ζηαηη-

ζηηθέο εθηηκήζεηο (Fabrigar et al., 1999), ην ζέκα 11 απνθαζίζηεθε λα απνθιεη-

ζηεί απφ ηελ αξρηθή δνκή (10 ζέκαηα) ηεο ΒΠΣ.  

 

Θέκαηα PAF κε 10 

ζέκαηα 

PAF κε 9 

ζέκαηα 

Παξάγνληαο 

1 

Παξάγνληαο 

2 

Παξάγνληαο 

Πξνζαξκνγέο ηνπ 

ρψξνπ θαη ηνπ πιη-

θνχ/εμνπιηζκνχ 

.908  .911 

Ώλαηξνθνδφηεζε .901  .896 

Τπνζηήξημε ηεο 

θνηλσληθήο επηθνη-

λσλίαο 

.877  .882 

Πξνζαξκνγέο ησλ 

νκαδηθψλ δξαζηε-

ξηνηήησλ 

.839  .835 

Βκπινθή ησλ ελε-

ιίθσλ ζηηο αιιε-

ιεπηδξάζεηο κεηα-

μχ ζπλνκειίθσλ 

.823  .828 

πκκεηνρή σο κέ-

ινο ηεο νκάδαο-

ηάμεο 

.809  .812 

Μεηαβάζεηο κεηα-

μχ ησλ δξαζηεξην-

ηήησλ 

.810  .801 
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Κνηλσληθέο θαη ε-

πηθνηλσληαθέο αι-

ιειεπηδξάζεηο ε-

λήιηθα-παηδηνχ 

.775  .780 

Καζνδήγεζε ηνπ 

(ειεχζεξνπ) παη-

ρληδηνχ απφ ηνπο 

ελήιηθεο 

.752  .746 

ρεδηαζκφο θαη 

παξαθνινχζεζε 

ησλ εμαηνκηθεπκέ-

λσλ αλαγθψλ θαη 

ζηφρσλ ησλ παη-

δηψλ 

 .903  

Εδηνηηκή 6.549 

% εμεγνχκελεο δηαθχκαλζεο 72.764 

πληειεζηήο αμηνπηζηίαο Cronbach α .95 

Πέλαθαο 5. ΏλΪιπζε παξαγόλησλ γηα ηα 10 θαη ηα 9 ζΫκαηα ηεο ΒΠΣ ζύκ-

θσλα κε ηελ παξαγνληηθά αλΪιπζε θύξησλ αμόλσλ (principal axis factoring 

[PAF]) κεηΪ από πιΪγηα πεξηζηξνθά (direct oblimin) 

 

Γηα λα ειεγρζεί ην κνληέιν κε ηα ελλέα ελαπνκείλαληα ζέκαηα, δηεμήρζε 

μαλά αλάιπζε παξαγφλησλ κε ηε κέζνδν PAF. Ώπφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε έ-

λαο ηζρπξφο παξάγνληαο κε ηδηνηηκή 6.549 πνπ εξκήλεπε ην 72.764% ηεο ζπλν-

ιηθήο δηαθχκαλζεο. Ο παξάγνληαο πνπ πξνέθπςε απνηεινχληαλ απφ ηα ελλέα 

ζέκαηα ηεο θιίκαθαο θαη είρε πςειφ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο .95 (βι. 

Πίλαθα 5).  

Βθφζνλ νη αλαιχζεηο παξαγφλησλ πνπ πξνεγήζεθαλ αλέδεημαλ φηη ε πνηφ-

ηεηα ζην ειιεληθφ δείγκα δνκείηαη απφ έλαλ παξάγνληα πνπ πεξηιακβάλεη ελ-

λέα ζέκαηα, ππνινγίζηεθε εθ λένπ ε ζπλνιηθή ζπγθεληξσηηθή βαζκνινγία ηεο 

πνηφηεηαο. Ο κέζνο φξνο ηεο ζπγθεληξσηηθήο βαζκνινγίαο γηα ηα ελλέα ζέκαηα 

βξέζεθε φηη ήηαλ 3.00 (Σ.Α.=1.22). 

ΑΕΏΦΟΡΏ ΣΔΝ ΠΟΕΟΣΔΣΏ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΜΟΝΣΒΛΟ ΠΏΡΟΥΔ ΒΕ-

ΑΕΚΔ ΏΓΧΓΔ 

Δ κνλνπαξαγνληηθή αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA) έδεημε φηη ην κνληέ-

ιν παξνρήο εηδηθήο αγσγήο (παξάιιειε ζηήξημε, ηκήκα έληαμεο, ρσξίο επηπιέ-

νλ ζηήξημε) δελ βξέζεθε λα επηδξά ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν αμηνινγήζεθε ζπλνιηθά ε πνηφηεηα ζηηο ηάμεηο (F(2, 49)=2.306, p=.110). 

ηε ζπλέρεηα, εμεηάζηεθε ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην κνληέιν παξνρήο εηδηθήο 

αγσγήο θαη ζηηο βαζκνινγίεο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηα επηκέξνπο ελλέα ζέκαηα ηεο 
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θιίκαθαο. Βπεηδή ηα δεδνκέλα δελ παξνπζίαδαλ θαλνληθή θαηαλνκή ζχκθσλα 

κε ην θξηηήξην Shapiro-Wilk, δηελεξγήζεθαλ κε παξακεηξηθνί έιεγρνη γηα αλε-

μάξηεηα δείγκαηα. Ώπφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ Kruskal-Wallis βξέζεθε 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ κνληέινπ παξνρήο εηδηθήο αγσγήο κφλν 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζέκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ‗Βκπινθή ησλ ελειίθσλ 

ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ζπλνκειίθσλ‘ (H(2)=6.36, p=.042). Βηδηθφηεξα, 

βξέζεθε φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ εθαξκνδφηαλ ην κνληέιν ηεο παξάιιειεο 

ζηήξημεο, νη λεπηαγσγνί ρξεζηκνπνηνχζαλ πςειήο πνηφηεηαο πξαθηηθέο γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηα παηδηά κε θαη ρσξίο 

ΒΒΏ/Ώ. Χζηφζν, ν έιεγρνο ζπγθξίζεσλ αλά δεχγε δελ έδεημε ζηαηηζηηθψο ζε-

καληηθέο δηαθνξέο ζηελ πνηφηεηα αλάκεζα ζηηο ηάμεηο γεληθνχ λεπηαγσγείνπ 

φπνπ αθνινπζνχληαλ ην κνληέιν ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο ζπγθξηηηθά κε εθεί-

λεο φπνπ αθνινπζνχληαλ ην κνληέιν ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο (p=.060) ή ηεο ρσ-

ξίο επηπιένλ ζηήξημεο (p=.138).  

ΤΓΔΣΔΔ 

Δ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είρε σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηνλ βαζκφ πνπ νη 

λεπηαγσγνί (γεληθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο) πξνσζνχλ ηελ έληαμε παηδηψλ κε 

ΒΒΏ/Ώ ζε ηάμεηο γεληθψλ λεπηαγσγείσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε Κιίκαθα ‗Βληαμηαθφ Πξνθίι Σάμεο-ΒΠΣ‘ (ειιεληθή εθδνρή ηεο Κιίκαθαο 

‗Inclusive Classroom Profile-ICP‘· Soukakou, 2007· 2012), ε νπνία αλαπηχρζε-

θε θαη δνθηκάζηεθε ζηελ Ώγγιία ζε κία πξνζπάζεηα λα αμηνινγήζεη θαη λα 

πξνζεγγίζεη ιεηηνπξγηθά ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζρνιηθήο έληαμεο. Χο εθ ηνχηνπ, 

κειεηήζεθε ε δνκή ηεο πνηφηεηαο ησλ εληαμηαθψλ πξαθηηθψλ, θαζψο θαη ε 

ζρέζε ηεο κε ην κνληέιν παξνρήο εηδηθήο αγσγήο (παξάιιειε ζηήξημε, ηκήκα 

έληαμεο, ρσξίο επηπιένλ ζηήξημε) πνπ εθαξκνδφηαλ ζηηο κνλάδεο πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Ώπφ ηα επξήκαηα πξνθχπηεη φηη ε πνηφηεηα πνπ παξέρνληαλ ζηηο ηάμεηο 

ησλ γεληθψλ λεπηαγσγείσλ γηα ηα παηδηά κε ΒΒΏ/Ώ θπκαίλνληαλ, θαηά θχξην 

ιφγν, απφ ρακειή έσο κέηξηα. Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα είλαη ελδεηθηηθφ 

ησλ πξαγκαηηθψλ πξνθιήζεσλ πνπ ηείλνπλ λα βηψλνπλ ηα παηδηά κε ΒΒΏ/Ώ πνπ 

θνηηνχλ ζε γεληθά λεπηαγσγεία ζηελ Βιιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ αλαινγη-

ζηνχκε ην είδνο ησλ πξαθηηθψλ πνπ νη λεπηαγσγνί ρξεζηκνπνηνχζαλ πην ζπρλά 

ζηηο ηάμεηο ηνπο, ηφηε δηαπηζηψλνπκε πσο απηέο θξίλνληαη αλαπνηειεζκαηηθέο, 

θαζψο εμαζθάιηδαλ κφλν κεξηθψο ηελ πξφζβαζε ησλ παηδηψλ κε ΒΒΏ/Ώ ζηηο 

καζεζηαθέο θαη θνηλσληθέο επθαηξίεο πνπ πξνζέθεξε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, 

φρη φκσο θαη ηελ ελεξγή ηνπο ζπκκεηνρή. Σν εχξεκα απηφ, βξίζθεηαη ζε ζπκ-

θσλία κε ηα επξήκαηα κίαο πξνεγνχκελεο -κηθξήο θιίκαθαο- εζληθήο έξεπλαο 

(Barbas, Birbili, Stagiopoulos, & Tzivinikou, 2006). Οη εξεπλεηέο βξήθαλ φηη ζε 

ζπλζήθεο ζπλεθπαίδεπζεο ηα λήπηα κε ΒΒΏ/Ώ δπζθνιεχνληαλ ζηηο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, ελψ ε εκπινθή ηνπο ζε δξαζηε-

ξηφηεηεο κάζεζεο εμαξηηφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ λεπηα-

γσγψλ γηα ηελ έληαμε, θαζψο θαη απφ ην είδνο θαη ηε θχζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 
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πνπ απηνί ρξεζηκνπνηνχζαλ. Βπίζεο, ην απνηέιεζκα γηα ηε κε αλίρλεπζε πςε-

ιήο πνηφηεηαο εληαμηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε είλαη 

ελδηαθέξνλ, θαζψο ζπκθσλεί κε επξήκαηα πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί ζε ρψξεο φπνπ 

ε έληαμε έρεη κηα πην καθξφρξνλε ηζηνξία ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο. Υαξα-

θηεξηζηηθά είλαη ηα παξαδείγκαηα εξεπλψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Ώγγιία 

(Soukakou, 2007· 2012) θαη ηελ Ώκεξηθή (Muccio, Kidd, White, & Burns, 

2014), ζηηο νπνίεο νη εξεπλεηέο αμηνιφγεζαλ ηελ πνηφηεηα κέζσ ηεο θιίκαθαο 

ΒΠΣ. ΐέβαηα, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ν ζπγθεληξσηηθφο κέζνο φξνο ηεο 

πνηφηεηαο πνπ βξέζεθε ζηελ ειιεληθή έξεπλα ήηαλ πνιχ ρακειφηεξνο 

(M.Ο.=2.81) απφ ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα πνπ αλέδεημαλ ε αγγιηθή 

(M.Ο.=3.37) θαη ε ακεξηθάληθε (M.Ο.=4.67) αλάιπζε.  

Ώλαθνξηθά κε ηε δνκή ηεο θιίκαθαο ΒΠΣ ζην ειιεληθφ δείγκα, ηα απνηε-

ιέζκαηα έδεημαλ φηη ε πνηφηεηα ησλ εληαμηαθψλ πξαθηηθψλ θαηαζθεπάδεηαη σο 

κία κνλνδηάζηαηε έλλνηα. Σν εχξεκα απηφ θαίλεηαη λα εληζρχεη ελ κέξεη ηε ζέ-

ζε ηεο Soukakou (2007· 2012), δηφηη ν έλαο παξάγνληαο πνπ αληρλεχζεθε κέζσ 

ηεο δηεξεπλεηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο δελ πξνζδηνξίδεηαη απφ δέθα –

ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή ππφζεζε- ζέκαηα αιιά ελλέα (βι. ηελ ελφηεηα ‗Ώπνηε-

ιέζκαηα‘ γηα πιεξνθνξίεο σο πξνο ηε δνκή ηεο πνηφηεηαο ησλ εληαμηαθψλ πξα-

θηηθψλ). Δ αμηνπηζηία ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο απηήο ηεο εθδνρήο ηεο ΒΠΣ 

(κε ηα ελλέα ζέκαηα) παξαηεξήζεθε φηη ήηαλ πνιχ πςειή.  

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ην ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ πξαθηηθή ‗ρεδηαζκφο θαη παξαθνινχζεζε ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ αλα-

γθψλ θαη ζηφρσλ ησλ παηδηψλ‘ εμαηξέζεθε απφ ηελ παξαγνληηθή δνκή ηεο πνηφ-

ηεηαο επεηδή θφξηηδε κφλν ηνπ, θάησ απφ έλα μερσξηζηφ παξάγνληα. Ώπηή ε 

θαηεχζπλζε ησλ επξεκάησλ έξρεηαη ζε δηαθσλία κε ηελ αγγιηθή έξεπλα 

(Soukakou, 2007· 2012). Μνινλφηη ε παξαπάλσ δηαπίζησζε ρξεηάδεηαη πεξαη-

ηέξσ δηεξεχλεζε ζε κεγαιχηεξν δείγκα, ζεσξνχκε φηη απηή ε δηαθνξνπνίεζε 

ελδερνκέλσο λα ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε 

πξαθηηθή ζηα πιαίζηα ηνπ Βιιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο φζν θαη κε ην 

πεξηερφκελν -δειαδή, ην ηη κεηξά- απηφ ην ζέκα ηεο ΒΠΣ.  

Βηδηθφηεξα, ε ρακειή βαζκνινγία πνπ εληνπίζηεθε γηα ην ζέκα 11 ηεο 

ΒΠΣ (Μ.O.=1.17) θαίλεηαη λα εληζρχεη ηηο αλεζπρίεο πνπ έρνπλ επηζεκάλεη αξ-

θεηνί εξεπλεηέο ζηελ Βιιάδα αλαθνξηθά κε ηελ αθαηαιιειφηεηα ησλ πξαθηη-

θψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηηο ειιεληθέο ηάμεηο, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί δελ θαίλε-

ηαη λα ηξνπνπνηνχλ ην πξφγξακκα θαη ηηο δηδαθηηθέο ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο α-

ηνκηθνχο ζηφρνπο ησλ παηδηψλ κε ΒΒΏ/Ώ (π.ρ., Strogilos, 2012∙ Zoniou-Sideri, 

Deropolou-Derou, Karagianni, & Spandagou, 2006). Ώπνηηκψληαο απηή ηελ θα-

ηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηηο ‗θπξίαξρεο‘ πνιηηηθέο-πξαθηηθέο, ε επηηπρία ελφο εθ-

παηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θξίλεηαη θπξίσο απφ ηνλ βαζκφ πξνζαξκνγήο ηνπ 

θάζε καζεηή ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο πνπ παξακέλεη ακεηάβιεην 

σο πξνο ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπο αλάγθεο (Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006). Δ δε 

εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε, σο ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεη-



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
1323 

ηνπξγίαο, πξνζαλαηνιίδεηαη πξσηίζησο ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα επηηπγ-

ράλεη απνζπαζκαηηθνχο γλσζηηθνχο ζηφρνπο θαη λα ελαξκνλίδεη ηε ζπκπεξηθν-

ξά ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο, εληζρχνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηε ζχγθξηζε θαη ηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηα παηδηά κε θαη ρσξίο ΒΒΏ/Ώ (Γψ-

ληνπ-ηδέξε, 2011∙ Mavrommatis, 1997∙ Μαπξνκκάηεο, Γνπγαλέιε, Καπθά, & 

ηεξγίνπ, 2007). ε έλα ηέηνην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη ινγηθφ νη εθπαηδεπ-

ηηθνί λα κελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ Β-

μαηνκηθεπκέλνπ Βθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΒΒΠ) σο εθπαηδεπηηθφ ‗εξγα-

ιείν‘, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα θάλνπλ αιιαγέο θαη ηξν-

πνπνηήζεηο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο γεληθήο ηάμεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ καζεηψλ κε ΒΒΏ/Ώ. 

Βπηπιένλ, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ηα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα σο πξνο ην ζέκα 11 ζα πξέπεη λα εμεηα-

ζηνχλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. ε απηή 

ηελ εθδνρή ηεο ΒΠΣ ην ζέκα 11 κεηξά ηελ πνηφηεηα σο πξνο ηξεηο αιιεινζρε-

ηηδφκελεο αιιά ηαπηνρξφλσο δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξν-

ζρνιηθή έληαμε. Ώπηέο είλαη: (α) ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ηνπ ΒΒΠ ησλ παη-

δηψλ κε ΒΒΏ/Ώ σο θνκκάηη ηνπ θαζεκεξηλνχ πξνγξάκκαηνο ηεο γεληθήο ηάμεο, 

(β) έιεγρνο ηεο πξνφδνπ ησλ παηδηψλ κε ΒΒΏ/Ώ ζχκθσλα κε ηνπο αηνκηθνχο 

ηνπο ζηφρνπο, θαη (γ) αλάπηπμε δεζκψλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο 

ησλ παηδηψλ κε ΒΒΏ/Ώ ζηα πιαίζηα ηνπ ΒΒΠ. Μία πξψηε πξνζπάζεηα αλαδηα-

κφξθσζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ηεο θιίκαθαο έρεη δηελεξγεζεί ήδε ζε 

κία πηινηηθή έξεπλα ζηελ Ώκεξηθή, φπνπ ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα μερσξηζηά γηα 

ηελ πξαθηηθή πνπ αθνξά ζην ‗ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ ησλ παηδηψλ‘ απφ εθείλε πνπ αθνξά ζηελ ‗αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγα-

ζίαο κεηαμχ νηθνγέλεηαο-ζρνιείνπ‘ (E. P. Soukakou, πξνζσπηθή επηθνηλσλία, 11 

Μαξηίνπ, 2014). 

Ώλαθνξηθά κε ην ζέκα ‗Βπίιπζε ζπγθξνχζεσλ‘, δηαπηζηψζεθε φηη απηφ 

δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ παξαγνληηθή δνκή ηεο πνηφηεηαο, επεηδή παξαηεξή-

ζεθε κφλν ζε έλαλ κηθξφ αξηζκφ ηάμεσλ. Παξφιν πνπ ην ζπγθεθξηκέλν εχξεκα 

είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ έξεπλα ηεο Soukakou (2007· 2012), ηα απνηειέζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ ηηο εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο πνπ δηεμήγαγε ε πξψ-

ηε ζπγγξαθέαο κε ηνπο λεπηαγσγνχο (γεληθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο) ηνπ 

δείγκαηνο,  ξίρλνπλ θσο ζε απηφ ην εχξεκα. πγθεθξηκέλα, βξέζεθε πσο νη λε-

πηαγσγνί ζεσξνχζαλ φηη ηα παηδηά κε ΒΒΏ/Ώ ζηηο γεληθέο ηάμεηο αλέπηπζζαλ 

πεξηνξηζκέλεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ή/θαη εκπιέθνληαλ ζε 

αζχκκεηξεο, θάζεηεο κνξθήο, θνηλσληθέο δηεξγαζίεο καδί ηνπο, πηνζεηψληαο 

ζπλήζσο ππνδεέζηεξνπο θνηλσληθνχο ξφινπο (π.ρ., ν ζπλνκήιηθνο πξνζέρεη ή 

θξνληίδεη ην παηδί κε ΒΒΏ/Ώ) (Fyssa & Vlachou, 2013). Αεδνκέλνπ φηη παξφ-

κνηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ ζε δηεζλείο έξεπλεο (Janson, 2001∙ Meyer, 2001∙ 

Odom et al., 2006), θαίλεηαη πσο νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ζπλνκειίθσλ, φπσο 

κεηξψληαη κέζσ ηεο θιίκαθαο ΒΠΣ, απνηεινχλ κφλν κία δηάζηαζε ηνπ πνιχ-

πινθνπ δεηήκαηνο ηεο θνηλσληθήο απφξξηςεο πνπ κπνξεί λα βηψλνπλ ηα παηδηά 
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κε ΒΒΏ/Ώ ζε εληαμηαθέο ηάμεηο. Με βάζε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, κειιν-

ληηθέο έξεπλεο ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζε κία πην ζπζηεκαηηθή εμέηαζε θαη α-

λάιπζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ αλαπηχζζνπλ κεηαμχ ηνπο παηδηά, κε θαη ρσξίο 

ΒΒΏ/Ώ, ζην θνηλσληθφ θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο πξνζρνιηθνχ πξν-

γξάκκαηνο.   

Σέινο, ε αλάιπζε ηεο επίδξαζεο ηνπ κνληέινπ παξνρήο εηδηθήο αγσγήο 

ζηελ πνηφηεηα (ή ηηο επηκέξνπο πηπρέο ηεο) έδεημε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο. Σν 

κνληέιν παξνρήο εηδηθήο αγσγήο δελ θάλεθε λα παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν, θαζψο 

δηαθνξνπνηνχζε κφλν ηελ πνηφηεηα ησλ πξαθηηθψλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ‗Β-

κπινθή ελειίθσλ ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ζπλνκειίθσλ‘. ε ηάμεηο φπνπ 

αθνινπζνχληαλ ην κνληέιν ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο νη λεπηαγσγνί ρξεζηκν-

πνηνχζαλ θαιχηεξεο πνηφηεηαο πξαθηηθέο απφ ηηο ηάμεηο πνπ αθνινπζνχληαλ ην 

κνληέιν ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο ή ηεο ρσξίο επηπιένλ ζηήξημεο. Βπεηδή, φκσο, νη 

δηαθνξέο απηέο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο ηζρχνο (βι. ηηο ηηκέο ηνπ p ζηελ ελφηεηα κε 

ηα ‗Ώπνηειέζκαηα‘), ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ρξήδνπλ πεξαηηέ-

ξσ δηεξεχλεζεο.  

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί, θαζψο ην δείγκα, παξφ-

ιν πνπ ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν παξέρνληαλ ε πξνζρν-

ιηθή έληαμε ζηηο πεξηνρέο φπνπ δηεμήρζε ε έξεπλα, δελ ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθφ 

φισλ ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. Βπηπιένλ, ζην δείγκα ζπκκεηείραλ 

κφλν κνλάδεο γεληθψλ λεπηαγσγείσλ θαη έηζη ππάξρνπλ επηθπιάμεηο γηα ην αλ 

ηα δεδνκέλα έρνπλ ηζρχ ζε θέληξα παηδηθήο κέξηκλαο (π.ρ., βξεθνλεπηαθνχο 

ζηαζκνχο, θέληξα εκεξήζηαο θξνληίδαο, θέληξα παηδηθήο πξνζηαζίαο) πνπ δηα-

θέξνπλ σο πξνο ηα δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (Doliopoulou, 

2006). Χζηφζν, ε παξνχζα έξεπλα θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεη ηα ζπκπεξάζκαηα 

ησλ Πνιπδψε θαη Πνιπρξνλνπνχινπ (2000), νη νπνίεο βξήθαλ φηη ζην ζχλνιν 

ησλ 55 θέληξσλ παηδηθήο κέξηκλαο πνπ δηεξεχλεζαλ, ηα παηδηά κε ΒΒΏ/Ώ δελ 

ππνζηεξίδνληαλ σο πξνο ηηο ηδηαίηεξεο ηνπο αλάγθεο. 

ε κία πεξίνδν έληνλεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο γηα ηε ρψξα 

καο, ην δήηεκα ηεο δηαζθάιηζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πςειήο πνηφηε-

ηαο  πνπ πξνσζνχλ ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε, ζπκκεηνρή θαη αλάπηπμε γηα φια ηα 

παηδηά –ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θη εθείλσλ κε ΒΒΏ/Ώ-, ήδε απφ ηε βξεθηθή-

λεπηαθή ειηθία, ζα πξέπεη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα. Τπφ απηφ ην πξίζκα, εί-

λαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε ησλ εξεπλεηψλ αιιά θαη φισλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πνπ εξγάδνληαη ζην πεδίν ηεο πξνζρνιηθήο έληαμεο (π.ρ., λεπηα-

γσγνί, ζχκβνπινη εθπαίδεπζεο) εξγαιεία πνπ λα πξνζθέξνπλ έγθπξα δεδνκέλα 

σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη. Δ παξνχζα κειέηε 

ζπκβάιιεη ζηελ έξεπλα θαη ηελ πξάμε δηφηη εμεηάδεη γηα πξψηε θνξά ηελ πνηφ-

ηεηα ηεο πξνζρνιηθήο έληαμεο ζηελ Βιιάδα κέζσ ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζεο 

ζην θπζηθφ πιαίζην ηεο ηάμεο θαη φρη κφλν κέζσ απηφ-αλαθνξψλ. Σαπηνρξφ-

λσο, πξνζθέξεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηε δνκηθή εγθπξφηεηα ηεο 

ΒΠΣ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο πνηφηεηαο κε ην κνληέιν παξνρήο εηδηθήο α-
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γσγήο πνπ εθαξκφδεηαη ζε ηάμεηο γεληθνχ λεπηαγσγείνπ ζηελ Βιιάδα. Μειιν-

ληηθέο έξεπλεο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ζε βάζνο ηα ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηη-

θά ηεο ΒΠΣ ζε έλα κεγαιχηεξν δείγκα, πξνθεηκέλνπ ε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα 

λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ θέληξσλ παξνρήο 

πξνζρνιηθήο έληαμεο ζηελ Βιιάδα. Βπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ απηά ηα πνζνηη-

θά δεδνκέλα λα ζπλδπαζηνχλ κε πνηνηηθή κεζνδνινγία γχξσ απφ ην πψο νη εθ-

παηδεπηηθνί, ηα παηδηά θαη νη γνλείο ηνπο αληηιακβάλνληαη θαη βηψλνπλ ηελ δηα-

δηθαζία ηεο έληαμεο. Σα δεδνκέλα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην ίδην ην πεδίν ζα 

παξάζρνπλ ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε πην απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ ε-

ληαμηαθήο εθπαίδεπζεο.  
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ 

Θέκα 1. Πξνζαξκνγή ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ πιηθνχ/ εμνπιηζκνχ 

1 

Ώθαηάιιειε 

2 3 

Μέηξηα 

4 5 

Καιή 

6 7 

Άξηζηε 

1.1 Ο θπζηθφο ρψξνο 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπ 

εκπνδίδεη ηελ πξφζβαζε 

ησλ παηδηψλ ζε πνιιέο 

πεξηνρέο θαη δξαζηεξηφ-

ηεηεο ηεο ηάμεο θαη νη 

ελήιηθεο δελ ηα βνε-

ζνχλ λα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε (π.ρ., ζθαιηά· 

ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα 

ζην έδαθνο εκπνδίδνπλ 

ηα παηδηά λα έρνπλ πξφ-

ζβαζε ζηηο πεξηνρέο ηεο 

ηάμεο). (Π) 

 

1.2 Σα πιη-

θά/εμνπιηζκφο δελ είλαη 

πξνζβάζηκα απφ ηα 

παηδηά  είηε γηαηί δελ 

είλαη θαηάιιεια πξν-

ζαξκνζκέλα είηε γηαηί 

νη ελήιηθεο δελ πξνζθέ-

ξνπλ ηελ απαξαίηεηε 

βνήζεηα. (Π) 

3.1 ε θάπνηα ζεκεία 

ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ηα 

παηδηά έρνπλ πξφζβαζε 

θαη νη ελήιηθεο ζπλήζσο 

βνεζνχλ ηα παηδηά, φπν-

ηε ρξεηάδεηαη, λα απν-

θηήζνπλ πξφζβαζε ζηηο 

πεξηνρέο ηεο ηάμεο (π.ρ., 

κία ξάκπα είλαη δηαζέ-

ζηκε γηα ην παηδί κε θη-

λεηηθή αλαπεξία ή εηδη-

θή θαξέθια ή πεξηπαηε-

ηήο θηι.). (Π) 

 

3.2 ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηνρέο ηεο ηάμεο π-

πάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 

κεξηθά πιη-

θά/εμνπιηζκφο ζηα ν-

πνία ηα παηδηά κπνξνχλ 

λα έρνπλ πξφζβαζε α-

λεμάξηεηα. (Π) ΜΔ Δπη-

ηξέπεηαη 

 

3.3 Οη ελήιηθεο γεληθά 

βνεζνχλ ηα παηδηά λα 

απνθηήζνπλ πξφζβαζε 

ζε πιηθά/εμνπιηζκφ 

ζηελ ηάμε, φπνηε ρξεηά-

δεηαη (π.ρ., ν ελήιηθαο 

βνεζά ην παηδί λα θηά-

ζεη έλα παηρλίδη απφ ην 

ξάθη· ν ελήιηθαο ηνπν-

ζεηεί πξνζαξκνζκέλν 

ςαιίδη ζην ηξαπέδη θν-

ληά ζην ζεκείν πνπ ην 

παηδί δνπιεχεη). (Π) 

5.1 Σα παηδηά κπνξνχλ 

λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

πνιιέο πεξηνρέο ηεο ηά-

μεο αλεμάξηεηα (ν ρψ-

ξνο είλαη πξνζβάζηκνο 

ζε αλαπεξηθά ακαμίδηα· 

ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο 

ρσξίο εκπφδηα αλάκεζα 

ζηηο γσληέο ηεο ηάμεο· 

ηα δσκάηηα θαη νη πεξη-

νρέο ηεο ηάμεο πξνζδην-

ξίδνληαη απφ αλαξηεκέ-

λεο εηθφλεο, ιέμεηο ή 

λνήκαηα αλάινγα κε ηηο 

αηνκηθέο αλάγθεο ησλ 

παηδηψλ). (Π) ΜΔ Δπη-

ηξέπεηαη 

 

5.2 ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηνρέο ηεο ηάμεο π-

πάξρνπλ πνιιά πιη-

θά/εμνπιηκφο  ζηα νπνία 

ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

έρνπλ πξφζβαζε θαη λα 

ηα ρξεζηκνπνηνχλ κφλα 

ηνπο. (Π) ΜΔ Δπηηξέπε-

ηαη 

 

5.3 Οη ελήιηθεο ειέγ-

ρνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ηα 

παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα πιηθά/εμνπιηζκφ θαη 

παξέρνπλ ηελ απαξαίηε-

ηε ππνζηήξημε ζε εθείλα 

πνπ δπζθνιεχνληαη λα 

ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα 

θάπνην ζθνπφ (π.ρ., ν 

7.1 Οη ελήιηθεο νξγαλψ-

λνπλ ζθφπηκα ην θπζηθφ 

ρψξν (θαη ηα πιηθά/ εμν-

πιηζκφ) θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο γηα λα ελζαξ-

ξχλνπλ ηηο αιιειεπηδξά-

ζεηο κεηαμχ ζπλνκειίθσλ 

(π.ρ., ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

πξνζζέηεη κία θαξέθια 

ζηελ γσληά ηνπ ππνινγη-

ζηή γηα ην παηδί πνπ ζηέ-

θεηαη φξζην θαη παξαθν-

ινπζεί ηνλ ζπλνκήιηθφ 

ηνπ λα παίδεη· ν ελήιηθαο 

ζηήλεη ηνλ θχθιν έηζη ψ-

ζηε λα ελζαξξχλεη ηα παη-

δηά λα δηαβάζνπλ καδί· ν 

ελήιηθαο βγάδεη έμσ πε-

ξηζζφηεξεο θνχθιεο γηα 

λα ελζαξξχλεη θη άιια 

παηδηά λα παίμνπλ ζηε 

γσληά ηνπ θνπθινζέα-

ηξνπ· ν ελήιηθαο αιιάδεη 

ζέζε ζην θνξίηζη πνπ θά-

ζεηαη ζε αλαπεξηθφ ακα-

μίδην γηα λα κπνξεί λα έρεη 

νπηηθή επαθή κε ηνπο ζπ-

λνκήιηθνχο ηεο). (Π) 

 

7.2 Δ ηάμε δηαζέηεη κεγά-

ιε πνηθηιία απφ εμεηδη-

θεπκέλα παηρλίδηα, πιη-

θά/εμνπιηζκφ ηα νπνία 

επηιέρζεθαλ πξνζεθηηθά 

γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο  

αηνκηθέο αλάγθεο ησλ 

παηδηψλ (π.ρ., αηζζεηεξηα-

θά παηρλίδηα γηα ην παηδί 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
1332 

ελήιηθαο βνεζά ην παηδί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

ςαιίδη γηα λα θφςεη ην 

ραξηί· ν ελήιηθαο παξέ-

ρεη θπζηθή βνήζεηα απφ 

ην ρέξη ζην παηδί πνπ 

θάλεη πάδι· ν ελήιηθαο 

δείρλεη ν ίδηνο ζην παηδί 

πψο λα θξαηήζεη ην κν-

ιχβη ή λα ρξεζηκνπνηή-

ζεη ηελ πιαζηειίλε). (Π) 

κε αηζζεηεξηαθέο δηαηα-

ξαρέο, εμεηδηθεπκέλνο ε-

μνπιηζκφο γηα ηα παηδηά 

κε πξνβιήκαηα φξαζεο, 

πξνζαξκνζκέλα παηρλίδηα 

γηα ηα παηδηά κε θηλεηηθέο 

αλαπεξίεο). (Π) 

 

εκείσζε. Μεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή απφ Soukakou, 2007, ζει. 129.  

‗Π‘=Παξαηήξεζε θαη ‗ΜΒ Βπηηξέπεηαη‘=Βπηηξέπεηαη ε βαζκνιφγεζε ηεο πξα-

θηηθήο σο ‗Με Βθαξκφζηκε‘.  
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ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΦΕΛΏΝΏΓΝΧΕΏ ΜΒ ΥΡΔΔ ΑΕΏΑΡΏΣΕΚΟΤ ΠΕ-

ΝΏΚΏ ΣΟ ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ. 

νθέα ΥαηδεγεσξγηΪδνπ
1
, ΕσΪλλα Καξαγηώξγνπ

2
 

1. 2ν Πξφηππν Πεηξακαηηθφ Νεπηαγσγείν, ΏΠΘ, chatzig@auth.gr 

2. 2ν Πξφηππν Πεηξακαηηθφ Νεπηαγσγείν, ΏΠΘ ioanka7@gmail.com 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο κπνξεί λα πξνζθέξεη ραξά θαη απφιαπζε 

ζηνλ αλαγλψζηε (Υξηζηνδνχινπ - Γθιηάνπ, 2007). Ζ ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πί-

λαθα ζε έλα πεδίν φπσο ε θηιαλαγλσζία, αθνχγεηαη αξρηθά αζχκβαηε. Σα απνηε-

ιέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηφο καο, ήηαλ ζεηηθά, θαηαδεηθλχνληαο φηη ε εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ θηιαλαγλσζίαο, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ηθαλνπνηεηη-

θά κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηδαθηηθνχ εξγαιείνπ. Σα παηδηά ζπκκεηείραλ κε επ-

ραξίζηεζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηνλ δηαδξαζηηθφ πί-

λαθα θαη αθνξνχζαλ ζηελ επεμεξγαζία πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ θαη εθαξκνγή εθ-

παηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. Σν πξφγξακκα βξαβεχηεθε ζην ζεζκφ «Αξηζηεία θαη 

Καηλνηνκία ζηελ Δθπαίδεπζε 2012».  

ΒΕΏΓΧΓΔ  

Σα θείκελα παηδηθήο ινγνηερλίαο εθθξάδνπλ εζηθέο θαη θνηλσληθέο αμίεο 

θαη παξάιιεια δηακνξθψλνπλ ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο (Καλαηζνχιε, 2000). 

Μέζα ζηηο ζειίδεο ησλ βηβιίσλ παίδνληαη παηρλίδηα ιφγνπ, ζθέςεο, ηδεψλ, θα-

ληαζίαο, ηα νπνία κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο δξφκνη θαη δηέμνδνη ζηα φλεη-

ξα ησλ παηδηψλ. Δ αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο κπνξεί λα πξνζθέξεη ραξά θαη 

απφιαπζε ζηνλ αλαγλψζηε (Υξηζηνδνχινπ - Γθιηάνπ, 2007). Δ πξνζέγγηζε ηνπ 

παηδηνχ κε ην ινγνηερληθφ βηβιίν πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο ζπζηεκαηηθήο 

θαη καθξνρξφληαο παηδείαο πνπ μεθηλά απφ ηελ νηθνγέλεηα, ελψ ζπζηεκαηνπνη-

είηαη ζην πξνζρνιηθφ θαη ζρνιηθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. Σν ζρνιείν ζεσξείηαη 

απφ πνιινχο εηδηθνχο πξνλνκηαθφο ρψξνο γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην βηβιίν θαη ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηε ζεκειίσζε θαη 

αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο. 

ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, παξάιιεια, κε ηελ απφιαπζε πνπ πξνζθέ-

ξεη ε αθήγεζε ή ε αθξφαζε ελφο βηβιίνπ (Υξηζηνδνχινπ -Γθιηάνπ, 2007), ζε-

ιήζακε λα σζήζνπκε ηα παηδηά λα αζρνιεζνχλ κε άιιεο δηαζεκαηηθέο δξαζηε-

ξηφηεηεο πνπ αζθνχλ ηε γιψζζα, ηε θαληαζία, ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη ηελ 

εθεπξεηηθφηεηα. Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ 

δίλνπλ επθαηξίεο γηα πξσηνβνπιίεο θαη ζπλεξγαζία, δηεχξπλζε ησλ πλεπκαηη-

θψλ νξηδφλησλ θαη εμσηεξίθεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο (Curto et al., 1998, 

ηφκνο ΕΕΕ). ηφρνο καο ήηαλ λα κεηαηξέςνπκε ηελ πξσηνγελή επαθή ησλ παη-

δηψλ κε ην βηβιίν ζε κφληκε θαη δεκηνπξγηθή ζρέζε θαη ζπγρξφλσο λα εληζρχ-

ζνπκε ην ξφιν ηεο αλάγλσζεο βηβιίσλ σο πεγή γλψζεο, αηζζεηηθήο, θαληαζίαο, 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη γισζζηθήο θαιιηέξγεηαο. 
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Ώπφ ηελ άιιε, ε επαθή ησλ παηδηψλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαζψο θαη ε 

ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κέζα ζηελ νξγαλσκέλε δηδαζθαιία, αθελφο παξέ-

ρεη πνηθίιεο επθαηξίεο καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ θαη αθεηέξνπ απνηειεί έλα ζεκα-

ληηθφ βήκα έληαμεο ηνπ λεπίνπ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο (Clemens, 

1994). πλδέεη ηε κάζεζε κε πεγέο γλψζεο, δίλνληαο έκθαζε ζε κεζφδνπο αλα-

δήηεζεο ηεο γλψζεο, πξνζαλαηνιίδνληαο ην παηδί ζην λα κάζεη πψο λα καζαίλεη, 

ελψ βνεζά ζηελ αλάπηπμε κηαο ζεηηθήο θξηηηθήο ζηάζεο γηα δηα βίνπ παηδεία. Ο 

ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε θαηάιιεια αλαπηπμηα-

θνχο ηξφπνπο φπσο θάζε άιιν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηα 

κηθξά παηδηά λα βηψζνπλ ζεηηθέο εκπεηξίεο κάζεζεο (Clemens, 1987). Άιισζηε 

έρεη θαηαδεηρζεί φηη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηα παηδηά (Kuzminsky, 2008).  

Μέζσ ηεο ρξήζεο ησλ δπλαηνηήησλ, πνπ παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ ζηελ δηδαθηηθή πξάμε, επηηπγράλε-

ηαη, παξάιιεια, ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ζηνλ ηθαλνπνηεηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ πνπ ηνπο πεξηβάιιεη (Tχπνο, ηειεφξαζε, teletext, 

video-clips, Internet θ.ιπ.). Χο θείκελν νξίδεηαη κία ζχλζεηε πνηθηιία θνηλσλη-

θψλ θαηαζηάζεσλ ή ζπκβάλησλ: γξαπηά θείκελα θαη αθίζεο, video-clips θαη θη-

λεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ζρνιηθά καζήκαηα θαη πνιηηηθνί ιφγνη, ζεαηξηθέο πα-

ξαζηάζεηο ή ζεαηξηθά δξψκελα θ.ά. (Υνληνιίδνπ, 1999). Καηά ηελ επεμεξγαζία 

ελφο θεηκέλνπ, εζηηάδνπκε ηφζν ζηα γισζζηθά φζν θαη ζηα κε-γισζζηθά ζηνη-

ρεία ηνπ. Δ θαηαλφεζε ησλ κελπκάησλ ελφο θεηκέλνπ ηα νπνία δνκνχληαη είηε 

κε ηε γιψζζα, ηελ εηθφλα, ηηο θηλαηζζεηηθέο πξάμεηο θ.ι.π., αθνξνχλ ζηε έλλνηα 

ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο. Κάζε θείκελν, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο πνιπ-

ηξνπηθφηεηαο είλαη έλα πνιιαπιφ ζχζηεκα ηξφπσλ (Υνληνιίδνπ, 1999). Γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ πνιπηξνπηθψλ κελπκάησλ, ινηπνλ, δελ αξθεί ε γλψζε ηεο αλά-

γλσζεο θαη ηεο γξαθήο (Παπαδνπνχινπ, 2005).  

Ο ζπλδπαζκφο θεηκέλνπ, θηλνχκελσλ εηθφλσλ, ήρνπ,  βίληεν, πνπ ειθχεη 

θαη ελζνπζηάδεη ηα παηδηά, ελεξγνπνηεί ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ ηερλνινγία 

θαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν αιιά παξάιιεια, θηλεηνπνηεί ηελ ελεξγή ζπκκε-

ηνρή ηνπο. Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη, απνηειεζκαηηθά, 

πξνγξάκκαηα πνπ απαηηνχλ: παξνπζίαζε, αλάιπζε θαη επεμεξγαζία πνιπηξνπη-

θψλ θεηκέλσλ (εηθφλεο, κνπζηθή, video-clips), θαζψο θαη απηηθή δηάδξαζε ζε 

κεγάιε επηθάλεηα. 

Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο απνηειεί έλα εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ θάζε ε-

λεκεξσκέλνο εθπαηδεπηηθφο κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ κπνξεί λα ελζαξξχλεη 

ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηα παηδηά αιιά θαη ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο. Βπί-

ζεο, ζεσξείηαη ζεκαληηθφ δηδαθηηθφ εξγαιείν, κε κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ, ζηα 

πιαίζηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

αλάπηπμεο ησλ καζεζηαθψλ θηλήηξσλ ζηα παηδηά. χκθσλα κε ηνπο Higgins θαη 

ζπλ. (2005), ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, ππφ παηδαγσγηθέο πξνυπνζέζεηο, ελζαξ-

ξχλεη ηνλ καζεηή θαη ηνλ δάζθαιν λα ζπλεξγάδνληαη γχξσ απφ κηα κεγάιε ν-
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ζφλε. Αεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζηνλ δάζθαιν λα παξέρεη «ζθαισ-

ζηέο κάζεζεο» (scaffolding), θαζψο θαη λα πξνσζήζεη ηελ εξγαζία 

ζηελ νινκέιεηα ζε αληίζεζε κε ηελ αηνκηθή εξγαζία ζε εξγαζηήξηα ππνινγη-

ζηψλ (Reed, 2001). Βπηπξνζζέησο, εληζρχεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κε 

ηε δηδαθηέα χιε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ επηθέ-

ληξσζε ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα. Καζηζηά, ινηπφλ, ηε δηδαζθα-

ιία πην παξαζηαηηθή παξέρνληαο θίλεηξα θαη δηεπξχλνληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

θιαζηθήο παξνπζίαζεο (Abrams & Haefner,1998. Bell, 2002). 

Πέξα φκσο απφ ηε δηδαθηηθή εθαξκνγή, ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο κπνξεί λα 

απνηειέζεη αθνξκή θαη κέζν επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζε-

ηψλ. Ώλαπηχζζεη ηελ επειημία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο ζην πεδίν ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Μαζαίλεη ζηα παηδηά φηη κε ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε κπνξνχλ 

λα πξνζεγγίζνπλ ηε γλψζε πνιχπιεπξα θαη νιηζηηθά. Ώλνίγεη λένπο νξίδνληεο 

πξνεηνηκάδνληαο ηα παηδηά γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ νπνία πξφ-

θεηηαη λα εηζέιζνπλ.  

Ώλάγνληαο ηα πην πάλσ επξήκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπνπ δε-

ηνχκελν είλαη ηα παηδηά λα πξνζεγγίδνπλ βησκαηηθά, δεκηνπξγηθά θαη πνιχ-

πιεπξα ηε γλψζε, είλαη θαλεξφ φηη ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο κπνξεί λα ζπκβάι-

ιεη ζεκαληηθά ζηελ αμηνπνίεζε ηεο "Γψλεο Βπηθείκελεο Ώλάπηπμεο" 

(Vygotsky, 1978).  Δ ΓΒΏ είλαη ε απφζηαζε αλάκεζα ζην πξαγκαηηθφ επίπεδν 

δηαλνεηηθήο αλάπηπμεο θαη ην επίπεδν ηεο δπλεηηθήο αλάπηπμεο, φπσο κπνξεί 

λα πξνζδηνξηζηεί κέζα απφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

ελειίθνπ ή ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο (Vygotsky, 1978). Πέξα, ινη-

πφλ, απφ ηε δηδαθηηθή εθαξκνγή, ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο κπνξεί λα απνηειέζεη 

αθνξκή θαη κέζν επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Ώλα-

πηχζζεη ηελ επειημία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο ζην πεδίν ησλ λέσλ ηερλνιν-

γηψλ. Μαζαίλεη ζηα παηδηά φηη κε ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε κπνξνχλ λα πξν-

ζεγγίζνπλ ηε γλψζε πνιχπιεπξα θαη νιηζηηθά. 

Δ ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηνλ ηνκέα ηεο θηιαλαγλσζίαο απνηε-

ιεί ίζσο ηε ιηγφηεξν εκθαλή εθαξκνγή. ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζειήζα-

κε λα «παληξέςνπκε» δχν, ίζσο, αζχκβαηνπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο 

(έληππν – λέεο ηερλνινγίεο).  Βμαηηίαο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

δελ εζηηάζακε ηφζν ζηνλ δηδαθηηζκφ φζν ζηελ απφιαπζε ηεο εμεξεχλεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ έλα βηβιίν καδί κε ηνλ δηαδξαζηηθφ 

πίλαθα. θνπφο καο δελ ήηαλ ε αληηθαηάζηαζε παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ δηαζεκα-

ηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο, αιιά ε έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε έλα 

παξζέλν πεδίν. Καηαδείρζεθε εκπεηξηθά φηη ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απαηηνχλ: παξνπζίαζε θαη ρξή-

ζε πνιπηξνπηθνχ πιηθνχ (εηθφλεο, κνπζηθή, βίληεν) θαζψο θαη απηηθή δηάδξαζε 

ζε κεγάιε επηθάλεηα.  

ρεδηάδνληαο ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θηιαλαγλσζίαο πνπ απνθαζί-

ζακε λα εθαξκφζνπκε ζην λεπηαγσγείν καο, παξνπζηάζηεθε ε αλάγθε:  
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α) λα αλαπαξαγάγνπκε πνιπηξνπηθά θείκελα (νπηηθφ θαη αθνπζηηθφ πιηθφ 

κε ηε κνξθή είηε εηθφλσλ, είηε βίληεν, είηε κνπζηθψλ θνκκαηηψλ),  

β) δηαδηθηπαθήο  ζχλδεζεο κε πξνηεηλφκελεο ηζηνζειίδεο απφ ην ΒΚΒΐΕ 

(Βζληθφ Κέληξν ΐηβιίνπ) 

γ) ε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. 

Δ ηδέα, ινηπφλ, λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ηνπ λεπηαγσ-

γείνπ καο πξνέθπςε απνιχησο θπζηθά κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηά καο λα αληα-

πεμέιζνπκε ζηηο πξναλαθεξφκελεο αλάγθεο. Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο ζην ζπ-

γθεθξηκέλν θαηλνηφκν πξφγξακκα ρξεζηκνπνηήζεθε σο: 1. επνπηηθφ κέζν, 2. 

κέζν δηάδξαζεο ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη 3. 

κέζν αμηνιφγεζεο ησλ επηκέξνπο πινπνηεκέλσλ κεηαθεγεκαηηθψλ δξάζεσλ.  

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΣΟΥΟΕ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ  

ΐαζηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηφο καο ήηαλ ηα παηδηά: α) λα απνιαχζνπλ 

ηελ επαθή ηνπο κε ην βηβιίν θαζψο θαη β) λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο νξγαλσκέλεο καζεζηα-

θέο εκπεηξίεο ζρεηηθέο κε ηε θηιαλαγλσζία. πλδπάδνληαο, ινηπφλ, ηηο δπλαηφ-

ηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο κε ηελ απφιαπζε ηεο αλάγλσζεο ε-

πηηπγράλνπκε λα εθπαηδεχζνπκε αλαγλψζηεο, νη νπνίνη γλσξίδνπλ φηη νη λέεο 

ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα εξέζηζκα δηεξεχλεζεο θαη δηαζχλδε-

ζεο εκπεηξηψλ, ζε έλα κεγάιν εχξνο γλσζηηθψλ πεδίσλ. Ώθνινπζήζακε ηελ ν-

καδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία ππνζηεξίρηεθε κε ηε καζεηνθεληξηθή 

έκθαζε, πνπ δφζεθε απφ ηνλ δηεπθνιπληηθφ, εκςπρσηηθφο θαη δηακεζνιαβεηηθφ 

ξφιν καο. 

Δ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θηιαλαγλσζίαο κέζσ ηεο ρξήζεο δηα-

δξαζηηθνχ πίλαθα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηάμε λεπηαγσγείνπ (2
ν
 Πξφηππν Πεη-

ξακαηηθφ Νεπηαγσγείν, ΏΠΘ). ην πξφγξακκα ζπκκεηείραλ 19 λήπηα θαη ν 

ρξφλνο εθαξκνγήο ηνπ ήηαλ πεξίπνπ ηξεηο κήλεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξν-

γξάκκαηνο αζρνιεζήθακε κε δχν βηβιία δηαθνξεηηθψλ ζπγγξαθέσλ. ηε ζπλέ-

ρεηα, ζα αλαπηχμνπκε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ελφο απφ ηα δχν απηά βηβιία. 

ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 

Ξεθηλήζακε ηελ ελαζρφιεζή καο κε ην βηβιίν «Ο Βξπζξνχιεο ην θφθθηλν 

αζηεξάθη» ηεο ζπγγξαθέσο Μ. Καξαγηάλλε, εθδφζεηο Αηάπιαζε, ην νπνίν 

πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο.  

1H ΑΡΏΔ 

Πξηλ ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ παξνπζηάζακε ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα 

θσηνγξαθίεο αζηεξηψλ, αζηεξνεηδψλ θαη θνκεηψλ, ψζηε λα πξνθαιέζνπκε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ην βηβιίν. Μπήθακε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ European 

Space Agency πνπ αθνξά ηα παηδηά ESA kids  

http://www.esa.int/esaKIDSen/index.html θαη παξαηεξήζακε δηαθνξεηηθά είδε 

http://www.esa.int/esaKIDSen/index.html
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νπξάλησλ ζσκάησλ αζηέξηα, πιαλήηεο, θνκήηεο θ.η.ι. Σαπηφρξνλα κε ηελ πα-

ξαηήξεζε ησλ εηθφλσλ ζπδεηνχζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζηεξηψλ, ηηο  δη-

αθνξέο ηνπο ζην ρξψκα, ζηε θσηεηλφηεηα θαη ζην κέγεζνο. Ώλαθεξζήθακε 

ζηνλ είξην ην κεγάιν θσηεηλφ αζηέξη ηνπ νπξαλνχ πνπ παξνπζηάδεηαη σο έλαο 

απφ ηνπο ήξσεο ηνπ βηβιίνπ.         

Ξεθηλήζακε ζηαδηαθά ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ έσο ζην ζεκείν πνπ ν 

Βξπζξνχιεο κεηά ηελ απφξξηςή ηνπ απφ ηα άιια θίηξηλα θαη ρξπζά αζηέξηα αη-

ζζάλεηαη ζηελαρσξεκέλνο θαη κφλνο. ην ζεκείν απηφ ζηακαηήζακε ηελ αλά-

γλσζε θαη αθνχζακε κέζσ ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ην κνπζηθφ θνκκάηη ―The 

sad song of the wind‖ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Empyrium απφ ην δηαδίθηπν 

http://www.youtube.com/watch?v=iZGENhajFLQ&feature=related . Δ νδεγία 

πνπ δφζεθε ζηα παηδηά είλαη λα αθξναζηνχλ πξνζεθηηθά ην κνπζηθφ θνκκάηη 

θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ Βξπζξνχιε. Μεηά ην ηέινο ηεο 

αθξφαζεο, ζπδεηήζακε γηα ηνλ ήξσα ηνπ βηβιίνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, 

ηνλ ηφπν πνπ δνχζε θαη ην πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδε.  

Βπφκελν βήκα ήηαλ ηα παηδηά λα απνηππψζνπλ δσγξαθηθά ηνλ ήξσα θαη 

λα απαληήζνπλ αηνκηθά ζηηο εξσηήζεηο: Πσο αηζζαλφηαλ ν ήξσαο ηνπ βηβιίνπ 

θαη γηαηί; Ση ζα κπνξνχζε λα θάλεη ψζηε λα ληψζεη θαιχηεξα; Σα παηδηά απά-

ληεζαλ κε δσγξαθηά ζην ραξηί θαη θαηαγξάςακε αηνκηθά ηηο απαληήζεηο ηνπο, 

ηηο αηηηνινγήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηε κεηέπεηηα δξάζε ηνπ Βξπζξνχ-

ιε. ινη ζπκθψλεζαλ φηη ν Βξπζξνχιεο αηζζαλφηαλ ζηελαρσξεκέλνο θαη ιπ-

πεκέλνο, ελψ θάπνηεο απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηε κειινληηθή δξάζε ηνπ ή-

ξσα ήηαλ: 

 Να θχγεη καθξηά απφ ηα θίηξηλα αζηέξηα. 

 Να βξεη κηα άιιε ρψξα ηνπ νπξαλνχ κε θφθθηλα αζηέξηα θαη λα κείλεη 

εθεί. 

 Να πάεη ζηε κακά ηνπ θαη λα ηεο πεη ην πξφβιεκά ηνπ. 

 Να πεη ζηα θίηξηλα αζηέξηα λα κελ ηνλ θνξντδεχνπλ γηαηί ζα άξρηδε λα 

ηνπο θνξντδεχεη θαη απηφο. 

 Να παίμεη κε ηνλ αδεξθφ ηνπ. 

 Να πάεη ζην ζπίηη ηνπ θαη λα μεθνπξαζηεί θαη λα εξεκήζεη. 

2Δ ΑΡΏΔ 

Ώπνθαζίζακε λα δσληαλέςνπκε θηλεηηθά ζην γπκλαζηήξην ηηο πξνηάζεηο 

ησλ παηδηψλ γηα ηε κειινληηθή δξάζε ηνπ ήξσα. Αξακαηνπνηήζακε ην ζπλαί-

ζζεκα ηνπ Βξπζξνχιε κεηά ηελ απφξξηςή ηνπ απφ ηα άιια αζηέξηα θαη ζηε ζπ-

λέρεηα θάζε κία απφ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο, νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ.  

1. Έγηλαλ πξψηα δπζηπρηζκέλνη Βξπζξνχιεδεο πνπ έθεπγαλ καθξηά 

θαη απνκαθξχλνληαλ απφ απηνχο πνπ ηνπο ζηελαρψξεζαλ.  

2. ΐξήθαλ κηα άιιε νπξάληα ρψξα κε θφθθηλα αζηέξηα θαη αηζζάλζε-

θαλ θαιχηεξα παίδνληαο κε λένπο θίινπο. 

3. ε δεχγε κε ελαιιαζζφκελνπο ξφινπο πήγαλ ζηε κακά ηνπο θαη ε-

http://www.youtube.com/watch?v=iZGENhajFLQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iZGENhajFLQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iZGENhajFLQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iZGENhajFLQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iZGENhajFLQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iZGENhajFLQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iZGENhajFLQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iZGENhajFLQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iZGENhajFLQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iZGENhajFLQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iZGENhajFLQ&feature=related
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http://www.youtube.com/watch?v=iZGENhajFLQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iZGENhajFLQ&feature=related
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θείλε ηνπο παξεγνξνχζε γηα λα ληψζνπλ θαιχηεξα. 

4. Φψλαμαλ δπλαηά φηη είλαη σξαίν λα είζαη δηαθνξεηηθφο θαη λα πά-

ςνπλ νη άιινη λα ηνπο θνξντδεχνπλ. 

5. Υσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη έπαημαλ κε ηα αδέξθηα ηνπο. 

6. Σέινο πήγαλ ζην ζπίηη ηνπο λα μεθνπξαζηνχλ θαη λα εξεκήζνπλ. 

3Δ ΑΡΏΔ 

ηε ζπλέρεηα ηεο ελαζρφιεζήο καο κε ην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, πα-

ξαθνινπζήζακε ηξία δηαθνξεηηθά βίληεν απφ ην δηαδίθηπν κε αλζξψπνπο πνπ 

είλαη δηαθνξεηηθνί, θαζψο είλαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.  

 Μία κεηέξα πνπ θξνληίδεη ηελ νηθνγέλεηα ηεο ρσξίο λα δηαζέηεη ρέξηα 

http://www.youtube.com/watch?v=pkubUprSVec  

 Σελ νκηιία ηνπ Νick Vojicic ελφο πνιπαλάπεξνπ άληξα ζε παηδηά ζρν-

ιείσλ http://www.youtube.com/watch?v=ciYk-UwqFKA 

 Έλα βίληεν ρνξνχ απφ ην ζπγθξφηεκα ησλ αλάπεξσλ ρνξεπηψλ 

http://www.youtube.com/watch?v=RRC4oEekwSw&feature=related 

Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ βίληεν αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα ηε δηα-

θνξεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ απηψλ. Βζηηάζακε ζηηο απίζηεπηεο ηθαλφηεηέο 

ηνπο λα δνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη λα ιεηηνπξγνχλ φπσο νη ππφινηπνη 

άλζξσπνη. Να πξνζθέξνπλ θξνληίδα θαη ζηνξγή, λα απνιακβάλνπλ ηε δσή θαη 

λα εθθξάδνληαη κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ ή κέζσ ηεο ηέρλεο. Σειεηψλνληαο, δεηή-

ζακε απφ ηα παηδηά λα καο δσγξαθίζνπλ πνην απφ ηα βίληεν ηνπο έθαλε κεγαιχ-

ηεξε εληχπσζε θαη θαηαγξάςακε ηηο απαληήζεηο κε ηηο αηηηνινγήζεηο ηνπο. 

Κάπνηεο απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ήηαλ: 

1. Μνπ άξεζαλ νη ρνξεπηέο γηαηί κνπ άξεζε ν ρνξφο ηνπο. 

2. Μνπ άξεζαλ νη ρνξεπηέο γηαηί έθαλαλ ηνπο αλζξψπνπο (ζεαηέο) λα 

θιαίλε. 

3. Μνπ άξεζε ε κακά ρσξίο ρέξηα πνπ πξφζερε ην κσξάθη ηεο γηαηί ην 

άιιαδε κε ηα πφδηα θαη ηα θαηάθεξλε. 

4. Μνπ άξεζε ε θνπέια πνπ είρε κφλν πφδηα γηαηί ηα έθαλε φια αζηεία 

κε ηα πφδηα ηεο. 

5. Γσγξάθηζα εθείλνλ ρσξίο ρέξηα θαη πφδηα γηαηί κνπ άξεζε πνπ νδε-

γνχζε ηε βάξθα. 

6. Μνπ άξεζε ν θχξηνο πνπ δελ είρε ρέξηα θαη πφδηα θαη έπαηδε κπάια. 

Μνπ θάλεθε πνιχ δχζθνιν αιιά ηα θαηάθεξε. 

7. Μνπ άξεζαλ νη ρνξεπηέο θαη ν θχξηνο πνπ δελ είρε πφδη κπνξνχζε λα 

ζεθψλεη ςειά ηελ θνπέια. 

8. Μνπ έθαλε εληχπσζε ν ρνξεπηήο πνπ δελ είρε πφδη θαη έβαδε ηα ρέ-

ξηα ηνπ ζην πάησκα θαη ζήθσλε φιν ην ζψκα ηνπ επάλσ. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα παηδηά θαηάθεξαλ λα αληηιεθζνχλ ηηο δπζθνιίεο πνπ 

ζπλαληά έλαο άλζξσπνο κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη ην γεγνλφο φηη είλαη δπλα-
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ηφ φρη κφλν λα αληαπεμέιζεη ζηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο, αιιά θαη λα εθθξαζηεί 

δεκηνπξγηθά ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ. Ώληηιήθζεθαλ φηη ην ζσκαηηθφ κεηνλέ-

θηεκα πνπ θαζηζηά θάπνηνπο αλζξψπνπο δηαθνξεηηθνχο απφ ην ζχλνιν, δελ 

ηνπο θαζηζηά απαξαίηεηα αλίθαλνπο ή αλάπεξνπο. Βθ ησλ πζηέξσλ κάζακε φηη 

αξθεηά παηδηά πεξηέγξαςαλ θαη ζπδήηεζαλ ηα βίληεν πνπ είδαλ κε ηνπο γνλείο 

ηνπο. Σίπνηα, ινηπφλ, δελ είλαη πην εχγισηην απφ κία εηθφλα ή έλα βίληεν ηδηαί-

ηεξα φηαλ πξνζπαζνχκε λα δηδάμνπκε αθεξεκέλεο έλλνηεο ή λα δηακνξθψζνπκε 

ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ζε παηδηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο. 

4Δ ΑΡΏΔ 

Βπηζηξέςακε ζηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ. Αηαβάζακε ηε ζπλέρεηα ηνπ βη-

βιίνπ, πνπ παξνπζηάδεη ηελ απνρψξεζε ηνπ Βξπζξνχιε απφ ηε ζπληξνθηά ησλ 

θίηξηλσλ αζηεξηψλ. Μέλεη κφλνο ζην ζνθάθη ηεο Ώζηξνθεγγηάο θαη θιαίεη απα-

ξεγφξεηνο θάζε λχρηα. Δ Νχρηα ηνλ παίξλεη αγθαιηά θαη ηνλ θέξλεη θνληά ζην 

Φεγγάξη, πνπ αλεζχρεζε απφ ην θιάκα ηνπ. 

Υξεζηκνπνηήζακε μαλά ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα απηή ηε θνξά σο κέζν 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο ησλ παηδηψλ. Σα παηδηά ζε δεχγε σζήζεθαλ λα εηθνλν-

γξαθήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα ηνπ βηβιίνπ. Γσγξάθηζαλ ηνλ «Βξπ-

ζξνχιε λα θηάλεη ζην Φεγγάξη» κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. Οη ε-

πηινγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πξφγξακκα ηεο δσγξαθηθήο ήηαλ νη εμήο: 

 ηπιφ ―pen‖ 

 ―Colors and textures‖ 

 ―Select pen width‖ 

 Φφλην ―Change background color‖. 

Σα παηδηά ζπδήηεζαλ λσξίηεξα ηη ζα δσγξαθίζνπλ θαη κνίξαζαλ αξκνδηφ-

ηεηεο. Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο ηνπο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα δσγξαθίζνπλ 

πξψηε θνξά θάζεηα ζε κία κεγάιε επηθάλεηα. Βπηπξνζζέησο, ηνπο παξείρε ηε 

δπλαηφηεηα λα εθαξκνζηεί ε Γψλε Βπηθείκελεο Ώλάπηπμεο (Vygotsky, 1978) 

ζην εζσηεξηθφ ησλ δεπγαξηψλ. Φξνληίζακε ηα δεχγε πνπ ζρεκαηίζηεθαλ λα α-

πνηεινχληαη απφ έλα κεγάιν θαη έλα κηθξφ λήπην, ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπ-

κπιεξσκαηηθά. Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο ιεηηνχξγεζε σο θαηάιιειν θίλεηξν γηα 

λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ φηη ζθέθηεθαλ.  

5Δ ΑΡΏΔ 

Μία απνξία ησλ παηδηψλ απνηέιεζε ηελ αθνξκή ηεο επφκελεο δξάζεο καο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δσγξαθηθήο ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα εθθξάζηεθε ε εμήο 

απνξία: «Ση άιιν δηαθνξεηηθφ κπνξνχλ λα έρνπλ νη άλζξσπνη; Βίδακε θπξία 

αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ ρέξηα ή πφδηα. Ση άιιν ζα κπνξνχζε λα είλαη δηαθν-

ξεηηθφ πάλσ καο;». Βπφκελν βήκα ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ γλψζεσλ θαη ησλ α-

πφςεσλ ησλ παηδηψλ γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ζε πίλαθα αλαθνξάο πάλσ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. Χζήζακε ηα παηδηά λα γξάςνπλ ζπλεξγα-

ηηθά ηηο ηδέεο ηνπο. Υξεζηκνπνίεζαλ ηνλ ζηπιφ ―pen‖ ζην πξφγξακκα ηεο δσ-
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γξαθηθήο. ην ηέινο, ν ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο αλαθνξάο απνζεθεχηεθε θαη ε-

θηππψζεθε. Κξεκάζηεθε ζηε ζπλέρεηα ζηελ «παξενχια». Με ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία, ηα παηδηά θαηαλφεζαλ δχν αθφκα δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ν δηα-

δξαζηηθφο πίλαθαο, λα γξάθνπλ, λα απνζεθεχνπλ θαη λα εθηππψλνπλ φζα έγξα-

ςαλ. 

Βθφζνλ θαηαγξάθεθαλ φιεο νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ, πξνβάιιακε βί-

ληεν ην νπνίν αθνξνχζε ηα πξνβιήκαηα φξαζεο. ην βίληεν παξνπζηάδεηαη ε 

πξνζπάζεηα ελφο ηπθινχ αλζξψπνπ λα δηαζρίζεη πνιπζχρλαζηνπο δξφκνπο 

ζηελ πφιε http://www.youtube.com/watch?v=48DqdwzftnQ&feature=related. 

Ώθνινχζεζε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δηαθνξεηηθφηεηαο. 

Δ ζπδήηεζε εληνπίζηεθε ζην δήηεκα ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ κεηαθίλεζεο θαη 

θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ησλ αλζξψπσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Δ απνξία «Πσο 

άξαγε δηαβάδνπλ νη άλζξσπνη κε πξνβιήκαηα φξαζεο;» απνηέιεζε ηελ αθνξκή 

γηα ηελ επφκελε δξάζε καο. 

6Δ ΑΡΏΔ 

Με αθνξκή ηε δηαθνξά ζηνλ ηξφπν αλάγλσζεο ησλ αλζξψπσλ κε πξνβιή-

καηα φξαζεο επηζθεθζήθακε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Βζληθνχ Κέληξνπ ΐηβιίνπ (Β-

ΚΒΐΕ) «Μηθξφο Ώλαγλψζηεο» http://www.mikrosanagnostis.gr/ Σε ζπγθεθξη-

κέλε ρξνληθή πεξίνδν ε ζεκαηηθή πνπ αθνξνχζε ζηελ εμεξεχλεζε ελφο ζέκαηνο 

εζηίαδε ζηνλ ηξφπν αλάγλσζεο ησλ αλζξψπσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο. ηνλ 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα πξνβάιακε ην αιθάβεην Μπξάηγ θαη επεμεγήζακε ηνλ 

ηξφπν αλάγλσζεο ησλ ηπθιψλ αλζξψπσλ κέζσ ηεο αθήο 

http://www.mikrosanagnostis.gr/thema.asp Παξαθνινπζήζακε ην βίληεν πνπ 

αθνξνχζε ζην Μνπζείν Ώθήο http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-braille-

mathekiafto.asp Αηαβάζακε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνλ ζσζηφ ηξφπν αληίδξαζεο ζε 

ηπρφλ ζπλάληεζή καο κε έλα άηνκν κε πξφβιεκα φξαζεο 

http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-braille-mathekiafto.asp  

Κιείζακε ηε δηεξεχλεζε καο γηα ην δήηεκα, κε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα παίδνληαο κέζσ πνληηθηνχ ηα δχν πξνηεηλφκελα παηρλίδηα ζηελ ηζηνζε-

ιίδα http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-braille-drastiriotites.asp  :  

Γξάςε ην φλνκα ζνπ παηψληαο ηηο θαηάιιειεο θνπθίδεο ζχκθσλα κε ην 

αιθάβεην Μπξάηγ   

Αηάβαζε ηε θξάζε. 

Σα παηδηά ζπκκεηείραλ επράξηζηα ζηε δηαδηθαζία θαη ελζνπζηάζηεθαλ απφ 

ην αιθάβεην Μπξάηγ. Δ δηαδηθαζία γξαθήο ηνπ νλφκαηφο ηνπο, ηνπο θάλεθε 

ελδηαθέξνπζα αλ θαη απαηηεηηθή. Οινθιεξψζεθε ζπλεξγαηηθά, θαζψο φιε ε 

νκάδα βνεζνχζε φπνηνλ πξνζπαζνχζε λα γξάςεη ην φλνκά ηνπ, είηε ππνζηεξί-

δνληαο ηνλ ψζηε λα εληνπίζεη θσλεκηθά ην επφκελν γξάκκα, είηε ππνδεηθλχν-

ληαο ηνλ ζσζηφ θψδηθα. Ώξθεηνί εληππσζηάζηεθαλ γηαηί λφκηδαλ φηη νη ηπθινί 

άλζξσπνη «δελ πήγαηλαλ ζρνιείν» θαη «δελ κάζαηλαλ αλάγλσζε». Πνιινί αλέ-
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θεξαλ φηη ηνπο θάλεθε πνιχ δχζθνιν λα θαληαζηνχλ λα δηαβάδνπλ κε ηελ αθή.  

7Δ ΑΡΏΔ 

Βπηζηξέςακε θαη νινθιεξψζακε ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ. ην ζεκείν 

απηφ, δείμακε ζηα παηδηά εηθφλεο πάιη απφ ηελ ηζηνζειίδα ESA kids 

http://www.esa.int/esaKIDSen/Starsandgalaxies.htm γηα λα αληηιεθζνχλ πσο 

θαίλεηαη ε γε απφ θάπνην άιιν πιαλήηε. Μηιήζακε γηα ηε γέλλεζε θαη ην ζά-

λαην ησλ αζηεξηψλ, παξαθνινπζήζακε βίληεν γηα ηε δνκή ηνπ ειηαθνχ καο ζπ-

ζηήκαηνο  ζηελ ηζηνζειίδα http://www.esa.int/esaKIDSen/OurUniverse.html  

Αψζακε ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα επηιέμνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα απεηθφληδαλ 

έλα δηθφ ηνπο ζχκπαλ, είηε θαηαζθεπάδνληαο πιαλήηεο θαη αζηέξηα κε πιαζηε-

ιίλε, είηε δσγξαθίδνληαο κε πηλέια θαη ηέκπεξεο. Κάπνηα παηδηά επέιεμαλ λα 

δσγξαθίζνπλ κε ηέκπεξεο αζηέξηα, πιαλήηεο θαη θνκήηεο, φπσο ζα θαηλφηαλ κε 

ηειεζθφπην απφ ηε γε. Άιινη πξνηίκεζαλ λα αζρνιεζνχλ κε πιαζηειίλε θαη ηέ-

ινο άιινη δνθίκαζαλ θαη ηηο δχν ηερληθέο. Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ησλ 

παηδηψλ ήηαλ εληππσζηαθά. Οη ζπλδπαζκνί ησλ ρξσκάησλ θαη νη απεηθνλίζεηο 

ησλ παηδηψλ ήηαλ εμαηξεηηθέο. 

 8Δ ΑΡΏΔ 

Μεηά ην ηέινο ηεο αλάγλσζεο ηνπ βηβιίνπ, ην ελδηαθέξνλ γηα ην ειηαθφ 

καο ζχζηεκα θαη ην ζχκπαλ ήηαλ εμαηξεηηθά έληνλν. Βίρακε ήδε δσγξαθίζεη 

ηνπο πιαλήηεο θαη αζηέξηα, είηε ζην ραξηί, είηε ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Σν 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηειεπηαίσλ βίληεν ε-

ζηηάζηεθε ζην πψο θαίλεηαη ε γε απφ ην δηάζηεκα. Ξεθηλψληαο απφ ηελ εξψηε-

ζε «Πψο ν Βξπζξνχιεο ζα έβιεπε ηε γε καο απφ ςειά;» νδεγεζήθακε ζηηο ε-

μήο απφθαζεηο: α. λα πξνζπαζήζνπκε λα δσγξαθίζνπκε ζηνλ δηαδξαζηηθφ πί-

λαθα έλα θαληαζηηθφ ζχκπαλ κε πιαλήηεο θαη αζηέξηα β. λα θηηάμνπκε αζηέξηα 

θαη πιαλήηεο κε πιαζηειίλε θαη γ. λα θαηαζθεπάζνπκε έλα θαληαζηηθφ ηξηζ-

δηάζηαην ζχκπαλ. Ώπηέο νη απνθάζεηο απνηέιεζαλ ηελ αθφξκεζε ησλ επφκε-

λσλ θαη ηειεπηαίσλ δξάζεσλ καο.  

α. Σα παηδηά ήηαλ εμνηθεησκέλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο δσγξαθηθήο ζην δηα-

δξαζηηθφ πίλαθα θαη δνχιεςαλ ζε νκάδεο. Ώπνθάζηζαλ ηη αθξηβψο ζα απεηθφλη-

δαλ κνίξαζαλ επζχλεο θαη δνχιεςαλ ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα. πσο θαη ζε 

πξνεγνχκελε δξάζε μαλαρξεζηκνπνίεζαλ ηηο επηινγέο ζην πξφγξακκα ηεο δσ-

γξαθηθήο: 

 ηπιφ ―pen‖ 

 ―Colors and textures‖ 

 ―Select pen width‖ 

 Φφλην ―Change background color‖. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ επαλαιήθζεθε ε δηαδηθαζία πνπ είραλ κάζεη ζε πξνε-

γνχκελε δξάζε. Πξαγκαηνπνηήζεθε κηα κνξθή αμηνιφγεζεο ησλ γλψζεσλ ηνπο 

επί ηεο δηαδηθαζίαο ρεηξηζκνχ ηνπ ινγηζκηθνχ. Σα απνηειέζκαηα ηθαλνπνίεζαλ 

http://www.esa.int/esaKIDSen/Starsandgalaxies.htm
http://www.esa.int/esaKIDSen/OurUniverse.html
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ηα παηδηά θαη θάλεθε φηη, ζε γεληθέο γξακκέο, ε ηάμε είρε εμνηθεησζεί κε ηηο δπ-

λαηφηεηεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα.   

β. Κάζε παηδί έθηηαμε κε πιαζηειίλε ην δηθφ ηνπ αζηέξη, πιαλήηε ή θνκή-

ηε θαη ζηε ζπλέρεηα ζπγθεληξψζακε ηηο θαηαζθεπέο ηνπο ζε έλα νκαδηθφ ζχ-

κπαλ. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ εληππσζηαθά. 

γ. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πιαλεηψλ δψζακε ζηα παηδηά κπάιεο θειηδφι 

ηηο νπνίεο έβαςαλ κε ηέκπεξεο θαη γθιίηεξ θαη θφιιεζαλ άκκν. Γηα ηελ θαηα-

ζθεπή ηεο ηξηζδηάζηαηεο καθέηαο ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηή-

ζακε έλα κεγάιν ραξηφθνπην θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξεκάζακε κε πεηνληά ηε 

γε, ην θεγγάξη θαη δνξπθφξνπο πνπ θαηαζθεχαζαλ ηα παηδηά. Σν απνηέιεζκα 

ήηαλ ζεακαηηθφ θαη ηθαλνπνίεζε ηα παηδηά. ηείιακε θσηνγξαθία ηεο ζπγθε-

θξηκέλεο θαηαζθεπήο, σο ζπκκεηνρή ζην κεληαίν δηαγσληζκφ ηεο ηζηνζειίδαο 

ESA kids κε ζέκα: «Δ παξαηήξεζε ηεο γεο απφ ην δηάζηεκα». Πήξακε ηε δεχ-

ηεξε ζέζε θαη ε θσηνγξαθία ηνπ έξγνπ καο αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.esa.int/esaKIDSen/SEMU0IKWZ0H_p_ag.html 

Οη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο απνηέιεζαλ ην θιείζηκν, αιιά θαη ηε ζπλνιηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οξγαλψζακε κία κηθξή έθζεζε ησλ εηθαζηηθψλ 

δεκηνπξγηψλ ησλ παηδηψλ κε ηίηιν: «Βηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο εκπλεπζκέλεο απφ 

ην βηβιίν ν Βξπζξνχιεο ην θφθθηλν αζηεξάθη» θαη ηελ παξνπζηάζακε ζηα δη-

πιαλά ηκήκαηα λεπηαγσγείνπ, θαζψο θαη ζηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ. Βθζέζακε 

ηα εμήο έξγα ησλ παηδηψλ: 

Ώ. Πσο ζα θαηλφηαλ ηα αζηέξηα, πιαλήηεο, θνκήηεο κε έλα ηειεζθφπην  

(δσγξαθηθή κε πηλέια θαη ηέκπεξεο). 

ΐ. Σν ζχκπαλ θηηαγκέλν απφ πιαζηειίλε. 

Γ. Σν ηξηζδηάζηαην ζχκπαλ (νκαδηθή ηξηζδηάζηαηε θαηαζθεπή). 

Α. Βθηππσκέλεο δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ απφ ηε δνπιεηά ηνπο ζε δεχγε 

ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα κε ζέκα: «Δ Νχρηα θέξλεη ηνλ Βξπζξνχιε ζην Φεγ-

γάξη». 

Β. Βθηππσκέλεο ηηο νκαδηθέο δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ ζηνλ δηαδξαζηηθφ πί-

λαθα κε ζέκα: «Σν ζχκπαλ». 

ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 

ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ πιεξέζηεξε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απα-

ληνχκε ζε εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε δεηήκαηα αμηνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκα-

ηνο. Σα βαζηθά εξσηήκαηα ήηαλ ηα εμήο: Θα κπνξνχζε ην πξφγξακκα λα εθαξ-

κνζηεί ζε δηαθνξεηηθνχο ζρνιηθνχο ηνκείο ή βαζκίδεο θαη πνηεο είλαη νη απαξαί-

ηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηάιιειε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο; Πνηνο ν 

θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο; Πνηα ε ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηε βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, θαζψο θαη πνηα είλαη ε παηδαγσγηθή ηνπ 

αμία; Σέινο, πνηα ε ζπκβνιή ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο;  

http://www.esa.int/esaKIDSen/SEMU0IKWZ0H_p_ag.html
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ΣΡΟΠΟΕ ΑΤΝΏΣΔ ΑΕΒΤΡΤΝΔ ΣΔ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΚΏΕ Β ΏΛ-

ΛΟΤ ΣΟΜΒΕ/ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΏ ΣΔ ΥΟΛΕΚΔ ΜΟΝΏΑΏ ΚΏΕ 

ΠΡΟΩΠΟΘΒΒΕ ΒΦΏΡΜΟΓΔ 

Δ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θηιαλαγλσζίαο κέζσ ηνπ δηαδξαζηηθνχ πί-

λαθα ζηεξίδεηαη νπζηαζηηθά ζηε ζχλδεζε ηεο ινγνηερλίαο κε πνηθίια γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο απνηειεί 

έλα δηδαθηηθφ εξγαιείν κε κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ ζηα πιαίζηα ηνπ αλαιπηη-

θνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν αλάπηπμεο ησλ καζε-

ζηαθψλ θηλήηξσλ ζηα παηδηά. Παξφηη ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή δελ είλαη ηφζν 

δηαδεδνκέλνο, ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο κπνξεί λα απνδεηρζεί εμαηξεηηθά ρξήζη-

κνο θαηά ηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Άιισζηε, ηα ινγηζκηθά 

θαη ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα πνπ αθνξνχλ ζηα καζεκαηηθά, ζηηο εηθαζηηθέο θαη 

κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλα. ην ζεκείν απηφ πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη, ελψ ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα γηα θαζαξά γλσζηη-

θνχο ζθνπνχο είλαη ηεθκεξησκέλε, ειάρηζηεο αλαθνξέο ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο. Σν πξφγξακκα πιαηζηψζε-

θε κε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο αλέδεημαλ ηελ αμία ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδξαζηη-

θνχ πίλαθα, φρη ηφζν σο εξγαιείν επνπηηθήο δηδαζθαιίαο, αιιά θπξίσο σο εξ-

γαιείν ελίζρπζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Καηαδείρζεθε φηη ε ζπγθεθξηκέλε δπλα-

ηφηεηα παξέρεηαη κε ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή εθαξκνγή θαη ρξήζε.  

Δ ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηνλ ηνκέα ηεο θηιαλαγλσζίαο απνηε-

ιεί ίζσο ηε ιηγφηεξν εκθαλή εθαξκνγή. ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζειήζα-

κε λα «παληξέςνπκε» δχν, πηζαλά, αζχκβαηνπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηεο γλψ-

ζεο (έληππν – λέεο ηερλνινγίεο).  Βμαηηίαο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ πξνγξάκκα-

ηνο, δελ εζηηάζακε ηφζν ζηνλ δηδαθηηζκφ φζν ζηελ απφιαπζε ηεο εμεξεχλεζεο 

ησλ δπλαηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ έλα βηβιίν καδί κε ηνλ δηαδξα-

ζηηθφ πίλαθα. θνπφο καο δελ ήηαλ ε αληηθαηάζηαζε παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ δη-

αζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο, αιιά ε έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε 

έλα παξζέλν πεδίν. Καηαδείρζεθε εκπεηξηθά φηη ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο κπνξεί 

λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απαηηνχλ: παξνπζίαζε θαη 

ρξήζε πνιπηξνπηθνχ πιηθνχ (εηθφλεο, κνπζηθή, βίληεν) θαζψο θαη απηηθή δηά-

δξαζε ζε κεγάιε επηθάλεηα. 

Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκ-

καηνο θηιαλαγλσζίαο, είλαη ε χπαξμε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηε ζρνιηθή κνλά-

δα. Δ θηιαλαγλσζία απνηειεί έλα πεδίν πνπ ελδηαθέξεη άκεζα, ελψ ηα ηειεπ-

ηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο εμνπιίδνληαη κε ηηο θαηάι-

ιειεο ππνδνκέο. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε αλάιν-

γεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο θαη εθπαηδεπηη-

θέο βαζκίδεο. Εδηαίηεξα ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ε κε-

γάιε ζε δηαζηάζεηο θαη επαίζζεηε ζην άγγηγκα νζφλε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα, 

δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή ρξήζε Δ/Τ κε πιεθηξνιφγην 
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θαη πνληίθη. Θα είρε, ινηπφλ, ελδηαθέξνλ ε δηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξν-

γξάκκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο εηδηθήο αγσγήο. 

Tν ζρνιείν απνηειεί ηνλ ηδαληθφ ρψξν άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ην βηβιίν θαη ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηε ζεκειίσζε θαη 

αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο (Πνζιάληεθ, 1990). ην ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ, ν 

φξνο «ζρνιείν» ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο παίδεη ξφιν 

δηακεζνιαβεηή αλάκεζα ζην παηδί θαη ην βηβιίν (Γθίβαινπ, 1994). Οη δξάζεηο 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο θηιαλαγλσζίαο ζπκβάιινπλ  ζεκαληηθά 

ζηε ζπγθξφηεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γισζ-

ζηθήο ηνπ έθθξαζεο, ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ θαη θπξίσο ηελ αηζζεηηθή 

ηνπ θαιιηέξγεηα (Υξηζηνδνχινπ-Γθιηάνπ, 2007).  

Βπηπξνζζέησο, ε θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζην πιαίζην ηεο εθπαη-

δεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαίλεηαη λα παξέρεη ζηα παηδηά επθαηξίεο γηα κάζεζε θαη 

παξάιιεια ππνζηεξίδεη ηε ζπλνιηθή γλσζηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε 

(Clemens, 1994). Δ δηδαθηηθή κεζνδνινγία ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί ηηο απαξαί-

ηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε απηφ, νη 

καζεηέο ζα πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζε κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία λα επεμεξ-

γάδνληαη ηελ πιεξνθνξία κε θξηηηθφ ηξφπν θαη λα ηε κεηνπζηψλνπλ ζε γλψζε 

(Ally, 2004).  

Σν δήηεκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνζ-

δηνξίδεηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο, πνπ ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηα γλσ-

ζηαθά ελδηαθέξνληα (Habermas,1972) θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, παξά κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ ίδησλ ησλ ΣΠΒ. Σν γλσζηαθφ ελδηαθέξνλ αλαθέξεηαη ζην θη-

ινζνθηθφ ππφβαζξν ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ πνπ ηνλ πξνηξέπεη ή ηνλ απνηξέπεη 

λα αθνινπζήζεη κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε (Fragaki, 2010. Φξαγθάθε, 

2008. Κσζηνχια Μαθξάθε & Μαθξάθεο, 2006). Γηα ην ιφγν απηφ, κία αθφκα 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρεκέλε αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηκφξ-

θσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Δ ζπγθεθξηκέλε πξνυπφζεζε 

θξίλεηαη απαξαίηεηε φρη κφλν ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξν-

γξάκκαηνο, αιιά ζπλνιηθά ζηελ πξννπηηθή ηεο αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο αμην-

πνίεζεο ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε.   

πκπεξαζκαηηθά, γηα ηελ κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ δηα-

δξαζηηθνχ πίλαθα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο απαη-

ηνχληαη ηα εμήο: επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, δηαξθή θαη καθξά εκπεηξία ρξή-

ζεο, δηαξθή παηδαγσγηθή θαη ηερλνινγηθή ππνζηήξημε θαη ηέινο καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμηνπνηνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέ-

λνπ εξγαιείνπ. 

Ο ΚΏΕΝΟΣΟΜΟ ΥΏΡΏΚΣΔΡΏ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 

Δ αθήγεζε ή ε αθξφαζε ελφο βηβιίνπ πέξα απφ ηελ απφιαπζε πνπ πξν-

ζθέξεη κπνξεί λα απνηειέζεη αθνξκή γηα κία πνηθηιία δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξην-
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ηήησλ πνπ αζθνχλ ηε γιψζζα, ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, ηελ εθεπξεηηθφηεηα, δί-

λνπλ επθαηξίεο γηα ζπλεξγαζία θαη εμσηεξίθεπζε ζπλαηζζεκάησλ. Δ αγάπε γηα 

ην βηβιίν κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ζην ζρνιείν κέζσ νξγαλσκέλσλ πξνγξακκά-

ησλ θηιαλαγλσζίαο, ηα νπνία δίλνπλ ζηα παηδηά επθαηξίεο δεκηνπξγηθήο δηαζε-

καηηθήο απαζρφιεζεο.  

ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, ε επαθή ησλ παηδηψλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κέζα ζε νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα 

θηιαλαγλσζίαο, αθελφο παξέρεη πνηθίιεο επθαηξίεο καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ θαη 

αθεηέξνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα έληαμεο ηνπ παηδηνχ ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο. ην ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο παξαηεξείηαη πεξηνξη-

ζκέλε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. Δ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκ-

καηνο θηιαλαγλσζίαο κέζσ ρξήζεο δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζην ρψξν ηνπ λεπηα-

γσγείνπ θαηέδεημε ηε δπλαηφηεηα επαξθνχο δηδαθηηθήο ππνζηήξημεο απφ ην ζπ-

γθεθξηκέλν δηδαθηηθφ εξγαιείν. Αφζεθε ε επθαηξία ζηα παηδηά λα νηθνδνκή-

ζνπλ γλψζεηο κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πινπνηνχκελεο ζε αλνηρηνχ ηχπνπ ππν-

ινγηζηηθά πεξηβάιινληα, πνπ επλννχλ ηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε. 

Δ ζπκβνιή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηδαθηηθνχ εξγαιείνπ ήηαλ θαζνξηζηηθή 

ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηφο καο. Μέζσ 

ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα, αλακνξθψζεθε ε θαζηεξσκέλε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηα πξνγξάκκαηα θηιαλαγλσζίαο θαη  ηθαλνπνηήζεθαλ νη αλά-

γθεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (αλαπαξαγσγή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, δη-

αδηθηπαθή  ζχλδεζε κε πξνηεηλφκελεο ηζηνζειίδεο απφ ην Βζληθφ Κέληξν ΐη-

βιίνπ, ρξήζε ινγηζκηθψλ γηα θαιιηηερληθή έθθξαζε).  

Δ ΤΜΐΟΛΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ ΣΔ ΐΒΛΣΕΧΔ ΣΔ ΑΕΑΏ-

ΚΣΕΚΔ ΠΡΏΞΔ  

Βμαηηίαο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θηιαλαγλσζίαο δελ εζηηά-

ζακε ηφζν ζηνλ δηδαθηηζκφ, φζν ζηελ απφιαπζε ηεο εμεξεχλεζεο ησλ δπλαην-

ηήησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ έλα βηβιίν καδί κε ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα. 

Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο είλαη έλα παλίζρπξν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, ην νπνίν 

έρεη ηνπο δηθνχο ηνπ ηξφπνπο κνξθνπνίεζεο θαη παξνπζίαζεο ηεο εηθνληθήο 

πιεξνθνξίαο. Βπηηξέπεη, δε φπσο θάζε κέζν, ζηνλ παηδαγσγφ κε ηελ αλάδεημε 

ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ πξφζιεςεο λα εληνπίζεη ηνπο ηξφ-

πνπο νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη λα ηνπο αμηνπνηήζεη παηδαγσγηθά (έ-

κνγινπ, 2001).  Χο εθ ηνχηνπ,  ν ζπλδπαζκφο θεηκέλνπ, θηλνχκελσλ εηθφλσλ, 

ήρνπ, βίληεν, πνπ ειθχεη θαη ελζνπζηάδεη ηα παηδηά, ελεξγνπνηεί ηε ζχλδεζε α-

λάκεζα ζηελ ηερλνινγία θαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν αιιά παξάιιεια, θηλε-

ηνπνηεί ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο. Φαίλεηαη, δε, λα ιεηηνπξγεί ζαλ εληζρπηήο 

εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ. 

πσο θάλεθε θαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο, ηα παηδηά θαηαλφ-

εζαλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν θαη ηηο ρξεζηκν-

πνίεζαλ επηηπρψο. Δ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ελ-
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ζνπζηψδεο, ελψ ε απαζρφιεζε ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα ζεσξνχληαλ σο ψξα 

δηαζθέδαζεο. Αε ζειήζακε λα αληηθαηαζηήζνπκε ηνπο παξαδνζηαθνχο δηαζεκα-

ηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. ηφρνο καο 

ήηαλ λα εληάμνπκε κέζα ζην παξαδνζηαθφ πξφγξακκα θηιαλαγλσζίαο ηνλ δηα-

δξαζηηθφ πίλαθα ψζηε, αθελφο λα δηεπθνιπλζνχκε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξν-

γξάκκαηνο θαη αθεηέξνπ λα θηλεηνπνηήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη λα 

ηνπο πξνζθέξνπκε λέεο εκπεηξίεο κάζεζεο. πσο θάλεθε νη ζηφρνη καο επηηεχ-

ρζεθαλ. 

Δ ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ ΏΞΕΏ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 

   Δ πξνζέγγηζε ηνπ παηδηνχ κε ην ινγνηερληθφ βηβιίν πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ κηαο ζπζηεκαηηθήο θαη καθξνρξφληαο παηδείαο πνπ μεθηλά απφ ηελ νηθν-

γέλεηα, ελψ ζπζηεκαηνπνηείηαη ζην πξνζρνιηθφ θαη ζρνιηθφ εθπαηδεπηηθφ πιαί-

ζην. Ώπφ ηελ άιιε, ν ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 

θαηάιιεια αλαπηπμηαθνχο ηξφπνπο φπσο θάζε άιιν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, 

ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηα κηθξά παηδηά λα βηψζνπλ ζεηηθέο εκπεηξίεο κάζεζεο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θηιαλαγλσζίαο. 

Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο ηξνθνδφηεζε ηα παηδηά κε θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή, 

ελψ απνηέιεζε αθνξκή θαη κέζν επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κα-

ζεηψλ, είηε ζε επίπεδν δεπγψλ, είηε ζε επίπεδν νκάδαο. Αηακνξθψζακε δεχγε 

θαη νκάδεο κεηθηψλ ηθαλνηήησλ θαη θξνληίζακε λα απαξηίδνληαη απφ κεγάια 

θαη κηθξά λήπηα. Δ εξγαζία ζηε κεγάιε επηθάλεηά ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα πα-

ξείρε ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκνζηεί ε Γψλε Βπηθείκελεο Ώλάπηπμεο (Vygotsky, 

1978) ζην εζσηεξηθφ ησλ δεπγαξηψλ θαη ησλ νκάδσλ. Βπηπξνζζέησο, δηεπθν-

ιπλζήθακε λα νινθιεξψζνπκε δξαζηεξηφηεηεο κε ζπλεξγαηηθφ ηξφπν ζην ζχ-

λνιν ηεο νκάδαο (νκαδηθή γξαθή πίλαθα αλαθνξάο θαη παηρλίδη κε ην αιθάβεην 

Μπξάηγ), θαζψο ε επηθάλεηα ηνπ πίλαθα παξείρε νπηηθή θαη απηηθή πξφζβαζε 

ζε φινπο ηνπο καζεηέο. Οη εξγαζίεο ησλ παηδηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα είραλ ραξαθηήξα «αλνηρηνχ θχιινπ εξγαζίαο», ψζηε λα 

ηνπο παξέρεηαη ε ειεπζεξία λα εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά θαη αλάινγα κε ηηο δπ-

λαηφηεηέο ηνπο. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο θάζε απνηέιεζκα ζεσξνχληαλ νξζφ θαη 

ήηαλ απνδεθηφ. 

Σέινο, ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ λεπίσλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο πξνζδίδεη ε-

πηπιένλ παηδαγσγηθή αμία ζην πξφγξακκα, πέξα απφ ηα νθέιε ζηα πιαίζηα ηεο 

θηιαλαγλσζίαο. Με ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ πξνσζείηαη ε ελεξ-

γφο ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή κέζσ αιιειεπηδξαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πε-

ξηιακβάλνπλ δξάζε θαη αλάδξαζε θαζψο θαη δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαηάιιε-

ινπ ινγηζκηθνχ. Μέζα απφ ηελ επεμεξγαζία πνιπηξνπηθνχ πιηθνχ θαη ηε δηα-

ζχλδεζε κε πνηθίιεο ηζηνζειίδεο, πξνζπαζήζακε λα παξνπζηάζνπκε ζηα παηδηά 

κεζφδνπο αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο, θαζψο θαη λα ζπλδέζνπκε ηε κάζεζε κε ηηο 

πεγέο ηεο. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο δηεξεπλήζακε ηηο καζεζηαθέο αθνξκέο πνπ 

κπνξεί λα καο πξνζθέξεη έλα βηβιίν κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα, 
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πξνζαλαηνιίδνληαο ηα παηδηά ζηελ αλαθάιπςε θαη απηφ-ξχζκηζε ηεο κάζεζεο.   

Δ ΤΜΐΟΛΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ ΣΔ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΔ ΥΟ-

ΛΕΚΔ ΣΏΞΔ/ΜΟΝΏΑΏ 

Δ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο θηιαλαγλσζίαο ελίζρπζε 

ην ελδηαθέξνλ ηνλ παηδηψλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ινγνηερληθψλ βηβιίσλ. Δ εηζα-

γσγή ηνπ ζηελ ζρνιηθή πξάμε ζπλνδεχηεθε απφ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θπ-

ξίσο ζε ζέκαηα αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ.  

Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο ρξεζηκνπνηείηαη, ζπλήζσο, ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ αλαγθαίν γξακκαηηζκφ θαη ηνλ πιεξνθνξηθφ αιθαβεηηζκφ ησλ 

καζεηψλ. Βίλαη έλα παλίζρπξν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, πνπ ππφθεηηαη ζηα  ρα-

ξαθηεξηζηηθά ηεο νπηηθναθνπζηηθήο επηθνηλσλίαο σο έλα πνιχπινθν θαηλφκε-

λν. Χο εθ ηνχηνπ,  ν ζπλδπαζκφο θεηκέλνπ, θηλνχκελσλ εηθφλσλ, ήρνπ, βίληεν, 

πνπ ειθχεη θαη ελζνπζηάδεη ηα παηδηά, ελεξγνπνηεί ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ 

ηερλνινγία θαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν αιιά παξάιιεια, θηλεηνπνηεί ηελ ε-

λεξγή ζπκκεηνρή ηνπο. Φαίλεηαη, δε, λα ιεηηνπξγεί ζαλ εληζρπηήο εζσηεξηθψλ 

θηλήηξσλ. 

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

Δ αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο κπνξεί λα πξνζθέξεη ραξά θαη απφιαπζε 

ζηνλ αλαγλψζηε (Υξηζηνδνχινπ-Γθιηάνπ, 2005). Δ πξνζέγγηζε ηνπ παηδηνχ κε 

ην ινγνηερληθφ βηβιίν πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο ζπζηεκαηηθήο θαη καθξν-

ρξφληαο παηδείαο πνπ μεθηλά απφ ηελ νηθνγέλεηα ελψ ζπζηεκαηνπνηείηαη ζην 

πξνζρνιηθφ θαη ζρνιηθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. Σν ζρνιείν ζεσξείηαη απφ πνι-

ινχο εηδηθνχο πξνλνκηαθφο ρψξνο γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηί-

δνληαη κε ην βηβιίν θαη ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηε ζεκειίσζε θαη αλά-

πηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο. 

Μέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα εζηηάζακε ηφζν ζηελ απφιαπζε 

ηεο αλάγλσζεο ηνπ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ, φζν θαη ζηελ εμεξεχλεζε ησλ δπλα-

ηνηήησλ ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαηά ηελ αλάπηπμε δηαζεκαηηθψλ δξάζεσλ 

θηιαλαγλσζίαο. Σα παηδηά ζπκκεηείραλ κε επραξίζηεζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη αθνξνχζαλ ζηελ επε-

μεξγαζία πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ (παξαθνινχζεζε βίληεν, παξαηήξεζε εηθφ-

λσλ, αθξφαζε κνπζηθήο) θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. Οη ζπγθε-

θξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο άιινηε απνηεινχζαλ ηελ αθνξκή γηα ηελ εθαξκνγή 

δξάζεσλ ηέρλεο θαη ιφγνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, άιινηε απνηεινχζαλ απηέο θα-

ζαπηέο κεηαθεγεκαηηθέο δξάζεηο θαη άιινηε δξάζεηο αμηνιφγεζεο.  

Μέζα απφ ηελ αθξφαζε κνπζηθήο, ηελ παξαθνινχζεζε βίληεν ή εηθφλσλ 

μεθηλήζακε έλα ηαμίδη εξεζηζκάησλ θαη εκπεηξηψλ καδί κε ηα παηδηά. Γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ε ζπλερήο αλαδήηεζε ζρεηηθνχ πνιπηξνπηθνχ πιηθνχ θαη ηξφ-

πσλ πξνζέγγηζεο ηνπ βηβιίνπ, πνπ ζα πξνθαινχζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ 

απνηέιεζε κηα επράξηζηε πξφθιεζε. Δ θαηαγξαθή ησλ αληηδξάζεσλ ησλ παη-
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δηψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ αλαγθαία θαη 

επράξηζηε, θαζψο ήηαλ κία λέα εκπεηξία φρη κφλν γηα ηα παηδηά, αιιά θαη γηα 

ηνπο παηδαγσγνχο.  

Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο απνηέιεζε αθνξκή θαη παξάιιεια κέζν επηθνη-

λσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Δ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε 

ησλ παηδηψλ ζεκεηψζεθε απφ ηηο παξαηεξήζεηο καο θαη ηηο θαηαγξαθέο. Οη  ν-

κάδεο ησλ παηδηψλ κε ρξήζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα παξνπζίαζαλ ζπλεξγαηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο, ιεθηηθά θαη ζσκαηηθά: ζχξε ην πνληίθη, πάηεζε ην πηλειάθη, 

λα ζνπ δείμσ πψο λα ζβήλεηο. Βπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ε δηαπί-

ζησζε αλάπηπμεο κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, απφ ηα παηδηά, ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ κεηέθεξαλ, ιεθηηθά, ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ώλέπηπμε, ινηπφλ, ηελ επειημία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο ζην πεδίν ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ, ελψ παξείρε ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο ηνπ εθά-

ζηνηε ινγνηερληθνχ βηβιίνπ. πσο θάλεθε, ηα παηδηά έκαζαλ πνιχ γξήγνξα λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην πξφγξακκα ηεο δσγξαθηθήο, είηε γηα γξαθή, είηε γηα θαιιηηε-

ρληθή έθθξαζε. Παξάιιεια αληηιήθζεθαλ ηηο δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο, πξν-

βνιήο θαη εθηχπσζεο ησλ έξγσλ ηνπο, νη νπνίεο  παξέρνληαη. Βμνηθεηψζεθαλ, 

ινηπφλ, επράξηζηα κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ρσξίο λα είλαη απηφο ν πξσηαξρηθφο 

ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πξνσζεί ηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 

σο δπλακηθφ εξγαιείν κε εθαξκνγέο ππνζηήξημεο, ελίζρπζεο θαη εκπινπηηζκνχ 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κεηθηήο πνιπκνξθηθήο κάζεζεο. Πέξα,  ινηπφλ, απφ ηηο 

καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπαξάγνπλ ηε κεζνδνινγία ηεο ζπκπεξηθν-

ξηζηηθήο πξνζέγγηζεο, ε δηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο ζηα πιαίζηα ηεο θηιαλαγλσζίαο απνηειεί 

κία αθφκα παηδαγσγηθή πξφθιεζε. πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα ηνλί-

ζνπκε ηελ αλάγθε δηεξεχλεζεο ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ δηα-

δξαζηηθνχ πίλαθα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ζηελ ππνζηήξημε πνη-

θίισλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ. 
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ΜΕΏ ΕΣΟΡΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΣΔ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ ΣΧΝ ΠΏΕ-

ΑΕΧΝ ΡΟΜΏ: ΏΠΟ ΣΟΝ ΠΛΔΡΔ ΏΠΟΚΛΒΕΜΟ ΣΟΤ ΒΝΝΟΜΟΤ 

ΚΟΕΝΧΝΕΚΟΤ ΚΏΕ ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΓΏΘΟΤ ΣΔ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ 

ΣΔ ΣΏΑΕΏΚΔ ΏΠΟΡΡΟΦΔΔ ΣΟΤ.  

Άγγεινο ΥαηδεληθνιΪνπ 

Αξ παηδαγσγηθήο, Αάζθαινο ηνπ 5
νπ

 δεκνηηθνχ ζρνιείνπ Μελεκέλεο  

Αηαπνιηηηζκηθήο Βθπαίδεπζεο ζην Αελδξνπφηακν 

ΒΕΏΓΧΓΔ. 

ηελ εξγαζία απηή ζα παξνπζηάζσ βαζηθέο λνκνζεηηθέο θαη δηνηθεηηθέο 

παξεκβάζεηο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο νη νπνίεο κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν δηα-

κφξθσζαλ ζεζκηθά πιαίζηα, ηα νπνία θαζφξηζαλ ηελ εθπαηδεπηηθή παξνπζία ή 

ηνλ απνθιεηζκφ ησλ παηδηψλ Ρνκά ζην ζρνιείν. Θεσξψ βαζηθέο απηέο ηηο πα-

ξεκβάζεηο γηα ην ιφγν φηη ε εθπαίδεπζε είλαη ν βαζηθφηεξνο παξάγνληαο ηεο 

δηακφξθσζεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Έηζη ην ρξνληθφ πιαίζην δηεξεχλεζεο ηνπ 

ζέκαηνο ζα ην πεξηνξίζσ απφ ην 1980 σο ην 2013. ΐαζηθή ζέζε ε νπνία ζα δηα-

ηξέρεη ηελ εηζήγεζε είλαη φηη ε δηακφξθσζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο δελ είλαη κφλν 

κηα νπδέηεξε αλαπηπμηαθή ςπρνζσκαηηθή – βηνινγηθή εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ 

φληνο, αιιά θαη θνηλσληθή δηαδηθαζία θαη σο ηέηνηα δνκείηαη θαη εμειίζζεηαη, 

επαλαπξνζδηνξίδεηαη ζπλερψο. Ώπηή ε δηαδηθαζία επεξεάδεηαη απφ πεξηβαιιν-

ληηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο λνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο. Με άιια ιφ-

γηα ε παηδηθή ειηθία θαη θπξίσο ην πεξηερφκελφ ηεο είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθα-

ζία.  

Δ αλάδπζε ηεο παηδηθή ειηθίαο σο πνιηηηζκηθνχ θαη πνιηηηθνχ θαηλνκέλνπ 

ζπληειείηαη κε ηελ ζπγγξαθή ηνπ Ώηκίιηνπ απφ ην Ρνπζζψ. Βίλαη γεγνλφο φηη 

νιφθιεξν ην νηθνδφκεκα ηνπ πνιηηηζκνχ άιιαμε κε ηελ έθδνζε (1762) απηνχ 

ηνπ βηβιίνπ θαη ε παηδηθή ειηθία πιένλ δελ πεξλά απαξαηήξεηε ζέηνληαο δεηή-

καηα νξάκαηνο γηα ηελ παηδηθή ειηθία κέζα ζηελ θνηλσλία ηνπο ηειεπηαίνπο 

ηέζζεξηο αηψλεο.  

Δ ζχληνκε απηή ηζηνξηθή θαηαγξαθή ζηνλ πξφινγν ζέιεη εμ αξρήο λα θα-

ηαδείμεη ηελ εμέιημε ηεο παηδηθφηεηαο, ηελ αλαβάζκηζε ηεο παηδηθήο δσήο θαη 

ηελ θαζηέξσζε ηεο σο ηδηαίηεξεο ειηθηαθήο θαη θνηλσληθήο θαηεγνξίαο. Δ αζηη-

θή ηάμε δεκηνχξγεζε ηηο ηζηνξηθέο πξνυπνζέζεηο γηα έλα λέν ξφιν ηεο εξγαζίαο 

ησλ παηδηψλ κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παηδηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηηο επη-

πηψζεηο ζηελ ζσκαηηθή θαη βηνινγηθή εμέιημε. Παξάιιεια απηέο νη ζρέζεηο 

παξαγσγήο ζα ζέζνπλ έκκεζα ή άκεζα θαη φξνπο ζηε ζπδήηεζε γηα ηε ρεηξαθέ-

ηεζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε ζπδήηεζε πνπ άλνημε ν 

Μάξμ ζηελ Κξηηηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γθφηα ην 1875. Πην ζπγθεθξηκέλα ν 

Μαξμ κε παξεκβάζεηο ηνπ ζα ηνλίζεη: 1 ην αίηεκα ηεο απαγφξεπζεο ηεο παηδη-

θήο εξγαζίαο σο «πλεπκαηηθή θαη εζηθή βάζε ηνπ θξάηνπο». 2 ζην ίδην πφλεκά 

ηνπ επηπιένλ ζα θαηαζέζεη ηελ αλαγθαηφηεηα θαηψηεξνπ νξίνπ ειηθίαο, γηαηί 

δηαθνξεηηθά ε πηνζέηεζε γεληθά θαη αφξηζηα ηεο απαγφξεπζεο ηεο παηδηθήο εξ-
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γαζίαο είλαη «θνχθηνο επζεβήο πφζνο» (Μαξμ 1994: 36-39). Ώπηά ηίζεληαη ζε 

κηα πεξίνδν ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο ηεο Βπξψπεο θαη ηεο Ώκεξηθήο θαηά 

ηελ νπνία ε εθκεηάιιεπζε θηελψλ εξγαηηθψλ ρεξηψλ βξίζθεηαη ζην απφγεην θαη 

ηα παηδηά είλαη ηα πξψηα ζχκαηα. 

ηελ θιεηζηή δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ πνπ πξνηείλεη ν Ρνπζζψ ε El-

len Key ζην βηβιίν ηεο κε ηνλ πξνθιεηηθφ ηίηιν «ν αηψλαο ηνπ παηδηνχ ην 

1900» αληηπξνηείλεη φηη ε θνηλσλία πξέπεη λα θηηαρηεί γηα ηα παηδηά αθηεξψλν-

ληαο φλησο ηνλ 20
ν
 αηψλα ζην παηδί. ηελ ηειηθή ηεο εμέιημε ε παηδηθή ειηθία 

ηφζν ζε πξαγκαηηθφ φζν θαη ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ ζχγρξνλσλ θξαηψλ θπξίσο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη άι-

ισλ πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ. ε πξννπηηθέο θνηλσληθνπνίεζεο ε παηδηθή ειηθία 

γίλεηαη απνδέθηεο ειέγρνπ, επηηήξεζεο θξνληίδαο πξνζηαζίαο θαη ρεηξαγψγε-

ζεο.  

ΓΒΝΕΚΒ ΘΒΧΡΔΣΕΚΒ ΏΠΟΑΟΥΒ Χ ΕΣΟΡΕΚΒ ΠΏΡΏΑΟΥΒ 

ΣΟΤ ΒΝΝΟΜΟΤ ΏΓΏΘΟΤ ΣΔ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ. 

Γηα πνιιά ρξφληα ε θαηίζρπζε αλαπηπμηαθψλ θαη ςπρνβηνινγηθψλ ζεσ-

ξηψλ ζηελ πξνζέγγηζε θαη ζηελ εξκελεία ηεο παηδηθήο ειηθίαο, νη νπνίεο ζέηνπλ 

νκνηφκνξθεο ιεηηνπξγίεο γηα φια ηα παηδηά, δηακφξθσζε πιαίζηα επηζηεκνληθήο 

θπξηαξρίαο κε επαθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κηα δήζελ αληηθεηκεληθφηεηα 

θαη νπδεηεξφηεηα ηεο γλψζεο γηα ηνλ άλζξσπν. Οη ζεσξίεο απηέο απνηέιεζαλ 

ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο κφξθσζεο ησλ Βιιήλσλ δαζθάισλ ζηηο παηδαγσγη-

θέο αθαδεκίεο γηα κηζφ θαη πιένλ αηψλα, αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα ζε πνιιέο πα-

λεπηζηεκηαθέο ζρνιέο (ζεκ1). Δ ζθφπηκε γηα ρξφληα κνλνκεξήο εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θπξίσο ησλ δαζθάισλ (θαη ιηγφηεξν ησλ θαζεγεηψλ ηεο 

ΐ/βαζκηαο εθπαίδεπζεο), απφ ηελ νπνία απνπζίαδαλ νη ζεσξεηηθέο –

θνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο παηδηθήο ειηθίαο (ζηε βάζε ησλ θνηλσληθψλ, 

νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη λνκηθψλ παξαγφλησλ), έηεηλε ζε κηα ςπρνινγηνπνί-

εζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αθνξνχλ ην παηδί θαη θπξί-

σο ηελ αλάπηπμε θαη ηε κάζεζε. Ώπηέο νη πξνζεγγίζεηο κε εξγαιεία –

κεηξήζεηο- πνπ πεξηηπιίγνληαη κε ηα ηδενινγήκαηα νπδεηεξφηεηαο θαη δήζελ 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαζίζηαληαη χπνπηεο πνιηηηθά. Πίζσ απφ απηά ηα ηδενινγή-

καηα (νπδεηεξφηεηαο-αληηθεηκεληθφηεηαο) κπνξνχλ εχθνια λα θαιπθζνχλ πνιη-

ηηθέο αδηαθνξίαο, άιιεο πνιηηηθέο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο, νη νπνίεο ζηε ζπλέ-

ρεηα ζα θαζνξίζνπλ ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ ή κεζφδσλ 

γηα εθαξκνγή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ζηφρνπο: κηα ηδηφκνξθε θνηλσ-

ληθνπνίεζε θαη ηε ρεηξαγψγεζε (ζεκ2). 

Ήδε απφ ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970 ζε δπν ζεκαληηθέο εθδφζεηο ηνπ 

Ώξηέο θαη ηνπ Νηεκψδ γηα ηελ παηδηθφηεηα ηίζεληαη δεηήκαηα ηζηνξηθφηεηαο ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο (ζεκ 3). ΐαζηθέο παξαδνρέο ηεο ηζηνξηθφηεηαο ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο κπνιηάδνπλ ην ζχγρξνλν πξνβιεκαηηζκφ ζηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν ζρε-

ηηθά κε ηελ παηδηθή ειηθία φρη κφλν σο κηα θπζηθή-ςπρνβηνινγηθή αιιά θαη σο 
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κηα θνηλσληθή θαηεγνξία. Αελ είλαη ηπραίν φηη ηελ ίδηα πεξίνδν θαη ζηνλ επη-

ζηεκνληθφ ιφγν κε δεηήκαηα ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ηίζεληαη ζην πιαίζην 

ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο (Σζνπθαιάο, 1987, Φξαγθνπδάθε, 1979 

θαη 1985). 

Δ παηδηθή ειηθία, ε εθεβεία θαη ε λεφηεηα σο ηζηνξηθν-πνιηηηθά γεγνλφηα 

(θαη θνηλσληθέο θαηεγνξίεο) ήηαλ ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηεο πνιηηείαο ηε δεθαε-

ηία ηνπ 1980. Οη ηξεηο απηέο ειηθηαθέο πεξίνδνη απνηέιεζαλ αληηθείκελν κεγά-

ινπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν Εζηνξηθφ Ώξρείν Βιιεληθήο Νενιαίαο. 

Καξπφο απηνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ππήξμαλ πνηθίιεο εξγαζίεο, πνπ 

έζεζαλ ηηο βάζεηο ηεο ηζηνξηθφηεηαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

πνιηηηθέο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο ησλ πεξηφδσλ δηεξεχλεζήο. 

Ώλ θαη ε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ηέζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ πιένλ επίζεκνπ 

θξαηηθνχ θνξέα γη‘ απηά ηα ζέκαηα, ηελ ηφηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο, 

ε πξνζέγγηζε ηεο παηδηθήο ειηθία θαη ηεο λεφηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθα-

ζία σο ηζηνξηθν-πνιηηηθή θαηεγνξία δελ έηπρε ηνπ αληίζηνηρνπ ελδηαθέξνληνο, 

φπσο ηνπιάρηζηνλ απνηππψζεθε ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο επνρήο θαη ζε 

πεξηερφκελα λφκσλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ Ώ&ΐ/βάζκηα εθπαίδεπζε (ζεκ.4). Γηα 

πξψηε θνξά δηεξεπλήζεθαλ ζηελ ειιεληθή ηζηνξηθή πεξίνδν δηαζηάζεηο ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο κέζα απφ λνκηθέο θαη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο θαη άξα πνιη-

ηηθέο πνπ δηακφξθσζαλ ην πιαίζην: 1 ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε 

(νθηαλφο, 1988). 2. Γεηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θπξίσο ησλ θνξηηζηψλ, ησλ ν-

πνίσλ ε εθπαίδεπζε δελ απνηεινχζε απηνλφεηε ππνρξεσηηθφηεηα γηα ηελ ειιε-

ληθή θνηλσλία, θαζψο. 3. Βπηπιένλ εθδφζεηο ηνπ θνξέα πνπ γηα ρξφληα επηκε-

ινχληαλ λένη θαη καζεηέο/ηξηεο ζε πεξηφδνπο θξίζηκεο, φπσο ηεο Καηνρήο απφ 

ηα λαδηζηηθά ζηξαηεχκαηα (Φνπξλαξάθε, 1988, ΐαξψλ Οληέη, 1987). ια απηά 

ζπκπιεξψλνπλ ηελ πνιηηηθή νπηηθή γηα ηε λεφηεηα θαη ηελ παηδηθή ειηθία. Δ 

ζπκκεηνρή ησλ εθήβσλ, ησλ λέσλ θαη πνιιέο θνξέο παηδηψλ ζηηο αληηζηαζηαθέο 

νξγαλψζεηο ηεο Καηνρήο (ΒΠΟΝ) δείρλεη κε ηνλ ελαξγέζηεξν ηζηνξηθφ ηξφπν 

ηε δηαδηθαζία ηεο πνιηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ παηδηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο. Ο ζηηρνπξγφο ΐίξβνο ζα ζπκππθλψζεη ζε κηα θξάζε ηελ πνιηηηθή 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ απηήο ηεο πεξηφδνπ: «κηθξά παηδηά ζεθψλνπλ κε-

γάια κελχκαηα» (ζεκ.5).  

Δ παηδηθή εξγαζία γηα ιφγνπο επηβίσζεο, πνπ ήηαλ γηα ρξφληα αηηία απν-

κάθξπλζεο θαη δηαξξνήο ησλ παηδηψλ απφ ην ειιεληθφ ζρνιείν, απνηέιεζε ζν-

βαξφ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο, κέζα απφ ηελ νπνία θαηαδεηθλχεηαη ε θνηλσληθή 

θαη νηθνλνκηθή παξάκεηξνο ηεο δηακφξθσζήο ηεο (Ρεγίλνο 1995). Ο ζεσξεηη-

θφο πξνβιεκαηηζκφο απφ ηε ζθνπηά ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο παηδαγσγηθήο, ηεο 

πνιηηηθήο θαη ηεο ηζηνξηθφηεηαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαζψο θαη νη ζεκαζηνδν-

ηήζεηο ηεο παηδηθήο ειηθίαο πεξηέρνληαη ζε πξαθηηθά ζπκπνζίνπ ηεο γελ Γξακ 

Νέαο Γεληάο ην 1986, φπνπ πξνζθέξεηαη κηα επξεία επνπηεία ησλ ζεσξηψλ πεξί 

παηδηθήο ειηθίαο ζε πιαίζηα πνπ πξναλαθέξακε (Ώζδξαράο θ.α. 1986). ηαζκφο 

ζηε ζηξνθή πξνζέγγηζεο ηεο παηδηθφηεηαο θαη ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζεσξείηαη ε 

χκβαζε ησλ Αηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ απφ ηνλ ΟΔΒ ην 1989, νπνία επηθπξψ-
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λεηαη απφ ην Βιιεληθφ θνηλνβνχιην δπν ρξφληα αξγφηεξα (χκβαζε ησλ Δλσ-

κέλσλ Βζλψλ γηα ηα Αηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. 1989. ΟΔΒ. Βπηθπξψζεθε απφ 

ηελ Βιιάδα, Ν. 2101/1992, ΦΒΚ 192/1992). Δ ζχκβαζε θαζνξίδεη ζρεδφλ φιν 

ην πιαίζην ηεο δσήο ησλ παηδηψλ (αλάγθεο θαη δηθαηψκαηα) θαζψο θαη ηα ρξνλη-

θά-ειηθηαθά φξηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο. (ηηο θνηλσληθέο θαη επηζηεκνληθέο ζέ-

ζεηο ηνπ γξάθνληνο πηνζεηείηαη σο παηδί ην πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ 1 (έλα) ηεο 

χκβαζεο, ζην νπνίν νξίδεηαη σο παηδί θάζε αλζξψπηλνο νξγαληζκφο ειηθίαο 

απφ 0-18 ρξνλψλ). Δ ζχκβαζε απηή απνηειεί νξφζεκν ζηελ πξνζέγγηζε ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο (ηεο εθεβείαο θαη ηεο λεφηεηαο), «…απνηειεί ηελ αθεηεξία γηα 

ηελ αλαζεψξεζε ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο ην δηθαίσκα ηεο απ-

ηνλνκίαο, θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζε απνθάζεηο πνπ ηα αθνξνχλ θαζψο 

θαη έλα επξχηεξν πλεχκα πνπ απνζθνπεί ζηελ ελαξκφληζε ηεο πξνζηαζίαο κε ηελ 

απηνλνκία, γίλνληαη νη βαζηθνί άμνλεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο παηδηθή ειηθίαο» 

(Μαθξπληψηε, 1993). ην εξκελεπηηθφ πιαίζην ηεο ζχκβαζεο ζα θαηαγξάθακε 

ηε ζηξνθή απφ ην επάισην, απαίδεπην, «ιεπθφ ραξηί»(tabula rasa), ρεηξαγσ-

γνχκελν παηδί ζην παηδί κε δηθαηψκαηα, ζην παηδί ελ δπλάκεη πνιίηε, ζηελ «η-

δηφηεηα ηνπ παηδηνχ» θαηά ηελ «ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε», σο ηαθηηθνχ ζπκκεηνρη-

θνχ θαη ρεηξαθεηεκέλνπ αιιά θαη πξνζηαηεπκέλνπ κέινπο ηεο θνηλσλίαο 

(ζεκ.6). 

Ώπφ ηε κέρξη ηψξα παξνπζίαζε ζεκαληηθψλ ζηαζκψλ γηα ηελ παηδηθή ειη-

θία σο ηδηαίηεξε θάζε ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ θαηαγξάθεηαη κηα ζπλερήο κεηα-

βνιή σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα γλσξίζκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο. Έηζη ε 

παηδηθή ειηθία θαίλεηαη λα παίδεη ξφιν ππφ πξνυπνζέζεηο ζηε βάζε επηλνήζεσλ 

γη‘ απηήλ ζε έλα θνηλσληθφ ζρήκα. Οη πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ηεο παηδηθήο ειηθί-

αο θαη ηεο παηδηθφηεηαο απνθηνχλ θνηλσληθφ πεξηερφκελν ζηελ θαζεκεξηλφηε-

ηα. Βίλαη απφξξνηα ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο θάζε θνηλσλίαο θαη ζπλαξηάηαη 

κε ηελ πιηθή βάζε ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη ν άλζξσπνο. Αηα-

ζηάζεηο ελφο ειάρηζηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πιηθήο βάζεο, ην νπνίν λα ηζρχεη γηα 

φια ηα παηδηά, ηίζεληαη ζην πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο ησλ Αηθαησκάησλ ηνπ 

Παηδηνχ π. ρ. Αηθαίσκα ζηελ πγεία, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε δηαβίσζε, ζηελ απα-

γφξεπζε εξγαζίαο θιπ. Ώπφ ηελ κηθξή απηή αλαθνξά ησλ αγαζψλ πξνθχπηεη φηη 

ε παηδηθφηεηα θαη ε παηδηθή ειηθία είλαη έλα ζεκαληηθφ επελδπηηθφ αγαζφ γηα 

ηελ θνηλσλία. Χο ηέηνην φκσο, φπσο θαη άιια θνηλσληθά θαη δεκφζηα αγαζά εί-

λαη άληζα θαηαλεκεκέλν ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη παξακέλεη αλεθ-

πιήξσηνο ζηφρνο πνιιέο θνξέο γηα θησρνχο θαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλνπο αλ-

ζξψπνπο. (ζεκ 7). 

Ώπνθηά ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ αιιά θπξίσο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ελ-

δηαθέξνλ ε δηακφξθσζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο σο Αηθαηψκαηνο. Ώπηή ε ζεψξε-

ζε ζεκαίλεη φηη ε παηδηθή ειηθία πεξηθιείεη κηα ζεηξά απφ δεκφζηα θαη θνηλσλη-

θά αγαζά ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηε δπλαηφηεηα ή κε απνξξφθεζεο ηνπ 

πινχηνπ ηνπο. Δ απνηχπσζε απηήο ηεο δηάζηαζεο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ηεο Κχπξνπ απφ ην 2008 θαηαγξάθεηαη σο κηα εθαξκνγή ηεο ζεσξεηηθήο πξν-
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ζέγγηζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα σο 

λνκηθφ θείκελν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζηελ εθπαη-

δεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε ξεηή θαηαγξαθή θαη πεξηγξαθή ζε απηά ηνπ «Γηθαηψ-

καηνο ζηελ παηδηθή ειηθία θαη ηε λεφηεηα» σο βαζηθή δηάζηαζε ηνπ ζεβαζκνχ 

ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο γηα έλα αλζξψπηλν θαη δεκνθξαηηθφ ζρνιείν, α-

πνηεινχλ πξσηφγλσξα θαη πξνθιεηηθά δεδνκέλα ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθ-

παηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη γηα ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα 

(ζεκ.8). Με άιια ιφγηα ζηελ πξφηαζε απηψλ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

δηακνξθψλεηαη ηαπηφρξνλα θαη ην πιαίζην «ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε παηδηνχ» 

σο ππιψλα ηεο Αεκνθξαηίαο ζε θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ 

νπνία ηα παηδηά ζα δξνπλ θαη ζα δηακνξθψλνπλ πιαίζηα σο ππνθείκελα θαη φρη 

αληηθείκελα ηεο ηζηνξίαο ηνπο. 

ΏΠΟΚΛΒΕΜΟ ΣΧΝ ΠΏΕΑΕΧΝ ΡΟΜΏ ΏΠΟ ΣΔΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ- 

ΏΠΟΚΛΒΕΜΟ ΏΠΟ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΟΣΔΣΏ ΚΏΕ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕ-

ΚΕΏ 

Σν γεγνλφο φηη ζήκεξα ε παηδηθφηεηα θαη ε παηδηθή ειηθία καο παξνπζηά-

δνληαη σο έλα θπζηνινγηθφ θαηλφκελν θαη απηνλφεηε δηαδηθαζία εξκελεχεηαη 

απφ ην φηη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, φπσο θαη ζηελ ειιεληθή, έγηλε απνδεθηή ε 

απαγφξεπζε ηεο παηδηθήο εξγαζίαο θαη ε ππνρξεσηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο γηα 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Οη ζπγθεθξηκέλεο φκσο επθαηξίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

έρνπλ άληζε θαηαλνκή αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο.  

Μπνξνχκε κε ηα φζα πεξηγξάςακε σο ηψξα λα ζεσξήζνπκε δεδνκέλν φηη 

ε παηδηθή ειηθία δελ είλαη κηα πεξίνδνο ηεο δσήο πνπ εκθαλίδεηαη θαη θάλεη ηνλ 

θχθιν ηεο κε φκνην ηξφπν ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο 

νκάδεο. 

ηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ Ρνκά νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο πνιηηηθέο, εθπαηδεπηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη άιιεο παξεκβάζεηο είλαη ε-

θείλεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηελ παηδηθφηεηα σο έλα θνηλσληθφ γεγνλφο-θαηλφκελν. 

Δ παηδηθή ειηθία ησλ Ρνκά επηβαξχλεηαη θαζεκεξηλά κε εκπεηξίεο θηψρεηαο, 

θνηλσληθψλ απνθιεηζκψλ, ξαηζηζκψλ θαη αλάιεςεο επζπλψλ ελειίθσλ. ιεο 

απηέο νη δηαδηθαζίεο ζα κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ ζε έλα ζχλζεκα: Δ παηδηθή 

ειηθία γηα παηδηά απνθιεηζκέλα απφ ηελ παηδηθή ειηθία κηα ζχγρξνλε θνηλσλη-

θή αδηθία, πνπ επηδεηά άκεζα δηθαίσζε. 

Πνιηηηθέο θαη επηζηεκνληθέο- παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηθαιχςεηο θαζνξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή θηλεηηθφ-

ηεηα ησλ παηδηψλ Ρνκά. Έηζη ζα παξνπζηάζσ βαζηθέο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο, 

νη νπνίεο απνηππψζεθαλ ζηηο δηαζηάζεηο θάπνησλ λνκνζεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

κέηξσλ. Ώπηά  θαζφξηζαλ ηελ εθπαηδεπηηθή δσή ησλ παηδηψλ Ρνκά ηα ηειεπηαία 

30 ρξφληα. Οθείισ σζηφζν λα θαηαζέζσ πσο απηά δελ πξνέθπςαλ σο θεξαπλφο 

ελ αηζξία. Οη παξεκβάζεηο ηεο Βιιεληθήο πνιηηείαο είλαη απνηέιεζκα θνηλσλη-

θψλ αιιά θαη δηεζλψλ πνιηηηθψλ απαηηήζεσλ. Ώπηφ θαη κφλν ην γεγνλφο καο 
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αλαγθάδεη λα ζέζνπκε εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ: θαηά πφζν ηα παηδηά Ρνκά σο α-

θαλή-αλχπαξθηα φληα ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα γηα ρξφληα ζα κπν-

ξέζνπλ λα θαιχςνπλ θαη ζε πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθπαη-

δεπηηθνχ ζπζηήκαηνο; Γηα παξάδεηγκα παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ ππν-

ρξεσηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηα Βιιελφπνπια ή γηα ηα παηδηά Βιιήλσλ 

πνιηηψλ απφ ηελ .ίδξπζε ηνπ ζχγρξνλνπ Βιιεληθνχ Κξάηνπο δελ ίζρπαλ γηα πν-

ιηηηζκηθέο θαη γισζζηθέο νκάδεο, φπσο νη Ρνκά, πνπ δηέθεξαλ απφ ηελ θπξίαξ-

ρε εζλνθεληξηθή νκάδα. Άιισζηε γηα ρξφληα νη Ρνκά δελ ζεσξνχληαη Έιιελεο 

πνιίηεο. Ώθνχ δελ ήηαλ θαηαγεγξακκέλνη πνιίηεο, δελ ήηαλ θαηαγεγξακκέλνη 

ζε δεκνηνιφγηα δήκσλ. Αελ κπνξνχζαλ λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, ελφο 

εγγξάθνπ απαξαίηεηνπ θαη ππνρξεσηηθνχ πξνθεηκέλνπ έλα παηδί λα εγγξαθεί ζε 

θάπνην ζρνιείν ηεο Βιιεληθήο επηθξάηεηαο. Αελ είραλ ην δηθαίσκα ινηπφλ πξφ-

ζβαζεο ηα παηδηά Ρνκά ζην ζρνιείν φπσο ηα άιια παηδηά Βιιήλσλ πνιηηψλ. 

Μηα νκάδα κε 1000εηή ηζηνξηθή παξνπζία ζηνλ Βιιαδηθφ ρψξν ζηεξείηαη ινη-

πφλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ κε επηπηψζεηο (απνθιεηζκφ απφ) ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ ρηιηάδσλ παηδηψλ ηεο. Βπαθφινπζν φισλ απηψλ ησλ θπξίαξρσλ εθπαηδεπ-

ηηθψλ παξαδνρψλ είλαη λα επεξεάδεηαη αληίζηνηρα θαη ε απφιαπζε ηνπ πινχηνπ 

πνπ ζεζκνζεηείηαη απφ ην Αηθαίσκα ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Ώπηή θαη κφλν ε θα-

ηαγξαθή εξκελεχεη ηηο επζχλεο ηεο πνιηηείαο δηαρξνληθά-ηζηνξηθά. Δ κε έληαμε 

ησλ παηδηψλ Ρνκά θαη ε απνπνκπή ηνπο απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα γηα ρξφ-

ληα απνηππψλνπλ (θαη ζήκεξα) ηα πςειά πνζνζηά αλαιθαβεηηζκνχ απηήο ηεο 

νκάδαο (Λαδαξίδεο 1996) (ζεκ.9).  

ια ηα παξαπάλσ θαηά ηελ θαζηέξσζε ησλ ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ θαζη-

ζηνχλ ηελ παηδηθή ειηθία –θαη ηελ παηδηθφηεηα- κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδη-

θαζίαο –έληαμεο ησλ παηδηψλ Ρνκά φρη κφλν κηα απιή ρξνλνινγηθή νξηνζέηεζε, 

αιιά κηα δηαδηθαζία δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζπγθξνχζεσλ αιιαγψλ θαη πνιιψλ 

παξεκβάζεσλ (ζεκ.10). Βπηπιένλ ε παηδηθή ειηθία ησλ Ρνκά δηακνξθψλεηαη κε 

βάζε ηελ ηνπηθφηεηα (ρψξν-γεσγξαθία: νη Ρνκά έμσ απφ ή ζηα φξηα αζηηθψλ-

εκηαζηηθψλ θέληξσλ θαζψο θαη ζε απνκαθξπζκέλνπο θαηαπιηζκνχο ζε άζιηεο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο).  

ΔΜΏΝΣΕΚΒ ΑΔΜΟΕΒ ΠΏΡΒΜΐΏΒΕ. 

Οη βαζηθέο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πνπ επεξέαζαλ 

ηελ δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο παηδηθήο ειηθία ησλ Ρνκά μεθίλεζαλ ην 

1979 κε δπν δηνηθεηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ ηφηε ππνπξγνχ Γ Ράιε πνπ αθνξνχ-

ζαλ ηηο αζηηθνδεκνηηθέο ηαθηνπνηήζεηο Ρνκά πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ σο 

Έιιελεο Πνιίηεο (Γ.Α. ηνπ Τπνπξ. Βζσηεξηθψλ ππ‘ αξηζ. 69468/212/20-10-78 

θαη ΓΑ Τπνπξγ. Βζσηεξηθψλ ππ‘ αξηζ. 16701/12-3-1979). Μέρξη ηφηε ζεσξνχ-

ληαλ αληζαγελείο. Ώπηέο νη παξεκβάζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαγθαζηηθή 

ζπκκφξθσζε ηνπ Βιιεληθνχ θξάηνπο πξνο ηε ζχζηαζε ηνπ ΟΔΒ ηνπ 1977 

(χκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα. 1976. 

ΟΔΒ. Βπηθπξψζεθε απφ ηελ Βιιάδα ζην λφκν 1532/1985, ΦΒΚ 45/Ώ/19.3.85). 

Δ ζχζηαζε πξνηείλεη ζε φια ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε ηελ ηαθηνπνίεζε δεηεκά-
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ησλ ησλ Ρνκά, νπφηε αλαγθάδεηαη ην Βιιεληθφ θξάηνο λα ζπκκνξθσζεί λνκηθά. 

ια απηά δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην ελφο ελδηαθέξνληνο θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ Ρνκά. Σε δεθαεηία ηνπ 1980 ηηο πξψηεο επίζεκεο θξαηηθέο παξεκβάζεηο ε-

ξεπλεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ αλαιακβάλεη ε ηφηε Γεληθή Γξακ-

καηεία Λατθήο Βπηκφξθσζεο κε ηηο θαηά ηφπνπο ΝΒΛΒ. Οη εξκελείεο ησλ ε-

ξεπλψλ εκπιέθνπλ ηα ηδηαίηεξα βην-πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Ρνκά κε 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο (ΐαζηιεηάδνπ θ.α). ηνλ επίζε-

κν ιφγν φκσο θαίλεηαη λα δηαζηξεβιψλνληαη νη εξκελείεο θαη λα θαηηζρχνπλ 

«βην- ιανγξαθηθνχ» ηχπνπ αλαιχζεηο (ζεκ11). Μηα νπζηαζηηθφηεξε πξνζέγγη-

ζε ζηε βάζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ ζα αλαδείθλπε κε ελάξγεηα φηη ν α-

λαιθαβεηηζκφο ησλ Ρνκά θαη θαη‘ επέθηαζε ν απνθιεηζκφο ηνπο απφ ηηο εθπαη-

δεπηηθέο δνκέο δελ είλαη απνηέιεζκα θάπνηαο δηθήο ηνπο επηινγήο αιιά απνηέ-

ιεζκα ζεζκηθψλ κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. Ώπηέο ζε ζπλδπαζκφ κε 

θπξίαξρεο θνηλσληθέο θαη αηνκηθέο αληηιήςεηο κειιψλ ηεο πιεηνςεθνχζαο ν-

κάδαο δηακνξθψλνπλ απξνζπέιαζηα «νδνθξάγκαηα» -ζπκβνιηθά θαη πξαγκα-

ηηθά εκπφδηα- ζηελ ζρνιηθή έληαμε ησλ παηδηψλ Ρνκά.   

Ώπηφ ην πιέγκα ινηπφλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ-πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνη-

λσληθψλ γεσγξαθηθψλ παξαγφλησλ καδί κε ηελ θνηλσληθή ζέζε (γηα παξάδεηγ-

κα απνθιεηζκνί θαη ξαηζηζκνί εηο βάξνο ησλ Ρνκά, παηδηθή εξγαζία) θαη ηηο 

πνηθίιεο κνξθέο εμνπζίαο ηα επφκελα ρξφληα θαιείηαη λα ην δακάζεη σο ζρνιη-

θή έληαμε ε δεκηνπξγηθή δπλακηθή ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ Ρνκά. Έηζη γηα ηηο ε-

πφκελεο ηξεηο δεθαεηίεο (80, 90 θαη2000-10) δηακνξθψλεηαη ε πξψηε «ζρνιηθή 

γεληά ησλ Ρνκά» (φζν αδφθηκνο θαη αλ αθνχγεηαη απηφο ν φξνο) κε φ,ηη απηφ 

ζεκαίλεη γηα ηηο λέεο εκπεηξίεο δσήο απηψλ ησλ παηδηψλ. Ώπηήλ ηελ εηθφλα ησλ 

παηδηψλ Ρνκά (αιιά θαη άιισλ κε Ρνκά παηδηψλ) λα πξνζπαζνχλ λα θαηαλνή-

ζνπλ ην θνηλσληθφ ηνπο ζχκπαλ θαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη κε ελεξγφ ηξφπν ηελ 

δσή ηνπο έξρεηαη λα ζέζεη ην πνιηηηθφ θείκελν ηεο χκβαζεο ησλ Αηθαησκάησλ 

ηνπ παηδηνχ ην 1989 θαη κηα ζεηξά απφ ζπζηάζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ (10 ρξφ-

ληα αξγφηεξα ε χκβαζε γηα ηελ απαγφξεπζε παηδηθήο εξγαζίαο ηνπ Παγθφζκη-

νπ Οξγαληζκνχ Βξγαζίαο ΠΟΒ, Αηεζλή χκβαζε 182/1999. Βπηθπξψζεθε απφ 

ηελ Βιιάδα, Ν. 2918, ΦΒΚ 119/2001). 

ηελ δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη εκπεηξίαο ησλ παηδηψλ Ρνκά θαη 

άξα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ηνπο θαηαγξάθνληαη γηα ηα επφκελα ρξφληα ζεκαληη-

θέο παξεκβάζεηο άιινηε ηνπ θξάηνπο θαη άιινηε ζεζκψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ά-

κεζε ζρέζε καδί ηνπ. Έηζη ην δηάζηεκα (1989-1993) ζηελ Θεζζαινλίθε θπξίσο 

θαη ζηελ Ώζήλα πινπνηείηαη ην Βπξσπατθφ πξφγξακκα «Φηψρεηα 3» κε ππεχζπ-

λν ηνλ θαζεγεηή ηνπ ΠΣΑΒ/ΏΠΘ θ Γ Σζηάθαιν. Σν πξφγξακκα θέξλεη ζην 

πξνζθήλην ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ Ρνκά, ηνπο απνθιεηζκνχο απφ κηα ζεηξά 

αγαζψλ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Σαπηφρξνλα αλαδεηθλχεη ηνπο ξαηζηζκνχο (θνη-

λσληθνχο πνιηηηθνχο ζεζκηθνχο θαη αηνκηθνχο), πνπ πθίζηαληαη σο δηαθξηηή 

νκάδα νη Ρνκά. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί εθηφο ησλ πνηθίισλ δξάζεσλ ηνπ πξν-

γξάκκαηνο φηη γηα πξψηε θνξά έρνπκε ζηελ Βιιάδα κηα ζπζηεκαηηθή επηζηε-

κνληθή εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε γηα ηα παηδηά Ρνκά. Σίζεηαη γηα πξψηε θνξά 
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κέζα απφ κηα επηζηεκνληθή παξέκβαζε ε παηδηθή ειηθία ησλ Ρνκά σο θνηλσλη-

θφ θαηλφκελν κε ηηο ηδηαίηεξεο δηαζηάζεηο ζην πιαίζην πνπ πεξηγξάςακε θαη κε 

κηα επηπιένλ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε –πξφθιεζε θαη γηα φιν ην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Δ δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζην γεγνλφο ηεο πξνζέγγη-

ζεο-δηδαζθαιίαο ηεο Βιιεληθήο γιψζζαο γηα ηα παηδηά Ρνκά σο δεχηεξεο, κηαο 

θαη κεηξηθή ηνπο γιψζζα είλαη ε Ρνκαλή. Με άιια ιφγηα θαη απηή ε δηαδηθαζία 

καο ζέηεη ην γεγνλφο φηη ε παηδηθή ειηθία δηακνξθψλεηαη ζηε βάζε ηνπ πνιηηη-

ζκηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ θάζε παηδηνχ. 

Σν 1996 ηέζζεξα ρξφληα κεηά έρνπκε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ γηα ηε Αηαπν-

ιηηηζκηθή Βθπαίδεπζε (λ 2413/1996) θαη απφ ην 1997 έηνο γηα ηελ θαηαπνιέκε-

ζε ηνπ ξαηζηζκνχ μεθηλά απφ ην ππνπξγείν παηδείαο ην πξψην παλειιήληαο εκ-

βέιεηαο πξφγξακκα έληαμεο παηδηψλ Ρνκά ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

κε ηίηιν «Βθπαίδεπζε Σζηγγαλνπαίδσλ». Σελ επζχλε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίε-

ζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θέξεη ην Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ σο ηα κέζα ηεο δεθα-

εηίαο ηνπ 2000-2010. Έθηνηε σο ην 2005 ηελ επζχλε πινπνίεζεο αλαιακβάλεη 

ην ΠΣΑΒ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Ώπφ ην 2010 σο ζήκεξα ζηνλ Βιια-

δηθφ ρψξν ηξέρνπλ δπν πξνγξάκκαηα γηα ηελ Βθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ Ρνκά κε 

δηαθνξεηηθή παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε. Σν έλα αθνξά ηελ Μαθεδνλία θαη ηε 

Θξάθε θαη ηελ επζχλε πινπνίεζήο ηνπ θέξεη ην ΠΣΑΒ ΏΠΘ θαη γηα ηελ ππφ-

ινηπε Βιιάδα ηε επζχλε πινπνίεζεο θέξεη ην Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπη-

ζηήκην.  

ιε απηήλ ηελ πεξίνδν εγθχθιηνη ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο ζέηνπλ δεηή-

καηα ζρνιηθήο έληαμεο ησλ παηδηψλ Ρνκά. Σν ζχλνιν ησλ εγθπθιίσλ εζηηάδεηαη 

ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο: (1
νλ

) ζε εθείλεο κε ηερληθήο θχζεσο δεηήκαηα (φρη 

πσο δελ είλαη ζεκαληηθά) εγγξαθήο, απνπζηψλ, εηδηθή θάξηα θνίηεζεο κεηαθη-

λνχκελσλ παηδηψλ Ρνκά θιπ θαη (2
νλ

) ζε εθείλεο πνπ ζπζηήλνπλ ζηνπο/ζηηο δα-

ζθάινπο/εο δεηήκαηα ζρνιηθήο πξνζέγγηζεο ησλ παηδηψλ Ρνκά. Μηα πξνζεθηη-

θή κειέηε ησλ εγθπθιίσλ ζα αλαδείμεη ηελ άιινηε θαλεξή θαη άιινηε ππνλννχ-

κελε «βην-ιανγξαθηθή» πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ζρνιηθήο έληαμεο ησλ παη-

δηψλ Ρνκά. Ώπηφ δελ γίλεηαη ηπραία. Δ βαξχηεηα κφλν ζηελ ππνλννχκελε «δηα-

θνξά ή εηεξφηεηα» πνπ ηίζεηαη θάζε θνξά σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Ρνκά 

θαη ε αλάδεημή ηνπο σο θχξην θαη κνλαδηθφ εθπαηδεπηηθφ δηαθχβεπκα, απνπξν-

ζαλαηνιίδεη ηηο επζχλεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ βηψλνπλ ηα 

παηδηά Ρνκά ζηα ζρνιεία (ζεκ12). Έηζη ελψ ηα παηδηά Ρνκά βηψλνπλ πξνβιή-

καηα εληφο ηνπ ζρνιείνπ, δπζηπρψο ππνλνείηαη θαη πνιιέο θνξέο θαηαγξάθεηαη 

φηη ε παξνπζία ηνπο ζην ζρνιείν είλαη ην πξφβιεκα. Σα πξνβιήκαηα πνπ βηψ-

λνπλ ηα παηδηά Ρνκά ζην ζρνιείν δελ πξνζεγγίδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε θηψ-

ρεηα θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, αιιά κφλν ιφγν ηεο «πνιηηηζκηθήο» δηαθνξάο 

ηνπο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ «βην-ιανγξαθηθνχ ηχπνπ» ζπλήζεηεο: «ηνπο αξέζεη 

λα δνπλ ζε ηζαληίξηα, λα δνπλ λνκαδηθά,  δελ έρνπλ ζην αίκα ηνπο ηα γξάκκαηα, 

είλαη κφλν γηα  ρνξφ, ηζηθηεηέιη, ηνπκπεξιέθη θαη ηξαγνχδη» θιπ. Γχξσ απφ απηφ 

ην ιφγν πιέθεηαη έλαο κχζνο αζπκβαηφηεηαο ησλ παηδηψλ Ρνκά κε ην ζρνιείν. 
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Βπηζηέγαζκα απηνχ ηνπ κχζνπ είλαη ε δήζελ πηψζε ηνπ επηπέδνπ κφξθσζεο 

ηνπ ζρνιείνπ, ε δήζελ πνιηηηζκηθή ηνπο ζπκβαηφηεηα ησλ Ρνκά κε παξαβαηηθέο 

ζηελ αξρή θαη ζηε ζπλέρεηα βίαηεο ζπκπεξηθνξέο ζην ζρνιείν. Ο κχζνο απηφο 

δηακνξθψλεη ζπκπεξηθνξέο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (θπξίσο εθπαηδεπηηθνί, γν-

λείο θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε) κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ 

κέηξσλ, ηα νπνία ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ: δηαδηθαζίεο κε απνδνρήο ησλ παη-

δηψλ απηψλ ζηα ζρνιεία θαη έκκεζεο ή θαη άκεζεο απνπνκπήο ηνπο. Βίλαη ρα-

ξαθηεξηζηηθά ηα πξφζθαηα παξαδείγκαηα ηεο Πεξαίαο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ 

1
νπ

 Αεκνηηθνχ Λακίαο (ζεκ.13). Ώπνηέιεζκα νη επζχλεο ηεο ζρνιηθήο απνηπρί-

αο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηελ εθπαίδεπζε λα κεηαβη-

βάδνληαη ζηα ίδηα ηα παηδηά Ρνκά.  

Ώμίδεη ηδηαίηεξεο αλαθνξάο θαη ε εγθχθιηνο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο ηνπ 

2010 πνπ αθνξά ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ Ρνκά ζην ζρνιείν 

(Φ3/960/102679/Γ1/20-8-2010 Θέκα: Βγγξαθή θαη ζρνιηθή παξαθνινχζεζε 

ησλ παηδηψλ Ρνκά). Δ εγθχθιηνο πξνέθπςε ιφγσ πξνεγνχκελσλ θαηαγγειηψλ 

ζην Βπξσπατθφ Αηθαζηήξην ησλ Αηθαησκάησλ ηνπ Ώλζξψπνπ θαηά ηνπ Βιιελη-

θνχ θξάηνπο γηα ηελ κε ζρνιηθή έληαμε ησλ παηδηψλ ησλ νηθηζκψλ-

θαηαπιηζκψλ ηνπ Βξγνρσξίνπ ηεο ΐέξνηαο θαη ηεο Πεξαίαο Θεζζαινλίθεο. 

ηελ εγθχθιην γηα πξψηε θνξά ηίζεληαη νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί φξνη  απν-

θιεηζκνχ ησλ παηδηψλ Ρνκά απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηαπηφρξνλα δίλνληαη κηα 

ζεηξά απφ νδεγίεο πξνο ηνπο δαζθάινπο/εο θαη ηνπο δληέο/ληξηεο ζην ζρνιείν 

γηα ηε ζπζηεκαηηθή αλαδήηεζε παηδηψλ Ρνκά, πνπ ππάγνληαη ζηηο ζρνιηθέο πε-

ξηθέξεηεο, θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ παηδηψλ γηα ηε ζρνιηθή θνίηεζε. Βπηπιένλ 

ζπζηήλεηαη ζηνπο/ηο δληέο/ληξηεο ησλ ζρνιείσλ γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηηο αζηηθνδεκνηηθέο ηαθην-

πνηήζεηο ( εγγξαθέο ζε κεηξψα θαη δεκνηνιφγηα δήκσλ) ησλ νηθνγελεηψλ Ρνκά 

θαη ηνπο εκβνιηαζκνχο ησλ παηδηψλ. Με άιια ιφγηα γίλεηαη κηα πξψηε επίζεκε 

θξαηηθή παξέκβαζε δηαζθάιηζεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο ησλ Ρνκά ζηε βάζε ηεο 

πληαγκαηηθήο ππνρξέσζεο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο χκβαζεο ησλ Αηθαησκάησλ 

ηνπ Παηδηνχ. Βίλαη ηδηαίηεξα ηνληζκέλε απηή ζέζε ζηνλ επίινγν ηεο εγθπθιίνπ: 

«Τπελζπκίδεηαη φηη απνηειεί πάγηα βνχιεζε θαη επηδίσμε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδεί-

αο ε έληαμε ησλ παηδηψλ Ρνκά ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο , ελψ ν απνθιεηζκφο θαη/ή ν 

δηαρσξηζκφο ηνπο απφ ηνπο ινηπνχο καζεηέο θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε ηνπο αληίθεη-

ηαη ζην Διιεληθφ χληαγκα». 

Δ πξνζπάζεηα φισλ ησλ ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ παξά ηε δηαθνξεηηθή ε-

πηζηεκνληθή-παηδαγσγηθή-ζεσξεηηθή πξνζέγγηζή ηνπο  εζηηάδεηαη ζηελ ζρνιη-

θή έληαμε ησλ παηδηψλ Ρνκά. Βμαθνινπζεί φκσο χζηεξα απφ ηξηάληα ρξφληα λα 

θαηαγξάθνληαη ηα πςειά πνζνζηά ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη ζρνιηθήο απνηπρίαο 

ησλ παηδηψλ Ρνκά (Υαηδεληθνιάνπ 2007). Σαπηφρξνλα πξέπεη επηπιένλ λα εη-

πσζεί φηη ην επίζεκν θξάηνο κέζσ ησλ αληηθαηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ εμαθνινπζεί λα νξζψλεη εκπφδηα ζηε θνίηεζε πνιιψλ παηδηψλ 

θαη ζηελ πεξίπησζή καο ησλ παηδηψλ Ρνκά. εκαληηθφο ζεζκηθφο παξάγνληαο 

δηαζθάιηζεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο παηδηθφηεηαο είλαη θαη ν πλήγνξνο 
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ηνπ Παηδηνχ, νη απνθάζεηο θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ νπνίνπ απφ ην 2003 γηα πε-

ξηπηψζεηο ζρνιηθήο έληαμεο παηδηψλ Ρνκά αλά ηελ Βιιάδα ππήξμαλ νπζηαζηη-

θέο. (ζεκ14). Βπίζεο δελ είλαη ηπραίεο νη θαηαδίθεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο απφ 

ην Βπξσπατθφ Αηθαζηήξην ησλ Αηθαησκάησλ ηνπ Ώλζξψπνπ ηφζν γηα ηελ πεξί-

πησζε πνπ πξναλαθέξακε, φζν θαη ηελ πην πξφζθαηε ηνπ Ματνπ ηνπ 2013, πνπ 

αθνξά ηα εκπφδηα ζηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ Ρνκά ηεο θνηλφηεηαο ησλ νθάδσλ 

Καξδίηζαο (Ώπφθαζε: EΠΕΔΜΔ ΜΒΣΏΦΡΏΔ TRADUCTION 

OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ.092.22/3928 ΤΠΟΘΒΔ 

Ώ.Λ. ΚΏΕ ΛΟΕΠΟΕ θαηά ΒΛΛΏΑΏ  Πξνζθπγή αξηζ. 7973/10  30.5.2013).  

Απζηπρψο παξά ηαχηα εμαθνινπζνχλ αθφκα θαη ζήκεξα ζηνλ θπξίαξρν 

ιφγν, -φπσο θη αλ απηφο δηακνξθψλεηαη- λα πθίζηαληαη επηρεηξήκαηα, ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη απφ γεληθεχζεηο γηα ηνπο Ρνκά κε άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ 

πξνζέγγηζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο ησλ Ρνκά, ηεο θνίηεζήο ηνπο θαη ηεο ζρνιηθή 

δσή ηνπο. Δ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ πνηθίιεη αλάινγα κε ην ζεσξεηηθφ πεξηε-

ρφκελν ηεο πξνζέγγηζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά. Βπηπιένλ πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη πνιιέο εξκελείεο ρξεζηκνπνηνχλ θπξίαξρα απηνλφεηα γηα ηνπο Ρν-

κά πνπ δηακνξθψζεθαλ ηζηνξηθά ζηε βάζε κχζσλ θαη θπξίαξρσλ παξαδφζεσλ 

πρ νη Ρνκά λνκάδεο/ηαμηδεπηέο, ακφξθσηνη, εμσηηθφο ιαφο –έμσ θαξδηά, γιέ-

ληηα, ρνξνί θαη ηξαγνχδη, αδηάθνξνη γηα ηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπο, γάκνη θαη ηε-

θλνπνηία αλειίθσλ, θιέθηεο θαη επηξξεπείο ζην έγθιεκα θιπ. Δ αηηηνινγία απηή 

εμαθνινπζεί λα επεξεάδεη ην εξκελεπηηθφ πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο ησλ 

παηδηψλ Ρνκά θαη λα ηα αληηκεησπίδεη σο ελήιηθεο. Σελ ίδηα πεξίνδν, πνπ εμε-

ηάδνπκε, δηακνξθψλεηαη ην αληαπνθξηλφκελν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο δσήο 

ησλ Ρνκά εξκελεπηηθφ πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο. Ώπηφ ην πεξηερφκελν 

αλαδεηθλχεη ηνπο θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο φξνπο: ηεο θηψρεη-

αο, ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ απνθιεηζκνχ θαη 

ξαηζηζκνχ ηνπ εζληθηζηηθνχ-εζλνθεληξηθνχ κνληέινπ δηαρείξηζεο ηεο εθπαί-

δεπζεο (Σζηάθαινο θ.α, Κάηζηθαο, Πνιίηνπ, 2005, Υαηδεληθνιάνπ 2005, Σξνπ-

κπέηα, 2007 Υαηδεληθνιάνπ 2013, Υαηδεληθνιάνπ, Υαηδεπαχινπ 2013). Οη 

δεχηεξεο απηέο πξνζεγγίζεηο εξκελεχνπλ πιεξέζηεξα θαη πην νινθιεξσκέλα 

θαη ην θαηλφκελν ηεο παηδηθήο δσήο ησλ Ρνκά. γηα παξάδεηγκα ε πξφσξε αλά-

ιεςε επζπλψλ ελειίθσλ ησλ παηδηψλ Ρνκά: φπσο ε παηδηθή εξγαζία θαη ν γά-

κνο ζε κηθξή ειηθία απνδεηθλχεηαη θαη εξκελεχεηαη σο απνηέιεζκα ηεο θηψρεη-

αο θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. Με ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ζπλερψο ηα παη-

δηά Ρνκά ζπκβάιινπλ ζηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ. Βπηπιένλ ε θαηαγε-

γξακκέλε πιένλ ηάζε κφληκεο εγθαηάζηαζεο πνιιψλ Ρνκά κέζα ή θνληά ζε 

αζηηθά ή εκηαζηηθά πεξηβάιινληα θαη ε εμάιεηςε ησλ κεηαθηλήζεσλ γηα κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ πξσηνβάζκηα ζρνιηθή έληαμε ησλ 

παηδηψλ (ΐαζηιεηάδνπ, 2000). Αελ έρεη εμαιεηθζεί ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο 

δηαξξνήο θαη νη απνπζίεο γηα κεγάια δηαζηήκαηα. Βπηπιένλ εμαθνινπζεί λα π-

πάξρεη ην θαηλφκελν ηεο κε νινθιήξσζε ηεο Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο α-

θφκα θαη γηα παηδηά Ρνκά ησλ αζηηθψλ θέληξσλ. ζν δε γηα ηα παηδηά ησλ θα-

ηαπιηζκψλ, φπσο ηνπ θαηαπιηζκνχ «Ώγία νθία» ηνπ πξψελ ζηξαηνπέδνπ Γθφ-
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λνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, εμαθνινπζεί ε ππφζεζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο λα ηειεί 

ππφ ηελ νκεξία δηνηθεηηθψλ κέηξσλ κεηαθνξάο ησλ παηδηψλ ζε ζρνιεία ζε κηα 

αθηίλα πεξίπνπ 5 ρηι. απφ ηνλ θαηαπιηζκφ. Ώπηή ε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε 

ησλ παηδηψλ Ρνκά σο θαζεκεξηλφ πνιηηηθφ θαη δηνηθεηηθφ δηαθχβεπκα θαηαξξί-

πηεη ην κχζν ηεο δήζελ βηνινγηθήο αζπκβαηφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα δηεκβνιίδεη 

ην πεξηερφκελν ηεο παηδηθήο ειηθίαο ηνπο.  

ιν απηφ ην πιαίζην ηεο εμειηζζφκελεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δηα-

πξαγκάηεπζεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο ησλ Ρνκά ζε ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ εθπαί-

δεπζε έξρεηαη λα δηακνξθψζεη έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ ζθεληθφ ζην 

θαηλφκελν ησλ γάκσλ κηθξήο ειηθίαο, πνπ θαηαγξάθνληαλ ζηηο πξνεγνχκελεο 

γεληέο Ρνκά. Δ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ ηνπ Αελδξνπνηάκνπ -κηαο πεξη-αζηηθήο 

πεξηνρήο, φπνπ θαη εξγάδνκαη σο δάζθαινο- κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ραξα-

θηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. Παξά ηα κεγάια πνζνζηά απνπζηψλ θαη ζρνιηθήο απν-

ηπρίαο, παξά ηε κεγάιε δηαξξνή, παξά ηνπο πνηθίινπο απνθιεηζκνχο θαη ξαηζη-

ζκνχο πνπ πθίζηαηαη ν πιεζπζκφο ησλ Ρνκά ηεο πεξηνρήο, (πξφρεηξεο) πξνζσ-

πηθέο θαηαγξαθέο ησλ ηειεπηαίσλ 10 ρξφλσλ αλαδεηθλχνπλ ην γεγνλφο ηνπ πε-

ξηνξηζκνχ ησλ γάκσλ παηδηψλ Ρνκά (ειηθίαο θάησ ησλ 18) θαη ηελ ηάζε εμά-

ιεηςεο ηνπ θαηλνκέλνπ (ζεκ15). Άξα ν ζπλδπαζκφο εθπαίδεπζεο, πξνγξακκά-

ησλ επηκφξθσζεο (λέσλ θαη γνληψλ) θαη κφληκεο εγθαηάζηαζεο, πνπ θαηαγξά-

θνληαη ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαξθή θνηλσληθή αιιε-

ιεπίδξαζε ησλ Ρνκά κε φια ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη πιεξνθφξεζεο 

δηακνξθψλνπλ ην λέν πιαίζην ηεο παηδηθήο ειηθίαο γηα ηα παηδηά Ρνκά ηνπ Αελ-

δξνπνηάκνπ. 

Θα κπνξνχζε πιένλ θάπνηνο λα ζηακαηήζεη κε απηή ηε δηαπίζησζε σο αη-

ζηφδνμν κήλπκα. κσο νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ Ρνκά ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

κέγεζνο ησλ νηθνγελεηψλ θαη θπξίσο ε θηψρεηα επηδξνχλ ζηελ αλάιεςε εξγα-

ζηαθψλ πξσηνβνπιηψλ απφ ηα παηδηά πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηνλ νηθνγε-

λεηαθφ πξνυπνινγηζκφ. ηελ πεξίνδν ησλ κλεκνλίσλ ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ 

ρξφλσλ -φπσο ραξαθηεξίδεηαη- κηιάκε γηα επηβίσζε θαη φρη απιψο δηαβίσζε. Δ 

θηψρεηα γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ Ρνκά ζε θαηαπιηζκνχο, αιιά θαη ζε νηθη-

ζκνχο κεηακνξθψλεηαη ζε εμαζιίσζε κέζα ζηελ νπνία «νη κάζηηγεο ηνπ πνιηηη-

ζκνχ καο» ράλνπλ ηε θξίθε ηνπο κε άκεζεο επηπηψζεηο θπξίσο ζηε δσή ησλ 

παηδηψλ. 

ΑΕΏΠΕΣΧΒΕ Χ ΒΝΑΒΕΚΣΕΚΒ ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΕΚΒ ΏΠΟΦΒΕ. 

Οη δηαπηζηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα δελ παξνπζηάδνληαη ζηε 

βάζε θάπνηαο αμηνινγηθήο ηεξάξρεζεο, αιιά δνκνχλ απφ κφλεο ηνπο βαζηθέο 

ζέζεηο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Οη δηαπηζηψζεηο γηα ηελ παηδηθή ειηθία ησλ παη-

δηψλ Ρνκά εηδηθά γίλνληαη επηπιένλ θαη αθνξκή γηα ηε δηαηχπσζε θάπνησλ γε-

ληθεχζεσλ γηα ηελ παηδηθή ειηθία γεληθά, πνπ ζα έρνπλ ηζρχ θξηηηθήο ζπλεηδε-

ηνπνίεζεο. 

--ια ηα παξαπάλσ ξπζκίδνπλ ηελ πνξεία ηεο δσήο θαη ζηελ πεξίπησζή 
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καο ηεο δσήο ησλ παηδηψλ Ρνκά. Οη λνκηθέο παξεκβάζεηο δνκνχλ ην πεξηερφκε-

λν ηνπ απαηηνχκελνπ πινχηνπ ησλ Αηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ ζε κηα ζπλερή ε-

μειηθηηθή πνιηηηθή δηαδηθαζία θαζεκεξηλνχ εκπινπηηζκνχ ηεο. Ώπηέο ζε ζπλ-

δπαζκφ κε ηηο θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο απνηεινχλ ην πεξη-

ερφκελν ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο ζρνιηθήο δσήο ηνπ θάζε παηδηνχ μερσξηζηά 

θαη ζηελ πεξίπησζή καο ησλ Ρνκά . Έηζη ε παηδηθή ειηθία ζα κπνξνχζε λα ελ-

λνεζεί σο έλαο ζεζκφο. πνπ ζεζκφο δελ λνείηαη σο κηα νκαδνπνίεζε αηφκσλ ή 

λφκσλ κφλν, αιιά σο έλα ζχζηεκα ξχζκηζεο πνπ βάδεη ζε ηάμε θαη ζε κηα θε-

ληξηθή δηάζηαζε ηε δσή (Μαξβάθεο, 2005). ην πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

ε παηδηθή ειηθία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θνηλσληθφ αγαζφ, ην νπνίν σο δηθαίσ-

κα πξέπεη λα απνιακβάλνπλ φια ηα αλζξψπηλα φληα απφ 0-18 εηψλ κε θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηε κφξθσζε. 

--Δ πεξίπησζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηζηνξίαο ησλ παηδηψλ Ρνκά θαηαγξάθεη 

ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Οη αλνκνηνγελείο θνηλσληθέο θαηαζηά-

ζεηο δελ παξαπέκπνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πεξηφ-

δνπο, αιιά θαη ζηε ζχγρξνλε πνιιαπιφηεηά ηεο. Δ πεξηγξαθή ηεο παηδηθήο ε-

ιηθίαο πνιιψλ παηδηψλ Ρνκά ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηε ζεψξεζε ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο σο ελφο παγθφζκηνπ, νκνηφκνξθνπ, ακεηάβιεηνπ θαη γεληθεπκέλνπ θνη-

λσληθνχ θαηλνκέλνπ, πνπ ηζρχεη γηα φια ηα παηδηά κε ηνλ ίδην ηξφπν. Δ πεξη-

γξαθή θαηαγξάθεη ηελ θαηάξγεζε ηεο κηαο παηδηθήο ειηθίαο: «ν εληθφο αξηζκφο 

παξαρσξεί ηε ζέζε ηνπ ζηνλ πιεζπληηθφ: αλαθεξφκαζηε ζε κνξθέο παηδηθήο ειη-

θίαο , πνπ πθίζηαληαη ηαπηφρξνλα θαη δηαθνξνπνηνχληαη θνηλσληθά θαη πνιηηη-

ζκηθά» (Μαθξπληψηε , 2003:15).  

--Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη κε ηέηνην 

ηξφπν νξγαλσκέλεο, έηζη ψζηε δηάθνξεο δηαθξηηέο θαη δηαρξνληθά ίζσο κεηα-

βαιιφκελεο ειηθηαθέο νκάδεο λα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ζπγθεθξηκέλεο δξα-

ζηεξηφηεηεο, δπλαηφηεηεο θαη απαγνξεχζεηο. Οη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη δπλαηφηεηεο δελ είλαη αφξηζηεο αιιά πεγάδνπλ απφ ηνλ πινχην ησλ θνηλσ-

ληθψλ παξνρψλ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, απφ ηηο αλάγθεο θνηλσληθέο θαη νηθνλν-

κηθέο θαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηαρείξηζε φισλ απηψλ. ια απ-

ηά απνηεινχλ πινχην θαη ε παξεκπφδηζε απνξξφθεζεο θάπνησλ απφ απηά ζπ-

ληζηά απηνλφεηα ηε ζπξξίθλσζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο. (Κάηη πνπ πεξηγξάςακε 

γηα ηα παηδηά Ρνκά). Ώπηά ηα παηδηά παξεκπνδίδνληαη θαη δελ απνξξνθνχλ ηνλ 

πινχην ηνπ θνηλσληθνχ αγαζνχ ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη επηπιένλ ζπκκεηέρνπλ 

θαζεκεξηλά ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ελήιηθεο. 

--Δ δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ησλ Ρνκά αιιά θαη ηεο λεφηεηαο σο 18 

ρξνλψλ εμαξηάηαη απφ ηε δπλαηφηεηα απαιιαγήο απφ ηελ εξγαζία, ηε θηψρεηα, 

ηνπο απνθιεηζκνχο θαη ηε ζπκκεηνρή απηψλ ησλ παηδηψλ ζηηο κνξθσηηθέο δηα-

δηθαζίεο.  

--Ώπφ φια ηα παξαπάλσ θαη θπξίσο απφ ηελ εμέηαζε ηεο πεξίπησζεο ησλ 

παηδηψλ Ρνκά εμάγεηαη σο δηαπίζησζε φηη ππάξρνπλ θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο ε 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
1363 

παηδηθή ειηθία δελ είλαη ζπγθξίζηκε κε ηε δηθή καο, αιιά είλαη κηα δηαδηθαζία 

θαζεκεξηλήο θνηλσληθήο δηαπξαγκάηεπζεο κε φξνπο απνθιεηζκνχ θαη αληζφηε-

ηαο. Έηζη εχθνια κπνξνχκε λα νηθεηνπνηεζνχκε ηε ξήζε ηνπ Hobsbawm κεηαι-

ιάζζνληάο ηελ ρξνληθά «ηα παηδηά [ππάξρνπλ] ππήξραλ εθεί πνπ ην [επηηξέπνπλ] 

επέηξεπαλ νη πιηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο» (Hobsbawm, 1990:266). Βθεί φπνπ νη 

ειηθηαθέο νκάδεο ιεηηνπξγνχλ σο ζπζηήκαηα ζηξαηνιφγεζεο θαη ηαμηλφκεζεο 

ηνπ αηφκνπ ε έλλνηα ηνπ παηδηνχ πνιιέο θνξέο δελ πθίζηαηαη.  

--Δ θνηλσληθή ζέζε ηνπ παηδηνχ βξίζθεηαη ζε δηαξθή αλαλεσηηθή δηαδηθα-

ζία (ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πξννδεπηηθή δηαδηθαζία), γηαηί επεξεάδεηαη απφ 

κηα επξχηεξε επαλαμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο ζέζεο θαη ησλ Αηθαησκάησλ ηνπ. 

Ώπηή δνκείηαη ζε ζπζρεηηζκφ θαη δηαζχλδεζε ησλ παγθφζκησλ αιιά θαη ηνπη-

θψλ –εζληθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηελ πνηθηιία ησλ λφκσλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ 

ηεο πνιηηείαο. Οη ηάζεηο απηέο δελ επηθέξνπλ απιψο αιιαγέο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο, αιιά δεκηνπξγνχλ λέεο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ηφζν 

ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα φζν θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Να επαλεμε-

ηάδνπλ: ε κελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηηο ζεσξίεο ηεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ αληηκε-

ησπίδεη ηα παηδηά θαηά ηελ έξεπλα, ε δε δεχηεξε λα αλαζεσξεί ή λα επαλεμεηά-

δεη (αλαζηνράδεηαη) ηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζεσξεηη-

θέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψλεη φξνπο 

ζρνιηθήο επηηπρίαο γηα φια ηα παηδηά. 

ΒΝ ΚΏΣΏΚΛΒΕΑΕ 

πκπεξαζκαηηθά νη πνιηηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ παηδηθή δσή ησλ Ρνκά 

ζην πέξαζκα ηεο ηειεπηαίαο 30εηίαο δηακφξθσζαλ έλα πιαίζην λνκνζεηεκάησλ 

θαη παξεκβάζεσλ. Ώπηά ζπλερίδνπλ λα θαζνξίδνπλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ παηδηθή 

ειηθία ησλ παηδηψλ Ρνκά θαη ηε ζρνιηθή έληαμή ηνπο ρσξίο απηή λα είλαη πξν-

δηαγεγξακκέλε θαη απηνλφεηε φπσο φισλ ησλ άιισλ παηδηψλ ηεο θπξίαξρεο 

ειιεληθήο νκάδαο. Κνκβηθφ ζεκείν πάλσ ζην νπνίν δνκείηαη ε παηδηθή δσή ησλ 

Ρνκά είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε απνξξφθεζή ηεο σο δεκφζην θαη θνηλσληθφ αγα-

ζφ. ε απηφλ ηνλ θνηλσληθφ ζεζκφ εκθαλίδνληαη λα δνκνχληαη νη ειπίδεο ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο ησλ Ρνκά, πνπ ηειηθά ηείλνπλ λα εδξαησζνχλ θαη απφ ηελ 

πιεπξά ηεο νκάδαο ησλ Ρνκά, φπσο θαίλεηαη ζε πνιιέο έξεπλεο. Ώπφ ηελ πιεπ-

ξά ηνπ ζεζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηνχληαη ξπζκίζεηο δηαπνιηηηζκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ κε έληνλεο αληηθαηηθέο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζε ιεηηνπξγηθφ επί-

πεδν εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθνληαη σο θαηαζηάζεηο ζρνιηθήο απν-

ηπρίαο θαη ζρνιηθήο δηαξξνήο. Οη θαηαγξαθέο απηέο ζα ζπλερίζνπλ λα εκθαλί-

δνληαη φζν νη φπνηεο παξεκβάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ Ρνκά δελ ζα 

ζπλνδεχνληαη κε νιηζηηθνχ ηχπνπ παξεκβάζεηο δει νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

ηχπνπ πνιηηηθέο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ (εμάιεηςε) ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσλη-

θνχ απνθιεηζκνχ.  

Σαπηφρξνλα απηή ε εξγαζία επαλαιακβάλεη ηε ζηαζεξή αλαθνξά ηεο πν-

ιηηηθήο ηφζν γηα ηελ αλίρλεπζε φζν θαη γηα ηελ παξάιιειε ζπγθξφηεζε κηαο 

ζχγρξνλεο απάληεζεο ζηα πξνβιήκαηα θαη ηα αδηέμνδα πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά 
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Ρνκά κέζσ ηεο δηεθδίθεζεο ησλ Αηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ.  

Ο ηειηθφο πξνβιεκαηηζκφο πνπ ηίζεηαη ζηελ εξγαζία έρεη λα θάλεη κε ην 

θαηά πφζν ε αλάδεημε ησλ ηζηνξηθψλ ζπληεηαγκέλσλ, πνπ αθνξνχλ ηε ζπλέρεη-

α, ηελ αλαλέσζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηδηαίηεξα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ησλ 

Ρνκά, σο κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθήο θαηεγνξίαο κπνξεί λα ζπλδέζεη εξεπλε-

ηέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο παξεκβάζεηο κε ηελ εθπαίδεπζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

ρψξν θαη ρξφλν. ε ηειηθή αλάιπζε ε απάληεζε ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ καο είλαη 

ππφζεζε απνδνρήο ηεο δηεχξπλζεο ηεο Αεκνθξαηίαο ή ζπξξίθλσζήο ηεο. 

ΔΜΒΕΧΒΕ: 

***Δ εξγαζία απηή ζπζηεκαηνπνηείηαη ζηα κέζα Ενπιίνπ ηνπ 2014. Μέζα ζηελ θαινθαηξηλή ξαζηψλε 

φινη θαη φιεο γηλφκαζηε θαζεκεξηλά ηειενπηηθνί ζεαηέο ηνπ παξαιφγνπ: εθαηνληάδεο παηδηά ζηελ Παιαηζηίλε 

δνινθνλνχληαη ςπρξά κε ζηνρεπκέλνπο βνκβαξδηζκνχο απφ ηα Εζξαειηλά ζηξαηεχκαηα ππφ ην πξφζρεκα ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Πξηλ ιίγα ιεπηά άθνπζα ζην δειηίν εηδήζεσλ γηα ην βνκβαξδηζκφ ζρνιείνπ 

κε ζχκαηα δεθάδεο παηδηά. Πίθξα, αγαλάθηεζε, ζπκφο.... Φπζηθά ε ζπκκεηνρή ζην θάιεζκα ηεο Παιαηζηηληαθήο 

θνηλφηεηαο Θεζζαινλίθεο γηα δηακαξηπξία θαη αιιειεγγχε ζηνλ Παιαηζηηληαθφ ιαφ φζν ζεκαληηθή θαη αλ εί-

λαη δελ είλαη αξθεηή. Μηιάκε γηα παηδηά θαη παηδηθή ειηθία ζην δπηηθφ θφζκν ζε ζπλζήθεο πνιιέο θνξέο «ηεο 

απάζεηαο ηνπ θαλαπέ». Μπνξνχκε άξαγε λα αλαινγηζηνχκε γηα κηα ζηηγκή πσο δηακνξθψλεηαη θαη ζε πνην 

πιαίζην ε παηδηθή ειηθία ησλ παηδηψλ ησλ Παιαηζηηλίσλ. Μηιάκε γηα παηδηά αγσληζηέο; Γηα ηα παηδηά ηνπ πνιέ-

κνπ; Γηα παηδηά ρσξίο παηδηθή ειηθία; Ώπηά απφ κφλα ηνπο ζην ζχγρξνλν κεηαλεσηεξηθφ ιφγν ζα ιέγακε φηη 

απνηεινχλ κηα εηδηθή θαηεγνξία κειέηεο!!!!. 

1. Δ νκνηφκνξθε θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ Ώθαδεκηψλ απφ ην ππνπξγείν παηδείαο 

έδηλε βαξχηεηα ζε δεηήκαηα εμειηθηηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο ηνπ παηδηνχ γηα ρξφληα δίλν-

ληαλ ην βηβιίν ηνπ Παξαζθεπφπνπινπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ Καζηψια. Βπηπιένλ ην κάζεκα απηφ ή-

ηαλ βαζηθφ θπξίαξρν κάζεκα έλαληη άιισλ. Βίλαη δε ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε θαηίζρπζε ςπρνινγηθψλ 

ζεσξηψλ ζπλερηδφηαλ θαη ζηε δηεηή κεηεθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ ζην Μαξάζιεην Αηδαζθαιείν σο 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίοαο ηνπ 1990. 

2. Ο ηέθ. Πεζκαδφγινπ εμεηάδεη ηε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ηελ πεξίνδν 1948-1985 παξα-

ηεξεί: «Οη πνιιαπιέο απνζησπήζεηο ζπλδένληαη κε ηηο ίδηεο ηηο απφθξπθεο απνδνρέο, πνπ δηαπεξλνχλ 

ηα πεξηζζφηεξα κνληέια, επεξεάδνληαο απνθαζηζηηθά ηελ ελλνηνινγηθή κήηξα, ηηο ππνζέζεηο, ηηο κεζφ-

δνπο θαη ηηο ηερληθέο πνπ πξνβάιινπλ. Οη απφθξπθεο παξαδνρέο πξνέξρνληαη απφ ηελ επηιεθηηθή απφ-

ζπαζε θάπνησλ ζηνηρείσλ άιισλ επηζηεκνληθψλ θαηεπζχλζεσλ, ρσξίο φκσο λα δειψλνληαη ξεηά, φηαλ 

δελ αγλννχληαη νη αλαδεηήζεηο, νη αληηζέζεηο θαη νη ζπγθξνχζεηο πνπ ελππάξρνπλ ζ‟ απηέο (βηνινγηζηη-

θέο πξνυπνζέζεηο ηεο γλψζεο, παηδαγσγηθεο ζεσξίεο).  (Πεδκαδφγινπ, 1999: 31) 

3. Arries F (1990) Αηψλεο παηδηθήο ειηθίαο. Σφζν ζε απηφ ην θιαζζηθφ ζχγγξακκα, πνπ πξσηνδεκν-

ζηεχηεθε ην 1973 φζν θαη ζην ζπιινγηθφ έξγν Ζ ηζηνξία ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ηνπ νπνίνπ ηελ επηκέ-

ιεηα είρε ν Λ.Νηεκψδ, ηίζεληαη νη δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη σο θνηλσληθή θαη ηζηνξηθή θα-

ηεγνξία ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ θπξίαξρε ςπρνβηνινγηθή. 

4. Ο Μπάκπεο Ννχηζνο θπξίσο αιιά θαη άιινη επηζηήκνλεο αλαιχνληαο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ α-

λαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ νξγαλψζεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ ην 

1980 θαη ίζρπζαλ σο ην 2004, θαηαγξάθεη ζπζηεκαηηθά ηελ θπξίαξρά ησλ ςπρνινγηθψλ ζεσξηψλ κε 

επηθπξηαξρία ησλ κπηρεβηνξηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 
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θαη ησλ αληηζηνηρσλ κε απηά βηβιίσλ. Μηα πξνζέγγηζε κε ζηφρνπο ηνλ έιεγρν θαη ηε ρεηξαγψγεζε 

ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ. ( Ννχηνο 1983, Ννχηζνο 1986) 

5. Οη ζηίρνο είλαη απφ θείκελν ηνπ ΐίξβνπ ζην έξγν ηνπ Καηαρληά. Ώπνηειείηαη απφ θείκελα θαη ζηί-

ρνπο- ηξαγνχδηα, πνπ κεινπνηήζεθαλ απφ ηνλ Υξήζην Λενληή. Γηα πνιιά ρξφληα ην ζπγθεθξηκέλν 

κνπζηθφ έξγν σο ην 1974 ινγνθξίζεθε θαη απαγνξεπφηαλ λα αθνχγεηαη  

6. Δ Bardy Marjatta  ηνλίδεη φηη ζήκεξα βηψλνπκε έλα κεγάιν θχκα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ζρέζεσλ 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο κε ηελ ελειηθίσζε θαη ζέηεη σο πξνβιεκαηηζκφ ην εξψηεκα: « Θα απνθξπζηαι-

ισζεί άξαγε ην δήηεκα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε γηα ηα παηδηά;» θαη πξνζπαζεί λα πεξηγξάςεη κηα αη-

ζηφδνμε πξφηαζε σο απάληεζε ζην εξψηεκα:«Ίζσο ζε θάζε πεξίπησζε φκσο ε θνηλσληθή παξνπζία 

ηνπ παηδηνχ θαη ηεο παηδηθήο ειηθίαο επηδεηεί ηελ ελζσκάησζή ηεο πξνθαιψληαο ηε θαληαζία λα αλα-

πηχμεη ελλνηνινγηθνχο θαη πξαθηηθνχο κεραληζκνχο, πνπ ζα εθθξάδνπλ απηήλ ηελ έλλνηα ηεο παξνπζί-

αο» (Bardy 2003: 168) 

7. Τηνζεηψ ηελ πξνζέγγηζε ηεο παηδηθφηεηαο θαη ηεο παηδηθήο ειηθίαο σο θνηλσληθνχ αγαζνχ ζηελ πε-

ξίπησζε θαηά αληηζηνηρία ηεο «λεφηεηαο» φπσο απηή παξνπζηάζηεθε απφ ηελ Κνγθίδνπ, ηνλ Σζηάθα-

ιν ην 1995 θαη απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο θαη ην Μαξβάθε ην 1998 ζε εηδηθφ ζπλέδξην γηα ηε Νενιαία 

, πνπ νξγάλσζε ε Βηαηξεία Ν Πνπιαληδάο ζηε Θεζζαινλίθε (Kogk;idou Tsiakalos 1995, Κνγθίδνπ, 

Σζηάθαινο 2005, Μαξβάθεο 2005). 

8. Γχξσ απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Κππξηαθήο Αεκνθξαηίαο έρεη αλαπηπρζεί έλαο πινχζηνο 

δηάινγνο. Ο θαζεγεηήο Γ .Σζηάθαινο σο πξφεδξνο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ζηελ πξνζσπηθή ηνπ 

ηζηνζειίδα παξνπζηάδεη φιν ηα θάζκα απηνχ ηνπ δηαιφγνπ, φπσο θαη ηα θείκελα ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, αιιά θαηο ην ζπγθεθξηκέλν γηα ην νπνίν θάλνπκε αλαθνξέο ην νπνία ζα θαηαζέζνπκε 

ζηε βηβιηνγξαθία. Θεσξνχκε ζεκαληηθή ηελ θαηάζεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ηεο Κχπξνπ γηα ηελ παηδηθή ειηθία θαη γηα ηελ Βιιεληθή πξαγκαηηθφηεηα κηαο θαη ιέγεηαη πνιιέο 

θνξέο φηη ππάξρνπλ εθαηέξσζελ επηξξνέο, αιιά απηέο θαίλεηαη πσο θηιηξάξνληαη απφ έλα πιέγκα 

εμνπζηψλ, φηαλ θηάλνπλ ζε επίπεδν πηνζέηεζεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. (Σζηάθαινο 2008). 

9. Πξνζσπηθέο θαηαγξαθέο ηα 25 ηειεπηαία ρξφληα ζε θαηαπιηζκνχο Ρνκά ηεο πεξηνρήο ηεο Θεζζαιν-

λίθεο καο θαηέγξαςαλ ηνλ αλαιθαβεηηζκφ ησλ Ρνκά. Μηα νκάδα δαζθάισλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αελ-

δξνπνηάκνπ Θεζζαινλίθεο (θαηνηθεκέλε 95% απφ Ρνκά) θαηαθέξακε λα ζηήζνπκε ηα ηειεπηαία 9 

ρξφληα ζην 5ν Αεκ ζρνιείν Μελεκέλεο ζε ζπλεξγαζία κε ην πξφγξακκα Βθπαίδεπζε Παηδηψλ Ρνκά 

εηδηθφ ηκήκα Γξακκαηηζκνχ αλαιθάβεησλ ελειίθσλ κεηέξσλ. Γηα ην ηκήκα απηφ έρνπλ θαηαηεζεί 

ζρεηηθέο εθζέζεηο ζην πξφγξακκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηα ζρνιηθά έηε 2012-2013(.(Υαηδεληθνιάνπ 

Υαηδεπαχινπ, κεξληψηε, ) θαη 2013-2014 ( Υαηδεληθνιάνπ). Καη επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζε ζρεηηθά 

δεκνζηεπκέλα θείκελα (Υαηδεληθνιάνπ Υαηδεπαχινπ, κεξληψηε, 2013, Υαηδεληθνιάνπ Υαηδεπαχ-

ινπ 2013). 

10. ηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν αλαδεηθλχνληαη πνιιέο θνξέο δεηήκαηα κε απνδνρήο ησλ παηδηψλ 

Ρνκά ζε ζρνιεία αλά ηελ Βιιάδα θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δησγκνί απηψλ ησλ παηδηψλ. Σα πην 

θιαζζηθά παξαδείγκαηα είλαη απηά ησλ Βμακηιιίσλ ηεο Κνξηλζίαο θαη ηεο Ν Κίνπ Ώξγνιίδαο. Βπη-

πιένλ κηα ζεηξά απφ πξνζθπγέο ζην Βπξσπατθφ Αηθαζηήξην Αηθαησκάησλ ηνπ Ώλζξψπνπ (ΒΑΑΏ) 

ελαληίνλ ηνπ Βιιεληθνχ θξάηνπο γηα παξαιήςεηο ή εζθεκκέλεο δξάζεηο θνξέσλ Αήκσλ θιπ ζεζκψλ 

ηεο Βιιεληθήο πνιηηείαο επηβεβαηψλνπλ ηε ζέζε καο. Ώπηέο βέβαηα δελ ζα αλαιπζνχλ ζηελ παξνχζα 

εξγαζία. (http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3820). 

11. Υξεζηκνπνηψ ηνλ φξν «βην-ιανγξαθηθφ» ζηε πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο δσήο ησλ Ρνκά γηα ηηο πεξη-

πηψζεηο εθείλεο νη νπνίεο θαηαγξάθνπλ ηε δσή ησλ Ρνκά σο κηα δσή εμσηηθή ρσξίο αιιαγέο θαη πσο 

http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3820
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ν πνιηηηζκφο ηνπο έρεη δηακνξθσζεί απαμ θαη δελ επηδέρεηαη αιιαγέο ζην ρξφλν. Ώθφκα θαη νη ζπλ-

ζήθεο δηαβίσζεο θαηαγξάθνληαη ζην επηρείξεκα ηεο εμσηηθφηεηαο ε αληίζεζε κε εθείλεο ηηο πνιηηη-

ζκηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο θαηαγξάθνπλ δηαπνιηηηζκηθέο ζρέζεηο θαη επηξξνέο θαη πσο ν πνιηηη-

ζκφο είλαη κηα δηαδηθαζία δηαξθνχο επαλαπξνζδηνξηζκνχ, επηξξνψλ κέζα απφ ηηο νπνίεο πνιηηηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο δηακνξθψλεηαη ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ηεο θάζε θνηλσλίαο 

μερσξηζηά, γηα λα ηξνθνδνηνχληαη νη άλζξσπνη κε ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο (Bullivant,1997, Cole 

1999)   

12. Ώλαιπηηθά γηα ηελ εηεξφηεηα θαη ηε δηαρείξηζή ηεο ζε επηζηεκνληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν ζην βηβιίν 

ηνπ Κ ηζνπθαιά Ζ επηλφεζε ηεο εηεξφηεηαο. Σαπηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίε-

ζεο. ην νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ δηαβάδνπκε « ην γεγνλφο φηη ην δηθαίσκα ζηε δηαθνξά θαίλεηαη λα 

απνζπλδέεηαη απφ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ην δηθαίσκα ζηελ άκεζε επηβίσζε δελ είλαη ινηπφλ ηπ-

ραίν». 

13. Σα παηδηά ηνπ θαηαπιηζκνχ Ρνκά ηεο πεξηνρήο ηεο Πεξαίαο Θεζζαινλίθεο δελ γίλνληαη δεθηά ζηα 

ζρνιεία ηεο Πεξαίαο σο ην 2011. Βπηθξαηνχζε ζηα ζρνιεία θαη ζηελ Σνπηθή απηνδηνίθεζε κηα «ζπ-

γθαηαβαηηθή ζησπή» γηα ρξφληα, ιεο θαη δελ ππήξραλ ηα παηδηά απηά, κέρξη ηελ θαηαγγειία ζην Βπ-

ξσπατθφ Αηθαζηήξην ησλ Αηθαησκάησλ ηνπ Ώλζξψπνπ. Ώιιά θαη κεηά ηελ θαηαγγειία κέρξη λα νξ-

γαλσζεί ε θνίηεζε θαη λα γίλνπλ δεθηά ηα παηδηά ζηα ζρνιεία θαηαγξάθεθαλ ηζρπξέο αληηδξάζεηο 

απφ ηνλ ηνπηθφ Αήκν θαη ζπιιφγνπο γνλέσλ ξαηζηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνιιέο θνξέο, νη νπνίεο έρνπλ 

βγεη ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δ δεχηεξε πεξίπησζε ηνπ 1νπ Αεκ. 

ρνιείνπ Λακίαο είλαη κηα πεξίπησζε κε ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. ην άθνπζκα ηεο θνίηεζεο 

παηδηψλ ηνπ θαηαπιηζκνχ «Ξεξηά» Λακίαο, νη γνλείο κε Ρνκά κε ππεχζπλεο δειψζεη δεηνχζαλ ηελ 

κεηαγξαθή ησλ παηδηψλ ηνπο ζε άιιν ζρνιείν δειψλνληαο σο αηηία ηεο κεηαγξαθήο ηελ θνίηεζε ησλ 

παηδηψλ Ρνκά.  

14. Ο ζπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζπλήγνξν ηνπ παηδηνχ θαηαγξάθνπλ αλαιπηηθά ηελ 

θαηάζηαζε ησλ Ρνκά ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 2013 ζηηο ζειίδεο  105-108. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξί-

εο ζηηο ειεθηξνληθέ ζειίδεο. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ 

παηδηνχ απφ ην 2003 ζηε δηακφξθσζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο παηδηθήο ειηθίαο σο πνιηηηθή 

δηαδηθαζία. (http://www.synigoros.gr/resources/docs/stp_ethsia_2013.pdf) θαη http://www.0-

18.gr/gia-paidia/o-synigoros#laws). 

15. Πξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ έρσ κε ηνπ Ρνκά ηνπ Αελδξνπνηάκνπ θαη πξνζσπηθέο θαηαγξαθέο πνιιέο 

ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Ρνκά ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Αελδξνπνηάκνπ Θεζζαινλίθεο 

κπνξψ λα αλαθέξσ κε ζηγνπξηά φηη ζηελ πεξηνρή απηή είρακε κφλν 4 πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε γάκνπο 

θάησ ησλ 18 ρξνλψλ.  
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ΏιΫμαλδξνο Ν. Ώθξηηόπνπινο 
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Δ ζηνραζηηθφηεηα, σο «βιέκκα» ή «επηζηξνθή» ζηνλ εαπηφ, εθθξάζηεθε 

πνιιέο θνξέο απφ θηινζφθνπο θαη επηζηήκνλεο (Limoges, 2011). Αελ είλαη ιίγνη 

θαη νη πνηεηέο πνπ ηε ζπλέδεζαλ κε ηελ παηδηθή ειηθία, φπσο ν Γηψξγνο εθέ-

ξεο, φηαλ ν αθεγεηήο ηνπ πνηήκαηφο ηνπ επηζηξέθεη ζην παηξηθφ ηνπ θαη δηαπη-

ζηψλεη φηη φια θαληάδνπλ κηθξά, ελψ παξάιιεια καο ππνβάιιεη ηελ αίζζεζε 

φηη δελ λνζηαιγνχκε ην ζπίηη αιιά ηα παηδηθά καο ρξφληα. Καη ηνχην ζεκαίλεη 

φηη επηζηξέθνπκε ζηελ πξαγκαηηθή καο παηξίδα κφλνλ φηαλ επηζηξέθνπκε ζηελ 

παηδηθή καο ειηθία (εθέξεο, 1940). 

ηε λεφηεξε επνρή ε νπηνπία, σο πεξηγξαθή κηαο θαληαζηηθήο θνηλσλίαο 

(More, 1518) ή κηαο ηδαληθήο θαηάζηαζεο, ππήξμε θνηλφο ηφπνο ζηελ ηέρλε, ηε 

θηινζνθία θαη ηελ πνιηηηθή κεηά ηελ Ώλαγέλλεζε. Δ ζχγρξνλε παηδηθή ινγνηε-

ρλία, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ εκςχρσζε αληηθεηκέλσλ θαη ηνλ αλζξσπν-

κνξθηζκφ θαηά ηε κπζνπιαζία, δεκηνπξγεί θφζκνπο ηεο θαληαζίαο πνπ φκσο 

δελ παχνπλ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνλ θφζκν ηεο θαζεκεξη-

λφηεηαο (Ώθξηηφπνπινο, 2013). Ώπεπζχλεηαη ζηελ παηδηθή ειηθία πνπ δηαλχεη 

ζηάδηα ζπλαηζζεκαηηθήο θαη γλσζηηθήο νινθιήξσζεο (Piaget, [1929], 1981, 

Applebee, 1978).  

Χζηφζν, ζα έπξεπε λα αλαξσηεζνχκε: ε ζηνραζηηθφηεηα, σο ηδηφηεηα ηεο 

ζθέςεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο παηδηθνχο ήξσεο θαη ηε κπζνπιαζία γεληθφηεξα, 

είλαη εθηθηή ζε κηα ηέηνηα ινγνηερλία; Δ παηδηθή ινγνηερλία είλαη ή κπνξεί λα 

είλαη ζηνραζηηθή; Δ απάληεζε ζα ήηαλ ζεηηθή, εθφζνλ δερφκαζηαλ σο αθεηε-

ξία φηη ε ζηνραζηηθφηεηα δελ είλαη άιιν απφ κηα «επηζηξνθή» ή έλα «βιέκκα» 

ελφο θεηκέλνπ ζηνλ εαπηφ ηνπ (Bourdieu, 1992) θαη ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ 

απφ ηε ινγνηερλία ησλ ελειίθσλ λα ην κεηαθέξνπκε θαη λα απνδείμνπκε ηελ 

ηζρχ ηνπ θαη ζηελ παηδηθή ινγνηερλία. 

Σν παξάδεηγκα ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο ηνπ Υξήζηνπ Μπνπιψηε, φπσο 

αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ αλάγλσζε ζεκαληηθψλ έξγσλ ηνπ, πξαγκαηψλεη δεκη-

νπξγηθά ηε ζχλζεζε ζηνραζηηθφηεηαο θαη νπηνπηθήο ζθέςεο. Οη δχν απηέο θαη-

λνκεληθά αζχλδεηεο θαηαζηάζεηο ηνπ πλεχκαηνο ζπλδένληαη θαηαξρήλ ζην βξα-

βεπκέλν έξγν ηνπ Σν άγαικα πνπ θξχσλε (Μπνπιψηεο, 1999).  

Δ ζχλδεζε αθνξά ζηε ζχλζεζε ησλ βαζχηεξσλ αλζξψπηλσλ ζθέςεσλ θαη 

επηζπκηψλ κε ηνλ αθίλεην θφζκν ησλ αγαικάησλ. Δ ηδέα ηεο λνζηαιγίαο, ηδέα 

πέξα γηα πέξα ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο θηλεί ηε 

θαληαζία κε απαξρή ηνλ βαζχ θφζκν ησλ επηζπκηψλ, ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπ-

λαηζζεκάησλ. Ο θφζκνο ησλ αγαικάησλ εκςπρψλεηαη θαη ζπλνκηιεί κε ηνλ θφ-

mailto:aakritop@uowm.gr
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ζκν ησλ δσληαλψλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζην Βζληθφ Μνπζείν.  

Δ ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ (αξραηνιφγνο/γιχπηεο-άγαικα) α-

ληαλαθιάηαη ζαλ ζε θαζξέθηε κέζα απφ ηε δξάζε ηεο ηζηνξίαο πνπ ζθελνζεηεί 

ν ζπγγξαθέαο. Ώπφ απηφ ην ζεκείν μεθηλά θαη ε ζηνραζηηθφηεηα: φ,ηη ζθέθην-

ληαη νη δσληαλνί, ε δηεπζχληξηα αξραηνιφγνο ηνπ Μνπζείνπ, ε θαζαξίζηξηα, θαη 

ν κηθξφο γηνο ηνπ λπρηνθχιαθα, γηα ηα αλζξψπηλα, ηηο ραξέο θαη ηηο ιχπεο ηεο 

δσήο, ην ζθέθηεηαη κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν θαη ν κηθξφο ήξσαο, «ην πξνζθπγά-

θη», πνπ είλαη έλα αγαικαηάθη φρη γπκλφ, φπσο ζπλήζσο είλαη ηα αγάικαηα, αι-

ιά ληπκέλν. Έηζη δίλεη ηελ αίζζεζε φηη θξπψλεη αιιά ηαπηφρξνλα αηηηνινγεί 

θαη ην φηη ζπκάηαη πνπ ήξζε απφ ηε Μηθξαζία θαη ζέιεη λα επηζηξέςεη, έζησ γηα 

κηα κφλν θνξά, ζηελ παηξίδα ηνπ. 

Δ νπηνπηθή ζχιιεςε ηνπ ρξνλφηνπνπ πνπ ζθελνζεηείηαη ζην έξγν κε ηνλ 

ηξφπν ηνπ καγηθνχ ξεαιηζκνχ, κεηαζηξέθεη ηε δπζηνπία πνπ βηψλεη ην αθίλεην 

«κηθξφ πξνζθπγάθη» κέζα ζην Βζληθφ Μνπζείν, ηελ απφιπηε αθηλεζία, ζε κηα 

επηνπία, δειαδή ζε κηα θίλεζε, ζε κηα απφδξαζε κ‘ έλα ηαμίδη ζηελ παηξίδα 

ηνπ θαη ζπλαθφινπζα ζηελ εθπιήξσζε ηεο κεγάιεο ηνπ επηζπκίαο. 

Πην εκθαλήο είλαη ε ζηνραζηηθφηεηα πνπ δηέπεη ηνλ νπηνπηθφ θφζκν ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ Μπνπιψηε Ο Πηλφθην ζηελ Αζήλα. Οη πεξηπέηεηεο ηνπ θιαζηθνχ 

ήξσα πνπ δεκηνχξγεζε ν Κάξιν Κνιιφληη (Collodi, 1883), αξρίδνπλ ζηελ 

πξαγκαηηθή Ώζήλα πνπ ηελ επηζθέπηεηαη γηα λα θέξεη» ζηνλ παηέξα ηνπ Σδεπέ-

ην «ην θπθιάκηλν πνπ νχηε ζηε γε θπηξψλεη νχηε ζηνλ νπξαλφ αιιά αλάκεζα 

ζε γε θαη νπξαλφ. ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο, ε δπζηνπία ζα θαηαιήμεη ζε θα-

ηάζηαζε επηνπίαο κφλνλ ζην δσδέθαην θεθάιαην, αθνχ ζα έρεη γίλεη πξάμε ε 

πνιππφζεηε αλεχξεζε ηνπ θπθιάκηλνπ κε ηε βνήζεηα ηεο πεξηζηέξαο πνπ ην εί-

δε λα θπηξψλεη ζην πεξβάδη ηνπ ζπηηηνχ ηεο. 

Ο νπηνπηθφο θφζκνο πεξηγξάθεηαη κέζα ζην ξεαιηζηηθφ πιαίζην ηεο ζχγ-

ρξνλεο Ώζήλαο, κε ηνλ ηξφπν ηνπ καγηθνχ ξεαιηζκνχ. Σν ζαπκαζηφ, ην καγηθφ, 

ην παξάδνμν ζπλαηξνχληαη θαη ζπλππάξρνπλ κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Πεξίεξ-

γα φληα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ θαη ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ (ην ρειηδνλφςαξν, ν 

Μάγνο Λεινπκπιίλ) αιιά θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ (ηα Βιιελάθηα, ν ηαρπ-

δαθηπινπξγφο Σδνπιηάλν) ζπλππάξρνπλ ζηε δξάζε.  

Δ ζηνραζηηθφηεηα πνπ δηέπεη ην θείκελν θαλεξψλεηαη ζην γλσζηηθφ ππφ-

βαζξν πνπ καο ππνβάιιεη ε κπζνπιαζία. Πξνθχπηεη απφ ηε δηείζδπζε ηνπ θα-

ληαζηηθνχ ζην πξαγκαηηθφ. ε θάζε θεθάιαην κέζα απφ ηε δξάζε απνθαιχπηε-

ηαη θαη κηα αμία πνπ ππφξξεηα απεπζχλεηαη ζηνλ αλαγλψζηε-παηδί: ην νκαδηθφ 

παηρλίδη, ε παηδηθή αζσφηεηα, ε απξνθαηάιεπηε θαινζχλε, ε αιιεινβνήζεηα, ε 

δχλακε ηεο θηιίαο. Καη βέβαηα ε αιήζεηα, πνπ απνθαιχπηεηαη κφλνλ ζηνπο πη-

ζηνχο ηεο νπηνπίαο θαη ηεο κε νξζνινγηθήο ζθέςεο. ‘ απηνχο πνπ πηζηεχνπλ 

ζηελ θαηάθηεζε ηνπ ηδαληθνχ. 

Ο Πηλφθην απφ δηαίζζεζε ή απφ ζθέςε δελ απνθεχγεη θαλέλαλ. Μνηξάδε-

ηαη ηε δσή. Βιέγρεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Ώγσληά. Θπκάηαη ηνλ γεξν-παηέξα ηνπ. Καη 
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επηζηξέθεη  ελζνπζηαζκέλνο ζ‘ εθείλνλ πνπ ηνλ δεκηνχξγεζε απφ ακέξηζηε  θη 

αιεζηλή αγάπε. 
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Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη πεπνηζήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηελ παηδηθή 

ειηθία επεξεάδνπλ ηηο επθαηξίεο πνπ δίλνπλ ζηα παηδηά λα εκπιαθνχλ ζε ζπκκε-

ηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο (Johansson, 2004). Παξάιιεια, ηα ζχγρξνλα 

πξνγξάκκαηα ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο δίλνπλ έκθαζε ζηηο θσλέο ησλ 

παηδηψλ (Dahlberg & Moss, 2005), ζην δηθαίσκα ηνπο λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο 

γηα ηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Clark, 2008) θαη λα έρνπλ ελεξγφ 

ξφιν ζηε κάζεζε (Hart, 2011) ζηα πιαίζηα κηαο δεκνθξαηηθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ ζέβεηαη θαη ππνζηεξίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ (Lansdown, 

1994). Παξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ παηδηψλ σο δξψλησλ πξνζψπσλ θαη ηελ αλά-

δεημε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ (Clark & Moss, 2001), νη 

πεπνηζήζεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγψλ ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή  δελ 

απνηεινχλ θπξίαξρν παξάδεηγκα ζηελ εθπαίδεπζε. 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο 

πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαη-

δεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα κειεηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ππνζηήξημήο ηνπο ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ή ηελ αιια-

γή απηψλ ησλ πεπνηζήζεσλ θαη πξαθηηθψλ. Χο κέζνδνη αξρηθά ρξεζηκνπνηήζε-

θαλ εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε ηηο λεπηαγσγνχο ζρεηηθά κε ηηο πξνηεξαηφ-

ηεηεο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο ζηελ ηάμε γεληθά αιιά θαη κε ηε λνεκαηνδφηεζε 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ εηδηθφηεξα. Ώθνινχζεζαλ παξαηεξήζεηο ησλ πξα-

θηηθψλ ηνπο ζηηο ειεχζεξεο θαη νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε κηα 

θιείδα παξαηήξεζεο πνπ θαηαζθεπάζακε. πλνιηθά θάζε λεπηαγσγφο παξαηε-

ξήζεθε ηέζζεξηο θνξέο, δχν ζηηο ειεχζεξεο θαη δχν ζηηο νξγαλσκέλεο δξαζηε-

ξηφηεηεο. θνπφο ησλ παξαηεξήζεσλ ήηαλ ε ζπζρέηηζε ησλ παξαηεξνχκελσλ 

πξαθηηθψλ κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ, φπσο απηέο έγηλαλ θαλεξέο ζηηο 

ζπλεληεχμεηο ηνπο.  

Δ έξεπλα ζπλερίζηεθε κε νκαδηθέο ζπλαληήζεηο, φπνπ νη λεπηαγσγνί πξν-

βιεκαηίζηεθαλ γηα ην λφεκα πνπ απέδηδαλ ζηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηηο αληίζηνηρεο πξαθηηθέο ηνπο κέζα απφ ηε ζεσ-

mailto:alexiouvaso7@gmail.com
mailto:saugitidoy@uowm.gr
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ξεηηθή ππνζηήξημή ηνπο κε ελαιιαθηηθέο λνεκαηνδνηήζεηο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

παηδηψλ θαη ηνλ αλαζηνραζκφ ηνπο γη‘ απηέο κε δηαινγηθέο δηαδηθαζίεο.  Έρν-

ληαο εμαζθαιίζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ λεπηαγσγψλ ζπκ-

θσλήζακε λα πξνρσξήζνπκε ζε κία έξεπλα-δξάζε, ζε κία θνηλή δειαδή, ζπ-

λεξγαηηθή θαη δηαινγηθή πξνζπάζεηα λα δνθηκάζνπκε ηξφπνπο θαη πξαθηηθέο 

ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθα-

ζία θαη παξάιιεια, λα ζπιιέμνπκε εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ζα θαζνδεγνχλ ηε 

δξάζε θαη ηηο επηινγέο καο. Οη ζπκκεηέρνπζεο ζηελ έξεπλα-δξάζε ήηαλ δψδεθα 

λεπηαγσγνί πνπ είραλ απφ 12 κέρξη  20 ρξφληα πξνυπεξεζίαο.  Οη λεπηαγσγνί 

ππνζηεξίρζεθαλ ζε νκαδηθφ θαη αηνκηθφ επίπεδν ζε δηάξθεηα ελφο έηνπο ζην 

ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη πξαθηηθψλ 

ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε, ζην ξφιν ηνπο σο εξεπλεηξηψλ, ζην ζπζηε-

καηηθφ δηάινγν θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ηνπο θαη ζηελ αμηνιφγεζε 

ηεο εκπεηξίαο ηνπο απφ θαη ζηελ έξεπλα-δξάζε.  Δ αλάιπζε δεδνκέλσλ έγηλε κε 

ηε κέζνδν ηεο ζπλερνχο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ζχκθσλα κε ηε ζεκειησκέλε 

ζεσξία.  

Σα αξρηθά πνξίζκαηα έδεημαλ φηη νη λεπηαγσγνί θαηαλννχζαλ αξρηθά ηε 

ζπκκεηνρή θπξίσο σο αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγά-

λσλαλ νη ίδηεο θη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ παηρληδηνχ ήηαλ κεγαιχηεξε ελψ πεξηνξηδφηαλ ζεκα-

ληηθά ζηηο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο ν ξφινο ησλ λεπηαγσγψλ ήηαλ 

δηαθνξεηηθφο ζην πιαίζην ησλ δχν εηδψλ δξαζηεξηνηήησλ. Βπηπιένλ, νη λεπηα-

γσγνί αληηιακβαλφηαλ ηελ έιιεηςε ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ θπξίσο σο αηνκηθφ 

πξφβιεκα απνδίδνληαο ηελ ζε ειιείςεηο ησλ παηδηψλ (ηδηαίηεξεο ζπκπεξηθνξέο 

θαη δπζθνιίεο) ή ζε ζπλζήθεο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ έζεηε ε ίδηα ε ιεηηνπξγία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

(πξνγξάκκαηα πνπ πξέπεη λα θέξνπλ ζε πέξαο, ειηθία θαη αξηζκφο παηδηψλ, πίε-

ζε ρξφλνπ) θαη ιηγφηεξν ζηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχζαλ νη ίδηεο ζηελ ηάμε.  

Έρνληαο σο βάζε ηελ επηζπκία ησλ λεπηαγσγψλ λα βειηηψζνπλ ηα επίπεδα 

ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε παξά ηα εκπφδηα πνπ ζεσξνχζαλ φηη ππάξ-

ρνπλ θαη κεηά απφ ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε κε αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζπλα-

ληήζεηο δφζεθαλ επθαηξίεο ζηηο λεπηαγσγνχο λα αλαζεσξήζνπλ θαη λα πξν-

γξακκαηίζνπλ εθ λένπ ηελ πξαθηηθή ηνπο θαη λα αιιάμνπλ ηηο αξρηθέο ηδέεο 

ηνπο γηα ηα παηδηά θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθα-

ζία ιήςεο απνθάζεσλ.  

Δ δηαδηθαζία ππνζηήξημεο ησλ λεπηαγσγψλ ζηελ έξεπλα-δξάζε  αλέδεημε 

ηε δηαβάζκηζε ζηελ εηνηκφηεηα ησλ ζπκκεηερνπζψλ λα ζρεδηάζνπλ ζπκκεηνρη-

θέο πξαθηηθέο θαζψο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ θαηά ηελ πινπνίεζή 

ηνπο. Δ αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ζπκκεηνρηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηελ 

νκάδα ηεο έξεπλαο-δξάζεο θάλεθε λα άξεη θάπνηνπο απφ ηνπο αξρηθνχο ελδνηα-

ζκνχο ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ζπκκεηνρηθψλ δξάζεσλ ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε αιιά, παξάιιεια,  λα θέξλεη ζηελ επηθάλεηα άιινπο 

πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην ξφιν ησλ παηδηψλ, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 
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ρξφλνπ, ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ εηνηκφηεηα φισλ 

ησλ παηδηψλ λα αληαπνθξίλνληαη ζε ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο. Βλψ φκσο ε αξ-

ρηθή ζεψξεζε πνπ είραλ νη λεπηαγσγνί γηα ηελ παηδηθή ειηθία έδεηρλε λα απνηε-

ιεί εκπφδην γηα ηελ νξγάλσζε κίαο ζπκκεηνρηθήο θαη δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπ-

ζεο ηειηθά ε απφθαζε ησλ λεπηαγσγψλ λα εκπιαθνχλ ζε δηαδηθαζίεο ελίζρπζεο 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ αλαιακβάλνληαο θαηαξρήλ έλα ξφιν εξεπλεηή 

ζηελ ηάμε ηνπο αιιά θαη έλα ξφιν ζρεδηαζηή, πινπνηεηή θαη αμηνινγεηή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο  νδήγεζε ζε κία λέα ζεψξεζε ησλ παηδηψλ σο ηθα-

λψλ λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα, λα πξνηείλνπλ ιχ-

ζεηο θαη λα αλαιάβνπλ δξάζεηο κέζα απφ ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο. Σν γεγνλφο 

απηφ δείρλεη φηη ε αλαζεψξεζε ησλ απφςεσλ γηα ηα παηδηά ζρεηίδεηαη ζηελά κε 

ηηο πξνζέζεηο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ θαινχληαη 

λα θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί (Sandberg & Eriksson, 2008). Οη επθαηξίεο πνπ δφ-

ζεθαλ ζηηο λεπηαγσγνχο λα αλαζεσξήζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ 

ηηο πξαθηηθέο ηνπο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο-δξάζεο αλαδεηθλχεη ηε 

ζπνπδαηφηεηα κηαο ζπλερνχο ππνζηήξημεο ζηελ πξάμε κέζα απφ ηε ζεσξία, ην 

δηάινγν, ηε ζπλεξγαζία θαη ην ζηνραζκφ γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ζπκκεηνρηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε.  
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participation in preschools every day life. Early Child Development and Care, 

vol. 180, issue 5, 2010, ζ.ζ. 619-631.  
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ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ ΚΏΕ ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΏ 

Οη αιινδαπνί 116F

117
 καζεηέο 117F

118
 απνγνεηεχνληαη ζπρλά εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο 

ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο, κνηίβν πνπ θαίλεηαη λα 

αιιάδεη ζηα καζεκαηηθά. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηε δηάθξηζε ηεο θαηαλφεζεο ζε 

ζρεζηαθή (relational)  θαη εξγαιεηαθή (instrumental), αλ θάπνηνο καζεηήο έρεη 

πεξηνξηζκέλν γισζζηθφ θεθάιαην ζηε γιψζζα δηδαζθαιίαο, είλαη δχζθνιν λα 

θαηαλνήζεη ζε βάζνο ην καζεκαηηθφ πεξηερφκελν, εθφζνλ γηα ηελ απνηειεζκα-

ηηθή θαηαλφεζε απαηηείηαη επάξθεηα ζηε γιψζζα δηδαζθαιίαο. Χο εθ ηνχηνπ, 

παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν νη αιιφγισζζνη καζεηέο λα επηηπγράλνπλ ζε φ,ηη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απνκλεκφλεπζε θαη κεραληζηηθέο δηαδηθαζίεο (εξγαιεηαθή 

θαηαλφεζε), αιιά φρη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (ζρεζηαθή θαηαλφεζε) 

(Skemp, 2006).  

Παξφια απηά, νη εθπαηδεπηηθνί επηκέλνπλ φηη ην ράζκα επίδνζεο ησλ αι-

ινδαπψλ καζεηψλ γεθπξψλεηαη ζηα καζεκαηηθά. ε απηφ ην πιαίζην δε ζπλπ-

πνινγίδνληαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θπζηθνί θαη κε θπζηθνί νκηιεηέο 

ηεο γιψζζαο δηδαζθαιίαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιεηηνπξγηθή παξαιιαγή ηεο κα-

ζεκαηηθήο γιψζζαο, ε νπνία, πέξα απφ εηδηθφ ιεμηιφγην, δηαζέηεη ζπληαθηηθά, 

ζεκαζηνινγηθά θαη πξαγκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Βηδηθά ζην γισζζηθφ κά-

ζεκα, νη αιιφγισζζνη καζεηέο θάλνπλ ιάζε πνπ πξνθαινχλ ακεραλία, θαηλφ-

κελν πνπ ελδερνκέλσο εξκελεχεη ην αίζζεκα κεγαιχηεξεο ‗αζθάιεηαο‘ ζηα κα-

ζεκαηηθά, φπνπ δηδάζθνληαη έλλνηεο, ηηο νπνίεο αθφκε θαη νη ειιελφγισζζνη 

ζπκκαζεηέο ηνπο αθνχλε γηα πξψηε θνξά (Pimm, 1991
.
 Μεηαθίδνπ & Σξέζζνπ, 

2005).  

                                         
117 ηε ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε νη φξνη ‗αιινδαπνί‘ θαη ‗αιιφγισζζνη‘ δε ρξεζηκνπνηνχληαη 

κε ηε λνκηθή έλλνηα, αιιά ππνδειψλνπλ καζεηέο κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν 

ή/θαη κεηξηθή γιψζζα απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα. πλεπψο, παξφηη δελ είλαη, ζην θείκελν ε-

λαιιάζζνληαη σο ηαπηφζεκνη. 

118 Βπηζεκαίλεηαη φηη γηα ιφγνπο αλαγλσζηηθήο δηεπθφιπλζεο ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ην αξζε-

ληθφ γξακκαηηθφ γέλνο, κε ην νπνίν, σζηφζν, ελλννχληαη θαη ηα δχν θπζηθά γέλε. 

mailto:julie_vaiopoulou@yahoo.gr
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ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΤΜΜΒΣΒΥΟΝΣΒ 

Δ έξεπλα δηεμήρζε ζε Ώ‘ ηάμε Αεκνηηθνχ ρνιείνπ ηεο Μαγλεζίαο. Οη 

κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ ήηαλ ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε 118F

119
 κε καζεηέο, 

θαζψο θαη ε παξαηήξεζε (κε ζπκκεηνρηθή θαη ζπκκεηνρηθή). Δ ηάμε απαξηηδφ-

ηαλ απφ 19 καζεηέο, 6 απφ ηνπο νπνίνπο είραλ δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβα-

ζξν. Ώπηνί ζα νλνκαζηνχλ Καηεξίλα, Ραθαήι, πχξνο (ξνκηθήο θαηαγσγήο), 

Ώλδξέαο, Φίιηππνο (αιβαληθήο θαηαγσγήο) θαη Λίδα (ληγεξηαλήο θαηαγσγήο). 

ΠΏΡΏΣΔΡΔΒΕ  

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 15 ψξεο κε ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο ζηα καζήκα-

ηα ηεο γιψζζαο θαη ησλ καζεκαηηθψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ε εξεπλή-

ηξηα παξαθνινπζνχζε 3 ειιελφγισζζνπο (νκάδα ειέγρνπ) θαη αιινδαπνχο κα-

ζεηέο, δηαθνξεηηθνχο θάζε θνξά. Χο κέηξν ζπκκεηνρήο ζην κάζεκα ζεσξήζεθε 

ε ζπρλφηεηα πνπ νη καζεηέο ζήθσλαλ ρέξη, ελψ έγηλε θαη πνηνηηθή θαηαγξαθή 

ηεο έθθξαζεο ηνπ δήινπ ηνπο λα απαληήζνπλ.  

Σα απνηειέζκαηα ήηαλ παξφκνηα ζε φιεο ηηο παξαηεξήζεηο. Οη αιιφγισζ-

ζνη καζεηέο ζήθσλαλ ην ρέξη ηνπο πεξίπνπ ηηο δηπιάζηεο θνξέο ζηα καζεκαηηθά 

απ‘ φ,ηη ζηε γιψζζα. Υαξαθηεξηζηηθέο ήηαλ νη θηλήζεηο, πνπ δήισλαλ κεγάιν 

δήιν: θνπλνχζαλ έληνλα ην ρέξη, θψλαδαλ ή αθφκε ζεθψλνληαλ απφ ηελ θαξέ-

θια. ην κάζεκα ηεο γιψζζαο νη αληηδξάζεηο ήηαλ επηφηεξεο, θαζψο νη αιιν-

δαπνί καζεηέο επεδείθλπαλ δηάζεζε ζπκκεηνρήο, ελψ απνπζίαδε ν αλάινγνο ελ-

ζνπζηαζκφο. πρλά, κάιηζηα, ζήθσλαλ ρέξη ρσξίο λα ζθεθηνχλ, κε απνηέιεζκα 

λα αδπλαηνχλ λα απαληήζνπλ, ζαλ λα κελ ήζειαλ λα απνθνπνχλ απφ ηελ εθπαη-

δεπηηθή δηαδηθαζία. Ώπηφ έγηλε ηδηαίηεξα έθδειν κε ηε Λίδα, ε νπνία ζε κία πα-

ξαηήξεζε ζήθσζε ρέξη 5 θνξέο θαη ε εθπαηδεπηηθφο ηεο απεπζχλζεθε 3. ε φ-

ιεο ηηο πεξηπηψζεηο ρξεηάζηεθε λα μαλαζθεθηεί γηα λα απαληήζεη. Ώληηζέησο, 

ηελ ίδηα εκέξα ζηα καζεκαηηθά, ζήθσζε ρέξη 8 θνξέο, πήξε ην ιφγν 6 θαη φιεο 

ηηο θνξέο απάληεζε ρσξίο δεχηεξε ζθέςε. Χο πξνο ηελ νκάδα ειέγρνπ δελ πα-

ξαηεξήζεθαλ κεγάιεο δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ηε δηάζεζε ζπκκεηνρήο ζηα δχν 

καζήκαηα. 

Ώθνινχζεζε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, φπνπ ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο 

ζεκεηψζεηο πεδίνπ ήηαλ παξφκνηα κε εθείλα ηεο κε ζπκκεηνρηθήο.  

ΤΝΒΝΣΒΤΞΒΕ ΜΏΘΔΣΧΝ 

ια ηα αγφξηα δήισζαλ ζηε ζπλέληεπμε φηη ληψζνπλ κεγαιχηεξε ζηγνπξηά 

ζηα καζεκαηηθά. πγθεθξηκέλα, ν Φίιηππνο αλέθεξε φηη ηα πξνηηκά «επεηδή έ-

ρνπλ λνχκεξα θαη δηαβάδεη πην γξήγνξα». Ο πχξνο εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο δπ-

ζθνιίαο, δειψλνληαο φηη ε γιψζζα έρεη «δχζθνια» θαη φηη αηζζάλεηαη κεγαιχ-

ηεξε ζηγνπξηά «ζηα καζεκαηηθά πάληα, γηαηί έρνπλ θαη εχθνια». Ο Ραθαήι απά-

                                         
119 ΐαζηζκέλε ζε πξνζαξκνζκέλε απφ ηελ εξεπλήηξηα εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ Ώ-

γηαθιή & Υαηδεδάθε (2000). 
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ληεζε φηη πξνηηκά ηα καζεκαηηθά, δηφηη «πεξλνχλ σξαία, θφβνπλ θαη παίδνπλ 

παηρλίδηα». Δ αηηηνινγία φκσο πνπ πξνβάιιεη ζρεηηθά κε ηελ απμεκέλε δπζθν-

ιία ηνπ ζηε γιψζζα εθπιήζζεη: «Γηαβάδσ πνιχ, θνηκάκαη πνιχ θαη ηα μερλάσ!». 

Ο ίδηνο δήισζε πσο νη γνλείο ηνπ δελ ηνλ βνεζνχλ φζν ρξεηάδεηαη, θαζψο δε 

γλσξίδνπλ θαιά ηελ ειιεληθή.  

Οη δχν καζήηξηεο δήισζαλ αξρηθά φηη ληψζνπλ κεγαιχηεξε ζηγνπξηά ζηε 

γιψζζα, δηφηη δηδάζθεηαη πεξηζζφηεξεο ψξεο (ραξαθηεξηζηηθά ε Καηεξίλα αλέ-

θεξε «γηαηί έρεη πην πνιιά καζήκαηα»), σζηφζν δηαθαίλεηαη φηη ζηελ πξαγκαηη-

θφηεηα ηα καζεκαηηθά ηνπο θαίλνληαη επθνιφηεξα. ηαλ ξσηήζεθαλ ζε πνην 

κάζεκα απαληάλε ζπλήζσο ζσζηά, θαη νη δχν ππέδεημαλ ηα καζεκαηηθά, δηφηη 

ηηο βνεζνχλ ηα «δηαζθεδαζηηθά» ζρέδηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Καη εθείλεο ζεσξνχλ 

πσο έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ επίδνζή ηνπο ζηε γιψζζα 

είλαη ε αδπλακία ησλ γνλέσλ ηνπο λα ηνπο παξάζρνπλ επαξθή βνήζεηα. Σειηθά 

απηφ ζην νπνίν ζπκθσλνχλ φηαλ ξσηψληαη εθ λένπ ζε πνην κάζεκα αηζζάλν-

ληαη κεγαιχηεξε ζηγνπξηά απαληνχλ «ζηα καζεκαηηθά», θαζψο εθεί ηνπο παξέ-

ρεηαη πιεξέζηεξε βνήζεηα ζην ζπίηη. 

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

Σα πνξίζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, φηη δειαδή νη αιιφγισζζνη κα-

ζεηέο αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε ‗ζηγνπξηά‘ ζηα καζεκαηηθά, δελ ζα πξέπεη λα 

θάλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επαλαπαχνληαη, εθφζνλ, ζχκθσλα κε ηε βηβιην-

γξαθία, θαίλεηαη φηη ην γισζζηθφ έιιεηκκα κπνξεί λα επεξεάζεη ηε κάζεζε θαη 

ζηα καζεκαηηθά. Αεδνκέλνπ φηη ην γισζζηθφ έιιεηκκα ησλ αιινδαπψλ καζε-

ηψλ είλαη ζπρλά δχζθνια δηαρεηξίζηκν, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα αλαπξνζαξ-

κφδεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ζηηο αλάγθεο ηνπο, ψζηε λα 

απνθηήζνπλ αθαδεκατθέο επηηπρίεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απιψο ζα αλα-

παξάγεηαη έλα πξφηππν δηδαζθαιίαο καζεκαηηθψλ, επηθεληξσκέλν ζην απνηέ-

ιεζκα θαη φρη ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο, ην νπνίν είλαη αζχκβαην κε ηνπο ξε-

ηνχο ζηφρνπο ηνπ Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο.  
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Ώπνηειεί πξαγκαηηθφηεηα ην γεγνλφο φηη ε  παηδηθή ειηθία είλαη ε πην θξί-

ζηκε πεξίνδνο ζηελ δσή ηνπ αλζξψπνπ θαη ε εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδεη θαζνξη-

ζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ κεηέπεηηα επηινγψλ 

ηνπ. ηεξηδφκελνη ζε απηήλ ηε ινγηθή, νη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην πνηνο είλαη ν 

θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο  λα πξνζεγγηζηεί ε γλψζε ζηηο κηθξέο ειηθίεο ηα ηειεπ-

ηαία ρξφληα αλαδσππξψλεηαη, θαζψο ζπλδέεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

ηελ επνρή ηνπ ζεάκαηνο θαη ησλ δηεπξπκέλσλ θσδίθσλ επηθνηλσλίαο κέ-

ζα απφ ηηο λέεο ςεθηαθέο κνξθέο έθθξαζεο ν ξφινο ησλ ηαηληψλ επαλαπξνζδη-

νξίδεηαη, απνθηψληαο κηα λέα παηδεπηηθή δηάζηαζε, ε νπνία, κπνξεί λα πξνζθέ-

ξεη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο κάζεζεο θαη πεξηβαιινληηθήο επαη-

ζζεηνπνίεζεο ζηα παηδηά. Δ δηεζλήο εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ε θηλεκαηνγξαθηθή 

παηδεία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε κηα ξεαιηζηηθή πξφζιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

ζε κηα θνηλσληθή λνεκνζχλε, ζηελ αλάπηπμε αμηψλ γεθπξψλνληαο ηηο γλψζεηο 

ησλ παηδηψλ κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ έμσ – θηλεκαηνγξαθηθνχ θφζκνπ (Ώλδξηνπνχ-

ινπ, 2010). 

Ο Horn (1980) επηζήκαλε φηη «ηα θηλνχκελα ζρέδηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα ζίμνπλ έλα ζέκα αθφκα θαη επηζηεκνληθφ, ρσξίο ζεκαζηνινγηθέο αζάθεηεο, 

ζπρλά εγγελείο ζην γξαπηφ ιφγν». Πξφθεηηαη γηα κία θαζνιηθή γιψζζα (Horn, 

1980
.
 Muse, 1984) πνπ επηηξέπεη ζηνπο αλαγλψζηεο λα αλαπηχμνπλ ηε θαληαζία 

ηνπο. Βπηπιένλ, ε ρξήζε θηλνχκελσλ ζρεδίσλ ζεσξείηαη φηη είλαη απνηειεζκα-

ηηθή επεηδή είλαη νηθεία ζηνπο καζεηέο θαη ην ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη κπνξνχλ 

λα απνθαιχςνπλ πνιιά γεγνλφηα κε κία καηηά (Philippe, 1980). 

Σα θηλνχκελα ζρέδηα είλαη κηα κνξθή ηέρλεο πνπ έρεη πξναρζεί ζε κηα ζε-

καληηθή νπηηθή γιψζζα, ε νπνία επεξεάδεη ηα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα θαη 

κεηαδίδεη κελχκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ζχκβνια θαη εηθφλεο. Ώπνηεινχληαη απφ 

έλα ζπλδπαζκφ ρηνχκνξ, ππεξβνιήο, ζπκβφισλ θαη παξνπζηάδνπλ έλα ζέκα 

ρξεζηκνπνηψληαο φζν ην δπλαηφ πην απιέο γξακκέο. Ο Eulie (1969) επηζήκαλε 

φηη ηα θηλνχκελα ζρέδηα πεξηέρνπλ κελχκαηα, θαη φηαλ επηιέγνληαη πξνζεθηηθά, 

κπνξνχλ εχθνια λα παξάζρνπλ πιεξνθνξίεο κέζσ ησλ ζπκβφισλ θαη ηεο π-

πεξβνιήο. 

mailto:mariavarsama@hotmail.com
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Δ ρξήζε ησλ ηαηληψλ ζηελ Βθπαίδεπζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκέιηνπο 

άμνλεο ηεο νπηηθναθνπζηηθήο παηδείαο.  Καηά ζπλέπεηα ππαθνχεη ζηηο ίδηεο ζπ-

ληζηακέλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηθαλφηεηα ηεο πξφζβαζεο, ηεο γλσζηηθήο πξφζ-

ιεςεο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο πεξηερνκέ-

λνπ, κεηαηξέπνληαο ηνπο ζεαηέο ζε ελεξγνχο θαη απηφλνκνπο ρξήζηεο ησλ κέ-

ζσλ. Δ πξνβνιή ηαηληψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο «λα δηαβάδνπλ πί-

ζσ απφ ηηο γξακκέο», λα απνθσδηθνπνηνχλ ηα ππν-θείκελα απφ ηα νπνία πεγά-

δεη θαη ην πξαγκαηηθφ λφεκα (Ώλδξηνπνχινπ, 2010). Παξάιιεια, ε αμηνπνίεζε 

ηνπο ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ αιιειεπη-

δξάζεσλ ζηα κέιε κηαο νκάδαο (Efthimiou, & Llewellyn, 2004).  

Βηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ γηα ην πεξηβάιινλ 

θαη ηα ζπλαθή δεηήκαηα, νη ηαηλίεο, νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ  ζρεηηθέο έλλνηεο θαη  

κελχκαηα, είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζνπλ παηδαγσγηθφ πιηθφ γηα ηελ επαηζζε-

ηνπνίεζε ησλ παηδηψλ, ηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ ηνπο φζν ηελ απφθηεζε ε-

κπεηξηψλ.  

 ΐαζηθή επηδίσμε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ γηα ηε θχζε θαη ην πεξη-

βάιινλ είλαη ε ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπο κε ηνλ θφζκν πνπ ηα πεξη-

βάιιεη (θπζηθφ, βηνινγηθφ, θνηλσληθφ) αμηνπνηψληαο ηελ πεξηέξγεηα θαη ην εζσ-

ηεξηθφ θίλεηξν πνπ ηα ίδηα έρνπλ λα ηνλ εμεξεπλήζνπλ (Αεκεηξίνπ, 2009
.
 Φιν-

γαίηε, 2006). ηελ θαηεχζπλζε απηή, επηδηψθεηαη ν εκπινπηηζκφο ησλ εκπεη-

ξηψλ ησλ παηδηψλ γηα ηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ, γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζρέ-

ζεο ηνπο κε ηνλ θφζκν, ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ, ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ελδηαθέ-

ξνληνο ηνπο φζν ηελ θαηαλφεζε ηεο επίδξαζεο ησλ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ 

ελεξγεηψλ  ζηελ πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα. Καζψο ε θπζηθή εκπινθή ηνπ παη-

δηνχ κε ηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ, γηα ηελ απφθηεζε άκεζεο πεξηβαιινληηθήο 

εκπεηξίαο, δελ είλαη πάληα εθηθηή, ρξεζηκνπνηνχληαη πνηθίια κέζα θαη δηαδηθα-

ζίεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα ηελ ππνθαηαζηήζνπλ.  

Σφζν ζηελ Βιιάδα φζν θαη δηεζλψο ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε παηδη-

θψλ ηαηληψλ γηα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ γηα ηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ 

είλαη πεξηνξηζκέλε (Οηθνλφκνπ & Υξεζηίδνπ, 2011
. 
Μαιαλδξάθεο & Παπαδέ-

ιε, 2006). 

ην παξαπάλσ πιαίζην, εμεηάζηεθε ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηαηληψλ πεξη-

βαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ε έληαμε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ λεπίσλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηα 

ζπλαθή δεηήκαηα. ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζην πιαίζην επξχηεξεο έξεπλαο, α-

λαιχζεθαλ θξηηηθά δεκνθηιείο παηδηθέο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο πεξηβαιιν-

ληηθνχ ελδηαθέξνληνο, νη νπνίεο θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθαλ ζε δεκφζην 

λεπηαγσγείν.  

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηεο ηαηλίαο Happy 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
1383 

Feet 119 F

120
. Βθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ηνπ  νπηηθνχ θαη  

δηαινγηθνχ πιηθνχ ηεο ηαηλίαο, κε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ αλα-

θνξηθά κε: 1) ην θεληξηθφ πεξηβαιινληηθφ ζέκα θαη ηα ζπλαθή δεηήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη , 2) ηα πεξηβαιινληηθά κελχκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη 3) ηηο νη-

θνινγηθέο έλλνηεο πνπ εκπεξηέρνληαη, 4) ηηο αλαθνξέο ζηηο αηηίεο ηνπ πεξηβαι-

ινληηθνχ πξνβιήκαηνο, 5) ηηο αλαθνξέο ζηελ εκπινθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

αλζξψπσλ ζην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα  θαη ηε ζρέζε ηνπ ηδίνπ κε απηφ, 6) 

ηηο αλαθνξέο ζε ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 7) ηηο πεξη-

βαιινληηθέο αμίεο πνπ αλαδεηθλχνληαη ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο ηαηλίαο.   

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο, ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηαηλία απηή είλαη θα-

ηάιιειε γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ γηα ηελ κείσζε 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ ζπλαθψλ δεηεκάησλ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ πνηφ-

ηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη γηα ην ξφιν ηνπ αλζξψπνπ ζηε δεκηνπξγία 

θαη αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Δ ζπγθεθξηκέλε ηαηλία 

θαίλεηαη φηη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο ζρέ-

ζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αμηνιφγεζεο ηνπ ξφινπ ηνπ θαη 

ηνπ κεξηδίνπ επζχλεο πνπ θέξεη ζηελ χπαξμε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ φζν θαη 

ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπο.  
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     Δ δεκηνπξγηθή έθθξαζε απνηειεί κηα απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζπληε-

ινχλ ζηελ αηζζεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαηά ηελ ν-

πνία κέζα απφ ζηνηρεία θαη εξεζίζκαηα θάζε κνξθήο ηέρλεο κπνξνχλ λα εθ-

θξαζηνχλ ηδέεο, ζθέςεηο θαη πξνζέζεηο (Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην, 2011).  

     Χο δηαδηθαζία δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο, πεηξακαηηζκνχ θαη αλαθάιπ-

ςεο, ν κνπζηθφο απηνζρεδηαζκφο εκπεξηέρεη ηελ πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο κε 

έλα πξνγισζζηθφ κέζν γηα ηελ απνηχπσζε ηεο έλλνηαο ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο α-

ληίιεςεο κηαο ηδέαο (Σφκπιεξ, 2001). Με ηελ απζφξκεηε έθθξαζε ζθέςεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ κέζα απφ ηνλ απηνζρεδηαζκφ ηα παηδηά βαζκηαία ελζσκαηψ-

λνπλ κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν ππάξρνπζεο γλψζεηο θαηαζηαιάδνληαο ζε ηδέεο πνπ 

κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα απνηεινχλ κέξνο πην νξγαλσκέλεο ζχλζεζεο (Ανγά-

λε, 2012), ελψ ν εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα αλαθαιχπηεη δηαξθψο ηε «καηηά 

ησλ παηδηψλ» πάλσ ζηε δεκηνπξγνχκελε κνπζηθή (Καλειιφπνπινο, 2010, ζ. 

129).  

      ηελ απζφξκεηε έθθξαζε ζπλαηζζήκαηνο θαη ηελ επηλφεζε ηεο ζηηγ-

κήο βαζίδεηαη θαη ν ζεαηξηθφο απηνζρεδηαζκφο φπνπ κε αθνξκή έλα εξέζηζκα, 

ηα παηδηά επηλννχλ λέεο ππνζεηηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο δνπλ έλα ξφιν, κε ζσ-

καηηθφ, ιεθηηθφ ή θηλεζηνινγηθφ απηνζρεδηαζκφ, δξψληαο απζφξκεηα  ζε αην-

κηθή ή νκαδηθή δξάζε (Γθφβαο, 2002). Χο ελαιιαθηηθή κνξθή ζεαηξηθήο έθ-

θξαζεο ηεο ηέρλεο ηνπ θνπθινζεάηξνπ (Faure & Lascar, 1988) ε εκςχρσζε α-

ληηθεηκέλσλ δε ρξεζηκνπνηεί ζπκβαηηθέο θνχθιεο αιιά αληηθείκελα ηεο θαζεκε-

ξηλφηεηαο. Σα αληηθείκελα απηά απνθηνχλ ζεαηξηθή ππφζηαζε θαη κεηακνξθψ-

λνληαη ζε έλα ραξαθηήξα παίξλνληαο δσή απφ ην ρεηξηζηή (Jurkowski, 2000 ζην 

Παξνχζε, 2007, ζ. 426) κε πξνζσπηθφηεηα ζπρλά ρηνπκνξηζηηθή ή θαη πνηεηηθή 

(Amaral, 1999) πνπ δεκηνπξγεί ηε θαληαζηαθή ηνπο δηάζηαζε (Bufano, 2002). 

Δ αιιειεπίδξαζε θαη ην παηρλίδη ηνπ ρεηξηζηή κε ην αληηθείκελν απηφ κέζσ ηεο 

θίλεζεο, ηνπ ξπζκνχ θαη ηεο δξάζεο, απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο εκςχρσ-

ζήο ηνπ (Παξνχζε,  

2010). Δ εκςχρσζε δελ απνηειεί απιφ ηαξαθνχλεκα ησλ αληηθεηκέλσλ 

αιιά ην ζηήζηκν ελφο ζχκπαληνο, φπνπ ηα αληηθείκελα πείζνπλ ην θνηλφ φηη έ-

ρνπλ ςπρή, δξψληαο σο απηφλνκνη ραξαθηήξεο (Μαξθφπνπινο, 2004).  
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     Δ παξνχζα έξεπλα δξάζεο είρε ζα ζηφρν λα κειεηήζεη ηελ εκπεηξία 

παηδηψλ λεπηαγσγείνπ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπο κε ην κνπζηθφ απηνζρεδηα-

ζκφ κε αθνξκή ηελ εκςχρσζε αληηθεηκέλσλ. H λεπηαγσγφο-εξεπλήηξηα ζπκκε-

ηείρε ζε αλαζηνραζηηθνχο θχθινπο ζρεδηαζκνχ, δξάζεο-παξαηήξεζεο θαη αλα-

ζηνραζκνχ ηεο εκπεηξίαο (Kemmis & McTaggart, 2005· Καηζαξνχ & Σζάθνο, 

2003). Σα δεδνκέλα αληιήζεθαλ απφ βηληενζθνπήζεηο ησλ δξάζεσλ, αλαζην-

ραζηηθά ζρφιηα ηεο ίδηαο θαη ησλ λεπηαγσγψλ ηεο ηάμεο θαζψο θαη δεκηνπξγη-

θέο παηρληψδεηο κεζφδνπο ζπδήηεζεο κε ηα παηδηά (Mukherji & Albon, 2010). 

Πνηνηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο επηιέρζεθαλ γηα ηελ παξαηήξεζε αιιαγψλ ζηε 

δξάζε ησλ λεπίσλ, ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο θαη ην ξφιν ηεο λεπηαγσγνχ-

εκςπρψηξηαο.  

    Σν πεηξακαηηθφ πξφγξακκα εμειίρζεθε ζε δχν θάζεηο, κε εηζαγσγηθά 

κνπζηθά παηρλίδηα κε ηηο ηδηνηήηεο ηνπ ήρνπ θαη παηρλίδηα εκςχρσζεο αληηθεη-

κέλσλ, πεξλψληαο ζε ειεχζεξν θαη θαηεπζπλφκελν πεηξακαηηζκφ γηα ζχλδεζε 

ηεο εκςχρσζεο αληηθεηκέλσλ κε ην κνπζηθφ απηνζρεδηαζκφ. Καηά ηε δηάξθεηα 

ησλ απηνζρεδηαζκψλ ηνπο κεηά απφ αξρηθφ ειεχζεξν πεηξακαηηζκφ, αληηιήθ-

ζεθαλ ηε δηαδηθαζία ηνπ απηνζρεδηαζκνχ κε θαζνδεγνχκελε εμεξεχλεζε θηά-

λνληαο ζε ζπλεηδεηή, αλεμάξηεηε θαη απηφλνκε δεκηνπξγία. 

     Αηαπηζηψζεθε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζπκβνιηθή ζθέςε ψζηε κέζα απφ ηε ζπλεηδεηή εκςχρσζε 

αληηθεηκέλσλ λα κεηαβαίλνπλ απφ ην απζφξκεην ζπκβνιηθφ παηρλίδη ζηε ζεα-

ηξηθή πξάμε. Σα παηδηά αλέπηπζζαλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο έθθξαζεο θαη επη-

θνηλσλίαο θαζψο δεκηνπξγνχζαλ δηθέο ηνπο ηζηνξίεο εκςπρψλνληαο ζπλεηδεηά 

ηα αληηθείκελα ζπλνδεχνληαο ηε δξάζε ησλ  

ραξαθηήξσλ θαηά ηνλ κνπζηθφ ηνπο απηνζρεδηαζκφ κε κίκεζε ηεο θίλεζεο 

ή ηνπ ραξαθηήξα κε θσλή θαη θξνπζηά φξγαλα. Με απηφ ηνλ ηξφπν κεκνλσκέ-

λνη ήρνη, κνπζηθά κνηίβα θαη κνπζηθέο θξάζεηο πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ θίλεζε 

ησλ ραξαθηήξσλ, ελζσκαηψλνληαλ πην ζπλεηδεηά ζε δηθέο ηνπο απηνηειείο 

κνπζηθέο δεκηνπξγίεο, κεηαηξέπνληαο θάζε απηνζρεδηαζκφ ζε κηα εκπξφζεηε 

κηθξή ζεαηξηθή θαη κνπζηθή παξάζηαζε.  

     Υαξαθηεξηζηηθά, ε επαλάιεςε ηεο θίλεζεο ησλ εκςπρνχκελσλ αληη-

θεηκέλσλ, φπσο πεξπάηεκα ή ηξέμηκν, νδεγνχζε ηα παηδηά ζηε δεκηνπξγία ελφο 

απινχ κνπζηθνχ κνηίβνπ, ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ην ραξαθηήξα ηνπ αληηθεη-

κέλνπ εληαζζφηαλ ζε έλα επθάληαζην πεξηερφκελν ζηελ απηνζρεδηαζηηθή δξά-

ζε ηνπ παηδηνχ, φπσο ην «ηξέμηκν ηνπ θνπηηνχ» ή ην «θηάξληζκα ηνπ θνπβά». 

Άιινηε νη κηθξέο απηνζρέδηεο ηζηνξίεο ησλ παηδηψλ ζπλδέζεθαλ κε ηελ θίλεζε 

ηνπ  αληηθεηκέλνπ-ραξαθηήξα δεκηνπξγψληαο απιέο κνπζηθέο θξάζεηο γηα λα 

πεξηγξάςνπλ «ην ηξέμηκν ηνπ αζιεηή ιαγνχ θαη ε πηψζε ηνπ ζην γθξεκφ». 

     Σα δείγκαηα δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο πνπ πξνέθπςαλ αλέδεημαλ ηελ αξ-

κνληθή ζπλχπαξμε  δχν θχξησλ ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ, ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ 

θνπθινζέαηξνπ, αιιά θαη δεπηεξεπφλησλ πνπ αθνξνχλ ζε άιια είδε δξακαηη-
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θήο ηέρλεο, φπσο κηκεηηθή, κεηακνξθψζεηο θιπ. Αηαθάλεθε φηη ε θαιιηηερληθή 

θαη παηδαγσγηθή δνπιεηά κπνξνχλ λα ζπλδηαιέγνληαη, αληαιιάζζνληαο ζηφ-

ρνπο, πξνβιεκαηηζκνχο, κέζα θαη δπλαηφηεηεο (Παξνχζε, 2012). ε θιίκα α-

ζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ελαιιαθηη-

θνχο ηξφπνπο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο, κέζα θαη θαηαζηάζεηο γηα λα αλα-

πηχζζεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ (Ανγάλε, 2012) λα εληζρχεηαη ε εθ-

θξαζηηθφηεηα, ε απηνγλσζία θαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπο.  
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

ηελ εηζήγεζε  παξνπζηάδεηαη κηα  βνεζεηηθή κέζνδνο  εκπέδσζεο ησλ 

καζεκάησλ ησλ Γ θαη Α ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.  Πξόθεηηαη γηα κηα 

ειεθηξνληθά εθαξκνγά, ε νπνία κε δηαζθεδαζηηθφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν, πξν-

ζεγγίδεη ηα καζήκαηα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε  ρξήζε ηερλνινγίαο, νηθείσλ 

παηδηθψλ εηθφλσλ (κνξθή θαξηνχλ),  γλσζηψλ αθνπζκάησλ κνπζηθήο  θαη ζηί-

ρσλ. Με ηε ρξάζε ησλ ζρεηηθώλ ηζηνξηώλ, γίλεηαη εχθνια  αμηνπνίεζε φισλ 

ησλ επθαηξηψλ πνπ δίλνληαη ζηελ ηάμε, ψζηε νη καζεηέο λα αθνχζνπλ δηαθνξε-

ηηθά είδε κνπζηθήο (πρ Κιαζζηθή κνπζηθή)  ζε ζπλδπαζκφ κε ην ππφ δηαπξαγ-

κάηεπζε ,κε ην Ννηνχιε, θείκελν ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζην βίληεν 

(πρ . Εζηνξία ). ια ηα παξαπάλσ ζπλδπΪδνληαη θπζηθΪ θαη επηηηδεπκΫλα  ζε 

έλα εληαίν ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ, πνπ δελ μερσξίδεη δείθηεο λνεκνζχλεο ή δη-

αθνξεηηθφηεηεο κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ, αιιά θαη πνπ είλαη πξνζαξ-

κνζκέλν ζηα λέα παηδαγσγηθά δεδνκέλα , έηζη φπσο πξνηείλνληαη απφ ην Παη-

δαγσγηθφ Ελζηηηνχην, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηε δηαζεκαηηθφηεηα. 

ΠξνβνθΪξεη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθά δηδαζθαιέα κεηαμχ ησλ εηδηθνηήησλ αι-

ιά θαη ησλ καζεηψλ  ρσξίο φξηα θαη πξνυπνζέζεηο. Δ εθαξκνγή, έρεη δεκηνπξ-

γεζεί κε ηε κνξθή avi θαη ε παξνπζέαζά ηεο κπνξεέ λα γέλεη ρξεζηκνπνηώ-

ληαο ηνλ άδε εγθαηεζηεκΫλν  Δ/Τ ηνπ ζρνιείνπ θαη δε ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπ-

κέλεο γλψζεηο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ  

 

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: εκπέδσζε καζεκάησλ , νκαδνζπλεξγαηηθή, κνπζηθή πξν-

ζέγγηζε. 

1.ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ 

Δ Μνπζηθή απνηειεί έλα κάζεκα πνπ εχθνια ζπλεξγάδεηαη κε φια ζρεδφλ 

ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Πνιχ ζπρλά ρξεζη-

κνπνηείηαη γηα λα «δσληαλέςεη» άιια καζήκαηα, λα δεκηνπξγήζεη κηα επράξη-

ζηε αηκφζθαηξα, λα θηλεηνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζε-

ηξηψλ. ( ΜΟΤΕΚΔ  –  Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/nea-analytika-

programmata/mousiki.pdf   (Αηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ζει.32 παξ 352 

θεθ.3.7). Έρεη απνθαιπθζεί φηη ζ‘ απηά ηα ζρνιεία, φπνπ ε κνπζηθή είλαη έλα 

mailto:maxigiannakoudaki@gmail.com
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.moec.gov.cy%2Fanalytika_programmata%2Fnea-analytika-programmata%2Fmousiki.pdf&ei=zfvTUbfHOqiQ4ATpu4H4Cw&usg=AFQjCNFlMiX7KzK4YaHkWUW2BdGEReWZgw&sig2=yDAxEmeOnYC5VFGZy0Jfiw
http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/nea-analytika-programmata/mousiki.pdf
http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/nea-analytika-programmata/mousiki.pdf
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θαλνληθφ κάζεκα, ππνρξεσηηθφ θαη δηδαζθφκελν θάζε κέξα, ηα παηδηά καζαί-

λνπλ θαιχηεξα θη επθνιφηεξα - απηφ δελ θξχβεη θάπνην καγηθφ κπζηήξην; Γηαηί 

ηα παηδηά αζρνινχληαη θαζεκεξηλά κε ηε κνπζηθή θαη απηή ππνθηλεί θαη δηεγεί-

ξεη ην κπαιφ ηνπο, έηζη πνπ απηφ αλαπηχζζεηαη θαη γίλεηαη πην δεθηηθφ ζε νηη-

δήπνηε άιιν ( Zoltan Kodàly). Δ κνπζηθή εθηφο απφ αηζζεηηθή εκπεηξία θαη 

θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα, είλαη ζεκαληηθφ εξγαιείν κάζεζεο. Τινπνηεί ηδα-

ληθά ην <κεζ‘εδνλήο καλζάλεηλ>>, θαζψο απνηειεί άξηζην ηξφπν γηα λα απε-

ιεπζεξψζεη ην παηδί ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε θαληαζία ηνπ θαη λα γλσξίζεη 

ηνλ θφζκν πνπ ην πεξηβάιιεη (βηβι. δαζθάινπ κνπζηθήο Β‘ δεκνηηθνχ Τ-

ΠΟΤΡΓΒΕΟ ΠΏΕΑΒΕΏ ΚΏΕ ΘΡΔΚΒΤΜΏΣΧΝ. ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΟ ΕΝΣΕ-

ΣΟΤΣΟ.ΚΏΣΒΡΕΝΏ ΏΠΟΣΟΛΕΑΟΤ. ΥΡΕΣΕΝΏ ΓΒΠΏΣΟΤ.ΟΒΑΐ. 

Eηζαγσγηθφ ζεκείσκα ζει.5)  Δ πξνβνιή βηληενηαηληψλ µπνξεί λα ζπµβάιεη 

ζεηηθά ζηε δηδαζθαιία ηνπ µαζήµαηνο ηεο Μνπζηθήο θαζψο µεηαθέξεη ζηε 

ζρνιηθή αίζνπζα ηελ εηθφλα θαη ηνλ ήρν θαηλνµέλσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξ-

γηψλ ησλ νπνίσλ ε πξφζβαζε ζα απαηηνχζε, εηδηθφηεξα σο πξνο ηε µνπζηθή, 

µεηαθνξά ζηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηνπο.  (∆ΕΏΘΒΜΏΣΕΚΟ ΒΝΕΏΕΟ ΠΛΏΕΕΟ 

ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ ΠΟΤ∆ΩΝ ΜΟΤΕΚΔ , http://11dim-
evosm.thess.sch.gr/downloads/ps/Mousikis.pdf   θεθ. πµπιεξσµαηηθφ εθπαη-

δεπηηθφ πιηθφ,ζει.427 ,παξ.3) 

2.ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ 

 ηα θείκελα ππάξρεη πάληα έλαο ζπγθεθξηκέλνο πξσηαγσληζηήο: Ο Ννηνχ-

ιεο .Ο ήξσαο έρεη ηελ ειηθία, ην χςνο θαη ηελ θσλή παηδηνχ 

 ιεο νη ηζηνξίεο  δηαδξακαηίδνληαη  κέζα ζηε ηάμε.  

 Οη δάζθαινη ησλ ηζηνξηψλ έρνπλ  ηελ κνξθή  θαξηνχλ  

 ε θάζε ηζηνξία ηνπ  ππάξρεη πάληα θαη έλα θσκηθφ ζηνηρείν. 

 Οη δηάινγνη είλαη απινί. 

 Οη ηζηνξίεο είλαη κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο. 

 Σα ιφγηα ησλ θεηκέλσλ θαζψο θαη ηα ιφγηα ησλ ηξαγνπδηψλ  εθηφο ηνπ φηη 

αθνχγνληαη, είλαη γξακκέλα θαη ζηελ εηθφλα.  

2.1 ΠΏΡΏΑΒΕΓΜΏ 

  ΑΕΏΘΒΜΏΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ-ΜΏΘΔΜΏ ΕΣΟΡΕΏ Γ ΑΔΜΟΣΕΚΟΤ  

<<ΟΕ 12 ΘΒΟΕ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ>> 

ΐάκα 1
ν
 : ξα Μνπζηθήο :Πξνβνιή ηαηλίαο : Ο Ννηνχιεο θαη νη 12 Θενί 

ηνπ Οιχκπνπ  (Φση. 1 ) – Βθκάζεζε ηξαγνπδηνχ : Οη 12 Θενί ηνπ Οιχκπνπ  

ζηηρ.Μ.Γ/ κνπζηθή Beethoven  <<Ο χκλνο ζηε Υαξά>>  . (Φση.2)  

http://11dim-evosm.thess.sch.gr/downloads/ps/Mousikis.pdf
http://11dim-evosm.thess.sch.gr/downloads/ps/Mousikis.pdf
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Ο Νοτοφλθσ πάει ςτθν Γ δθμοτικοφ. 

Σιμερα ζχει ςτο 
μάκθμα τθσ 

ιςτορίασ τουσ 
12 Θεοφσ του 

Ολφμπου. 

Αλλά γιατί είναι αγχωμζνοσ?

           

Φση.1                                                               Φση.2 

 

ΐάκα 2
ν
 : ξα Εζηνξίαο  (βηβι .ηζηνξίαο  Γ δεκνηηθνχ ,ελ. 1 ζει.11-25) ηα 

παηδηά έρνληαο ην βίσκα απφ ηελ πξνβνιή παξακπζνχ είραλ  εμνηθεησζεί κε ηα 

νλφκαηα ησλ ζεψλ. (Φση.3-Φση.4) 

                                 

         Φωτ.3                                                    Φωτ.4 

ΐάκα 3
Ο

 : ξα Βηθαζηηθψλ: Καηαζθεπέο – Σα ζχκβνια ησλ Θεψλ (βηβι . 

ηζηνξίαο  Γ δεκνηηθνχ ,ελ. 1 ζει.16) (Φση,5) 

 

(Φωτ.5) 

ΐάκα 4
ν
 : ξα Μνπζηθήο: Βπηινγή ξφινπ . Ώθξφαζε :Όκλνο ηεο Υαξάο 

ηνπ Μπεηφβελ , (βηβι. Μνπζ. Γ& Α δεκνηηθνχ ζει. 12 θεθ. 3 Δ κνπζηθή έρεη θη 

απηή ηνλ δηθφ ηεο ζηαζεξφ ξπζκφ) .Μνπζηθή εθηέιεζε κε θξνπζηά. (Φση.6) 
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(Φωτ.6) 

ΐάκα 5
ν
 : ξα Γπκλαζηηθήο: Αεκηνπξγία ρνξεπηηθνχ – απηνζρεδηαζκφο . 

(Φση.7) 

                                                 

                                                        (Φωτ.7) 

ΐάκα 6
ν
:  ξα Μνπζηθήο :Ώλαζηνραζκφο : Βπαλάιεςε ησλ παξαπάλσ 

βεκάησλ-Δ δσή ηνπ Μπεηφβελ   (βηβιίν κνπζηθήο Γ&Α δεκνηηθνχ βηβι. Μνπζ. 

Γ & Α δεκ. ζει.70 -71)( Φση.8) 

 

(Φωτ.8) 

 

ΐάκα 7
ν
 : ξα Μνπζηθήο: Βμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ : Βξσηεκαηνιφγην-

θέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα.(Φση.9,10,11,12) 
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(Φση.9)      (Φση.10) 

    

(Φση.11|)      (Φση.12) 

 

3.ΣΟΥΟΕ/ΒΠΕΑΕΧΚΟΜΒΝΏ ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ 

Μεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη 100 καζεηέο/ηξηεο  ζχκθσλα 

κε ηηο απαληήζεηο πνπ δψζαλε ζε ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην ηνπ Ννηνχιε 

(θση.9) δήισζαλ πσο ήηαλ ζε ζέζε: 

 Να γλσξίδνπλ απηή ηελ ηερληθή ψζηε λα απνκλεκνλεχνπλ κε παξφκνην 

ηξφπν φζα καζήκαηα ηνπο δπζθνιεχνπλ. Αεκηνπξγία ηζηνξίαο , δεκηνπξγία 

ζηίρσλ, απηνζρεδηαζκφο, δσγξαθηθή, θηι.   

 Να γλσξίδνπλ θαιχηεξα απφ ηα ππφινηπα καζήκαηα (εκπέδσζε), ηα θεθά-

ιαηα πνπ δηδάρζεθαλ κέζα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ηξαγνχδηα. 

 Να ζπλεξγάδνληαη θαηά νκάδεο, κέζα ζε θιίκα θηιίαο, εκπηζηνζχλεο 

 Να εθθξάδνληαη κέζα απφ παηρλίδηα ξφισλ θαη λα απηνζρεδηάδνπλ. (νκα-

δνζπλεξγαηηθή) .  

 Υξεζηκνπνηψληαο απιά κέζα, λα δεκηνπξγνχλ θαηαζθεπέο.  

4.ΒΠΕΛΟΓΟ 

Μεηά απφ φια ηα παξαπάλσ δηαπίζησζα πσο νη θχξηεο καζεζηαθέο θαη δη-

δαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ απνδείρζεθαλ ζσηήξηα ηδέα φζν αθνξά ηελ εκπέ-

δσζε καζεκάησλ ,  ήηαλ : 

 Ο ζπλδπαζκόο  ηεο κάζεζεο πνπ ήηαλ βαζηζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλν πεξη-

ερόκελν ή έξγν (12 ζενί-θιαζηθή κνπζηθή) 

 Η ζπλεξγαηηθή κάζεζε-ε νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε (δεκηνπξγία  ζεα-

ηξηθνχ δξψκελνπ),  

 Η  θνηλσληθή - θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε (Ο θνηλσληθφο θαη επηθνηλσ-
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ληαθφο ραξαθηήξαο ηεο γιψζζαο ηνπ Ννηνχιε απνηειεί ηε βάζε ηεο δξα-

ζηεξηφηεηαο. Οη ηζηνξίεο ηνπ Ννηνχιε έρνπλ αθεηεξία ζε ζέκαηα πνπ ν 

καζεηήο-Ννηνχιεο  επηρεηξεί λα θαηαλνήζεη κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ 

ρσξίο λα ιακβάλεη παζεηηθά ηε γλψζε αιιά κέζσ ηεο δξακαηνπνίεζεο  ε 

γλψζε λα νηθνδνκείηαη ελεξγά απφ απηφλ) 

 Η  δηαζεκαηηθή (ζχιιεςε ηεο γλψζεο θαη εκπέδσζε κέζσ ησλ ηερλψλ ) 

θαη δηεπηζηεκνληθή κάζεζε (αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ηνπ Ννηνχιε ζε 

άιια καζήκαηα φπσο γξακκαηηθή, καζεκαηηθά,γεσγξαθία θα) 

 Η αλαζηνραζηηθή κάζεζε (ζπλερή απηφ-αμηνιφγεζε  θαη αλάπηπμε ηνπ 

ήξσα θαη θαη‘ επέθηαζε ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζµα ηελ επειη-

μία, ηε ζπλερή αλάιπζε θαη ηελ θνηλσληθή επίγλσζε)  

 Η νιηζηηθή κάζεζε (πξνβνιή ηεο ηζηνξίαο ηνπ Ννηνχιε φπνπ ιεηηνπξγεί 

ε πνιπαηζζεηεξηαθή κάζεζε θαη θηλεηνπνηνχληαη νη θηλεζηαθέο δεμηφηεηεο 

ηνπ καζεηή ζε ζπλδπαζκφ κε κνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

ζηνρεχνπλ ζηελ αηζζεηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ελφο ή δχν ζεκάησλ πρ. Θενί 

ηνπ Οιχκπνπ-Κιαζηθή κνπζηθή 

 Η κάζεζε κε ηε ζηήξημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ςεθηαθώλ κέζσλ, φ-

πσο αλαιχνληαη  ζε φιε ηελ εξγαζία.  

5.ΠΔΓΒ 

Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα ΑΒΠΠ - ΏΠ Μνπζηθήο http://www.pi-

schools.gr/download/programs/depps/13deppsaps_Mousikis.pdf 

∆ΗΑΘΔΜΑΣΗΚΟ ΔΝΗΑΗΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤ∆ΩΝ ΜΟΤΗ-

ΚΖ   

http://11dim-evosm.thess.sch.gr/downloads/ps/Mousikis.pdf    

Τπνπξγείν Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ-Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην Βη-

βιίν κνπζηθήο Γ&Γ δεκνηηθνχ Αέζπνηλα Μπνγδάλε-νπγηνχι-Αέζπνηλα αι-

θηηδφγινπ-Μαξία  

Καςηκάλε 

http://primarymusic.primarymusic.gr/primarymusic/images/stories/eemape/Vi

vlia%20dimotikou/C_PRIMARY_ST_BOOK.pdf  

Τπνπξγείν Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ-Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Βη-

βιίν Ηζηνξίαο Γ δεκνηηθνχ ηξαηήο Ματζηξέιεο, Βιέλε Καιχβε, Μαξίλα Μη-

ραήι 

http://ps.privateschools.gr/dimotiko/c_dim/istoria/biblio_mathiti/math_ist.pdf  

 

  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSDIM-F104/%CE%94%CE%95%CE%A0%CE%A0%CE%A3-%CE%91%CE%A0%CE%A3/13deppsaps_Mousikis.pdf
http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/13deppsaps_Mousikis.pdf
http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/13deppsaps_Mousikis.pdf
http://11dim-evosm.thess.sch.gr/downloads/ps/Mousikis.pdf
http://primarymusic.primarymusic.gr/primarymusic/images/stories/eemape/Vivlia%20dimotikou/C_PRIMARY_ST_BOOK.pdf
http://primarymusic.primarymusic.gr/primarymusic/images/stories/eemape/Vivlia%20dimotikou/C_PRIMARY_ST_BOOK.pdf
http://ps.privateschools.gr/dimotiko/c_dim/istoria/biblio_mathiti/math_ist.pdf
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ΣΟ ΜΟΤΒΕΟ ΣΔ ΣΒΥΝΔ ΣΧΝ ΠΤΓΟΛΏΜΠΕΑΧΝ 

Γηαλλνπνύινπ ΐαζηιηθά
1, 

ΚαηηθΫ Ώγγειηθά
2
, ΜαξαγθνπδΪθε ΑΫζπνηλα

3
 

1. Κέληξν Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο «Υηνλάηε» vickygiannop@yahoo.gr 

2. Κέληξν Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο «Υηνλάηε» l_angela82@hotmail.com 

3. Κέληξν Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο «Υηνλάηε» xionati@gmail.com 

 

     Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ «ειεχζεξνπ παηρληδηνχ» ζηελ ηάμε, ε κηθξή Ώγ-

γειηθνχια δήηεζε έλα ςαιίδη, ιίγε ρξπζφζθνλε θαη ρξσκαηηζηά ραξηηά. ηαλ 

πήξε ζηα ρέξηα ηεο απηφ πνπ ήζειε άξρηζε λα θφβεη, λα θνιιάεη θαη λα δεκη-

νπξγεί. Ξαθληθά ε ηάμε γέκηζε ςαιίδηα, θφιιεο θαη παηδηά, ηα νπνία γεινχζαλ 

θαη ζπγθξίλαλε ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο. Σν ζέκα πξνο δηεξεχλεζε πξνέθπςε απφ 

ηα ίδηα ηα παηδηά θαη ηελ ηάζε ηνπο λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηα πιηθά ηεο ηάμεο 

ηνπο. 

   Μέζα απφ ην ΑΒΠΠ γίλεηαη  θαηαλνεηφ θαη ηαπηφρξνλα ππνγξακκίδε-

ηαη ε ζεκαζία αιιά θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ελζσκάησζεο δξαζηεξηνηήησλ, 

πνπ πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ θαη εκθπζνχλ ζε απηά ην ελδη-

αθέξνλ γηα θάζε κνξθή ηέρλεο. 

    Ο γεληθφο ζηφρνο πνπ ηέζεθε είλαη ηα παηδηά λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ 

έλλνηα ηεο ηέρλεο θαη λα πξνζεγγίζνπλ δηάθνξα έξγα ηέρλεο ζηε γλσζηηθή, ζπ-

λαηζζεκαηηθή θαη αηζζεηηθή ηνπο δηάζηαζε. Βπηπιένλ, ηέζεθαλ νη παξαθάησ 

επηκέξνπο ζηφρνη: Σα παηδηά λα ελεξγνπνηήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο θαη ηα ζπ-

λαηζζήκαηα ηνπο, λα γλσξίζνπλ έξγα ηέρλεο, λα εθθξαζηνχλ ζσκαηηθά, θηλεηη-

θά θαη θαιιηηερληθά, λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπο αληίιεςε, λα αλα-

πηχμνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο. Ώθφκα, λα ζπλεξγα-

ζηνχλ γηα έλα ζπιινγηθφ απνηέιεζκα, λα πεηξακαηηζηνχλ, λ‘ αλαδεηήζνπλ ιχ-

ζεηο θαη λα επεμεξγαζηνχλ εκπεηξίεο. Σέινο, λα  απηνζρεδηάζνπλ θαη λα θηηά-

μνπλ δηθέο ηνπο ηζηνξίεο, λα δξάζνπλ ζεαηξηθά θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ά-

γλσζηεο ηερληθέο θαη θαηλνχξγηα πιηθά πνπ ζα ηνπο πξνζθέξνπλ λέεο δπλαηφηε-

ηεο έθθξαζεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ νξγαλψζεθαλ θαη ζρεδηάζηεθαλ νη παξα-

θάησ δξαζηεξηφηεηεο:  

1
ε
 δξαζηεξηφηεηα: Ση ζθεθηφηαλ ε Μφλα Λίδα φηαλ ηε δσγξάθηδε ν Λενλάξλην 

Νηα ΐίληζη;  

Σα παηδηά θνηηνχλ ηνλ πίλαθα θαη δίλνπλ ηηο δηθέο ηνπο απαληήζεηο ζην εξψηεκα 

πνπ ηίζεηαη απφ ηελ παηδαγσγφ. Με αθνξκή ηνλ πίλαθα ηνπ Λενλάξλην Νηα ΐί-

ληζη «Μφλα Λίδα», ηα παηδηά ζέιεζαλ λα γίλνπλ δσγξάθνη θαη λα θηηάμνπλ ηα 

πνξηξέηα ησλ θίισλ ηνπο. 

2
ε
 δξαζηεξηφηεηα: Πξνζσπνγξαθίεο ζε θακβά. 

    Σα παηδηά δσγξάθηζαλ ηνπο θίινπο κε πηλέια, ρξσκαηηζηέο κπνγηέο ζε ιεπθφ 

θακβά. 

mailto:vickygiannop@yahoo.gr
mailto:l_angela82@hotmail.com
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3
ε
 δξαζηεξηφηεηα: Βκπιέθνληαο ηε Αξακαηηθή Σέρλε.  

χκθσλα κε ην ζελάξην, ζην ηέινο ηεο πεξηπέηεηαο ηα παηδηά αλαθάιπςαλ έλα 

Μνπζείν Ώγάπεο. Σν θάζε παηδί ζθέθηεθε έλα πνιχηηκν πξάγκα πνπ έρεη ζηε 

δσή ηνπ, ην  αλαθνίλσζε θαη ζηε ζπλέρεηα ην δσγξάθηζε γηα λα ην ηνπνζεηήζεη 

ζην Μνπζείν Ώγάπεο. 

4
ε
 δξαζηεξηφηεηα: Με αθνξκή ηνλ πίλαθα ηνπ Ρνκπέξ Νηεινλέ , ηα παηδηά πξν-

ζέγγηζαλ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα. 

5ε δξαζηεξηφηεηα: Γλσξηκία κε κεγάινπο δσγξάθνπο. 

Σα βηβιία θαη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο  έδσζαλ ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα 

γλσξίζνπλ ηε δσή θαη ην έξγν κεγάισλ δσγξάθσλ.  

6ε δξαζηεξηφηεηα: «Ο ρνξφο ηνπ Ρελνπάξ».  

Με αθνξκή ην έξγν ηνπ Χγθχζη Ρελνπάξ ηα παηδηά θαληάζηεθαλ κηα δηθή ηνπο 

ηζηνξία θαη δεκηνχξγεζαλ έλα δηθφ ηνπο βηβιίν. Μηα ηζηνξία απφ ηηο Ππγνια-

κπίδεο εκπλεπζκέλε απφ ην έξγν ηνπ Ρελνπάξ. Σίηινο: «Ο ρνξφο ηνπ Ρελνπάξ».  

7ε δξαζηεξηφηεηα: Παδι 

Σα παηδηά επεμεξγαζηήθαλ ηνλ πίλαθα ηνπ Πηθάζζν «Σν παηδί κε ην πεξηζηέξη», 

κεηέηξεςαλ ην έξγν ζε παδι θαη έλσζαλ ηα θνκκάηηα. 

8
ε
 δξαζηεξηφηεηα: Αεκηνπξγία αηειηέ 

Κάζε θαιιηηέρλεο έρεη αλάγθε απφ έλαλ δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ρψξν, έηζη ηα παη-

δηά κεηέηξεςαλ παιηά θνπηηά ζε «αηειηέ» 

9ε δξαζηεξηφηεηα: Σέρλε ηεο γιππηηθήο θαη ηεο πιαζηηθήο 

Κάζε παηδί δεκηνχξγεζε έλα κνλαδηθφ έξγν ηέρλεο κε ηελ πιαζηειίλε. ην ηέ-

ινο ηεο δεκηνπξγίαο ηα παηδηά έδσζαλ ηνλ δηθφ ηνπο ηίηιν ζην έξγν ηνπο. 

10ε  δξαζηεξηφηεηα: Δ Σέρλε ηεο αξρηηεθηνληθήο 

Σα παηδηά παξαηήξεζαλ εηθφλεο απφ κεγάια αξρηηεθηνληθά έξγα απφ ηελ αξ-

ραηφηεηα κέρξη ζήκεξα δεκηνπξγψληαο ηνλ «Ναφ ηεο Ππγνιακπίδαο». 

11ε δξαζηεξηφηεηα: Ώπφ ην κεγαιχηεξν ζην κηθξφηεξν. 

Σα παηδηά θιήζεθαλ λα θηηάμνπλ ηελ δηθή ηνπο ππξακίδα ηνπνζεηψληαο ηα 

θνκκάηηα απφ ην κεγαιχηεξν ζην κηθξφηεξν ζηε ζσζηή ζεηξά. 

12ε δξαζηεξηφηεηα: Κνιάδ 

Σα παηδηά ελεκεξψζεθαλ γηα ηα κνπζεία ηεο Ώγγιίαο, παξαηεξψληαο ην αλάιν-

γν επνπηηθφ πιηθφ θαη δεκηνχξγεζαλ έλαλ πίλαθα ηνπ Λνλδίλνπ κε ηελ ηερληθή 

ηνπ θνιάδ. 

13ε δξαζηεξηφηεηα: Ώξραηνιφγνο 

Σα παηδηά γλψξηζαλ ην επάγγεικα ηνπ αξραηνιφγνπ κέζα απφ ην παξακχζη «-
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ηαλ κεγαιψζσ ζα γίλσ αξραηνιφγνο». Βληππσζηάζηεθαλ θαη εμέθξαζαλ πνιιέο 

απνξίεο.  

14ε δξαζηεξηφηεηα: Βζληθή Πηλαθνζήθε 

Με ζηφρν ηελ βησκαηηθή πιαηζίσζε ηνπ ζέκαηνο επηζθεθζήθαλε ην παξάξηεκα 

ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ζην Γνπδί. Σα παηδηά είδαλ απφ θνληά ζεκαληηθέο 

ζπιινγέο Βιιήλσλ δσγξάθσλ θαη πήξαλ κέξνο ζε εξγαζηήξη δσγξαθηθήο πνπ 

δηνξγαλψλεη ε Πηλαθνζήθε.  

15ε δξαζηεξηφηεηα: Οη ελλέα Μνχζεο 

Σα παηδηά γλψξηζαλ ηηο ελλέα Μνχζεο θαη ηελ ζεκαληηθή επηξξνή πνπ είραλ ζε 

φπνηνλ αγαπνχζε ηελ ηέρλε. 

16ε δξαζηεξηφηεηα: Μνπζείν Σέρλεο Ππγνιακπίδσλ 

ηαλ νη εξγαζίεο ηνπ κνπζείνπ νινθιεξψζεθαλ ηα παηδηά έθηηαμαλ  πξν-

ζθιήζεηο κε ζθνπφ λα θαιέζνπλ αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα ζηα εγθαίληα ηνπ 

Μνπζείνπ.  

  Δ εκπινθή ησλ παηδηψλ ζε θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ 

θαη θαιιηεξγνχλ φρη κφλν ηελ αηζζεηηθή ηνπο αγσγή θαη αληίιεςε γηα ηνλ θφ-

ζκν αιιά θαη δηθή ηνπο θαιιηηερληθή έθθξαζε, ραξαθηεξίδεηαη ζην ζχλνιφ ηεο 

επνηθνδνκεηηθή. Δ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο εκπιέθεη παηδαγσγνχο 

δηαθνξεηηθνχ πεδίνπ ζε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηε-

ξηφηεηεο, ηνπ ίδηνπ  ζέκαηνο αιιά θνηλνχο ζηφρνπο θαη πιαίζηα αλαθνξάο. Αίλε-

ηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα ζθαηξηθή αληίιεςε ηνπ ζέκαηνο, αθνχ απηφ πξνζεγ-

γίδεηαη απφ δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο θαη ζπλεπψο γλσζηηθά πεδία.  Ο παηδαγσ-

γφο δελ είλαη πιένλ κφλν «κεηαδφηεο» ηεο γλψζεο αιιά βνεζά ηνπο καζεηέο λα 

απηνλνκεζνχλ θαη λα θηάζνπλ κφλνη ηνπο ζηε γλψζε, ιεηηνπξγψληαο σο «κέ-

ληνξαο» (Tzani, Kechagias,2009). 
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Δ ερνξξχπαλζε απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πεξηβαιινληηθά πξν-

βιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ηφζν ζηελ Βπξψπε φζν 

θαη δηεζλψο. Δ έθζεζε ησλ αηφκσλ ζην ζφξπβν  απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ πα-

ξάγνληα απψιεηαο ηεο αθνήο θαη επεξεάδεη ηηο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο, ην λεπξηθφ, 

ην θπθινθνξηθφ, ην γαζηξεληεξηθφ, ην ελδνθξηληθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπηλνπ 

νξγαληζκνχ, ελψ έρεη επίζεο ζπλδεζεί κε πξνβιήκαηα αληηθνηλσληθήο θαη βίαη-

εο ζπκπεξηθνξάο (Prasher, 2000
.
 WHO, 2003). 

Βξεπλεηηθά επξήκαηα ππνδεηθλχνπλ ηε ζνβαξφηεηα ηεο έθζεζεο ησλ παη-

δηψλ ζην ζφξπβν θαζψο αλαθέξνληαη βιαπηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία πνπ ζρε-

ηίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, κε θαηαζηάζεηο άγρνπο κε ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, κε 

ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο θαη κε δηαηαξαρέο ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε πνπ ζρεηί-

δνληαη κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη αθνξνχλ αδπλακία ζπγθέληξσζεο, θαηα-

λφεζεο, επηθνηλσλίαο θαζψο επίζεο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο 

(Shield & Dockrell, 2003
. 
 Prasher, 2000

. 
WHO,

 
2005). 

Σα παηδηά είλαη πεξηζζφηεξν επάισηα ζηελ έθζεζε ζην ζφξπβν θαζψο δελ 

αλαγλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο απφ απηή, δελ αλαγλσξίδνπλ ηηο πεγέο ησλ βια-

πηηθψλ ζνξχβσλ θαη δελ γλσξίδνπλ πψο λα απνθεχγνπλ ην ζφξπβν. Σα παξαπά-

λσ ππνδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο έγθαηξεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ παηδηψλ απέ-

λαληη ζην ζφξπβν θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο 

θαη ςπρηθήο ηνπο πγείαο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο.  

ηελ θαηεχζπλζε απηή ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε ζρεηηθφ εθπαηδεπηη-

θφ ζελάξην γηα κηθξά παηδηά. ΐαζηθφο ζθνπφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ είλαη 

ε επαηζζεηνπνίεζε παηδηψλ πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο (λεπηα-

γσγείν έσο ΐ‘ δεκνηηθνχ) ζηηο άκεζεο θαη καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο ηνπ ζνξχβνπ 

ζηελ πγεία. ΐαζηθέο επηδηψμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ είλαη ε αλάπηπμε 

ηεο επίγλσζεο ησλ ζνξχβσλ ζην νηθείν πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ, ε αλαγλψξηζε 

ησλ βιαπηηθψλ πεγψλ ζνξχβνπ, ε θαηαλφεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία, ε 

αλάπηπμε αξλεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζην ζφξπβν θαη ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη 

πξνηάζεσλ γηα ηε κείσζε ηεο έθζεζήο ηνπο ζε απηφλ. 

mailto:anadim@otenet.gr
mailto:vchristi@uth.gr
mailto:mariapap@uth.gr
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Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο νκα-

δνζπλεξγαηηθφηεηαο, ηελ  επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηε  δηαζεκαηηθφηεηα, ηε βησ-

καηηθή παξαηήξεζε, ηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε, ηελ πνιπηξνπηθφηεηα θαη ηελ 

αλάπηπμε επηζηεκνληθνχ γξακκαηηζκνχ.  

ην ζρεδηαζκφ ιήθζεθαλ ππφςε ηα βηψκαηα θαη νη πηζαλέο ελαιιαθηηθέο 

αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο, ζρεηηθά κε ηηο  

έλλνηεο ήρνο θαη ζφξπβνο, ηηο πεγέο παξαγσγήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Καζψο ηα πεξηζζφηεξα θείκελα κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή ηα παηδηά 

είλαη πιένλ πνιπηξνπηθά θαη ηα φξηα ηνπ γξακκαηηζκνχ γηα ηνλ 21
ν
 αηψλα έρνπλ 

αλαδηακνξθσζεί ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ ηέηνηνπ ηχπνπ θείκελα (Unsworth, 

2001
.
 Kress, Jewitt, Ogborn, & Tsatsarelis, 2001

.
 Kalantzis & Cope,  2012), βα-

ζηθή  επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ήηαλ  ε θαηαλφεζε ηεο ζπκβνιήο 

ησλ πνηθίισλ ηξφπσλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο θαη εηδηθφηεξα ε θαηαλφε-

ζε θαη παξαγσγή  απφ ηα παηδηά πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. Σν εθπαηδεπηηθφ ζε-

λάξην νδεγνχζε ηα παηδηά  ζηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ κε ζηφρν 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζην ζφξπβν θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ ζηελ πγεία.  

Σν ζελάξην πινπνηήζεθε ζε 3 λεπηαγσγεία θαη ζε έλα δεκνηηθφ ζρνιείν 

θαηά ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην θαη Μάξηην 2014. πγθεθξηκέλα, ζην Νεπηαγσ-

γείν Νέαο Υειήο θαη ζην 23
ν
 Νεπηαγσγείν Ώιεμαλδξνχπνιεο, ζην 24

ν
 Νεπηα-

γσγείν ΐφινπ θαη ζηελ ΐ‘ Αεκνηηθνχ ηνπ 30
νπ

 Αεκνηηθνχ ρνιείνπ ΐφινπ. Ο 

αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ζελαξίνπ εθηεηλφηαλ ζε 9 δξαζηεξηφηεηεο, ελδεηθηηθήο 

δηάξθεηαο πεξίπνπ 30 ιεπηψλ γηα ηελ θαζεκηά.   

ε θάζε πεξίπησζε, ην ζελάξην -επέιηθην σο πξνο ηε ζχιιεςε θαη ηηο δπ-

λαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπ- δηακνξθψζεθε αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

θιίζεηο ησλ παηδηψλ, ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ρψξνπ θαη ηεο ππνδνκήο, ηελ έληαμή 

ηνπ ζην επξχηεξν ζρνιηθφ πξφγξακκα, κε απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ αξθεηέο δη-

αθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ηα είδε ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέ-

λσλ πνπ παξήρζεζαλ.  

Σα παηδηά δνχιεπαλ ζε νκάδεο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ εμαζθήζεθαλ ζηελ αθνπζηηθή παξαηήξεζε 

ησλ ζνξχβσλ ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, έθαλαλ ερνκεηξήζεηο ζηνπο εθ-

παηδεπηηθνχο ρψξνπο, ζηε γεηηνληά θαη ζε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο πνπ επηζθέ-

θηεθαλ, εμνηθεηψζεθαλ κε ςεθηαθέο παξνπζηάζεηο ηαμηλφκεζεο ζνξχβσλ ζε 

επξχηεξεο θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ πξνέιεπζή ηνπο, έπαημαλ παηρλίδηα ηαμηλν-

κψληαο ήρνπο θαη ζνξχβνπο, δηάβαζαλ θφκηθο κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο απφ ηελ 

έθζεζε ζην ζφξπβν.   

Οη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο νδήγεζαλ ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

πξφγξακκα λα θαηαζθεπάζνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εθπαηδεπηηθνχο πνηθηιία 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, φπσο: 

 αξαρλνγξάκκαηα κε πεγέο θαζεκεξηλψλ ζνξχβσλ  
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 ξαβδνγξάκκαηα ζηα νπνία ηαμηλφκεζαλ ηνπο ζνξχβνπο κε βάζε ηε 

ζπρλφηεηα παξαηήξεζήο ηνπο,  

 ‗ζεξκφκεηξα ήρνπ‘ ζηα νπνία ηαμηλφκεζαλ ηνπο ζνξχβνπο κε βάζε 

ηελ έληαζή ηνπο, 

 αθίζεο γηα ηελ εκέξα επαηζζεηνπνίεζεο ελάληηα ζην ζφξπβν ε νπνία 

γηνξηάδεηαη ηελ ηειεπηαία Σεηάξηε ηνπ Ώπξηιίνπ.  

Βπίζεο, ζπκπιεξψζεθαλ θφκηθο κε πξνηάζεηο πξνζηαζίαο απφ ην ζφξπβν 

θαη θχιια αθνπζηηθήο θαηαγξαθήο ήρσλ θαη ζνξχβσλ.  

Βπηπιένλ, θαηαζθεπάζηεθαλ ηξαγνχδηα γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζνξχβνπ,  

ζιφγθαλ γηα ηελ εκέξα επαηζζεηνπνίεζεο ελάληηα ζην ζφξπβν, επηζηνιέο θαη 

πίλαθεο αλαθνξάο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζνξχβνπ ζηελ πγεία, θφκηθο,  θ.α.  

Σα παηδηά ρξεζηκνπνίεζαλ πνηθίινπο ηξφπνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πν-

ιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ ηνπο: γισζζηθνχο (πξνθνξηθή θαη γξαπηή γιψζζα), νπηη-

θνχο (ρξψκα, ζρέδηα, εηθφλεο, δσγξαθηέο, δηαγξάκκαηα, θ.α.),  αθνπζηηθνχο (έ-

ληαζε, ξπζκφο, κνπζηθή), θηλεηηθνχο (θίλεζε, εθθξάζεηο ζψκαηνο θαη πξνζψ-

πνπ) θαη ρσξηθνχο (δηεπζέηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζην ρψξν θαη ζηε ζειίδα, θα-

ηεχζπλζε). 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα νδήγεζε ζηελ 

παξάηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (θαη‘ ειάρηζην γηα 5 δηδαθηηθέο ψξεο) κε λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ ρψξν.  

Δ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ζηελ θαηαλφεζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζνξχβνπ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ζηελ πγεία ησλ παηδηψλ  πξαγ-

καηνπνηήζεθε κέζσ αηνκηθψλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ πνπ δηεμήρζεζαλ 

κία εβδνκάδα πξηλ θαη κία εβδνκάδα κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζελαξίνπ (pre & post test). Σα απνηειέζκαηα, αθνχ αλαιχζεθαλ πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά, έδεημαλ δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

απφ ηα παηδηά, ηε δπλαηφηεηα δηάθξηζεο κεηαμχ ήρσλ θαη πεγψλ ήρνπ θαη ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ ήρνπ ζηελ πγεία ηνπο. Σέινο, ηα παηδηά, κε-

ηά ην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ, ήηαλ ζε ζέζε λα πξνηείλνπλ κηθξέο 

παξεκβάζεηο απνθπγήο ηεο έθζεζεο ζε ζφξπβν.    
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

Δ επάξθεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ππαίζξηνπ ρψξνπ, ε δηαξξχζκηζε, ε αηζζεηη-

θή, ν εμνπιηζκφο θαη ε αζθάιεηα έρεη θαλεί πσο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνψζεζε ή 

κε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηα λήπηα (Wilke, Opdenakker, Kremers, & 

Gubbels, 2013; Morgan & Hansen, 2008). Καη ην λεπηαγσγείν κπνξεί ή ζα έ-

πξεπε λα είλαη ε θνηηίδα ηεο θπζηνινγηθήο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο ησλ λεπί-

σλ.  

Σν θηλεηηθφ παηρλίδη νξγαλσκέλν ή ειεχζεξν, ζε εμσηεξηθνχο ή εζσηεξη-

θνχο ρψξνπο ζπκβάιιεη ζαθψο ζηε θπζηνινγηθή ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παη-

δηψλ, θαζψο ζπλδέεηαη ηφζν κε ηελ αλάπηπμε θπζηθψλ ηθαλνηήησλ φπσο ε δχ-

λακε θαη ε  ηαρχηεηα (Janssen & LeBlanc, 2010), φζν θαη κε ηε πξφιεςε αζζε-

λεηψλ φπσο είλαη νη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, ν δηαβήηεο, ε παρπζαξθία θ.ά. 

(Warburton,  Nicol & Bredin, 2006). Δ έξεπλα έρεη δείμεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο 

θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο άζθεζεο κε ηελ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα, ηελ 

αθαδεκατθή εηνηκφηεηα θαη ηηο επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ (Sibley 

& Etnier, 2003), ελψ εηδηθφηεξα ζηνλ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, έρεη 

θαλεί φηη κε ην θηλεηηθφ παηρλίδη επηηεινχληαη ζεκαληηθέο ςπρνθνηλσληθέο δη-

εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ έληνλε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, θαζψο θαη ζπ-

λαηζζεκαηηθή σξίκαλζε (Staiano & Calvert, 2011). 

 Δ ζηάζε ησλ λεπηαγσγψλ ζην ζέκα ηεο θίλεζεο θαη ην ππφβαζξφ ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηνλ θηλεηηθά δξαζηήξην ηξφπν δσήο θαίλεηαη φηη ζπλδένληαη άκεζα κε 

ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εθαξκφδνπλ θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηα λήπηα, 

θαζψο θαη κε ηηο πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο (Sevimli-Celik & Johnson, 2013; Leung, 2012). Δ πξνηίκεζή ηνπο γηα π-

ινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο κε κέζν ηελ θίλεζε, ε 

ζπκκεηνρή ηνπο θαη ε ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ ζηα παηδηά απμάλεη θαη ην ελ-

δηαθέξνλ ησλ λεπίσλ γηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα (Brown et al., 2009).  

Δ παξνχζα έξεπλα έρεη ζθνπφ λα εμεηάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεη-

ξίδνληαη νη λεπηαγσγνί ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ λεπίσλ, θαζψο θαη ηηο πξαθηηθέο 

πνπ αθνινπζνχλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο θαη ζπλζήθεο ζηα 

ζρνιεία ηνπο.  

πκκεηείραλ  122 λεπηαγσγνί (φιεο γπλαίθεο), απφ ηηο νπνίεο νη 67 εξγάδν-

ληαλ ζε λεπηαγσγεία δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη 

νη 55 ζε επαξρηαθά λεπηαγσγεία ησλ Ννκψλ Υαιθηδηθήο, Δκαζίαο θαη Θεζζα-
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ινλίθεο, ψζηε λα θαιπθζεί κεγαιχηεξν εχξνο ζρνιηθψλ ρψξσλ θαη θνηλσληθν-

νηθνλνκηθήο πξνέιεπζεο ησλ παηδηψλ. Καηαζθεπάζηεθε εξσηεκαηνιφγην εζηη-

αζκέλν ζηε ζηάζε, ζηηο πξνζέζεηο, ζηα πξνβιήκαηα θαη ζηηο ελέξγεηεο ησλ λε-

πηαγσγψλ, αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ  ειεχζεξνπ θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ 

θηλεηηθνχ παηρληδηνχ ησλ παηδηψλ, πάληα ζε ζρέζε κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

θαη ηηο πιηθνηερληθέο ζπλζήθεο ηεο δνπιεηάο ηνπο. Ανθηκαζηηθά, δηαλεκήζεθε 

ζε 10 λεπηαγσγνχο εθηφο δείγκαηνο, κε ζθνπφ λα ειεγρζεί θαη λα γίλνπλ νη α-

παξαίηεηεο δηνξζψζεηο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρν-

ληεο ζηελ έξεπλα. Πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνζηηαία αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

κε θπξηφηεξα επξήκαηα ηα εμήο: 

Πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα αθαηάιιεισλ, άιινηε εμσηεξηθψλ θαη άιινηε 

εζσηεξηθψλ ρψξσλ αληηκεησπίδνπλ ζηα ζρνιεία ηνπο νη λεπηαγσγνί ηεο πφιεο 

απφ φηη ηεο επαξρίαο. ζεο αληηκεησπίδνπλ ιίγα πξνβιήκαηα έθηαζεο ρψξσλ 

εθαξκφδνπλ ζπρλφηεξα νξγαλσκέλεο ή ειεχζεξεο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ηφζν κέζα ζηελ αίζνπζα, φζν θαη ζηελ απιή, ζε ζχγθξηζε κε φζεο αληηκεησπί-

δνπλ πνιιά (Αηάγξακκα 1 & 2). 

Οη λεπηαγσγνί γεληθά ελζαξξχλνπλ ην ειεχζεξν θηλεηηθφ  παηρλίδη (86% 

ζηελ απιή, 46% ζηελ ηάμε), αιιά πξνζθέξνπλ ιηγφηεξε θηλεηηθή αγσγή, σο 

νξγαλσκέλν θηλεηηθφ παηρλίδη νπνηαζδήπνηε κνξθήο (43% ζηελ απιή, 48% 

ζηελ ηάμε). Χζηφζν, φηαλ αληηκεησπίδνπλ είηε κηθξά είηε  κεγαιχηεξα πξνβιή-

καηα έθηαζεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ παξνπζηάδνπλ ηάζε απαζρφιεζεο ησλ παη-

δηψλ πεξηζζφηεξν κε νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (δηάγξακκα 1). Ώληίζεηα, 

φηαλ ηα πξνβιήκαηα έθηαζεο αθνξνχλ ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν, ε ηάζε κεηαηνπί-

δεηαη ζηε κείσζε ησλ νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ππέξ ηνπ ειεχζεξνπ θηλε-

ηηθνχ παηρληδηνχ (δηάγξακκα 2). 
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ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή δηαζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ κέζσ ηεο θίλεζεο 

ην 81% ησλ λεπηαγσγψλ επηδίδεηαη πνιχ έσο πάληα ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο, ελψ γηα ηηο ππφινηπεο ε αμηνπνίεζε ηεο θίλεζεο εί-

λαη ζαθψο κηθξφηεξε.  

Οη λεπηαγσγνί πνπ ζπκκεηέρνπλ πάληα ζηηο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

καδί κε ηα παηδηά είλαη απηνί πνπ ελζαξξχλνπλ αξθεηά ζπρλφηεξα ην θηλεηηθφ 

παηρλίδη κέζα ζηελ ηάμε, ζε ζχγθξηζε κε απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ νξηζκέλεο 

θνξέο. Χζηφζν, γηα ην θηλεηηθφ παηρλίδη ζηελ απιή δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκα-

ληηθέο δηαθνξέο. Ώθφκε, φζεο λεπηαγσγνί απάληεζαλ φηη ζπκκεηέρνπλ πάληα 

ζην παηρλίδη ησλ παηδηψλ, θαίλεηαη λα είλαη απηέο πνπ εθαξκφδνπλ δηαζεκαηηθέο 

Εφαρμογι ελεφκερου 
παιχνιδιοφ ςτθν ελεφκερθ ώρα  
κακθμερινά και 3 - 4 φορζσ τθν 

εβδομάδα 

Εφαρμογι οργανωμζνθσ 
κινθτικισ δραςτθριότθτασ 

κακθμερινά και 3 - 4 φορζσ τθν 
εβδομάδα 

34% 40% 

56% 59% 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 
Διαχείριςη κινητικότητασ: περιπώςεισ πολλών και ελάχιςτων προβλημάτων ςε ςχζςη 

με την ζκταςη του διαθζςιμου εςωτερικοφ χώρου  

Πάρα πολλά και πολλά προβλιματα Λίγα και κανζνα πρόβλθμα 

Εφαρμογι ελεφκερου 
παιχνιδιοφ ςτθν ελεφκερθ ώρα  
κακθμερινά και 3 - 4 φορζσ τθν 

εβδομάδα 

Εφαρμογι οργανωμζνθσ 
κινθτικισ δραςτθριότθτασ 

κακθμερινά και 3 - 4 φορζσ τθν 
εβδομάδα 

78% 

43% 

93% 

50% 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 
Διαχείριςη κινητικότητασ: περιπτώςεισ πολλών και ελάχιςτων προβλημάτων ςε 

ςχζςη με την ζκταςη του διαθζςιμου εξωτερικοφ χώρου  

Πάρα πολλά και πολλά προβλιματα Λίγα και κανζνα πρόβλθμα 
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πξνζεγγίζεηο κε κέζν ηελ θίλεζε ζπρλφηεξα ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ 

Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. (Αηάγξακκα 3) 

 

 πκπεξαζκαηηθά, ε πξφζεζε ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηελ αγσγή ηεο 

θίλεζεο είλαη γεληθά ζεηηθή, ελψ νη ελέξγεηέο ηνπο εμαξηψληαη απφ ηα εθάζηνηε 

πξνβιήκαηα ρψξνπ. Αηαθαίλεηαη ε πεξηνξηζκέλε αμηνπνίεζε ησλ δηαζεκαηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ κέζσ ηεο θίλεζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη πξν-

ηείλεηαη ε αλάινγε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Άιισζηε, νη ζπρλέο αλα-

θνξέο γηα έιιεηςε θαηάιιεισλ ρψξσλ ππνγξακκίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα επέιη-

θηεο αμηνπνίεζεο ηνπ εθάζηνηε πεξηβάιινληνο, ελψ απαηηείηαη θαη πεξαηηέξσ 

ζρεηηθή έξεπλα.  
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

Ο κνπζηθφο θαη ρνξεπηηθφο απηνζρεδηαζκφο είλαη ζηνηρεία ζεκειηψδνπο 

αμίαο θαη απζχπαξθηα γηα θάζε κία απφ ηηο ηέρλεο ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ. Δ κνπ-

ζηθή ρνξνχ, σο εξέζηζκα απηνζρεδηαζκνχ ζην ρνξφ θαη ελίνηε αληίζηξνθα, εί-

λαη κνξθέο ηέρλεο πνπ ζπρλά ζπλεξγάδνληαη απνηειψληαο ηνλ ππξήλα έξγσλ 

επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ (Laban & Ullmann, 1988). Iδηαίηεξν παηδαγσγηθφ ελ-

δηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλνπ απηνζρεδηαζκνχ ζηε κνπζηθή 

θαη ηελ θίλεζε κε κνξθή «δηαιφγνπ», ζε έλα πιαίζην απζφξκεηεο εμσιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. ε κία ηέηνηα δηαδηθαζία ε  ειεπζεξία 

έθθξαζεο νξγαλψλεηαη θπζηθά θαη αβίαζηα γχξσ απφ θνηλνχο άμνλεο κεηαμχ 

ησλ δχν ηερλψλ, φπσο ξπζκφ, ηαρχηεηα, έληαζε, ξνή θ.ά.  Ώπηή ε ειεπζεξία 

ζπλαληά ηα φξηα πνπ ζέηνπλ θαη επαλαπξνζδηνξίδνπλ αέλαα νη ίδηνη νη ζπκκεηέ-

ρνληεο (Fournier, 2011· Tafuri, 2006). 

Ο ζπληνληζκφο πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ απηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηνλ ήρν θαη 

απηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ θίλεζε είλαη εζσηεξηθφο, δελ απαηηεί ηερληθή ή ζπ-

γθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ειηθηαθνχο θξαγκνχο. Ώπηά ηα 

γλσξίζκαηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ, απινχ ή ακνηβαίνπ, ππνγξακκίδνπλ ηελ παη-

δαγσγηθή ηνπ αμία ζην επίπεδν έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο. 

Σν ηζρχνλ Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα γηα ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ελζαξξχ-

λεη δξαζηεξηφηεηεο κνπζηθήο θαη θίλεζεο ζηε ζεκαηηθή πεξηνρή ηεο Αεκηνπξγίαο 

θαη Έθθξαζεο (ΑΒΠΠ-ΏΠ, 2003) θαη πξάγκαηη, ζηνλ «Οδεγφ Νεπηαγσ-

γνχ»  πξνηείλνληαη νξηζκέλεο κνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο σο  παξαδείγκαηα 

(Ααθέξκνπ, Κνπινχξε & Μπαζαγηάλλε, 2006).  Χζηφζν, δελ είλαη μεθάζαξν 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηη πεξηζζφηεξν κπνξνχλ λα θάλνπλ γηα λα πξνρσξήζνπλ ζε 

βάζνο ζηε ζχκπξαμε κνπζηθήο θαη ρνξνχ, ψζηε λα ελζαξξχλνπλ πιεξέζηεξα ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ έθθξαζε ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηηο δχν απηέο κνξθέο ηέ-

ρλεο. O εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη βησκαηηθέο εκπεηξίεο γηα λα ζπλαηζζαλζεί θαη λα 

αληηιεθζεί, ηφζν ηελ αμία απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, φζν θαη ηνπο ηξφπνπο δεκηνπξ-

γίαο θαηάιιειεο αηκφζθαηξαο θαη πξνζέγγηζεο ησλ παηδηψλ.  

ην πιαίζην απηήο ηεο ινγηθήο νη θνηηήηξηεο θαη νη θνηηεηέο ηνπ ΣΒΠΏΒ 

ΏΠΘ έξρνληαη ζε επαθή κε δηαδηθαζίεο κνπζηθνχ θαη θηλεηηθνχ απηνζρεδηα-
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ζκνχ ζε καζήκαηα κνπζηθήο θαη θίλεζεο, ελψ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα εθαξ-

κφζνπλ νξηζκέλεο αλάινγεο ζηξαηεγηθέο ζε ηάμεηο λεπηαγσγείνπ. 

ηελ παξνχζα κειέηε, ν ζηφρνο ήηαλ δηπιφο: (α) λα δηεξεπλεζεί ε εκπεηξία 

κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ακνηβαίν απηνζρεδηαζκφ κε κνπζηθή θαη θί-

λεζε, σο κία δηαδηθαζία αλαθάιπςεο, βηψκαηνο θαη αιιειεπίδξαζεο, θαη (β) λα 

παξαηεξεζεί ε πξνζπάζεηα κεηαθνξάο απηήο ηεο εκπεηξίαο απφ ηνπο ίδηνπο ζε 

παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο.  

Σα δεδνκέλα πξνέθπςαλ απφ παξαηήξεζε επηηφπηαο θαη βηληενζθνπεκέλεο 

δξάζεο ησλ θνηηεηψλ ζε αλάινγα καζήκαηα ζην ΣΒΠΏΒ. Βκπινπηίζζεθαλ κε 

κε δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο θαη γξαπηά αλαζηνραζηηθά ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφ-

λησλ, ζε ζρέζε κε ηε δηθή ηνπο εκπεηξία θαη ηελ απφδνζε ησλ λεπίσλ ζηα νπνία 

εθάξκνζαλ απηνζρεδηαζκνχο θαηά ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζε δεκφζηα λε-

πηαγσγεία ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Ώλαθνξηθά κε ηνλ πξψην ζηφρν, νη ζπκκεηέρνληεο κνηξάζηεθαλ ζε δχν 

νκάδεο απφ ηηο νπνίεο ε κία απηνζρεδίαδε κε θξνπζηά φξγαλα αθαζφξηζηνπ ην-

ληθνχ χςνπο θαη κεισδηθά φξγαλα θαη ε άιιε κε ρνξεπηηθή θίλεζε, βαζηδφκελε 

ζηε ζπγθεθξηκέλε κνπζηθή. Παξαδείγκαηα ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ζπλεξγαηηθφ απηνζρεδηαζκφ ήηαλ ν «θαζξέπηεο» θαη νη κνπζηθνί δηάινγνη. 

ηνλ θαζξέπηε, ε κνπζηθή αληέγξαθε ηελ θίλεζε θαη ην αληίζηξνθν, έηζη ψζηε 

απηφο πνπ πξφηεηλε ηελ θίλεζε θαη απηφο πνπ αληέγξαθε λα αιιεινζπκπιεξψ-

λνληαη, απνηειψληαο ζηε ζπλέρεηα αδηαίξεην ζχλνιν. Δ ρξήζε δηαιφγσλ, κνπ-

ζηθψλ ή θηλεηηθψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε λα νινθιεξψλεηαη ε κία θξάζε ψζηε λα 

ζπλερίδεηαη ε επφκελε, είρε ζθνπφ λα εληζρχζεη ηε ζπλνρή θαη ηε ξνή ηεο επη-

θνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

Ώλαθνξηθά κε ην δεχηεξν ζηφρν, νη θνηηεηέο εθάξκνζαλ απιέο ηερληθέο 

απηνζρεδηαζκνχ ζε ηάμεηο λεπηαγσγείσλ. Οη ζηξαηεγηθέο ηνπο πξνζαξκφζηε-

θαλ ζηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθάζηνηε ηάμεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ παηδηψλ. πγθεθξηκέλα, νη θνηηεηέο ελζάξξπλαλ νκάδεο παηδηψλ λα 

πεηξακαηηζζνχλ κε ξπζκηθά θαη κεισδηθά θξνπζηά φξγαλα θαηά ηε δηάξθεηα 

παξάιιεινπ θηλεηηθνχ απηνζρεδηαζκνχ άιισλ παηδηψλ. Ώπηή ε αιιειεπίδξαζε 

είρε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα αληηιεθζνχλ ηα ηειεηψκαηα ησλ θξάζεσλ 

θαη λα ζθέθηνληαη δηαθνξεηηθά ηε κνπζηθή, αθξηβψο επεηδή έβιεπαλ δσληαλά 

λα εμειίζζνληαη θηλεηηθά απηέο νη θξάζεηο.  

ε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο γεληθά παξαηεξήζεθε φηη νη κνπζηθέο θαη θηλε-

ηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο παξνπζίαδαλ κεγάιε πνηθηιία θαζψο δελ πεξηνξίδν-

ληαλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζηπι κνπζηθήο ή ρνξνχ. Δ θαηά πεξίπησζε επηινγή νξ-

γάλνπ πξνζδηφξηδε ην κνπζηθφ απνηέιεζκα. Γηα παξάδεηγκα, ηα θξνπζηά ελέ-

πλεαλ ηε δεκηνπξγία έληνλσλ ξπζκηθψλ θνκκαηηψλ, ηα νπνία εξκήλεπνληαλ κε 

έληνλεο ξπζκηθέο θηλήζεηο. Σα κεισδηθά φξγαλα, φπσο μπιφθσλα ή πιεθηξν-

θφξα, δεκηνπξγνχζαλ ηάζε γηα κεισδηθά κνηίβα, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν δν-

κεκέλα, θαη αλάινγν θηλεηηθφ απηνζρεδηαζκφ. Δ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κε-
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ιψλ ηεο νκάδαο αλαπηχρζεθε απφ ηε ζηηγκή πνπ κνπζηθνί θαη ρνξεπηέο ελδηα-

θέξζεθαλ λα μεπεξάζνπλ ηνπο ελδερφκελνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ κνπζηθνχ νξγά-

λνπ ή ηνπ ζψκαηφο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ ν-

κάδα θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ.  

ηα λεπηαγσγεία πξνηηκήζεθε ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλα παηδί έπαηδε 

θάζε θνξά κε έλα φξγαλν, ιφγσ ηεο αλακελφκελεο δπζθνιίαο ησλ παηδηψλ λα απην-

ζρεδηάζνπλ ακέζσο κνπζηθά ζε νκάδα. Ώπηή ε επηινγή βνήζεζε ηα ππφινηπα παη-

δηά λα αθνχλ έλα μεθάζαξν κνπζηθφ ζήκα θάζε θνξά. Παξαηεξήζεθε πνιιέο θνξέο 

ζηνηρεία ηνπ ήρνπ, φπσο έλα glissando ζην κεηαιιφθσλν, λα απνηππψλνληαη απφ ηα 

παηδηά κε αληίζηνηρε θίλεζε, φπσο πιάγηα κεηαηφπηζε. Γεληθφηεξα, ηα παηδηά πξν-

ζάξκνδαλ ζηνπο απηνζρεδηαζκνχο ηνπο απιέο θαζεκεξηλέο θηλήζεηο φπσο πεξπάηε-

κα, ηξέμηκν, πήδεκα, ιίθληζκα θιπ. Ώθνινπζνχζαλ ηηο πξνηάζεηο ηεο κνπζηθήο κε 

ηελ θίλεζή ηνπο ρσξίο θάπνηα παξέκβαζε ή θαζνδήγεζε παηδαγσγνχ θαη ζην ηέινο 

κνπζηθνί θαη ρνξεπηέο ζπλήζσο θαηάθεξλαλ λα αιιειεπηδξνχλ αβίαζηα. Δ επηθνη-

λσλία ζηνπο απηνζρεδηαζκνχο αλαπηχρζεθε θαη‘ αλαινγία κε ηνλ ηξφπν πνπ αλα-

πηχρζεθε ζηνπο θνηηεηέο, νξηζκέλεο θνξέο κάιηζηα πην άκεζα.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο απηνζρεδηαζκνχ θάλεθε φηη είραλ κεγάιε απήρεζε, 

ηφζν ζηνπο θνηηεηέο φζν θαη ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Δ αληαπφθξηζε 

ήηαλ άκεζε, αβίαζηε θαη εκπξφζεηε, αλαδεηθλχνληαο ηε ζπλεξγαζία, ηελ πξσ-

ηνβνπιία θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Βπίζεο, ε ελζψκαηε 

πξνζέγγηζε ηνπ απηνζρεδηαζκνχ θαζηζηνχζε δπλαηή ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

εμέιημεο ηνπ ήρνπ κέζα απφ ηελ θίλεζε, δηφηη εθηφο απφ ηελ θηλαηζζεηηθή ε-

κπεηξία νπηηθνπνηνχληαλ ε αθεξεκέλε δηάζηαζε ηνπ ήρνπ. 
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ηελ εξγαζία εμεηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο ζηηο βαζηθέο ηεο κνξθέο 

αληηζηηθηηθά θαη ζπγθξηηηθά ζε θείκελα ηεο νθίαο Φίιληηζε,  θαη ηεο Άιθεο 

Γέε. Δ κλήκε εμεηάδεηαη σο βαζηθή ιεηηνπξγία ελεξγνχο δηαζχλδεζεο ηνπ ηψξα 

κε ην ηφηε( Ricoeur 2004, ζ.195). Οη γεληθέο ζεσξίεο γηα ηηο κνξθέο θαη ηε ιεη-

ηνπξγία ηεο κλήκεο εθθηλνχλ απφ Πιάησλα έσο Πηαδέ θαη Φξφηλη, δηαθξίλνπλ 

φξνπο φπσο αθνχζηα κλήκε (εκπεηξία, αφξηζηε θαη κε αλαθιήζηκε), θαη εθνχ-

ζηα κλήκε (βίσκα, νξηνζεηεκέλν θαη αλαθιεηφ) θαη θαηαιήγνπλ ζε πεξηζζφηε-

ξν νξγαληθά κνληέια πεξί ελεξγνχο κλήκεο (activist memory), δειαδή αλνηρηήο 

ζηελ αλαδήηεζε, έξεπλα θαη επεμεξγαζία ηεο πνιιαπιήο αιήζεηαο άξα αλνηρηή 

θαη ζηε θαληαζία θαη ζηελ εξκελεία θαη παζεηηθή κλήκε (passivist memory), 

πνπ δέρεηαη ηελ εκπεηξία σο πηζηφ αληίγξαθν ησλ εκπεηξηψλ) (Casey 1987, ζ. 

15). Tα θείκελα ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζπγγξαθέσλ ζπληζηνχλ κηα ινγνηερληθή 

έθθξαζε βαζηζκέλε ζηελ πξνζσπηθή εκπεηξία θαη ζηελ Εζηνξία θαη ζπληζηνχλ 

ηππηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο παηδηθήο  ειηθίαο. 

Δ ινγνηερλία εδψ εθιακβάλεηαη φρη σο κηα απιή απνζήθε εκπεηξηψλ αιιά 

σο  έλα  ιεηηνπξγηθφ ηακηεπηήξην κλήκεο  πνπ αλαδχεη παιηέο μεραζκέλεο εηθφ-

λεο θαη γεγνλφηα, ελεξγνπνηεί ηε δηαζχλδεζε αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο εκπεηξί-

αο θαη επηηξέπεη ζπλδέζεηο παξφληνο θαη παξειζφληνο ή αθφκε θαη αηξεηηθέο ή 

απνζηαζηνπνηεκέλεο εξκελείεο ηνπ παξειζφληνο,  πνπ δεκηνπξγεί αθνξκέο θαη 

αθεηεξίεο γηα αλαζεσξήζεηο  θαη λέεο αλαγλψζεηο.  Κνληνινγίο  ε ινγνηερληθή 

γξαθή ζεσξείηαη κηα δηαξθήο θαιιηέξγεηα ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο κλήκεο, 

κηα αηειεχηεηε αλαςειάθεζε ηνπ κλεκνληαθνχ καο πιηθνχ «πνπ θνπβαλνχκε ε-

ληφο καο» (Μπνπθάιαο  2008).  

Σν θεληξηθφ πιηθφ ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ ηε ζπιινγή παηδηθψλ αθε-

γήζεσλ βξαρείαο θφξκαο κε ηίηιν  Ζ Καξδνχια ηεο νθίαο Φίιληηζε, θαη  ην 

κπζηζηφξεκα Με κνιχβη θάκπεξ λνχκεξν δχν ηεο Άιθεο Γέε. Δ ζπιινγή αλήθεη 

εηδνινγηθά ζηνλ ρψξν ησλ παηδηθψλ αθεγήζεσλ βξαρείαο θφξκαο, ελψ ην κπζη-

ζηφξεκα εληάζζεηαη/εληάρζεθε απφ ηελ θξηηηθή ζηε κπζηζηνξεκαηηθή απηνβην-

γξαθία, θαη ζπγθιίλεη ζηελ εηδηθή θαηεγνξία «κπζηζηφξεκα καζεηείαο ή ελειη-

θίσζεο» (Bildungsroman).  

Σα πξναλαθεξφκελα ινγνηερληθά έξγα εληάζζνληαη ζηνλ επξχ φξν ηεο απ-

ηνβηνγξαθηθήο γξαθήο. Ο φξνο ζήκεξα ηείλεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ φξν 

απηνκπζνπιαζία, φπνπ  ν ζπγγξαθέαο δελ νθείιεη λα απνδείμεη ηίπνηε, απιψο 

πξνηείλεη ζηνλ αλαγλψζηε λα θάλεη φηη ηνλ πηζηεχεη θαη ν ίδηνο δελ δεηά ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηελ αιεζνθάλεηα ησλ ιεγφκελσλ, αιιά απιψο επηδεηεί ηελ α-
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λαγλψξηζε ηεο κπζνπιαζίαο (ηεο δνκήο ηνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ) (LeJeune 

2002, ζ.17). πλήζσο, ρξεζηκνπνηεί κηα ιεπηή δφζε αιήζεηαο θαη ςέκαηνο θαη 

αλαπιάζεη ην πιηθφ ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δσήο. (Dubrofsky 2002, ζ.50). Με βά-

ζε απηά ηα παξαπάλσ ζηνηρεία εμεηάδεηαη θαηά πφζν ηα θείκελα ησλ  ζπγγξα-

θέσλ εθθξάδνπλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ηελ Εζηνξία (ζπιινγηθή εκπεηξία) ή 

ηελ αηνκηθή εκπεηξία θαη θαηά πφζν ηα θείκελα είλαη κηα απφπεηξα αληηθεηκελη-

θήο αλαπαξάζηαζεο ηεο  πξαγκαηηθφηεηαο θαη θαη‘ επέθηαζε ηεο παηδηθήο ειη-

θίαο ησλ ζπγγξαθέσλ  ή απιά έλα ζχλζεην κπζνπιαζηηθφ θαηαζθεχαζκα. 

ην κπζηζηφξεκα Με κνιχβη θάκπεξ λνχκεξν δχν ε εμηζηφξεζε μεθηλά απφ 

ηα παηδηθά ρξφληα ηεο ζπγγξαθέσο ηε δεθαεηία ηνπ 1920 ζηε άκν θαη ζηελ 

Ώζήλα θαη θηάλεη κέρξη θαη ηελ ελειηθίσζε ηεο αθεγήηξηαο ζηα κέζα ηεο δεθα-

εηίαο ηνπ 1940. Ώληίζεηα ζηε ζπιινγή  Ζ Καξδνχια θαηαγξάθνληαη νη εκπεηξί-

εο ηεο ζπγγξαθέσο ζηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα θαη πξηλ ηελ ελειηθίσζή 

ηεο, θάηη ζαλ ηε κλήκε ησλ πξαγκάησλ(ΐιαβηαλνχ Ώ. 2013, ζ. 373).  

Σν κπζηζηφξεκα ηεο Ώ. Γέε είλαη κηα δηαξθήο δηαζχλδεζε ηεο αηνκηθήο 

κλήκεο θαη εκπεηξίαο κε ηε ζπιινγηθή κλήκε θαη ηελ Εζηνξία. Βπηηπγράλεηαη κε 

θαηαγξαθή επεηζνδίσλ θαη γεγνλφησλ ζηα νπνία πξσηνζηαηνχλ γλσζηέο ηζην-

ξηθέο πξνζσπηθφηεηεο ζε ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο επνρήο. Δ ζπδήηεζε θαη ν δηά-

ινγνο κε ηελ Εζηνξία είλαη δηαξθήο, ζην πιαίζην ελφο θαηαηγηζκνχ πιεξνθνξηψλ 

ηνπ γελεαινγηθνχ ηεο δέλδξνπ, πνιιψλ ζπγγελψλ, πνιιψλ θίισλ επψλπκσλ 

θπξίσο, φπνπ πξνβάιιεηαη ην δηθφ ηεο πξφζσπν, νη δηθέο ηεο επηινγέο αιιά θαη 

έλα κηθξφ μεθαζάξηζκα ινγαξηαζκψλ κε ηε κεγάιε Εζηνξία. Δ ηνηρνγξαθία εί-

λαη έηνηκε θαη πξνζδηνξίδεηαη άληζα κελ, θαζαξά δε, ην «εκείο θαη νη άιινη». 

Ώληίζεηα ζηα θείκελα ηεο . Φίιληηζε ε Εζηνξία ιεηηνπξγεί σο νπδέηεξν 

δηάθαλν θφλην θαη ε ζπιινγηθή κλήκε ππνρσξεί. Δ απνπζία (ζάλαηνο)  ηνπ πα-

ηέξα δελ εγγξάθεηαη σο ηζηνξηθφ γεγνλφο, δελ ηνπνζεηείηαη ζε κηα ηδενινγία 

ρψξνπ θαη ζπκβφινπ, δελ αλαθέξεηαη σο ζχκπησκα ηνπ εκθπιίνπ, απιά ζε-

κεηψλεηαη κεησλπκηθά θαη αλακνριεχεη πνηθίια εξσηήκαηα ρσξίο απαληήζεηο. 

Ο πξσηνπξφζσπνο αθεγεηήο δελ κηιάεη νχηε ηε γιψζζα ηνπ παηέξα νχηε ηνπ 

αδεξθνχ, δελ ζθέθηεηαη ηε κνξθή ηνπο, αληίζεηα βηψλεη ηελ απνπζία ηνπο κέζα 

απφ ηα κάηηα ηεο κεηέξαο, απφ ην ζησπειφ ηεο βνχξθσκα θαη απφ ηε ζιίςε ησλ 

ππφινηπσλ. 

ΐεβαίσο, θαη ζηνπο δπν ζπγγξαθείο ε αηνκηθή κλήκε είλαη ην εθαιηήξην 

γηα ηε ινγνηερληθή γξαθή. ην έξγν φκσο ηεο Ώ. Γέε παξεκβάιιεηαη πιεζσξη-

θά θαη θαηαηγηζηηθά ε κεγάιε Εζηνξία, φρη κφλν σο ληεθφξ αιιά θαη σο γελεζη-

νπξγφο αηηία  ζπλζεθψλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ νξίδνπλ ηε κνίξα ησλ πξσηαγσ-

ληζηψλ. ην έξγν ηεο . Φίιληηζε, ε αηνκηθή κλήκε θαίλεηαη λα κελ ζπλδέεηαη 

κε ηελ Εζηνξία παξά κφλν ειιεηπηηθά θαη κεησλπκηθά. Καηά ζπλέπεηα ε ιεη-

ηνπξγία ηεο κλήκεο ζην έξγν ηεο Φίιληηζε αθήλεη πεξηζψξηα γηα πεξηζζφηεξε 

θαληαζία ζε ζχγθξηζε πάληα κε ην κπζηζηφξεκα ηεο Γέε, φπνπ ε ηνηρνγξαθία 

ησλ ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ πηέδεη γηα αθξίβεηα, αληηθεηκεληθφηεηα θαη δηαξθή έ-
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ιεγρν ησλ αλαπαξηζηψκελσλ επεηζνδίσλ. ηαλ ε ζπγγξαθέαο δπζθνιεχεηαη 

ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο δελ επηθαιείηαη ηε θαληαζία αιιά 

επηθαιείηαη απψιεηα κλήκεο. Ώληίζεηα ε Φίιληηζε πξνηηκά λα παξαζέζεη δηά-

ζπαξηα θαληαζηηθά επεηζφδηα θαη γεγνλφηα γηα λα ζπκπιεξψζεη θελά θαη λα ηα 

ζπλδέζεη κε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ρσξίο επηπιένλ εμεγήζεηο θαη ηζηνξηθέο 

αλαθνξέο.  

Κνηλφο ηφπνο ζηε γξαθή ηνπο είλαη ηεο ηερληθήο ηεο δηπιήο πξννπηηθήο 

ζηελ αθήγεζε, δειαδή ε παξνπζία κηαο ελήιηθεο θαη κηαο παηδηθήο νπηηθήο γσ-

λίαο. Ο πξσηνπξφζσπνο θεληξηθφο αθεγεηήο θαηαγξάθεη γεγνλφηα θαη θαηα-

ζηάζεηο,  εγγξάθεη ηηο αηηίεο ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, κέζα απφ ηελ αί-

ζζεζε ηεο παηδηθήο ινγηθήο θαη καηηάο θαη ηεο αλάινγεο παηδηθήο ηδηνζπγθξα-

ζίαο παξάιιεια θαη κε ηελ ψξηκε καηηά ηνπ ελήιηθνπ. Ώπηφ επηρεηξεί θαη θα-

ηαθέξλεη ε νθία Φηιληηζε. Δ Άιθε Γέε φκσο θάλεη έλα βήκα παξαπέξα. Ώι-

ιάδεη ην κέγεζνο θαη ην ζηπι ησλ γξακκάησλ θαη βξίζθεη ηελ επθαηξία δειψλν-

ληαο κηα λέα νπηηθή  ζέαζεο θαη αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο λα ζρν-

ιηάζεη αληηθεηκεληθά πιένλ ηα εμηζηνξεκέλα γεγνλφηα πξνζζέηνληαο απιέο αι-

ιά ρξήζηκεο θαη δηαθσηηζηηθέο πξαγκαηνινγηθέο αλαθνξέο θα ζεκεηψζεηο γηα 

ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα πνπ ζεκάδεςαλ φρη κφλν ηε δσή ηεο αιιά θαη ηε δσή 

ηεο Βιιάδαο. 

Σέινο, ε επηινγή ηεο ζπλερνχο δηαζχλδεζεο ηεο αηνκηθήο κλήκεο κε ηελ 

Εζηνξία επηβάιιεη ζρεδφλ ππνρξεσηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο γξαθήο θαη εηδνιν-

γηθέο επηινγέο. ηαλ ε Εζηνξία πξνβάιιεη ζην πξνζθήλην ε ζπγγξαθή ηνπ κπζη-

ζηνξήκαηνο ηνπ θαη εμνρήλ ιεηηνπξγηθνχ ηξφπνπ  έθθξαζεο θαη αλαπαξάζηα-

ζεο κηαο επνρήο, κηαο θνηλσλίαο ή έζησ κηαο νκάδαο αλζξψπσλ είλαη πξνηηκε-

ηέα ησλ αθεγήζεσλ βξαρεία θφξκαο.  
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Παξαδνζηαθά ν επξσπατθφο πνιηηηζκφο έδηλε αμία ζηηο θαιέο ηέρλεο, ζηε 

δσγξαθηθή θαη ζηε γιππηηθή, σο πξσηαξρηθνχο δείθηεο θαινχ γνχζηνπ, κφξθσ-

ζεο θαη ηζρχνο. Οη ηδηφηεηεο απηέο ραξαθηήξηδαλ έλαλ κηθξφ αξηζκφ αλζξψπσλ.  

Με ην πέξαζκα ζηε βηνκεραληθή επνρή, ε καδηθή παξαγσγή θαη ε δπλαηφηεηα 

ησλ αζηψλ λα αγνξάδνπλ κεγάιν αξηζκφ πξντφλησλ επέηξεςε ην ζρεκαηηζκφ 

κηαο κεζαίαο ηάμεο, ε νπνία κπνξνχζε λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ γνχζηνπ θαη γεληθφηεξα ζηε δεκηνπξγία αμηψλ πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηα ρξε-

ζηηθά αληηθείκελα. Δ αμία ησλ ρξεζηηθψλ αληηθεηκέλσλ εθηφο απφ νηθνλνκηθή, 

κπνξεί λα είλαη ζπκβνιηθή, ηζηνξηθή, αηζζεηηθή, επηζηεκνληθή ή πνιηηηζηηθή. 

ηελ αξρηθή αμία ηνπο πξνζηίζεληαη θαη άιια ζηνηρεία, φπσο ε ζπαληφηεηα, ε 

παιαηφηεηα, ε θήκε ηνπ δεκηνπξγνχ ή ηνπ ρξήζηε ηνπο, ε κφδα.  

Σα δηάθνξα αληηθείκελα παξάγνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ρξφλν, γηα 

λα επηηειέζνπλ κηα δεδνκέλε ιεηηνπξγία ζην πιαίζην ελφο ηζηνξηθά πξνζδηνξη-

ζκέλνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ (Υνπξκνπδηάδεο, 1999:69-80). Χο εθ ηνχηνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεγή πιεξνθνξηψλ θαη λα κειεηεζνχλ σο 

πξνο ηηο θπζηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, ηελ παξαγσγή θαη ηε ρξήζε ηνπο, ηελ ηζηνξηθή 

δηαδξνκή πνπ δηέλπζαλ θαη ηελ αμία πνπ πξνζέιαβαλ ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ.  

Σα αληηθείκελα πνπ εθηίζεληαη ζην κνπζείν, πνπ έρνπλ δειαδή κεηαηξαπεί 

ζε κνπζεηαθά αληηθείκελα, πξνζδηνξίδνληαη απφ δπν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

ηε θπζηθή ηνπο παξνπζία θαη ηα λνήκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ, ηα νπνία επηδέρν-

ληαη πνιιαπιέο αλαγλψζεηο θαη εξκελείεο. ήκεξα, ην ζχγρξνλν κνπζείν δηεπ-

ξχλεη πεξηζζφηεξν ηε ζεκαηηθή ηνπ, κε ζθνπφ λα ζπκπεξηιάβεη αληηθείκελα πνπ 

παιηφηεξα δελ ζεσξνχληαλ άμηα λα βξίζθνληαη ζε απηφ, θάλνληαο κηα ζηξνθή 

πξνο κηα πιεξέζηεξε αληηπξνζψπεπζε ηεο πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο, φπνπ δελ 

ζπγθαηαιέγεηαη κφλν ε πςειή ηέρλε αιιά θαη ε ηέρλε ηεο επηβίσζεο, θαζψο θαη 

ε θνηλσληθή ηζηνξία, ζην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξεηηθψλ αλαδεηήζεσλ 

ησλ θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ (Merriman, 1989). Οη κεηακν-

ληέξλεο απηέο κνπζεηνινγηθέο αληηιήςεηο  νη νπνίεο δίλνπλ φιν θαη πην ελεξγε-

ηηθφ ξφιν ζηνλ επηζθέπηε, ζπκβαδίδνπλ κε ηηο κεηακνληέξλεο επηζηεκνινγηθέο 

απφςεηο δηδαζθαιίαο ηεο ηέρλεο, νη νπνίεο εδξάδνληαη ζε αλάινγεο λεφηεξεο 

κεζνδνινγηθέο εξκελείεο ζηελ επηζηήκε ηεο Εζηνξίαο ηεο Σέρλεο θαη ζηηο γελη-
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θφηεξεο επηζηεκνινγηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. 

Παξάιιεια θαη απηέο φπσο θαη ε κνπζεηνινγία, ακθηζβεηνχλ ηελ επηθπξηαξρία 

ηεο «πςειήο ηέρλεο» πάλσ ζηε ιατθή ηέρλε, ζηηο εθαξκνζκέλεο ηέρλεο, ζε εη-

θαζηηθέο κνξθέο αθφκε θαη ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο (Παπαλησλίνπ, Κνληνπνχ-

ινπ, 2004). ήκεξα ε Σέρλε, κε απηή ηε δηεπξπκέλε έλλνηα, δηεθδηθεί ηε ζέζε 

ηεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ θαζψο, φπσο είλαη θνηλά απνδεθηφ, ζπκκεηέ-

ρεη ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη ζηε πξνζαξκνγή ηνπο ζην πνιηηηζηηθφ πεξη-

βάιινλ. ιεο νη κνξθέο ηέρλεο είλαη παηδαγσγηθά αμηνπνηήζηκεο θαη ελδείθλπ-

ληαη γηα κνπζεηνπαηδαγσηθέο εθαξκνγέο κε δηαζεκαηηθφ ραξαθηήξα, νη νπνίεο 

θάζε θνξά πξνζαξκφδνληαη ζην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ. 

Κάζε αληηθείκελν κπνξεί λα απνηειέζεη αθνξκή γηα ζθαηξηθή-δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη αληηκεηψπηζήο ηεο σο εληαίν ζχλνιν. Μπνξεί λα 

δψζεη πιεξνθνξίεο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, γηα ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ ηζηνξία, ηε 

γεσγξαθία, ηελ αηζζεηηθή, ηηο θνηλσληθέο αμίεο θαη δνκέο, πιεξνθνξίεο, νη ν-

πνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ θάζε παηδηνχ, ηηο αληηιήςεηο, ηηο αη-

ζζήζεηο, θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ην νδεγνχλ λα πξνρσξήζεη ζηε δηάθξηζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ζηελ θαηάηαμε, ζηε κνξθνπνίεζε, ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηε 

γλψζε (Νάθνπ, 2001, Hooper-Greenhill, 1994).  

Ώμηνπνηψληαο ηερληθέο αλάιπζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε βάζε ηα αληηθείκελα 

(object learning), ζα παξνπζηάζνπκε έλα δηάγξακκα-κνληέιν κειέηεο γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, κία θαξέθια (ηελ Thonet N
o
 14, ηε γλσζηή βηελλέδη-

θε θαξέθια). Βπηδηψθνπκε κε απηφ ηνλ ηξφπν λα πξνβάινπκε ηα λέα λνήκαηα 

πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ έθζεζή ηνπ θαη επαλα-πιαηζίσζε ζην κνπζείν, ππν-

δεηθλχνληαο ηηο εθζεζηαθέο αιιά θαη εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο απηφ 

εκπεξηέρεη, γηα λα πξνηείλνπκε ζηε ζπλέρεηα έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πξν-

ζέγγηζήο ηνπ βαζηζκέλν ζηελ επηζηεκνληθή ζεσξία ηνπ βηνκεραληθνχ ζρεδηα-

ζκνχ. Δ ζπγθεθξηκέλε θαξέθια βξίζθεηαη ζρεδφλ ζε φια ηα Μνπζεία Βθαξκν-

ζκέλσλ Σερλψλ, Βπίπισλ θαη ΐηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ, εθηίζεηαη ζε πεξηνδη-

θέο εθζέζεηο δηαθφξσλ ζεκαηηθψλ θαη  ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο κνπζεηαθέο εθ-

ζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζεκαληηθή εηαηξεία παξαγσγήο επίπισλ Thonet. Βπνκέ-

λσο ππάξρεη ε εηθφλα ηεο ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ αληίζηνηρσλ κνπζείσλ ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα επηζθεθζεί θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα εθπαηδεπηηθφο θαζψο επίζεο, 

κπνξεί λα παξνπζηαζζεί έλα δείγκα ηεο ζηελ ηάμε αθνχ πσιείηαη ζηα θαηαζηή-

καηα επίπισλ θαη βξίζθεηαη ζε πνιιά ζπίηηα. 

Σν θάζηζκα γεληθά σο ζεκαηηθή ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ πιη-

θφ ηνπ Μνπζείνπ Design ηνπ Λνλδίλνπ, αιιά θαη άιισλ Μνπζείσλ Βθαξκν-

ζκέλσλ Σερλψλ (V&A, Cooper Hewitt, θ.α.). Κπξίσο φκσο ην θάζηζκα επηιέγε-

ηαη σο αληηθείκελν αλάιπζεο γηαηί ζπλνςίδεη ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

ρξεζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ώπνηειεί έλα πξντφλ ην νπνίν έρεη ζαθή ιεηηνπξγηθφ 

πξννξηζκφ, ίδην ζε φια ηα θαζίζκαηα, λα ζηεξίδεη ην αλζξψπηλν ζψκα ζε θαζη-

ζηή ζέζε. Έηζη θαιχπηεη κηα απφ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ. Βίλαη πα-

ξάιιεια έλα αηζζεηηθφ αληηθείκελν, ηελ εμέιημε ηνπ νπνίνπ παξαθνινπζνχκε 
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βήκα – βήκα ζηελ ηζηνξία ηνπ design. Έρεη ελζσκαηψζεη ζρεδηαζηηθέο ηδέεο θαη 

ηερληθέο πξσηνηππίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε λέσλ πιηθψλ ή λέσλ θα-

ηαζθεπαζηηθψλ κεζφδσλ, νη νπνίεο εθθξάδνληαη αθφκε θαη ζηελ επίιπζε ηεο 

παξακηθξήο ιεπηνκέξεηαο. Βπίζεο ην θάζηζκα είλαη έλα ζρεδηαζκέλν αληηθείκε-

λν ηνπ νπνίνπ ε κνξθή, ε ιεηηνπξγία θαη νη ηερληθέο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ παξα-

κέλνπλ θαηά βάζε παξφκνηεο ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζηνλ Απηηθφ θφζκν, γε-

γνλφο πνπ καο βνεζά λα αλαγλσξίζνπκε θαη ηελ παξακηθξή αιιαγή. Βπίζεο ε 

ηζηνξία ηνπ είλαη γλσζηή, θαζψο έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζε αηζζεηηθέο, ηζηνξηθέο 

θαη ηερληθέο κειέηεο θαη γλσξίδνπκε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν θάζε θνξά θα-

ηαζθεπάζηεθε. Σέινο έρεη ζρεδηαζζεί απφ ζεκαληηθνχο ζρεδηαζηέο αθνινπζψ-

ληαο ηα θαιιηηερληθά ζηηι, θαζψο επίζεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηεο πα-

ξαγσγήο θαη ηνπ γνχζηνπ (Παξκελίδεο, Υαξαιακπίδνπ, 1989:17).  

Σα ζέκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

απφ απηή ηελ αλάιπζε είλαη πάξα πνιιά. Κχξηνο ζηφρνο είλαη λα θαηαδεηρζεί 

έλαο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ πνιιαπιψλ ζεκαζηψλ θαη ησλ πνιιαπιψλ δπλα-

ηνηήησλ εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο θαη ησλ πην θνηλψλ θαζεκεξηλψλ αληηθεη-

κέλσλ ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ ηα νπνία έρνπλ πξνθχςεη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία 

ηνπ βηνκεραληθνχ ζρεδηαζκνχ. Γηα ηα παηδηά έρεη κεγάιε ζεκαζία ε παξνρή ε-

μεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ γηα ην βηνκεραληθφ ζρεδηαζκφ λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα θαηαλνήζνπλ, κέζα απφ δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, έλλνηεο φπσο ε εξγνλν-

κία, ε ηερλνινγία θαηαζθεπήο, ε καδηθή παξαγσγή αιιά θαη ε πνηθηιία ησλ 

κνξθψλ θαη ησλ πιηθψλ. Ξεθηλψληαο απφ ηα ζρεηηθά παξαδείγκαηα εθπαηδεπηη-

θψλ πξνγξακκάησλ κνπζείσλ, ζα παξνπζηαζζεί έλα ελδεηθηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα πξνζαξκνζκέλν ζηελ πξνζρνιηθή  ειηθία. Οη δεκηνπξγηθέο δξα-

ζηεξηφηεηεο ζα επηιεγνχλ απφ έλα επξχ ξεπεξηφξην εηθαζηηθψλ θπξίσο εθαξκν-

γψλ, δσγξαθηθή, θνιάδ, πάδι, θαηαζθεπέο, θαη φρη κφλν, θαη θπζηθά ζε θακηά 

θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ ζα αγλνεζεί ν ςπραγσγηθφο ραξαθηήξαο.  
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ηελ ειιεληθή εθδνηηθή παξαγσγή ηα βηβιία πνπ πξννξίδνληαη γηα αλήιη-

θνπο αλαγλψζηεο ζπρλά ηαμηλνκνχληαη ζε κηα εληαία θαηεγνξία παηδη-

θή/λεαληθήο ινγνηερλίαο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, σζηφζν,  ππάξρεη θα-

ηεγνξία λεαληθψλ-εθεβηθψλ βηβιίσλ πνπ δηαθξίλεηαη κε ζαθήλεηα απφ ηα παη-

δηθά, ρσξίο λα είλαη πάληνηε ζαθέο ην ειηθηαθφ φξην πνπ  θαζνξίδεη ηνπο αλα-

γλψζηεο ηεο κηαο ή ηεο άιιεο θαηεγνξίαο. Άιισζηε ε πξψηκε εθεβεία πιεζηά-

δεη πξνο ηελ παηδηθή ειηθία, φπσο θαη έλα κέξνο ηεο φςηκεο ζπγρέεηαη κε ηε 

λεφηεηα. Ώπηφο είλαη, πξνθαλψο, ν ιφγνο πνπ ζηνπο ηίηινπο ησλ ζεηξψλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζε εθήβνπο ελαιιάζζνληαη νη φξνη "Βθεβηθή ινγνηερλία" θαη 

"Νεαληθή Λνγνηερλία", ρξήζε πνπ πεγάδεη απφ ηνλ αζαθή πξνζδηνξηζκφ ησλ 

φξσλ "φςηκε εθεβεία-λεφηεηα". Χζηφζν, ηειεπηαία δηακνξθψλεηαη ζηνπο θφι-

πνπο ηεο εθεβηθήο ινγνηερλίαο απηφλνκε ππνθαηεγνξία βηβιίσλ πνπ απεπζχλν-

ληαη ζε κεγαιχηεξνπο εθήβνπο πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη νξηζηηθά ηελ παηδηθή 

ειηθία θαη ζπλήζσο πξνζδηνξίδνληαη σο έθεβνη άλσ ησλ 15 εηψλ.  

ην πλέδξην "χγρξνλε Βθεβηθή Λνγνηερλία" πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα 

Βπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο θαη Βθπαίδεπζεο ηνπ Ώξηζηνηειείνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ην Μάην ηνπ 2009 αλαπηχρζεθαλ  θαίξηα δεηήκαηα πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ φξνπ "Βθεβηθή Λνγνηερλία" 

θαη κε νξηνζεηήζεηο πνπ πξνβάιινπλ ηελ ειηθηαθή θάζε ησλ αλαγλσζηψλ πξνο 

ηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη. ην πιαίζην κηαο ηέηνηαο πξνβιεκαηηθήο,  ν ζπγγξα-

θέαο Μάλνο Κνληνιέσλ, κε ηε δηπιή ηδηφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηνπ δηεπζχλν-

ληα  εθδνηηθήο ινγνηερληθήο ζεηξάο γηα εθήβνπο, δηαηχπσζε ηελ πξνηίκεζή ηνπ 

πξνο ηνλ φξν "Λνγνηερλία γηα λεαξνχο ελήιηθνπο αλαγλψζηεο", γηα λα πξνζδην-

ξίζεη κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία θεηκέλσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζε έλα αλαγλσζηηθφ 

θνηλφ απφ 14 εηψλ θαη άλσ.  

Δ παξαπάλσ άπνςε γηα ηελ χπαξμε κηαο ηδηαίηεξεο θαηεγνξίαο εθεβηθψλ 

ινγνηερληθψλ βηβιίσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε κεγαιχηεξνπο εθήβνπο έρεη ήδε δη-

αηππσζεί απφ ζχγρξνλνπο θξηηηθνχο, φπσο ν Jonathan Hunt (2007),  ν νπνίνο 

δηαπηζηψλεη ηελ εκθάληζε κηαο λέαο κνξθήο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο γηα λεαξνχο 

ελήιηθεο (young adult novel) κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπ-

ζηάδεη ην ινγνηερληθφ απηφ είδνο απφ ηηο αξρέο ηεο δεχηεξεο ρηιηεηίαο. χκθσλα 

κε ηνλ Hunt, ηα νγθψδε ζε έθηαζε κπζηζηνξήκαηα κε ηηο πνιχπινθεο, πξσην-

πνξηαθέο αθεγεκαηηθέο κνξθέο, ην πξνεγκέλν ιεμηιφγην,  ηε ζηπιηδαξηζκέλε 

γιψζζα θαη ηε ζχλζεηε ζεκαηνινγία ζεκαηνδνηνχλ κηα λέα επνρή γηα ην ινγν-

ηερληθφ απηφ είδνο. ηνπο θφιπνπο ηεο εθεβηθήο ινγνηερλίαο δηακνξθψλεηαη 
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πιένλ κηα ηάζε γηα ινγνηερληθά έξγα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ απεπζχλνληαη 

ζε φςηκνπο εθήβνπο, αιιά θαη ζε ελειίθνπο.  

Δ λέα απηή ηάζε ζπλδέεηαη κε ηηο αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο ησλ εθήβσλ 

φζν θαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ θαη δηαθήκηζεο πνπ ηηο θαζνξίδνπλ. Ώ-

λακθηζβήηεηα, ε εθδνηηθή ηαμηλφκεζε ηεο ζπγγξαθηθήο δεκηνπξγίαο ζπλδέεηαη 

κε ηηο γεληθφηεξεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε επνρή. Με ηελ 

ηεξάζηηα επηηπρία ηνπ Harry Potter θαη ησλ άιισλ "εππψιεησλ" ηεο θαληαζηη-

θήο ινγνηερλίαο, νη εθδφηεο  αλαθάιπςαλ έλα θνηλφ πνπ είραλ παξακειήζεη ηηο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, εθείλν ησλ κεγαιχηεξσλ εθήβσλ. Παξάιιεια, πνιινί 

ζπγγξαθείο ηεο ινγνηερλίαο ελειίθσλ αξρίδνπλ λα αζρνινχληαη κε ηελ εθεβηθή 

ινγνηερλία. Έηζη, ζηαδηαθά απφ ηηο αξρέο ηεο λέαο ρηιηεηίαο,  ν ρψξνο ηνπ βη-

βιίνπ κε ην "cross-over" κπζηζηφξεκα απεπζχλεηαη, φπσο θαη άιινη ηνκείο ηνπ 

κάξθεηηλγθ (κφδα, παηρλίδη) ζε ειηθηαθά "ζπκπηεζκέλνπο " απνδέθηεο. Ώπηή ε 

εκπνξηθή θαη εθδνηηθή ηάζε, θαζψο δηεχξπλε ηα ειηθηαθά φξηα ηνπ αλαγλσζηη-

θνχ θνηλνχ, νδήγεζε  ηνπο ζπγγξαθείο λα αλαδεηήζνπλ ζηαδηαθά πην πξνρσξε-

κέλεο πξνεθηάζεηο ησλ ζεκάησλ ηνπο θαη πην πξνρσξεκέλεο ηερληθέο αθήγεζεο. 

Έηζη, ζηηο αξρέο ηεο λέαο ρηιηεηίαο δηακνξθψλεηαη, ζηε δηεζλή εθδνηηθή 

παξαγσγή κηα λέα κνξθή ηεο εθεβηθήο ινγνηερλίαο, πνπ πεξηιακβάλεη κπζη-

ζηνξήκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε φςηκνπο εθήβνπο θαη δηαθέξνπλ απφ ηα κπζη-

ζηνξήκαηα πνπ γξάθνληαη γηα εθήβνπο πνπ βξίζθνληαη αθφκε θνληά ζηελ παη-

δηθή ειηθία. Σα κπζηζηνξήκαηα απηά εκθαλίδνπλ πξνεγκέλεο αθεγεκαηηθέο ηε-

ρληθέο θαη ζχλζεηε ζεκαηνινγία, ζε βαζκφ πνπ ζπρλά δελ δηαθέξνπλ απφ ηα έξ-

γα ηεο "ελήιηθεο" ινγνηερλίαο. Ώθνινπζψληαο ηελ αληίζηνηρε ηάζε ηεο δηε-

ζλνχο εθδνηηθήο παξαγσγήο ειιεληθνί εθδνηηθνί νίθνη (κέρξη ζηηγκήο νη εθδφ-

ζεηο Παηάθε, Καζηαληψηε, Κέδξνο θαη Φπρνγηφο) αληηκεησπίδνπλ σο μερσξηζηφ 

είδνο ηα κπζηζηνξήκαηα γηα λεαξνχο ελήιηθεο αλαγλψζηεο θαη έρνπλ θαζηεξψ-

ζεη απηφλνκεο εθδνηηθέο ζεηξέο  πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε κεγαιχηεξνπο εθήβνπο 

πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη νξηζηηθά ηελ παηδηθή ειηθία.  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 νη εθδφζεηο Παηάθε κε ηε ζεηξά "Παξνπ-

ζίεο", αθνινπζψληαο κηα θπξίαξρε πιένλ ηάζε ζηελ δηεζλή εθδνηηθή παξαγσγή 

θαζηέξσζαλ πξψηνη ζην ρψξν ησλ ειιεληθψλ εθδφζεσλ κηα θαηεγνξία βηβιίσλ 

πνπ απεπζχλνληαη ζε κεγαιχηεξνπο εθήβνπο. Δ ζεηξά "Παξνπζίεο" έρεη πιένλ 

αληηθαηαζηαζεί κε ηε ζεηξά "χγρξνλε Λνγνηερλία γηα Νένπο". Ώλάινγα, νη εθ-

δφζεηο Καζηαληψηε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαζηέξσζαλ μερσξηζηή ζεηξά πνπ α-

πεπζχλεηαη ζε κεγαιχηεξνπο εθήβνπο. Υσξίο λα αλαγξάθεηαη θαζαξά ε ειηθία 

ησλ αλαγλσζηψλ, ν ηίηινο ηεο ζεηξάο "Γέθπξεο: Λνγνηερλία γηα λένπο" ππνλνεί 

κηα θαηεγνξία αλαγλσζκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην κεηαβαηηθφ ζηάδην κεηαμχ 

ηεο εθεβηθήο ινγνηερλίαο θαη ηελ ινγνηερλίαο ελειίθσλ θαη απεπζχλνληαη ζε 

κεγαιχηεξνπο εθήβνπο πνπ βξίζθνληαη ζην αληίζηνηρν κεηαβαηηθφ ειηθηαθφ 

ζηάδην. Δ παξάιιειε χπαξμε ηεο ζεηξάο "εθεβηθή βηβιηνζήθε" πηζηνπνηεί ηελ 

πξφζεζε ησλ εθδφζεσλ Καζηαληψηε λα δηαθξίλεη ειηθηαθέο θάζεηο κεηαμχ ησλ 

έθεβσλ αλαγλσζηψλ.  
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Οκνίσο, νη εθδφζεηο Κέδξνο δηαζέηνπλ κηα θαηεγνξία κε ηίηιν "ΐηβιία γηα 

παηδηά θαη λένπο", ε νπνία δηαθξίλεηαη απφ ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο πνπ απεπ-

ζχλνληαη ζε ελήιηθνπο αλαγλψζηεο, αιιά ηαμηλνκνχλ ηα παηδηθά θαη εθεβηθά 

βηβιία ζε ππνθαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ αλαγλσζηψλ. Δ ρσξηζηή 

ππνθαηεγνξία "άλσ ησλ 15 εηψλ" πεξηιακβάλεη κπζηζηνξήκαηα, ηα νπνία θπ-

θινθφξεζαλ κφιηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Σέινο, θαη νη εθδφζεηο Φπρνγηφο δη-

αζέηνπλ εμεηδηθεπκέλε ζεηξά γηα ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ κε-

ηαβαηηθή ειηθηαθή θάζε ηεο φςηκεο εθεβείαο. Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηίηιν 

"Ππμίδα γηα εθήβνπο θαη ελήιηθεο", νη εθδφζεηο Φπρνγηφο θαίλεηαη λα πηνζε-

ηνχλ θαη επίζεκα ηελ λέα θαηεγνξία ησλ cross-over βηβιίσλ πνπ γξάθνληαη γηα 

λα αλαγλσζζνχλ ηφζν απφ εθήβνπο φζν θαη απφ ελήιηθνπο αλαγλψζηεο.  

 π κ π ε ξ α ζ κ α η η θ ά ,  ζηελ Βιιάδα, ηα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηνί εθδν-

ηηθνί νίθνη έρνπλ πξνρσξήζεη έλα βήκα πέξα απφ ηε ζπλήζε δηάθξηζε παηδηθήο 

θαη εθεβηθήο ινγνηερλίαο θαη έρνπλ εηζαγάγεη ζηνπο θαηαιφγνπο ηνπο μερσξη-

ζηέο ζεηξέο πνπ απεπζχλνληαη ζε φςηκνπο εθήβνπο, ρσξίο λα απνθιείνπλ θαη 

ελήιηθνπο αλαγλψζηεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζεηξέο απνηεινχλ έλα πξφζθνξν 

δείγκα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα
121

, ψζηε λα ζρεκαηηζηεί νινθιεξσκέλε θαη επη-

ζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε εηθφλα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ βηβιίσλ πνπ νη εθ-

δφηεο πξννξίδνπλ γηα έλα αλαγλσζηηθφ θνηλφ πνπ έρεη πεξάζεη ην φξην ηεο παη-

δηθήο ειηθίαο, αιιά  θαη ηεο πξψηκεο εθεβείαο.  
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Δ εθπαηδεπηηθή ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ ηππηθή 

εθπαίδεπζε απνηειεί έλα ζεζκφ πνπ δνθηκάδεηαη ζε πνιιέο ρψξεο ζήκεξα. Χ-

ζηφζν πνιιά εξεπλεηηθά δεδνκέλα αλαδεηθλχνπλ ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ πιν-

πνίεζε ηνπ. Οη δπζθνιίεο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ αληίζηαζε ησλ εθπαηδεπηη-

θψλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ εληαμηαθή πνιηηηθή (Croll & Moses, 2000, Evans & 

Lunt, 2002, Zoniou-Sideri, Vlachou, 2006, Korff-Sausse, 2008). Μάιηζηα, παξά 

ηα εθπαηδεπηηθά θαη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη, ε απνδνρή 

ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» δελ θαίλεηαη λα δηεπθνιχλεηαη (Herrou, Korff-Sausse, 

2007). Θεσξνχκε επνκέλσο φηη ε αληίζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ απνδνρή 

ηεο εηεξφηεηαο πηζαλά ζπλδέεηαη κε θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ ελεξγν-

πνηνχλ βαζχηεξεο αλεζπρίεο θαη αλαζθάιεηεο (Morvan, 2008).  

ηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θνηλσλη-

θψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ εγείξνληαη αλαθνξηθά κε 

ηελ αλαπεξία ζε εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο. 

ΐαζηθή ππφζεζε είλαη φηη ε αλαπεξία είλαη κελ «θνηλσληθή θαηαζθεπή» αιιά 

ζπγρξφλσο αληαλαθιά ζεκαληηθέο ζπλδειψζεηο ζε ςπρηθφ επίπεδν (Korff-

Sausse, 2008). 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 25 εθπαηδεπηηθνί πξνζρνιηθήο αγσγήο πνπ πα-

ξαθνινπζνχζαλ ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο ηνπ δηδαζθαιείνπ. Δ κέζνδνο πνπ 

αθνινπζήζεθε ήηαλ νη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ζε focus group. Δ κέζνδνο 

απηή ζεσξείηαη ην θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηε κειέηε ησλ θνηλσληθψλ αλαπα-

ξαζηάζεσλ θαζψο απνηειεί έλα ρψξν «θπζηθήο» επηθνηλσλίαο πνπ επηηξέπεη ηε 

κειέηε θαη αλάιπζε αιιειεπηδξάζεσλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ ελ ησ γίγλεζζαη 

(Kitzinger, Marková, Kalampalikis, 2004). Οη εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ α-

λαθέξνληαη ζηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο «άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο», ζηα ζπλαη-

ζζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη, ζηε πηζαλή ηαχηηζε θαη ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγ-

γεικαηηθή εκπινθή ηνπο κε άηνκα κε αλεπάξθεηα. Οη ζπλεληεχμεηο απνκαγλε-

ηνθσλήζεθαλ πηζηά θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχζεθαλ κε ηελ ηερληθή ηεο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ ζε ζεκαηηθνχο άμνλεο θαη θαηεγνξίεο (Bardin, 1993). Δ εξκελεία 

ηνπο βαζίζζεθε ζε κηα ςπραλαιπηηθή εξκελεπηηθή νπηηθή.. 

ην αλαπαξαζηαζηαθφ πεξηερφκελν γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο δηα-

θξίλνληαη ηξεηο ζεκαηηθνί άμνλεο: 
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 Δ αλαπεξία ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηηο εκθαλείο κνξθέο αλεπάξθεηαο (θηλε-

ηηθέο θαη λνεηηθέο). Χζηφζν, ιφγσ ησλ ζχγρξνλσλ επηζηεκνλη-

θψλ/θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ, δηαπηζηψλεηαη ε άκβιπλζε ηεο ζνβαξφηεηαο 

θάπνησλ αλεπαξθεηψλ θαη ε εκθάληζε λέσλ θαηεγνξηψλ «αλαπεξίαο», φ-

πσο νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ο νξηζκφο είλαη ζπλήζσο ζπγθξηηηθφο ζε 

ζρέζε κε ηδηφηεηεο ησλ «θπζηνινγηθψλ» θαη πξνθαιεί άκεζα κηα κνξθή 

πεξηζσξηνπνίεζεο. Ο «κε θπζηνινγηθφο» ζεσξείηαη αλίθαλνο, θαηψηεξνο 

θαη πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα νίθηνπ θη ελνρήο πνπ ζπλεπάγνληαη κηα θη-

ιαλζξσπηθή ζηάζε. 

 Δ παξνπζία ελφο αηφκνπ «παξφκνηνπ αιιά δηαθνξεηηθνχ» δεκηνπξγεί ηελ 

αίζζεζε ηεο «εηεξφηεηαο πνπ πξνθαιεί αλεζπρία», πνπ πεξηγξάθεη ν Φξφ-

πλη (Freud, 1919).  Δ αλαπεξία αληαλαθιά κηα παξακνξθσκέλε εηθφλα ηεο 

δηθήο καο ηαπηφηεηαο, αλνίθεηαο αιιά παξάιιεια πηζαλήο θαη νηθείαο. Δ 

αζάθεηα ζηε δηάθξηζε νκνηφηεηαο θαη δηαθνξάο, άγλσζηνπ αιιά θαη νηθεί-

νπ βηψλεηαη σο απεηιή θαζψο καο ζέηεη αληηκέησπνπο κε δεηήκαηα δηθψλ 

καο αηειεηψλ θη ειιείςεσλ. Πξνθαιεί επνκέλσο αληηθαηηθά ζπλαηζζήκαηα 

γνεηείαο θαη θφβνπ.  

 Δ αλεπάξθεηα εγείξεη ππαξμηαθνχο πξνβιεκαηηζκνχο ζε ζρέζε κε ηνλ νξη-

ζκφ ηνπ «αλζξψπηλνπ», ηελ παξακφξθσζε, ην λφεκα ηεο δσήο, ηνλ ζάλα-

ην. Φέξλεη ζηελ επηθάλεηα θαληαζηψζεηο ζρεηηθά κε ην αίζζεκα παληνδπ-

λακίαο, ηελ ζεμνπαιηθφηεηα, ηελ εμάξηεζε, ηελ δηαθνξνπνίεζε θαη ηνλ 

θφβν ζαλάηνπ. Σν άηνκν κε θάπνηαο κνξθήο αλεπάξθεηα επνκέλσο βηψλε-

ηαη σο θνξέαο απεηιεηηθψλ θη αλεζπρεηηθψλ κελπκάησλ πνπ καο ππελζπ-

κίδνπλ ηελ εππάζεηα θαη αζάθεηα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο (Fustier, 1999). 

Παξάιιεια, ε αλαγλψξηζε ηεο αλεπάξθεηαο ζηνλ άιιν καο θαζεζπράδεη 

σο πξνο ηελ δηθή καο αθεξαηφηεηα. Γη απηφ θη ε αλαπεξία πξνθαιεί αληη-

δξάζεηο απνζηξνθήο ή αληίζεηα εμηδαλίθεπζεο. 

ην ιφγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθξίλεηαη κηα έληνλε ζπγθηλεζηαθή θφξηη-

ζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αληίθαζε κεηαμχ ηνπ «θνηλσληθά / επηζηεκνλη-

θά νξζνχ» θαη ηνπ απζφξκεηνπ ιφγνπ. Δ αλαθνξά ζηελ αλαπεξία δηεγείξεη ακ-

θηζπκηθά ζπλαηζζήκαηα, ιχπεζεο θαη νίθηνπ, απέρζεηαο αιιά θαη ζαπκαζκνχ 

πνπ ζπλνδεχνληαη κε έληνλε ελνρνπνίεζε ιφγσ ηεο αληίζεζε ηνπο κε ην «πξέ-

πνλ». Δ ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηάησζε πνπ πξνθαιεί ε εηεξφηεηα κπνξεί λα α-

πνηειεί έλα βαζηθφ εκπφδην ζηελ εθπαηδεπηηθή ελζσκάησζε φισλ ησλ παηδηψλ. 

Άιισζηε ζηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο 

δηαθξίλνληαη δχν αθξαίεο ηάζεηο: αθελφο ε απνζηξνθή θαη απνθπγή θη αθεηέ-

ξνπ ε απνζηαζηνπνηεκέλε (εθινγηθεπκέλε) αληηκεηψπηζε θαη ε επηζπκία ζπλεη-

ζθνξάο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ην «άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο» νξίδεηαη σο θά-

ηη δηαθνξεηηθφ θη φρη παξφκνην θαη ε θαηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο σο κηα αθξαία 

θαη επαρζήο θαηάζηαζε θη φρη σο κηα αλαπφθεπθηε παξαιιαγή ηεο αλζξψπηλεο 

θχζεο. 

Δ απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο κπνξεί λα είλαη νπζηαζηηθή κφλν φηαλ βαζίδε-



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
1425 

ηαη ζε κηα πξαγκαηηθή εμνηθείσζε κε ηελ εηεξφηεηα πνπ ππάξρεη κέζα καο θαη 

κε ηελ απεηιή ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή καο ηαπηφηεηα αιιά θαη ην επάισην 

ηεο αλζξψπηλεο θχζεο (Kristeva, 1988). Κακία ζεζκηθή αιιαγή δελ κπνξεί λα 

επηβάιεη ηελ απνδνρή γηαηί δελ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληη-

δξάζεηο πνπ πξνθαινχληαη. Πξνυπφζεζε επνκέλσο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θαη 

θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ δηαρείξηζε πξνζσπηθψλ θαη  ππαξμηαθψλ δεηεκάησλ, πα-

ξάιιεια κε ηελ γλσζηηθή θαηάξηηζε. 
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ΒΕΏΓΧΓΔ 

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί θαη εηδηθνί παηδαγσγνί παγθνζκίσο ππν-

ζηεξίδνπλ ζήκεξα πσο φια ηα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα λα εθπαηδεχνληαη «ζε έλα 

πεξηβάιινλ ρσξίο θξαγκνχο θαη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο κέζα ζην νπνίν λα κπν-

ξνχλ λα αλαπηχζζνληαη κε βάζε ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ γηα κάζεζε» (Πνιπ-

ρξνλνπνχινπ, 2012, νχιεο 2002, 2008). 

Δ ζχγρξνλε ηάζε πνπ επηθξαηεί δηεζλψο είλαη ε πξνζπάζεηα θνίηεζεο ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ε.ε.α.) ζηα γεληθά ζρνιεία. Δ ζπ-

κπεξηιεπηηθή κάζεζε αθνξά ηελ ζπλεθπαέδεπζε ησλ καζεηψλ απηψλ κε ηνπο 

ππφινηπνπο καζεηέο πνπ δελ έρνπλ ε.ε.α. 

Με ηε ζπλεθπαίδεπζε παξέρεηαη ε κέγηζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παη-

δηψλ κε θαη ρσξίο ε.ε.α. θαη πξνσζείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα κάζεζε. Πα-

ξάιιεια, βειηηψλεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ε ηθαλφηεηα δηα-

πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ελψ απμάλεηαη ε αιιεινθαηαλφεζε θαη ε αιιειναπνδν-

ρή (Kennedy & Horn, 2004, Mastopieri & Scruggs,2007). 

ηνλ αληίπνδα, ε θαηεγνξηνπνίεζε, ε εηηθεηνπνίεζε, ν ζηηγκαηηζκφο θαη ε 

πεξηζσξηνπνίεζε  έρνπλ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηελ φιε εμέιημε ηνπ παη-

δηνχ, εκπνδίδνληαο ηελ θνηλσληθή ηνπ πξνζαξκνγή, θαζψο θαη ηε ζπλαηζζεκα-

ηηθή ηνπ σξηκφηεηα θαη απηνλνκία (Gargiulo, 2012, Kennedy & Horn, 2004, 

Mastopieri & Scruggs, 2007). 

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ 

ΣΟΥΟ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ 

ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα απνηππσζνχλ νη ζηάζεηο ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο (Π.Β.) ζρεηηθά κε ηα θνηλσληθά νθέιε 

ηεο ζπλεθπαίδεπζεο γηα ηνπο καζεηέο κε ηηο ε.ε.α., ην θαηά πφζν ε ζπλεθπαί-

δεπζε πξνσζεί ηελ θνηλσληθή ηνπο αλεμαξηεζία θαη εληζρχεη ηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο απφ ην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 
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ΣΟ ΒΡΓΏΛΒΕΟ 

Δ παξνχζα έξεπλα δηελεξγήζεθε ζηνλ Ννκφ Ώηηηθήο κε ηε ρξήζε εξσηε-

καηνινγίνπ. Σνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 151 εθπαηδεπηηθνί Π.Β., νη 

νπνίνη εξγάδνληαη ζε δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία.  

Σν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε, εί-

λαη ην My Thinking About Inclusion-MTAI (Stoiber et al., 1998), ην νπνίν κεηα-

θξάζηεθε θαη πξνζαξκφζηεθε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγα-

ιείν δηεξεπλά ηε ζηάζε ησλ δαζθάισλ απέλαληη ζηε ζπλεθπαίδεπζε.  

ΠΏΡΟΤΕΏΔ ΣΧΝ ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΧΝ 

Ώπηφ πνπ ηνλίδεη ηδηαίηεξα ε ζρεηηθή ειιεληθή θαη δηεζλήο βηβιηνγξαθία 

θαη πνπ ζπκθσλεί θαη ε παξνχζα έξεπλα, είλαη πσο ε ζπλεθπαίδεπζε δελ έρεη 

ζθνπφ κφλν ηε γλσζηηθή πξφνδν ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. αιιά ζπγρξφλσο θαη 

ηελ θνηλσληθή. Έηζη, ζηε ζέζε: «Ζ ζπλεθπαίδεπζε είλαη θνηλσληθά σθέιηκε γηα 

ηα παηδηά κε ε.ε.α.» ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξνχ-

ζα έξεπλα απάληεζε ζεηηθά. 

Γξάθεκα 1. 

 

 

Δ επφκελε ζέζε αλαθέξεηαη ζε έλα άιιν θνηλσληθφ φθεινο ηεο ζπλεθπαί-

δεπζεο πνπ αθνξά ηνπο καζεηέο κε αιιά θαη ρσξίο ε.ε.α. Έηζη, ζηε ζέζε: «Ζ 

ζπλεθπαίδεπζε εληζρχεη ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απφ ηνπο ππφινηπνπο 

καζεηέο», πεξίπνπ νη 9 ζηνπο 10 ζπκθσλνχλ, απνδεηθλχνληαο πσο αλ νη καζε-

ηέο δε γλσξίζνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη δε κάζνπλ λα ηελ απνδέρνληαη θαη λα 

ζπκβηψλνπλ καδί ηεο, είλαη αλέθηθην λα ηελ απνδερηνχλ ζην κέιινλ σο ελήιη-

θνη πνιίηεο.  
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Γξάθεκα 2. 

 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα έρεη θαη ε ζέζε: « Ζ ζπλεθπαίδεπζε πξνσζεί ηελ 

θνηλσληθή αλεμαξηεζία ησλ παηδηψλ κε ε.ε.α.». Παξαηεξνχκε πσο ε πιεηνςεθία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί πσο ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο αλεμαξηεζίαο ησλ 

καζεηψλ κε ε.ε.α. είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε κνξθέο ζπλεθπαίδεπζεο. 

 

Γξάθεκα 3. 

 

 

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο απνθπγήο ηνπ δηαρσξηζκνχ θαη παξνρήο ίζσλ επ-

θαηξηψλ εθπαίδεπζεο, φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζηε Αηαθήξπμε ηεο αιακάλ-

θα (UNESCO, 1994), σζνχλ ηνπο ζεσξεηηθνχο θαη εξεπλεηέο ηεο εθπαίδεπζεο 

λα ππνζηεξίδνπλ πσο ην ζεκεξηλφ ζρνιείν ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ζε φινπο 
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ηνπο καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε ηδηαίηεξε αλάγθε ή ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπο, πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζην δηθφ ηνπο πιαίζην αιιά 

θαη ζην πιαίζην ησλ δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, λα επηρεηξεκαηνινγνχλ, 

λα θαηαιήγνπλ ζε ζπκθσλίεο θαη λα εθηηκνχλ ηηο απφςεηο ησλ άιισλ, εκπιεθφ-

κελνη ζε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Reid, 2002).  

Ώπαξαίηεηνο είλαη ινηπφλ ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ 

πξνο έλαλ νξίδνληα αξρψλ θαη αμηψλ, πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ έλλνηεο φπσο 

απηέο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, 

ηεο άλεπ φξσλ ζπκκεηνρήο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο αλεθηηθφηεηαο 

ζηε δηαθνξεηηθφηεηα (Αεκαθνπνχινπ, 2009). 

Δ ζπλεθπαίδεπζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή παξάκεηξνο κίαο επηηπρεκέλεο 

θνηλσληθνπνίεζεο γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ κε ηδηαηηεξφηεηεο, παξά ηηο 

νπνηεζδήπνηε δπζθνιίεο θαη αληηθάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ (Farrell, 2004).  

χκθσλα κε ηνπο Harding & Darling(2003) θαη Kavale &  Forness(2000), 

φηαλ ε έληαμε μεθηλά απφ παξά πνιχ λσξίο, ηα παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο κέζα 

απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλεθπαίδεπζεο απνηεινχλ κέξνο ηνπ θφζκνπ ησλ ππφ-

ινηπσλ παηδηψλ απφ ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο θαη αθαδεκατθήο ηνπο δσήο, γε-

γνλφο πνπ ζε έλα κεγάιν βαζκφ θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή απνδν-

ρή απηψλ. 

πλνςίδνληαο, απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο καο, 

πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ε ζπλεθπαίδεπζε βνεζά ηα παηδηά 

κε ε.ε.α. θαζψο ηα σθειεί πνιχπιεπξα ηφζν ζε γλσζηηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ 

επίπεδν.  
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Ο θηλεκαηνγξάθνο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ρξεζηκνπνηεί ηελ εηθφλα, απν-

ηειεί ην πξψην κέζν ηζηνξηθά πνπ κπφξεζαλ λα θαηαλνήζνπλ φια ηα παηδηά, 

αλεμάξηεηα απφ ηηο κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο σο πξνο ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνέ-

ιεπζε ή αθφκε θαη ηελ ειηθία. Καζψο επέηξεςε ηελ εχθνιε πξφζβαζε ησλ παη-

δηψλ ζηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ, ν θηλεκαηνγξάθνο ζεσξείηαη φηη επαλαπξνζ-

δηφξηζε ζε κεγάιν βαζκφ ην πεξηερφκελν ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη γηα ην ιφγν 

απηφ πξνθάιεζε θαη πξνθαιεί πνιχ ζπρλά έληνλνπο θφβνπο θαη αλεζπρίεο φζνλ 

αθνξά ηελ παξνπζία ησλ παηδηψλ θαη ηηο πηζαλέο ζπλαληήζεηο ηνπο κε «αθαηάι-

ιεινπο» ραξαθηήξεο ηφζν κέζα ζηηο αίζνπζεο πξνβνιήο φζν θαη επί ηεο νζφλεο  

(Smith, 2005· Κνχξηε, 2009· Κνχξηε, ηδεξνπνχινπ & Σζίγθξα 2009).  

ηελ αλαθνίλσζε απηή ζα ζπδεηεζεί ε πεξίπησζε ησλ εηδηθά δηακνξθσ-

κέλσλ γηα ην παηδηθφ θνηλφ θηλεκαηνγξαθηθψλ «ρψξσλ» θαη «ρξφλσλ», νη νπνί-

νη δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ιεη-

ηνπξγνχλ κε δηάθνξεο κνξθέο κέρξη ζήκεξα, κε ζηφρν λα αλαδεηρηνχλ νη εληά-

ζεηο θαη αληηθάζεηο πνπ παξαηεξνχληαη εληφο ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ παηδηθή ε-

ιηθία θαη ηα κέζα επηθνηλσλίαο ζην πιαίζην κηαο  ζπδήηεζεο πνπ γίλεηαη ζπλή-

ζσο πεξηζζφηεξν κε αξλεηηθνχο παξά κε ζεηηθνχο φξνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε-

πηδηψθεηαη, κέζα απφ ην παξάδεηγκα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ,  λα ηνληζζνχλ νη ιε-

πηέο ηζνξξνπίεο κεηαμχ ηνπ ιφγνπ πεξί  πξνζηαζίαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ηεο 

ξχζκηζεο ηεο ζρέζεο ησλ παηδηψλ  κε ηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη ησλ θαλφλσλ 

ηεο αγνξάο κε δεδνκέλν φηη ηα παηδηά απνηεινχλ ηνπο πξψηνπο θαη πην πηζηνχο 

ρξήζηεο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο (Jowett, Jarvie & Fuller, 1996· deCordova, 

2002· Critcher, 2008).  

ην πιαίζην απηφ, ζηελ εηζήγεζε απηή, κεηά απφ κηα ζχληνκε ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ηεο ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή ειηθία θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν 

θαη εηδηθφηεξα ησλ ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ ζηελ Βιιάδα θαη ην εμσηεξηθφ πνπ α-

θνξνχλ ηφζν ηελ παξνπζία παηδηψλ ζηηο θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο σο ζεαηέο 

φζν θαη ην πεξηερφκελν ησλ ηαηληψλ, ζα γίλεη αλάιπζε ηξηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  

κνξθψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ «ρψξσλ» θαη «ρξφλσλ» γηα παηδηά. Πην ζπγθεθξη-

κέλα, ζα κειεηεζνχλ: 1) ηα «καηηλέ» γηα παηδηά (πξφγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη 

πξνβνιή ηαηληψλ θαη δξαζηεξηφηεηεο ζε θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο ηα πξσηλά 

ή ηα απνγεχκαηα ηνπ αββάηνπ ππφ ηελ επίβιεςε ελειίθσλ, ην πεξηερφκελν θαη 

ε κνξθή ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ αηζνπζψλ), 2) νη ιέ-
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ζρεο Μίθπ Μάνπο (εηδηθά ζρεδηαζκέλν παηδηθφ πξφγξακκα απφ ηελ εηαηξία ηνπ 

Disney κε ηε κνξθή ησλ «καηηλέ» ζε επηιεγκέλεο θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο 

ησλ ΔΠΏ, ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε πξνψζεζε ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ θαη άι-

ισλ εκπνξηθψλ πξντφλησλ ηεο εηαηξίαο),  3) ηα θεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ γηα 

παηδηά σο έλα είδνο θηλεκαηνγξαθηθψλ «ρψξσλ», πνπ έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηεο ζρέζεο παηδηψλ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο παξαγσγήο ηαηληψλ  γηα 

θαη κε παηδηά. Δ αλάιπζε ζα εζηηαζηεί ζηηο βαζηθέο κνξθέο νξγάλσζεο, ηηο 

ζπλζήθεο παξαθνινχζεζεο, ην πεξηερφκελν θαη ηα είδε ησλ ηαηληψλ πνπ πξν-

ηείλνληαη ελψ έκθαζε ζα δνζεί θαη ζηηο παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ζπ-

γθεθξηκέλνπο απηνχο ρψξνπο πξηλ απφ ηελ πξνβνιή ησλ ηαηληψλ (π.ρ. δηαγσλη-

ζκνί, ηξαγνχδηα, εξγαζηήξηα, πψιεζε παηρληδηψλ).   

Δ ηζηνξηθή πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ξπζκηζηηθψλ 

κέηξσλ (εηδηθφηεξα ησλ ΔΠΏ) αλαδεηθλχνπλ ηηο αληηθάζεηο ηεο ξπζκηζηηθήο 

πνιηηηθήο θαη ηηο αληηζηάζεηο θαη πξαθηηθέο πξνζαξκνγήο ησλ επαγγεικαηηψλ 

ηνπ ρψξνπ ζε απηά ηα κέηξα.  Δ δεκηνπξγία εηδηθψλ «ρψξσλ» θαη «ρξφλσλ» 

πξνβνιήο ηαηληψλ γηα παηδηά θαίλεηαη φηη απνηειεί κηα πξνζπάζεηα ησλ επαγ-

γεικαηηψλ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ λα ππεξαζπηζηνχλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαηεπ-

λάδνληαο ή/θαη εληείλνληαο κεξηθέο θνξέο εκκέζσο  ηνπο θφβνπο (θαη ηηο θνβί-

εο) πνιηηψλ θαη επίζεκσλ θνξέσλ, νη νπνίνη απαηηνχζαλ θαη απαηηνχλ φιν θαη 

κεγαιχηεξε ξχζκηζε θαη έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαη-

ληψλ ιφγσ ηεο πνιχ κεγάιεο παξνπζίαο παηδηψλ –ζπρλά αζπλφδεπησλ θαηά ηηο 

πξψηεο κέξεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ- ζηηο θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζαο. Βπηπιένλ, 

ε αλάιπζε ησλ ηξηψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ «ρψξσλ» θαη «ρξφλσλ» αλαδεηθλχεη 

επξχηεξα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαπαξάζηαζε, ηε ρεηξαγψγεζε θαη ηελ ε-

κπνξεπκαηνπνίεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαζψο πξνηείλεηαη ζε απηνχο έλα ζπ-

γθεθξηκέλν πεξηερφκελν ησλ ηαηληψλ πνπ πξνβάιινληαη θαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο 

ηξφπνο παξαθνινχζεζήο ηνπο γηα ηελ «εηδηθή» απηή νκάδα θνηλνχ. Βληφο απ-

ηψλ ησλ εηδηθά δηακνξθσκέλσλ «αζθαιψλ» ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο 

γηα ηελ παηδηθή ειηθία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ελειίθσλ, φπνπ ηα παηδηά «πα-

ξαθνινπζνχλ θαη παξαθνινπζνχληαη» (deCordova, 2002), παξαηεξείηαη κηα ζπ-

λερήο δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ απηψλ πνπ θνβνχληαη ηε δχλακε ηνπ ζπγθεθξη-

κέλνπ κέζνπ θαζψο ζεσξνχλ φηη απεηιεί ηα φξηα κεηαμχ ελειίθσλ θαη αλειίθσλ 

θαη  ηελ ίδηα ηε βηνκεραλία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ γηα ηελ νπνία ηα παηδηά απνηε-

ινχλ φρη κφλν έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ζεκεξηλνχ αιιά θαη ηνπ κειινληηθνχ θνη-

λνχ ηεο. ην πιαίζην απηήο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, φπνπ θαίλεηαη φηη ζε κεγάιν 

βαζκφ νηθνλνκηθά δεηήκαηα επηβάιινπλ ηνπο φξνπο ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα αθν-

ινπζεζεί, ην ηη είλαη «θαηάιιειν γηα αλειίθνπο» εμαξηάηαη απφ ηελ νπηηθή θαη 

ηα ζπκθέξνληα απηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπδήηεζε, ε νπνία ζηελ νπζία α-

θνξά πεξηζζφηεξν ηα ελδηαθέξνληα, ηηο αλάγθεο ή ηηο επηζπκίεο ησλ ελειίθσλ 

παξά ησλ παηδηψλ, θάηη ην νπνίν κνηάδεη λα ηζρχεη θαη γηα ηε ξχζκηζε ηεο ζρέζε 

ησλ παηδηψλ θαη κε ηα ππφινηπα (παιηά ή λέα) κέζα επηθνηλσλίαο. 
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλάηαη ε ζρέζε ηνπ νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ 

κε ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηηο 

ηξεηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Βηδηθφηεξα δηεξεπλήζεθε ε θνηλσ-

ληθή ζέζε (status) ζηελ ηάμε θνίηεζεο θαη επηκέξνπο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (-

ζπκπεξηθνξέο) καζεηψλ ησλ ηξηψλ ηάμεσλ πνπ είραλ απνθνηηήζεη απφ ην νινή-

κεξν λεπηαγσγείν. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ εζεινληηθά 281 καζεηέο/ηξηεο 18 

ηκεκάησλ ηεο Ώ‘, ΐ‘ θαη Γ‘ Αεκνηηθνχ πέληε δεκνηηθψλ ζρνιείσλ (n = 281) θαη 

νη εθπαηδεπηηθνί ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ. Γηα ηελ πιεξέζηεξε δηεξεχλεζε 

ηνπ ζέκαηνο, εθηφο απφ καζεηέο πνπ θνίηεζαλ ζην νινήκεξν λεπηαγσγείν ζπκ-

κεηείραλ θαη καζεηέο πνπ θνίηεζαλ ζην εκηεκεξήζην λεπηαγσγείν. Γηα ηελ 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ν ζπλδπαζκφο δχν κεζφδσλ, ε ζπκπιήξσ-

ζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εθηηκά ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηψλ (Κιίκαθα TCRS - Teacher-Child Rating Scale) θαη ε θνηλσληνκε-

ηξηθή κέζνδνο κε ηε κνξθή ηνπ θνηλσληνκεηξηθνχ ηεζη. χκθσλα κε ηα απνηε-

ιέζκαηα ηεο έξεπλαο ε θνίηεζε ζην νινήκεξν λεπηαγσγείν παξνπζηάδεη ζπλά-

θεηα κε ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Ο βαζκφο θα-

ηνρήο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ παξνπζηάδεηαη κεγαιχηεξνο ζηελ Ώ΄ ηάμε 

θαη κηθξφηεξνο ζηελ Γ .́ Οη καζεηέο πνπ θνίηεζαλ ζε νινήκεξν λεπηαγσγείν 

θαηέρνπλ θαιχηεξε θνηλσληθή ζέζε (status) ζηελ ζρνιηθή ηνπο ηάμε ζε ζρέζε 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Αεδνκέλνπ ηνπ έληνλνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα νινήκεξα πξνγξάκκαηα εθ-

παίδεπζεο, πνιιέο πξφζθαηεο κειέηεο επηθεληξψλνληαη ζηα καθξνπξφζεζκα 

ζεηηθά νθέιε ηνπ νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ γηα ηα παηδηά ζε επίπεδν ζπκπεξη-

θνξάο ζην δεκνηηθφ.  

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο (Cryan et al., 1992;  Hough & Bryde, 1996; 

Elicker & Mathur, 1997; Carnes & Albrect, 2007) πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ηελ ηε-

ιεπηαία δεθαεηία θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ σο πξνο ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ ζηελ αλάπηπμε 
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ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ.   Οη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ σο πξνο 

ηελ επίδξαζε ηεο θνίηεζεο ζε νινήκεξν λεπηαγσγείν ζε επίπεδν θνηλσληθήο 

αλάπηπμεο θαη ζπκπεξηθνξάο, κέρξη ην ηέινο ηεο θνίηεζεο ζην λεπηαγσγείν, 

αιιά δηαπηζηψλνπλ φηη ε επίδξαζε ειαηηψλεηαη ζην κηζφ θαηά ην ηέινο ηεο 

πξψηεο ηάμεο θαη εμαθαλίδεηαη ζην ηέινο ηξίηεο ηάμεο δεκνηηθνχ (Elicker & 

Mathur, 1997, Cryan et. al., 1992). ε έξεπλά ηνπο νη  Cannon et al. (2006) δηα-

πίζησζαλ φηη νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην νινήκεξν λεπηαγσγείν έρνπλ 

πην αλεπηπγκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο φκσο πεξηνξίδνληαη ζε κεγά-

ιν βαζκφ ζηελ Ώ‘ δεκνηηθνχ θαη ζηαδηαθά κεηψλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν κέ-

ρξη ηελ Γ‘ δεκνηηθνχ.  

     Άιινη εξεπλεηέο πνπ κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηνπ νινήκεξνπ λεπηαγσ-

γείνπ ζε επίπεδν θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη ζπκπεξηθνξάο δηαπίζησζαλ φηη ηα 

παηδηά πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη νινήκεξα πξνγξάκκαηα λεπηαγσγείνπ είραλ 

πεξηζζφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (Hough & Bryde, 1996) 

θαη παξνπζίαδαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε πξφνδν ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δε-

μηνηήησλ (Elicker & Mathur, 1997). Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλήζεθε θαη ε 

έξεπλα ησλ Carnes & Albrect (2007), ζηελ νπνία ηφζν νη γνλείο φζν θαη νη δά-

ζθαινη αλέθεξαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο φηη ε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ζε θνηλσληθφ-

ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν ππήξμε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη κάιηζηα πξνέβιεςαλ 

φηη ζα απηή ζα είλαη αθφκα  κεγαιχηεξε ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. Χ-

ζηφζν, έρνπλ δηεμαρζεί αξθεηέο κειέηεο (Cannon et.al., 2006; Walston, West & 

Rathbun, 2005; Wolgemut et. al., 2006) πνπ ακθηζβεηνχλ ηα καθξνρξφληα απν-

ηειέζκαηα ηνπ νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ.  

ηελ έξεπλά καο ζπκκεηείραλ εζεινληηθά 281 καζεηέο/ηξηεο απφ 18 ηκή-

καηα ηεο Ώ‘, ΐ‘ θαη Γ‘ Αεκνηηθνχ θαη νη δάζθαινη/ιεο ησλ ηάμεσλ πέληε δεκν-

ηηθψλ ζρνιείσλ. πγθεθξηκέλα, ηα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ απφ 18 

εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ην θνηλσληνκεηξηθφ εξσηεκα-

ηνιφγην απφ 281 παηδηά ειηθίαο απφ 6 έσο 8 εηψλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 153 είλαη 

αγφξηα θαη ηα 128 θνξίηζηα. Γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ν ζπλ-

δπαζκφο δχν κεζφδσλ, ε θνηλσληνκεηξηθή κέζνδνο κε ηε κνξθή ηνπ θνηλσλην-

κεηξηθνχ ηεζη θαη  ε ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηη-

θνχο πνπ εθηηκά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ (Κιίκαθα TCRS - Teacher-Child 

Rating Scale). 

      Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δηάθνξσλ παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηηο αληη-

ιήςεηο ησλ δαζθάισλ γηα ην πξνθίι, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

παηδηψλ ζην δεκνηηθφ εθαξκφζηεθε ε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε θχξησλ ζπληζησ-

ζψλ, ε νπνία αλέδεημε επηά ζπλνιηθά παξάγνληεο κε ηδηνηηκέο (eigenvalue) πά-

λσ απφ έλα.     πγθεθξηκέλα πξνέθπςαλ ηξεηο παξάγνληεο γηα ηελ πξψηε ππν-

θιίκαθα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο: α) Μαζεζηαθά 

πξνβιήκαηα, β) Πξνβιήκαηα δηαγσγήο, γ) Πξνβιήκαηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

θαη εζσζηξέθεηαο, νη νπνίνη εμεγνχλ ην 71,74% ηεο ζπλνιηθήο δηαζπνξάο θαη 

ηέζζεξηο γηα ηε δεχηεξε ππνθιίκαθα πνπ εμεγνχλ ην 67,19 ηεο ζπλνιηθήο δηα-
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ζπνξάο (ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο: α) Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο, β) Βξγαζηαθέο 

ζπλήζεηεο, γ) Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, δ) Ώληνρή ζηελ Ώπνηπρία/ 

Ώπνγνήηεπζε. Οη παξαπάλσ παξάγνληεο ζπκθσλνχλ κε ζπκθσλνχλ κε αλάιν-

γεο εθαξκνγέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθαο ζε λεπηαγσγεία (Γξεγνξηάδεο, 

2005) 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί αλ ε θνίηεζε ζε νινήκεξν λεπηαγσγείν πα-

ξνπζηάδεη ζπλάθεηα κε ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ έγηλε αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο (ANOVA) κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνπο κέζνπο φξνπο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ θνξηίδνπλ θάζε παξάγνληα θαη αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή ηνλ ηχπν λεπηαγσγείνπ (εκηεκεξίζην - νινήκεξν).  Δ αλάιπζε έδεημε 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ηελ επίδξαζε ηεο θνίηεζεο ζε νινήκεξν ή εκηεκεξίζην 

λεπηαγσγείν ζηνπο παξάγνληεο: «Κνηλσληθέο Αεμηφηεηεο» (F=8.33, p<0.05), 

«Μαζεζηαθά Πξνβιήκαηα» (F=3.87, p<0.05), «Βξγαζηαθέο πλήζεηεο/ Ώλε-

μαξηεζία» (F=8.45, p<0.05) θαη ζηελ ππνθιίκαθα «Εθαλφηεηεο θαη Αεμηφηεηεο» 

(F=5.29, p<0.05). πγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο έδεημε φηη ηα παηδηά 

πνπ είραλ θνηηήζεη ζε νινήκεξν λεπηαγσγείν είραλ πην αλεπηπγκέλεο θνηλσλη-

θέο δεμηφηεηεο, θαζψο θαη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο απφ ηα παηδηά πνπ είραλ 

θνηηήζεη ζε εκηεκεξήζην λεπηαγσγείν. Βπίζεο, ηα παηδηά πνπ είραλ θνηηήζεη ζε 

νινήκεξν λεπηαγσγείν ήηαλ πην αλεμάξηεηα έρνληαο θαιχηεξεο εξγαζηαθέο ζπ-

λήζεηεο ζηελ ηάμε θαη αληηκεηψπηδαλ καζεζηαθά πξνβιήκαηα ζε κηθξφηεξν απφ 

βαζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο/ηξηεο ηνπο πνπ θνίηεζαλ ζε εκηεκεξίζην 

λεπηαγσγείν. Σέινο, νη καζεηέο πνπ θνίηεζαλ ζε νινήκεξν λεπηαγσγείν θαηέ-

ρνπλ θαιχηεξε θνηλσληθή ζέζε (status) ζηελ ζρνιηθή ηνπο ηάμε ζε ζρέζε κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.  
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Σν θαηλφκελν ηεο παηδηθήο επηζεηηθφηεηαο ζπλήζσο εμεηάδεηαη απφ δπν 

δηαθνξεηηθέο oπηηθέο γσλίεο. Δ πξψηε πξνηείλεηαη απφ ηνλ ρψξν ηεο θιαζζηθήο 

ςπραλάιπζεο. πγθεθξηκέλα, νη Freud θαη Strachey (1950) δηαηχπσζαλ αξρηθά 

ηελ άπνςε φηη ε επηζεηηθφηεηα είλαη κηα ελδνγελήο ηδηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο 

θχζεο, άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην έλζηηθην ηεο επηβίσζεο θαη κε ην έλζηηθην ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο, 

απνδίδεη ηηο ξίδεο ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηηο θαηαζηάζεηο θαη ζηα πξφ-

ζσπα ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο, ν Bandura (1973) αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη ε 

εθδήισζε βίαησλ ζπκπεξηθνξψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ζχζηεκα αμηψλ, ακνη-

βψλ, πνηλψλ θαη πξνηχπσλ ζηα νπνία εθηίζεηαη ην παηδί. ηα πιαίζηα ηνπ θνη-

λσληθνχ ζπζηήκαηνο ησλ πξνηχπσλ εληάζζεηαη θαη ε ζπκβνιή ηεο νηθνγέλεηαο 

ζηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ.  

 Δ κνξθή ηεο δηαπαηδαγψγεζεο, ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο γεληθφηε-

ξεο θαζνδήγεζεο πνπ ιακβάλνπλ ηα παηδηά απφ ηνπο γνλείο ηνπο πεξηγξάθεηαη 

κε ηνλ φξν «γνλεηθφ ζηπι» (parenting style; Baumrind, 1966). ηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία ε έλλνηα ηνπ γνλετθνχ ζηπι απνδίδεηαη αθξηβέζηεξα σο «γνλετθή 

ηππνινγία» (Μαξηδάθε-Καζζσηάθε, 2009) θαη αλαθέξεηαη ζην ζπλαηζζεκαηη-

θφ θιίκα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζρέζε ηνπ γνλέα κε ην παηδί ηνπ (Darling & 

Steinberg, 1993). Σν θπξίαξρν ζεσξεηηθφ κνληέιν γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχ-

πνπο γνλέσλ δηαθξίλεη ηνπο ππνζηεξηθηηθνχο, ηνπο απηαξρηθνχο θαη ηνπο επη-

ηξεπηηθνχο γνλείο (Baumrind, 1966). Τπνζηεξηθηηθνί ζεσξνχληαη νη γνλείο νη 

νπνίνη ελζαξξχλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο λα απηνλνκεζνχλ θαη εί-

λαη ζπλαηζζεκαηηθά δηαζέζηκνη απέλαληη ζε απηά. Ο ίδηνο ηχπνο γνλέα ζπλαληά-

ηαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία θαη κε ηνλ φξν «γνλέαο κε θχξνο» (Κσζηαξί-

δνπ-Βπθιείδε, 2011). Οη απηαξρηθνί γνλείο, ηείλνπλ λα έρνπλ ππεξβνιηθέο θαη 

κε ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο απφ ηα παηδηά ηνπο, αζθνχλ ζε απηά άκεζν ζσκαηη-

θφ θαη ςπρνινγηθφ έιεγρν θαη θαηαζηέιινπλ ηηο επηζπκίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο. Οη επηηξεπηηθνί γνλείο απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ πξνζθέξνπλ θακία κνξ-

θή θαζνδήγεζεο ζηα παηδηά ηνπο, ελψ πνιχ ζπρλά ηνπο δίλνπλ ην δηθαίσκα λα 

ιεηηνπξγνχλ εληειψο αλεμέιεγθηα. ζνλ αθνξά ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα νη 

επηηξεπηηθνί γνλείο είηε αδηαθνξνχλ γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ παη-

δηψλ ηνπο, είηε αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο αιιά κε έλαλ αδηάθξηην ή ελνριεηηθφ 

mailto:ktistaki@hotmail.com
mailto:papadaki.mihaelidi@gmail.com
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ηξφπν. Μέζα απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο δη-

αθνξεηηθνχο γνλετθνχο ηχπνπο θαη ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπ-

με ησλ παηδηψλ (Maccoby & Martin, 1983; Baumrind, 1967)  έρεη βξεζεί φηη ηα 

παηδηά ησλ ππνζηεξηθηηθψλ γνλέσλ είλαη πεξηζζφηεξν αλεμάξηεηα, δηαζέηνπλ 

πςειφηεξα θίλεηξα επίηεπμεο θαη πξνζαξκφδνληαη θαιχηεξα ζηα θπξίαξρα θνη-

λσληθά πξφηππα. Οη ίδηεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ηα παηδηά ησλ απηαξρηθψλ γνλέ-

σλ έρνπλ ηελ ηάζε λα εμαξηψληαη απφ άιια πξφζσπα, δηαζέηνπλ ρακειή απην-

πεπνίζεζε θαη αδπλαηνχλ λα ειέγμνπλ φζα ηνπο ζπκβαίλνπλ. Σα παηδηά ησλ ε-

πηηξεπηηθψλ γνλέσλ δελ ζέβνληαη θαζφινπ ηνπο εμσηεξηθνχο θαλφλεο θαη αδπ-

λαηνχλ λα ειέγμνπλ ηηο παξνξκήζεηο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. 

 Δ παξνχζα έξεπλα δηεξεχλεζε ηελ πηζαλφηεηα ε γνλετθή ηππνινγία ησλ 

κεηέξσλ, λα ζπζρεηίδεηαη  κε ηελ εθδήισζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηα παη-

δηά. Γηα ην ζθνπφ απηφ 137 κεηέξεο ζπκπιήξσζαλ ην «Βξσηεκαηνιφγην Σππν-

ινγίαο ηεο Βιιελίδαο Μεηέξαο» (Ώλησλνπνχινπ & Σζίζαο, 2011). Σα παηδηά 

ησλ κεηέξσλ ζπκπιήξσζαλ ηελ «Κιίκαθα Achenbach» (Achenbach & Rescorla 

2002). O κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ κεηέξσλ ήηαλ 40,93 έηε. Σν 75% απφ απηέο 

ήηαλ εξγαδφκελεο, ην 24% ήηαλ άλεξγεο θαη ην 1% ησλ κεηέξσλ ήηαλ ζπληα-

μηνχρνη. Δ ειηθία ησλ παηδηψλ ήηαλ 11-12 έηε θαη φια θνηηνχζαλ ζηελ ηειεπ-

ηαία ηάμε δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Κξήηεο. Σα κηζά 

απφ ηα παηδηά ήηαλ αγφξηα θαη ηα ππφινηπα ήηαλ θνξίηζηα.  

 Οη αλαιχζεηο ζπζρέηηζεο έδεημαλ φηη ν επηηξεπηηθφο ηχπνο ηεο κεηέξαο 

(r= .23, p< .01) θαη ν απηαξρηθφο ηχπνο ηεο κεηέξαο αληίζηνηρα (r= .16, p< .05) 

ζρεηίδνληαη ζεηηθά ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηελ εθδήισζε επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ.  

 

Πίλαθαο 1. Μέζνο ξνο, Σππηθή απφθιηζε θαη ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ. 

  Mean SD 1 2 3 

1. Τπνζηεξηθηηθή Μεηέξα 4,29 0,48 -   

2. Ώπηαξρηθή Μεηέξα 1,83 0,56 -0,44** -  

3. Βπηηξεπηηθή Μεηέξα 2,81 0,79 -0,27** -0,38**  

4. Παηδηθή Βπηζεηηθφηεηα 0,31 0,24 -0,06 0,16* 0,23** 

*p<0.05;  **P<0.01      

Πίλαθαο 2. Οη γνλετθνί ηχπνη ησλ κε-

ηέξσλ σο κεηαβιεηέο πξφβιεςεο ηεο 

επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ 

ηνπο.  
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    B SE B β 

Τπνζηεξηθηηθή Μεηέξα -0,05 .04 .11 

Ώπηαξρηθή Μεηέξα 0,06 .04 .13 

Βπηηξεπηηθή Μεηέξα 0,07 .03 .21** 

**p<0.01 

    Βπηπξφζζεηα νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο έ-

δεημαλ φηη κφλν ν επηηξεπηηθφο ηχπνο ηεο κεηέξαο κπνξεί λα πξνβιέςεη ηα επί-

πεδα ηεο επηζεηηθφηεηαο πνπ εθδειψλεη ην παηδί.  

Ώπηφ ζεκαίλεη φηη φζν πεξηζζφηεξν αδπλαηεί ε κεηέξα λα ζεβαζηεί ηηο α-

λάγθεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ ηεο (απηαξρηθή κεηέξα) θαη επίζεο 

φζν ε κεηέξα αδπλαηεί λα ζέζεη φξηα ζην παηδί ηεο (επηηξεπηηθή κεηέξα), ηφζν 

απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο ην παηδί λα εθδειψζεη επηζεηηθή ή βίαηε ζπκπεξηθν-

ξά. Με βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα, ζπκπεξαίλεηαη φηη ζην ζπγθεθξηκέλν 

δείγκα ησλ παηδηψλ θαη ησλ κεηέξσλ, ν επηηξεπηηθφο ηχπνο ηεο κεηέξαο είλαη 

έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο, πνπ –κεηαμχ άιισλ- ζπλδξάκνπλ ζηελ 

εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παηδηθήο επηζεηηθφηεηαο. Γηα ηνλ απηαξρηθφ ηχπν 

κεηέξαο δελ πξνέθπςαλ αληίζηνηρα απνηειέζκαηα, παξά κφλν κία ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αιιά ρακειή ζπζρέηηζε – ε νπνία ζεσξεηηθά ζα κπνξνχζε λα είλαη 

θαη αληίζεηεο θνξάο (δει. φζν πην επηζεηηθφ είλαη ην παηδί ηφζν πην απηαξρηθέο 

πξαθηηθέο λα πηνζεηεί ε κεηέξα ηνπ). Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 

θαη ζπκβνπιεπηηθήο γνλέσλ.  
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Δ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο καο, επηβάιιεη ζρεδφλ ζε θάζε 

παηδί κηα έληνλε επαθή κε ηηο εηθφλεο. Ώπφ ηε βξεθηθή ζπρλά ειηθία μεθηλά ε 

έθζεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζε νζφλεο δηαθφξσλ κεγεζψλ (Kaiser Family 

Foundation, 2003). Σν παηδί ζπλππάξρεη αθνχζηα κε ηηο ζπζθεπέο (ηειεφξαζε, 

ππνινγηζηήο, έμππλα θηλεηά θαη tablet) παξαηεξεί άιινπο ρξήζηεο θαη ζηαδηαθά 

επηιέγεη ην ίδην ηη θαη πψο ή  πνχ ζα ην δεη ή ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη. 

Ήδε θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα νη λένη αμηνπνηνχζαλ 

ηελ ηειεφξαζε, σο κέζν θνηλσληθνπνίεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο (Hobbs, 2006). 

ήκεξα, ε θαηαηγηζηηθή ρξήζε ησλ θηλεηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο εθή-

βνπο. εηζήγαγε λένπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. (SMS, chat, MMS, Facebook, 

Instagram, θιπ). Σν ελδηαθέξνλ καο έγθεηηαη ζην φηη απηά ηα κέζα επηθνηλσλίαο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ρξήζε εηθφλσλ σο ζπλνδεπηηθφ ή πξσηαξρηθφ ζηνηρείν. 

Δ ηερλνινγηθή εμέιημε θαη εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ κηθξψλ ςεθηαθψλ θσην-

γξαθηθψλ κεραλψλ αλέδεημε ηε "Φσηνγξαθία" απφ ελαζρφιεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

θαιιηηερλψλ, επαγγεικαηηψλ, θηιφηερλσλ ή …κεξαθιήδσλ ηεο εηθφλαο, ζε κηα 

θαζεκεξηλφηεηα. Ώπηφ ην ξφιν αλέιαβαλ ζηε ζπλέρεηα ηα θηλεηά ηειέθσλα, 

απνγεηψλνληαο ηε ζρέζε «βιέπσ- ηξαβψ- κνηξάδνκαη». Σα πάληα ζε ζρέζε κε 

ηε θσηνγξαθία κνηάδνπλ λα βξίζθνληαη ζε έλα ζηαπξνδξφκη ζήκεξα 

(Heiferman, 2012).  

Παξά φκσο ηε δηεπξπκέλε αληίιεςε ησλ παηδηψλ θαη ηηο γλψζεηο πνπ απν-

θνκίδνπλ γηα ηηο ζπζθεπέο πξνβνιήο αιιά θαη δεκηνπξγίαο εηθφλσλ (Lemish 

2007) δελ ηνπο δίλεηαη ζπρλά ε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ απηή ηε ζρέζε, κέ-

ζα απφ ζπδήηεζε, επεμεξγαζία θαη αλαζηνραζκφ. Ώπηή ε έιιεηςε, θαζηζηά α-

λαγθαία ηελ νπηηθναθνπζηηθή παηδεία ( Πιεηφο, 2005; Υαξακήο, 2001) θαη ηελ 

εμνηθείσζε κε ηελ νπηηθναθνπζηηθή έθθξαζε (Θενδσξίδεο , 2010) απφ λεαξή 

ειηθία. Βηζη δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα ζε απηνχο ηνπο λένπο λα δηαρεηξηζηνχλ πην 

ζπλεηδεηά ηνλ φγθν ησλ εηθφλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεζαχξην γηα θάζε 

είδνπο ρξήζε θαη αθήγεζε, ηφζν πξνζσπηθή - επηθνηλσληαθή φζν θαη δεκφζηα ή 

επαγγεικαηηθή. 

ην πιαίζην ηεο πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, νη αθεγήζεηο απηέο αθνξνχλ 

ηνλ κηθξφθνζκν ησλ παηδηψλ, γηα ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζακε λα κάζνπκε πεξηζ-

ζφηεξα απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. Βλδέρεηαη νη νπηηθναθνπζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

mailto:maria@karposontheweb.org
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λα κπνξνχλ λα δψζνπλ θσλή ζε ζθέςεηο, εκπεηξίεο θαη εληππψζεηο ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ.  

Δ παξνπζίαζε απηή αθνξά κηα παξέκβαζε θηλεκαηνγξαθηζηή, δηάξθεηαο 

10 δίσξσλ ζπλαληήζεσλ, ζε Ώ' ηάμε Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηνλ Σαχξν Ώηηηθήο, 

(19 παηδηά, εθ ησλ νπνίσλ 9 αγφξηα) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ΜαΎνπ ηνπ 2012, κε 

ζηφρν:  

1. ηελ εηζαγσγή ζηελ νπηηθναθνπζηηθή παηδεία θαη έθθξαζε ησλ παηδηψλ 

απηήο ηεο ειηθίαο 

2. ηε ρξήζε ηεο θσηνγξαθίαο θαη ηνπ ήρνπ σο εξγαιεία γηα λα κηιήζνπλ 

πάλσ ζε ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Μαο ελδηαθέξεη ν ηξφπνο πνπ ε θσηνγξαθία, έλα νηθείν θαη πξνζβάζηκν 

ζε φινπο κέζν κε ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ην ζπλδπαζκφ ξεαιηζκνχ θαη ππν-

θεηκεληζκνχ ζηελ αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Bonnefoy, 1986), 

κπνξεί καο κεηαθέξεη ηελ νπηηθή ηνπο γηα ην ηη ηνπο θάλεη εληχπσζε θαη πνχ 

αηζζάλνληαη νηθεία ζην λέν ζρνιηθφ ρψξν. 

Πψο αθφκα ε θσηνγξαθία ζπλδπαδφκελε κε άιιεο κνξθέο έθθξαζεο φπσο 

ν ιφγνο (γξαθή θαη ήρνο) κπνξεί λα ρηίζεη δεμηφηεηεο επηινγήο, παξαηήξεζεο,  

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημαλ θπξίσο ηε δεκηνπξγηθή πιεπξά ηεο νπηη-

θναθνπζηηθήο παηδείαο θαη ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ζηηο ζπζθεπέο θαηαγξα-

θήο (θσηνγξαθηθή κεραλή, κηθξφθσλν). Ώθφκα εληζρχζεθε ε θαηαλφεζε φηη 

έλα νπηηθναθνπζηηθφ θείκελν είλαη κηα θαηαζθεπή πνπ απνηειείηαη απφ εηθφλεο 

θαη ήρνπο.  

Δ βαζηθή έλλνηα πνπ επεμεξγαζηήθακε ήηαλ ε επηινγή, θσηνγξάθηζε θαη 

αηηηνιφγεζε ηνπ «αγαπεκέλνπ κέξνπο» ηνπο: θαηαξρήλ ζηελ ηάμε θαη ζηε ζπ-

λέρεηα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Δ θσηνγξαθία ηνπο απφ ηελ ηάμε αθνχ ζρνιηάζηεθε ζηελ νκάδα, ηππψζε-

θε θαη θάζε παηδί δσγξάθηζε έμσ απφ ηα φξηα ηεο θσηνγξαθίαο ην ρψξν πνπ δελ 

είρε ζπκπεξηιάβεη ζην θάδξν ηνπ. Ώπηή ε δηαδηθαζία βνεζά ζηε ζπλεηδεηνπνί-

εζε ηνπ εληφο θαη εθηφο θάδξνπ ρψξνπ, ηεο επηινγήο κέζα ζε έλα ρψξν. ηε 

ζπλέρεηα θάζε παηδί πξνζέζεζε ιεδάληα φπνπ δηθαηνινγνχζε γξαπηά γηαηί έθαλε 

απηήλ ηελ επηινγή. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ηα παηδηά αθνχ δηάιεμαλ ην ζεκείν ηνπ ζρνιείνπ 

πνπ πξνηηκνχλ,  θσηνγξαθήζεθαλ ζε δεπγάξηα. Βμνηθεηψζεθαλ κε ηελ ερνιε-

ςία θαη ηα κηθξφθσλα θαη ππφ κνξθή εξσηαπάληεζεο ερνγξάθεζαλ γηαηί ηξά-

βεμαλ ηε θσηνγξαθία ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν κέξνο. 

Σα ζέκαηα πνπ απνηππψζεθαλ ήηαλ νη θίινη, ηα ηακπιφ ηάμεο, (κε ην αι-

θάβεην θαη ηνπο αξηζκνχο), έλα βάδν κε ινπινχδηα, ην θνπηί πιηθψλ, ηα καμη-

ιάξηα. Ώληίζηνηρα ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ ζρνιείνπ επηθξάηεζαλ νη ―άθξεο‖ 

ηεο απιήο, παγθάθηα, νη θεξθίδεο θαη νη κπαζθέηεο. Δ ζπλδηαιιαγή κε θίινπο 
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ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο ήηαλ θπξίαξρε, ζπλεπψο ηα παηδηά έδσζαλ βάξνο ζηνπο 

ρψξνπο φπνπ ραιαξψλνπλ, ςπραγσγνχληαη ζην δηάιεηκκα θαη ζπλαλαζηξέθν-

ληαη άιια παηδηά ειεχζεξα.  ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ήηαλ ζαθήο ε ρξήζε ηεο  

πφδαο  γηα λα απνδψζνπλ ηε δηάζεζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ηνπ θχινπ ηνπο. 

Βηζη, κέζα απφ ηα ζηνηρεία θαη ηνπο ηνπ ρψξνπο ηνπ θαηλνχξγηνπ ζρνιεί-

νπ, πνπ αηζζάλνληαη φηη είλαη «αγαπεκέλα» δηεξεπλήζεθαλ νη πξνζσπηθνί ζπ-

λεηξκνί θαη νη δεζκνί πνπ δεκηνχξγεζαλ ηελ πξψηε απηή ρξνληά ηνπ ζρνιείνπ.  

Πήξακε ζηνηρεία γηα ην πνχ θαη πψο αηζζάλνληαη αζθαιή θαη ηθαλά λα αλαπηχ-

μνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηηο θηιίεο ηνπο. 

Σν νπηηθναθνπζηηθφ ζηνηρείν έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα εζηηάζνπλ ηελ πξν-

ζνρή, λα βξνπλ ηελ νπηηθή αλαπαξάζηαζε κηαο ζθέςεο ή εκπεηξίαο θαη λα πξν-

ζπαζήζνπλ λα πξνζδηνξίζνπλ απηήλ ηελ επηινγή κε ιφγν, γξαπηφ θαη πξνθνξη-

θφ. ηφρνο ήηαλ θάζε θνξά έλα αηνκηθφ, πξσηφιεην, πνιπηξνπηθφ θείκελν πνπ 

φκσο ζην ηέινο εληαζζφηαλ ζε κηα νκαδηθή εξγαζία φπνπ φια ηα παηδηά επηθνη-

λψλεζαλ ηνλ αγαπεκέλν ηνπο ρψξν ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 
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Χ ΠΡΟ ΣΏ ΒΧΣΒΡΕΚΒΤΜΒΝΏ ΚΏΕ ΒΞΧΣΒΡΕΚΒΤΜΒΝΏ ΠΡΟ-

ΐΛΔΜΏΣΏ ΠΟΤ ΒΚΑΔΛΧΝΟΤΝ ΣΏ ΚΏΚΟΠΟΕΔΜΒΝΏ ΚΏΕ ΣΏ ΜΔ 

ΚΏΚΟΠΟΕΔΜΒΝΏ ΠΏΕΑΕΏ  

Π. ΛπδΪθε
1
, Β. ΠαπαδΪθε – Μηραειέδε

2
, Β. ΐαζηιΪθε

3
 

1. Τπ. Αηδάθηνξαο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο, Παλεπηζηε-

κίνπ Κξήηεο, lidaki_boula@yahoo.gr 

2. Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο, 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, emichael@edc.uoc.gr 

3. Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο, 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, vasilaki@edc.uoc.gr 

 

 Δ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαηαιήγεη ζην ζπ-

κπέξαζκα πσο ηα παηδηά πνπ θαθνπνηνχληαη έρνπλ ηδηαίηεξα απμεκέλεο πηζαλφ-

ηεηεο λα εθδειψζνπλ πνηθίιεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο, θνηλσληθέο θαη ζπκπεξη-

θνξηθέο δπζθνιίεο (English, Marshall, & Stewart, 2003; Kitzmann, Gaylord, 

Holt, & Kenny, 2003).  

 ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε εληνπίδνληαη πνιιέο έξεπλεο πνπ πεξη-

γξάθνπλ ηα εζσηεξηθεπκέλα θαη εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ 

ηα θαθνπνηεκέλα παηδηά ηφζν ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, φζν θαη ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ (dePaul & Arruabarrena, 1995; Sternberg, Lamb, Guterman, & Ab-

bott, 2006; Wodarski, Kurtz, Gaudin, & Howing, 1990). 

 Οη Achenbach θαη Edelbrock (1986) κε ηνλ φξν "εζσηεξηθεπκέλα" πξν-

βιήκαηα αλαθέξνληαη ζην άγρνο/ θαηάζιηςε, απφζπξζε/ θαηάζιηςε θαη ζσκα-

ηηθά ελνριήκαηα, ελψ κε ηνλ φξν "εμσηεξηθεπκέλα" πξνβιήκαηα αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάβαζε ησλ θαλφλσλ θαη ζηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. 

 Βπηπιένλ νη Dubowitz, Black, Harrington, & Verschoore (1993) δηαπί-

ζησζαλ φηη ηα παηδηά πνπ θαθνπνηνχληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ 

εθδειψλνπλ εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζε πνζνζηφ 36% θαη εμσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα ζε πνζνζηφ 38%, ηε ζηηγκή πνπ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αλέξρν-

ληαη ζην 10% θαη ζην 13% γηα ηα παηδηά πνπ δελ βηψλνπλ θαθνπνηεηηθέο εκπεη-

ξίεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.  Βλδηαθέξνλ σζηφζν πξνθαιεί ε έξεπλα πνπ 

έγηλε απφ ηε Sternberg θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο ην 2006, νη νπνίνη δηαπίζησζαλ 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο, εληνπίδνπλ πεξηζζφηεξα εμσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα θαη αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξέο ζηα θαθνπνηεκέλα παηδηά, ελψ α-

ληίζεηα ηα ίδηα ηα παηδηά ηείλνπλ λα εζηηάδνληαη πεξηζζφηεξν ζηε ζπλαηζζεκα-

ηηθή ηνπο θαηάζηαζε, πεξηγξάθνληαο πεξηζζφηεξν ηα εζσηεξηθεπκέλα πξνβιή-

καηά ηνπο. Αεκηνπξγνχληαη επνκέλσο πξνβιεκαηηζκνί γηα ην αλ νη γνλείο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ πνπ δπζθν-
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ιεχνπλ ηνπο ίδηνπο, δειαδή ζηα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ, α-

γλνψληαο θάπνηεο νπζηψδεηο εζσηεξηθέο δπζθνιίεο ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνπλ 

ηα ίδηα ηα παηδηά.  

 ηελ Βιιάδα νη  Agathonos- Georgopoulou, Sarafidou θαη Stavrianaki 

(2004) κειέηεζαλ ηα εζσηεξηθεπκέλα θαη ηα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα παη-

δηψλ πνπ θηινμελνχληαλ ζε ηδξχκαηα θαη δηαπίζησζαλ φηη απηά ηα παηδηά έρνπλ 

εμαπιάζηεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο/ απφζπξζεο, 

ηεηξαπιάζηεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηξηπιά-

ζηεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ δηάθνξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιή-

καηα πξνζνρήο, ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά απφ ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ.  

 ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηήζεη ηα εζσηεξηθεπκέλα θαη 

ηα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε ηξεηο δη-

αθνξεηηθέο νκάδεο παηδηψλ: 

 ζε παηδηά πνπ θαθνπνηνχληαη ζσκαηηθά αιιά ζπλερίδνπλ λα δνπλ κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο 

 ζε παηδηά πνπ θηινμελνχληαη ζε ηδξχκαηα επεηδή έρεη απνζπξζεί ε επηκέ-

ιεηα απφ ηνπο γνλείο ηνπο ιφγσ ηεο θαθνπνίεζεο πνπ αζθνχζαλ ζην παηδί 

ηνπο θαη 

 ζε παηδηά πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί θαθνπνίεζε απφ ηνπο γνλείο ηνπο.  

πγθεθξηκέλα, ε παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ελφο 

Βπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ έιαβε ρψξα ζε ζρνιεία ηεο Ώ/βάζκηαο εθπαί-

δεπζεο Κξήηεο θαη πξνέβιεπε ηελ χπαξμε ςπρνιφγνπ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

κε ζηφρν ηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζε παηδηά θαη νηθν-

γέλεηεο πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο. Μέξνο ησλ δξάζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξν-

γξάκκαηνο ήηαλ ε ςπρνινγηθή ζηήξημε παηδηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζσκαηηθή 

βία ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ε ζηήξημε νιφθιεξεο ηεο νη-

θνγέλεηαο. πγθεθξηκέλα, ε ςπρνιφγνο επηζθεπηφηαλ ηα ζρνιεία ζε εβδνκα-

δηαία βάζε θαη πξαγκαηνπνηνχζε αηνκηθέο ζπλεδξίεο κε ηα ίδηα ηα παηδηά, ηα 

νπνία πνιιέο θνξέο πεξηέγξαθαλ ηα πεξηζηαηηθά βίαο πνπ βίσλαλ ζην νηθνγε-

λεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Παξάιιεια, ε ςπρνιφγνο ζπλεξγαδφηαλ κε ηνπο εθ-

παηδεπηηθνχο θαη ζπδεηνχζε καδί ηνπο γχξσ απφ ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ πα-

ξνπζίαδαλ ηα παηδηά θαηά ηε ζρνιηθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα. Βπηπιένλ, φπνπ 

ρξεηαδφηαλ, ε ςπρνιφγνο πξαγκαηνπνηνχζε παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

παηδηψλ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο, φζν θαη κέζα ζηε ζρνιηθή ηά-

με. Σέινο, ε ςπρνιφγνο πξαγκαηνπνηνχζε δηαιέμεηο ζηνπο γνλείο πάλσ ζε ζέ-

καηα πνπ αθνξνχλ ζπλήζε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά θαη νη 

ίδηνη νη γνλείο, ελψ είραλ ηελ επθαηξία λα πξαγκαηνπνηνχλ θαη αηνκηθέο ζπλε-

δξίεο καδί ηεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξηλφηαλ αλαγθαίν, ε ςπρνιφγνο θαινχζε 

ηνπο γνλείο ζε αηνκηθέο ζπλαληήζεηο κε ζηφρν ηε ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε 

θαη ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο. πλεπψο, ε ςπρνιφγνο είρε ηξεηο πεγέο άληιε-

ζεο πιεξνθνξηψλ: ην ίδην ην παηδί, ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο γνλείο ηνπ. Δ ζέ-
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ζε ηεο ςπρνιφγνπ ζην ζρνιείν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπρλή επαθή ηεο κε ηα 

παηδηά επέηξεςε ηελ εγθαζίδξπζε ζρέζεο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζε εθείλε θαη 

ηα παηδηά, ε νπνία νδήγεζε (κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν) ζηελ αληηπξνζσ-

πεπηηθή ζχζηαζε ησλ δχν νκάδσλ, θαθνπνηεκέλσλ θαη κε. 

ηε ζπλέρεηα, ε ςπρνιφγνο επηζθέθζεθε ηδξχκαηα πνπ θηινμελνχζαλ παη-

δηά πνπ είραλ απνκαθξπλζεί απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ ιφγσ δπζκε-

λψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. Δ ςπρνιφγνο ζπλεξγάζηεθε κε ηελ θνηλσληθή ππε-

ξεζία ησλ ηδξπκάησλ θαη δήηεζε λα ρνξεγήζεη εξεπλεηηθά εξγαιεία ζηα παηδηά 

πνπ είραλ απνκαθξπλζεί απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ ιφγσ ζσκαηηθήο 

θαθνπνίεζεο. Δ αξκφδηα ππεξεζία ησλ ηδξπκάησλ, αξρηθά, ελέθξηλε ή απέξξη-

πηε ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζην ίδξπκα, ελψ ζηε ζπλέ-

ρεηα ήιεγρε θαη ηα αληίζηνηρα εξεπλεηηθά εξγαιεία. Βθφζνλ εγθξηλφηαλ ε δηα-

δηθαζία, νη ππεχζπλνη πξνρσξνχζαλ ζηε ζχζηαζε ηεο νκάδαο θαζψο ε ςπρνιφ-

γνο δελ είρε δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηνπο αηνκηθνχο θαθέινπο ησλ παηδηψλ. 

Σν δείγκα ζπλνιηθά απνηειείηαη απφ 111 παηδηά ειηθίαο 6 έσο 12 εηψλ: 38 

παηδηά θαθνπνηνχληαλ απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ αιιά παξέκελαλ 

κέζα ζε απηφ, 36 παηδηά είραλ απνκαθξπλζεί απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

ιφγσ ηεο θαθνπνίεζεο θαη θηινμελνχληαλ ζε ηδξχκαηα θαη 37 παηδηά δελ ήηαλ 

θαθνπνηεκέλα.  

Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ήηαλ ην 

"Achenbach System of Empirically Based Assessment" (Achenbach & 

Edelbrock, 1986) θαη ζπγθεθξηκέλα ε έθδνζή ηνπ πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο εθ-

παηδεπηηθνχο (TRF). Σν εξγαιείν κνηξάζηεθε ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ησλ παηδηψλ, σζηφζν, ην επέζηξεςαλ ζπκπιεξσκέλν κφλν νη 81 εθπαηδεπηηθνί. 

Βηζη απφ ηελ πξψηε νκάδα (ησλ θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ πνπ κεγαιψλνπλ κε 

ηνπο γνλείο ηνπο), ζπκκεηείραλ εληέιεη 28 εθπαηδεπηηθνί, απφ ηε δεχηεξε νκάδα 

(ησλ θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ πνπ κεγαιψλνπλ ζε ίδξπκα), ζπκκεηείραλ 26 εθ-

παηδεπηηθνί θαη απφ ηελ ηξίηε νκάδα ησλ κε θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ ζπκκεηεί-

ραλ 27 εθπαηδεπηηθνί. 

χκθσλα κε ηνπο κέζνπο φξνπο πξνθχπηεη πσο ηα παηδηά πνπ θαθνπνηνχ-

ληαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα εζσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν νκάδεο, ελψ ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη 

ζηα ηδξχκαηα ιφγσ ηεο θαθνπνίεζεο πνπ ππέζηεζαλ ζην παξειζφλ, εθδειψ-

λνπλ πεξηζζφηεξα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα. Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ν-

κάδεο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, ζχκθσλα κε ηελ απιή κε ζπζρεηηζκέλε α-

λάιπζε δηαθχκαλζεο, ηφζν γηα ηα εζσηεξηθεπκέλα (F2,80= 5.40, p=.006), φζν 

θαη γηα ηα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα (F2,80= 10.50, p=.000). 

 πκπεξαζκαηηθά νη αλαιχζεηο έδεημαλ φηη ηα παηδηά πνπ έρνπλ απνκα-

θξπλζεί απφ ην θαθνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξα 

εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά πνπ κέλνπλ κε ηελ νη-

θνγέλεηα ηνπο θαη βηψλνπλ απεηιεηηθέο θαηαζηάζεηο. Βληνχηνηο, θαίλεηαη πσο 
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ηα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα, δειαδή ε παξάβαζε θαλφλσλ θαη ε επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά, εληείλνληαη θαηά ηελ παξακνλή ησλ παηδηψλ ζηνπο ρψξνπο ηεο 

παηδηθήο πξνζηαζίαο. πδεηνχληαη νη πξνβιεκαηηζκνί γχξσ απφ ηνλ ηξφπν α-

ληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο, ηε ζεκαζία ηεο απν-

κάθξπλζήο ηνπο απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. 
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ΟΕ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΒ ΠΒΠΟΕΘΔΒΕ ΣΧΝ ΝΔΠΕΏΓΧΓΧΝ ΓΕΏ ΣΔΝ 
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα κειεηήζεη πσο ζρεηίδνληαη νη πε-

πνηζήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηελ παηδηθή ειηθία κε ηνλ ηξφπν πνπ λνεκαηνδν-

ηνχλ θαη εθαξκφδνπλ ην δηάινγν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έρεη ππνζηεξη-

ρζεί πσο νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηεινχλ ζπρλά ηηο ιαλζάλνπζεο 

θαη αζπλείδεηεο παξαδνρέο, πνπ θαζνξίδνπλ ηα θξηηήξηα ησλ θχξησλ δηδαθηη-

θψλ επηινγψλ, ππαγνξεχνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

θαη θαζνδεγνχλ ηε δηδαθηηθή ζπκπεξηθνξά, κε απνηέιεζκα λα δηακνξθψλνπλ 

ηειηθά ηε δηδαθηηθή πξάμε (Hofer, 2001: 354). Δ ζπνπδαηφηεηα, ηεο  αλάδεημεο 

ησλ πξνζσπηθψλ πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εληζρχεηαη απφ ηε δηαπίζησ-

ζε φηη, παξφιν πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο βξίζθνληαη ζε ιαλζάλνπζα θαη α-

ζπζηεκαηνπνίεηε κνξθή, επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε 

(Μαηζαγγνχξαο, 2001) θαη εηδηθφηεξα ηελ  απφξξηςε ή ηελ πηνζέηεζε ζπγθε-

θξηκέλσλ ηξφπσλ νκηιίαο, κεζφδσλ, ξφισλ ή πξαθηηθψλ πνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

ρξεζηκνπνηνχλ (Knowles, 1992). χκθσλα κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα, νη θπξίαξ-

ρεο δηαινγηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπλαληνχκε κέζα ζηηο ηάμεηο ηείλνπλ λα πεξηνξί-

δνληαη ζηε ιεθηηθή δνκή ελφο ηξηαδηθνχ δηαιφγνπ (Lemke, 1990), δειαδή ελφο 

κνληέινπ νκηιίαο κε ηε κνξθή  «εξψηεζε εθπαηδεπηηθνχ – απάληεζε καζεηή – 

αλαηξνθνδφηεζε κε ηε κνξθή αμηνιφγεζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ» (Sinclair & 

Coulthard, 1975∙ Mehan, 1979∙ Cazden, 1988).  Σν κνληέιν απηφ δελ ππνζηεξί-

δεη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ λνήκαηνο, θαζψο απνηειεί κηα 

αληαιιαγή απφ ηκεκαηηθνχο κνλνιφγνπο θαη εξσηαπνθξίζεηο πνπ γίλνληαη εθ 

πεξηηξνπήο. Δ δηαινγηθή απηή πξαθηηθή θαίλεηαη λα είλαη παληαρνχ παξνχζα 

θαη εκθαλίδεηαη πνιχ λσξίο, απφ ηα πξνζρνιηθά αθφκε ηδξχκαηα (Mehan, 1979∙ 

Kleifgen, 1990) θαη ζε κηα επξεία πνηθηιία ηνπ πεξηερνκέλνπ  (Dillon, 1982). 

Με δεδνκέλν φηη νη πεπνηζήζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα πξνψζεζεο ή 

ππνλφκεπζεο θαηλνηφκσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αιια-

γψλ (Cantillo &Vallarta, 2002∙ Hargreaves & Fullan, 2002∙ Κφθθνηαο, 2002), ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε, ε θξηηηθή επαλεμέηαζε θαη ε αιιαγή απηψλ ησλ πεπνηζήζεσλ 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε δηαδηθαζία αιιαγήο ηεο δηδαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Zohar, Degani & Vaaknin, 2001∙ Richards, Gallo & Renandya, 

2001). Δ αιιαγή ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί, 

εθφζνλ πξνεγεζεί o αλαζηνραζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πάλσ ζηηο πξνζσπηθέο 

ηνπ πεπνηζήζεηο θαη ζηηο δηδαθηηθέο ηνπ πξαθηηθέο (Day, 2003∙ Zohar, Degani & 

Vaaknin, 2001), κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ην δηάινγν κε άιινπο ζπλαδέι-
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θνπο αιιά θαη ηε ζπιινγή εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο εθ-

παηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δ δηαδηθαζία ηεο ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

θσηίζνπλ ηελ πξνζσπηθή άξξεηε εθπαηδεπηηθή ζεσξία ηνπο, λα ηε ζπλεηδεην-

πνηήζνπλ θαη πηζαλφλ λα ηελ ζέζνπλ ππφ ακθηζβήηεζε, απνηειεί ην δεηνχκελν 

θάζε έξεπλαο δξάζεο κέζα απφ ηελ αλάιεςε ελφο ξφινπ εξεπλεηή θαη ζηνρα-

δφκελνπ επαγγεικαηία (Altrichter et al., 2001∙ Carr & Kemmis, 1997). Δ  ζπ-

γθεθξηκέλε έξεπλα αμηνπνηεί δεδνκέλα απφ κηα ζπλεξγαηηθή έξεπλα - δξάζε, κε 

νθηψ λεπηαγσγνχο, πνπ δηήξθεζε έλα ρξφλν θαη ζπκπεξηέιαβε αηνκηθέο ζπλε-

ληεχμεηο κε ηηο λεπηαγσγνχο, νκαδηθέο ζπλαληήζεηο, καγλεηνθσλεκέλεο θαηα-

γξαθέο ησλ δηαινγηθψλ πξαθηηθψλ ηνπο, ζπκπιήξσζε θιείδαο απηνπαξαηήξε-

ζεο ησλ πεπνηζήζεσλ θαη πξαθηηθψλ, αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο θαη δσγξαθηέο απφ 

ηα παηδηά. Χο κέζνδν πξνζέγγηζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ δεηήκαηνο θαη ηεο αλάιπ-

ζεο ησλ δεδνκέλσλ καο πηνζεηήζακε α) ηε ζεκειησκέλε ζεσξία (grounded 

theory) (Glaser & Strauss, 1967∙ Strauss & Corbin, 1994),  βαζηδφκελνη ζε κηα 

ζπλερή ζπγθξηηηθή αλάιπζε  ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηε  δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο 

δξάζεο θαη ηηο αιιαγέο ζηηο αληηιήςεηο θαη ζηηο πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγψλ θαη 

β) ηελ πνζνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ δηαινγηθψλ πξαθηηθψλ ζε δηαθνξε-

ηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο δξάζεο, ζπγθξίλνληαο πν-

ζνηηθά ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ, ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ησλ παηδαγσγηθψλ 

πξαθηηθψλ ζην δηάινγν θ.α. φπσο θαηαγξάθεθαλ ζηηο  καγλεηνθσλεκέλεο δξα-

ζηεξηφηεηεο θάζε λεπηαγσγνχ. 

Δ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε πσο νη δηαινγηθέο πξαθηηθέο πνπ ε-

λίζρπαλ νη λεπηαγσγνί επεξεάδνληαλ απφ ηηο δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο πνπ εί-

ραλ γηα ηελ παηδηθή ειηθία.  πγθεθξηκέλα, νη πεπνηζήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα 

ηελ παηδηθή ειηθία ζρεηηδφηαλ κε  (α) ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ 

έζεηαλ ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία, (β) ηελ νπηηθή ηνπο γηα ην ξφιν ηνπο θαη 

(γ) ηελ νπηηθή ηνπο γηα ην ξφιν ησλ παηδηψλ.  Οη πεπνηζήζεηο απηέο  ζρεηηδφηαλ 

ζηε ζπλέρεηα κε ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζέθεξαλ νη λεπηαγσγνί ζηα παηδηά λα ε-

κπιαθνχλ / ζπκκεηέρνπλ ή φρη ζε δηεξεπλεηηθφ δηάινγν θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ  

καζεζηαθψλ δηαδηθαζίψλ κε ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ. Δ  αλάιπ-

ζε ησλ δηαινγηθψλ πξαθηηθψλ έδεημε πσο ε λνεκαηνδφηεζε ηνπ δηαιφγνπ αιιά 

θαη νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξνπνηνχληαλ θαηά ηελ αξρηθή πξν-

ζσπηθή ζπλέληεπμε.  Ώπφ ηελ άιιε, νη πξαθηηθέο ηνπο ζηελ αξρή ηεο έξεπλαο-

δξάζεο ήηαλ παξφκνηεο, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο ζπλέδεαλ ην δηάινγν πεξηζζφηε-

ξν κε ηελ απφθηεζε παξά ηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο θαη έδηλαλ έκθαζε ζηνπο 

θαλφλεο ζπδήηεζεο παξά ζηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδη-

θαζία.  Παξφια απηά, ηφζν νη πεπνηζήζεηο φζν θαη νη δηαινγηθέο πξαθηηθέο ησλ 

λεπηαγσγψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα-δξάζε βειηηψζεθαλ κέζσ ηεο ππν-

ζηήξημεο ηνπο ζε ζεσξεηηθφ, ζε εξεπλεηηθφ θαη ζε ζηνραζηηθφ επίπεδν.  Σα α-

πνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπδεηηνχληαη ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηη-

θήο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξ-

γνπ κέζσ ηεο επαλαηνπνζέηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο 

θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο γηα ηελ παηδηθή ειηθία. 
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ABSTRACT 

Early Childhood Education (ECE) teachers‟ educational beliefs about 

childhood and their dialogical practices in early childhood education 

(ECE).   

The aim of this research is to study how EC teachers‘ beliefs about child-

hood are related to the ways they give meaning and practice dialogue during the 

educational process. It has been argued that teachers' beliefs are often uncon-

scious assumptions that define the criteria of the main teaching options, dictate 

decisions during the teaching process and guide instruction (Hofer, 2001: 354). 

The importance of highlighting the personal beliefs of teachers is strengthened 

by finding out that although these beliefs are not organized in a systematic way 

they decisively influence educational practice (Matsagouras, 2001) and specifi-

cally the rejection or adoption of specific modes of speech, methods, roles or 

practices that teachers use (Knowles, 1992∙ Cole, 1990). According to research 

studies, the dominant dialogic practices in classrooms tend to be limited to a 

model of speech that has the form of "teacher questions - student responds – 

teacher gives feedback in the form of assessment» (Sinclair & Coulthard, 1975∙ 

Mehan, 1979∙ Cazden, 1988∙ Lemke, 1990).  This model does not support the 

interaction and the creation of meaning, as it is based on an  exchange of mono-

logues and questions and answers which are rotating. This dialogic practice 

seems to be dominant and occurs very early, even from early childhood educa-

tion (ECE) institutions (Mehan, 1979∙ Kleifgen, 1990) and in a wide variety of 

content (Dillon, 1982). Given that beliefs are an important factor that influences 

the possibility to proceed to innovative teaching approaches and educational 

changes (Cantillo & Vallarta, 2002∙ Hargreaves & Fullan, 2002∙ Kokkotas 

2002), awareness, critical review and change of these beliefs is closely linked to 

the process of changing teaching action (Zohar, Degani & Vaaknin, 2001∙ Rich-

ards, Gallo & Renandya, 2001). Changing beliefs of teachers requires reflection 

through both collaboration and dialogue with others as well as the collection of 

research data from practice (Day, 2003∙ Zohar, Degani & Vaaknin, 2001). The 

process of supporting teachers to illuminate their personal educational theory, to 

realize it and  likely to call it into question coincides with the goals of action re-

search (Altrichter et al., 2001∙ Carr & Kemmis, 1997). This research utilizes da-

ta from a collaborative action research with eight ECE teachers, which lasted 

one year and included individual interviews with EC teachers, group meetings, 

taped recordings of dialogic practices, teacher self-observation , individual in-

terviews and children‘s drawings.  

We adopted a) grounded theory  (Glaser & Strauss, 1967∙ Strauss & 

Corbin, 1994) as a method of data analysis based on a constant comparative 

analysis of data during the process of action research to describe and understand 

changes in  ECE teachers‘ beliefs and practices and b) quantitative content anal-

ysis comparing dialogic practices such as form of questions and feedback that 
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was recorded during structured activities in different times of the year.  

 Data analysis showed that dialogic practices were influenced by ECE 

teachers‘ beliefs about childhood.  These beliefs were evident in (a) their priori-

ties during the educational process, (b) their perception of their role and (c) their 

perception of the role of children. These beliefs were connected with the oppor-

tunities EC teachers offered to children to be involved or not in exploratory dia-

logue and in active learning. The analysis of dialogic practices showed that alt-

hough ECE teachers‘ beliefs about the meaning and practice of dialogue were 

differentiated in the initial teacher interview, their practices were similar, since 

ECE teachers connected dialogue more to the acquisition of knowledge rather 

with children‘s participation in the construction of knowledge. However, since 

ECE teachers were supported on a theoretical, research and reflective level, their 

beliefs and practices regarding dialogue improved.   Results are discussed in re-

lation to professional learning aiming at the improvement of educational practice 

through ECE teachers‘ support to revisit their beliefs and practices regarding 

childhood. 
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Δ δηεζλήο ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία μεθίλεζε ην 2007 απφ ηελ 

θαηάξξεπζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ θνινζζψλ ζηηο Δ.Π.Ώ. θαη εμαπιψζεθε ζηηο  

ρψξεο ηεο  Βπξψπεο κε πςειφ δεκφζην θαη ηξαπεδηθφ ρξένο, απνηππψζεθε θπ-

ξίσο  ζηελ  έθξεμε ηεο αλεξγίαο θαη ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο 

(πγεία, παηδεία θαη αζθάιεηα) ( Καιεκεξίδεο, 2012. Λάζθνο & Σζαθαιψηνο, 

2011. OECD, 2013.). Οη ζπλέπεηεο ησλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο πνπ εθαξκφζηεθαλ 

θαη ζπλερίδνπλ λα εθαξκφδνληαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πιήηηνπλ θπξίσο ηα κεζαία θαη ηα ρακειφηεξα θνηλσ-

ληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα θαη νδεγνχλ φιν θαη πην πνιινχο αλζξψπνπο ζηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ηε θηψρεηα: αδπλακία πιεξσκήο βαζηθψλ εμφδσλ 

θαη παξνρψλ αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο, φπσο ε δηαηξνθή, ην ξεχκα θαη ε θαηνηθί-

α, αδπλακία πξφζβαζεο ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ πνιηηψλ ζηε δεκφζηα πγεία. 

Ο θίλδπλνο ηεο θηψρεηαο θαη ε ξαγδαία πηψζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ νδεγνχλ 

πνιιέο νηθνγέλεηεο ζε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε. Δ νξγή, ν ζπ-

κφο, ην άγρνο, ε απηνελνρνπνίεζε θαη  ε θνηλσληθή απφζπξζε απεηινχλ ηελ 

ςπρηθή πγεία ησλ αηφκσλ πνπ βηψλνπλ ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζπρλά 

νδεγνχλ ζε ελδννηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο (WHO, 2012. Eurostat, 2014. Κπ-

ξηφπνπινο, 2012).  

Σα παηδηά είλαη απφ ηα πξψηα ζχκαηα απηψλ ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ 

πνιππνίθηισλ ςπρνθνηλσληθψλ επηβαξχλζεσλ πνπ βηψλνπλ νη νηθνγέλεηεο ζηελ 

ζεκεξηλή Βιιάδα. Αεκνζηεχκαηα αλαδεηθλχνπλ θαζεκεξηλά ηηο επηπηψζεηο ηεο 

θξίζεο ζηα παηδηά θαη θάλνπλ ιφγν γηα ππνζηηηζκφ θαη ιηπνζπκίεο ζηα ζρνιεία, 

θνβίεο θαη άγρε, πεξηθνπέο ησλ εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θ.ά. 

(UNICEF, 2014. Φαηνχξνπ, 2010). Δ παηδηθή ζλεζηκφηεηα θαίλεηαη λα απμάλε-

ηαη γηα πξψηε θνξά κεηά απφ ην 1950, ελψ ε νηθνλνκηθή εμαζιίσζε νδεγεί νξη-

ζκέλεο νηθνγέλεηεο αθφκα θαη ζηελ εγθαηάιεηςε ησλ παηδηψλ ζε ηδξχκαηα. ηα 

ζρνιεία ε πείλα θη ν ππνζηηηζκφο είλαη ζπρλά θαηλφκελα πνπ νδεγνχλ ηελ εθ-

παηδεπηηθή θνηλφηεηα ζε δξάζεηο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνχθηζεο ηεο παηδηθήο 

θηψρεηαο (Κσλζηαληίλνπ, 2013. Ώλαγλσζηφπνπινο & νπκάθε, 2012). 

Τπφ ην πξίζκα ησλ παξαπάλσ εμειίμεσλ επηδηψμακε λα εξεπλήζνπκε πψο 

αληηιακβάλνληαη θαη βηψλνπλ ηα παηδηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο ζπλέπεηέο 

ηεο. Βηδηθφηεξα, εμεηάζακε ηηο αληηιήςεηο 86 καζεηψλ ηεο Β‘ θαη η‘ ηάμεο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κέζσ ελφο γξαπηνχ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πεξηειάκβαλε 

έμη αλνηρηέο εξσηήζεηο. Οη βαζηθέο ζεκαηηθέο πεξηειάκβαλαλ ηα εμήο: α) αληη-
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ιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, β) ζπλαηζζήκαηα θαη βηψκαηα, γ)  

ιφγνη πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπο πξνθάιεζαλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, δ) πξνηάζεηο 

γηα ηελ ππέξβαζή ηεο, ε) πψο επεξεάδεη ε νηθνλνκηθή θξίζε ηε ζρνιηθή πξαγ-

καηηθφηεηα θαη ζη) πψο ζα κπνξνχζε ην ζρνιείν λα βνεζήζεη ηα παηδηά πνπ δπ-

ζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν (βι. Μαπξνγηψξγνο, 2014. Γξφιιηνο, 2012. Apple & 

Beane, 2007. Freire, 2006. Henderson & Milstein, 2008). 

Ώπφ ηα επξήκαηα δηαπηζηψζεθε φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ζπλδένπλ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε κε ηελ έιιεηςε ρξεκάησλ, ηελ αδπλακία εμφθιεζεο  ινγα-

ξηαζκψλ θαη ηελ έιιεηςε βαζηθψλ αγαζψλ.  

«Τπάξρνπλ  νηθνγέλεηεο πνπ δελ έρνπλ ιεθηά λα πιεξψζνπλ ηε ΓΔΖ θαη έηζη 

θφβεηαη ην ξεχκα, κεξηθέο νηθνγέλεηεο θιέβνπλ ξεχκα θαη κεξηθέο δνπλ κε θεξηά» 

[82]. 

 «Άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαη δνπλ θάησ απφ ην φξην ηεο 

θηψρεηαο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ θάπνηε καο θαίλνληαλ απίζηεπηα λα ζπκβνχλ 

ηψξα ζπλάλζξσπνί καο ηα βηψλνπλ θαζεκεξηλά» [14].  

Σα πξψηα πξάγκαηα πνπ –ζχκθσλα κε ηα παηδηά- ζπζηάδνπλ νη γνλείο ηνπο 

γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε είλαη νη δηαθνπέο θαη ηα ηαμίδηα, νη 

αγνξέο παηρληδηψλ θαη νη εθδειψζεηο ςπραγσγίαο.  

«Απφ ηφηε πνπ ήξζε ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ νηθνγέλεηά κνπ κεηψζεθαλ 

πνιιά πξάγκαηα φπσο: ηψξα πιένλ δελ πεγαίλνπκε ηαμίδηα ηα θαινθαίξηα, ζηα-

καηήζακε λα ζέινπκε πνιιά πξάγκαηα θ.α.» [37]. 

«Κάζε Πάζρα θαη Υξηζηνχγελλα πεγαίλακε ζηελ Κξήηε ή ζηελ Αζήλα ελψ 

πιένλ πάκε ζηελ Κξήηε κφλν ην θαινθαίξη θαη φρη γηα δηαζθέδαζε, γηα ηα ιάδηα»  

[10]. 

Έλα ζηα έμη παηδηά αλέθεξε φηη αλαγθάζηεθε λα δηαθφςεη εμσζρνιηθέο εθ-

παηδεπηηθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ιφγσ αδπλακίαο ησλ γνλέσλ λα 

πιεξψζνπλ. Πνιιά παηδηά δείρλνπλ λα αληηιακβάλνληαη πιήξσο ηηο δπζθνιίεο 

ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα 

λέα δεδνκέλα.  

 «Δγψ θη ν αδεξθφο κνπ κάζακε λα κε δεηάκε πνιιά πξάγκαηα επεηδή μέ-

ξνπκε φηη πξέπεη λα θάλνπκε νηθνλνκία θαη φηη ζα έξζνπλ θαιχηεξεο κέξεο»  [60]. 

«… θάπνηεο θνξέο ν κπακπάο κνπ ζηελαρσξηέηαη πνπ δελ κπνξεί λα καο πά-

εη θάπνπ πάξα κα πάξα πνιχ αθξηβά, εκάο φκσο δε καο πεηξάδεη καο θηάλεη κφλν 

λα καο αγαπάεη» [69]. 

Σα παηδηά ζην ζχλνιφ ηνπο αληηκεησπίδνπλ κε θφβν θαη αλεζπρία ην κέι-

ινλ, πηζηεχνπλ φηη κειινληηθά ζα δπζθνιέςεη θη άιιν ε θαηάζηαζε θαη αλεζπ-

ρνχλ γηα πηζαλή αλεξγία ησλ γνλέσλ ηνπο.  

«…θνβφκαζηε κελ ρεηξνηεξέςνπλ ηα πξάγκαηα θαη δελ έρνπκε νχηε ζπίηη, 

νχηε θαΐ, νχηε ηίπνηα, [69]». 
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 «Έρσ πνιιέο αλεζπρίεο γηαηί ε κακά κνπ δνπιεχεη θαη παίξλεη ςίρνπια θαη 

αλ ηα πάξεη. Ο παηέξαο κνπ είλαη ζπληαμηνχρνο θαη έρεη λα πιεξσζεί έλα ρξφλν 

ζρεδφλ» [50]. 

«[θνβάκαη]…φηη ζα ζηακαηήζσ ην ζρνιείν θαη νη γνλείο κνπ ηε δνπιεηά 

ηνπο θαη φηη ζα αλαγθαζηψ λα δνπιέςσ» [20].                                                      

Σα παηδηά κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο δείρλνπλ φηη αληηιακβάλνληαη ηελ 

θνηλσληθή αδηθία πνπ πιήηηεη ηνπο πην αδχλακνπο,  βηψλνπλ ηα ίδηα εζσηεξηθέο 

ζπγθξνχζεηο, ληψζνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα θνηλσληθά  πξν-

βιήκαηα παξφιν πνπ δελ ηνπο αλαινγνχλ ηέηνηεο επζχλεο, εζσηεξηθεχνπλ ζπ-

λαηζζήκαηα ζιίςεο θαη ελνρψλ γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο, κνηξάδνληαη ςπρνινγη-

θά ηελ θαηάζηαζε ηελ νπνία βηψλνπλ, εθθξάδνληαο κία κνξθή ελζπλαίζζεζεο. 

«… βιέπσ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη ζηελαρσξηέκαη γηαηί δελ έρνπλ ιεθηά 

λα πάλε ζρνιείν γηαηί δελ έρνπλ ξνχρα, παπνχηζηα θαη ηα πξάγκαηα πνπ ρξεηάδε-

ηαη ην ζρνιείν» [82]. 

 «Κάπνηνπο ηνπο βιέπεηο ζην δξφκν θαη ζηελαρσξηέζαη πνπ δεηάλε νη άλ-

ζξσπνη ιίγα ιεθηά γηα λα θάλε ελψ εζχ ηξσο θαλνληθά. Οη άλζξσπνη κέλνπλ ά-

ζηεγνη γηαηί δελ έρνπλ λα πιεξψζνπλ ην ελνίθην, ή ηε ΓΔΖ, ηνπο θφξνπο θ.α.» [8]. 

ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ πεξηγξάθνληαη θαζεκεξηλέο εηθφλεο απφ ην 

ζρνιείν ηνπο κε ζπκκαζεηέο, νη νπνίνη δπζθνιεχνληαη.  

«… βιέπεηο παηδηά πνπ δελ έρνπλ λα θάλε ηίπνηα θαη ζηελαρσξηέζαη ηδηαίηε-

ξα» [77]. 

«Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ην ζρνιείν, έλα παηδί ζην ζρνιείν καο 

έθιεςε ην πξσηλφ ελφο άιινπ παηδηνχ γηαηί δελ είρε λα θάεη [58]. 

Ώληηιακβάλνληαη, φκσο, φηη θαη ην ζρνιείν αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ιεη-

ηνπξγίαο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη γηα απηφ πξνηείλνπλ –κεηαμχ άιισλ- 

δσξεάλ ζίηηζε θαη δσξεάλ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηε-

ξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ πξφζζεηε νηθνγελεηαθή δαπάλε.  

«Πηζηεχσ φηη άκα ην ζρνιείν κεηψζεη ηα ρξήκαηα πνπ πξέπεη λα πιεξψλνπ-

κε ιίγν ηφηε νη νηθνγέλεηεο δελ ζα έρνπλ ηφζα έμνδα»  [69]. 

«Μπνξεί ην ζρνιείν λα θάλεη έλα ζπζζίηην ή λα κεηψζεη ηηο ηηκέο ζηα θπιη-

θεία» [58]. 

Ώλαδεηψληαο ηηο αηηίεο, ηα παηδηά ζεσξνχλ σο ππεχζπλνπο, απηνχο πνπ 

αζθνχλ ηελ εμνπζία, νη νπνίνη είηε θαθνδηαρεηξίδνληαη ηα νηθνλνκηθά ηεο ρψξαο 

είηε πεξηθφπηνπλ ηηο θνηλσληθέο δαπάλεο, απμάλνληαο ηελ θνξνινγία.  

«Oη πξσζππνπξγνί δελ θνίηαδαλ ην ιαφ θαη άδεηαδαλ ηα ηακεία ηνπ θξάηνπο 

θνίηαδαλ κφλν ην ζπκθέξνλ ηνπο. Καη ην ηξειφ είλαη πσο αθφκα ηνπο ςεθίδνπκε» 

[6]. 

 «Θεσξψ αηηία είλαη νη βνπιεπηέο πνπ απμάλνπλ ηνπο θφξνπο θαη κεηψλνπλ 
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ηνπο κηζζνχο θαη απηφ είλαη άδηθν» [65]. 

ε αληηζηνηρία κε ηηο αηηίεο ηεο θξίζεο είλαη θαη νη πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ 

ππέξβαζή ηεο: 

«Ννκίδσ φηη πξέπεη ηα θφκκαηα πνπ εθιέμακε θαη καο έθεξαλ απηφ ην πξφ-

βιεκα λα ηα "αθήζνπκε ζηελ άθξε" θαη λα ςεθίζνπκε απηά πνπ πηζηεχνπκε φηη 

ζα ζηακαηήζνπλ ηελ θξίζε» [3]. 

«Θα πξφηεηλα λα πάξνπλ ηα ιεθηά απφ ηνπο πινχζηνπο θαη λα ηα κνηξάζνπκε 

ζηνπο θησρνχο» [54]. 

 «Γηα λα μεπεξαζηεί ε νηθνλνκηθή θξίζε ζα πξέπεη λα ελσζνχκε φινη καδί 

φπσο ηφηε ην 1821 θαη λα θάλνπκε κηα δεκνθξαηηθή επαλάζηαζε» [77]. 

πλνςίδνληαο, δηαπηζηψλνπκε φηη νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ πεξηγξάθνπλ 

κία θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα κε απμαλφκελεο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ 

βηψλνπλ ηα ίδηα θαη νη γνλείο ηνπο. Σα παηδηά δείρλνπλ λα αληηιακβάλνληαη ξεα-

ιηζηηθά ηελ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ δνπλ νη  νηθνγέλεηέο ηνπο θαη νη ζπ-

λάλζξσπνη ηνπο, έρνπλ δειαδή κία ζαθή αληίιεςε ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο. 

Ώπηφ ηνπο δεκηνπξγεί δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, άγρνο θαη αλεζπρία γηα ην πα-

ξφλ θαη ην κέιινλ (ζπνπδέο, επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε), αιιά θαη ελζπλαί-

ζζεζε γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο. Οη απαληήζεηο πνπ δίλνπλ δείρλνπλ φηη α-

ληηκεησπίδνπλ κε επαηζζεζία ηηο θαηαζηάζεηο πνπ παξαηεξνχλ γχξσ ηνπο, εθ-

θξάδνπλ πξσηφηππνπο θαη αζπλήζηζηνπο ηξφπνπο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

θαη νξηζκέλεο θνξέο έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ θνηλά παξαδεθηή ηάμε ησλ 

πξαγκάησλ θαη ηελ ακθηζβεηνχλ. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: καζεηέο, νηθνλνκηθή θξίζε, δεκνηηθφ ζρνιείν. 
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Παξαδνζηαθά, νη ηδησηηζκνί (idioms) αληηκεησπίδνληαη σο ιεμηθά ζχλνια 

ησλ νπνίσλ ε ζεκαζία δελ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο, αθνχ 

ππάξρεη δηάζηαζε αλάκεζα ζε απηφ πνπ ιέγεηαη (θπξηνιεθηηθή εξκελεία) θαη ζε 

απηφ πνπ ελλνείηαη (κε θπξηνιεθηηθή εξκελεία, ι.ρ. ζπάσ ηα λεχξα, ξίρλσ ζηά-

ρηε ζηα κάηηα θηι.) (Swinney & Cutler, 1979). Eπνκέλσο, ε γλψζε ησλ θπξην-

ιεθηηθψλ ζεκαζηψλ ησλ ζπζηαηηθψλ ελφο ηδησηηζκνχ δε ζπλεπάγεηαη ηελ επηηπ-

ρή εμαγσγή ηεο ηδησηηζκηθήο ζεκαζίαο. χκθσλα κε απηή ηε ζεψξεζε ηα παη-

δηά ζα αδπλαηνχλ λα εξκελεχζνπλ ηδησηηζκνχο, επεηδή ζα πξέπεη λα ηνπο έρνπλ 

απνκλεκνλεχζεη σο ηδηαίηεξεο, ‗κεγάιεο‘ ιέμεηο, ρσξίο λα πξνβαίλνπλ ζε ζεκα-

ζηαθή αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο (Ackerman, 1982).  

ηνλ αληίπνδα ηνπνζεηείηαη  ε άπνςε φηη νη ηδησηηζκνί επηδέρνληαη ζεκα-

ζηαθή αλάιπζε αθνχ, ηνπιάρηζηνλ έλα κεγάιν πνζνζηφ, εκθαλίδεη θάπνην βαζ-

κφ ζεκαζηαθήο δηαθάλεηαο (Nunberg, 1979· Gibbs, 1991)∙ απηφ ζεκαίλεη φηη 

έλα κέξνο ηεο κε θπξηνιεθηηθήο ζεκαζίαο ελεξγνπνηείηαη θαη θαηαλνείηαη θαη 

κε ηε βνήζεηα ησλ θπξηνιεθηηθψλ ζεκαζηψλ ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ηδησηηζκνχ 

(Cacciari & Tabosi, 1998·  Titone & Connine, 1999). Άξα, ε θαηαλφεζε πνι-

ιψλ ηδησηηζκψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ζεκαζηαθήο αλάιπζεο ησλ κνλά-

δσλ ηνπο, δειαδή είλαη δπλαηή (θαη ελίνηε αλαπφθεπθηε) ε αλάιπζε ελφο -

παξαδνζηαθά κε αλαιχζηκνπ- ιεμηθνχ ζπλφινπ. 

Οη ςπρνγισζζνινγηθέο έξεπλεο ζε παηδηά επηβεβαηψλνπλ φηη πνιινί ηδησ-

ηηζκνί αλαιχνληαη, αθνχ ν βαζκφο ηεο ζεκαζηαθήο δηαθάλεηαο θαίλεηαη φηη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλφεζε:  ηα κηθξφηεξα παηδηά είραλ πςειφηεξα πνζνζηά 

ζσζηήο εξκελείαο γηα ηδησηηζκνχο ζεκαζηαθά δηαθαλείο θαη εληφο ζπκθξαδν-

κέλσλ, ελψ κεγαιχηεξα παηδηά εξκήλεπαλ παξφκνηνπο ηδησηηζκνχο αθφκα θαη 

εθηφο ζπκθξαδνκέλσλ∙ εξκήλεπαλ επηπιένλ θαη πην αδηαθαλείο ηδησηηζκνχο 

(π.ρ. ηελ θάλσ, είκαη κέζα) κέζα ζε ζπκθξαδφκελα (Gibbs, 1991). ηελ έξεπλα 

ησλ Nippold & Rudzinski (1993) ιακβάλεηαη ππφςε θαη ν παξάγνληαο ηεο ζπ-

ρλφηεηαο εκθάληζεο ελφο ηδησηηζκνχ (πφζν νηθείνο κπνξεί λα είλαη απηφο ζηα 

παηδηά), ελψ νη Levorato & Cacciari (1995· 1999) επηρεηξνχλ λα ειέγμνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ηδησηηζκψλ απφ παηδηά κε ηε ρξήζε ηεζη πνπ δελ απαηηνχλ εξ-

κελεία (π.ρ. ηεζη πνιιαπιήο επηινγήο), επεηδή ε γισζζηθή αλσξηκφηεηα ελδέ-

ρεηαη λα αιινηψζεη ηε κέηξεζε ηεο θαηαλφεζεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

νη ηδησηηζκνί δελ θαηαθηψληαη πάληα ζαλ ―κεγάιεο ιέμεηο‖, γηαηί  απνηεινχληαη 

απφ ζπζηαηηθά ησλ νπνίσλ ε ζεκαζία ζπκκεηέρεη ζηε ζχλζεζε ηεο ηδησηηζκη-

θήο ζεκαζίαο. Σα παηδηά κπνξνχζαλ λα αληηιεθζνχλ ηελ νκνηφηεηα κεηαμχ θπ-
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ξηνιεθηηθνχ θαη κε θπξηνιεθηηθνχ λνήκαηνο θαη λα αλαιχζνπλ ζεκαζηαθά ηνπο 

ηδησηηζκνχο: ηα πςειφηεξα πνζνζηά επηηπρίαο ζηελ θαηαλφεζε / εξκελεία ησλ 

ηδησηηζκηθψλ ζεκαζηψλ αθνξνχζαλ απηνχο πνπ ήηαλ ζρεηηθά δηαθαλείο  (αηηην-

ινγεκέλνη), ελψ ηα ζπκθξαδφκελα είραλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία, αθνχ ζπλέβα-

ιαλ αθφκα θαη ζηελ θαηαλφεζε αδηαθαλψλ ηδησηηζκψλ
122

.  

Βπνκέλσο, νη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαλφεζε ελφο κεγάινπ 

κέξνπο ησλ ηδησηηζκψλ, είλαη ηφζν ε ηθαλφηεηα ζεκαζηαθήο αλάιπζεο φζν θαη 

ε ηθαλφηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ζεκαζία απφ ηα ζπκθξαδφκελα. 

Oη Levorato & Cacciari (1999) ζεσξνχλ φηη ε ηθαλφηεηα ζεκαζηαθήο αλάιπζεο 

αλαπηχζζεηαη θαη σξηκάδεη ζηαδηαθά, άξα είλαη πην βαζηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

γηα κεγαιχηεξα παηδηά, ελψ ηα κηθξφηεξα βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηα ζπκθξα-

δφκελα. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ειηθίαο ζηελ νπνία ε ηθαλφηεηα ζεκαζηαθήο αλά-

ιπζεο απνηειεί κηα απνηειεζκαηηθή ηαθηηθή, απνηειεί ζεκείν δηαθσληψλ: έλα 

κέξνο ηεο έξεπλαο ππνζηεξίδεη φηη ε ζεκαζηαθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηείηαη κε 

επηηπρία γηα ηελ εμαγσγή ηνπ κε θπξηνιεθηηθνχ λφεκαηνο φςηκα, θαηά κέζν 

φξν κεηά ηα 9 έηε  (Nippold & Rudzinski, 1993· Levorato & Cacciari, 1995· 

1999)∙ άιιεο έξεπλεο ππνζέηνπλ φηη ε ηθαλφηεηα γηα ζεκαζηαθή αλάιπζε είλαη 

πην πξψηκε (απφ ηα 5 ή ηα 7 έηε) (Gibbs,  1991· Caillies & Le Sourn-Bissaoui, 

2006· Cain et al., 2009).  

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξεπλψλ πξνζεγγίδεη ηελ θαηαλφεζε, ελψ δελ 

ππάξρεη ζρεδφλ θαλέλα ζηνηρείν γηα ηελ παξαγσγή ηδησηηζκψλ απφ παηδηά
123

. 

Λίγεο παξακέλνπλ θαη νη κειέηεο πνπ αθνξνχλ παηδηά θάησ ησλ 7 εηψλ. Δ πα-

ξνχζα αλαθνίλσζε παξνπζηάδεη δείγκαηα παξαγσγήο ηδησηηζκψλ απφ παηδηά 

πξνζρνιηθήο, θπξίσο, ειηθίαο (5 έσο 7 εηψλ). Σα δεδνκέλα καο απνηεινχλ πξν-

τφλ θαηαγξαθήο απζφξκεηνπ ιφγνπ, θαη γη‘ απηφ είλαη πεξηνξηζκέλα· ην πιεν-

λέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπιινγήο έγθεηηαη ζην φηη δελ είλαη απνηέιεζκα ηε-

ρλεηήο πξφθιεζεο-παξαγσγήο ηνπ ιφγνπ. 

Οη ηδησηηζκνί πνπ παξάγνπλ ηα παηδηά πεξηγξάθνληαη θαη σο πξνο ηε κνξ-

θή θαη σο πξνο ηε ζεκαζία-ρξήζε: ζηνπο ηδησηηζκνχο πνπ απνθιίλνπλ απφ ηε 

γισζζηθή λφξκα, εμεηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεμηθήο/ζεκαζηαθήο ή 

γξακκαηηθήο ηξνπνπνίεζήο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, πνιινί ηδησηηζκνί ζηνλ παη-

δηθφ ιφγν επαλαζπληίζεληαη κε αληηθαηάζηαζε ελφο ζπζηαηηθνχ απφ ην ίδην ζε-

καζηνινγηθφ πεδίν (ι.ρ. ‗θνπαλάσ ζην μχιν‘ [αληί πειεθάσ]), άιιεο θνξέο ‗ζπ-

κπιέθνληαη‘ δχν ηδησηηζκνί (‗πξήδσ ηα λεχξα‘) θ.ά. Πνιινί ηδησηηζκνί ρξεζη-

κνπνηνχληαη κε ππεξέθηαζε ηεο ζεκαζίαο ηνπο (π.ρ. ‗έγηλα ζηάρηε‘ [αληί ‗θα-

πλφο‘], δειαδή ‗έθπγα γξήγνξα θαη δελ μαλαεκθαλίζηεθα πνηέ‘), ελψ άιινη 

εκθαλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ππνέθηαζεο (‗ην πήξα ζηξαβά‘ δειαδή ‗δελ θαηά-

                                         
122

 Αυτό, βζβαια, δε ςθμαίνει ότι οι οριςμζνοι εντελϊσ αδιαφανείσ ιδιωτιςμοί δεν επιδζχονται μια διαφορετι-

κι, ολιςτικι επεξεργαςία (Titone & Connine, 1999) 

123 Με εξαίρεςθ ζρευνεσ των  Levorato & Cacciari (1989· 1995) που αφοροφν όμωσ παιδιά ςχολικισ θλικίασ 
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ιαβα απνιχησο ηίπνηα‘). Ώθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο παηδηθφο ηδησηη-

ζκφο απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ηε λφξκα, είλαη εκθαλήο ε πξφζεζε ρξήζεο ηνπ 

κε κε θπξηνιεθηηθή ζεκαζία. θνπφο ηεο παξνπζίαζεο είλαη λα ππνζηεξηρζεί 

φηη (α) ηα παηδηά παξάγνπλ λσξίο ηδησηηζκνχο, έρνληαο επίγλσζε φηη ηα ζπζηα-

ηηθά ηνπο έρνπλ ζπλνιηθά κηα κε θπξηνιεθηηθή ζεκαζία (β) αλ ε εζσηεξηθή ζε-

καζηαθή αλάιπζε ελφο ηδησηηζκνχ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπ, 

ζηελ παξαγσγή ρξεζηκνπνηείηαη γηα έλαλ επηπιένλ ιφγν: γηα ηελ αηηηνιφγεζή 

ηνπ. Παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξψηκε εκθάληζε κεηαθν-

ξψλ θαη θαηαζθεπαζκέλσλ ιέμεσλ ζηνλ παηδηθφ ιφγν, αθήλνληαο ηε δπλαηφηε-

ηα πξνεθηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο κε θπξηνιεθηηθήο ηθαλφηεηαο 

γεληθφηεξα. 
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Δ πνιππνιηηηζκηθφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζήκεξα ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία 

ζε παγθφζκην πιένλ επίπεδν, θαη ην θπζηθφ ζπλεπαθφινπζφ ηεο, ε εζλνπνιηηη-

ζκηθή εηεξφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ, δεκηνπξγεί κηα λέα εθπαη-

δεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα (Banks, 2008, Banks & McGee Banks, 2012), κε λέεο 

πξνθιήζεηο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαη ηελ ίδηα ζηηγκή, ζεκαηνδνηεί ηελ απαξρή 

κηαο λέαο επνρήο. Δ πνιππνιηηηζκηθφηεηα βέβαηα, πνπ ζαλ θνηλσληθφ θαηλφκε-

λν ήηαλ έθδειε θαη παιαηφηεξα ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ζήκεξα είλαη πην έληνλε 

απφ πνηέ, θαη επηηάζζεη ηελ ακέξηζηε πξνζνρή φισλ εθείλσλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηφζν ζηηο κηθξφηεξεο  βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, 

φζν θαη ζηηο αλψηεξεο βαζκίδεο, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνεηνηκαζία ησλ 

κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Ο φξνο πνιππνιηηηζκηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη απφ εξεπλεηέο γηα λα εθ-

θξάζεη ηνλ πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ κηαο θνηλσλίαο (Αακαλάθεο, 1998 θαη 

2004).  Οη ζεκεξηλέο θνηλσλίεο ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο είλαη πνιππνιηηηζκηθέο, 

είλαη δειαδή πνιπεζλνηηθέο, πνιπγισζζηθέο, θαη πνιπζξεζθεπηηθέο. Δ ζχγρξν-

λε απηή πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη έθδειε πιένλ ζε φιεο ηηο εθ-

θάλζεηο ηεο Κππξηαθήο θνηλσλίαο θαη ζπλεπψο, ζηελ Κππξηαθή ζρνιηθή πξαγ-

καηηθφηεηα, θαη ηδηαίηεξα ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, ην πεξηβάιινλ ηεο ν-

πνίαο ζα καο απαζρνιήζεη ζε απηή ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία.  

Δ ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ λεπηαγσγείσλ ζηελ Κχπξν έρεη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα αιιάμεη πνιχ. ΄Βλαο κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ πξνέξρν-

ληαη ηφζν απφ ρψξεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, φζν θαη απφ άιιεο ρψξεο.  Πέξα 

απφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παηδηψλ πνπ είλαη Βιιελνθχπξηνη, ππάξρνπλ νη 

Σνπξθνθχπξηνη, αιιά θαη παηδηά απφ ρψξεο φπσο ηε ΐνπιγαξία, ηε Ρνπκαλία, 

θαη ηελ Βιιάδα. Φνηηνχλ επίζεο ζηα λεπηαγσγεία Έιιελεο ηνπ Πφληνπ, παηδηά 

απφ ην Δλσκέλν ΐαζίιεην, ηελ Πνισλία, ηε πξία, ηε Γεσξγία,  ηε Ρσζία, ην 

Εξάθ, ηελ Ώίγππην, ην Εξάλ, ηελ Παιαηζηίλε, ηελ Οπθξαλία, θαη ηηο Φηιηππίλεο.  

Δ λέα απηή ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζην λεζί θαζηζηά αλαγθαία ηελ 

εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ ζε φιν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηφζν ζε επίπεδν θα-

ηάξηηζεο, φζν θαη ζε επίπεδν πξνζσπηθήο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ απφ ηε κεξηά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θπξίσο ησλ λεπηαγσγψλ, θαη ησλ κειινληηθψλ λεπηαγσγψλ, 

πνπ αλαιακβάλνπλ ηνλ θξίζηκν ξφιν εθπαίδεπζεο ηνπ παηδηνχ ζε κηα ειηθία η-

δηαίηεξα θξίζηκε γηα ηε κεηέπεηηα δηακφξθσζε ηεο δσήο ηνπ (Nitsiou & 

mailto:pre.nc@frederick.ac.cy
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Vassiliadou, 2012).  

Βίλαη επξέσο γλσζηφ θαη απνδεθηφ ην γεγνλφο φηη ε παηδηθή ειηθία είλαη ε 

πην θξίζηκε πεξίνδνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ, ςπρηθψλ, θνηλσληθψλ 

θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε αλζξψπνπ. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ γλσ-

ζηηθή ζεσξία ηνπ Πηαδέ, ζηελ ειηθία 4-6 ρξφλσλ αλαπηχζζεηαη ε θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά, ε θνηλσληθή ζχιιεςε ηνπ άιινπ, αιιά θαη νη πξνθαηαιήςεηο θαη 

ηα ζηεξεφηππα (Γθφβαξε, Νηψηε, & ηακάηεο, 2003).  Σα παηδηά ινηπφλ ηεο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζήκεξα, γηα λα είλαη ειεχζεξα απφ πξνθαηαιήςεηο θαη 

ζηεξεφηππα αχξην, αιιά θαη γηα λα απνθεπρζνχλ θξνχζκαηα ξαηζηζκνχ ζε κε-

γαιχηεξεο ειηθίεο, ζα πξέπεη λα δηδαρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηη-

ζκηθή αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο (Γθφηνβνο, 2002, Παιαηνιφγνπ & Βπαγγέινπ, 

2003, Γσγξάθνπ, 2003, Βπαγγέινπ & Κάληδνπ, 2005), απφ θαηάιιεια θαηαξ-

ηηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε αλεπηπγκέλε ηε δηαπνιηηηζκηθή ζπλείδεζε θαη 

εηνηκφηεηα ηνπο (NESSE Network, 2008). 

  Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε αλάπηπμεο ηεο δηα-

πνιηηηζκηθήο εηνηκφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ 

ηα πνιηηηζκηθά ππφβαζξα ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ηνπο πξνο φθεινο φισλ ε-

θείλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. πλεπψο, ζθνπφο ηεο 

έξεπλαο απηήο ήηαλ ε απνηχπσζε ησλ ζπλζεθψλ κέζα ζηηο νπνίεο πξαγκαην-

πνηείηαη ζήκεξα ε δηαδηθαζία κάζεζεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθή Κχπξν, αιιά θαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ δηαπνιηηηζκηθήο 

εηνηκφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ 

Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ηνπ 

2014 ζε λεπηαγσγεία πφιεσλ ηεο Κχπξνπ, θαζψο θαη ζε έλα ηδησηηθφ Παλεπη-

ζηήκην ζηελ Κχπξν. Δ ζπιινγή δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ελφο εξσηεκαην-

ινγίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ηεο δηαπνιηηη-

ζκηθήο εηνηκφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηηεηψλ/ηξηψλ, ησλ κειινληηθψλ δεια-

δή λεπηαγσγψλ. Σν εξσηεκαηνιφγην βαζίζηεθε ζε ήδε ππάξρνληα εξγαιεία θαη 

πξνζαξκφζηεθε ζηα Βιιεληθά δεδνκέλα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπ-

λαο (Cultural Diversity Awareness Inventory, Henry, 1986, Brown, 2004), θαη 

πεξηειάκβαλε δηάθνξεο δειψζεηο κε θιίκαθα δηαβάζκηζεο, αιιά θαη εξσηήζεηο 

αλνηθηνχ ηχπνπ. πλνιηθά δηαλεκήζεθαλ εβδνκήληα εξσηεκαηνιφγηα ζε θνηηε-

ηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. 

Οη δειψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζαλ ζέκαηα φπσο ην πφζν ζε-

καληηθφ ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ην λα γλσξίδνπλ ζηνηρεία γηα ηελ θνπιηνχξα 

ησλ καζεηψλ ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηε γιψζζα θαη ηελ ηζηνξία ηνπο, θαηά 

πφζν ε δηδαζθαιία δηαθφξσλ εζληθψλ παξαδφζεσλ θαη γισζζψλ ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, πφζν ζεκαληηθή ζεσξνχλ νη εθ-

παηδεπηηθνί ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ, αιιά θαη ην 

πφζν ζεκαληηθφ ζεσξνχλ ην λα επηκνξθσζνχλ ζρεηηθά κε ηξφπνπο πξνψζεζεο 
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ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Άιιεο εξσηήζεηο αθν-

ξνχζαλ ηελ εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ 

ηελ αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο, ηελ αιιειεγγχε θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο, θαη ηεο θαηαλφεζεο ηεο 

ζέζεο ηνπ άιινπ.  

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ ΚΏΕ ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε πξνεγνχκελα επξήκαηα άι-

ισλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ, θαη ππνδεηθλχνπλ ηελ έληνλε αλάγθε ησλ εθπαηδεπηη-

θψλ θαη ησλ κειινληηθψλ λεπηαγσγψλ γηα επηκφξθσζε θαη αλάπηπμε δηαπνιη-

ηηζκηθήο εηνηκφηεηαο (Παληαδήο, 2005, Nicolaou, Nitsiou & Charalambous, 

2007), θαζψο ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο απνηεινχλ έλα  κνλνπνιηηηζκη-

θφ θαη κνλνγισζζηθφ ζχλνιν, παξά ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο απνηεινχλ έλα 

πνιππνιηηηζκηθφ δείγκα πιεζπζκνχ. 

Σφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη θνηηεηέο ζπκθσλνχλ ζην φηη πξέπεη λα 

επηκνξθσζνχλ ζρεηηθά κε ηξφπνπο πξνψζεζεο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, έηζη ψζηε ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο λα κεγαιψ-

ζνπλ θαη λα εθπαηδεπηνχλ κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ απνδνρήο θαη αμηνπνίεζεο 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο. 
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Σκήκα Βπηζηεκψλ ηεο Ώγσγήο 
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Σν πξνθίι ηνπ παηδηνχ θαη ε εηθφλα ε νπνία δηακνξθψλεηαη γηα ηελ παηδη-

θή ειηθία δηά κέζνπ ησλ αηψλσλ, απνηεινχλ έλα δηαρξνληθφ εξεπλεηηθφ πεδίν, 

ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ έρνπλ εμεηαζηεί  ζεκαληηθνί εκπιεθφκελνη θνξείο φπσο, 

νη εθπαηδεπηηθνί, νη ζπγγξαθείο, νη γνλείο, νη εθδφηεο, θαη φινη φζνη ζπκκεηέ-

ρνπλ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ελφο παηδηνχ, έρνληαο 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, θάζε θνξά, ζηελ ‗θαηαζθεπή‘ 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο (James & Prout , 1997 Mills & Mills, 2000Kehily, 

2004James & James, 2008Lathey, 2010Xeni, 2012b2013a2013bθιπ.). 

Δ θαηλνηνκία ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζηεξίδεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ πξν-

θίι ηεο παηδηθήο ειηθίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ κεηαθξαζηή, ελφο θνξέα πνπ γηα 

ρξφληα ππήξμε ζην πεξηζψξην ηεο ηζηνξίαο (Pinsent, 2006 Lathey, 2006, 2010), 

ρσξίο λα ηπγράλεη αλαγλψξηζεο γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζην ‗ηαμίδη ελφο θεηκέ-

λνπ‘, αθνχ αλαθνξέο ζην φλνκά ηνπ απνπζίαδαλ απφ ην εμψθπιιν, ηνλ πξφιν-

γν θαη ηηο επραξηζηίεο (Thomson-Wohlgemuth ζηελ Pinsent, 2006 Xeni, 2011). 

Βπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε κεηάθξαζε  δελ κπνξεί πνηέ λα απνηειέζεη 

κηα πξαθηηθή αλεμάξηεηε απφ ηηο αξρέο, ηηο ζέζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ κε-

ηαθξαζηή, ε ελ ιφγσ έξεπλα εμεηάδεη ηηο λφξκεο πνπ δηέπνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο 

θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ κεηαθξαζηψλ, θαζψο κεηαθξάδνπλ παηδηθή ινγνηε-

ρλία, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ έξεπλα ηεο κεηαθξαζηηθήο δηαδηθαζίαο 

(translation process research-TPR) θαη πην ζπγθεθξηκέλα έξεπλα ηεο δηαδηθαζί-

αο ηεο κεηάθξαζεο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο (children‘s literature translation 

process research-ChLTPR). Δ έκθαζε, επνκέλσο, ζηελ παξνχζα έξεπλα, δίλε-

ηαη ζηε κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία (translation process) - αληί ζην κεηαθξαζηηθφ 

απνηέιεζκα, ην πξντφλ, δειαδή, ηεο κεηάθξαζεο (translation product) - εξεπλε-

ηηθφ πεδίν, ζην νπνίν ζηξέθνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζηηο κέξεο 

καο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε πνιχπινθε κεηαθξαζηηθή δηαδη-

θαζία θαη λα εληνπηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ ηε ζπλζέηνπλ, θαζψο θαη νη δηεξ-

γαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ εμέιημή ηεο (Tirkkonen-Condit, 1997 

Bernardini, 1999, 2001 Jääskeläinen, 2000 Xeni, 2012b, 2013a, 2013b, 2014a, 

2014b, 2014c). 

Με επίθεληξν ηεο κειέηεο ηφζν ην κεηαθξαζηή φζν θαη ην παηδί θαη ηελ 

παηδηθή ειηθία, ζηελ παξνχζα έξεπλα πξνθχπηνπλ 9 λφξκεο πνπ δηέπνπλ 7 
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ζηξαηεγηθέο θαη ζρεηηθέο ζπκπεξηθνξέο κεηαθξαζηψλ, θαζψο κεηαθξάδνπλ 

παηδηθή ινγνηερλία, κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρνξεγνχληαη πξηλ θαη κεηά 

(pre- & post- questionnaires), απφ ηε ζπλάληεζε-πείξακα κεγαιφθσλεο ζθέςεο 

(think-aloud experiment-session), πξσηφθνιισλ κεγαιφθσλεο ζθέςεο (think-

aloud protocols-TAPs) (Ericsson and Simon, 1993) θαη ηνπ εκεξνινγίνπ ηεο ε-

ξεπλήηξηαο. Βηδηθφηεξα, νη 10  κεηαθξαζηέο πνπ κειεηήζεθαλ απνθαιχπηνπλ 

φηη θαζψο κεηαθξάδνπλ θείκελα γηα παηδηά (απφ ηελ Ώγγιηθή πξνο ηελ Βιιελη-

θή γιψζζα), έρνπλ θαηά λνπ ηηο εμήο λφξκεο: 1. Καηαιιειφηεηα (appropriate-

ness), 2. Καηαλφεζε (comprehensibility), 3. Ώπινπνίεζε (simplicity), 4. Οη-

θεηφηεηα (familiarity), 5. Παξεκβάζεηο γηα ζθνπνχο εμνκάιπλζεο (toning 

down), 6. Εζνδπλακία (equivalence), 7. `Δρνο ηεο γιψζζαο (sound of language), 

8. Φπζηθφηεηα ηνπ Λφγνπ (naturalness), 9. Αηδαθηηζκφο (didacticism). χκθσλα 

κε ηνπο κεηαθξαζηέο, ζην ζπγθείκελν ηεο (κεηαθξαζκέλεο) παηδηθήο ινγνηε-

ρλίαο, ην παηδί ζα πξέπεη λα έξζεη ζε επαθή κε θαηάιιεια (appropriate), απιά 

(simple) θαη νηθεία (familiar) θείκελα ζε ζρέζε κε ηε γιψζζα, ην πεξηερφκελν, 

ην ζέκα θαη ηελ πινθή. ην ίδην πιαίζην, νη κεηαθξαζηέο πηζηεχνπλ φηη ζα πξέ-

πεη λα απνδψζνπλ ην λφεκα ζηε βάζε ηζνδπλακίαο (equivalence) θαη λα πξν-

βαίλνπλ ζηηο απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο (toning down), έηζη ψζηε ην παηδί λα έ-

ρεη ηηο ιηγφηεξεο δπζθνιίεο θαηά ηελ θαηαλφεζε (comprehensibility) ησλ λνε-

κάησλ θαη (δηδαθηηθψλ) κελπκάησλ ηνπ θεηκέλνπ.  

Παξάιιεια, απφ ηελ ελ ιφγσ έξεπλα, πξνθχπηεη φηη νη πην πάλσ λφξκεο 

δηέπνπλ κεηαθξαζηηθέο ζηξαηεγηθέο φπσο νη αθφινπζεο: 1. Βπηθνηλσληαθέο 

ζηξαηεγηθέο (communication strategies), φπσο γηα παξάδεηγκα πξνζζέζεηο (ad-

ditions), αθαηξέζεηο (omissions), κεηαζρεκαηηζκνί (shifts) ιέμεσλ θαη θξάζεσλ 

θαη εμσηηζκνί (exoticism), 2. ηξαηεγηθέο ξχζκηζεο (monitoring) θαη 3. ηξαηε-

γηθέο δηεξεχλεζεο (search), κε έκθαζε ζηε ρξήζε δηαδηθηχνπ θαη ιεμηθνχ ζε έ-

ληππε κνξθή. `Βρνληαο ζηε ζθέςε ηνπο ηελ εηθφλα ελφο παηδηνχ κε ζπγθεθξη-

κέλεο (ή κε) ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, νη κεηαθξαζηέο, θαηά ηε ιήςε απνθά-

ζεσλ ζην πιαίζην ηεο κεηαθξαζηηθήο δηαδηθαζίαο, ςάρλνπλ, εληνπίδνπλ, πξν-

βιεκαηίδνληαη, επηιέγνπλ, απνξξίπηνπλ,  πξνζζέηνπλ, αθαηξνχλ, κεηαζρεκαηί-

δνπλ ιέμεηο, θξάζεηο, πξνηάζεηο, λνήκαηα.  

ε έλα πιαίζην ζπδήηεζεο ησλ επξεκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πξνθχ-

πηεη έλαο πξνβιεκαηηζκφο ζε ζρέζε κε ηελ παηδηθφηεηα φπσο πξνθχπηεη απφ 

κηα βνπηηά ζηα άδπηα ηνπ κπαινχ ηνπ κεηαθξαζηή. Μηιάκε γηα κηα παηδηθφηεηα 

ζε εμέιημε ή γηα κηα παξσρεκέλε παηδηθφηεηα; `Βλα παηδί κε πεξηζζφηεξεο ηθα-

λφηεηεο, δπλαηφηεηεο, αληνρέο ή έλα παηδί αλίθαλν λα ζπγθξίλεη, λα αληηπαξα-

βάιεη, λα απνθιείζεη, λα απνξξίςεη, λα θαηαλνήζεη, λα επεμεξγαζηεί κηα πιε-

ξνθνξία, έλα θείκελν; Μηα θαζνδεγνχκελε, ππφ πξνζηαζία θαη ππφ παξαθν-

ινχζεζε παηδηθή ειηθία ή κηα εκη-θαζνδεγνχκελε θαη αλεμάξηεηε παηδηθή ειη-

θία; ε κηα πξνζπάζεηα αλα-ζηνραζκνχ ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζηε βάζε ησλ επ-

ξεκάησλ, ζπδεηψληαη νη παηδαγσγηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο πξνεθηά-

ζεηο, θαζψο θαη λένη εξεπλεηηθνί νξίδνληεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηλνηφκν 
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απηή έξεπλα ζην λέν εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο έξεπλαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεηά-

θξαζεο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο. 

Ώληί επηιφγνπ, φπσο εχζηνρα ζεκεηψλεη ν Jobe (ζηνπο Hunt and Bannister 

Ray (2004), ζηηο κέξεο καο, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά, πξνθχπηεη κηα 

κεγάιε αλάγθε λα κπνξεί έλα παηδί λα έξρεηαη ζε επαθή κε παξαδείγκαηα ηεο 

θαιχηεξεο (παηδηθήο) ινγνηερλίαο, πνπ θπθινθνξεί ζε φια ηα κέξε ηνπ θφζκνπ, 

γηαηί αιιηψο ηνπ ζηεξνχκε έλα κέξνο ηεο παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο ηνπ. Ώπηή ε 

αλάγθε, είλαη, ζχκθσλα κε ηε Lindgren (ζηε Lathey, 2006), ε κεγαιχηεξε πξφ-

θιεζε, θαη ηελ ίδηα ζηηγκή, ε νπζηαζηηθφηεξε απνζηνιή ηνπ κεηαθξαζηή ηεο 

παηδηθήο ινγνηερλίαο.  
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Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία κειεηά ηηο ηδηαίηεξεο ζρέζεηο πνπ κπνξεί λα 

αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο παηδαγσγνχ-παηδηνχ θαη ε-

ζηηάδεη θπξίσο ζηε δπαδηθή πξνλνκηνχρα ζρέζε κεηαμχ ελφο παηδηνχ θαη ελφο 

παηδαγσγνχ. Ζ δπαδηθή απηή ζρέζε κε ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηξηθήο ζρέζεο, φ-

πσο απηφ ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο αιιά θπξίσο ηεο πξνβνιήο ζηνηρείσλ ηνπ εαπηνχ 

ηνπ θαζελφο, ζπλαληάηαη ζε δνκέο αγσγήο θαη θηινμελίαο κηθξψλ παηδηψλ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ε κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρψξν ηνπ Βξεθνλεπηαθνχ 

ζηαζκνχ θαη κειεηήζεθε ε δπαδηθή πξνλνκηνχρα ζρέζε παηδαγσγνχ θαη ελφο παη-

δηνχ φπσο απηή αληηθαηνπηξίδεηαη θαη παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ην ιφγν ησλ παη-

δαγσγψλ. 

 

ηελ παηδαγσγηθή ησλ βξεθψλ θαη ησλ παηδηψλ γεληθφηεξα, ε ζρέζε παη-

δαγσγνχ- παηδηνχ  είλαη έλα απφ ηα πξναπαηηνχκελα αιιά ηαπηφρξνλα  θαη ηα 

δεηνχκελα ηεο αγσγήο. Ο παηδαγσγφο γηα  ην παηδί είλαη έλαο ζεκαληηθφο άι-

ινο. Δ δεκηνπξγία κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο ζρέζεο κε απηφλ ηνλ ζεκαληηθφ άιιν 

ζα  δψζεη ζην παηδί ηελ αζθάιεηα εθείλε πνπ ρξεηάδεηαη ψζηε λα  γίλεη δεκη-

νπξγηθφ θαη πεξίεξγν, κε επηζπκία  γηα εμεξεχλεζε, πεηξακαηηζκφ θαη γεληθά 

γηα κάζεζε. 

ην πιαίζην ηεο παηδαγσγηθήο απηήο ζρέζεο ππάξρεη πεξίπησζε λα δεκη-

νπξγεζεί θαη κηα ηδηαίηεξε ζρέζε « δεχγνπο», δπαδηθή, θάπνηνπ παηδηνχ κε έλαλ 

παηδαγσγφ ή ελφο παηδαγσγνχ κε θάπνην παηδί, ζηελ πεξίπησζε απηή κηιάκε 

γηα ην θαηλφκελν ηνπ « ρατδεκέλνπ» παηδηνχ. 

Σέηνηεο δπαδηθέο ζρέζεηο, κηαο παηδαγσγνχ κε έλα παηδί ζπλαληήζακε ζην 

ρψξν ησλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, έλα ρψξν αγσγήο θαη θξνληίδαο πνπ ππν-

δέρεηαη θαη θηινμελεί παηδηά απφ ηελ ειηθία ησλ έμη κελψλ κέρξη πέληε ρξφλσλ. 

Θειήζακε ινηπφλ λα δηεξεπλήζνπκε, λα κειεηήζνπκε θαη λα αλαιχζνπκε ην 

θαηλφκελν απηφ, δίλνληαο έκθαζε θαη εξεπλψληαο ηηο απφςεηο θαη ηα βηψκαηα 

ησλ παηδαγσγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν.  

ΣΏ ΒΡΧΣΔΜΏΣΏ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ. 

Μέζα απφ ηελ έξεπλα, θαη‘ αξρήλ επηδηψμακε λα πάξνπκε απάληεζε ζην 

εξψηεκα εάλ  νη παηδαγσγνί απνδέρνληαη ηελ χπαξμε απηήο ηεο ηδηαίηεξεο, δπα-

δηθήο θαη πξνλνκηνχραο ζρέζεο κε έλα ζπγθεθξηκέλν παηδί θαη πψο απηή νξίδε-

mailto:iriniroufidou@hotmail.com
mailto:azak28@otenet.gr
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ηαη απφ ηνπο ίδηνπο.  

Σα επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία ηέζεθαλ είλαη: α)  πνηα είλαη ηα ζηνηρεία 

εθείλα πνπ νδεγνχλ ζηελ δεκηνπξγία απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ; β) απφ πνηφλ επη-

δηψθεηαη θαη πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ; θαη ηέινο ην θαηλφκελν απηφ 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ  παηδαγσγηθή ζθνπηά, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο πά-

ληνηε ησλ παηδαγσγψλ; 

ΘΒΧΡΔΣΕΚΟ ΠΛΏΕΕΟ.  

Ξεθηλψληαο απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ  ηνπ «ρατδεκέλνπ» παηδηνχ θαη 

ηελ πεξηγξαθή  ηεο ηδηαίηεξεο απηήο δπαδηθήο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεηαη αλά-

κεζα ζε έλα παηδί θαη ηελ παηδαγσγφ πηνζεηήζακε ηνλ νξηζκφ ηνπ Denis 

Mellier.  

χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Denis Mellier πξφθεηηαη «γηα κηα ζρέζε ππεξβνιη-

θά κεγάιεο εχλνηαο πνπ αλαπηχζζεηαη  αλάκεζα ζε έλα κσξφ θαη έλαλ ελήιηθα, 

έλα είδνο «ηδησηηθήο» ζρέζεο πνπ δηακνξθψλεηαη ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, αιιά 

θαη ζην ζρνιείν». πλερίδνληαο  ν ίδηνο αλαθέξεη φηη κηιάκε ζπρλά γηα « ην 

θαηλφκελν ηνπ «ρατδεκέλνπ» παηδηνχ γηα λα ζθηαγξαθήζνπκε έλα είδνο επηιν-

γήο κεηαμχ ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ ελήιηθα ή θαη αληίζηξνθα » (2005: ζει.55).  

Σν ραξαθηεξηζηηθφ  ηεο ζρέζεο απηήο είλαη φ,ηη πξφθεηηαη γηα θάηη ηδησηηθφ 

κέζα  ζε έλα «ρψξν» θνηλφ γηα φινπο, δεκφζην θαη ζπιινγηθφ. Πξφθεηηαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο «δεχγνπο» κέζα ζε κηα νκάδα. Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ παηδηνχ 

απνηειεί έλαλ ηξφπν πνπ ελψ βξίζθεηαη κέζα ζε κηα νκάδα λα μαλαβξεί έλα εί-

δνο ζρέζεο πνπ ηνπ είλαη πην νηθείν απ΄φηη νη πνιπάξηζκεο ζρέζεηο ζηελ νκάδα.  

χκθσλα κε ηνλ D. Mellier (2000, ζει: 29-52). , ζε απηή ηελ ηδησηηθή δπ-

αδηθή ζρέζε, ε ακνηβαία επέλδπζε ησλ ππνθεηκέλσλ είλαη ηφζν ζεκαληηθή, ζε 

ζεκείν πνπ ηα φξηα ζηνλ έλα θαη ζηνλ άιιν κπνξνχλ λα δηαγξαθνχλ θαη ν άιινο 

λα γίλεη « έλα κέξνο ηνπ εαπηνχ» παίξλνληαο κηα ελδνςπρηθή ζέζε. 

πλερίδνληαο, ππνζηεξίδεη φηη ην πξφηππν πάλσ ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη 

θαη ρηίδεηαη απηή ε ηδησηηθή δπαδηθή ζρέζε είλαη ε ζρέζε πνπ κηα κεηέξα κπν-

ξεί λα αλαπηχμεη κε ην ηειεπηαίν ηεο παηδί ή ηνλ «αγαπεκέλν» ηεο γην.  

ηελ εθηεηακέλε θαη ζε βάζνο έξεπλα ηνπ D. Mellier γηα ην θαηλφκελν ηνπ 

«ρατδεκέλνπ» παηδηνχ, αλαθέξεη φηη ε ζρέζε απηή δελ πεξλά απαξαηήξεηε  απφ 

ηελ νκάδα, ηφζν απφ ηνπο παηδαγσγνχο φζν θαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. 

Πξνηείλνληαο ινηπφλ ηξφπνπο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ 

ζηνλ βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ, ππνζηεξίδεη φηη ε δπαδηθή απηή ζρέζε δελ πξέπεη 

λα αθήλεηαη λα έρεη ραξαθηεξηζηηθά απνθιεηζηηθφηεηαο πνπ ζα εγθιείζεη ην 

παηδί κέζα ζε απηήλ αιιά νχηε θαη λα εκπνδίδεηαη κε ζθνπφ  ηε κε δεκηνπξγία 

θαλελφο δεζκνχ. Δ χπαξμε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο είλαη απ-

ηή πνπ ζα δψζεη φια ηα ερέγγπα ψζηε ε πξνλνκηνχρα ζρέζε ελφο παηδηνχ κε έλα 

παηδαγσγφ λα θαηαζηεί πξαγκαηηθά κηα πξνλνκηνχρα παηδαγσγηθή ζρέζε. 
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Τπάξρεη φκσο πεξίπησζε ε ζρέζε απηή λα μεθηλήζεη θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

παηδαγσγφ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κηα  πξνζπάζεηα γνεηείαο ηνπ ελφο απφ 

ηνλ άιιν  είλαη παξνχζα ζην πιαίζην ηεο ζπλάληεζεο ησλ πνιιαπιψλ αζπλεί-

δεησλ φπσο αλαθέξεη ν George Mauco (1993, ζει: 159-175). 

Δ ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ. 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 23 άηνκα, παηδαγσγνί θαη βνεζνί παηδαγσγνί, 

ζην ζχλνιφ ηνπο γπλαίθεο, πνπ εξγάδνληαη ζε βξεθηθά θαη λεπηαθά ηκήκαηα 

ΐξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Ώηηηθήο θαη επηιέρζεθαλ κε ηε 

δεηγκαηνιεςία επθνιίαο.  

Θέινληαο λα δψζνπκε έκθαζε ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο 

επηιέμακε έλα επέιηθην εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

έξεπλαο, απηφ ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. 

Οη ζπλεληεχμεηο έιαβαλ ρψξα ζηνλ ΐξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ πνπ εξγάδνληαη 

νη παηδαγσγνί  θαη θαηαγξάθεθαλ ζε καγλεηφθσλν, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο.  

Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερφκε-

λνπ φπνπ θαη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, δίλνληαο έκθαζε ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο έ-

ξεπλαο ( Colin, Robson : 2007, 2010). 

ΣΏ ΑΔΜΟΓΡΏΦΕΚΏ ΣΟΕΥΒΕΏ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ. 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 23 άηνκα, ειηθίαο 24 σο 47 ρξφλσλ φιεο γπλαί-

θεο, ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο 

αγσγήο. Ώπφ απηέο, δψδεθα ήηαλ παηδαγσγνί απφθνηηεο Σκεκάησλ Πξνζρνιη-

θήο Ώγσγήο ΣΒΕ, ηξείο Νεπηαγσγνί, απφθνηηεο Σκεκάησλ Πξνζρνιηθήο Ώγσ-

γήο θαη Βθπαίδεπζεο ησλ ΏΒΕ θαη  νθηψ ήηαλ βνεζνί παηδαγσγνί απφθνηηεο 

Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ θαη ΕΒΚ. Δ επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ δηέζεηαλ ή-

ηαλ απφ 2 ρξφληα έσο 23 ρξφληα κε ηηο πεξηζζφηεξεο λα εξγάδνληαη απφ 5 έσο 12 

ρξφληα ζην ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ΐξεθνλεπη-

αθνχο ζηαζκνχο. 

Σέινο, είθνζη απφ ηηο είθνζη ηξεηο παηδαγσγνχο ήηαλ κεηέξεο ελφο ή δχν 

παηδηψλ. 

ΣΏ ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ ΣΔ ΒΡΒΤΝΏ. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, φηη νη παηδαγσγνί δειψλνπλ φ,ηη δελ Ϋρνπλ θΪ-

πνηα ηδηαέηεξε ζρΫζε κε θΪπνην ζπγθεθξηκΫλν παηδέ αιιά παξφια απηά κπν-

ξεί θάπνηεο θνξέο λα ππάξρεη κηα «αδπλακία» φπσο ηελ νλνκάδνπλ ή λα ππάξ-

ρεη «ρεκεία» κε θάπνην παηδί, γηα ιφγνπο δηαθνξεηηθνχο γηα ηνλ θαζέλα θαη θά-

πνηεο θνξέο ην παηδί απηφ κπνξεί λα είλαη θαη « ρατδεκέλν». 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ: 
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Παηδαγσγφο «Β»: Εδηαίηεξε ζρέζε δελ είρα πνηέ, άιισζηε δελ είλαη θαη ζσ-

ζηφ. Έρνπλ ππάξμεη φκσο θάπνηα παηδηά πνπ ζπκπαζνχζα πε-

ξηζζφηεξν θαη ηνπο είρα θάπνηα «αδπλακία». 

Παηδαγσγφο «Κ»: Με θάπνηα παηδηά κπνξεί λα ππάξμεη θάπνηα « ρεκεία», 

φπσο ιέκε, αιιά θξνληίδσ λα  κελ θαίλεηαη γηαηί δελ πξέπεη λα 

ππάξρεη, είκαζηε παηδαγσγνί. 

Παηδαγσγφο «Φ»: Εδηαίηεξε ζρέζε δελ κπνξψ λα ζνπ πσ…αιιά ππάξρεη θά-

πνην ή θάπνηα παηδηά πνπ ζε ηξαβάλε πεξηζζφηεξν. Εδηαίηεξε 

ζρέζε φκσο δελ κπνξψ λα πσ ηδηαίηεξα φηη έρσ…Άιισο ηε δελ 

πξέπεη λα θάλνπκε δηαθξίζεηο αθφκα θαη φηαλ θάπνην παηδί καο 

αγγίδεη ή καο ζπκίδεη θάηη… φκσο, ζπκάκαη έλα πηηζηξίθη, ην α-

λέιαβα 40 εκεξψλ φηαλ δνχιεπα ζηνλ ηδησηηθφ θαη κέζα ζην 

δηάζηεκα ησλ 4 ρξφλσλ απηφ ην πηηζηξίθη νπζηαζηηθά κεγάισλε 

ζην ζηαζκφ γηαηί ε παξακνλή ηνπ ήηαλ κεγάιε. Ώπηφ ην ζπκάκαη 

ζαλ έλα παηδί απφ ην νηθνγελεηαθφ κνπ πεξηβάιινλ… ηψξα φηαλ 

βιέπεηο θαζεκεξηλά έλα κσξφ 40 εκεξψλ λα κεγαιψλεη, θαληά-

ζνπ…. 

Παηδαγσγφο «Μ»: Κάζε παηδί έρεη ηε ράξε ηνπ. ΐέβαηα,  πάληα θάπνην παηδί 

ζα ζε ηξαβήμεη λα ην ρατδέςεηο πην πνιχ. ρη φκσο φηη ζα πξν-

ζπαζήζεηο λα ην θάλεηο λα κάζεη πεξηζζφηεξα πξάγκαηα απ‘ φηη 

ζα κάζνπλ ηα άιια παηδηά. Πνιιά ζε έρνπλ αλάγθε πεξηζζφηεξν 

γηαηί έρνπλ θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα ή αληηκεησπίδνπλ θάπνηα πξν-

βιήκαηα θαη ρξεηάδνληαη ηελ ζηήξημή ζνπ θαη έηζη ζηγά ζηγά ηα 

ζπκπαζείο πην πνιχ, φρη φηη δελ ζπκπαζνχκε ηα άιια, αιιά κε 

απηά έξρεζαη πην θνληά θαη πνιιέο θνξέο κπνξεί λα γίλεη θαη ην 

ρατδεκέλν καο. ρη, βέβαηα φηη πξέπεη λα γίλεηαη θαη λα ππάξρεη, 

δελ είλαη ζσζηφ, αιιά…ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ… 

ΐιέπνπκε ινηπφλ φηη νη πεξηζζφηεξεο παηδαγσγνί  αξλνχληαη φηη έρνπλ θά-

πνηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε θάπνην παηδί, Παξφια απηά δειψλνπλ φηη κπνξεί λα 

έρνπλ θάπνηα « αδπλακία» ζε θάπνην παηδί αιιά ην βηψλνπλ αξλεηηθά αλαθέξν-

ληαο φηη «δελ είλαη ζσζηφ», «δελ πξέπεη λα γίλεηαη  θαη λα ππάξρεη» γηαηί σο 

παηδαγσγνί «δελ πξέπεη λα θάλνπλ δηαθξίζεηο» αιιά θαη φηαλ ππάξρεη θξνληί-

δνπλ «λα κελ θαίλεηαη» φπσο αλαθέξεη  ραξαθηεξηζηηθά ε παηδαγσγφο «Κ».  

Σα θνηλσληθά ζηεξεφηππα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ξφιν ηνπ παηδαγσγνχ πνπ 

ηνλ ζέινπλ λα θέξεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν απέλαληη ζε φια ηα παηδηά θαη λα ηα 

αγαπά εμίζνπ ηα παηδηά, ηνπο νδεγνχλ λα πξνζπαζνχλ λα απνζησπνχλ θαη λα 

κελ δέρνληαη ηνλ φξν «ηδηαίηεξε ζρέζε» αιιά λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «αδπ-

λακία» ή ηε θξάζε « ππάξρεη ρεκεία». 

Δ ρξήζε ηνπ φξνπ « αδπλακία» παξνπζηάδεη θαηά ηελ άπνςή καο κεγάιν 

ελδηαθέξνλ. Θεσξνχκε φηη κε ηνλ φξν «αδπλακία» ζθηαγξαθνχλ κηα ζρέζε ε 

νπνία ηνπο θάλεη λα ππνθχπηνπλ θαη λα κελ ππαθνχλ ζηα θνηλσληθά ζηεξεφηπ-

πα πνπ ηνπο δηέπνπλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπο σο παηδαγσγνί. H αλάγλσζε πνπ 
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πξνηείλνπκε είλαη αδπλαηψ λα κείλσ ζηε ζπιινγηθή ζρέζε παηδαγσγνχ-παηδηνχ 

θαη νδεγνχκαη εμαηηίαο απηήο ηεο αδπλακίαο, ζε κηα ηδησηηθή ζρέζε κε έλα παη-

δί θαη ε αδπλακία απηή πξνζσπνπνηείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν παηδί. Αηαθξίλνπκε 

κηα κεηαθνξά θαη κηα πξνβνιή απφ ηηο ίδηεο πξνο ην παηδί. 

Βπίζεο κε ηε ρξήζε ηεο θξάζεο «ππάξρεη ρεκεία» πηζηεχνκε φηη ππνδειψ-

λεηαη ε έιμε ε νπνία δηαθαηέρεη απηή ηε ζρέζε θαη ηειηθά νδεγείηαη ζε κηα ζρέ-

ζε δεχγνπο κέζα ζηε νκάδα φπσο αθξηβψο νξίδεηαη απφ ηνλ D. Mellier. Καηά 

ηελ άπνςή καο κέζα ζε απηή ηελ θξάζε πεξηθιείεηαη ε παξνπζία ηεο ζεμνπαιη-

θφηεηαο ηεο ζρέζεο απηήο φπσο απηή έρεη δηαηππσζεί απφ ηνλ D. Mellier 

(2005). 

Καη νη δπν φξνη πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ απάληεζε ηφζν ζηε δεκηνπξγία 

φζν θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο δεκηνπξγείηαη ε ζρέζε  απηή, παξφιν πνπ 

ζεσξνχλ φηη δελ πξέπεη λα ππάξρεη.  

Λίγεο είλαη νη πεξηπηψζεηο ησλ παηδαγσγψλ πνπ απνδΫρνληαη ηελ ύπαξμε 

κηαο ηδηαέηεξεο ζρΫζεο κε θΪπνην παηδέ. Παξαζέηνπκε ηα ιφγηα ηνπο: 

Παηδαγσγφο «Ο»: Εδηαίηεξε ζρέζε κε θάπνην παηδί…. Κνίηα ζπλήζσο απηέο 

νη ζρέζεηο πηζηεχσ φηη δεκηνπξγνχληαη φηαλ είζαη κε ηα κσξά ή 

κε θάπνην παηδί πνπ είλαη πην ηξπθεξφ θαη πνπ δεηάεη πνιιέο α-

γθαιηέο. Άιισο ηε, πηζηεχσ πσο γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα ηέηνηα 

ζρέζε παίδεη ξφιν ε «ρεκεία». Αειαδή άκα ηαηξηάδεηο πην πνιχ 

κε θάπνην παηδί, θνιιάο πεξηζζφηεξν, είλαη ζέκα «ρεκείαο». 

Παηδαγσγφο « ΐ»: Βίρα κηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε έλα κσξφ, είρα απηφ πνπ ιέλε 

«αδπλακία» ζε έλα παηδάθη. Μνπ άξεζε ν ηξφπνο πνπ κε πιεζία-

δε, πνπ κε θνίηαδε, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληί κνπ, ε ζσκαηη-

θή επαθή, ην άγγηγκα… 

Παηδαγσγφο «»: Ανπιεχσ δέθα ρξφληα, κφλν πξηλ απφ ελάκηζη ρξφλν ππήξ-

με έλα θνξηηζάθη πνπ είρε ηελ ίδηα ειηθία θαη ην ίδην φλνκα κε 

ηελ θφξε κνπ. Γη‘ απηφ ην παηδάθη κπνξψ λα πσ φηη έλνησζα κηα 

«αδπλακία», γηαηί αλαγθαδφκνπλ λα αθήζσ ηελ θφξε κνπ ζε έλα 

άιιν ζρνιείν επεηδή ήκνπλ καθξηά… 

Καη ζηε πεξίπησζε ησλ δχν παξαπάλσ  παηδαγσγψλ γίλεηαη πάιη ιφγνο γηα 

αδπλακία θαη ρεκεία, παξφιν πνπ νη ίδηεο απνδέρνληαη ηελ χπαξμε κηαο ηδηαίηε-

ξεο ζρέζεο κε θάπνην παηδί. ηελ πεξίπησζε ηεο παηδαγσγνχ «Ο» αλαθέξεηαη 

φηη ε ηδηαίηεξε ζρέζε κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε ηα κσξά ή κε παηδηά πνπ δε-

ηνχλ ζπρλά αγθαιηά. Δ ζσκαηηθή επαθή είλαη ιφγνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παη-

δαγσγφ λα δεκηνπξγεζεί κηα πην ηδηαίηεξε ζρέζε. Δ άπνςε ηεο απηή γίλεηαη θα-

ηαλνεηή εάλ ιάβνπκε  ππφςε απηφ πνπ ππνζηεξίδεη ε M. David (2001) φηη ε 

θξνληίδα είλαη ην φρεκα πνπ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία κηαο ζρέζεο ζηελ πεξίπησ-

ζε ησλ εξγαδφκελσλ κε ηα κσξά. ηελ πεξίπησζε ηεο παηδαγσγνχ « » έλαο 

άιινο παξάγνληαο είλαη ηα ζηνηρεία νκνηφηεηαο ελφο παηδηνχ κε ην βηνινγηθφ 
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ηεο παηδί φπνπ ηελ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία κηαο ηδηαίηεξεο ζρέζεο.  Υαξαθηε-

ξηζηηθή είλαη επίζεο ε παξαθάησ πεξίπησζε. 

Παηδαγσγφο «Θ»: Ναη, έρσ δεκηνπξγήζεη ηδηαίηεξε ζρέζε κε έλα παηδί. Ήηαλ 

φηαλ είρα γελλήζεη ηελ θφξε κνπ θαη επέζηξεςα ζην ζηαζκφ. Βί-

ρα δπζθνιία λα απνρσξηζηψ ην παηδί κνπ θαη φηαλ πήγα ζην 

ζηαζκφ ήηαλ έλα θνξηηζάθη πνπ δελ ήηαλ ζηε ηάμε κνπ,  δελ 

κπνξνχζε λα πξνζαξκνζηεί θαη ε κακά ηνπ ζηελαρσξηφηαλ… 

Καηαιάβαηλα πνιχ ηε κακά. Δ ζρέζε κνπ κε απηφ ην θνξηηζάθη 

ήηαλ ηδηαίηεξε, ην έλνησζα ζαλ παηδί κνπ, ηελ βνήζεζα λα πξν-

ζαξκνζηεί θαη ην πξσί κε δεηνχζε θαη ε κακά. Ώθνχ λα θαληα-

ζηείο ηελ επφκελε ρξνληά πήγαηλα θαη ην έβιεπα ζηελ άιιε ηάμε 

θαη ηα παηδηά κνπ έιεγαλ ήξζεο λα δεηο ην παηδί ζνπ;  

ε απηή ηε πεξίπησζε δηαθξίλνπκε ηε ηαχηηζε ηεο παηδαγσγνχ κε ηε κε-

ηέξα ηνπ παηδηνχ, κε θνηλφ ζεκείν ηνλ απνρσξηζκφ κε ην παηδί ηεο ε θαζεκία. 

Βπίζεο ζηε πεξίπησζε ηεο παηδαγσγνχ βιέπνπκε φηη ην βηνινγηθφ παηδί ηεο πνπ 

δπζθνιεχεηαη ε ίδηα λα απνρσξηζηεί εξρφκελε ζηνλ ζηαζκφ, ην βξίζθεη ζηνλ 

παηδηθφ ζηαζκφ ζην πξφζσπν ελφο παηδηνχ πνπ είλαη ζε πεξίνδν πξνζαξκνγήο, 

κε δπζθνιίεο απφ πιεπξάο ηνπ αιιά θαη απφ ηε πιεπξά ηεο κεηέξαο ηνπ. ηε 

πεξίπησζε απηή δηαθξίλνπκε κηα δηαγξαθή νξίσλ αλάκεζα ζηα εκπιεθφκελα 

ππνθείκελα φπσο απηή αλαθέξεηαη απφ ηνλ  D. Mellier (2000) θαη ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ςπρηθή ηνπο επέλδπζε. Ώπφ ηελ πιεπξά καο ζεσξνχκε φηη ε πεξίπησζε απ-

ηή είλαη έλαο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηεο δπζθνιίαο ηεο παηδαγσγνχ ζηελ πξνζσπη-

θή, ηδησηηθή ηεο δσή πνπ κεηαθέξεηαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηεο ρψξν θαη ηειηθά 

απνβαίλεη ρξήζηκε θαη απνηειεζκαηηθή θαηά ηελ ίδηα ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

παηδηνχ, ζηελ αλαθνχθηζε ηεο κεηέξαο αιιά θαη γηα ηελ ίδηα φπνπ θαληαζηαθά 

ην παηδί απηφ παίξλεη ηε ζέζε ηνπ δηθνχ ηεο βηνινγηθνχ παηδηνχ. Δ θαληαζηαθή 

ινηπφλ εκπινθή είλαη εκθαλήο ζηελ παξνχζα πεξίπησζε θαζψο θαη ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. 

ΣΟ ΠΏΕΑΕ « ΏΑΤΝΏΜΕΏ» ΚΏΕ ΟΕ ΥΒΒΕ «ΥΔΜΒΕΏ». 

Σν παηδί ζην νπνίν έρνπλ « αδπλακία» φπσο ην νλνκάδνπλ ή κε ην νπνίν 

έρνπλ θάπνηα «ρεκεία» φπσο αλαθέξνπλ είλαη έλα παηδί κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πνηθίιινπλ. Βηδηθφηεξα δειψλνπλ: 

 

Παηδαγσγφο «Ώ»: Τπήξμε έλα παηδί πνπ ηνπ είρα αδπλακία, ήηαλ έλα θνξη-

ηζάθη πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έκνηαδαλ κε απηά ηεο θφξεο 

κνπ. Ήηαλ αδπλαηνχια κε κεγάια εθθξαζηηθά κάηηα θαη απηφ ην 

θνξηηζάθη ην είρα θάπσο πην ρατδεκέλν… 

Παηδαγσγφο «Γ»: Φέηνο είλαη έλα αγνξάθη πνπ είλαη πνιχ κηθξφ θαη κνπ ζπ-

κίδεη ηνλ γηφ κνπ. 

Παηδαγσγφο «»: Ανπιεχσ δέθα ρξφληα, κφλν πξηλ απφ ελάκηζη ρξφλν ππήξ-

με έλα θνξηηζάθη πνπ είρε ηελ ίδηα ειηθία θαη ην ίδην φλνκα κε 
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ηελ θφξε κνπ. Γη΄απηφ ην παηδάθη κπνξψ λα πσ φηη έλνησζα κηα 

«αδπλακία»…  

Παηδαγσγφο « Ώ»: Κάπνηε ππήξμε έλα παηδί πνπ κνπ ζχκηδε ηνλ εαπηφ κνπ 

ζηελ ειηθία απηή. Ήηαλ επφκελν λα ηνπ έρσ θάπνηα αδπλακία 

Παηδαγσγφο «Υ»: Ώπηφ πνπ ιέκε « ρεκεία» δεκηνπξγείηαη φπσο  θαη κε ηνπο 

κεγάινπο…  ηαλ βξίζθεηο ζε απηφ πξάγκαηα πνπ ζνπ αξέζνπλ 

ή ζα ήζειεο απφ θάπνην παηδί. 

Παηδαγσγφο «Ε»: Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο αδπλακίαο ξφιν παίδνπλ θαη ηα κε-

λχκαηα πνπ ζνπ ζηέιλεη απηφ ην παηδί, ρξεηάδεηαη λα ζε αθνπ-

κπάλε πάξα πνιχ. Αειαδή λα κνηάδνπλ κε απηφ πνπ εζχ θηηά-

ρλεηο κέζα ζνπ ζαλ εηθφλα γηα ην παηδί. 

Παηδαγσγφο « Ν»: Αελ είρα θαη δελ έρσ κέρξη ζηηγκήο ηδηαίηεξε ζρέζε κε 

θάπνην παηδί. ΐέβαηα ππήξμαλ παηδηά πνπ κε ηξάβεμαλ πεξηζζφ-

ηεξν…απφ ην ραξαθηήξαο ηνπο, απφ ηελ  εκθάληζή ηνπο αιιά 

πην πνιχ απφ ηνλ ραξαθηήξα ηνπο. Μάιινλ ηα πην επαίζζεηα, ηα 

πην ηξπθεξά, απηά πνπ ηαηξηάδνπλ πην πνιχ ζην δηθφ κνπ ραξα-

θηήξα…Αελ ππήξρε φκσο δηάθξηζε απφ ην ζχλνιν…  

Αηαθξίλνκαη ηξεηο θαηεγνξίεο ζηα ιφγηα ησλ παηδαγσγψλ: α) απηή φπνπ ην 

παηδί «αδπλακία» ζπκίδεη ην δηθφ ηνπο βηνινγηθφ παηδί θαη βιέπνπλ  νκνηφηεηεο, 

β) απηή φπνπ ην παηδί ηνπο ζπκίδεη ηνλ ίδην ηνπο ην εαπηφ θαη αλαδχνληαη κλή-

κεο απφ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. ηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο νη νκνηφηεηεο κπν-

ξεί λα είλαη θπζηνγλσκηθέο, ίδηα ειηθία ή θνηλφ φλνκα.  

ηε ηξίηε θαηεγνξία,  ην παηδί «αδπλακία» πιεζηάδεη ζην θαληαζηαθφ  

παηδί πνπ έρεη ν θαζέλαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ νξηζκφ ηνπ θαληαζηαθνχ 

παηδηνχ φπσο απηφο έρεη δηαηππσζεί ζην έξγν ηνπ D. Mellier (2000, ζει:270) 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «θάζε ελήιηθαο έρεη έλα παηδί ζην θεθάιη ηνπ. Σν παηδί 

απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία, ηηο επηζπκίεο ηνπ θαη απφ απηά 

πνπ έρεη πεξάζεη. Ώπηφ ην παηδί ινηπφλ  είλαη έλα θαληαζηαθφ παηδί, ην νπνίν 

είλαη αληηκέησπν κε κηα ςπρηθή πξαγκαηηθφηεηα άιιε απφ απηή ελφο πξαγκαηη-

θνχ παηδηνχ», παξαζέηνπκε ηηο θξάζεηο ησλ παηδαγσγψλ:  

  Παηδαγσγφο «Ε»: Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο αδπλακίαο ξφιν παίδνπλ θαη ηα κε-

λχκαηα πνπ ζνπ ζηέιλεη απηφ ην παηδί, ρξεηάδεηαη λα ζε αθνπ-

κπάλε πάξα πνιχ. Αειαδή λα κνηάδνπλ κε απηφ πνπ εζχ θηηά-

ρλεηο κέζα ζνπ ζαλ εηθφλα γηα ην παηδί.  

 Παηδαγσγφο « Ν»: Αελ είρα θαη δελ έρσ κέρξη ζηηγκήο ηδηαίηεξε ζρέζε κε 

θάπνην παηδί. ΐέβαηα ππήξμαλ παηδηά πνπ κε ηξάβεμαλ πεξηζζφ-

ηεξν…απφ ην ραξαθηήξαο ηνπο, απφ ηελ  εκθάληζή ηνπο αιιά 

πην πνιχ απφ ηνλ ραξαθηήξα ηνπο. Μάιινλ ηα πην επαίζζεηα, ηα 

πην ηξπθεξά, απηά πνπ ηαηξηάδνπλ πην πνιχ ζην δηθφ κνπ ραξα-

θηήξα… 
 

Αηαπηζηψλεηαη ινηπφλ θαη κέζα απφ ηα ιφγηα ησλ παηδαγσγψλ φηη ην παηδί 
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«αδπλακία» έρεη θνηλά ζηνηρεία κε ηελ παηδαγσγφ ζε επίπεδν ραξαθηήξα, φπσο 

αλαθέξνπλ, θαζψο θαη ζε επίπεδν ςπρηθήο επηθνηλσλίαο θαη ππάξρεη κηα ςπρηθή 

ζπλάληεζε κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ παηδηνχ «αδπλακία». 

Βπίζεο, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη πξνβάιινληαη ζην παηδί «αδπλακία» 

ζηνηρεία δηθά ηνπο θαη θπξίσο ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά, γεγνλφο πνπ εληζρχεη 

ηελ άπνςε πεξί ςπρηθήο ζπλάληεζήο ησλ δχν εκπιεθνκέλσλ ζηε ζρέζε απηή. 

ΑΤΏΑΕΚΒ ΥΒΒΕ ΚΏΕ ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ ΥΡΔΕΜΟΣΔΣΏ. 

ην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκά ζρεηηθά κε ην εάλ νη δπαδηθέο ζρέζεηο κπν-

ξνχλ λα απνβνχλ ρξήζηκεο παηδαγσγηθά ζπλαληήζακε απαληήζεηο ηέηνηεο πνπ 

καο δείρλνπλ φηη παηδαγσγνί πηζηεχνπλ φηη νη δπαδηθέο ζρέζεηο κπνξνχλ λα έ-

ρνπλ παηδαγσγηθή ρξεζηκφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ: 

Παηδαγσγφο «Μ»: Πνιιά (παηδηά) ζε έρνπλ αλάγθε πεξηζζφηεξν γηαηί έρνπλ 

θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα ή αληηκεησπίδνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα θαη 

ρξεηάδνληαη ηελ ζηήξημή ζνπ θαη έηζη ζηγά ζηγά ηα ζπκπαζείο πην 

πνιχ, φρη φηη δελ ζπκπαζνχκε ηα άιια, αιιά κε απηά έξρεζαη πην 

θνληά θαη πνιιέο θνξέο κπνξεί λα γίλεη θαη ην ρατδεκέλν καο.  

Παηδαγσγφο «Κ»: Οη ζρέζεηο απηέο βνεζνχλ ηα παηδηά κε κεησκέλε απηνπε-

πνίζεζε, 

                        ηα παηδηά λνηψζνπλ φηη θάπνηνο είλαη πην θνληά ηνπο…  

Παηδαγσγφο «Ο»: πλήζσο απηέο νη ζρέζεηο πηζηεχσ φηη δεκηνπξγνχληαη φ-

ηαλ είζαη κε ηα κσξά θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γη‘ απηά γηαηί 

έρνπλ άιιεο αλάγθεο ζπλαηζζεκαηηθέο θπξίσο. Ώπφ ηελ άιιε ηα 

βνεζά λα πξνζαξκνζηνχλ ζηνλ βξεθηθφ ζηαζκφ.  

Παηδαγσγφο «Θ»: Δ ζρέζε κνπ κε απηφ ην θνξηηζάθη ήηαλ ηδηαίηεξε, ην έ-

λνησζα ζαλ παηδί κνπ, ηελ βνήζεζα λα πξνζαξκνζηεί θαη ην 

πξσί κε δεηνχζε θαη ε κακά. 
 

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο παξαηεξνχκαη φηη ε δπαδηθή ζρέζε είλαη ζηή-

ξηγκα θαη πιαηζίσζε παηδηψλ κε δπζθνιίεο, φπνπ έξρεηαη λα θαιχςεη ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο θάπνηνπ παηδηνχ ή παηδηψλ. Πέξα ινηπφλ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηδησ-

ηηθήο ζρέζεο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα δπαδηθή ζρέζε ζηνλ βξεθνλεπηαθφ ζηαζ-

κφ, νη παηδαγσγνί πηζηεχνπλ φηη κέζα απφ απηή ηε ζρέζε ππάξρνπλ νθέιε γηα 

ηo παηδί θαη ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά. Αηαθξίλνκαη ινηπφλ φηη γηα ηηο ίδηεο ηηο 

παηδαγσγνχο, παξφιν πνπ πνιιέο απφ απηέο ζεσξνχλ φηη νη δπαδηθέο απηέο 

ζρέζεηο δελ πξέπεη λα πθίζηαληαη ζε κηα ζπιινγηθή δνκή φπσο ν βξεθνλεπηα-

θφο ζηαζκφο, παξφια απηά βξίζθνπλ φηη ζπληεινχλ θαη επηθνπξνχλ ζην παηδα-

γσγηθφ ηνπο έξγν κε απψηεξν πάληα απνδέθηε ην ίδην ην παηδί. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζηνλ βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ, θαη νη 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ιφγσ δπζθνιηψλ ηνπ ή εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ ηεο ειηθίαο ηνπ, 

ζηελ πεξίπησζε ησλ κσξψλ. 
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ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ: 

Δ κειέηε θαη αλάιπζε ηνπ ιφγνπ ησλ παηδαγσγψλ, αλ θαη  κηθξφ δείγκα, 

καο νδεγεί ζε ζπκπεξάζκαηα ελδεηθηηθά ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο παηδαγσγηθήο 

ζρέζεο παηδαγσγνχ-παηδηνχ θαζψο θαη ηεο θαληαζηαθήο εκπινθήο θαη επέλδπ-

ζεο ησλ ππνθεηκέλσλ. Ο D. Mellier ππνζηεξίδεη, φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, 

φηη απφ ηελ πιεπξά ηνπ παηδηνχ ε δεκηνπξγία απηήο ηεο ηδησηηθήο δπαδηθήο 

ζρέζεο είλαη έλαο ηξφπνο, ηνλ νπνίν βξίζθεη ην παηδί, λα δεκηνπξγεί πην νηθείεο 

ζρέζεηο απφ ηηο πνιπάξηζκεο ζρέζεηο σο κέινο κηαο νκάδαο. ηελ πεξίπησζε 

ηνπ παηδαγσγνχ παξαηεξνχκαη θαη εδψ έλα είδνο νηθείσλ ζρέζεσλ απφ ηελ κία, 

αιιά θαη ηε ρξήζε ησλ ζρέζεσλ απηψλ ζε έλα παηδαγσγηθφ πιαίζην.  

πγθεθξηκέλα, κέζα απφ ην ιφγν ησλ παηδαγσγψλ δηαγξάθνληαη ζρέζεηο 

ηδησηηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζηε θαληαζηαθή εκπινθή ηνπ 

παηδαγσγνχ ζηε πεξίπησζε ηνπ θαληαζηαθνχ παηδηνχ θαζψο θαη ζε πξνζσπηθέο 

αλακλήζεηο. Έληνλε είλαη ε άξλεζε ησλ παηδαγσγψλ λα απνδερηνχλ ηελ χπαξ-

με ηεο δπαδηθήο πξνλνκηνχραο ζρέζεο, πξνβάιινληαο ηελ άπνςε φηη απηφ απν-

ηειεί κηα κνξθή δηάθξηζεο, ε νπνία δελ αξκφδεη ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ξφιν 

ηνπ παηδαγσγνχ. Ώπφ ηελ άιιε αλαθέξνπλ φηη ε δπαδηθή απηή πξνλνκηνχρα 

ζρέζε κπνξεί λα ζπλαληάηαη θαη σο απάληεζε ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ παη-

δηνχ, γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Καηά ηελ άπνςή καο, απφ ηελ ζηάζε απηή ησλ παηδαγσγψλ πξνθχπηεη κηα 

ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε  ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο αγσγήο. Δ ππφζε-

ζε πνπ θάλνπκε είλαη φηη ε εμαηνκίθεπζε ηεο αγσγήο κπνξεί λα βηψλεηαη απφ 

ηνπο ίδηνπο σο δηάθξηζε, γεγνλφο πνπ πεγάδεη απφ ηα ζηεξεφηππα ηνπ θαινχ θαη 

δίθαηνπ παηδαγσγνχ αιιά πηζαλφλ θαη απφ πξνζσπηθά βηψκαηα ηεο  παηδηθήο 

ηνπο ειηθίαο. 

Ώξλνχκελεο νη πεξηζζφηεξεο ηελ χπαξμε κηαο ηδηαίηεξεο ζρέζεο κε θάπνην 

παηδί, θάλνπλ ιφγν γηα «αδπλακία» θαη « ρεκεία» κε ην νπνίν ζεσξνχκε φηη π-

πάξρεη κηα ςπρηθή ζπλάληεζε. Σα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, θπζηνγλσκηθά θαη 

ςπρηθά κε ηηο ίδηεο ή ην βηνινγηθφ ηνπο παηδί είλαη απηά πνπ θαζνξίδνπλ θαη ν-

ξίδνπλ ηε ζρέζε απηή.  

Οη παηδαγσγνί εθείλνη πνπ απνδέρνληαη ηελ χπαξμε κηαο ηδηαίηεξεο ζρέζεο 

κε θάπνην παηδί θάλνπλ ιφγν θαη εθείλεο γηα «αδπλακία» θαη «ρεκεία». 

Καη νη δχν θαηεγνξίεο αλαθέξνπλ φηη ε ζρέζε απιά πξνθχπηεη. Αελ μεθηλά 

απφ ηηο ίδηεο γηαηί δελ είλαη «ζσζηφ» θαη δελ «πξέπεη». Μεξηθέο θνξέο μεθηλά 

απφ ην ίδην ην παηδί, ην νπνίν επηδεηά ηε ζσκαηηθή επαθή θαη θάπνηεο απφ απ-

ηέο γνεηεχνληαη απφ απηφ ην αίηεκα θαη απηή ηελ απηηθή επηθνηλσλία πνπ αλα-

δεχεη ηδηαίηεξα ζπλαηζζήκαηα. Δ ειηθία ηνπ παηδηνχ είλαη έλαο άιινο παξάγν-

ληαο πνπ κπνξεί λα θαζνξίζεη ηε δπαδηθή ζρέζε, φζν κηθξφηεξν είλαη ηφζν πην 

πηζαλφ είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα ηέηνηα ζρέζε. Καζνξηζηηθή επίζεο γηα ηε δε-

κηνπξγία ηεο δπαδηθήο ζρέζεο είλαη θαη ε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ παηδηνχ ζην 

ζηαζκφ. ζν πην παξαηεηακέλε θαη καθξνρξφληα ε παξακνλή ηφζν πην νηθεία ε 
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ζρέζε, πνπ θάλεη ην παηδί λα εμειίζζεηαη ζε « παηδί απφ ην πξνζσπηθφ πεξηβάι-

ινλ» φπσο αλαθέξεη ε παηδαγσγφο «Φ». 

Σέινο, δηαηππψλεηαη φηη ε ζρέζε απηή κπνξεί λα αμηνπνηεζεί παηδαγσγηθά 

ζηε πεξίπησζε παηδηψλ κε δπζθνιίεο σο ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην, ζηελ νκαιή 

πξνζαξκνγή θάπνησλ παηδηψλ ζην ζηαζκφ θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ κσ-

ξψλ.  

Κιείλνληαο αλαθέξνπκε φηη ζα είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ε ζπκπιήξσζε 

ηεο έξεπλαο απηήο θαη κε άιια δεδνκέλα, ζπιιεγκέλα κε ηε κέζνδν ηεο επηηφ-

πηαο παξαηήξεζεο εζλνγξαθηθνχ ηχπνπ ψζηε λα κειεηεζνχλ θαη άιια ζηνηρεία 

ηεο δπαδηθήο ζρέζεο φπσο ε ζηάζε ησλ άιισλ παηδαγσγψλ απέλαληη ζε απηή ηε 

ζρέζε «δεχγνπο» θαζψο θαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ζα ήηαλ θαη ε κειέηε ηεο 

ζηάζεο ηνπ ίδηνπ παηδηνχ θαζψο θαη ησλ άιισλ παηδηψλ ηεο νκάδαο. 
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Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππνζηεξίδεη ηε ζέζε ηνπ παη-

δηνχ σο δξψληνο πξνζψπνπ ζηελ έξεπλα θαη ηελ εθπαίδεπζε, αληιψληαο απφ ην 

λέν παξάδεηγκα θνηλσληνινγίαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο (James & Prout, 1997) θαη 

ην ιφγν ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. Βπίζεο αλαγλσξίδεηαη ε ελεξγεηηθή 

ζηάζε ηνπ παηδηνχ ζηε κάζεζε θαη ε δεκηνπξγηθή ηνπ ζθέςε θαη δξάζε. Δ δε-

κηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ αλαδεηθλχεηαη σο ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο πνιηηηζκηθψλ λνεκάησλ (Corsaro, 1997) ηφζν ζην παηρλίδη (Siraj-

Blatchford, 2007) φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ σο 

κηθξή ‗δ‘ δεκηνπξγηθφηεηα (Craft, 2002). Δ ππάξρνπζα έξεπλα αλαδεηθλχεη 

πνηθίιεο ζηξαηεγηθέο ππνζηήξημεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ σο ζπλ-εξεπλεηψλ κε 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε κέζνδν κσζαηθνχ ( Clark, 2010) σο πνιπκεζνδηθήο 

πιαηθφξκαο θαηαγξαθήο ησλ νπηηθψλ ησλ κηθξψλ παηδηψλ γηα ηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο δσή θαη ζηε ρξήζε δηαινγηθψλ πξαθηηθψλ (Siraj-Blatchford, 2009) γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ α) ε δηεξεχλεζε 

ηνπ βηψκαηνο ησλ παηδηψλ ζην παηρλίδη ζηηο ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εηδη-

θφηεξα ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά ζε ζρέζε κε ην βίσκά 

ηνπο απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ πιηθφ θαη ζπκβνιηθφ ρψξν παηρληδηνχ ζηελ 

ηάμε θαη β) ε δηεξεχλεζε ησλ ηξφπσλ ππνζηήξημεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ 

ζηελ αιιαγή ηνπ ρψξνπ παηρληδηνχ κέζα απφ ηελ έξεπλα, ηηο δηαινγηθέο δηαδη-

θαζίεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο ζθέςεο 

θαη δξάζεο. Σα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ: 1) Με πνηνπο ηξφπνπο ηα παηδηά 

βηψλνπλ θαη αληηιακβάλνληαη ηελ ρξήζε ηνπ ρψξνπ ηνπ λεπηαγσγείνπ ζην 

πιαίζην ηνπ παηρληδηνχ; 2) Καηά πφζν αληαπνθξίλνληαη νη επηιεγκέλεο κέζνδνη 

θαηαγξαθήο ησλ νπηηθψλ ησλ παηδηψλ (πξνζέγγηζε κσζατθνχ) ζηελ ελίζρπζε 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζηελ έξεπλα; 3) Πνην είλαη ην είδνο ησλ αιιειεπη-

δξάζεσλ ησλ παηδηψλ θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε ζπλνηθνδφ-

κεζε πξνηάζεσλ θαη ηξφπσλ ζρεδηαζκνχ ησλ αιιαγψλ ζην ρψξν απφ ηα παηδηά; 

4) Πνηνο είλαη ν ξφινο θαη νη ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ α) ζηελ έξεπλα θαη β) ζηε ιήςε, πινπνίεζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ απνθάζεψλ ηνπο γηα ηελ αιιαγή ηνπ ρψξνπ;  

Δ κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε κειέηε πεξίπησζεο (Stake, 2005). Οη 

ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ α‘ ζθνπφ ηεο έξεπλαο ήηαλ απηέο ηεο 
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κεζφδνπ κσζατθνχ (Clark, 2010): μελάγεζε ζην ρψξν απφ ηα παηδηά, θσηνγξα-

θίεο ηνπ ρψξνπ απφ ηα παηδηά & ζρνιηαζκφο ηνπο θαη εκεξνιφγην ηεο εξεπλή-

ηξηαο. ε ζρέζε κε ην β‘ ζθνπφ ηεο έξεπλαο βηληενζθνπήζεθε φιε ε εθπαηδεπ-

ηηθή παξέκβαζε, νη ελέξγεηεο ηεο εξεπλήηξηαο αιιά θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ 

παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. Σέινο, ηα παηδηά αμηνιφγεζαλ ηελ εκπεηξία ηνπο 

ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεψλ ηνπο. Σν 

δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 11 παηδηά πνπ θνηηνχζαλ ζε κία ηάμε λεπηαγσ-

γείνπ ζε αζηηθή πεξηνρή ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

έγηλε ζχκθσλα κε ην κνληέιν πνηνηηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ (Stake, 2005).  

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζηελ έξεπλα 

αλέδεημαλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ παηδηψλ (πρ. πεξηνξηζηηθή ρξήζε ηνπ 

θνπθιφζπηηνπ, ε βηβιηνζήθεο σο αληαξφο ηφπνο θ.α.) θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο 

(θάζηξα) θαη ηε ζρέζε ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ κε ηηο ξπζκηζηηθέο πξαθηηθέο ηεο 

λεπηαγσγνχ. Οη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ απφ ηα παηδηά ζπ-

κπιήξσζαλ αιιά θαη ηξηγσλνπνίεζαλ ηα δεδνκέλα. Δ θσηνγξαθία θαη ν ζρνιη-

αζκφο ηεο έδσζε «θσλή» ζ‘ φια ηα παηδηά θαζψο θαηείρε ην πιενλέθηεκα ζπ-

δήηεζεο ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη ηαπηφρξνλα ήηαλ ειθπζηηθή. Δ μελάγεζε απφ 

ηελ νκάδα παηδηψλ είρε σο πιενλέθηεκα ηελ θαηαγξαθή ηνπ βηψκαηνο ησλ παη-

δηψλ κέζα ην δηάινγν θαη ηε δηαζηαχξσζε ησλ απφςεψλ ηνπο, αθνχ ηα παηδηά 

ζπκκεηείραλ ζε ηξηάδα. Σα θχξηα ζέκαηα πξνβιεκαηηζκψλ-ελδηαθεξφλησλ ησλ 

παηδηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα ζπγθεληξψζεθαλ ζ‘ έλαλ πίλαθα, ψζηε 

λα απνηειέζνπλ αθεηεξία ζπδήηεζεο παξέκβαζεο ησλ παηδηψλ ζηνλ ρψξν. Σα 

παηδηά απνθάζηζαλ ηελ αλαδηάηαμε ηνπ ρψξνπ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο θάζηξνπ 

γηα λα εμππεξεηήζεη θαιχηεξα ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην παηρλίδη.   

Δ αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κε ζηφρν ζηελ ζπλ-νηθνδφκεζε πξνηάζεσλ 

θαη ιχζεσλ θαηέδεημε φςεηο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ εμέιημε κηαο 

αξρηθήο ηδέαο, ζηε δηαθσλία ή ακθηζβήηεζε κηαο ηδέαο, ζηε δηαηχπσζε επηρεη-

ξεκάησλ θαη αληεπηρεηξεκάησλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε κηαο πξφηαζεο σο ηθαλν-

πνηεηηθήο ή φρη γηα λα πινπνηεζεί ζηελ πξάμε. Καηά ηε δηαδηθαζία ζπλ-

απφθαζεο θαη ζπκκεηνρήο ηα παηδηά εθδήισζαλ φςεηο ηηο κηθξήο «δ» δεκηνπξ-

γηθφηεηαο φπσο ε ζθέςε πηζαλνηήησλ (possibility thinking) (Craft, 2002). Δ ε-

λεξγεηηθή αθξφαζε θαζψο θαη ε πξνζθνξά επηινγψλ θαη πιηθψλ θαηαγξάθεθαλ 

σο ελέξγεηεο ηεο εξεπλήηξηαο/εθπαηδεπηηθνχ κε ζηφρν ηα ίδηα ηα παηδηά λα απν-

θαζίδνπλ γηα ηε δξάζε ηνπο. Σαπηφρξνλα νη αλνηρηέο εξσηήζεηο, ε ζπδήηεζε 

αληηθάζεσλ ζηα ιεγφκελα ησλ παηδηψλ, ε ππελζχκηζε ηνπ ζηφρνπ θ.α. θαηα-

γξάθνληαη σο πξαθηηθέο ππνζηήξημεο ηεο δξάζεο ησλ παηδηψλ ζηελ ιήςε απν-

θάζεσλ. Οη δπζθνιίεο πνπ θαηαγξάθεθαλ αθνξνχλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ρξφ-

λνπ, ηεο δηαηήξεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ θαη ηελ θφπσζε ηεο εθπαη-

δεπηηθνχ.  πκπεξαζκαηηθά, ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ έξεπλα θαη ε α-

θξφαζε ηνπο επηβεβαηψλεη ηελ θαηαλφεζε θαη ρξήζε ηνπ ρψξνπ απφ ηα παηδηά 

σο πιηθνχ θαη ζπκβνιηθνχ πεδίνπ ηεο δξάζεο ηνπο πνπ επεξεάδεη ην βίσκά ηνπο 

ζην λεπηαγσγείν (Γεξκαλφο, 1993). Δ αληαπφθξηζε ησλ ηερληθψλ ζπιινγήο δε-

δνκέλσλ ζηελ ελίζρπζε ησλ παηδηψλ ζε ξφιν εξεπλεηψλ ζπλεγνξεί κε άιια επ-
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ξήκαηα πνπ εζηηάδνπλ ζην πιενλέθηεκα ηεο μελάγεζεο σο ηερληθήο ιφγσ ησλ 

εκπινπηηζκέλσλ αθεγήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ άκεζε επαθή κε ηνλ ρψ-

ξν (Lashua et. al. νπ. αλαθ. ζην Wills, 2012) θαη ζην πιενλέθηεκα ηεο θσην-

γξάθεζεο σο αξεζηήο θαη ελδηαθέξνπζαο κεζφδνπ γηα ηα παηδηά (Einarsdottir, 

2005). Σν είδνο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ αιιά θαη κεηαμχ 

ησλ παηδηψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθνχ επηβεβαηψλεη ηελ επηδεμηφηεηά ησλ παηδηψλ 

ζηελ επηθνηλσλία, φπσο θαηαδεηθλχνπλ πνξίζκαηα εξεπλψλ κε ηελ ρξήζε κσ-

ζατθνχ, θαζψο θαη ησλ πνιιαπιψλ ξφισλ πνπ ελέρνληαη ζηηο ελέξγεηεο ππνζηή-

ξημεο ηεο δξάζεο ησλ παηδηψλ (δηεπθνιπληήο, εθπαηδεπηηθφο θ.α.) (Clark, 2010).  
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Δηζαγσγή.  Σα θχξηα πξφηππα θίλεζεο θαζψο θαη νη ζπλήζεηεο θπζηθήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη απνηεινχλ 

ηε βάζε γηα έλα επξχ θάζκα θπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε κεηαγελέζηεξεο ειη-

θίεο (Strong et al. 2005). Χο «ηαθηηθή θπζηθή δξαζηεξηφηεηα» ζεσξείηαη ε 

ζπκκεηνρή ζε ειεχζεξν θαη νξγαλσκέλν παηρλίδη γηα ηνπιάρηζηνλ κία ψξα ηελ 

εκέξα, ζε θαζεκεξηλή βάζε (NASPE,2010). Παξά ηα νθέιε ηεο θπζηθήο δξα-

ζηεξηφηεηαο, έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ παγθνζκίσο δελ πιεξνί ηηο ζχγ-

ρξνλεο νδεγίεο (Beets et al. 2010) γηα ηε θπζηθή δξαζηεξηνπνίεζε (10.000-

14.000 βήκαηα/εκέξα θαη ≥ 60΄/εκέξα ζε κέηξηα πξνο έληνλε θπζηθή δξαζηε-

ξηφηεηα). εκαληηθνί  παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ εληζρχνπλ ηελ θαζηζηηθή δσή 

είλαη ε έιιεηςε επθαηξηψλ γηα παηρλίδη ζε εμσηεξηθφ ή εζσηεξηθφ ρψξν, ε έι-

ιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ αχμεζεο ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα 

ηα παηδηά ζην ζρνιείν, ε έιιεηςε παξαθίλεζεο απφ ηνπο γνλείο, νη ππνθηλεηηθέο 

ζπλήζεηεο ησλ γνλέσλ θαζψο θαη ηεο ζχγρξνλεο θαζηζηηθήο δσήο (Gustafson & 

Rhodes, 2006) πνπ πξνζθέξεη αξθεηέο επηινγέο απφ ππνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηε-

ηεο αλαςπρήο (πρ ππνινγηζηήο, tablet). 

Ώπφ ηα πεξηνξηζκέλα, αιιά ελδεηθηηθά, εξεπλεηηθά δεδνκέλα  πνπ έρνπκε 

κέρξη ζήκεξα, θαίλεηαη  πσο νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ παηδηψλ κε ηνπο γνλείο 

ηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ λεπηαγσγείνπ, εκθαλίδνληαη σο ζεκαληηθνί παξάγν-

ληεο ζπζρέηηζεο κε ηε θπζηθή ηνπο δξαζηεξηνπνίεζε (Sleddens et al. 2012). Οη 

πξνζαλαηνιηζκνί θαη ε έκπξαθηε εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ γνλέσλ α-

πέλαληη ζηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα (θπζηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ίδησλ, κεηα-

θίλεζε ησλ παηδηψλ, παξαθνινχζεζε / ελζάξξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο) 

έρνπλ κεγάιν αληίθηππν ζηελ πξφιεςε πξνβιεκάησλ πγείαο (Trost & Loprinzi, 

2011) θαη απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηνη γηα ηε θπζηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

παηδηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο έξεπλεο (Irwin et al. 2005) θαηαδεηθλχνπλ 

επηξξνή ησλ γνλέσλ ζηα επίπεδα ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ παηδηψλ ζην 

ζπίηη, αιιά φρη θαη ζην ζρνιείν, φπνπ εθεί επηθξαηεί ην πξφηππν ηνπ παηδαγσ-

γνχ θαη ε πνιηηηθή ηνπ λεπηαγσγείνπ. ρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο, νη  ζχγρξνλεο κειέηεο (Mikkelsen, 2011) ππνδεηθλχνπλ πσο κε 

ηελ επηκφξθσζε ησλ παηδαγσγψλ ζε ζέκαηα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε 

ρνξήγεζε παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα επηθεληξψλνληαη ζηελ αχμεζε  

ηεο θπζηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θπξίσο ζην ρψξν ηνπ 
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ζρνιείνπ, φπνπ ηα παηδηά παξακέλνπλ γηα ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο δξαζηή-

ξηαο εκέξαο ηνπο, ζα κπνξνχζακε λα απμήζνπκε ηηο πηζαλφηεηεο πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο θαη λα βειηηψζνπκε ζπλνιηθά ηελ 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπο. 

θνπφο ηεο έξεπλαο. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ 

επηξξνήο  ησλ αληηιήςεσλ ησλ γνλέσλ θαη ηεο δηθήο ηνπο θπζηθήο δξαζηεξηφ-

ηεηαο ζηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζην ζπίηη 

θαη ζην λεπηαγσγείν, θαζψο θαη ε κέηξεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

παηδηψλ ζην ζπίηη θαη ην λεπηαγσγείν. 

Μέζνδνο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 64 καζεηέο/ηξηεο ειηθίαο 4- 6 εηψλ, 

πνπ θνηηνχζαλ ζε ζπγθξφηεκα λεπηαγσγείσλ, αζηηθήο πεξηνρήο ηεο Απηηθήο 

Θεζζαινλίθεο θαη νη γνλείο ηνπο. Αηαλεκήζεθαλ 66 εξσηεκαηνιφγηα (64 έγθπ-

ξα) ζηνπο γνλείο ησλ λεπίσλ αλαθεξφκελα ζηα: α) δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία, 

β) βαζηθά ζσκαηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, γ)  δείθηε κάδαο ζψκαηνο παηδηψλ 

θαη γνλέσλ (θξηηήξηα IOTF), δ) αληηιήςεηο γηα ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

ζπγθεθξηκέλα: i) Δπίπεδα ΦΓ γνλέσλ, ii) Δπραξίζηεζε απφ ΦΓ, iii) Αληηιήςεηο 

γηα αμία ηεο ΦΓ, iv) Αληηιήςεηο γηα ηελ αγσληζηηθφηεηα ησλ παηδηψλ θαη v) Τπν-

ζηήξημε γηα ΦΓ παηδηψλ, ε) ηε θπζηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα (έληαζε ησλ δξαζηε-

ξηνηήησλ ζε κία εβδνκάδα απφ θαζηζηηθή έσο έληνλε) θαη απηή ησλ παηδηψλ 

ηνπο ζην ζπίηη (3ήκεξε θαηαγξαθή γηα ην πεξηερφκελν θαη ηελ έληαζε ησλ δξα-

ζηεξηνηήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα κία θαζεκεξηλή θαη ην αββαηνθχξηαθν). 

Έγηλαλ αλαιχζεηο παιηλδξφκεζεο γηα ηελ εχξεζε ηεο επηξξνήο ησλ αληηιήςεσλ 

ησλ γνλέσλ ζηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ. Δ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα  

ησλ παηδηψλ αμηνινγήζεθε θαηά ηηο ζρνιηθέο ψξεο, ζηε δηάξθεηα 5 ζπλερφκελσλ 

εκεξψλ, κε ηε ρξήζε βεκαηνκεηξεηψλ κεηαμχ  ησλ κελψλ Ώπξηιίνπ-Ενπλίνπ.  

Απνηειέζκαηα. Ώπφ ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο θάλεθε πσο ελψ νη γν-

λείο, θαη πεξηζζφηεξν νη γπλαίθεο, ήηαλ θπζηθά δξαζηήξηνη, νη αληηιήςεηο ηνπο 

γηα ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα δελ επεξέαδαλ ηα επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηφηε-

ηαο ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζπίηη θαη ζην λεπηαγσγείν. πγθεθξηκέλα, νη πέληε δη-

αζηάζεηο ησλ αληηιήςεσλ ησλ γνλέσλ γηα ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα δελ πξνέ-

βιεςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=1.4, p>0.05) αλαινγία ηεο κεηαβιεηφηεηαο 

(11.2%) ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ παηδηψλ ζην ζπίηη θαη δελ πξνέβιε-

ςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=0.85, p>0.05) αλαινγία ηεο κεηαβιεηφηεηαο 

(6%) ζην λεπηαγσγείν. Ώθφκε, ηα επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ παη-

δηψλ θαη θπξίσο ησλ θνξηηζηψλ δελ πιεξνχζαλ ηηο δηεζλείο ζπληζηψκελεο νδεγί-

εο γηα επαξθή θαζεκεξηλή θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αξηζκφο 

ησλ βεκάησλ/εκέξα ησλ παηδηψλ (Μ.Ο.= 3414,83 MVPA βήκαηα/εκέξα) ήηαλ 

πνιχ ρακειφηεξνο ηνπ ελδεδεηγκέλνπ (Μ.Ο. ≥4.383 βήκαηα MVPA/εκέξα) 

ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (WΔΟ). Ώπηφ πηζαλά εξκελεχ-

εηαη απφ ηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο θαη ηνλ θαζηζηηθφ ηξφπν δσήο ησλ λεπίσλ 

ηφζν ζην ζπίηη αιιά θαη ζην ζρνιείν. 
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πκπεξάζκαηα. ηελ Βιιάδα ην πνζνζηφ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ππνδξαζηεξηφηεηα είλαη πςειφ, ελψ παξάιιεια απνπζηά-

δνπλ νη εζληθέο νδεγίεο θαη νη πξνζαλαηνιηζκέλεο έξεπλεο γηα ηε θπζηθή δξα-

ζηεξηφηεηα, ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα. Δ απνπζία ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο 

κεζνδνινγίαο ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο ζην Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ 

λεπηαγσγείνπ θαη θπξίσο ε έιιεηςε ζρεηηθψλ γλψζεσλ θαη επαξθνχο ρξφλνπ 

γνλέσλ θαη παηδαγσγψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεπαξθή πιηθνηερληθή ππνδνκή 

ησλ λεπηαγσγείσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ παη-

δηψλ, πηζαλά εμεγνχλ θαη ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα. Καζψο νη γνλείο θα-

ζνδεγνχλ θαη ειέγρνπλ κεγάιν κέξνο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ ρξφλνπ ησλ 

παηδηψλ, ζπλίζηαηαη  δηαξθήο επηκφξθσζε θαη ζηήξημε ησλ γνλέσλ γηα ηελ αλα-

γλψξηζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο θπζηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ παηδηψλ αιιά 

θαη ηε δηθή ηνπο θαζψο θαη ηελ πξναγσγή ηεο, κέζα απφ νηθνγελεηαθά θαη ζρν-

ιηθά παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα.  Ώπφ ηελ άιιε, νη δξάζεηο πνπ νξγαλψλνληαη  

ζηα λεπηαγσγεία θαη ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε ζπ-

γθέληξσζε ησλ ζπληζηψκελσλ επηπέδσλ θπζηθήο  δξαζηεξηνπνίεζεο, λα δίλνπλ 

ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα παηρλίδη ζε εμσηεξηθφ ρψξν, λα αλαπηχζζνπλ ηηο θηλε-

ηηθέο δεμηφηεηεο θαη λα παξέρνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πξνζσπηθφ πνπ 

κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ώθφκε, ε επειημία πνπ πα-

ξέρεη ην δηεπξπκέλν σξάξην ηνπ Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ γηα ηελ νξγάλσζε 

θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη ε δεκνγξαθηθή θαη πνιηηηζκηθή ζχλζε-

ζε ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ ηνπ, ην θαζηζηά ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ πηιν-

ηηθή εθαξκνγή παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ. Καζψο  νη εξεπλεηηθέο κειέηεο 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηήκαηνο είλαη πεξηνξηζκέλεο, θξίλεηαη αλαγθαία ε πε-

ξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ 

πνπ πηζαλά επεξεάδνπλ ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ λεπίσλ ζην νηθνγελεηαθφ 

θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 
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Δ ΤΠΟΣΏΔ ΣΟΤ ΛΏΨΚΟΤ ΠΏΡΏΜΤΘΕΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟ-

ΜΟ ΚΏΕ Δ ΘΒΣΕΚΔ ΏΠΟΣΕΜΔΔ ΣΟΤ ΓΕΏ ΣΟ ΠΏΕΑΕ 

Σδεκαγηώξγε Αάκεηξα 

Βθπαηδεπηηθφο-Αεκφζηα Βθπαίδεπζε 

Email: filio95@yahoo.gr 

 

Βίλαη απνδεθηφ φηη ην ιατθφ παξακχζη απνηειεί έλα επράξηζην αθξφακα 

ησλ παηδηψλ θαη επηβηψλεη δηαηεξψληαο ηε δσληάληα ηνπ.  

 Χζηφζν, ακθηζβεηήζεθε ε αμία ηνπ ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν θαη ε δπλακηθή 

ηνπ σο πξνο ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ. Χο θχξηα αηηία ζεσξήζεθε φηη 

αλαθέξεηαη ζε παιαηφηεξεο επνρέο. Βπίζεο ε ζρέζε ηνπ κε ην παηδί επηδεηλψζε-

θε, γηαηί ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο πξψηκεο 

πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο κε ζπλέπεηεο ζηελ ςπρηθή σξίκαλζε ηνπ παηδηνχ.    

 Σν παξακχζη επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλα αζθεί ζεηηθή επίδξαζε ζην 

παηδί, ζπληειψληαο ζηελ θαηάθηεζε ηεο απηνδπλακίαο, ηεο απηνθπξηαξρίαο θαη 

ηεο αλεμαξηεηνπνίεζήο ηνπ, αθφκα θαη απφ ηα άηνκα, πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλν 

απφ ηε θχζε ηνπ, φπσο είλαη νη γνλείο, θαζψο θαηαλνεί φηη κπνξεί λα πεηχρεη 

ζαλ ηνλ ήξσα πξάγκαηα αθαηφξζσηα. Με ην επηπρέο ηέινο, δίλεη ηελ ειπίδα φηη 

κπνξεί λα θεξδίζεη ηελ επηπρία ηνπ, ηελ θαηάθηεζε ηεο νπνίαο επηδηψθεη ζπλεη-

δεηά ή κε. Σέινο ην παηδί ην επηδεηά, γηαηί απνηειεί κηα δηήγεζε θαληαζηηθή 

θαη δηαζθεδαζηηθή, καθξηά απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, ην ραιαξψλεη θαη αληη-

ζηνηρεί ζε κηαλ βαζκίδα πλεπκαηηθήο θαη ςπρηθήο αλάπηπμήο ηνπ, ζηελ νπνία 

θπξηαξρεί ε αληκηζηηθή αληίιεςε ηνπ θφζκνπ. 

 Δ δεθηηθή θξάζε απφ ην παηδί «Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ …», ην κεηαθέ-

ξνπλ ζε αφξηζην ρξφλν θαη ηφπν, πνπ κεηακνξθψλνληαη θαη παίξλνπλ ηε κνξθή 

ζπκβφινπ θαιιηεξγψληαο ηνπ ηελ αίζζεζε ηεο ελφηεηαο ρψξνπ θαη  ρξφλνπ.  

Γεληθά ηνπ δπλακψλεη ην ζπλαίζζεκα ηεο αζθάιεηαο, βιέπνληαο ηε δηθαηνζχλε 

λα ζξηακβεχεη κε απνηέιεζκα λα δέρεηαη ρσξίο ινγηθέο αλαζηνιέο, ηελ παξα-

δεηγκαηηθή ηηκσξία θάζε θαθνχ γίγαληα απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε Κνληνξεβηζνχ-

ιε.  

 Ο θφζκνο ηνπ παξακπζηνχ αγλνεί ηη είλαη δπλαηφ θαη ηη αδχλαην, γεγνλφο 

έιμεο πξνο ηα παηδηά πνπ ληψζνπλ αδχλακα, θπξίσο  κπξνο ζηνπο ελήιηθνπο. 

Ώθφκε θαη φηαλ ν ήξσαο αδπλαηεί λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο, παξνπζηάδεηαη 

κηα καγηθή δχλακε πνπ ηνλ ζπλδξάκεη,  ελδπλακψλνληαο ην αίζζεκα ηεο θπξη-

αξρίαο ηνπ. Βπηπξνζζέησο απινπνηεί θαη νηθεηνπνηεί ηηο θαηαζηάζεηο ζην παηδί. 

Σα δξψληα πξφζσπα ηνπ παξακπζηνχ, θαη αλ αθφκα έρνπλ θάηη ην ππεξθπζηθφ, 

είλαη πξνζηηά. ΐέβαηα ζην παξακχζη ηα πξφζσπα είλαη αφξηζηα θαη γίλεηαη αλα-

θνξά κφλν ζηηο ηδηφηεηέο ηνπο. Ώπηφ βνεζά ην παηδί λα ηαπηηζηεί επθνιφηεξα κε 

ηνλ ήξσα, ηα πξνβιήκαηά ηνπ, πνπ  ίζσο είλαη θαη δηθά ηνπ θαη λα ηα επηιχζεη. 

Σνπ δεκηνπξγεί δπλαηέο εληππψζεηο θαζψο παξαθνινπζεί ηνλ ήξσα λα αλπςψ-
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λεηαη απφ ηελ αλζξψπηλε αδπλακία θαη ηέινο, νδεγείηαη καδί ηνπ ζηελ θάζαξζε, 

πνπ ραξαθηεξίδεη ην ηειείσκα ηνπ θάζε παξακπζηνχ.  

 Σν παξακχζη είλαη έλα θαηλφκελν θνηλσληθφ θαη αλαπαξάγεη έλα ζχλνιν 

ζθέςεσλ θαη λννηξνπηψλ. Κάζε παηδί ην βηψλεη δηαθνξεηηθά, αλάινγα κε ηηο 

εκπεηξίεο ηνπ. Παξάιιεια παξνπζηάδνληαο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη ζπκπεξη-

θνξέο, ηθαλνπνηεί δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ηελ ηαχηη-

ζε θαη ηελ πξνβνιή. ΐέβαηα πάληα ππαηλίζζεηαη, πνηέ δελ ππνβάιιεη ηίπνηα, 

δίλνληαο, παξάιιεια, ηε δπλαηφηεηα ζην παηδί φζα αθνχεη λα πηζηεχεη φηη δελ 

ην αθνξνχλ άκεζα.  

 Ο θεληξηθφο ήξσαο  ηνπ παξακπζηνχ αληηπξνζσπεχεη ηνλ θαιφ εαπηφ ηνπ 

παηδηνχ θαη ν θαθφο φιεο ηηο αζπλείδεηεο, ππνρζφληεο δπλάκεηο πνπ ην σζνχλ ζε 

πξάμεηο αλεπηζχκεηεο. Υάξε, ινηπφλ, ζε απηή ηε δπαδηθφηεηα ην παηδί απνζα-

θελίδεη ηηο έλλνηεο ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ. Ώβίαζηα ηνπ πξνβάιινληαη  πξφ-

ηππα ζπκπεξηθνξάο θαη θαηεπζχλεηαη ν ςπρηζκφο ηνπ. Βπηπιένλ ζην παξακχζη 

φια θηλνχληαη αλάκεζα ζε δχν αθξφηεηεο ή είλαη κεγάια ή είλαη κηθξά. Ώθφκα 

θαη νη ήξσεο δελ είλαη ακθηζπκηθνί. Έηζη νδεγεί ζε κηα πφισζε ησλ ραξαθηή-

ξσλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ δηεπθνιχλνληαο θαη πάιη ην παηδί ζηελ ηαχηηζή ηνπ 

κε θάπνηα. Ώλαληίξξεηα ζην παξακχζη δηαθξίλνπκε ην γλψξηζκα ηεο επαλάιε-

ςεο θαη ηεο παξαιιαγήο, πνπ φπσο ζεκεηψλεη ν Max Luthi  θαιιηεξγνχλ ηθαλφ-

ηεηεο,  δεμηφηεηεο θαη ηε κίκεζε.   

 Βπηπξνζζέησο ε ζθέςε ηνπ παηδηνχ απηήο ηεο ειηθίαο είλαη ζπκβνιηθή θαη 

ην παξακχζη απνηειεί έλα ζπκβνιηθφ ηξφπν γηα λα εμσηεξηθεχζεη ν ήξσαο φ,ηη 

ηνλ απαζρνιεί. Καηά ζπλέπεηα ζπκβάιιεη νη ελήιηθεο λα γλσξίζνπλ ηελ ςπρή 

θαη  «θξπκκέλα» ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ παηδηνχ ηνπο. Γλψξηζκα ηνπ 

είλαη φηη κεηαβάιιεη ην εζσηεξηθφ ζε εμσηεξηθφ, νη ήξσεο ηνπ ραξαθηεξίδνληαη  

κφλν απφ ηηο πξάμεηο ηνπο θαη απφ ηνλ αθξναηή, πνηέ απφ ηνλ αθεγεηή. Δ δηα-

δηθαζία απηή ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο ηνπ ππνθεηκεληθνχ θφζκνπ, θαη ηεο πξν-

βνιήο ηνπ πξνο ηα έμσ παξαζηαηηθά, δξα επηθνδνκεηηθά ζην παηδί.  

 ην παξακχζη παξαηεξείηαη δηαδνρή έληαζεο θαη ραιάξσζεο, ε νπνία  δη-

αηεξεί ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ έσο ην ηέινο, εζίδνληαο ην ζην α-

θξφακα. Ώθφκε, αλ θαη έρεη θαηεγνξεζεί φηη ηνπ αλαπηχζζεη ηελ αγξηφηεηα, 

ζην παξακχζη πνηέ δε γίλεηαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηξαπκαηηζκψλ παξά κφλν 

αλαθνξά, έηζη ψζηε λα πξνσζεζεί ε δξάζε. Ώλαπξνζαξκφδεηαη ζπλερψο θαη 

αληαλαθιά ηηο λέεο δηαζηάζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ θάζε 

επνρήο, έηζη ψζηε λα θηλεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ. Σέινο ην παξακχζη ζίγνληαο πξν-

βιήκαηα ελδννηθνγελεηαθά, ζρέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο βνεζά ην παηδί λα αλαθα-

ιχςεη ηξφπνπο εμνκάιπλζεο ηνπο, λα αλαπηχμεη ηελ αηνκηθφηεηά ηνπ. πληειεί 

ζηελ απνδνρή θάζε δπζάξεζηεο θαηάζηαζεο, φπσο είλαη ν ζάλαηνο ηεο θπζηθήο 

κεηέξαο, ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα λα βξνπλ δηέμνδν, θαη λα πηζηέςεη φηη ζαλ 

ηνλ ήξσα ζα ηα θαηαθέξεη. Σν παηδί ηαπηηδφκελν κε ηνλ ήξσα θαη ηηο αηέιεηεο 

ηνπ ζψκαηφο ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ Κνληνξεβηζνχιε, απνδέρεηαη ηηο δη-



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
1491 

θέο ηνπ θαη πηζηεχεη φηη ζα γίλεη απνδεθηφ θαη ζεβαζηφ. Σν παξακχζη ζπκβάιιεη 

ζηελ ηζνξξνπία ηνπ παηδηνχ μεπεξλψληαο ην νηδηπφδεην ζχκπιεγκα. Ώθνχγνληαο 

φηη ηειηθά ν ήξσαο παληξεχεηαη κηα πξηγθίπηζζα απαιιάζζεηαη απφ ηα αηζζή-

καηα ελνρήο πξνο ηε κεηέξα ηνπ. Οκνίσο θαη ην θνξίηζη απνζαθελίδεη ηελ εη-

θφλα ηνπ παηέξα. 

 Σν παηδί, φπσο θαη ν κεγάινο, έρνπλ αλάγθε απφ ηε θχζε ηνπο ηελ ηξνθή 

ηνπ  ζαχκαηνο ηεο θαληαζίαο  πνπ ζηακαηά ηα πνηάκηα. Άιισζηε θαη νη ζχγ-

ρξνλεο επηλνήζεηο ηνπ νχπεξκαλ, ηνπ Μπάηκαλ, δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ α-

λαπιεξψκαηα ησλ δεκηνπξγεκάησλ ηεο ιατθήο θαληαζίαο. 

 πλάγεηαη αβίαζηα ην ζπκπέξαζκα φηη ηα παηδηά αγαπνχλ ηα παξακχζηα 

πνπ ηνπο θαιιηεξγνχλ έλλνηεο παλαλζξψπηλεο θαη δηαρξνληθέο. Πνηέ δε ζα αλα-

ξσηεζνχλ αλ αμίδεη λα δηαβάζνπλ έλα αθφκα παξακχζη. Σν παξακχζη, ινηπφλ, 

δεη θαη ζα δεη κε δηάθνξεο εθθξάζεηο φπσο ε έθδνζε DVD, εηθνλνγξαθεκέλσλ 

βηβιίσλ, ζέαηξν, θηλνχκελα ζρέδηα … αθφκα θαη ζήκεξα πνπ ζεσξείηαη ε επνρή 

ησλ ππνινγηζηψλ, άιισζηε θαη ηα video games ζεσξνχληαη παξακπζνπαίρληδα. 
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ΘΒΧΡΔΣΕΚΟ ΠΛΏΕΕΟ 

Σν γεγνλφο, πσο κφιηο ην Μάξηην ηνπ 1970 πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1
ν 

πλέ-

δξην αθηεξσκέλν εμ νινθιήξνπ ζηελ έξεπλα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο λεφ-

ηεηαο (Μαθξπληψηε, 1986; Demos, 1971), θαηαδεηθλχεη ηε ζρεηηθά πξφζθαηε 

αληηκεηψπηζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο σο δηαθξηηή θάζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο. ‘ 

απηφ, φπσο ππνζηεξίδεη ζην έξγν ηνπ ν Aries (1960), βνήζεζε ε εμέιημε ησλ 

δπηηθψλ θνηλσληψλ, ε νπνία ζήκαλε ηελ απνκάθξπλζε ησλ παηδηψλ απφ ηνλ θφ-

ζκν ησλ ελειίθσλ.  

Ώξρηθά, επηθξαηνχζα αληίιεςε απνηεινχζε ε δηάζηαζε ηεο παηδηθήο ειη-

θίαο σο θπζηθφ θαηλφκελν, σζηφζν, ζηαδηαθά, αληηθαηαζηάζεθε απφ ηε ζέαζή 

ηεο σο θνηλσληθήο θαηεγνξίαο (Avgitidou & Stamou, 2011; Ώπγεηίδνπ, Γεσξ-

γνπνχινπ, Μνπηαθίδνπ, 2013), ηελ νπνία ε Μαθξπληψηε (1986) ηνπνζεηεί ρξν-

ληθά ζηνλ 19
ν
 αηψλα. Δ παηδηθή ειηθία σο θνηλσληθφ θαηαζθεχαζκα, αληαλα-

θιάηαη ζηηο ζέζεηο ηεο λέαο Κνηλσληνινγίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία απνξξίπηε-

ηαη θάζε θαζνιηθή ηδέα γη‘ απηή, ελψ παξάιιεια εληζρχεηαη ε πνηθηινκνξθία 

ηεο, δεδνκέλεο ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά ζπγθείκελα (Λε-

νληάθε, 2008; Λπθνκήηξνπ, 2009). 

ΚΟΠΟ ΒΡΒΤΝΏ 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηεο ζρέζεο πνπ αλαπηχζ-

ζεη ην παηδί κε ην δάζθαιν/-α, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο καζεηηθήο ηδηφηεηαο 

ηνπ πξψηνπ. Σα δεδνκέλα γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ  πξνθχπηνπλ 

απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Γιψζζαο ηεο ΐ‘ Αεκνηηθνχ ηε ρξνληθή πεξίνδν 

απφ ην 1934 έσο θαη ζήκεξα.  

Ώπφ ηελ επξεία γθάκα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ επηιέρζεθαλ ηα εγρεηξί-

δηα ηεο Γιψζζαο, θαζψο ζεσξήζεθε πσο εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ην ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο. Δ επηινγή ηεο ηάμεο ήηαλ ηπραία. 

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ 

Οη άμνλεο κειέηεο είλαη δχν. Ώθελφο κειεηψληαη νη αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

θπξηαξρνχλ ζηα ζπγθεθξηκέλα βηβιία σο πξνο ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ 

mailto:ts.nancy07@gmail.com
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καζεηή κε ην δάζθαιν θαη αθεηέξνπ δηεξεπλάηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα βη-

βιία θαηαζθεπάδνπλ κηα απνδεθηή καζεηηθή ηαπηφηεηα. 

Γηα ηελ πεξάησζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε εξκελεπηηθή 

κέζνδνο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (Μπνλίδεο, 2004), ε νπνία, κε απνηειψληαο 

κηα απζηεξά δνκεκέλε δηαδηθαζία, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειεπζεξίαο ζηνλ ε-

ξεπλεηή λα δηεηζδχζεη ζην θείκελν θαη λα αζρνιεζεί πνιχ πεξηζζφηεξν κε ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ, παξά κε ηελ αθνινχζεζε ηππν-

πνηεκέλσλ ζηαδίσλ.  

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ 

Ώ) ΥΒΒΕ ΑΏΚΏΛΟΤ - ΠΏΕΑΕΧΝ 

Οη απνδεθηέο λφξκεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ σο καζεηή πξνζδηνξίδν-

ληαη ζε ζρέζε κε ηελ θαζνξηζηηθή επηξξνή θαη ηα ιφγηα ηνπ δαζθάινπ. ΐάζεη 

απηψλ, αλαδεηθλχνληαη ηα πξφηππα ηφζν ηνπ θαινχ θαη επηκεινχο καζεηή, φζν 

θαη ηνπ θξφληκνπ παηδηνχ. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ιφγηα ηνπ δαζθάινπ ζην 

Ώλαγλσζηηθφ ηνπ 1963 («Με ηε κεηέξα ζην ζρνιείν»): «Πέξπζη έκεηλα πνιχ επ-

ραξηζηεκέλνο. Κη εθέηνο ειπίδσ λα είλαη θαιφο καζεηήο. ηηο δηαθνπέο ηνλ έβιε-

πα. Γελ έθαλε αηαμίεο. Ήηαλ θξφληκνο.» 

ηα παηδηά δεκηνπξγείηαη κηα ζεηηθή θαη επράξηζηε εηθφλα ηνπ δαζθάινπ. 

Βηζπξάηηνπλ αγάπε, ηξπθεξφηεηα, ελδηαθέξνλ, δέρνληαη ζπκβνπιέο, αθφκα θαη 

αζηετζκνχο απφ κέξνπο ηνπ: «- Πσπψ! Ο Μαλσιάθεο πφζν εκαχξηζελ απφ ηνλ 

ήιην! Καιέ, εζχ έγηλεο ζαλ αξαπάθη!» (Ώλαγλσζηηθφ 1963, «Βκαχξηζε ζηελ εμν-

ρή») 

Κάπνηεο θνξέο, ν δάζθαινο είλαη ηφζν θνληά ζηα παηδηά, πνπ εκθαλίδεηαη 

λα θαηαπηάλεηαη κε ηηο αζρνιίεο ηνπο ελ ψξα δηαιείκκαηνο θαη λα γίλεηαη έλα κε 

ηνπο καζεηέο ηνπ, πξάγκα πνπ ηθαλνπνηεί ηδηαίηεξα ηα παηδηά (βι. Βξγαζία θαη 

Υαξά, «Ξέλνη ζηνλ θήπν»). 

ε θακία πεξίπησζε δελ παξαηεξείηαη θφβνο πξνο ην πξφζσπφ ηνπ. Οη ιέ-

μεηο, πνπ θαιχηεξα ραξαθηεξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ζηάζε ησλ παηδηψλ 

απέλαληί ηνπ, είλαη ε αγάπε θαη ν ζεβαζκφο, γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη ζην 

θιείζηκν ηνπ γξάκκαηνο ηνπ Μίκε: «Σα ζέβε κνπ ζηνλ αγαπεκέλν καο δάζθαιν» 

(Βξγαζία θαη Υαξά, «Ο κηθξφο κεηαλάζηεο»). 

Δ επράξηζηε παξνπζία ηνπ δαζθάινπ δελ ζπλαληηέηαη, κφλνλ, εθφζνλ 

πξνβάιιεηαη ν  θξνλεκαηηζκφο σο αλαγθαηφηεηα. Σφηε, ην παηδί γίλεηαη απνδέ-

θηεο κηαο απζηεξήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ επηβάιινληαη πνηλέο, ηηο νπνίεο ζρε-

δφλ πάληα απνδέρεηαη θαη ελ ηέιεη ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηνπ δα-

ζθάινπ (βι. Ώλαγλσζηηθφ 1963, «Ο αθάζαξηνο Ώιέθνο»). 

ΐ) ΜΏΘΔΣΕΚΔ ΕΑΕΟΣΔΣΏ ΠΏΕΑΕΧΝ 

Δ ζηάζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζην ζρνιείν παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα ζεηη-

θή. Σν ζρνιείν απνηειεί έλα επράξηζην πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ηα παηδηά αλακέ-
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λνπλ κε κεγάιε πξνζκνλή λα βξεζνχλ. Σα παηδηά δηαθξίλνληαη απφ αγάπε γηα 

ην δηάβαζκα, ελψ παξάιιεια ε κφξθσζε αλαγλσξίδεηαη σο αδηακθηζβήηεην 

αγαζφ θαη απαξαίηεην γηα ηε δσή εθφδην. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην αθφινπζν 

πνίεκα απφ ην Ώλαγλσζηηθφ ηνπ 1963 («Ση κ‘ αξέζεη»):  

«Μα βέβαηα απ‟ ηα δχν 

κ‟ αξέζεη πην πνιχ 

ην φκνξθν βηβιίν, 

πνπ ηέξπεη θη σθειεί. 

 

Γηαηί ην μέξνπλ ηφζνη, 

πσο ην θαιφ παηδί 

ζηνιίδη έρεη ηε γλψζε 

θαη ηέξςε ηε ζπνπδή.» 

Αχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ νθείιεη λα έρεη έλα παηδί, πξνθεηκέλνπ 

λα ζεσξείηαη θαιφ θαη άμην, είλαη ε επηκέιεηα ζηα καζεηηθά ηνπ θαζήθνληα θαη 

επαθφινπζα ε θαιή επίδνζε. Δ πεηζαξρία θέξεηαη λα παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηε 

καζεηηθή δσή ησλ παηδηψλ, αιιά δελ είλαη θάηη πνπ εθιακβάλεηαη αξλεηηθά απφ 

ηα παηδηά. 

Εδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ηεο θαζαξηφηεηαο, ηφζν ηνπ ίδηνπ 

ηνπ παηδηνχ, φζν θαη ησλ ζρνιηθψλ ηνπ αληηθεηκέλσλ, αθνχ, φηαλ δελ πιεξνί 

ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο, απνκνλψλεηαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Μαξίθαο (Κξηλνινχινπδα, «Σν παξάπνλν ηεο 

Μαξίθαο»). 

Σέινο, πέξα απφ ηηο βαζηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, νη καζεηέο επσκίδνληαη 

ηελ πεξηπνίεζε ηεο ηάμεο ηνπο θαη ηεο ζρνιηθήο απιήο, θξνληίδνληαο γηα ηελ 

θαζαξηφηεηά ηνπο. 
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Δ ΠΡΟΦΔΣΕΚΔ ΚΏΕ ΑΕΏΥΡΟΝΕΚΏ ΒΠΕΚΏΕΡΔ ΡΔΔ ΣΟΤ ΜΕΛΣΟΤ 

ΚΟΤΝΣΟΤΡΏ 

ηπιηαλόο Σζηπνύξαο¹, Ώληώλεο ΛελαθΪθεο²  

¹ρνιηθφο χκβνπινο ΠΒ, stsipouras@gmail.com 
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Με αθνξκή ηε θξάζε ηνπ εκπλεπζκέλνπ παηδαγσγνχ Μίιηνπ Κνπληνπξά 

«ην παηδί, ν αγαπεηφο πξνιεηάξηνο» επηθαηξνπνηνχληαη θαη πξνζεγγίδνληαη εξ-

κελεπηηθά νη απφςεηο ηνπ γηα ηελ παηδηθή ειηθία θαη ηελ ησλ παίδσλ αγσγή. Δ 

έξεπλα βαζίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζε πξσηνγελείο πεγέο απφ ην πξνζσπηθφ 

αξρείν ηνπ Κνπληνπξά θαη απνηειεί κηα ζπκβνιή γηα αλαζηνραζκφ θαη αλαζρε-

δηαζκφ ησλ παηδαγσγηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ. Ο ξφινο ελφο επρά-

ξηζηνπ θαη δεκηνπξγηθνχ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ε ζεκαζία ηνπ πνιηηηζκνχ, 

ησλ ηερλψλ θαη ηνπ παηρληδηνχ γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ καζεηή θαη ηεο 

καζήηξηαο, ε ζπνπδαηφηεηα ηεο παηδηθήο θαη λεαληθήο ειηθίαο γηα ηελ κειινληη-

θή αλάπηπμε θαη δξάζε ηνπ αηφκνπ, είλαη γηα ηνλ Κνπληνπξά νη ππιψλεο κηαο 

ζχγρξνλεο αλζξσπηζηηθήο παηδαγσγηθήο πνπ ζέβεηαη θαη αλαγλσξίδεη ηηο αλά-

γθεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ κε γλψζε, εηιηθξίλεηα θαη αγάπε. 

Ο Μ. Κνπληνπξάο πξφζζεζε ζηνλ φξν «πξνιεηάξην παηδί» ηνπ Z. Karsen, 

κέινπο ηεο νκάδαο ησλ ξηδνζπαζηψλ κεηαξξπζκηζηψλ ηνπ Ώκβνχξγνπ, ην επί-

ζεην αγαπεηφο, επηδηψθνληαο κε ηελ αληίζεζε πνπ δεκηνπξγεί ην ιεθηηθφ δίπνιν 

«αγαπεηφο-πξνιεηάξηνο» λα θάλεη εκθαλή ηα αηνπήκαηα ηεο παηδαγσγηθήο 

ζθέςεο καο.  πσο ν ίδηνο ν Κνπληνπξάο ην απνζαθελίδεη, ε θξάζε απηή, δε-

ιψλεη ηε δεζπνηηθή λννηξνπία, ηελ θαηαδπλάζηεπζε θαη πεξηθξφλεζε ηνπ παη-

δηνχ, θάησ απφ ηελ νκπξέια ηεο πξνζρεκαηηθήο αγάπεο θαη ηνπ πξνζπνηεηνχ 

«παηξηθνχ» ελδηαθέξνληνο. 

Απλάζηεο ηνπ αλήκπνξνπ λα αληηδξάζεη, λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ, 

λα επαλαζηαηήζεη παηδηνχ, ζεσξεί ηελ θνηλσλία θαη ηνλ δάζθαιν. Δ θνηλσλία, 

ππνζηεξίδεη, θξνληίδνληαο κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηεο, γηα ηελ απηνζπληήξεζε θαη 

ηε δηαηψληζή ηεο, δεκηνχξγεζε λφκνπο θαη πεξηέθιεηζε ην αλήκπνξν πξνιεηα-

ξηάην απηφ ζε δεζκά. Βπίζεο, ε ίδηα θνηλσλία, δεκηνχξγεζε ζρνιεία ζηα νπνία 

επηδεηνχληαη ηδαληθά φρη ηεο αχξην ή θαλ ηεο ζεκεξηλήο δσήο, αιιά ηεο ρζεζη-

λήο. Σελ νπζία ηεο Παηδαγσγηθήο ηελ εληνπίδεη ν θαηλνηφκνο παηδαγσγφο θαη 

θηιφζνθνο ζηε κφξθσζε, δειαδή ζηελ αξκνληθά πξνο ηελ εμειηζζφκελε θνη-

λσλία απηνεμέιημε ηνπ αηφκνπ πξνο δπλαηή πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ εαπηνχ ηνπ 

(εληειέρεηα). 

Οη απφςεηο ηνπ Κνπληνπξά γηα ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ επηθεληξψλνληαη 

ζηελ εμαζθάιηζε ηέηνησλ ζπλζεθψλ κάζεζεο θαη βησκάησλ φπνπ ην παηδί ζα 
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αλαπηχζζεη ηα ηδηαίηεξα ραξίζκαηά ηνπ, ζα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη επ-

ζχλεο, ζα ελδπλακψλεη ην απηνζπλαίζζεκά ηνπ θαη ζα ραίξεηαη ηελ ειηθία ηνπ. 

Γηα λα κπνξέζεη ην παηδί λα μεδηπιψζεη θπζηθά θαη αβίαζηα ην ζχλνιν ησλ δε-

κηνπξγηθψλ, ζσκαηηθψλ, ςπρηθψλ (δηαλνεηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηψλ, εζηθψλ) θαη 

θαιιηηερληθψλ δπλάκεψλ ηνπ θαη λα θζάζεη ζηελ χςηζηε δπλαηή απφδνζε απ-

ηψλ, είλαη απαξαίηεην λα δεη θαη λα θηλείηαη ζε έλα δσληαλφ, πιέξην, πνιπδηά-

ζηαην, ελαξκνληζκέλν κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ελάξεην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζα απνπλέεη αγάπε γηα ην παηδί, εκπηζηνζχλε ζηελ αμία 

ηνπ παηδηνχ, ζα ηνπ εκπλέεη εηιηθξίλεηα θαη ςπρνζσκαηηθή γελλαηφηεηα, ελψ 

ζπγρξφλσο ζα ηνπ παξέρεη κνλαδηθέο επθαηξίεο θαη απφιπηε ειεπζεξία γηα λα 

αλαθαιπθζνχλ θαη λα αθππληζζνχλ ηα πνιππνίθηια θπζηθά θαη επίθηεηα αηνκη-

θά ραξαθηεξηζηηθά.  

Βμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ έρνπλ φκσο θαη νη απφςεηο ηνπ Κνπληνπξά γηα ην 

ξφιν ηνπ παηρληδηνχ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ν δάζθαινο νθείιεη λα ην αμηνπνηεί. Πί-

ζηεπε φηη ην παηρλίδη είλαη ε δσή θαη ην επάγγεικα ηνπ παηδηνχ, πνπ ην αζθεί 

πνιιαπιά γηα ηε κειινληηθή ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή, εζηθή θαη θαιιηηερληθή 

δσή ηνπ. πσο ζηηο πξσηφγνλεο θνηλσλίεο ν άλζξσπνο, εμαηηίαο ηεο απιφηεηαο, 

ηεο πεξηνξηζκέλεο γλψζεο θαη ηηο έιιεηςεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ήηαλ ππν-

ρξεσκέλνο λα ηα γλσξίδεη φια θαη λα ηα δεκηνπξγεί φια κφλνο ηνπ, έηζη θαη ην 

παηδί ελδηαθέξεηαη γηα φια θαη αλνίγεη ηα κάηηα ηνπ πξνο φια. Σν κπαιφ ζρεκα-

ηίδεηαη. Βπνκέλσο, κπνξεί θαλείο λα δηδάμεη ν,ηηδήπνηε ζην παηδί, εάλ ρξεζηκν-

πνηήζεη ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. ην Αεκνηηθφ ζρνιείν πξέπεη λα θπξηαξρεί ε θί-

λεζε, ην παηρλίδη, ην καζηφξεκα, ην ζπγθεθξηκέλν. Σν αθεξεκέλν είλαη εθβηα-

ζκφο ηεο θχζεσο ηνπ παηδηνχ. Δ μεξή γλψζε, ν παπαγαιηζκφο θαη ν ηχπνο επί-

ζεο απνμεξαίλνπλ θαη εκπνδίδνπλ ην μεηχιηγκα ησλ ςπρηθψλ δπλάκεσλ ηνπ 

παηδηνχ, ελψ ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πιηθνχ απφ ην παηδί είλαη ε πξαγκα-

ηηθή είζνδνο θαη ε θαηαλφεζε ησλ αγαζψλ ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ ζέινπκε λα ηνπ 

πξνζθέξνπκε. 

Σν λέν πλεχκα ην νπνίν πξνζπάζεζε λα εκθπζήζεη ν Κνπληνπξάο ζηε 

ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπ, πξνθαινχζε ζπρλά αληηδξάζεηο θαη 

ζθιεξή θξηηηθή.  Ώπηφ νθεηιφηαλ, θαηά ηελ άπνςε ηνπ ίδηνπ ηνπ Κνπληνπξά, 

ζην γεγνλφο φηη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ, δψληαο ζηελ παιηά θφξκα, δελ κπνξνχζε λα εξκελεχζεη 

θαη λα δηθαηνινγήζεη ηε λέα πλνή, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζηεί ζηα ε-

πφκελα: 

 ζηε δσή ηνπ ρνιείνπ (νξγάλσζε θαη ειεχζεξε εξγαζία), 

 ζηε κέζνδν εξγαζίαο (νκάδεο εξγαζίαο, νκάδεο εηδηθνηήησλ, απνγεχκαηα 

εξγαζίαο, εθπφλεζε ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ), ζηε ρξήζε αηνκηθνχ θαθέ-

ινπ καζεηή/ηξηαο (δειηίν πνηφηεηαο, αηνκηθφ δειηίν, απηφγξαθν δειηίν, 

απηναμηνιφγεζε), ζηε ζπγθέληξσζε ηεο Πέκπηεο θ.ά. θαη  

 ζηελ αηζζεηηθή αγσγή θαη παηδεία (θπξίσο γχξσ ζην ρνιηθφ ζέαηξν). 

Οη απφςεηο ηνπ Μ. Κνπληνπξά γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ 
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παηδηθή ειηθία εμαθνινπζνχλ λα είλαη επίθαηξεο θαη λα καο δείρλνπλ δξφκνπο. 

Σν επίθεληξν ζην έξγν ηνπ βξίζθεηαη ην παηδί! Ο ίδηνο πίζηεπε φηη ε αγσγή ν-

θείιεη ξηδηθά θαη νπζηαζηηθά λα αλαπξνζαξκφζεη κέζνδν θαη θηινζνθία, έηζη 

ψζηε θαη ηελ αηνκηθή ηδηνζπζηαζία ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο λα ππεξεηήζεη θαη ηελ 

θνηλσληθή πξνθνπή. Γεηνχκελν ηεο αγσγήο νθείιεη λα είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο 

εμαηνκηθεπκέλεο θαη ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο γηα κηα ζπλππφρξεε ελεξγεηη-

θφηεηα πξνο αλάδεημε, θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ είδνπο, αξκνληθή α-

λάπηπμε θαη εμηζνξξνπεκέλε εμέιημε ηνπ ζχλνινπ δπλακηθνχ ηνπ παηδηνχ. ηνλ 

ελ ιφγσ παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ νθείιεηαη λα ηεξνχληαη πξσηίζησο νη εμήο αξ-

ρέο: ε ειεπζεξία θίλεζεο ηνπ παηδηνχ πνπ ζπλνδεχεηαη κε νξηζκέλεο αμίεο θαη 

θαηεπζχλζεηο (γηαηί, πξνο πνχ, ζε ηη), ε ελεξγεηηθή κάζεζε, ε δεκηνπξγηθή εξ-

γαζία, ε δεκνθξαηηθή θαη αιηξνπηζηηθή αηκφζθαηξα, ε αγάπε πνπ ζεκαίλεη λα 

βιέπεηο ηε δεκηνπξγία ζην παηδί θαη λα ζπζηάδεζαη γηα απηή, ε θνηλσληθή ζπ-

λείδεζε θαη ε αγσγή ηεο βνχιεζεο. Ο Κνπληνπξάο νξακαηηδφηαλ έλα ζρνιεηφ 

πνιιαπιψλ επθαηξηψλ θαη εξεζηζκάησλ, έλα ζρνιεηφ ραξάο θαη δσήο, φπνπ ν 

επκάιαθηνο πειφο ηεο παηδηθήο θχζεο ζα κνξθνπνηεζεί ζε κηα πξνζσπηθφηεηα 

κε νξζνινγηθή θαη ζεηηθή ζθέςε, κε ζπγθηλεζηαθφ θνξηίν, θαληαζία, αηζζαληη-

θφηεηα θαη απζνξκεηηζκφ. 

πνηνο δνπιεχεη γηα ην παηδί δνπιεχεη γηα ηελ αλζξσπφηεηα, έιεγε ν ίδηνο. 

Ώο ην θάλνπκε επηπρηζκέλν θαη ηφηε ζα ληψζνπκε θαη εκείο αλάινγα αηζζήκαηα 

ραξάο θαη αγαιιίαζεο. «Σν παηδί, ν αγαπεηφο πξνιεηάξηνο»: Βπίθαηξνο πξν-

βιεκαηηζκφο. Ώιιά εμίζνπ ηαπηφζεκνο θαη επίθαηξνο είλαη θαη ν πξνθεηηθφο 

γηα ηα νξάκαηά ηνπ ιφγνο ηνπ Κνπληνπξά: «Αε ζα εθαξκνζζνχλ πνηέ. κσο ε 

ςπρή ηνπο ζα θηεξνπγίδεη ζε φια ηα ζρνιεηά ηνπ κέιινληνο». ην ρέξη καο εί-

λαη, γηα ην θαιφ ησλ παηδηψλ καο θαη ηεο αλζξσπφηεηαο λα ηνλ δηαςεχζνπκε. 
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ΒΕΏΓΧΓΔ 

Οη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ κηθξψλ παη-

δηψλ θαη νδεγνχλ ζε απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε, πξνσζψληαο  ηνλ επηζηεκν-

ληθφ εγγξακκαηηζκφ (Yore & Treagust, 2006). Βηδηθφηεξα, ε παξαγσγή νπηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ απφ ηα παηδηά απνθαιχπηεη ζηνηρεία γλσζηηθήο αλάπηπμεο, 

ελψ ιεηηνπξγεί σο κηα ‗γιψζζα‘ γηα λα ‗επηθνηλσλήζνπλ‘ ηηο αληηιήςεηο ηνπο 

(Brooks, 2009) θαιιηεξγψληαο παξάιιεια δεμηφηεηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο. Δ 

ζρεδηαζηηθή απεηθφληζε κεηαηξέπεη αθεξεκέλεο ηδέεο ζε εηθφλεο θαη ζχκβνια, 

νπηηθνπνηψληαο παιηφηεξεο γλψζεηο θη εκπεηξίεο (Papandreou & Terzi, 2011). Δ 

κνληεινπνίεζε απνηειεί ζχλζεηε δεμηφηεηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ, πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ θαηαλφεζε θπζηθνεπηζηεκνληθψλ ελλνηψλ θαη παξέρεη έλα 

πιαίζην δεκηνπξγίαο λνεκάησλ (Smyrnaioy & Weil-Barais, 2004). Οη βηνινγη-

θέο έλλνηεο –αξθεηά αθεξεκέλεο θαη δπζλφεηεο γηα κηθξά παηδηά- πξνζθέξνληαη 

γηα δηεξεχλεζε κέζσ πνιιαπιψλ νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ (Naug, Colson, & 

Donner, 2011). Βηδηθφηεξα, ε εζσηεξηθή δνκή ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, έρεη 

λφεκα λα κειεηάηαη κέζσ νπηηθψλ κνληέισλ, θαζψο απνηειεί κε νξαηή δνκή. 

Πξνεγνχκελεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε θαηαλφεζή ηνπο ζε απηφ ην ζέκα 

επεξεάδεηαη απφ γλσζηηθνχο κεραληζκνχο αηηηψδνπο-εξκελεπηηθήο ζθέςεο 

(Γφγθδα, 2007), ζπλεπψο δηαζέηνπλ πξψηκε βηνινγηθή γλψζε.  

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε θαηαλφεζε ηεο εζσ-

ηεξηθήο δνκήο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο απφ παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Σα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αθνξνχζαλ α) πψο ηα παηδηά θαηαλννχλ ηελ εζσηεξηθή 

δνκή ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη β) εάλ είλαη δπλαηή, θαη ππφ πνηεο πξνυπν-

ζέζεηο ε ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ ζηελ αλάπηπμε απηήο ηεο θαηαλφεζεο. 

ΜΒΘΟΑΟ 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 24 λήπηα (14 αγφξηα θαη 10 θνξίηζηα, ειηθίαο 4-6 

εηψλ) δεκφζηνπ λεπηαγσγείνπ ηνπ Ν. Λάξηζαο.  

Σν εξεπλεηηθφ ζρέδην πεξηιάκβαλε ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ εζσηεξηθή δνκή ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ δηαδηθαζίεο πξν- θαη κεηα- ειέγρνπ πνπ απνζθνπνχζαλ 

ζηελ θαηαγξαθή ησλ γλψζεσλ θαη ηεο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ λα παξάγνπλ 

νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα.  

Μεζνδνινγηθά επειέγε ν ζρεδηαζκφο κηθηψλ κεζφδσλ ηξηγσλνπνίεζεο 

mailto:kitsouka@uth.gr
mailto:vchristi@uth.gr
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(Creswell, 2011). πγθεθξηκέλα, ν πξνέιεγρνο θαη ν κεηαέιεγρνο πξαγκαην-

πνηήζεθαλ κέζσ: α) δηζδηάζηαησλ ζρεδηαζηηθψλ έξγσλ, β) ηξηζδηάζηαησλ κν-

ληέισλ κε πιαζηειίλε θαη γ) αηνκηθψλ εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. Σα δεδν-

κέλα απφ ηηο νπηηθέο παξαγσγέο ησλ παηδηψλ, αλαιχζεθαλ κε βάζε ηελ ηεξαξ-

ρηθή ηαμηλφκεζε ησλ Reiss θαη Tunnicliffe (2001). Σα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχ-

μεσλ αλαιχζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο αλνηρηή θαη αμνληθή θσδηθνπνίεζε (Strauss 

& Corbin, 1998), απφ φπνπ πξνέθπςαλ θεληξηθέο θαηεγνξίεο θαηαλφεζεο. ηε 

ζπλέρεηα δεδνκέλα θαη απφ ηηο ηξεηο ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ αληηζηνηρή-

ζεθαλ κε πέληε (5) επίπεδα θαηαλφεζεο (κε επαξθέο, ζηνηρεηψδεο, ελ κέξεη ε-

παξθέο, πςειφ, πνιχ πςειφ) πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθηθηή ε ζπγθξηηηθή ζεψξε-

ζή ηνπο.  

Γηα ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζρεδηάζηεθαλ νθηψ (8) δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπλδχαδαλ ρεηξαπηηθά θαη ςεθηαθά αλαπαξαζηαηηθά κέζα (ηαηξηθέο απεηθνλί-

ζεηο, βηβιία γλψζεο, animated video, ςεθηαθά παηρλίδηα, ρεηξαπηηθέο θαηα-

ζθεπέο, επηηξαπέδηα παηρλίδηα) γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηελ εζσηεξη-

θή δνκή ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο (ρήκα 1). 

 

    

    

ρήκα 1. Αξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε 

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ 

Καηά ηνλ πξν-έιεγρν ην επίπεδν θαηαλφεζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ 

ζεσξείηαη κε επαξθέο έσο ελ κέξεη επαξθέο. Δ θπξηφηεξε δπζθνιία ησλ παηδηψλ 

αθνξνχζε ηελ αδπλακία ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ην αλζξψπηλν ζψκα σο έλα ζχ-

λνιν ζπζηεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθά φξγαλα ηα νπνία ζπλδένληαη 

θαη ζπλεξγάδνληαη. Ώληίζεηα, θαηά ηνλ κεηα-έιεγρν ην επίπεδν θαηαλφεζεο ησλ 

παηδηψλ ζεσξείηαη απφ ζηνηρεηψδεο έσο πνιχ πςειφ. Βκθαλίδνληαη λα θαηαλφ-

εζαλ ηε ζχλδεζε ησλ νξγάλσλ ζε νξγαληθά ζπζηήκαηα θαη ζε θάπνην βαζκφ 

ηελ νιφηεηα ηεο δνκήο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο (Πίλαθαο 1).  
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Πίλαθαο 1. Ώπνηειέζκαηα πξν- θαη κεηα-ειέγρνπ σο πξνο ην επίπεδν θαηαλφεζεο  

 

ΒΠΕΠΒΑΟ ΚΏ-

ΣΏΝΟΔΔ 

ΥΒΑΕΏΣΕΚΏ ΒΡΓΏ ΜΟΝΣΒΛΟΠΟΕΔΒΕ ΤΝΒΝΣΒΤΞΒΕ 

Πξνέιεγρνο Μεηαέιεγρνο Πξνέιεγρνο Μεηαέιεγρνο Πξνέιεγρνο Μεηαέιεγρνο 

1 Με επαξθέο 1 0 1 0 1 0 

2 ηνηρεηψδεο 8 2 9 3 12 8 

3 Βλ κέξεη ε-

παξθέο  

15 10 13 13 11 12 

4 Τςειφ  0 11 1 6 0 3 

5 Πνιχ πςειφ 0 1 0 2 0 1 

 

Βπηπιένλ, εμεηάδνληαο ηελ πξφνδν θάζε παηδηνχ αηνκηθά κεηαμχ πξν- θαη 

κεηα-ειέγρνπ, θαίλεηαη φηη ζρεδφλ φια ηα παηδηά παξνπζίαζαλ άλνδν άλσ ησλ 

δχν επηπέδσλ. Δ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαηαλφεζεο αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηε 

ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ παξήγαγαλ.  

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

Σα εξεπλεηηθά επξήκαηα παξέρνπλ ελδηαθέξνπζεο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν πνπ ηα κηθξά παηδηά θαηαλννχλ ηελ εζσηεξηθή δνκή ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο, πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ κεραληζκνχο αηηηψδνπο-

εξκελεπηηθήο βηνινγηθήο ζθέςεο (Γφγθδα, 2007. Reiss & Tunnicliffe, 2001).  

Δ ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ρεηξαπηηθφ θαη ςεθηαθφ πιηθφ, θαζψο θαη ε 

παξαγσγή νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ εθηηκάηαη φηη ζπλέβαιαλ ζηε βειηίσζε 

ηεο θαηαλφεζεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην ζέκα (Yore & Treagust, 2006) θαη 

ζηελ αλάπηπμε πιεξέζηεξσλ ζπιινγηζκψλ (Brooks, 2009). Σέινο, ζεκαληηθφ 

επίηεπγκα απνηειεί ε κεηάβαζε πνπ δηέγξαςαλ ηα παηδηά απφ ηελ ‗αλάγλσζε‘ 

δηζδηάζηαησλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηελ ‗θαηαζθεπή‘ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ, 

θαζψο ε αιιαγή ηξφπνπ αλαπαξάζηαζεο ηεο λεναπνθηεζείζαο γλψζεο απνηειεί 

ηδηαίηεξα απαηηεηηθή δηαδηθαζία.  

Χο πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο πηζαλφλ λα ιεηηνχξγεζαλ ε ηαπηνπξνζσπία 

εξεπλήηξηαο θαη εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο, θαζψο θαη ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (ζρεδηαζηηθά έξγα, κνληέια πιαζηειίλεο, ζπλεληεχμεηο). 

Δ ζπκβνιή ησλ νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ν ξφινο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

αλαπαξαζηαηηθψλ κέζσλ ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ κηθξψλ παηδηψλ, αιιά 

θαη σο εξεπλεηηθψλ θαη δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ, ρξήδνπλ πεξαηηέξσ θαη ιεπην-

κεξέζηεξεο δηεξεχλεζεο, ε νπνία ρξεηάδεηαη λα επεθηαζεί θαη ζε άιιεο ελλνην-

ινγηθέο πεξηνρέο.  
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ΒΕΏΓΧΓΔ 

Δ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο εηζάγεη δηαξθψο 

λέεο παξεκβάζεηο θαη πξνηείλεη θαηλνηφκεο ιχζεηο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκά-

ησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ θνηλσλία. ηαλ φκσο νη πξνηάζεηο απηέο αθνξνχλ ζε 

παξεκβάζεηο ζε δσληαλνχο νξγαληζκνχο, εγείξνπλ ηαπηφρξνλα θαη εζηθά δη-

ιήκκαηα αλαθνξηθά κε ηε δχλακε ηεο επηζηήκεο λα νξίδεη ηε δσή θαη ην ζάλα-

ην. Εδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο βηνηερλνινγίαο, νη ξαγδαίεο 

εμειίμεηο πξνθαινχλ απφ ηε κηα δένο, ελψ απφ ηελ άιιε εζηθνχο πξνβιεκαηη-

ζκνχο ζρεηηθά κε ηα φξηα ηεο αλζξψπηλεο παξέκβαζεο ζηε θχζε θαη ηηο ζπλέ-

πεηεο ηεο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν.  

Δ κεηακφζρεπζε νξγάλσλ, γηα παξάδεηγκα, είλαη κηα ηαηξηθή πξαθηηθή, ε 

νπνία εμειίζζεηαη δηαξθψο απφ ηελ πξψηε κεηακφζρεπζε λεθξνχ ην 1954 σο 

ζήκεξα. Σα ζεκαληηθφηεξα επηηεχγκαηα ζηνλ ηνκέα αθνξνχλ ζηελ επηηπρή κε-

ηακφζρεπζε άιισλ νξγάλσλ ή ηκεκάησλ νξγάλσλ, ζηελ εμέιημε ησλ αλνζνθα-

ηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ, ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ γηα ηε δσξεά νξγάλσλ, ζηε 

ρξήζε νξγάλσλ δψσλ ή ηερλεηψλ γηα κεηακφζρεπζε ζε αλζξψπνπο (μελνκν-

ζρεχκαηα), αιιά θαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα 

βιαζηνθχηηαξα (Veatch, 2002). 

Πέξα απφ ηαηξηθή κέζνδνο, ε κεηακφζρεπζε νξγάλσλ ζα κπνξνχζε λα η-

δσζεί θαη σο θνηλσληθνπνιηηηζκηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο νη εμειίμεηο ζην ρψ-

ξν δεκηνπξγνχλ κηα ζεηξά απφ δηιήκκαηα εζηθήο θαη θνηλσληθήο θχζεο. Σα ε-

ζηθά δηιήκκαηα πνπ εγείξνληαη ζην ρψξν αθνξνχλ ηφζν ζηα φξηα ηεο αλζξψπη-

λεο παξέκβαζεο ζηε θχζε γεληθά, φζν θαη ζε δεηήκαηα φπσο ν εγθεθαιηθφο 

ζάλαηνο, ηα δηθαηψκαηα ησλ δψσλ αιιά θαη ε δίθαηε θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ 

κνζρεπκάησλ (Veatch, 2002).  

Χο απνηέιεζκα, νη θνηλσλίεο θαινχληαη λα δψζνπλ απαληήζεηο ζε εξσηή-

καηα πνπ αθνξνχλ ηελ αμία ηεο δσήο, ην ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν αιιά θαη ηηο 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο (Ben-David, 2005). Παξά ηε ζεκαζία ησλ δεηεκάησλ απ-

ηψλ γηα ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, ε ζηάζε παηδηψλ θαη εθήβσλ θαζψο θαη νη πα-
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ξάγνληεο πνπ είλαη αξθεηά ηζρπξνί ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε θξί-

ζεσλ ππέξ ή θαηά ησλ παξεκβάζεσλ ζηνλ άλζξσπν, δελ έρνπλ αθφκε δηεξεπλε-

ζεί. Οη καζεηέο γεληθφηεξα, ζπάληα θαινχληαη λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζηελ 

επηζηήκε (Driver, Newton & Osborne, 2000˙ Stigler & Hiebert, 1999), ελψ ηα 

ζρνιηθά βηβιία αθηεξψλνπλ ειάρηζην ρψξν ζε ζπδεηήζεηο πάλσ ζε δεηήκαηα 

βηνεζηθήο (Knain, 2001). 

Δ παξνχζα έξεπλα απνηειεί ηκήκα ελφο εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 

έρεη σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ παηδηψλ θαη εθήβσλ πάλσ ζε ζχγ-

ρξνλα δεηήκαηα βηνεζηθήο. ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη νη θξίζεηο 

ησλ καζεηψλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γχξσ απφ βηνεζηθά δηιήκκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηηο κεηακνζρεχζεηο, ηνλ εγθεθαιηθφ ζάλαην θαη ηε ρξήζε βιαζηνθπηηάξσλ γηα 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.  

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ 

πκκεηΫρνληεο: ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 55 καζεηέο θαη καζή-

ηξηεο (28 αγφξηα θαη 27 θνξίηζηα) ηεο πέκπηεο θαη έθηεο ηάμεο ηνπ Αεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ, κε κέζε ειηθία ηα 11.47 ρξφληα (Σ.Ώ.=0.5).  

ΒξεπλεηηθΪ Βξγαιεέα: ηνπο ζπκκεηέρνληεο παξνπζηάζηεθαλ έμη ζχλην-

κεο ηζηνξίεο πνπ αθνξνχζαλ ζε εμειίμεηο γχξσ απφ ηηο κεηακνζρεχζεηο, ηνλ ε-

γθεθαιηθφ ζάλαην θαη ηα βιαζηνθχηηαξα. Οη ηζηνξίεο ζπλνδεχνληαλ απφ ηζά-

ξηζκα δηιήκκαηα. Ώπφ ηνπο καζεηέο δεηήζεθε λα απνηππψζνπλ ηηο θξίζεηο ηνπο 

θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ππέξ ή /θαη θαηά ησλ δηιεκκάησλ πνπ παξνπζηά-

ζηεθαλ θαζψο θαη λα αμηνινγήζνπλ ηα επηρεηξήκαηα πνπ νη ίδηνη παξήγαγαλ. 

πιινγά δεδνκΫλσλ: Δ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε κνξθή ησλ 

νκάδσλ εζηίαζεο ζηα ζρνιεία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη Powell, Single θαη Lloyd 

(1996) νξίδνπλ ηελ νκάδα εζηίαζεο σο κία νκάδα αηφκσλ πνπ επηιέρζεθαλ κε 

ζηφρν ηε ζπδήηεζε θαη ην ζρνιηαζκφ ελφο πξνο έξεπλα δεηήκαηνο. Γηα ηηο αλά-

γθεο ηεο έξεπλαο ζρεκαηίζηεθαλ 9 νκάδεο ησλ 6 - 7 αηφκσλ. Καηά ηε δηάξθεηα 

ησλ νκάδσλ εζηίαζεο, νη καζεηέο δηαηχπσζαλ ηηο θξίζεηο ηνπο θαη παξήγαγαλ 

επηρεηξήκαηα ππέξ ή /θαη θαηά ησλ δηιεκκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ.  

ΏλΪιπζε δεδνκΫλσλ: Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηφζν πνζνηηθέο, φζν θαη πνηνηηθέο κέζνδνη. Βηδηθφηεξα, γηα 

ηελ αλάιπζε ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ παξήγαγαλ νη καζεηέο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

κέζνδνο ηεο Θεκειησκέλεο Θεσξίαο (Grounded Theory Method) (Glaser & 

Strauss, 1967; Glaser, 1992). Οη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νκάδσλ εζηία-

ζεο παξήγαγαλ έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ επηρεηξεκάησλ θαη ε ρξήζε πνηνηηθήο 

κεζφδνπ αλάιπζεο πξνθξίζεθε ιφγσ ηνπ είδνπο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηη-

θψλ εξσηεκάησλ, ηεο κεζφδνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ (Robson, 2007). 
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ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ124  

ΟΕ ΜΒΣΏΜΟΥΒΤΒΕ 

Δ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζην εξψηεκα αλ 

ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε φξγαλα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κέζα ζηνλ νξγαλη-

ζκφ άιισλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ γηα κεηακνζρεχζεηο αλέδεημε ηα αθφινπζα 

θπξίαξρα ζέκαηα: βνήζεηα πξνο αλζξψπνπο θαη ηελ αλζξσπφηεηα, πξνζηαζία ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο, δηάθξηζε κεηαμχ δψσλ-αλζξψπσλ, αζπκβαηφηεηα νξγάλσλ 

θαη πξνζηαζία ησλ δψσλ.  

Χο πξνο ην εξψηεκα αλ ζα κπνξνχζαλ ηα δψα απηά, κέζα ζην ζψκα ησλ 

νπνίσλ αλαπηχζζνληαη αλζξψπηλα δσηηθά φξγαλα, λα θαηαλαιψλνληαη σο ηξν-

θή απφ ηνπο αλζξψπνπο έπεηηα απφ ηελ αθαίξεζε ησλ νξγάλσλ απηψλ γηα ηηο 

κεηακνζρεχζεηο, νη καζεηέο θαη καζήηξηεο ππήξμαλ δηζηαθηηθνί σο πξνο ηηο α-

παληήζεηο ηνπο. Σα θπξίαξρα κνηίβα πνπ επηθξάηεζαλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο ή-

ηαλ ε ζπκθσλία ή ε δηαθσλία σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο λα θαηαλαισ-

ζνχλ, ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηζηήκε θαη νη επηπηψζεηο ηεο θαηαλάισζήο ηνπο 

ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ δψσλ απηψλ.  

ΒΓΚΒΦΏΛΕΚΟ ΘΏΝΏΣΟ 

ηαλ νη καζεηέο θαη καζήηξηεο ξσηήζεθαλ πνηα είλαη ε άπνςή ηνπο ζρεηη-

θά κε ηε δηαηήξεζε ζηε δσή κηαο εγθεθαιηθά λεθξήο εγθχνπ θαη ηε γέλλεζε 

ηνπ παηδηνχ πνπ θπνθνξνχζε, νη απαληήζεηο ηνπο δηαπλένληαλ απφ ηελ πίζηε 

ζηε δηάζσζε ηεο δσήο ηνπ εκβξχνπ, ηε δηαηήξεζε ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηνπο ελ-

δνηαζκνχο γχξσ απφ ηελ απψιεηα θαη ην ζάλαην ηεο κεηέξαο, ηελ απνπζία ηεο 

κεηέξαο απφ ηε δσή ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη ηηο πηζαλέο επηπινθέο ζηελ πγεία ηνπ 

παηδηνχ.  

ΣΏ ΐΛΏΣΟΚΤΣΣΏΡΏ 

Δ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζηα εξσηήκαηα 

γχξσ απφ ηε ζπλδξνκή ησλ βιαζηνθπηηάξσλ θαη ηεο βηνηερλνινγίαο ζηελ πα-

ξάηαζε ηεο δσήο αλέδεημε ηα αθφινπζα θπξίαξρα ζέκαηα: ηελ ρξνληθή παξάηα-

ζε ηεο δσήο, ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ, ηελ παξαβίαζε ησλ λφκσλ ηεο θχζεο 

θαη ηε ζεία βνχιεζε.  

Σέινο ζην δίιεκκα γχξσ απφ ηελ απφθηεζε ελφο άιινπ παηδηνχ κε ζθνπφ 

ηε ζπιινγή βιαζηνθχηηαξσλ θαηά ηνλ ηνθεηφ γηα ηε ζσηεξία ηνπ αδειθνχ ηνπ 

πνπ πάζρεη απφ κία ζνβαξή θιεξνλνκηθή πάζεζε (θπζηηθή ίλσζε), ηα κέιε ησλ 

νκάδσλ εζηίαζεο αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο, ηε δηεχξπλζε ηεο νη-

                                         
124 ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

ηελ ηειηθή ηεο κνξθή ζα παξνπζηαζζνχλ νινθιεξσκέλα ηα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ ηεο ζεκειησκέλεο ζε-

σξίαο.   
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θνγέλεηαο, ηνλ θίλδπλν λα πάζρεη ην παηδί απφ ηελ ίδηα αζζέλεηα θαη ζηα εζηθά 

δηιήκκαηα πνπ εγείξεη ε γέλλεζε ελφο παηδηνχ γηα ηε ζσηεξία ηεο δσήο ελφο άι-

ινπ.   

ΚΏΣΏΝΟΜΔ ΑΕΏΘΒΕΜΧΝ ΜΟΥΒΤΜΏΣΧΝ 

Οη καζεηέο δεκνηηθνχ ζπλεθηηκνχλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά θξηηήξηα, φηαλ 

θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ πνηνο ζα έπξεπε λα έρεη πξνηεξαηφηεηα γηα κεηακφ-

ζρεπζε. Χζηφζν, θαίλεηαη λα ππάξρεη κεγάιε ζπκθσλία γχξσ απφ ην ρξφλν α-

λακνλήο ζηε ιίζηα ησλ κεηακνζρεχζεσλ (54.5%), ηελ νηθνγελεηαθή (45.5%), αι-

ιά θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (45.5%) ηνπ ππνςήθηνπ ιήπηε.  Σέινο, αμίδεη 

λα ζεκεησζεί πσο έλαο κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ (41.8%) δήισζε φηη ζα επέ-

ιεγε θάπνηνλ ζπγγελή ηνπ, εάλ είρε ηε δπλαηφηεηα απηή.  

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

πκπεξαζκαηηθά, ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ θαίλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίζνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ εζηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο 

ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο βηνηερλνινγίαο. ηαλ θα-

ινχληαη λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ππέξ ησλ ζχγρξνλσλ επηζηεκνληθψλ επη-

ηεπγκάησλ, ηείλνπλ λα πξνθξίλνπλ ηελ αμία ηεο αλζξψπηλεο δσήο, σο εζηθή βά-

ζε ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπο, ελψ παξάιιεια δείρλνπλ λα πξνβιεκαηίδνληαη γηα 

ηηο επηπηψζεηο πνπ ηα ίδηα απηά επηηεχγκαηα κπνξνχλ λα έρνπλ ηφζν ζηνπο αλ-

ζξψπνπο, φζν θαη ζηε θχζε. 
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ΚΟΕΝΧΝΕΟΛΟΓΕΚΒ ΠΡΟΒΓΓΕΒΕ ΣΧΝ ΣΠΒ ΚΏΕ ΣΔ ΒΠΕΜΟΡ-

ΦΧΔ: ΏΠΟΦΒΕ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ  

ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ 

1
Γηαβξέκεο Παλαγηώηεο & 

2
Μπηηδένπνπινο ΕσΪλλεο 

1,2
Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ 

1
giavrimis@soc.aegean.gr, 

2
soc11063@soc.aegean.gr 

Οη δπλακηθέο αιιαγέο ζην λέν θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζηεξίδν-

ληαη, ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ζηνλ ηερλνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ. Ο αληα-

γσληζκφο γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη εμνπζία έδσζε ηε ζέζε ηνπ ζηνλ δηα-

γθσληζκφ γηα ηε γλψζε θαη ηελ πιεξνθνξία ε απηφ ην πιαίζην ε εθπαίδεπζε 

σο δεπηεξνγελήο θνηλσληθνπνηεηηθφο παξάγνληαο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα εμεχ-

ξεζε ιχζεσλ κέζσ ηεο αλαδήηεζεο λέσλ κνξθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ  δηδαζθαιί-

αο, πνπ ζα επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηε ζρέζε κε ηε κάζεζε θαη ζα νηθνδνκνχλ ην 

λέν θνηλσληθφ ππνθείκελν. Τπάξρεη, ινηπφλ, αλαγθαηφηεηα γηα ην κειινληηθφ 

ζρνιείν ε αλάπηπμε θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ κε θξηηηθή ζθέςε, δεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα, επειημία, δεμηφηεηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο, απηνξπζκηδφ-

κελεο κάζεζεο θαη ιήςεο θξίζηκσλ απνθάζεσλ ππφ θαζεζηψο πίεζεο, αζάθεη-

αο θαη αβεβαηφηεηαο.  

Δ επηκφξθσζε απνηειεί γηα ηηο δνκνιεηηνπξγηθέο πξνζεγγίζεηο θπξίσο κηα 

ζπλάξηεζε ησλ δηαπηζησκέλσλ αλαγθψλ ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο 

απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ πξνυπάξρνπζα βαζηθή εθπαίδεπζε ηνπο, απφ 

ηελ εξγαζία ηνπο θαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν εληάζζνληαη. Ώ-

ληηζέησο, νη λενκαξμηζηηθέο ζεσξίεο πξνζεγγίδνπλ ηελ επηκφξθσζε σο ηελ δηα-

δηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη ηδενινγηθέο ζηεξίμεηο ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ 

ησλ θπξίαξρσλ νκάδσλ ηεθκεξηψλνληαη σο αλαγθαίεο θαη δίθαηεο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπο ζηηο ΣΠΒ θαη λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηηο 

αληζφηεηεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζαλ 162 εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγά-

δνληαη ζε ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ΐ. Βιιάδνο. Ώπφ απηνχο 

70(43,2%) ήηαλ άλδξεο θαη 92 (56,8%) γπλαίθεο. Ο κέζνο φξνο ησλ εηψλ ππε-

ξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 14,14 (Σ.Ώ.=6,72).  

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα απηνζρέδην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξά ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΣΠΒ. π-

λνιηθά πεξηιακβάλεη 80 εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο είλαη θαηαλεκεκέλεο ζε πέληε 

ζεκαηηθέο: α) Λφγνη παξαθνινχζεζεο:, β) Ηθαλνπνίεζε θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

απφ ην πξφγξακκα ΣΠΔ, γ) Γλψζεηο ζηηο ΣΠΔ κεηά απφ ην πξφγξακκα:, δ) ηά-

ζεηο ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ κεηά απφ ην πξφγξακκα: θαη ε) Κνηλσληνινγηθέο πξνζεγ-

γίζεηο: ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ηέηαξηε θαη πέκπηε ζεκαηηθή ελφηεηα.  

mailto:giavrimis@soc.aegean.gr
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Ώπφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο δηαθαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ηνλίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηεο επηκφξθσζεο ζηηο ΣΠΒ σο ελφο εξγα-

ιείνπ άζθεζεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ θπξίαξρσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, 

αιιά θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα ηελ επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ επηκφξ-

θσζε. Βθθξάδνπλ ηελ αλάγθε γηα ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, ελψ δηαθνξνπνη-

νχληαη γηα ην ξφιν ηεο ζηελ άξζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ. Βλψ, ζχκ-

θσλα κε ηελ άπνςε ηνπο νη ζηφρνη ηεο επηκφξθσζεο ζηηο ΣΠΒ απφ θξαηηθνχο 

θνξείο δελ έρνπλ επηηεπρζεί επαξθψο, ζπλεγνξψληαο ζηα παξαπάλσ. Τπάξρεη 

έκκεζα ην εθπαηδεπηηθφ πξφηαγκα ηεο δφκεζεο ελφο ιεηηνπξγηθνχ πιαηζίνπ 

πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, ην νπνίν ζα ζπκβαδίδεη κε ηα λέα γλσζηηθά εξγα-

ιεία πνπ παξέρνληαη ζηελ κεηαλεσηεξηθή επνρή, ελψ αλαγθαία θξίλεηαη ε απ-

μεκέλε ρξεκαηνδφηεζε ζηελ εθπαίδεπζε σο έλα κέζν πνηνηηθφηεξεο αλαβάζκη-

ζεο ηεο επηκφξθσζεο ζηηο ΣΠΒ. 
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Αεκνιηόο Κσλζηαληέλνο 

Ώπφθνηηνο Σκήκαηνο Βπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο θαη Βθπαίδεπζεο 

kdimolios@gmail.com 

 

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Δ δηεπθφιπλζε θαη αλάδεημε ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη ηδηαίηε-

ξα ζεκαληηθή γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Δ παξνχζα εξγαζία αλαδεη-

θλχεη ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο ζηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσ-

γείνπ. 

ΘΒΧΡΔΣΕΚΟ ΜΒΡΟ 

ηε δηαδηθαζία ηνπ νκαδηθνχ απηνζρεδηαζκνχ φπνπ ε απζφξκεηε έθθξαζε 

θαη δεκηνπξγία βαζίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε αιιά θαη ηελ αθηέξσζε ηνπ α-

ηφκνπ ζηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο (Φαζφιεο, 1988), ην βίσκα δε ζα κπνξνχζε 

παξά λα παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν. Σε ζεκαζία ηνπ βηψκαηνο θαη ηεο απζφξκεηεο 

έθθξαζεο ηφληζαλ ν Β.-J. Dalcroze (Καξαδήκνπ-Ληάηζνπ, 2003) θαζψο θαη ν J. 

Moreno (Μπαθηξηδήο, 2003). O πξψηνο κνπζηθνπαηδαγσγφο θαη παηέξαο ηεο 

ξπζκηθήο, απνηχπσζε κέζσ ησλ ζεσξηψλ ηνπ ηε ζεκαζία ηεο βίσζεο ηνπο ήρνπ 

κέζσ ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο έθηεο κπηθήο, ξπζκηθήο αίζζεζεο, ελψ 

ν δεχηεξνο ζεκειησηήο ηνπ ςπρνδξάκαηνο, ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο αλάδεημεο 

ηνπ απζνξκεηηζκνχ, ηεο θνηλήο εκπεηξίαο θαη ην κνίξαζκα κε ηνλ δηπιαλφ καο. 

Σν ηξίπηπρν «Ώθνχσ-πλνδεχσ-Πξνηείλσ»  (Μπαθηξηδήο, 2003) ζπλνςί-

δεη ηα βήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα αθνινπζεί ν παηδαγσγφο ηφζν θαηά ηελ εθ-

παηδεπηηθή δηαδηθαζία φζν θαη ζαλ κνπζηθφο ζπκπαίθηεο γηα λα ελζαξξχλεη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ (Ανγάλε, 2012). Δ δηαδηθαζία απηή ζηελ παξνχ-

ζα εξγαζία εκπινπηίζζεθε αθνινπζψληαο ηελ πξνζέγγηζε ηνπ M.M.C.P. 

(Manhattanville Music Curriculum Project) ε νπνία πξνηείλεη ηελ ειεχζεξε εμε-

ξεχλεζε ηνπ ήρνπ, ησλ πεγψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαη ησλ ζρέζεσλ 

πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο (Thomas, 1970). ηαδηαθά ηα παηδηά θαηαιή-

γνπλ λα ζπλδπάδνπλ θαη λα θαηεγνξηνπνηνχλ ηνπο ήρνπο κέζα απφ ηε κνπζηθή 

δεκηνπξγία. Ο παηδαγσγφο σο ζπλνδνηπφξνο ζην ηαμίδη απηφ,  ηα ελζαξξχλεη θαη 

ηα αλαηξνθνδνηεί ζπλερψο.  

3. ΐΏΕΚΏ ΒΡΧΣΔΜΏΣΏ 

Με πνηνπο ηξφπνπο ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο κπνξνχλ λα ελζαξξπλ-

ζνχλ ψζηε λα παίδνπλ/ εμεξεπλνχλ/ αλαθαιχπηνπλ ηε κνπζηθή; Ση δεκηνπξγίεο 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ παη-

δαγσγφ θαηά ηε δηάξθεηα κνπζηθψλ απηνζρεδηαζκψλ 

mailto:kdimolios@gmail.com
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4. ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ ΤΛΛΟΓΔ ΚΏΕ ΏΝΏΛΤΔ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ 

ε ηάμε λεπηαγσγείνπ, κε 15 παηδηά ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα κε ρξήζε βη-

ληενζθφπεζεο, ερνγξάθεζεο θαη θαζεκεξηλνχ εκεξνινγίνπ δξαζηεξηνηήησλ 

θαζψο θαη αλαζηνραζηηθνχ εκεξνινγίνπ. Παξάιιεια, νη θαηαγξαθέο ζπλνδεχ-

ηεθαλ κε ζπλεληεχμεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, νη νπνίεο ηεθκεξίσλαλ ηηο 

πξφηεξεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ κε ηε κνπζηθή κέζα απφ ην θαζε-

κεξηλφ πξφγξακκα ηεο ηάμεο. 

Μηα ζεηξά απφ κνπζηθέο δξάζεηο θαη παηρλίδηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξν-

θεηκέλνπ λα αληρλεπζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ βαζκηαία 

λα κεηαθέξνπλ ηελ άκεζε εκπεηξία ηνπο κε ηνπο ήρνπο ζε νκαδηθή αιιειεπί-

δξαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ. Οη δξαζηεξηφηεηεο θηλήζεθαλ 

ζηνπο εμήο άμνλεο κνπζηθήο αγσγήο:  

Βπηθνηλσλία, αιιειεπίδξαζε, ζπλεξγαζία  

Βμεξεχλεζε θαη γλσξηκία κε ηελ παξαγσγή ήρσλ 

Ξχπλεκα κνπζηθνχ ελδηαθέξνληνο, αμηνπνίεζε απζφξκεησλ αληηδξάζεσλ 

ησλ παηδηψλ 

Μνπζηθή Αεκηνπξγία: απηνζρεδηαζκφο 

Δ κειέηε, εξκελεία θαη εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο βαζί-

ζηεθε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ θαηαγξαθψλ ησλ εκεξνινγίσλ (Ώπγεηίδνπ, 2011), 

ε νπνία ιεηηνχξγεζε σο κέζν πξνβιεκαηηζκνχ, εξκελείαο ησλ εκπεηξηψλ θαη  

ζπλαηζζεκάησλ, αλαζηνραζκνχ πάλσ ζε απηά κε ζηφρν ηελ ηελ θαηαλφεζε ησλ 

εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ θαη ηε κεηέπεηηα ζεσξεηηθνπνίεζε ησλ δξάζεσλ. 

5. ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ: ΣΡΕΠΣΤΥΟ ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ 

Μέζα απφ ηελ εκπεηξία ησλ παηδηψλ κε ηηο πξν-

ηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, παξφιν πνπ ζηελ αξρή 

δξνχζαλ κεκνλσκέλα, έκαζαλ λα ιεηηνπξγνχλ σο 

νκάδα θαη κε απζφξκεηεο αληηδξάζεηο ζε κνπζηθά 

παηρλίδηα είηε κε ηε ζπλνδεία ησλ θίισλ ηνπο είηε κε 

ηε δηθή καο, μεθίλεζαλ έλα κνπζηθφ ηαμίδη εμεξεχλε-

ζεο, έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο. Μαδί παίμακε κνπ-

ζηθά παηρλίδηα, αλαθαιχςακε δηάθνξα ζηνηρεία ηεο 

κνπζηθήο, εμεξεπλήζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήρνπ 

θαη ηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο ηνπ, απηνζρεδηάζακε 

θαη δεκηνπξγήζακε δηθά καο θνκκάηηα.  

Ο απηνζρεδηαζκφο, ε αιιειεπίδξαζε θαη ε αλά-

δεημε κνπζηθψλ ζπκπεξηθνξψλ απνηέιεζαλ έλα ηξίπηπρν δεκηνπξγίαο, ζην ν-

πνίν νηθνδνκήζεθε κία δεκηνπξγηθή κνπζηθή λννηξνπία πνπ πξνζέθεξε ζηα 

παηδηά ρψξν έθθξαζεο, ραξάο, δεκηνπξγίαο θη επηθνηλσλίαο (βι. ζρήκα).   
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Σν Πξφγξακκα γηα ηε ρνιηθή Καηλνηνκία (ΠΚ) ζπλερίδεη θαη επεθηείλεη 

ην έξγν ηνπ Αηθηχνπ ρνιηθήο Καηλνηνκίαο ηεο «Μνξθσηηθήο Πξσηνβνπιίαο» 

(www.protovoulia.org) ππνζηεξίδνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα ζρνιεία 

ψζηε λα αλαιάβνπλ ηηο αλαγθαίεο πξσηνβνπιίεο θαη θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο 

γηα λα βειηηψζνπλ ζηαδηαθά φιεο ηηο επηκέξνπο πηπρέο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη 

ηεο κάζεζεο, ζηηο ειηθίεο απφ 4 έσο θαη 18 εηψλ. 

Σελ επζχλε γηα ην Πξφγξακκα έρεη ν  Βπξσπατθφο κηινο Αίθηπν ΜΒ-

ΝΧΝ (http://menon.org.gr), ελψ ππνζηεξίδεηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα εθπαηδεπ-

ηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο, ηδηαίηεξα δε ηα 

«Open Discovery Space», «Pathway», «we.learn.it» θαη «Inspiring Science 

Education». Παξέρεηαη επηκνξθσηηθή ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θχθινπο 

αλάπηπμεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο πξνζφλησλ, θαζψο θαη ππνζηήξημε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ζε παξάιιεινπο θχθινπο αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί-κέιε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαινχληαη λα απνηππψζνπλ θαη 

λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο θαη γλψζεηο θαη λα αλαδείμνπλ απνηειεζκαηηθέο, 

«θαιέο», θαηλνηφκεο πξαθηηθέο. Οη εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ ηάμε αιιά 

θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο εμαξηψληαη ελ πνιινίο απφ ηνλ εξεπλε-

ηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Δ Καηλνηνκία ζην ρνιείν δελ 

αθνξά κφλνλ ηα «πεξηερφκελα» ή ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αιιά θπξίσο ηνλ ηξφπν 

αμηνπνίεζήο ηνπο. 

O καζεηήο ζπλ-δεκηνπξγεί κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηελ παηδαγσγηθή θνπιηνχξα πνπ ηε δηέπεη. Οη καζεηέο ελζνπ-

ζηάδνληαη πνπ βγαίλνπλ απφ ηνπο ηνίρνπο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο θαη, δνπιεχν-

ληαο ζπιινγηθά, απνθηνχλ ζεηηθέο εκπεηξίεο πνπ ζα ηνπο θαλνχλ ρξήζηκεο γηα 

φιε ηνπο ηε δσή. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη θαινχληαη 

λα πηνζεηήζνπλ θαηλνηνκίεο αληίζεηεο ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ, ζπληεξεηηθφ, εθ-

παηδεπηηθφ ζχζηεκα. Αηαπηζηψλεηαη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο νκάδαο 

έξγνπ θαη άκεζε επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ησλ Βπηκνξθσηψλ-

πληνληζηψλ.  

Αηαπηζηψλνπκε πσο νη εθπαηδεπηηθνί δείρλνπλ ελδηαθέξνλ θαη ελζνπζηα-

mailto:maletskos@sch.gr
mailto:stavros.kamaroudis@voila.fr
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ζκφ γηα ην Πξφγξακκα θαη ζεσξνχλ αλαγθαία θαη ρξήζηκε ηελ εηζαγσγή θαη 

εθαξκνγή θαη άιισλ θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Βίλαη, επίζεο, 

εληππσζηαθή ε ζπλέπεηά ηνπο ζηα ελδεηθηηθά ρξνληθά φξηα ηεο πινπνίεζεο ησλ 

ζηαδίσλ, θαζψο θαη ε ζπρλή επηθνηλσλία  κε ηνλ Βπηκνξθσηή-πληνληζηή γηα 

φια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ ζηελ πνξεία πινπνίεζεο ηεο θαηλνηνκίαο. 

Χθέιηκεο είλαη αθφκε νη «ζπδεηήζεηο» ζην θφξνπκ ηνπ Βξγαζηεξίνπ γηα ηε 

ρνιηθή Καηλνηνκία πνπ αθνξνχλ ηε ζηνρνζεζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ πξφ-

νδφ ηεο, ηε ζπκβνιή θάζε κέινπο ηεο νκάδαο θ.ά. Οη δξάζεηο πνπ νη ρνιηθέο 

κνλάδεο πινπνηνχλ θαη καο πξνζθαινχλ λα βνεζήζνπκε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο, 

αιιά θαη λα παξαθνινπζήζνπκε, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη 

ηε ζπκκεηνρηθφηεηα φισλ. Βίλαη «γηνξηέο θαηλνηνκίαο» πνπ θέξλνπλ θάησ απφ 

ηελ ίδηα θηιφμελε ζηέγε, καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, ζηειέρε εθπαίδεπζεο, γνλείο, 

εθπξνζψπνπο ηνπηθψλ θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.  

Πάληνηε  ζην επίθεληξν ην παηδί, πνπ κε ηα έξγα θαη ηα ιφγηα ηνπ εθθξάδεη 

ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ, ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηελ αγάπε γηα ηνλ θφζκν πνπ ην 

πεξηβάιιεη. πκκεηέρεη ζηελ επηινγή θαη πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηε-

ξηφηεηαο, ζπλεξγάδεηαη, θαηλνηνκεί, καζαίλεη δξψληαο ελεξγεηηθά. Εδηαίηεξα  

ζηνλ ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα θαιείηαη λα ελεξγήζεη θαη λα εθαξκφζεη, εξγαδφκελν 

ζπιινγηθά θαη λα επηθνηλσλήζεη - θάλνληαο ρξήζε θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ - 

κε άιια ζρνιεία ζηελ Βιιάδα. Με ηηο θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο  δξάζεηο ελη-

ζρχεηαη ε καζεζηαθή απηνλνκία θαη εμαζθαιίδεηαη ε ελεξγφο εκπινθή φισλ 

ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, ιεηηνπξγεί ε απηνξπζκηδφκελε κάζεζε θαη ε ζπ-

λεξγαζία (Charle  θαη Verger,  2007).  

Ο εθπαηδεπηηθφο ζπληνλίδεη, δηεπθνιχλεη, ζπλεξγάδεηαη, επηκνξθψλεηαη 

θαη βειηηψλεηαη σο παηδαγσγφο θαη σο άλζξσπνο. Ο Βπηκνξθσηήο-πληνληζηήο 

πξνηείλεη, θαζνδεγεί, ελεκεξψλεη, επηκνξθψλεη, ζπληνλίδεη. Έηζη ε  ζρνιηθή 

κνλάδα ιεηηνπξγεί σο δσληαλφ θχηηαξν εθπαίδεπζεο, αλαβαζκίδνληαο ηε ζπ-

λεξγαζία κε άιινπο θνξείο, ηνπνζεηψληαο ην παηδί ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηη-

θήο δηαδηθαζίαο.  
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 ΒΕΏΓΧΓΔ 

Δ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή απφ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

πξνθαιεί πξνβιεκαηηζκφ θαη έληνλεο δηαθσλίεο. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ν 

ππνινγηζηήο έρεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμή ηoπο 

(Florini, 2009, Li & Atkins, 2004), άιινη ηνλ ζεσξνχλ αθαηάιιειν γηα ηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία (Brown, 1996) θαη άιινη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ αγσγή ησλ κηθξψλ παηδηψλ ππφ πξνυπνζέζεηο, φπσο ρξήζε ησλ θαηάιιε-

ισλ ινγηζκηθψλ θαη  ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ (Clemens, 2002, Espi-

nosa et al., 2006). 

ΚΟΠΟ ΚΏΕ ΜΒΘΟΑΟ 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε έθηαζε θαη νη ζπλζή-

θεο ελαζρφιεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ κε ηνλ ππνινγηζηή ζην ζπίηη. 

Γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ δηαλεκήζεθαλ 220 εξσηεκαηνιφγηα 

ζε γνλείο παηδηψλ ηα νπνία θηινμελνχληαλ ζε παηδηθνχο ζηαζκνχο. Βπηζηξάθε-

θαλ ζπκπιεξσκέλα 163 εξσηεκαηνιφγηα (74%), ηα νπνία αθνξνχζαλ παηδηά 

ειηθίαο 3-5 εηψλ. 

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ 

Αηαπηζηψζεθε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ γνλέσλ (78%) είρε ππνινγηζηεί ζην 

ζπίηη θαη φηη ηα κηθξά παηδηά αζρνινχληαλ κε απηφλ. 
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Eηθφλα 1. ΄Ώηνκν πνπ έρεη ηελ πξσηνβνπιία ελαζρφιεζεο ηνπ παηδηνχ κε 

ηνλ ππνινγηζηή 

 

χκθσλα κε ηελ εηθφλα 1 ηα παηδηά αζρνινχληαη κε ηνλ ππνινγηζηή ζην 

ζπίηη κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία 

Βηθφλα 2. πρλφηεηα ελαζρφιεζεο ηνπ παηδηνχ κε ηνλ ππνινγηζηή 

 

χκθσλα κε ηελ εηθφλα 2 ηα πεξηζζφηεξα παηδηά αζρνινχληαη κε ηνλ 

ππνινγηζηή ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. 
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Βηθφλα 3. Πξνυπνζέζεηο γηα λα αλνίμεη ην παηδί ηνλ ππνινγηζηή 

 

χκθσλα κε ηελ εηθφλα 3 ηα πεξηζζφηεξα παηδηά αλνίγνπλ ην ππνινγηζηή 

καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο 

Βηθφλα 4. πλζήθεο ελαζρφιεζεο ηνπ παηδηνχ κε ηνλ ππνινγηζηή 

 

χκθσλα κε ηελ εηθφλα 4 ηα πεξηζζφηεξα παηδηά αζρνινχληαη ζηνλ 

ππνινγηζηή καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο σζηφζν ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ 

αζρνινχληαη κφλα είλαη πςειφ. 
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Βηθφλα 5. θνπφο ηεο ελαζρφιεζεο ηνπ παηδηνχ κε ηνλ ππνινγηζηή 

  

χκθσλα κε ηελ εηθφλα 5 ν θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη γνλείο 

επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ ππνινγηζηή είλαη γηα λα 

ςπραγσγεζνχλ 

Βηθφλα 6. Πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ ζηνλ ππνινγηζηή 

 

χκθσλα κε ηελ εηθφλα 6 ηα κηθξά παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή 

θπξίσο γηα λα αθνχλε ηξαγνχδηα θαη ηζηνξίεο, λα παίδνπλ ςπραγσγηθά παηρλίδηα 

θαη λα δσγξαθίδνπλ. Σν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην internet 

είλαη αξθεηά πςειφ. 
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Βηθφλα 7. Αξαζηεξηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ζην ζπίηη φηαλ είλαη κφλν ή κε 

θίινπο 

  

χκθσλα κε ηελ εηθφλα 7 ηα παηδηά φηαλ είλαη ζην ζπίηη κφλα θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν φηαλ είλαη κε θίινπο πξνηηκνχλ λα παίδνπλ κε ηα παηρλίδηα ηνπο 

Βηθφλα 8. ΄Ώπνςε ησλ γνλέσλ γηα ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ ππνινγηζηή 

ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παηδηνχ 

 

χκθσλα κε ηελ εηθφλα 8 νη πεξηζζφηεξνη γνλείο δηαθσλνχλ κε ηελ άπνςε 

φηη ν ππνινγηζηήο επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ θνηλσληθφηεηα ηνπ παηδηνχ, ηε ζρέζε 

ηνπ κε ην βηβιίν θαη ην ειεχζεξν παηρλίδη, ην πνζνζηφ φκσο εθείλσλ πνπ 

ζπκθσλνχλ είλαη πςειφ. 
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Βηθφλα 9. Βπηδξάζεηο ηνπ ππνινγηζηή ζην παηδί 

 

χκθσλα κε ηελ εηθφλα 9 νη επηδξάζεηο ηνπ ππνινγηζηή ζηα παηδηά πνπ 

παξαηήξεζαλ νη γνλείο αθνξνχζαλ ηελ αγνξά πξντφλησλ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ 

ηνπ ιεμηινγίνπ. Σν  πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ παξνπζίαζαλ εζηζκφ, ζε ζρέζε 

κε ηελ ειηθία ηνπο, ήηαλ αξθεηά πςειφ 

ΤΜΠΒΡΏΜΏ 

Ο ππνινγηζηήο έρεη γίλεη ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Δ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ην δηακεζνιαβεηηθφ ηνπο 

ξφιν ζηελ επαθή ηνπ παηδηνχ κε ηνλ ππνινγηζηή ζα ζπλέβαιε ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζή ηνπ σο κέζνπ αγσγήο θαη κάζεζεο θαη ζα 

πξνζηάηεπε ηα παηδηά απφ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. 

ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΊΏ 

Brown, D. (1996). Kids, computers and constructivism. Journal of Instructional 

Psychology, 23(3): 189-195. 

Clemens, D. (2002). Computers in early childhood mathematics. Contemporary 

Issues in Early Childhood, 3(2): 160-181.  

Espinosa, L.M., Laffey, J.M., Whittaker, T., & Sheng, Y. ( 2006). Technology in 

the home and achievement of young children: Findings from the early child-

hood longitudinal study. Early Education and Development, 17(3): 421- 441. 

Florini, M. (2009). The effect of home computer use on children‘s cognitive and 

non- cognitive skills. Economics of Education Review, 29(1): 55-72.  

Li, X., & Atkins, M. (2004). Early childhood computer experience and cognitive 

and motor development. Pediatrics, 113: 1715-1722. 

Μarsh, J., Brooks, G., Hugles, J., Ritchie, L., Roberts, S., & Wright, K. (2005). 

Digital Beginnings: Young children‟s use of popular culture, media and new 
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technologies. Sheffieled, University of Sheffieled.  

Zevenbergen, R. (2007). Digital natives come to preschool: implications for ear-

ly childhood practice. Contemporary Issues in Early Childhood, 8(1): 19-29. 
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ΏΞΕΟΠΟΕΧΝΣΏ ΣΟ ΒΡΓΏΛΒΕΟ MUVIZU PLAY ΣΟΝ ΟΠΣΕΚΟΏ-

ΚΟΤΣΕΚΟ ΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟ ΣΟΤ ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟΤ 

αξαθαηζηΪλνπ Αάκεηξα  

Sardim2@in.gr 

Πιεξνθνξηθφο 

 

ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

Σν παξφλ πφλεκα πξνηείλεη ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο ελδεηθηηθνχ ζρεδίνπ κα-

ζήκαηνο πνπ θέξεη ην παηδί ζε κία πξψηε επαθή κε ηελ κεζνδνινγία θαη ηηο ηε-

ρληθέο ηεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο. Βηδηθφηεξα, πξνζπαζεί λα ε-

ληάμεη ηελ νπηηθναθνπζηηθή έθθξαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηεο πξν-

ζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. Δ πξφηαζε αλαθέξεηαη ζηα ζηάδηα πιν-

πνίεζεο κίαο ηαηλίαο ηξηζδηάζηαησλ θηλνχκελσλ ζρεδίσλ (3d animation) κε 

ρξήζε ινγηζκηθνχ θαηάιιεινπ γηα παηδηά.  

ΛΫμεηο θιεηδηΪ: Νεπηαγσγείν, νπηηθναθνπζηηθφο γξακκαηηζκφο, 3d anima-

tion, Muvizu Play. 

ΒΕΏΓΧΓΔ 

Ο νπηηθναθνπζηηθφο γξακκαηηζκφο (Media Literacy) αλαθέξεηαη ζηελ ηθα-

λφηεηα ησλ αηφκσλ λα αλαιχνπλ, λα αμηνινγνχλ θαη λα δεκηνπξγνχλ έλλνηεο κε 

ηελ ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ. Δ δηεζλήο θαη εγρψξηα επηζηεκνληθή εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα (Buckingham, 2007; Potter, 2001; Θενδσξίδεο, 2011; 

ΤΠΑΐΜΘ/Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην, 2011α) εξεπλά θαη ελζσκαηψλεη ηνλ νπηη-

θναθνπζηηθφ γξακκαηηζκφ (Media Literacy)  ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δ 

νπηηθναθνπζηηθή έθθξαζε κπνξεί λα εληαρζεί ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα 

θαη λα εληζρχζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ καζεηψλ γηα ηελ κά-

ζεζε.  

Δ παξνχζα εξγαζία επηδηψθεη λα πξνσζήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη απηή ηελ 

πξνζέγγηζε βνεζψληαο ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε, λα απνθηήζνπλ 

δεμηφηεηεο ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ γξακκαηηζκφ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ 

ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Βπηθνηλσληψλ (ΣΠΒ).  

Σν εξγαιείν πξσηνγελνχο παξαγσγήο πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ δεκηνπξγία 

ηεο ηαηλίαο ηξηζδηάζηαησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ (3d animation) είλαη ην δσξεάλ 

ινγηζκηθφ Muvizu Play (http://www.muvizu.com/). Σν πξφγξακκα παξέρεη κία 

πιεζψξα ζηνηρείσλ θαη δπλαηνηήησλ γηα ηελ γξήγνξε θαη επράξηζηε παξαγσγή 

ςεθηαθψλ έξγσλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζαξηήζεη ηα πξνθαζνξηζκέλα ζηνη-

ρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο άκεζα ρσξίο λα πξνβεί ζε θάπνηα άιιε ελέξγεηα ή κπν-

ξεί λα επέκβεη ζ‘ απηά θαη λα ηα πξνζαξκφζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηαηλίαο. Βλ-

δεηθηηθά αλαθέξνπκε κεξηθά ζηνηρεία θαη δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: εη-

ζαγσγή ραξαθηήξσλ, επηινγή & δηακφξθσζε ζθελψλ, εηθνληθά θψηα, εηζαγσ-
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γή θαη δηάηαμε θάκεξαο, πξνζάξηεζε εηδηθψλ εθέ, δηακφξθσζε θίλεζεο ραξα-

θηήξσλ, θ.ά.  

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ 

Σν ζρέδην ηνπ καζήκαηνο βαζίδεηαη ζηελ κέζνδν ηνπ επνηθνδνκηηηζκνχ 

θαη ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Σα παηδία εμεξεπλνχλ, αληρλεχνπλ θαη 

απνθηνχλ γλψζεηο κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο ηνπο κε ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Βπηπιένλ, νη καζεηέο καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα αληαιιάζζνπλ εκπεηξίεο 

θαη λα ελαιιάζζνπλ ξφινπο κε βαζηθφ ζηφρν ηελ νκαιή απνπεξάησζε ηνπ έξ-

γνπ (Kukla, 2000; Μαηζαγγνχξαο, 2008). ηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο εθαξ-

κνγήο κία ελαιιαγή ξφισλ πνπ πξνηείλνπκε θαίλεηαη ζην ρήκα 1. 

 

 

 

ρήκα 1. Βλαιιαγή ξφισλ. 

Με βάζε ηεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο (Branigan, 1992; Ohanian & 

Phillips, 2000; Schenk & Long, 2012; Winder & Dowlatabadi, 2001; Θενδσξί-

δεο, 2011), ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ θαη ηε κε πξφηεξε ελαζρφιεζε απηψλ κε 

παξφκνηα ζέκαηα δηακνξθψζεθε ε κεζνδνινγία παξαγσγήο ηεο ηαηλίαο πνπ δη-

αρσξίδεηαη ζε επηά δηεξγαζίεο φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηα επφκελα.  

 

 

 

 

 

κθνοκζτθσ 

κθνογράφοσ 

Ενδυματολόσ 

Χειριςτισ 
κάμερασ 

Αφθγιτθσ 
- θκοποιόσ 

Τπεφκυνοσ 
μοντάη 



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
1527 

Πίλαθαο 1. Αηεξγαζίεο παξαγσγήο ηεο ηαηλίαο κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

Muvizu Play. 

1. Βπηινγή ζθεληθνχ 

 

2. Αηακφξθσζε ραξαθηήξσλ 

 

3. Αεκηνπξγία θίλεζεο εξψσλ 

 



ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ 
 

 

 

 
1528 

4. Σνπνζέηεζε θάκεξαο 

 

5. Βηζαγσγή δηαιφγνπ 

 

6. Μνληάδ 
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7. Αεκηνπξγία ηαηλίαο 

 

ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 

Δ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Muvizu play: α) εηζάγεη ηα κηθξά παηδία ζηελ 

κεζνδνινγία θαη ηηο ηερληθέο ηεο παξαγσγήο ηαηληψλ, β) ελζσκαηψλεη ηνλ νπηη-

θναθνπζηηθφ γξακκαηηζκφ ζηελ εθπαίδεπζε, γ) εμνηθεηψλεη ηνπο καζεηέο ζηε 

ρξήζε ινγηζκηθψλ δεκηνπξγίαο ηαηληψλ 3d animation, δ) επηηξέπεη ηελ θαιιηέξ-

γεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ε) βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ. 

ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΊΏ 

Branigan, E. (1992). Narrative Comprehension and Film. New York: Routledge. 
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culture (Reprinted. ed.). Cambridge [u.a]: Polity Press 
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Βηζαγσγά: ηα πιαίζηα ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ σο παξάγνληα πξνψζε-

ζεο ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ζπλεξγαζία αλά-

κεζα ζε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο (Mäenpää & Astedt-Kurki, 2008; Read et al., 

2009; Sansolios & Mikkelsen, 2011). 

θνπόο: Δ δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ φζνλ αθνξά ηε ζπλεξ-

γαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε δεηήκαηα πγείαο ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ε α-

λαδήηεζε παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζεκαληηθά ζε απηέο ηηο απφςεηο. 

Μεζνδνινγέα: Αηελεξγήζεθε πνζνηηθή έξεπλα κε ρξήζε αλψλπκνπ εξσ-

ηεκαηνινγίνπ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ πεξηθέξεηα ην 2013. Ώπάληεζαλ 100 

γνλείο (82% κεηέξεο) αλαθεξφκελνη ζε 148 παηδηά ειηθίαο 0 - 12 εηψλ (πνζν-

ζηφ αληαπφθξηζεο 56.2%). Υξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 12 

θαη νη εμήο κέζνδνη αλάιπζεο ζπζρεηίζεσλ: έιεγρνο Mann-Whitney, έιεγρνο 

Kruskal-Wallis, έιεγρνο ζπζρέηηζεο κε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή Spearman. 

ΏπνηειΫζκαηα: ε πνζνζηφ 89.2% νη γνλείο ζεσξνχλ φηη ελεκεξψλνπλ ην 

ζρνιείν ζρεηηθά κε πηζαλά πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ παηδηνχ ηνπο (ρήκα 1), ελψ 

79.5% ησλ γνλέσλ αμηνινγνχλ ζεηηθά ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε 

ζέκαηα πγείαο ηνπ παηδηνχ (ρήκα 2). Παξάιιεια, παξαηεξήζεθε ζεηηθή ζπ-

ζρέηηζε (p<0.01) αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ζε απηέο ηηο δχν εξσηήζεηο. 

Καιχηεξε ελεκέξσζε ηνπ ζρνιείνπ αλέθεξαλ νη κεηέξεο (p<0.01) θαη νη 

γνλείο: α) πνπ βίσλαλ εληνλφηεξν άγρνο (p<0.01) θαη αλεζπρία (p<0.05) γηα ηελ 

πγεία ηνπ παηδηνχ, β) κεγαιχηεξσλ παηδηψλ (p<0.01), θαη γ) πνπ ρξεζηκνπνηνχ-

ζαλ πεξηζζφηεξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ζέκαηα παηδηαηξηθήο πγείαο 

(p<0.01). 

Δ ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αμηνινγήζεθε ζεηηθφηεξα απφ ηηο 

κεηέξεο (p<0.01) θαη ηνπο γνλείο: α) κέρξη 30 εηψλ (p<0.05), β) πνπ αθηέξσλαλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν εμεγψληαο δεηήκαηα πξφιεςεο παξά ζεξαπείαο ζηα παηδηά 

(p<0.01), θαη γ) πνπ αγρψλνληαλ γηα ζέκαηα πγείαο ηνπ παηδηνχ (p<0.01). 
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1: Βλεκεξψλεηε ην ζρνιείν γηα πηζαλά      2: πλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ              

                 πξνβιήκαηα πγείαο;              ζε ζέκαηα πγείαο 

Οη γνλείο δήισζαλ ζε πνζνζηφ 60.6% φηη δελ ηνπο έρεη παξαπέκςεη θαλέ-

λαο εθπαηδεπηηθφο ζε άιιε εηδηθφηεηα (ρήκα 3). Τςειφηεξα πνζνζηά παξαπν-

κπψλ παξαηεξήζεθαλ ζε: α) γνλείο πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ (p<0.05), β) κεγαιχ-

ηεξα παηδηά (p<0.05), γ) γνλείο πνπ επέδεημαλ ιηγφηεξν ελδηαθέξνλ γηα δεηήκα-

ηα πξφιεςεο έλαληη ζεξαπείαο (p<0.05), θαη δ) γνλείο κε ιηγφηεξν αληηιεπηφ 

άγρνο γηα ηελ πγεία ηνπ παηδηνχ (p<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3: αο έρεη παξαπέκςεη εθπαηδεπηηθφο ζε άιιε εηδηθφηεηα; 

πκπεξΪζκαηα: Οη γνλείο εκθαλίδνληαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζπλεξγα-

ζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φζνλ αθνξά ζέκαηα πγείαο ησλ παηδηψλ. Χζηφζν, 

ππάξρνπλ αξθεηά πεξηζψξηα βειηίσζεο. Με βάζε ηελ εκπεηξία απφ έξεπλεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ (Mäenpää & Astedt-Kurki, 2008; Read et al., 2009), ζεσξείηαη φηη 

πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ν ζεζκφο ηνπ ζρνιηθνχ λνζε-

ιεπηή, ιεηηνπξγψληαο σο ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη γν-

λείο. 

ΛΫμεηο-θιεηδηΪ: Γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, ζρνιείν, ζπλεξγαζία, πγεία 
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ην πξνηεηλφκελν εξγαζηήξην ζα γίλεη κηα ζχληνκε ζεσξεηηθή αλαθνξά 

ζηελ ζπλεηζθνξά ηεο εηθαζηηθήο έθθξαζεο σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη ζπλαη-

ζζεκαηηθήο έθθξαζεο θαη ζα αθνινπζήζεη βησκαηηθφ εξγαζηήξην φπνπ ζα ε-

θαξκνζηνχλ πξαθηηθέο ηερληθέο εηθαζηηθήο έθθξαζεο.  

ηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα δψζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ επθαηξία 

λα εθθξαζηνχλ ζπλαηζζεκαηηθά κέζσ ηεο ηέρλεο θαη λα απνθνκίζνπλ βησκαηη-

θέο εκπεηξίεο γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο εηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Βπίζεο, 

λα εληνπίζνπλ κέζα απφ ηελ εηθαζηηθή δηαδηθαζία απνηππψκαηα πξνζσπηθήο 

ηαπηφηεηαο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε λέα θαλάιηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο νκάδαο.  

ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ αλακέλεηαη λα γίλεη ζπδήηεζε θαη  α-

ληαιιαγή ηδεψλ γηα ηελ απφ θνηλνχ δεκηνπξγία ελφο λένπ 

εθπαηδεπηηθνχ ―ράξηε/θαζξέθηε‖ κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή ηνπ ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαη λα αλαιπζνχλ εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ςπρνθνηλσληθή 

ηαπηφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ θαη πσο απηή δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ δηαδη-

θαζία ηεο εηθαζηηθήο έθθξαζεο.  

Σέινο, ζα γίλεη πξφηαζε γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο θνηλήο πιαηθφξκαο ειε-

θηξνληθήο επηθνηλσλίαο φπνπ ζα κπνξνχλ λα αλαξηεζνχλ δείγκαηα απφ ηηο πξα-

θηηθέο εθαξκνγέο κε παηδηά θαη λα αλαπηπρζεί έλαο νκαδηθφο δηάινγνο κε ηαπ-

ηφρξνλε αληαιιαγή απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ εκπινπηη-

ζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ηεο εηθαζηηθήο έθθξαζεο.  

Δ ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία θαη ε ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 

επεξεάδνληαη άκεζα απφ ην νηθνγελεηαθφ, ην θνηλσληθφ θαη ηδηαίηεξα απφ ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο ζηελ παηδηθή ειηθία. 

Δ ρξήζε ηεο ηέρλεο σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο 

ησλ παηδηψλ είλαη επξέσο απνδεθηή θαη απαξαίηεηε ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο καο 

φπνπ ηα θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά θαηλφκελα έρνπλ επεξεάζεη ηφζν 

mailto:m.vassiliadou@cytanet.com.cy
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ζπλαηζζεκαηηθά φζν θαη ςπρνινγηθά κεγάιε κάδα αλζξψπσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

επξσπατθέο ρψξεο, ην παηδί δελ είλαη δπλαηφλ λα κέλεη αλεπεξέαζην.  

Ώληηζέησο, βξίζθεηαη ζε κηα πνιχ επάισηε ζέζε θαη έρεη λα αληηκεησπίζεη 

πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ έληνλα θνηλσληθά δεηήκαηα φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε νηθνλνκηθή θξίζε. Σν παηδί πξέπεη λα δψζεη ελδείμεηο πξνζαξκν-

γήο ζηηο θαηλνχξγηεο ζπλζήθεο ηφζν ζην άκεζν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ φζν 

θαη ζην ζρνιηθφ αιιά θαη ην θνηλσληθφ γεληθφηεξα.  

ήκεξα πνπ νη θνηλσληνινγηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο γίλνληαη ελην-

λφηεξεο ην παηδί θαιείηαη λα ηηο αληηκεησπίζεη θαη πνιιέο θνξέο ρσξίο ηελ ζσ-

ζηή θαζνδήγεζε κηα πνπ νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο γνλείο αιιά θαη ηνπο παηδα-

γσγνχο αληηκεησπίδνπλ πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία δελ ηνπο επηηξέπνπλ 

λα δηαζέζνπλ ρξφλν γηα λα βνεζήζνπλ ην παηδί λα εθθξαζηεί ζπλαηζζεκαηηθά 

θαη λα απνθαιχςεη ηνπ θφβνπο θαη ηηο αλαζθάιεηεο ηνπ.  

Δ εηθαζηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη αξσγφο γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

έθθξαζε ησλ παηδηψλ θαη κέζν επηθνηλσλίαο κε ην επξχ πεξηβάιινλ. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν ζεξαπείαο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε ιεθηηθή επηθνηλσλία 

είλαη αδχλαηε.  

―Μέζσ ηεο ηέρλεο θαη ηνπ παηγληδηνχ ην παηδί κπνξεί λα θάλεη ηα αδχλαηα 

δπλαηά. Μπνξεί λα εθπιεξψζεη ζπκβνιηθά θαιέο επηζπκίεο θαη θαθέο παξνξκή-

ζεηο, ρσξίο λα θνβάηαη ηηο πξαγκαηηθέο ζπλέπεηεο. Μπνξεί λα κάζεη λα ειέγρεη ηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν, εμεξεπλψληαο κε ελεξγή δεμηνηερλία ηα εξγαιεία, ηα κέζα, ηηο 

ηδέεο θαη ηα αηζζήκαηα πνπ εθθξάδνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία απηή. ― (Rubin, 

1997,  ζει. 37) 

Σα παηδηά πεξηκέλνπλ απφ εκάο λα ηνπο δψζνπκε ηελ επθαηξία γηα λα εθ-

θξαζηνχλ.  

εκ. Μέγηζηνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ είλαη 20 άηνκα.  
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ήκεξα νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη, δάζθαινη, γνλείο θαη θξνληηζηέο παηδηψλ 

αλαδεηνχλ ελαγσλίσο απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο δηαπαηδαγψγεζεο θαη ππνζηή-

ξημεο ησλ παηδηψλ. Βξσηήκαηα φπσο: «Ση κπνξψ λα θάλσ ψζηε ην παηδί κνπ λα 

απνθηήζεη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε;», «Ση ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν έλα παηδί 

ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία ψζηε λα αλαπηπρζεί ςπρηθά θαη ζσκαηηθά;», έξρνληαη 

θαζεκεξηλά ζηελ επηθάλεηα δεκηνπξγψληαο αλαζηάησζε θαη αλαζθάιεηα. 

 Βδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο, ηδηαίηεξα ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, έρνπλ ζρε-

δηαζηεί θαη εθαξκνζηεί πξνγξάκκαηα πνπ ζθνπφ είραλ ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε 

θαζψο θαη ηελ ςπρηθή ελδπλάκσζε ησλ παηδηψλ.  

 χκθσλα κε έξεπλεο, θαίλεηαη θαζαξά, φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή ζην 

ζρνιείν, θαζψο θαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ πηνζεηεί ν εθπαηδεπηηθφο, επεξεάδεη ζε-

ηηθά ή φρη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή πγεία ησλ παηδηψλ θαη θαη΄ επέθηαζε ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο ζεκαληηθψλ δεμηνηήησλ. 

 Δ πξνζρνιηθή ειηθία, είλαη κία θξίζηκε πεξίνδνο ζηε δσή ηνπ παηδηνχ, 

δηφηη ηψξα ρηίδεηαη ζηαδηαθά ην εγψ ηνπ, κέζα απφ εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδεη 

απφ ην πεξηβάιινλ, θαζψο θαη κέζσ ηεο κίκεζεο πξνηχπσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. 

Ση πξέπεη λα θάλνπκε ινηπφλ, σο ελήιηθεο ψζηε λα δηαπαηδαγσγήζνπκε ηα παη-

δηά κε ζπλαηζζεκαηηθφ ηξφπν; Δ πξνζσπηθή αλάπηπμε είλαη ην θιεηδί πνπ αλνί-

γεη ηελ πφξηα. Σελ πφξηα ηεο επηθνηλσλίαο πνπ ζα πξέπεη θάζε εθπαηδεπηηθφο 

λα θαιιηεξγήζεη θαη λα αλαπηχμεη κε ηνλ καζεηή, ηδηαίηεξα φηαλ απηφο βξίζθε-

ηαη ζηα πξψηα βήκαηα πξνο ηε δσή. ηφρνο ινηπφλ, δελ είλαη λα δεκηνπξγήζνπ-

κε παηδηά, καζεηέο, εθήβνπο, απξηαλνχο ελήιηθεο, ππάθνπνπο θαη θαιφ- θνπξ-

δηζκέλνπο. Οθείινπκε θαη πξέπεη λα ζέινπκε πνιιά πεξηζζφηεξα απφ ηε λέα 

γεληά.  

 ηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα γλσξίζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο κε βησκα-

ηηθφ ηξφπν ηα δηαθνξεηηθά είδε δηαπαηδαγψγεζεο, λα θαηαλνήζνπλ ηηο αξλεηη-

θέο επηδξάζεηο πνπ έρνπλ θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αιιειεπηδξάζεηο κε ηα παηδηά. Βπίζεο, ην 

mailto:georgiadoueirini@hotmail.com
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εξγαζηήξην ζηνρεχεη ζηελ εθκάζεζε ζηξαηεγηθψλ πνπ βνεζνχλ ζηελ ζπλαη-

ζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη σξίκαλζε ησλ παηδηψλ.   

 Δ ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή έρεη ηε βάζε ηεο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή επηθνηλσ-

λία. ηαλ ν ελήιηθαο- ζεκαληηθφο άιινο, φπσο ν εθπαηδεπηηθφο πξνζρνιηθήο 

αγσγήο πνπ απνθηά ηδηφηεηεο κπζηθέο ζηα κάηηα ηνπ κηθξνχ παηδηνχ, ζηακαηή-

ζεη θαη ην αθνχζεη κε ελζπλαίζζεζε, θαηαλνψληαο ηελ παηδηθή ςπρνινγία, ηφηε 

ην βνεζά λα αληηκεησπίζεη ηα «αξλεηηθά» ζπλαηζζήκαηα θαη λα κάζεη λα ηα δη-

αρεηξίδεηαη. ε έλα ηέηνην πιαίζην, ε «αλεπηζχκεηε» ζπκπεξηθνξά παχεη λα εί-

λαη αλεπηζχκεηε θαη γίλεηαη ε αξρή γηα δηδαζθαιία καζεκάησλ δσήο.  

 Μέζα απφ βησκαηηθέο αζθήζεηο ζα πξνζπαζήζνπκε λα δείμνπκε ηνλ αληί-

θηππν πνπ έρεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο 

ησλ παηδηψλ.  

ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΒ: 

1
Δ

 ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΏ: «ΒΕΜΏΕ Ο ΚΏΘΡΒΦΣΔ ΟΤ» 

Ο εθπαηδεπηήο παξνπζηάδεη ζηελ νκάδα κία «αλεπηζχκεηε» ζπκπεξηθνξά 

ελφο καζεηή πξνζρνιηθήο ειηθίαο. ηε ζπλέρεηα  δίλνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή 

πέληε πηζαλέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δ νκάδα ζπδεηά θάζε κία ζπ-

κπεξηθνξά, ηε ζρνιηάδεη, εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα θαη απφςεηο. Σν εξψηεκα πνπ 

ζα απαζρνιήζεη ηα κέιε ηεο νκάδαο είλαη: «Πνηεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη ε-

πηπηψζεηο ηεο θάζε ζπκπεξηθνξάο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή πγεία θαη αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ; 

2
Δ

 ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΏ: «ΏΝ ΏΝΘΡΧΠΟ ΚΏΕ ΏΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕ-

ΚΟ!» 

ηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα ηα κέιε ηεο νκάδαο θαινχληαη λα ζθεθηνχλ 

θαη λα  απαληήζνπλ γξαπηψο ζηα εμήο εξσηήκαηα: «Πνηνη είλαη νη θφβνη κνπ;» 

« Πνηεο είλαη νη αλαζθάιεηεο κνπ;»,  « Πνηα είλαη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζηνη-

ρεία ηνπ ραξαθηήξα κνπ;», « Πψο επεξεάδνπλ ηα παξαπάλσ ηηο ζρέζεηο κνπ κε 

ηνπο άιινπο;» «Ση αληίθηππν έρνπλ ζηε δσή θαη ηελ εξγαζία κνπ;» «Πψο κπν-

ξψ λα εμειηρζψ θαη λα βνεζεζψ;». Κάζε κέινο ηεο νκάδαο θαηαγξάθεη ηα πα-

ξαπάλσ. ηε ζπλέρεηα ηα παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα εθθξάδνληαο ηα ζπλαη-

ζζήκαηά ηνπ. πδεηάκε πσο κπνξνχλ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα θαζψο θαη νη 

απαληήζεηο απηψλ λα ζπλδένληαη κε ην ζέκα ηνπ εξγαζηεξίνπ.  

3
Δ

 ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΏ: «ΚΏΣΕ ΠΏΕΡΝΧ, ΚΏΣΕ ΏΦΔΝΧ» 

Ώμηνινγνχκε ζηελ νινκέιεηα ην εξγαζηήξην. Κάζε κέινο ιέεη ηη παίξλεη 

απφ ηελ ζεκεξηλή εκέξα θαη ηη αθήλεη πίζσ ηνπ.  

Πξνηεηλφκελνο Ώξηζκφο ζπκκεηερ 
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Θενδσξέδεο Νέθνο 

πκκεηέρεη νξρήζηξα θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ ΣΒΠΏΒ  ntheodoridis@nured.auth.gr 

 

ηόρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα βηψζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηε δηαδηθαζία 

νξγάλσζεο θαη εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο δηαπνιηηηζκηθήο κνπζηθήο εθ-

παίδεπζεο θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο πνιχπιεπξνπο ζηφρνπο θαη ηα νθέιε πνπ 

ελππάξρνπλ ζε απηφ. ΐαζηθφ εξψηεκα απνηειεί αλ θαη κε πνηνπο ηξφπνπο είλαη 

εθηθηή ε εθαξκνγή δηαπνιηηηζκηθψλ κνπζηθψλ πξνγξακκάησλ θαηάιιεισλ γηα 

παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο. Πνηα είλαη ηα πηζαλά θξηηήξηα αμην-

ιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη απηναμηνιφγεζεο θαη αλαζηνραζκνχ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πάλσ ζε αλάινγα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα; 

Άμνλεο ηνπ εξγαζηεξένπ απνηεινχλ ε αμία ησλ κνπζηθψλ παξαδφζεσλ 

ησλ ιαψλ, νη σθέιεηεο ηεο εμνηθείσζεο κε ηηο δηαθνξεηηθέο κνπζηθέο παξαδφ-

ζεηο ηνπ θφζκνπ (ζεβαζκφο, απνδνρή δηαθνξεηηθφηεηαο, αλνηρηή ζπκθηιησηηθή 

ζηάζε θ.α.), ε ηήξεζε ησλ  αξρψλ  ηεο δηαπνιηηηζκηθήο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο 

ζηελ πξνζέγγηζε παξαδνζηαθνχ θαη ιατθνχ κνπζηθνχ πιηθνχ ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. εκαληηθφ άμνλα 

ηνπ εξγαζηεξίνπ απνηειεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κνπζηθήο κάζεζεο ππφ 

ηελ επίδξαζε ηνπ παηρληδηνχ θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ κε κνπζηθνχο θαη παηδα-

γσγηθνχο ζηφρνπο. Σέινο,  ζα δνζεί έκθαζε ζηνπο άμνλεο ηεο βησκαηηθήο κά-

ζεζεο, ηεο  κεζφδνπ ηεο εκςχρσζεο θαζψο θαη ηνπ πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

εκςπρσηή. 

Πεξηερόκελν θαη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ απνηεινχλ ηα κνπζη-

θά παηρλίδηα θαη θπξίσο ρνξεπηηθά ηξαγνχδηα-παηρλίδηα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο γεο. Ο θακβάο πνπ ζπλδέεη ην πιηθφ είλαη κηα παξα-

δνζηαθή κνπζηθή ηζηνξία πνπ νδεγεί ζε  έλα πνιχρξσκν κνπζηθφ ηαμίδη. Σν ζε-

λάξην ηεο ηζηνξίαο ζέηεη επίζεο έλα πξνβιεκαηηζκφ γηα ηηο ζρέζεηο ησλ ιαψλ 

θαη ηνλ ελνπνηεηηθφ ξφιν ηεο κνπζηθήο. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη αξρηθά λα 

παίμνπλ θαη λα ρνξέςνπλ κε ερνγξαθεκέλε θαη  θπξίσο δσληαλή κνπζηθή πνπ 

ζα ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ εηζεγεηή θαη κηα νξρήζηξα θνηηεηψλ ηνπ ΣΒΠΏΒ. 

ηε ζπλέρεηα ζα πξνηαζνχλ ηξφπνη γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ νη ίδηνη νη ζπκκεηέρν-

ληεο  θαηά νκάδεο ζηελ παξνπζίαζε ησλ ηξαγνπδηψλ σο κνπζηθψλ  δξψκελσλ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ  κνπζηθή εθηέιεζε, ηξαγνχδη, εκςχρσζε, θηλεηηθή απφδνζε 

θαζψο θαη αθήγεζε. Σν εξγαζηήξη νινθιεξψλεηαη κε αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο 

θαη ζπδήηεζε γηα ηηο αξρέο πνπ ηελ δηέπνπλ. 

Ώξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: 30 

Βμνπιηζκόο-πιηθΪ-ρώξνο: Μνπζηθά φξγαλα, θσηνηππίεο, πξνηδέθηνξαο  

θαη ερεία γηα ππνινγηζηή, ρψξνο γηα θίλεζε. 
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πληνληζηήο: Βπαγγειία Κνςαιίδνπ, Β.Β.Π. ρνιήο Βπηζηεκψλ Ώγσγήο, 

Αεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. 

 

ηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα εηζάγεη ηα κηθξά θαη «κεγάια» παηδηά ζε 

ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά θαη θαιιηηερληθά ξεχκαηα, κνπζηθέο θφξκεο, θσλέο θαη 

φξγαλα ηεο νξρήζηξαο πξνηξέπνληάο ηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζψκα θαη ηε 

θσλή ηνπο γηα λα απηνζρεδηάζνπλ, λα εξκελεχζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ, ε-

κπλεφκελα απφ δχν κνπζηθά έξγα ηεο επνρήο ηνπ ηκπξεζζηνληζκνχ. 

«Σν παηδί θαη ηα κάγηα» απνηειεί κία φπεξα, «ιπξηθή θαληαζία» φπσο ηελ 

απνθαιεί ν M. Ravel ε νπνία αλαθέξεηαη κε αξηζηνπξγεκαηηθφ ηξφπν ζηελ παη-

δηθή ειηθία. Μία φπεξα κε ζέκα ην παηδί, γηα ην παηδί θαη φρη κία παηδηθή φπεξα, 

έλα «παξακπζέλην κπαιέην» κε ηνλ ρνξφ λα εκπιέθεηαη ηφζν ζην ηξαγνχδη. 

ηε ιπξηθή απηή θαληαζία ηνπ Ravel, ζε ιηκπξέην ηεο Colette, κπζηζηνξη-

νγξάθνπ ηεο επνρήο, έλα «θαθφ» παηδί θαηαζηξέθεη ηα πάληα γχξσ ηνπ (έπηπια, 

αληηθείκελα) θαη πιεγψλεη ηα δψα θαη ηα δέληξα ηνπ θήπνπ. ηαλ φια απηά α-

ληηιακβάλνληαη πσο ην ζπγθεθξηκέλν παηδί είλαη ή αηηία ησλ θαθψλ πνπ ηνπο 

βξήθε, ηνπ επηηίζεληαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κάρεο έλαο ζθίνπξνο πιεγψλεηαη 

θαη ην παηδί ζθίδεη ην πνπθάκηζν ηνπ γηα λα ηνπ επηδέζεη ηελ πιεγή. Βθείλε ηε 

ζηηγκή απνιπηξψλεηαη θαη γίλεηαη ην «θαιφ παηδί πνπ επέδεζε ηελ πιεγή». ια 

ηα δψα ηφηε ζπγθεληξψλνληαη, ζπλαηλνχλ θαη κεηαθέξνληαο ην ζηελ εμψπνξηα 

ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, θσλάδνπλ ηε ζσηήξηα ιέμε «κακά». 

Σν «Κνπηί κε ηα παηρλίδηα» ηνπ C. Debussy είλαη ε κνπζηθή ελφο κπαιέηνπ 

πνπ ζπλέζεζε γηα ηελ θφξε ηνπ βαζηζκέλν ζηελ ηζηνξία ηνπ André Hellé. Μία 

ηζηνξία πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζε έλα θνπηί κε παηρλίδηα ζηελ νπνία φια δσληα-

λεχνπλ κέζα απφ ηελ εθθξαζηηθφηεηα ηεο κνπζηθήο ηνπ ζπλζέηε.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα ράξηηλα θνπηηά δελ είλαη παξά πφιεηο ζηηο νπνίεο 

ηα παηρλίδηα δνπλ φπσο νη άλζξσπνη ή θαιχηεξα πφιεηο πνπ δελ είλαη παξά ράξ-

ηηλα θνπηηά ζηα νπνία ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο δνπλ φπσο ηα παηρλίδηα. Δ θνχ-

θια, ν ζηξαηηψηεο, ν παιηάηζνο, ν αζηπλνκηθφο, ν λαχηεο, ν αξιεθίλνο, ν βν-

ζθφο βγαίλνπλ απ‘ ην θνπηί θαη παίδνπλ, ρνξεχνπλ, εξσηεχνληαη, κάρνληαη, πα-

ληξεχνληαη, δίλνπλ δσή θαη.. θνηκνχληαη, ζβήλνληαο ην θσο ηνπ θαηαζηήκαηνο, 

γηα λα μππλήζνπλ πάιη ην επφκελν βξάδπ. 

Ο M. Ravel αζρνιείηαη κε επξεκαηηθφηεηα θαη ρηνχκνξ κε ηα δψα θαη ηα 

άςπρα αληηθείκελα πνπ δσληαλεχνπλ ζε απηφ ην καγηθφ παξακχζη φπνπ πξσηα-

mailto:aerikop7@otenet.gr
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γσληζηεί έλα άηαθην παηδί. Με βάζε ηελ εηθνλνγξαθεκέλε ειιεληθή ηνπ κεηά-

θξαζε ζα αλαπιάζνπκε κέξε ηεο «φπεξαο» κέζσ ηεο αθήγεζεο, ηεο ελεξγεηη-

θήο κνπζηθήο αθξφαζεο, ηνπ ηξαγνπδηνχ, ηεο δξακαηνπνίεζεο, ηεο εθηέιεζεο 

ζε κνπζηθά φξγαλα, ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο εηθνληθήο αλαπαξάζηαζεο, κε α-

λέθδνην θαη κε πιηθφ πνπ πεξηιακβάλεη κνπζηθά κέξε δηαζθεπαζκέλα θαη πξν-

ζαξκνζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Ο C. Debussy αζρνιείηαη κε επαηζζεζία θαη «ερνρξψκαηα» ζηελ ηζηνξία 

φπνπ πξσηαγσληζηεί έλα θνπηί; Μέζσ ηεο θίλεζεο, ηεο παληνκίκαο θαη ηεο εη-

θνληθήο αλαπαξάζηαζεο ζα γίλνπκε παηρλίδηα ή θνπηηά. Θα εξκελεχζνπκε θαη 

ζα δεκηνπξγήζνπκε κε θσο θαη ζθηά, φπσο νη δσγξάθνη ηεο επνρήο ηνπ. 

Σν εξγαζηήξη απηφ δίλεη ηελ επθαηξία ζηα «παηδηά» λα θαηαζηξέςνπλ ηα 

παηρλίδηα ηνπο, λα νλεηξεπηνχλ, λα παίμνπλ κε ρξψκαηα θαη ερνρξψκαηα… γηαηί 

ηα κάγηα θάλνπλ ηα παηρλίδηα λα επαλαζηαηήζνπλ αιιά θαη λα απνιπηξψζνπλ 

ζπλάκα. 

Ώξηζκφο ζπκκεηερφλησλ: 30 άηνκα. 

 

ΒΝΑΒΕΚΣΕΚΔ ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΏ 

Ravel, M. & Colette, S. (2012). Σν Παηδί θαη ηα Μάγηα (κηθξ. & επηκ. Β. Κνςα-

ιίδνπ). Ώζήλα: Fagotto. 

Debussy, C. (2007). La boîte à joujoux. France: Gallimard Jeunesse Musique. 
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ΑΒΞΕΟΣΔΣΒ ΓΧΔ: Δ ΔΜΏΕΏ ΣΔ  

ΜΔ ΛΒΚΣΕΚΔ ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ 

Κσλζηαληέλνο Ώ. ΝηθνιΪνπ 

 

Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο ηνπ Σκήκαηνο Βπηζηεκψλ ηεο Ώγσγήο ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Κχπξνπ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Ώλάπηπμε Πξνγξακκάησλ θαη 

Αηδαζθαιία 

 

nicolaou.a.constantinos@ucy.ac.cy 

 

Σν εξγαζηήξην «Αεμηφηεηεο Γσήο: Δ ζεκαζία ηεο Με Λεθηηθήο Βπηθνηλσ-

λίαο» κε ζπληνληζηή ηνλ Κσλζηαληίλν Ώ. Νηθνιάνπ, κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ ζα 

έρεη δψζεη ζην αθξναηήξην ηελ απαξαίηεηε, φρη κφλν ζεσξεηηθή, αιιά θπξίσο 

πξαθηηθή γλψζε ζε ζρέζε κε ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ζε φια ηα επίπεδα, ψ-

ζηε λα είλαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηηο ηερληθέο πνπ ζπλζέ-

ηνπλ ην πινχζην θάζκα ηεο Βπηθνηλσλίαο. Έρεη ζηφρν ηελ παξνρή γλψζεο ζε 

ηδηαίηεξα θξίζηκνπο, θαζεκεξηλνχο, πξαθηηθνχο θαη λεπξαιγηθνχο ηνκείο ηεο 

θαζεκεξηλήο καο δσήο θαη φρη κφλν. ην ηέινο ηνπ εξγαζηεξίνπ φια ηα άηνκα 

ζα είλαη ζε ζέζε: (α) λα αμηνινγνχλ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

ζην πεξηβάιινλ, (β) λα ρξεζηκνπνηνχλ δεμηφηεηεο απνηειεζκαηηθήο Αηαπξνζσ-

πηθήο Βπηθνηλσλίαο, (γ) λα εθαξκφδνπλ δηάθνξεο δεμηφηεηεο, φπσο ε αλάιπζε 

δεδνκέλσλ θαη ε πξνθνξηθή παξνπζίαζε, θαη ηέινο (δ) λα εθαξκφδνπλ ηηο γλψ-

ζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Οη άμνλεο νη νπνίνη πεξηπιέθνληαη ζε 

απηφ είλαη ην παηδί ζηελ θνηλσλία, ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν. Σα θεληξηθά 

εξσηήκαηα είλαη (α) «ηη είλαη ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία;», θαη  (β) «πνηεο είλαη 

νη κνξθέο ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο;». 

 

ε θάζε ζηηγκή ηεο δσήο καο επηθνηλσλνχκε θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

αλαθαιχςνπκε πψο θαη γηαηί. Δ κειέηε ηεο επηθνηλσλίαο καο επηηξέπεη λα θα-

ηαλνήζνπκε ηη ζπκβαίλεη φηαλ νη άλζξσπνη επηθνηλσλνχλ κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη 

κε ηνπο άιινπο θαη πψο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κε απνηειεζκαηηθφηε-

ηα ηηο ηερληθέο ηεο επηθνηλσλίαο. Δ Βπηθνηλσλία είλαη «κηα καγηθή, ‗ακθηιεγφ-

κελε‘ θαη πνιπζπδεηεκέλε ιέμε θαη έλλνηα γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ 

ηνπ» (Υαξαιακπίδεο, 2009, ζει.208), ε νπνία απνηειείηαη απφ δηάθνξνπο ηξφ-

πνπο κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη επηθνηλσλνχλ θαη επεξεάδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

ή θαη άιινπο (βι. Πηπεξφπνπινο, 2006; Καδάδε, 2008; Καξαζάλνο, 2008). Με 

βάζε ηνλ Μπίιιε (1999, ζει.25) ε επηθνηλσλία είλαη «ηερληθή, δηφηη πξνυπνζέ-

ηεη ηελ χπαξμε θαη ρξήζε ζπλδπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, αξρψλ θαη λφκσλ, πνπ δηέ-

πνπλ ηηο δηάθνξεο επηζηήκεο θαη ηέρλεο, φπσο ηελ επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο, ηεο 

Φηινινγίαο, ηεο Κνηλσληνινγίαο, ηελ ηέρλε ηεο Γσγξαθηθήο, ηεο Μνπζηθήο θαη 
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άιισλ». Βπηθνηλσλία φκσο δελ είλαη κφλν ε γιψζζα καο, είλαη θαη ηα ζπλαη-

ζζήκαηα, ε νπηηθή επαθή, νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο 

θαη νη ρεηξνλνκίεο (βι. Argyle, 1981; Πνιεκηθφο & Κνληάθνο, 2002; ΐξεηηφο, 

2003; Pease & Pease, 2006). Με απιά ιφγηα, ε «Με Λεθηηθή Βπηθνηλσλία». 

 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζα θπξηαξρεί ε δηαηχπσζε ζρνιηαζκνχ θαη απφςεσλ 

γηα ην πεξηερφκελν ηεο χιεο, ψζηε λα εθαξκφδεηαη θαη λα νηθεηψλεηαη βησκαηη-

θά κε απηφ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή κεζνδνινγία θαη επαλε-

λεξγνπνηψληαο ηε κλήκε κε βησκαηηθή εκπινθή ησλ αηφκσλ κέζα απφ θαηαηγη-

ζκφ ηδεψλ, πξαθηηθή εθαξκνγή, ζπδήηεζε θαη νκαδηθή ζπδήηεζε. Πην ζπγθε-

θξηκέλα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ: (α) άζθεζε ηεο αλαπαξάζηαζεο θαη ελεξγνπνί-

εζε ηεο κλήκεο, (β) θαηαηγηζκφο ηδεψλ (ηδενζχειια), (γ) άζθεζε πξνζνκνίσ-

ζεο, επνηθνδφκεζε γλψζεο θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζε νκάδεο ησλ εηδηθψλ θαη 

εξγαζία ζε νινκέιεηα, (δ) θαζνδεγνχκελε δηδαθηηθή ζπδήηεζε θαη ζπδεηήζεηο 

κάζεζεο κε βησκαηηθή εθπαίδεπζε, (ε) αθχπληζε θαη ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα, 

θαη (ζη) κεηαγλσζηηθή γλψζε θαη αμηνιφγεζε (ηειηθή). Ο πξνηεηλφκελνο αξηζ-

κφο ζπκκεηερφλησλ είλαη 15 έσο 20 άηνκα. 

ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΏ 
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 έθδ.). Ώζήλα: Κα-
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ΜΒ ΒΝΏ ΥΏΡΣΕ ΠΒΡΕΣΤΛΕΓΜΏΣΟ 

Μαξέα Πεηθαλνπνύινπ  

Νεπηαγσγφο – πγγξαθέαο 

4ν Νεπηαγσγείν πθεψλ 

e-mail: petka1960@hotmail.com 

 

πληνλίζηξηα εξγαζηεξίνπ: Μαξία Πεηθαλνπνχινπ 

ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

ηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε γλσξηκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα απην-

ζρέδηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο δίλεη ε έληαμή ηνπο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα ζθεθηνχλ, λα 

ζρεδηάζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο επηηξαπέδηα παηρλίδηα κε έλα 

ραξηί πεξηηπιίγκαηνο κε κνηίβα. Σν εξγαζηήξην ζα εμειηρζεί ζε δχν θάζεηο θαη 

απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ώξρηθά ζα γίλεη κηα 

ζχληνκε ελεκέξσζε γηα ηα απηνζρέδηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα ηεο ηάμεο. Μέζα 

ζηε ιέμε «παηρλίδη»  θξχβεηαη  κηα καγηθή δχλακε πνπ απειεπζεξψλεηαη ζην 

άθνπζκά ηεο θαη κεηαηξέπεη ην θάζε παηδί ζε πξφζπκν θαη ραξνχκελν παίθηε. 

Ώπηή ηε καγηθή δχλακε έρνπλ ηελ επθαηξία λα αμηνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

αλ εκπινπηίζνπλ ην  πεξηβάιινλ κάζεζεο ηεο ηάμεο ηνπο κε απηνζρέδηα  επη-

ηξαπέδηα παηρλίδηα  ηα νπνία  ζα είλαη κηα ζπλερήο θαη αέλαε  πξφθιεζε γηα έκ-

κεζε κάζεζε Μφλν ε θαληαζία κπνξεί λα βάιεη φξην ζηα παηρλίδηα θαη ζηηο  η-

δέεο θαη είλαη πξαγκαηηθά εθπιεθηηθφ πσο έλα επηηξαπΫδην παηρλέδη πνπ ζρε-

δηάζηεθε γηα λα πξνζθέξεη δηαζθέδαζε κπνξεί λα γίλεη ε βάζε νιφθιεξεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ρεδηαζκέλν ζε έλα απιφ ραξηί, κε απηνζρέδηα δά-

ξηα θαη πηφληα γίλεηαη ην κέζν, ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα θζάζεη ε γλψζε ζην 

παηδί ή ην παηδί ζηε γλψζε.(Πεηθαλνπνχινπ 2014). To  απηνζρέδην επηηξαπέδην 

παηρλίδη είλαη   κηα θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή πνπ ππνζηεξίδεη θαη ε-

κπινπηίδεη έλα δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, φπνπ επηηπγράλεηαη ε αλά-

πηπμε πνιιψλ λνεηηθψλ θαη θνηλσληθψλ  δεμηνηήησλ, ζπλεξγαζίαο, ζρεδηαζκνχ, 

δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο, θαη φπνπ ε γλψζε θαηαθηηέηαη κε βησκαηηθφ ηξφπν. 

πσο καο επηζεκαίλνπλ νη N.G.Salmina &I.G.Tihanova (2011) ε αλάπηπμε ησλ 

κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα, εθπιεξψλεηαη 

ζε κηα θαηάζηαζε πνπ ζπλαξπάδεη ην παηδί ελψ πξνζπαζεί γηα ηε λίθε.  Σν παη-

δί ληψζεη πεξήθαλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ φηαλ καζαίλεη θάηη θαηλνχξγην κε επράξη-

ζην ηξφπν ελψ ζπγρξφλσο δνκνχληαη κέζα ηνπ  καζεκαηηθέο έλλνηεο, γισζζηθέο  

δεμηφηεηεο θαη  γλψζεηο. Βθηφο απφ ηε γλψζε, ην παηδί  απνθηά θνηλσληθέο  δε-

μηφηεηεο  παίδνληαο θαη  επηθνηλσλψληαο κε ηνπο ζπκπαίθηεο ηνπ, αθνχ  είλαη 

ππνρξεσκέλν λα αθνινπζήζεη  ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ  θαη ζπγρξφλσο λα 

ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ N.G.Salmina 
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&I.G.Tihanova,(2011). ην ηέινο ηεο πξψηεο θάζεο ζα ηεζεί ην εξψηεκα 

ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο « Καηαζθεπάδεηε επηηξαπέδηα παηρλίδηα ρξε-

ζηκνπνηψληαο αλαθπθιψζηκα πιηθά ζηελ ηάμε ζαο;». Θα αθνινπζήζεη κηα ζχ-

ληνκε ζπδήηεζε γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ζα πεξάζνπκε ζηε δεχηεξε θάζε ηνπ 

εξγαζηεξίνπ  κε έλα δεχηεξν εξψηεκα « Πφζα θαη πνηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα 

κπνξνχκε λα θηηάμνπκε κε έλα απιφ ραξηί πεξηηπιίγκαηνο κε κνηίβα;» νη ζπκ-

κεηέρνληεο ζα πξνβιεκαηηζηνχλ ζα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη ζα δεκηνπξ-

γήζνπλ ηα δηθά ηνπο παηρλίδηα, ηνλίδνληαο φηη ε ελεξγήο εκπινθή ζηηο  δξαζηε-

ξηφηεηεο  δεκηνπξγίαο  πξσηφηππσλ απηνζρέδησλ επηηξαπέδησλ παηρληδηψλ ελη-

ζρχεη ηελ αλάπηπμε ηεο εθεπξεηηθφηεηαο, ηεο θαληαζίαο θαη ηελ άλζεζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο (Prendice, et al., 2003). 

Κακηά δξαζηεξηφηεηα κέζα ζην ζρνιείν δελ δίλεη ζηα παηδηά  πεξηζζφηε-

ξεο επθαηξίεο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη λα εκπιαθνχλ ηφζν πνιχηξνπα, ηφζν 

δπλακηθά, ηφζν δεκηνπξγηθά θαη ηφζν παηρληδηάξηθα φζν ε δεκηνπξγία θαη ην 

παίμηκν ησλ απηνζρέδησλ επηηξαπέδησλ παηρληδηψλ κε αλαθπθιψζηκα πιηθά 

ζηελ ηάμε.  Βκείο, ζην λεπηαγσγείν καο, κε έλα ραξηί πεξηηπιίγκαηνο πνπ έκεηλε 

απφ θάπνηα γελέζιηα, ζθεθηήθακε θαη θαηαζθεπάζακε 7 παηρλίδηα. πγθεθξη-

κέλα, έλα ληφκηλν,  έλα κέκνξπ κε θαπάθηα, έλα κέκνξπ κε θάξηεο, έλα κπίγθν, 

κηα ηφκπνια, έλαλ πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ θαη έλα παηρλίδη κε δάξη κε ηηο θάξηεο 

ηνπ ληφκηλν. Οδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν παημίκαηνο θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ παηρλη-

δηψλ απηψλ ζα δνζνχλ  καδί κε ραξηηά πεξηηπιίγκαηνο, ραξηφληα, ςαιίδηα, θφι-

ιεο, θαπάθηα,  πηφληα, δάξηα θαη  ν θάζε έλαο κε ηε θαληαζία ηνπ ζα δεκηνπξγή-

ζεη ηα δηθά ηνπ απηνζρέδηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα.   

Ώξηζκφο ζπκκεηερφλησλ: 20-25 ελήιηθεο 

ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΏ:  

Πεηθαλνπνχινπ, Μ. (2014) Παίδνπκε; 99+1 Απηνζρέδηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα. 

Ώζήλα: Καιεηδνζθφπην.       

Salmina,  N., G. & Tihanova I. G. (2011) ―Psychological and Pedagogical Ex-

pertise of Board‖, Psychological Science and Education, 2, pp. 18-25. 

Prendice, R., Matthews, J. & Taylor, H. (2003) ―Creative development: learning 

and the arts‖, in Riley, J. (ed.) Learning in the early years. A guide for teach-

ers of children, Paul Chapman Publishing, pp. 3-7. 

 

  



ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ  
 

 

 
1549 

ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΟ ΜΟΤΒΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ 

«ΣΏ ΠΏΕΥΝΕΑΕΏ ΓΧΝΣΏΝΒΤΟΤΝ» 

Πιηακπα-Φνπληα Γιπθεξέα – 

 (glykeriapliampa@gmail.com ) 

ΜΒΛΔ: 

Γνχλαξε Ώηθαηεξίλε (kat_gounari@yahoo.gr  ) 

Αέιιηνπ Ώιεμάλδξα (alexiadelliou@yahoo.gr) 

Μάλζνπ - Κνπηζνχδε Βηξήλε (rmanthou@otenet.gr ) 

Μέλνπ Ώιεμάλδξα (thalassini@otenet.gr ) 

Μνχηζνγινπ χιβα (silva@nured.auth.gr ) 

Νηνχξιηα Μαξία (mariantou@hotmail.com ) 

Φνχληα Εσάλλα (iokfounta@gmail.com ) 

Παηδηθν Μνπζείν Θεζζαινλίθεο 

 

ΣΟΥΟΕ ΣΟΤ ΒΡΓΏΣΔΡΕΟΤ 

ηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα επηζεκαλζεί ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ηνπ 

παηρληδηνχ ζηε κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, σο βαζηθφ θνκκάηη ηνπ 

σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο, αλαπηχζζνληαο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο. 

ΏΞΟΝΏ 

Άμνλαο 4κε ηίηιν : Παηδί, παηρλίδη θαη δεκηνπξγηθφηεηα. 

ε φιεο ηηο ειηθίεο, ην παηρλίδη,  απνηειεί κηα γέθπξα αλάκεζα ζηελ εζσ-

ηεξηθή θαη εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ παηδηνχ. Μέζα απφ ηελ θπζηθή ηνπ 

έθθξαζε, θαζψο παίδεη, γίλεηαη γλσζηφο ν πλεπκαηηθφο θαη ςπρηθφο ηνπ θφζκνο. 

Παίδνληαο βηψλεη ξφινπο θαη αμίεο κηκνχκελν ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ. Σν παη-

ρλίδη είλαη γηα ην παηδί έλαο ηξφπνο λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, ηηο ζθέ-

ςεηο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ. 

ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΒ ΠΟΤ ΘΏ ΠΡΏΓΜΏΣΟΠΟΕΔΘΟΤΝ 

Ώ'  ΒΡΓΏΣΔΡΕΟ : «Ξεραζκέλα θνπξδηζηά ηζίγθηλα παηρλίδηα». 

Αηαδξαζηηθή Μάζεζε. 

ΐ' ΒΡΓΏΣΔΡΕΟ:  «Κνχθιεο θαη Κνπθιφζπηηα». 

Δ Θαπκαζηή Εζηνξία ηεο Κνχθιαο. 

Γ' ΒΡΓΏΣΔΡΕΟ: « Θεζζαινλίθεηο παηρληδνθαηαζθεπαζηέο». 

Γλσξηκία ησλ Θεζζαινληθέσλ παηρληδνθαηαζθεπαζηψλ θαη ησλ παηρληδηψλ 

mailto:glykeriapliampa@gmail.com
mailto:kat_gounari@yahoo.gr
mailto:rmanthou@otenet.gr
mailto:thalassini@otenet.gr
mailto:silva@nured.auth.gr
mailto:mariantou@hotmail.com
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ηνπο. 

Α' ΒΡΓΏΣΔΡΕΟ: « Σν παηρλίδη ζηελ Σέρλε». 

Ώλάιπζε δσγξαθηθνχ πίλαθα κε παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Β' ΒΡΓΏΣΔΡΕΟ: « Σν παηρλίδη ζηε παηδηθή ινγνηερλία» 

Reading theater παηδηθνχ βηβιίνπ. 

ΠΡΟΣΒΕΝΟΜΒΝΟ ΏΡΕΘΜΟ ΤΜΜΒΣΒΥΟΝΣΧΝ: 

25-30 ΏΣΟΜΏ 

 

ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΏ – ΠΔΓΒ: 

Ώλησληάδεο, Ώ., ( 1994). Σν παηρλίδη. Θεζζαινλίθε : εθδφζεηο University Stu-

dio Press.  

Ώξγπξηάδε, Μ., (1991). Δ θνχθια ζηελ ειιεληθή δσή θαη ηέρλε απφ ηελ αξ-

ραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. Ώζήλα: εθδφζεηο Λνχζε Μπξαηδηψηε. 

Ώξγπξηάδε, Μ., (2003). Ο καγηθφο θφζκνο ησλ παηρληδηψλ –     Βπξσπατθά παη-

ρλίδηα απφ ηηο πιινγέο ηνπ Μνπζείνπ Μπελάθε. Ώζήλα : εθδφζεηο Ώδάκ. 

Ώξγπξηάδε, Μ., ( 1997). Σν παηδί κέζα ζηνλ θχθιν ηνπ ρξφλνπ. Ώζήλα: εθδφ-

ζεηο Μνπζείν Μπελάθε. 

Γθνπγθνπιή, Κ. – Καξαθαηζάλε, Α. (επηκ.), (2008).  Σν ειιεληθφ παηρλίδη. Αηα-

δξνκέο ζηε ηζηνξία ηνπ. Ώζήλα : εθδφζεηο Μνξθσηηθφ Ίδξπκα  Βζληθήο Σξα-

πέδεο & Βιιεληθφ Λνγνηερληθφ θαη Εζηνξηθφ Ώξρείν. 

Γθνπγθνπιή, Κ. – Κνχξηα Ώ. (επηκ.), ( 2000). Παηδί θαη παηρλίδη ζηε λενειιελη-

θή θνηλσλία ( 19
νο

 θαη 20
νο

  αηψλαο). Ώζήλα : εθδφζεηο Καζηαληψηε  θαη Ί-

δξπκα εξεπλψλ γηαην παηδί.   

Κσλζηαληφπνπινο, Π. ( επηκ.), (2011). Σν ειιεληθφ ηζίγθηλν παηρλίδη – Κχιαγε 

ην ηζέξθη. Ώζήλα : εθδφζεηο gramma. 

Μπνπιψηεο, Υ., (2012). Με ην βιέκκα ησλ παηρληδηψλ. Ώζήλα: εθδφζεηο 

Polaris. 

Φαλδξίδνπ, Λ., (1995). Οη θνχθιεο κνπ θη εγψ. Ώζήλα: εθδφζεηο Μνπζείν Μπε-

λάθε. 

 Πεγή απφ ηζηνζειίδα : Ώθνπαξφλε, Θ., (2010).  Παηρλίδηα Β.Π.Ώ. Ώλαθηήζεθε  

Ενχιηνο, 2010, απφ  

http://www.epatoys.gr/index.jsp?CMCCode=1002&extLang= 
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ΠΡΟΒΓΓΕΓΟΝΣΏ ΣΟ ΦΏΕΝΟΜΒΝΟ ΣΟΤ ΑΕΏΓΤΓΕΟΤ Β ΒΝΏ ΒΡ-

ΓΏΣΔΡΕΟ ΓΕΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΟΤ ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤ-

Δ 

ΟΜΒΡ (Παγθόζκηα ΟξγΪλσζε Πξνζρνιηθάο Ώγσγάο) Θεζζαινλέθεο 

e-mail: omepthess@gmail.com 

πληνλέζηξηεο: ΐαζηιηθή Πιηφγθνπ, Μαξία Πεηθαλνπνχινπ, Βιπηλίθε Σζάκνπ 

ΜΫιε: Ώιεμίνπ Θσκαή, Παλαγηψηα Μηραειίδνπ, νθία Γαβξηειίδνπ, Ααλάε Γηάλλνπ 

e-mail: pliogouv@gmail.com / petka1960@hotmail.com / 

tsamouel@gmail.com 

ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θαη ζηε ρψξα καο, ππάξρεη κηα απμαλφκελε ζπ-

λαίλεζε φηη νη κνξθέο νηθνγελεηαθήο νξγάλσζεο πνηθίιινπλ, κε ηηο κε ζπκβαηη-

θέο νηθνγέλεηεο λα θαηαιακβάλνπλ φιν θαη κεγαιχηεξν εχξνο. Χο άκεζε ζπλέ-

πεηα πξνθχπηεη ην πνζνζηφ ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ δεη ζε κηα δηαθνξε-

ηηθή απφ ηελ ππξεληθή νηθνγελεηαθή κνξθή λα απμάλεηαη δηαξθψο. Ώληαπνθξί-

λεηαη φκσο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηε λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα; ζν, γηα 

παξάδεηγκα ην έγγακν δηγνλετθφ ζρήκα πξνζεγγίδεηαη θαη κέζα ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ σο ην «θαλνληθφ», ην θνηλσληθά απνδεθηφ θαη πξνζδνθψκελν νηθν-

γελεηαθφ πξφηππν, ηφζν ηα παηδηά ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ
125

 ζα πθίζηα-

ληαη δηαθξίζεηο.  

Γηα ην ιφγν απηφ πξνθχπηεη επηηαθηηθή ε αλάγθε αλαγλψξηζεο απφ 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πινπξαιηζκνχ 

θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαβίσζεο ησλ παηδηψλ ζε έλα νηθνγελεηαθφ πεξηβάι-

ινλ πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη σο κνξθσζηνγφλν γηα ην θάζε παηδί μερσξηζηά, αλε-

μάξηεηα απφ ηε κνξθή ηεο εθάζηνηε νηθνγέλεηαο (Πιηφγθνπ, 2008).  

Έρνληαο σο εθαιηήξην ηεο ζθέςεο καο φηη ε χπαξμε θαη κφλν ηεο κνλνγν-

λετθφηεηαο δε ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη a priori σο ε κνλαδηθή αηηία γηα νηη-

δήπνηε απνθιίλνλ (Lansford et al., 2001), πξνρσξήζακε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πα-

ξφληνο εξγαζηεξίνπ.  

Δ πινπνίεζή ηνπ επηηπγράλεηαη ζε ηξεηο θάζεηο θαη απεπζχλεηαη ζε εθπαη-

δεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Ώξρηθά, ζην πξψην δεθάιεπην, δεηάκε απφ ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο 

λα εθθξάζνπλ κε κηα ιέμε ηη ζεκαίλεη γηα απηνχο/έο ε «νηθνγέλεηα».  Ώμηνπνηψ-

                                         
125 Χο «κνλνγνλεηθή νηθνγέλεηα», ζχκθσλα κε ηελ Κνγθίδνπ (1995:23), νξίδεηαη «έλαο γνλέαο – ρσξίο 

ζχληξνθν ή ζχδπγν, ίζσο, καδί κε άιια άηνκα (π.ρ. ηνπο γνλείο ηνπ/ηεο) – δεη κε έλα ηνπιάρηζην αλχπαληξν 

παηδί, εμαξηψκελν απφ απηφλ». 

mailto:omepthess@gmail.com
mailto:pliogouv@gmail.com
mailto:petka1960@hotmail.com
mailto:tsamouel@gmail.com
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ληαο ηε δηδαθηηθή ηερληθή ηεο «ηδενζχειιαο» θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο ηνπο ζε 

έλα ραξηί. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη πεξίπνπ 25-30 εηθφλεο κε δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο νηθνγελεηαθήο νξγάλσζεο θαη θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ «ην ηξέλν 

ηεο ηδαληθήο νηθνγέλεηαο», ηνπνζεηψληαο ζηα βαγφληα πνπ βξίζθνληαη θνληά 

ζηε κεραλή ηνπ ηξέλνπ ηελ εηθφλα πνπ ζεσξνχλ πην θνληά ζην δηθφ ηνπο πξφ-

ηππν ηεο ηδαληθήο νηθνγέλεηαο. ηφρνη ηεο παξνχζαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε 

αλαγλψξηζε ησλ πξνηχπσλ, ησλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ δηα-

κνξθψλνπλ ηελ νηθνγελεηαθή πνηθηινκνξθία κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πηνζέηεζε 

κηαο ζηάζεο θαηαλφεζεο θαη απνδνρήο ηεο. 

ηε δεχηεξε θάζε παξνπζηάδεηαη ην ινγνηερληθφ θείκελν ηεο ιγαο Εσαλ-

λίδνπ κε ηίηιν «Ρνδ-Μπιε», ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη ην δηαδχγην ησλ γνλέσλ 

ηνπ ήξσα ηεο ηζηνξίαο. Μέζα απφ ηελ αθήγεζε επηρεηξείηαη ν εληνπηζκφο ησλ 

ελλνηψλ ησλ νηθνγελεηαθψλ ζπγθξνχζεσλ, ηνπ δηαδπγίνπ, αιιά θαη ηεο αξκνλη-

θήο ζπλχπαξμεο ηνπ παηδηνχ κε ηνπο γνλείο ηνπ έλα δηάζηεκα ζην ζπίηη ηεο κε-

ηέξαο θαη έλα επφκελν ζην ζπίηη ηνπ παηέξα ηνπ, αλαδεηθλχνληαο έηζη ηελ αδη-

ακθηζβήηεηε αγάπε θαη ησλ δχν πξνο ην παηδί ηνπο. ηφρνη ηνπ απνηεινχλ ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο, ε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη αληίζηνηρσλ 

βησκάησλ, θαζψο θαη ε ελδπλάκσζε ησλ παξεπξηζθνκέλσλ κε δεμηφηεηεο απα-

ξαίηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ θαηαζηάζεσλ δσήο (Goleman, 2011).  

Σέινο, ζην δεχηεξν εκίσξφ ηνπ, ην εξγαζηήξην ζα νινθιεξσζεί κε ηελ θα-

ηαζθεπή ελφο επηηξαπέδηνπ παηρληδηνχ, κε αλαθπθιψζηκα πιηθά (Πεηθαλνπνχ-

ινπ, 2014). Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζα ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο, φπνπ ε 

θαζεκία ζα αλαιάβεη κηα θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, φπσο ηελ θαηαγξαθή θα-

ηαζηάζεσλ πνπ ζα αλαδεηθλχεηαη ε θαιή ζπλεξγαζία ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέ-

ξαο ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ελψ είλαη ζε δηάζηαζε, ηε δεκηνπξγία 21 ξνδ 

θαη 21 κπιε ζπηηηψλ, ηελ θαηαζθεπή δαξηψλ θαη πηνληψλ-παηδηψλ. ηφρνη ηνπ 

παηρληδηνχ είλαη ε φμπλζε ηεο παξαηεξεηηθφηεηαο, ε εμάζθεζε ηεο κλήκεο, θπ-

ξίσο φκσο ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηηο δηαπξνζσπη-

θέο ζρέζεηο ζε έλα νηθνγελεηαθφ ζρήκα πνπ δε ζα πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε νηθνγελεηαθή κνξθή.  

Ώξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: 20-25 άηνκα 
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ηνχκπνπ-Πιεμίδα Κπξηαθή, Βηθαζηηθφο, Αηεπζχληξηα Εδησηηθνχ Παηδηθνχ 

ηαζκνχ, stoumpouk@hotmail.com 

 

ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΒΡΓΏΣΔΡΕΟΤ 

Γηαηί ην ζρνιείν είλαη βαξεηφ γηα πνιινχο καζεηέο θαη δελ ηνπο εκπλέεη; 

Γηαηί δελ θαηαθέξλεη λα δεκηνπξγήζεη εζσηεξηθά θίλεηξα ζηα παηδηά; Γηαηί δελ 

ραίξνληαη νη καζεηέο ηηο ζρνιηθέο ηνπο εκπεηξίεο; Ώπηά ηα εξσηήκαηα, κεηαμχ 

άιισλ, ήηαλ ε αθνξκή γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηε δφκεζε ελφο πιηθνχ κε ζηφρν 

ηελ εκςχρσζε ζηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο-κάζεζεο, ηελ θηλεηνπνίεζε θαη 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηε ραξά ζην 

ζρνιείν. Οη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο εκπινπηίδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παη-

δηψλ ζην ζρνιείν θαη κπνξνχλ λα εληαρζνχλ αβίαζηα θαη ιεηηνπξγηθά ζηε ζρν-

ιηθή δσή δεκηνπξγψληαο θιίκα αζθάιεηαο, ζπλεξγαζίαο, ραξάο θαη παηγληψδνπο 

δηάζεζεο. Δ πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ κάο έδσζε ηε βεβαηφηεηα φηη ην 

ζρνιείν κπνξεί λα πξνζθέξεη επραξίζηεζε θαη αίζζεκα πιεξφηεηαο –ηφζν 

ζηνπο δηδάζθνληεο φζν θαη ζηνπο καζεηέο–, ιηγφηεξν άγρνο θαη πεξηζζφηεξε 

έγλνηα γηα ηηο ζρέζεηο, ηελ επηθνηλσλία, ηηο αμίεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο.  

Δ ραξά, ην παηρλίδη θαη ε εκςχρσζε αλνίγνπλ ην δξφκν γηα ηηο θαξδηέο ησλ 

καζεηψλ θαη επηδξνχλ ζπλνιηθά ζηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ζηε ζηάζε πνπ ζα πην-

ζεηήζνπλ γηα ηε κάζεζή ηνπο. Δ ραξά είλαη ην θιεηδί πνπ θηλεηνπνηεί εζσηεξη-

θά ηνπο καζεηέο, πνπ ηνπο παξαθηλεί πέξα απφ πιηθέο θαη ινγηθέο ακνηβέο 

(DeMarco 2001,  Gardner, Csikszentmihalyi & Damon 2001, Greene 1995, 

Mooney & Cole 2000,  Thomas 2000).  Πάλσ απ‘ φια, ε ραξά ζπλδέεηαη κε ην 

παηρλίδη. Καη ην παηρλίδη επηηξέπεη ζηα παηδηά λα είλαη δεκηνπξγηθά, λα έρνπλ 

λέεο ηδέεο, λα θαιιηεξγνχλ ηε θαληαζία ηνπο, λα ζθέθηνληαη πιάγηα θαη φρη κφ-

λν γξακκηθά. 

mailto:hatzikamari@gmail.com
anemoskala@ath.forthnet.gr
mailto:elzisop@yahoo.gr
mailto:ugenius@otenet.gr
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Σν πιηθφ πνπ ζρεδηάζακε θαη πξνηείλνπκε ζην εξγαζηήξην ζα παξνπζηα-

ζηεί ζε δπν κέξε, βησκαηηθφ θαη παξνπζίαζε – ζπδήηεζε. Ώθνξά ζε κηα ζεηξά 

δξάζεηο απφ νη νπνίεο ελεξγνπνηνχλ ηνπο καζεηέο, άκεζα θαη ειθπζηηθά θαη 

πξνζθέξνπλ λέα θίλεηξα γηα κάζεζε· αθφκε πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο –αιιά 

θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ– επράξηζηεο αλάζεο αλάκεζα ζηε ξνπηίλα ησλ καζεκά-

ησλ. Βίλαη επίζεο πξσηφηππνη ηξφπνη γηα λα εηζαρζνχλ κε ελδηαθέξνλ νη καζε-

ηέο θαη καζήηξηεο ζε λέεο γλσζηηθέο πεξηνρέο θαη ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Βίλαη 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο εμάπηνπλ ηελ πεξηέξγεηα γηα έλα γλσζηηθφ  αληηθείκε-

λν, επηδηψθνπλ ηελ ζσκαηηθή ή κε ιεθηηθή αληίδξαζε ζε εξεζίζκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη πξνάγνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο, 

απεπζχλνληαη ζε καζεηέο πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο, κπνξνχλ λα πξαγ-

καηνπνηεζνχλ ζε θχθιν, κε ηνπο καζεηέο θαζηζκέλνπο ζηα ζξαλία, ζε νκάδεο, 

ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηαζέζηκα πιηθά. ιεο, φκσο, 

έρνπλ θάηη θνηλφ: λα θέξνπλ ραξά ζην ζρνιείν! 

ην εξγαζηήξην κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 30-35 άηνκα
126

.  
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126  Ώλάινγα κε ην δηαζέζηκν ρψξν  
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Δ ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΣΧΝ ΦΤΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΝΧΝ ΣΟ ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ 

ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΕΜΏ ΣΔ ΘΒΧΡΕΏ ΠΟΛΛΏΠΛΔ ΝΟΔΜΟΤΝΔ 

ΣΟΤ GARDNER 

Βπαγγειέα-Γηαζκέλα ΤκΪη & Κιεηώ Ϋκνγινπ  

 

Τκάη Βπαγγειία-Γηαζκίλα Φνηηήηξηα Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ, 

ΠΑΜ 

Κιεηψ έκνγινπ, Β.Β.ΑΕ.Π. Ε, Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο, ΠΑΜ 

giaevaima@outlook.com.gr, ksemoglou@uowm.gr 

 

Πξνηεηλφκελνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ: 30 άηνκα 

 

χκθσλα κε ηε ζεσξία πνιιαπιήο λνεκνζχλεο ηνπ Gardner (1983), ε λν-

εκνζχλε δελ απνηειεί κηα ζηαζεξή κεηαβιεηή θαη έλα κνλνδηάζηαην θαηλφκε-

λν. Κάζε άηνκν δηαζέηεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηχπν λνεκνζχλεο, νη νπνίνη 

αιιειεπηδξνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δε-

κηνπξγία θαη παξαγσγή λέσλ ηδεψλ θαη πξντφλησλ, θαζψο θαη ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ (Gardner, 2006). Ώξρηθά, νη αλαγλσξηζκέλνη ηχπνη λνεκνζχλεο 

θαηά ηνλ Gardner ήηαλ επηά θαη πεξηειάκβαλαλ ηε ‗γισζζηθή/ιεθηηθή λνεκν-

ζχλε‘, ηε ‗ινγηθν-καζεκαηηθή‘, ηε ‗ζσκαηηθή/θηλαηζζεηηθή‘, ηελ ‗νπηηθν-

ρσξηθή‘, ηε ‗ξπζκηθή/κνπζηθή‘, ηελ ‗ελδνπξνζσπηθή‘, ηε ‗δηαπξνζσπηθή‘ θαη, 

ζηε ζπλέρεηα, πξνζηέζεθε θαη ν φγδννο ηχπνο λνεκνζχλεο, ε ‗θπζηνγλσζηη-

θή/λαηνπξαιηζηηθή‘ λνεκνζχλε (Gardner, 1999). Ώξγφηεξα, ν ίδηνο ν Gardner 

αλαθέξζεθε ζηελ χπαξμε θαη έλαηνπ ηχπνπ λνεκνζχλεο, ηεο ‗ππαξμηαθήο λνε-

κνζχλεο‘, θαζψο θαη ζηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο θαη άιισλ ηχπσλ (Armstrong, 

2009). χκθσλα κε ηνλ Gardner, φινη νη ηχπνη λνεκνζχλεο είλαη εμίζνπ ζεκα-

ληηθνί, αιιά φρη ην ίδην αλεπηπγκέλνη ζε θάζε άηνκν. ια ηα άηνκα θαηέρνπλ 

φινπο ηνπο ηχπνπο λνεκνζχλεο, αιιά ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ θαη ζ' έλα κνλαδη-

θφ ζπλδπαζκφ. Βίλαη γεγνλφο, φηη θαζέλαο κπνξεί λα βειηηψζεη θάζε κία απφ ηηο 

λνεκνζχλεο, αλ θαη κεξηθά άηνκα ζα βειηησζνχλ επθνιφηεξα ζε έλαλ ηχπν απ' 

φηη ζε άιινπο (Gardner, 1999). Δ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηε δπλαηφ-

ηεηα αλάπηπμεο ζεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, 

ππφ ην πξίζκα ηεο Θεσξίαο Πνιιαπιήο Ννεκνζχλεο ηνπ Gardner. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, επηιέρζεθε κία ελφηεηα απφ ηε Μαζεζηαθή Πεξηνρή ησλ Φπζηθψλ Βπη-

ζηεκψλ, ε νπνία αθνξά ζηηο ‗ηξεηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο ηεο χιεο‘. Με θνηλνχο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο δηακνξθψζεθαλ, παξνπζηάδνληαη θαη εθαξκφδνληαη νθηψ 

δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Κάζε κία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο εζηηάδε-

ηαη ζε έλαλ απφ ηνπο νθηψ ηχπνπο λνεκνζχλεο ηεο ζεσξίαο ηνπ Gardner, αλ θαη 

ζε θάζε πεξίπησζε εκπιέθνληαη, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν, θαη άιινη ηχπνη.   
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Αηδαθηηθά ελόηεηα: Οη ηξεηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο ηεο χιεο 

Δλδεηθηηθνί γλσζηηθνί ζηφρνη 

Να δηεξεπλήζνπλ απιέο ηδηφηεηεο δηαθφξσλ πιηθψλ  

Να ζπγθξνηνχλ θαηεγνξίεο πιηθψλ κε θξηηήξην ηηο ηδηφηεηεο ηνπο  

Να αληηιεθζνχλ ηελ ζέξκαλζε ή ςχμε σο παξάγνληα κεηαβνιήο ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ πιηθψλ 

Βίδνο Ννεκνζχ-

λεο 

Φπρνθηλεηηθνί 

ζηφρνη 

Πεξηγξαθή 

 

Λεθηηθή/ 

γισζζηθή 

 

- Ώθνπζηηθή αληί-

ιεςε 

 

Ώθήγεζε ηεο ηζηνξίαο «Σν θπλήγη 

ηνπ ζεζαπξνχ» (ζπγγξαθή: Γηαζκίλα 

Τκάη, εηθνλνγξάθεζε: Μαξία Μη-

ληηνχξε), κε ζέκα ηα θχξηα ραξαθηε-

ξηζηηθά ησλ ηξηψλ θπζηθψλ θαηαζηά-

ζεσλ ηεο χιεο. πδήηεζε. 

Λογικι/ 

μακθματικι 

- Λεπηή θηλεηηθφ-

ηεηα 

- Καηεπζχλζεηο 

- Πιεπξίσζε 

«Νηφκηλν»: δηακνξθψλεηαη ζε κηα 

πεξηγξαθή ησλ ηξηψλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο χιεο. 

Κηλαηζζεηηθή - Σαρχηεηα 

- Αεμηφηεηεο κεηα-

θίλεζεο 

«Δ ζθπηαινδξνκία ησλ πιηθψλ»: 

Σξεηο νκάδεο αληηζηνηρνχλ θαη ηαμη-

λνκνχλ ηα πιηθά... ηξέρνληαο. 

Ρπζκηθή/κνπζηθή - Ώθνπζηηθή αληί-

ιεςε 

- Αεκηνπξγηθή θη-

λεηηθή έθθξαζε 

- σκαηηθά ζρήκα-

ηα  

«Άθνπ ηη ζπκβαίλεη»: Κίλεζε κε 

κνπζηθή ζηνλ ρψξν. Βλψ αθνχγνληαη 

ήρνη (π.ρ., λεξφ πνπ θπιά, αέξαο πνπ 

θπζά), νη θηλήζεηο πξνζαξκφδνληαη. 

Βλδνπξνζσπηθή - Λεπηή θηλεηηθφ-

ηεηα 

- Οπηηθή αληίιεςε 

«Memory»: Καηαζθεπάδνπκε θαη 

παίδνπκε έλα παηρλίδη κλήκεο κε ζέ-

κα ηα ζηεξεά, ηα πγξά θαη αέξηα ζψ-

καηα. 

Οπτικοχωρικι - Γλψζε ηνπ ρψξνπ 

- Πξνζαλαηνιη-

ζκφο ζηνλ ρψξν 

«Φάμε-ςάμε θαη ζα κε βξεηο»: Μέζα 

ζην ρψξν ππάξρνπλ πιηθά θαη εηθφλεο 

πιηθψλ πνπ πξέπεη λα ζπγθεληξσ-

ζνχλ. 

Αηαπξνζσπηθή - πλεξγαζία  «Καηαζθεπή θνιάδ». Ώλαδεηνχκε 
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- Οκαδηθφ πλεχκα 

- Λεπηή θηλεηηθφ-

ηεηα 

εηθφλεο ζπγθεθξηκέλσλ πιηθψλ γηα 

ηελ θαηαζθεπή ‗θαιιηηερληθψλ έξ-

γσλ‘. 

Νατουραλιςτικι/ 

φυςιοκρατικι  

- Λεπηή θηλεηηθφ-

ηεηα 

- πλεξγαζία 

 

«Ώπφ ην πγξά ζηα ζηεξεά θαη πάιη 

πίζσ». Αηελέξγεηα πεηξακάησλ κε ζέ-

κα ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ. 
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