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ΠΡΟλΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕλΗΤώΝ ΣΕΙΡΑΣ

Η σχολική μονάδα αποτελεί αναμφισβήτητα τον λειτουργικό και ευαίσθητο πυρήνα της επί-
σημης εκπαίδευσης. Γνωρίζουμε σήμερα πως περιέχει σαφώς περισσότερα στοιχεία και 
σχέσεις, περισσότερη κοινωνική ενέργεια και τεχνολογική ύλη, από όσα φαίνονται ή έχουν 
μνημονευθεί και ερευνηθεί έως τώρα, σε εργαλειακές κυρίως προσεγγίσεις της λειτουρ γίας, 
του ρόλου και των στόχων της.

Η ανακάλυψη της δυνατότητας που διαθέτει η σχολική μονάδα να συμπυκνώνει μέσα 
στις εσωτερικές της διεργασίες τις αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον της (κοινωνικό, οικο-
γενειακό, ιδεολογικό, επικοινωνιακό, τεχνολογικό) έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη συστημικών 
προσεγγίσεων για τη διακυβέρνησή της, ως ηθικής και υπεύθυνης οργανωσιακής οντότητας. 

Η δημιουργική έκρηξη που προκλήθηκε από την επαφή της εκπαίδευσης με το ψηφια-
κό και δικτυακό περιβάλλον εμπλουτίζει συνεχώς την αντίληψη της σχολικής μονάδας ως 
νοήμονος οργανισμού που μετασχηματίζεται μαθαίνοντας, αναπτύσσοντας ευφυΐα και δο-
κιμάζοντας υβριδικές μορφές οργάνωσης. Επιπλέον, καθώς πολίτες και πολιτεία εξερευ-
νούν το σύγχρονο περιεχόμενο της πολιτότητας στον κυβερνοχώρο, οι εκπαιδευτικές μο-
νάδες απαιτείται να επεκτείνονται διαρκώς αναπτύσσοντας τις ψηφιακές τους διαστάσεις, 
ώστε να μετασχηματίζονται σε υβριδικές παιδαγωγικές οντότητες. Ως εκ τούτου, παρουσιά-
ζει ενδιαφέρον η οικοδόμηση μιας αντίληψης για τη σχολική μονάδα ως πολιτισμική οντό-
τητα της σύγχρονης κοινωνίας και ο προσδιορισμός των λειτουργιών, των ορίων και των 
παιδαγωγικών δυνατοτήτων της σε επίπεδο ατομικό και συλλογικό, τοπικό και οικουμενικό. 
Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει μια ερμηνευτική οντολογία που να συνδέεται επιχειρησιακά με το 
σχεδιασμό της αντίστοιχης εκτελεστικής οντολογίας και να οδηγεί σε ευφυή μοντέλα σχολι-
κών μονάδων, οι οποίες θα αναπτύσσονται συμβατά με τα νέα πολύπλοκα κοινωνικά και 
τεχνολογικά περιβάλλοντα, αλλά και με αίσθηση ευθύνης απέναντι στην κοινωνία. Ο παρών 
τόμος απευθύνεται σε στελέχη της εκπαίδευσης όλων των επιπέδων και όλων των τύπων, 
σε απόφοιτες/ους και φοιτήτριες/τές του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ., αλλά και σε όλους τους φοι-
τητές και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης, όπως και σε κάθε ενδια-
φερόμενο. Οι εργασίες που συμπεριλαμβάνονται εμβαθύνουν στις σύνθετες μεταβλητές: 
Σχολική Ανάπτυξη και Κοινωνική Ευθύνη, Ευφυή Συστήματα και Υβριδικές Συνθέσεις στην 
Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Ηθική Διακυβέρνηση Οργανισμών.





PrEfACE Of CUrATOrS Of ThE SErIES

Indisputably, the school is the operating and “sensitive core” of formal education. We 
know that nowadays, it clearly incorporates more elements and relationships, more social 
action and technological applications -mainly in instrumental approaches to its function, 
role and objectives- than it initially appeared or was mentioned and investigated today.

The discovery of the school’s potential to integrate into its internal processes the in-
teractions with the environment (e.g., social, ideological, communicational, technological) 
has led to the development of systemic approaches to its governance, as a moral and 
responsible organizational entity.

The “creative explosion”, which has been caused by education’s “contact” with the 
digital and network environments, continually enriches our perception of the school as 
an intelligent organism that transforms itself through learning, thus developing intelligent 
behaviors and adopting hybrid forms of organization.

Moreover, as the citizens and the state explore the modern content of citizenship in 
cyberspace, the school needs to expand constantly, as an entity, to develop its digital di-
mensions and become hybrid. Thus, it would be of interest to the educational community 
to explore the development of a conception of the school as a cultural entity in modern 
society and to define its (school) functions, limits and possibilities on individual and col-
lective, local and international levels. Particularly, we are interested in a hermeneutic on-
tology that is linked operationally to the design of a corresponding executive ontology and 
which leads to intelligent school models, which would be developed in a way compatible 
with the new complex social and technological environments, but with a sense of respon-
sibility towards the society too. The 9th volume is addressed to leaders at all levels and all 
types of Education, to the postgraduates students of the Postgraduate Program, as well 
as to all students and teachers from all levels of Education. More specifically, the aim of 
the 9th volume is to gain a deeper insight of the following complex variables: Educational 
Development and Social Responsibility, Intelligent Systems and Hybrid Configurations in 
Education and Educational Design and Moral Governance of Institutions.
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Χαιρετισμός Πρύτανη Πανεπιστημίου Αιγαίου

                     Μυτιλήνη, 27 Μαΐου 2016

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 
Κυρίες και κύριοι, 
Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες, 

O όρος «σχολική μονάδα» αναπαριστά για όλους και όλες εμάς ένα χώρο της τυπικής εκπαί-
δευσης και λειτουργεί ως μια έννοια ταυτόχρονα αναφερόμενη σε κάτι άυλο και εξίσου υλικό. 
Ως σημαινόμενο θα μπορούσε, σε μια απλοϊκή διάσταση, να παραπέμπει σε ένα κτήριο στο 
οποίο στεγάζονται εκπαιδευτικές λειτουργίες ή, σε μια άλλη διάσταση, στην εκπαίδευση αυτή 
καθ’ αυτή, ως ένα σύστημα μέσα στο οποίο αναπτύσσονται αλληλεπίδραση και συνέργεια δια-
φορετικών συνιστωσών, με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης. 
Εργαλειακές προσεγγίσεις στην έννοια της σχολικής μονάδας κατά το παρελθόν έδωσαν έμφα-
ση στο ρόλο και στους στόχους της εκπαίδευσης, στο ρόλο ή στους ρόλους των εμπλεκομένων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στην εκπαιδευτική διοίκηση, παραγνωρίζοντας σε υψη-
λό βαθμό το γεγονός ότι κάθε σχολική μονάδα αποτελεί μια ιδιαίτερη οντότητα που λειτουργεί 
με εσωτερικές συνέργειες και εξωτερικές αλληλεπιδράσεις, σε ένα πλαίσιο οργανωσιακής λει-
τουργίας που, αν και καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ομοιογενή και οριζόντια εκπαιδευτι-
κή πολιτική που χαράσσει η Πολιτεία, έχει ωστόσο βαθμούς ελευθερίας για να λειτουργήσει με 
στόχο τη διαμόρφωση της δικής της ταυτότητας. 
Η σχολική μονάδα δεν είναι, λοιπόν, ένας οργανισμός αποκομμένος από το περιβάλλον και προ-
φανώς ούτε ένας οργανισμός μη εξελισσόμενος. Η δυνατότητα που έχει ως ένας ζωντανός οργανι-
σμός να αξιοποιεί τις αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον της, κοινωνικό, ιδεολογικό, επικοινωνιακό, 
τεχνολογικό, η ικανότητα που έχει να λειτουργεί ως ένας νοήμων οργανισμός που μετασχηματί-
ζεται και αναπτύσσεται εξελισσόμενος, αλλά και η δυνατότητά της, λόγω της αξιοποίησης στο εκ-
παιδευτικό περιβάλλον των νέων τεχνολογιών, να επεκτείνεται λειτουργικά σε ψηφιακά περιβάλ-
λοντα καθορίζουν πλέον τη σχολική μονάδα ως μια οντότητα που αναπτύσσεται συμβατά με το 
κοινωνικό και τεχνολογικό γίγνεσθαι, με ευθύνη απέναντι στην Κοινωνία και στο Άτομο. 
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Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η σχολική μονάδα λειτουργεί ως μια πολιτισμική οντότητα συντιθέ-
μενη από πολλαπλά στοιχεία του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος που βρίσκονται 
–και οφείλουν να βρίσκονται– σε μια διαρκή διαδικασία διαλόγου, μέσα από αναστοχαστικές 
προσεγγίσεις, με στόχο την ανάπτυξη της συλλογικής νοημοσύνης και την ανταπόκριση με 
ηθική και συνέπεια στις ανάγκες της Κοινωνίας. 
Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φοιτή-
τριες και αγαπητοί φοιτητές, σας καλωσορίζω και εγώ στο νησί της Ρόδου, όπου λειτουργεί 
μία από τις έξι ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στεγάζοντας τη Σχολή Αν-
θρωπιστικών Επιστημών με τρία Τμήματα και πολλά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, 
όλα εξ αυτών προσανατολισμένα σε σπουδές και έρευνα υψηλού επιπέδου, που συμβάλλουν 
ουσιαστικά στην προαγωγή του ακαδημαϊκού και επιστημονικού διαλόγου. 
Η συνεισφορά του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοντέλα Ανάπτυξης και Σχε-
διασμού Εκπαιδευτικών Μονάδων» στο διάλογο για την εκπαίδευση και το ρόλο της σε μια 
Κοινωνία που συνεχώς αλλάζει είναι αναμφισβήτητη. 

Κι αυτός ο διάλογος βρίσκει και σήμερα τη θέση του εδώ… 
Καλή επιτυχία στις εργασίες της διημερίδας. 

     Με τιμή 

     Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης 
     Πρύτανης



Εισαγωγή

Ο παρών τόμος δομείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εντάσσονται πρωτότυπες εργα σίες 
ερευνητών/τριών, οι οποίες προσεγγίζουν το θέμα της υβριδικότητας, της ευφυΐας και της 
ηθικής τόσο σε επίπεδο οργανισμού ή σχολικής μονάδας, όσο και σε επίπεδο δομών, ορ-
γάνωσης, λειτουργίας και αποτελεσμάτων της. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται μια κατά το 
δυνατόν σφαιρική προσέγγιση του θέματος τόσο σε μακρο- όσο και μικρο-οργανωσιακό επί-
πεδο. Έχουμε τη χαρά να σας ενημερώσουμε ότι για πρώτη φορά εντάσσεται στη σειρά μας 
μια δεύτερη ενότητα, στην οποία παρουσιάζονται συνοπτικά αποτελέσματα διπλωματικών 
εργασιών, που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Εκπαιδευτικών Μονάδων» και εντάσσονται στο υπό διαπραγμάτευση θεματικό πεδίο. 

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο του πρώτου μέρους και στην ενότητα Επίπεδο Οργανισμού 
(Σχολική Μονάδα) ο Αναστάσιος Κοντάκος με την εργασία του «Σχολική μονάδα ως ηθική και 
ευφυής οντότητα: μια υβριδική οργάνωση ή μια οργάνωση χίμαιρα;», στηριζόμενος στη θεω-
ρία κοινωνικών συστημάτων με αναφορές στις λειτουργικά διαφοροποιημένες κοινωνίες, ως 
ανοικτές κοινωνίες της γνώσης και της πληροφορίας, αναζητά να διευκρινίσει τους βασικούς 
όρους όχι μόνο της ηθικής, αλλά και της ευφυΐας και να αποτυπώσει τα υβριδικά οργανωσια-
κά χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας σε όλους τους τομείς λειτουργίας της (διδασκαλία, 
ανάπτυξη προσωπικού, ηγεσία και μάνατζμεντ κ.λπ.) και φυσικά σε επίπεδο επικοινωνίας. 
Επιπλέον, επιχειρεί να διασαφηνίσει τις σχέσεις της ποικιλίας ή πολυπλοκότητας, της υβρι-
δικότητας και της χιμαιρικότητας και να αναδείξει τα λεπτά όρια μεταξύ της ανάπτυξης μιας 
υβριδικής σχολικής οργάνωσης και μιας σχολικής οργάνωσης χίμαιρας. Στο ρόλο της διεπι-
στημονικής πρακτικής στη λειτουργία των σχολικών μονάδων εστιάζουν οι Φραγκίσκος Κα-
λαβάσης και Γεώργιος Κρητικός στη μελέτη τους «Η διεπιστημονική καλλιέργεια στην ταυ-
τότητα της σχολικής μονάδας». Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι η διεπιστημονικότητα δεν 
οδηγεί απλώς σε μια διδακτική συνεργασία, αλλά και σε μια ανταλλαγή οπτικών και απόψε-
ων μεταξύ των εκπαιδευτικών, που μπορεί να αξιοποιηθεί και ως εργαλείο αναστοχασμού για 
την ανάπτυξη της νοημοσύνης της σχολικής μονάδας, η οποία περιλαμβάνει την ικανότητα 
παραγωγής και διαχείρισης γνώσης, αλλά και την προσαρμοστική ευελιξία με τα συστήματα 
του περιβάλλοντος. Η παράλληλη ανάδειξη της αξίας της διεπιστημονικότητας με την καλ-
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λιέργεια διεπιστημονικών εκπαιδευτικών ικανοτήτων φαίνεται να ισχυροποιεί την ανθεκτικό-
τητα της σχολικής μονάδας και να δημιουργεί ένα είδος ταυτότητας, στο οποίο μπορούν να 
αναδυθούν νέες παιδαγωγικές σχέσεις και οργανωσιακά μοντέλα. Στις ελλείψεις, αναφορικά 
με την εκπαιδευτική ισότητα συγκεκριμένων ομάδων μαθητών και ειδικότερα αυτών με μετα-
ναστευτική εμπειρία, στο πρόγραμμα PISA, αναφέρεται ο Χρήστος Γκόβαρης στο επόμενο 
άρθρο με τίτλο «Εκπαιδευτική δικαιοσύνη και ανάπτυξη της ηθικής αυτονομίας του μαθητή. 
Παιδαγωγικοί προβληματισμοί με αφορμή τη μινιμαλιστική εκδοχή εκπαιδευτικής ισότητας στο 
PISA». Ο συγγραφέας εστιάζει στην παρουσίαση των βασικών θέσεων μιας συγκεκριμένης 
εκδοχής εκπαιδευτικής δικαιοσύνης, η οποία εδράζεται στο θεωρητικό όχημα «Θεωρία της 
Αναγνώρισης». Ζητούμενο από τη σκοπιά αυτής της εκδοχής εκπαιδευτικής δικαιοσύνης εί-
ναι η διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας και των πρακτικών που ορίζουν το περιεχόμενο 
της παιδαγωγικής σχέσης κατά τρόπο που να ικανοποιείται η προσδοκία του κάθε μαθητή 
και της κάθε μαθήτριας για απόκτηση ηθικής αυτονομίας. 

«Το πορτρέτο της ευφυούς σχολικής μονάδας: Το παράδειγμα της Ελλάδας» επιχειρούν 
να σκιαγραφήσουν μέσα από μια έρευνα στην εκπαιδευτική νομοθεσία οι Αναστάσιος Κο-
ντάκος και Εξακουστή-Πετρούλα Αγγελάκου, επιδιώκοντας τη μελέτη της «γνωσιακής διάστα-
σης» της πολυπλοκότητας, μέσα από την ανάπτυξη μιας διαφορετικής οπτικής της λειτουργίας 
της εκπαιδευτικής μονάδας ως μανθάνουσας. Οι Γεώργιος Φεσάκης και Γεωργία Λαζακίδου, 
ακολούθως, στην εργασία τους «Ευφυή πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης λήψης απο-
φάσεων, ανάλυση δεδομένων και εκπαιδευτικοί οργανισμοί» παρουσιάζουν πληροφοριακά 
συστήματα διοίκησης και τα μοντέλα λήψης αποφάσεων τα οποία υποστηρίζουν. Παράλλη-
λα, αναφέρονται σε ερευνητικά και πρακτικά αποτελέσματα σχετικά με την αξιοποίηση των 
Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης στην εκπαίδευση, καθώς και στις δυνατότητες που 
διαφαίνονται από τις ερευνητικές προσπάθειες στα πεδία της μαθησιακής ανάλυσης, της εξό-
ρυξης εκπαιδευτικών δεδομένων και των ευφυών συστημάτων διοίκησης. Η εργασία εστιάζει 
στην αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων 
σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο σχεδίων διαρκούς βελτίωσης και απολογισιμό-
τητας. Τέλος, η Αγγελική Δημητρακοπούλου στην εργασία της «Aνάλυση Ψηφιακών Ιχνών και 
Δεδομένων σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα: Προσεγγίσεις, Προοπτικές και Ζητήματα Ηθικής 
του πεδίου της “Μαθησιακής Αναλυτικής”» αναδεικνύει την κοινωνική και παιδαγωγική αξία 
των διαδρομών και των επιλογών μέσω τεχνολογικών συστημάτων, της ηθελημένης δηλαδή 
ή μη καταχώρησης δεδομένων. Επισημαίνοντας ότι οι ψηφιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ χρη-
στών σήμερα δημιουργούν έναν τεράστιο όγκο δεδομένων που μπορούν να καταγράφονται 
και να αναλύονται, η συγγραφέας θεωρεί ότι, η «Μαθησιακή Αναλυτική» (Learning Analytics) 
συνιστά πλέον ένα ιδιαίτερα δυναμικό νέο διεπιστημονικό πεδίο στο χώρο της Εκπαίδευσης, 
που έχει ως αντικείμενο την καταγραφή, συλλογή, ανάλυση και αναφορά επί των δεδομένων 
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και των ψηφιακών ιχνών των δρώντων (μαθητών, διδασκόντων κ.ά.). Οι στόχοι της Μαθησια-
κής Αναλυτικής, δε, ποικίλλουν ανάλογα με τις προσεγγίσεις θεώρησης των εκπαιδευτικών 
συστημάτων και των μαθησιακών διαδικασιών και αξιών. 

Στη δεύτερη ενότητα Επίπεδο Δομών, Οργάνωσης και Λειτουργιών, ο Παναγιώτης Ι. Στα-
μάτης αναζητά υβριδικά χαρακτηριστικά στη σύγχρονη διδακτική επικοινωνία και τρόπους 
αξιο ποίησής τους. Στο άρθρο του «Σύγχρονη διδακτική επικοινωνία: Μια διαδικασία υβριδι-
κής μορφής» προσεγγίζει, πέρα από τα εννοιολογικά ζητήματα, τις προκλήσεις ισόρροπης 
αξιοποίη σης της υβριδικής διάστασης στη διδακτική επικοινωνία. Απώτερος σκοπός του συγ-
γραφέα είναι η προσπάθεια εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των διδακτικών μεθόδων πρόσκτη-
σης και ανακάλυψης της γνώσης σε επικοινωνιακά, πολυτροπικά μαθησιακά περιβάλλοντα. 

Τη συμβολή του εθελοντισμού στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στη σχολική ανάπτυξη 
αναδεικνύει ο Βασίλης Παπαβασιλείου με την εργασία του «Η σχολική μονάδα ως φορέας 
ανάπτυξης εθελοντικών δράσεων». Ο συγγραφέας αναδεικνύει τον κοινωνικό ρόλο του σύγ-
χρονου σχολείου μέσα και από την καλλιέργεια των ανθρωπιστικών αξιών και των ιδεωδών 
της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τον ίδιο, για να επιτυγχάνεται 
ο άριστος συνδυασμός κοινωνικών και παιδαγωγικών στόχων, οι σχολικές εθελοντικές δρα-
στηριότητες δεν πρέπει να είναι μεμονωμένες ή αποσπασματικές, αλλά να εντάσσονται στο 
πλαίσιο του ευρύτερου εκπαιδευτικού σχεδιασμού, της οργάνωσης και της υλοποίησης παι-
δαγωγικών δραστηριοτήτων.

Η συγγραφική ομάδα των Παναγιώτη Παπαγεωργάκη, Ευαγγελούλας Παπαδάτου, Γεω-
ργίας Προκοπιάδου και Χρίστου Σαΐτη μελετά τις «Στάσεις και αντιλήψεις διευθυντών και εκ-
παιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με το φαινόμενο των συγκρούσεων στο 
εργασιακό περιβάλλον των σχολείων», με στόχο της εργασίας της την ανάδειξη παραγόντων 
που τις προκαλούν και τη διατύπωση προτάσεων, με βάση τα συγκεκριμένα αποτελέσμα-
τα, για την αντιμετώπισή τους. Ως βασικοί παράγοντες για τη μείωση ή την εξάλειψη των συ-
γκρούσεων αναδεικνύονται η καλή σχολική ηγεσία και η καλή επικοινωνία μεταξύ των μελών 
της σχολικής κοινότητας.

Το τεχνούργημα της ψηφιακής αφήγησης μετέρχονται οι Μιχάλης Μεϊμάρης και Ιωάννης 
Μανδουραράκης στην εργασία τους «Ψηφιακή Αφήγηση και Επικοινωνιακή Αξιοποίηση της 
Αρχαίας Ελληνικής Δραματουργίας». Αφηγούμενοι ψηφιακά σκηνές από το έργο του Αισχύλου 
«Προμηθέας Δεσμώτης», οι μαθητές της έκτης τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σάμου δημι-
ουργούν πολιτισμικό περιεχόμενο αναφοράς στην ανθρώπινη γήινη πραγματικότητα, το οποίο 
δύναται να χρησιμοποιηθεί στις προσπάθειες επικοινωνίας μας με εξωγήινους πολιτισμούς!

Τέλος, η Ελένη Νικολάου επιχειρεί να αναδείξει τη συναισθηματική ανάπτυξη ως παρά-
γοντα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Με την εργασία της «Η συμβολή της 
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ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική τους 
ανάπτυξη» υπογραμμίζει τη χρησιμότητα σχεδιασμού προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκ-
παιδευτικών σε συναισθηματικές δεξιότητες και εν γένει της ανάπτυξης της συναισθηματικής 
τους νοημοσύνης, δεδομένου ότι αμφότερα μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός 
υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος, που να ενθαρρύνει τις θετικές κοινωνικές αλληλε-
πιδράσεις, την ενεργή συμμετοχή, τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα των μαθητών και γενικότερα 
τη διαμόρφωση μιας σχολικής κοινότητας που νοιάζεται για τους μαθητές. 

Το μέρος Ειδική Ενότητα Παρουσίασης Διπλωματικών Μεταπτυχιακών Εργασιών Προγράμ-
ματος περιλαμβάνει συνόψεις διπλωματικών εργασιών και διαρθρώνεται σε επτά επιμέρους 
και διακριτές ενότητες, σύμφωνα με το συστημικό μοντέλο ολιστικής σχολικής ανάπτυξης, 
που διαπερνά τη φιλοσοφία του προαναφερθέντος Π.Μ.Σ., ανάλογα με τους τομείς: σχολική 
ανάπτυξη, διδασκαλία, επαγγελματισμός προσωπικού, ηγεσία και μάνατζμεντ, κουλτούρα 
και κλίμα σχολικής μονάδας και τάξης, ενδοσχολικές και εξωσχολικές συμπράξεις, αξιολόγη-
ση και διασφάλιση ποιότητας. 

Στον τομέα «Σχολική Ανάπτυξη», η Ευαγγελία Οικονομίδη παρουσιάζει τη διπλωματική 
της «Σχολική Ανάπτυξη ως Ανάπτυξη Οργανωσιακής Μάθησης: Μια εμπειρική μελέτη». Σκο-
πός της μελέτης της είναι η ανίχνευση/μέτρηση του επιπέδου ανάπτυξης οργανωσιακής μά-
θησης/νοημοσύνης σε σχολικές μονάδες, καθώς επίσης και η ταξινόμησή τους με βάση τα 
επίπεδα/στάδια οργανωσιακής μάθησης του P. Senge. Στην εργασία της «Σχολική ανάπτυξη 
ως ανάπτυξη της κοινωνικής πολυπλοκότητας στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο: Εφαρμογές 
στο νομοθετικό πλαίσιο» η Άννα Παναγοπούλου επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της κοινωνι-
κής πολυπλοκότητας, όπως ορίζεται στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο, χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου.

Στον τομέα «Διδασκαλία», η Ολυμπία Παχαδίρογλου παρουσιάζει την εργασία της «Ευ-
φυές σχολείο και Αποκλίνουσα συμπεριφορά στην τάξη: Μορφές Επικοινωνιακής διαχείρισής 
της», στην οποία επιχειρεί να συνδέσει το μοντέλο της οργανωσιακής ευφυΐας με την εκδήλω-
ση αποκλίνουσας συμπεριφοράς και να προτείνει τρόπους διαχείρισής της. Στον ίδιο τομέα η 
Παρασκευή Μαυρογιαννάκη παρουσιάζει την εργασία της «“Ψηφιακή Πολιτειότητα”: Ανίχνευ-
ση του βαθμού ευαισθητοποίησης των μαθητών», έχοντας ως στόχο να αναδείξει τα ζητήματα 
της ψηφιακής πολιτειότητας μέσα από την έρευνα των στάσεων μαθητών πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης απέναντι σε ζητήματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά τους στο χώρο του δια-
δικτύου, τη διαφύλαξη της ασφάλειάς τους και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν. 

Στον τομέα «Επαγγελματισμός Προσωπικού», η Βαλασία Μυλωνά  συνοψίζει τα αποτελέ-
σματα της εργασίας της με τίτλο: «Η δημιουργικότητα ως διεργασία επίλυσης προβλημάτων: 
Εμπειρική έρευνα σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Ρόδου», στα οποία προτείνεται η δημιουργι-



κότητα ως διεργασία επίλυσης των σύγχρονων προβλημάτων και ως μεθοδολογικό πλαίσιο 
που σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους ανθρώπους να επιτύχουν στόχους. Οι τοπικοί φορείς 
οφείλουν να επωφεληθούν, ενώ τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να δια-
δραματίσουν θεμελιώδη ρόλο στην καλλιέργειά της. Στον ίδιο τομέα, η Κωνσταντώ Τασούλη  
στην εργασία της «Ο ρόλος των διευθυντικών στελεχών στη συγκρότηση πλαισίου συνεργα-
σίας σχολείου-οικογένειας, ως παράγοντα αποτελεσματικής λειτουργίας των σχολικών μονά-
δων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η περίπτωση του νομού Αιτωλοακαρνανίας» επιχειρεί να 
προσεγγίσει σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο το ρόλο των διευθυντικών στελεχών στην 
αποτελεσματική επικοινωνία και στη συγκρότηση πλαισίου συνεργασίας σχολείου – οικογέ-
νειας, προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση στη μάθηση και αποτελεσματικότητα στην εκπαι-
δευτική διαδικασία. 

Στον τομέα «Ηγεσία και Μάνατζμεντ», η Κλεονίκη Κεφοκέρη στην εργασία της «Αποτε-
λεσματική Σχολική Ηγεσία: Διευθύνοντας την αυτόνομη, αυτοαναφορική και αυτοποιητική 
σχολική μονάδα» επιδιώκει τη σύνδεση της Σχολικής Ανάπτυξης με τη Σχολική Ηγεσία υπό 
το πρίσμα της Συστημικής Θεωρίας, με στόχο τη διαμόρφωση ενός Μοντέλου Συστημικής 
Ηγεσίας. Ως κύριο χαρακτηριστικό της Συστημικής Ηγεσίας αναδύεται η διαχείριση της πολυ-
πλοκότητας μέσα σε ένα αβέβαιο πλαίσιο, που κατατείνει σε μια προσπάθεια να ενθαρρύνει 
τη σχολική μονάδα να καταστεί ευφυή και βιώσιμη. Στον ίδιο τομέα, ο Αναστάσιος Αθανασό-
πουλος παρουσιάζει τη σύνοψη της διπλωματικής του εργασίας με τίτλο «Επιλογή στελεχών 
εκπαίδευσης. Απόψεις για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής διευθυντών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης». Θεωρεί ότι οι απόψεις των διευθυντών των σχολικών μονάδων σχετικά με τη 
διαδικασία επιλογής, αλλά και τη μοριοδότηση των κριτηρίων, έχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί 
μπορούν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου επιλογής στελεχών που θα συ-
μπεριλαμβάνει το στοιχείο της αξιοκρατίας, της αντικειμενικής αξιολόγησης της προσωπικότη-
τας και του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και της κατάλληλης μοριοδότησης των απαραίτητων 
κριτηρίων, που είναι αναγκαία για την άσκηση των διευθυντικών καθηκόντων στις σχολικές 
μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Στον τομέα «Εσωτερικές και Εξωτερικές Συμπράξεις», η Σεβαστή Κολιού στην εργασία της 
«Σχολική ανάπτυξη ως ανάπτυξη εσωτερικών και εξωτερικών συνεργασιών. Το παράδειγμα 
της επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας», ακολουθώντας τη θεωρία των κοινωνικών συστη-
μάτων του N. Luhmann, προτείνει τη διαμόρφωση ενός συστημικού μοντέλου επικοινωνίας 
ικανού να εξασφαλίζει, πέραν των άλλων, την επικοινωνία των συστημάτων σχολείου – οικο-
γένειας ως απαραίτητη προϋπόθεση της ανάπτυξης των σχολικών μονάδων, με μορφή αλ-
ληλεπίδρασης και διαντίδρασης, μειώνοντας, ταυτόχρονα, την πολυπλοκότητα των προανα-
φερόμενων συστημάτων. Στη σύμπραξη σχολείων κατά τη μετάβαση του παιδιού εστιάζει η 
βιβλιογραφική εργασία της Γεωργίας-Αναστασίας Σταματοπούλου με τίτλο: «Μετάβαση από το 
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Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό: Ανίχνευση των δικτυώσεων μέσω της εκπαιδευτικής μηχανικής» 
σε μια προσπάθεια ανίχνευσης των δικτυώσεων που προκύπτουν στις φαινομενολογίες της 
μετάβασης και ιδιαίτερα μεταξύ των πρωταγωνιστών και των ρόλων. Στόχος της μελέτης της 
είναι η αποσαφήνιση των στοιχείων και ο προσδιορισμός των ρυθμίσεων που διευκολύνουν 
τη μετάβαση των παιδιών από το ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στο επόμενο. 

Στον τομέα «Κουλτούρα και Κλίμα Σχολικής Μονάδας και Τάξης», ο Παναγιώτης-Λουκάς 
Μπέλλος καταπιάνεται με το θέμα «Ανάπτυξη σχολικού κλίματος. Το παράδειγμα της σχολι-
κής βίας. Μια συγκριτική μελέτη», επιδιώκοντας να διερευνηθεί η διάσταση του φαινομένου 
της σχολικής βίας σε δύο διαφορετικούς «τύπους» σχολείων (μουσικό & γενικό γυμνάσιο), σε 
σχέση με το φύλο και την τάξη, αλλά κυρίως με την εκάστοτε σχολική κουλτούρα. 

Τέλος, στον τομέα «Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας», η Ειρήνη Χαρτοφύλακα πα-
ρουσιάζει τα αποτελέσματα της διπλωματικής της με θέμα «Απόψεις φοιτητών αναφορικά με 
τη διαδικασία αξιολόγησης του διδακτικού έργου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Συγκριτική 
μελέτη του Π.Τ.Δ.Ε. και του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου». Στη συγκριτική αυτή με-
λέτη αποτυπώνονται απόψεις φοιτητών σχετικά με τα επιχειρήματα που προβάλλονται υπέρ 
και κατά της αξιολόγησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως και τα κριτήρια αξιολόγησης 
βάσει των οποίων πρέπει να αξιολογείται το διδακτικό έργο, αλλά και τους παράγοντες που 
μπορούν να δράσουν ανασταλτικά στην αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου.
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Σχολική μονάδα ως ηθική και ευφυής οντότητα: Μια υβριδική 
οργάνωση ή μια οργάνωση χίμαιρα;

Αναστάσιος Κοντάκος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.,
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Περίληψη

Στις λειτουργικά διαφοροποιημένες κοινωνίες, ως ανοικτές κοινωνίες της γνώσης και της 
πληροφορίας, η λογική των αυστηρά οριοθετημένων οργανισμών εντός ενός συγκεκρι-
μένου κοινωνικού συστήματος φαίνεται να υποχωρεί υπέρ μιας πραγματικότητας που 
υπαγορεύει την ανάγκη σχηματισμού υβριδικών οργανισμών, οι οποίοι ενσωματώνουν 
στοιχεία διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων. Το γεγονός αυτό δεν έχει επιπτώσεις 
μόνο στη μορφή οργάνωσης, αλλά πολύ περισσότερο στο νόημα και στις ευρύτερες συ-
στημικές τους λειτουργίες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι οργανώσεις ως υποσυστήματα λειτουρ-
γικών συστημάτων διατηρούν, συνήθως, ως περίβλημα το τυπικό δομικό καθεστώς τους, 
αναπτύσσοντας, όμως, παράλληλα μικτές ή υβριδικές οργανωτικές λειτουργίες. Σύμφωνα 
με την «υπόθεση του ισομορφισμού» (Isomorphismus-These) των Αμερικανών κοινωνι-
ολόγων P. Di Maggio και P. Walter (1983), η υβριδικότητα περιγράφει το φαινόμενο, οι 
πιο αδύνατες, από άποψη κουλτούρας, οργανώσεις να προσαρμόζονται στις ισχυρότε-
ρες. Παράλληλα, η «θεωρία της υβριδοποίησης» δεν ενδιαφέρεται μόνο για τις επιρρο-
ές μεταξύ των συστημάτων και των τύπων οργάνωσης και λειτουργίας, αλλά ερευνά και 
αντίστροφα την πιθανή επίδραση ασθενέστερων οργανώσεων στις ισχυρότερες, εφό-
σον τέτοιες οργανώσεις φαίνεται να επηρεάζουν, συχνά, ηθικά τις ισχυρότερες, αναδει-
κνύοντας, π.χ., κοινωνικές, δημοκρατικές και οικολογικές αξίες. Μέσω της οργανωσιακής 
υβριδοποίησης επιδιώκεται η μεταφορά διαδικασιών και στόχων από τον έναν οργανω-
σιακό τομέα στον άλλο. Το ερώτημα που τίθεται σε αυτό το σημείο είναι κατά πόσο αυτό 
είναι ένα φαινόμενο σε επίπεδο επιμέρους κοινωνικών οντοτήτων ή μια κατάσταση που 

Αναστάσιος Κοντάκος (2017). «Σχολική μονάδα ως ηθική και ευφυής οντότητα: Μια υβριδική οργάνωση ή μια ορ-
γάνωση χίμαιρα;». Στο Α. Κοντάκος, Φρ. Καλαβάσης (Επιστ. Επιμ. Σειράς), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τ. 9, 
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αφορά όλη την κοινωνία στο σύνολό της. Παρατηρούνται περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
υβριδοποίηση οφείλεται ή και υποστηρίζεται περισσότερο σε/από μια αλλαγή της κουλ-
τούρας ή από/σε πολιτικές παρεμβάσεις, όπως, π.χ., μέσω της άτακτης διείσδυσης ενός 
συστήματος σε ένα άλλο ή όπως σε πολλές πρωτοβουλίες σχολικών οργανισμών, που 
ενώ αρχικά δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικής παρέμβασης, ευοδώνονται και τελεσφορούν, 
τελικά, μέσω αυτής. Ως εκ τούτου, διαστάσεις υβριδικότητας μπορούν να εντοπισθούν σε 
διάφορα επίπεδα, όπως, π.χ., των πόρων, της διακυβέρνησης αλλά και της ταυτότητας 
των οργανισμών (πολλαπλές ταυτότητες). 

Το ζήτημα της υβριδικότητας αποκτά ιδιαίτερη αξία και για την έρευνα και θεωρία της 
σχολικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό δεν μας απασχολεί μόνο σε επίπεδο του τύπου 
οργάνωσης, στον οποίον μπορεί να ενταχθεί το σχολείο σύμφωνα με τους στόχους, τις 
δομές και τα μέλη, αλλά και σε επίπεδο της συνολικής του λειτουργίας. Το σχολείο αποτε-
λεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση υβριδικής οργάνωσης, που ενώ, σίγουρα, ανήκει στον 
πρωτογενή τομέα (δημόσιο), παράλληλα αναπτύσσει λειτουργίες και στην κατεύθυνση της 
αγοράς (αυτοδιαχείριση πόρων, χορηγίες κ.λπ.). Περαιτέρω, ενώ γίνεται μεγάλη συζήτη-
ση για το άνοιγμα του σχολείου στην αγορά, αγνοείται ή και αμελείται το άνοιγμά του στο 
άμεσο κοινωνικό περιβάλλον του και στον τριτογενή τομέα, αν και αυτή η τάση, σαφώς, 
υφίσταται και κερδίζει διαρκώς σε σημασία (συνεργασίες με κοινωφελείς οργανισμούς, με 
συλλόγους φίλων ή γονέων). Με αυτό τον τρόπο η σχολική μονάδα αναπτύσσεται και εξε-
λίσσεται από ένα φορέα παροχής δημόσιου αγαθού σε μια περισσότερο κοινωνική επιχεί-
ρηση, που επιδιώκει να δράσει σε ένα κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πεδίο δυνάμεων.

Η παρούσα εισήγηση αναζητά να διευκρινίσει τους βασικούς όρους όχι μόνο της ηθι-
κής αλλά και της ευφυΐας και να αποτυπώσει τα υβριδικά οργανωσιακά χαρακτηριστικά 
της σχολικής μονάδας σε όλους τους τομείς λειτουργίας της (διδασκαλία, ανάπτυξη προ-
σωπικού, ηγεσία και μάνατζμεντ κ.λπ.) και φυσικά σε επίπεδο επικοινωνίας. Επιπλέον, 
επιχειρείται η διασαφήνιση των σχέσεων της ποικιλίας ή πολυπλοκότητας, της υβριδικό-
τητας και της χιμαρικότητας και η ανάδειξη των λεπτών ορίων μεταξύ της ανάπτυξης μιας 
υβριδικής σχολικής οργάνωσης και μιας σχολικής οργάνωσης χίμαιρας. 

λέξεις-κλειδιά: Σχολική μονάδα, υβριδική οργάνωση, ηθική και ευφυής οντότητα, χίμαιρα

Εισαγωγή

Επιχειρώντας να εννοιολογήσουμε τους βασικούς όρους της παρούσας μελέτης, διαπι-
στώνουμε μια έντονη παρουσία τους στο δημόσιο διάλογο σήμερα, τόσο διαθεματικά όσο 
και διεπιστημονικά. Έτσι, στη Βιολογία, από όπου και προέρχεται ο όρος υβρίδιο, ανα-
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φέρεται στο φυτό ή το ζώο που έχει δημιουργηθεί με τη διασταύρωση ατόμων τα οποία 
είναι γενετικά ανόμοια και εννοεί το φυτό ή το ζώο που έχει δημιουργηθεί με ανθρώπινη 
παρέμβαση και ως εκ τούτου αποτελεί ύβρη της φύσης (με συνέπειες, συνήθως, να μην 
μπορεί να αναγεννηθεί, να αφήσει απογόνους, όπως θα δούμε παρακάτω). Στη Φυσι-
κή, αντίστοιχα, εννοείται ο συνδυασμός ηλεκτρικής ενέργειας ή πηγών ενέργειας, στην 
Τεχνολογία, η συνένωση και η λειτουργία αλλότροπων μέσων ηλεκτρονικών εφαρμογών 
και στη γλωσσολογία, τέλος, η σύνθετη λέξη που έχει προκύψει από στοιχεία δύο διαφο-
ρετικών γλωσσών, π.χ., κασετόφωνο, βιντεοταινία κ.λπ.

Σε βιολογικό επίπεδο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ευρύτερη συμπεριφορά 
των υβριδίων και γενικότερα οι αλλαγές, οι ευκαιρίες και τα εμπόδια που προκύπτουν ως 
αποτέλεσμα αυτής της σύζευξης. Αυτοί οι περιορισμοί ονομάζονται «αναπαραγωγικοί 
φραγμοί» και διακρίνονται σε προσυζευκτικούς1 και μετασυζευκτικούς απομονωτικούς2 
μηχανισμούς. Ιδιαίτερα φαινόμενα του υβριδισμού, τέλος, αποτελούν η ειδογένεση,3 η συ-
νειδογένεση4 και η συνειδοτυπογένεση.5

1 Οικολογική απομόνωση: Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πληθυσμοί αναπτύσσουν 
διαφορετικούς τύπους όσον αφορά τις συνήθειές τους σε μία περιοχή και οι διασταυρώσεις μεταξύ 
των ατόμων περιορίζονται εντός αυτών των τύπων. β) Μηχανική απομόνωση: Οφείλεται στις διαφορές 
των γενετικών οργάνων γ) Ασυμβατότητα των γαμετών: Αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
δεν υπάρχει συμβατότητα μεταξύ αρρένων και θηλέων γαμετών δ) Ηθολογική απομόνωση: Αναφέρεται 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες άτομα από διαφορετικούς πληθυσμούς συναντώνται, αλλά δεν 
διασταυρώνονται. ε) Χρονική απομόνωση: Οι διασταυρώσεις γίνονται σε διαφορετικό χρόνο. 

2 Οι μετασυζευτικοί απομονωτικοί μηχανισμοί διακρίνονται στη: α) θνησιμότητα των απογόνων και β) τη 
στειρότητα των απογόνων. 

3  Υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις που πληθυσμοί, οι οποίοι έχουν απομονωθεί εκατομμύρια χρόνια, έχουν 
υποστεί ελάχιστη μορφολογική διαφοροποίηση και διατηρούν την αναπαραγωγική τους συμβατότητα. 
Η ειδογένεση συνήθως δεν είναι προσαρμοστική από μόνη της, αλλά μάλλον προϊόν της προσαρμοστικής 
διαφοροποίησης των πληθυσμών κάτω από την πίεση της επιλογής, με ή χωρίς τη συμμετοχή της 
γενετικής παρέκκλισης. 

4  Εάν η σχέση μεταξύ δύο ειδών είναι πολύ στενή, μπορεί να παρατηρείται παράλληλη ειδογένεση. Αυτό 
καλείται συνειδογένεση. Είναι ιδιαίτερα πιθανό να συμβεί μεταξύ των παρασίτων και των ξενιστών τους. 

5  (Συνειδογένεση) Συντυπογένεση. Εάν η σχέση μεταξύ δύο οργανισμών είναι πολύ στενή, μπορεί να 
παρατηρείται παράλληλη ειδοτυπογένεση. Αυτό καλείται συνειδοτυπογένεση. Είναι ιδιαίτερα πιθανό να 
συμβεί μεταξύ οργανισμών που διατηρούν από συστάσεως μια σχετικά σταθερή ζεύξη (π.χ., στη δική 
μας την περίπτωση μεταξύ οικογένειας και σχολικής μονάδας ή οικονομίας και σχολικής μονάδας). 
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Σε επίπεδο πολιτισμού και ιδιαίτερα υποκειμένου, ο υβριδισμός εκφράζεται με όρους 
μιας «νέας υποκειμενικότητας», όπως, π.χ., διεθνικές ταυτότητες, αντι-εθνικό υποκείμε-
νο, αντι-ουσιοκρατικό υποκείμενο, διασπορικές ταυτότητες κ.ά. Εξετάζοντας, περαιτέ-
ρω, το φαινόμενο του υβριδισμού σε επίπεδο πολιτισμών, διαπιστώνεται ότι σχετίζεται 
από τη μια πλευρά με μια τάση ομογενοποίησης πολιτισμικών μορφών έκφρασης και 
από την άλλη πλευρά με μια τάση «αυθεντικών» πολιτισμών (π.χ., τοπικές κουζίνες, 
προϊόντα, ντύσιμο, έθιμα) ως αντίδραση/αντίσταση στην παραπάνω διαδικασία αμφι-
σβήτησης των «αμιγών» πολιτισμών. Ένα από τα σύγχρονα φαινόμενα, που επίσης 
σχετίζεται με τον υβριδισμό, αφορά στη δικτύωση του κόσμου και την παγκοσμιοποίη-
ση, που εκφράζεται και από τον όρο αποεδαφοποίηση των ανθρώπινων επιτευγμά-
των, π.χ., της οικονομίας ή του πολιτισμού. Στο φαινόμενο του πολιτισμικού υβριδι-
σμού αναφέρεται και ο Burke (2010), υπογραμμίζοντας μερικές πολιτισμικές εκφάνσεις 
των σύγχρονων κοινωνιών, όπως την «αμερικανοποίηση» ή τον «κρεολισμό», τον 
«υβριδισμό» και την «πολιτισμική μετάφραση». Αναρωτιέται, εν ολίγοις, ποια θα είναι 
η εξέλιξη των πολιτισμών στην εποχή της παγκοσμιοποίησης της σκέψης, των εμπο-
ρευμάτων αλλά και των ηθών, όπως επίσης εάν θα γίνουμε όλοι μέτοχοι ενός ενιαίου 
υβριδικού πολιτισμού ή θα διατηρήσουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα. Σε αυτού του 
είδους τα κρίσιμα ερωτήματα αποπειράται να απαντήσει στο βιβλίο του «Πολιτισμικός 
υβριδισμός».6 Αναφορικά, τώρα, με τη «χίμαιρα», αυτή αποτελεί ένα προσφιλές μο-
τίβο της μυθολογίας.7 Χίμαιρες, όμως, διακρίνονται και στη βιολογία και αναφέρονται 
σε ζωικούς ή φυτικούς οργανισμούς, οι οποίοι αποτελούνται από γενετικά ανόμοιους 

6 Εκδόσεις Μεταίχμιο (2010). Ο Μπεργκ είναι ομότιμος καθηγητής Πολιτιστικής Ιστορίας και Θεωρίας του 
Κέμπριτζ (07.11.2010, Καθημερινή). Η ιστορία του κρεολισμού συνδέεται από τη μια μεριά με την ιστορία 
της αποικιοκρατίας και του καπιταλισμού και από την άλλη με θεωρίες ιεράρχησης πολιτισμών και φυλών, 
πράγμα που συνδέει τις κοινότητες αυτές με παγκόσμιες οικονομικο-πολιτικές διαδικασίες (ξεφεύγουν 
από το δίπολο έθνος-διασποράς). Ο υβριδικός χαρακτήρας αυτών των κοινοτήτων τις αποστερεί από τον 
ηγεμονικό λόγο περί καθαρότητας, που βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με τη διαμόρφωση των εθνών 
ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στην ετερογένεια. Kρεολισμός (κρεολικές γλώσσες & πολιτισμοί) Πίτζιν 
(pidgin): γλώσσα που προκύπτει από συνδυασμό διαφορετικών αυτοχθόνων γλωσσών (ή αυτοχθόνων 
γλωσσών και της αποικιακής γλώσσας) Kρεολ: ένα πίτζιν που αποκτά αυτόχθονες ομιλητές.

7 Η αρχέτυπη χίμαιρα γεννήθηκε στο χώρο της μυθολογίας· ένα τέρας με τρία κεφάλια, λιονταριού, 
φιδιού και κατσίκας, σε σώμα λιονταριού. Υπήρξαν και άλλες γνωστές ημι-ανθρώπινες χίμαιρες 
που καταγράφηκαν στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια μυθολογία, όπως είναι ο μινώταυρος, 
ο κένταυρος, η γοργόνα, ο λυκάνθρωπος κ.λπ.
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ιστούς.8 Ως εκ τούτου, τεκμαίρεται ότι εντέλει υπάρχουν χίμαιρες στη φύση και θα είχε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξεταστεί αν η μεταφορά του «υβριδίου» και της «χίμαιρας» 
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε επίπεδο κοινωνικού βίου.9

Από τα ανωτέρω και αναφορικά με την κοινωνική οργάνωση του βίου, προκύπτουν μια 
σειρά από ερωτήματα, τα οποία σχετίζονται με την παραδοσιακή οργάνωση των οργανι-
σμών ή των συστημάτων. Όπως, π.χ., πώς θα μπορούσαν να ορισθούν δομές, διαδικασίες, 
λειτουργίες και προϊόντα ως οργανωσιακά ή συστημικά υβρίδια ή ως οργανωσιακές χίμαι-
ρες; Συνεχίζοντας το συλλογισμό θα είχε ενδιαφέρον, επίσης, να συζητηθεί αν είναι θεμιτό 
να θεωρούνται ως υβριδικές οι οργανώσεις, π.χ., όταν οικειοποιούνται οργανωσιακά στοι-
χεία άλλων μορφών ή τύπων οργάνωσης, ίδιας τάξεως ή πολυπλοκότητας, δηλαδή από 
το ίδιο επίπεδο οργάνωσης; Ή αντίστοιχα αν έχει νόημα και περιεχόμενο ο χαρακτηρισμός 
ως «χιμαιρικών» αυτών των οργανώσεων στις οποίες συνυπάρχουν παράλληλα στοιχεία 
διαφορετικών ειδών οργανώσεων (σύμφωνα με τη διάκριση βάσει στόχων, μελών και μορ-
φής: τυπική/άτυπη); Δηλαδή, εάν ο «χιμαιρισμός», ως προς ένα βαθμό, χαρακτηρίζει πε-
ρισσότερο τα αντισυστήματα παρά τα υποσυστήματα; Άλλα συναφή ερωτήματα που μας 
απασχολούν σε αυτή τη μελέτη σχετίζονται με το εάν:1. υπάρχουν εν γένει οργανωσιακές 
χίμαιρες, δηλαδή υπάρχουν χίμαιρες στην κοινωνία; 2. μπορεί να είναι ένα σύστημα χίμαι-
ρα χωρίς να το γνωρίζει, να πρόκειται δηλαδή για ένα φαινόμενο «μικροχιμαιρισμού», που 
να μπορεί να διαπιστωθεί μόνο έπειτα από ενδελεχή παρατήρηση του σκοπού, των δομών 
και της οργάνωσης όλων των στοιχείων και των χαρακτηριστικών τους; 

Ως επί το πλείστον, όμως, οι οργανισμοί με διαφορετικό σκοπό σε διάφορα στοιχεία του 
συστήματός τους δεν φέρουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, εφόσον ο γενικός σκοπός 
αποτελεί μια αναδυτική πραγματικότητα. Ωστόσο, το διαφορετικό νόημα, η εντελώς απρό-
βλεπτη λειτουργία σε κάποιο στοιχείο ή η αξεπέραστη αδυναμία τους να αυτοαναφερθούν 
και να αυτοστοχασθούν στο σύνολό τους, δηλαδή να αυτοπαρατηρηθούν/ να αυτοπεριγρα-
φούν (με άλλα λόγια να μη βλέπουν όλο το δειγματικό χώρο όπως είναι, αλλά μόνο σύμφωνα 
με την αρχική τυπική περιγραφή τους, π.χ., στη νομοθεσία) θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 
εκδηλώνεται και ως έλλειψη ικανότητας αυτοαναπαραγωγής, γεγονός ικανό να προκαλέσει 
διαλυτικές καταστάσεις, μπορεί να αποτελούν σοβαρές ενδείξεις γι’ αυτό. 

8  Διακρίνονται τρία είδη χιμαιρών: 

• Τα ζωικά είδη (από γενετικά ανόμοιους ιστούς)

• Τις γονιδιακές χίμαιρες (οργανισμοί με δύο DNA) 

• Ξενομεταμοσχεύσεις (όργανα από διαφορετικά είδη) 
9 Δημιουργούνται συνήθως με την τυχαία σύντηξη γονιμοποιημένων ωαρίων ή την εισαγωγή έξτρα 

γενετικού υλικού σε ήδη γονιμοποιημένο ωάριο (ζυγωτό). 
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Μεταφέροντας τη συζήτηση στο πεδίο των κοινωνικών και ιδιαίτερα των παιδαγωγικών 
επιστημών, εστιάζουμε παρακάτω σε οργανωσιακό επίπεδο στις λειτουργικές μονάδες 
ή στους οργανισμούς και επιχειρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που τίθενται όλο και 
πιο εμφατικά τον τελευταίο καιρό, αναφορικά με το μέλλον των λεγόμενων τυπικών οργα-
νώσεων και συνοψίζονται σε διλήμματα του τύπου: Οργανωσιακή καθαρότητα ή υβριδικό-
τητα; Δομική καθαρότητα ή χιμαιρισμός; Και εντέλει, οργανώσεις ή δίκτυα; Διλήμματα που 
αναφέρονται στο θεμελιώδες και πολύ επίκαιρο ερώτημα, μήπως τελικά έχουν αφυπηρε-
τήσει οι σταθερές, κεντρικά συντονισμένες οργανώσεις και αποτελούν πλέον οι ευέλικτες 
δομές και οι χαλαρές διασυνδέσεις τις μελλοντικές μορφές κοινωνικών συνεργασιών; Εάν 
ναι, ποια προβλήματα επιλύονται με τα ευέλικτα δίκτυα (βλ. σχετικά Κοντάκος, 2013) και 
ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν; Τέλος, τι συνέπειες έχουν αυτές οι εξελίξεις στον οργανωσιακό 
τομέα για την εκπαίδευση ως σύστημα και δη για τις λειτουργικές μονάδες της, τα σχολεία; 

Για τον έλεγχο των διατυπωθέντων ερωτημάτων θα αξιοποιηθεί η θεωρία των κοι-
νωνικών συστημάτων του N. Luhmann (1984). Για την καλύτερη κατανόηση της πολυ-
πλοκότητας κατά τη συγκρότηση, λειτουργία και εξέλιξη των οργανισμών, θα πρέπει να 
εξοικειωθούμε με τις πολύ βασικές έννοιες της συστημικής θεωρίας, όπως μορφή, αυτο-
ποίηση, αυτοαναφορά, πολυπλοκότητα, νόημα, οργάνωση, σύζευξη, ανάπτυξη, εξέλιξη, 
αναδυτικότητα, ενδεχομενικότητα, προσδοκίες, περιβάλλον και ανοικτότητα: Η Μορφή ως 
μια έκφραση της αρχής της υπεράθροισης μας υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο να πα-
ραμελούμε τα χαρακτηριστικά των μερών για το συμφέρον της μορφής και να στρέφουμε 
την προσοχή μας στο ζήτημα της οργάνωσης. Η αυτοποίηση χαρακτηρίζει την οργάνω-
ση των τελεστικών ενεργημάτων ενός συστήματος, διά της οποίας όλα τα στοιχεία του 
συστήματος παράγονται με την επιλεκτική διασύνδεση αυτών των ίδιων. Η «εξωτερική» 
εξέλιξη των συστημάτων ως «συν-εξέλιξη» των ιδίων και των ειδικών τους περιβαλλό-
ντων κατευθύνεται κατά κύριο λόγο από συμβιωτικές, αυτοενισχυτικές (αυτοκαταλυτικές) 
και αναστοχαστικές σχέσεις συστήματος–περιβάλλοντος (βλ. αντίστοιχα στη Βιολογία και 
ειδογένεση, συνειδογένεση και συνειδοτυπογένεση). Η πολυπλοκότητα, που αναφέρεται 
πάντα σε οργανωμένη πολυπλοκότητα, δηλαδή ως ενδεχομενικότητα και όχι στο «χάος», 
προσδιορίζει το βαθμό της πολυμορφίας, της δικτύωσης και του φόρτου, συνεπακόλου-
θα, ενός πεδίου αποφάσεων. Στα έμβια και κοινωνικά συστήματα η πολυπλοκότητα εμ-
φανίζεται πάντοτε ως οργανωμένη πολυπλοκότητα· αυτό σημαίνει ότι οι ειδικές ανάγκες 
οργάνωσης του συστήματος ως όλου του επιβάλλουν «απίθανες καταστάσεις» επιλογής 
και συνδυασμού δυνητικών συμβάντων. Όσο πολυπλοκότερο είναι ένα σύστημα, τόσο πιο 
αυστηρά διακριτές είναι οι διαφοροποιητικές επιλογές και τόσο περισσότερο ακαθόριστοι 
οι ενσωματωτικοί ανασυνδυασμοί των δυνητικών συμβάντων στο σύστημα. Επιπλέον, 
τα συστήματα ζεύονται δομικά (σε επίπεδο δομής και όχι οργάνωσης, γιατί τότε θα προέ-
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κυπτε ένα άλλο σύστημα ως αποτέλεσμα της λειτουργικής εντροπίας). Τα ψυχικά και τα 
κοινωνικά συστήματα είναι επιχειρησιακά κλειστά, αλλά ενεργειακά ανοικτά. Μπορούν να 
ανταλλάσσουν πληροφορία και ενέργεια μέσω «δομικής σύζευξης». Δομική σύζευξη είναι 
η ειδική μορφή κατά την οποία το σύστημα προϋποθέτει συγκεκριμένες καταστάσεις ή 
αλλαγές στο περιβάλλον του και βασίζεται σε αυτές. Τέλος, τα κοινωνικά συστήματα είναι 
ενεργειακά, δηλαδή πληροφοριακά ή νοηματικά ανοικτά, αλλά τελεστικά κλειστά.

Οργανισμοί: Ξεπερασμένες μορφές κοινωνικής οργάνωσης; 

Σχετικά με τις οργανωσιακές μορφές, διαπιστώνεται ότι οι οργανωσιακοί τύποι επιχειρή-
σεων διακρίνονται από μια μεγάλη ποικιλία. Η παραδοσιακή αντίληψη για οργανωσιακή 
καθαρότητα φαίνεται να ακυρώνεται πολλαπλά από την ίδια την πράξη. Τι συνέπειες έχει, 
όμως, μια τέτοια εξέλιξη για το «σχολείο» ως κοινωνική οργάνωση αλλά και ως οργανισμό, 
δηλαδή σχολική μονάδα; Σαφώς έχει επέλθει μια μεταβολή της αντίληψης για το σκοπό 
και τη λειτουργία της οργάνωσης ενός οργανισμού, ως αποτέλεσμα της διαπίστωσης ότι 
οι ευέλικτες μορφές οργάνωσης εγγυώνται, εξίσου με τη διαρθρωμένη, τη σταθερότητα 
μιας οργάνωσης, εφόσον τη διευκολύνει στη διαχείριση της περιβαλλοντικής και περιστα-
σιακής δυναμικής ποικιλίας (διαχείριση ενδεχομενικότητας). Οι ευέλικτες μορφές οργάνω-
σης ή οι υβριδικές οργανώσεις, όπως θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν, συνδυάζουν εξ 
ορισμού χαρακτηριστικά οργανώσεων διαφορετικής στόχευσης, που ανήκουν μακροκοι-
νωνιολογικά σε διαφορετικά κοινωνικά συστήματα και σε διάφορους εσωτερικούς τομείς 
λειτουργίας τους. Ως εκ τούτου, συνδυάζουν χαρακτηριστικά οργανώσεων διαφορετικής 
λειτουργικής στόχευσης, δομής και οργάνωσης και από διάφορα λειτουργικά συστήματα 
(οικονομία, δικαιοσύνη, πολιτική, ηθική, τέχνη/αισθητική, συνειδήσεις κ.λπ.). Τα πλεονε-
κτήματα των υβριδικών οργανώσεων θεωρείται ότι είναι πολλά. Μεταξύ άλλων, αναφέρε-
ται η ευελιξία τους και η αμεσότητα της προσαρμογής στο επίσης δυναμικό περιβάλλον 
(καλύτερα της συναρμογής ή χαλαρής σύζευξης με το περιβάλλον).

Τα υβριδικά μοντέλα οργανώσεων αναφέρονται σε καινοτόμες δομές οργάνωσης, που 
συνδυάζουν διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης. Αποτελούν, δηλαδή, μεικτές μορφές ορ-
γάνωσης. Συνήθως, προκρίνονται τέτοια οργανωσιακά μοντέλα για την υβριδική δομή, 
που να επιτρέπουν, π.χ., μια μη παραδοσιακή διάκριση καθηκόντων μεταξύ του κέντρου 
και των τομέων, των τμημάτων και των ομάδων της οργάνωσης και που να υποστηρί-
ζουν ταυτόχρονα το συντονισμό των δραστηριοτήτων και την ανταλλαγή πληροφοριών. 
Διακρίνονται και προτιμώνται, κυρίως, μοντέλα που αποσκοπούν στην παρακίνηση των 
συνεργατών και την προαγωγή της ατομικής πρωτοβουλίας. Γι’ αυτό, το «υβριδικό» προ-
σφέρεται ως ένα οργανωσιακό μοντέλο που προάγει την καινοτομία. Δεδομένου, βέβαια, 
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ότι το σταθερό και στατικό παράγει πάντα παρόμοια αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, τα 
υβριδικά μοντέλα οργανώσεων παρουσιάζουν διαφορές ως προς:

• Τις καινοτόμες δομές οργάνωσης, που συνδυάζουν στοιχεία από διαφορετικά 
μοντέλα οργάνωσης.

• Την υβριδική δομή, που επιτρέπει, π.χ., μια μη παραδοσιακή διάκριση καθη-
κόντων μεταξύ του κέντρου και των τομέων, των τμημάτων και των ομάδων της 
οργάνωσης και τέλος,

• Τις υβριδικές λειτουργίες (τόσο στον τομέα των υπηρεσιών όσο και των προϊό   -
ντων).

Σήμερα συναντάμε, συχνά πλέον, διάφορες μορφές Υβριδικών Οργανώσεων, όπως 
είναι, για παράδειγμα, οι κοινοπραξίες (joint venture), τα στρατηγικά δίκτυα, οι στρατηγικές 
συμμαχίες, η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) κ.λπ. Όλα αυτά, όμως, δια-
φοροποιούνται ως προς το οργανωσιακό επίπεδο σύνδεσης ή σύζευξης. Σε περίπτωση 
ένταξης ομιλούμε για μια διαφορετική περίπτωση οργάνωσης, που σχετίζεται περισσό-
τερο με την εξέλιξη ή ανάπτυξή της. Σε επίπεδο οργανώσεων ομιλούμε για σύζευξη, ενώ 
σε επίπεδο δομών για ανάπτυξη. Δηλαδή, η διάκριση γίνεται ως προς την εξωτερική και 
ως προς την εσωτερική προοπτική. Η ηγεσία, που ακολουθεί διαφορετικά μοντέλα, είναι 
ως προς την εσωτερική της προοπτική αυθεντική. Ως προς την εξωτερική της, όμως, εί-
ναι υβριδική. Όπως αντίστοιχα θα μπορούσαμε να περιγράψουμε όλους τους λειτουργι-
κούς τομείς. Αυτό, όμως, που θα πρέπει πάντα να αναδύεται είναι η αυτοαναφορικότητα 
και η αυτοποίηση των οργανισμών.

Παρ' όλα αυτά, συχνά διαπιστώνεται ότι παρουσιάζεται το φαινόμενο μιας όχι και τόσο 
ικανοποιητικής εικόνας ως προς τα αποτελέσματα των υβριδικών οργανώσεων. Ως συχνά 
αίτια αποτυχίας μιας υβριδικής οργάνωσης εκλαμβάνονται διάφορα, όπως π.χ.:

1. Να βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο από μια οργανωσιακή μορφή σε μια άλλη.
2. Τα ιστορικά και παραδοσιακά στοιχεία της να ασκούν ακόμα μεγάλη επιρροή και 

να αντιμάχονται τις νεότερες δομές (ισχυρές αμυντικές ρουτίνες). 
3. Να υπάρχουν διαφορετικές μορφές της προσαρμογής σε διαφορετικά περιβάλ-

λοντα της αγοράς, του κράτους και της κοινωνίας των πολιτών (διείσδυση, εξω-
τερική κρίση). 

4. Τέλος, να έχει να αντιμετωπίσει εσωτερικά πεδία εντάσεων μεταξύ διαφορετικών 
και συχνά ετερόκλητων στόχων, πόρων, ταυτοτήτων και δομών και κατά περίπτω-
ση να υπερισχύει στη λειτουργία τους πότε το ένα και πότε το άλλο στοιχείο ή πε-
ριβάλλον (αγορά, κράτος, κοινωνία των πολιτών) (εσωτερική κρίση). 

Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα πιθανής υβριδικής οργάνωσης στο εκπαι-
δευτικό σύστημα:
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Πίνακας 1. Παράδειγμα (Υ)βριδικής (Ο)ργάνωσης σε επίπεδο Γενικών Συστημάτων.
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Ένα κεφαλαιώδες ζήτημα, τώρα, που τίθεται σχετικά με τη λειτουργία των οργανώ-
σεων και θα μας απασχολήσει στη συνέχεια, γενικά, είναι και το θέμα της ηθικής και το 
προκλητικό ερώτημα εάν είναι πιθανή η ύπαρξη μιας ηθικής πολλών επιπέδων οργά-
νωσης ή εάν εν γένει μπορεί να υπάρξει κοινωνική οργάνωση χωρίς ηθική θεμελίωση.10 

Ηθική και Ηθικότητα σε επίπεδο κοινωνίας

 Τι θα ήταν η κοινωνία χωρίς αρχές, αξίες και κανόνες; Προφανώς μη κοινωνία, δηλαδή 
φύση. Δε θα ήταν κόσμος, αλλά χάος. Ο ρόλος των αρχών και αξιών στην κοινωνία είναι 
καταστατικός, εφόσον οι αρχές και οι αξίες εξασφαλίζουν μια κοινή βάση για επικοινωνία 
ως θεμελιώδη λειτουργία, ως προαπαιτούμενο της κοινωνίας. Αν και αυτές εισάγονται 
σπάνια ως δηλώσεις στην επικοινωνία πρώτου επιπέδου (βλ. μεταεπικοινωνία πρώτου 
και δευτέρου βαθμού). Προαπαιτούνται, όμως, και λειτουργούν ενόσω δεν αμφισβητού-
νται. Είναι κοινές, τις συμμερίζονται όλοι/όλες που ανήκουν στην ίδια κοινωνία. Μέσω της 
«ηθικότητας» (ηθικής συμπεριφοράς) επικοινωνούνται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
εταίροι είναι πρόθυμοι να σεβαστούν ο ένας τον άλλο. Η «ηθικότητα» είναι η ειδική μορφή 
επικοινωνίας. Μια αναδυόμενη ιδιότητα της κοινωνίας, που μεταφέρει ενδείξεις για σεβα-
σμό και απαξίωση, ως κριτήρια θεμελιώδους διάκρισης. Ο σεβασμός (ως αναγνώριση 
της αξίας κάποιου) γίνεται αντιληπτός ως θεμελιώδης ηθική αρχή, που εκτίθεται στο κοι-
νωνικό σύστημα της επικοινωνίας για διαρκή αυτοδέσμευση των μελών και με αυτό τον 
τρόπο αυτοεξειδικεύεται διά των εκάστοτε αποφάσεων. 

Η «Ηθική», γενικά, κατανοείται ως αυτοπαθής θεωρία της ηθικότητας, που προκύπτει 
ως αναδυόμενη ιδιότητα των οργανισμών, όταν η ηθικότητα αυτοπεριγράφεται ως θεμε-
λίωση ηθικών/κρίσεων και της συμπεριφοράς εν γένει. Στη λειτουργικά διαφοροποιημέ-
νη κοινωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί μια απόλυτα γενική συμφωνία/αποδοχή, γι’ αυτό 
αποτελή και μεγάλη ανάγκη αδιάκοπη διαπραγμάτευσή της. Άρα, η Ηθική αναφέρεται 
περισσότερο στη θεωρία του ηθικού, που θεματοποιεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της 
ηθικότητας ως επιβεβλημένης συμπεριφοράς. Ως δυνητικότητας, στόχου, προσδοκίας. 
Εν ολίγοις, η Ηθική τεκμηριώνει στοχαστικά την ηθικότητα, ελέγχει κριτικά τους κανόνες, 
θέτει τις αρχές που οφείλουν να λειτουργούν ως κριτήρια για το αγαθό και το ορθό. Αντί-
θετα, η «ηθικότητα» αναφέρεται στην εφαρμογή των κοινά αποδεκτών νορμών και κανό-
νων και στους «άγραφους νόμους». 

10 Οποιαδήποτε κοινωνική δράση έχει πάντα μια τελική κοινωνική αξία, που αποτιμάται στο πλαίσιο των 
ισχυόντων κανόνων (π.χ., ακόμα και το αστείο στο βάθος είναι μια πολύ σοβαρή κοινωνική δράση). 
Πίσω από κάθε επιλογή κρύβεται ή καραδοκεί η κοινωνία.
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Η Ηθική των Οργανισμών ως ηθική των πράξεών τους (αποφάσεων 
και δράσεων)

Αναφερόμενος στη βασική ιδιότητα των συστημάτων, την ολότητα, ο P. Senge (1996) δια-
πιστώνει ότι μέσα σε ένα και το ίδιο σύστημα όλοι οι άνθρωποι έχουν την τάση να παρά-
γουν, όσο διαφορετικοί και να είναι μεταξύ τους, τα ίδια αποτελέσματα και σε όλους τους 
τομείς λειτουργίας του. Ως εκ τούτου, η ηθική ευθύνη των οργανώσεων, υποκείμενη στην 
ιδιότητα της ολότητας, δεν μπορεί να αναχθεί στην ηθική ευθύνη των λειτουργών της, αλλά 
αποτελεί μια αναδυόμενη στάση, που θα μπορούσε να ορισθεί ευρύτερα ως «Οργανω-
σιακή Ηθική». Επειδή οι οργανώσεις δεν αποτελούνται από πρόσωπα, αλλά από δομές, 
διαδικασίες, ρόλους, αρχές, αξίες και κανόνες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, όπως και 
με τα σημαντικά περιβάλλοντα. Για να ανταποκριθούν οι οργανώσεις ως ολότητες στις 
ηθικές τους υποχρεώσεις, πρέπει να συνεννοηθούν με τη μορφή μιας αυτοδέσμευσης 
σχετικά με τις αξίες. Η ανάπτυξη προτύπων, βασικών αξιών ή ηθικών κατευθυντήριων 
γραμμών θα πρέπει να έχει δοκιμασθεί πριν με επιτυχία σε αυτή τη συνάρτηση. Αυτές 
οι αξίες οφείλουν να επικοινωνούνται σε ικανοποιητικό βαθμό, παρόλη τη δυσκολία ενός 
τέτοιου εγχειρήματος και να διεισδύουν στο στρατηγικό και το λειτουργικό σχεδιασμό της 
οργάνωσης. Ο ρόλος της ηγεσίας εδώ είναι αδιαμφισβήτητος. Η οργανωσιακή ηθική, τέ-
λος και σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποτελεί αντανάκλαση των υπόρρητων αρχών δράσης 
που ισχύουν σε μια οργάνωση (δομές, επικοινωνία, κουλτούρα, αίσθηση του συνανήκειν, 
συνευθύνη, ανάπτυξη ποιότητας, οργανωσιακή ανάπτυξη) και επίκληση ηθικών αρχών 
ως κοινή βάση αποφάσεων. Η ίδια ηθικότητα των συστημάτων, τώρα, αναφέρεται, δηλα-
δή αντανακλάται, στα ήθη εντός του συστήματος, δηλαδή στις συνήθειες και στους τρό-
πους συμπεριφοράς μεταξύ των μελών, στη γλώσσα, στις ιεραρχίες και στη σημασία που 
τους αποδίδεται. Ο κριτικός έλεγχος αυτών των ηθών, ως βιωμένης ηθικής, αποτελεί μέ-
ρος της οργανωσιακής ηθικής. Ο οργανισμός ως ηθικός αυτουργός, όμως, δεν προσδιο-
ρίζεται από την ηθική των μεμονωμένων μελών, αλλά, πρωτίστως, από τη μεταξύ τους 
αλληλεπίδραση. Μπορούμε να διακρίνουμε τρία επίπεδα αναφοράς των αποφάσεων και 
της ευθύνης, άρα και της ηθικής: την κοινωνία, την οργάνωση και το πρόσωπο (άτομο). 

Η ατομική ευθύνη αναφέρεται στην προσωπική δράση και συμπεριφορά. Ως εκ τού-
του, η ατομική συνευθύνη συμπεριλαμβάνει όχι μόνο αυτό που τα ίδια τα μέλη πράττουν, 
αλλά και αυτό που επιτρέπουν, όπως και αυτό που δεν αποτρέπουν να συμβεί και γενι-
κότερα (συμπεριλαμβάνει) τις συνθήκες που επικρατούν στον οργανισμό τους. Στο πεδίο 
της ηθικής ευθύνης ανήκει και η επιλογή να εισάγουν τα μέλη την προσωπική τους αντί-
ληψη/αίσθηση στον ευρύτερο ενδο/και διεπαγγελματικό διάλογο. Για το σκοπό αυτό και 
σχετικά με την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα οργανωσιακής ηθικής, προτείνονται κάποιες 
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θεματικές και οι στρατηγικές τους, που, βεβαίως, κατά περίπτωση και ανάλογα με το είδος 
του οργανισμού μπορούν να ποικίλουν τόσο ως προς το είδος, όσο και ως προς την έμ-
φαση, όπως, π.χ., ένας τυποποιημένος και προγραμματισμένος «ηθικός οργανωσιακός 
αναστοχασμός» της Διακυβέρνησης και του Μάνατζμεντ της μονάδας ή στην περίπτωση 
μιας σχολικής μονάδας, ο αναστοχασμός της σχολικής ηθικής και της ηθικής της ίδιας της 
οργάνωσης σε όλα τα επίπεδα: δομής, οργάνωσης και λειτουργίας της.

Αναφορικά, τώρα, με τη διαμόρφωση μιας «οργάνωσης της ηθικής» ως διαδικασίας και 
αποτελέσματος, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί πρωτοβουλίες δημιουργίας συνθηκών που 
να διευκολύνουν τον ανωτέρω αναστοχασμό, όπως, π.χ., να προτείνονται, να επιλέγονται και 
να ορίζονται ειδικοί χώροι και συγκεκριμένες διαδικασίες επικοινωνιακού αυτοστοχασμού, δι-
αδικασίες και δομές λήψης αποφάσεων, ενίσχυση των υποκειμένων με ενθάρρυνση και διευ-
κόλυνση και πρωτίστως οργάνωση της συμμετοχικότητας και τέλος, συγκεκριμενοποίηση του 
βασικού πλαισίου της ηθικής του οργανισμού. 

Τελευταία, στο νέο αυτό ευρύτερο υβριδικό οργανωσιακό περιβάλλον έχουν αναδυθεί στο 
χώρο των οργανώσεων και νέες μορφές οριοθέτησης κοινωνικών λειτουργιών μαζί με κάποιες 
νέες έννοιες, όπως: εταιρική πολιτειότητα, εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, εταιρική διακυβέρνη-
ση, αειφορία/βιωσιμότητα, μάνατζμεντ αξιών/Ηθικό Μάνατζμεντ. 

Τα ανωτέρω πιστοποιούν μια μεταστροφή στην αντίληψη της κοινωνίας σχετικά με τον 
τρόπο, το είδος και το ύφος της αυοτοργάνωσής της, που θα είχε ενδιαφέρον να συζητηθεί διε-
ξοδικότερα και πιο συστηματικά και σε σχέση με τη σχολική μονάδα, δεδομένου ότι όλα αυτά 
παραπέμπουν σε μια ολοτική αντίληψη των οργανισμών, δηλαδή στη συστημική θεώρησή της.

Η θεωρία αποφάσεων ως πλαίσιο οργανωσιακής ηθικής 

Τι είναι η κοινωνία χωρίς προσδοκίες, χωρίς επιλογές, χωρίς αποφάσεις, χωρίς δράση, 
προφανώς μη κοινωνία. Ο ανθρώπινος βίος ως κοινωνικό γεγονός αποτελεί, αναμφισβή-
τητα, μια αλληλουχία αποφάσεων. Ακόμα και το να μην αποφασίζουμε αποτελεί, αναμφι-
σβήτητα, μια περισσότερο ή λιγότερο συνειδητή απόφαση. Κάθε απόφαση, δε, αποτελεί 
την αφετηρία κάθε ηθικής παρατήρησης. Ενώ οι αρχικές συνθήκες της είναι θεωρητικά 
αναδρομικά ανασκευάσιμες. Ως εκ τούτου οι αποφάσεις αποτελούν σημείο παρατήρησης 
της ηθικής δράσης τόσο των ατόμων όσο και των οργανώσεων.

Η Θέση του Ν. Luhmann είναι σχετικά σαφής και καθοριστική ως προς την εννοιολο-
γική διαφοροποίηση βασικών μεγεθών της κοινωνικής λειτουργίας. Οι δράσεις πρέπει να 
διαχωρίζονται από τις αποφάσεις σύμφωνα με αυτόν: «Τόσο αδιαφιλονίκητο και δεδομέ-
να σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι αναγκάζονται διαρκώς να αποφασίζουν· η Κοινωνι-
ολογία έχει συμβάλει ελάχιστα σε μια θεωρία της συμπεριφοράς αποφάσεων. Αυτό συ-
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ναρτάται κυρίως με το γεγονός ότι στην έννοια της δράσης (σε αντίθεση προς την απλή 
συμπεριφορά) συν/εννοείται και η πράξη της απόφασης. Οι κοινωνιολόγοι προσανατο-
λίζονται εξαιτίας αυτού στη διαφορά ανάμεσα στη συμπεριφορά και τη δράση – και όχι 
στη διαφορά ανάμεσα στη δράση και την απόφαση. Κατά τη διάκριση, όμως, ανάμεσα 
στη συμπεριφορά και τη δράση πρόκειται για την ερώτηση, εάν παρατηρείται πρωτοβου-
λία χωρίς ή με σεβασμό του «εννοούμενου νοήματος» (Luhmann, 1994: 272 κ.ε.). Κατά 
τη διάκριση ανάμεσα στη δράση και την απόφαση, με άλλα λόγια, επιζητείται να διερευ-
νηθεί εάν το νόημα της δράσης απλώς κατανοείται ή εάν, επίσης, επιπλέον αξιολογείται 
βάσει υποκείμενων κριτηρίων ως επιλογή μεταξύ εναλλακτικών. Ως εκ τούτου, η έννοια 
της απόφασης αποτελεί κομβικό σημείο για ηθικά ζητήματα, αλλά και για ευρύτερα ορ-
γανωσιακά θέματα, εφόσον δίνεται η δυνατότητα παρέμβασης καθοδηγητικά σε επίπεδο 
οργανώσεων ως λειτουργικών μονάδων, θέτοντας παράλληλα και το ερώτημα τεκμηρίω-
σης των ίδιων των κριτηρίων λήψης αποφάσεων. Δεν πρέπει, όμως, στο σημείο αυτό να 
παρέλκει της προσοχής μας ότι ως κατανοητικό προαπαιτούμενο τίθενται οι κοινωνιολο-
γικές θέσεις της συστημικής θεωρίας του Luhman, σύμφωνα με τις οποίες οι οργανώσεις 
νοούνται ως αυτοαναφορικά και αυτοποιητικά συστήματα επικοινωνίας. Σύμφωνα με τον 
Ν. Luhmann, οι οργανώσεις λειτουργούν, βασικά, ως συστήματα λήψης αποφάσεων. Εφό-
σον, η εσωτερική μορφή αυτοαναπαραγωγής αποτελεί στην πραγματικότητα μια διαρκή 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μια αέναη διαδικασία επιλογών. Οι δράσεις μετασχηματί-
ζονται σε αποφάσεις αν ανταποκρίνονται σε προσδοκίες. Σε οργανωσιακό επίπεδο, τελικά, 
πρέπει να παραδεχτούμε ότι η απόφαση προηγείται της δράσης. Η ίδια η ηθική απόφαση 
ως διαδικασία επιλογής αποτελεί μια εσωτερική και βασικά απροσπέλαστη διεργασία των 
συστημάτων. Οι πραγματικές αποφάσεις και τα αίτια της συμπεριφοράς είναι μόνο εσω-
τερικά ορατά. Αναφέρονται πάντα στο ίδιο το σύστημα και μόνο μέσω αυτού μπορούν να 
κατανοηθούν, εξαιτίας της τελεστικής τους κλειστότητας (αυτοαναφοράς).

Οργανωσιακή πολυμορφία ως ποικιλία δομών και των μεταξύ τους σχέ-
σεων ή πολυπλοκότητα ως έκφανση «υβριδισμού» και «χιμαιρισμού» 
συστημάτων

Εισαγωγικά υπενθυμίζουμε ότι η δομή αποτελεί τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο διατάσ-
σονται εσωτερικά τα διαφορετικά μέρη, τα συστατικά μιας σύνθετης κατασκευής και σύμ-
φωνα με τον οποίον συνδέονται μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα οργανωμένο σύνολο. 
Οι δομές (όπως επίσης και οι διαδικασίες) περιγράφουν τις συνθήκες του περιορισμού 
(π.χ., προαγωγή εργαζομένων) ανταποκρίσιμων εγχειρημάτων σε ένα σύστημα. Σε αντί-
θεση προς τις διαδικασίες (χρονικά συνδεδεμένα, μεμονωμένα γεγονότα που μετά από 
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ένα γεγονός καθιστούν πιθανότερες συγκεκριμένες επιλογές), οι δομές επηρεάζουν τις 
διασυνδετικές δυνατότητες πριν από ένα γεγονός. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κοινωνικά συ-
στήματα συγκροτούν δομές προσδοκιών, οι οποίες αυξάνουν ορισμένες επικοινωνιακές 
πιθανότητες, ενώ, αντίθετα, άλλες τις περιορίζουν ή τις αποκλείουν.11  

Σχετικά με τα παραπάνω, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι η ομοιόσταση θα πρέπει 
να θεωρείται πλέον ξεπερασμένη ως έννοια. Ως εναλλακτικές προτείνονται, από διάφορα 
επιστημονικά πεδία, οι έννοιες «διασπορικές δομές» (Dissipative Structure στη Χημεία),  
«συνεργητική» (Synergetic στη Φυσική) και «αυτοποίηση» (Autopoiese στη Βιολογία και 
την Κοινωνιολογία). Οι ανωτέρω έννοιες έχουν άμεσα ή έμμεσα αναφορές τόσο στην Κοι-
νωνιολογία όσο και στην Παιδαγωγική.12 

11 Οι λειτουργικές μονάδες ως οργανισμοί διακρίνονται γενικά για τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Τον ορισμό και τη ρύθμιση των σχέσεων (δηλαδή την οργάνωση). Σε αυτοποιητικές μονάδες 

οργάνωσης, οργάνωση ονομάζεται το σύνολο των προκαθορισμένων σχέσεων. Ως μονάδα 
μπορεί να μεταβάλει τη δομή της χωρίς να χάσει την ταυτότητά της. Αρκεί να διατηρεί την 
οργάνωσή της (Maturana & Varela 1980: 77, στο Σπύρου, 2002: 139).

2. Τις δομές (διαδικασίες, ρόλοι): Η δομή μιας μονάδας αποτελεί το συγκεκριμένο χώρο εντός του 
οποίου πραγματοποιείται η οργάνωση του συστήματος μέσω της παρουσίας των στοιχείων και 
τις αλληλεπιδράσεις τους (Maturana & Varela 1980: 77, στο Σπύρου ε.α.).

3. Το σκοπό (Νόημα)/ προσδοκίες.
4. Τα όρια 

Οργανισμός ή οργάνωση: αποτελεί τον ορισμό μιας σχέσης ενός πεδίου οργανισμού και ενός κάθε 
φορά περιβάλλοντος.

12 Συγκεκριμένα, οι «διασπορικές δομές» (dissipative Strukturen, σύμφωνα με τον I. Prigogine *1917) χαρακτηρίζουν 
χωρικά και/ή χρονικά ομαλές καταστάσεις, οι οποίες μπορούν να διαμορφωθούν σε αρχικά ομοιογενή, μη 
δομημένα μοριακά συστήματα σε μεγάλη απόσταση από τη θερμοδυναμική ισορροπία. Οι διασπορικές 
δομές αποτελούν εν στάσει καταστάσεις ισορροπίας, οι οποίες δημιουργούνται σε ανοικτά συστήματα σε 
περίπτωση διαρκούς προσθήκης ύλης και ελεύθερης ενέργειας, όπου η ενέργεια  διαχέεται στο σύστημα, δηλαδή 
διασπείρεται. Η μετάβαση από μια μη ομαλή σε μια ομαλή κατάσταση λαμβάνει χώρα απότομα. Κατ’ αρχήν 
κάθε βιολογικό σύστημα είναι, με τη θερμοδυναμική έννοια, μια διασπορική δομή. Αντίστοιχα, «Συνεργητική» 
είναι η θεωρία της συνέργειας στοιχείων, ασχέτως του είδους τους, που αναπτύσσουν αλληλεπίδραση εντός 
ενός πολύπλοκου δυναμικού συστήματος (π.χ., μορίων, κυττάρων ή ανθρώπων). Ερευνά γενικές αρχές και 
νόμους της συνεργητικής (ονομάζεται και συνέργεια), που εμφανίζονται οικουμενικά στη Φυσική, τη Χημεία, 
την Ψυχολογία και την Κοινωνιολογία και παρέχει μια ενιαία μαθηματική περιγραφή αυτών των φαινομένων. 
Ο αυθόρμητος σχηματισμός συνεργητικών δομών χαρακτηρίζεται ως αυτο-οργάνωση. Στην έννοια της 
«αυτοποίησης» έχουμε ήδη αναφερθεί πολλαπλώς ως ιδιότητα της αυτοαναπαραγωγής των συστημάτων.
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Σχετικά με το υπό διαπραγμάτευση θέμα, επισημαίνεται ότι οι οργανωσιακοί τύποι των 
κοινωνικών συστημάτων διακρίνονται από μεγάλη ποικιλία ως εξελικτική αντίδραση, που 
οφείλει να λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα στον υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας του κοινωνι-
κού κόσμου, στην ποικιλία των αναγκών και των αντίστοιχων λειτουργιών. Η παραδοσιακή 
αντίληψη για οργανωσιακή καθαρότητα και δομική ενιαιότητα ελέγχεται πολλαπλά από την 
ίδια την πραγματικότητα και την κοινωνική πράξη και θα ακυρωνόταν ως συστημικό αίτημα 
εάν δεν λαμβανόταν υπόψη η εσωτερική διαφοροποίηση ως αυτοποίηση των διαφορών του 
συστήματος σε όλα τα υποσυστήματά του. Τι συνέπειες έχει, όμως, αυτή η διαπίστωση για 
το «σχολείο» και την ανάπτυξή του; Σίγουρα θα πρέπει να προβούμε, αρχικά, σε έναν επα-
ναπροσδιορισμό του όρου «Οργάνωση» στη νέα κοινωνική και τεχνολογική πραγματικότη-
τα. Συγκεκριμένα: 1. Να προχωρήσουμε στην αναγκαία επανεξέταση της αντίληψης σχετικά 
με το σκοπό και τη λειτουργία μιας οργάνωσης ή ενός οργανισμού. 2. Να αποδεχθούμε ότι 
η δομική και οργανωτική ευελιξία εγγυάται εξίσου, όπως και η σαφής οριοθέτηση, τη στα-
θερότητα μιας οργάνωσης κυρίως εφόσον τη διευκολύνει στη διαχείριση της εξελισσόμενης 
περιβαλλοντικής και περιστασιακής δυναμικής (ως διαχείριση της ενδεχομενικότητας). 3. Να 
κατανοήσουμε την υπόσταση των συστημάτων ως ένωση της διαφοράς τους με το εκάστο-
τε περιβάλλον από το μακρο- έως το μικροκοινωνιολογικό επίπεδο (δηλαδή τη διάδραση).

Σύμφωνα με τα προλεχθέντα, οι υβριδικές οργανώσεις συνδυάζουν χαρακτηριστικά συ-
στημάτων διαφορετικής λειτουργικής στόχευσης, δομής και οργάνωσης και από διάφορα 
λειτουργικά συστήματα (οικονομία, δικαιοσύνη, πολιτική, ηθική, τέχνη/αισθητική, συνειδήσεις 
κ.λπ. ή συστήματα επιτέλεσης έργου που συνδέεται με υλικά και άυλα επιτεύγματα αντί-
στοιχα). Εν τούτοις, ο μακροσκοπός της αυτοποίησης διά της αυτοαναφοράς είναι το μόνο 
συστημικό στοιχείο που τις διαφοροποιεί πραγματικά μεταξύ τους. Τα υπόλοιπα «δομικά 
υλικά», δομές (ρόλοι και διαδικασίες), είναι κοινά. Η συνταγή τους, που σημαίνει η «οργά-
νωσή τους», δηλαδή η μεταξύ τους διασύνδεση στη βάση του ιδιοσυστημικού σκοπού, εί-
ναι που τα κάνει να ξεχωρίζουν μεταξύ τους και να αποπνέουν μια αύρα διαφορετικότητας 
ως κουλτούρα ή κλίμα. Τα κριτήρια διάκρισης που οδηγούν στη διαφορά, απότοκα του νο-
ήματος, δηλαδή του σκοπού, είναι σε γενικό οργανωτικό επίπεδο επίσης κοινά, όπως και 
κοινή είναι η αίσθηση ότι σε αυτή τη διαφορά οφείλει την ύπαρξή της κάθε οργάνωση ως 
σύστημα. Άρα, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά κάθε οργάνωση μπορεί να κρυφοκοιτάζει 
άλλες οργανώσεις και να δανείζεται «ιδέες» και στοιχεία, με την προϋπόθεση ότι θα περά-
σουν τον έλεγχο της αυτοαναφορικής επεξεργασίας και ιδιοποίησης, της οποίας η πολυ-
πλοκότητα αντικατοπτρίζεται στην ιδιοπολυπλοκότητα κάθε συστήματος. Στην περίπτωση 
αυτή αίρεται η διαφορά σε ένα ανώτερο επίπεδο αυτο-οργάνωσης. 

Εξετάζοντας περαιτέρω τις έννοιες αυτές συστημικά, εγείρονται πολλά ερωτήματα, που 
πρέπει να απαντηθούν πρωταρχικά, όπως αν αυτές αντίκειται στην αυτοποίηση και αυτοα-
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ναφορά ή εάν η υβριδικότητα και η χιμαιρότητα αφορούν πάντα στο αμέσως προηγούμενο 
επίπεδο οργανωσιακής πολυπλοκότητας, που αίρεται στο αμέσως επόμενο κατά τη δημιουρ-
γία της ένωσης της διαφοράς σε μια νέα μορφή, που εμπεριέχει τη διαφορά και τα κριτήρια 
διάκρισης. Συγκεκριμένα, η άρση της υβριδικότητας δείχνει να συντελείται με το μηχανισμό 
της οργάνωσης, ενώ (η άρση) της χιμαιρότητας με τη βοήθεια της δομικής σύζευξης. Εν-
δεικτικό παράδειγμα αποτελεί η επικοινωνία, της οποίας η λειτουργία μπορεί να θεωρηθεί 
όχι μόνο ως «υβριδική» αλλά ταυτόχρονα και ως «χιμαιρική», εφόσον λαμβάνει χώρα πο-
λυτροπικά (σώμα, γλώσσα, ήχος, εικόνα, κείμενο, προσομοίωση). Ο «υβριδισμός», τέλος, 
αναφέρεται σαφώς σε ποικιλία, θα μπορούσαμε να πούμε «ομοιοπολυπλοκοτική», ενώ αντί-
θετα ο «χιμαιρισμός» σε ποικιλία «ετεροπολυπλοκοτική». Επιπλέον σημαντικά στοιχεία για 
το θέμα μας μπορούν να αντληθούν εντός του φαινομένου των συμβιωτικών μηχανισμών.13

Καταλήγοντας, σχετικά με το ερώτημα «Πώς ορίζονται, τελικά, οργανωσιακά ή συστη-
μικά οι μορφές του υβριδισμού και του χιμαιρισμού και πώς διακρίνονται αυτές μεταξύ 
τους; Πότε, δηλαδή, ομιλούμε για “οργανωσιακά υβρίδια” και πότε για “οργανωσιακές χί-
μαιρες”», προτείνεται η χρήση «υβρίδια» όταν οι οργανισμοί ενσωματώνουν οργανωσι-
ακά στοιχεία ίδιας τάξεως ή πολυπλοκότητας, δηλαδή από το ίδιο οργανωτικό επίπεδο, 
π.χ., δομή από δομή (συστατικά στοιχεία), οργάνωση από οργάνωση (σχέσεις), ρόλο από 
ρόλο (προσδοκίες), διαδικασίες από διαδικασίες (κανόνες). Αντίστοιχα, ως «οργανωσια-
κές χίμαιρες» να χαρακτηρίζονται εκείνες οι οργανώσεις, οι οποίες συζεύονται δομικά, 
μέσω μιας εξωτερικής διασυνδετικής δομής, με ίδιας τάξεως ή πολυπλοκότητας στοιχεία 
διαφορετικών ειδών οργανώσεων (σύμφωνα με την καταστατική διάκριση βάσει στόχων, 
μελών και μορφής: τυπική/άτυπη). 

Στη βάση των παραπάνω, εν συνεχεία, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν στοιχεία (ή επί-
πεδα οργάνωσης) των οργανώσεων που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως επιδε-
χόμενα «υβριδικής» ή και «χιμαιρικής» αξιοποίησης και τέτοια τα οποία είναι αναντίρρη-

13  Χίμαιρες σε επίπεδο κοινωνικών συστημάτων

Βιολογικούς 
Οργανισμούς 

Κοινωνικά Συστήματα 

Ζωικά είδη Σε επίπεδο συστημάτων ως εξωτερικές συνεργασίες (ίσως μέσω δομικής ζεύξης). 

Γονιδιακές Σε επίπεδο Οργανώσεων ως εσωτερικές διεργασίες, ποικιλία νοήματος (DNA), 
ύπαρξη υποσυστημάτων/ αντισυστημάτων, που δεν έχουν ακόμα ομογενοποιηθεί.

Ξενομεταμοσχεύσεις Σε επίπεδο δομών ως επιβολή στοιχείων άλλων συστημάτων ή διαφορετικών ορ-
γανώσεων (μη αυτοποιητικά και μη αυτοαναφορικά), ομάδες Project και ad hoc. 
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τα συστημικά αδιαπραγμάτευτα μη ενσωματώσιμα ή μη συζεύξιμα. Η διάκριση ανάμεσα 
σε διαπραγματεύσιμα ενσωματώσιμα και συζεύξιμα και σε αδιαπραγμάτευτα μη ενσωμα-
τώσιμα και μη συζεύξιμα (η οργάνωση) μάς διευκολύνει σε μια περισσότερο εστιασμένη 
παρατήρηση του φαινομένου. Στα αδιαπραγμάτευτα μη ενσωματώσιμα (δηλαδή οργανική 
ένταξη στη δομή και στην εσωτερική δικτύωση σχέσεων) συγκαταλέγονται τα καταστατι-
κά ιδιοσυστημικά στοιχεία ενός οργανισμού, η οργάνωση, ο σκοπός/το νόημα, οι με αυτό 
συνδεόμενες προσδοκίες και όλες οι αναδυτικές τους ιδιότητες, η ολότητα (ως μορφή) και 
η πολυτερματικότητα των οργανώσεων (ως έκφραση της ενδεχομενικότητας). Γενικά ό,τι 
συμπεριλαμβάνεται και καθιστά δυνατή την αυτοαναφορά και συμβάλλει στην αυτοποίηση. 
Επισημαίνεται, εδώ, ότι η οργάνωση ως νοηματοκεντρική διασύνδεση στοιχείων, δομών 
και διαδικασιών, οδηγεί στην αύξηση της πολυπλοκότητας, που εκφράζεται και ως ποικι-
λία τρόπων επίτευξης των σκοπών/στόχων της οργάνωσης. Ενώ στα αδιαπραγμάτευτα 
μη συζεύξιμα (εξωτερική δικτύωση σχέσεων με διακριτή την υπόσταση κάθε συστήματος 
ή δομής) συμπεριλαμβάνονται: 1. η οργάνωση (ως το σύνολο των προκαθορισμένων 
σχέσεων, που μπορεί να μεταβληθεί κοινωνικά, όχι όμως και βιολογικά. Για παράδειγμα  
οι σχέσεις προσωπικού και ηγεσίας ή οι σχέσεις δασκάλου και μαθητών, της διδασκαλί-
ας και των συνεργασιών κ.λπ. 2. Ο σκοπός/το νόημα/οι προσδοκίες (τα διαφοροποιητικά 
στοιχεία που κάνουν την ειδοποιό διαφορά).14 

Γενικά, τεκμαίρεται ότι οτιδήποτε δεν απειλεί τη διαφορετικότητα ενός οργανισμού, 
δηλαδή το νόημα και ως εκ τούτου την ίδια την ύπαρξή του, μπορεί να αποτελέσει ως 
προς έναν κρίσιμο ή οριακό βαθμό προοπτική εσωτερικής και εξωτερικής αναοργάνωσης 
και αναδόμησης μέσω δομικών συζεύξεων ή σύγχυσης, χωρίς να προκαλείται μια ανα-
τρεπτική συστημική μετάλλαξη. Αντίθετα, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε το ενδεχόμενο 
της διαπραγμάτευσης, δηλαδή της καθαρής λειτουργικής συνεισφοράς κάποιων άλλων 
στοιχείων, που χαρακτηρίζονται ως διαπραγματεύσιμα και άρα ενσωματώσιμα.15 Στα δι-

14 Στο ερώτημα εάν μπορεί να υπάρξει νοηματικός εμπλουτισμός από ομοειδή συστήματα, η απάντηση 
είναι μάλλον όχι, γιατί τότε θα εξέλιπε ο νοηματικός ιστός που διασυνδέει υλικά και άυλα: βιολογικά, 
βιωματικά και κοινωνικά στοιχεία, διακρίνοντάς τα ταυτόχρονα από όλα τα άλλα. Στη βάση του νοήματος 
(ως δέσμης προσδοκιών) διαφοροποιούνται οι οργανισμοί σε δομές και οργανώσεις που το αυτοποιούν 
αναδυτικά. Στο αμέσως υπάλληλο επίπεδο των επιμέρους στόχων και επιδιώξεων είναι εφικτό, όχι στο 
επίκαιρο συστημοσυστατικό και διατηρητικό επίπεδο του νοήματος.

15 Στα διαπραγματεύσιμα ενσωματώσιμα στοιχεία μιας οργάνωσης θα μπορούσαν να συγκαταλέγονται 
τα δομικά στοιχεία (hardware) σε αντίθεση με τα οργανωσιακά, δηλαδή προγραμματιστικά στοιχεία 
(software), όπως, π.χ., τις δομές: Ρόλοι, όρια και μέσα, σχέσεις και διαδικασίες. Για παράδειγμα, σε 
επίπεδο διαφοροποίησης μεθόδων άσκησης όλων των λειτουργιών από όλα τα επιμέρους στοιχεία 
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απραγματεύσιμα και ζεύξιμα μπορούν να συμπεριληφθούν όλα, αφού η δομική σύζευξη 
ως μια ξεχωριστή δομή δεν επηρεάζει καθόλου τη λειτουργία των διακριτών συστημάτων.16 

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται περαιτέρω ότι δεν πρέπει να διαλανθάνει την προσο-
χή μας ότι τα συστήματα γίνονται αντιληπτά ως ένωση διαφοράς. Που σημαίνει ότι τα συ-
στήματα ως ενώσεις μιας αναγνωρισμένης και επιλεγείσας διαφοράς του ιδίου και του 
περιβάλλοντος (σύστημα = σύστημα + περιβάλλον) αναπαράγουν αυτή την κατάσταση 
υβριδισμού σε όλα τα αμέσως επόμενα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας ως πολυ-
πλοκότητα (π.χ., μια οικονομική οργάνωση: επιχείρηση= υβριδική οργάνωση, υβριδικές 
δομές, υβριδικά προϊόντα, υβριδικές δομές, υβριδικοί ρόλοι, υβριδικές διαδικασίες, υβρι-
δικοί πελάτες κ.λπ.). Η διαφοροποίηση, όμως, και όχι η ομογενοποίηση είναι αυτό που 
παράγει νοηματική ενέργεια και δημιουργεί προϋποθέσεις μείωσης της εξωτερικής πο-
λυπλοκότητας μέσω της αύξησης της εσωτερικής πολυπλοκότητας. 

Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στις προεκτάσεις των διαπιστώσεων σχετικά 
με τη λειτουργική δόμηση και οργάνωση των οργανισμών στη σχολική ανάπτυξη ως δια-
ρκή διαδικασία επιδίωξης όλων των μελών της για την κατάκτηση μιας βέλτιστης κατά-
στασης λειτουργίας. Σε αυτή την προσπάθεια υβριδικά αλλά ακόμα και χιμαιρικά φαινό-
μενα δόμησης και οργάνωσης της σχολικής μονάδας θα μπορούσαν να συμβάλουν στην 
ανάπτυξή της ως αυτοαναφορικής και αυτοποιητικής οντότητας.

(τομείς), αλλά με παράλληλη διατήρηση της διαφοράς σε μια νέα μορφή, δηλαδή αυτοαναφορικά. Τέτοια 
περίπτωση αποτελεί η διδασκαλία με χρήση παραδοσιακών μέσων ή ΤΠΕ, η Ηγεσία και το Μάνατζμεντ με 
την αξιοποίηση παραδοσιακών γραφειοκρατικών μοντέλων ή στη φιλοσοφία της σύγχρονης συμμετοχικής 
διακυβέρνησης.

16 Εδώ θα μπορούσαμε να εντάξουμε όλα τα παρακάτω οργανωσιακά ή συστημικά στοιχεία, πλην του 
νοήματος:
• Οι δομές (όχι τελεστήματα-ενεργήματα/ operationen, γιατί αυτά λαμβάνουν χώρα συγχρονικά, εδώ 

και τώρα. Άρα, δεν μπορεί να υπάρξει αιτιοκρατική σχέση, πριν και μετά, άρα, το αποτέλεσμα ενός 
ενεργήματος, δηλαδή η γνώση, το προϊόν, η μνήμη ως δομή πλέον): Ρόλοι, όρια, σχέσεις ως έννοια/ 
πρόβλεψη και όχι ως πραγματικότητα (γιατί τότε ανήκει περισσότερο στην οργάνωση), διαδικασίες. 
Για παράδειγμα, διαφοροποίηση μεθόδων άσκησης όλων των λειτουργιών από όλα τα επιμέρους 
στοιχεία (τομείς), αλλά με διατήρηση της διαφοράς σε μια νέα μορφή, δηλαδή αυτοαναφορικά.

• Μέσα (μηχανική ή τεχνολογική) διαφοροποίηση ομοειδών λειτουργιών ομοειδών συστημάτων. Για 
παράδειγμα, Διδασκαλία με χρήση μέσων: π.χ. παραδοσιακά ή και ΤΠΕ ή Ηγεσία και Μάνατζμεντ: 
παραδοσιακά γραφειοκρατικά ή στη φιλοσοφία της διακυβέρνησης. 

• Η αξιοποίηση Εξωτερικών Συνεργασιών.
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Σχολικές oργανώσεις ως υβριδικές και χιμαιρικές οντότητες με ηθική 
και ευφυΐα

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο υβριδικός και ο χιμαιρικός χαρακτήρας των σχολικών μο-
νάδων ως μια διαφορετική έκφραση της πολυπλοκότητάς τους θα πρέπει να θεωρείται 
δεδομένος σε όλα τα επιμέρους επίπεδά τους: της δομής, της οργάνωσης και της λει-
τουργίας τους. Οτιδήποτε δεν πλήττει το νόημα του συστήματος και δεν εμποδίζει την 
αυτοποίησή του αποτελεί ενδεχόμενη επαύξηση. Σε όλους τους λειτουργικούς τομείς της 
σχολικής μονάδας μπορούν να ενταχθούν ή να διασυνδεθούν στοιχεία υβριδισμού και 
χιμαιρισμού. Σε επίπεδο:

• Λειτουργιών: Δομών και σχέσεων, ως οριοθετημένων εσωτερικών λειτουργικών 
χώρων, π.χ., ως ρόλων. Ο εκπαιδευτικός ως εμπειρογνώμων, σύμβουλος, συνο-
δός ή ο μαθητής ως ερευνητής, αποδέκτης, συνδιαμορφωτής. 

• Χρονικών και ιεραρχημένων δομών ως διαδικασιών: π.χ., ποικιλία/ εκδοχές στη 
διδασκαλία, ενημέρωση, διαχείριση κ.λπ.

• Σχέσεων (ως περιγραφής): π.χ., η σχέση δασκάλου και μαθητή, γονέα και δασκά-
λου, μαθητή και μαθητή στη βάση αρχών και κανόνων.

• Πόρων: υλικών (ιδιωτικών, δημόσιων κ.λπ.) και άυλων (προσωπικό, εκπαιδευ-
τικό, επιστημονικό και γενικά υποστηρικτικό, αλλά και διαφόρων τύπων μαθητές 
και γονείς)

• Επικοινωνία: (λεκτική-μη λεκτική, γραπτή προφορική, ηλεκτρονική, διά ζώσης και 
εξ αποστάσεως, τυπική-άτυπη κ.λπ.) 

Επιχειρώντας να μεταφέρουμε αυτές τις διαπιστώσεις στο δικό μας μοντέλο συστημικής 
Σχολικής Ανάπτυξης (ΣΑ), συνάγουμε το συμπέρασμα ότι, κατά βάση, όλες οι λειτουργίες 
μιας σχολικής μονάδας έχουν σαφώς ως προς το ανώτερο/γενικότερο από το δικό τους 
επίπεδο λειτουργίας, υβριδικά και ως προς τις ενδεχόμενες δομικές συζεύξεις χιμαιρικά 
χαρακτηριστικά, μιας και όλες αλληλοσυναρτώνται μεταξύ τους, αλλά και ως προς τα ση-
μαίνοντα περιβάλλοντα. Ενώ οι επιμέρους σκοποί τούς δίνουν τη δική τους διακριτή υπό-
σταση ως υποσυστήματα, εντούτοις ως προς το όλο αίρονται, εξαιτίας της αναδυτικότη-
τάς τους. Η χιμαιρότητα στην εξωσυστημική σύζευξη και αξιοποίηση ειδικών υπηρεσιών 
και η υβριδικότητα στο αμέσως επόμενο επίπεδο οργάνωσής τους σε μια νέα ανώτερη 
οργανωσιακή κατάσταση. Έτσι, αίρεται η διαφορετικότητα των ιδιοτήτων των επιμέρους 
στοιχείων στις συμπεριφορές τους, των συμπεριφορών τους στις διαδράσεις τους, των 
διαδράσεών τους στις δομές/ρόλους, των δομών στις σχέσεις, των σχέσεων στην οργά-
νωση, της οργάνωσης στο σύστημα, του συστήματος στην κοινωνία, της κοινωνίας στην 
παγκόσμια κοινωνία και αυτής στον κόσμο όλο. 
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Σύμφωνα με αυτά, η οργάνωση των επιμέρους συστημικών στοιχείων ως το επίπεδο 
των λειτουργιών έχει και δεν έχει υβριδικά και χιμαιρικά χαρακτηριστικά. Έχει ως τα επι-
μέρους στοιχεία ως άθροισμα μερών αλλά δεν έχει ως προς το όλο ως σύστημα ή ολό-
τητα. Είναι, με άλλα λόγια, θέμα σημείου παρατήρησης, δηλαδή συστήματος αναφοράς. 
Αναφορικά με τους λειτουργικούς τομείς της σχολικής ανάπτυξης, τα φαινόμενα του υβρι-
δισμού και χιμαιρισμού αποτυπώνονται, ενδεικτικά, ως εξής:

• Ανάπτυξη Διδασκαλίας (με συμπερίληψη στοιχείων από άλλες ιδιοσυστημικές 
επικοινωνιακές περιπτώσεις ειδικού σκοπού, τόσο αναφορικά με το εσωτερικό 
όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον: διδασκαλία, σχολική μονάδα, εκπαιδευτικό 
σύστημα, κοινωνικά συστήματα, κοινωνία).

• Επαγγελματισμός προσωπικού (εσωτερική εξωτερική, τυπική και άτυπη ή μη 
τυπική, διαζώσης ή όχι…. σε επίπεδο δομών, σχέσεων και ολότητας).

• Ηγεσία και μάνατζμεντ (γραφειοκρατικά, κοινότητα μάθησης, συγκεντρωτική, πο-
λυκεντρική, ιεραρχική, ετεραρχική…. σε επίπεδο δομών, σχέσεων και ολότητας).

• Εσωτερικές συνεργασίες (peer teaching, ομαδοσυνεργατική, πρότζεκτ, αντχο-
κρατίες…, σε επίπεδο δομών, σχέσεων και ολότητας).

• Εξωτερικές συνεργασίες (διαζώσης ή όχι, με στόχευση παιδαγωγική, οικονομι-
κή, κοινωνική…. σε επίπεδο δομών, σχέσεων και ολότητας).

• Ανάπτυξη και διασφάλιση ποιότητας (σε όλες τις δομές, στοιχεία… με επικοι-
νωνία, οργάνωση συστημικά ομοειδών οντοτήτων διαφορετικών λειτουργιών).

Ως εκ τούτου προκύπτει αβίαστα η διαπίστωση ότι σε περίπτωση που δε διαταράσσε-
ται η λειτουργία και δε θίγεται η αυτονομία και η αναδυόμενη ταυτότητα των συστημάτων 
ως αυτοκατανόηση, αλλά κυρίως, εφόσον αυτοποιείται ο πάντα δυναμικός σκοπός τους 
ως νόημα, υπάρχει πρόβλεψη ως κλιμακωτή λειτουργία, δηλαδή ως μετακανόνας, ώστε 
να διευκολύνεται η ένταξη και ενσωμάτωση, ως διαφορών, νέων στοιχείων στο εκάστο-
τε σύστημα ως μια μορφή εσωτερικής διαφοροποίησης. Τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού 
όσο και  λειτουργίας με την ταυτόχρονη ρύθμιση του ευρύτερου περιβάλλοντος εντός και 
εκτός, μέσα από νέα καθήκοντα, νέους ρόλους, νέες υπηρεσίες, νέα προϊόντα και τις δι-
ασυνδέσεις τους.

Σε οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα, όπου η αναγνωρισιμότητα και η ανταγωνιστικό-
τητα των υπηρεσιών και προϊόντων συνδέονται άμεσα με την επιβίωσή τους, δεν μπορεί 
καν να τεθεί το δίλλημα «αλλαγή ή κατάρρευση». Για το λόγο αυτό, αξιοποιούν πρόθυμα 
εξωτερικά πρότυπα, ευκαιρίες, ιδέες, καλές πρακτικές από όπου και αν αυτές προέρχο-
νται, πάντα, όμως, εντός των κοινωνικών και ηθικών πλαισίων τους. Αντίθετα, οι δημόσιοι 
οργανισμοί πρέπει να διακατέχονται από μια ισχυρή και ανόθευτη ηθική της ευθύνης για 
να προβαίνουν σε παρόμοιες επιλογές, υπερβαίνοντας μια κουλτούρα αδράνειας, λόγω 
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μεταξύ άλλων και της μονιμότητας και των χαμηλών απαιτήσεων που συνδέονται με τη βε-
βαιότητα ή έστω ενδεχομενικότητα ενός αρκετά ασφαλώς προδιαγεγραμμένου μέλλοντος.

Στο σημείο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να εκφραστούν και κάποιοι σχετικοί προβλη-
ματισμοί ως προς τη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών. Όπως, π.χ., αν μπορούν να 
διατυπώνονται, να τυγχάνουν ενστερνισμού και να επιδιώκονται υβριδικοί στόχοι σε όλα 
τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας σε ηθικό, κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό κ.ά. επί-
πεδο. Αδιαμφισβήτητα, το μόνο σύστημα που δεν μπορεί να έχει στον πυρήνα του υβρι-
δικά χαρακτηριστικά είναι αυτό της ηθικής. Σε επίπεδο αρχών δεν υπεισέρχεται κανένα 
στοιχείο επιλογής ή ενδεχομενικότητας, δηλαδή μιας εγγενούς αβεβαιότητας, γιατί τότε θα 
εξέλιπε κάθε στοιχείο κοινού προσανατολισμού για τα συστήματα. Στο αμέσως επόμενο 
επίπεδο οργάνωσης ως σκοποί, στόχοι ή επιδιώξεις, δηλαδή ως λειτουργικός προγραμ-
ματισμός, αξίζει τον κόπο να ελέγξει κανείς εάν οι προσδοκίες μπορούν να ικανοποιηθούν 
έστω και εικονικά και με στοιχεία ηθικότητας, που θα μπορούσαν να επιλέγονται περιπαι-
κτικά (ισόρροπη ανάπτυξη, αυτόνομη προσωπικότητα κ.λπ.), εφόσον πραγματικά υπη-
ρετούν το λειτουργικό σκοπό. Εάν επιτρέπεται να επιδιώκεται ο προσπορισμός για ίδιο 
όφελος ή η αξιοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων πόρων ή εκπαιδευτικού και μη εκπαιδευ-
τικού προσωπικού για τη διδασκαλία ή την εν γένει λειτουργία των σχολικών μονάδων. 

Από τα ανωτέρω ενισχύεται η εντύπωση ότι οι έννοιες «υβριδικότητα» και «χιμαιρότη-
τα» ως ιδιότητες κοινωνικών οντοτήτων αποτελούν, εντέλει, παρεξηγημένες συστημικές 
ιδιότητες, που θα έπρεπε να αναφέρονται περισσότερο σε σχέση με το δυναμικό χαρα-
κτήρα όλων των συστημάτων παρά σε εκφυλιστικές διεργασίες.

Συνοψίζοντας, συνάγεται ότι η «ηθικότητα των οργανισμών» αναφέρεται στη συμπερι-
φορά τους σύμφωνα με το εκάστοτε αξιακό τους στάτους. Ενώ η «ευφυΐα» τους σχετίζεται 
με την αλληλεπίδραση στοιχείων/στοιχείων και στοιχείων περιβαλλόντων προς όφελος 
της οργάνωσης. Η υβριδικότητα ως ιδιότητα των συστημάτων αναφέρεται σε συνδυασμό 
στοιχείων από «ομοιοπολυπλοκοτικά» συστήματα. Ενώ η «Χιμαιρότητα» περιγράφει μια 
κατάσταση «συγκόλλησης», με λειτουργικό, όμως, τρόπο, στοιχείων ανόμοιων συστημά-
των μέσω της δομικής σύζευξης.

Στη βάση των αρχικών ερωτημάτων μας και της μελέτης μας τεκμαίρονται, εν κατα-
κλείδι, τα εξής:

1. Η σχολική μονάδα δεν μπορεί παρά να είναι υβριδική
Όλα τα στοιχεία της Σ.Μ. ως ενότητες μιας διαφοράς (μορφές) διατηρούν τη σχετική 

αυτονομία, αυτοαναφορά και αυτοποίηση στο επίπεδο της δικής τους συστημικής πολυ-
πλοκότητας/λογικής. Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας πρέπει να είναι πάντα 
επαρκής και διαφορετικός από το μαθητή και σε αυτά τα στοιχεία να διαφοροποιείται και 
να αυτοαναπαράγεται διαρκώς. Σε επίπεδο μαθήματος, όμως, συνυπάρχουν και διευκο-
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λύνουν την ανάδυση της διδασκαλίας, αλλάζοντας ενίοτε ακόμα και ρόλους κ.λπ. Ως εκ 
τούτου, η λειτουργία της σχολικής μονάδας έχει υβριδικά χαρακτηριστικά. Οι ρόλοι και οι 
διαδικασίες, οι πόροι και οι κανόνες συνυπάρχουν ως διαφορές σε μια νέα ενότητα στην 
αμέσως επόμενη βαθμίδα πολυπλοκότητας ή οργάνωσης μέσα σε μορφές ή πεδία. Άρα, 
υβριδική η σχολική μονάδα είναι πάντα, αλλά ως προς κάτι και όχι ως προς την ίδια τη 
λειτουργικότητά της (την ταυτότητά της), π.χ., ως προς τους πόρους, τις διαδικασίες, τις 
μεθόδους κ.λπ., αν και δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι αλλαγές σε κάποιο 
στοιχείο προκαλούν αλλαγές και σε όλη δομή και οργάνωση. Σε αυτή τη λογική οι ΤΠΕ δεν 
είναι απλώς ένα διδακτικό μέσο που παρατίθεται ή προστίθεται απλώς στα άλλα μέσα, 
αλλά αποτελεί μια διείσδυση, που προκαλεί τεκτονικές αναοργανώσεις σε όλο το δομικό 
και λειτουργικό οικοδόμημα της σχολικής μονάδας. 

2. Η σχολική μονάδα δεν μπορεί παρά να είναι ευφυής
Το να ζεις σημαίνει να γνωρίζεις. Τα ζωντανά συστήματα είναι γνωσιακά συστήματα και 

η ζωή, ως διεργασία, είναι διεργασία νόησης (Maturana & Varela, 1980: 13), όπως άλλω-
στε ισχύει και για τα κοινωνικά συστήματα. Στα νοήμονα συστήματα, η νόηση κατανοείται 
ως ικανότητα διάκρισης του συστήματος (μορφή αντίδρασης) ανάμεσα σε μεμονωμένα 
φαινόμενα στο περιβάλλον του, τόσο συγχρονικά όσο και διαχρονικά. Η νόηση αναφέρε-
ται στην αποτελεσματικότητα της συμπεριφοράς του συστήματος απέναντι στις διεργασίες 
του περιβάλλοντος, όχι, όμως, ως προσαρμογή αλλά ως συναρμογή και συνεξέλιξη. Τέλος, 

3. Η σχολική μονάδα δεν μπορεί παρά να είναι ηθική
Δεδομένης της αυτοαναφορικότητάς της και της συστημικής ιδιότητας της ολότητας, 

η ηθική που αποτελεί προαπαιτούμενο και συμφραζόμενο της επικοινωνίας και της ίδιας 
της κοινωνίας ως αρχές, αξίες και κανόνες είναι αναδυόμενη μέσω της συνεχούς της δια-
πραγμάτευσης και δοκιμής εντός της επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, υπερβαίνει τα όρια των 
ρόλων, των δομών και των σχέσεων και ανάγεται σε οργανωσιακή ιδιότητα. Άρα, η ηθι-
κότητα της σχολικής μονάδας σχετίζεται με την ηθικότητα των ρόλων και των ευρύτερων 
δομών και διαδικασιών, αλλά δεν ταυτίζεται μαζί τους. Αποτελεί μια καταστατική αναδυτική 
ιδιότητα όλων των συστημάτων και γι’ αυτό οφείλει να θεματοποιείται ανάλογα.

Συμπερασματικά, η σχολική μονάδα ως κοινωνική οντότητα αποτελεί ύπαρξη τόσο 
αισθητή όσο και νοητή. Έχει διακεκριμένα χαρακτηριστικά που την ορίζουν ως αυτοτε-
λή ύπαρξη. Είναι ευφυής και νοήμων, όπου η νοημοσύνη αναφέρεται στην αποτελεσμα-
τικότητα της συμπεριφοράς της ως προς τις δικές της διεργασίες και τις διεργασίες του 
περιβάλλοντός της (ως ανάπτυξη, χαλαρή ζεύξη ή μάθηση και συνεξέλιξη). Είναι ηθική, 
εφόσον η λειτουργία της πλαισιώνεται από ένα ιδιοσυστημικό πλαίσιο αρχών, αξιών και 
κανόνων, ως προς το οποίο και κρίνεται. Είναι υβριδική, εφόσον συνδυάζει δομικά χαρα-
κτηριστικά οργανώσεων παρόμοιας λειτουργικής στόχευσης, δομής και οργάνωσης. Τέ-
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λος, είναι και χιμαιρική οντότητα, γιατί ως οργανισμός αξιοποιεί λειτουργικά διαφορετικές 
και αυτόνομες δομές και εντούτοις παρουσιάζεται και λειτουργεί ως ενιαίο σύστημα που 
διαθέτει σκοπό, λειτουργικά στοιχεία [δομή και τάξη (οργάνωση)], όπως και δύναμη για 
να διατηρεί την ενέργεια, όπως και ποικίλους τρόπους αλληλεπίδρασης.

Η σχολική μονάδα είναι, εντέλει, τόσο μια υβριδική οργάνωση όσο και μια οργάνωση 
χίμαιρα. Ο «υβριδισμός» και ο «χιμαιρισμός» αποτελούν, αδιαμφισβήτατα, συστημικές 
ενδεχομενικότητες. Οι σχολικές μονάδες ως συστήματα αυτοαναφέρονται και αυτοποιού-
νται, αναπτυσσόμενες εσωτερικά και συνεξελισσόμενες εξωτερικά ως προς τα περιβάλ-
λοντά τους. Οι διασταυρώσεις στοιχείων οργανώσεων παρόμοιας αλλά και διαφορετικής 
σκοποθεσίας, που δεν επιμολύνουν τη δική τους και δεν παραβιάζουν τους δικούς της 
ηθικούς κώδικες, είναι συστημικά δυνατές, στο πλαίσιο, όμως, της αυτοαναφοράς και της 
μελλοντοδεσμευτικής αυτοποίησής τους. Η αυτοποίηση ως αυτοαναπαραγωγή και επιβίω-
ση των συστημάτων αποτελεί αναδυτική κατάσταση και εξαιτίας της ιδιότητας της «ολότη-
τας» δεν μπορεί να αναχθεί σε επιμέρους στοιχεία τους. Ως εκ τούτου, ακόμα και οι όποιες 
διασταυρώσεις δεν μπορούν να παρατηρηθούν άμεσα. Μόνο ό,τι αντίκειται στο νόημα 
των συστημάτων και το αλλοιώνει δεν μπορεί να αποτελέσει επιλογή τους. Οι σχολικές 
μονάδες, όπως και όλα τα κοινωνικά συστήματα (οργανώσεις), αναδύονται αναπόφευκτα 
μέσα από τις αλληλεπιδράσεις των στοιχείων τους σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας τους και 
αναοργανώνονται πάντα σε ένα ανώτερο επίπεδο. Οι τομείς Διδασκαλίας, Προσωπικού, 
Ηγεσίας και Μάνατζμεντ, Εσωτερικών και Εξωτερικών Συνεργασιών, Διασφάλισης Ποιό-
τητας και Σχολικής Ανάπτυξης αποτελούν μεν διακριτά δυναμικά υποσυστήματα τελεστικά 
κλειστά, που επίσης αναπτύσσονται διαρκώς, αλλά παραμένουν πάντα ενεργειακά ανοι-
κτά ως υπο- και υπερσυστήματα ταυτόχρονα. Συνεπώς, ο υβριδισμός ως «διαταραχή ή 
ερεθισμός και αναοργάνωση» και ο χιμαιρισμός ως «δομική ζεύξη» δεν αποτελούν για 
τις σχολικές μονάδες απλώς επιλογή στο πλαίσιο της ενδεχομενικότητας, αλλά κυρίως 
προϋπόθεση της συνεξελικτικής αυτοποίησής τους, με ευφυΐα και ηθική. 
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Abstract

In the functionally differentiated societies, as open societies of knowledge and infor-
mation, the rationale of the strictly demarcated organizations within a particular social 
system seems to decline in favor of a reality, which necessitates the formation of hybrid 
organisms, incorporating elements of different operating systems. This does not only af-
fect the form of organization but rather the meaning and the broader systemic functions. 
In this context, organizations as subsystems of operating systems usually maintain their 
typical structural arrangements as covering. However, they develop mixed or hybrid or-
ganizational functions. According to the "Isomorphismus-These" of the American sociol-
ogists P. DiMaggio and P. Walter (1983), hybridity basically describes the phenomenon, 
in which the weakest organizational cultures adapt to stronger interacting organizations. 
Meanwhile, the "theory of hybridization" is not only interested in the influences between 
the systems and the types of organization and operation, but also investigates the potential 
impact of weaker organizations to stronger ones, when such organizations seem to affect 
morally the latter, highlighting i.e. social, democratic and ecological values. Through the 
organizational hybridization we aim to transfer procedures and objectives from one orga-
nizational sector to another. The question at this point is whether this is a phenomenon 
of individual social entities or a situation involving the whole of society as a whole. There 
are cases when hybridization is due or more supported by a change of culture or political 
interference through inconsistent penetration of a system to another or as in many ini-
tiatives of school organizations. Initially, they are not a result of political interference but 
in the end, they prosper and succeed through it. Therefore, dimensions of hybridity can 
be located at different levels, such as resources, governance and identity of the organ-
isms (multiple identities). The issue of hybridity is of particular value for the research and 
theory of school development. In this context, this does not concern us only in terms of 
organization type, in which the school can integrate in accordance with the objectives, 
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structures and membership, but also in the overall operation. The school is an interest-
ing case of hybrid organization, which certainly belongs to the public sector, while, at the 
same time, develops operations in the market direction (self-management of resources, 
sponsorships, etc.). Furthermore, while there is much debate about the integration of 
school in the market, the latter is ignored or neglected in the immediate social environ-
ment and in the tertiary sector, although this trend clearly exists and is constantly gaining 
ground (partnerships with charitable organizations, friend or parent associations). In this 
way, school is developing and evolving from a public educational provider to a more so-
cial enterprise that seeks to act in a social, economic and political power field. This paper 
seeks to clarify the key terms not only of morality but also of intelligence and capture the 
hybrid organizational characteristics of the school in all areas of operation (teaching, staff 
development, leadership and management, etc.) and at a communication level. More-
over, we attempt to clarify the relationships between variety or complexity and hybridity 
and chimarikotita and show the boundaries between the development of a hybrid school 
organization and a school organization chimera.

Key-words: School, hybridity, chimera, morality, intelligence
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Περίληψη

Τα τεχνολογικά προϊόντα της εποχής μας χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα στη 
λειτουργία τους και, παράλληλα, από απλότητα στη χρήση τους. Στον εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό εμφανίζεται αντίστοιχη πολυπλοκότητα στις εσωτερικές λειτουργίες και τις 
σχέσεις της σχολικής μονάδας με τα συστήματα του περιβάλλοντός της, ιδιαίτερα με 
την οικογένεια και την κοινωνία-πόλη. Αντίθετα όμως με τη χρήση των τεχνολογικών 
προϊόντων, στην περίπτωση της μάθησης των διδακτικών αντικειμένων του σχολείου 
εμφανίζεται επίσης πολυπλοκότητα. Η εκπαιδευτική οργάνωση αθροίζει διακριτές 
γνώσεις σε ένα σύνολο και επιμερίζει τα στοιχεία του στο σχολικό ωράριο, αφήνοντας 
στον κάθε μαθητή και μαθήτρια την αποκλειστική ευθύνη της κατασκευής των γνω-
στικών συνδέσεων που προσδίδουν επιστημολογικό και κοινωνικο-γνωστικό νόημα 
στις επιμέρους γνώσεις. 

Η διεπιστημονική προσέγγιση επιδιώκει τη συμπερίληψη αυτών των αναγκαίων 
συνδέσεων στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Κατασκευάζει ένα σύνολο των διδακτικών 
αντικειμένων με στοιχεία τα ζευγάρια (ή τις ν-άδες) των γνωστικών αντικειμένων στα 
οποία αναδεικνύει κάποιου τύπου διεπιστημονική σύνδεση, διευκολύνοντας τη μαθη-
σιακή διαδρομή. Αντίθετα με την επιστημονική κλειστότητα, στη διεπιστημονική προ-

Φραγκίσκος Καλαβάσης, Γεώργιος Κρητικός (2017). «Η διεπιστημονική καλλιέργεια στην ταυτότητα της σχολικής 
μονάδας». Στο Α. Κοντάκος, Φρ. Καλαβάσης (Επιστ. Επιμ. Σειράς), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τ. 9, Η σχολική 
μονάδα ως ευφυής, υβριδική και ηθική οντότητα, σελ. 55-68, Αθήνα: Διάδραση. ISBN: 978-618-5059-66-8
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σέγγιση αναζητούνται κοινοί στόχοι και χτίζονται σημεία τομής όχι για να αναιρείται 
η διακριτότητα των επιστημών, αλλά για να γίνεται αντιληπτή μέσα σε μια δυναμική 
ενότητας. 

Ο διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της διεπιστημονικής προσέγγισης 
στη διδασκαλία, μπορεί να αποτελέσει βήμα για τη συνεργατικότητα μεταξύ των εκπαιδευ-
τικών μιας σχολικής μονάδας. Πέρα από τη διδακτική συνεργασία, η ανταλλαγή οπτικών 
και απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών μπορεί να αξιοποιηθεί και ως εργαλείο αναστο-
χασμού για την ανάπτυξη της νοημοσύνης της σχολικής μονάδας, η οποία περιλαμβάνει 
την ικανότητα παραγωγής και διαχείρισης γνώσης, αλλά και την προσαρμοστική ευελιξία 
με τα συστήματα του περιβάλλοντος. 

Η παράλληλη ανάδειξη της αξίας της διεπιστημονικότητας με την καλλιέργεια διεπιστη-
μονικών εκπαιδευτικών ικανοτήτων φαίνεται να ισχυροποιεί την ανθεκτικότητα της σχο-
λικής μονάδας και να δημιουργεί ένα είδος ταυτότητας στο οποίο να μπορούν να αναδυ-
θούν νέες παιδαγωγικές σχέσεις και οργανωσιακά μοντέλα.

λέξεις-κλειδιά: Διεπιστημονικότητα, πολυπλοκότητα, αναστοχασμός, νοημοσύνη

Η επιστημονική σύνθεση είναι μια μετασχηματίζουσα σύνθεση 
(synthèse transformante), κατά συνέπεια σε κάθε παιδαγωγι-
κή της επιστημονικής γνώσης είναι αναγκαία μια άσκηση με-
τασχηματισμού της γνώσης (Gaston Bachelard) 

Το περιβάλλον της σχολικής μονάδας μέσα της

Ο βαθμός πολυπλοκότητας ορισμένων προϊόντων ή κατασκευών της τεχνολογικής μας 
εποχής, όπως ενός υπολογιστή ή ενός αυτοκινήτου, είναι πολύ μεγαλύτερος από τις προ-
διαγραφές ή τις απαιτήσεις της χρήσης τους. Ένα μεγάλο μέρος της σχεδιαστικής εργασίας 
συνδέεται με το στόχο της προσβασιμότητας και της ευχρηστίας, να γίνει το τελικό προϊόν 
φιλικό στο χρήστη. Ο στόχος αυτός αυξάνει την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού, καθώς 
τον καθιστά συστημικό: συμπεριλαμβάνει το περιβάλλον στο οποίο η κατασκευή ή το προϊόν 
θα λειτουργήσει. Αυτή η συμπερίληψη σημαίνει ότι ένα σύνολο αλληλεπιδράσεων καθί-
σταται εξίσου σημαντικό με τις εσωτερικές λειτουργίες της κατασκευής ή του προϊόντος. 

Η σημασία αυτών των αλληλεπιδράσεων επηρεάζει την ιεράρχηση της βαρύτητας των 
εσωτερικών λειτουργιών, μπορεί να στρέψει σε διαφορετική κατεύθυνση την κατασκευή-
προϊόν και να οδηγήσει σε ποιοτικές αναπροσαρμογές τον ίδιο το σχεδιασμό, τη σύνθε-
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ση της επιστημονικής ομάδας και τον προσανατολισμό της επιχειρηματικής στρατηγικής. 
Παραδείγματα μπορεί να βρει κανείς εύκολα στις ραγδαίες μεταβολές και στους ανασχε-
διασμούς των επιχειρηματικών προσανατολισμών και των τεχνολογικών προϊόντων της 
τηλεφωνίας, των προσωπικών υπολογιστών και της τηλοψίας. 

Το ενδιαφέρον αυτών των επισημάνσεων για τη διεπιστημονική καλλιέργεια στην ταυ-
τότητα της σχολικής μονάδας είναι διπλό. Αφενός μια αντίστοιχη σχεδιαστική πολυπλο-
κότητα συμβαίνει στην περίπτωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τόσο στο επίπεδο των 
διδακτικών αντικειμένων όσο και στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. Αφετέρου τα συγκε-
κριμένα τεχνολογικά προϊόντα του παραδείγματος συνιστούν το περιβάλλον των διδακτι-
κών αντικειμένων και των σχολικών μονάδων.

Σε μεγάλο βαθμό η πολυπλοκότητα του σχεδιασμού και της κατασκευής, στην περί-
πτωση αυτών των προϊόντων και δικτυακών κατασκευών, προστατεύει και διευκολύνει το 
χρήστη, ο οποίος μπορεί να χειριστεί εύκολα και ταχύτατα τα δεδομένα που του διατίθε-
νται. Αυτά τα δεδομένα είναι πολύ περισσότερα από τις ατομικές δυνατότητες κατηγοριο-
ποίησης, συχνά υπερβαίνουν τις κατηγοριοποιήσεις των παραδοσιακών εγκυκλοπαιδι-
κών μεθόδων, καθώς και τις θεσμικές προδιαγραφές ελέγχου της πιστότητας. Αναδύονται 
νέοι τρόποι και μέθοδοι, όπως οι λέξεις κλειδιά ή οι στατιστικές επισκεψιμότητας, που θα 
ανταγωνιστούν τους παλαιότερους, επαναφέροντας σε νέες συνθήκες τα ζητήματα της 
εγκυρότητας, της αυθεντικότητας και της ηθικής (Κοντάκος & Καλαβάσης, 2013).

Στην περίπτωση της σχολικής μονάδας, η διεύθυνσή της σημαίνει λήψη αποφάσεων και 
ταυτόχρονα δράση σε καταστάσεις υψηλής πολυπλοκότητας, κυρίως λόγω της σύγχρονης 
έντασης δύο παραγόντων: της έλλειψης συνδέσεων μεταξύ των διδακτικών αντικειμένων 
και της τάσης εκπαιδευτικοποίησης των προβλημάτων του περιβάλλοντος. 

Παρατηρούμε ένα είδος γνωσιακού θρυμματισμού να συνοδεύει τη μαθησιακή διαδρομή 
των παιδιών μέσα στο σχολείο, καθώς κάθε διδακτικό αντικείμενο εμφανίζεται ως κλειστό 
σύστημα στόχων και τρόπων διδασκαλίας, περιεχομένου, αξιολόγησης. Η κλειστότητα αυτή 
επεκτείνεται και στην οικογένεια και την κοινωνία-πόλη, όπου επιλέγονται και αναπτύσσονται 
αντίστοιχες παράλληλες δομές εκπαίδευσης για τα ξεχωρισμένα διδακτικά αντικείμενα (Κο-
ντάκος & Καλαβάσης, 2015). Κάθε μαθητής ή μαθήτρια αθροίζει γνώσεις σε ένα σύνολο με 
μοναδικά υποσύνολα τα στοιχεία του, χωρίς να μπορεί να γίνει αντιληπτό (ούτε από το μα-
θητή-τρια ούτε από τη σχολική μονάδα ούτε από τα συστήματα της οικογένειας και της κοι-
νωνίας-πόλης) το υπερσύνολο που προκύπτει από την κατασκευή συνδέσεων μεταξύ τους. 

Τα προβλήματα εντούτοις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία δεν μπορούν να γίνουν 
αντιληπτά στο πλαίσιο ενός κλειστού γνωστικού συστήματος ούτε μιας άθροισης. Πρόκειται 
για ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, τα πυρηνικά απόβλητα, οι γενετικά τροποποιημένοι 
οργανισμοί, η βία, ο ρατσισμός, ο κοινωνικός αποκλεισμός, το προσφυγικό, η παγκοσμιο-
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ποίηση, η διαχείριση της εγκληματικότητας, το διαδίκτυο, η ιδιωτικότητα και η πολιτειότητα, το 
πλέγμα δημιουργία-εργασία-δικαιώματα, οι ψυχικές ασθένειες και τόσα άλλα που επιδρούν 
ταυτόχρονα σε κοινωνικό και ατομικό επίπεδο, επομένως σε κατεξοχήν οργανωσιακή διά-
σταση και σε πολλαπλά ενδιάμεσα επίπεδα, σε οικογενειακό, σε συλλογικό και σε κοινοτικό. 

Η κοινωνία και η οικογένεια σπρώχνουν αυτά τα ζητήματα στο πεδίο της εκπαίδευ-
σης, δημιουργείται ένα είδος εκπαιδευτικοποίησής τους (Valero, 2015), εσωτερικεύονται 
στη σχολική μονάδα, η οποία δεν είναι έτοιμη να τα διαχειριστεί ούτε γνωστικά ούτε παι-
δαγωγικά ούτε εκπαιδευτικά.

Από αυτό προκύπτει η υψηλή πολυπλοκότητα και η ευθραυστότητα της μαθησιακής 
διεργασίας, της διδακτικής διαδικασίας, αλλά και της σχολικής μονάδας ως συστήματος 
σε αλληλεπίδραση με την οικογένεια και την κοινωνία-πόλη (Καλαβάσης, 2013). Η αδρά-
νεια όμως των εκπαιδευτικών οργανισμών και του εκπαιδευτικού προσωπικού και η κυ-
ρίαρχη τάση του διοικητισμού στις παιδαγωγικές πρακτικές οδηγούν σε απλουστευτικές 
δράσεις, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πολυπλοκότητα του οργανισμού. 

Συγκεκριμένα, η μερική δράση σε έναν ή δύο παράγοντες του συστήματος δεν προ-
βλέπει το εύρος της ανάδρασης σε όλους τους παράγοντες και κυρίως στις σχέσεις ανά-
μεσά τους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η δυσλειτουργία του συστήματος και στη συ-
νέχεια με εκθετικό τρόπο η συνθετότητα της διακυβέρνησής του. 

Η αύξηση του βαθμού πολυπλοκότητας των διασυνδέσεων ανάμεσα στις εστίες-τα μέλη 
ενός δικτύου είναι πάντα πολύ μεγαλύτερη από την επιλογή της πρόσθεσης ενός ακόμη 
μέλους σε αυτό. Αυτό συμβαίνει με την ψευδαίσθηση της πρόσθεσης του σχολικού προ-
γράμματος με ένα ακόμη μάθημα διαθεματικής ή διεπιστημονικής προσέγγισης, αντί να 
σχεδιάζεται ο συνολικός μετασχηματισμός της σχολικής μονάδας στην κατεύθυνση της 
διεπιστημονικής μαθησιακής διαδρομής. Το μαθηματικό παράδειγμα της διαδρομής του 
εμπορικού αντιπροσώπου συνιστά μια καλή περιγραφή αυτού του φαινομένου. Η πρό-
σθεση μιας πόλης ενδέχεται να ανατρέπει την ορθότητα του δρομολογίου που εθεωρείτο 
βέλτιστο πριν από την πρόσθεση του νέου σταθμού. Επομένως απαιτεί τον επανέλεγχο 
και την εξαρχής αξιολόγηση όλων των πιθανών διαδρομών του νέου δικτύου. 

Με τον ίδιο τρόπο, η πρόσθεση ή η αφαίρεση ενός γνωστικού αντικειμένου (ή ενός κε-
φαλαίου σε κάποιο υπάρχον γνωστικό αντικείμενο) αντιστοιχεί σε μια νέα πολυπλοκότητα 
για το σύνολο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Εντούτοις, υπάρχει η τάση και η απαίτηση 
να διεκπεραιώνεται με απλουστευτική διαδικασία, που συχνά εξαντλείται σε κριτήρια ή 
αντιπαραθέσεις κλαδικού, συντεχνιακού ή ιδεολογικού χαρακτήρα. Στην πραγματικότητα 
δεν προστίθεται άλλη μια εστία, αλλά μια νέα πολλαπλότητα διαδρομών που στην περί-
πτωση των διδακτικών αντικειμένων σημαίνει μια νέα πολλαπλότητα δυνατών μαθησια-
κών συνδέσεων ανάμεσα στα γνωστικά αντικείμενα.
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Η διεπιστημονική προσέγγιση προϋποθέτει μεν την ξεχωριστή επιστημονική πρακτι-
κή, αλλά θεμελιώνεται στη διαπίστωση των ελλείψεων και των εμποδίων που η πρακτική 
αυτή προβάλλει στη μαθησιακή πορεία στο συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτισμικό πε-
ριβάλλον, επομένως στην αναζήτηση και κατασκευή των συνδέσεων. Η σχολική μονά-
δα δεν διαχωρίζει τα φαινόμενα σε διδακτικά αντικείμενα (στόχους, τρόπους, επιδόσεις), 
αλλά συνενώνει τα διακριτά αντικείμενα στο πλαίσιο της κατανόησης των φαινομένων.

Η επικέντρωση στις σχέσεις ανάμεσα στα γνωστικά πεδία και στις διεργασίες μάθησής 
τους συνιστά ένα είδος εκπαιδευτικής γεφυροποιίας. Οι γέφυρες μετασχηματίζουν ταυτό-
χρονα τις δυο όχθες των ποταμών, οικοδομούν μια νέα τοπολογία ανάμεσα στα σημεία 
του χώρου (γειτνιάσεις), μια νέα ψυχολογία στους κατοίκους (νοητική αναπαράσταση του 
εαυτού, του χώρου και των διαδρομών). Επομένως απαιτείται ένας επανέλεγχος και εξαρ-
χής αξιολόγηση όλων των πιθανών γνωστικών και διδακτικών διαδρομών στο νέο τοπίο.

Η έλλειψη της διεπιστημονικής προσέγγισης

Καθώς όλα τα πράγματα προκαλούνται και προκαλούν, επι-
κουρούν και επικουρούνται, είναι άμεσα και έμμεσα, και όλα 
συνομιλούν μέσα από έναν δεσμό φυσικό και μη αισθητό που 
ενώνει τα πιο μακρινά και τα πιο διαφορετικά, θεωρώ αδύνα-
το να γνωρίζω τα μέρη χωρίς να γνωρίζω το όλο, ούτε είναι 
δυνατόν να γνωρίζω το όλο χωρίς να γνωρίζω ειδικά τα μέρη. 
                (Blaise Pascal)

Οι μαθητές συχνά αναζητούν τη χρησιμότητα και την εφαρμογή των γνώσεων που απο-
κτούν στο σχολικό περιβάλλον. Στο ερώτημα «πού θα μου χρειαστούν αυτά;» μία συνή-
θης απάντηση είναι «θα σου χρειαστούν αργότερα», υπονοώντας τη φοίτηση στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση ή/και την επαγγελματική πορεία του μαθητή στο μέλλον. Μία άλλη 
απάντηση είναι «θα σου χρειαστούν σε άλλα μαθήματα». Αν και οι απαντήσεις αυτές δεν 
είναι εσφαλμένες, ωστόσο δεν είναι σαφώς προσδιορισμένες και συνήθως δεν είναι ούτε 
πειστικές. Για παράδειγμα, ο ρυθμός μεταβολής διδάσκεται στους μαθητές της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης τόσο στα Μαθηματικά όσο και στη Φυσική και στα Οικονομικά, αλλά 
σε διακριτά μαθήματα. Η έλλειψη διεπιστημονικής προσέγγισης από το Μαθηματικό, το 
Φυσικό και τον Οικονομολόγο δεν μπορεί να αναδείξει το νόημα της απάντησης «θα σου 
χρειαστούν σε άλλα μαθήματα», καθώς η ίδια έννοια εμφανίζεται με πολύ διαφορετικές 
προσεγγίσεις. Το ζήτημα βέβαια δεν είναι ότι οι προσεγγίσεις είναι διαφορετικές, αλλά ότι 
δεν υπάρχει διασύνδεση ανάμεσά τους.
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Στο εν λόγω παράδειγμα, ο ρυθμός μεταβολής στα Μαθηματικά αντιμετωπίζεται ως 
παράγωγος συνάρτηση. Στη Φυσική, ο μέσος ρυθμός μεταβολής υπολογίζεται ως πηλίκο 
διαφορών, ενώ ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής εμφανίζεται ως μετασχηματισμός φυσι-
κών μεγεθών. Η ίδια έννοια εμφανίζεται σε μεγάλο αριθμό μαθημάτων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, είτε σε αμιγώς μαθηματικά μαθήματα, είτε σε μαθήματα που κάνουν χρήση 
των Μαθηματικών, όπως Φυσικές Επιστήμες και Οικονομικά. Στη Φυσική της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, ο ρυθμός μεταβολής αρχίζει να εμφανίζεται ως παράγωγος συνάρτη-
ση, συγκλίνοντας προς την μαθηματική προσέγγιση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Αυτό επικυρώνει την απάντηση «θα σου χρειαστεί αργότερα», αλλά με σημαντική χρο-
νική διαφορά φάσης, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη η ελευθερία και η ποικιλία της διαδρο-
μής των υποκειμένων της μάθησης. Ακόμη, ο εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης (είτε ο Μαθηματικός, είτε ο Φυσικός) δεν συνδέει τη δική του προσέγγιση για το 
ρυθμό μεταβολής με τη μελλοντική χρήση του στο ίδιο γνωστικό πεδίο, αλλά μετατοπίζει 
χρονικά τη διασύνδεση αυτή ως αναδρομική μαθησιακή διεργασία, χωρίς να είναι βέβαιο 
ότι τελικώς θα γίνει εφικτή. Αντίστοιχη μετατόπιση γίνεται ανάμεσα στις διαφορετικές προ-
σεγγίσεις όταν συμβαίνουν ταυτόχρονα στα διακριτά μαθήματα της δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης. Σ’ αυτή την περίπτωση, η μετατόπιση δεν είναι χρονική, αλλά διακλαδική. Ο 
Μαθηματικός αναφέρει ότι ο ρυθμός μεταβολής θα χρειαστεί στη Φυσική και στα Οικονο-
μικά, χωρίς να μεριμνά γι’ αυτή τη διασύνδεση. Παράλληλα, ο Φυσικός και ο Οικονομο-
λόγος είτε θεωρούν δεδομένη τη διδασκαλία του ρυθμού μεταβολής από τα Μαθηματικά, 
είτε επαναλαμβάνουν μία νέα διδασκαλία σε ρόλο Μαθηματικού.

Στην τρέχουσα σχολική πρακτική, η διασύνδεση μεταξύ των διακριτών μαθημάτων δεν 
παρουσιάζεται ως διασύνδεση από την οποία εμπλουτίζονται και οι δύο κλάδοι, αλλά ως 
μονόδρομη εργαλειακή αναγκαιότητα, προκειμένου να διδαχθεί η κλειστή ύλη του κάθε 
μαθήματος. Ο Φυσικός και ο Οικονομολόγος θα αναφερθούν σε μία μαθηματική έννοια, 
μόνο εφόσον κρίνουν ότι είναι απαραίτητη για τη διδασκαλία της Φυσικής και των Οικο-
νομικών, αντίστοιχα. Από την άλλη, ο Μαθηματικός αναφέρει εφαρμογές μαθηματικών 
εννοιών στη Φυσική ή στα Οικονομικά, με μοναδικό σκοπό την καλύτερη κατανόηση της 
εμβέλειας της μαθηματικής έννοιας. Έτσι, η διασύνδεση των διακριτών μαθημάτων περι-
ορίζεται σε χρηστικά εργαλεία (π.χ., Μαθηματικά που χρησιμοποιούνται σε άλλα μαθή-
ματα) και εφαρμογές (π.χ., άλλα μαθήματα που χρησιμοποιούν Μαθηματικά). Πρόκειται, 
δηλαδή, για δύο αντιπαράλληλες προσεγγίσεις (αντίστροφες, χωρίς σημεία τομής) που, 
αντί της διεπιστημονικής προσέγγισης, ενισχύουν την επιστημονική κλειστότητα.
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Στόχοι και πρακτικές διεπιστημονικής προσέγγισης

Αντίθετα με την επιστημονική κλειστότητα, στη διεπιστημονική προσέγγιση αναζητούνται 
κοινοί στόχοι και χτίζονται σημεία τομής όχι για να αναιρείται η διακριτότητα, αλλά για να 
γίνεται αντιληπτή μέσα σε μια δυναμική ενότητας. 

Μια τέτοια προσέγγιση απαιτεί τον διάλογο ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς διαφορετι-
κών ειδικοτήτων, με κεντρικό σημείο του διαλόγου την κοινή στοχοθεσία της μαθησιακής 
δραστηριότητας. Συχνά, η διεπιστημονικότητα και η κοινή στοχοθεσία συγχέονται με την 
απόπειρα ενοποίησης των επιστημών. Αυτή η αντίληψη είναι επίσης λανθασμένη, καθώς 
η διεπιστημονικότητα βασίζεται στη διάκριση των επιστημών, αναγνωρίζοντας τις διαφορε-
τικές προσεγγίσεις. Στόχος της διεπιστημονικότητας είναι η ενοποίηση των διαφορετικών 
προσεγγίσεων (και όχι των επιστημών) σε κοινές διεπιστημονικές προσεγγίσεις, κατά τις 
οποίες οι επιστήμες εξακολουθούν να είναι διακριτές, αλλά μπορούν να επικοινωνούν και 
να ανταλλάσσουν ιδέες πάνω σε κοινά ζητήματα.

Σύμφωνα με τις Nikitina & Mansilla (2003), η διδασκαλία στο πλαίσιο της διεπιστημο-
νικότητας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από διάφορες προσεγγίσεις, όπως η διασύνδεση 
των επιστημονικών κλάδων (essentializing), η επικέντρωση σε ένα πρόβλημα (problem-
centering) και η ιστορική/κοινωνική πλαισίωση (contextualizing). 

Η πολλαπλή διδακτική προσέγγιση της ίδιας έννοιας ή φαινομένου μέσα στο πλαίσιο 
ενός ευρύτερου πεδίου συγγενών επιστημών, όπως επί παραδείγματι από διαφορετικούς 
κλάδους των Φυσικών Επιστημών, συνιστά εσωτερική διασύνδεση, καθώς αναπτύσσο-
νται δεσμοί ανάμεσα στις συνιστώσες Φυσικές Επιστήμες και αναδεικνύονται συνδέσεις 
ανάμεσα στα διδακτικά αντικείμενα. Απαντά στο γνωσιακό θρυμματισμό της μαθησιακής 
διαδικασίας μέσα στη σχολική μονάδα και στα συστήματα οικογένειας και κοινωνίας-πόλης.

Αντίθετα, όταν μία έννοια ή φαινόμενο μελετάται ενιαία από τις Φυσικές Επιστήμες και 
παράλληλα τα αποτελέσματα της μελέτης διοχετεύονται εκτός αυτών, όπως, για παράδειγ-
μα, στην κοινωνία, τότε η διασύνδεση είναι εξωτερική ανάμεσα στη συνισταμένη των Φυσι-
κών Επιστημών και στο περιβάλλον τους. Αντιστοιχεί στην παιδαγωγική και διδακτική δια-
χείριση των εκπαιδευτικοποιημένων ζητημάτων που έχουν εσωτερικευτεί στη σχολική ζωή. 

Παράδειγμα εσωτερικής διασύνδεσης αποτελεί η μελέτη του νερού. Για τη Φυσική, το 
νερό είναι μέσο διάδοσης κυμάτων ή ένα υλικό με κύκλο φάσεων (στερεό, υγρό, αέριο) 
σε διαφορετικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας ή ένα ρευστό με ορμητικότητα που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κινητήρια δύναμη για την παραγωγή ηλεκτρισμού κ.ά. Για 
τη Βιολογία, το νερό αποτελεί μέσο εισόδου και κυκλοφορίας των θρεπτικών συστατικών 
στα φυτά, μέσο ρύθμισης της θερμοκρασίας στα φυτά και στα ζώα κ.ά. Για τη Χημεία, το 
νερό χαρακτηρίζεται ως παγκόσμιος διαλύτης, είναι οξύ και βάση ταυτόχρονα, αποτελεί-
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ται από υδρογόνο και οξυγόνο σε συγκεκριμένη αναλογία κ.ά. Το νερό, λοιπόν, θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει τον συνεκτικό κρίκο ανάμεσα στη διδασκαλία των κλάδων των Φυ-
σικών Επιστημών, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς των διαφορετικών ειδικοτήτων.

Παράδειγμα εξωτερικής διασύνδεσης θα μπορούσε να είναι η εφαρμογή των γνώσεων 
από τις Φυσικές Επιστήμες στη διαχείριση των υδάτινων πόρων μιας περιοχής, με στόχο 
την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων, θέτοντας ερωτήματα, όπως: Πώς οι 
χημικές ουσίες που καταλήγουν στα υδάτινα οικοσυστήματα περνούν στις τροφικές αλυ-
σίδες; Πώς τα φράγματα μπορούν να αξιοποιηθούν για την τροφοδοσία υδροηλεκτρικών 
μονάδων; Μια τέτοια προσέγγιση, για την ανάδειξη της διεπιστημονικότητας, προκύπτει 
μέσα από την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος (problem-centering).

Η διδακτική προσέγγιση της διεπιστημονικότητας μπορεί να σχετίζεται με την πλαι-
σίωση των επιστημονικών κλάδων στο ιστορικό και κοινωνικό περίγραμμα μιας εποχής 
(contextualizing). Για παράδειγμα, η Βιομηχανική Επανάσταση τον 18ο-19ο αιώνα ήταν 
αποτέλεσμα των εφαρμογών από τη Φυσική (ατμομηχανές), τη Χημεία (ορυκτά καύσιμα), 
τη Γεωλογία (γεωτρήσεις) και άλλες Φυσικές Επιστήμες. Αυτή η προσέγγιση κατατάσσε-
ται τόσο στην εσωτερική διασύνδεση όσο και στην εξωτερική διασύνδεση των κλάδων.

Η συνεργατικότητα στο πλαίσιο της διεπιστημονικής προσέγγισης

Ο διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της διεπιστημονικής προσέγγισης στη 
διδασκαλία, μπορεί να αποτελέσει βήμα για τη συνεργατικότητα μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών μιας σχολικής μονάδας. 

Αξίζει να τονιστεί ότι η συνεργατικότητα δεν αφορά μόνο στη συνδιδασκαλία ή στην 
παράλληλη διδασκαλία, αλλά και στην αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών, παρατη-
ρώντας ένα κοινό ζήτημα μέσα από διαφορετικές οπτικές (Steffe, 2010). Μια τέτοια αλληλε-
πίδραση μπορεί να αναδείξει ποικίλες πρακτικές αυτο-οργάνωσης και αυτορρύθμισης του 
αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας, ενώ εμπεριέχει τη δυναμική ανα-
στοχασμού για ευρύτερες παιδαγωγικές και διοικητικές πρακτικές της σχολικής μονάδας. 
Στο προηγούμενο παράδειγμα, κατά το οποίο οι εκπαιδευτικοί των Φυσικών Επιστημών 
προσεγγίζουν από κοινού τη διδακτική παρέμβαση για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων 
στην τοπική κοινωνία, η ανταλλαγή ιδεών δεν επιφέρει αποτέλεσμα μόνο στο ζητούμενο 
πρόβλημα, αλλά και στις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, οι οποίοι μπορούν από κοι-
νού να διαμορφώνουν κοινή γραμμή σε κοινά σημεία των γνωστικών τους αντικειμένων. 

Ο σχεδιασμός δηλαδή συμπεριλαμβάνει το περιβάλλον της σχολικής μονάδας, για την 
ακρίβεια την οικοδόμηση σχέσεων και αλληλεπιδράσεων που επιστρέφουν και επιδρούν 
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στις εσωτερικές της λειτουργίες. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα σπουδών στα διακριτά 
γνωστικά αντικείμενα μπορεί να αναμορφωθεί συμπεριλαμβάνοντας την κοινή στοχοθε-
σία στα σημεία τομής. Έτσι, ενισχύεται η νοημοσύνη όλης της σχολικής μονάδας, αφού 
αποκτά την ικανότητα να παράγει νέα γνώση και εμπειρία γύρω από το σχεδιασμό και τη 
διαχείριση των προγραμμάτων σπουδών.

Ο αναστοχασμός ως μέσο ανάπτυξης της διεπιστημονικής προσέγγισης

Πέρα από τη συνεργατικότητα, η ανταλλαγή οπτικών και απόψεων μεταξύ των εκπαιδευ-
τικών μπορεί να αξιοποιηθεί και ως εργαλείο αναστοχασμού. Έξω από τα όρια της ατο-
μικής μάθησης, ο αναστοχασμός αποτελεί βασική δραστηριότητα μάθησης και για τους 
οργανισμούς, η οποία όμως δεν υποστηρίζεται ως τυποποιημένη διαδικασία. Για να τυ-
ποποιηθεί αυτή η διαδικασία είναι σημαντικό να αναδειχθεί και να μελετηθεί η σχέση του 
αναστοχασμού με την ωρίμανση της γνώσης (knowledge maturing). Με τον όρο ωρίμαν-
ση γνώσης εννοούμε την εξέλιξη της γνώσης από τις αρχικές (ανώριμες) ιδέες πάνω σε 
ένα ζήτημα έως την τυποποίησή τους σε εμπειρικές γνώσεις. 

Για να θεωρηθεί η γνώση ως ώριμη, θα πρέπει να είναι δικαιολογημένη, κατανοητή, 
νομιμοποιημένη, διδαχθείσα και τυποποιημένη (Kump et al., 2011). Ο αναστοχασμός εί-
ναι ένα μέσο βελτίωσης της ωριμότητας της γνώσης, καθώς συνεισφέρει στην ανάπτυ-
ξη της τεχνογνωσίας. Στα αρχικά του στάδια, ο αναστοχασμός φαίνεται να οδηγεί στην 
εδραίωση κοινών πρακτικών, ενώ αργότερα ενισχύει την αναθεώρηση και τη βελτίωσή 
τους (Krogstie κ.ά., 2013).

Οι Jay & Johnson (2002) όρισαν μία τυπολογία με τρεις διαστάσεις αναστοχασμού: 1) 
περιγραφικός, 2) συγκριτικός και 3) κρίσιμος αναστοχασμός. Στην πρώτη διάσταση, το 
άτομο περιγράφει το αντικείμενο του αναστοχασμού διατυπώνοντας προβληματισμούς, 
εκφράζοντας συναισθήματα και αναζητώντας λύσεις. Με αυτόν τον τρόπο, τοποθετεί τον 
εαυτό του μέσα στο πλαίσιο του αναστοχασμού, ως μέρος του αντικειμένου μελέτης. Δι-
ερωτάται το βαθμό στον οποίο είναι αποδοτικός, ικανός, ευχαριστημένος από το αποτέ-
λεσμα και εξετάζει ενδεχόμενες βελτιωτικές κινήσεις.

Κατά τη δεύτερη διάσταση, αναζητούνται εναλλακτικές οπτικές, οι οποίες τίθενται σε 
σύγκριση τόσο μεταξύ τους όσο και με την οπτική του ατόμου. Η οπτική του κάθε ατόμου 
περιορίζεται μέσα σε ένα ξεχωριστό πλαίσιο, μέσα στο οποίο το άτομο εστιάζει σε συ-
γκεκριμένες πληροφορίες, υποτιμώντας ή ακόμα και αποκλείοντας άλλες πληροφορίες. 
Επομένως, τα σημεία εστίασης ποικίλλουν και καθορίζονται από τις σημαντικές διαφορές 
(Davis, 2008) που εσωκλείει το κάθε πλαίσιο ανάγνωσης. Με το συγκριτικό αναστοχασμό 
εξετάζονται και διευρύνονται τα ατομικά πλαίσια.
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Τέλος, η τρίτη διάσταση περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων με βάση τα αποτελέσματα 
από τη δεύτερη διάσταση, δηλαδή από τη σύγκριση της ατομικής οπτικής με τις εναλλα-
κτικές οπτικές από τρίτους. Η λήψη αποφάσεων επηρεάζεται από την ατομική ηθική σε 
συνδυασμό με την κρίση για βέλτιστη αποτελεσματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη το ιστο-
ρικό των γεγονότων, καθώς και την ιστορική πλαισίωσή τους.

Για παράδειγμα, σε μία σχολική μονάδα, ένας εκπαιδευτικός αναστοχάζεται πάνω στη 
διδασκαλία του αναζητώντας νέες διδακτικές μεθόδους, προκειμένου να αντιμετωπίσει 
τις συστηματικές (και όχι μόνο) παρανοήσεις των μαθητών. Όμως ο ίδιος εκπαιδευτικός 
μπορεί να μην αναστοχάζεται πάνω στη διδασκαλία των συναδέλφων του, ειδικότερα αν 
αυτοί ανήκουν σε άλλο επιστημονικό κλάδο. Ένας Φυσικός που αναστοχάζεται πάνω στη 
διδασκαλία του ρυθμού μεταβολής, ενδεχομένως συζητάει με συναδέλφους Φυσικούς, 
αλλά ίσως να μη μοιράζεται τις σκέψεις του με το Μαθηματικό της σχολικής του μονάδας. 
Η αναστοχαστική συζήτηση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών κλάδων για μία 
κοινή έννοια που διαχειρίζονται στα διακριτά τους γνωστικά αντικείμενα μπορεί να φέρει 
στο προσκήνιο ιδέες και διδακτικές προσεγγίσεις, με βάση τις οποίες ο κάθε εκπαιδευτι-
κός μπορεί, καταρχάς, να διευρύνει την οπτική του για την υπό συζήτηση έννοια. Παράλ-
ληλα, μπορεί ένας εκπαιδευτικός να αντιληφθεί τις διαφορετικές μαθησιακές και, εν συ-
νεχεία, εκπαιδευτικές διαδρομές που έχει ακολουθήσει ένας εκπαιδευτικός διαφορετικού 
κλάδου, οι οποίες τον οδήγησαν σε διαφορετική διδακτική προσέγγιση της ίδιας έννοιας. 
Κατ’ επέκταση, οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να αναμορφώσουν κατάλληλα τη διδα-
σκαλία τους στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής προσέγγισης.

Έτσι, η σχολική μονάδα ενισχύει ακόμη περισσότερο τη νοημοσύνη της, καθώς όχι 
μόνο παράγει νέα γνώση (αρχικές-ανώριμες ιδέες), αλλά επιπλέον τη διαχειρίζεται με σκο-
πό την ωρίμανση της γνώσης και απώτερο στόχο τη συντονισμένη λειτουργία των εκπαι-
δευτικών της και τη βελτιστοποίηση της ίδιας της σχολικής μονάδας.

Η καλλιέργεια και η αναδυόμενη ταυτότητα

Πολλές σημερινές επιστημονικές ιδέες θα ήταν διαφορετι-
κές από αυτό που είναι, εάν ήταν διαφορετικοί οι δρόμοι που 
ακολούθησε το ανθρώπινο πνεύμα για να φτάσει σε αυτές. 
            (Louis de Broglie)

Η αναγνώριση της πολυπλοκότητας των φυσικών και κοινωνικών δεδομένων μαζί με την 
τεχνολογική δυνατότητα άντλησης, εγγραφής και ταχύτατης επεξεργασίας πελώριου αριθ-
μού δεδομένων έχουν αλλάξει ριζικά το χάρτη της ανθρώπινης γνώσης. Παράλληλα έχουν 
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αλλάξει και οι απαιτήσεις, οι γνωστικές και τεχνολογικές προϋποθέσεις για τη διάνυση της 
πραγματικότητας με βάση αυτόν το νέο χάρτη. Ο χάρτης διαμορφώνεται μαζί με τις ικα-
νότητες της χρήσης του, στο σχεδιασμό τους συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα της 
χρήσης και οι ίδιοι οι χρήστες με τις αντιλήψεις που χτίζουν. 

Η γνώση σήμερα μετασχηματίζεται μαζί με το μετασχηματιζόμενο υποκείμενο και το 
μετασχηματιζόμενο περιβάλλον: η νέα σύνθεση-γνώση νοηματοδοτείται από το συντονι-
σμό των τριών μετασχηματισμών. Στην επιστημονική έρευνα, στην κοινωνική διακυβέρ-
νηση και στην πολιτισμική δημιουργία διαμορφώνεται, εγκαθιδρύεται μια «νέα διεπιστη-
μονική κουλτούρα», η οποία εμπεριέχει τις γνώσεις και τεχνικές της κάθε επιστήμης μαζί 
με τις συνδέσεις ανάμεσα στις επιστήμες. 

Περιλαμβάνει ακόμη την επίγνωση του τρόπου, των συνθηκών και των δυσκολιών πα-
ραγωγής αυτών των γνώσεων-συνδέσεων (επιστημολογία), τις μεθόδους έρευνας που 
παράγουν και νομιμοποιούν-νομιμοποιούνται στη κάθε επιστήμη, τις κοινωνικές συνθή-
κες, τις ανησυχίες και τις προσδοκίες της εποχής. Με ποιον τρόπο αυτό το πλέγμα γνώ-
σεων, επιγνώσεων και δεξιοτήτων μπορεί να εμβαπτιστεί στη ζωή και την ταυτότητα των 
σχολικών μονάδων είναι το ζητούμενο της έρευνας του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και ει-
δικότερα της συστημικής προσέγγισης. 

Οι εκπαιδευτικές αποφάσεις είναι πάντα πολύπλοκες, καθώς συνδυάζουν μεταβαλλό-
μενες σχέσεις ανάμεσα σε λειτουργίες, ρόλους και γνωστικά αντικείμενα μέσα σε ένα με-
ταβαλλόμενο περιβάλλον ανάμεσα στη σχολική μονάδα, στην οικογένεια και στην πόλη. 
Οι διεπιστημονικές κατασκευές είναι δύσκολες καθώς αφενός πρέπει να οικοδομήσουν 
γέφυρες ανάμεσα σε επιστήμες που αντιστέκονται, αφετέρου θα πρέπει να αναπτύξουν 
νέου τύπου σχέσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς. Το ζήτημα επομένως αφορά τη συνολική 
ανά-δι-οργάνωση της σχολικής μονάδας και του περιβάλλοντός της, δηλαδή του πλέγμα-
τος των εσωτερικών λειτουργιών και των εξωτερικών σχέσεων. 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να διαμορφώσει ευέ-
λικτες και ανθεκτικές διασυνδέσεις, ώστε να αποφύγει την ακινησία (από κατάχρηση του 
διοικητισμού), όσο και τη χαοτική αταξία (από κατάχρηση της ανεκτικότητας). 

Η παράλληλη ανάδειξη της αξίας της διεπιστημονικότητας (πνευματικής και χρηστικής) 
με την καλλιέργεια διεπιστημονικών εκπαιδευτικών ικανοτήτων σε ποικιλία από ομάδες 
και επίπεδα γνωστικών πεδίων φαίνεται να ισχυροποιεί την ανθεκτικότητα της σχολικής 
μονάδας και να δημιουργεί ένα είδος ταυτότητας στο οποίο να μπορούν να αναδυθούν 
οι νέες σχέσεις. 
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Abstract

The technological products are characterized by complexity in their internal operation 
and, at the same time, by simplicity in their use. In educational design, a corresponding 
complexity appears in the internal functions and relationships of the school unit with the 
systems of its environment, especially with family and society-city. But contrary to the use 
of educational technological products, the complexity characterizes the learning of the 
school objects. The educational organization is collecting discrete elements of knowledge 
in a set of teaching objects and is proceeding to a distribution of these objects in school 
time. Each student has to assume the exclusive responsibility of the construction of 
cognitive connections among these objects so to give epistemological and socio-cognitive 
meaning to his learning path.

The interdisciplinary approach seeks the inclusion of the necessary links in educational 
design. It constructs a multiple cartesian set from the set of teaching objects, in which 
the elements are the pairs (or tuples) of objects linked by some type of interdisciplinary 
connection. This option can internalize in the school unit the proceeding of learning path's 
construction. Unlike scientific departmentalisation, in interdisciplinary approach common 
targets are sought and intersections are built, not to deprive the distinctness of science 
domains, but to be perceived in a potential of unity.

The dialogue between teachers, as part of the interdisciplinary approach of teaching, 
can be a step in the collaboration among the teachers of a school unit. Beyond the 
didactic cooperation, the sharing of views and ideas between teachers can be exploited 
as reflection tool, for the development of intelligence of the school unit, which includes 
capacity and management of knowledge but also adaptive flexibility in the relations with 
the systems of the environment. 
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The simultaneous emergence of the value of interdisciplinarity with the cultivation of 
interdisciplinary educational skills seems to strengthen the durability of the school unit 
and create a kind of identity in which new pedagogical relationships and organizational 
models can be emerged.

Key-words: Interdisciplinary, complexity, reflection, intelligence.
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Περίληψη

Οι εκθέσεις του προγράμματος PISA (Programme for International School Assesment) 
επανέφεραν στο προσκήνιο του παιδαγωγικού προβληματισμού το ζήτημα των σχο-
λικών ανισοτήτων. Υπογραμμίζεται έτσι η ανάγκη να συζητηθούν εκ νέου ερωτήματα 
αναφορικά με τους παράγοντες οι οποίοι ευνοούν ή παρεμποδίζουν τη σχολική επιτυ-
χία συγκεκριμένων ομάδων μαθητών και ειδικότερα αυτών με μεταναστευτική εμπει-
ρία. Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, η παρούσα εισήγηση εστιάζει στην παρου-
σίαση των βασικών θέσεων μιας συγκεκριμένης εκδοχής εκπαιδευτικής δικαιοσύνης, 
η οποία εδράζεται στο θεωρητικό όχημα «Θεωρία της Αναγνώρισης». Σε ένα πρώτο 
βήμα θα σχολιάσουμε κριτικά θέσεις και εμπειρικά δεδομένα μοντέλων ερμηνείας των 
ανισοτήτων στις σχολικές επιδόσεις με στόχο να αναδείξουμε τη σημασία της ποιότητας 
της παιδαγωγικής σχέσης ως θεμελίωση παράγοντα που επηρεάζει την (ανα)παρα-
γωγή σχολικών ανισοτήτων.  Με αφορμή κεντρικά συμπεράσματα αυτής της πρώτης 
προσέγγισης, θα παρουσιάσουμε βασικά σημεία της Θεωρίας της Αναγνώρισης του 
Honneth ως πλαίσιο εντός του οποίου οι αρχικοί προβληματισμοί για τον παράγοντα 
«παιδαγωγική σχέση» θα εμπλουτισθούν και θα μετασχηματισθούν σε βασικές αρχές 
μιας εκπαιδευτικής δικαιοσύνης της αναγνώρισης.  Ζητούμενο από τη σκοπιά αυτής 
της εκδοχής εκπαιδευτικής δικαιοσύνης είναι η διαμόρφωση της σχολικής κουλτού-
ρας και των πρακτικών που ορίζουν το περιεχόμενο της παιδαγωγικής σχέσης κατά 
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τρόπο που να ικανοποιείται η προσδοκία του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας για 
απόκτηση ηθικής αυτονομίας. 

λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτική δικαιοσύνη, ηθική αυτονομία, εκπαιδευτική ισότητα, ΡISA

Εισαγωγή

Το θέμα των σχολικών ανισοτήτων τέθηκε τις δεκαετίες του 1960 και 1970 στο επίκεντρο 
του παιδαγωγικού ενδιαφέροντος. Στα χρόνια που ακολούθησαν και μέχρι τη δημοσίευ-
ση της πρώτης έκθεσης του διεθνούς προγράμματος PISA oι σχολικές ανισότητες δεν 
απασχόλησαν ως θέμα αιχμής την παιδαγωγική έρευνα. Έκτοτε και μέχρι τις μέρες μας 
καταγράφεται για το εν λόγω θέμα ένα διαρκώς αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον, κα-
θώς τα ευρήματα του PISA τεκμηριώνουν την ύπαρξη σχολικών ανισοτήτων εις βάρος 
μαθητών από αδύναμα οικονομικά κοινωνικά στρώματα, όπως και μαθητών με μετανα-
στευτικό υπόβαθρο. Τίποτα το «νεότερο» θα μπορούσε να επισημάνει κανείς, παραπέ-
μποντας στη γνωστή από τη δεκαετία του 1970 διαπίστωση των Bourdieu και Passeron 
ότι η εκπαιδευτική ισότητα αποτελεί απλά και μόνο ψευδαίσθηση. 

Αν λάβουμε όμως υπόψη μας το γεγονός της διευρυμένης πολιτικής επιρροής που 
ασκεί ο λόγος του PISA, ειδικότερα δε η επιρροή που ασκούν η εννοιολόγηση των περιε-
χομένων εκπαίδευσης και η αντίστοιχη προς αυτά εκδοχή εκπαιδευτικής δικαιοσύνης, τότε 
η κριτική αντιπαράθεση με τα παραπάνω συνιστά μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και χρήσι-
μη για την παιδαγωγική πράξη πρόκληση. Στον ορισμό των περιεχομένων της εκπαίδευ-
σης που προωθεί το PISA ή καλύτερα στην προσπάθειά του να επανακαθορίσει ριζικά 
τι σημαίνει σχολική εκπαίδευση, έχει ήδη ασκηθεί κριτική και έχουν ήδη επισημανθεί ο 
περιοριστικός, ιδιαίτερα δε ο εργαλειακός χαρακτήρας αυτού του ορισμού, καθώς σημα-
σιολογικά ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις ανάγκες της οικονομίας της αγοράς (βλ., π.χ., 
Radtke, 2006). Εξίσου μεγάλη σημασία θα είχε και η κριτική ενασχόληση με το λόγο περί 
εκπαιδευτικής δικαιοσύνης που προωθεί το PISA. Βέβαια, το πρόγραμμα δεν διαμορφώ-
νει έναν δικό του εξαρχής λόγο περί εκπαιδευτικής δικαιοσύνης, αλλά δανείζεται βασικές 
αρχές από διαφορετικούς λόγους δικαιοσύνης, τις οποίες συνθέτει και επανασημασιολογεί 
στη λογική του «τι» ορίζει ως εκπαίδευση, με ιδιαίτερα, όπως θα δείξουμε, χαρακτηριστικά.

Έχοντας κατά νου ότι οι επιστημονικές αντιπαραθέσεις γύρω από τις έννοιες της δι-
καιοσύνης και ειδικότερα της εκπαιδευτικής δικαιοσύνης είναι έντονες και ενδιαφέρουσες, 
κυρίως λόγω της ιδεολογικής βαρύτητας που χαρακτηρίζει την έννοια της δικαιοσύνης, 
θεωρούμε από παιδαγωγικής σκοπιάς σημαντικό να συζητηθούν, μεταξύ άλλων, και τα 
ακόλουθα ερωτήματα, προκειμένου να αναδειχθούν με σχετική πληρότητα οι πλέον βασι-
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κοί προβληματισμοί που αφορούν στο ζητούμενο ενός δίκαιου σχολείου: πώς ορίζεται η 
εκπαιδευτική δικαιοσύνη στο PISA και ποια θεωρητική εκδοχή δικαιοσύνης βρίσκεται στη 
βάση αυτού του ορισμού;  Ποιες σχολικές ανισότητες θεωρούνται άδικες και ποιες δίκαιες; 
Η προτεινόμενη στο PISA έννοια εκπαιδευτικής δικαιοσύνης λαμβάνει υπόψη της προ-
βληματισμούς που σχετίζονται με το γεγονός ότι αναφερόμαστε σε παιδιά και όχι σε ενή-
λικες; Ποια θα μπορούσε να είναι η εναλλακτική ως προς την προτεινόμενη από το PISA 
έννοια εκπαιδευτικής δικαιοσύνης; Μια διεξοδική συζήτηση των παραπάνω ερωτημάτων 
δεν είναι εφικτή στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Για το λόγο αυτό θα αρκεστούμε 
σε μια σύντομη κριτική ανάλυση και παρουσίαση του πλαισίου αναφοράς που υιοθετεί το 
PISA, προκειμένου να στηρίξει την επιλογή της εκδοχής εκπαιδευτικής δικαιοσύνης που 
προτείνει. Θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η εκδοχή εκπαιδευτικής δικαιοσύνης στο 
PISA εκφράζει μια περιοριστική εκδοχή δικαιοσύνης καθώς κινείται σε μια λογική που θέ-
λει το σχολείο να μεριμνά απλά και μόνο για ένα minimum εκπαίδευσης και ισότητας. Στη 
συνέχεια και με αφετηρία τις κριτικές επισημάνσεις θα παρουσιάσουμε ως εναλλακτική 
τις θέσεις μιας εκδοχής δικαιοσύνης με σημείο αναφοράς την έννοια της αναγνώρισης. 

Το δύσβατο περί δικαιοσύνης πεδίο λόγου – Βασικές επισημάνσεις

Κάθε προσπάθεια ανάλυσης ζητημάτων που άπτονται της θεωρητικής κατανόησης ζητη-
μάτων δικαιοσύνης στο χώρο της εκπαίδευσης έρχεται εξαρχής αντιμέτωπη με το ιδιαίτε-
ρα περίπλοκο και συγκρουσιακό περί δικαιοσύνης πεδίο λόγου. Η πολυμορφία των επι 
μέρους αιτημάτων δικαιοσύνης που περικλείει ή έννοια –όπως δικαιική ισότητα, ισότητα 
δημοκρατικής συμμετοχής, ισότητα ευκαιριών στο πεδίο της οικονομίας, αστική ελευθερία, 
προάσπιση της ανθρώπινης αξίας– προσεγγίζονται από θεωρητικές σκοπιές και αποτυ-
πώνονται σε θεωρητικά σχέδια τα οποία λειτουργούν μεταξύ τους συμπληρωματικά, σε 
κάποιες περιπτώσεις, και συγκρουσιακά σε κάποιες άλλες, με αποτέλεσμα να έχει ανα-
πτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες μια ποικιλία θεωριών δικαιοσύνης (Koller, 2016: 19). Για 
παράδειγμα, στο πλαίσιο των θεωρητικών συζητήσεων και αντιπαραθέσεων γύρω από 
ερωτήματα σχετικά με το «πώς» μπορούν να ορισθούν και πρακτικά να εφαρμοσθούν 
αρχές και κριτήρια δικαιοσύνης έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες κοινωνικών ομά-
δων με διαφορετικούς τρόπους ζωής στις σημερινές πλουραλιστικές κοινωνίες (βλ., π.χ., 
Walzer, 2003), συνεπώς και με διαφορετικές ιεραρχήσεις των αγαθών που τους ενδιαφέ-
ρουν, αμφισβητήθηκε το στάτους της έννοιας της ισότητας ως κανονιστικός πυρήνας της 
δικαιοσύνης. Θεωρείται ότι η εφαρμογή της αρχής της ισότητας, με την έννοια «σε όλους 
δίνουμε ίση ποσότητα ενός αγαθού», δεν επιφέρει κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς το κρι-
τήριο της «ίσης ποσότητας» δεν ενδείκνυται για τη διαμόρφωση συνθηκών προάσπισης 
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της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς αυτή σχετίζεται με την ικανοποίηση μιας ποικιλο-
μορφίας αναγκών, όπως αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο των ιδιαίτερων συνθηκών 
ζωής και των ιδιαίτερων πολιτισμικών επιλογών των κοινωνικών ομάδων. Οι εκπρόσω-
ποι αυτής της εκδοχής δικαιοσύνης, δίνοντας προτεραιότητα στην έννοια της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας έναντι της έννοιας της ισότητας, ισχυρίζονται ότι μια δίκαιη κοινωνία οφείλει 
να εξασφαλίζει σε όλα τα μέλη της τη δυνατότητα απόκτησης επαρκούς «ποσότητας» των 
αγαθών που χρειάζονται για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Συμπερασματικά, αν θεωρήσουμε 
ότι το βασικό ζητούμενο σε κάθε θεωρία δικαιοσύνης είναι η θεμελίωση κριτηρίων δίκαιης 
κατανομής των αγαθών που έχουν ανάγκη τα υποκείμενα προκειμένου να πραγματώσουν 
ελεύθερα τον τρόπο ζωής που έχουν επιλέξει, τότε οι μεταξύ τους διαφορές σχετίζονται 
ακριβώς με τον ορισμό αυτών των κριτηρίων.

Η ταξινόμηση των θεωριών δικαιοσύνης σε βασικές κατηγορίες δεν είναι εύκολη υπό-
θεση. Στη σχετική βιβλιογραφία συναντάμε συχνότερα τη διάκριση μεταξύ τριών βασικών 
θεωρητικών λόγων περί δικαιοσύνης: δικαιοσύνη της ισότητας, δικαιοσύνη της ανθρώπι-
νης αξιοπρέπειας και δικαιοσύνη της αμοιβαίας αναγνώρισης (βλ. Horster, 2011). Πρό-
κειται για τρεις εκδοχές δικαιοσύνης οι οποίες ορίζουν με διαφορετικό τρόπο το κεντρικό 
διακύβευμα μιας δίκαιης κοινωνίας (ισότητα, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αμοιβαία αναγνώ-
ριση). Βέβαια σε θεωρητικό επίπεδο συναντάμε και προσπάθειες σύνθεσης αυτών των 
βασικών εκδοχών (βλ., π.χ., Fraser, 2003). Kάθε μία από τις βασικές θεωρητικές εκδοχές 
δικαιοσύνης (θα αναφέρουμε στη συνέχεια την πρώτη εκδοχή ως εκδοχή εξισωτικής δι-
καιοσύνης και τις άλλες δύο ενιαία ως εκδοχή μη εξισωτικής δικαιοσύνης) χαρακτηρίζεται 
από σημαντικές εσωτερικές διαφοροποιήσεις. Για παράδειγμα, στο εσωτερικό της δικαιο-
σύνης της ισότητας η έννοια της ισότητας δεν εννοιολογείται ενιαία (βλ. Παπαδοπούλου, 
2004). Το ίδιο ισχύει και για την έννοια της ισότητας των ευκαιριών, η οποία αρχικά σή-
μαινε την ισότητα ως προς τις ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, όχι όμως και ως 
προς τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Αργότερα, με την εμφάνιση της έννοιας δικαιοσύνη 
των ευκαιριών, απέκτησε ως περιεχόμενο το ζητούμενο της αναλογικής ισότητας ως προς 
τα αποτελέσματα, τη διαμόρφωση δηλαδή μιας αναλογικής σχέσης μεταξύ του ποσοστού 
της κάθε κοινωνικής ομάδας προέλευσης στο γενικό πληθυσμό και του ποσοστού της 
συμμετοχής/αντιπροσώπευσης των μαθητών της κάθε κοινωνικής ομάδας στο σύνολο 
των εκπαιδευτικών τίτλων (βλ. Nieke, 2011). 

Στην Παιδαγωγική, η θεωρητική συζήτηση γύρω από το αίτημα για εκπαιδευτική δι-
καιοσύνη τροφοδοτήθηκε κυρίως από τις θέσεις του διανεμητικού μοντέλου δικαιοσύνης 
(βλ. Giesinger, 2007). Η βασική επιχειρηματολογία αυτής της εκδοχής κοινωνικής δικαιο-
σύνης, έτσι όπως την αναλύει ο Rawls (1975, βρέθηκε στο Giesinger, 2007: 367), έχει ως 
εξής: Άτομα με τις ίδιες ικανότητες και την ίδια ετοιμότητα να τις χρησιμοποιήσουν είναι 
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δίκαιο να αξιώνουν το ίδιο μέγεθος επιτυχίας, ανεξάρτητα από την αρχική τους κοινωνική 
θέση και κατάσταση. Για να επιτευχθεί αυτή η αξίωση, πρέπει κοινωνικά να ληφθεί μέρι-
μνα έτσι ώστε και πιθανά εμπόδια να εξαλειφθούν, αλλά και να καλυτερεύσουν οι ευκαι-
ρίες των κοινωνικά μειονεκτούντων ομάδων. Μεταφέροντας αυτή τη βασική εκδοχή περί 
δικαιοσύνης στο χώρο της εκπαίδευσης, αυτό που οφείλει κανείς να περιμένει από ένα 
δίκαιο εκπαιδευτικό σύστημα είναι η αντιστάθμιση του συνόλου των κοινωνικά παραγό-
μενων μειονεξιών που εμποδίζουν ομάδες μαθητών να συμμετέχουν επί ίσοις όροις στην 
εκπαιδευτική διαδικασία (ό.π., 369). Με άλλα λόγια, άδικα είναι τα εκπαιδευτικά συστήμα-
τα όταν δεν είναι σε θέση να αποτρέψουν εκείνες τις περιπτώσεις σχολικής ανισότητας οι 
οποίες οφείλονται σε κοινωνικούς παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να ελεγχθούν από 
τα άτομα, εν προκειμένω από τους μαθητές. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα άτομα παρε-
μποδίζονται, χωρίς να φέρουν τα ίδια ευθύνη, στην απόκτηση εκπαιδευτικών πόρων, οι 
οποίοι είναι απαραίτητοι για την πρόσβαση σε δημόσια αγαθά. Αιτιολογημένες είναι μόνο 
εκείνες οι ανισότητες οι οποίες παρουσιάζονται σε καθεστώς τυπικής διασφάλισης ίσως 
ευκαιριών και οι οποίες οφείλονται στις διαφορές μεταξύ των ατομικών επιδόσεων (η ατο-
μική επίδοση ως κριτήριο δικαιοσύνης). Σε αυτή την περίπτωση η ανισότητα προκύπτει 
ως αποτέλεσμα των τυπικά ίσων ευκαιριών (Hadjar, 2008). 

Συνολικά, από τη σκοπιά της συγκεκριμένης θεωρίας δικαιοσύνης, η βασική μέριμνα 
μιας δίκαιης κοινωνίας, συνακόλουθα κι ενός δίκαιου εκπαιδευτικού συστήματος, συνίστα-
ται στην ανακατανομή και διάθεση πόρων οι οποίοι θα επιτρέψουν σε όλους, ανεξάρτητα 
από την κοινωνικοοικονομική τους προέλευση, να έχουν πρόσβαση σε ίσες δυνατότη-
τες επιλογής προκειμένου να ακολουθήσουν τους στόχους ζωής που οι ίδιοι έχουν ορίσει 
(Stojanov, 2011). Οι δράσεις αντισταθμιστικής εκπαίδευσης υπακούουν ακριβώς στη λο-
γική αυτής της εκδοχής εκπαιδευτικής δικαιοσύνης, καθώς στοχεύουν στην απομείωση 
ελλειμμάτων, π.χ., γλωσσικών, για τα οποία δεν ευθύνονται τα παιδιά και τα οποία μετά 
βεβαιότητας δεν θα τους επιτρέψουν να έχουν ισότιμη συμμετοχή στην εκπαίδευση στην 
περίπτωση που δεν αντιμετωπισθούν.

Μια μινιμαλιστική εκδοχή εκπαιδευτικής δικαιοσύνης – Το παράδειγμα 
του PISA 

Τις βασικές αρχές της παραπάνω εκδοχής εκπαιδευτικής δικαιοσύνης υιοθετεί και το πρό-
γραμμα PISA: Εκπαιδευτική δικαιοσύνη σημαίνει «ότι όλες οι μαθήτριες και οι μαθητές 
ανεξάρτητα από το φύλο τους, το οικογενειακό τους υπόβαθρο και την κοινωνικοοικο-
νομική τους θέση απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες. Εκπαιδευτική δικαιοσύνη δεν σημαίνει 
όμως ότι όλοι οι μαθητές πρέπει να επιτύχουν τα ίδια αποτελέσματα. Η εκπαιδευτική δι-
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καιοσύνη οφείλει περισσότερο να κατανοηθεί ως κατάσταση απουσίας επιρροής της κοι-
νωνικοοικονομικής θέσης των μαθητριών και μαθητών στις σχολικές τους επιδόσεις και 
ως προσφορά σε αυτούς, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, ποιοτικών πόρων μόρ-
ωσης και μάθησης» (PISA, 2014: 13). Τα βασικά σημεία του ορισμού, με ιδιαίτερη αξία 
για τη συζήτησή μας, είναι τα εξής: (α) η έννοια της ισότητας βρίσκεται στον πυρήνα της 
υποστηριζόμενης εκδοχής εκπαιδευτικής δικαιοσύνης, μένει όμως να αποσαφηνισθεί το 
ερώτημα «ισότητα ως προς τι;» (β) προκρίνεται με ιδιαίτερη σαφήνεια η εννοιολόγηση 
της ισότητας ως ισότητα ευκαιριών πρόσβασης και όχι ως ισότητα των αποτελεσμάτων 
και μένει να αποσαφηνισθεί η βασική θέση αυτής της εννοιολόγησης κυρίως σε σχέση με 
τα όρια ευθύνης του θεσμού (σχολείο) και του ατόμου (μαθητής) αναφορικά με την (ανα)
παραγωγή της ανισότητας των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, (γ) πώς ορίζεται στο πρό-
γραμμα η σχέση μεταξύ κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και σχολικής ανισότητας και 
(δ) αρκεί η τυπική προσφορά και μόνο καλής εκπαίδευσης για να αμβλυνθούν οι σχολικές 
ανισότητες ή πρέπει η προσφορά αυτή να συνοδεύεται από μια συγκεκριμένη ποιότητα 
παιδαγωγικών σχέσεων τέτοιων που να επιτρέπει την αξιοποίηση των προσφερόμενων 
ευκαιριών εκπαίδευσης;

Θέση κλειδί για τη συζήτηση των παραπάνω σημείων κατέχει η οριοθέτηση της έν-
νοιας εκπαίδευση στο PISA. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το πρόγραμμα διερευνά το βαθμό 
ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στη Φυσική στο τέλος 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη συμμετοχή στην κοινωνι-
κή ζωή καθώς και για την ικανοποίηση των αναγκών του τρόπου ζωής που επιλέγουν τα 
άτομα. Η έννοια της ικανότητας που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα δεν έχει όμως ως ορί-
ζοντα αναφοράς το ζητούμενο της ολιστικής ανάπτυξης της προσωπικής και κοινωνικής 
ταυτότητας του ατόμου, αλλά αυτό της οικοδόμησης ενός προφίλ γνώσεων και δεξιοτή-
των συμβατών και λειτουργικών με τις αξίες της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνι-
στικότητας στην κυρίαρχη οικονομία της αγοράς. Ειδικότερα, στην έννοια της ικανότητας 
αποδίδεται η σημασία μιας κατηγορίας μέσω της οποίας επιχειρείται ο μετασχηματισμός 
της αναπαραγωγής του εργατικού δυναμικού με όρους ευέλικτης αξιοποίησης των ανθρώ-
πινων πόρων (Otto & Schrödter, 2010). Είναι προφανές ότι η έννοια της ικανότητας χρη-
σιμοποιείται ως μέσο επικράτησης της λογικής της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου 
στο πεδίο της εκπαίδευσης. Οι παραπάνω παρατηρήσεις μας μεταφέρουν σε ένα άλλο 
σημαντικό πεδίο της συζήτησης περί δικαιοσύνης, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται 
το ερώτημα για το εάν το εκάστοτε προς κατανομή αγαθό, π.χ., η εκπαίδευση, συνιστά 
πρωταρχικής σημασίας για τον άνθρωπο αγαθό, καθώς χαρακτηρίζεται από μια εσωτε-
ρική αξία, ή συνιστά αγαθό με εργαλειακό χαρακτήρα; Είναι προφανές ότι οι διαφορετικές 
περιπτώσεις ορισμού καθορίζουν εξαρχής το κριτήριο της δίκαιης «ποσότητας» κατανο-
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μής του αγαθού. Στην πρώτη περίπτωση – το αγαθό χαρακτηρίζεται από την εσωτερική 
του αξία – το ζητούμενο είναι να διανεμηθεί σε όλους το maximum του αγαθού, καθώς σε 
διαφορετική περίπτωση θα αλλοιωνόταν η ίδια η «φύση» του αγαθού, θα συρρικνωνόταν 
,όπως αναφέρει ο Hübner (2013), η κανονιστική του υπόσταση. Δεν μπορούμε να μοιρά-
σουμε, για παράδειγμα, σε κάποιους λιγότερη «κοινωνική συμμετοχή» και σε κάποιους 
άλλους περισσότερη. Τα παραπάνω επιχειρήματα δεν ισχύουν στην περίπτωση που το 
προς κατανομή αγαθό ορίζεται εργαλειακά. Στην περίπτωση αυτή αρκεί μια ορισμένη 
ποσότητα του αγαθού –καθώς αυτό δεν νοείται ως συμπαγής με ποιοτικά γνωρίσματα 
ολότητα– για τη διασφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης. Η ποσότητα αυτή θα μπορούσε να 
ορισθεί, για να μείνουμε στο παράδειγμα του PISA, στη βάση μιας συγκεκριμένης μεθο-
δολογίας ποσοτικού προσδιορισμού ενός ελάχιστου επιπέδου συγκεκριμένων βασικών 
ικανοτήτων, π.χ., στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στη Φυσική.

Εάν το διακύβευμα της εκπαιδευτικής δικαιοσύνης εξαντλείται στην προάσπιση της 
απόκτησης ενός μίνιμουμ ικανοτήτων, και μάλιστα σε ένα περιορισμένο πεδίο γνωστικών 
αντικειμένων, τότε δεν συνιστά υπερβολή να συμπεράνουμε ότι το σημασιολογικό εύρος 
της έννοιας ισότητα ευκαιριών πρόσβασης στο PISA είναι σημαντικά ισχνό. Είναι ισχνό 
επειδή εδράζεται, περαιτέρω, σε μια επίσης εξαιρετικά περιοριστική έννοια της κοινωνικής 
συμμετοχής, καθώς αυτή δεν σημασιοδοτείται με όρους χειραφέτησης του υποκειμένου 
αλλά με όρους «απασχολησιμότητάς» του, δηλαδή οικονομικής και μόνο χρηστικότητάς 
του. Η έννοια της κοινωνικής συμμετοχής στο PISA δεν μοιράζεται παρά μόνο ελάχιστα 
κοινά σημεία με την έννοια της συμμετοχής, όπως αυτή χρησιμοποιείται στην Παιδαγω-
γική. Στην Παιδαγωγική η ικανότητα της κοινωνικής συμμετοχής συνδέεται άμεσα με την 
απόκτηση γενικής παιδείας, δηλαδή με την οικοδόμηση γνώσεων και αξιών που υπερβαί-
νουν κατά πολύ τον στενό κύκλο κάποιων ωφελιμιστικού τύπου ικανοτήτων προσαρμο-
γής του ατόμου στο οικονομικό γίγνεσθαι. Από αυτή τη σκοπιά ο στόχος της απόκτησης 
ενός minimum βασικών ικανοτήτων κοινωνικής συμμετοχής δεν μπορεί να περιοριστεί 
μόνο στην απόκτηση βασικών ικανοτήτων στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στη Φυσική. 
Όπως σημειώνει ο Liebau (2007), σε ένα πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης για την κοι-
νωνική συμμετοχή δεν μπορεί να απουσιάζουν περιεχόμενα μάθησης που να αφορούν 
στην απόκτηση πολιτισμικής, πολιτικής, αισθητικής, γλωσσικής, επιστημονικής, τεχνολο-
γικής, θρησκευτικής και ιστορικής παιδείας. 

Όπως ήδη αναφέραμε, για την πληρέστερη περιγραφή και κατανόηση ενός θεωρητι-
κού σχεδίου ή μιας θεωρητικής θέσης για την εκπαιδευτική δικαιοσύνη, είναι σημαντικό να 
αποσαφηνισθεί ο τρόπος ορισμού των νόμιμων σχολικών ανισοτήτων, καθώς και η επι-
χειρηματολογία αναφορικά με το «τι» προκαλεί την (ανα)παραγωγή των σχολικών ανισο-
τήτων. Ως προς το πρώτο σημείο και λαμβάνοντας υπόψη τη μεριτοκρατική λογική (αρχή 
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της ατομικής επίδοσης) που υιοθετεί το PISA, μιας και απορρίπτει την αρχή της ισότητας 
των αποτελεσμάτων, νόμιμες θεωρούνται οι σχολικές ανισότητες όταν αυτές προέρχονται 
–σε ένα πλαίσιο τυπικά ίσων ευκαιριών πρόσβασης– από διαφορές στις ατομικές επιδό-
σεις των μαθητών. Σύστοιχη με την παραπάνω λογική είναι και η ερμηνεία αναφορικά με 
το «τι» τελικά μπορεί να εμποδίζει την εκπαιδευτική ισότητα. Ως βασικές αιτίες αναφέρο-
νται παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την κατανομή των πόρων σε επίπεδο σχολείων, 
τα προβλήματα πειθαρχίας σε σχολεία που λειτουργούν σε μειονεκτούντες κοινωνικά και 
οικονομικά περιοχές, κυρίως όμως ελλείμματα στο οικογενειακό περιβάλλον (όπως χα-
μηλές εκπαιδευτικές προσδοκίες των γονέων, έλλειψη επιπλέον προσφορών μάθησης 
εκ μέρους των γονέων κ.λπ.). Το τελευταίο σημείο –ελλειμματικό οικογενειακό περιβάλ-
λον– είναι ενδεικτικό της κεντρικής σημασίας που διαδραματίζει η θεωρία του ανθρώπι-
νου κεφαλαίου στο λόγο περί εκπαιδευτικής δικαιοσύνης στο PISA. Σύμφωνα με αυτή 
τη θεωρία, οι εκπαιδευτικές ανισότητες ερμηνεύονται ως αποτέλεσμα των διαφορών στο 
εύρος και στην ποιότητα της επενδυτικής δραστηριότητας των γονέων στον τομέα της εκ-
παίδευσης των παιδιών τους, δηλαδή στα κεφάλαια, υλικά ή συμβολικά, που διαθέτουν 
οι οικογένειές τους, καθώς και στις δυνατότητες και πρακτικές μετασχηματισμού αυτών 
σε ανθρώπινο κεφάλαιο ικανό να στηρίξει την αποτελεσματική συμμετοχή των παιδιών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Με βάση τα παραπάνω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η έννοια της εκπαιδευτικής, 
δικαιοσύνης στο PISA αντλεί και συνθέτει στην πλέον μινιμαλιστική τους εκδοχή στοιχεία 
τόσο από το πεδίο της δικαιοσύνης με επίκεντρο την ισότητα των ευκαιριών πρόσβασης, 
όσο και από το πεδίο της μη εξισωτικής δικαιοσύνης. Από το πρώτο πεδίο δανείζεται την 
αρχή της διανεμητικής δικαιοσύνης, με τη μορφή της δικαιοσύνης της ατομικής επίδοσης, 
προτείνοντας έτσι μια σχετικά ισχνή εκδοχή της αρχής της ισότητας ευκαιριών πρόσβα-
σης. Από το πεδίο της δεύτερης θεωρητικής κατεύθυνσης δανείζεται δύο κεντρικές αρχές, 
και πάλι στις μινιμαλιστικές τους εκδοχές, αυτές της διασφάλισης της πρόσβασης σε ένα 
ελάχιστο κεφάλαιο εκπαίδευσης (με τη μορφή της οικοδόμησης βασικών ικανοτήτων) και 
της ανάπτυξης, μέσω οικοδόμησης αυτού του κεφαλαίου, των βασικών σε ατομικό επί-
πεδο προϋποθέσεων κοινωνικής συμμετοχής. Η προσκόλληση σε αυτές τις αρχές, όχι 
πάντοτε με άμεσο τρόπο, μας διαφωτίζει σχετικά με το «γιατί» το PISA δίνει έμφαση στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση καθώς και στη διαδικασία οικοδόμησης ενός ελάχιστου βασικών 
ικανοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι στην έννοια της εκπαιδευτικής δικαιοσύ-
νης στο PISA το ζητούμενο της ισότητας ευκαιριών αποδυναμώνεται σε μεγάλο βαθμό, 
καθώς σημασιολογικά περιορίζεται στα όρια του αιτήματος για ένα ελάχιστο πρόσβασης 
στο αγαθό της εκπαίδευσης και αυτό εξαιτίας της ιδιαίτερης βαρύτητας που αποδίδεται 
στο στόχο απόκτησης ενός επαρκούς επιπέδου εκπαίδευσης. Η ρητορική του PISA περί 
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ισότητας ευκαιριών δεν μπορεί να συσκοτίσει την πλήρη ευθυγράμμισή του με τη βασική 
θέση της μη εξισωτικής δικαιοσύνης ότι βασικό ζητούμενο σε ένα δίκαιο εκπαιδευτικό σύ-
στημα δεν είναι η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση, αλλά 
η διασφάλιση σε όλους μιας επαρκούς εκπαίδευσης, έτσι ώστε να είναι εφικτή σε κάθε 
άτομο η κοινωνική συμμετοχή. Θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια τα βασικά επιχειρήματα 
αυτού του θεωρητικού σχεδίου της μη εξισωτικής δικαιοσύνης.

Οι εκπρόσωποι αυτής της εκδοχής δικαιοσύνης εκκινούν από το ερώτημα «γιατί ισό-
τητα;», θέλοντας να υπογραμμίσουν την αντίθεσή τους με θεωρητικά σχέδια δικαιοσύνης 
που έχουν οικοδομηθεί αποκλειστικά πάνω στην έννοια της ισότητας (βλ. Krebs, 2000) 
και να αμφισβητήσουν τη θέση ότι η ισότητα χαρακτηρίζεται από μια εσωτερική αξία. 
Απορρίπτοντας την έννοια της ισότητας ευκαιριών, ορίζουν την έννοια της επάρκειας ως 
κριτήριο μιας δίκαιης κατανομής των αγαθών (π.χ., εισόδημα, υγεία, εκπαίδευση, κ.λπ.).

Σύμφωνα με την κριτική τους, η αρχή της ισότητας των ευκαιριών δεν μπορεί να υλο-
ποιηθεί παρά μόνο στη βάση μιας εξαιρετικά επίπονης –πρακτικά μάλλον ανέφικτης– δι-
αδικασίας αντιμετώπισης των διαφορών που χαρακτηρίζουν τις φυσικές κλίσεις και ικα-
νότητες των ατόμων, με στόχο την πλήρη εξομάλυνσή τους. Πέραν αυτού, η καθολική 
κατίσχυση της αρχής της ισότητας, με τη μορφή που περιγράφεται παραπάνω, θα απέβαινε 
εις βάρος των προικισμένων και ικανότερων για επιδόσεις ατόμων. Στην εκπαίδευση, για 
παράδειγμα, η πρακτική εφαρμογή μιας εξισωτικού τύπου εκπαιδευτικής δικαιοσύνης θα 
είχε ως στόχο να κατακτήσουν όλοι οι μαθητές το ίδιο επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων 
στο τέλος της σχολικής τους εκπαίδευσης. Για τον Giessinger (2011, 2015), κάτι τέτοιο θα 
μπορούσε να επιτευχθεί μόνο εις βάρος των ικανότερων και ταλαντούχων μαθητών, μέσα 
από το «φρενάρισμα» της επιθυμίας τους για μάθηση. Από αυτή τη σκοπιά, η υλοποίηση 
της εξισωτικής δικαιοσύνης –σε όλους διανέμουμε ίση ποσότητα ενός αγαθού– δεν οδη-
γεί στην αποδυνάμωση αλλά στην ενδυνάμωση των κοινωνικών ανισοτήτων. 

Η κριτική τους στρέφεται (βλ. Krebs, 2000) ενάντια στη χαμηλή έως ανύπαρκτη εσω-
τερική διαφοροποίηση της εξισωτικής δικαιοσύνης έναντι του πλουραλισμού των τρόπων 
ζωής στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Μια γενική, αδιαφοροποίητη αρχή ισότητας δεν 
είναι σε θέση να διαμορφώσει συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης. Ενδεικτικά θα αναφέ-
ρουμε εδώ την επιχειρηματολογία του Walzer (2003) περί σύνθετης δικαιοσύνης. Από τη 
σκοπιά του Walzer κάθε θεωρία περί δικαιοσύνης οφείλει πρωταρχικά να αναφέρεται στην 
προάσπιση της διαφορετικότητας, καθώς αυτή και μόνο αυτή εκφράζει την πραγματικότητα 
των υποκειμένων.  Ο ίδιος ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη δίκαιη κατανομή των κοινωνικών 
αγαθών στις πλουραλιστικές κοινωνίες. Ως κοινωνικό αγαθό ορίζεται «κάθε τι» στο οποίο 
προσδίδεται από μια ομάδα ανθρώπων ιδιαίτερη αξία. Κατά συνέπεια, ο πλουραλισμός 
ορίζεται ως πολλαπλότητα αγαθών και κοινωνικών πεδίων στα οποία λαμβάνει χώρα η 
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κατανομή του εκάστοτε αγαθού με βάση ιδιαίτερα κριτήρια. Προτείνει τη θεσμοθέτηση 
μιας πολιτικής με κύριο μέλημα την κατανομή των κοινωνικών αγαθών κατά τέτοιο τρό-
πο, που να μην επιτρέπεται η κυριαρχία ενός «αγαθού» στη διαδικασία κατανομής ενός 
άλλου. Αυτό σημαίνει ότι πρόσβαση σε μια σειρά κοινωνικών αγαθών (θεσμικά όργανα, 
πολιτική εξουσία, παιδεία, υγεία, κοινωνική αναγνώριση) δεν μπορούν να έχουν μόνο αυ-
τοί που αποκλειστικά διαθέτουν σε μεγάλο όγκο το κοινωνικό αγαθό «χρήμα». Στη βάση 
αυτής της βασικής επιχειρηματολογίας δεν συμφωνεί με θεωρίες κατανομής ενός κοινω-
νικού αγαθού στη βάση ενός μαθηματικού τύπου και αντιπροτείνει την ιδέα της «σύνθε-
της ισότητας», της κατανομής των αγαθών σε σχέση με την υποκειμενική τους αξία. Στη 
θεωρία του λαμβάνεται υπόψη τόσο η ποικιλία των αγαθών, όσο και η αξία τους για τις 
κοινωνικές ομάδες (κοινότητες). Η δικαιοσύνη απαιτεί την υπεράσπιση της διαφοράς – 
που συνίσταται στο ότι διαφορετικά αγαθά διανέμονται σε διαφορετικούς ανθρώπους για 
διαφορετικούς λόγους (Walzer, 2003: 120). 

Μεταφέροντας το παραπάνω σκεπτικό στο χώρο της εκπαίδευσης, εκπρόσωποι αυ-
τής της εκδοχής δικαιοσύνης ισχυρίζονται ότι η εξισωτική δικαιοσύνη έχει παρεμβατικό 
και πατερναλιστικό χαρακτήρα, καθώς υπαγορεύει στους ανθρώπους ένα συγκεκριμένο 
πρότυπο καλού βίου. Από τη σκοπιά τους, πρακτικές ισότητας εκπαιδευτικών ευκαιριών 
οι οποίες υλοποιούνται με τη μορφή πρακτικών αντιστάθμισης «ελλειμμάτων», είτε στο 
επίπεδο της οικογένειας, είτε στο επίπεδο του ατόμου, αξιολογούνται ως παρεμβάσεις 
στην αυτονομία της κάθε οικογένειας να ρυθμίζει με βάση τις αξιακές της επιλογές ζητή-
ματα του τρόπου ζωής της και σε αυτά ανήκει βέβαια και η εκπαίδευση των παιδιών (βλ. 
Giessinger, 2015). Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά στην επιχειρηματολογία τους, αυτή 
που αφορά στο δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση συνιστά δημόσιο 
αγαθό όχι μόνο με την έννοια της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτό, αλλά και με την έννοια 
ότι συνδέεται με το δημόσιο ενδιαφέρον προετοιμασίας των μαθητών για την ανάληψη 
του ρόλου του πολίτη (ό.π). Αυτό σημαίνει ότι η εκπαίδευση εξυπηρετεί το δημόσιο συμ-
φέρον συμβάλλοντας στην οικοδόμηση εκείνων των γνώσεων και των ικανοτήτων που εί-
ναι απαραίτητες για την πολιτική συμμετοχή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Η ικανοποίη ση 
του δημόσιου ενδιαφέροντος για τη διασφάλιση των όρων αναπαραγωγής ενός δημοκρα-
τικού πολιτεύματος δεν προϋποθέτει ίση αλλά επαρκή κατανομή του εκπαιδευτικού αγα-
θού. Επαρκής κατανομή αυτού του αγαθού σημαίνει πρακτικά στήριξη του κάθε ατόμου 
έτσι ώστε αυτό να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο «κατώφλι» ικανοτήτων. Να οικοδομήσει, 
δηλαδή, ένα ενδεδειγμένο για την κοινωνική συμμετοχή μίνιμουμ γνώσεων και ικανοτή-
των. Ανισότητες πέρα από αυτό το «κατώφλι» δεν κρίνονται ως άδικες, ανεξάρτητα από 
τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν σε αυτές (όπως καταγωγή, φυσικές ικανότητες κ.λπ.).  
Στηριζόμενος στις παραπάνω θέσεις, ο Giesinger διατυπώνει τις ακόλουθες αρχές δικαι-
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οσύνης ως τις πλέον βασικές και για τη μη εξισωτική εκπαιδευτική δικαιοσύνη: (α) στήρι-
ξη κάθε κοινωνικού μέλους για την απόκτηση επαρκούς εκπαίδευσης (οικοδόμηση βασι-
κών ικανοτήτων κοινωνικής συμμετοχής), (β) διασφάλιση σε κάθε κοινωνικό μέλος μιας 
ακριβοδίκαιης ευκαιρίας προκειμένου να αποκτήσει προσόντα και να διεκδικήσει κοινω-
νικές θέσεις κύρους και (γ) οι ανισότητες οφείλουν να διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο 
έτσι ώστε να επωφελούνται και τα κοινωνικά μέλη που βρίσκονται σε κοινωνικά λιγότερο 
προνομιούχες θέσεις. 

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι η αρχή της επάρκειας διαδραματίζει ολοένα και σημα-
ντικότερο ρόλο στη συζήτηση περί εκπαιδευτικής δικαιοσύνης, καθώς αξιολογείται ως η 
πλέον καταλληλότερη προκειμένου να αντιμετωπισθούν δίκαια οι παρατηρούμενες διαφο-
ρές μεταξύ των παιδιών (ικανότητες, δυναμικό, κίνδυνοι ανάπτυξης, ελλείμματα κ.λπ.). Ως 
ιδιαίτερα προβληματικό κρίνουμε το εξής σημείο: στην παραπάνω προσέγγιση απουσιά-
ζουν παντελώς προβληματισμοί αναφορικά με το τι είδους παιδαγωγικές προϋποθέσεις 
πρέπει να συντρέχουν έτσι ώστε ο στόχος μιας επαρκούς κατανομής του εκπαιδευτικού 
αγαθού να γίνει πραγματικότητα. Απουσιάζει, με άλλα λόγια, η εστίαση στην ιδιαίτερη κα-
νονιστική προβληματική που διατρέχει και χαρακτηρίζει την παιδαγωγική πράξη ως πρά-
ξη στήριξης υποκειμένων (μαθητές) τα οποία βρίσκονται σε μια διαδικασία ανάπτυξης. 
Μη λαμβάνοντας υπόψη το σχεσιακό χαρακτήρα της εκπαίδευσης για την κατανόηση του 
κανονιστικού περιεχομένου αυτής –ας θυμηθούμε εδώ την έννοια της παιδαγωγικής σχέ-
σης–, δεν εντάσσει η προαναφερόμενη εκδοχή δικαιοσύνης στους βασικούς της προβλη-
ματισμούς, παρότι αναφέρεται στο σχολείο, το ζητούμενο της ποιότητας της παιδαγωγικής 
σχέσης ως ορίζοντα αναζήτησης και θεμελίωσης αρχών εκπαιδευτικής δικαιοσύνης. Μια 
δυνατότητα να ξεπεράσουμε αυτό τον περιορισμό μας προσφέρει η προσέγγιση του θε-
ωρητικού σχεδίου με κεντρικό σημείο αναφοράς την έννοια της αναγνώρισης. 

Δικαιοσύνη Aναγνώρισης

Οι θεωρίες δικαιοσύνης στις οποίες αναφερθήκαμε έχουν ως αφετηρία την εικόνα ενός ατό-
μου το οποίο διαθέτει την ικανότητα επιλογής, στοχασμού και αναστοχασμού των σχεδίων 
ζωής που επιθυμεί να πραγματώσει. Πρόκειται συνεπώς για θεωρίες οι οποίες έχουν ως 
αποδέκτες τους ενήλικες. Κατά συνέπεια, οι αρχές και τα κριτήρια δικαιοσύνης που δια-
τυπώνουν δεν λαμβάνουν υπόψη τους συγκεκριμένα γνωρίσματα και περιορισμούς της 
παιδικής και της εφηβικής ηλικίας. Δεν λαμβάνουν, για παράδειγμα, υπόψη ότι σε αυτές 
τις ηλικίες ο βαθμός ανάπτυξης σειράς ικανοτήτων, σωματικών, ψυχικών, συναισθηματι-
κών και πνευματικών, δεν βρίσκεται σε εκείνο το σημείο που θα επέτρεπε στα άτομα να 
αποφασίζουν και να ενεργούν ως πλήρως αυτόνομα υποκείμενα.
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Κατά τον Stojanov (2006, 2011, 2013), είναι προβληματικό να μεταφέρει κανείς μια 
θεωρία δικαιοσύνης στο χώρο της εκπαίδευσης όταν μια βασική προϋπόθεση επίτευξης 
αυτής –συγκροτημένη ατομική αυτονομία– δεν συντρέχει καθώς τελεί υπό διαμόρφωση. 
Η διαδικασία διαμόρφωσης της ατομικής ηθικής αυτονομίας συνιστά εξάλλου κεντρικό 
στόχο της εκπαίδευσης και κατά συνέπεια δεν μπορεί θεωρητικά να ορίζεται ως δεδομέ-
νη (Stojanov, 2006: 37). Η εκπαιδευτική δικαιοσύνη ορίζεται από τον ίδιο ως αυτόνομη 
κατηγορία κατανόησης των κανονιστικών προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η 
εκπαίδευση. Για να κατανοηθεί επακριβώς το πεδίο αναφοράς της εκπαιδευτικής δικαιο-
σύνης, είναι απαραίτητο να ορισθεί ο χαρακτήρας του αγαθού της παιδείας. Ο ίδιος (ό.π., 
17) επιχειρηματολογεί ως εξής: «Η παιδεία δεν αποτελεί αγαθό το οποίο μπορεί κάποιος 
να κατέχει, αλλά μια διαδικασία ανάπτυξης στο πλαίσιο της οποίας το άτομο ξεδιπλώνει 
την ανθρώπινη ύπαρξή του». Η διαδικασία ανάπτυξης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 
συγκρότηση του ατόμου ως ηθικά αυτόνομου υποκειμένου. 

Στη Θεωρία της Παιδείας η αυτονομία ορίζεται ως μια «διαδικασία διαρκούς εξέλιξης 
και εμπλουτισμού των εμπειριών, οι οποίες καθιστούν εφικτή μια δυναμική σχέση με τον 
εαυτό, η οποία οδηγεί στη διαμόρφωση εκείνων των γνωρισμάτων της προσωπικότητας 
που χαρακτηρίζουν τη μοναδικότητα του ατόμου» (Stojanov, 2006: 82). H απόκτηση της 
αυτονομίας δεν έγκειται στην ελεύθερη βούληση του ατόμου, αλλά οικοδομείται και προϋ-
ποθέτει ένα πλαίσιο διυποκειμενικών σχέσεων αναγνώρισης. Στο πλαίσιο αυτό το άτομο 
αποκτά την ικανότητα να είναι ηθικά αυτόνομο, με την έννοια ότι απεγκλωβίζεται από τις 
κλίσεις του, προσανατολίζεται σε αρχές οι οποίες είναι ευρύτερα αποδεκτές ως λογικές 
αρχές (Honneth, 2000: 241) και διαθέτει την κρίση προκειμένου να αποφασίσει ελεύθερα 
για τις βιογραφικές του επιλογές.  Το περιεχόμενο της αυτονομίας για την οποία συζητάμε 
είναι ταυτόσημο με αυτό της «ψυχικής ωριμότητας, η οποία επιτρέπει στο υποκείμενο να 
οργανώσει τη βιογραφία του ως μια ιδιαίτερη και απαράλλαχτη βιογραφία». (ο.π., 242). 
Η ανάπτυξη της αυτονομίας του ατόμου συνιστά κατ’ ουσία διαδικασία παιδείας και το 
αποτέλεσμά της εξαρτάται από την ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων στο βιόκοσμο της 
καθημερινότητας γενικότερα και στο βιόκοσμο του σχολείου ειδικότερα (Stojanov, 2011). 
Συνεπώς, στη λογική αυτής της προσέγγισης περί παιδείας, τα ερωτήματα που πρέπει 
να μας απασχολήσουν αναφορικά με το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής δικαιοσύνης εί-
ναι τα εξής: (α) συγκαταλέγεται η απόκτηση ηθικής αυτονομίας για όλους τους μαθητές 
στους βασικούς στόχους της σχολικής εκπαίδευσης και (β) ποιες είναι εκείνες οι μορφές 
κοινωνικών σχέσεων εντός του σχολείου που θεωρητικά μπορούν να συμβάλουν στην 
απόκτηση της ηθικής αυτονομίας;

Η επίκαιρη και σχετική με τα παραπάνω ερωτήματα παιδαγωγική συζήτηση εστιάζει 
στην έννοια της αναγνώρισης και επισημαίνει ότι η απόκτηση ηθικής αυτονομίας είναι εφι-
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κτή μόνο σε ένα πλαίσιο παιδαγωγικών σχέσεων αναγνώρισης. Ειδικότερα, η συγκρότη-
ση της υποκειμενικότητας είναι εφικτή μόνο ως κοινωνικά διαμεσολαβημένη διαδικασία 
εσωτερίκευσης σχέσεων αναγνώρισης: το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως ιδιαί-
τερο και πλήρες κοινωνικό μέλος, όταν οι κοινωνικές του σχέσεις του επιτρέψουν να νιώ-
σει σιγουριά για τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του, τα οποία συνιστούν τη βάση της ανάπτυξής 
του ως ιδιαίτερο υποκείμενο. Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα δεν νοούνται ως στατικές σταθερές 
της προσωπικότητας, αλλά ως δυναμικά, εν εξελίξει ευρισκόμενα σημεία αναφοράς της 
αυτοαντίληψης και της ανάπτυξης του ίδιου του ατόμου.  

Οι σχέσεις αναγνώρισης ορίζονται ως περιεχόμενο και στόχος της εκπαιδευτικής δι-
καιοσύνης (Stojanov, 2006 και 2011· Borst, 2011). Πρόκειται για σχέσεις αναγνώρισης 
οι οποίες πραγματώνονται με τις μορφές της αλληλεγγύης, του ηθικού σεβασμού και της 
κοινωνικής εκτίμησης του υποκειμένου (Honneth, 2000). Η αλληλεγγύη καθιστά εφικτή 
την πρόσβαση στους σημαντικούς για την αυτοπραγμάτωση του υποκειμένου κοινωνι-
κούς πόρους (συμβολικούς και υλικούς). Η αναγνώριση με τη μορφή του ηθικού σεβα-
σμού αναφέρεται στην αναγνώριση της ικανότητας του κάθε ατόμου να λαμβάνει μέρος σε 
διαδικασίες διαλογικής θεμελίωσης κανόνων με γενική ισχύ. Αυτή η μορφή αναγνώρισης 
έχει και μια άλλη διάσταση: την προσδοκία προς το άτομο να υπερβεί τη σχετικότητα της 
δικής του οπτικής όχι με τη μορφή της άρνησης των θέσεών του, αλλά με τη μορφή του 
μετασχηματισμού και της διατύπωσης αυτών στη βάση μιας λογικής με γενικότερη ισχύ 
(Stojanov, 2006: 140-141). Συναφής με αυτή τη μορφή είναι και η τρίτη μορφή αναγνώρι-
σης, αυτή της κοινωνικής εκτίμησης. Κοινωνική εκτίμηση σημαίνει αναγνώριση των ιδιαί-
τερων γνωρισμάτων του ατόμου ως σημαντικών για το κοινό καλό, υπό την προϋπόθεση 
της συμβατότητάς τους με τον γενικά αποδεκτό αξιακό ορίζοντα. Υπό αυτή την έννοια η 
κοινωνική εκτίμηση δεν αποτελεί πράξη κατάφασης ή ουδέτερης αποδοχής ενός τρόπου 
ζωής, αλλά μια προϋπόθεση συγκρότησης της υποκειμενικότητας, μέσα ακριβώς από την 
εξασφάλιση ευκαιριών κοινωνικής συμμετοχής στη βάση των ιδιαίτερων ατομικών γνω-
ρισμάτων και ικανοτήτων. Στο βαθμό που η κοινωνική εκτίμηση συμβάλλει στην οικοδό-
μηση του αισθήματος της αυτο-εμπιστοσύνης, συμβάλλει και στη δημιουργία μιας σταθε-
ρής βάσης για την οικουμενικοποίηση του εαυτού (ό.π., 2006).  Σημαίνει, με άλλα λόγια,  
αναγνώριση όλων των μαθητών ως ατόμων που είναι σε θέση να αναπτύξουν τις ανα-
γκαίες ικανότητες για την υπέρβαση των (πιθανών) περιορισμών που χαρακτηρίζουν την 
ιδιαίτερη καταγωγή τους προς την κατεύθυνση μιας διευρυνόμενης και σχετικά αυτόνομης 
συμμετοχής στη δημοκρατική κοινότητα του  σχολείου. Υπό αυτή την έννοια, η κοινωνική 
εκτίμηση προϋποθέτει και συνδιαμορφώνει την ετοιμότητα του ατόμου για αναστοχασμό 
των προσανατολισμών και δράσεών του στον ορίζοντα κοινά αποδεκτών αξιών (οικου-
μενοποίηση του εαυτού). Έτσι, η εκπαίδευση δεν ισοδυναμεί με μια πράξη πιστοποίησης 
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ενός ιδιαίτερου και «δεδομένου» πολιτισμικού εαυτού, αλλά με πράξη η οποία στηρίζει 
τη συγκρότησή του στο πνεύμα της ηθικής αυτονομίας. Από αυτή τη σκοπιά η αναγνώ-
ριση των πολιτισμικών διαφορών συνιστά μια πράξη στήριξης του ατόμου προς την κα-
τεύθυνση της υπέρβασης της μερικότητας της πολιτισμικής του προέλευσης (ό.π., 181). 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η εκπαιδευτική δικαιοσύνη στο σημερινό σχολείο 
προϋποθέτει παιδαγωγικές πρακτικές οι οποίες δεν περιορίζονται στη διδακτικού τύ-
που διαχείριση μεσολάβησης ενός σώματος ακαδημαϊκών γνώσεων, αλλά συγκροτημέ-
να προω θούν δυνατότητες οικοδόμησης βιωμάτων ικανών να διευρύνουν τον ορίζοντα 
βάσει του οποίου οι μαθητές ερμηνεύουν τις κοινωνικές τους σχέσεις και τις μελλοντικές 
τους επιδιώξεις, οικοδομώντας έτσι την ικανότητα να αναστοχαστούν τις πολιτισμικές τους 
ταυτίσεις, τους περιορισμούς και τις δυνατότητες αυτών. Αν οι παιδαγωγικές πρακτικές 
αποσκοπούν πράγματι στη στήριξη των μαθητών σε ό,τι αφορά την ανακάλυψη δυνατο-
τήτων μιας άλλης αυτοαντίληψης και μιας άλλης σχέσης με τον κόσμο, τότε οφείλουν κα-
ταρχάς να στηρίξουν τους μαθητές στην κατανόηση της εκάστοτε επίκαιρης κατάστασής 
τους. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει βέβαια την αναφορά στις ιδιαιτερότητες των τρόπων ζωής 
του μαθητικού πληθυσμού και στις κοινωνικές διαδικασίες που επηρεάζουν τη διαμόρ-
φωσή τους. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορούμε να περιγράψουμε τις σχέ-
σεις αναγνώρισης με τη μορφή πρακτικών που λαμβάνουν υπόψη τους τις ελπίδες και 
τις ανησυχίες των μαθητών και, περαιτέρω, αξιοποιούν τις γνώσεις τους έτσι ώστε αυτοί 
να  επεξεργαστούν την προσωπική τους ιστορία, να αναστοχαστούν τις συντεταγμένες 
της ταυτότητάς τους, να επικοινωνήσουν το υποκειμενικό νόημα της όποιας διαφορετικό-
τητάς τους χωρίς το φόβο στιγματισμού και να ανακαλύψουν και άλλες δυνατότητες προ-
σωπικού και κοινωνικού αυτοπροσδιορισμού πέρα από τα όρια της προέλευσής τους. 

Το ζητούμενο της ανάπτυξης μιας τέτοιας μορφής ικανοτήτων είναι προφανές ότι υπερ-
βαίνει τα όρια του στόχου της ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων κοινωνικής συμμετοχής (βλ. 
παράδειγμα PISA) και δεν συμβιβάζεται με την αρχή της επάρκειας ως κριτήριο κατανομής 
του εκπαιδευτικού αγαθού. Από αυτή τη σκοπιά η έννοια της αναγνώρισης μας επιτρέπει 
να προσδιορίσουμε το εκπαιδευτικό αγαθό με όρους παιδαγωγικής και αυτό σημαίνει με 
όρους οι οποίοι δεν αγνοούν το κανονιστικό εύρος που χαρακτηρίζει το στόχο του παιδα-
γωγικού ενεργήματος: τη στήριξη της ανάπτυξης του κάθε παιδιού προς την αυτονομία. 
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Abstract

The project reports of PISA (Programme for International School Assesment) brought back 
to the forefront of the educational debate the issue of school inequalities. This highlights 
the need to discuss questions about the factors that favor or hinder the educational 
achievements of specific groups of pupils and especially those with migration experience. 
Taking this into account, the present paper focuses on the presentation of the basic 
positions of a particular version of educational justice which is based on the theoretical 
vehicle "Theory of Recognition." Firstly, we will critically comment on positions and empirical 
data of interpretation models of inequalities in school performances in order to highlight the 
importance of the quality of the pedagogical relationship as a foundation factor affecting 
the (re) production of educational inequalities. On the occasion of the central conclusions 
of this first approach we will present the key points of Honneth’s Theory of Recognition as 
a framework within which the primary concerns for the factor "pedagogical relationship" will 
be enriched and transformed into basic principles of an educational justice of recognition. 
Looking from the perspective of the educational justice version we aim to shape school 
culture and practices that define the content of the pedagogical relationship so as to satisfy 
each student's expectation to acquire moral autonomy.

Key-words: Educational justice, theory of recognition, moral autonomy
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«Τα ανθρώπινα όντα, που καταφανώς είναι η πιο έξυπνη μορ-
φή ζωής στον πλανήτη, μπορούν να γίνουν ακόμα πιο έξυπνα 
όχι ατομικά, αλλά μέσα από τη συλλογικότητά μας μπορούμε να 
μάθουμε να σκεφτόμαστε και να δρούμε ευφυέστερα».  

(Perkins, 1995)

Περίληψη

Η σύγχρονη κοινωνία συνιστά ένα πολύπλοκο, ανοικτό, δυναμικό σύστημα, αποτελού-
μενη από άλλους, ιδιαίτερους θεσμούς ή λειτουργικά υποσυστήματα. Η σχολική μονάδα 
δεν θεωρείται, πλέον, ένα υποσύστημα της κοινωνίας που δημιουργείται και ελέγχεται 
από τους/τις διοικούντες, αλλά γίνεται αντιληπτή ως μια αυτοδιοικούμενη οντότητα που 
εξελίσσεται μέσω της μάθησης. Το σχολείο, δηλαδή, δεν αποτελεί μόνο μια μαθησιακή 
οργάνωση για τα εμπλεκόμενα μέλη του, αλλά ως οργανισμός είναι και το ίδιο σε θέση 
να συμμετέχει σε διαδικασίες που το καθιστούν μανθάνων. Οι μελέτες για τη διερεύνηση 
της γνωσιακής ικανότητας και πολυπλοκότητας του σχολείου διαμόρφωσαν τον τύπο του 
ζωντανού σχολείου, του επονομαζόμενου «ευφυούς». Με την παρούσα εργασία επιδιώ-

Αναστάσιος Κοντάκος, Εξακουστή-Πετρούλα Αγγελάκου (2017). «Το πορτρέτο της ευφυούς σχολικής μονάδας: Το πα-
ράδειγμα της Ελλάδας». Στο Α. Κοντάκος, Φρ. Καλαβάσης (Επιστ. Επιμ. Σειράς), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τ. 
9, Η σχολική μονάδα ως ευφυής, υβριδική και ηθική οντότητα, σελ. 85-117, Αθήνα: Διάδραση. ISBN: 978-618-5059-66-8
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κεται η μελέτη της γνωσιακής διάστασης της πολυπλοκότητας, μιας διαφορετικής, δηλα-
δή, οπτικής της λειτουργίας της εκπαιδευτικής μονάδας ως μανθάνουσας, μέσα από την 
ελληνική νομοθεσία, στοχεύοντας στην αποτύπωση του «πορτρέτου» της ευφυΐας του 
ελληνικού σχολείου.

λέξεις-κλειδιά: Σχολική μονάδα, μανθάνων οργανισμός, πολυπλοκότητα, ευφυΐα, ελλη-
νική νομοθεσία 

Στην εποχή μας, οι ταχύτατοι αναπτυξιακοί ρυθμοί, η πολυπολιτισμικότητα,  η ραγδαία αύ-
ξηση των διαθέσιμων πληροφοριών και γνώσεων, οι εξελίξεις στο χώρο των επιστημών 
και της τεχνολογίας και η συνακόλουθη επίδρασή τους σε όλους τους τομείς της ανθρώπι-
νης δραστηριότητας εγείρουν νέες απαιτήσεις και ασκούν, συνεχώς, πιέσεις για δραστικές 
αλλαγές σε πολλαπλά επίπεδα (Hargreaves, 2002), έχοντας, φυσικά, αντίκτυπο και στο 
εκπαιδευτικό γίγνεσθαι (Κοντάκος, 2013· Hargreaves, 1995:215). Το σχολείο αποτελεί την 
εστία και το κέντρο όλων των εκπαιδευτικών αλλαγών. Η εκπαιδευτική αλλαγή είναι από 
μόνη της μια διαδικασία αυτοαναφορική και πολύπλοκη. Αυτό σημαίνει πως οι σχολικές 
μονάδες λειτουργούν σε απαιτητικά περιβάλλοντα πολλαπλών καινοτομιών (πολυπλοκό-
τητα), όπου οι ίδιες οφείλουν να τα διαχειριστούν και να τα συντονίσουν, εισάγοντάς τους 
πολυάριθμες αλλαγές (Fullan & Stiegelbauer, 1991), προκειμένου να αποκτήσουν τη δική 
τους διακριτή ταυτότητα (αυτοαναφορά), αλλά συνάμα και επιλεκτική επικοινωνία με τα 
άλλα συστήματα που τις περιβάλλουν (Luhmann, 1995· Willke, 1996). Έτσι, κάθε σχολι-
κή μονάδα,1 όπως βέβαια και η κοινωνία, καλούνται να βρουν τρόπους, ώστε να έχουν 
την ικανότητα να συμπορεύονται, αλλά και να αποτελούν κοινωνούς στη διαδικασία δια-
μόρφωσης αυτής της αλλαγής (Φεσάκης, 2014). 

Για να καταστεί κάτι τέτοιο εφικτό, οι ερευνητές/τριες οδηγούνται σε μια συστημική 
θεώ ρηση των σχολικών μονάδων, αποβλέποντας στην ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης 
και οργάνωσης της πολυπλοκότητας αυτών, ώστε να επιτύχουν την εξισορρόπησή τους 
(Κοντάκος, 2010:75· Κοντάκος, 2013:3), τη βελτίωσή τους και τελικά την ανάπτυξή τους. 

1  Η «σχολική μονάδα» (αυτο)κατανοείται σαν ένα σύστημα που είναι ταυτόχρονα υποσύστημα ενός άλλου 
συστήματος (του σχολείου ως μορφής κοινωνικής οργάνωσης) πολύ πιο ευρέως του οικοσυστήματός 
του (Κοντάκος & Αγγελάκου, 2016:32). Ταυτόχρονα, πρόκειται και για έναν «ζωντανό» οργανισμό με 
συσχετιζόμενες και ενοποιημένες λειτουργίες και διαδικασίες, που επιδιώκει την επίτευξη των στόχων 
του στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος με το οποίο συναλλάσσεται διαρκώς μέσα από ρευστά διαχωριστικά 
όρια (Καρβούνη, 2014).
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Εξάλλου, η συστημική θεωρία, που εκλαμβάνει τις σχολικές μονάδες ως «μανθάνοντες 
οργανισμούς», προσφέρει, κατά τον Ν. Luhmann (στο Willke, 1996), στον σύγχρονο άν-
θρωπο εκείνο το εργαλείο που θα αυξήσει την ικανότητά του να αντιλαμβάνεται την πο-
λυπλοκότητα του κόσμου. Μάλιστα, ο D. Hopkins και οι συνεργάτες του (2014: 257-259) 
αντιλαμβάνονται τη σχολική και συστημική βελτίωση ως το αποτέλεσμα της σύμπραξης 
πέντε φάσεων-παραγόντων, όπου η καθεμία συνιστά προαπαιτούμενο της επόμενης. Συ-
γκεκριμένα, η πρώτη φάση αναφέρεται στην οργανωσιακή κουλτούρα της σχολικής μονά-
δας και περιλαμβάνει την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί γύρω από την οργανωσιακή 
ανάπτυξη και την κουλτούρα της καθώς και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει 
αυτή ώστε να καταστεί ικανή η επίτευξη της αλλαγής. Η δεύτερη αφορά στις καινοτομίες 
που εισάγονται στο εκπαιδευτικό σύστημα και περιλαμβάνει διάφορα σχετικά προγράμ-
ματα. Η τρίτη έχει να κάνει με τη διαχείριση της αλλαγής και τις ποικίλες προσεγγίσεις που 
αποβλέπουν στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Η τέταρτη αναφέρεται στην ανάπτυξη της 
ικανότητας για μάθηση εκ μέρους των μελών και κυρίως των μαθητών/τριών και εστιάζει 
στις επαγγελματικές κοινότητες μάθησης και στα δίκτυα, αναγνωρίζοντας τη συνεχή επί-
δραση και τη σπουδαιότητα του τομέα της ηγεσίας-μάνατζμεντ. Η πέμπτη αφορά στη συ-
στημική βελτίωση και περιλαμβάνει την επίδραση της γνώσης όχι μόνο των εθνικών, αλλά 
και των διεθνών σπουδών σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση καθώς και τις διαφορο-
ποιημένες προσεγγίσεις για τη σχολική και συστημική μεταρρύθμιση. Με αυτό τον τρόπο 
επιδιώκεται η Σχολική Ανάπτυξη, η οποία, σύμφωνα με τον Α. Κοντάκο (2015), αποτελεί 
μια πρόβλεψη που συμπεριλαμβάνει μια συνεχιζόμενη και διαρκή διαδικασία, στοχεύοντας 
στη διαμόρφωση μιας νέας βελτιωμένης κατάστασης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. 
Αυτό σημαίνει πως η Σχολική Ανάπτυξη είναι μια μανθάνουσα διαδικασία, η οποία απο-
σκοπεί στη βελτίωση της σχολικής μονάδας μέσα από μια επιλογή διαδικασιών: αυτή της 
αυτοαναφοράς, των ρυθμίσεων, των καινοτομιών, του ελέγχου και του αυτοστοχασμού. 
Μόνο όταν επιτυγχάνεται η Σχολική Ανάπτυξη, η σχολική μονάδα έχει την ικανότητα να 
λειτουργεί ως αυτο-πηδαλιουχούμενος, αυτο-στοχαζόμενος και αυτο-οργανωνόμενος ορ-
γανισμός. Αυτός, άλλωστε, είναι ο λόγος που σήμερα η ανάγκη διερεύνησης της πολυ-
πλοκότητας της σχολικής μονάδας είναι πιο επιτακτική από ποτέ. 

Η έννοια της πολυπλοκότητας

Η έννοια της πολυπλοκότητας δηλώνει «το βαθμό πολυμορφίας, διασύνδεσης και το φόρ-
το των συνεπακόλουθων σ’ ένα πεδίο αποφάσεων» (Willke, 1997: 42). Ο N. Luhmann 
(1995) την ορίζει ως την πληθώρα των δυνατών βιωμάτων ή των πράξεων που εμφανίζο-
νται σε μια δεδομένη κατάσταση και των οποίων μόνο ένα μέρος μπορεί να πραγματωθεί 
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κάθε φορά από το υποκείμενο (Τάσης, 2014). Με άλλα λόγια, πρόκειται για μία ιδιότητα 
ενός συστήματος, η οποία μπορεί να χαρακτηρίζει κάθε μέρος του συστήματος χωριστά, 
αποδιδόμενη σ’ εκείνα τα χαρακτηριστικά του συστήματος που δύσκολα περιγράφονται 
αποτελεσματικά και με συνέπεια (Karsten, 2004). Πολύπλοκο, δηλαδή, χαρακτηρίζεται 
εκείνο το σύστημα το οποίο αποτελείται από πολλά μέρη, άρα υπάρχει ποικιλομορφία, 
όπου, όμως, η συμπεριφορά του συστήματος σαν σύνολο (ποικιλοτροπία) δεν επιδέχε-
ται απλής ερμηνείας και περιγραφής (Flake, 1998). Πιο απλά, πολύπλοκο είναι εκείνο 
το σύστημα το οποίο διαθέτει πολύμορφες και αλληλεξαρτώμενες δυνατότητες δράσης 
και απόφασης απέναντι σε όσες συνθήκες του περιβάλλοντός του γίνονται αντιληπτές 
(McFarland, 1975, στο Willke, 1998: 45). Όσο πιο πολύπλοκο είναι ένα σύστημα, τόσο 
περισσότερες πληροφορίες περιέχει. 

Ο βαθμός πολυπλοκότητας (komplexitat) ενός συστήματος, όπως ισχυρίζεται ο Ν. 
Wiener (1948), ο πατέρας της σύγχρονης Κυβερνητικής, δεν εξαρτάται μόνο από τον 
αριθμό των στοιχείων που το απαρτίζουν, αλλά και από τον αριθμό των μεταξύ τους σχέ-
σεων. Ο βαθμός αυτός μειώνεται μέσω της ενδεχομενικότητας, δηλαδή της επιλογής, η 
οποία με τη σειρά της συρρικνώνεται χάρη στις καθημερινές προσδοκίες. Γι’ αυτό και ο 
N. Luhmann θεωρεί τη μείωση της πολυπλοκότητας μέσω της προσδοκίας ως μία εκ των 
δύο θεμελιωδέστερων λειτουργιών ενός συστήματος. 

Γίνεται από τα παραπάνω αντιληπτό πως η έννοια της πολυπλοκότητας είναι συναφής 
με τις έννοιες της επιλεκτικότητας, της ενδεχομενικότητας και του αυτοκαθορισμού του συ-
στήματος, όπου κατ’ ουσίαν δεν δηλώνει μια κατάσταση αλλά μια εν δυνάμει κατάσταση. 
Η συγκεκριμένη έννοια αφορά στη σχέση συστήματος–περιβάλλοντος, καθώς το σύστη-
μα καλείται να αντιδράσει στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα (Willke, 1997: 43-44, 49-50).

Η πολυπλοκότητα ενός συστήματος, σύμφωνα με τον H. Willke (1996), διακρίνεται σε 
πέντε διαστάσεις: την αντικειμενική, την κοινωνική, τη χρονική, την τελεστική και τη γνω-
σιακή. Η αντικειμενική πολυπλοκότητα σχετίζεται με τους πόρους (τα μέλη, τον εξοπλι-
σμό και την κτιριακή υποδομή), όπως επίσης με την ανταγωνιστικότητα και την πίεση που 
ασκούν οι προσδόκιμες μορφές απόκτησης και κατανομής των πόρων. Αφορά, δηλαδή, 
σ’ έναν αρκετά μεγάλο αριθμό από ενότητες (π.χ., άνθρωποι, ομάδες, στοιχεία, θεσμοί 
κ.λπ.), οι οποίες αλληλεπιδρούν. Η κοινωνική διάσταση της πολυπλοκότητας αναφέρεται 
στην εσωτερική διαφοροποίηση του συστήματος. Με άλλα λόγια, αφορά στον καταμερισμό 
των εργασιών εντός του συστήματος και στη διαφοροποίηση των ρόλων των μελών, ώστε 
τα τιθέμενα προβλήματα-ζητήματα που προκύπτουν να κατανέμονται, μέσω της επικοι-
νωνίας, στους λειτουργικά διαφοροποιημένους ρόλους/ιδιότητες. Σύμφωνα με τη χρονική 
διάσταση της πολυπλοκότητας, το παρόν του συστήματος είναι δυνατό να είναι επιλέξι-
μο μέχρι ενός βαθμού. Αυτό σημαίνει πως οι στόχοι δεν τίθενται σαν κάτι που επιδιώκε-
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ται να επιτευχθεί σ’ ένα απλό μέλλον, αλλά, αντιθέτως, επιλέγεται κάποιο συγκεκριμένο 
μελλοντικό παρόν, αποβλέποντας στην ικανότητα του ίδιου του συστήματος να αξιολογεί 
και να συγχρονίζεται σε ένα δεσμευτικό γι’ αυτό σύστημα χρόνου, βασική προϋπόθεση 
για το οποίο είναι ο περιορισμός των λειτουργικά διαφοροποιημένων ρόλων, που απαι-
τεί συγκεκριμένους, δομημένους τύπους διεκπεραίωσης και συντονισμένες διαδικασίες. 
Η τελεστική διάσταση αναφέρεται στην αυτόνομη θέσπιση ή τη μεταβολή του σκοπού 
και των στόχων από το ίδιο το σύστημα (αυτοαναφορά, αυτοστοχασμός κ.λπ.). Τέλος, η 
γνωσιακή διάσταση της πολυπλοκότητας αναφέρεται στην ικανότητα αυτο-πηδαλιούχη-
σης και αυτο-ελέγχου του συστήματος μέσω της γνώσης και της ικανότητας πρόβλεψης 
τυχόν κινδύνων και προβλημάτων. 

Μιας και η παρούσα εργασία αναφέρεται στην ικανότητα μάθησης ενός συστήματος και τη 
γνώση που παράγεται από το ίδιο το σύστημα, αποβλέποντας στην επίτευξη των αντικειμε-
νικών του στόχων, το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο στην πέ-
μπτη διάσταση της πολυπλοκότητας, δηλαδή τη γνωσιακή, η οποία αναπτύσσεται παρακάτω. 

Η έννοια της μάθησης μιας σχολικής μονάδας

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η σχολική μονάδα αποτελεί έναν θεσμοθετημένο κοινωνικό 
οργανισμό, αφού όχι μόνο τη χαρακτηρίζουν πολύπλοκες οργανωτικές ρυθμίσεις (π.χ., 
τάξεις, ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, κανόνες, κυρώσεις κ.λπ.), διαπλέκοντας 
τα δομικά με τα πολιτισμικά στοιχεία, αλλά συνάμα αποτελείται από ένα σύνολο ατόμων 
(εκπαιδευτικούς-παιδαγωγούς, μαθητές/τριες-παιδαγωγούμενους, διευθυντές/ντριες, υπο-
διευθυντές/ντριες, γονείς κ.ά.), τα οποία έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες, δηλαδή επιτελούν 
καθορισμένους ρόλους και αναπτύσσουν δράση, επιδιώκοντας να υλοποιήσουν επιδιώξεις 
και εξειδικευμένους στόχους, που είναι καθορισμένοι με ειδικές ρυθμίσεις (π.χ., διατήρηση 
και ανάπτυξη του πολιτισμού μέσω της αποτελεσματικής μαθησιακής διαδικασίας και κοι-
νωνικοποίησης), βασιζόμενοι στην ύπαρξη κανόνων δράσης, παραδοχών και υποχρεώ-
σεων αλλά και στην υποστήριξη κατάλληλης (τυποποιημένης) δομής και οργάνωσης. 

Η σχολική μονάδα, ως ένα πολύπλοκο δυναμικό κατασκεύασμα ή με άλλα λόγια ως 
μια κοινωνική οντότητα αλληλεπιδρώντων στοιχείων (Parsons, 1951) μορφοποιημένη σ’ 
ένα σύστημα με ιδιαίτερη σύσταση και δομή (Chevallier, 1993: 19· Husén, 1991: 59), δι-
αθέτει μέσα σε κάθε κοινωνικό σύστημα τη δική της μορφή διάρθρωσης και λειτουρ γίας, 
επηρεαζόμενη άμεσα και έμμεσα από τα περιβάλλοντα συστήματα (π.χ., οικογένεια).  
Αυτό σημαίνει ότι για να ανταποκριθεί στις αλλαγές θα πρέπει η ίδια να κινητοποιηθεί, να 
αντλήσει πληροφορίες από το περιβάλλον της, να αναζητήσει μεθόδους και να διαμορ-
φώσει στρατηγικές για την εφαρμογή οποιασδήποτε αλλαγής. 



90 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εικόνα 1. Η σχολική μονάδα ως οντότητα αλληλεπιδρώντων στοιχείων.

Η αλλαγή και η ανάπτυξη της σχολικής μονάδας συνδέεται με την έννοια της μάθη-
σης. Και, μάλιστα, οι σχολικές μονάδες, ως οργανισμοί, έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν 
(Leithwood κ.ά., 1999· Mulford, 1998, στο Hargreaves κ.ά., 1998· Louis, 1994), δηλαδή 
να αναδιαμορφώνουν συνεχώς την πραγματικότητά τους. Γι’ αυτό ολοένα και περισσό-
τερο οι θεωρητικοί της εκπαίδευσης χρησιμοποιούν την έννοια της μάθησης μέσα στο 
πλαίσιο της οργανωσιακής δομής της σχολικής μονάδας προκειμένου να εξηγήσουν τον 
τρόπο με τον οποίο υλοποιείται και επιτυγχάνεται η αλλαγή στην εκπαίδευση (Rusch, 
2005· Hanson, 2001).  

Η μάθηση ενός οργανισμού αναφέρεται στη διαδικασία κατάκτησης νέας γνώσης, η 
οποία –ως επικοινωνιακή διαδικασία– προκύπτει όταν συντελείται μια ορθή επεξεργα-
σία της πληροφορίας (Luhmann, 1987: 103-104, στο Κοντάκος, 2014:59). Αυτό σημαίνει 
πως το σύστημα (και στη συγκεκριμένη περίπτωση η σχολική μονάδα) και το περιβάλ-
λον του συνδέονται με μια μορφή η οποία είναι συμβατή με υψηλότερη πολυπλοκότητα 
και ισχυρότερη αλληλεξάρτηση μεταξύ τους (Κοντάκος, 2014:59). Έτσι, αναδύεται αυτό 
που ονομάζουμε «μάθηση» ή το πιο επίκαιρο αποτέλεσμά της, η «γνώση». Στην ουσία, η 
μάθηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η απόκτηση της γνώσης, η οποία έχει τη δυνατότητα 
να αλλάξει την οργανωσιακή συμπεριφορά. Βέβαια, η δυνατότητα αλλαγής αυτής της συ-
μπεριφοράς εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο η γνώση διαμοιράζεται μεταξύ των ατό-
μων και των ομάδων μέσα στον ίδιο τον οργανισμό (Huber, 1996, στο Cohen & Sproull, 
1996). Η μάθηση, δηλαδή, ενός σχολικού οργανισμού, η οποία διαμεσολαβείται τόσο από 
κοινωνικούς παράγοντες (π.χ., αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών) όσο και από πολιτι-
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σμικούς (π.χ., αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια κ.λπ.) (Boreham & Reeves, 
2008:639), πραγματοποιείται όταν η γνώση εξωτερικεύεται και αντικειμενικοποιείται από 
τα άτομα και τις ομάδες στη σχολική μονάδα και όταν αυτή η γνώση εσωτερικεύεται από 
μέλη του σχολικού οργανισμού. 

Για τον N. Luhmann (1992: 134-135) η γνώση, που δημιουργείται ως απόηχος των 
δομικών συζεύξεων εντός του συστήματος, αποτελεί μια δομή που καθιστά δυνατή την 
αυτοποίηση της επικοινωνίας και οδηγεί στον περιορισμό της αυθαιρεσίας των επιλογών 
των μελών, των δομών και, φυσικά, των ίδιων των συστημάτων. Στη συγκεκριμένη περί-
πτωση γίνεται λόγος για τη «συλλογική γνώση» (collective knowledge), η οποία αναφέρεται 
στους τρόπους με τους οποίους η γνώση διανέμεται εντός του οργανισμού και σχετίζεται 
με θέματα, όπως διαδικασίες, ρουτίνες, νόρμες και πρακτικές, που αποτελούν: 1. οδηγό 
ενεργειών για επίλυση προβλημάτων και 2. πρότυπα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των μελών (Walsh & Ungson, 1991). Με άλλα λόγια, η θεωρία των κοινωνικών 
συστημάτων του Ν. Luhmann αντιλαμβάνεται τη γνώση ως διαδικασία, δομή και πληρο-
φορία. Ως διάκριση, παρατήρηση σχέσεων διαφορετικών δομών στο πλαίσιο μιας δομι-
κής σύζευξης και ως παρατήρηση που εντυπώνεται, κυρίως, στη μνήμη των ανθρώπων 
ως ψυχικών συστημάτων, ως προσωρινή σύλληψη της ενδεχομενικότητας. 

Πιο αναλυτικά, η μάθηση της σχολικής μονάδας επιτυγχάνεται ως εξής: Αρχικά εμφανί-
ζεται κάποιο πρόβλημα, το οποίο χρήζει αντιμετώπισης και επίλυσης. Για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος αναζητούνται από τα μέλη έτοιμες λύσεις στην οργανωσιακή μνήμη, δη-
λαδή στο οργανωμένο απόθεμα των γνώσεων και της τεχνογνωσίας του συστήματος. Από 
την αλληλεπίδραση των μελών αποκτάται νέα γνώση, η οποία μεταφέρεται μέσω α. της σχο-
λικής κουλτούρας, β. των διαφόρων διαδικασιών, όπως είναι η ενδοσχολική επιμόρφωση 
και η επαγγελματοποίηση (soft γνώσεις), γ. της γνώσης που είναι «αποθηκευμένη» στους 
σχολικούς κανονισμούς, στις διαδικασίες, στις πολιτικές και στους ρόλους (hard γνώσεις) 
και, φυσικά, δ. της κοινωνικοποίησης, δηλαδή των κοινωνικών επαφών, που μπορούν να 
πραγματοποιούνται με τη μορφή ανεπίσημων συζητήσεων και κοινών εμπειριών, επιφέ-
ροντας θετικά αποτελέσματα όχι μόνο σε ατομικό (αλλαγή συμπεριφοράς) και συλλογικό 
(μάθηση που συντελείται σε ομάδες για επιδίωξη ενός κοινού στόχου) επίπεδο, αλλά και 
σε οργανωσιακό (αλλαγή και βελτίωση των δυνατοτήτων ελέγχου της οργάνωσης), αφού η 
γνώση, πλέον, αντανακλάται στη νοημοσύνη/ευφυΐα της σχολικής μονάδας. Τελικά, η νεο-
αποκτηθείσα γνώση εισέρχεται στην οργανωσιακή μνήμη, λειτουργώντας ως βάση επι-
λογών για τη λήψη μελλοντικών αποφάσεων σε παρόμοια ζητήματα (Hanson, 2001:643).

Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε κάποιος/α να ισχυρισθεί πως η μάθηση μιας σχο-
λικής μονάδας συνιστά μια πολύπλοκη διαδικασία (Zimmerman, 1998, στο Schunk & 
Zimmerman, 1998), που εκτός των άλλων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλ-
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λον μέσα στο οποίο πραγματοποιείται (Wenger, 1998). Αυτό σημαίνει πως πολλοί πα-
ράγοντες διαμορφώνουν τη «φιλοσοφία» ή αλλιώς την «ικανότητα» μάθησης μιας σχο-
λικής μονάδας. Το κλίμα και η κουλτούρα που έχουν καλλιεργηθεί, η σχολική ηγεσία, ο 
επαγγελματισμός του προσωπικού (πχ. διευθυντής/ντρια, εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες, 
γονείς, βοηθητικό προσωπικό), η ποιότητα, η πυκνότητα και η ένταση των σχέσεων των 
μελών, οι ενδο- και οι εξω-σχολικές συμπράξεις (εσωτερικές και εξωτερικές συνεργασί-
ες), οι πόροι και τα όρια της σχολικής μονάδας συνιστούν παράγοντες από τους οποίους 
εξαρτάται η μάθησή της. 

Η σχολική μονάδα, ως σύστημα και μάλιστα ανοιχτό και δυναμικό, έρχεται σε επαφή 
με άλλα συστήματα ή αλλιώς σημαίνοντα περιβάλλοντα, όπως είναι η οικογένεια, η το-
πική κοινωνία, διάφοροι φορείς (π.χ., Κέντρα Περιβαλλονττικής Εκπαίδευσης) κ.λπ. και 
αλληλεπιδρά με το καθένα ξεχωριστά, ανταλλάσσοντας ύλη, ενέργεια και πληροφορίες. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κάθε σύστημα να θέτει την πολυπλοκότητά του στη διάθεση 
του άλλου και το καθένα από τα αλληλοσυνδεόμενα συστήματα να αποτελεί περιβάλλον 
του άλλου (Luhmann, 1995), επικρατώντας τελικά τα ερεθίσματα του ενός ή του άλλου 
περιβάλλοντος. Βέβαια, ανάμεσα στο σχολικό σύστημα και στα σημαίνοντα περιβάλλο-
ντα επιδιώκεται η διασφάλιση ενός ορίου, αποβλέποντας στη διατήρηση της ολότητας του 
κάθε συστήματος (Μουζακίτης, 2011:79). 

Εικόνα 2. Παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα μάθησης μιας σχολικής μονάδας.

Αυτο
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Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η μάθηση στη σχολική μονάδα λαμβάνει 
χώρα ως ολότητα (Huysman, 2000) και συνδέεται, συνήθως, με τη βελτίωση στην από-
δοση. Εξάλλου, χωρίς τη μάθηση κανένας οργανισμός δεν έχει την ικανότητα να επιβιώ-
σει σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο περιβάλλον. 

Ιστορική αναδρομή στην έννοια της «οργανωσιακής μάθησης»

Η έννοια της μάθησης μιας σχολικής μονάδας ή ενός οργανισμού, γνωστή και ως  
«organizational learning», εντοπίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία περί διοικητικών θεμά-
των εδώ και αρκετές δεκαετίες. Πρόκειται για έναν τομέα ή καλύτερα τον πυρήνα της ορ-
γανωσιακής θεωρίας (Miner & Mezias, 1996), η οποία μελετά μοντέλα και θεωρίες σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί μαθαίνουν και αναπτύσσονται.

Η ιδέα της έννοιας της μάθησης και των γνωστικών προσεγγίσεων στους οργανισμούς 
αποδίδεται στον H. Simon (1953), όπου χάρη στο έργο του διαπιστώθηκε ότι ένας ορ-
γανισμός ή αλλιώς ένα σύστημα, ως σύνολο, είναι ικανό να μάθει, να κατασκευάσει, να 
αποθηκεύσει, να επεξεργαστεί, να μεταβιβάσει πληροφορίες, αλλά και να επιλύσει προ-
βλήματα (Bouvier, 2013:80). Λίγο αργότερα, η έννοια της «οργανωσιακής μάθησης» απα-
ντάται στην εργασία των M. Cyert και J. March (1964), οι οποίοι την ορίζουν σαν «την 
προσαρμοστική συμπεριφορά των οργανισμών μέσα στο χρόνο». 

Στην προσπάθεια ορισμού της οργανωσιακής μάθησης, εμφανίστηκαν δύο θεωρητι-
κά ρεύματα. Το πρώτο ρεύμα εκπροσωπούνταν από τους J. March και H. Simon (1963), 
ενώ το δεύτερο από τους C. Argyris και D. Schön (1978), στο πλαίσιο της θεωρίας διοί-
κησης των οργανισμών, με τη συμβολή και συνεισφορά των τελευταίων σε αυτό το πε-
δίο να είναι καθοριστική. Οι δύο τελευταίοι ερευνητές εκκινούν τη δική τους θεωρία «ορ-
γανωσιακής μάθησης» από τα επονομαζόμενα συστήματα μάθησης, που εννοούν το 
πολύπλοκο σύνολο παραδοχών, κανόνων και στρατηγικών δράσεων που αποτελούν το 
δυναμικό μάθησης σε επίπεδο συλλογικών αλληλεπιδράσεων. Τα συστήματα μάθησης 
καθιστούν δυνατή τη μάθηση, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και τα ίδια αντικείμενο διαδι-
κασιών μάθησης, με την έννοια των οργανωσιακών διαδικασιών ανάπτυξης. Τα συστή-
ματα μάθησης κατέχουν μια γνωστική ή αλλιώς γνωσιακή πλευρά. Οι συγγραφείς χρησι-
μοποιούν τον όρο γνωστικοί χάρτες, με τους οποίους χαρακτηρίζουν τις κοινές σε όλα τα 
μέλη περιγραφές (δηλαδή αντιλήψεις) δόμησης και λειτουργίας του οργανισμού. Επειδή 
τα μέλη των οργανισμών δεν οικειοποιούνται απλώς τους γνωστικούς χάρτες αλλά τους 
κατασκευάζουν και τα ίδια, η οργανωσιακή μάθηση είναι αυτο-αναφορική, δηλαδή αυτο-
στοχαστική. Για τους/τις συγγραφείς, οι γνωστικοί χάρτες αποτελούν τα πραγματικά μέσα 
της οργανωσιακής μάθησης. 
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Τη δεκαετία του ’90, ο P. Senge (1990: 1994) επηρέασε σημαντικά τη διαμόρφωση της 
έννοιας του «οργανισμού που μαθαίνει». Βασιζόμενος σε προηγούμενες προσεγγίσεις 
και ιδίως στη θεωρία οργανωσιακής μάθησης απλού και διπλού βρόγχου των C. Argyris 
και D. Schon (1978), o P. Senge (1990, στο Dalin, 2005) ισχυρίστηκε πως ο οργανισμός 
που μαθαίνει είναι αυτός που διευρύνει διαρκώς την ικανότητά του να παράγει ό,τι πραγ-
ματικά επιθυμεί, διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο την ανθρωπιστική προσέγγιση και ει-
σάγοντας, έτσι, τη συστημική προσέγγιση των οργανισμών. Για τον P. Senge (1990:14) 
βασικό χαρακτηριστικό του οργανισμού που μαθαίνει είναι η ικανότητά του «συνεχώς να 
διευρύνει την ικανότητά του να δημιουργεί το μέλλον του», αφού «τα μέλη αυτού του ορ-
γανισμού διαρκώς επεκτείνουν την ικανότητά τους να δημιουργούν τα αποτελέσματα που 
πραγματικά επιθυμούν, νέα υποδείγματα σκέψης καλλιεργούνται και διαχέονται, η συλ-
λογική φιλοδοξία επιτρέπεται και τα μέλη του μαθαίνουν πώς να κατανοούν συνολικά τον 
οργανισμό από κοινού». 

Από τότε μέχρι σήμερα, αρκετοί ερευνητές/τριες καταπιάστηκαν με τη μελέτη της συ-
γκεκριμένης έννοιας, επιχειρώντας να διατυπώσουν έναν κοινά αποδεκτό ορισμό, χωρίς, 
όμως, κανένα αποτέλεσμα. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην ύπαρξη ποικίλων προσεγγί-
σεων και αντιλήψεων, αλλά και στην παράλληλη χρήση των όρων «οργανωσιακή μάθηση» 
και «οργανισμός που μαθαίνει», δημιουργώντας σε όσους/ες καταπιάνονται με τη μελέτη 
αυτών των εννοιών μια τεράστια σύγχυση. Επακόλουθο, λοιπόν, ήταν πολλοί και μάλιστα 
διαφορετικοί ορισμοί να έχουν κατακλύσει τη βιβλιογραφία, οι οποίοι περικλείουν κάθε πτυχή 
της οργανωσιακής μάθησης (Edmonson & Moingeon, 1998), γεγονός το οποίο αποδίδεται 
είτε στο ότι τα γραφόμενα του Ρ. Senge είναι αρκετά αόριστα και διφορούμενα (Örtenblad, 
2007), είτε στην ευρύτητα της έννοιας, η οποία έχει οδηγήσει σε πολλές διαφορετικές προ-
σεγγίσεις ή ακόμα και σε παρερμηνείες και αποσπασματικές θεωρήσεις. 

Ωστόσο, διαπιστώνεται, από τους ορισμούς που διατυπώνονται για έναν οργανισμό 
που έχει την ικανότητα μάθησης, πως τα στοιχεία που συναντώνται είναι τα ίδια: η ομαδι-
κή προσπάθεια για τους κοινά αποφασισμένους στόχους, η ενεργή δέσμευση στη διαρκή 
βελτίωση και στη διάδοση των καλύτερων πρακτικών μέσα στον οργανισμό, η οριζόντια 
ροή πληροφοριών για τη διευκόλυνση της επαφής των ειδικών και των συνδέσμων με τον 
έξω κόσμο και τέλος, η ικανότητα κατανόησης, ανάλυσης και χρήσης του δυναμικού συστή-
ματος μέσα στο οποίο λειτουργεί (Keating, 1995, στο Silins κ.ά., 2002:2). Επισημαίνεται, 
ακόμα, πως πέρα από την ύπαρξη ίδιων στοιχείων, η πλειοψηφία των απόψεων κινείται 
γύρω από την ιδέα πως κάθε εμπειρία είναι μια ευκαιρία για μάθηση και ότι η μάθηση είναι 
αξιόλογη, διαρκής και πιο αποτελεσματική μόνο όταν είναι κοινά αποδεκτή (Kerka, 1995). 

Από τη μελέτη των ορισμών φαίνεται πως τελικά η μάθηση ενός οργανισμού, όπως 
είναι η σχολική μονάδα, περιλαμβάνει τρεις διαδικασίες: α. τη δημιουργία, β. τη διατή-



ρηση και γ. τη μεταφορά της γνώσης και αναφέρεται στην ικανότητα του οργανισμού: α. 
να μαθαίνει μέσω της εμπειρίας και έτσι η νέα γνώση να προστίθεται στις δομές και τις 
διαδικασίες του οργανισμού (Argote & Miron-Spektor, 2011) και β. να χρησιμοποιεί την 
πνευματική ικανότητα όλων των μελών του για να δημιουργήσει τέτοιες διεργασίες, ώστε 
να αναπτύσσεται διαρκώς. Με άλλα λόγια, η μάθηση στους οργανισμούς, ως ίδια συστη-
μική μονάδα, δηλαδή οργανωσιακή μάθηση, συνιστά μια εμπρόθετη διαδικασία συστη-
ματικά κατευθυνόμενη προς τη βελτίωση της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας (Lam, 
2001:213), αφού αναφέρεται στην αλλαγή ή την εξέλιξη του δυναμικού πηδαλιούχησης 
του ίδιου του οργανισμού, όπου η νέα γνώση προκύπτει από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
μανθανόντων υποκειμένων, την κατάκτησή της, την εξέλιξή της και την κοινοποίησή της. 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η οργανωσιακή μάθηση, που είναι μια υψη-
λού επιπέδου μάθηση, αφορά διαδικασίες τόσο ατομικής όσο και συλλογικής μάθησης, 
οι οποίες λαμβάνουν χώρα και στο εσωτερικό του οργανισμού αλλά και μεταξύ των ορ-
γανισμών (Dogson, 1993), αφού, σύμφωνα με τον H. Willke (2004: 59), οι οργανισμοί 
ενσωματώνουν γνώση στις δομές, δηλαδή στους ρόλους-ιδιότητες, στις διαδικασίες και 
στα συστήματα ελέγχου τους ή, απλά, γίνονται «ευφυή» σε αυτά. Έτσι, διαμορφώθηκε 
και η αντίληψη του «Μανθάνοντος ή Ευφυούς Σχολείου». 

Η προσέγγιση της μανθάνουσας ή ευφυούς σχολικής μονάδας

Σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση, η οποία έχει δεχθεί βασικά δάνεια στοιχεία από τη θεω-
ρία για την ανάπτυξη των οργανώσεων (π.χ. Argyris and Schoen) όπως και από τη συ-
στημική θεωρία, δεν παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη της οργάνωσης να χρησιμοποιή-
σουν διαδικασίες διαφορετικές από τις προκαθορισμένες και, επιπλέον, ο μόνος τρόπος 
που υπάρχει ώστε η γνώση να μετασχηματιστεί σε μάθηση όλου του οργανισμού είναι 
να «εγγραφεί»/αποθηκευτεί στη «μνήμη» του και να ενσωματωθεί στο όραμά του, όπως 
το αντιλαμβάνονται όλα τα μέλη του. Με άλλα λόγια, η μάθηση μιας σχολικής μονάδας, 
στηρίζεται στην από κοινού διορατική και γνωστική ικανότητα του συνόλου των μελών της 
και δομείται πάνω στην παρελθούσα γνώση και εμπειρία, γνωστή και ως οργανωσιακή 
μνήμη (Marquardt, 1996), η οποία, σύμφωνα με τον B. Hedberg (1981), επιδρά κατευ-
θυντήρια στα μέλη του οργανισμού, στοχεύοντας στη συλλογική μάθηση. Αυτό σημαίνει 
πως οι σχολικές μονάδες δεν αποτελούν μόνο μαθησιακές οργανώσεις για τους/τις άλ-
λους/ες, δηλαδή δεν στοχεύουν αποκλειστικά και μόνο στην ενίσχυση της μάθησης των 
μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού (π.χ., διοικητικού), αλλά 
ως οργανισμοί είναι και οι ίδιες σε θέση να συμμετέχουν σε μαθησιακές διαδικασίες που 
τις καθιστούν, ως ολότητες, μανθάνουσες. Ως μανθάνοντες οργανισμοί παρουσιάζουν μία 
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αίσθηση συλλογικότητας όσον αφορά στη στοχοθεσία, στις επιδιώξεις και στα οράματα, 
μεριμνώντας παράλληλα για την αύξηση της συλλογικής νοημοσύνης και την αυτοδια-
τήρηση της ομάδας (Γαβαλάς, 2004: 120).

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη προσέγγιση, ο όρος «νοημοσύνη» ή η ταυτόσημή της 
«ευφυΐα» δεν είναι απλά ένα «φαινόμενο» που συμβαίνει στο εσωτερικό του ανθρώπι-
νου εγκεφάλου. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, μια «ιδιότητα» που προκύπτει μέσα από 
τη συνεργασία (συλλογική ενέργεια/διεργασία) ή/και το συναγωνισμό ομάδων ή ατόμων, 
οδηγώντας σε νέα και καινοτόμα γνώση. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται λόγος για «συλ-
λογική νοημοσύνη/ευφυΐα». Η συλλογική νοημοσύνη, δηλαδή, δεν είναι μόνο ανθρώπινο 
προνόμιο, αφού στη φύση συναντάται σε πολλούς έμβιους οργανισμούς, ακόμη και σε 
βακτήρια. Αυτός είναι ο λόγος που ο συγκεκριμένος όρος εμφανίζεται σε πολλούς κλάδους 
της επιστήμης, όπως στην κοινωνιοβιολογία, στις πολιτικές επιστήμες, στις θετικές και οι-
κονομικές επιστήμες, όπως ακόμα και στην επιστήμη των υπολογιστών και επικοινωνιών. 

Η γνωσιακή πολυπλοκότητα μιας σχολικής μονάδας

Οι σύγχρονες κοινωνίες και τα κοινωνικά συστήματα (π.χ., σχολικές μονάδες) μεταβάλλο-
νται διαρκώς και ασχολούνται ολοένα και περισσότερο με την πρόβλεψη εξελίξεων που 
ανήκουν στο μέλλον, σε πεδία που μπορεί να τις θέσουν σε κίνδυνο. Προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν σε αυτές τις προκλήσεις και να επιτύχουν τους στόχους τους, αξιοποιούν 
τη γνώση τους. Αυτός είναι ο λόγος που σήμερα, περισσότερο από ποτέ, δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στη δημιουργία και την ανάπτυξη γνωσιακών συστημάτων (Willke, 1997: 158).

Σ’ ένα σύστημα, όπως είναι η σχολική μονάδα, η γνώση αποκτά πολυπλοκότητα και 
αυτοελέγχεται, χρησιμοποιώντας αναστοχαστικές διαδικασίες αυτο-πηδαλιούχησης για τον 
αυτόνομο χειρισμό των πληροφοριών, οι οποίες μετατρέπονται σε στρατηγικές δράσης για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων και την επίτευξη των στόχων του. Μέσω της γνώσης ανα-
παρίσταται η πραγματικότητα και υποβάλλεται σε έλεγχο, ενώ παράλληλα προσδιορίζεται 
το πλαίσιο και οι προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί. Ωστόσο, είναι πιθανό να δημιουργηθούν 
πλήθος δυνατοτήτων και παράγωγων προβλημάτων από την επίγνωση ότι τα ίδια τα κοινω-
νικά συστήματα και οι κοινωνίες μπορούν να αυτο-θεματοποιηθούν, δηλαδή να αποκτήσουν 
μια συλλογική ταυτότητα, συνείδηση του εαυτού τους και να αναπτύξουν συλλογική δράση.  

Σύμφωνα με τον H. Willke (1997), η γνωσιακή πολυπλοκότητα αφορά στην επεξεργα-
σία των πληροφοριών, στις ικανότητες μάθησης, στις ικανότητες πρόβλεψης και αντιμε-
τώπισης τυχόν κινδύνων και προβλημάτων. Επιπλέον, αφορά στην ικανότητα ανάπτυξης 
διαδικασιών επικοινωνίας, μέσω των οποίων «ενισχύεται» η συλλογική δράση, αυξάνο-
ντας έτσι και την κοινωνική δημιουργικότητα του συστήματος. 
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Τα σύγχρονα κοινωνικά συστήματα, προκειμένου να εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους, 
δρουν και προσανατολίζονται συνεχώς σε καινούριους στόχους. Η γνωσιακή πολυπλο-
κότητα αυτών των συστημάτων αυξάνεται όσο αυτά διαφοροποιούνται σε ολοένα και με-
γαλύτερο βαθμό, προξενώντας προβλήματα, η πρόβλεψη των οποίων κρίνεται ιδιαίτερα 
δύσκολη. Συνεπώς, όσο αυξάνεται η γνωσιακή πολυπλοκότητα ενός κοινωνικού συστή-
ματος, όπως είναι η σχολική μονάδα, τόσο βελτιώνεται η ικανότητά του να αντιπαρατί-
θεται με το περιβάλλον του μέσω της επικοινωνίας, που αποτελεί το θεμέλιο λίθο του 
κοινωνικού γίγνεσθαι. H αύξηση της γνωσιακής πολυπλοκότητας σε συνδυασμό με τον 
κοινωνικό αναστοχασμό οδηγούν σ’ έναν καινούριο τύπο κοινωνίας, την «επιστημονική 
κοινωνία» (Willke, 1997: 158).

Σύμφωνα με τη διάσταση αυτής της πολυπλοκότητας, ευφυΐα σημαίνει ικανότητα πρό-
βλεψης των εξελίξεων, ικανότητα πρόβλεψης και αντιμετώπισης κινδύνων, ανάπτυξη της 
συλλογικής δράσης, ικανότητα συνείδησης του εαυτού ως οργανισμού (αυτο-συνείδηση), 
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, έλεγχος της γνώσης, ικανότητα μάθησης, ικανότητα 
διαχείρισης της πραγματικότητας, ικανότητα αξιοποίησης της γνώσης για ανάπτυξη στρα-
τηγικών δράσης, ικανότητα ανάπτυξης επικοινωνιακών διαδικασιών. 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η κάθε σχολική μονάδα έχει μία γνωσιακή 
διάσταση που υποχρεώνει σε αναθεωρήσεις, ακριβώς γιατί δεν αναπαράγει απλά τη γνώ-
ση, αλλά την κατασκευάζει η ίδια, έχοντας ως αποτέλεσμα όλα τα μέλη της να αποκτούν 
νέες δεξιότητες και εμπειρίες. Αυτός, άλλωστε, είναι ο λόγος που η διαδικασία μάθησης 
μιας σχολικής μονάδας χαρακτηρίζεται ως αυτο-αναφορική, δηλαδή αυτο-στοχαστική. 

Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες, έχοντας εντοπίσει την τεράστια σημασία της διαχείρι-
σης της γνώσης σε μια σχολική μονάδα, επικεντρώθηκαν στη δυνατότητά της να αντιμε-
τωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις μέσα από τη μάθηση, η οποία θα την οδηγήσει στον 
πλήρη μετασχηματισμό της. Οι μελέτες για τη διερεύνηση της μαθησιακής ή με άλλα λό-
για γνωσιακής ικανότητας και πολυπλοκότητας της σχολικής μονάδας διαμόρφωσαν τον 
τύπο του ζωντανού σχολείου, του επονομαζόμενου «ευφυούς».

Τα χαρακτηριστικά της ευφυούς σχολικής μονάδας

Η ευφυής σχολική μονάδα (The Intelligent School) δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σύ-
στημα δράσης. Ως σύστημα έχει νοημοσύνη. Μια συλλογική ή οργανωτική νοημοσύνη, 
διακριτή της νοημοσύνης του/της κάθε εμπλεκομένου/ης, επικεντρωμένη κυρίως στη 
γνώση των μηχανισμών που υπάρχουν στο εσωτερικό της (Bouvier, 2013). Η νοημοσύ-
νη την καθιστά ικανή να επιλύει νέα και σύνθετα προβλήματα. Ταυτόσημη λέξη της έννοι-
ας «νοη μοσύνη» είναι η «ευφυΐα». Λόγω της ευφυΐας έχει δύο θεμελιώδεις ικανότητες: α. 
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την ικανότητα μάθησης από την εμπειρία των μελών της και β. την ικανότητα κατανόη-
σης του περιβάλλοντός της. Όσον αφορά στη δεύτερη (β), η ευφυής σχολική μονάδα ούτε 
επιδιώ κει να κυριαρχήσει στο περιβάλλον της, αλλά ούτε και το αγνοεί. Αντιθέτως, συν-
βιώνει αλληλεπιδραστικά με αυτό, γνωρίζοντας ότι αποτελεί μέρος ενός πιο πολύπλοκου 
συστήματος, που χρειάζεται την ολιστική θεώρηση για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. 
Εξαιτίας των δύο παραπάνω ικανοτήτων, μπορεί να συγκροτείται και να δομείται πάνω 
στη βάση των οργανωσιακών της γνώσεων, στοχεύοντας στη διευκόλυνση της μάθησης 
των εμπλεκόμενων μελών, των ομάδων, των υποσυστημάτων και του συστήματος του 
ίδιου (συλλογική μάθηση). Η έλλειψη αυτών των ικανοτήτων ανιχνεύεται μέσω των επα-
ναλαμβανόμενων δυσλειτουργιών της ή από την ανικανότητά της να διαφύγει από προ-
βληματικές και πολύπλοκες καταστάσεις. 

Προκειμένου να επιλύει ευφυώς τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν, αλλά και 
για να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη επάρκεια και καινοτόμα διάθεση τις σύγχρονες προ-
κλήσεις, δημιουργεί δίκτυα συνεργασίας (είτε πραγματικά, είτε εικονικά-ψηφιακά), εκμε-
ταλλευόμενη τη συλλογική ευφυΐα της σχολικής κοινότητας (Ανδριόπουλος, 2012).

Αποβλέποντας στη συλλογική μάθηση, επιδιώκει τη διευκόλυνση του διαμοιρασμού 
των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ιδεών, την ενθάρρυνση της συνεργασίας της ομά-
δας και την προστασία των ανθρώπινων σχέσεων, την προώθηση/προαγωγή της έρευ-
νας, του διαλόγου, της κριτικής στάσης, της ανατροφοδότησης και του πειραματισμού, 
την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, την ενδυνάμωση των μελών απέναντι 
στο συλλογικό όραμα με την εμπλοκή τους στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή του, την 
παροχή προτύπων ηγεσίας που υποστηρίζουν τη μάθηση και τέλος, τη σύνδεση του ορ-
γανισμού με το περιβάλλον του, ώστε τα μέλη να αντιληφθούν την επίδραση του έργου 
τους στον οργανισμό ως ολότητα (Collinson, Cook & Conley, 2006· Watkins & Marsick, 
2003).  Επομένως, η μάθηση αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα μέλη της ευφυούς σχο-
λικής μονάδας, ώστε και τα ίδια να μαθαίνουν συνεχώς αλλά και ο ίδιος ο οργανισμός να 
έχει την ικανότητα να αυτοπαρατηρείται, διαρκώς να προσαρμόζεται και να αναπτύσσε-
ται. Γενικά, τα μέλη της ευφυούς σχολικής μονάδας συνεισφέρουν το ένα στη μάθηση του 
άλλου, διαμορφώνοντας έτσι μια κουλτούρα συνεργασίας και είναι δεκτικά απέναντι στην 
αλλαγή, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψουν τις παραδοσιακές δομές 
της σχολικής μονάδας και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για βελτίωση και ανάπτυξη του 
σχολικού οργανισμού (Fullan, 1996· Stoll & Fink, 1996).

Για τους Β. MacGilchrist, Κ. Myers και J. Reed (2004), η ευφυΐα της σχολικής μονά-
δας αντανακλάται στις αξίες, στις αρχές και στα χαρακτηριστικά της. Για τους συγκεκρι-
μένους ερευνητές, η ευφυής σχολική μονάδα διαθέτει εννέα δεξιότητες ή με άλλα λόγια 
εννέα ευφυείς συμπεριφορές, οι οποίες είναι: 1. η ευφυΐα του ήθους (ethical intelligence), 
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που σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο η σχολική μονάδα εκπληρώνει τον ηθικό της 
σκοπό (αρχή της δικαιοσύνης, του σεβασμού, της συμπερίληψης, των δικαιωμάτων και 
των ευθυνών), 2. η πνευματική ευφυΐα (spiritual intelligence), η οποία αναφέρεται στον 
υψηλό βαθμό αυτεπίγνωσης και ειλικρίνειας μέσα από την αναζήτηση νοήματος, τη συ-
νεργασία, την αίσθηση κοινότητας και τη διασύνδεση, 3. η πρακτική ευφυΐα (contextual 
intelligence), που αφορά στην ικανότητα μελέτης, κατανόησης και ερμηνείας του περι-
βάλλοντος (εσωτερικού, τοπικού, εθνικού και παγκόσμιου), 4. η επιχειρησιακή ευφυΐα 
(operational intelligence), που περιλαμβάνει τη στρατηγική σκέψη, το σχεδιασμό και τη 
δυνατότητα ανάληψης ηγετικών πρωτοβουλιών από όλα τα μέλη της, 5. η συναισθηματική 
ευφυΐα (emotional intelligence), η οποία έχοντας ως βασικά χαρακτηριστικά της την αυτο-
γνωσία, τη διαπροσωπική νοημοσύνη και την ικανότητα αυτορρύθμισης αντικατοπτρίζεται 
στην ελεύθερη έκφραση και στο σεβασμό των συναισθημάτων όλων των μελών της, 6. η 
συλλογική ευφυΐα (collegial intelligence), που αφορά στην αλληλεπίδραση του ατόμου με 
την κοινότητα, 7. η αναστοχαστική ευφυΐα (reflective intelligence), η οποία λαμβάνει τρεις 
διαστάσεις: την αφιέρωση χρόνου για αναστοχασμό, την αυτοαξιολόγηση και την ανατρο-
φοδότηση της μάθησης, 8. η παιδαγωγική ευφυΐα (pedagogical intelligence), που αντιλαμ-
βάνεται τη μοναδικότητα της μάθησης και της διδασκαλίας, τη φύση της αλληλεξάρτησης 
και της αλληλεπίδρασής τους και τέλος, 9. η συστημική ευφυΐα (systemic intelligence), 
η οποία καθιστά δυνατή την αλληλεξάρτηση μεταξύ των εννέα τύπων ευφυΐας. Έχοντας 
αυτές τις δεξιότητες, η ευφυής σχολική μονάδα, ως υποσύστημα της κοινωνίας που ταυ-
τόχρονα διαθέτει και η ίδια υποσυστήματα (π.χ., διευθυντή/ντρια, υποδιευθυντή/ντρια, εκ-
παιδευτικούς, βοηθητικό προσωπικό, μαθητές/τριες, γονείς κ.λπ.) και ακολουθώντας μια 
σειρά συστηματικών διαδικασιών, κάνει αποτίμηση (αποτύπωση) της εσωτερικής ζωής 
της, σκιαγραφεί  το «προφίλ» της (MacBeath et al., 2005) ή με άλλα λόγια το «πορτραίτο» 
της (Μπινιάρη & Μπαγάκης, 2006), αποκτώντας με αυτό τον τρόπο μια σφαιρική, πολυ-
διάστατη αντίληψη της πραγματικότητάς της, σχεδιάζοντας παράλληλα το «μέλλον» της.

Για να επιτύχει τους στόχους της, η ευφυής σχολική μονάδα χαρακτηρίζεται από α. 
ενθάρρυνση όλων των μελών και διάθεση πόρων για την προσωπική τους ανάπτυξη, β. 
κλίμα που προάγει τις ευκαιρίες μάθησης, επιτρέποντας τον πειραματισμό και τα λάθη, 
γ. απουσία πολλαπλών επιπέδων ιεραρχίας, προωθώντας την οριζόντια ιεραρχία, αφού 
η λήψη των αποφάσεων γίνεται με συμμετοχικό τρόπο, δ. διασφάλιση των εποικοδομη-
τικών και υποστηρικτικών σχέσεων εντός του οργανισμού, ε. επιβράβευση της επιθυμη-
τής απόδοσης, στ. επένδυση στη χρήση νέων τεχνολογιών (Britton, 1998· Stoll and Fink, 
1996· Fullan, 1996). Συνεπώς,  οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μαθαίνει διαρκώς, 
να κεφαλοποιεί την τεχνογνωσία και τις δεξιότητές της και να τις μεταβιβάζει στα μέλη της. 
Μεταβάλλεται οικειοθελώς, ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους της, σε συνάρτηση με τις 
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εξελίξεις του περιβάλλοντός της, των πόρων της, της κουλτούρας της και της εκπροσώ-
πησης των ομάδων που εμπλέκονται στο εσωτερικό της. Επιδιώκει: α. την υποστήριξη 
των μελών της, β. τη διατήρηση ευνοϊκού κλίματος για την ανάπτυξη της περιέργειάς της, 
γ. την καινοτομία, δ. τον πειραματισμό και ε. την πρακτική του προϋπολογισμένου κινδύ-
νου. Έχοντας ως θεμέλιο την επιθυμία της επίτευξης των στόχων της, η ευφυής σχολική 
μονάδα επιχειρεί μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων δραστηριοτήτων να αναπτύξει δρα-
στηριότητες που θα την οδηγήσουν σε επιθυμητά αποτελέσματα. Για να το επιτύχει αυτό, 
οι δραστηριότητες συνεχώς επαναπροσδιορίζονται βάσει των ικανοτήτων της. 

Σκοπός, υπόθεση και ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας

Η παρούσα εργασία, στηριζόμενη στη θεωρία των κοινωνικών συστημάτων του Ν. 
Luhmann –ως μια πολύπλοκη θεωρία διάκρισης, αποτύπωσης και ερμηνείας της σύγ-
χρονης κοινωνικής πραγματικότητας– και έχοντας ως σκοπό να αποτυπώσει το «πορτρέ-
το» ευφυΐας της ελληνικής σχολικής μονάδας, διερευνά, μέσα από το ελληνικό νομοθετικό 
πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το βαθμό ανάπτυξης της γνωσιακής διάστασης 
της πολυπλοκότητας, μιας διαφορετικής, δηλαδή, οπτικής της λειτουργίας της εκπαιδευ-
τικής μονάδας ως μανθάνουσας.

Η ερευνητική υπόθεση που αναδύθηκε και τέθηκε προς έλεγχο είναι ότι οι σχολικές 
μονάδες, ως οργανισμοί, έχουν την ικανότητα μάθησης, διαθέτουν δηλαδή νοημοσύνη/
ευφυΐα, με αποτέλεσμα και οι ίδιες να αναπτύσσονται, αλλά ταυτόχρονα να συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη των μελών τους, βελτιώνοντας και αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τις ικα-
νότητες: α. επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων που αναδύονται και β. επιβίωσής τους. 
Με δεδομένο, λοιπόν, πως οι σχολικές μονάδες αποτελούν ευφυή συστήματα, η παρού-
σα έρευνα επιδιώκει να διερευνήσει κατά πόσο ο νομοθέτης δίνει έμφαση στη γνωσιακή 
διάσταση της πολυπλοκότητας της σχολικής μονάδας και πώς αντιλαμβάνεται τη σχολική 
μονάδα ως έναν μανθάνων και ευφυή οργανισμό.

Υλικό και Μέθοδος 

Λόγω της φύσεως του σκοπού, η διερεύνηση τόσο των ερευνητικών ερωτημάτων και η 
επαλήθευση ή μη της υπόθεσης όσο και η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων βασί-
στηκαν στις αρχές, στα κριτήρια και στις διαδικασίες του ποιοτικού μεθοδολογικού σχεδια-
σμού. Για τη διεξαγωγή της έρευνας αξιοποιήθηκε το ερευνητικό εργαλείο της κατηγορικής 
ανάλυσης περιεχομένου για τη συστηματική μελέτη των γραπτών κειμένων του νομοθε-
τικού πλαισίου της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν 
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νόμοι (ΦΕΚ), προεδρικά διατάγματα, εγκύκλιοι και υπουργικές αποφάσεις από το 1974 
έως σήμερα, χρησιμοποιώντας ένα κατηγορικό σύστημα ανάλυσης όλων των διαστάσε-
ων της πολυπλοκότητας συστημάτων και οργανισμών. 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας της παρούσας εργασίας το ερευνητικό ενδιαφέρον εστι-
άστηκε αποκλειστικά και μόνο στο κατηγορικό σύστημα ανάλυσης της γνωσιακής διάστα-
σης της πολυπλοκότητας, για τη διερεύνηση και αποτύπωση του «πορτρέτου» της ελλη-
νικής σχολικής μονάδας ως ευφυούς και μανθάνουσας. 

Συγκεκριμένα, οι υποκατηγορίες του κατηγορικού συστήματος ανάλυσης για τη γνω-
σιακή διάσταση της πολυπλοκότητας ήταν οι ακόλουθες: 
1. Ικανότητα πρόβλεψης των αλλαγών που αφορούν στην εξέλιξη του οργανι-

σμού. Μέσω της συγκεκριμένης υποκατηγορίας διερευνήθηκε κατά πόσο το νομο-
θετικό πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα στη σχολική μονάδα να προβλέπει τις εκ-
παιδευτικές εξελίξεις, ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της 
εκπαίδευσης και να ασκεί αποτελεσματικότερα το έργο της.

2. Ικανότητα πρόβλεψης και επίλυσης κινδύνων. Η ικανότητα που έχει η σχολική 
μονάδα να προβλέπει και να διαχειρίζεται τυχόν κινδύνους, όχι απλά σε δομικό-
λειτουργικό επίπεδο, αλλά σε ατομικό, συλλογικό-ομαδικό και οργανωσιακό-συ-
στημικό επίπεδο. 

3. Αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης για ανάπτυξη στρατηγικών δράσης βά-
σει των στόχων της σχολικής μονάδας. Η δυνατότητα που έχει η σχολική μονάδα 
να αξιοποιεί την υπάρχουσα γνώση για τη διαμόρφωση στρατηγικών δράσης, την  
προσέγγιση και την οικοδόμηση της νεοαποκτηθείσας γνώσης.

4. Ικανότητα ελέγχου της γνώσης από τη σχολική μονάδα. Η ικανότητα της σχο-
λικής μονάδας να ελέγχει και να αξιολογεί τη γνώση που αποκομίζουν τα μέλη της.

5. Αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης (ως  πλαίσιο μοντελοποίησης) για τη 
δια χείριση της πραγματικότητας. Η διαχείριση της πραγματικότητας από τη σχο-
λική μονάδα μέσω της οργάνωσης και διαχείρισης της αποκτηθείσας γνώσης.

6. Ικανότητα συνείδησης της σχολικής μονάδας ως οργανισμού.
7. Ανάπτυξη συλλογικής δράσης. Η ανάπτυξη της συλλογικής δράσης και της συ-

νεργασίας των εμπλεκόμενων στη σχολική μονάδα, αποβλέποντας στη συλλογική 
λειτουργία της.

8. Ικανότητα ανάπτυξης διαδικασιών επικοινωνίας. Η ανάπτυξη επικοινωνιακών 
δια δικασιών τόσο εντός όσο και εκτός της σχολικής μονάδας.

9. Ικανότητα μάθησης. Η ικανότητα που έχει η σχολική μονάδα να μαθαίνει, να υιο-
θετεί νέα νοητικά μοντέλα και να αποκτά νέες εμπειρίες μέσα από δράσεις/δρα-
στηριότητες. 
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10. Ικανότητα ανάπτυξης κοινωνικής δημιουργικότητας της εκπαιδευτικής μονά-
δας. Η ανάπτυξη της κοινωνικής δημιουργικότητας που επιτυγχάνεται μέσω δραστη-
ριοτήτων που οργανώνει και διεξάγει η σχολική μονάδα.

11. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων στη σχολική μονάδα. Η ικανότητα που έχει η 
σχολική μονάδα να επιλύει προβλήματα που προκύπτουν αναπτύσσοντας ή/και υιο-
θετώντας στρατηγικές επίλυσης αυτών. 

 
Αποτελέσματα

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται βάσει τεσσάρων χρονικών περιόδων.

Α΄ Περίοδος: 1974-1990
Μετά την πτώση της χούντας, το 1976/77 και το 1985 επιδιώχθηκε να επιτευχθούν δύο 
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τα νομοθετήματα 
«Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως» (Ν. 309/76) και «Δομή 
και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
(Ν. 1566/1985). Σε κανένα από αυτά τα δύο νομοθετήματα δεν εντοπίστηκε κάποιο εύ-
ρημα που να σχετίζεται με κάποιες από τις υποκατηγορίες του κατηγορικού συστήματος 
ανάλυσης της γνωσιακής διάστασης της πολυπλοκότητας. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε, 
ίσως, να δικαιολογηθεί από το ότι η πρώτη μεταρρυθμιστική προσπάθεια (Ν. 309/76), που 
χαρακτηρίστηκε ως «φιλελεύθερη-λειτουργική», επιδιώχθηκε μέσα σ’ ένα κλίμα σύγκρου-
σης, λόγω της ανώμαλης πολιτικής κατάστασης και της επτάχρονης δικτατορίας που είχε 
προηγηθεί, ενώ η δεύτερη (Ν. 1566/1985), η οποία ενσωμάτωσε αρκετά στοιχεία ριζο-
σπαστικής προσέγγισης, στόχευε στην ανάδειξη του αναπτυξιακού-οικονομικού ρόλου της 
εκπαίδευσης, επιδιώκοντας την «ανάπτυξη» της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
«παραμελώντας», με αυτό τον τρόπο, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Β΄ Περίοδος: 1991-2000
Αυτή την περίοδο, με το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμόν 201/98 «Οργάνωση και λει-
τουργία Δημοτικών Σχολείων», ο νομοθέτης κάνει αναφορές, κατ’ ουσία τρεις (3), στη 
γνωσιακή διάσταση της σχολικής μονάδας. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 13, στην ενότητα 
«Εκδρομές – διδακτικές επισκέψεις», δίνει έμφαση (για πρώτη φορά από το 1974) στην 
ικανότητα μάθησης της σχολικής μονάδας, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από διδακτικές εκ-
δρομές ή διδακτικές επισκέψεις α. σε χώρους ιστορικής και πολιτισμικής αναφοράς (π.χ., 
μουσεία, θέατρα,  βιβλιοθήκες) και β. σε αξιοθέατα κ.λπ., αλλά και μέσα από τη συμμετο-
χή των μελών της σχολικής μονάδας σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες, επιδιώκοντας, 
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όμως, παράλληλα την ικανότητα ανάπτυξης της κοινωνικής δημιουργικότητας της σχολι-
κής μονάδας, αφού προβλέπονται επισκέψεις σε χώρους εκθέσεων και εργαστήρια καλ-
λιτεχνών. Με την ενότητα 4 «Σχολική ζωή – Πολιτισμός» του ίδιου άρθρου (άρθρο 13), ο 
νομοθέτης «αναδεικνύει» τα οφέλη που προκύπτουν από την παραπάνω ενότητα, ισχυ-
ριζόμενος ότι κάθε σχολική μονάδα οφείλει να πραγματοποιεί επισκέψεις σε κάθε είδους 
μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, αρχιτεκτονικά μνημεία (αρχαίας, μεσαιωνικής, σύγχρο-
νης εποχής), εκκλησίες, χώρους παραστάσεων, συναυλιών, επιδιώκοντας την ανάπτυξη 
της ικανότητας μάθησης και απόκτησης νέων εμπειριών των μελών της κάθε σχολικής 
μονάδας, αλλά συνάμα και την ανάπτυξη της κοινωνικής δημιουργικότητας της σχολικής 
μονάδας μέσα από τη διοργάνωση εκθέσεων έργων (εικαστικών τεχνών) των μαθητών,  
εκδηλώσεων μουσικής, θεάτρου, σχολικών εορτών, αθλητικών αγώνων, εκθέσεων βιβλί-
ων, παρακολούθηση καλλιτεχνικών και λαϊκών εκδηλώσεων κ.λπ., αναδεικνύοντας πα-
ράλληλα την ικανότητα των μελών για συλλογική δράση.  

Με το άρθρο 14 «Σεμινάρια εκπαιδευτικών» ο νομοθέτης αναγνωρίζει την αναγκαιό-
τητα πραγματοποίησης επιμορφωτικών και ενημερωτικών συναντήσεων, συσκέψεων ή 
και σεμιναρίων, με πρωτοβουλία του Σχολικού Συμβούλου, για ανταλλαγή απόψεων και 
εξέταση θεμάτων που συνδέονται με τον προγραμματισμό και το συντελούμενο εκπαιδευ-
τικό έργο. Παρ’ όλα αυτά, τίθεται ο περιορισμός από το νομοθετικό πλαίσιο οι εκπαιδευτι-
κοί να μη συμμετέχουν σε περισσότερες από δύο επιμορφωτικές και ενημερωτικές συνα-
ντήσεις ανά διδακτικό έτος που αφορούν στη συζήτηση θεμάτων σχετικά με την πορεία 
της εφαρμογής του εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας, 
γεγονός το οποίο φανερώνει πως η γνωσιακή διάσταση της πολυπλοκότητας όχι απλά 
δεν αναδεικνύεται στην πλήρη της διάσταση, αλλά, επιπλέον, ο νομοθέτης δεν αναγνω-
ρίζει τη σπουδαιότητα πραγματοποίησης αυτών των επιμορφώσεων-συναντήσεων για 
την ανάπτυξη της συλλογικής νοημοσύνης της σχολικής μονάδας.

Γ΄ Περίοδος: 2001-2010 
Από το 2001 έως το 2010 εντοπίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο συχνότερα αναφορές (9) 
για τη γνωσιακή διάσταση της πολυπλοκότητας. Συγκεκριμένα:

Το 2002 με το Ν. 1340/2002 «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτή-
των […] των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων» (Φ.353.1/324/105657/
Δ1) γίνονται αναφορές (5) σε 2 υποκατηγορίες του κατηγορικού συστήματος ανάλυσης 
της γνωσιακής διάστασης της πολυπλοκότητας. Συγκεκριμένα, ο νομοθέτης, εστιαζόμενος 
στην ικανότητα ανάπτυξης της συλλογικής δράσης, με το άρθρο 36 του συγκεκριμένου 
νομοθετήματος, αναφέρεται στον καθοριστικό ρόλο των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου 
διδασκόντων στη συλλογική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Μέσα από τη συλλογική 
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τους δράση επιτυγχάνεται: α. καλύτερος συντονισμός για την υλοποίηση του διδακτικού 
έργου, β. ανταλλαγή απόψεων και γ. αντιμετώπιση διαφόρων διδακτικών και άλλων ζη-
τημάτων που ενδεχομένως προκύπτουν στη σχολική μονάδα, αναδεικνύοντας με αυτό 
τον τρόπο την ικανότητα που έχει η σχολική μονάδα να επιλύει μόνη της τα διάφορα προ-
βλήματα-ζητήματα. 

 Επιπλέον, με το συγκεκριμένο άρθρο, αναφέρεται και στην ικανότητα της σχολικής 
μονάδας για ανάπτυξη της κοινωνικής δημιουργικότητας, αφού ο νομοθέτης προβλέπει ο 
σύλλογος διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, να 
αποφασίζει για την ανάληψη δράσεων, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων, την οργάνωση επι-
σκέψεων και εκδηλώσεων που ανοίγουν το σχολείο στην κοινωνία, ευαισθητοποιώντας, με 
αυτό τον τρόπο, τους/τις μαθητές/τριες να διαμορφώσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές.

Το 2010, με το άρθρο 2 του Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτι-
κού–καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές δια-
τάξεις», επισημαίνεται πως προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να εντάσσει τη νέα γνώση στις 
ήδη υπάρχουσες, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να εισάγουν τις νέες έννοιες στηριζόμενοι σε 
προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες του/της μαθητή/τριας. Η αναφορά αυτή θα μπορού-
σε να ενταχθεί στην υποκατηγορία «Αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης για ανάπτυξη 
στρατηγικών δράσης βάσει των στόχων της σχολικής μονάδας». Στο ίδιο άρθρο, ο νομο-
θέτης αναφέρεται στην αξιολόγηση ως μια σημαντική διαδικασία για τον έλεγχο της γνώ-
σης από την ίδια τη σχολική μονάδα, αφού μέσω αυτής μπορεί να διαπιστωθεί ο βαθμός 
επίτευξης των στόχων της διδασκαλίας μιας διδακτικής ενότητας ή/και της διδασκαλίας 
ενός διδακτικού αντικειμένου στη διάρκεια ολόκληρου του διδακτικού έτους. Παράλληλα, 
στο Πρόγραμμα Σπουδών των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων του ΕΑΕΠ εντοπίζεται 
μια αναφορά, που εμπίπτει στην υποκατηγορία «Ικανότητα αξιοποίησης της υπάρχου-
σας γνώσης (ως πλαίσιο μοντελοποίησης) για τη διαχείριση της πραγματικότητας» και 
αφορά στην εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, δηλαδή 
των Τ.Π.Ε., που στη σημερινή εποχή αποτελούν πραγματικότητα. Η διαχείριση αυτής της 
πραγματικότητας, βάσει του νομοθετικού πλαισίου, μπορεί να επιτευχθεί μέσω της οργά-
νωσης και διαχείρισης της αποκτηθείσας γνώσης.

Δ΄ Περίοδος: 2011-2016
Την περίοδο αυτή σημειώνονται οι περισσότερες αναφορές (23), συγκριτικά με τις τρεις προη-
γούμενες χρονικές περιόδους, για τη διάσταση της γνωσιακής πολυπλοκότητας. Συγκεκριμένα:

Το 2011 με την εγκύκλιο με θέμα «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού 
έτους 2010-2011» (Φ.12/570/67123/Γ1/14-06-2011/ΥΠΔΒΜΘ), ο νομοθέτης μέσω της 
εγκυκλίου επιδιώκει τον έλεγχο της γνώσης από την εκπαιδευτική μονάδα, αφού ο προ-
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γραμματισμός αποβλέπει πρώτιστα στην αποτίμηση των διοικητικών-οργανωσιακών και 
διδακτικών-παιδαγωγικών ενεργειών όλων των παραγόντων που μετέχουν στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία κάθε σχολικής μονάδας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μάλιστα, μέσω 
της αποτίμησης επιτυγχάνεται, κατά το νομοθετικό πλαίσιο, η διαχείριση της πραγματικό-
τητας, αφού ο σύλλογος διδασκόντων λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για τον προγραμ-
ματισμό της επόμενης σχολικής χρονιάς σε επίπεδο διοικητικό, διδακτικό και παιδαγωγικό. 

Στην ενότητα «Αντισταθμιστικοί – Υποστηρικτικοί θεσμοί» της ίδιας εγκυκλίου, για 
πρώτη φορά διαπιστώνεται πρόβλεψη για τις αλλαγές που αφορούν στην εξέλιξη του 
εκπαιδευτικού οργανισμού, καθώς γίνεται λόγος πως τα στελέχη της εκπαίδευσης (π.χ., 
διευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας, Υποδιευθυντές, Σχολικοί Σύμβουλοι κ.λπ.), λαμβά-
νοντας υπόψη την πολυπολιτισμική διάσταση της σχολικής μονάδας, όπως και τις σύγ-
χρονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές απαιτήσεις, προβαίνουν έγκαιρα στις απαραίτητες 
ενέργειες. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, αναδεικνύεται παράλληλα η ικανότητα της εκάστοτε 
σχολικής μονάδας να προβλέπει και να επιλύει κινδύνους, μιας και τα στελέχη της εκπαί-
δευσης, πέρα των άλλων, προβαίνουν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου 
να εφαρμόσουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, τα προβλεπόμενα αντισταθμιστικά-υποστηρικτι-
κά προγράμματα για αλλοδαπούς, παλιννοστούντες μαθητές και τσιγγανόπαιδες, όπως 
ενισχυτική διδασκαλία, τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά τμήματα.

Το 2011 στην εγκύκλιο με θέμα «Σύνδεση σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» 
(Φ.13126/Λ/02-02-2011/ΥΠΔΒΜΘ), ο νομοθέτης, εστιάζοντας στην ανάπτυξη επικοινω-
νίας της σχολικής μονάδας με άλλες σχολικές μονάδες σε εθνικό επίπεδο, επισημαίνει τη 
διασύνδεση όλων των σχολικών μονάδων μέσω ενός κεντρικού πληροφοριακού συστή-
ματος, του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (www.sch.gr).

Το 2013-2014 στην εγκύκλιο με θέμα «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκ-
παιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Ενημέρωση 
και οδηγίες» (Φ.3/583/122484/Γ1/05-09 -2013), ο νομοθέτης, βάσει των στόχων που είχαν 
τεθεί στο νομοθετικό πλαίσιο του 1985 (Ν. 1566/85) στα άρθρα 1, 2 και 4 για τις σχολικές 
μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε σχολική μονάδα 
να αναγνωρίζεται σαν ένας οργανισμός και μάλιστα οργανισμός παροχής εκπαίδευσης. 

Την ίδια σχολική χρονιά, με την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 614, τ. β΄/5-3-2013 και την 
Εγκύκλιο με θέμα «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Δια-
δικασία Αυτοαξιολόγησης» (Φ.30973/Γ1/05-03-2013), δίνεται, από την αρχή, έμφαση στη 
διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, αποσκοπώντας 
στην εισαγωγή του πνεύματος της «αυτοαξιολόγησης». Ο νομοθέτης, έτσι, προβλέπει 
την ικανότητα ελέγχου της γνώσης από την ίδια τη σχολική μονάδα και την αξιολόγηση 
του έργου της. 



106 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Το 2014 με την εγκύκλιο «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχο-
λικού έτους 2014-2015» (Φ. 12/390/92065/Γ1/13/06/2014), προωθείται η συλλογική δρά-
ση των μελών της σχολικής μονάδας, αφού κατά το νομοθετικό πλαίσιο οι Νηπιαγωγοί 
του Ολοήμερου Τμήματος συντάσσουν από κοινού τον Προγραμματισμό των δραστηριο-
τήτων, καθορίζουν το είδος τους, τον τρόπο υλοποίησης και προσέγγισης και φροντίζουν 
να υπάρχει συνοχή και συνέχεια των Πρωινών – Απογευματινών Δραστηριοτήτων. Πα-
ράλληλα, μέσα από την ενότητα «Βιωματικές Δράσεις-Ευέλικτη Ζώνη», για ακόμη μια 
φορά, αναγνωρίζεται η ικανότητα πρόβλεψης των αλλαγών που αφορούν στην εξέλιξη 
εκπαιδευτικού οργανισμού, αφού οι σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπ/σης, βάσει θεσμι-
κού πλαισίου, οφείλουν να υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα που να καλύπτουν τις 
σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και λειτουργούν τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. (Τ.Υ. Ζ.Ε.Π.) 
και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π. (Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π.), οι οποίες και εντάσ-
σονται στο πλαίσιο του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας για αλλοδα-
πούς, παλιννοστούντες και Ρομά μαθητές.

Επιπλέον, έμφαση δίνεται στην ικανότητα πρόβλεψης και επίλυσης τυχόν κινδύνων 
από την ίδια τη σχολική μονάδα. Ο νομοθέτης, αναφερόμενος στην πρόληψη της σχολικής 
βίας και του εκφοβισμού, προτείνει την καταγραφή, τη μελέτη, αλλά και την αντιμετώπιση 
αυτών των φαινομένων σε πρώιμο στάδιο, καθώς και την ευαισθητοποίηση και κινητο-
ποίηση ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Προβλέπει μεταξύ άλλων και ανάπτυ-
ξη διαδικασιών επικοινωνίας μέσα από τη δημιουργία δικτύων (π.χ., Παρατηρητήριο) σε 
εθνικό και τοπικό επίπεδο για την ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων, για τα ζητήματα της 
σχολικής βίας και του εκφοβισμού. 

Την ίδια χρονιά με την εγκύκλιο με θέμα «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχο-
λείων για το σχολικό έτος 2014-2015» (Φ.50/226/143572/Γ1/10-09-2014/ΥΠΑΙΘ) αναδει-
κνύεται η συλλογική δράση των Συλλόγων Διδασκόντων των Συστεγαζόμενων Σχολείων, οι 
οποίοι συνεδριάζουν και ορίζουν από κοινού α. υπεύθυνο Ολοήμερου Προγράμματος και 
β.  υπεύθυνο Πρωινής Προαιρετικής Ζώνης στην περίπτωση κοινού τμήματος. Επιπλέον, 
αναφορά γίνεται και στην ικανότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών να προβλέπουν τις 
αλλαγές, αφού οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων των Ολοήμερων Τμημάτων συνεργάζονται με 
τους εκπαιδευτικούς του πρωινού προγράμματος και εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες με-
θόδους διδασκαλίας (π.χ., σχέδια μαθήματος, διαθεματικότητα, ομαδοσυνεργατική κ.λπ).

Το 2015 εντοπίζονται και οι περισσότερες αναφορές (8).
Ειδικότερα, για τη σχολική χρονιά 2015-2016, στην εγκύκλιο με θέμα «Ενέργειες Προ-

γραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου […]» (Φ.12/1039/137119/Δ1/03-09-2015/ΥΠΟ-
ΠΑΙΘ), ο νομοθέτης, εστιάζοντας στην ικανότητα πρόβλεψης και επίλυσης κινδύνων από 
την ίδια τη σχολική μονάδα, αναφέρεται σε δράσεις για την πρόληψη του φαινομένου της 
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σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Πέρα, όμως, από την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων 
αναφέρεται στην πρόβλεψη και αντιμετώπιση, τυχόν, φυσικών και τεχνολογικών κινδύ-
νων και καταστροφών. Έτσι, στην εγκύκλιο με θέμα «Μνημόνιο ενεργειών για τη διαχείρι-
ση του σεισμικού κινδύνου στις σχολικές μονάδες» (Φ.160824/ΓΔ4/12-10-2015/ΥΠΠΕΘ) 
επισημαίνει διάφορες ενέργειες πριν από, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του σεισμού 
(ενέργειες διευθυντή/ντριας, υποδιευθυντών/ντριών, εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών, επι-
σκεπτών, διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας). Επιπλέον, στην εγκύκλιο με θέμα «Εσω-
τερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας (Δ.Α.Ι) & Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση 
πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περι-
στατικών» (Φ.201.017.782.Α6/11-11-2015/ΥΠΠΕΘ), ο νομοθέτης προβλέπει τη δημιουρ-
γία των εξής ομάδων: «Ομάδα Σύνταξης του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου», 
«Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών», «Ομάδα Πυρασφάλειας», «Ομάδα Ασφάλειας- 
Ελέγχου Προσέγγισης μαθητών σε επικίνδυνα σημεία», «Ομάδα Ελέγχου Δικτύων-Απο-
κατάστασης Βλαβών», «Ομάδα Αναζήτησης Ατόμων που δεν έχουν παρουσιαστεί στο 
χώρο καταφυγής», «Ομάδα Φύλαξης του Αρχείου του σχολείου», «Υπεύθυνοι Επικοινω-
νίας με τους αρμόδιους φορείς», «Ομάδα Υποστήριξης ΑΜΕΑ». Για τις αρμοδιότητες και 
τα καθήκοντα κάθε μιας από τις παραπάνω ομάδες δίνει αναλυτικές οδηγίες και κατευ-
θύνσεις. Ωστόσο, στην εγκύκλιο «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου 
σχολικού έτους 2015-2016» (Φ.12/1039/137119/Δ1/03-09-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ) ορίζεται ότι 
για άλλα επιμέρους θέματα-προβλήματα είναι απαραίτητη η ύπαρξη λειτουργικής αλλη-
λεξάρτησης των ρόλων και συγκεκριμένα των μελών της σχολικής μονάδας με τον οικείο 
Σχολικό Σύμβουλο ή τον Διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για επίλυση αυτών, 
αναιρώντας, κατ’ ουσίαν, την ικανότητα της σχολικής μονάδας να επιλύει μόνη της τα διά-
φορα ζητήματα που προκύπτουν.  

Την ίδια χρονιά, στην εγκύκλιο με θέμα «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων 
σχολικών δραστηριοτήτων 2015- 2016» (Φ.187323/ΓΔ4/19-11-2015/ΥΠΠΕΘ), έμφαση 
δίνεται στην ικανότητα ανάπτυξης συλλογικής δράσης και προβλέπονται συνεργασίες 
μεταξύ των εμπλεκομένων στη σχολική μονάδα (π.χ., συνεργασία μεταξύ του/της διευ-
θυντή/ντριας με τους/τις υπεύθυνους/ες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με τους/τις εκπαι-
δευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες κ.λπ.) για ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων 
σχολικών δραστηριοτήτων.

Ακόμα, πρόβλεψη εντοπίζεται για την ικανότητα ανάπτυξης επικοινωνίας από τη σχο-
λική μονάδα τόσο εντός της σχολικής μονάδας, όσο και με άλλες σχολικές μονάδες ακόμα 
και άλλων χωρών. Έτσι, σύμφωνα με το Φ.3/1105/141440/Δ1/10-09-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ), 
προβλέπεται η κάθε σχολική μονάδα να αναπτύσσει το δικό της κλίμα εργασίας, για την 
«ενθάρρυνση» της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της (ανάπτυξη επικοινωνίας εντός της 
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σχολικής μονάδας), ενώ με το Φ.187323/ΓΔ4/19-11-2015/ΥΠΠΕΘ προτείνεται η ανάληψη 
του προγράμματος eTwinning (www.etwinning.net), που αποτελεί μια ευρωπαϊκή δράση, 
μέσω της οποίας σχολικές μονάδες από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρή-
ση αυτού του δικτύου, μπορούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται (ανάπτυξη επι-
κοινωνίας με σχολικές μονάδες σε διεθνές επίπεδο). 

Τέλος, έμφαση δίνεται και στην ικανότητα μάθησης της σχολικής μονάδας, αφού σύμ-
φωνα με την εγκύκλιο «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού 
έτους 2015-2016» (Φ.12/1039/137119/Δ1/03-09-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ) κρίνεται απαραίτητη 
η διοργάνωση και πραγματοποίηση επιμορφωτικών συναντήσεων (παιδαγωγικών συ-
σκέψεων, ημερίδων και σεμιναρίων) των εκπαιδευτικών με τους/τις σχολικές συμβούλους 
δημοτικής και προσχολικής εκπαίδευσης. 

Συζήτηση

Η σύγχρονη κοινωνία, όπως και κάθε κοινωνικό σύστημα θεωρούνται και χαρακτηρίζο-
νται ως δυναμικά πολύπλοκα. Μάλιστα, η πολυπλοκότητα, όπως και η μη προβλεψιμό-
τητα αποτελούν αναμενόμενα χαρακτηριστικά της αλλαγής (Fullan, 1993). Κάθε αλλαγή 
εμπλέκει τη μάθηση και συνεπώς, οι συνθήκες μάθησης πρέπει να είναι παρούσες σε κάθε 
προσπάθεια ή διαδικασία αλλαγής, μέσα από την οποία μπορεί να προκύπτουν ευκαιρίες 
ανάπτυξης, αλλά και μη προβλέψιμα προβλήματα, που δεν είναι εύκολο να επιλυθούν. 
Έτσι, η σχολική μονάδα, όπως και κάθε οργανισμός, μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον, επιδιώκει την επιβίωση αλλά και τη βελτίωσή της μέσω της μάθησης. Επο-
μένως, οι σχολικές μονάδες για να είναι ευπροσάρμοστες και να ανταποκρίνονται θετικά 
στις αλλαγές θα πρέπει να διαθέτουν μηχανισμούς οικοδόμησης της ικανότητας μάθησης 
όλων των μελών τους. Για την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας απαιτείται διαμόρφωση 
κουλτούρας αλλαγής, η οποία να δημιουργεί περιβάλλον ασφάλειας και να ενθαρρύνει την 
ανάληψη ρίσκου και την επιδίωξη καινοτομιών, προκειμένου να επιτύχει μια αυτοποιητική 
αυτορρύθμιση του συστήματος, κάτω από την πίεση εσωτερικών συστημικών δυνάμεων 
και την αλληλεπίδραση με τα σημαντικά περιβάλλοντα συστήματα. 

Συνήθως, τα συστήματα που διαθέτουν την ικανότητα μάθησης, δηλαδή τα μανθάνο-
ντα ή ευφυή συστήματα, παρέχουν μια φιλοσοφία καθοδήγησης της δράσης, προσανα-
τολίζουν προς τις επιθυμητές αλλαγές, «χωρίς ωστόσο να δημιουργούν ένα νέο δόγμα 
που θα έπρεπε να επιβληθεί σε όλους, σε κάθε τόπο και σε κάθε περίσταση» (Bouvier, 
2013:158). Αν και η μάθηση ενός συστήματος συντελείται μέσα από τα άτομα, θα ήταν 
λάθος να συμπεράνουμε ότι η οργανωσιακή μάθηση περιορίζεται στο σωρευτικό αποτέ-
λεσμα της μάθησης των μελών. Αν και το άτομο, δηλαδή, αποτελεί τον πρωταρχικό πα-
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ράγοντα της οργανωσιακής μάθησης, ωστόσο, η μάθηση του οργανισμού δεν είναι απλά 
το άθροισμα των γνώσεων που κατέχουν τα μέλη του, αλλά η συλλογική χρήση αυτής της 
ικανότητας για μάθηση, η οποία οδηγεί στη βελτίωση της λειτουργίας ή της δράσης του 
οργανισμού και στη συγκεκριμένη περίπτωση της σχολικής μονάδας, ανανεώνοντάς την 
και μετασχηματίζοντάς την με τρόπους που υποστηρίζουν τους κοινούς στόχους, παρέ-
χοντας, ταυτόχρονα, βελτιωμένες ευκαιρίες για μάθηση. Με άλλα λόγια, η μάθηση ενός 
σχολικού οργανισμού είναι μια διαδικασία βασισμένη στην εμπειρία, μέσω της οποίας η 
γνώση που αναπτύσσεται για τη σχέση δράσης (δραστηριότητες, δομές και στρατηγικές 
που προωθούν τη μάθηση) και αποτελέσματος (αλλαγές στη συμπεριφορά, στους στό-
χους κ.λπ.) κωδικοποιείται στις συνήθειες, ενσωματώνεται στην οργανωσιακή μνήμη και 
αλλάζει τη συλλογική συμπεριφορά (Schechter & Mowafaq, 2013). Έτσι, δημιουργούνται 
νέα κοινά γνωστικά μοντέλα (γνώσεις) όπως και μορφές σκέψης και πρακτικές, τα οποία 
βελτιώνουν τη δράση, τη συμπεριφορά και την αποτελεσματικότητα όχι μόνο των ατόμων 
και των ομάδων, αλλά και του οργανισμού στο σύνολό του (Μπουραντάς, Βάθης, Παπα-
κωνσταντίνου & Ρεκλείτης, 1999).

Γενικά, θα μπορούσε κάποιος/α να ισχυριστεί πως η βιβλιογραφία που αναφέρεται 
στους οργανισμούς που μπορούν να αναπτύξουν την ικανότητα μάθησης ή ακόμα και 
της νοημοσύνης τους επικεντρώνεται κυρίως στις διαδικασίες μάθησης χωρίς, όμως, να 
δίνει ιδιαίτερη σημασία στα αποτελέσματα, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι οι μανθάνοντες 
οργανισμοί χρήζουν θεωρητικής και εμπειρικής θεμελίωσης.

Από το νομοθετικό πλαίσιο της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαπιστώνεται 
ότι το πολιτικό-κομματικό στοιχείο πάντα διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο σε κάθε προσπά-
θεια αλλαγής. Παρατηρείται όσον αφορά στη γνωσιακή διάσταση της πολυπλοκότητας ότι 
ο νομοθέτης αναδεικνύει τη σημαντικότητά της κυρίως τα τελευταία χρόνια (από το 2011 
και εξής), χωρίς, ωστόσο, να την «αναπτύσσει» στην πλήρη της διάσταση, αφού πολ-
λοί από τους νόμους, τις εγκυκλίους και τα προεδρικά διατάγματα που αναφέρονται στη 
γνωσιακή-μαθησιακή ικανότητα της σχολικής μονάδας δεν εμπίπτουν ακριβώς σε όλες τις 
υποκατηγορίες του κατηγορικού συστήματος αυτής της διάστασης. Συγκεκριμένα διαπι-
στώνεται ότι: Α. Αν και η σχολική μονάδα –βάσει των στόχων που έχει να επιτελέσει και οι 
οποίοι καταγράφονται στα άρθρα 1, 2 και 4 του Ν. 1566/1985– αποτελεί έναν οργανισμό 
που αποσκοπεί στην παροχή εκπαίδευσης, μόλις το 2013-2014 αναφέρεται στην νομο-
θεσία ως «οργανισμός». Β. Αν και ορίζεται με σαφήνεια η πρόβλεψη και η αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων πιθανών κινδύνων (π.χ., αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού, 
φυσικών καταστροφών κ.λπ.) και παρέχονται συγκεκριμένα σχέδια για την αντιμετώπιση 
αυτών, περιορίζοντας κατ’ ουσίαν την αυτόνομη δράση της σχολικής μονάδας ως προς 
τη λειτουργία της. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως από το νομοθετικό πλαίσιο ορί-



110 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ζεται ρητά ότι για άλλα θέματα πέρα των προβλεπόμενων δεν μπορεί η σχολική μονάδα 
να λαμβάνει μόνη της αποφάσεις, αλλά θα πρέπει να συνεργάζεται με τα ανώτερα όργα-
να διοίκησης (π.χ., σχολικούς συμβούλους και διευθυντές/ντριες πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης). Γ. Η ικανότητα ανάπτυξης συλλογικής δράσης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για 
το νομοθέτη, αλλά περιορίζεται στη συλλογική δράση κυρίως των εκπαιδευτικών και του 
συλλόγου διδασκόντων ενώ, πλέον, Δ. η ικανότητα μάθησης, η υιοθέτηση νέων νοητικών 
μοντέλων και η απόκτηση νέων εμπειριών μέσα από δράσεις/δραστηριότητες, όπως σε-
μινάρια, παιδαγωγικές συναντήσεις και επιμορφώσεις, κρίνεται επιτακτική. Έμφαση δί-
νεται ακόμα και Ε. στην ικανότητα ανάπτυξης της επικοινωνίας, η οποία, σύμφωνα με το 
νομοθετικό πλαίσιο, μπορεί να επιτευχθεί τόσο εντός της σχολικής μονάδας όσο και της 
σχολικής μονάδας με άλλους σχολικούς οργανισμούς σε ευρωπαϊκό, μάλιστα, επίπεδο, 
μέσω της χρήσης των Τ.Π.Ε., οι οποίες, ΣΤ. αποτελούν πραγματικότητα, που μπορούν 
να διαχειριστούν και να οργανωθούν μέσω της αποκτηθείσας γνώσης. Ζ. Ωστόσο, δεν 
εντοπίστηκαν προβλέψεις από το νομοθέτη για: 1. εκχώρηση αρμοδιοτήτων στη σχολι-
κή μονάδα, που θα την καθιστούσαν ικανή να προβλέπει τις εξελίξεις, 2. αξιοποίηση της 
υπάρχουσας γνώσης, αποβλέποντας στην ανάπτυξη στρατηγικών δράσης βάσει των στό-
χων της εκπαιδευτικής μονάδας, ενώ 3. η ανάπτυξη της κοινωνικής δημιουργικότητας της 
σχολικής μονάδας επιτυγχάνεται μόνο με διδακτικές επισκέψεις σε χώρους τέχνης και τη 
διοργάνωση εκθέσεων έργων των μαθητών. 

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται πως το νομοθετικό πλαίσιο της ελληνικής πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης δεν δίνει έμφαση στη γνωσιακή διάσταση της πολυπλοκότητας της 
σχολικής μονάδας ούτε, όμως, αυτή γίνεται αντιληπτή ως μια αυτοδιοικούμενη οντότητα, 
που «εκμεταλλευόμενη» την ικανότητά της μπορεί να μαθαίνει διαρκώς –μέσω κυρίως 
της εμπειρίας– και να εξελίσσεται σ’ ένα ευφυές και ζωντανό σύστημα. Αν και τα τελευ-
ταία σχολικά έτη, βάσει της νομοθεσίας, γίνεται μια προσπάθεια «εκσυγχρονισμού» του 
εκπαιδευτικού συστήματος, με στόχο να ανταποκριθεί στις νέες εξελίξεις, τις κοινωνικές 
προκλήσεις και τις ποιοτικές απαιτήσεις με μεγαλύτερη ευελιξία, παρ’ όλα αυτά φαίνεται ο 
νομοθέτης να «επιμένει» σε μια παραδοσιακή-μηχανιστική αντίληψη της σχολικής μονάδας 
και σε μια γραμμική, ντετερμινιστική και γραφειοκρατική προσέγγισή της, αδυνατώντας 
να διαχειριστεί την πολυπλοκότητά της. Αυτό συμβαίνει γιατί, στον ελλαδικό χώρο, ακόμα 
και σήμερα, οι περισσότερες αλλαγές εισάγονται από τα κεντρικά όργανα ή φορείς, χωρίς 
να λαμβάνεται ουσιαστικά υπόψη η γνώμη των άμεσα εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία (συγκεντρωτικό σύστημα). Γίνεται αντιληπτό, δηλαδή, ότι οι εκπαιδευτικές με-
ταρρυθμίσεις επιχειρούνται μ’ ένα συστημικά-οργανωσιακά ανακόλουθο και ανορθόδοξο 
τρόπο. Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει ασυμβατότητα και ανακολουθία στο σχεδιασμό και 
στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων και ότι παραγνωρίζεται 



111ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

η συστημική αυτονομία των σχολικών μονάδων, όπως και η δομική σύζευξή τους με τα 
περιβάλλοντα συστήματα.

Επιπλέον, αναδεικνύεται πως οι σχολικές μονάδες της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ευφυείς. Ωστόσο, κάθε 
σχολική μονάδα, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται 
στην εσωτερική και εξωτερική μεταβολή, αναπτύσσοντας το δικό της πολιτισμό και νοημο-
σύνη, μέσα από διαδικασίες οργανωσιακής μάθησης, που τη μετεξελίσσουν από ένα κα-
τακερματισμένο άθροισμα σ’ ένα αυτόνομο, αυτοαναφορικό και αυτοποιητικό σύστημα με 
μια ποικίλη αλλά πολιτιστικά προσδιορισμένη αποστολή. Χρησιμοποιώντας αυτόνομα τα 
περιθώρια δομής και δράσης που διαθέτει, αντεπεξέρχεται με τρόπο ανταποκριτικό προς 
τα περιβάλλοντα συστήματα μέσω της οργανωσιακής της ανάπτυξης, που εννοεί τη συ-
στημική της ανάπτυξη, ως μια συνειδητή και προθετική αλλαγή, με στόχο την επίτευξη μιας 
βελτιωμένης κατάστασης λειτουργίας για την παροχή βέλτιστων μαθησιακών και μορφω-
τικών ευκαιριών σε όλους (Κοντάκος & Αγγελάκου, 2016). Για το λόγο αυτό, οι σύγχρονες 
εκπαιδευτικές μονάδες οφείλουν να ανταποκρίνονται ως δυναμικά και «ευφυή» συστήματα 
στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Για να το επιτύχουν, θα πρέπει να αναπτύσσουν 
μηχανισμούς διαχείρισης της γνώσης και μια κοινή αίσθηση για την υλοποίηση ενός κοινού 
οράματος, να μαθαίνουν μέσα από προηγούμενες εμπειρίες, να αποσκοπούν στη συλλο-
γική μάθηση, να θέτουν εφικτούς στόχους, να εντοπίζουν λάθη και κινδύνους, να αντιμετω-
πίζουν προβλήματα, να διαχειρίζονται και να κατανοούν τη σχέση τους με τα περιβάλλοντα 
συστήματα και να αναπτύσσουν την ικανότητά τους να βελτιώνονται συνεχώς. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές/τριες (Louis, 1992/1994· Fullan, 1993/1996· Leithwood 
& Louis, 1999), η υιοθέτηση της θεωρίας της Οργανωσιακής Μάθησης από τις σχολικές 
μονάδες και ο μετασχηματισμός αυτών σε μανθάνοντες ή ευφυείς οργανισμούς έχει βρει 
αρκετούς υποστηρικτές τα τελευταία χρόνια. Οι σχολικές μονάδες που υιοθετούν αυτή τη 
θεωρία μετασχηματίζονται σε μανθάνοντες οργανισμούς, έχοντας την ικανότητα να ανα-
πτύξουν την οργανωσιακή νοημοσύνη και ευφυΐα, όπως και τις ικανότητες αυτοδιαχείρι-
σης της λειτουργίας τους, διεύρυνσης της συλλογικής νοημοσύνης και των δυνατοτήτων 
τους. Ένας οργανισμός μάθησης μπορεί να αναπτύξει την ικανότητα σοφής χρήσης της 
κεκτημένης γνώσης (Hanson, 2001), δηλαδή την οργανωσιακή ευφυΐα μόνο όταν έχει μια 
υποστηρικτική σχολική ηγεσία σε προτάσεις και νεωτερισμούς και όταν τα μέλη του αντα-
ποκρίνονται σε προκλήσεις, δοκιμάζουν λύσεις στην πράξη, αξιολογούν τα αποτελέσματα 
ως ομάδα και μαθαίνουν από την όλη διαδικασία. Επομένως, η ανάγκη για συνύφανση 
της εκπαιδευτικής-παιδαγωγικής και της διοικητικής λειτουργίας σ’ ένα μοντέλο ανάπτυ-
ξης της σχολικής μονάδας ως νοήμονος και μανθάνοντος οργανισμού καθίσταται επιτα-
κτική συνιστώντας, μάλιστα, ένα εγχείρημα που απαιτεί συνεχή και επίμονη προσπάθεια. 
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Abstract

Modern society is a complex, open, dynamic system consisting of other, special institutions 
or functional subsystems. Nowadays, school is no longer regarded as a subsystem 
of society created and controlled by the administrators, but it is perceived as a self-
governing entity, which evolves through learning. In other words, school is not only a 
learning organization for the members involved, but, as an organization, it can participate 
in processes that make it able to learn. Different papers about the investigation of the 
cognitive dimension of school's complexity formed the type of vibrant school, the so-called 
"intelligent" one. The present paper aims to study the cognitive dimension of complexity, a 
different viewpoint of the function of school as a learning organization, through the Greek 
legislation, aiming to capture the "portrait" of the intelligence of the Greek school.

Key-words: School, learning organization, complexity, intelligence, Greek legislation
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Περίληψη

Στη διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών χρησιμοποιούνται πληροφοριακά συστήμα-
τα που αφορούν κυρίως στην εκτέλεση λειτουργιών διεκπεραίωσης και αυτοματισμού 
γραφείου, ενώ η εφαρμογή τους στο τακτικό και στο στρατηγικό επίπεδο διοίκησης είναι 
σπάνια, ευκαιριακή και σποραδική. Επιπλέον, οι διευθύνσεις εκπαίδευσης (κεντρικές, 
περιφερειακές και επαρχιακές) όπως και οι σχολικές μονάδες συνεχίζουν να λειτουργούν 
χρησιμοποιώντας ελάχιστα δεδομένα από το εσωτερικό και το περιβάλλον τους, αδυνα-
τώντας έτσι να παρατηρήσουν λεπτομερώς και να ελέγξουν την λειτουργία τους, καθώς 
και να διαμορφώσουν ένα συστηματικό διαχρονικό σχέδιο διακυβέρνησης και διαρκούς 
βελτίωσης. Η λήψη αποφάσεων για τα διευθυντικά στελέχη καθίσταται δυσκολότερη χω-
ρίς την υποστήριξη των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούν 
και συνδυάζουν τα απαραίτητα δεδομένα μετά την εξόρυξή τους. Στο παρόν άρθρο πα-
ρουσιάζονται τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και τα μοντέλα λήψης αποφάσεων 
τα οποία υποστηρίζουν. Αναφέρονται επίσης ερευνητικά και πρακτικά αποτελέσματα σχε-
τικά με την αξιοποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης στην εκπαίδευση, 
καθώς και οι δυνατότητες που διαφαίνονται από τις ερευνητικές προσπάθειες στα πεδία 

Γεώργιος Φεσάκης, Γεωργία Λαζακίδου (2017). «Ευφυή πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης λήψης αποφά-
σεων, ανάλυση δεδομένων και εκπαιδευτικοί οργανισμοί». Στο Α. Κοντάκος, Φρ. Καλαβάσης (Επιστ. Επιμ. Σειράς), 
Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τ. 9, Η σχολική μονάδα ως ευφυής, υβριδική και ηθική οντότητα, σελ. 119-159, Αθή-
να: Διάδραση. ISBN: 978-618-5059-66-8
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της μαθησιακής ανάλυσης, της εξόρυξης εκπαιδευτικών δεδομένων και των ευφυών συ-
στημάτων διοίκησης. Η εργασία εστιάζει στην αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων 
για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο 
σχεδίων διαρκούς βελτίωσης και απολογισιμότητας. 

λέξεις-κλειδιά: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Ευφυή συστήματα, Μαθησιακή 
Ανάλυση, Εξόρυξη εκπαιδευτικών δεδομένων, Λήψη αποφάσεων, διακυβέρνηση εκπαι-
δευτικών συστημάτων 

Εισαγωγή

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν επηρεάσει σημαντικά 
τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα, ενώ αποτελεί ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι η 
αξιοποίηση των ΤΠΕ μπορεί να βελτιώσει σημαντικά όχι μόνο τη διδασκαλία και τη μάθηση, 
αλλά και τη διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισμών. Το μεγαλύτερο βάρος της προσπάθειας 
ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και οι επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα 
τελευταία χρόνια, στη χώρα μας τουλάχιστον (π.χ., εξοπλισμός και δικτύωση των σχολείων, 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού, ψηφιακού περιεχο-
μένου και υπηρεσιών), αφορούν κυρίως στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και στη 
μάθηση και λιγότερο στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης της εκπαίδευσης. Γενικότερα, 
οι κυβερνήσεις στις περισσότερες χώρες, ιστορικά, επενδύουν στην εκπαίδευση, χωρίς να 
επιμελούνται τόσο την παρακολούθηση και την αποτίμηση των επενδύσεων αυτών με τεκ-
μηριωμένες εκπαιδευτικές μεθόδους. Επιπλέον, οι διευθύνσεις εκπαίδευσης (κεντρικές, πε-
ριφερειακές και επαρχιακές), όπως και οι σχολικές μονάδες συνεχίζουν να λειτουργούν χρη-
σιμοποιώντας ελάχιστα δεδομένα από το εσωτερικό και το περιβάλλον τους, αδυνατώντας, 
έτσι, να παρατηρήσουν λεπτομερώς και να ελέγξουν τη λειτουργία τους, καθώς και να δια-
μορφώσουν ένα συστηματικό διαχρονικό σχέδιο διακυβέρνησης και διαρκούς βελτίωσης. Οι 
ΤΠΕ και τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται στη διοίκηση της εκπαίδευσης, 
μέχρι τη στιγμή που γράφεται το παρόν, αφορούν κυρίως σε εκτέλεση απλών λειτουργιών 
διεκπεραίωσης και αυτοματισμού γραφείου, ενώ η εφαρμογή τους στο τακτικό και στο στρα-
τηγικό επίπεδο διοίκησης είναι σπάνια, ευκαιριακή και σποραδική. Το γεγονός αυτό φαίνεται 
παράδοξο, αν αναλογιστεί κανείς την εξέλιξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης 
(ΠΣΔ) (Management Information Systems – MIS) στον κόσμο των επιχειρήσεων και των γρα-
φειοκρατικών οργανισμών γενικότερα, όπου έχουν προκληθεί μεταβολές πρωτοφανείς. Στην 
πραγματικότητα, η φύση των εκπαιδευτικών οργανισμών είναι αρκετά διαφορετική απ’ αυτή 
των τυπικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να μην αρκεί η απλή μεταφορά τεχνογνωσίας 
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από τον επιχειρηματικό στον εκπαιδευτικό κόσμο για να αξιοποιηθούν τα ΠΣΔ προς όφελος 
της εκπαίδευσης και των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι τη λειτουργούν ως κοινωνικό αγαθό. 
Το ζήτημα αυτό αποτελεί το κεντρικό θέμα που προσεγγίζεται στο παρόν κεφάλαιο. 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διοίκηση των οργανισμών γενικά, και των εκπαιδευτικών οι-
κοσυστημάτων ειδικότερα, θεωρείται ότι μπορεί να βοηθήσει στην παροχή ποιοτικών υπη-
ρεσιών ενισχύοντας την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους. Τα στελέχη της εκ-
παίδευσης μπορούν να διευκολυνθούν από τις ΤΠΕ στη διεκπεραίωση απλών καθημερινών 
εργασιών του λειτουργικού επιπέδου διοίκησης (operational management) των σχολικών μο-
νάδων (π.χ., καταχώριση στοιχείων μαθητών και προσωπικού, βαθμών, απουσιών, οικονομι-
κών, έκδοση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων, τίτλων σπουδών, ελέγχων, αυτοματισμό εργασιών 
γραφείου, επικοινωνία με άλλους οργανισμούς κ.ά.), καθώς και σε λειτουργίες του επιπέδου 
τακτικής (tactical management) και στρατηγικής διοίκησης (strategic management), όπως: ο 
προσδιορισμός βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, ο σχεδιασμός και η υλο-
ποίηση σχεδίων ανάπτυξης και βελτίωσης του οργανισμού, η αποτίμηση της επιτυχίας του 
οργανισμού, η απολογισιμότητα, η λήψη αποφάσεων σε έκτακτα και αδόμητα προβλήματα, η 
κατανομή πόρων, ο εντοπισμός προβλημάτων, ο καθορισμός προτεραιοτήτων, η διαχείριση 
αλλαγών και καινοτομιών, η επικοινωνία και η δικτύωση με εξωτερικούς φορείς κ.ά. (O’Brien, 
1999· Gentry, 2005· Shah, 2013). Οι ΤΠΕ στη διοίκηση υποστηρίζουν τη διαμόρφωση ευέ-
λικτων οργανισμών και περισσότερο δικτυωμένων, οι οποίοι αλληλεπιδρούν και προσαρμό-
ζονται καλύτερα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον τους (Castells, 2001), χαρακτηρι-
στικά που απαιτούνται και στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς της μεταμοντέρνας εποχής. 

Τα «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης της Εκπαίδευσης (ΠΣΔΕ)» αναπτύσσονται με 
σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία, την ανάλυση, τη διερμηνεία και τη διανομή δεδομένων 
και πληροφοριών για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και κυρίως για τα στελέχη της 
εκπαιδευτικής διοίκησης. Τα ΠΣΔΕ μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην εκτίμηση της 
απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και αποτελούν απα-
ραίτητο εργαλείο για την ολιστική διακυβέρνηση των εκπαιδευτικών οργανισμών. Τα ΠΣΔΕ, 
αν ενσωματωθούν κατάλληλα, υλοποιούν το μηχανισμό διανομής της πληροφορίας και της 
γνώσης που απαιτείται για να σχηματιστεί ο βρόγχος ανατροφοδότησης κάθε εκπαιδευτικού 
οργανισμού, ώστε να μπορεί αυτός να αυτορρυθμίζεται και να παραμένει στην τροχιά της 
αποτελεσματικής λειτουργίας. Τα ΠΣΔΕ αποτελούν, με άλλα λόγια, το «νευρικό σύστημα» 
των εκπαιδευτικών οργανισμών μέσω του οποίου μπορεί να εφαρμοστεί κάθε συστηματική 
διαδικασία διακυβέρνησης. 

Παρά την εμφάνιση των ΠΣΔΕ ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 (Shah, 2013), 
συστηματικότερη μελέτη τους εμφανίζεται στα μέσα της δεκαετίας του 1990 (Telem & 
Buvitski, 1995· Visscher, 1996). Ειδικότερα, δε, η αξιοποίηση των ΠΣΔΕ στα ανώτερα επί-
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πεδα διοίκησης των σχολικών οργανισμών έχει προσελκύσει σχετικά πρόσφατα το ενδια-
φέρον των ερευνητών (Gurr, 2000· Demir, 2006· Ndiku, Oyoo & Owano 2014), οι οποίοι 
μεταξύ άλλων εντοπίζουν εμπόδια στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διοίκηση της εκπαίδευ-
σης που σχετίζονται με την εξοικείωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαί-
δευσης με μεθόδους και τεχνολογίες συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και αξιοποίησης 
των δεδομένων, στο σχεδιασμό, στη λήψη αποφάσεων και γενικότερα στη διοίκηση των 
μονάδων. Συχνά, γίνεται η συλλογή των δεδομένων και η αποθήκευσή τους, αλλά δεν 
ακολουθεί η αξιοποίησή τους (Breiter & Light, 2004). Οι Ingram κ.ά. (2004) αναφέρουν 
ως αιτίες, για τη μη αποτελεσματική χρήση των δεδομένων, την αντίσταση στην αλλαγή, 
την έλλειψη ενημέρωσης, εκπαίδευσης κι επικοινωνίας, τους αντικρουόμενους στόχους, 
τον περιορισμένο χρόνο, την αδυναμία πρόσβασης στα δεδομένα, την πολυπλοκότητα και 
την έλλειψη κοινού οράματος και στόχων. Ως εμπόδια, επίσης, αναφέρονται η έλλειψη 
σχετικής κεντρικής πολιτικής, τεχνικής υποστήριξης και χρηματοδότησης για την ανάπτυξη 
της σχετικής τεχνογνωσίας και οργανωσιακής κουλτούρας (Shah, 2013). Παρ' όλα αυτά, 
τα τελευταία χρόνια πρωτοβουλίες διεθνών οργανισμών, όπως International Institute for 
Educational Planning (IIEP) της UNESCO, εθνικών εκπαιδευτικών οργανισμών [όπως 
το έργο National Cooperative Education Statistics System (NFES, 2005) του National 
Center for Education Statistics για τον ορισμό κοινά αποδεκτών εκπαιδευτικών στατιστι-
κών δεικτών, η Data Quality Campaign (2011), το έργο Data-First (http://www.data-first.
org) του National School Boards Association (NSBA) των ΗΠΑ, οι εφαρμογές ολοκληρω-
μένων πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης σε πολιτείες των ΗΠΑ (π.χ., http://www.
schoolview.org/)] και η γενικότερη ανάπτυξη των εφαρμογών της εξόρυξης δεδομένων 
και της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων στη διοίκηση δείχνουν ότι τα Πληροφοριακά 
Συστήματα Διοίκησης της Εκπαίδευσης θα μελετηθούν και θα εφαρμοστούν συστηματι-
κά στο μέλλον για τη βελτίωση, την αποτίμηση και την απολογισιμότητα των εκπαιδευ-
τικών οργανισμών. Η χρήση των ΠΣΔΕ για την εφαρμογή σχεδίων διαρκούς βελτίωσης 
και τη δημιουργία ακόμη πιο αποτελεσματικών σχολείων για τους μαθητές (Bernhardt, 
2013) είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος, επειδή το συγκείμενο της εφαρμογής σχεδίων 
διαρκούς βελτίωσης αιτιολογεί και νοηματοδοτεί, για τους εμπλεκόμενους, την επιπλέον 
προσπάθεια που απαιτεί η εφαρμογή των ΠΣΔΕ και τα καθιστά κάτι πολύ περισσότερο 
από απλής λογιστικής αντίληψης μηχανισμούς ελέγχου των εκπαιδευτικών συστημάτων.

Δεδομένα–Πληροφορίες–Γνώση

Στην ψηφιακή εποχή τα δεδομένα έχουν ιδιαίτερη σημασία, επειδή οι Η/Υ είναι στην ουσία 
μηχανές αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων διαφόρων τύπων, πέρα από τους 
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ιστορικά συνήθεις (κείμενο, αριθμοί), όπως ο ήχος, η φωνή, η εικόνα, το βίντεο, καθώς και 
σύνθετες δομές δεδομένων. Έτσι, τα δεδομένα ορίζονται τεχνικά ως εξής:

«Το δεδομένο (datum, πληθ. data) είναι μια παράσταση γεγονότων, εννοιών ή εντολών 
σε τυποποιημένη μορφή, που είναι κατάλληλη για επικοινωνία, ερμηνεία ή επεξεργασία 
από τον άνθρωπο ή από αυτόματα μέσα» (Dictionary of Military and Associated Terms. US 
Department of Defense 2005).

Οι όροι «πληροφορίες» και «δεδομένα» πολύ συχνά συγχέονται και χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικά. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν διακριτές διαφορές μεταξύ τους. Τα δεδομένα ανα-
παριστούν ακατέργαστα γεγονότα, όπως (π.χ., τα ονόματα των μαθητών, το φύλο, την ημε-
ρομηνία γέννησης, το βαθμό στις εξετάσεις κάποιου μαθήματος κ.λπ.) που συμβαίνουν μέσα 
στον οργανισμό ή στο περιβάλλον του. Τα δεδομένα από μόνα τους δεν έχουν κάποια αξία 
για την επιχείρηση ή τον οργανισμό. Μετά τη συλλογή τους και την αποθήκευση, ακολου-
θούν διαδικασίες οργάνωσης, διευθέτησης και επεξεργασίας με τις οποίες τα δεδομένα με-
τατρέπονται σε πληροφορίες χρήσιμες και με νόημα για τους ανθρώπους σε κάποιο πλαίσιο 
(Laudon & Laudon, 2000). Η επεξεργασία και η μετατροπή των δεδομένων σε νέες μορφές 
στις οποίες αποδίδεται νόημα είναι ο μηχανισμός παραγωγής των πληροφοριών. Για παρά-
δειγμα, τα ακατέργαστα δεδομένα για τις απουσίες των μαθητών μπορούν να οργανωθούν 
και να υποστούν επεξεργασία, ώστε να υπολογιστεί το ποσοστό των απου σιών κάθε μα-
θητή (πληροφορία) και να ληφθεί απόφαση για την επάρκεια της φοίτησής του. Η σύγχυση 
των δεδομένων με τις πληροφορίες προκαλείται συχνά από το γεγονός ότι οι πληροφορίες 
σε κάποιο επίπεδο ενός ιεραρχικού οργανισμού αποτελούν δεδομένα για τα ανώτερα κλι-
μάκια. Για παράδειγμα, το πλήθος των αγοριών και των κοριτσιών ενός σχολείου αποτε-
λεί πληροφορία για το σχολείο η οποία παρέχεται ως δεδομένο για τα ανώτερα κλιμάκια. 

Η συλλογή, ανάλυση και η επικοινωνία των δεδομένων απαιτεί ικανότητες που ονομά-
ζονται «εγγραμματισμός δεδομένων (data literacy)» (Bernhardt, 2013). Ο εγγραμματισμός 
αυτός είναι αναγκαίος στην περίπτωση των σχολικών μονάδων, καθώς συμβάλλει στη δια-
ρκή τους βελτίωση. 

Η τυπική έννοια της πληροφορίας στηρίζεται στην έννοια της εντροπίας (μέτρο αταξίας 
ενός συστήματος) και εκφράζει μαθηματική προσπάθεια διαχείρισης της αβεβαιότητας. Στο 
πλαίσιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, με τον όρο πληροφορία εννοούνται δεδομένα 
(συμβολικές παραστάσεις) τα οποία έχουν προκύψει από επεξεργασία (π.χ., μαθηματική-στα-
τιστική, ταξινόμηση, γραφική κ.ά.) και έχουν διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να τους αποδίδεται 
νόημα από τους χρήστες/αποδέκτες τους μέσω των συμβάσεων της αναπαράστασής τους. 

Είναι φανερό ότι η σχέση των δεδομένων με την πληροφορία είναι ανάλογη με αυτή 
των πρώτων υλών με τα μεταποιημένα προϊόντα και τις κατασκευές. Οι πληροφορίες είναι 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων (Carl, 1996). Η μετατροπή των δεδομένων σε 
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πληροφορία προϋποθέτει να έχει γίνει αντιληπτό το πώς ο τελικός παραλήπτης θέλει να 
τη χρησιμοποιήσει και σε τι βαθμό μπορεί να την κατανοήσει. Οι πληροφορίες είναι δε-
δομένα που συνδέθηκαν σε ένα πλαίσιο και τους αποδόθηκε νόημα (Earl & Katz, 2002· 
Boddy, Boonstra & Kennedy, 2005). Είναι δεδομένα που έχουν πάρει κατάλληλη μορφή, 
ώστε να μπορούν να είναι χρήσιμα στους ανθρώπους (Laudon & Laudon, 2012) και χρη-
σιμοποιούνται για να κατανοήσουμε το περιβάλλον, αποκαλύπτοντας τη σχέση ανάμεσα 
στα δεδομένα και στο πλαίσιο μέσα στο οποίο τα παρατηρούμε. Το αν τα δεδομένα θα 
γίνουν πληροφορίες εξαρτάται από αυτούς που τα παρατηρούν.

Με τη μορφή πληροφορίας τα δεδομένα βοηθούν στη μείωση της αβεβαιότητας για την 
εμφάνιση μελλοντικών γεγονότων (αυξάνουν την ικανότητα πρόβλεψης) και με τον τρόπο 
αυτό συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων. Η σχέση της πληροφορίας με τη λήψη αποφάσε-
ων στους οργανισμούς είναι τόσο στενή, ώστε η πληροφορία θα μπορούσε να οριστεί ως 
δεδομένα οργανωμένα και παρουσιασμένα σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο με τρόπο που να 
μπορεί να ληφθεί απόφαση για ανάληψη συγκεκριμένης δράσης (Σχήμα 1). Η δυνατότητα της 
πληροφορίας να γίνεται κατανοητή και να βελτιώνει τη λήψη αποφάσεων καθορίζει και την 
αξία που της αποδίδει ο χρήστης-αποδέκτης της, επειδή είναι ανάλογη της χρησιμότητάς της. 

 
 

 

Δεδομένα Πληροφορία Δράση  Επεξεργασία
 Λήψη 

απόφασης 

Σχήμα 1. Η λήψη απόφασης ως μετασχηματισμός της πληροφορίας σε δράση,
προσαρμογή από Alcami & Carañana (2012), σελ. 5.

Η κατάλληλη διαμόρφωση της πληροφορίας, ώστε να διευκολύνεται η ερμηνεία και η 
κατανόησή της από τους αποδέκτες-χρήστες της, αποτελεί ένα από τα πλεονεκτήματα της 
χρήσης των ΤΠΕ στην επεξεργασία δεδομένων, επειδή υποστηρίζουν τη δυναμική πα-
ραγωγή πολλαπλών αναπαραστάσεων, με διαδραστικά χαρακτηριστικά, μεγάλου όγκου 
πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Οι πληροφορίες επιτρέπουν τη λήψη πιο εύστοχων αποφάσεων σε κάθε οργανισμό, 
γι’ αυτό η επίκαιρη διαθεσιμότητα της κατάλληλης ποσότητας και ποιότητας πληροφο-
ριών είναι θεμελιώδους σημασίας για τη λειτουργία των οργανισμών. Τα στελέχη των ορ-
γανισμών, επιπλέον της λήψης αποφάσεων, χρειάζονται πληροφορίες για την εκπόνη-
ση σχεδίων και τον έλεγχο των λειτουργιών του οργανισμού (decision making, planning, 
and control functions). Το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι οργανισμοί σήμερα γί-
νεται όλο και πιο πολύπλοκο, με μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας. Κατά συνέπεια, συχνά οι 
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αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς τη διαθεσιμότητα όλων των απαραίτητων πληροφοριών 
σε ικανοποιητική ακρίβεια. Στο πρόβλημα αυτό οι ΤΠΕ έχουν να προσφέρουν σημαντική 
βελτίωση με την αυτόματη συγκέντρωση και επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών 
σε ελάχιστο χρόνο και εφικτό κόστος.

Μια ενδιαφέρουσα κατηγοριοποίηση των πληροφοριών στο πλαίσιο των πληροφο-
ριακών συστημάτων διαμορφώνεται με κριτήριο το επίπεδο της διοίκησης (λειτουργικό, 
τακτικό, στρατηγικό) στο οποίο αξιοποιούνται (Alcami, Carañana, 2012). Ανάλογα με το 
επίπεδο της διοίκησης, απαιτούνται και διαφορετικές κατηγορίες πληροφοριών, εφόσον 
και διαφορετικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν (Σχήμα 2 και Πίνακας 1).

Σχήμα 2. Διάκριση των πληροφοριών ανά διοικητικό επίπεδο

Έτσι, ανάλογα με το επίπεδο της διοίκησης, διακρίνουμε:
• Στρατηγικές πληροφορίες: απευθύνονται στα στελέχη του στρατηγικού επιπέδου 

της διοίκησης και αφορούν στο μακροπρόθεσμο (χρονικός ορίζοντας μεγαλύτε-
ρος των τριών ετών) σχεδιασμό του οργανισμού, π.χ., τον καθορισμό των στό-
χων και των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης, αναθεώρησης αυτών, 
την τοποθέτηση του οργανισμού σε σχέση με άλλους, τη δημιουργία νέων υπη-
ρεσιών/προϊόντων, την υιοθέτηση νέων μοντέλων λειτουργίας, το σχεδιασμό της 
ανάπτυξης του οργανισμού και τον προσδιορισμό των πολιτικών του οργανισμού.

• Τακτικές πληροφορίες: απευθύνονται στα ανώτερα στελέχη και αφορούν στο με-
σοπρόθεσμο (χρονικός ορίζοντας 1-3 έτη) σχεδιασμό (planning) μιας επιχείρησης 
ή ενός οργανισμού. Οι τακτικές πληροφορίες αξιοποιούνται, επίσης, σε συνεχή 
βάση, στον έλεγχο των λειτουργιών του οργανισμού και στο συντονισμό των υπο-
συστημάτων του. 
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• Λειτουργικές πληροφορίες: απευθύνονται στα μεσαία και στα κατώτερα στελέχη 
και αφορούν στο βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό μιας επιχείρησης. Διευκολύ-
νουν την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού, την παρακολούθηση της κατά-
στασής του και τον έλεγχο αυτού.  Στο λειτουργικό επίπεδο εντάσσονται συνήθως 
οι πληροφορίες που στέλνει ο οργανισμός στο περιβάλλον του (π.χ., έλεγχοι επι-
δόσεων, τίτλοι σπουδών, αποδείξεις πληρωμών κ.ά.).

Πίνακας 1. Παραδείγματα αποφάσεων και πληροφοριών ανά επίπεδο διοίκησης

Επίπεδο
διοίκησης Περιγραφή Παραδείγματα

απόφασης
Απαιτούμενες
πληροφορίες

Στρατηγικό

Μακροπρόθεσμος 
σχεδιασμός, στόχοι, 
πολιτική οργανισμού, 
ταυτότητα του οργα-
νισμού. Σχεδιασμός, 
έλεγχος και λήψη 
αποφάσεων για τη 
μακροπρόθεσμη βι-
ωσιμότητα και επιτυ-
χή λειτουργία του ορ-
γανισμού.

Καθορισμός των στό-
χων του εκπαιδευτικού 
συστήματος, δεικτών 
απολογισιμότητας και 
μηχανισμών ελέγχου. 
Εισαγωγή νέων μα-
θημάτων. Προγραμ-
ματισμός των προ-
σλήψεων. Στελέχωση 
οργανισμών. Κτιρια-
κές εγκαταστάσεις. Δι-
εθνής τοποθέτηση του 
εκπαιδευτικού συστή-
ματος. 

Στατιστικά του μαθητικού 
πληθυσμού. Ερευνητικά 
δεδομένα για μεθόδους, 
διδακτική κ.ά. Ερευνητικά 
και κοινωνικά αποδεκτοί 
δείκτες παρακολούθη-
σης της κατάστασης του 
εκπαιδευτικού συστήμα-
τος. Στοιχεία αξιολόγη-
σης δράσεων. Οικονο-
μικά στοιχεία. Επιδόσεις 
μαθητών. Στοιχεία από 
την αγορά εργασίας και 
τους κοινωνικούς εταί-
ρους του εκπαιδευτικού 
συστήματος.
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Τακτικό

Αριστοποίηση των λει-
τουργιών και συντονι-
σμός για την υλοποί-
ηση των σχεδιασμών 
και επίτευξη των στό-
χων του στρατηγικού 
επιπέδου. Μεσοπρό-
θεσμος σχεδιασμός 
και έλεγχος του οργα-
νισμού.

Πρόγραμμα σχολείου. 
Προγραμματισμός 
επιμόρφωσης. Συμ-
μετοχή σε εκπαιδευτι-
κά προγράμματα. Ει-
σαγωγή σύγχρονων 
παιδαγωγικών μοντέ-
λων. Εκπόνηση σχε-
δίων ανάπτυξης της 
μονάδας. Μείωση κό-
στους λειτουργίας με 
την εφαρμογή νέων 
μεθόδων. 

Στοιχεία του προσωπι-
κού. Πληροφορίες για τις 
ανάγκες και την ικανοποί-
ηση των κοινωνικών εταί-
ρων της μονάδας (εκπαι-
δευτικοί, γονείς, μαθητές). 
Οικονομικές πληροφορί-
ες της μονάδας. Πληρο-
φορίες για επιμορφώσεις, 
εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα. Ερευνητικά πορί-
σματα για μεθόδους δι-
δασκαλίας, μέσα, ειδική 
εκπαίδευση κ.ά.

Λειτουργικό

Σχεδιασμός και έλεγ-
χος της καθημερινής 
λειτουργίας του ορ-
γανισμού. 

Προγραμματισμός 
μαθήματος. Υλοποίη-
ση σχεδίων μάθησης. 
Έκδοση πιστοποιητι-
κών.

Πληροφορίες για τους μα-
θητές (απουσίες, βαθμοί, 
ανάγκες, προφίλ κ.ά.). 
Προγράμματα σπουδών. 
Ημερολόγια λειτουργίας. 
Πληροφορίες για εκπαι-
δευτικό υλικό και μέσα. 

Αναζητώντας τη σχέση της πληροφορίας με τη γνώση, ο Ackoff (1989) πρότεινε το ιε-
ραρχικό μοντέλο του Σχήματος 3 (Nake, 2001· Light, Wexler & Heinze, 2004), σύμφωνα 
με το οποίο η γνώση παράγεται όταν οι πληροφορίες διαμορφωθούν, οργανωθούν και 
ενσωματωθούν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που παρέχει νόημα (Earl & Katz, 2002). Η 
σχέση της γνώσης με την πληροφορία φαίνεται ανάλογη με τη σχέση της τελευταίας με τα 
δεδομένα (Σχήμα 3). Η παραγωγή γνώσης συντελείται με τη βοήθεια εργαλείων ανάλυσης, 
τα οποία εντοπίζουν κανόνες, συσχετίσεις, καθώς και μοτίβα (επανάληψης ή δυναμικά) 
στις πληροφορίες. Ο συνδυασμός των πληροφοριών με τις απόψεις, τις ικανότητες και 
τις εμπειρίες των ανθρώπων που τις διαχειρίζονται δημιουργεί τη γνώση που τροφοδοτεί 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δράσης (Chaffey & Wood, 2005). Με βάση την πα-
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ραγόμενη γνώση παράγονται σχέδια, τα οποία, αφού εφαρμοστούν, θα γίνουν εμπειρίες 
και θα προσφέρουν βαθιά γνώση (σοφία) στον οργανισμό.

Σχήμα 3. Η διαδικασία μετασχηματισμού των δεδομένων σε γνώση

Εκπαιδευτικά Δεδομένα και Πληροφορίες

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στη διοίκηση των επιχειρήσεων παρουσιάζουν εκτε-
ταμένες ομοιότητες, ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης, εξαιτίας της ομοιότητας 
στη βασική δομή των επιχειρήσεων. Έτσι, τα επιχειρηματικά δεδομένα αφορούν συνή-
θως στους ανθρώπινους πόρους, στη λογιστική διαχείριση, στην προώθηση προϊόντων 
και υπηρεσιών, στην παραγωγή κ.λπ. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών οργανισμών, 
πέρα από το λειτουργικό επίπεδο (εγγραφές, φοίτηση, βαθμοί, απολυτήρια, προσωπι-
κό), δεν έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα μια ευρέως διαδεδομένη αντίληψη για το είδος 
των δεδομένων που απαιτούνται στο τακτικό και στρατηγικό επίπεδο της εκπαίδευσης. 
Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσα στις σχολικές μονάδες εξυπηρετούν, επιπλέον των 
αναγκών της μονάδας, και διοικητικές ανάγκες εξωτερικών οργανισμών (Mandinach, 
2012· Petrides, 2006), όπως διευθύνσεις εκπαίδευσης, υπουργείο, συμβουλευτικά ιν-
στιτούτα (π.χ., Ι.Ε.Π), έρευνα, δημόσια διοίκηση. Ο καθένας από αυτούς τους φορείς 
κάνει χρήση δεδομένων για τους δικούς του λόγους, προκειμένου να λάβει αποφάσεις, 
να ελέγξει την κατάσταση, να συντονίσει, να σχεδιάσει ή να παραγάγει γνώση.

Στη χώρα μας κατά καιρούς συλλέγονται εκπαιδευτικά δεδομένα από διάφορους ορ-
γανισμούς που εποπτεύουν ή σχετίζονται με τα σχολεία, αλλά δεν γίνεται συστηματική 
χρήση αυτών στη διοίκηση της εκπαίδευσης με τρόπο συνεχή και συνεπή και ο οποίος 
να εμπλέκει τις σχολικές μονάδες στο πλαίσιο ενός σαφούς και ευρέως ή κοινά αποδε-
κτού σχεδίου. Το αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι η αποξένωση των εκπαιδευ-
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τικών από τις διαδικασίες συλλογής και αξιοποίησης των δεδομένων, τις οποίες θεω-
ρούν περιττό φορτίο χωρίς νόημα για τους ίδιους. Για να πραγματοποιηθεί ουσιαστικά 
η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στην εκπαίδευση και να γίνει κα-
θημερινότητα η αξιοποίηση δεδομένων στη διοίκηση της εκπαίδευσης, όπως την προ-
βλέπουν σύγχρονοι ερευνητές (Knapp, Swinnerton, Copland & Monpas-Huber, 2006), 
απαιτείται α) να τεκμηριωθεί και να υιοθετηθεί ένα πλαίσιο που θα δικαιολογεί τη σκο-
πιμότητα της χρήσης των δεδομένων σε όλους τους εμπλεκόμενους και β) να οριστούν 
τα εκπαιδευτικά δεδομένα και οι πληροφορίες μέσα από κοινά αποδεκτές έννοιες, κρι-
τήρια, θεωρίες και ερμηνείες. Χρειάζεται, δηλαδή, ένα πλαίσιο προβληματικής για να 
αιτιολογηθεί η συλλογή των δεδομένων.

Όσον αφορά στο πλαίσιο που θα νοηματοδοτήσει την ανάπτυξη της κουλτούρας 
αξιο ποίησης δεδομένων στο εκπαιδευτικό σύστημα, υπάρχουν δύο βασικές προτά-
σεις. Η πρώτη αφορά στην ανάγκη για κοινωνική απολογισιμότητα (accountability) του 
εκπαιδευτικού συστήματος, επειδή αποτελεί θεμελιώδους σημασίας κοινωνικό αγαθό 
και η δεύτερη στα σχέδια διαρκούς βελτίωσης των σχολικών μονάδων.  Tα εκπαιδευτι-
κά δεδομένα είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της απολογισιμότητας απέναντι στους 
κοινωνικούς εταίρους του εκπαιδευτικού συστήματος, οι οποίοι σήμερα περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά ενδιαφέρονται για τη μέγιστη αποτελεσματικότητα των εκπαιδευ-
τικών οργανισμών (Fullan, 2000· Lachat & Smith, 2005). Στον καθορισμό των εκπαι-
δευτικών δεδομένων συμβάλλουν, επίσης, διάφορα έργα που εξελίσσονται τα τελευταία 
χρόνια σε διάφορες χώρες και σχετίζονται με την αξιολόγηση και την απολογισιμότητα 
(accountability) στην εκπαίδευση (Marsh κ.ά., 2006). Η προσπάθεια αξιοποίησης δεδο-
μένων στο πλαίσιο πολιτικών απολογισιμότητας (accountability) στην εκπαίδευση ανά-
γεται στις δεκαετίες του ’70 και του ’80 (Massell, 2001). Σύγχρονες επίσημες πολιτικές 
απολογισιμότητας στις ΗΠΑ, όπως το πρόγραμμα No Child Left Behind (NCLB, 2002· 
No Child Left Behind Act, 2015), ανεξάρτητα από το βαθμό επιτυχίας τους, έχουν προ-
καλέσει νέες συζητήσεις και προσδιορισμό εκπαιδευτικών δεδομένων.

Εκπαιδευτικά Δεδομένα και Σχολική Βελτίωση

Σύμφωνα με την προσέγγιση της Bernhardt (2009) για τη διαρκή σχολική βελτίωση, το 
εκπαιδευτικό προσωπικό μίας σχολικής μονάδας, μελετώντας τα δεδομένα, καθίσταται 
ικανό να προσδιορίσει την κατάσταση του σχολείου, να καταλάβει τους τρόπους και τις 
επιλογές που οδήγησαν το σχολείο στη συγκεκριμένη κατάσταση, να εκτιμήσει αν και 
κατά πόσο επιτυγχάνονται οι στόχοι του και αν ικανοποιείται το όραμά του, να εντοπί-
σει τους πραγματικούς λόγους που οδηγούν σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα, να αξιο-
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λογήσει τι είναι αποδοτικό και τι όχι, να προβλέψει και να αποτρέψει τις αποτυχίες και 
να διασφαλίσει τις επιτυχίες. 

Η Bernhardt (2002), λοιπόν, προτείνει ένα μοντέλο για τη διαδικασία διαρκούς βελ-
τίωσης (Σχήμα 4), το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά από λογικές ερωτήσεις των οποίων  
οι απαντήσεις έχουν τη δυνατότητα να συλλέξουν χρήσιμα δεδομένα με σκοπό την πε-
ραιτέρω ανάπτυξή τους. Με βάση το μοντέλο αυτό, η Bernhardt προχωρά στο λεπτο-
μερή ορισμό των δεδομένων και στον προσδιορισμό μεθόδων για την αποτίμηση και 
την αξιοποίησή τους. Στη βιβλιογραφία περιγράφονται αρκετές συγκεκριμένες περι-
πτώσεις εφαρμογής του συγκεκριμένου μοντέλου. Το μοντέλο της Bernhardt βοηθά να 
μετασχηματιστούν τα δεδομένα σε γνώση. Έχοντας, λοιπόν, μετασχηματίσει τα δεδο-
μένα σε γνώση, η λήψη αποφάσεων παύει να βασίζεται σε ένστικτα και υποκειμενικές 
ανθρώπινες διεργασίες. Έχει σημείο εκκίνησης τα δεδομένα και μέσα από κατάλληλες 
συνθήκες και διαδικασίες οδηγεί σε τεκμηριωμένες αποφάσεις, αυξάνοντας τις πιθανό-
τητες οι αποφάσεις αυτές να είναι αποτελεσματικές και προς την επιθυμητή κατεύθυν-
ση της βελτίωσης του εκπαιδευτικού οργανισμού. Η αξιοποίηση των δεδομένων δεν 
είναι μία απλή μηχανιστική διαδικασία με τυποποιημένα βήματα, αλλά μία ικανότητα, 
μία μορφή τέχνης (Katz, Sutherland & Earl, 2001· Earl & Katz (2002), η οποία απαιτεί, 
εκτός της ικανότητας επεξεργασίας δεδομένων και γνώση εκπαιδευτική για την ερμη-
νεία τους, τη διατύπωση υποθέσεων και στόχων και τελικά την αξιοποίησή τους στην 
πράξη. Ο συνδυασμός του μοντέλου της συνεχούς βελτίωσης των οργανισμών με την 
επεξεργασία δεδομένων και τη συστημική θεώρηση φαντάζει ως επιλογή με αρκετές 
πιθανότητες επιτυχίας. Για να πραγματοποιηθούν, όμως, όλα αυτά χρειάζεται η αξιο-
ποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ για αποθήκευση και επεξεργασία μεγάλου όγκου 
δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα με την μορφή ολοκληρωμένων πληροφορια-
κών συστημάτων διοίκησης. 
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Σχήμα 4. Περίγραμμα διαδικασίας διαρκούς βελτίωσης οργανισμού (Bernhardt, 2002)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΠΣΔ)

Το Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (ΠΣΔ) μπορεί να οριστεί τεχνικά ως ένα σύνολο 
αλληλεπιδρώντων συνιστωσών (υποσυστημάτων), τα οποία συλλέγουν, αποθηκεύουν, 
ανακτούν, επεξεργάζονται και διανέμουν πληροφορίες για την υποστήριξη της λήψης 
αποφάσεων, του συντονισμού και του ελέγχου σε έναν οργανισμό. Επιπλέον των διοι-
κητικών στελεχών, συχνά, τα ΠΣΔ βοηθούν τους εργαζόμενους του τομέα γνώσης στον 
οργανισμό να αναλύσουν προβλήματα, να οπτικοποιήσουν σύνθετα αντικείμενα και να 
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δημιουργήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες (Alcami & Carañana, 2012· Παπαθανασίου, 
2008). Οι λειτουργίες ενός ΠΣΔ μπορούν να διακριθούν σε τρεις βασικές γενικές κατηγο-
ρίες: εισόδου, επεξεργασίας και εξόδου (Σχήμα 5). 

Επώνυμο, Αρχικό ονόματος. (2017). «Τίτλος εισήγησης». Στο Α. Κοντάκος, Φρ. Καλαβάσης (Επιστ. 
Επιμ. Σειράς), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τ. 9, Η σχολική μονάδα ως ευφυής, υβριδική και 
ηθική οντότητα, σελ. …., Αθήνα: Διάδραση. ISBN: 978-618-5059-48-4 
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Σχήμα 5. Οι βασικές λειτουργίες των ΠΣΔ 

Οι λειτουργίες εισόδου συλλέγουν τα ακατέργαστα δεδομένα από τον 
οργανισμό και το εξωτερικό του περιβάλλον και τα εισάγουν στο ΠΣΔ. Οι 
λειτουργίες επεξεργασίας μετατρέπουν τα ακατέργαστα δεδομένα εισόδου σε 
πληροφορίες που έχουν νόημα για τους χρήστες του ΠΣΔ. Τέλος, οι 
λειτουργίες εξόδου εξάγουν τα επεξεργασμένα δεδομένα και τις πληροφορίες, 
για χρήση σε διάφορες δράσεις από τους ανθρώπους που χειρίζονται το ΠΣΔ 
εντός και εκτός του οργανισμού. Τα αυτορρυθμιζόμενα ΠΣΔ δέχονται ως 
είσοδο πληροφορίες ανατροφοδότησης από την έξοδό τους, ώστε να 
αποτιμούν την ορθότητα της λειτουργίας τους και να προσαρμόζονται 
ανάλογα.  

Αντίθετα με την, συχνά παρατηρούμενη, κοινή πεποίθηση, τα ΠΣΔ 
είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός ηλεκτρονικός υπολογιστής. Τα ΠΣΔ 
είναι ένα οργανωμένο σύνολο ανθρώπων, υλικού, λογισμικού, 
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, δεδομένων, πολιτικών και διαδικασιών 
ενσωματωμένο σε έναν οργανισμό (Garcia Bravo, 2000). Τα ΠΣΔ είναι 
επομένως μεικτά συστήματα, με την έννοια ότι συμπεριλαμβάνουν ως 
συνιστώσες ανθρώπους και ηλεκτρομηχανικές διατάξεις, τα οποία 
αντιστοιχούν στο «νευρικό» σύστημα του οργανισμού. Διακρίνονται σε τυπικά 
και άτυπα. Στα άτυπα ΠΣΔ δεν ακολουθούνται προσχεδιασμένες διαδικασίες, 
ενώ τυπικά υπάρχουν προαποφασισμένες διαδικασίες με συγκεκριμένες 
εισόδους και εξόδους. Τα άτυπα ΠΣΔ είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη, 
όταν σχεδιάζονται τα τυπικά ΠΣΔ ενός οργανισμού, ενώ αν εμφανίζονται 
ενώ υπάρχει τυπικό ΠΣΔ είναι πιθανό σύμπτωμα ανεπάρκειας του επίσημου. 
Παρά το γεγονός ότι τα άτυπα ΠΣΔ μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο σε ορισμένους οργανισμούς δεν θα μας απασχολήσουν περισσότερο στο 
πλαίσιο του παρόντος. Τα τυπικά ΠΣΔ των οργανισμών εντάσσονται σε 
διακριτές κατηγορίες, κοινές και σχετικά ανεξάρτητες από τον οργανισμό, 
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Οι λειτουργίες εισόδου συλλέγουν τα ακατέργαστα δεδομένα από τον οργανισμό και 
το εξωτερικό του περιβάλλον και τα εισάγουν στο ΠΣΔ. Οι λειτουργίες επεξεργασίας με-
τατρέπουν τα ακατέργαστα δεδομένα εισόδου σε πληροφορίες που έχουν νόημα για τους 
χρήστες του ΠΣΔ. Τέλος, οι λειτουργίες εξόδου εξάγουν τα επεξεργασμένα δεδομένα και 
τις πληροφορίες για χρήση σε διάφορες δράσεις από τους ανθρώπους που χειρίζονται 
το ΠΣΔ εντός και εκτός του οργανισμού. Τα αυτορρυθμιζόμενα ΠΣΔ δέχονται ως είσοδο 
πληροφορίες ανατροφοδότησης από την έξοδό τους, ώστε να αποτιμούν την ορθότητα 
της λειτουργίας τους και να προσαρμόζονται ανάλογα. 

Αντίθετα με την, συχνά παρατηρούμενη, κοινή πεποίθηση, τα ΠΣΔ είναι κάτι παρα-
πάνω από ένας απλός ηλεκτρονικός υπολογιστής. Τα ΠΣΔ είναι ένα οργανωμένο σύνολο 
ανθρώπων, υλικού, λογισμικού, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, δεδομένων, πολιτικών 
και διαδικασιών ενσωματωμένο σε έναν οργανισμό (Garcia Bravo, 2000). Τα ΠΣΔ είναι 
επομένως μεικτά συστήματα, με την έννοια ότι συμπεριλαμβάνουν ως συνιστώσες αν-
θρώπους και ηλεκτρομηχανικές διατάξεις, τα οποία αντιστοιχούν στο «νευρικό» σύστημα 
του οργανισμού. Διακρίνονται σε τυπικά και άτυπα. Στα άτυπα ΠΣΔ δεν ακολουθούνται 
προσχεδιασμένες διαδικασίες, ενώ τυπικά υπάρχουν προαποφασισμένες διαδικασίες με 
συγκεκριμένες εισόδους και εξόδους. Τα άτυπα ΠΣΔ είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπό-
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ψη όταν σχεδιάζονται τα τυπικά ΠΣΔ ενός οργανισμού, ενώ αν εμφανίζονται ενώ υπάρχει 
τυπικό ΠΣΔ, είναι πιθανό σύμπτωμα ανεπάρκειας του επίσημου. Παρά το γεγονός ότι τα 
άτυπα ΠΣΔ μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε ορισμένους οργανισμούς, δεν 
θα μας απασχολήσουν περισσότερο στο πλαίσιο του παρόντος. Τα τυπικά ΠΣΔ των ορ-
γανισμών εντάσσονται σε διακριτές κατηγορίες, κοινές και σχετικά ανεξάρτητες από τον 
οργανισμό, ανάλογα με τις ανάγκες που καλύπτουν και το επίπεδο της διοίκησης στο 
οποίο χρησιμοποιούνται. 

Έτσι, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6, στο στρατηγικό επίπεδο διοίκησης αξιοποιούνται 
ΠΣ υποστήριξης λήψης αποφάσεων (Decision Support Systems – DSS), στο τακτικό επί-
πεδο ΠΣ διοίκησης (Management Information Systems – MIS), ενώ στο λειτουργικό επί-
πεδο ΠΣ επεξεργασίας συναλλαγών (Transaction Processing Systems). Τα συστήματα 
επεξεργασίας συναλλαγών συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται και αποθηκεύουν δεδομέ-
να από τις βασικές και καθημερινές λειτουργίες του οργανισμού, π.χ., για έναν εμπορικό 
οργανισμό εκφράζουν τις επιχειρηματικές συναλλαγές, όπως οι πωλήσεις, οι αγορές, οι 
πληρωμές κ.ά. ενώ για έναν εκπαιδευτικό αφορούν σε απουσίες, βαθμολογίες κ.λπ. Τα 
ΠΣ στο λειτουργικό επίπεδο υποστηρίζουν βασικές λειτουργικές και διοικητικές διαδικα-
σίες ενός οργανισμού, γι’ αυτό ονομάζονται και συστήματα επιχειρηματικών λειτουργιών 
(Functional Business Systems).

Σχήμα 6. Κατηγορίες ΠΣ ανάλογα με το επίπεδο διοίκησης
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Στο λειτουργικό επίπεδο συγκαταλέγονται, επίσης, τα συστήματα ελέγχου διαδικασιών 
του οργανισμού, καθώς και τα συστήματα συνεργασίας των στελεχών και των εργαζομέ-
νων, π.χ., ροής εργασιών (workflow systems) και τα συστήματα επαγγελματικής συνερ-
γασίας Computer Supported Collaborative Work – CSCW. Τα πληροφοριακά συστήματα 
διοίκησης (MIS) παρέχουν πληροφορίες στα μεσαία στελέχη για την επίλυση προβλη-
μάτων και τη λήψη αποφάσεων σχετικά δομημένων. Ο όρος MIS έχει διευρυνθεί πλέον 
και περιλαμβάνει τα ΠΣ σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Τα συστήματα υποστήριξης λήψης 
αποφάσεων βοηθούν τα ανώτερα στελέχη στη λήψη μη δομημένων αποφάσεων και στην 
αντιμετώπιση ασαφών προβλημάτων. Στο ανώτερο επίπεδο διοίκησης των οργανισμών 
έχουμε, επίσης, τα στρατηγικά πληροφοριακά συστήματα (Strategic Information Systems) 
των οποίων στόχος είναι η υποστήριξη της επίτευξης συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Μια 
ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν τα εξειδικευμένα ΠΣΔ που περιλαμβάνουν α) εφαρμογές 
έμπειρων συστημάτων (Expert Systems), οι οποίες προσομοιώνουν τους εμπειρογνώμο-
νες σε κάποιο εξειδικευμένο αντικείμενο του οργανισμού και παρέχουν συμβουλές ειδικού 
για τη λήψη αποφάσεων, β) τα συστήματα διαχείρισης γνώσης (Knowledge Management 
Systems), τα οποία υποστηρίζουν τη δημιουργία, την οργάνωση και τη διάδοση της γνώ-
σης στο εσωτερικό ενός οργανισμού. 

ΠΣΔ στην Εκπαίδευση (ΠΣΔΕ)

Οι πρώτες εφαρμογές των Η/Υ στη διοίκηση της εκπαίδευσης εμφανίζονται στα τέλη της 
δεκαετίας του 1970. Μέχρι και τη δεκαετία του 1980 διαθέτουν περιορισμένες δυνατότητες, 
ενώ η ενσωμάτωσή τους στη διοικητική λειτουργία είναι περιστασιακή και χαλαρή (Shah, 
2013). Οι εφαρμογές της εποχής αυτής αξιοποιούνται κυρίως για την αποθήκευση δε-
δομένων σχετικά με τους μαθητές και το προσωπικό (δημογραφικά δεδομένα) (Carnoy, 
2004). Σημαντική πρόοδος στην ανάπτυξη των ΠΣΔ για την εκπαίδευση αρχίζει να ση-
μειώνεται στις ανεπτυγμένες χώρες από τη δεκαετία του 1990 (Visscher, 1996), οπότε 
τα ΠΣΔ σχεδιάζονται συστηματικά για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και 
της αποτίμησης της αποτελεσματικότητας των μονάδων. 

O Telem (1993) διαπίστωσε σε ανασκόπησή του για το χρονικό διάστημα 1983-1991 
ότι υπήρχαν ελάχιστες δημοσιευμένες εργασίες για τα ΠΣΔ στην εκπαίδευση, ενώ τα εγ-
χειρίδια για την εκπαιδευτική διοίκηση που έκαναν αναφορά στα ΠΣΔ ήταν μόλις τρία. Σε 
αυτά η έκταση του θέματος ήταν 1-2 σελίδες. Παρόμοια, ο Bellum (2003) αναφέρει ότι 
οι έρευνες σχετικά με τα ΠΣΔ στην εκπαίδευση, αν και είχαν αυξηθεί από το 1993, ήταν 
σχετικά περιορισμένες και αφορούσαν κυρίως σε περιγραφές προσπαθειών υλοποιή-
σεων. Με την εξάπλωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την υλοποίηση μεγάλης κλίμα-



135ΕΥΦΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ…

κας σχετικών έργων από τις κυβερνήσεις η χρήση των ΠΣΔ στην εκπαίδευση αυξάνεται 
διαρκώς (Demir, 2006). 

Τα ΠΣΔ στην εκπαίδευση αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα 
εξοικονομώντας χρόνο και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων σε σύν-
θετα προβλήματα (Pegler, 1992· Vissher και Wild, 1997, στο Demir, 2006). Επίσης, τα 
ΠΣΔΕ υποστηρίζουν την ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας των σχολικών οργανισμών 
στις μεταβολές, εσωτερικές και εξωτερικές, ώστε να ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες της 
εκπαιδευτικής κοινότητας (Bellum, 2003). Σε κάποιες άλλες μελέτες (Condie κ.ά., 2007; 
Cunningham κ.ά., 2004) διαπιστώνεται ότι όσο οι εκπαιδευτικοί αποκτούν δεξιότητες στη 
χρήση των ΤΠΕ, τόσο ο φόρτος εργασίας μειώνεται και η διοικητική εργασία (Granville 
κ.ά., 2005) γίνεται ευκολότερη.        

Η εισαγωγή των ΠΣΔ στα σχολεία προκαλεί σημαντικές μεταβολές στον τρόπο ερ-
γασίας και στο ρόλο των διοικητικών στελεχών (Telem, 1999). Ειδικότερα, σύμφωνα με 
τον Gurr (2000), τα πληροφοριακά συστήματα επηρεάζουν τη σχολική διοίκηση και ηγε-
σία στους τομείς της λήψης αποφάσεων, του φόρτου εργασίας, της διαχείρισης ανθρώ-
πινου δυναμικού, της επικοινωνίας και του σχεδιασμού. Στο στρατηγικό επίπεδο τα ΠΣΔ 
βοηθούν στον καθορισμό των στόχων του εκπαιδευτικού οργανισμού, στο μακροχρόνιο 
σχεδιασμό, στην κατανομή των πόρων, στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών μεθόδων 
και στην αποτίμηση του βαθμού επιτυχίας του οργανισμού, βοηθώντας, έτσι, τους διευ-
θυντές να αναλάβουν περισσότερο ηγετικό ρόλο (Demir, 2006). Πέρα δηλαδή από την 
αύξηση της αποδοτικότητας στη διεκπεραίωση των λειτουργιών του οργανισμού (έκδοση 
τίτλων, οικονομική διαχείριση, διαχείριση βιβλιοθήκης, έκδοση αναφορών για ανώτερα 
κλιμάκια διοίκησης κ.λπ.), τα ΠΣΔ διευκολύνουν τα στελέχη να αναζητήσουν τρόπους για 
τη βελτίω ση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, της ικανοποίησης και των επιδόσεων των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Ο Christopher (2003) τονίζει τη σημασία που έχουν τα ΠΣΔ για τη λήψη αποφάσεων με 
βάση την επεξεργασία δεδομένων στους σχολικούς οργανισμούς. Σε μελέτη τους οι Breiter & 
Light (2006) επεσήμαναν τους παράγοντες εκείνους που πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του 
κατά την ενασχόλησή του με τα πληροφοριακά συστήματα στην εκπαίδευση: α) η διαδικασία 
λήψης αποφάσεων είναι περίπλοκη ατομική γνωστική διαδικασία που επηρεάζεται από ποι-
κιλία παραγόντων. Παράδειγμα τέτοιο αποτελεί η σχολική τάξη, όπου οι αποφάσεις του εκ-
παιδευτικού επηρεάζουν πολλούς ανθρώπους, β) τα πρόσωπα που λαμβάνουν αποφάσεις 
συχνά δε γνωρίζουν την αιτία που τους οδήγησε στην όποια απόφαση. Ο προσδιορισμός των 
πληροφοριακών αναγκών είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, αλλά είναι απαραίτητο 
βήμα για τη δημιουργία αποτελεσματικών εκπαιδευτικών Π.Σ., γ) ένα αποτελεσματικό εκπαι-
δευτικό Π.Σ. οφείλει να ενσωματώνει τα υλικοτεχνικά στοιχεία του χρόνου, της ποιότητας, της 
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ποσότητας και της προσβασιμότητας. Η λήψη αποφάσεων έχει γίνει πιο σύνθετη στις σύγ-
χρονες σχολικές μονάδες και απαιτεί επικαιροποιημένα δεδομένα, παρ’ όλα αυτά, τα διοικη-
τικά στελέχη είναι σε μεγάλο ποσοστό απροετοίμαστα για την αξιοποίηση των ΠΣΔ στη λήψη 
αποφάσεων (Gentry, 2005). Οι Anderson και Dexter (2005) τονίζουν, επίσης, ότι η κατάρτιση 
στην ηγεσία της τεχνολογίας είναι σημαντικότερος παράγοντας από την απλή εξοικείωση με 
τη χρήση των ΤΠΕ για την αξιοποίηση των ΠΣΔ στα σχολεία. Την κρισιμότητα της κατάλληλης 
εκπαίδευσης των στελεχών και των εκπαιδευτικών γενικότερα για την αξιοποίηση των ΠΣΔ 
υποστηρίζουν και οι Visscher και Bloemen (1999) ως αποτέλεσμα της έρευνάς τους σε 195 
διευθυντές και εκπαιδευτικούς από 63 γυμνάσια της Ολλανδίας, όπου, λόγω της ανεπαρκούς 
κατάρτισης, τα ΠΣΔ βρέθηκαν να χρησιμοποιούνται μόνο για τη διεκπεραίωση διαδικασιών 
στο λειτουργικό επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα αναγνώριζαν ότι το 
ΠΣΔ συνέβαλε θετικά στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, στην ανάπτυξη και στον 
εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στην επικοινωνία του σχολείου τους, αλλά παράλληλα δήλωσαν 
ότι αύξησε στον φόρτο εργασίας τους και τους προκαλούσε άγχος. Η ενσωμάτωση των ΠΣΔ 
στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς αποτελεί εισαγωγή καινοτομίας και είναι αναμενόμενο να 
προκαλεί άγχος και αντιδράσεις. Η μελέτη και η ανάλυση των ιδεών και των ανησυχιών των 
εκπαιδευτικών είναι ένας τομέας ο οποίος χρειάζεται περισσότερη έρευνα (Demir, 2006).  Τόσο 
ο Telem όσο και ο Bellum υποστηρίζουν ότι χρειάζονται περισσότερες έρευνες για το πώς 
υποδέχονται και αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί στα ΠΣΔ, καθώς και ένα εννοιολογικό 
πλαίσιο – θεωρητικό μοντέλο για το ρόλο και την υλοποίηση των ΠΣΔ ειδικά για τα σχολεία. Ο 
Bellum υποστηρίζει την αξιοποίηση μοντέλων διαχείρισης καινοτομίας (π.χ., Rogers, 1995) 
για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας της υλοποίησης ΠΣΔ σε εκπαιδευτικούς οργανι-
σμούς. Επιπλέον, στο παρόν, προτείνεται το εννοιολογικό πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης, 
της απολογισιμότητας και της δημοκρατικής συμμετοχικής λήψης αποφάσεων με βάση τα δε-
δομένα για την αξιοποίηση των ΠΣΔ στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Από την ανασκόπηση των ερευνών σχετικά με τα ΠΣΔ στην εκπαίδευση των Shah (2013) 
και του Demir (2006) επιβεβαιώνεται ότι η ενσωμάτωση και η αξιοποίηση των ΠΣΔ στην εκ-
παίδευση αποτελεί ερευνητικό πεδίο προτεραιότητας. Ερωτήματα σχετικά με τις στάσεις και 
τις ικανότητες των διοικητικών στελεχών, το σχεδιασμό των ΠΣΔ για την εκπαίδευση, της αξιο-
ποίησης αναδυόμενης τεχνολογίας από τα πεδία της εξόρυξης δεδομένων και της μαθησιακής 
ανάλυσης, την εκτίμηση της επίδρασης των ΠΣΔ στην αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτι-
κών οργανισμών κ.ά. αναμένουν διερεύνηση σε βάθος.

λήψη Αποφάσεων

Η Λήψη Αποφάσεων (Λ.Α.) είναι μία ικανότητα (Hastie and Dawes 2010· Jonassen, 2012) 
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και μία ιδιαίτερα πολύπλοκη γνωστική διαδικασία που επηρεάζεται από πληθώρα παραγό-
ντων (Breiter & Light, 2006). Η φαινομενική απλότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 
διαταράσσεται από τον περιορισμένο αριθμό εναλλακτικών λύσεων, την επιλεκτική αντί-
ληψη των ανθρώπων και τις προκαταλήψεις που κατακλύζουν τη μνήμη τους (Jonassen, 
2012). Η Λ.Α. αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ηγεσίας των οργανισμών (Simon, 1987) 
και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην πραγματοποίηση του στρατηγικού υποδείγματος 
του οργανισμού. Η λήψη αποφάσεων είναι μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες 
των στελεχών της εκπαίδευσης καθημερινά. Η κύρια ευθύνη και αρμοδιότητα των διοι-
κητικών στελεχών είναι η λήψη αποφάσεων και όχι η εκτέλεση διαδικασιών ρουτίνας. Η 
επιτυχία μιας σχολικής μονάδας ή μιας σχολικής περιφέρειας κρίνεται από την αποτελε-
σματικότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται (Lunenburg, 2010· O’ Sullivan, 2011).  Η 
συστηματική και ορθολογική λήψη αποφάσεων στην περίπτωση της εκπαίδευσης με τις 
μεθόδους που εφαρμόζονται στη διοίκηση των επιχειρήσεων παρουσιάζει πρακτικά αυ-
ξημένες δυσκολίες. Ως αιτίες αναφέρονται μεταξύ άλλων:  α) οι ποικίλες διαθέσιμες «τε-
χνολογίες»-μέθοδοι διδασκαλίας, οι οποίες επιπλέον δεν είναι σαφώς καθορισμένες και 
επηρεάζονται στην εφαρμογή τους από πολλαπλούς παράγοντες, β) τα πολλαπλά και 
συχνά αλληλοσυγκρουόμενα κριτήρια και στόχοι εμποδίζουν το σαφή ορισμό του επιτυ-
χημένου σχολείου, γ) η κουλτούρα των οργανισμών, το παραπρόγραμμα και το θεσμικό 
πλαίσιο τα οποία συχνά δεν ευνοούν την ενσωμάτωση μεθόδων λήψης αποφάσεων και 
συστηματικά σχέδια διαρκούς βελτίωσης (Fullan, 2010; Lunenburg & Ornstein, 2008).

Οι Yates και Tschirhart (2006) διακρίνουν τέσσερα είδη αποφάσεων, οι οποίες είναι οι εξής:
• Επιλογές: επιλογή της απόφασης μέσα από μία σειρά εναλλακτικών λύσεων.
• Αποδοχές/απορρίψεις: μία δυαδική επιλογή, όπου μία συγκεκριμένη επιλογή γί-

νεται δεκτή ή όχι.
• Προτάσεις αξιολόγησης: σοβαρές προτάσεις αξιολόγησης που υποστηρίζονται 

από δεσμεύσεις για αντίστοιχες δράσεις.
• Κατασκευές: προσπάθειες να δημιουργηθεί η κατάλληλη λύση σε περιβάλλον με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Οι Gorry & Scott-Morton (1971) πρότειναν τρεις κατηγορίες για τις αποφάσεις αντί-

στοιχες με τη δομή του προβλήματος:
• Δομημένες: επαναλαμβανόμενες αποφάσεις ρουτίνας, οι οποίες βασίζονται σε 

τυποποιημένες διαδικασίες. 
• Αδόμητες: αποφάσεις που απαιτούν κρίση, διαίσθηση και διορατικότητα, αφού οι 

τυποποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων αδυνατούν να τις εξυπηρετήσουν.
• Ημιδομημένες: αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται συνδυάζοντας τις τυποποιημένες 

δια δικασίες λήψης αποφάσεων και την ανθρώπινη κρίση, διαίσθηση και διορατικότητα.
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Παράλληλα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι αποφάσεις προσαρμόζονται στο επίπεδο (Λει-
τουργικό, Τακτικό, Στρατηγικό) του οργανισμού μέσα στο οποίο λαμβάνονται. Σε ένα εκπαι-
δευτικό σύστημα το λειτουργικό επίπεδο αφορά στις λειτουργικές αποφάσεις που λαμβάνο-
νται σε επίπεδο σχολικής μονάδας και σχετίζονται με καθημερινές δραστηριότητες. Το τακτικό 
επίπεδο αφορά στις διοικητικές αποφάσεις που σχετίζονται με ζητήματα, όπως η διαχείριση 
των οικονομικών πόρων, ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου κ.ά. 
Το στρατηγικό επίπεδο αφορά στις στρατηγικές αποφάσεις που σχετίζονται με το σχεδια-
σμό του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως οι πολιτικές επιλογές, οι οικονομικές παροχές κ.ά. 

Μοντέλα λήψης Αποφάσεων

Οι περισσότερες προσεγγίσεις της έννοιας υποθέτουν την ύπαρξη μιας συνειδητής και 
ορθολογικής διαδικασίας και αποτελούν παραλλαγές του αρχικού μοντέλου του Simon 
(1960). Στην ενότητα αυτή περιγράφονται πέντε βασικά μοντέλα Λ.Α.:

1. Το «μη ορθολογικό» μοντέλο (Non-rational model)
2. Το ορθολογικό μοντέλο λήψης αποφάσεων (Rational Decision Making Model)
3. Περιορισμένα ορθολογικό μοντέλο λήψης αποφάσεων (Bounded rationality 

model)
4. Συνεργατική λήψη απόφασης (Collaborative Decision Making)
5. Βασισμένη στα δεδομένα Λ.Α.. (Data Driven Decision Making)

■ Το «μη ορθολογικό» μοντέλο λ.Α. (Non-rational D.M. Model)
Οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς να ακολουθείται κάποια σαφής λογική διαδικασία, 

αλλά στη βάση της προσωπικής διαίσθησης, κρίσης, εκτίμησης, εμπειρίας ή παράδοσης. 
Οι αποφάσεις πάσχουν συχνά από αδιαφάνεια, εμπάθεια, σύγχυση αιτιών και συμπτω-
μάτων των προβλημάτων. Ως αποτέλεσμα, η Λ.Α. με το μη λογικό μοντέλο οδηγεί συχνά 
σε σπατάλη πόρων, δυσκολεύει την απολογισιμότητα των οργανισμών, καθώς και τη δέ-
σμευση (commitment) των συμμετεχόντων στην υλοποίηση της απόφασης, ο οποίοι συ-
χνά απλά συμμορφώνονται (compliance) με τις αποφάσεις.

■ Το ορθολογικό μοντέλο λήψης αποφάσεων (rational D. M. Model)
Το λογικό μοντέλο Λ.Α. παραπέμπει στη διαδικασία του Simon (1960) και θεωρεί τη 

Λ.Α. ως διαδικασία επίλυσης προβλήματος. 



139ΕΥΦΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ…

Επώνυμο, Αρχικό ονόματος. (2017). «Τίτλος εισήγησης». Στο Α. Κοντάκος, Φρ. Καλαβάσης (Επιστ. 
Επιμ. Σειράς), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τ. 9, Η σχολική μονάδα ως ευφυής, υβριδική και 
ηθική οντότητα, σελ. …., Αθήνα: Διάδραση. ISBN: 978-618-5059-48-4 
 
 

 
132 

(commitment) των συμμετεχόντων στην υλοποίηση της απόφασης, ο οποίοι 
συχνά απλά συμμορφώνονται (compliance) με τις αποφάσεις. 

- Το ορθολογικό μοντέλο λήψης αποφάσεων (Rational D. M. Model) 

Το λογικό μοντέλο Λ.Α. παραπέμπει στη διαδικασία του Simon (1960) και 
θεωρεί τη Λ.Α. ως διαδικασία επίλυσης προβλήματος.  

 
Σχήμα 7. Το λογικό μοντέλο Λ.Α. 

Η διαδικασία περιλαμβάνει 6 βήματα (Σχήμα 7): τον προσδιορισμό 
προβλήματος (π.χ. αύξηση των μαθητικών επιδόσεων, μείωση της μαθητικής 
διαρροής κ.ά.), την παραγωγή εναλλακτικών επιλογών (π.χ. πώς να 
επιτευχθούν οι στόχοι, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, κ.ά.), την 
αξιολόγηση/αποτίμηση εναλλακτικών αποφάσεων (π.χ. είναι η εναλλακτική 
εφικτή, είναι ικανοποιητική, τι συνέπειες θα έχει σε γονείς, μαθητές κ.ά.), την 
επιλογή μιας απόφασης (επιλογή μιας από τις βέλτιστες επιλογές, τις 
εφικτές, τις ικανοποιητικές κ.ά.), την υλοποίηση (η εναλλακτική πρέπει να 
γίνει κατανοητή στους εμπλεκόμενους, να ενθαρρυνθεί η αποδοχή της 
απόφασης, ν’ ανατεθούν ρόλοι και ευθύνες κ.ά.) και την 
αξιολόγηση/αποτίμηση της αποτελεσματικότητας. Αν τα αποτελέσματα δεν 
είναι επιθυμητά, τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται. (Lunenburg, 2010). 

Τα βήματα της διαδικασίας περιγράφονται σύντομα στη συνέχεια. 

• Εντοπισμός του προβλήματος  

Προσδιορισμός προβλήματος

Παραγωγή εναλλακτικών επιλογών

Αξιολόγηση/αποτίμηση εναλλακτικών αποφάσεων

Επιλογή μιας απόφασης

Υλοποίηση απόφασης

Αξιολόγηση/αποτίμηση αποτελεσματικότητας

Σχήμα 7. Το λογικό μοντέλο Λ.Α.

Η διαδικασία περιλαμβάνει 6 βήματα (Σχήμα 7): τον προσδιορισμό προβλήματος (π.χ., 
αύξηση των μαθητικών επιδόσεων, μείωση της μαθητικής διαρροής κ.ά.), την παραγωγή 
εναλλακτικών επιλογών (π.χ., πώς να επιτευχθούν οι στόχοι, τι άλλο μπορούμε να κάνου-
με κ.ά.), την αξιολόγηση/αποτίμηση εναλλακτικών αποφάσεων (π.χ., είναι η εναλλακτική 
εφικτή, είναι ικανοποιητική, τι συνέπειες θα έχει σε γονείς, μαθητές κ.ά.), την επιλογή μιας 
απόφασης (επιλογή μιας από τις βέλτιστες επιλογές, τις εφικτές, τις ικανοποιητικές κ.ά.), 
την υλοποίηση (η εναλλακτική πρέπει να γίνει κατανοητή στους εμπλεκόμενους, να εν-
θαρρυνθεί η αποδοχή της απόφασης, να ανατεθούν ρόλοι και ευθύνες κ.ά.) και την αξι-
ολόγηση/αποτίμηση της αποτελεσματικότητας. Αν τα αποτελέσματα δεν είναι επιθυμητά, 
τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται (Lunenburg, 2010).

Τα βήματα της διαδικασίας περιγράφονται σύντομα στη συνέχεια.
• Εντοπισμός του προβλήματος 
Ο εντοπισμός του προβλήματος θεωρείται το σημαντικότερο βήμα στη διαδικασία λή-

ψης αποφάσεων. Οι Kepner και Tregoe (2005) προτείνουν για το στάδιο αυτό μέθοδο που 
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περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) εντοπισμός του προβλήματος, β) προσδιορισμός του τι 
είναι και τι δεν είναι το πρόβλημα, γ) ιεράρχηση του προβλήματος και δ) αναζήτηση σχέ-
σεων αιτίας – αποτελέσματος. Στη βιβλιογραφία προτείνονται και άλλες μέθοδοι για τον 
εντοπισμό των προβλημάτων σε έναν οργανισμό (π.χ., Gaynor, 1998· Verschaffel, 2011). 
Σε κάθε περίπτωση, ο προσδιορισμός των αιτιών των προβλημάτων που προκύπτουν 
εξαρτώνται από την ικανότητα των εμπλεκομένων να παρατηρούν ορθολογικά, αντικει-
μενικά και συστημικά τον εκάστοτε οργανισμό.

• Δημιουργία εναλλακτικών λύσεων
Οι εναλλακτικές λύσεις διαμορφώνονται με βασικό κριτήριο την επίτευξη των στόχων 

(Lunenburg, 2010). Οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να εντοπίσουν όσο το δυνατόν περισσό-
τερες και ανόμοιες μεταξύ τους λύσεις. Οι εμπλεκόμενοι αντιστέκονται στην αλλαγή, αν 
το οικονομικό και το κοινωνικό κόστος της αλλαγής είναι υψηλότερο από το αναμενόμε-
νο (Gaynor, 1998). Επομένως, όσο αυξάνεται η σημαντικότητα του προβλήματος και ο 
αριθμός των ανθρώπων που επηρεάζονται από την επικείμενη απόφαση, τόσο πρέπει 
να αυξάνεται η έρευνα στο συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας (Zopounidis, 2011). Για 
παράδειγμα, η τοποθεσία που θα κτιστεί μία νέα σχολική μονάδα είναι ένα ζήτημα που 
απαιτεί περισσότερη προσοχή και διαβούλευση κατά τη διάρκεια της δημιουργίας εναλ-
λακτικών λύσεων σε σχέση με την απόφαση σχετικά με τα χρώματα που θα βαφτούν οι 
τοίχοι μίας σχολικής μονάδας.

• Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων 
Η αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων σχετίζεται με την «εφικτότητα» της εναλλα-

κτικής λύσης, το βαθμό επίτευξης των στόχων και την επιρροή της απόφασης στους εν-
διαφερόμενους (Grant, 2011). Αρχικά, οι λύσεις αξιολογούνται ως προς το αν και κατά 
πόσο μπορούν να υλοποιηθούν και να εφαρμοστούν. Στη συνέχεια, αξιολογείται το αν 
και κατά πόσο οι αποφάσεις εξυπηρετούν τους τιθέμενους στόχους. Τέλος, αξιολογείται 
η ικανοποίηση των άμεσα κι έμμεσα εμπλεκομένων. Οι Hastie & Dawes (2010) υποστη-
ρίζουν πως η αποδοχή της απόφασης από τους εμπλεκόμενους και η ικανοποίησή τους 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη και αποτελεσματική διαδικασία λή-
ψης αποφάσεων. Η αποτυχία επίτευξης αποδοχής και συναίνεσης από τους εμπλεκόμε-
νους αναφέρεται ως η πιο συχνή αιτία αποτυχίας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κι 
επίλυσης προβλημάτων.

• Επιλογή μίας εναλλακτικής λύσης
Στο στάδιο αυτό γίνεται προσπάθεια επιλογής της καταλληλότερης λύσης από όσες 

έχουν απομείνει από το στάδιο της αξιολόγησης (Lunenburg, 2010). Για την επιλογή συν-
δυάζονται οι διαθέσιμες αξιολογικές πληροφορίες με την προσωπική κρίση και διαίσθηση 
των ληπτών της απόφασης (Mendel, 2011). Μια επιτυχημένη επιλογή αντιμετωπίζει τις 
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βασικές αιτίες του προβλήματος με αποτελεσματικό τρόπο, συνυπολογίζει τους παράγο-
ντες που διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν τη διαδικασία υλοποίησης και λαμβάνει υπόψη 
παλαιότερες επιλογές (Gaynor, 1998).

• Εφαρμογή της απόφασης
Στο συγκεκριμένο στάδιο γίνεται υλοποίηση της επιλογής βάσει σχεδίου δράσης το 

οποίο επικεντρώνεται στις αιτίες του προβλήματος (Gaynor, 1998) και στην επίτευξη των 
στόχων (Lunenburg, 2010). Το σχέδιο υλοποίησης συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα και 
τους απαιτούμενους πόρους (ανθρώπινους, και υλικούς) και σαφή κατανομή ρόλων κι 
ευθυνών (Ahmed, 2011). Για να επιτύχει η υλοποίηση της απόφασης γίνεται σαφής και 
αποδεκτή από όλους τους εμπλεκόμενους.

• Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της απόφασης 
Στο στάδιο της αξιολόγησης αποτιμάται η αποτελεσματικότητα της απόφασης και της 

υλοποίησής της. Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν κρίνονται ικανοποιητικά ανα-
ζητούνται τα αίτια της αποτυχίας και η διαδικασία επαναλαμβάνεται (Lunenburg, 2010).

Η εφαρμογή του ορθολογικού μοντέλου προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα ιδανικής πληροφό-
ρησης, κατά την οποία είναι γνωστές όλες οι εναλλακτικές λύσεις και οι συνέπειές τους και υπο-
λογίσιμο το κόστος και η απόδοσή τους (Towler, 2010). Η ιδανική κατάσταση, κατά την οποία 
αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις γνωρίζουν οτιδήποτε είναι απαραίτητο για το εκάστοτε πρό-
βλημα, είναι μάλλον σπάνια στην πραγματικότητα, αφού δεν υπάρχει απεριόριστος χρόνος για 
τον εξαντλητικό προσδιορισμό και την ακριβή κοστολόγηση των εναλλακτικών. Τα προβλήμα-
τα αυτά αντιμετωπίζουν τα μοντέλα λήψης απόφασης οι περιγραφές των οποίων ακολουθούν.

■ Περιορισμένα ορθολογικό μοντέλο λ.Α. (Bounded rationality model)
Το περιορισμένα ορθολογικό μοντέλο αποφάσεων περιγράφει την περίπτωση που 

επιδιώκεται η βέλτιστη απόφαση, αλλά συνήθως ικανοποιείται με κάτι λιγότερο, θυσιάζο-
ντας την αριστοποίηση σε πραγματιστική λογική. Οι εναλλακτικές δεν αποτιμώνται σω-
στά, επειδή δεν είναι δυνατή η ακριβής πρόβλεψη των συνεπειών τους. Υπάρχει, επίσης, 
προκατάληψη/μεροληψία στην αποτίμηση. Μερικές φορές δεν είναι δυνατό να προσδιο-
ριστεί η βέλτιστη λύση. Η δημόσια εκπαίδευση είναι προσανατολισμένη στην υπηρεσία 
της κοινωνίας και οι εκπαιδευτικοί ηγέτες αντιμετωπίζουν πολύπλοκες προκλήσεις στη 
λήψη αποφάσεων, καθιστώντας τα ορθολογικά μοντέλα λήψης αποφάσεων όχι πάντα τα 
πιο εφαρμόσιμα (O’ Sullivan, 2011). Ο Simon (1972), στην προσπάθειά του να περιγρά-
ψει ένα ρεαλιστικό μοντέλο λήψης αποφάσεων, οδηγήθηκε στο περιορισμένα ορθολογικό 
μοντέλο, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις επόμενες παραδοχές (Lunenburg, 2010):
•	 Οι αποφάσεις πάντα βασίζονται σε ελλιπή και ανεπαρκή κατανόηση της πραγματι-

κής φύσης του προβλήματος.
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•	 Οι λήπτες αποφάσεων δεν έχουν τη δυνατότητα να εξετάζουν όλες τις εναλλακτικές 
λύσεις ενός προβλήματος.

•	 Η αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων είναι ατελής, αφού είναι αδύνατη η ακρι-
βής πρόβλεψη όλων των συνεπειών κάθε εναλλακτικής λύσης.

•	 Εφόσον είναι αδύνατο να επιλέξει κανείς τη βέλτιστη λύση, η επιλογή της εναλλα-
κτικής λύσης πρέπει να βασίζεται σε κάποιο άλλο κριτήριο, πέρα από τη μεγιστο-
ποίηση ή τη βελτιστοποίηση.

Στο περιορισμένα ορθολογικό μοντέλο η διαδικασία επιλογής δεν αναζητά κατ’ ανάγκη 
τη βέλτιστη λύση. Αντί της βέλτιστης, είναι δυνατό να επιλέγεται η πρώτη χρονικά ικανο-
ποιητική λύση, με την έννοια ότι ικανοποιεί ένα ελάχιστο σύνολο απαιτήσεων αποδοχής. 
Συχνά, επίσης, εφαρμόζεται η ευρετική (heuristic) μέθοδος αναζήτησης, με βάση ένα σύ-
νολο εμπειρικών κανόνων, της απόφασης στο χώρο των εναλλακτικών, όταν αυτός είναι 
αρκετά πολύπλοκος και η αποτίμηση της άριστης λύσης αβέβαιη. Το περιορισμένα ορ-
θολογικό μοντέλο λαμβάνει καλύτερα υπόψη του τις πραγματικές συνθήκες που επικρα-
τούν σε έναν οργανισμό. Για την επιλογή μιας λύσης συνυπολογίζονται παράγοντες που 
επηρεάζουν και διαμορφώνουν το πρόβλημα, ορίζεται ένα ή περισσότερα κριτήρια επιλο-
γής μίας λύσης, και έτσι συνδυάζεται η διαίσθηση με τον αυστηρό ορθολογισμό. Ωστόσο, 
κοινό χαρακτηριστικό του περιορισμένου και του ορθολογικού μοντέλου λήψης αποφά-
σεων αποτελεί η ανάγκη εφοδιασμού των εμπλεκομένων με τις κατάλληλες πληροφορίες.

■ Συνεργατική λήψη απόφασης (Collaborative Decision Making)
Στη συνεργατική μέθοδο η λήψη απόφασης δεν θεωρείται ευθύνη ενός ατόμου, αλλά 

ενός συλλογικού οργάνου. Στην Ελληνική εκπαίδευση, όπου η συλλογική διεύθυνση είναι 
θεσμοθετημένη, η συνεργατική λήψη απόφασης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον 
αυτό θεμελιώνει και ο Hargreaves (2003, σελ.70) στην αρχή ότι οι νέες ιδέες, η δημιουργία 
γνώσης, η διερεύνηση και ο διαμοιρασμός είναι ουσιώδη συνεργατικά πλεονεκτήματα για 
την επίλυση προβλημάτων σε ευμετάβλητες συνθήκες. Οι συνεργατικές αποφάσεις μπο-
ρούν να είναι συναινετικές και να αξιοποιούν το δημιουργικό δυναμικό της ομάδας για την 
παραγωγή πολλαπλών εναλλακτικών (π.χ., με ιδεοθύελα), όμως απαιτούν περισσότερο 
χρόνο και γι’ αυτό δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου η λήψη απόφασης πρέπει 
να γίνει σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

■ Βασισμένη στα δεδομένα λήψης Αποφάσεων (Data Driven Decision 
Making)

Σε αυτό το μοντέλο η λήψη των αποφάσεων γίνεται στη βάση δεδομένων που αντλού-
νται από τον οργανισμό. Πρόκειται για μια εκτεταμένη προσέγγιση του ορθολογικού μο-
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ντέλου λήψης απόφασης, η οποία αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες για 
τη συλλογή και την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων σε κάθε είδους οργανισμό.  Η 
διαδικασία ανάπτυξης της DDDM σε έναν οργανισμό απαιτεί την υλοποίηση μιας σειράς 
εννιά βημάτων (NFES, 2006): 1) Σύσταση ομάδας διαχείρισης (leadership team), 2) Συλ-
λογή δεδομένων διαφόρων τύπων, 3) Ανάλυση προτύπων δεδομένων (data patterns), 4) 
Δημιουργία υποθέσεων, 5) Ανάπτυξη οδηγιών καθορισμού στόχων (Develop goal-setting 
guidelines), 6) Σχεδιασμός συγκεκριμένων στρατηγικών (Design specific strategies), 7) 
Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης (evaluation criteria), 8) Επίτευξη δέσμευσης των συμμε-
τεχόντων (commitment), 9) Ανάπτυξη ενός Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων 
(Decision Support System – DSS). 

λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων βασισμένη στα δεδομένα 

Η λήψη αποφάσεων που βασίζεται σε δεδομένα (Data Driven Decision Making – DDDM) 
στην περίπτωση της εκπαίδευσης περιγράφεται από τη Mandinach (2012) ως η συστη-
ματική συλλογή, ανάλυση, εξέταση και ερμηνεία δεδομένων, ώστε να ενημερώνονται οι 
πρακτικές και πολιτικές εκπαιδευτικές λειτουργίες. 

Σε επίπεδο σχολικής μονάδας η λήψη αποφάσεων που βασίζεται στα δεδομένα απο-
τελεί μία προσπάθεια να κεφαλαιοποιήσουμε και να επωφεληθούμε από τις διαθέσιμες 
πληροφορίες, ώστε να βελτιωθεί η εκπαιδευτική πράξη και κατά συνέπεια και οι επιδό-
σεις των μαθητών (Wohlstetter, Datnow & Park, 2008).  Η Bernhardt (2009) υποστηρίζει 
πως η λήψη αποφάσεων που βασίζεται σε δεδομένα είναι η διαδικασία χρήσης δεδομέ-
νων με σκοπό την πληροφόρηση των αποφάσεων, ώστε να βελτιωθεί η διδασκαλία και 
η μάθηση. Οι Raths, Kotch & Gorowara (2009), σε μία πραγματιστική προσέγγιση που 
επικεντρώνεται στο επίπεδο της σχολικής τάξης, υποστηρίζουν πως οι εκπαιδευτικοί που 
ασχολούνται με το DDDM είναι αυτοί που κάνουν συχνά μετρήσεις για την πρόοδο των 
μαθητών τους και συγκεντρώνουν στοιχεία τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούν για να 
διαμορφώσουν κατάλληλα τη διδασκαλία τους. Σε ευρύτερο επίπεδο (επαρχιακό, περι-
φερειακό, κρατικό) η λήψη αποφάσεων που βασίζεται σε δεδομένα έχει επίσης τη δυνα-
τότητα να βελτιώσει την οργάνωση της εκπαίδευσης και την ενσωμάτωση των αλλαγών 
(Raths κ.ά., 2009· Mandinach, 2012).   

Στη βασική της μορφή, η διαδικασία της λήψης αποφάσεων που βασίζεται στα δεδο-
μένα ακολουθεί τις επόμενες φάσεις (Messelt, 2004):

1. Συλλογή κατάλληλων δεδομένων
2. Ανάλυση των δεδομένων με κατάλληλο τρόπο
3. Προώθηση των δεδομένων σε όσους τα χρειάζονται
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4. Χρήση των δεδομένων με σκοπό την αύξηση της σχολικής αποτελεσματικότητας 
και των επιδόσεων των μαθητών/τριών

5. Επικοινωνία των αποφάσεων στους ενδιαφερόμενους
Η Mandinach κ.ά. (2008) προσάρμοσαν την πυραμίδα του Ackoff (1989), ώστε να πε-

ριγράψουν σχηματικά (Σχήμα 8) τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων που βασίζεται σε 
δεδομένα. Ειδικότερα, πρόσθεσαν στη διαδικασία μετασχηματισμού των δεδομένων σε 
γνώση τη λήψη αποφάσεων. Tα δεδομένα συλλέγονται με τη βοήθεια της τεχνολο γίας από 
διάφορες πηγές και μετατρέπονται σε πληροφορίες. Στη βάση αυτών παράγεται γνώση 
η οποία εφαρμόζεται στη λήψη αποφάσεων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και 
για την επίλυση προβλημάτων. Οι αποφάσεις υλοποιούνται και τα αποτελέσματα ανα-
τροφοδοτούν τη διαδικασία. Στο σχήμα φαίνονται τα επίπεδα οργάνωσης (τάξη, σχολική 
μονάδα, περιφέρεια κ.λπ.) στα οποία μπορεί να αναφέρεται η διαδικασία συλλογής δε-
δομένων και λήψης αποφάσεων.

Σχήμα 8. Η βασισμένη στα δεδομένα Λ.Α. (Mandinach κ.ά., 2008)

Η DDDM δεν είναι μία διαδικασία που βασίζεται μόνο σε αριθμούς και στατιστικές ανα-
λύσεις και δεν αφορά μόνο στη συλλογή δεδομένων από κάποια τεστ, στον εντοπισμό 
των αδυναμιών των μαθητών/τριών και στη λήψη διορθωτικών μέτρων (Raths κ.ά., 2009· 
Mandinach, 2012). Για την ορθή λήψη αποφάσεων που βασίζεται σε δεδομένα, ο χρήστης 
αξιοποιεί γνώσεις από διάφορα επιστημονικά πεδία, όπως η παιδαγωγική επιστήμη, η 
συστημική θεωρία, η εκπαιδευτική ψυχολογία κ.ά. (Mandinach, 2012), ώστε να ερμηνεύ-
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σει τα δεδομένα, να ανιχνεύσει συσχετίσεις και να θέσει στόχους. Ο Knapp και κ.ά. (2006) 
και ο Copland κ.ά. (2009) χρησιμοποιούν τον όρο «data – informed leadership» (ηγεσία 
που πληροφορείται από τα δεδομένα) για να περιγράψουν το πραγματικό περιεχόμενο 
των διαδικασιών και της οπτικής της λήψης αποφάσεων που στηρίζεται σε δεδομένα. Πα-
ρόμοια οι Earl και Κatz (2002) υποστηρίζουν ότι η ηγεσία ενός σχολικού οργανισμού σε 
έναν κόσμο τόσο πλούσιο σε δεδομένα απαιτεί από τους ηγέτες να αναπτύξουν τη συ-
νήθεια της διαρκούς αναζήτησης, να εξοικειωθούν με τα δεδομένα και να δημιουργήσουν 
μια κουλτούρα που ευνοεί την έρευνα. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών οργανισμών η 
φιλοσοφία της DDDM συνδυάζεται με τα ολοκληρωμένα προγράμματα διαρκούς βελτίω-
σης της μεθοδολογίας της Bernhardt (2013), όπως έχει ήδη αναφερθεί. Χαρακτηριστικές 
μελέτες περίπτωσης αναφέρονται από τους Lachat και Smith (2005).  

Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι η πρόσβαση σε καλύτερη πληροφόρηση 
επιτρέπει στα στελέχη της εκπαίδευσης να ανιχνεύουν πραγματικά προβλήματα και να 
προσδιορίζουν καλύτερα τις ανάγκες του οργανισμού, να ελέγχουν τις υποθέσεις τους, να 
ορίζουν στόχους και να μετριέται η πρόοδος προς την επίτευξή τους, να εντοπίζονται και 
να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες ατόμων ή ομάδων (π.χ., εξειδίκευση της βοήθειας στους 
μαθητές χαμηλών επιδόσεων), να επενδύονται πόροι εκεί όπου χρειάζονται πραγματικά 
για να φέρουν αποτέλεσμα (π.χ., επιλογή των επιμορφωτικών προγραμμάτων των εκπαι-
δευτικών) και να επικοινωνούν καλύτερα με τους γονείς και τους υπόλοιπους κοινωνικούς 
εταίρους, εκτιμώντας κατά πόσο καλύπτονται οι ανάγκες των μαθητών, των γονέων και 
άλλων εταίρων. Σε περιφερειακό επίπεδο η DDDM επιτρέπει τη διάκριση των σχολείων 
που βελτιώνονται και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την αξιολόγηση μαθησιακών/διδακτικών 
στρατηγικών και μέσων, τον προσανατολισμό των στόχων, την κατανομή πόρων, τη διάθε-
ση στοχευμένων προγραμμάτων, το σχεδιασμό παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες κ.ά.

Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης λήψης Αποφάσεων (ΠΣΥλΑ)

Το κοινό χαρακτηριστικό των μοντέλων λήψης αποφάσεων είναι η αυξανόμενη απαίτη-
ση για στήριξη των αποφάσεων στα δεδομένα. Η απαίτηση αυτή υποστηρίζεται από ειδι-
κά πληροφοριακά συστήματα συλλογής, αποθήκευσης και ανάλυσης δεδομένων για την 
υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Σύμφωνα με το NFES (2006), ο όρος 
ΠΣΥΛΑ (Decision Support Systems) εμφανίζεται το 1971 από τους Gorry & Scott Morton 
για να περιγράψει ένα λογισμικό-υπολογιστικό πληροφοριακό σύστημα που στοχεύει να 
βοηθά τους λήπτες αποφάσεων να συλλέγουν χρήσιμη πληροφορία από ακατέργαστα 
δεδομένα, έγγραφα, προσωπική γνώση και επιχειρησιακά μοντέλα για τη λήψη αποφά-
σεων, καθώς και για τον προσδιορισμό και την επίλυση προβλημάτων. Επίσης, αναφέ-
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ρονται ως συνεκτικά και ολοκληρωμένα σύνολα προγραμμάτων Η/Υ τα οποία μοιράζονται 
κοινά δεδομένα και πληροφορίες και παρέχουν τη δυνατότητα απάντησης ερωτήσεων της 
επιλογής των χρηστών, της ανάλυσης πληροφοριών και της πρόβλεψης των επιπτώ σεων 
πιθανών αποφάσεων. Οι Angehrn & Jelassi (1994) αναλύουν τη σχέση των ΠΣΥΛΑ με 
ερευνητικά πεδία, όπως τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, η διοικητική θεωρία, η 
θεωρία αποφάσεων, η οργανωσιακή συμπεριφορά, οι γνωστικές επιστήμες, η αλληλεπί-
δραση ανθρώπου – Η/Υ, η τεχνητή νοημοσύνη και η διαχείριση βάσεων δεδομένων. Τα 
σύγχρονα ΠΣΥΛΑ χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό διαδραστικότητας και προηγμένες 
δυνατότητες συλλογής δεδομένων, πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης και οπτικοποί-
ησης πληροφοριών (Petter κ.ά., 2008), τα οποία συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελε-
σματικότητας.

Αν και τα Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων χρησιμοποιούνται στο χώρο 
των επιχειρήσεων από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 και έγιναν ανεξάρτητο πεδίο έρευνας 
στα μέσα της δεκαετίας του ’70 (Power, 2007), η συζήτηση που αφορά στα πληροφορια-
κά συστήματα στην εκπαίδευση είναι σε πρώιμο στάδιο (Breiter & Light, 2006). Το NFES 
(2006) προωθεί τα ΠΣΥΛΑ στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς για τη βελτίωση της λή-
ψης εκπαιδευτικών αποφάσεων. Τα ΠΣΥΛΑ δεν λαμβάνουν αποφάσεις και δεν έχουν τη 
δυνατότητα να αντικαταστήσουν αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις, παρέχουν όμως 
πληροφορίες και τις παρουσιάζουν με κατανοητό τρόπο, ώστε να βοηθούν το λήπτη απο-
φάσεων να κάνει καλύτερες επιλογές (Keen, 1981· Shim κ.ά., 2002· National Forum on 
Education Statistics, 2006). 

Τα ΠΣΥΛΑ απαρτίζονται από δεδομένα, υλικό και λογισμικό ανάλυσης δεδομένων [π.χ., 
online analytical processing – OLAP, στατιστικές ρουτίνες και εργαλεία οπτικοποίησης για 
πολυδιάστατα δεδομένα (Multidimensional Data Analysis)]. Ο όρος OLAP αναφέρεται στις 
λειτουργίες που αφορούν στη σύνοψη, στην επιβεβαίωση, στην προβολή, στην εφαρμογή 
και στη σύνθεση δεδομένων που γίνονται αντιληπτά από πολλές διαστάσεις (Sarawagi, 
Agrawal & Megiddo, 1998). Πιο αναλυτικά, η τεχνολογία OLAP δίνει τη δυνατότητα να 
παρατηρηθούν τα δεδομένα από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες και με απλό τρόπο 
παρέχει στο χρήστη σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες θα ήταν αδύνατο να φτάσουν στο 
χρήστη χωρίς τη συγκεκριμένη διαδικασία. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε πως υπάρ-
χουν δεδομένα σε ένα υπολογιστικό φύλλο (π.χ., Excel, Calc), όπου στις γραμμές υπάρ-
χουν οι μαθητές ενός τμήματος και στις στήλες οι επιδόσεις τους σε τρία διαφορετικά γνω-
στικά αντικείμενα. Η τεχνολογία OLAP μπορεί να προσθέσει τον παράγοντα «χρόνο» και 
να συμπεριληφθούν οι αντίστοιχες επιδόσεις των συγκεκριμένων μαθητών τα τελευταία 
χρόνια. Προφανώς, οι πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν με τη βοήθεια του τρί-
του παράγοντα είναι περισσότερες και ικανές να οδηγήσουν τους/τις ενδιαφερόμενους/
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ες σε καλύτερες και αποτελεσματικότερες αποφάσεις. Τα ΠΣΥΛΑ διαφέρουν από τις Βά-
σεις Δεδομένων και τα απλά υπολογιστικά φύλλα, επειδή έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την 
επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων με πληροφορίες από διάφορες πηγές. 
Παρέχουν ενημερωμένη πληροφορία σε πραγματικό χρόνο και υποστηρίζουν συλλογή 
από διάφορες κατανεμημένες πηγές για την παραγωγή της απαραίτητης πληροφορίας σε 
κάθε απόφαση. Επιτρέπουν τη δυναμική άντληση πληροφοριών και την εύκολη προσο-
μοίωση διαφόρων σεναρίων για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων λήψης συγκεκριμένων 
αποφάσεων (σενάρια what-if). Διαθέτουν, επίσης, ειδικά σχεδιασμένες διεπαφές χρήστη 
(πίνακας ελέγχου χρήστη – user dashboard) (Σχήμα 9) οι οποίες διευκολύνουν τη σύνο-
ψη και την  ερμηνεία των πληροφοριών και τη διαδικασία λήψης απόφασης.

Σχήμα 9. Παράδειγμα πίνακα ελέγχου χρήστη από εκπαιδευτικό Π.Σ.Υ.Λ.Α

Λόγω της δυνατότητας να συνοψίζουν μεγάλο όγκο πολυδιάστατων και δυναμικών 
δεδομένων, οι ψηφιακοί τελικοί πίνακες χρηστών αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο και γί-
νονται ιδιαίτερα δημοφιλή εργαλεία διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών (Laudon & 
Laudon, 2012). Οι τελικοί πίνακες χρηστών συγκεντρώνουν τις βασικές μετρήσεις σε ένα 
απλό και ευανάγνωστο ψηφιακό περιβάλλον, παρουσιάζοντας μία σαφή και ολοκληρω-
μένη εικόνα των δραστηριοτήτων, ώστε οι εμπλεκόμενοι να καθίστανται ικανοί να πλη-
ροφορούνται έγκυρα και έγκαιρα ζητήματα που τους αφορούν (West, 2012). Ο τελικός 
πίνακας χρηστών είναι πιο αποτελεσματικός όταν είναι διαμορφωμένος με τέτοιο τρόπο, 
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ώστε να αντανακλώνται οι πραγματικές ανάγκες και συνθήκες του εκπαιδευτικού οργανι-
σμού. Με τη βοήθεια του τελικού πίνακα χρηστών οι εμπλεκόμενοι έχουν τη δυνατότητα 
να παρατηρούν άμεσα την κατάσταση του οργανισμού, με αποτέλεσμα να αποκτούν τη 
δυνατότητα να δράσουν άμεσα για την επίλυση κάποιου προβλήματος που πιθανόν θα 
προκύψει και θα γίνει άμεσα αντιληπτό. 

Εξόρυξη δεδομένων, μαθησιακή ανάλυση και λήψη αποφάσεων

Ως μια σύγχρονη προέκταση των ΠΣΥΛΑ οι ερευνητές έχουν, πρόσφατα σχετικά, αναπτύ-
ξει το πεδίο που αφορά στην εφαρμογή μεθόδων εξόρυξης δεδομένων (data mining) σε 
εκπαιδευτικά συστήματα. Στην ενότητα αυτή γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στο πεδίο της 
εκπαιδευτικής εξόρυξης δεδομένων και της σχέσης του με το συναφές ερευνητικό αντι-
κείμενο της μαθησιακής ανάλυσης (learning analytics).

Η εξόρυξη δεδομένων [ή αλλιώς η ανακάλυψη γνώσης από βάσεις δεδομένων 
(Knowledge Discovery in Databases)] αφορά στην αξιοποίηση πληθώρας εργαλείων 
και τεχνικών ανάλυσης μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων για την αυτόματη ανακάλυψη 
μοτίβων, συσχετίσεων, προβλέψεων για την επίλυση προβλημάτων σε διάφορα πεδία, 
όπως η επιστήμη, η διοίκηση, η μηχανική κ.ά. (Two Crows Corporation, 1999· Klosgen 
& Zytkow, 2002· Baker, 2010). Σύμφωνα με τους Laudon & Laudon (2012), η εξόρυξη 
δεδομένων έχει περισσότερο διερευνητικό και ανακαλυπτικό χαρακτήρα, σε σχέση με τα 
περισσότερο δομημένα συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, με την έννοια της 
εκ των υστέρων αναζήτησης γνώσης στα ήδη υπάρχοντα δεδομένα. Επίσης, σε σχέση 
με τα OLAP παρέχει επιπλέον δυνατότητες ανακάλυψης κρυμμένων μοτίβων και σχέ-
σεων στα δεδομένα μεγάλων βάσεων δεδομένων, καθώς και το συμπερασμό κανόνων 
από αυτά για την πρόβλεψη μελλοντικής συμπεριφοράς του οργανισμού. Τα μοτίβα και οι 
κανόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων και την πρόβλεψη των 
αποτελεσμάτων τους. Στους τύπους των πληροφοριών που παράγονται από την εξόρυ-
ξη δεδομένων συμπεριλαμβάνονται συσχετίσεις (associations), ακολουθίες (sequences), 
ταξινομήσεις (classifications), συστάδες (clusters) και προβλέψεις (forecasts). Οι συσχετί-
σεις αφορούν στη σύνδεση των κοινών εμφανίσεων συγκεκριμένων γεγονότων. Για πα-
ράδειγμα, μια συσχέτιση μπορεί να αφορά στην παρατήρηση ότι η αγορά αναψυκτικού 
σε συνδυασμό με πατατάκια σε ένα εμπορικό κατάστημα συμβαίνει με πιθανότητα 65%, 
ενώ όταν εφαρμοστεί μια προωθητική πολιτική το ποσοστό ανεβαίνει στο 75%. Οι ακο-
λουθίες αφορούν στη σύνδεση εμφανίσεων γεγονότων με το χρόνο. Για παράδειγμα, όταν 
μια ακολουθία μπορεί να αφορά στην παρατήρηση ότι, αν σε ένα νοικοκυριό αγοραστεί 
νέο ψυγείο, τότε θα αγοραστεί και φούρνος μέσα σε δύο εβδομάδες στο 45% των περι-
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πτώσεων. Οι ταξινομήσεις αφορούν στην αναγνώριση ομάδων αντικειμένων και στο συ-
μπερασμό των κανόνων ταξινόμησης. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει ανακάλυψη των 
χαρακτηριστικών των μαθητών (κανόνες) που έχουν μεγάλη πιθανότητα να εγκαταλεί-
ψουν το σχολείο (ομάδα), ώστε να ληφθεί έγκαιρα ειδική μέριμνα. Η ανάλυση συστάδων 
αφορά, επίσης, στην ανακάλυψη ομάδων, οι οποίες, όμως, δεν έχουν προβλεφθεί εκ των 
προτέρων. Οι προβλέψεις αφορούν στην εκτίμηση των μελλοντικών τιμών διαφόρων με-
ταβλητών με βάση τις προηγούμενες καταγεγραμμένες, π.χ., την πρόβλεψη της εξέλιξης 
του μαθητικού πληθυσμού. 

Είναι φανερό ότι οι παραπάνω λειτουργίες μπορούν να εφαρμοστούν σε πληθώρα προ-
βλημάτων γενικά (π.χ., επιστήμη, διοίκηση), καθώς και στα εκπαιδευτικά συστήματα, εφό-
σον υπάρχει η τεχνογνωσία και τα απαραίτητα δεδομένα. Αρχικά, η εξόρυξη δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε στον τομέα των επιχειρήσεων με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους 
(Two Crows Corporation, 1999), αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον 
από το χώρο της εκπαίδευσης (Romero & Ventura, 2007· Baker, 2010). Το ενδιαφέρον αυτό 
οδήγησε στη δημιουργία του όρου «εκπαιδευτική εξόρυξη δεδομένων» (Educational Data 
Mining – EDM), με τον οποίο εννοείται το πεδίο που ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυ-
ξη και την εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων, με σκοπό τον εντοπισμό μοτίβων σε μεγά-
λες βάσεις εκπαιδευτικών δεδομένων (Romero & Ventura, 2013). O Baker (2010) ορίζει την 
εκπαιδευτική εξόρυξη δεδομένων ως το πεδίο επιστημονικής έρευνας που σχετίζεται με την 
ανάπτυξη μεθόδων που μπορούν να κάνουν σημαντικές ανακαλύψεις μέσα σε δεδομένα 
που προέρχονται από εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των 
μαθητών/τριών και των τρόπων μέσα από τους οποίους μαθαίνουν. 

Σχήμα 10. Τα πεδία της εκπαιδευτικής εξόρυξης δεδομένων (Romero & Ventura, 2013)
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Η εκπαιδευτική εξόρυξη δεδομένων είναι διεπιστημονικό πεδίο, το οποίο αποτελεί κοι-
νό τόπο εφαρμογής της επιστήμης των Η/Υ, της εκπαίδευσης και της στατιστικής (Σχήμα 
10). Η διάδραση των τριών συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων δημιουργεί τα εξής 
ερευνητικά πεδία: την εκπαίδευση βασισμένη στους Η/Υ, τη μαθησιακή ανάλυση (Learning 
Analytics), την εξόρυξη δεδομένων – τη μηχανική μάθηση (machine learning) και την εκ-
παιδευτική εξόρυξη δεδομένων. Η εκπαιδευτική εξόρυξη δεδομένων είναι μία ανατροφο-
δοτική διαδικασία, η οποία μπορεί να ανακαλύψει πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν 
από τους εκπαιδευτικούς προς όφελος της μαθησιακής διαδικασίας (Romero & Ventura, 
2007). Όπως φαίνεται στο Σχήμα 11, οι εκπαιδευτικοί, οι ερευνητές και τα στελέχη της εκ-
παίδευσης είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και τη διατήρηση του εκπαιδευτικού συστή-
ματος, ενώ η σχέση των μαθητών/τριών με το σύστημα αφορά στη χρήση, τη συμμετοχή 
και την αλληλεπίδραση μαζί του. Η αλληλεπίδραση των εμπλεκομένων με το εκπαιδευτικό 
σύστημα παράγει πληθώρα εκπαιδευτικών δεδομένων. Η εκπαιδευτική εξόρυξη δεδομέ-
νων, από τη διαθέσιμη βάση, πληροφορεί με γνώση τους υπεύθυνους για το σχεδιασμό 
και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και με προτάσεις προς τους μα-
θητές, βελτιώνοντας τη λειτουργία του.

Σχήμα 11. Η εφαρμογή της εκπαιδευτικής εξόρυξης δεδομένων (Romero & Ventura, 2007)

Η εκπαιδευτική εξόρυξη δεδομένων προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά του εκάστοτε 
εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά τόσο σε παραδο-
σιακά εκπαιδευτικά συστήματα, όσο και σε πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, 
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όπου περιορίζεται ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων και αυξάνεται η χρήση Η/Υ και του 
διαδικτύου (Romero & Ventura, 2007). Στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης η EDM 
μπορεί να χρησιμεύσει στην αξιολόγηση και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης μάθη-
σης (Zaiane & Luo, 2001). Στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης είναι, επίσης, δυνατή 
η καταγραφή της πορείας μάθησης κι έτσι, η δημιουργία του προφίλ του μαθητή (Romero 
& Ventura, 2007) και η αυτόματη παραγωγή προτάσεων για εμπλοκή των μαθητών σε 
συγκεκριμένες δραστηριότητες ή ασκήσεις που θα βελτιώσουν την επίδοσή τους. Οι εν-
διαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να αναζητήσουν επίκαιρες και σύγχρονες, έρευνες, 
εφαρμογές και τεχνικές της εκπαιδευτικής εξόρυξης δεδομένων και της μαθησιακής ανά-
λυσης στα συνέδρια και τα περιοδικά των σχετικών επιστημονικών ενώσεων: Ιnternational 
Educational Data Mining Society (IEDMS) (http://www.educationaldatamining.org/)  και 
Society for Learning Analytics (SoLAR) (http://www.solaresearch.org/). Τέλος, μια καλή 
εισαγωγή και ανάλυση της σχέσης των δύο πεδίων περιλαμβάνεται στο Siemens and 
Baker, 2012. 

Σύνοψη-επίλογος

Στο παρόν κεφάλαιο προσεγγίστηκε το ζήτημα της αξιοποίησης των ΠΣΔ στην Εκπαί-
δευση. Αρχικά παρουσιάστηκαν βασικές έννοιες (Δεδομένο, Πληροφορία, Πληροφοριακό 
σύστημα, ΠΣΔ και κατηγορίες ΠΣΔ) και συνδέθηκαν με την εκπαίδευση μέσω των εκπαι-
δευτικών δεδομένων και των σχεδίων βελτίωσης των σχολικών μονάδων. Στη συνέχεια, 
μέσα και από την εκτίμηση των ευρημάτων των σχετικών ερευνών, το ενδιαφέρον συ-
γκεντρώθηκε στα ΠΣΔ στο τακτικό και στο στρατηγικό επίπεδο διοίκησης, καθώς και στη 
δια δικασία λήψης αποφάσεων των εκπαιδευτικών οργανισμών. Από την παρατήρηση της 
υπάρχουσας κατάστασης στην Ελληνική εκπαίδευση φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται ΠΣΔ 
κυρίως για τον αυτοματισμό εργασιών γραφείου και γενικότερα στο λειτουργικό επίπεδο 
της διοίκησης. Εντοπίζεται έτσι ανάγκη για ΠΣΔ στο τακτικό και στρατηγικό επίπεδο της 
διοίκησης. Για τη νοηματοδότηση της εισαγωγής των ΠΣΔ στην εκπαίδευση προτείνεται το 
εννοιολογικό πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των σχολικών οργανισμών. Στο περιφερειακό 
και κεντρικό επίπεδο διαφαίνεται η δυνατότητα για ανάπτυξη ΠΣΔ που θα υποστηρίζουν 
την απολογισιμότητα, τη λήψη αποφάσεων βάσει επεξεργασίας δεδομένων και τη διοί-
κηση μέσω μετρήσιμων στόχων. Πολύ συχνά η αντικειμενική, καλά τεκμηριωμένη γνώση 
(factual knowledge) δεν επαρκεί για τη λήψη μιας απόφασης. Η υποκειμενική κρίση των 
συμμετεχόντων στις σχετικές διαδικασίες, η οποία πολλές φορές εξαρτάται από το στόχο 
και το ρόλο του καθενός, είναι εξίσου υψηλής σημασίας. Ένα σύστημα υποστήριξης μιας 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων θα πρέπει να παρέχει στους χρήστες τους κατάλληλους 
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τρόπους υποστήριξης των όποιων αποφάσεων, προτιμήσεων και περιορισμών τους. Αν 
προστεθεί σε αυτό το γεγονός ότι πολύ συχνά οι λήπτες αποφάσεων (εν προκειμένω στε-
λέχη της εκπαιδευτικής ηγεσίας) δεν είναι εξειδικευμένοι στην πληροφορική, αλλά χρειάζο-
νται τα κατάλληλα εργαλεία για τη λήψη της απόφασης, γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα 
αξιοποίησης των ΠΣΥΛΑ προκειμένου να μπορούν να διαδραματίζουν και αυτοί ενεργό 
ρόλο και συμμετοχή στις διαδικασίες ΛΑ. Έτσι, προκύπτει η ανάγκη ανάπτυξης και χρήσης 
ΠΣΥΛΑ, ώστε ευανάγνωστα να αποτυπώνεται η εικόνα του οργανισμού (εκπαιδευτικού/
σχολικού) και να υποβοηθούνται τα στελέχη στη λήψη αποφάσεων. Αν και στον ιδιωτικό 
τομέα η χρήση των ΠΣΥΛΑ αυξάνει διαρκώς, δεν συμβαίνει το ίδιο και στο δημόσιο τομέα. 
Λόγω της παγκοσμιοποίησης, της οικονομίας της πληροφορίας, αλλά και της εξάπλω-
σης του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών, αυτά καθίστανται πλέον αναγκαίο εργαλείο 
κάθε οργανισμού και επιχείρησης. Για να καταστούν αυτά εφικτά στη χώρα μας, απαιτεί-
ται η θέσπιση κοινά αποδεκτών μεθόδων και κυρίως εκπαιδευτικών δεικτών, όπως έχει 
γίνει ήδη σε άλλες χώρες. Τα ΠΣΔ αυτού του επιπέδου θα επιτρέπουν μέσα από σύγκρι-
ση εναλλακτικών σεναρίων την πρόβλεψη των συνεπειών και του κόστους των εναλλα-
κτικών ενδεχόμενων αποφάσεων και πολιτικών. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να γίνεται 
αποτελεσματικότερη διοίκηση και θα διευκολύνεται η κοινωνική συμμετοχή στη λήψη των 
αποφάσεων. Επιπλέον, οι νέες εφαρμογές της εξόρυξης δεδομένων και της μαθησιακής 
ανάλυσης επιτρέπουν τη διερευνητική ανάλυση των εκπαιδευτικών δεδομένων και την 
ανακάλυψη νέων σχέσεων και μοτίβων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς δείκτες. Η έρευνα 
στον τομέα αυτό στη χώρα μας είναι εξαιρετικά περιορισμένη, εξαιτίας και της δυσκολίας 
συλλογής δεδομένων. Η ανάπτυξη στον τομέα αυτό θα διευκολύνει την ανάπτυξη μοντέ-
λων δυναμικών συστημάτων για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και την εφαρμογή με-
θόδων της συστημικής σκέψης στη διοίκηση της εκπαίδευσης.
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Abstract

In the governance of educational organizations, the Information and Communication Technology 
systems are mainly used for the automation of operational business processes along with the 
office works in general. The use of Management Information Systems at the tactical and the 
strategic management level are currently rare, occasional and sporadic. Moreover, official 
education management (at national, district, and provincial levels), as the schools continue 
to operate using limited data processing, from their interior and their environment, lacks the 
ability to monitor in detail and to control the educational systems’ function. The data processing 
shortage makes also infeasible the establishment of a systematic timeless governance plan for 
continuous improvement and accountability. Decision-making for managers becomes difficult 
without the support of the suitable information systems for the preparation and mining of the 
required information. This article introduces the decision-support information systems and the 
supported decision making models from educational management perspective. The paper 
focuses on the use of Management Information Systems to support educational institutions 
decision-making in the context of continuous improvement and accountability plans. Research 
and development projects’ results on the impact of Management Information Systems in 
education are also analyzed. Finally, future research and innovation opportunities, emerging 
from the analysis, in the areas of learning analytics, educational data mining, and intelligent 
management information systems are outlined.   

Key-words: Management Information Systems, Decision Support Systems, Intelligent 
Systems, Educational Data Mining, Learning Analytics, Educational Systems Governance
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Περίληψη

Οι διαδρομές και οι επιλογές μέσω τεχνολογικών συστημάτων, η ηθελημένη ή μη κατα-
χώριση δεδομένων, οι ψηφιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ χρηστών δημιουργούν σήμερα 
έναν τεράστιο όγκο δεδομένων που δύναται να καταγράφεται και να αναλύεται. Στο χώρο 
της Εκπαίδευσης η «Μαθησιακή Αναλυτική» (Learning Analytics) συνιστά πλέον ένα ιδιαί-
τερα δυναμικό νέο διεπιστημονικό πεδίο, που έχει ως αντικείμενο την καταγραφή, συλ-
λογή, ανάλυση και αναφορά επί των δεδομένων και των ψηφιακών ιχνών των δρώντων 
(μαθητών, διδασκόντων κ.ά.) σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Οι στόχοι της Μαθησιακής 
Αναλυτικής ποικίλλουν ανάλογα με τις προσεγγίσεις θεώρησης των εκπαιδευτικών συ-
στημάτων και των μαθησιακών διαδικασιών και αξιών. 

Στο πλαίσιο της Μαθησιακής Αναλυτικής αναπτύσσονται έννοιες, θεωρίες, μέθοδοι και 
τεχνολογικές εφαρμογές για αξιοποίηση σε τέσσερις κύριους γενικούς τομείς: (α) Μάθη-
ση, (β) Διδασκαλία, (γ) Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Συστημάτων, (γ) Έρευνα 
στην Εκπαίδευση. Η ένταση παραγωγής του πεδίου έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ποικί-
λων τεχνολογικών συστημάτων που υποστηρίζουν την επίγνωση, τη μεταγνώση και τον 
αναστοχασμό στους μαθητές, την ενορχήστρωση της διδασκαλίας και τον αναστοχασμό 
επί των διδακτικών στρατηγικών των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση μαθητών, εκπαιδευ-
τικών και σχολικών μονάδων, την επιχειρησιακή διαχείριση εκπαιδευτικών οντοτήτων κ.ά.

Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να καταγράψει και να αναδείξει τις κύριες και ισχυρές 
τάσεις του επιστημονικού πεδίου, καθώς και τις ρητές ή άρρητες συναφείς θεωρήσεις για 
τους στόχους, τις αρχές και τις αξίες των εκπαιδευτικών συστημάτων. Επιπρόσθετα, αναδει-

Αγγελική Δημητρακοπούλου (2017). «Aνάλυση Ψηφιακών Ιχνών και Δεδομένων σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα: 
Προσεγγίσεις, Προοπτικές και Ζητήματα Ηθικής του πεδίου της “Μαθησιακής Αναλυτικής”». Στο Α. Κοντάκος, Φρ. 
Καλαβάσης (Επιστ. Επιμ. Σειράς), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τ. 9, Η σχολική μονάδα ως ευφυής, υβριδική και 
ηθική οντότητα, σελ. 161-195, Αθήνα: Διάδραση. ISBN: 978-618-5059-66-8
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κνύει διαστάσεις ηθικής και δεοντολογίας στην καταγραφή, ανάλυση και χρήση των ιχνών 
αλληλεπιδράσεων και των προσωπικών δεδομένων, που απαιτούν την ανάληψη της ευ-
θύνης όλων για τον προσδιορισμό πολιτικών ηθικής δεδομένων εκπαιδευτικών μονάδων.

λέξεις-κλειδιά: Μαθησιακή Αναλυτική, τεχνολογίες, δίκτυα, Εκπαίδευση, ΤΠΕ, Ακαδημαϊ-
κή  Αναλυτική, ψηφιακά δεδομένα, ιδιωτικότητα, ηθική 

Eισαγωγή 

Οι διαδρομές και οι επιλογές μέσω τεχνολογικών συστημάτων, η ηθελημένη ή μη κατα-
χώριση δεδομένων, οι ψηφιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ χρηστών δημιουργούν σήμερα 
έναν τεράστιο όγκο δεδομένων που δύναται να καταγράφεται, να αναλύεται και να αξιο-
ποιείται ποικιλοτρόπως.

Τα ψηφιακά ίχνη που στο χώρο του παγκόσμιου ιστού (world wide web) είναι γνωστά 
και ως ψηφιακή σκιά (cybershadow) αναφέρονται στις πληροφορίες που αφήνει πίσω 
του ο χρήστης όταν αναζητεί ιστότοπους ή εργάζεται σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον. Η 
καταγραφή ιχνών και δεδομένων (π.χ., στοιχεία ταυτότητας, δεδομένα προτιμήσεων και 
επιδόσεων) γίνεται αυτοματοποιημένα ή μη, εν γνώσει ή μη των υποκειμένων μέσω κάθε 
είδους τεχνολογικών συσκευών (π.χ., διαμέσου κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών και 
δικτύων ή και γύρω από αυτά).

Παραδείγματα αξιοποίησης των ιχνών και δεδομένων από την καθημερινή ζωή, αλλά 
και τις διεθνείς και εθνικές ειδήσεις, έχουμε πολλά, όπως: η προσαρμοσμένη διαφήμιση 
στο «προφίλ» του χρήστη, η προσαρμοσμένη επιλογή ιστοσελίδων και πηγών, η πρό-
βλεψη ή η διαλεύκανση εγκλημάτων, η κατασκοπεία κ.ά.

H έκρηξη της ποσότητας των ημερήσιων ιχνών και δεδομένων κάθε είδους που παρά-
γονται από το διαδίκτυο, τις κινητές τηλεφωνίες, τους αισθητήρες κ.ά., ιδιαίτερα κατά τα 
τελευταία δέκα χρόνια, μας έκαναν να αναφερόμαστε σε «μεγάλα δεδομένα» (big data), 
τα οποία αυξάνονται διαρκώς σε τρεις διαστάσεις: όγκο (ποσότητα δεδομένων), ταχύτητα 
(δεδομένων που εισάγονται και εξάγονται) και ποικιλία (πηγών και τύπων δεδομένων).

Στο χώρο της Εκπαίδευσης, η ανάλυση ιχνών, δράσεων και αλληλεπιδράσεων, ξεκί-
νησε στις αρχές της δεκαετίας 2000, με όρους «Aνάλυση Αλληλεπιδράσεων» (Interaction 
Analysis) ή «Ανάλυση Ιχνών» (Traces Analysis) και καταγράφηκε σε ερευνητικές εργα-
σίες που εστίαζαν στην ανάλυση των αλληλεπιδράσεων σε καταστάσεις συνεργατικών 
μαθησιακών δραστηριοτήτων (διαδικτυακών ή μη). Κύριος  στόχος ήταν αφενός η μελέ-
τη και κατανόηση αυτών των νέων σύνθετων μαθησιακών καταστάσεων και αφετέρου 
η παραγωγή νέων γνωστικών εργαλείων που παράγονταν από τις οπτικοποιήσεις των 
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αναλύσεων και οι οποίες παρέχονταν προς αξιοποίηση σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και 
ερευνητές. Χαρακτηριστικές εργασίες της περιόδου ήταν, μεταξύ άλλων, οι εργασίες των 
Dillenbourg κ.ά. 2002, Reimann 2003, Petrou & Dimitracopoulou 2003, Dimitracopoulou 
2005, Cheng & Vassileva, 2005. Μια δεκαετία αργότερα, στις αρχές του 2010, το πεδίο 
βρίσκεται πλέον σε έκρηξη εξέλιξης, με κύρια πηγή ώθησης τα Aνοικτά, Διαδικτυακά, 
Μαζικά Πανεπιστημιακά Μαθήματα (Massive Open Online Courses, MOOCs), όπου ένα 
μάθημα μπορεί να έχει άνω των 150.000 εγγεγραμμένων φοιτητών (Siemens & Long, 
2011, Gasevic κ.ά. 2014). Παράλληλα, η καταγραφή και ανάλυση δεδομένων και ιχνών 
εφαρμόστηκε σε τυπικά ή διαδικτυακά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και φορείς, καθώς και 
σε σχολικές μονάδες (καταγράφοντας στοιχεία του προφίλ των φοιτητών και μαθητών, τη 
βαθμολογική τους πορεία κ.ά.).

Συνοπτικά, διακρίνουμε τρεις κύριους πόλους ώθησης για την ανάπτυξη του πεδίου, 
που σήμερα εγγράφεται κυρίως μέσα από τον όρο της «Μαθησιακής Αναλυτικής» (Learning 
Analytics): (α) Κατανόηση και υποστήριξη της μάθησης μέσω κοινωνικών, συνεργατικών 
εργαλείων, (β) Δημιουργία και Επέκταση των MOOCs, (γ) Επιχειρηματικοί λόγοι (επιχειρη-
ματικά πανεπιστήμια, εταιρείες που απευθύνονται σε σπουδαστές και φοιτητές/τριες κ.λπ).

Ποιες χρήσεις μπορεί να λάβει η καταγραφή και ανάλυση δεδομένων στο χώρο της 
εκπαίδευσης; Για ποιους σκοπούς εφαρμόζεται; Από ποιους συλλέγονται τα δεδομένα 
και ποιοι έχουν την ευθύνη; Αναζητείται η συγκατάθεση των υποκειμένων; Γνωστοποιού-
νται στα υποκείμενα τα παραγόμενα των αναλύσεων των συναφών ιχνών και δεδομένων; 
Ποιο είναι το φάσμα των λειτουργιών που υποστηρίζονται; Ποιες είναι οι κυρίαρχες τάσεις 
σχεδιασμού συστημάτων Μαθησιακής Αναλυτικής; Αλλά και ποια φιλοσοφία για την εκ-
παίδευση και τη μάθηση εξυπηρετούν αυτές οι εφαρμογές; 

Η παρούσα εισήγηση επισκόπησης και σύνθεσης του πεδίου της Μαθησιακής Αναλυ-
τικής έρχεται να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα και ταυτόχρονα να αναδείξει αφε-
νός το εύρος και το ενδιαφέρον του πεδίου και αφετέρου, μέσω της ταυτοποίησης των 
κυρίαρχων τάσεων που διαγράφονται, να εντοπίσει τις διαστάσεις που υπεισέρχονται και 
οφείλουμε να λάβουμε υπόψη, προκειμένου να συμβάλουμε σε μια εκπαίδευση που εξα-
κολουθεί να έχει πρωτεύοντα νοήματα και διακυβεύματα.

To κείμενο επιχειρεί μια σύνθεση ενός νέου πεδίου που βρίσκεται σε εξαιρετικά έντονη 
εξέλιξη προς ποικίλες κατευθύνσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι κατευθύνσεις χρήσης, οι 
ερευνητικές τάσεις και οι συγκρούσεις, οι ρητές ή άρρητες θεωρητικές προσεγγίσεις θα 
καθορίσουν αφενός τη χρησιμότητα της δυναμικής του πεδίου και τη διαμορφωτική βαρύ-
τητα που θα έχει στον χώρο της εκπαίδευσης κατά τα προσεχή έτη, και αφετέρου τη φύση 
της εννοιολογικής και μεθοδολογικής συγκρότησης του επιστημονικού πεδίου ταυτόχρονα 
με τους κώδικες ηθικής και δεοντολογίας που θα το προσδιορίσουν.  
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Συγκεκριμένα, στο παρόν άρθρο καταρχάς ορίζεται το πεδίο της Μαθησιακής Αναλυτι-
κής, καθώς και οι επιστήμες-πηγές που συνθέτουν τη διεπιστημονική του υπόσταση, ενώ 
στη συνέχεια προτείνονται κατηγοριοποιήσεις των τεχνολογικών εφαρμογών του πεδίου 
και παρατίθενται ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Παρουσιάζεται μια ανάλυση 
των διαστάσεων των συναφών εφαρμογών ως προς τα ορατά και μη ορατά χαρακτηρι-
στικά τους. Τα ζητήματα της ηθικής και της δεοντολογίας ως προς το σχεδιασμό αλλά και 
τις συνθήκες χρήσης των συστημάτων Μαθησιακής Αναλυτικής αναδεικνύονται σε χωρι-
στή ενότητα. Τέλος, επισημαίνονται οι προβληματισμοί πάνω στις τάσεις του πεδίου, στην 
ισχύ τους και στην προοπτική τους. 

Το επιστημονικό πεδίο της Μαθησιακής Αναλυτικής

Ανάδυση Επιστημονικού πεδίου
Όπως αναφέρθηκε ήδη, το πεδίο της Μαθησιακής Αναλυτικής ξεκίνησε δυναμικά και βρί-
σκεται υπό διαμόρφωση κατά την τελευταία δεκαπενταετία. Για τη δημιουργία του, εργά-
στηκαν ερευνητές από όλο τον κόσμο, ενώ κατά τα τελευταία χρόνια σημαντική παρουσία 
και ενεργή συμβολή έχουν και οι εταιρείες. 

Το επιστημονικό κίνητρο της ενασχόλησης των ερευνητών ποικίλλει. Ενδεικτικά, ορι-
σμένοι ερευνητές εστίασαν στην καταγραφή των ιχνών αλληλεπιδράσεων ως συμπλη-
ρωματική πηγή δεδομένων, προκειμένου να μελετήσουν διεξοδικά τη σύνθετη συνερ-
γατική μάθηση μέσω τεχνολογικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Άλλοι ανακάλυψαν τη 
δυνατότητα να προσφέρουν νέα γνωστικά εργαλεία επίγνωσης και αναστοχασμού επί 
των ενεργειών των συμμετεχόντων (μαθητών, διδασκόντων), σε σύνθετες συνεργατι-
κές ή ευρύτερα κοινωνικές δραστηριότητες μέσω διαδικτυακών τεχνολογικών εργαλείων 
(Hlapanis & Dimitracopoulou, 2007). Ορισμένοι ερευνητές ενδιαφέρθηκαν να παράξουν 
εργαλεία επισκόπησης και ανάλυσης των αλληλεπιδράσεων των μαθητών τους και των 
ίδιων των καθηγητών, προκειμένου να υποστηρίξουν τον αναστοχασμό ως προς τις δι-
δακτικές στρατηγικές που εφαρμόζονται (Petrou & Dimitracopoulou, 2003, Dyckhoff κ.ά. 
2012). Υπήρξαν ερευνητές που κωδικοποίησαν εργαλεία δόμησης μαθησιακών σεναρίων 
και ενορχήστρωσης στρατηγικών και τακτικών διδασκαλίας (Dillenbourg, 2015, Slotta & 
Tissenbaum, 2012), για δραστηριότητες που έχουν μία ή περισσότερες φάσεις και στά-
δια ανάπτυξης. Άλλοι εμπνεύστηκαν από την καταγραφή «βιο-φυσιολογικών» δεδομένων 
και δεδομένων οργάνωσης κι επαναληπτικότητας καθημερινών δραστηριοτήτων (Duval, 
2011, Santos κ.ά. 2012), ενώ υπήρξαν ερευνητές που εργάστηκαν για τη Μαθησιακή Ανα-
λυτική εξαιτίας των αναγκών που προέκυψαν από τη διαχείριση των Ανοικτών Μαζικών 
Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs) (Gasevic κ.ά. 2014, Moissa κ.ά. 2015). Ορισμένοι 
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ερευνητές ασχολήθηκαν με την ανάλυση ιχνών και δεδομένων προκειμένου να προσφέ-
ρουν αυτοματοποιημένα συστήματα αξιολόγησης των επιδόσεων των μαθητών (Thille 
κ.ά. 2014). Τέλος, ήταν κυρίως οι μεγάλες εταιρείες αυτές που εστίασαν στην ανάπτυξη 
συστημάτων συνολικής καταγραφής και αποτίμησης της λειτουργίας μιας εκπαιδευτικής 
οντότητας (σχολική μονάδα, πανεπιστήμιο, πρόγραμμα επιμόρφωσης κ.λπ.) προκειμέ-
νου να υπάρχει μια διαρκής καταγραφή της λειτουργίας και η διαχείρισή τους να βασίζε-
ται σε απτά δεδομένα. 

Ένας σημαντικός αριθμός συναφών δημοσιεύσεων παρουσιάστηκε κατά τη δεκαετία 
2000-2010, ενώ ορισμένες επιστημονικές συνεδρίες εργασίας (workshops) κατέγραψαν 
πιο εμφατικά τα ερωτήματα εκείνης της εποχής (ενδεικτικά: Dimitracopoulou, Dillenbourg, 
Hoppe, 2004, Suthers κ.ά. 2009).

Η εγκαθίδρυση του επιστημονικού πεδίου αναγνωρίζεται πλέον από όλους (Siemens, 
2013), έλαβε χώρα κατά την έναρξη της τρέχουσας δεκαετίας, όταν καταγράφηκε μια σει-
ρά από τυπικά γεγονότα, συναφή της εγγραφής νέου επιστημονικού πεδίου, όπως: (α) 
Θεσμοθέτηση Διεθνούς Συνεδρίου: Διεθνές Συνέδριο Μαθησιακής Αναλυτικής και Γνώσης 
(Learning Analytics & Knowledge International Conference -LAK-), που διοργανώθηκε 
για πρώτη φορά το 2011, (β) Ίδρυση Διεθνούς Ένωσης, της ένωσης SoLAR: Society for 
Learning Analytics Research, [https://solaresearch.org], (γ) Έκδοση διεθνούς επιστημο-
νικού περιοδικού στο αντικείμενο: Journal of Learning Analytics [ISSN 1929-7750].

Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ενεργά την 
προώθηση της Μαθησιακής Αναλυτικής. Αφενός μέσω της χρηματοδότησης ερευνητικών 
προγραμμάτων (χαρακτηριστικότερο των οποίων το πρόγραμμα LACE: Learning Analytics 
Community Exchange) και αφετέρου, μέσω της κυρίαρχης αναφοράς της Μαθησιακής Ανα-
λυτικής ως το πεδίο των τεχνολογικών εφαρμογών και υπηρεσιών που θα υιοθετηθεί με γορ-
γούς ρυθμούς κατά τα τρέχοντα έτη (2014-2018), αναφορά που παρατίθεται εμφατικά σε όλες 
τις εκθέσεις που αφορούν τόσο τη σχολική όσο και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αλλά 
και ολιστικά την εκπαίδευση στις θετικές επιστήμες (βλέπε ΝMC, Horizon Report ΕU, 2013 & 
2014 και ειδικά τις εκδόσεις: School Edition, Global Higher Education, Global K-12 Education).

Ορισμός Επιστημονικού Πεδίου
Ο ορισμός κάθε επιστημονικού πεδίου συνιστά και μια κατάθεση της θεώρησης του πεδί-
ου και της ευρύτητας των διαστάσεών του. Ο ορισμός που είναι σήμερα αποδεκτός από 
σημαντικό αριθμό ερευνητών του χώρου βασίζεται στον ορισμό που δόθηκε στο 1ο συ-
ναφές διεθνές συνέδριο:1 

1  1st International “Learning Analytics and Knowledge” Conference, LAK2011, Conference website: “We 



166 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

«Mαθησιακή Αναλυτική είναι το πεδίο της καταγραφής, συλλογής, ανάλυσης και ανα-
φοράς επί των δεδομένων των μαθητών και του περικειμένου τους, με στόχο την κατανόη-
ση και τη βελτίωση της μάθησης και των περιβαλλόντων μέσα στα οποία λαμβάνει χώρα».

Στο παρόν κείμενο αποδεχόμαστε το συγκεκριμένο ορισμό, με ορισμένες αποσαφη-
νίσεις και διευρύνσεις. Ειδικότερα, με τη σημασία της λέξης «περιβάλλον» να ξεκινά από 
το στενό τεχνολογικό περιβάλλον (π.χ., το εκπαιδευτικό λογισμικό), στο οποίο κατεξοχήν 
αναφέρεται ο εν λόγω ορισμός, και να διευρύνεται στην ομάδα, στην τάξη, στην εκπαι-
δευτική μονάδα, στην εκπαιδευτική περιφέρεια, στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα κ.λπ., 
ανάλογα με τις συνθήκες υλοποίησης της μαθησιακής ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας 
και το σκοπό εφαρμογής της Μαθησιακής Αναλυτικής. Επιπρόσθετα, με την εισαγωγή της 
ευρύτερης οπτικής όλων «των συμμετεχόντων» στη μαθησιακή κατάσταση, πέραν των μα-
θητών, δεδομένου ότι και οι ενέργειες άλλων (π.χ., των διδασκόντων) παίζουν καθοριστι-
κό ρόλο. Τέλος, με τη ρητή αναφορά σε «εκπαιδευτική διαδικασία» (που υπονοείται μόνο 
στον εν λόγω ορισμό, παρότι είναι κομβικής σημασίας), η θέαση περνά από το μικροεπί-
πεδο των μαθησιακών δραστηριοτήτων στο μεσοεπίπεδο της εκπαιδευτικής οντότητας 
μέσα στην οποία οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα. Με τον τρόπο αυτό, το ενδιαφέρον 
της μάθησης δύναται να μεταβιβαστεί και σε ένα πιο συστημικό επίπεδο, στην εκπαιδευ-
τική μονάδα ή ακόμα και στην εκπαιδευτική περιφέρεια ως μια οντότητα, που βρίσκει τα 
μέσα να αποκτά επίγνωση επί του τρόπου λειτουργίας του, και με συλλογική νοημοσύνη 
δύναται να μαθαίνει και να βελτιώνεται. Κατά συνέπεια, προτείνουμε την ακόλουθη διευ-
ρυμένη διατύπωση ορισμού του πεδίου:

«Mαθησιακή Αναλυτική είναι το πεδίο της καταγραφής, συλλογής, ανάλυσης και ανα-
φοράς επί των δεδομένων των συμμετεχόντων σε μια εκπαιδευτική διαδικασία και του πε-
ρικειμένου αυτών, με στόχο την κατανόηση και τη βελτίωση της μάθησης και των περιβαλ-
λόντων μέσα στα οποία λαμβάνει  χώρα».

 O εν λόγω ορισμός έχει μια «μετασχηματιστική» οπτική, στην εκπαιδευτική και μα-
θησιακή διαδικασία, και δεν καθορίζει τους στόχους επίτευξης με ένα αυστηρά και λε-
πτομερειακά προκαθορισμένο μοντέλο εκπαίδευσης ή μάθησης. Συνδυάζει δε το μέσο 
(Αναλυτική) με το σκοπό (Μάθηση), τη χρήση δηλαδή της αναλυτικής για τη βελτίωση της 
μάθησης (Balacheff & Lund, 2013). Παράλληλα, η θεώρηση που του προσδίδουμε και 
προτείνουμε στο παρόν κείμενο περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους διαστάσεις του πεδίου 
(όπως θα τις εξετάσουμε στις επόμενες ενότητες, λαμβάνοντας υπόψη με ενιαίο τρόπο 

define Learning Analytics as the measurement, collection, analysis and reporting of data about learners 
and their contexts, for purposes of understanding and optimizing learning and the environments in which 
it occurs”, (Siemens & Gasevic, 2012).
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και την «Ακαδημαϊκή Αναλυτική»), εφόσον ο στόχος είναι η διαρκής βελτίωση του μαθη-
σιακού και συνολικά του εκπαιδευτικού συστήματος.

Επιστήμες-πηγές ενός διεπιστημονικού πεδίου
Η Mαθησιακή Αναλυτική είναι ένα επιστημονικό πεδίο διεπιστημονικής υφής και οι επι-
στήμες-πηγές από τις οποίες αντλεί είναι ποικίλες, αλλά εγγράφονται σε δύο βασικούς 
κορμούς: αυτές που εντάσσονται στην «Αναλυτική» και αυτές που εντάσσονται ευρύτερα 
ή παραδοσιακά στις «Επιστήμες της Αγωγής» ή «Επιστήμες της Μάθησης» (Learning 
Sciences), όπως αναφέρονται στις αγγλοσαξωνικές χώρες (Σχήμα 1). Για ένα νέο και υπό 
διαμόρφωση επιστημονικό πεδίο, έχει κομβική σημασία η θεώρηση όλων των συναφών 
επιστημών-πηγών. Η μερική ή η μονομερής θέαση και επίδραση κάποιων επιστημών θα 
έχει συνέπειες τόσο στο μέγιστο δυνατό πλούτο (μεθοδολογικό, εννοιολογικό) που μπο-
ρούν να συνεισφέρουν, όσο και στην αποτίμηση των επιδράσεων που μπορούν να επι-
φέρουν οι χρήσεις των παραγομένων της Μαθησιακής Αναλυτικής. 

Επώνυμο, Αρχικό ονόματος. (2017). «Τίτλος εισήγησης». Στο Α. Κοντάκος, Φρ. Καλαβάσης (Επιστ. 
Επιμ. Σειράς), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τ. 9, Η σχολική μονάδα ως ευφυής, υβριδική και 
ηθική οντότητα, σελ. …., Αθήνα: Διάδραση. ISBN: 978-618-5059-48-4 
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Σχήμα 1. Επιστήμες πηγές του διεπιστημονικού πεδίου της Μαθησιακής 
Αναλυτικής 

Οι Επιστήμες της Αγωγής, ευρέως γνωστές στον χώρο της Εκπαίδευσης 
(και άρα δεν χρήζουν εκτεταμένης αναφοράς στο παρόν κείμενο) είναι αυτές 
(Γνωσιακή Επιστήμη, Γνωστική Ψυχολογία, Παιδαγωγική, Διδακτικές των 
Γνωστικών Αντικειμένων, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Οικονομία της 
Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική Μηχανική κ.ά.) τις οποίες λαμβάνει  ή  θα έπρεπε 
να λαμβάνει επαρκώς υπόψη η Μαθησιακή Αναλυτική τόσο στο μικροεπίπεδο 
όσο και στο μακροεπίπεδο των εφαρμογών της, αναφορικά αφενός με τον 
σχεδιασμό τους, και αφετέρου με την δυνητική επίδρασή τους στις 
εκπαιδευτικές οντότητες, μικρής ή  μεγαλύτερης κλίμακας. 

H «Αναλυτική», εν γένει, συνιστά ένα σύνολο εννοιών και μεθόδων, που 
χρησιμοποιούνται στην επιστήμη αλλά και στην ‘επιχειρηματικότητα’. 
Αναφέρεται στην υπολογιστική τεχνολογική υποστήριξη για την συλλογή 
ψηφιακών δεδομένων, η επεξεργασία των οποίων συμβάλλει στις αναγκαίες 
πληροφορίες για την ‘λήψη αποφάσεων’. Αξιολογεί τρέχουσες ή παρελθούσες 
πράξεις και συχνά εκτιμά το δυναμικό μελλοντικών δράσεων, έτσι ώστε να 
λαμβάνονται καλύτερες αποφάσεις και να προσαρμόζονται οργανισμοί ή και 
άτομα σε πιο αποτελεσματικές στρατηγικές. Η Αναλυτική, στην γενική της 
εκδοχή, επιτρέπει να αυξάνουμε τον βαθμό με τον οποίο οι επιλογές 
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Σχήμα 1. Επιστήμες-πηγές του διεπιστημονικού πεδίου της Μαθησιακής Αναλυτικής

Οι Επιστήμες της Αγωγής, ευρέως γνωστές στο χώρο της Εκπαίδευσης (και άρα δεν 
χρήζουν εκτεταμένης αναφοράς στο παρόν κείμενο), είναι αυτές (Γνωσιακή Επιστήμη, 
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Γνωστική Ψυχολογία, Παιδαγωγική, Διδακτικές των Γνωστικών Αντικειμένων, Κοινωνι-
ολογία της Εκπαίδευσης, Οικονομία της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική Μηχανική κ.ά.) τις 
οποίες λαμβάνει ή θα έπρεπε να λαμβάνει επαρκώς υπόψη η Μαθησιακή Αναλυτική τόσο 
στο μικροεπίπεδο, όσο και στο μακροεπίπεδο των εφαρμογών της, αναφορικά αφενός με 
το σχεδιασμό τους, και αφετέρου με τη δυνητική επίδρασή τους στις εκπαιδευτικές οντό-
τητες, μικρής ή μεγαλύτερης κλίμακας.

H «Αναλυτική», εν γένει, συνιστά ένα σύνολο εννοιών και μεθόδων που χρησιμοποι-
ούνται στην επιστήμη αλλά και στην «επιχειρηματικότητα». Αναφέρεται στην υπολογιστική 
τεχνολογική υποστήριξη για τη συλλογή ψηφιακών δεδομένων, η επεξεργασία των οποίων 
συμβάλλει στις αναγκαίες πληροφορίες για τη «λήψη αποφάσεων». Αξιολογεί τρέχουσες 
ή παρελθούσες πράξεις και συχνά εκτιμά το δυναμικό μελλοντικών δράσεων, έτσι ώστε 
να λαμβάνονται καλύτερες αποφάσεις και να προσαρμόζονται οργανισμοί ή και άτομα σε 
πιο αποτελεσματικές στρατηγικές. Η Αναλυτική, στη γενική της εκδοχή, επιτρέπει να αυ-
ξάνουμε το βαθμό με τον οποίο οι επιλογές βασίζονται σε αποδείξεις (evidence) και όχι 
σε εκτιμήσεις ή προκαταλήψεις. Με την αύξηση των τεράστιων συνόλων δεδομένων και 
της υπολογιστικής ισχύος, αναπτύχθηκαν υποδομές που παράγουν «σύγχρονη» ανατρο-
φοδότηση, προκειμένου να ενημερώνουν για πιο έγκαιρες παρεμβάσεις. Οι οργανισμοί 
μπορούν έτσι να δημιουργήσουν «ψηφιακά νευρικά συστήματα» που παρέχουν ανατρο-
φοδότηση σε «πραγματικό χρόνο» πάνω στις συνέπειες των δράσεων στο εσωτερικό του 
και το εξωτερικό του περιβάλλον.

Οι πιο σημαντικές ερευνητικές και επαγγελματικές κοινότητες που εργάζονται πάνω 
στην Αναλυτική εγγράφονται στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Στατιστική, Επιχειρηματι-
κή Νοημοσύνη, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εξόρυξη Δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη, Οπτι-
κοποίηση Πληροφοριών, Αναλυτική Ιστότοπων, Βιβλιομετρική. Τα όρια μεταξύ αυτών των 
πεδίων δεν είναι διακριτά και ίσως είναι προτιμότερο να μιλάμε για διαφορετικές οπτικές 
και προοπτικές, παρά για διαφορετικά είδη Αναλυτικής (Cooper, 2012).

Πέρα από τη Στατιστική, όπου οι μαθηματικές της βάσεις ανατρέχουν στον 18ο αιώνα, 
η Επιχειρηματική Νοημοσύνη (Business Intelligence) εφαρμόζεται πέρα από τα τυπικά 
εμπορικά προϊόντα, ακόμα και στο χώρο της Εκπαίδευσης (κυρίως στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, επιμόρφωση, κατάρτιση), ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ήνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής. H Λειτουργική ή Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research), στον 
τομέα της εκπαίδευσης, λαμβάνει υπόψη τις πρακτικές πλευρές των λειτουργιών, τόσο 
στις κοινωνικές όσο και στις τεχνικές διαστάσεις και παραμέτρους, με την έννοια κυρίως 
των πρακτικών παρά των τεχνολογιών.

Με την Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), που έχει αναπτύξει μεταξύ άλ-
λων μεθόδους που επιτρέπουν στους υπολογιστές να «μαθαίνουν», μέσω των συναφών 
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αλγορίθμων (machine learning algorithms), μπορούν να ανιχνευθούν δομές και μοτίβα 
(patterns) σε σειρές σύνθετων και ενδεχόμενα μη πλήρων δεδομένων. Ορισμένες από 
αυτές τις μεθόδους έχουν αποτελέσει τη βάση για την Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining), 
γνωστή και ως «Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων». Αντιστοιχούν συχνά σε αυτό 
που αναφέρεται ως Προβλεπτική (Predictive) Αναλυτική.

Η Oπτικοποίηση Πληροφοριών (Information Visualization) αναφέρεται κυρίως στην 
οπτικοποίηση μη αριθμητικών πληροφοριών, αν και συνήθως αφορά μικτά δεδομένα 
(ποσοτικά και ποιοτικά). Το πεδίο βρίσκεται σε ιδιαίτερη άνθηση τα τελευταία χρόνια με 
την ανάδυση νέων απεικονίσεων (π.χ., Σύννεφο λέξεων –world cloud–, Διάγραμμα Κοι-
νωνικών Δικτύων –Social Network Analysis–). Η Οπτικοποίηση Πληροφοριών έχει ήδη 
μεγάλη επίδραση στο χώρο της μάθησης και της εκπαίδευσης, γιατί έχει συμβάλει στην 
ανάδειξη πολλών νέων οπτικοποιήσεων (μέσω χρήσης «μεταφορών» όπως δέντρα και 
φύλλα δέντρων κ.ά.) και νέων γνωστικών εργαλείων. 

Όσον αφορά στην Aναλυτική Ιστότοπων (Web Analytics), πρόκειται για μία από τις 
πρώτες νέες Αναλυτικές που είχαν έντονη ανάπτυξη και αξιοποίηση κατά την προηγούμε-
νη δεκαετία, ενώ ορόσημο αυτής της κατεύθυνσης υπήρξε η υπηρεσία GoogleAnalytics, 
που παρέχει στατιστικές και οπτικοποιήσεις για την επισκεψιμότητα ενός ιστότοπου.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πεδίο της Βιβλιομετρικής (Bibliometrics), 
καθώς και η συναφής Μετρητική της Επιστήμης (Scientometrics) που αφορά στην ανάλυση 
των επιστημονικών ετερο-αναφορών (citations), της επίδρασης των επιστημονικών περιο-
δικών κ.λπ. και φτάνει έως τη μελέτη της πρόσβασης, χρήσης, διάδοσης, επίδρασης κάθε 
«πόρου» (αρχείο-υλικό μαθήματος, βιντεο-μάθημα κ.λπ.). Και οι δύο κλάδοι υπάγονται σε 
έναν γενικότερο κλάδο, αυτόν της Αναλυτικής της Διαχείρισης (Management Analytics).

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην Αναλυτική, στο χώρο 
της Εκπαίδευσης, όπως η Ανάλυση Περιεχομένου (π.χ., των κειμένων που παράγουν οι 
εκπαιδευόμενοι), η Ανάλυση Διαλόγου (στις ανταλλαγές και αλληλεπιδράσεις μέσω chat, 
sms, discussion forum κ.ά.), η Aνάλυση Κοινωνικών Δικτύων (Social Network Analysis- 
SNA) που αναδεικνύει και οπτικοποιεί τις ρητές και άρρητες σχέσεις μεταξύ ανθρώπων 
και «πηγών» (resources). Η βάση αυτής της ανάλυσης πηγάζει από την Κοινωνιολογία 
της δεκαετίας 1950, αλλά η εκτεταμένη χρήση των δικτύων την έχει εξελίξει σε μια κεντρι-
κής σημασίας μέθοδο.

H Μαθησιακή Αναλυτική συνιστά σήμερα ένα επιστημονικό πεδίο σε κατάσταση συ-
γκρότησης, μέσω των επιστημονικών πεδίων που δύνανται να συμβάλουν σε αυτή, με 
ποικίλες μεθοδολογίες και εργαλεία, τάσεις και εννοιολογικές βιβλιοθήκες. Πρόκειται για 
ένα πεδίο που φαίνεται να είναι μακράς πνοής, δύναται να θεωρηθεί ως ένα πολυμεθο-
δολογικό ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά κοινωνικοτεχνικά συστήματα μάθησης, και 
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επομένως απαιτείται να εστιάσει ενδελεχώς, μεταξύ άλλων, στα προβλήματα εφαρμογής 
στο πεδίο. Ερευνητές προβληματίζονται για τη φύση της διεπιστημονικότητας (Balacheff 
& Lund, 2012), καθώς και τις διαστάσεις που χρειάζεται να προσεχθούν για τη συνεπή 
συγκρότηση του πεδίου (Greller & Drachsler, 2012, Chatti κ.ά. 2014, Gasevic κ.ά. 2015, 
Knight κ.ά. 2014).

 
Κατηγοριοποιήσεις και Παραδείγματα Εφαρμογών Μαθησιακής 
Αναλυτικής

Ένα σύστημα Μαθησιακής Αναλυτικής συνδέεται με ένα ή περισσότερα τεχνολογικά πε-
ριβάλλοντα και λογισμικά, καταγράφει ίχνη ενεργειών και δεδομένα των συμμετεχόντων 
σε αυτά, τα αναλύει και παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτών των επεξεργασιών στη δι-
επιφάνεια επικοινωνίας του (αποδίδεται ορισμένες φορές ως «dashboard»), επιμερισμέ-
να ή ταυτόχρονα, με μορφές διαγραμματικές, σχηματικές ή λεκτικές. Ένα τέτοιο σύστημα 
μπορεί να σχεδιαστεί για τεχνολογικά περιβάλλοντα, όπως Πλατφόρμες Εκπαίδευσης 
(Virtual Learning Environments) (π.χ., Μοοdle), Eφαρμογές Web (εργαλεία, όπως webmail, 
youtube, dropbox, αλλά και εκπαιδευτικά λογισμικά, όπως Κnowledge Forum), για Κατανε-
μημένα Μαθησιακά Περιβάλλοντα (Distributed Learning Environments) (π.χ., OpenStudy), 
για λογισμικά (εκπαιδευτικά λογισμικά ή εφαρμογές γενικής χρήσης) σταθερού ή φορη-
τού υπολογιστή, καθώς και για κινητές τεχνολογίες (κινητό τηλέφωνο) (π.χ., Guess it!).  

Στο πλαίσιο της Μαθησιακής Αναλυτικής, κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, έχουν 
παραχθεί ποικίλες ερευνητικές εφαρμογές, που δύνανται να κατηγοριοποιηθούν με ποικί-
λους τρόπους. Για παράδειγμα, ο Buckingham Shum (2012) διακρίνει τις εφαρμογές του 
πεδίου ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης στο οποίο αναφέρονται: (α) στο μικροεπίπε-
δο της τάξης (πλήρης καταγραφή ενός μαθήματος ή μιας μαθησιακής δραστηριότητας), 
(β) στο μεσοεπίπεδο μιας εκπαιδευτικής μονάδας (ή ενός πλήρους προγράμματος εκπαί-
δευσης), (γ) στο μακροεπίπεδο της Εκπαίδευσης (σύνολο εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
ή σύνολο εκπαιδευτικών μονάδων). Άλλοι εστιάζουν στο κύριο ερώτημα που έρχεται να 
απαντήσει η εφαρμογή της Μαθησιακής Αναλυτικής (Daniel, 2014) ή στη γενική λειτουρ-
γία την οποία επιτελεί, ήτοι: (α) Περιγραφική (όταν εστιάζει στο τι έχει ήδη συμβεί και απα-
ντά στο ερώτημα της ανακάλυψης μοτίβων στα δεδομένα των μαθητών), (β) Προβλεπτική 
(όταν απαντά στο ερώτημα του τι πρόκειται να συμβεί, και επιχειρεί να προβλέψει τάσεις 
εξέλιξης στη μελλοντική πρόοδο του μαθητή), (γ) Ρυθμιστική (όταν επιχειρεί να απαντήσει 
στο τι πρέπει να γίνει και παράγει συστάσεις για διδακτικές και μαθησιακές ενέργειες), (δ) 
Διαχειριστική (όταν, για παράδειγμα, αφορά λογιστικές λειτουργίες επί της χρήσης πόρων 
και αποφάσεις επί του επιπέδου ποιότητας μιας εκπαιδευτικής οντότητας).



Στην παρούσα σύνθεση, δίνουμε έμφαση στο δρώντα και κύριο χρήστη του συστή-
ματος. Εστιάζουμε λοιπόν, σε ένα πρώτο επίπεδο, σε ποιον απευθύνεται η εφαρμογή 
της Μαθησιακής Αναλυτικής, ποιος τη χρησιμοποιεί, ποιος δηλαδή έχει την ευθύνη της 
αξιοποίησης των παραγομένων της. Με αυτή τη θεώρηση, διακρίνουμε τις υπάρχουσες 
εφαρμογές της Μαθησιακής Αναλυτικής σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με το 
αν αφορούν την: (Ι) Μάθηση (όταν απευθύνεται κατά κύριο λόγο στο ίδιο το υποκείμενο 
της μάθησης, (ΙΙ) Διδασκαλία (όταν απευθύνεται κυρίως στο διδάσκοντα), (ΙΙΙ) Εκπαιδευ-
τική Διοίκηση (όταν αφορά ζητήματα διαχείρισης και διοίκησης εκπαιδευτικών οντοτήτων), 
(ΙV) Έρευνα (όταν αφορά κυρίως τους ερευνητές, που επιχειρούν να απαντήσουν ερω-
τήματα ως προς τις μαθησιακές και εκπαιδευτικές διαδικασίες, ή πάνω σε ζητήματα της 
επιστημονικής τους κοινότητας). Σε ένα δεύτερο επίπεδο, εστιάζουμε στο σκοπό για τον 
οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή από το χρήστη αυτής (π.χ., για επίγνωση 
και αναστοχασμό ως προς τη βελτίωση της πορείας της μαθησιακής δραστηριότητας, για 
αυτοαξιολόγηση, για λήψη άλλης μαθησιακής διαδρομής). Η εν λόγω κατηγοριοποίηση  
παρουσιάζεται σε επόμενη ενότητα (Σχήμα 2). 

Στις αμέσως επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένα χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα εφαρμογών Μαθησιακής Αναλυτικής.

Εικόνα 1. ModellingSpace Interaction Analysis component (Dimitracopoulou et al., 2004)

Στις αρχές της δεκαετίας 2000, εν μέσω ενδιαφέροντος ανάπτυξης συνεργατικών πε-
ριβαλλόντων μάθησης, σχεδιάστηκαν συστήματα που ανέλυαν τις αλληλεπιδράσεις μιας 
μικρής ή μεγάλης ομάδας μαθητών, με σκοπό να υποστηρίξουν το μαθητή (ως άτομο ή 
ως ομάδα) να αποκτήσει επίγνωση των ενεργειών του και να αναστοχαστεί, ώστε να αυ-
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τορρυθμίσει τις δράσεις του κατά την πορεία μιας μαθησιακής δραστηριότητας, αναφορι-
κά με το γνωστικό ή με το κοινωνικό επίπεδο (ποιότητα συνεργασίας). Για παράδειγμα, 
η συνιστώσα Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων του ΜodellingSpace, μετά από μια συνεργα-
τική δραστηριότητα δημιουργίας ενός εννοιολογικού χάρτη (Εικόνα 1.), επιτρέπει στο μα-
θητή να δει σε αργή κίνηση όλη την πορεία κατασκευής, με κωδικοποιημένες ενδείξεις 
(annotated playback) για την προσωπική του συμβολή, ή να μελετήσει τα στατιστικά στοι-
χεία της συμμετοχής του.

Επώνυμο, Αρχικό ονόματος. (2017). «Τίτλος εισήγησης». Στο Α. Κοντάκος, Φρ. Καλαβάσης (Επιστ. 
Επιμ. Σειράς), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τ. 9, Η σχολική μονάδα ως ευφυής, υβριδική και 
ηθική οντότητα, σελ. …., Αθήνα: Διάδραση. ISBN: 978-618-5059-48-4 
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με κωδικοποιημένες ενδείξεις (annotated playback) για την προσωπική  του 
συμβολή, ή να μελετήσει τα στατιστικά στοιχεία της συμμετοχής του. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 2. Στιγμιότυπο Εβδομαδιαίου Διαγράμματος SNA μαθήματος Κοινότητας 

Μάθησης (Hlapanis & Dimitracopoulou, 2006) 

Παρόμοια, κατά την μελέτη χρήσης ενός «forum συζητήσεων» στο πλαίσιο 
ενός πανεπιστημιακού μαθήματος, σχεδιάστηκε το σύστημα DIAS (Bratitsis 
& Dimitracopoulou, 2007), που παρείχε ένα ευρύ φάσμα δεικτών ανάλυσης 
είτε του κάθε μαθητή είτε της ομάδας στην οποία είχε ενταχθεί. Παρόμοια, 
για την μελέτη της ποιότητας διδασκαλίας σε μια Κοινότητα Μάθησης 
Εκπαιδευτικών (πρόγραμμα επιμόρφωσης), η ανάλυση των ανταλλαγών email 
των συμμετεχόντων, αναπαρίστατο κάθε εβδομάδα σε μορφή διαγράμματος 
κοινωνικών δικτύων (SNA), κάτι που επέτρεπε αφενός να αναδεικνύεται ο 
τρόπος ενεργοποίησης εκπαιδευομένων (σε επίπεδο ενός μαθήματος) (Εικόνα 
2), όσο και η συγκρότηση ή μη συνεκτικής «Κοινότητας Μάθησης», όταν 
αποτυπωνόταν το αντίστοιχο διάγραμμα του συνόλου της κοινότητας 
(Ηlapanis & Dimitracopoulou, 2006).   

Παρόμοιας προσέγγισης συστήματα σχεδιάστηκαν με τρόπο που 
απευθύνονταν κυρίως στον διδάσκοντα. Σε τεχνολογική υποδομή, ψηφιακού 
τραπεζιού άμεσης αφής και με εκπαιδευτικό συνεργατικό λογισμικό που 
αναγνωρίζει ταυτόχρονα πολλαπλούς δρώντες, οι Martinez-Maldonado et al. 
2013, ανέπτυξαν το σύστημα MTDashboard, που αφενός οπτικοποιεί τον 
τρόπο συμμετοχής τού κάθε μαθητή και αφετέρου αξιολογεί την ποιότητα του 
εννοιολογικού χάρτη που κατασκευάζει κάθε ομάδα μαθητών σε σύγκριση με 
τον χάρτη του ειδήμονα (εκπαιδευτικού) (Εικόνα 3.).  

1/7

Απομονωμένες ομάδες

Ιεραρχική Συνεργασία

Εικόνα 2. Στιγμιότυπο Εβδομαδιαίου Διαγράμματος SNA μαθήματος Κοινότητας 
Μάθησης (Hlapanis & Dimitracopoulou, 2006)

Παρόμοια, κατά τη μελέτη χρήσης ενός «forum συζητήσεων» στο πλαίσιο ενός πανεπι-
στημιακού μαθήματος, σχεδιάστηκε το σύστημα DIAS (Bratitsis & Dimitracopoulou, 2007), 
που παρείχε ένα ευρύ φάσμα δεικτών ανάλυσης είτε του κάθε μαθητή, είτε της ομάδας 
στην οποία είχε ενταχθεί. Παρόμοια, για τη μελέτη της ποιότητας διδασκαλίας σε μια Κοι-
νότητα Μάθησης Εκπαιδευτικών (πρόγραμμα επιμόρφωσης), η ανάλυση των ανταλλαγών 
email των συμμετεχόντων αναπαρίστατο κάθε εβδομάδα σε μορφή διαγράμματος κοινω-
νικών δικτύων (SNA), κάτι που επέτρεπε αφενός να αναδεικνύεται ο τρόπος ενεργοποί-
ησης εκπαιδευομένων (σε επίπεδο ενός μαθήματος) (Εικόνα 2), όσο και η συγκρότηση 
ή μη συνεκτικής «Κοινότητας Μάθησης», όταν αποτυπωνόταν το αντίστοιχο διάγραμμα 
του συνόλου της κοινότητας (Ηlapanis & Dimitracopoulou, 2006).  

Παρόμοιας προσέγγισης συστήματα σχεδιάστηκαν με τρόπο που απευθύνονταν κυ-
ρίως στο διδάσκοντα. Σε τεχνολογική υποδομή ψηφιακού τραπεζιού άμεσης αφής και με 
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εκπαιδευτικό συνεργατικό λογισμικό που αναγνωρίζει ταυτόχρονα πολλαπλούς δρώντες, 
οι Martinez-Maldonado κ.ά. 2012 ανέπτυξαν το σύστημα MTDashboard, που αφενός οπτι-
κοποιεί τον τρόπο συμμετοχής του κάθε μαθητή και αφετέρου αξιολογεί την ποιότητα του 
εννοιολογικού χάρτη που κατασκευάζει κάθε ομάδα μαθητών σε σύγκριση με το χάρτη 
του ειδήμονα (εκπαιδευτικού) (Εικόνα 3.). 

Εικόνα 3. MTDashboard, (Martinez-Maldonado et al., 2012)

Άλλοι ερευνητές έδωσαν έμφαση στην υποστήριξη του διδάσκοντα όταν έχει να επο-
πτεύσει και να διαχειριστεί διδακτικά (monitoring), μαθησιακές δραστηριότητες διερευνη-
τικού τύπου, με διαφορετικά στάδια και φάσεις εξέλιξης (π.χ., Slotta κ.ά. 2012). Σε αυτό 
το επιμέρους πεδίο, σημαντική είναι η συμβολή του Dillenbourg (2010) που μέσω της 
μοντελοποίησης και δόμησης συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων (Orchestration 
Graphs) παρήγαγε εφαρμογές μαθησιακής αναλυτικής για τη διαχείρισή τους από διδά-
σκοντες σε μικρές, μεγάλες ή πολύ μεγάλες ομάδες μαθητών (σε ΜΟΟCs).   

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, αναπτύχθηκαν συστήματα Μαθησιακής Αναλυτικής που 
απευθύνονται σε παραπάνω από ένα ή δύο προφίλ χρηστών, που λαμβάνουν τη μορφή 
πλατφόρμας, με διαφοροποιημένες αναλύσεις, κατάλληλες για κάθε διαφορετικό χρήστη. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πλατφόρμα «Learning Warehouse Platform», που αναπτύ-
χθηκε από εταιρεία (ViTal). Ιδιαίτερης αξίας είναι η συνιστώσα ELLI, που μοντελοποιεί 
και οπτικοποιεί διαστάσεις των «Διαθέσεων» (Disposition) των μαθητών, μέσα από μια 
κοινωνική θεώρηση της μάθησης, που διαφοροποιείται από τη μονοδιάσταση θεώρη-
ση απόκτησης ικανοτήτων. Ο Buckingham Sum, που σχεδίασε την εν λόγω συνιστώσα, 
ορίζει τη «Διάθεση» ως μια έννοια που συνδέεται με το κίνητρο, τη συγκίνηση, το αξια-
κό σύστημα, καθώς και τις γνωστικές πηγές του υποκειμένου. Το ELLI αναλύει δεδομένα 
που συλλέγονται μέσω ατομικού ερωτηματολογίου και οπτικοποιεί τα αποτελέσματα σε 
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διαφορετικές διαστάσεις και με κατάλληλα διαγράμματα (Εικόνα 4) σε στιγμές ορόσημα 
της μαθησιακής διαδικασίας.

Εικόνα 4. Διαγράμματα συνιστώσας ELLI (Buckingham Sum & Deakin Crick, 2012)

Σημαντικές είναι επίσης οι εφαρμογές και οι προσεγγίσεις που αναπτύσσονται και εξε-
λίσσουν την έρευνα, προκειμένου να μελετούν και να αξιολογούν την πορεία μιας διερευ-
νητικής δραστηριότητας των μαθητών κι όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Στο Πανεπιστήμιο 
Stanford, το εργαστήριο Transformative Learning Technologies Lab (TLT) αναπτύσσει πο-
λυτροπική ανάλυση, χρησιμοποιώντας βιο-φυσιολογικές τεχνολογίες, αναλύσεις σήματος 
και εικόνας (ήχου, χειρονομιών), εξόρυξη δεδομένων και κειμένων, με τεχνικές τεχνητής 
νοημοσύνης, προκειμένου να αναλυθεί η πορεία ανοικτών διερευνητικών δραστηριοτήτων 
πολλαπλών φάσεων (projects), δίδοντας έτσι έμφαση στις εποικοδομητικές θεωρήσεις οι-
κοδόμησης γνώσης, μάθησης και ανάπτυξης της προσωπικότητας (Berland, κ.ά. 2014).

Διαφορετικής κατεύθυνσης είναι τα συστήματα αξιολόγησης μαθητών και τα προσαρ-
μοστικά συστήματα εξάσκησης που καταγράφουν διεξοδικά τις επιδόσεις κάθε ατόμου, 
καθώς και τη συνολική επίδοση της τάξης, προσφέροντας ταυτόχρονα καθοδήγηση και 
βραβεία. Πρόκειται για κλειστά εκπαιδευτικά λογισμικά πρακτικής και εξάσκησης (Εικό-
να 5), εκ των οποίων ορισμένα είναι ιδιαιτέρως δημοφιλή, στις ΕΠΑ, Αυστραλία, Μεγάλη 
Βρετανία (π.χ., MathSpace, LMS for Math, Khan Academy).

Συστήματα που καταγράφουν την πορεία επιδόσεων των μαθητών, σε σειρά αξιο-
λογήσεων ασκήσεων και μαθημάτων, παράλληλα με την πορεία της υλοποίησης του 
αναλυτικού προγράμματος εκ μέρους των εκπαιδευτικών, έχουν ήδη βρει εφαρμογή σε 
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σχολεία και μεγάλες εκπαιδευτικές μονάδες (MyDistrict360, IBM Analytics for Education, 
ITS Learning Platform). Παράγουν δείκτες «κρίσιμων επιδόσεων», εντοπίζουν μαθητές 
ή φοιτητές σε κίνδυνο απώλειας μαθήματος ή έτους σπουδών, διακρίνουν τους μαθητές 
με τη μέγιστη επίδοση και τους επιβραβεύουν, προειδοποιούν για πρόβλημα που απαι-
τεί ενέργειες εκ μέρους του εκπαιδευτικού προσωπικού, υπολογίζοντας το κόστος αυτών 
των ενεργειών κ.ά.

Εικόνα 5. Tribal, σύστημα αυτοματοποιημένης αξιολόγησης πορείας μαθητών

Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για τη διεξοδική κατα-
γραφή αφενός των προσόντων των εκπαιδευτικών (π.χ., στοιχεία του βιογραφικού τους), 
αφετέρου των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, για παράδειγμα, στον τομέα της χρήσης 
και αξιοποίησης των τεχνολογιών κατά τη διδακτική τους πρακτική (Sergis κ.ά. 2015).

Τέλος, συστήματα που απευθύνονται σε όλη την εκπαιδευτική μονάδα (σχολείο ή πα-
νεπιστήμιο) έχουν αναπτυχθεί περιλαμβάνοντας μια σειρά συνιστώσες, όπως «Aξιολό-
γηση Φοιτητών», «Ικανότητες Φοιτητών», «Στοιχεία Διδασκόντων», «Παρακολούθηση 
Προγράμματος Σπουδών», «Εκπαιδευτικοί Πόροι», «Οικονομικοί Πόροι», «Αξιολόγηση 
Εκπαιδευτικής Μονάδας», «Πορεία Πλάνου Βελτίωσης Μονάδας» κ.λπ. Συνιστώσες που 
γενικά εντάσσονται στην κατεύθυνση που αναφέρεται ως «Ακαδημαϊκή Αναλυτική». Για 
παράδειγμα, η πλατφόρμα Μαθησιακής Αναλυτικής του University of Edinburgh περι-
λαμβάνει συνιστώσες που είναι προσανατολισμένες στους φοιτητές και στους καθηγητές 
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(εμπεριέχουν και ανάλυση video, πολυτροπικές αναλύσεις, αναλυτική για ανοικτά μαθή-
ματα, ανάλυση των επιδόσεων στην πλατφόρμα μαθημάτων κ.λπ.) και άλλες που απευ-
θύνονται στη διοίκηση του Πανεπιστημίου. Η εν λόγω πλατφόρμα εξελίσσεται σταδιακά 
σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας.  

Διαστάσεις Εφαρμογών Μαθησιακής Αναλυτικής

Η επιλογή και η χρήση μιας τεχνολογικής εφαρμογής Μαθησιακής Αναλυτικής προϋποθέτει 
την αποκωδικοποίηση των βασικών χαρακτηριστικών αυτής. Η παρούσα ενότητα παρου-
σιάζει μια πανοραμική περιήγηση στους βασικούς σκοπούς και στις κατηγορίες εφαρμο-
γών, στους δυνητικούς τους χρήστες, στα είδη και στις κατηγορίες ιχνών και δεδομένων 
που αναλύονται, καθώς και στις μεθόδους ανάλυσης και στους παραγόμενους δείκτες. 

Ποιος κυρίαρχος σκοπός χρήσης χαρακτηρίζει τις τεχνολογικές εφαρμογές  
Μαθησιακής Αναλυτικής;

Έχει ήδη αναπτυχθεί ένας σημαντικός αριθμός εφαρμογών Μαθησιακής Αναλυτικής. 
Οι περισσότερες εφαρμογές έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί με τη θεώρηση ενός κύρι-
ου χρήστη: (Α) Το μαθητή (με την ευρεία έννοια, εκείνου που βρίσκεται σε διαδικασία μά-
θησης), και κατά συνέπεια αφορούν τη «Μάθηση», (Β) Το διδάσκοντα, και κατά συνέπεια 
αφορούν τη «Διδασκαλία», (Γ) Την ηγετική ομάδα ενός εκπαιδευτικού φορέα (σχολείο, 
πανεπιστήμιο), και κατ’ επέκταση αναφέρονται στη «Διοίκηση Εκπαιδευτικής μονάδας». 
Δίχως να αποκλείονται εφαρμογές που απευθύνονται σε παραπάνω από ένα προφίλ 
χρηστών (δημιουργώντας πιο σύνθετα συστήματα), η σχετική αυτή απλοποίηση βοηθά 
στην κατηγοριοποίηση των παραχθέντων εφαρμογών με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά 
των λειτουργιών τους.  

Έχουν υλοποιηθεί συστήματα που πλήρως ή μερικώς (οι περισσότερες συνιστώσες ή 
λειτουργίες) απευθύνονται κυρίως στους μαθητές. Σε αυτή τη μεγάλη ομάδα εφαρμογών 
εντάσσονται: (α) τα συστήματα «Επίγνωσης και Αναστοχασμού» ενεργειών (Awareness 
& Reflection Systems), (β) τα «Συστήματα Yποδείξεων» (Recommenders systems) που 
αναλύουν το προφίλ και τις δράσεις των χρηστών, τις αποτιμούν και προτείνουν τις βέλτι-
στες επόμενες ενέργειες, (γ) τα «Προσαρμοστικά Συστήματα” (Adaptive Systems), καθώς 
και τα (δ) «Συστήματα Αυτοαξιολόγησης» μαθητών (Self-evaluation systems). 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί από ερευνητές συστήματα που απευθύνονται 
είτε αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς, είτε και σε διδάσκοντες παράλληλα με τους μαθητές 
τους και αφορούν: (α) τη  «Διαχείριση Διδακτικών Στρατηγικών» (Orchestration Systems), 
(β) την «Aξιολόγηση των Mαθητών» (Learner’s Assessment Systems), με ποσοτικές και 
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ποιοτικές ορισμένες φορές μετρήσεις επί σειράς δραστηριοτήτων και ασκήσεων των μα-
θητών), (γ) την υποστήριξη κατά την Επίγνωση και τον Αναστοχασμό επί της εφαρμογής 
των διδακτικών τους στρατηγικών και παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια μαθησιακών δρα-
στηριοτήτων.

Επώνυμο, Αρχικό ονόματος. (2017). «Τίτλος εισήγησης». Στο Α. Κοντάκος, Φρ. Καλαβάσης (Επιστ. 
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Αναστοχασμό επί της εφαρμογής των διδακτικών τους στρατηγικών και 
παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια μαθησιακών δραστηριοτήτων. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2. Κατηγοριοποίηση υπαρχόντων εφαρμογών Μαθησιακής Αναλυτικής, με 
βάση τον κύριο σκοπό σχεδιασμού τους και τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά 

 

Τέλος, μια ενιαία κατηγορία συνιστούν τα συστήματα που απευθύνονται σε 
Διευθυντές Εκπαιδευτικών Μονάδων, Στελέχη Εκπαίδευσης και Στελέχη 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζουν την 
«Διαχείριση Πόρων» (Resource Management), όπως οικονομικών πόρων 
(χρηματοδοτήσεις) και ανθρώπινων πόρων (διαθέσιμο προσωπικό), αλλά και 
πηγών (βιβλία, βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά βίντεο κλπ.), καθώς και τον 
“Προγραμματισμό και την Αξιολόγηση Λειτουργίας Εκπαιδευτικών Μονάδων” 
(School Planning), και συνολικά τη Διαχείριση και “Διοίκηση Εκπαιδευτικής 
Mονάδας” (School Governance). Διαφορετικού τύπου είναι συνήθως τα 
συστήματα που συλλέγουν, επεξεργάζονται και προβάλλουν, δημογραφικά 
δεδομένα και δεδομένα συνθηκών (π.χ. Νational School Evaluation system), 
με στοιχεία επί του πληθυσμού των εκπαιδευτικών μονάδων, των υποδομών 
τους και την πορεία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα ανωτέρω, 
εντάσσονται στον κλάδο της Μαθησιακής Αναλυτικής που αρκετοί ερευνητές 
χαρακτηρίζουν με διακριτό τρόπο ως «Ακαδημαϊκή Αναλυτική» (Academic 
Analytics) (Arnold, 2010, Long & Siemens, 2011). 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ

-με βάση τον κυρίαρχο σκοπό σχεδιασμού-
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Συστήματα

Προβλεπτικά Συστήματα 
Υποδείξεων

Συστήματα 
Αυτό-Αξιολόγησης

Συστήματα Ενορχήστρωσης 
Διδακτικών Στρατηγικών

Επίγνωσης και 
Αναστοχασμού Διδακτικών 

Παρεμβάσεων

Αξιολόγησης Μαθητών

Διοίκησης 
Εκπαιδευτικής Μονάδας

Προγραμματισμού & 
Αξιολόγησης 

Εκπαιδευτικής Μονάδας

Διαχείρισης 
Πηγών και Πόρων

Δημογραφικά Στοιχεία 
Εκπαιδευτικών 

Μονάδων

ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Σχήμα 2. Κατηγοριοποίηση υπαρχόντων εφαρμογών Μαθησιακής Αναλυτικής με βάση 
τον κύριο σκοπό σχεδιασμού τους και τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά

Τέλος, μια ενιαία κατηγορία συνιστούν τα συστήματα που απευθύνονται σε Διευθυ-
ντές Εκπαιδευτικών Μονάδων, Στελέχη Εκπαίδευσης και Στελέχη Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής, που έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζουν τη «Διαχείριση Πόρων» (Resource 
Management), όπως οικονομικών πόρων (χρηματοδοτήσεις) και ανθρώπινων πόρων (δι-
αθέσιμο προσωπικό), αλλά και πηγών (βιβλία, βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά βίντεο κ.λπ.), 
καθώς και τον «Προγραμματισμό και την Αξιολόγηση Λειτουργίας Εκπαιδευτικών Μονά-
δων» (School Planning), και συνολικά τη Διαχείριση και «Διοίκηση Εκπαιδευτικής Mονά-
δας» (School Governance). Διαφορετικού τύπου είναι συνήθως τα συστήματα που συλ-
λέγουν, επεξεργάζονται και προβάλλουν δημογραφικά δεδομένα και δεδομένα συνθηκών 
(π.χ., Νational School Evaluation system), με στοιχεία επί του πληθυσμού των εκπαιδευ-
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τικών μονάδων, των υποδομών τους και την πορεία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
Τα ανωτέρω εντάσσονται στον κλάδο της Μαθησιακής Αναλυτικής που αρκετοί ερευνη-
τές χαρακτηρίζουν με διακριτό τρόπο ως «Ακαδημαϊκή Αναλυτική» (Academic Analytics) 
(Arnold, 2010, Long & Siemens, 2011).

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των παραγομένων των εφαρμογών της Μαθησιακής 
Αναλυτικής;

Εκτός από τους κύριους χρήστες των εφαρμογών της Μαθησιακής Αναλυτικής, όπως 
οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί ή τα στελέχη εκπαίδευσης (ανάλογα με την κατηγορία εφαρ-
μογής), η βιβλιογραφία των ήδη καταγεγραμμένων χρήσεων ορισμένων εφαρμογών φέρ-
νει στο φως και άλλους άμεσους ή έμμεσους αποδέκτες (ενός μέρους ή του συνόλου) των 
πληροφοριών, δεδομένων και αναλύσεων που εξάγουν αυτά τα συστήματα (Σχήμα 3). 
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Ποιοι είναι οι αποδέκτες των παραγομένων των εφαρμογών της 
Μαθησιακής Αναλυτικής; 

Εκτός από τους κύριους χρήστες των εφαρμογών της Μαθησιακής 
Αναλυτικής, όπως οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί ή τα στελέχη εκπαίδευσης 
(ανάλογα με την κατηγορία εφαρμογής), η βιβλιογραφία των ήδη 
καταγεγραμμένων χρήσεων ορισμένων εφαρμογών, φέρνει στο φως και 
άλλους άμεσους ή έμμεσους αποδέκτες (ενός μέρους ή του συνόλου) των 
πληροφοριών, δεδομένων και αναλύσεων που εξάγουν αυτά τα συστήματα 
(Σχήμα 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3. Πίνακας δυνητικών χρηστών μιας εφαρμογής Μαθησιακής Αναλυτικής 

Στο εσωτερικό της κοινότητας μιας εκπαιδευτικής μονάδας, πέραν των 
μαθητών/τριών ή φοιτητών/ριών, των διδασκόντων, του υποστηρικτικού 
προσωπικού, των μελών της ηγεσίας της εκπαιδευτικής μονάδας, ειδικός 
χρήστης με συχνά αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης και  διαχείρισης των 
δεδομένων  και των επεξεργασιών μιας εφαρμογής της Μαθησιακής 
Αναλυτικής είναι ο υπεύθυνος των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της εκπαιδευτικής μονάδας, ή όποιος άλλος έχει 
αναλάβει την τεχνική διαχείριση του συστήματος. Επιπρόσθετα, οι γονείς 
έχουν αρκετές φορές πρόσβαση σε τμήματα συστήματος Μαθησιακής 
Αναλυτικής, σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όταν αφορούν 
τις επιδόσεις των παιδιών τους στο σχολείο ή καταγραφές προβληματικών 
συμπεριφορών. Στο εξωτερικό περιβάλλον της εκπαιδευτικής μονάδας, αλλά 
στο εσωτερικό του συστήματος εκπαίδευσης, δυνητικοί χρήστες μιας 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ
-των παραγομένων των Εφαρμογών Μαθησιακής Αναλυτικής-

Μαθητής

Εκπαιδευτικός

Βοηθητικό 
Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό

Διευθυντής
Εκπαιδευτικής 

Μονάδας

Διευθυντική 
Ομάδα

Διαχειριστής 
ΤΠΕ

Στελέχη 
Εκπαίδευσης

Υπουργείο 
Παιδείας

Οργανισμοί 
Εκπαίδευσης

Ερευνητές

Γονείς

Εξωτερικοί 
φορείς

Σχήμα 3. Πίνακας δυνητικών χρηστών μιας εφαρμογής Μαθησιακής Αναλυτικής

Στο εσωτερικό της κοινότητας μιας εκπαιδευτικής μονάδας, πέραν των μαθητών/τριών 
ή φοιτητών/ριών, των διδασκόντων, του υποστηρικτικού προσωπικού, των μελών της ηγε-
σίας της εκπαιδευτικής μονάδας, ειδικός χρήστης με συχνά αυξημένα δικαιώματα πρόσβα-
σης και διαχείρισης των δεδομένων και των επεξεργασιών μιας εφαρμογής της Μαθησιακής 
Αναλυτικής είναι ο υπεύθυνος των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της 
εκπαιδευτικής μονάδας, ή όποιος άλλος έχει αναλάβει την τεχνική διαχείριση του συστή-
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ματος. Επιπρόσθετα, οι γονείς έχουν αρκετές φορές πρόσβαση σε τμήματα συστήματος 
Μαθησιακής Αναλυτικής, σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όταν αφορούν 
τις επιδόσεις των παιδιών τους στο σχολείο ή καταγραφές προβληματικών συμπεριφορών. 
Στο εξωτερικό περιβάλλον της εκπαιδευτικής μονάδας, αλλά στο εσωτερικό του συστήματος 
εκπαίδευσης, δυνητικοί χρήστες μιας πλατφόρμας Μαθησιακής Αναλυτικής (με πρόσβαση 
στο σύνολο ή σε μέρος των δεδομένων) είναι οι Οργανισμοί της Εκπαίδευσης, το Υπουρ-
γείο Παιδείας μιας χώρας, καθώς και άλλα στελέχη εκπαίδευσης (για παράδειγμα, στο σύ-
στημα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
το ΥΠΠΕΘ, Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι κ.ά.). Τέλος, σε 
αρκετές περιπτώσεις πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα καθώς και επεξεργασίες έχουν και 
τρίτα μέρη (εκτός του εγγύτερου ή του ευρύτερου περιβάλλοντος της εκπαιδευτικής μονά-
δας και του εκπαιδευτικού συστήματος), που τους έχει δοθεί η πρόσβαση σε ορισμένα δε-
δομένα, προς χρήση για εμπορικούς σκοπούς (διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες με προ-
φίλ πελατών τους μαθητές ή τους φοιτητές κ.λπ.) (Kay κ.ά. 2012, Slade & Prinsloo 2013).    

Ποια είδη δεδομένων και ιχνών καταγράφονται από τα συστήματα Μαθησιακής 
Αναλυτικής; 

Στο σύνολο των συστημάτων Μαθησιακής Αναλυτικής μπορούμε να καταγράψουμε την 
συλλογή και αξιοποίηση τριών διακριτών κατηγοριών δεδομένων: (α) Ψηφιακά Δεδομένα 
και ίχνη κάθε κατηγορίας, (β) Ψηφιοποίηση εντύπων δεδομένων και πραγματικών αντικει-
μένων (π.χ., γραπτό ερωτηματολόγιο μαθητών, αντικείμενο μέσω 3D scanner), (γ) Βιο-
φυσιολογικά δεδομένα (π.χ., ομιλία, κίνηση σώματος, κίνηση οφθαλμών).

Ειδικά για την πρώτη κατηγορία, που είναι και η ευρύτερα αξιοποιούμενη, αυτή των ψη-
φιακών ιχνών ή δεδομένων, μπορούμε να διακρίνουμε κατ’ ελάχιστον μια δεκάδα διαφορε-
τικών ειδών. Ποικίλλουν σε όλο το φάσμα των διαθέσιμων: από όλες τις ενέργειες – δράσεις 
του χρήστη-μαθητή στο τεχνολογικό και διαδικτυακό περιβάλλον, έως τα κείμενα και τα κατα-
σκευάσματα που παράγει (π.χ., διαγράμματα), και από τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγια 
έως και τις δομημένες εκθέσεις. Ψηφιακά ίχνη συχνά συλλέγονται από τις επιλογές πηγών 
(π.χ., αρχείων κάθε είδους) και ιστότοπων, ενώ σπανιότερα σε ορισμένους εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς καταγράφονται και οι συναλλαγές (transactions) μέσω καρτών, παραγγελιών, 
αιτήσεων χρήσης υλικού κ.λπ. Για την τρίτη κατηγορία, αυτή των βιο-φυσιολογικών δεδο-
μένων, αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, η έρευνα τα αξιοποιεί με αυξημένο εν-
διαφέρον (Worsley & Blikstein, 2014, Prieto κ.ά. 2015).

Αναφορικά με τη γνωστοποίηση της καταγραφής ιχνών δράσεων και αλληλεπιδράσε-
ων ή της συλλογής στοιχείων, μπορούμε να διακρίνουμε τα παραγόμενα δεδομένα σε: (α) 
παθητικά και (β) ενεργητικά. Η εν λόγω διάκριση δεν σχετίζεται ουσιαστικά με την κατηγο-
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ρία και το είδος τους, αλλά με το κατά πόσο ενημερώνεται με σαφήνεια ο χρήστης για την 
καταγραφή των εν λόγω ιχνών και δεδομένων, και προφανώς συνδέεται έμμεσα με τα θέ-
ματα ρητής και διαφανούς «συναίνεσης» του υποκειμένου. «Παθητικά ψηφιακά ίχνη» δη-
μιουργούνται όταν τα δεδομένα συλλέγονται δίχως τη γνώση του «ιδιοκτήτη», με ποικίλους 
τρόπους, που εξαρτώνται από την κατάσταση (π.χ., μπορεί να μεταφέρεται η IP διεύθυν-
ση (ταυτότητα του υπολογιστή από τον οποίο πηγάζει η αλληλεπίδραση), καθώς και άλλα 
στοιχεία που αφορούν στη φύση, στον τύπο αλλά και στο περιεχόμενο μιας ενέργειας του 
χρήστη). Αναφερόμαστε σε «ενεργητικά ψηφιακά ίχνη», όταν τα προσωπικά δεδομένα πα-
ρέχονται ηθελημένα από τον ιδιοκτήτη με την πρόθεση της διαμοίρασης πληροφορίας πάνω 
στο άτομό του μέσω ιστότοπων ή κοινωνικών μέσων, εργαλείων και δικτύων. 

Επώνυμο, Αρχικό ονόματος. (2017). «Τίτλος εισήγησης». Στο Α. Κοντάκος, Φρ. Καλαβάσης (Επιστ. 
Επιμ. Σειράς), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τ. 9, Η σχολική μονάδα ως ευφυής, υβριδική και 
ηθική οντότητα, σελ. …., Αθήνα: Διάδραση. ISBN: 978-618-5059-48-4 
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με το κατά πόσο ενημερώνεται με σαφήνεια ο χρήστης για την καταγραφή των 
εν λόγω ιχνών και δεδομένων, και προφανώς συνδέεται έμμεσα με τα θέματα 
ρητής και διαφανούς «συναίνεσης» το υποκειμένου. «Παθητικά ψηφιακά 
ίχνη» δημιουργούνται όταν τα δεδομένα συλλέγονται δίχως την γνώση του 
‘ιδιοκτήτη’, με ποικίλους τρόπους που εξαρτώνται από την κατάσταση (π.χ. 
μπορεί να μεταφέρεται η IP διεύθυνση (ταυτότητα του υπολογιστή από τον 
οποίο πηγάζει η αλληλεπίδραση), καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν την 
φύση, τον τύπο αλλά και το περιεχόμενο μιας ενέργειας του χρήστη). 
Αναφερόμαστε σε «ενεργητικά ψηφιακά ίχνη», όταν τα προσωπικά δεδομένα 
παρέχονται ηθελημένα από τον ιδιοκτήτη με την πρόθεση της διαμοίρασης 
πληροφορίας πάνω στο άτομό του μέσω ιστοτόπων ή κοινωνικών μέσων, 
εργαλείων και δικτύων.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4: Κατηγορίες και Είδη Δεδομένων που  συλλέγονται από συστήματα Μαθησιακής 
Αναλυτικής 

Πως αναλύονται τα δεδομένα; (Δείκτες και Μέθοδοι Ανάλυσης)   
Τα ίχνη των δράσεων και των αλληλεπιδράσεων αναλύονται μέσω 

συγκεκριμένων κάθε φορά μεθόδων ανάλυσης, μέσω των οποίων παράγονται 
χαμηλού ή υψηλού επιπέδου δείκτες (Dimitracopoulou et al. 2005) με 
κατάλληλη κάθε φορά κλίμακα εύρους τιμών. Τόσο οι μέθοδοι όσο και οι 
δείκτες ανάλυσης (analysis indicators) εξαρτώνται από τον τύπο της 
εφαρμογής Μαθησιακής Αναλυτικής, τον κύριο σκοπό αυτής (π.χ. επίγνωση, 
αξιολόγηση, διαχείριση), τα είδη δεδομένων που αξιοποιούνται, τον αποδέκτη 
της ανάλυσης, το πλαίσιο και το περικείμενο συνθηκών εφαρμογής κλπ.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ EΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Βιο-φυσιολογικά 
Δεδομένα

Ψηφιακά Δεδομένα Ψηφιοποιημένα 
Δεδομένα

 Ενέργειες- Δράσεις          Γραπτοί  διάλογοι
 Κείμενα                     Κατασκευάσματα
 Απαντήσεις σε ερωτηματολόγια
 Εκθέσεις- Reports
 Πρόσβαση σε εκπαιδευτικά υλικά
 Eπιλογές Ιστοτόπων
 Συναλλαγές                   Άλλα

 Κίνηση οφθαλμών  
 Κίνηση σώματος 
 Ομιλία
 Ήχος        
 
 

Σχήμα 4: Κατηγορίες και Είδη Δεδομένων που συλλέγονται από συστήματα 
Μαθησιακής Αναλυτικής

Πώς αναλύονται τα δεδομένα; (Δείκτες και Μέθοδοι Ανάλυσης)  
Τα ίχνη των δράσεων και των αλληλεπιδράσεων αναλύονται μέσω συγκεκριμένων κάθε 
φορά μεθόδων ανάλυσης, μέσω των οποίων παράγονται χαμηλού ή υψηλού επιπέδου 
δείκτες (Dimitracopoulou κ.ά. 2005) με κατάλληλη κάθε φορά κλίμακα εύρους τιμών. Τόσο 
οι μέθοδοι όσο και οι δείκτες ανάλυσης (analysis indicators) εξαρτώνται από τον τύπο της 
εφαρμογής Μαθησιακής Αναλυτικής, τον κύριο σκοπό αυτής (π.χ., επίγνωση, αξιολόγη-
ση, διαχείριση), τα είδη δεδομένων που αξιοποιούνται, τον αποδέκτη της ανάλυσης, το 
πλαίσιο και το περικείμενο συνθηκών εφαρμογής κ.λπ. 
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Για παράδειγμα, στα τεχνολογικά περιβάλλοντα μαθησιακών δραστηριοτήτων, τα συστήμα-
τα μαθησιακής αναλυτικής καταγράφουν δείκτες που περιγράφουν (α) το άτομο, προσανατο-
λισμένοι στην προσωπική του δράση, την ενεργητικότητά του, την ποιότητα του γραπτού του 
λόγου, την παρουσία του στην ομάδα ή στην κοινότητα κ.λπ. (β) την ομάδα, με εστίαση στην 
ποιότητα της συνεργασίας, στην ποιότητα του παραγόμενου αποτελέσματος (γ) την κοινότη-
τα, με εστίαση στη συνοχή αυτής κ.λπ. (Dimitracopoulou, 2009, Dimitracopoulou & Bruillard, 
2006). Τα τελευταία χρόνια έχουν παραχθεί δείκτες που επιχειρούν να καταγράψουν τις προ-
θέσεις και διαθέσεις (dispositions) των ατόμων (Buckingham Sum, 2012, Buckingham Sum 
& Deakin Crick, 2012) ή τη συναισθηματική κατάστασή τους (emotions) (Rienties & Rivers, 
2014). Αντίθετα, στα συστήματα πρόβλεψης πορείας μαθητή, οι περισσότεροι δείκτες αφο-
ρούν στην επίδοση καθώς και στην πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς πόρους. 

 Όσον αφορά στους αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή δεικτών, 
αυτοί ποικίλλουν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι δημοσιευμένες έρευνες των τελευταίων ετών 
(Κhalil & Ebner, 2016) παραθέτουν αλγόριθμους που πηγάζουν από την Εξόρυξη Δεδομέ-
νων (όπως regression analysis, decision tree algorithms, Naive Bayes) για την πρόβλεψη 
της σχέσης μεταξύ χρόνου μελέτης και επίδοσης φοιτητή, την πρόβλεψη σκορ επίδοσης 
φοιτητών κ.ά. Η περιγραφική στατιστική και τα μαθηματικά χρησιμοποιούνται αρκετά συ-
χνά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται προσεγγίσεις, όπως η «Markov 
chain», για τη μελέτη της συμπεριφοράς των μαθητών κατά την επίλυση προβλημάτων, 
αλλά και τη σύνοψη δημογραφικών δεδομένων. Η Σημασιολογική, Γλωσσολογική Ανάλυ-
ση και η Εξόρυξη Κειμένων χρησιμοποιούνται στα συστήματα που αναδεικνύουν το ρόλο 
της γλώσσας σε συνθήκες φυσικού διαλόγου ή παραγωγής κειμένων. Μια ανάλυση αρ-
κετά δημοφιλής, κυρίως στους ερευνητές που ενδιαφέρονται για την κοινωνική διάσταση 
των μαθησιακών καταστάσεων, καθώς και το ρόλο των εργαλείων και πηγών που χρησι-
μοποιούνται, είναι η Ανάλυση μέσω Διαγραμμάτων Κοινωνικών Δικτύων.

Εν κατακλείδι…
Τα παραγόμενα ενός συστήματος Μαθησιακής Αναλυτικής (είτε πρόκειται για αυτόνομη 
εφαρμογή, είτε για συνιστώσα εκπαιδευτικού περιβάλλοντος) καθορίζονται από: (α) τον 
κυρίαρχο «Σκοπό» που επιτελεί το εν λόγω σύστημα, (β) τα «Ίχνη και τα Δεδομένα» που 
χρησιμοποιούνται (η φύση και τα χαρακτηριστικά αυτών), (γ) τις «Επεξεργασίες» που 
λαμβάνουν χώρα επί των δεδομένων (μέσω των αλγορίθμων που εφαρμόζονται, των 
οπτικοποιήσεων με τις οποίες παρουσιάζονται οι τιμές των δεικτών, τα τεχνολογικά εργα-
λεία επεξεργασίας δεδομένων κ.ά.), (δ) τους «Χρήστες» στους οποίους απευθύνεται και 
τους ρόλους τους οποίους επιτελούν, (ε) τη «Διεπιφάνεια Επικοινωνίας» του συστήματος 
(Dashboard) και τα χαρακτηριστικά αυτής (Σχήμα 5.).
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Η κάθε επιλογή συγκεκριμένης επεξεργασίας δεδομένων εμπεριέχει ρητή ή πιο συχνά άρρητη 
θεωρητική προσέγγιση επί της φύσης των δεδομένων και της σημασίας αυτών, καθώς και επί 
της φύσης της μαθησιακής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Προϋποθέτει τεχνολογικές εφαρμο-
γές, που και αυτές επιδρούν στην ποιότητα και στα χαρακτηριστικά του τελικού αποτελέσματος 
και κυρίως αλγόριθμους που εξάγουν το τελικό παραγόμενο. Η επιφάνεια εργασίας του συστή-
ματος Μαθησιακής Αναλυτικής συχνά παρουσιάζει διακριτά ή ταυτόχρονα πληθώρα επεξεργα-
σιών επί των δράσεων, ενεργειών, εργασιών ή ακόμα και επί του προφίλ των συμμετεχόντων. 
Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται σε μορφή συνοπτική και οπτικοποιημένη, μέσω ποικίλων ει-
δών γραφημάτων. Η ποικιλία των παραγομένων αυτών και η παρουσίασή τους στην επιφάνεια 
προβολής του συστήματος Μαθησιακής Αναλυτικής απαιτούν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά 
ποιότητας, όπως: (α) διαδραστικότητα (π.χ. συνολική εικόνα-πανόραμα, λεπτομερή εικόνα), (β) 
προσαρμοστικότητα (π.χ., δυνατότητα επιλογής εμφάνισης ορισμένων μόνο οπτικοποιήσεων 
–δεδομένου ότι η πληθώρα πληροφοριών δημιουργεί συχνά γνωστική υπερφόρτωση και τε-
λικά αδυναμία αξιοποίησης των παρουσιαζόμενων στοιχείων), (γ) ευχρηστία, (δ) εναλλακτικές 
οπτικοποιήσεις, (ε) μη κοινοποίηση των ονομάτων των αναπαριστώμενων υποκειμένων (ανω-
νυμία, μέσω κωδικοποίησης) όταν αφορά περισσότερα από ένα άτομα.  

Επώνυμο, Αρχικό ονόματος. (2017). «Τίτλος εισήγησης». Στο Α. Κοντάκος, Φρ. Καλαβάσης (Επιστ. 
Επιμ. Σειράς), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τ. 9, Η σχολική μονάδα ως ευφυής, υβριδική και 
ηθική οντότητα, σελ. …., Αθήνα: Διάδραση. ISBN: 978-618-5059-48-4 
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Σχήμα 5. Διαστάσεις και Παράγοντες συστημάτων Μαθησιακής Αναλυτικής 

 
 
Zητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας στη Μαθησιακή Αναλυτική 

Στην καθημερινή ζωή της διαδικτυακής χρήσης τεχνολογικών συσκευών 
(υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα κλπ), τα ψηφιακά ίχνη και τα μεταδεδομένα 
που συλλέγονται δύνανται να έχουν επίδραση στην ιδιωτικότητα, στην 
εμπιστοσύνη, στην ασφάλεια, στην φήμη και την υπόληψη του ατόμου. Κατά τις 
τελευταίες δύο δεκαετίες, η «ελευθερία της πληροφορίας» είναι σε διαρκή 
αντιπαράθεση με την «ιδιωτικότητα». Σήμερα πλέον, ακόμα και ο Berner Lee 
(2017) που εφηύρε τον παγκόσμιο ιστό (world wide web) το 1989, επισείει 
την προσοχή όλων στη διαπίστωση ότι «έχει χαθεί ο έλεγχος των 
προσωπικών μας δεδομένων». Το επιχειρηματικό μοντέλο των περισσότερων 
εταιρειών βασίζεται στην παροχή δωρεάν περιεχόμενου με αντάλλαγμα 
εισπράξεις από την διάθεση των προσωπικών μας δεδομένων. Πολλοί 
δίνουμε την συναίνεσή μας σε αυτό, δίχως να το συνειδητοποιούμε με την 
αποδοχή του αιτήματος χρήσης «cookies», προκειμένου να αποκτήσουμε 
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Zητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας στη Μαθησιακή Αναλυτική

Στην καθημερινή ζωή της διαδικτυακής χρήσης τεχνολογικών συσκευών (υπολογιστές, 
κινητά τηλέφωνα κ.λπ.), τα ψηφιακά ίχνη και τα μεταδεδομένα που συλλέγονται δύνανται 
να έχουν επίδραση στην ιδιωτικότητα, στην εμπιστοσύνη, στην ασφάλεια, στη φήμη και 
την υπόληψη του ατόμου. Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η «ελευθερία της πληροφο-
ρίας» είναι σε διαρκή αντιπαράθεση με την «ιδιωτικότητα». Σήμερα πλέον, ακόμα και ο 
Berner Lee (2017), που εφηύρε τον παγκόσμιο ιστό (world wide web) το 1989, επισείει 
την προσοχή όλων στη διαπίστωση ότι «έχει χαθεί ο έλεγχος των προσωπικών μας δεδο-
μένων». Το επιχειρηματικό μοντέλο των περισσότερων εταιρειών βασίζεται στην παροχή 
δωρεάν περιεχομένου με αντάλλαγμα εισπράξεις από τη διάθεση των προσωπικών μας 
δεδομένων. Πολλοί δίνουμε τη συναίνεσή μας σε αυτό δίχως να το συνειδητοποιούμε με 
την αποδοχή του αιτήματος χρήσης «cookies», προκειμένου να αποκτήσουμε άμεση πρό-
σβαση σε πληροφορίες ιστότοπων. Τα δεδομένα μας μεταβαίνουν σε απομακρυσμένους 
ιδιόκτητους «εξυπηρετητές» (servers) στους οποίους δεν έχουμε πρόσβαση και με τους 
οποίους δεν θα τα μοιραζόμασταν. 

Οι νόμοι και οι κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που εγγρά-
φονται μέσω τεχνολογικών συστημάτων είναι διαρκώς σε διαδικασία προσδιορισμού. Οι 
εξελίξεις των τεχνολογικών χρήσεων είναι τέτοιες, που ακόμα και όταν νομοθετούνται κα-
τάλληλοι κανόνες, συχνά ξεπερνώνται και χρήζουν επικαιροποίησης σε σύντομο χρονι-
κό διάστημα. Σε ορισμένα κράτη, που έχουν θεσπίσει συναφές νομοθετικό πλαίσιο, δια-
πιστώνεται ότι η ασφάλεια δεν είναι επαρκής (Engelfriet κ.ά. 2015), ενώ σε άλλα κράτη 
η πίεση των εταιρειών προς τις κυβερνήσεις καταλήγει σε πλαίσιο νόμων και κανόνων 
που επιτρέπουν τελικά τη χρήση προσωπικών δεδομένων, εν αγνοία των υποκειμένων.

Στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η χρήση της Μαθησιακής Αναλυτικής έγινε 
γρήγορα αντικείμενο αναστοχασμού και κριτικής ως προς την προστασία των προσωπι-
κών δεδομένων και της προσωπικότητας των φοιτητών/τριών (Κay κ.ά. 2012, Slade & 
Prinsloo,  2013, Prinsloo & Slade, 2013, Slade & Galpin, 2012), τόσο όσον αφορά πανε-
πιστήμια με εγγραφές φοιτητών σε διαδικτυακά μαθήματα (ΜΟΟCs), ή πανεπιστήμια που 
λειτουργούν από απόσταση με μεγάλο αριθμό φοιτητών (π.χ., Open University), όσο και 
συμβατικά πανεπιστήμια. Oι προβληματισμοί αφορούν καταρχάς τα συστήματα «Διοίκη-
σης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Swenson, 2014) ως προς τη χρήση δεδομένων, όπως: 
εγγραφές καρτών (τραπεζικών, βιβλιοθήκης κ.λπ.), χαρακτηριστικά του προφίλ εγγραφής 
φοιτητή (π.χ., οικονομική κατάσταση), ίχνη πρόσβασης σε πόρους (αποθετήρια εκπαιδευ-
τικού υλικού, κτιριακοί χώροι κ.ά.). Σε δεύτερο επίπεδο, επισημαίνεται κυρίως ο ρόλος και 
η ασφάλεια του χαρακτηρισμού της επίδοσης των φοιτητών (όπως «σε κίνδυνο», «ανάγκη 
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υποστήριξης») στα «προβλεπτικά συστήματα» και η διαχείριση μεγάλου όγκου τέτοιων 
δεδομένων (ως προς την αρνητική τους επίπτωση σε βάθος χρόνου στην προσωπικό-
τητα του ατόμου). Οι αξιολογήσεις των πλαισίων πολιτικής για την ηθική και δεοντολο-
γία ως προς τα δεδομένα των φοιτητών δύο μεγάλων και διεθνών πανεπιστημίων (Οpen 
University και University of South Africa) έδειξαν ότι ενώ και τα δύο αυτά πανεπιστήμια 
διαθέτουν συναφείς κανόνες δεοντολογίας και οδηγίες εφαρμογής τους (δεδομένου ότι 
λαμβάνουν υπόψη το νομικό πλαίσιο πολλών χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται), 
τα συστήματά τους δεν είναι διαφανή και επαρκώς επεξεργασμένα (Prinsloo & Slade, 
2013). Ενώ διαθέτουν διαδικασίες για προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλεια 
χρήσης και πρόσβασης σε δεδομένα, η μη διαφοροποίηση των επιπέδων πληροφορίας 
ανά φοιτητή και η αποκλειστική εξουσία των ιδρυμάτων ως προς τις αποφάσεις για την 
χρήση των δεδομένων (δίχως τη συμμετοχή των ίδιων των φοιτητών, του προσωπικού 
του ιδρύματος κλπ.) επιτρέπουν σε ένα σημαντικό αριθμό δεδομένων και πορισμάτων 
αναλύσεων να υπάγεται στο επιχειρηματικό μοντέλο του πανεπιστημίου και στις συμβά-
σεις του με άλλες επιχειρήσεις.

Οι βασικές νομικές θεωρήσεις περί «προστασίας δεδομένων», «εμπιστευτικότητας 
και αποδοχής» και «πνευματικών δικαιωμάτων» εμφανίζονται σε αρκετές περιπτώσεις 
ανεπαρκείς μπροστά στη νομική ισχύ ή στην οικονομική ισχύ της «ελευθερίας της πλη-
ροφορίας» και της «άδειας επανάχρησης» προς τρίτους. Αυτό ισχύει σε τόσο μεγαλύτερο 
βαθμό, όσο μεγάλος είναι και ο αριθμός των φοιτητών ή μαθητών, αλλά και του  προσω-
πικού ενός εκπαιδευτικού, ιδρύματος, εφόσον αυτός ο αριθμός προσελκύει και το μεγα-
λύτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον.

Παρόμοια ζητήματα εμφανίζονται όταν η Μαθησιακή Αναλυτική αξιοποιείται στο μακρο-
επίπεδο της εκπαίδευσης από εθνικούς φορείς εκπαιδευτικής πολιτικής, που αφορούν, εν 
γένει, τα δημογραφικά δεδομένα των μελών μιας εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Ζητήματα έλλειψης ή μη τήρησης κανόνων δεοντολογίας υφίστανται σε όλες τις κατη-
γορίες συστημάτων Μαθησιακής Αναλυτικής και σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Η εμβέ-
λεια των συνεπειών και ο βαθμός επικινδυνότητας είναι αυτά που ποικίλλουν.

Στο μικροεπίπεδο μιας σχολικής ή πανεπιστημιακής τάξης με μικρό αριθμό μαθητευό-
μενων, τα συστήματα επίγνωσης και αυτορρύθμισης που απευθύνονται, είτε στους μαθη-
τές/φοιτητές, είτε στους εκπαιδευτικούς είναι πιο εύκολα στη διαχείρισή τους, εάν τηρού-
νται κάποιοι όροι (Rodriguez-Triana κ.ά., 2016), όπως: (α) Συναίνεσης (όλοι οι μαθητές 
να γνωρίζουν ποια ίχνη και δεδομένα συλλέγονται), (β) Διαφάνειας (ως προς το πώς ερ-
μηνεύονται τα δεδομένα, πώς και γιατί θα χρησιμοποιηθούν στη μαθησιακή διαδικασία), 
(γ) Πρόσβασης (ενδεχόμενη πρόσβαση των μαθητών σε αυτά, για επιβεβαίωση της εγκυ-
ρότητάς τους), (δ) Υπευθυνότητας ως προς τις δράσεις που υποδεικνύουν οι αναλύσεις, 
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(ε) Ιδιωτικότητας (προστασία της ανωνυμίας μέσω κωδικοποιήσεων των ονομάτων των 
μαθητών στις οπτικοποιημένες ή μη αναπαραστάσεις των αναλύσεων, που να είναι γνω-
στοί μόνο στον κάθε μαθητή/φοιτητή), (στ) Διαχείρισης του συστήματος (π.χ., να διατηρεί 
τα δεδομένα ο διδάσκων σε ασφαλές και μη προσβάσιμο χώρο φύλαξης) κ.ά. 

Επισημαίνεται ότι όλα τα στάδια επεξεργασίας συστημάτων μαθησιακής αναλυτικής 
χρειάζονται εξέταση ως προς την προστασία των υποκειμένων και τη διασφάλιση της μη 
ζημιογόνας χρήσης τους για την προσωπικότητα στην πορεία της ζωής τους: η συλλογή 
δεδομένων, οι αλγόριθμοι επεξεργασίας, οι οπτικοποιήσεις των αναλύσεων, οι αποφά-
σεις που λαμβάνονται βάσει αυτών, οι χώροι φύλαξης των δεδομένων, οι άνθρωποι που 
έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτά (π.χ., προσωπικό εκπαιδευτικών μονάδων, ιδρυμάτων 
κ.λπ.), οι συμβάσεις που έχουν τα ιδρύματα προς τρίτους σχετικά με συναφή δεδομένα.

Στο πλαίσιο κάθε εκπαιδευτικής μονάδας απαιτείται ο ορισμός μιας «Επιτροπής Δια-
χείρισης της Μαθησιακής Αναλυτικής», με πρόσωπα, ρόλους και υπεύθυνους, που θα 
έχουν ρητή θεώρηση ως προς τη συναφή πολιτική και την ηθική, καθώς και σαφείς και 
διαφανείς αρχές και κανόνες ευθύνης διαχείρισης των εν λόγω συστημάτων, πολύ πιο 
αναλυτικούς και λεπτομερείς από ό,τι προβλέπει το εκάστοτε νομικό σύστημα.

Τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να αναπτυχθεί έγκυρη και αξιόπιστη Μαθησιακή Ανα-
λυτική, έχουν αρχίσει να παράγονται και να προτείνονται πιο επεξεργασμένα «πλαίσια ηθι-
κής» (ethical frameworks), να αποσαφηνίζονται οι προκλήσεις (αναδεικνύουν τα ευαίσθη-
τα σημεία της όλης διαδικασίας), καθώς και οι στόχοι ηθικής και κυρίως αναπτύσσεται μια 
σειρά εργαλείων και οδηγιών με κανόνες πρακτικής. Στην Ευρώπη, έχουν γίνει ορισμένες 
συστηματικές προσπάθειες παραγωγής συναφών εργαλείων από το χρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα LACE  [www.lace.org], όπως η ταξινομία δεοντολογικών, νομικών και διαχειρι-
στικών θεμάτων (Sclater, 2015) και η Delicate checklist [μια λίστα ελέγχου οκτώ σημείων για 
εκπαιδευτικούς, στελέχη εκπαίδευσης και διοικητές εκπαιδευτικών μονάδων (Drachsler & 
Greller, 2016)]. Άλλοι φορείς έχουν παράξει συναφείς οδηγούς ανά χώρα με βάση το ισχύον 
νομικό σύστημα, όπως ο Jisc Code of Practice (Ferguson κ.ά., 2016) για τη Μεγάλη Βρε-
τανία και ο Surf Privacy & Analytics για την Ολλανδία (Εngelfriet κ.ά., 2015).  

Συζήτηση:  Kριτική Ανάλυση Τάσεων Πεδίου 

Το πεδίο της Μαθησιακής Αναλυτικής εξελίσσεται με ιδιαίτερα έντονους ρυθμούς και ανα-
πτύσσεται (λιγότερο ή περισσότερο συγκροτημένα) προς ποικίλες κατευθύνσεις. Ένας 
διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ερευνητών εισέρχεται (κυρίως από τους χώρους της πλη-
ροφορικής, της τεχνητής νοημοσύνης, της στατιστικής) και συμβάλλει στο πεδίο, ενώ 
παράλληλα έχει αναπτυχθεί μια ισχυρή συναφής επιχειρηματικότητα. Η δεύτερη αφορά 
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κυρίως κλειστές, εμπορικές πλατφόρμες εκπαιδευτικών οντοτήτων (μονάδων σχολείων, 
ιδρυμάτων μεταλυκειακής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Μια κυρίαρχη τάση αφορά δια-
στάσεις αξιολόγησης μαθητών και λεπτομερούς παρακολούθησης της πορείας υλοποίη-
σης των προγραμμάτων σπουδών, καθώς και διαστάσεις διαχείρισης των στοιχείων των 
συμμετεχόντων σε μια εκπαιδευτική οντότητα.  Η τάση αυτή, προωθείται και διαφημίζεται 
πολλαπλώς. Η Μαθησιακή Αναλυτική πράγματι υπόσχεται να επιδράσει στους Εκπαι-
δευτικούς Οργανισμούς, ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις μέσω απτών δεδομένων.  Είναι 
όμως αυτές οι κατευθύνσεις που πράγματι μετεξελίσσουν τις εκπαιδευτικές μονάδες και 
οντότητες σε νοήμονες οργανισμούς; 

Απαιτείται ευρύτερη κριτική συζήτηση ως προς μια σειρά ρητών και άρρητων δια-
στάσεων, όπως: (α) Οι συγκεκριμένοι στόχοι ενός συστήματος Μαθησιακής Αναλυτικής, 
(β) Η εγκυρότητα των δεδομένων, των μεθόδων ανάλυσης και των παραγομένων αυ-
τών, (γ) Τα όρια της τεχνολογικής μοντελοποίησης, (δ) Οι μαθησιακές και εκπαιδευτικές 
προσεγ γίσεις που υλοποιεί το κάθε σύστημα.

Ορισμένοι από τους προβληματισμούς που εγείρονται είναι, για παράδειγμα: Τι είδους 
μάθηση προωθούν οι τεχνολογικές εφαρμογές Μαθησιακής Αναλυτικής, τύπου «Αξιολό-
γησης Μαθητών»; Η αξιολόγηση (αυτοματοποιημένη ή μη) μέσω τεστ δεν συνιστά φυσικά 
μάθηση. Παρά ταύτα, ένθερμοι υποστηρικτές αυτής της κατηγορίας συστημάτων επιση-
μαίνουν ως ιδιαίτερα σημαντική τη διάσταση της ατομικής πρακτικής και εξάσκησης των 
φοιτητών μέσω εκπαιδευτικών λογισμικών που υποστηρίζονται από συνιστώσες Μαθη-
σιακής Αναλυτικής και επιτυγχάνουν τις επιθυμητές επιδόσεις, δίχως οικονομική επιβά-
ρυνση χρήσης διδακτικού προσωπικού (Thille κ.ά., 2014). Όμως, η αυτοματοποιημένη 
πρακτική και αξιολόγηση, όσο και λεπτομερής και να είναι, μορφοποιεί τόσο την ίδια τη 
μάθηση, όσο και την προσωπικότητα του νεαρού ή ενήλικα μαθητή (Buckingham Shum 
& Deakin Crick, 2012). Διαπιστώνουμε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, συναφείς εφαρ-
μογές της Μαθησιακής Αναλυτικής χαρακτηρίζονται εμφανώς από τη «Συμπεριφοριστική 
Θεωρία» ως άρρητη θεωρητική προσέγγιση σχεδιασμού αυτών των εφαρμογών. Είναι 
προφανές ότι διαφορετικά είδη εφαρμογών της Μαθησιακής Αναλυτικής συσχετίζονται 
ή απορρέουν από διαφορετικές θεωρίες μάθησης (Buckingham Shum & Ferguson, R., 
2012, Dietrichson, 2013).

Κατά τα τελευταία χρόνια, ένα σημαντικό ποσοστό της ερευνητικής προσπάθειας αφι-
ερώθηκε στην ανάπτυξη «προβλεπτικών μοντέλων» της επιτυχούς μάθησης και φοίτησης 
(λόγω των αξιολογήσεων σχολείων και πανεπιστημίων, αλλά και λόγω των ανοιχτών μα-
θημάτων ευρείας κλίμακας – MOOCs), βασισμένο σε αναλύσεις ευρείας κλίμακας συνό-
λων δεδομένων που εμπεριέχουν: (α) στατικές μεταβλητές (όπως δημογραφικά προφίλ), 
(β) δυναμικές μεταβλητές της ενασχόλησης φοιτητών με την πλατφόρμα μαθημάτων, (γ) 
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δείκτες επίδοσης στα μαθήματα (σκορ και κατάταξη) κ.ά. Η έρευνα αυτής της κατηγορίας 
έχει δείξει μεν τη σχετική αποτελεσματικότητά της στην πρόβλεψη της ακαδημαϊκής επι-
τυχίας, αλλά υπάρχει ελάχιστη θεωρητική εργασία που θα μπορούσε να επιτρέψει την 
ερμηνεία της συμπεριφοράς του φοιτητή, προκειμένου να αναχθεί η εξήγηση τέτοιων πο-
λυπαραγοντικών καταστάσεων (Rogers, 2015). 

Διαπιστώνεται ότι όπως έχει αναπτυχθεί το πεδίο, ορισμένες τάσεις αναδύθηκαν μέσα 
από μια αντιληπτή αντίφαση μεταξύ του υποδηλούμενου εποικοδομητικού ήθους του 
πεδίου της μάθησης και της κυριαρχικής εμπειρικής πρακτικής που έχει χαρακτηριστικά 
συμπεριφοριστικής και θετικιστικής προσέγγισης (Ferguson, 2012, Knight κ.ά., 2014). 
Στην έρευνα που οδηγεί στην ανάπτυξη συστημάτων Μαθησιακής Αναλυτικής ενυπάρ-
χουν αντιδιαμετρικά μεθοδολογικά παραδείγματα: από τη μια πλευρά η σχετικά κυρίαρ-
χη προσέγγιση που προάγει την εστίαση στον εντοπισμό συχνότητας γεγονότων (event 
regularities) ως πάγια προσέγγιση της προβλεπτικής αναλυτικής (predictive analytics), και 
από την άλλη η προσέγγιση που διατηρεί ως κύριο σκοπό τον εντοπισμό των ενυπαρχό-
ντων αιτιακών μηχανισμών που δύνανται να εξηγήσουν τα φαινόμενα και τις διαδικασίες 
της επιθυμητής μάθησης και από εκεί να συναχθούν έμπρακτες οδηγίες και συμβουλές. 
Αυτή η δεύτερη κατεύθυνση αφενός παρέχει μια αιτιακή κατανόηση και αφετέρου δύναται 
να παρακινήσει στην ενεργή εμπλοκή των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία (μα-
θητές, φοιτητές, διδάσκοντες), προκειμένου να κατανοούν το νόημα των ενεργειών τους, 
αντί να αρκούνται σε μια λίστα οδηγιών συμπεριφοράς. H προσέγγιση αυτή συνάδει με 
τις μεθόδους της δυναμικής των συστημάτων, που έχει μια μακρά ιστορία, αναζήτησης 
και αξιοποίησης μικτών ερευνητικών δεδομένων (ποιοτικών και ποσοτικών), προκειμένου 
να ανακαλύπτονται συστημικές αιτίες που δεν μπορούν να εκφραστούν ως συσχετίσεις 
μεταβλητών, αλλά ως αιτιακές δομές. Οι ιδιαίτερα σημαντικές δυνατότητες που παρέχουν 
τα νέα γνωστικά και μεταγνωστικά εργαλεία που αναπτύσσονται και αναδεικνύονται από 
τα συστήματα «επίγνωσης, αναστοχασμού και αυτορρύθμισης», τόσο για το μαθητή όσο 
και για το διδάσκοντα, συνιστούν μια ισχυρή κατεύθυνση με πολύ ενδιαφέρουσες προο-
πτικές ως προς την ποιότητα της μάθησης, συνάδουν δε πλήρως με μια κοινωνικοπολι-
τιστική θεώρηση της μάθησης.

H Mαθησιακή Αναλυτική παρουσιάζει τέτοια δυναμική, που είτε δύναται να αναπαρά-
ξει τις τρέχουσες κυρίαρχες εκπαιδευτικές πρακτικές, είτε δύναται να ωθήσει προς πιο 
εποικοδομητικές κατευθύνσεις το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα (σχολικής εκπαίδευσης, 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, διά βίου μάθησης). Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει με 
κριτικό στοχασμό ο Backingham Shum (2014), η Μαθησιακή Αναλυτική επιδρά και δύ-
ναται να διαμορφώσει το εκπαιδευτικό σύστημα σε μια σειρά σημαντικών διαστάσεων, 
όπως: (Α) Πολιτικά: Οι παραγόμενες εκθέσεις που προέρχονται από το μακροεπίπεδο 
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εφαρμογών Μαθησιακής Αναλυτικής (τάσεις εφαρμογών Ακαδημαϊκής Αναλυτικής) δύνα-
νται να επιφέρουν συνέπειες στις αποφάσεις επί του εκπαιδευτικού συστήματος σε εθνικό 
επίπεδο, ανάλογα με το τι, πώς και με ποια ακρίβεια και ποιότητα αυτό καταγράφεται, με-
τράται και αποτιμάται. (Β) Οντολογικά: Ποια δεδομένα και συσχετίσεις λαμβάνουν υπόψη 
οι σχεδιαστές στα εσωτερικά μοντέλα (ερωτηματολόγια, τεστ, γραπτός λόγος, συζητήσεις, 
ανοικτά προβλήματα); Τα συστήματα «ταξινόμησης» και «κατάταξης» μαθητών και φοιτη-
τών αφήνουν αρκετές διαστάσεις άρρητες, όπως τις μονάδες ανάλυσης, τους αλγόριθμους 
υπολογισμών, τις κωδικοποιήσεις κ.λπ. Παρόμοια, οι τρόποι οπτικοποίησης που χαρακτηρί-
ζουν την πορεία εξέλιξης ή την επίτευξη ενός στόχου εκφράζουν διαφορετικές προσεγγίσεις 
ή αξίες που δεν είναι ουδέτερες (νικητής αγώνα, ο ανώτερος μιας ομάδας κ.λπ.). (Γ) Αλγο-
ριθμικά: Οι αλγόριθμοι δύνανται να καθορίζουν την εκπαίδευση, τη διδασκαλία και τη μάθη-
ση όταν παράγουν αυτοματοποιημένες παρεμβάσεις (στα «recommender systems»). Ποια 
δείγματα, ποιες σχέσεις και ποια μοτίβα χρησιμοποιούνται από τους αλγόριθμους; Ιδιαίτερα 
οι ντετερμινιστικοί και οι στοχαστικοί αλγόριθμοι επιβάλλουν με ισχυρό τρόπο μια επιστη-
μολογία. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι περισσότερες αλγοριθμικές προσεγγίσεις δεν είναι 
διαφανείς. (Δ) Σημειολογικά: Ποια είναι η ευχρηστία της επιφάνειας εργασίας (dashboard) 
του συστήματος και ποια η νοηματοδότηση των οπτικοποιήσεων, των αποτελεσμάτων που 
παράχθηκαν από ένα σύστημα της Μαθησιακής Αναλυτικής; (Ε) Συστημικά: Μια εφαρμογή 
Μαθησιακής Αναλυτικής τύπου «Διοίκησης εκπαιδευτικής οντότητας» τροποποιεί τη δυναμι-
κή του συστήματος της εν λόγω εκπαιδευτικής μονάδας. Καθορίζει με συγκεκριμένο τρόπο 
την αξιολόγηση των μεθόδων και του περιεχομένου του έργου του προσωπικού, των ικα-
νοτήτων του προσωπικού, των μαθητών ατομικά ή συλλογικά, των αλληλεπιδράσεών τους 
με την τοπική ή την περιφερειακή κοινότητα κ.λπ. (ΣΤ) Ως προς την κατανομή της Εξουσί-
ας: Δεν υπάρχει ισότιμα κατανεμημένη ισχύς ανάμεσα στα μέλη που «καταγράφονται» από 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα Μαθησιακής Αναλυτικής και τα μέλη που αξιοποιούν αυτές τις 
επεξεργασίες (διδάσκοντες, διευθυντική ομάδα, διοικητική αρχή κ.λπ.).

Η Μαθησιακή Αναλυτική είναι ουσιαστικά μια παρεμβατική επιστήμη, που έχει το δυ-
ναμικό να εισαγάγει «ενημερωμένη», βασισμένη σε δεδομένα, κοινωνική αλλαγή, και αυτό 
απαιτεί μια εστίαση και μια ευρεία ποικιλία ερευνητικών στόχων και ερωτημάτων, από τις 
μαθησιακές στρατηγικές έως τις πολιτικές στρατηγικές, σε κάθε πεδίο ενδιαφέροντος, μαζί 
με τις αρμόζουσες μεθοδολογίες.

Δεδομένων των ανωτέρω διαπιστώσεων και προβληματισμών, γίνεται εμφανές ότι 
απαιτείται πιο ενεργή «συμμετοχή» στους χώρους: (α) Της Επιστημονικής Κοινότητας για 
τη διαμόρφωση της εξέλιξης της έρευνας της Μαθησιακής Αναλυτικής, (β) Της Εκπαιδευ-
τικής Κοινότητας, και  (γ) Της πρακτικής αξιοποίησης των εφαρμογών της, με τη συνειδη-
τή εμπλοκή όλων των συμμετεχόντων στις εκπαιδευτικές μονάδες.
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Σε κάθε περίπτωση απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη όλες οι Επιστήμες της Αγωγής 
(και όχι μόνο οι συναφείς με την Πληροφορική ή με την Επιχειρηματικότητα) τόσο κατά το 
σχεδιασμό εφαρμογών Μαθησιακής Αναλυτικής, όσο και κατά τη χρήση αυτών, προκει-
μένου να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες μιας επιτυχούς αξιοποίησης, αλλά και 
όλοι οι παράμετροι αρνητικών συνεπειών. Στην ίδια κατεύθυνση, μέσα από διαφορετική 
προβληματική, ο Rogers (2015) θέτει ανάλογο ερώτημα: «Η Mαθησιακή Αναλυτική μπο-
ρεί να διαμορφωθεί ως μια Επιστήμη της Μάθησης (Learning Science), ως μια από τις 
Επιστήμες της Αγωγής»; Τα παραπάνω ερωτήματα έχουν κρίσιμη σημασία εάν επιθυμού-
με η εξέλιξη αυτού του νέου επιστημονικού πεδίου να διαμορφωθεί υπέρ της ανάπτυξης 
ενός πιο πλούσιου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, που διευκολύνει και κυρίως ενισχύει τη 
μαθησιακή, διδακτική, εκπαιδευτική και κοινωνική διαδικασία για όλους τους συμμετέχο-
ντες, για όλους τους εμπλεκόμενους.  

Eπί του παρόντος, η Μαθησιακή Αναλυτική είναι ένα πολύ ευρύ μεθοδολογικό πεδίο 
και έχει ανάγκη εννοιολογικής και μεθοδολογικής συγκρότησης, παράλληλα με τη διαμόρ-
φωση ενός επεξεργασμένου πλαισίου ηθικής και δεοντολογίας, κατάλληλο για ένα διεπι-
στημονικό πεδίο, μέσω των οποίων θα γίνει εφικτή η ενδελεχής διερεύνηση των άμεσων 
και μακροπρόθεσμων εκπαιδευτικών και κοινωνιολογικών επιπτώσεων. 

Βιβλιογραφία

Arnold, K. E. (2010). «Signals: Applying Academic Analytics». Educause Quarterly, 33(1).
Balacheff, N. & Lund, K. (2013). «Multidisciplinarity vs. multivocality: The case of “Lear-

ning Analytics”». Proceedings of the 3rd International Conference on Learning Ana-
lytics and Knowledge (LAK ’13), Leuven, Belgium. doi:10.1145/2460296.2460299

Berland, M., Baker, R.S. & Blikstein, P. (2014). «Educational Data Mining and Learning 
Analytics: Applications to Constructionist Research». Journal of Technology, Know-
ledge and Learning, 19(1), 205-220.

Berners-Lee, T. (2017). «I invented the web. Here are three things we need to change to 
save it». The Guardian, 12.03.2017, https://www.theguardian.com/technology/2017/ 
mar/11/tim-berners-lee-web-inventor-save-internet

Bratitsis, T. & Dimitracopoulou, A. (2007). «Ιnteractions Analysis in asynchronous discus-
sions: Lessons learned on the learners perspective, using the DIAS system. Computer 
Supported Collaborative Learning», Conference, New Jersey, USA.

Buckingham Shum, S. (2014). «Learning Analytics: Welcome to the Future of Assess-
ment?» Invited Talk EdMedia 2014 Conference, AACE, Finland.

Buckingham Shum, S. (2012). Learning Analytics Policy Brief, UNESCO Publications.



190 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Buckingham Shum, S. & Deakin Crick, R. (2012). «Learning dispositions and transferab-
le competencies: pedagogy, modelling and learning analytics». In: 2nd International 
Conference on Learning Analytics & Knowledge, 29/4-02/5 2012, Vancouver, Canada.

Buckingham Shum, S. & Ferguson, R., (2012). «Social Learning Analytics». Journal of 
Educational Technology & Society (Eds. G. Siemens & D. Gašević, Special Issue on 
Learning & Knowledge Analytics), 15, 3, pp. 3-26.

Chatti, M. A., Lukarov, V., Thüs, H., Muslim, A., Yousef, A. M. F., Wahid, U., Greven, C., 
Chakrabarti, A., Schroeder, U. (2014). «Learning Analytics: Challenges and Future 
Research Directions». Eleed, Issue 10.

Cheng, R. & Vassileva, J. (2005). «Adaptive rewarding mechanism for sustainable online 
learning community». Artificial Intelligence in Education. IOS Press.

Cooper, A. (2012). «A Brief History of Analytics», Analytics Series, Center for Educational 
Technology & Interoperability Standards, (CETIS), Vol.1, No9.

Daniel, B. (2014). «Big Data and analytics in higher education: Opportunities and chal-
lenges». British Journal of Educational Technology. 46(5), 904-920.

Dietrichson, A. (2013). «Beyond clickometry: Analytics for constructivist pedagogies». In-
ternational Journal on E-Learning. V12, n4, p.333-351. 

Dillenbourg, P. (2015) Orchestration Graphs: Modelling Scalable Education, EPFL Press, 
Switzerland, p.212.

Dillenbourg, P., Ott, D., Wehrle, T., Bourquin, Y., Jermann, P., Corti, D., Salo, P. (2002). 
«The socio-cognitive functions of community mirrors». In F. Fluckiger, C. Jutz, P. Schulz 
and L. Cantoni (eds). Proceedings of the 4th Int. Conference on New Educational En-
vironments.  Lugano, May 8-11.

Dimitracopoulou, A. & Bruillard, E. (2006). «Interfaces de Forum enrichies par la visua-
lization d’analyses automatiques des interactions et du contenu». (Guest Editors) E. 
Bruillard & G.-L. Baron. «Special Issue on ‘Forum des Discussions Asynchrones’», 
Sciences et Techniques Educatives, Vol.13.

Dimitracopoulou, A. (2009). «Analyse Automatique des Interactions pour le soutien à 
l’auto-régulation des participants dans des activités médiées», In Eds. J.-C. Marty, A. 
Mille, Analyse de traces et personnalisation des environnements informatiques pour 
l’apprentissage humain, Editions Hermes Sciences Publications.

Dimitracopoulou, A., Dillenbourg, P., Hoppe, U. (2004). «Interaction analysis supporting 
participants during technology – based collaborative activities»: Workshop summary, 
Computer Supported Collaborative Learning SIG European Symposium.

 Dimitracopoulou, A (2005). «State of the art of interaction analysis for Metacognitive Sup-
port & Diagnosis. Interaction Analysis» (IA) JEIRP Del D.31.1.1. Kaleidoscope NoE, 



191AΝΑΛΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΙΧΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ…

(IST, e-learning) (pp.119): www.telearn.noe-kaleidoscope.org, 
Drachsler, H. & Greller, W. (2016). «Privacy and Analytics – it’s a DELICATE issue. A 

Checklist to establish trusted Learning Analytics». 6th Learning Analytics and Know-
ledge Conference, April 25-29, 2016, Edinburgh, UK.

Duval, E. (2011). «Attention Please! Learning Analytics for Visualization and Recommen-
dation». Proceedings of LAK11: 1st International Conference on Learning Analytics 
and Knowledge.

Dyckhoff, A. L., Zielke, D., Bültmann, M., Chatti, M. A., & Schroeder, U. (2012). «Design 
and Implementation of a Learning Analytics Toolkit for Teachers». Educational Tech-
nology & Society, 15 (3), 58-76. 

Eli (2011). «Seven Things You Should Know About First Generation Learning Analytics». 
Educause, Learning Initiative Briefing.

Engelfriet, A., Manderveld, J., Jeunink, E. (2015). «Learning Analytics under the Dutch 
Data Protection Act». SURFnet. Copyright Creative Commons 3.0, Netherlands.

Ferguson, R., Hoel, T., Scheffel, M., Drachler, H. (2016) «Ethics and privacy in learning 
analytics. Special Edition», Journal of learning analytics Vol 3, No 1, Guest Editorial, 
pp. 5-15, Sydney, Australia: UTS ePress.

Ferguson, R. (2012). «Learning analytics: drivers, developments and challenges». Inter-
national Journal of Technology Enhanced Learning, 4(5), 304-317. 

Ferguson, R. & Buckingham Shum, S. (2012). «Social learning analytics: five approa-
ches». In: 2nd Int. Conference on Learning Analytics & Knowledge, pp. 23-33.

Fesakis, G., Dimitracopoulou, A., Palaiodimos, A. (2011). «The impact of interaction ana-
lysis graphs on groups during online collaboration through blogs according to the “lear-
ning by design” scenario». CSCL2011 Conference Proceedings. ISLS.

Gašević, D., Kovanovic, V., Joksimovic, S., Siemens G., (2014). «Where is research on 
massive open online courses headed? A data analysis of the MOOC Research In-
itiative». The International Review on Open and Distributed Learning, Vol 15, No 5.

Gašević, D., Dawson, S., Siemens, G. (2015). «Let's not forget: Learning analytics are 
about learning». TechTrends. 59 (1): 64-71. doi:10.1007/s11528-014-0822-x.

Greller, W., & Drachsler, H. (2012). «Translating Learning into Numbers: A Generic Fra-
mework for Learning Analytics». Educational Technology & Society, 15 (3), 42-57.

Hlapanis, G. & Dimitracopoulou, A. (2007). «A School-Teachers’ Learning Community: 
Matters of Communication Analysis» (Guest Editors) P. Kirschner & K.-W. Lai,. Spe-
cial Issue on Online Communities of Practice in Education, Journal of Technology, 
Pedagogy & Education, Vol 16, Issue 1.

Kay, D., Korn, N., Oppenheim, C. (2012). «Legal, Risk and Ethical Aspects of Analytics 



192 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

in Higher Education». JISC CETIS Analytics Series: Vol.1 No 6.
Κhalil, M. & Ebner, M. (2016). «What is Learning Analytics about? A survey of different 

methods used in 2013-2015». Conference proceeding of the 8th e-Learning Excellence 
Conference, Dubai, UAE. pp. 1-12. 

Knight, S., Buckingham Shum, S., and Littleton, K. (2014). «Epistemology, assessment, 
pedagogy: where learning meets analytics in the middle space». Journal of Learning 
Analytics, 1(2) pp. 23-47.

Long, P. and Siemens, G., (2011). «Penetrating the fog: analytics in learning and educa-
tion». Educause Review 46 (5): 31-40.

Martinez-Maldonado, R., Kay, J., Yacef, K., Edbauer, M.-T., Dimitriadis, Y. (2012).  MT-
Classroom and MTDashboard:  Supporting Analysis of Teacher Attention in an Orche-
strated Multi-tabletop Classroom. LAK2012 International Conference.

 New Media Communication, Horizon Report (2013) Higher Education Edition, EU,  http://
redarchive.nmc.org/publications/2013-horizon-report-higher-ed

Moissa, B., Gasparini, I., Kemczinski, A. (2015). «A systematic mapping on the Learning 
Analytics field and its analysis in the Massive Open Online Courses Context». Inter-
national Journal of Distance Education Technologies, 13(3), 1-24.

Petrou, A. & Dimitracopoulou, A. (2003). «Is synchronous computer mediated collabo-
rative problem solving ‘justified’ only when by distance? Teachers’ point of views and 
interventions with co-located groups during every day class activities». In (Eds) B. 
Wasson, S. Ludvigsen & U. Hoppe, CSCL: Designing for Change in Networked Lear-
ning Environments, CSCL congress, Norway, Kluwer Academic Publ., pp. 441-450.

Pistilli, M. D., Arnold, K. and Bethune, M., Signals. (2012). «Using Academic Analytics to 
Promote Student Success». Educause Review, July/Aug.  

Prieto, L.P., Sharma, K., Wen, Y. and Dillenbourg, P. (2015). «The burden of facilitating 
collaboration: Towards estimation of teacher orchestration load using eye-tracking 
measures». 11th International Conference on Computer-Supported Collaborative 
Learning (CSCL 2015), Gothenburg, Sweden, June 2015.

Prinsloo, P. & Slade, S., (2013). «An evaluation of policy frameworks for addressing ethical 
considerations in learning analytics». Proceedings of the 3rd International Conference 
on Learning Analytics and Knowledge, pp 240-244 ACM New York, USA.

Reimann, P. (2003). «How to support groups in learning: More than problem solving». 
(keynote talk) in Aleven et al. (ed.), Artificial Intelligence in Education (AIED 2003). 
Supplementary Proceedings Sydney: University of Sydney, p. 3-16.

Rienties, B., Rivers, B. Α., (2014). «Measuring and Understanding Learner Emotions: 
Evidence and Prospects». Learning Analytics Review, 1.



193AΝΑΛΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΙΧΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ…

Rodriguez-Triana, M.J., Martinez-Mones, A., Villagra-Sobrino, S. (2016). «Learning ana-
lytics in smallscale teacher-led innovations: Ethical and data privacy issues». Journal 
of Learning Analytics, 3(1), 43—65. http://dx.doi.org/10.18608/jla.2016.31.4

Rogers, T. (2015). «Critical Realism and learning analytics research: epistemological im-
plications of an ontological foundation». Proceedings of the 5th International Confe-
rence on Learning Analytics and Knowledge, pp 223-23, ACM, New York.

Santos, J.L., Govaerts, S., Verbert, K., Duval, E. (2012). «Goal-oriented visualizations of 
activity tracking: a case study with engineering students». Proceedings of the 2nd In-
ternational Conference on Learning Analytics and Knowledge, pp. 143-152.

Sergis, S., Sholla, I., Zervas, P., Sampson D. (2014). «Supporting School ICT Uptake: 
The ASK School ICT Competence Management System». Proceedings of IMCL2014 
– Int.Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning.

Siemens, G., & Long, P. (2011). «Penetrating the Fog; Analytics in Learning and Educa-
tion». Educause Review, 46 (5), 30. 

Siemens, G., & Gasevic, D. (2012). «Guest Editorial – Learning and Knowledge Analy-
tics». Educational Technology & Society, 15. (3), 1-2. 1.

Siemens, G. (2013). «Learning analytics: The emergence of a discipline». American Be-
havioral Scientist 57.10 (2013): 1380-1400.

Siemens, G., (2012). «Learning analytics: envisioning a research discipline and a domain 
of practice». In: Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analy-
tics and Knowledge, Vancouver, Canada, 2012. ACM. pp. 4-8.

Slade, S. and Prinsloo, P. (2013). «Learning analytics: ethical issues and dilemmas». 
American Behavioral Scientist, 57(10) pp. 1509–1528.

Slade, S. & Galpin, F. (2012). «Learning analytics and higher education: ethical perspec-
tives». In: 2nd LAK Conference, Vancouver, pp. 16–17.

Slotta, J., Tissenbaum, L. M. (2012). «Orchestrating of complex inquiry: Three roles for 
learning Analytics in a smart classroom infrastructure».  In: Proceedings of the 2nd 
Int. Conference on Learning Analytics and Knowledge, Vancouver, Canada, ACM.

SoLAR, Open Learning Analytics. White Paper: Society for Learning Analytics Research, 
2012. http://solaresearch.org/OpenLearningAnalytics.pdf

Suthers, D, Law, N., Lund, K., Rose, C., Teplovs, C. (2009). «Common objects for produc-
tive multivocality in analysis». In (Eds) A. Dimitracopoulou, C. O’Malley, D. Suthers, 
P. Reimann, Computer Supported Collaborative Learning Practices., CSCL09 Com-
munity Events Proceedings, ISLS, pp.225-229.

Swenson J. (2014). «Establishing an Ethical Literacy for Learning Analytics». Proceedings 
of 4th LAK Conference, pp. 246-250, Indianapolis, ACM, USA.



194 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Thille, C., Schneider, E., Kizilcec, R., Piech, C., Halawa, S., & Greene, D. (2014). «The 
Future of Data-Enriched Assessment, Research & Practice in Assessment». Special 
Issue: Big Data & Learning Analytics Vol 9, winter 2014.

Worsley, M. and Blikstein, P. (2014). «Deciphering the Practices and Affordances of Dif-
ferent Reasoning Strategies through Multimodal Learning Analytics». In Proceedings 
of the 2014 ACM workshop on Multimodal Learning Analytics, Workshop and Grand 
Challenge (MLA '14), 21-27, ACM, New York, USA.

Digital traces and Data Analysis of educational environments: 
Approaches, Perspectives and Ethical Issues related to the ‘Learning 
Analytics’ field 
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Abstract

The everyday use of technological tools, gadgets and networks and the interactions 
between people and resources produce a huge amount of digital traces and data that 
may be collected and analyzed. In the Education area, Learning Analytics field has been 
recently emerged as a new dynamic interdisciplinary field, focusing on the measurement, 
collection, analysis and reporting of data about learning actors and activities in educational 
contexts and institutions. The objectives of Learning Analytics applications varying in 
function of the theoretical and technological approaches of educational systems, learning 
contexts and values. 

Learning Analytics scientists develop concepts, methods, approaches, and technological 
systems that can be used in four main domains: (α) Learning, (β) Teaching, (γ) Educational 
Governance, (γ) Educational Research. The field has already developed an important 
number of applications and platforms that support awareness, reflection and self-
regulation for the participants of technology based learning activities, teaching strategies 
orchestration, evaluation of students and teachers, management of educational units etc. 

This paper proposes a synthesis of the Learning Analytics field, trying to make emerge 
the current trends as well as the implicit and explicit theoretical constructs, approaches, 
goals, principles and values. In addition, it analyses the dimensions of ethics and 
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deontology, involved in each act of collection, analysis and use of personal traces and 
data. Finally, it discusses the potential perspectives of the field as well as the duty of all 
active members of scientific and educational community to work towards a more socio-
constructivist direction.   

Key-words: Learning Analytics, technologies, networks, ICT, Education, Academic 
Analytics, digital data, privacy, ethics
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Περίληψη

Ως διδακτική επικοινωνία ορίζεται κάθε αλληλεπιδραστική διαδικασία μεταξύ δύο ανθρώπων η 
οποία λαμβάνει χώρα άμεσα, δηλαδή πρόσωπο με πρόσωπο ή έμμεσα και διαμεσολαβημένα, 
με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και λογισμικών. Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα 
παρατηρείται η ταυτόχρονη, παράλληλη ή συμπληρωματική λειτουργική σχέση μεταξύ των δύο 
αυτών διαδικασιών. Υπό αυτή την έννοια, η διδακτική επικοινωνία προσλαμβάνει μια διπλή δι-
άσταση καθώς αποτελεί συζευκτική διαδικασία αλληλεπίδρασης, η οποία διαμορφώνεται από 
ανάρμοστα στοιχεία με ετερογενή προέλευση. Αυτή η σύζευξη την καθιστά de facto υβριδική. 
Κατά συνέπεια, η σύγχρονη διδακτική επικοινωνία δεν μπορεί παρά να θεωρείται ως μια υβρι-
δική διαδικασία, η οποία επιχειρεί να συζεύξει την άμεση διδασκαλία με τη διαμεσολαβημένη, 
να συνδυάσει και να αλληλεξαρτήσει δηλαδή τη διδασκαλία με φυσική παρουσία εκπαιδευτικών 
και μαθητών με τις τεχνικές και τις διαδικασίες της διδασκαλίας εξ’ αποστάσεως, κάτι το οποίο 
ήδη συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις του σύγχρονου εκπαιδευτικού γίγνεσθαι.

Στην παρούσα εργασία, προσεγγίζονται εννοιολογικά και συζητούνται οι υβριδικές διαστά-
σεις της διδακτικής επικοινωνίας στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επίσης, γίνονται 
αναφορές σε ζητήματα ισόρροπης αξιοποίησης της διάστασης αυτής, από διάφορους εκπαι-
δευτικούς κύκλους και περιβάλλοντα εκπαίδευσης. Στόχο της εργασίας αποτελεί η θεωρητική 
προσέγγιση διδακτικών ζητημάτων με επίκεντρο την αξιοποίηση της υβριδικής διάστασης της 
επικοινωνίας, σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των διδακτικών μεθόδων 
πρόσκτησης και ανακάλυψης της γνώσης. 

λέξεις-κλειδιά: Επικοινωνία, παιδαγωγική, διδακτική επικοινωνία, υβριδικό σχολείο, 
υβριδική διδασκαλία 
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Εισαγωγή, θεωρητικό και επιστημολογικό πλαίσιο

Μολονότι η εκπαίδευση αποτελεί το θεμελιώδες πλαίσιο ανάπτυξης της μαθησιακής διαδικα-
σίας, από τις πρώτες κοινωνίες των ανθρώπων μέχρι σήμερα, η συστηματοποίηση, το πε-
ριεχόμενο, η οργάνωση και η μεθοδολογία της συνιστούν –παραδόξως ισχυρίζονται ορισμέ-
νοι– αντικείμενα συζήτησης σε έναν επιστημονικό διάλογο ο οποίος διεξάγεται με εντονότατο 
ενδιαφέρον εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα, από τις απαρχές θεμελίωσης της Παιδαγωγικής 
Επιστήμης. Παρά την όποια σημαντική πρόοδο έχει συντελεστεί στο πεδίο αυτό, τα ζητήματα 
που αφορούν στη δυναμική της εκπαιδευτικής διαδικασίας παραμένουν και εντατικοποιούνται, 
ακριβώς εξαιτίας των εκάστοτε κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών, τεχνολογικών και πολ-
λών άλλων παραγόντων, οι οποίοι κατευθύνουν ανάλογα την ανθρώπινη σκέψη και παρακι-
νούν σε αλλαγές και νέες επιλογές, αποσκοπώντας στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
στο παρόν και το μέλλον, όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο ολόκληρης 
της ανθρωπότητας, καθώς περιστρέφονται γύρω από ορισμένες θεμελιώδεις παραδοχές. Οι 
παραδοχές αυτές επισημαίνουν ότι όλα τα έμβια όντα διαθέτουν μαθησιακή ικανότητα, ότι η 
εκπαίδευση αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε έμβιου όντος και ασκείται αρχικά από 
τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα του είδους προς τα μικρότερα, π.χ., από τους γονείς προς τα 
παιδιά τους κ.λπ., ότι η εκπαίδευση, με τη συνδρομή της έμφυτης επικοινωνιακής ικανότη-
τας που διαθέτουν οι «εκπαιδευόμενοι» και των τεχνικών που εφαρμόζουν οι «εκπαιδευτές» 
κατά τη διδακτική διαδικασία, συμβάλλει θετικά στη μάθηση, ότι η μάθηση, ως αποτέλεσμα 
της εκπαίδευσης, κινείται προς επιθυμητά στοχευμένη κατεύθυνση, ότι η στοχοθεσία κάθε 
κατεύθυνσης εξαρτάται από πολιτισμικούς, κοινωνικούς, ιδεολογικούς, ψυχολογικούς, πολι-
τικούς, υλικούς κ.π.ά. παράγοντες που συνδιαμορφώνουν το εκάστοτε φιλοσοφικό πλαίσιο 
της εκπαίδευσης, μέσα στο οποίο υλοποιούνται η διδακτική και, κατά συνέπεια, η μαθησιακή 
διαδικασία. Διδακτική και μαθησιακή διαδικασία δεν νοούνται χωρίς επικοινωνία. 

Σε μια εξαιρετικά συνοπτική, ιστορική αναδρομή της εξελικτικής πορείας της Παιδαγωγικής 
Επιστήμης, λαμβάνοντας υπόψη ποικίλες παραδοχές όπως οι παραπάνω, παρατηρείται ότι, 
κατά καιρούς, σε διάφορες χώρες, αναπτύχθηκαν αρχικά ορισμένες φιλοσοφικές τάσεις, οι 
οποίες «μεταφράστηκαν» έπειτα σε πολιτικές επιλογές για την εκπαίδευση. Οι επιλογές αυ-
τές εστιάζουν στο περιεχόμενο, στη δομή, στη διδακτική μεθοδολογία, στις σπουδές και στο 
ρόλο των εκπαιδευτικών, στη σχεσιοδυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ των προσώπων τα 
οποία συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, στις υποδομές κ.π.ά. Οι κυριότερες από 
τις τάσεις που αναπτύχθηκαν συνέβαλαν στη διαμόρφωση της Ιδεαλιστικής ή Ερμηνευτι-
κής Παιδαγωγικής, της Κριτικής-Επικοινωνιακής Παιδαγωγικής, της Εμπειρικής-Αναλυτικής 
Παιδαγωγικής και της Νεοφιλελεύθερης Παιδαγωγικής, βασικά σημεία των οποίων επιση-
μαίνονται στη συνέχεια.
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1. Ιδεαλιστική ή Ερμηνευτική Παιδαγωγική (Idealistic or Hermeneutic Pedagogy): Στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντός της τίθεται ο ηθικός και πνευματικός άνθρωπος, ο άνθρωπος 
με καλλιέργεια ψυχής και πνεύματος, ο «καλός και αγαθός» άνθρωπος κατά τα αρχαιοελ-
ληνικά ιδεώδη του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη ή τα μεταγενέστερα θρησκευτικά ιδεώδη 
της ευρωπαϊκής αναγέννησης και του διαφωτισμού (Βρεττός, 2005). Εργάζεται για το σχο-
λείο των άριστων μαθητών και των «καλών παιδιών», θεωρώντας ότι οι μελλοντικοί πολίτες 
με αυτό το προφίλ θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια για να σταδιοδρομήσουν επιτυχώς και 
να ευτυχήσουν. Συνεπώς, εστιάζει στην παιδαγωγική σχέση μεταξύ δασκάλου και μαθητή 
ως σχέση που θα οδηγήσει το διδασκόμενο στην ατομική και κοινωνική του ολοκλήρωση 
(Πυργιωτάκης, 2011). Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις κλίσεις του μαθητή, διαχωρίζει τις 
επιστήμες σε θεωρητικές και θετικές και προσπαθώντας να «ισορροπήσει» τη λογική με το 
ανορθολογικό, προτείνει αφενός την εκούσια αυτοκυριαρχία και την ανιδιοτελή αφοσίωση 
του ατόμου στην ιδέα (κλασικισμός) και αφετέρου την αξιοποίηση της φαντασίας στην αντί-
ληψη της πραγματικότητας (ρομαντισμός) (Χρυσαφίδης, 2006).

2. Κριτική – Επικοινωνιακή Παιδαγωγική (Critical Communication Pedagogy): Στο επί-
κεντρο του ενδιαφέροντος αυτής της τάσης τίθεται ο κοινωνικός άνθρωπος, ο άνθρωπος 
που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως ενεργό μέλος μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, 
έναντι της βελτίωσης των μελών της οποίας προς πάσα κατεύθυνση έχει πολλαπλές ευθύ-
νες. Η ατομική του πρόοδος έχει ιδιαίτερο νόημα, όταν επιφέρει θετικές επιπτώσεις και στη 
ζωή των μελών της ομάδας στην οποία ανήκει (Κοσσυβάκη, 2001). Σε αυτό το φιλοσοφικό 
πλαίσιο, το σχολείο οφείλει να αποτελεί χώρο καλλιέργειας δημοκρατικών αντιλήψεων και 
παροχής ίσων ευκαιριών, που θα εργάζεται συλλογικά σαν ένα εργαστήρι μαθητείας όπου 
καλλιεργείται, παράλληλα με τις θεωρητικές γνώσεις και τις χειρωνακτικές δεξιότητες, η αυ-
τοέκφραση και η συντροφικότητα, σε κλίμα άριστης Παιδαγωγικής Σχέσης και πνεύμα «χρυ-
σής μετριότητας». Η τάση αυτή, στην αρχική εκδοχή της, επηρεασμένη από τη μαρξιστική 
θεωρία, δίνει στη μορφωτική διαδικασία «επαναστατική» χροιά, θεωρώντας ότι πρώτιστο 
μέλημα της εκπαίδευσης οφείλει να είναι η δημιουργία αταξικής κοινωνίας, προκειμένου να 
επιτευχθεί ριζική αντιμετώπιση της εξάρτησης ανθρώπου από άνθρωπο και, κατά συνέπεια, 
κάθε κοινωνικής αδικίας που γεννά η αστική, κοινωνική διαστρωμάτωση. Σε νεότερη εκδο-
χή, επηρεασμένη από τη νεομαρξιστική θεωρία, εστιάζει στην ποικιλία των πολύπλοκων 
κοινωνικών φαινομένων και παραγόντων που τα προκαλούν (Μπαμπάλης, 2014). Θεωρεί 
ότι και οι δυο άλλες τάσεις της Παιδαγωγικής Επιστήμης, η Ερμηνευτική και η Θετικιστική, 
εκδηλώνουν επιφανειακό ενδιαφέρον για τα ζητήματα της παιδείας, εστιάζοντας μόνο στην 
περιγραφή, την ερμηνεία και την κατανόησή τους, χωρίς να ενδιαφέρονται ουσιαστικά για 
την επίλυση ή αλλαγή τους. Εδράζεται στη διαλεκτική μέθοδο και ενδιαφέρεται για την ολό-
πλευρη ανάπτυξη του μαθητή με κοινωνικό προσανατολισμό.
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3. Εμπειρική – Αναλυτική Παιδαγωγική (Experimental – Analytical Pedagogy): Στο επί-
κεντρο του ενδιαφέροντός της τίθεται ο επιστήμων και ερευνητής άνθρωπος, ο άνθρωπος 
που επιδιώκει να μαθαίνει μέσω της διερεύνησης και ανακάλυψης νέων γνώσεων και πειρα-
ματικών διαδικασιών, αξιοποιώντας όσες γνώσεις διαθέτει ήδη ως προσωπικές εμπειρίες, 
ο άνθρωπος που πασχίζει να αυτοβελτιώνεται εργαζόμενος ατομικά και ομαδικά, μετατρέ-
ποντας τα βιώματα σε γνώσεις και αντίστροφα, δοκιμάζοντας, συγκρίνοντας, ερμηνεύοντας, 
εκτιμώντας, αποτιμώντας και γενικεύοντας (Bertrand, 1999). Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, το 
σχολείο οφείλει να αποτελεί ανοικτό χώρο ανάπτυξης ερευνητικών προβληματισμών, εργα-
στήριο πειραματισμών και πειραματικών δοκιμών, χώρο στήριξης των αδύναμων μαθητών 
και παράλληλα χώρο διάκρισης των άριστων μαθητών, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν έφε-
ση στις θετικές επιστήμες. Το εκπαιδευτικό σύστημα που εδράζεται σε αυτό το φιλοσοφικό 
πλαίσιο εστιάζει στη βελτίωση της καλύτερης δυνατής επίτευξης των διδακτικών στόχων, 
αξιοποιώντας τα συναφή πορίσματα της εκπαιδευτικής έρευνας και βασίζεται στη λογική, η 
οποία αναγορεύεται σε κύριο και μοναδικό παράγοντα συλλογής και επεξεργασίας επιστη-
μονικών πορισμάτων (κριτικός ορθολογισμός – θετικισμός) (Χρυσαφίδης, 2006). Επίσης, 
βασίζεται στην αναλυτική φιλοσοφία, κατά την οποία πηγή και θεμέλιο της έγκυρης γνώσης 
αποτελεί η προσωπική εμπειρία, δηλαδή η πρόσκτηση της γνώσης βιωματικά και αισθητη-
ριακά, καθώς αντικείμενό της αποτελεί η εμπειρική έρευνα στις σχολικές διεργασίες, με την 
αξιοποίηση μεθόδων προερχόμενων από το χώρο των θετικών επιστημών και στόχο της η 
αιτιολογική ανάλυση και κατανόηση της υφιστάμενης παιδαγωγικής πραγματικότητας προ-
κειμένου να επιτύχει τη βελτίωσή της.

4. Νεοφιλελεύθερη Παιδαγωγική (Neoliberal Pedagogy): Άρχισε να αναπτύσσεται στις 
ΗΠΑ και να επεκτείνεται ραγδαία σε όλο τον κόσμο, κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Απο-
τελεί εξέλιξη των απόψεων της φιλελεύθερης εκπαίδευσης (liberal education) που αναπτύ-
χθηκε κατά το 19ου αιώνα προκειμένου να δημιουργηθούν άτομα με ελεύθερες προσωπι-
κότητες. Η φιλελεύθερη εκπαίδευση αποσκοπούσε στη δημιουργία ανθρώπων με ανοικτό 
πνεύμα, χωρίς δογματισμό, προκαταλήψεις και ιδεοληψίες. Ήθελε ανθρώπους συνεπείς και 
ευσυνείδητους, ενεργούς πολίτες, ανθρώπους αυτοπειθαρχημένους, νομοταγείς και υπεύ-
θυνους, ανθρώπους με καλλιέργεια ψυχής και πνεύματος (Fong, 2004). 

Η Νεοφιλελεύθερη Παιδαγωγική θεωρείται η πιο σύγχρονη εκπαιδευτική τάση και για 
το λόγο αυτό θα γίνει εκτενέστερη αναφορά σε σχέση με τις προηγούμενες. Στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος της τάσης αυτής τίθεται, επιπλέον των φιλελεύθερων απόψεων για τον 
άνθρωπο, ο «βιοποριστής» άνθρωπος του 21ου αιώνα, ο οποίος, καθώς καλείται να επι-
βιώσει σε ένα παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, με κύρια χαρα-
κτηριστικά την ανεργία, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, τη μεγιστοποίηση της ικανότητας 
παραγωγής των εργαζομένων, την υπερβολική αύξηση του κόστους ζωής, τη συρρίκνωση 
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του κοινωνικού κράτους, την υπερεξάντληση των φυσικών πόρων, την εμπορευματοποίη-
ση υπηρεσιών και αγαθών με στόχο την αύξηση των πωλήσεων (υπερκατανάλωση) και τον 
προσπορισμό κάθε λογής κέρδους κ.π.ά., πρέπει να αποκτήσει και να αναπτύξει δεξιότη-
τες που θα τον καταστήσουν «ευέλικτο» και ικανό να επιβιώσει με κάθε τρόπο και έννοια. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, το σχολείο του 21ου αιώνα ή το Νέο Σχολείο, όπως αναφέρεται, 
πρέπει να είναι το σχολείο της αριστείας, των αριστούχων και ανταγωνιστικών μαθητών, 
των μαθητών που εργάζονται πολύ σκληρά και διακρίνονται για τις επιδόσεις και τα επιτεύγ-
ματά τους, που καινοτομούν και επιβραβεύονται, που σκέπτονται κριτικά και δημιουργικά, 
που επιλύουν προβλήματα, που επικοινωνούν αποτελεσματικά και επιτυγχάνουν στον ερ-
γασιακό, επιχειρηματικό και κοινωνικό στίβο ευρύτερα, ως ενήλικα άτομα (Σταμάτης, 2015). 
Επειδή απώτερο στόχο της Νεοφιλελεύθερης τάσης, η οποία αποτελεί πολιτική επιλογή 
που άρχισε να αναπτύσσεται πιο συστηματικά και στην Ελλάδα από το 2007, δεν αποτελεί 
μόνο ο βιοπορισμός με αποκλειστικό στόχο την επιβίωση, αλλά και η καλύτερη διαβίωση 
των ανθρώπων, είτε με ανάπτυξη πνευματικών δραστηριοτήτων, είτε με ανάπτυξη δομών 
επιχειρηματικότητας. Η επαγγελματική και κοινωνική προσαρμοστικότητα κάθε ανθρώπου 
σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον, με ευελιξία, αυτονομία και αποτελεσματι-
κότητα, αποτελούν ισχυρά εχέγγυα επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων του «εκπαιδευ-
τικού νεοφιλελευθερισμού», ο οποίος νομοθετήθηκε το 2002 στις ΗΠΑ με το νόμο “The No 
Child Left Behide Act”  (NCLB) επί προεδρίας G. W. Bush και αναθεωρήθηκε το 2015 με 
το νόμο “The Every Student Succeeds Act” (ESSA) επί προεδρίας B. H. Obama. Στο Σχε-
διάγραμμα 1 (Σχεδ. 1), εμφανίζονται οι δεξιότητες που οφείλει να διαθέτει κάθε άνθρωπος 
του 21ου αιώνα, σύμφωνα με την τάση αυτή, προκειμένου να εργαστεί, να δημιουργήσει 
και να παράξει, προκειμένου να διασφαλίσει συνθήκες ποιοτικής διαβίωσης σε προσωπικό 
επίπεδο κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως σε οικογενειακό ή κοινωνικό.
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Σχεδιάγραμμα 1. Δεξιότητες για τον άνθρωπο του 21ου αιώνα, 
σύμφωνα με το P21 Framework for 21st Century Learning

Η Νεοφιλελεύθερη Παιδαγωγική τάση βασίζει την επιτυχία των επιδιώξεών της στην 
παγκοσμιοποίηση της αγγλικής γλώσσας και στη σταδιακή επικράτησή της ώστε σε βά-
θος χρόνου, να καταστεί παντού επίσημη ή ακόμη και μοναδική. Επίσης, βασίζεται στην 
αξιοποίηση των ΤΠΕ και στον ψηφιακό εγγραμματισμό (media literacy), με αιχμή του δό-
ρατος τις διαρκώς αναπτυσσόμενες νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο, εξαιτίας της χρη-
στικότητας και της χρησιμότητας που διαθέτουν. Ισχυρίζεται ότι πολλές από τις δεξιότη-
τες που αναφέρονται στο Σχεδ. 1 θα μπορούσαν να προσκτώνται πολύ εύκολα και άνετα, 
χωρίς χρονοβόρες, δαπανηρές και κοπιώδεις μεθόδους και διαδικασίες, όπως τείνουν να 
χαρακτηρίζονται από τους υποστηρικτές της τάσης αυτής οι παραδοσιακές μέθοδοι διδα-
σκαλίας, αλλά με νέες εκπαιδευτικές πρακτικές, καινοτόμες, εντυπωσιακές και ελκυστικές 
μορφές διδασκαλίας και μάθησης, ιδιαίτερα στα άτομα παιδικής ή εφηβικής ηλικίας, όπως 
είναι, π.χ., η ανοικτή και εξ αποστάσεως μάθηση (open & distance learning), η ηλεκτρο-
νική μάθηση (e-learning / on line learning) ή άλλες διαμεσολαβημένες μαθησιακές διαδι-
κασίες (mediated learning processes) που μπορούν να πραγματοποιούνται σε εικονικά 
περιβάλλοντα μάθησης (βλ. virtual teaching, cyber teaching, avatars, teaching / learning 
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platforms, digital education κ.π.ά.) είτε αυτοτελώς, είτε με ανάμιξη μεθόδων διδασκαλίας 
(blended learning strategies). Κατά την εφαρμογή των νέων μορφών μάθησης, ο διδα-
κτικός χρόνος μοιράζεται σε διδασκαλία διά ζώσης και εξ αποστάσεως (e-class), οπότε 
η διδασκαλία γίνεται πάντοτε με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στο σχολείο και στο 
σπίτι (homeschooling) (Horn, Staker & Christinen, 2014. Caulfield & Aycock, 2011. Snart, 
2010. Wang, κ.ά., 2009).

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη αναπτυχθεί πλούσια, συναφής ορολογία και πρακτικές εφαρ-
μογές σε διεθνές επίπεδο. Όπως διαβάζουμε, π.χ., εκτός από τους όρους που αναφέρονται 
παραπάνω, στη βιβλιογραφία εμφανίζονται επιπλέον οι όροι EdTech, learning technology, 
multimedia learning, technology-enhanced learning (TEL), computer-based instruction 
(CBI), computer managed instruction, computer-based training (CBT), computer-assisted 
instruction or computer-aided instruction (CAI), internet-based training (IBT), flexible 
learning, web-based training (WBT), online education, virtual education, virtual learning 
environments (VLE), m-learning, digital education κ.π.ά. (Westover & Westover, 2014). 
Οι περισσότεροι από αυτούς τους όρους σχετίζονται άμεσα με αντιλήψεις για το σύγ-
χρονο σχολείο και πιο πολύ για το σχολείο των επόμενων δεκαετιών του 21ου αιώνα, το 
Νέο Σχολείο που ονομάζεται και ψηφιακό σχολείο (digital school), διαδραστικό σχολείο 
(interactive school), κυβερνοσχολείο (cyber school), σχολείο του μέλλοντος (the school 
of the future) κ.ά. συναφή σχολεία, από τα οποία βρίθουν σήμερα οι ιστοσελίδες του δια-
δικτύου με στόχο την προσέλκυση ενδιαφερόμενων πελατών –και όχι πλέον μαθητών– 
προς εκπαίδευση-κατάρτιση (Hirumi, 2014). 

Αξιοποιώντας την αδιαμφισβήτητη, παγκόσμια τάση των δύο τελευταίων γενεών να χρη-
σιμοποιεί κατά κόρον τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους, στα Νέα Σχολεία το πραγ-
ματικό υποκαθίσταται συχνά από το φανταστικό και αναπτύσσονται λογικοφανείς νεολογισμοί 
στην ελληνική και παγκόσμια ορολογία. Για παράδειγμα, μια πραγματική τάξη διδασκαλίας 
εμφανίζεται ως απολύτως ισότιμη με μια εικονική τάξη. Έτσι, οι έννοιες reality και virtuality 
συνταυτίζονται και παράγεται η νέα έννοια της virtual reality, της εικονικής πραγματικότη-
τας, μιας πραγματικότητας επίπλαστης, οξύμωρης και αντιφατικής ως προς την αντικειμενι-
κή σημασία της έννοιας της, μιας φανταστικής πραγματικότητας, μιας μη πραγματικότητας 
ουσιαστικά. Η εκπαιδευτική διαδικασία, με τον τρόπο αυτό, μετατρέπεται από μια ζωντανή 
διαδικασία σε μια εικονική διαδικασία, η οποία, όμως, με την αξιοποίηση ενός αφαιρετικού 
συλλογισμού, θεωρείται ζωντανή, εφόσον πίσω από τους υπολογιστές βρίσκονται άνθρω-
ποι που δρουν υποστηρικτικά για την ανάπτυξη και τελεσφόρηση αυτής της διαδικασίας. 
Συνεπώς, η εικονικότητα θεωρείται επέκταση της ανθρώπινης ύπαρξης και δραστηριότητας 
και για το λόγο αυτό γίνεται αποδεκτή ως μια νέα πραγματικότητα, εξαιτίας της συμβολικής 
παρουσίας των υποστηρικτών της διαμεσολοβημένης, διδακτικής διαδικασίας και του διδα-
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κτικού υλικού ή πακέτου που παρήγαγαν και προσφέρουν ηλεκτρονικά στο e-shop ενός 
σύγχρονου ή μελλοντικού διαδικτυακού εκπαιδευτηρίου, όπως θα ισχυρίζονταν όσοι κι-
νούνται στο πλαίσιο μιας πιο παραδοσιακής, ανθρωπιστικής, παιδαγωγικής τάσης, που 
εδράζεται περισσότερο στη ζωντανή, πραγματική, υλική, ρεαλιστική πραγματικότητα, παρά 
στην εικονική, εξωπραγματική, άυλη και φανταστική (Tucker, 2012). 

Ο υβριδισμός της διδακτικής διαδικασίας

Λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα, ίσως θα ανέμενε κα-
νείς να εμφανίζονται στη σύγχρονη εκπαιδευτική και διοικητική πραγματικότητα των ελλη-
νικών σχολικών μονάδων μοντέλα λειτουργίας τα οποία βασίζονται είτε αμιγώς σε μια από 
τις προαναφερόμενες παιδαγωγικές τάσεις, είτε σε συνδυασμό ορισμένων στοιχείων των 
τάσεων αυτών, όπως συμβαίνει συνήθως. Στη βάση της παραδοχής ότι καμιά παιδαγω-
γική τάση δεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια, ώστε να διαμορφώνει αποκλειστικά τις εκά-
στοτε εκπαιδευτικές πολιτικές ή τις διδακτικές-μεθοδολογικές επιλογές των εκπαιδευτικών 
σε τελική ανάλυση, θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον και παιδαγωγικά σκόπιμο να εξετάζεται 
πάντα η οραματική προοπτική του εκπαιδευτικού μας συστήματος υπό το πρίσμα της επι-
λογής των «ωφελιμότερων» στοιχείων κάθε τάσης, με σταθερό κριτήριο την αρτιότερη εκ-
παίδευση των μαθητών κάθε βαθμίδας, η οποία πρέπει να επιτυγχάνεται με πλήρη σεβα-
σμό στις ανθρώπινες ιδιαιτερότητες και ανάγκες που δημιουργούνται από την παιδικότητα 
ή την εφηβεία. Το ζήτημα της αναβάθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος έχει τεράστιες 
διαστάσεις και γι’ αυτό, όπως εξηγεί η θεωρία των συστημάτων (Luhmann, 2012), πρέπει 
να θεωρείται από πολλές οπτικές, ώστε να καθίσταται πιθανότερο το ενδεχόμενο της απο-
τελεσματικότητας και συνεπώς της επιτυχίας του. Στο πλαίσιο αυτής της οπτικής δημιουρ-
γούνται ποικίλα ερωτήματα αναφορικά με τις σύγχρονες απόψεις και τάσεις για το σχολείο 
του παρόντος και του μέλλοντος. Τα ερωτήματα αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολο να απαντη-
θούν, επειδή χρήζουν πολύπλευρης προσέγγισης. Πρέπει να θεωρούνται ξεχωριστά και 
παράλληλα από τη σκοπιά των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων, της κοινωνίας, 
της πολιτείας και των σύγχρονων, διεθνών, παιδαγωγικών και διδακτικών εξελίξεων, επειδή 
κάθε σχολική μονάδα αποτελεί, πράγματι, ένα πολύπλοκο κοινωνικό σύστημα. Προφανώς, 
η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων σε εκπαιδευτικό και διοικητικό επίπεδο, δεν 
μπορεί να παραβλέψει τις σύγχρονες επικοινωνιακές διαστάσεις, οι οποίες διαδραματίζουν 
καθοριστικό ρόλο στη συγκεκριμένη λειτουργία.

Μεταφέροντας την εστίαση του ενδιαφέροντος στο σύγχρονο διδακτικό πλαίσιο και επι-
κεντρώνοντας στη διδακτική επικοινωνία, όπως αυτή διεξάγεται σήμερα στις ελληνικές σχο-
λικές μονάδες, δε θα αποτελούσε υπερβολή ο ισχυρισμός ότι πρόκειται, ουσιαστικά, για μια 
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διαδικασία υβριδικής μορφής. Ο ισχυρισμός αυτής της άποψης εδράζεται στο γεγονός ότι, 
όπως παρατηρείται, οι εκπαιδευτικοί, στην προσπάθειά τους να ενσωματώσουν στο διδα-
κτικό τους ρόλο και στη μεθοδολογία που αναπτύσσουν γενικότερα στοιχεία που απορρέουν 
από όλες τις παιδαγωγικές τάσεις, τείνουν να διαμορφώνουν ένα μικτό, πολυτασικό μοντέ-
λο διαπαιδαγώγησης, το οποίο εμφανίζει μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στις τεχνικές της 
διδακτικής μεθοδολογίας και στους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύνολό της. 

Καθώς διανύουμε μια εποχή ραγδαίων εξελίξεων μετάβασης, ένα μεταίχμιο από έναν 
προηγούμενο προς ένα νέο, πρωτόγνωρο τεχνολογικά κόσμο, η εκπαιδευτική κοινότητα 
αγωνίζεται να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης. Από το σχο-
λείο του μολυβιού, της ξύστρας και της γομολάστιχας, του πίνακα και της κιμωλίας, βρέθηκε 
σχετικά πολύ γρήγορα στο σχολείο του υπολογιστή, του προβολέα ψηφιακών δεδομένων 
και του διαδραστικού πίνακα! Έτσι, στις σύγχρονες σχολικές μονάδες παρατηρείται η τάση 
να υλοποιούνται ορισμένες διδακτικές δραστηριότητες αποκλειστικά με τον παραδοσιακό 
τρόπο της διαπροσωπικής διδασκαλίας, ενώ κάποιες άλλες με την αξιοποίηση των Τεχνο-
λογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ανεξάρτητα από την παιδαγωγική τάση που 
ενστερνίζεται ο κάθε εκπαιδευτικός ή που επιχειρεί να υποστηρίξει η εκάστοτε πολιτική ηγε-
σία της εκπαίδευσης (Κασσωτάκης, & Φλουρής, 2003. Ντολιοπούλου, 1999). Για παράδειγ-
μα, παρατηρείται ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να διδάσκουν λογοτεχνικά κείμενα 
χρησιμοποιώντας μόνο τα έντυπα βιβλία στα οποία αυτά περιέχονται, ενώ κάποιοι άλλοι 
διδάσκουν τα κείμενα αυτά αξιοποιώντας μόνο το διαδίκτυο για την ανάγνωση και μελέ-
τη των ίδιων βιβλίων, στην ηλεκτρονική τους έκδοση. Σε μερικές περιπτώσεις παρατηρεί-
ται ανάμιξη των μεθόδων διδασκαλίας, όταν οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν και τις δυο διδα-
κτικές προσεγγίσεις των κειμένων αυτών, αναπτύσσοντας δραστηριότητες που αρχίζουν 
στην τάξη και ολοκληρώνονται στο σπίτι ή αντίστροφα. Επίσης, παρατηρείται ότι ορισμένοι 
εκπαιδευτικοί, πέρα από τις κλασικές, διδακτικές συναντήσεις στην τάξη, κατασκευάζουν 
ιστοσελίδες επικοινωνίας με τους μαθητές τους σε ειδικές πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθη-
σης (Μoodle, Blackboard, Sakai, ATutor, eClass, WebCT κ.ά.), στις οποίες αναρτούν πρό-
σθετο διδακτικό υλικό, ασκήσεις, κείμενα για περισσότερη μελέτη και ανάπτυξη γραπτών 
εργασιών, συζητήσεις (forums) κ.π.ά. Όλα αυτά επισημαίνουν ότι, ουσιαστικά, οι σύγχρο-
νοι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν ένα μικτό, πολυτασικό μοντέλο παιδαγωγικής και διδακτικής 
επικοινωνίας, κατά τη βούληση, τις αντιλήψεις και τις ικανότητές τους. Κάθε εκπαιδευτικός 
επιλέγει και εφαρμόζει ελεύθερα τη διδακτική του μέθοδο. Βέβαια, η διαχρονική αξιοποίηση 
ποικίλων διδακτικών μέσων καθιστά την παραδοσιακή διδασκαλία υβριδική κατά κάποιον 
τρόπο, όμως σήμερα ενισχύεται υπέρμετρα λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης. 
Κατά συνέπεια, η σύγχρονη διδακτική διαδικασία καθίσταται de facto πολυ-υβριδική (multi-
hybrid) και όχι μόνο υβριδική.
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Σύμφωνα με τις παραπάνω παρατηρήσεις, δημιουργείται το ερώτημα ποιοι θα μπο-
ρούσαν να είναι οι στόχοι των εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν ανάμιξη μεθόδων διδα-
σκαλίας; Ακολουθούν απλά τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη ραγδαία εισαγωγή τους στη 
σύγχρονη διδακτική διαδικασία, η οποία ήδη αναπτύσσεται δυναμικά στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης της εκπαίδευσης και της γνώσης, όπως υποστηρίζει η νεοφιλελεύθε-
ρη παιδαγωγική τάση; Μήπως οι νέες μορφές μάθησης διευκολύνουν το έργο των εκπαι-
δευτικών και προσελκύουν εντονότερα το ενδιαφέρον των μαθητών, επειδή η χρήση των 
υπολογιστών αποτελεί προέκταση των βιντεοπαιχνιδιών, των κινητών κ.ά. ηλεκτρονικών 
εφαρμογών, συσκευών και εργαλείων με τα οποία έχουν εξοικειωθεί σταδιακά τα παιδιά, 
αρχίζοντας ήδη να τα χρησιμοποιούν από την προνηπιακή ηλικία; Μήπως τα παιδιά της 
εποχής αυτής κουράζονται να ακούνε τους δασκάλους τους ή τους ενήλικες γενικότερα, 
έχοντας ήδη αναπτύξει τάσεις αυτοαπομόνωσης, μειωμένης κοινωνικότητας, ατομισμού 
και αδιαφορίας για τον άλλο, εξαιτίας της ενδοοικογενειακής τους περιθωριοποίησης εν-
δεχομένως, ως παιδιά σκληρά εργαζόμενων γονέων, με ή χωρίς καριέρα, οι οποίοι τα 
παραμελούσαν συστηματικά στο όνομα κάποιας οικονομικής άνεσης για το παρόν και ευ-
μάρειας για το μέλλον; Μήπως τα παιδιά ακολουθούν απλώς τη μόδα της ηλικίας τους, η 
οποία τα θέλει να κυκλοφορούν κρατώντας ως χρηστικά αξεσουάρ, εκτός από τα ακριβά 
γυαλιά ηλίου, tablets, laptops, smart phones, iphones και άλλα κινητά τηλέφωνα τελευταίας 
τεχνολο γίας ή μήπως υποκύπτουν σταδιακά στον κίνδυνο να εθίζονται και να εξαρτώνται 
από τους υπολογιστές χειρός κ.ά. gadgets, όπως δείχνουν σχετικές έρευνες για αυτή τη 
σύγχρονη μορφή εξάρτησης (computer addiction); (Lemmens, Valkenburg, & Peter, 2009).

Είναι προφανές ότι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δεν μπορούν να δοθούν χωρίς 
μακροχρόνια έρευνα σε βάθος, καθώς μεγάλο πλήθος κοινωνιολογικών, ψυχολογικών, 
φιλοσοφικών, οικονομικών κ.ά. παραγόντων συντείνουν στην ελκυστικότητα των μαθησια-
κών διαδικασιών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και εφαρμογών ακόμη και στα παιδιά 
νηπιακής ηλικίας (Fesakis, Sofroniou & Mavroudi, 2011). Ανεξάρτητα από τις όποιες απα-
ντήσεις θα μπορούσαν να δοθούν, παραμένει το γεγονός ότι σήμερα, παρά την οικονομική 
κρίση που μαστίζει τη χώρα και τους πολίτες τα τελευταία χρόνια, τα σχολεία εξοπλίζονται 
με ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας, όπως σταθερούς και φορητούς υπολογιστές, προβο-
λείς ψηφιακών δεδομένων, διαδραστικούς πίνακες κ.ά. Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί, κατά 
κανόνα, φαίνεται να αξιοποιούν περισσότερο τη σύγχρονη διδακτική τεχνολογία, όντας 
πιο εξοικειωμένοι μαζί της, σε σχέση με εκπαιδευτικούς μεγαλύτερης ηλικίας. Ασφαλώς, 
δεν λείπουν οι περιπτώσεις άσκησης αρνητικής κριτικής για τη «θεοποίηση» της εισαγω-
γής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Hamelink, 2000). Μάλιστα, ορισμένοι που παρατηρούν 
το εκπαιδευτικό σύστημα υπό την κριτική-επικοινωνιακή παιδαγωγική οπτική προβλέ-
πουν ότι η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και η σταδιακή τους ανάπτυξη μονόπλευρα 
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και ανισομερώς σε σχέση με τη στήριξη της παραδοσιακής διδασκαλίας διά ζώσης απο-
τελούν τον προάγγελο της παύσης, απόλυσης ή περιθωριοποίησης των εκπαιδευτικών 
και της αποσχολειοποίησης, σε βάθος λίγων δεκαετιών, έως το τέλος του 21ου αιώνα, 
οπότε και θα επικρατήσουν ολοκληρωτικά οι νεοφιλελεύθερες λογικές και πρακτικές στην 
εκπαίδευση όλης της ανθρωπότητας, οι οποίες ήδη άρχισαν να εφαρμόζονται από την 
προηγούμενη δεκαετία σε παγκόσμια κλίμακα και να επεκτείνονται ολοένα και περισσό-
τερο με ραγδαίους ρυθμούς, από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο (Γούνα-
ρη & Γρόλλιος, 2010). Ωστόσο, για ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα θα συνυπάρχουν η 
παραδοσιακή διδασκαλία και η διδασκαλία με ανάμιξη μεθόδων, ώσπου να επικρατήσει 
ολοκληρωτικά η δεύτερη προς το παρόν και μελλοντικά η μέθοδος «άνευ διδασκάλου», 
με την επικράτηση της εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Εκδοχές για την προοπτική του διδακτικού υβριδισμού

Όπως ήδη αναφέρθηκε σε αδρές γραμμές, οι κυριότερες θεωρητικές τάσεις που αναπτύ-
χθηκαν από την εποχή της συγκρότησης της Παιδαγωγικής, ως μιας από τις κατεξοχήν 
επιστήμες του ανθρώπου, έως σήμερα, θεμελίωσαν την Ιδεαλιστική ή Ερμηνευτική Παι-
δαγωγική, την Κριτική-Επικοινωνιακή Παιδαγωγική, την Εμπειρική-Αναλυτική Παιδαγω-
γική και τη Νεοφιλελεύθερη Παιδαγωγική. Αναφέρθηκε, επίσης, ότι το σύγχρονο διδακτι-
κό πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι πολυτασικό. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν μεθοδολογικές επιλογές κατά την κρίση τους 
και αυτενεργούν διδακτικά, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο που διέ-
πει τη δομή και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, παράλληλα με τις ιδιαίτερες 
συνθήκες που ενδέχεται να εμφανίζονται στη σχολική μονάδα όπου υπηρετούν. Οι μεδο-
θολογικές και διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών σχετίζονται αναμφίβολα με τις ιδεο-
λογικές ή πολιτικές τους αντιλήψεις, οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και διαδικασιών, ανάλογων με το πνεύμα που «εισηγούνται» οι αντιλή-
ψεις τους σε συνάρτηση με την εκάστοτε κρατούσα εκπαιδευτική πολιτική, αναφορικά με 
την κατεύθυνση της εκπαίδευσης, δηλαδή το περιεχόμενο και τους στόχους της για τα 
σημερινά παιδιά, τους ενήλικους πολίτες του αύριο (Χατζηγεωργίου, 2006). 

Υπό το πρίσμα αυτό, η διδακτική διαδικασία καθίσταται de facto πολυ-υβριδική (multi-
hybrid), μια διαδικασία που συντίθεται από πλείστες οσμώσεις μεταξύ ιδεολογικών, πο-
λιτικών, κοινωνικών, φιλοσοφικών, παιδαγωγικών, τεχνολογικών κ.π.ά. διαστάσεων της 
εκπαίδευσης, οι οποίες θεωρούμενες συστημικά διαπιστώνεται ότι εξαρτώνται από τις 
αντιλήψεις κάθε διδάσκοντος, τη σχολική κουλτούρα, τις εκπαιδευτικές πολιτικές της εκά-
στοτε κυβερνώσας πλειοψηφίας, τις γονεϊκές προσδοκίες για το επαγγελματικό μέλλον 
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των παιδιών, τις συνθήκες διαβίωσής τους γενικότερα, τα ενδιαφέροντα των ίδιων των 
παιδιών κ.π.ά. παράγοντες. Η πολυ-υβριδική ταυτότητα της διδακτικής διαδικασίας δεν 
εξαντλείται μόνο στις οσμώσεις που τη διέπουν, αλλά επεκτείνεται και στις μεθοδολογικές 
αρχές, οι οποίες εφαρμόζονται και στα τεχνολογικά μέσα που αξιοποιούνται για την επίτευ-
ξη των εκάστοτε διδακτικών στόχων. Συνεπώς, η σύγχρονη διδασκαλία απαρτίζεται από 
ένα ποικιλόμορφο σύνολο προσώπων, μεθοδολογιών και τεχνολογικών μέσων, τα οποία 
συνεισφέρουν, με την ιδιαιτερότητα που το καθένα διαθέτει, στη δημιουργία μιας νέας δι-
δακτικής πραγματικότητας, αυτής που θα μπορούσε να ονομαστεί διαδικασία υβριδικής 
μορφής, με την επικοινωνία και τις επικοινωνίες σε καταλυτικό ρόλο.

Η διαρκώς αυξανόμενη τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα των ΤΠΕ και του διαδικτύου 
καθιστά την υβριδικότητα της διδακτικής διαδικασίας ολοένα και περισσότερο πιο εμφα-
νή, δημιουργώντας μια δυναμική τάση που αναμένεται να ενισχυθεί στο άμεσο μέλλον. Η 
εκτίμηση αυτή εδράζεται στο γεγονός ότι οι διδακτικές προτιμήσεις των μαθητών, όπως 
και των ενήλικων εκπαιδευόμενων αλλάζουν ραγδαία, εξαιτίας και της «παιγνιώδους» 
διά στασης που συχνά διαθέτουν (Μεϊμάρης & Γκούσκος, 2009). Τουλάχιστον για ένα 
μεταβατικό χρονικό διάστημα, η ανάμιξη μεθόδων διδασκαλίας, υποστηριζόμενων από 
ψηφια κά μέσα, θα συνυπάρχει με την παραδοσιακή διδασκαλία, στην οποία, ούτως ή άλ-
λως, αξιοποιούνται ανέκαθεν εποπτικά και ακουστικά μέσα. Υπό αυτή την έννοια, η διδα-
κτική διαδικασία θα μπορούσε να θεωρηθεί μια διαχρονικά υβριδική διαδικασία, η οποία 
σήμερα ενισχύεται υπέρμετρα, τείνοντας να καταστεί αποκλειστικά το βασικό εργαλείο 
της ηλεκτρονικής μάθησης. Η μάθηση αυτή, όπως όλοι γνωρίζουν, βασίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στην αυτενέργεια του ατόμου. Βασίζεται στο σκεπτικό των ακόλουθων, απλών και 
εύχρηστων οδηγιών προς «μαθητευομένους»: «Αν ενδιαφέρεσαι για κάτι συγκεκριμένο, 
ψάξε στο διαδίκτυο να βρεις το link με το κατάλληλο υλικό, μελέτησέ το άνευ διδασκάλου 
και θα ικανοποιήσεις το ενδιαφέρον σου self-service, θα αυτοεξυπηρετηθείς εφαρμόζο-
ντας μια διδακτική μέθοδο αυτοδιδασκαλίας, την αυτοδιδακτική μέθοδο, με ολίγη virtual 
υποστήριξη. Εναλλακτικά, αν υπάρξει δυσκολία, μπορείς να απευθυνθείς ηλεκτρονικά σε 
κάποιον ειδικό χειριστή ή εκπαιδευτή μέσω του help-desk. Επανέλαβε τη διαδικασία αυτή 
όσο χρειαστεί, ώσπου τελικά να τα καταφέρεις». 

Διδακτικές μέθοδοι όπως η προαναφερόμενη κατακτούν ολοένα και περισσότερο 
την «εκπαιδευτική αγορά», κυρίως λόγω μειωμένου κόστους «σπουδών», υπακούο-
ντας στο πνεύμα της σύγχρονης, νεοφιλελεύθερης, παιδαγωγικής τάσης, η οποία επιδι-
ώκει εκπαίδευση με αγορά διδακτικών «πακέτων» χαμηλού κόστους (low cost schools 
and educational practices), προκειμένου «No Child Left Behind» και «Every Student 
Succeeds». Η τάση αυτή φαίνεται να κερδίζει διαρκώς έδαφος, πιστή στο δογματικό όρα-
μα της παγκοσμιοποίησης της εκπαίδευσης, με προσαρμογή στους όρους της αγοράς, 
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αναφορικά με τη μόρφωση των παιδιών-πολιτών του 21ου αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό, δί-
νονται υποσχέσεις για ένα σύστημα που μειώνει τα εμπόδια και μεγιστοποιεί τη μάθηση 
για όλους τους μαθητές, για εξατομίκευση της μάθησης και όχι απλά για διαφοροποίη-
ση της διδασκαλίας, για περιβάλλοντα μάθησης που αλλάζουν βελτιωτικά τους ρόλους 
δασκάλου και μαθητή, για στρατηγικές αλλαγής σχολικής κουλτούρας που συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη της εξατομικευμένης μάθησης, για Διά Βίου Μάθηση και εξ αυτής, απόκτη-
ση δεξιο τήτων και προσόντων απαραίτητων για το «ευ επιχειρείν» παγκοσμίως (Zmuda, 
Curtis, & Ullman, 2015. Bray & McClaskey, 2014). 

Όπως σε κάθε άλλη περίπτωση, έτσι και στην εκπαίδευση θα ήταν εξαιρετικά παρα-
κινδυνευμένη οποιαδήποτε πρόβλεψη για το μέλλον και τα αποτελέσματα της διδακτικής 
διαδικασίας που υλοποιείται στο πλαίσιο της σύγχρονης παιδαγωγικής τάσης, σε ατομικό, 
πνευματικό, νοητικό, ψυχοσυναισθματικό, κοινωνικό ή όποιο άλλο επίπεδο. Θεωρείται, 
όμως, σχεδόν προβλέψιμη η ενίσχυση και διεύρυνση της διδασκαλίας με υβριδική μορ-
φή, στο πλαίσιο (εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτικό κ.λπ.) που η συγκεκριμένη έννοια επι-
χειρήθηκε να προσεγγιστεί σε αυτό το κείμενο, καθώς ενισχύεται μάλιστα από τη χρήση 
εντυπωσιακών διαδραστικών μέσων ή ακόμη και ρομπότ διδασκαλίας (teaching robots). 
Τα ρομπότ διδασκαλίας έχουν ήδη ενταχθεί πιλοτικά στην εκπαίδευση τεχνολογικά προηγ-
μένων χωρών, κερδίζοντας το ενδιαφέρον των παιδιών, τα οποία μαθαίνουν παίζοντας και 
διαδρώντας –και όχι αλληλεπιδρώντας– με αυτά στις σχολικές τάξεις, περίπου όπως και 
με ορισμένα από τα παιχνίδια τους. Ωστόσο, αποτελεί πλέον κοινό μυστικό, μεταξύ των 
μελών της σύγχρονης εκπαιδευτικής κοινότητας, ότι καθώς διαβάζεται πλέον ο επίλογος 
του ογκώδους και αξιόλογου βιβλίου της παραδοσιακής παιδαγωγικής των προηγούμε-
νων αιώνων, το μέλλον της εκπαίδευσης βρίσκεται στο παρόν ενός ψηφιακού κόσμου που 
σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του, μετασχηματίζοντας και αναδομώντας, παρέχοντας 
νέες έννοιες, διδακτικά μέσα και μαθησιακές διαδικασίες υβριδικής μορφής. Οι παιδαγωγοί 
θα ήταν χρήσιμο να μελετήσουν επαρκώς τις διαστάσεις του ψηφιακού κόσμου σήμερα, 
όσο καλύτερα μπορούν, γιατί ίσως έτσι μπορέσουν να βελτιώσουν το αύριο, ατενίζοντας 
το μέλλον της ανθρωπότητας με ρεαλισμό, ελπίδα και αισιοδοξία.
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Abstract

In an epistemological framework, instructional communication is defined as an interactive 
process between two people which takes place either face to face or mediated, i.e. 
directly or indirectly. In contemporary educational reality is observed a concurrent, parallel 
or complementary functional relationship between the two processes. In this sense, 
instructional communication assumes a dual dimension as a conjunctive process of 
interaction, which is formed by improper elements with heterogeneous origin. This coupling 
alters communication to a de facto hybrid process. Consequently, the current educational 
communication can only be considered as a hybrid process which attempts to couple 
the direct teaching with mediated, to combine and interdependence the instruction with 
physical presence of teachers and students with techniques and procedures of distance 
teaching, something that is successfully happening already in many cases.
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In this paper are conceptually approached and discussed the hybrid dimensions of 
instructional communication in modern educational environment. Also, are made comments 
for a balanced exploitation of issues of this dimension by various educational cycles and 
teaching or training environments. The purpose of this study is the theoretical approach 
of teaching issues focusing on the utilization of the hybrid dimension of communication 
in an effort to be modernized and improved the teaching methods for discovery and 
acquisition of knowledge.

Key-words: Communication, pedagogy, instructional/teaching communication, hybrid 
school
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Περίληψη

Ο εθελοντισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την κοινωνική προσφορά και την αλληλεγ-
γύη. Οι τρόποι που εκφράζεται είναι πολλοί και τα πεδία εφαρμογής του πολλαπλά, με κύ-
ρια τις κοινωνικές υπηρεσίες, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Με διάφορες 
μορφές, είτε ως «κοινωνικός εθελοντισμός», είτε ως «πολιτιστικός» ή «περιβαλλοντικός» 
κ.ά., συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντι-
κών και πολιτιστικών προβλημάτων.

Η σχολική μονάδα με αίσθηση ευθύνης απέναντι στην κοινωνία συνιστά σημαντικό φορέα 
ανάπτυξης εθελοντικών δράσεων. Ο ρόλος της για την καλλιέργεια του εθελοντισμού είναι ση-
μαντικός, καθώς μπορεί να βοηθήσει στη συνειδητοποίηση της σημασίας της ανιδιοτελούς προ-
σφοράς, να ευαισθητοποιήσει σε θέματα εθελούσιας συμμετοχής, να καλλιεργήσει την αξία του 
εθελοντισμού, να συμβάλει στην ανάπτυξη στάσεων και ικανοτήτων με την ανάληψη πρωτο-
βουλιών και να ενεργοποιήσει την εθελοντική προσφορά μέσω δραστηριοτήτων και δράσεων.

Το σύγχρονο σχολείο, υπηρετώντας τον κοινωνικό του ρόλο, οφείλει να καλλιεργεί τις 
ανθρωπιστικές αξίες και τα ιδεώδη της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Η ηγεσία 
του σχολείου με έμπνευση, όραμα και φροντίδα πρέπει να συμβάλει στο σχεδιασμό και στην 
υλοποίηση εθελοντικών δράσεων. Οι εκπαιδευτικοί με το προσωπικό παράδειγμά τους και 
την ενεργό συμμετοχή τους μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα ανιδιοτελούς προσφοράς. 
Οι μαθητικές κοινότητες μπορούν να συνδράμουν με τις ιδέες, τη συμμετοχή και τις δράσεις 
τους. Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων μπορούν να στηρίξουν υλικά, οικονομικά, επικου-
ρικά, διαχειριστικά και βιωματικά τις συνεργατικές αυτές δράσεις.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, κάθε σχολική μονάδα μπορεί να σχεδιά-
ζει, να υλοποιεί και να αξιολογεί δραστηριότητες και δράσεις κοινωφελούς προσφοράς, 

Βασίλης Παπαβασιλείου (2017). «Η σχολική μονάδα ως φορέας ανάπτυξης εθελοντικών δράσεων». Στο Α. Κοντά-
κος, Φρ. Καλαβάσης (Επιστ. Επιμ. Σειράς), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τ. 9, Η σχολική μονάδα ως ευφυής, υβρι-
δική και ηθική οντότητα, σελ. 215-230, Αθήνα: Διάδραση. ISBN: 978-618-5059-66-8
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συνεργαζόμενη με άλλες σχολικές μονάδες, αλλά και με την οικογένεια, την κοινότητα και 
τους άλλους κοινωνικούς θεσμούς, τους τοπικούς φορείς, τις εθελοντικές οργανώσεις, τις 
ΜΚΟ, την πολιτεία και τις υπηρεσίες της, όπως και την παγκόσμια κοινότητα με δίκτυα 
συνεργασίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ για ανθρωπιστικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και διεθνιστικές μορφές εθελοντικών δράσεων 
σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, ώστε να διαμορφώσει τους ενερ-
γούς πολίτες του παρόντος και του μέλλοντος.

Οι σχολικές εθελοντικές δραστηριότητες δεν πρέπει να είναι μεμονωμένες ή αποσπα-
σματικές, αλλά να εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρύτερου εκπαιδευτικού σχεδιασμού, της 
οργάνωσης και της υλοποίησης παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, ώστε να επιτυγχάνεται  
ο άριστος συνδυασμός κοινωνικών και παιδαγωγικών στόχων.

λέξεις-κλειδιά: Σχολική μονάδα, εθελοντισμός, δράσεις

Εννοιολογικός προσδιορισμός – Μορφές εθελοντισμού

Ο εθελοντισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την κοινωνική προσφορά, και την αλλη-
λεγγύη. Έχει μελετηθεί εκτενώς από πολλές κοινωνικές επιστήμες (Gillath κ.ά., 2005), 
καθώς επηρεάζει την ατομική όσο και την κοινωνική ανάπτυξη (Lee and Brudney, 2009), 
ωστόσο συνιστά μια πολυδιάστατη διαδικασία με πολλαπλές εκφάνσεις, οπότε για να 
κατανοηθεί ευρύτερα και βαθύτερα, απαραίτητη είναι η συνδρομή πολλών επιστημονι-
κών πεδίων για διεπιστημονική ή και πολυεπιστημονική προσέγγιση (Lockstone, 2004).

Με τον όρο «εθελοντισμός» νοείται η ανιδιοτελής συνεισφορά, που δεν σχετίζεται με 
κέρδος, αμοιβή ή καριέρα, αλλά στοχεύει στην ευημερία των συνανθρώπων ή του συνόλου 
της κοινωνίας (United Nations, 1999). Ο εθελοντισμός συγκροτεί οργανωμένη προσφο-
ρά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο χωρίς την απαίτηση οποιουδήποτε ανταλλάγματος. 
Εθελοντικός είναι αυτός που συντελείται ή αναφέρεται ή προέρχεται από την ελεύθερη 
βούληση του ατόμου χωρίς κάποιο εξωτερικό καταναγκασμό, δηλαδή, ο εκούσιος, ο εθε-
λούσιος, ο οικειοθελής, ο αυτόβουλος. Ο εθελοντής λοιπόν είναι ο άνθρωπος αυτός που 
προσφέρει εθελοντικά υπηρεσία, εργασία, συνδρομή, χορηγία ή συνεισφορά ή άλλη προ-
σφορά ή που εκτελεί εθελουσίως θητεία (Brown, 2000· Ανθόπουλος, 2000· Αποστολίδης, 
2002· Ζάννης, 2004· Ιωαννίδης, 2010).

Η έννοια του εθελοντισμού είναι ευρεία. Άλλοτε συμπεριλαμβάνει δράσεις σταθερές και 
επαναλαμβανόμενες μέσα από συγκροτημένα προγράμματα ή οργανώσεις ως «επίση-
μος εθελοντισμός», και άλλοτε δράσεις ατομικές, προσωπικές, πρόσκαιρες και μοναδικές 
ως  «ανεπίσημος εθελοντισμός». Σε κάποιες περιπτώσεις αφορά στη συμμετοχή σε προ-
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γράμματα μη κυβερνητικών οργανώσεων, ιδρυμάτων ή φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, 
όπως περιβαλλοντικά προγράμματα, αθλητικά προγράμματα, δασοπροστασία, κοινωνι-
κή υποστήριξη κ.ά., ενώ σε κάποιες άλλες ατομικές δραστηριότητες, όπως η εθελοντική 
αιμοδοσία ή η βοήθεια ενός ηλικιωμένου (Γκόβας & Κύρδη, 2015).

Οι μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται ο εθελοντισμός είναι πολλαπλές και τα πεδία εφαρ-
μογής του πολλά, με κυριότερα τις κοινωνικές υπηρεσίες, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και 
τον αθλητισμό. Ο «κοινωνικός εθελοντισμός» δραστηριοποιείται στους τομείς της υγείας και 
της κοινωνικής πρόνοιας, καθώς παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες σε ευπαθή άτομα και περι-
θωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες. Ο «περιβαλλοντικός εθελοντισμός» αφορά σε δράσεις 
προστασίας του περιβάλλοντος και συνετής διαχείρισης των φυσικών πόρων. Ο «πολιτιστι-
κός εθελοντισμός» αναφέρεται στην ενεργό συμμετοχή σε πολιτιστικές, θεατρικές, μουσικές 
και άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, που έχουν ως στόχο την καλλιέργεια της ποιοτικής 
τέχνης, αλλά και σε δράσεις που συμβάλλουν στην ανάδειξη και προστασία της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς. Ο «αθλητικός εθελοντισμός» αφορά στην οργάνωση και στήριξη αγώ-
νων, εκδηλώσεων και αθλητικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που προάγουν το αγνό 
αθλητικό ιδεώδες. Ο «ανθρωπιστικός εθελοντισμός» δραστηριοποιείται στην αντιμετώπιση 
έκτακτων προβλημάτων και αναγκών, όπως φυσικών καταστροφών, αλλά και την παροχή 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και την αποστολή ιατροφαρμακευτικού υλικού. Ο  
«διεθνής εθελοντισμός» εκδηλώνεται με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και αλληλεγ-
γύης σε χώρες του Τρίτου Κόσμου, σε εμπόλεμες περιοχές, καθώς και σε πρόσφυγες και 
μετανάστες (Πολυζωίδης, 2006· Παπακωνσταντινίδης, 2010: 136· Παπαβασιλείου, 2015).

Μια σύγχρονη μορφή με δυναμική εξέλιξη συνιστά ο λεγόμενος δικτυακός ή on line ή 
virtual εθελοντισμός. Η κοινωνική προσφορά με τη χρήση διαδικτύου και των μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης (social media) αποτελεί πλέον μια σύγχρονη καθημερινή πραγματικό-
τητα. Ο ηλεκτρονικός ή εικονικός εθελοντισμός, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων 
τεχνολογιών, επιτρέπει σε όποιον πραγματικά ενδιαφέρεται από το σπίτι ή από το γραφείο 
του να παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε ανθρώπους που την έχουν ανάγκη σε όλα τα μήκη 
και τα πλάτη της γης. Μπορεί η συνεισφορά του να είναι υλική, οικονομική, τεχνολογική, 
αλλά και πνευματική ή ψυχολογική. Άλλωστε, όλες οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι Διε-
θνείς Οργανισμοί, οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, αλλά και εκατοντάδες σύλλογοι και 
φορείς άτυπων πρωτοβουλιών εθελοντισμού διαθέτουν τη δική τους ιστοσελίδα, οπότε 
μπορούν να προσελκύουν το ενδιαφέρον, να εκπαιδεύουν,  να ενημερώνουν για τις πρω-
τοβουλίες τους και γενικότερα να οργανώνουν τοπικά και παγκόσμια τις δράσεις τους με 
εθελοντές από όλο τον κόσμο (Πολυζωίδης, 2006· Μάγκου, 2012).

Οι μορφές εκδήλωσης του εθελοντισμού είναι πολλαπλές, προκύπτει, συνεπώς, η ανα-
γκαιότητα σαφούς νομικού πλαισίου, καθώς η απουσία του συνιστά όχι μόνο ελληνικό αλλά 



218 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

και ευρωπαϊκό φαινόμενο. Όπως παρουσιάζεται σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής (2011), σχεδόν ένα στα πέντε κράτη-μέλη δεν έχει σαφές θεσμικό πλαίσιο ούτε σαφείς 
κανόνες για τον εθελοντισμό και τους εθελοντές (Αθανασακοπούλου & Φώκιαλη, 2015).

Η επικαιρότητα και η διαχρονικότητα του εθελοντισμού

Η ανάπτυξη του εθελοντισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την «Κοινωνία των Πολιτών». 
Με χαρακτηριστικά όπως τη θεσμική ανεξαρτησία από το κράτος, τον κοινωφελή σκοπό, 
τον κοινωνικό, πολιτισµικό και ηθικό χαρακτήρα, τη διάθεση για συμμετοχή και συνεισφο-
ρά και τον πλουραλισμό λόγου και δράσης για κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, υπηρετούν 
την ανάγκη για την υπέρβαση του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού και της ιδιοτέλειας, 
αποβλέποντας στην υπερίσχυση της συλλογικότητας και στην πρόταξη του κοινωνικού 
συμφέροντος έναντι του ατομικού (Μακρυδημήτρης, 2006: 53-54).

Τα τελευταία έτη, με αποκορύφωμα τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, εκφράζεται από 
πολλές πλευρές έντονη αμφισβήτηση των δημόσιων πολιτικών, όπως και των κοινωνικών 
υπηρεσιών οι οποίες προσφέρονται, καθώς σημαντικοί τομείς, όπως η παιδεία, η υγεία, 
η περίθαλψη και οι υποδομές, υποβαθμίζονται και πλήττονται. Παράλληλα, είναι εμφα-
νής και η τάση για μείωση των δημοσίων δαπανών με άμεση συνέπεια την όξυνση των 
κοινωνικών προβλημάτων, τη διατάραξη της κοινωνικής συνοχής και την αύξηση των ευ-
παθών ομάδων του πληθυσμού (Φωτόπουλος, 2013).

Στις μέρες μας ο εθελοντισμός ως οργανωμένο κίνημα και έκφραση της κοινωνίας των 
πολιτών είναι απαραίτητος περισσότερο από ποτέ, καθώς οι δυσμενείς οικονομικές εξε-
λίξεις και τα αρνητικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης πραγματικότητας επιβάλλουν την 
ανάπτυξή του ως μιας οργανωμένης αντίδρασης σε οδυνηρές καταστάσεις, οι οποίες δια-
ταράσσουν την κοινωνική ομαλότητα και παρεμποδίζουν την προοπτική ύπαρξης μιας 
κοινωνίας της συνοχής και της αλληλεγγύης (ό.π.).

Ως πολυδιάστατη και πολυμορφική διαδικασία επιδρά εποικοδομητικά στο κοινωνικό 
σύνολο, αποβλέποντας σε μακροχρόνια οφέλη, καθώς οι εθελοντικές δράσεις στοχεύουν 
όχι μόνο στο προσωρινό ξεπέρασμα του προβλήματος, αλλά κυρίως στην αντιμετώπιση 
των αιτίων του, στην ενδυνάμωση των επωφελούμενων και στη συνεχή λειτουργία των 
δομών υποστήριξης (Γκόβας & Κύρδη, 2015).

Η ανιδιοτελής προσφορά μέσω των εθελοντικών δράσεων, μπορεί να συμβάλει στην 
καλύτερη αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών 
προβλημάτων για την αναπλήρωση των κενών που δημιουργούνται από την αδράνεια, 
την αδιαφορία ή την αδυναμία του κράτους και της αγοράς. Συνιστά βασικό συντελεστή 
δημιουργίας κοινωνικού κεφαλαίου (Παπακωνσταντινίδης, 2010: 136). 
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Είναι προφανές πως τα κίνητρα που ενεργοποιούν την εθελοντική δράση είναι πο-
λυποίκιλα (Widjaja, 2010), συνδέονται τόσο με ατομικά χαρακτηριστικά όσο και με κοι-
νωνικούς παράγοντες (Houle κ.ά., 2005). Ανάμεσα στα βασικότερα διακρίνονται κίνητρα 
ηθικά και κοινωνικά, όπως ο αλτρουισμός, η αλληλεγγύη, η συναίσθηση της ευθύνης, η 
κοινωνική προσφορά, η συμμετοχή σε ομάδες, η κοινωνικότητα, οι εμπειρίες, η ψυχαγω-
γία και η προσωπική ικανοποίηση (Penner, 2004· Houle κ.ά., 2005· Widjaja, 2010· Μά-
γκου, 2012· Stebbins, 2015).

Ο εθελοντισμός αποτελεί και τρόπο ζωής, καθώς συμβάλλει στην κοινωνική πρόοδο, 
αφού ανακουφίζει τον ανθρώπινο πόνο, περιορίζει τις κοινωνικές και οικονομικές δια-
κρίσεις, προάγει και αναβαθμίζει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, προασπίζει τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, βελτιώνει την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων, εμπλουτίζει 
τα συναισθήματα και ενδυναμώνει την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή (Georgeou, 
2012· Winfield, 2013).

Ο εθελοντισμός συνιστά θεμελιώδη ανθρωπιστική αξία, η οποία συνδέεται με πολλές 
άλλες ηθικές και κοινωνικές αξίες, όπως η φροντίδα, η κοινωνική προσφορά, η αλληλεγ-
γύη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ελευθερία, ο σεβασμός, η ανεκτικότητα, η αυτονομία, η 
ατομική και συλλογική υπευθυνότητα, η καλλιέργεια των οποίων είναι άμεσης προτεραιό-
τητας (Δημητρίου, 2005: 336· Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2009: 250-253). 

Με βάση τις αξίες αυτές, οι φορείς κοινωνικοποίησης μπορούν να συμβάλουν στη δια-
μόρφωση μαθητών και μαθητριών με βαθιά κοινωνική συνείδηση και κοινωνική υπευθυ-
νότητα, που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, αυτενεργούν, είναι συνεπείς στις υποχρεώ σεις 
τους, ανιδιοτελείς, ανυστερόβουλοι, συνεργάσιμοι, αλληλέγγυοι, συνδυάζοντας τη θεωρία 
με τη δράση (Carpenter & Myers, 2007).

Εθελοντικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας

Ο εθελοντισμός γεννιέται μέσα από την ευρύτερη παιδεία, που ξεκινά από το στενό και 
ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον που θέτει τις βάσεις του αξιακού συστήματος του κάθε 
ατόμου, καλλιεργείται στο σχολείο και αναπτύσσεται στη γειτονιά, τη συνοικία, την πόλη, 
την πατρίδα, την οικουμένη, που αποτελούν το κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου και της 
ομάδας (Ιωαννίδης, 2010).

Η σχολική μονάδα με αίσθηση ευθύνης απέναντι στην κοινωνία αποτελεί σημαντικό 
φορέα ανάπτυξης εθελοντικών δράσεων. Ο ρόλος της για την καλλιέργεια του εθελοντι-
σμού είναι σημαντικός, καθώς μπορεί να βοηθήσει στη συνειδητοποίηση της σημασίας 
της ανιδιοτελούς προσφοράς, να ευαισθητοποιήσει σε θέματα εθελούσιας συμμετοχής, 
να καλλιεργήσει την αξία του εθελοντισμού, να συμβάλει στην ανάπτυξη στάσεων και ικα-
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νοτήτων με την ανάληψη πρωτοβουλιών και να ενεργοποιήσει την εθελοντική προσφορά 
μέσω δραστηριοτήτων και δράσεων.

Η μεθοδική οργάνωση μιας εθελοντικής δράσης περιλαμβάνει τέσσερα βασικά στά-
δια: (α) προβληματισμός – επιλογή δράσης, (β) σχεδιασμός – προγραμματισμός των 
δράσεων, (γ) διεξαγωγή – υλοποίηση των δράσεων, (δ) διάχυση γνώσεων και εμπειριών 
– αξιο λόγηση – αναστοχασμός. Προφανώς, καθένα από τα τέσσερα αυτά στάδια μπορεί 
να αναλυθεί σε επιμέρους φάσεις, χωρίς, βέβαια, ο διαχωρισμός αυτός να είναι απόλυ-
τος, καθώς τα όρια δεν είναι δεσμευτικά, οπότε μας παρέχουν την ευκαιρία μεγαλύτερης 
ευελεξίας και προσαρμοστικότητας (Χρυσαφίδης, 2003: 92). 

Η επιλογή της δράσης συνιστά προϊόν γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου, ανάμε-
σα σε όλα τα μέλη της ομάδας. Πρωταρχικά κριτήρια επιλογής αποτελούν η σημαντικό-
τητα του ζητήματος, η επικαιρότητα, η κρισιμότητα, η άμεση σχέση του με το τοπικό περι-
βάλλον των μαθητών/τριών και το ενδιαφέρον που παρουσιάζει (Τσαμπούκου-Σκαναβή, 
2004: 170-171). Η αφόρμηση, το  αρχικό ερέθισμα, η ευαισθητοποίηση μπορεί να δοθούν 
είτε μέσα από κάποιο αντικείμενο του αναλυτικού προγράμματος, είτε από το ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον, μετά από συζήτηση για κάποιο επίκαιρο θέμα, τοπικό ή ευρύτερο 
(Γεωργόπουλος – Τσαλίκη 2005: 85-86).

Μία εθελοντική δράση πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη. Στο σχεδιασμό πε-
ριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι σκοποί και οι στόχοι, το χρονικό πλαίσιο, η κατανομή 
σε ομάδες και οι υποχρεώσεις της κάθε ομάδας, η μεθοδολογία που θα αξιοποιήσουν, 
οι πηγές πληροφόρησης από τις οποίες θα αντλήσουν χρήσιμα στοιχεία, οι δραστηριό-
τητες που θα υλοποιήσουν, οι χώροι δράσης τους οποίους θα επισκεφτούν, οι ειδικοί 
με τους οποίους θα επικοινωνήσουν, οι φορείς με τους οποίους θα συνεργαστούν κ.λπ. 
(Ballantyne & Packer, 2005). 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάποιων μορφών εθελοντικής δράσης αναγκαία είναι η 
συνδρομή της επίλυσης προβλήματος (problem solving method), η οποία εμπλέκει με δη-
μιουργικό, κριτικό και συστημικό τρόπο τους εκπαιδευόμενους στην επίλυση ενός συγκε-
κριμένου ζητήματος ή προβλήματος (Giolitto κ.ά., 1997: 100· Lahiry κ.ά., 1988: 84). Ακο-
λουθείται η εξής πορεία (Young και McElhone, 1986· Καλαϊτζίδης, Ουζούνης, 1999 :138· 
Τσαμπούκου-Σκαναβή, 2004: 156· Δημητρίου, 2009: 340· Ξανθάκου & Καϊλα, 2011): 1. 
Προσδιορισμός του προβλήματος. 2. Μελέτη του προβλήματος: συγκέντρωση και ανάλυση 
πληροφοριών. 3. Καθορισμός στόχων – Σχεδιασμός. 4. Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. 
5. Προσδιορισμός κριτηρίων για την εξεύρεση λύσης και τελική επιλογή της καταλληλό-
τερης. 6. Σχεδιασμός – προγραμματισμός της δράσης και εφαρμογή της. 7. Αξιολόγηση.

Στο επίπεδο της εκπαιδευτικής μονάδας η λήψη αποφάσεων συνιστά μια σύνθετη διαδι-
κασία, το αποτέλεσμα της οποίας επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας της (Καλαβάσης, 2007: 
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21). Η εθελοντική ομάδα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μονάδας με δημοκρατικές διαδικα-
σίες θα αποφασίσει με τι θα ασχοληθεί, ποιες υποχρεώσεις θα αναλάβει ο καθένας ατομικά 
ή σε μικρότερες ομάδες, πώς θα μοιραστούν τις επιμέρους δραστηριότητες και πώς θα ορ-
γανώσουν τις κατάλληλες προετοιμασίες. Η άμεση και συλλογική συμμετοχή των μαθητών 
στο σχεδιασμό συμβάλλει στο συναισθηματικό δέσιμο της ομάδας με το εγχείρημα και στην 
ανάπτυξη υπευθυνότητας για το τελικό αποτέλεσμα. Όσο καλύτερα και αναλυτικότερα είναι 
οργανωμένος ο προγραμματισμός, τόσο ευκολότερα, ταχύτερα, ποιοτικότερα και αποτελε-
σματικότερα θα διεξαχθεί η εθελοντική δράση (Χρυσαφίδης, 2003: 94-95). 

Οι μορφές των σχολικών εθελοντικών δράσεων είναι πολυποίκιλες και αναπτύσσονται 
σε πολλαπλούς τομείς (Brown, 2000· Ανθόπουλος, 2000· Αποστολίδης, 2002· Ζάννης, 
2004· Lockstone, 2004· Πολυζωίδης, 2006· Παπακωνσταντινίδης, 2010· Widjaja, 2010· 
Μάγκου, 2012· Γκόβας & Κύρδη, 2015). Η κοινωνική δράση αφορά στην ανιδιοτελή προ-
σφορά εθελοντικού έργου σε ιδρύματα, συλλόγους και οργανισμούς, αλλά και σε μεμο-
νωμένα άτομα ή ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως παιδιά, οικογένειες με προβλήματα, 
ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης, την παροχή βοήθειας  σε αλκοολικούς, 
τσιγγάνους, άστεγους και πολλές άλλες περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες (Παπα-
βασιλείου κ.ά., 2015). Στο πλαίσιό της περικλείει δράσεις που αποσκοπούν στην οδική 
ασφάλεια, στην προστασία των πεζών, αλλά και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών. 

Η περιβαλλοντική δράση συνδέεται με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την καλύτε-
ρη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει δράσεις για την προστασία της 
χλωρίδας, της πανίδας, προστατευόμενων ειδών και περιοχών, αλλά και της βιοποικιλό-
τητας. Συνήθεις δράσεις σχολικού περιβαλλοντικού εθελοντισμού συνιστούν οι δενδρο-
φυτεύσεις, οι αναδασώσεις, η καθαριότητα των ακτών, η συγκέντρωση απορριμμάτων 
για ανακύκλωση  χαρτιού, πλαστικού, μπαταριών, συσκευών, αλλά και εφαρμογές ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας κτλ.

Η πολιτιστική δράση συνδέεται με την οργάνωση και διεξαγωγή πολιτιστικών – καλ-
λιτεχνικών εκδηλώσεων: θεατρικών, χορευτικών, μουσικών, κινηματογραφικών, ποιητι-
κών, εικαστικών, που αποβλέπουν στην καλλιέργεια και διάδοση της ποιοτικής τέχνης, 
αλλά και στη διάθεση των πιθανών εσόδων των παραστάσεων για την οικονομική ενίσχυ-
ση ατόμων, περιθωριοποιημένων ομάδων και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.

Η διεθνιστική δράση περιλαμβάνει την προσφορά αλληλεγγύης σε μετανάστες και 
πρόσφυγες, αλλά και στην παροχή ανθρωπιστικών υπηρεσιών σε χώρες του Τρίτου Κό-
σμου, αλλά και άλλες οι οποίες ταλανίζονται από εμπόλεμες συγκρούσεις.

Η ανθρωπιστική δράση έγκειται στην προσφορά χρημάτων ή υλικών αγαθών για 
την αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων και αναγκών, όπως, για παράδειγμα, φυσι-
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κών καταστροφών, την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, την αποστολή ιατρο-
φαρμακευτικού υλικού. Υπέρτατες μορφές συνιστούν η εθελοντική αιμοδοσία, η δωρεά 
οργάνων και μυελού των οστών.

Όλο και πιο συχνά τονίζεται με ιδιαίτερη έμφαση η «μάθηση βασισμένη στην κοινότη-
τα» (community-based learning). Πρόκειται, ουσιαστικά, για μια συμμετοχική, βιωματική, 
στοχευμένη μαθησιακή διαδικασία, που προσφέρει γνώσεις, εμπειρίες, αξίες και δεξιότη-
τες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη μιας κοινότητας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές ανάγκες της ίδιας της 
κοινότητας. Αξιοποιεί την τοπική γνώση αναγνωρίζοντας τη σημασία της, καθώς παρου-
σιάζει κοινωνικό, πνευματικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον (Μόγιας, 2013· Brayko, 2013).

Η ικανότητα δράσης, σύμφωνα με το μοντέλο ανάπτυξης του Jensen, περιλαμβάνει 
τέσσερις άξονες: τη γνώση/επίγνωση, τη δέσμευση, το όραμα και τις εμπειρίες δράσης. 
Η γνώση/επίγνωση αφορά στη βαθύτερη προσέγγιση και κριτική διερεύνηση των προ-
βλημάτων, των αιτιών που τα προκαλούν, των συνεπειών που επιφέρουν και των δυνα-
τοτήτων αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους. Η δέσμευση έχει ψυχολογικές και ηθικές 
διαστάσεις, καθώς συνδέεται με την παρότρυνση, την ενθάρρυνση και την ηθική στήριξη 
της διάθεσης των μαθητών για δράση. Το όραμα συνδέεται με τους υψηλούς στόχους, 
τα όνειρα, τις ιδέες, τις επιδιώξεις, τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των παιδιών για την 
ατομική και συλλογική ζωή τους στο μέλλον. Οι εμπειρίες δράσης αναφέρονται στο βιω-
ματικό μέρος της δράσης, καθώς μέσω της ενεργού συμμετοχής επιτυγχάνονται τα κα-
λύτερα αποτελέσματα. Διατείνεται, λοιπόν, ότι μια εκπαίδευση προσανατολισμένη προς 
τη δράση δεν μπορεί να δίνει προτεραιότητα στον πρώτο άξονα των γνώσεων, αλλά θα 
πρέπει να στοχεύει στην ισοκατανομή στις τέσσερις διαστάσεις (Jensen, 2002: 328-331).

Σύμφωνα με την Παπαδημητρίου (2006), η ικανότητα για δράση δεν συνιστά μια δε-
ξιότητα ή τεχνική, αλλά αποτελεί μια γενικότερη έννοια που εμπεριέχει ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά, όπως την ικανότητα για συνεργασία και για διατύπωση απόψεων, την έγκυ-
ρη γνώση, την τάση για κριτική εξέταση των θεμάτων, τη διάθεση για ενεργό συμμετοχή, 
το θάρρος, την εμπιστοσύνη του ατόμου στη δύναμή του να επηρεάσει καταστάσεις και 
εξελίξεις, τα οράματα για το πώς θα έπρεπε να είναι το μέλλον και πώς θα μπορούσε να 
επιτευχθεί αυτό, καθώς και εμπειρίες δράσης. Μια τέτοια ικανότητα δράσης θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε περιβαλλοντικές ενέργειες ατομικά ή συλλογικά που συντελούνται συνει-
δητά και χαρακτηρίζονται περισσότερο ως προσπάθειες να αλλάξουν τις συνθήκες ζωής. 
Η επάρκεια για δράση δεν ταυτίζεται με τη δράση, αλλά είναι κάτι ευρύτερο, συνδέεται με 
τα κατάλληλα εφόδια που διαθέτει κάποιος, με τις ικανότητες και τη θέληση να συμμετέ-
χει στην οικοδόμηση μιας δικαιότερης κοινωνίας για μια καλύτερη ζωή, να είναι δηλαδή 
ενεργός πολίτης σε μια δημοκρατική κοινωνία (Παπαδημητρίου, 2006: 118).
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Στις εθελοντικές δράσεις αξιολόγηση σημαίνει συνολική εκτίμηση του έργου από όλα 
τα μέλη της ομάδας σε σχέση με το κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι αρχικοί σκοποί και στό-
χοι, αν εξελίχθηκε η όλη διαδικασία με βάση τον προγραμματισμό και εάν τα τελικά απο-
τελέσματα ήταν τα προσδοκώμενα. Ακόμη, η αξιολόγηση περιλαμβάνει εντοπισμό των 
αδυναμιών και των προβλημάτων που πιθανόν υπήρξαν, υπενθύμιση των πλούσιων βιω-
ματικών εμπειριών που κατακτήθηκαν και αποτίμηση της κοινωνικής προσφοράς (Δημη-
τρίου, 2009: 346· Μπλιώνης, 2009: 167).

Ο «αναστοχασμός» υπερβαίνει τις αυτονόητες και αφελείς ερμηνείες. Η ανάλυση των 
δράσεων είναι απαλλαγμένη από προκαταλήψεις, στερεότυπες αντιλήψεις και δογματι-
σμούς. Τα θέματα προσεγγίζονται ουσιαστικά, σε βάθος και όχι επιφανειακά, επιδερμικά 
και τυπικά (Schnack, 1998). Παράλληλα, ο «αναστοχασμός» συνιστά και ένα είδος μετα-
γνώσης. Ωστόσο, δεν είναι μόνο θεωρητικός, ταυτόχρονα αποτελεί και μια νέα αφετηρία 
συνέχισης, βελτίωσης, αναβάθμισης, επανασχεδιασμού και πηγή έμπνευσης για νέες 
στρατηγικές και αποτελεσματικές δράσεις. Αναστοχασμός για το άνοιγμα στην κοινωνία, 
για την ευαισθητοποίηση πολιτών, φορέων και οργανισμών, για αποτελεσματικότερο ανα-
σχεδιασμό, για περαιτέρω δράσεις.

Σχολικός εθελοντισμός και ενεργός πολίτης

Ο ρόλος των μαθητών/τριών στην επιλογή των εθελοντικών δράσεων, στο σχεδιασμό, 
στην υλοποίηση και την αξιολόγησή τους είναι κεντρικός, καθώς η συνειδητή συμμετο-
χή τους σε όλες τις φάσεις μπορεί να διασφαλίσει τόσο την επιτυχή πορεία με βάση τον 
προγραμματισμό, όσο και την αποτελεσματική ολοκλήρωση των συλλογικών στόχων.

Σημαντική θεωρείται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών για την ανάληψη των ευθυνών 
που τους αναλογούν ως μελών της σχολικής μονάδας και ως πολιτών τόσο της τοπικής 
κοινότητας όσο και του κόσμου. Η συνειδητή και υπεύθυνη συμμετοχή των μαθητών/τριών 
στις συλλογικές διαδικασίες εθελοντικών δράσεων προσφέρει στους ίδιους πολύτιμες 
εμπειρίες, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στην άμεση διευθέτηση συγκεκριμένων ζητημά-
των (Schnack, 1998· Φλογαΐτη, 2011). 

Ο σχολικός εθελοντισμός προϋποθέτει συλλογικές διαδικασίες στον τρόπο οργάνω-
σης και δράσης, στις οποίες συμμετέχουν ενεργά και οι εκπαιδευτικοί. Ο ρόλος των εκ-
παιδευτικών δεν είναι πρωταγωνιστικός, αλλά επικουρικός, με πολύ λίγες παρεμβάσεις, 
καθώς μπορούν να συμβάλουν στη συνολική προσπάθεια υπομονετικά, όταν οι μαθητές 
χρειάζονται βοήθεια. Γενικότερα, ωστόσο, είναι αναγκαίο οι προτάσεις τους να είναι δια-
κριτικές και ενθαρρυντικές, καθώς μεταβαίνουμε από την ατομική στη συλλογική μορφή 
εργασίας (Αναστασάτος, 2005: 53-57· Καλαϊτζίδης & Ουζούνης, 1999: 157).
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Η εμπλοκή των γονέων είναι πολύ σημαντική, καθώς μπορούν να συνδράμουν με 
αρκετούς τρόπους, γι’ αυτό και πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους. Με εφόδιο τις 
δικές τους εμπειρίες, μπορούν να συζητήσουν εποικοδομητικά με τα παιδιά, να προτεί-
νουν, να διευκολύνουν, να ενημερώσουν, να πληροφορήσουν και να παράσχουν κάθε 
είδους βοήθεια. Άλλωστε, είναι πολύ θετικό οι γονείς να αισθάνονται ότι δεν είναι αποκομ-
μένοι από τη σχολική ζωή του παιδιού τους (Katz & Chard, 2004· Ντολιοπούλου, 2005).

Το σύγχρονο σχολείο, υπηρετώντας τον κοινωνικό του ρόλο, οφείλει να καλλιεργεί τις 
ανθρωπιστικές αξίες και τα ιδεώδη της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Η ηγε-
σία του σχολείου με έμπνευση, όραμα και φροντίδα πρέπει να συμβάλλει στο σχεδιασμό 
και στην υλοποίηση εθελοντικών δράσεων. Οι εκπαιδευτικοί με το προσωπικό παράδειγ-
μά τους και την ενεργό συμμετοχή τους μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα ανιδιοτελούς 
προσφοράς. Οι μαθητικές κοινότητες μπορούν να συνδράμουν με τις ιδέες, τη συμμετο-
χή και τις δράσεις τους. Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων μπορούν να στηρίξουν υλι-
κά, οικονομικά, επικουρικά, διαχειριστικά και βιωματικά τις συνεργατικές αυτές δράσεις.

Οι συνεργατικές σχέσεις ανάμεσα στην πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, στις τοπι-
κές κοινωνίες, στους επιστημονικούς συλλόγους, στις επαγγελματικές οργανώσεις, στις 
εθελοντικές ομάδες και στη σχολική κοινότητα είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την 
κοινωνική ανάπτυξη, αφού τα υψηλά επίπεδα ενεργού συμμετοχής, όπως προκύπτει από 
πορίσματα ερευνών, συνδέονται με την υψηλότερη απόδοση στην επίτευξη των κοινών 
στόχων της κοινωνικής προόδου (OECD, 2001).

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, κάθε σχολική μονάδα μπορεί να σχεδιά-
ζει, να υλοποιεί και να αξιολογεί δραστηριότητες και δράσεις κοινωφελούς προσφοράς, 
συνεργαζόμενη με άλλες σχολικές μονάδες, αλλά και με την οικογένεια και τους άλλους 
κοινωνικούς θεσμούς, τους τοπικούς φορείς, τις εθελοντικές οργανώσεις, τις ΜΚΟ, την 
πολιτεία και τις υπηρεσίες της, όπως και την παγκόσμια κοινότητα με δίκτυα συνεργα-
σίας αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ για ανθρωπιστικές, κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και διεθνιστικές μορφές εθελοντικών δράσεων σε τοπικό, 
εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, ώστε να διαμορφώσει τους ενεργούς πολίτες 
του παρόντος και του μέλλοντος.

Για την ανάπτυξη αποτελεσματικών σχολικών εθελοντικών δράσεων απαραίτητη προϋπό-
θεση είναι ο μετασχηματισμός της σχολικής μονάδας, δηλαδή η μεταβολή των «συστημικών» 
χαρακτηριστικών που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του επιπέδου της κοινωνικής 
συνείδησης, την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και γενικότερα την κοινωνική ευημερία. 
Είναι προφανές πως αυτός ο μετασχηματισμός δεν είναι δυνατόν να προκύψει ως αποτέ-
λεσμα της επίδρασης τυχαίων παραγόντων, αλλά της εφαρμογής μιας καλά σχεδιασμένης, 
συγκεκριμένης και κατάλληλης στρατηγικής θεσμικών μεταρρυθμίσεων (Βαβούρας, 2013).
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Η εκπαίδευση μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα αναδεικνύοντας υπεύθυνους και ενερ-
γούς πολίτες, οι οποίοι μπορούν να διαχειρίζονται τα κρίσιμα κοινωνικά, οικονομικά, περι-
βαλλοντικά και πολιτιστικά ζητήματα. Θεμέλιος λίθος είναι η ενεργός συμμετοχή στη δια-
δικασία δράσης για το μέλλον και όχι η απλή συμβολή στη συζήτηση περί του μέλλοντος. 
Απλές και πρόχειρες λύσεις δεν αποδίδουν στο ζητούμενο πεδίο εφαρμογής. Πρόσφορο 
έδαφος διαφαίνεται στη βιωματική μάθηση-εμπειρία, η οποία παρέχει τη δυνατότητα να 
επιτευχθεί καλύτερη αντίληψη των προβλημάτων στις πραγματικές τους διαστάσεις, έτσι 
ώστε οι μαθητές να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή στη βελτίωση των προβλημάτων. 
Απαιτείται επιμονή στις διαφορετικές οπτικές των πραγμάτων, στην άσκηση δημοκρα τίας, 
στη συμμετοχή για τη λήψη αποφάσεων (Rizzi, 2002).

Στην προσπάθεια για διερεύνηση και επίλυση των οξυμμένων προβλημάτων είναι δυ-
νατή η καλλιέργεια ενεργών πολιτών με την ανάπτυξη παρεμβάσεων που παρέχουν την 
ευκαιρία στα άτομα να συμμετέχουν σε δημοκρατικές διαδικασίες και να αναπτύσσουν 
ικανότητες δράσης. Η συνειδητή συμμετοχή του ατόμου σε αυτές τις διαδικασίες του πα-
ρέχει την ευκαιρία να συζητήσει γόνιμα, να εκφραστεί ελεύθερα, ώστε να μοιραστεί τις 
σκέψεις και τις απόψεις του, να συνεργαστεί εποικοδομητικά με τους άλλους και να ανα-
πτύξει συλλογικές δράσεις. Η συνεργασία αυτή, για την επίτευξη κοινών στόχων, ενισχύει 
την έννοια της κοινότητας και τη σημασία της αλληλοβοήθειας. Επιπλέον, ενδυναμώνει 
την πεποίθηση ότι η επίτευξη ενός δίκαιου μέλλοντος δεν είναι ζήτημα τόσο ατομικής προ-
σπάθειας, όσο συλλογικής (Δημητρίου, 2014).

Στο πλαίσιο του ευρύτερου εκπαιδευτικού σχεδιασμού για τη διαμόρφωση ενεργών 
πολιτών εντάσσονται οι σχολικές εθελοντικές δραστηριότητες οι οποίες δεν προσεγγίζο-
νται μεμονωμένα ή αποσπασματικά, αλλά σχεδιάζονται, οργανώνονται και υλοποιούνται 
συστημικά ως μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές δραστηριότητες, ώστε να επιτυγχάνεται  ο 
άριστος συνδυασμός κοινωνικών και παιδαγωγικών στόχων.
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Abstract

Volunteerism is closely linked to social contribution and solidarity. The ways that it is 
expressed are many and the fields of application are multiple, mainly in social services, 
the environment, culture and sports. In various forms such as "social volunteering", in 
"cultural" or in "environmental" etc., they contribute to better addressing social, economic, 
environmental and cultural problems.

The school unit with a sense of responsibility towards society is a significant developer 
of voluntary actions. Its role on cultivating voluntarism is important as it can help in the 
realization of the importance of selfless giving, raise awareness on issues of voluntary 
participation, cultivate the value of volunteering, help develop attitudes and competencies 
by taking initiatives and activate volunteering through activities and actions.

The contemporary school by serving its social role has a duty to cultivate the human 
values and ideals of social responsibility and solidarity. The leadership of the school with 
inspiration, vision and attention should contribute to the planning and implementation of 
voluntary actions. Teachers through their personal example and their active participation 
can constitute as a role model in selfless giving. The school communities can help with 
ideas, participation and actions. The parent and guardian associations can support 
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materially, financially, alternatively, administratively and experientially in these cooperative 
actions.

Within the framework of educational planning, each school unit can plan, implement and 
evaluate charitable offers in activities and actions, working alongside with other schools, 
but also with family and other social institutions, local bodies, voluntary organizations, 
NGOs, the state and its services, as well as the global community in collaborative networks 
exploiting the opportunities that ICTs provide for humanitarian, social, environmental, 
cultural and internationalist forms of voluntary activities at local, national, regional and 
international levels, in view of formulating active citizens of the present and the future.

The school voluntary activities should not be isolated or fragmented but be made as 
part of the broader educational planning, organization and implementation of educational 
activities to achieve the excellent combination of social and educational objectives.

Key-words: School, volunteering, actionsδική διδασκαλία 
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Περίληψη

Το σχολείο ως τυπική οργάνωση αποτελείται από άθροισμα στοιχείων (δομή, κουλτού-
ρα, πόρους) μέσα στην οποία αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται άτομα που διαφέρουν 
ως προς την ηλικία, το φύλο, τις ικανότητες, τις γνώσεις, τις αξίες και τις ανάγκες, για την 
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας αναπόφευκτες είναι 
οι διαφωνίες και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, επηρεά-
ζοντας αρνητικά την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.  Αυτό συμβαίνει γιατί μια 
σειρά μεταβλητών, όπως η κινητικότητα του προσωπικού, η έλλειψη υλικών πόρων, οι 
οργανωτικές αδυναμίες, αλλά και οι ατομικές διαφορές των εκπαιδευτικών, οδηγούν πολύ 
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αντιλήψεις διευθυντών και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με το φαινόμενο των συγκρού-
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συχνά τα μέλη της σχολικής κοινότητας σε συγκρούσεις. Η αποτελεσματική αντιμετώπισή 
τους αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τη διοίκηση των σχολικών μονάδων. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών 
αναφορικά με το φαινόμενο των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, ο εντοπισμός των παραγόντων που τις προκαλούν και η διατύπωση προ-
τάσεων με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας για την αντιμετώπισή τους με στόχο τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας αυτών.

Τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν ότι το φαινόμενο των συγκρούσεων είναι υπαρκτό 
στις περισσότερες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και οφείλονται σε 
υπηρεσιακούς λόγους (π.χ., κατανομή έργου), προσωπικούς (π.χ., κακή επικοινωνία, 
ατομικές διαφορές), ελλιπή χρηματοδότηση ή σε συνδυασμό αυτών. Το αποτέλεσμά τους 
είναι να επηρεάζουν κυρίως αρνητικά τη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας. Κύριος ρυθ-
μιστής είναι ο διευθυντής, ο οποίος πρέπει να διαθέτει γνώσεις κι εμπειρία για το έργο 
αυτό. Ωστόσο υπάρχει έλλειμμα διοικητικών δεξιοτήτων-ικανοτήτων αλλά και γνώσεων, 
αφού η πλειονότητα διευθυντών κι εκπαιδευτικών δεν έχουν επιμορφωθεί στη διαχείριση 
του ανθρώπινου δυναμικού και της ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος στα σχολεία. Βασι-
κοί παράγοντες για τη μείωση ή την εξάλειψη των συγκρούσεων αναδεικνύονται: η καλή 
σχολική ηγεσία και η καλή επικοινωνία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας.

λέξεις-κλειδιά: Συγκρούσεις, διαχείριση, σχολική μονάδα, κλίμα, αποτελεσματικότητα 

Εισαγωγή

Κατά γενική παραδοχή η εκπαίδευση αποτελεί τη θεμελιώδη βάση πάνω στην οποία στη-
ρίζεται το πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό οικοδόμημα κάθε κράτους. Βασικότερος 
φορέας της εκπαίδευσης είναι το σχολείο, που έχει ως αποστολή την ολόπλευρη, αρμο-
νική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοκινητικών δυνάμεων των μαθη-
τών. Για την πραγματοποίηση των στόχων αυτών μια σχολική μονάδα της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Έρευνες των τελευταίων δεκαετιών 
έχουν καταδείξει, εκτός των άλλων, και τη συμβολή του καλού κλίματος στην ποιοτική 
αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην αποτελεσματική λειτουργία των σχολι-
κών μονάδων (Edmonds,1979, Lezotte,1992, Stall & Mortimore, 1997, Καψάλης, 2005, 
Θεριανός, 2006, Σαΐτη & Σαΐτης, 2012β). Δηλαδή, οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις και 
κατ’ επέκταση η αγαστή συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας επηρε-
άζουν θετικά τη λειτουργία του σχολείου. Πραγματικά, η αποτελεσματική λειτουργία μιας 
σχολικής μονάδας, όπως και κάθε δημόσιου ή ιδιωτικού οργανισμού, διευκολύνεται όταν 
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υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ διευθυντή και διδακτικού προσωπικού, καλή επικοι-
νωνία των διδασκόντων με τους μαθητές τους, και φυσικά ο παράγοντας ικανοποίησης 
των ατομικών αναγκών των εκπαιδευτικών. Περαιτέρω, το σχολικό κλίμα επηρεάζει τα 
κίνητρα των εκπαιδευτικών και συνεπώς την ποιότητα των πράξεών τους μέσα στη σχο-
λική μονάδα. Ο διευθυντής συμβάλλοντας στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του 
σχολείου αλλά και οι εκπαιδευτικοί υλοποιώντας τους σχεδιασμούς των εκπαιδευτικών 
μονάδων αποτελούν τους πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο διευθυντής, 
έχοντας ηγετικό ρόλο αλλά αφήνοντας συγχρόνως αρκετό βαθμό ελευθερίας στους εκπαι-
δευτικούς, αναπτύσσει θετικές διαπροσωπικές σχέσεις μαζί τους με σκοπό τη δημιουργία 
θετικού εργασιακού κλίματος (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012β).

Παρά τη σημαντικότητα της αγαστής συνεργασίας στο εργασιακό περιβάλλον του σχο-
λείου, η συχνή εμφάνιση διαφωνιών ανάμεσα στα μέλη της σχολικής μονάδας υπονομεύει 
σε μεγάλο βαθμό τις δραστηριότητές τους και δεν τους επιτρέπει να συνεισφέρουν με εν-
θουσιασμό έργο που να βελτιώνει τη λειτουργία του σχολείου (Φασούλης, 2006· Σαΐτης, 
2007). Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση της συχνότητας των συ-
γκρούσεων, φαινόμενο που πρωταρχικά απορρέει από ένα σύνολο μεταβλητών, όπως ο 
περιορισμός των υλικών πόρων (Προκοπιάδου, 2009), προβλήματα οργανωτικών αδυ-
ναμιών (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012β), η έλλειψη συνοχής λόγω της κινητικότητας του προσω-
πικού (Saiti, 2014) κ.ά. που βέβαια δεν βοηθούν στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας. Συγκεκριμένα, ερευνητικές μελέτες έδειξαν ότι:
	Οι συγκρούσεις «στις σχολικές μονάδες είναι μία πραγματικότητα» και «οι πε-

ρισσότερες συγκρούσεις οφείλονται σε υπηρεσιακούς λόγους...»  (Σαΐτης κ.ά 1996:136),
	Οι εκπαιδευτικοί «δεν φαίνεται να νιώθουν και πολύ ικανοποιημένοι από το κλί-

μα των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν» (Πασιαρδή, 2001:172), και «η ατμό-
σφαιρα που δημιουργείται σε πολλές μονάδες δεν επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ συνα-
δέλφων» (Πασιαρδή, 2001:175).
	Μολονότι «διευθυντές και εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σημασία των διαπρο-

σωπικών σχέσεων, στην πράξη, σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορούμε να αναφερθούμε σε 
πραγματικάς καλές σχέσεις μεταξύ τους...» (Κούλα, 2011:206).
	Το φαινόμενο των συγκρούσεων «είναι υπαρκτό στα σχολεία της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης των νομών Θεσσαλονίκης και Ημαθίας» και «τα αίτια δεν εντοπίζονται μόνο 
σε υπηρεσιακούς λόγους ή μόνο σε προσωπικούς, αλλά σε συνδυασμό αυτών» (Τόζιου, 
2012:117).
	Οι συγκρούσεις στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας επι-

φέρουν «τη διαταραχή των διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους εργαζομένους, την 
αύξηση του εργασιακού στρες, τη μείωση της παραγωγικότητας, την πτώση του ηθικού των 
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εργαζομένων, τη δυσπιστία στο πρόσωπο του διευθυντή, τη δημιουργία άσχημου προφίλ του 
σχολείου και την απώλεια χρόνου για τη διαχείριση της σύγκρουσης» (Μητσάρα, 2013:186).
	Το φαινόμενο των συγκρούσεων στα δημοτικά σχολεία της χώρας μας είναι «ένα 

σημαντικό πρόβλημα που απορρέει από προσωπικούς και υπηρεσιακούς λόγους» και «εί-
ναι πιο συχνό στα σχολεία των αστικών περιοχών...» (Saiti, 2014:16-17).
	Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «συμφω-

νούν ότι οι μεταξύ τους συγκρούσεις έχουν αρνητικές συνέπειες για την αποτελεσματική 
λειτουργία της σχολικής μονάδας, επηρεάζοντας κυρίως τη μεταξύ τους επικοινωνία, το 
κλίμα και την εικόνα του σχολείου στην τοπική κοινωνία» (Βολακάκη, 2015:79).

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το φαινόμενο των συγκρούσεων είναι μία πραγ-
ματικότητα στο ελληνικό σχολείο, επηρεάζοντας την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω προβληματισμού, η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύ-
νηση των απόψεων των διευθυντικών στελεχών και των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης των νομών Αττικής, Βοιωτίας και Κορινθίας, αναφορικά με το ρόλο των 
συγκρούσεων στη λειτουργία του δημοτικού σχολείου και τον τρόπο διευθέτησής τους.

Σκοπός και ερευνητικές υποθέσεις της εργασίας

Στα πλαίσια του προβληματισμού ο οποίος αναπτύχθηκε, η παρούσα έρευνα αποβλέπει:
	   Στη διερεύνηση και ανάλυση των απόψεων των εκπαιδευτικών και των διευ-

θυντικών στελεχών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο των 
συγκρούσεων στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους.
	 Στην ανάδειξη των συνεπειών που επιφέρουν οι συγκρούσεις σε όλους τους 

τομείς της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου, και 
	 Σύμφωνα με τα ευρήματα, στη διατύπωση προτάσεων για την αποτελεσματική 

διαχείριση των συγκρούσεων στις παραπάνω σχολικές μονάδες.
Οι επιμέρους ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες θα τεθούν υπό έλεγχο είναι:
Υ1. Το φαινόμενο των συγκρούσεων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 

υπαρκτό. 
Υ2. Οι λόγοι που προκαλούν συγκρούσεις σε μια σχολική μονάδα της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης είναι συγκερασμός προσωπικών και υπηρεσιακών παραγόντων. 
Υ3. Η αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας είναι  

καθοριστικός παράγοντας για τη διευθέτηση των τριβών που ανακύπτουν.
Υ4. Οι συγκρούσεις στη σχολική μονάδα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Υ5. Οι ικανότητες και δεξιότητες ενός διευθυντή σχολείου αποτελούν κρίσιμο παράγο-

ντα στη διευθέτηση των συγκρούσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. 
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Οι συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο του σχολείου

Έχει ήδη αναφερθεί ότι οι συγκρούσεις αποτελούν αναπόσπαστο φαινόμενο στο εργα-
σιακό περιβάλλον του σχολείου. Στη σχετική βιβλιογραφία η «σύγκρουση» ορίζεται ως: 
«μία διαδικασία αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε κοινωνικές οντότητες (άτομα, ομάδες, οργα-
νισμούς), η οποία χαρακτηρίζεται από ασυμβατότητα, διαφωνία και παραφωνία» (Rahim, 
2011:16), «μια διαδικασία που αρχίζει όταν ένα μέρος θεωρεί ότι ένα άλλο μέρος έχει ήδη 
ή πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά κάτι για το οποίο το πρώτο μέρος νοιάζεται» (Robbins & 
Judge, 2011:431-432), «η ενέργεια ενός ατόμου ή μιας ομάδας που ενσυνείδητα στοχεύει 
να εμποδίσει ή να περιορίσει την επιθυμητή ενέργεια κάποιου άλλου για την επίτευξη των 
στόχων του» (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012α: 297) και «η διαφωνία πάνω σε ουσιαστικά ζητήματα 
(όπως, πόροι, διαδικασίες, αναθέσεις εργασιών) ή λόγω συναισθηματικής έντασης (π.χ., 
θυμού, δυσπιστίας, δυσαρέσκειας κ.ά.) (Schermerhorn, 2012:501).

Από τους παραπάνω ορισμούς, που ενδεικτικά αναφέραμε, μπορούμε να πούμε ότι 
η σύγκρουση σε έναν κοινωνικό οργανισμό, άρα και στο σχολείο, είναι ένα φυσικό επα-
κόλουθο της καθημερινής συνεργασίας και αλληλεξάρτησης ατόμων και ομάδων που 
έχουν διαφορετικούς στόχους, γνώσεις, απόψεις και συμφέροντα. Επομένως, είναι δύ-
σκολο να βρούμε ένα σχολείο στο οποίο να μη συναντήσουμε συγκρούσεις ανά πάσα 
στιγμή μεταξύ ομάδων ή ατόμων που φοιτούν (π.χ., μαθητές) και εργάζονται (π.χ., εκ-
παιδευτικοί) σ’ αυτό.

Σε μια σχολική μονάδα, οι διενέξεις, που είναι πιθανόν να εκδηλωθούν, μπορούν να 
έχουν διάφορες μορφές, ανάλογα με τα άτομα τα οποία εμπλέκονται σε αυτές. Οι πιο 
συνηθισμένες μορφές είναι οι ενδοσχολικές συγκρούσεις, για τις οποίες ενδιαφερόμα-
στε πρωτίστως στην παρούσα εργασία. Οι συγκρούσεις αυτές μπορούν να ταξινομη-
θούν στις εξής κατηγορίες:
	στις διαπροσωπικές, που ανακύπτουν μεταξύ των ατόμων της ίδιας ομάδας, 

π.χ., μεταξύ εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας
	στις ομαδικές, που ανακύπτουν ανάμεσα σε διάφορες ομάδες μέσα στο σχολείο, 

π.χ., μεταξύ του συλλόγου διδασκόντων και του συλλόγου γονέων του ίδιου σχολείου,
	στις συγκρούσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων, που ανακύπτουν, π.χ., μεταξύ 

ενός εκπαιδευτικού και των μαθητών μιας τάξης ή ενός τμήματος (Χυτήρης, 2001· Σαΐ-
της, 2014).

Τα αίτια που προκαλούν διενέξεις στο χώρο του σχολείου είναι πολλά και διάφορα 
(Everard & Morris,1999· Πανιτσίδου & Παπασταμάτης, 2010· Robbins & Judge, 2011· 
Schermerhorn, 2012). Μπορεί να είναι, λόγου χάρη: η έλλειψη επικοινωνίας και συνερ-
γασίας μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικών, οι ασάφειες ρόλων μεταξύ διευθυντή και 
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υποδιευθυντή, οι ατομικές διαφορές των εκπαιδευτικών, οι αλληλοεξαρτήσεις εργασιών 
κ.ά., (Σαΐτη, Ιορδανίδης & Μπάκας, 2012· Σαΐτη & Σαΐτης, 2012α· Schermerhorn, 2012· 
Σαΐτης, 2014· Παπασταμάτης, 2005· Montana & Charnov, 2006).

Κατά την παραδοσιακή θεώρηση, η σύγκρουση σε μια κοινωνική οργάνωση, άρα και 
σε μία σχολική μονάδα, θεωρούνταν ως ένα αρνητικό φαινόμενο, π.χ., λόγω έλλειψης 
επικοινωνίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της οργάνωσης (σχολικής μονάδας) 
και την αδυναμία των διευθυντικών στελεχών να ανταποκριθούν με ευαισθησία στις 
ανάγκες και τις φιλοδοξίες των συνεργατών τους (Robbins & Judge, 2011). Λογικό είναι 
τέτοιου είδους διενέξεις και αδυναμίες να καταλήγουν σε συναισθηματικά φορτισμένες 
καταστάσεις με αρνητικά συναισθήματα, που αποτελούν καταστροφικό στοιχείο για την 
οργάνωση (Iordanides, Bakas, Saiti & Ifanti, 2014).

Άλλωστε σχετικές ερευνητικές μελέτες (Yang & Mossholder, 2004· Ganero, Gonzalez-
Roma & Peiro, 2008) έδειξαν ότι «οι συγκρούσεις στις σχέσεις είναι σχεδόν πάντα δυσλει-
τουργικές» (όπως στο: Robbins & Judge, 2011).

Ωστόσο, η σύγχρονη διοικητική αντίληψη δέχεται ότι οι διενέξεις δεν είναι όλες αρ-
νητικές. Για τις συνέπειες των συγκρούσεων ο Schermerhorn (2012) υποστηρίζει ότι 
«όπως το στρες, έτσι και οι προστριβές μπορεί να συμβάλουν στην ανάπτυξη της δημι-
ουργικότητας και της απόδοσης» (σελ. 502). Πραγματικά, με την κατάλληλη διαχείριση 
των διενέξεων αυξάνεται η δημιουργικότητα και η παραγωγικότητα ενός οργανισμού, 
αφού ενισχύεται το επίπεδο της εμπλοκής των ατόμων στις διαδικασίες και δραστηριό-
τητες του συγκεκριμένου οργανισμού (De Dreu & De Vliert,1997· Tjosvald κ.ά., 2001).

Κατ’ επέκταση, γίνεται σαφές ότι η επίλυση των δυσλειτουργικών διενέξεων είναι 
κρίσιμος παράγοντας για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία μιας σχολικής 
μονάδας. Περαιτέρω, στη σχετική βιβλιογραφία (ενδεικτικά: Παπασταμάτης, 2005· Σαϊ-
τη & Σαΐτης, 2012β· Schermerhorn, 2012) αναφέρεται ότι δεν υπάρχει ένας μοναδι-
κός τρόπος διευθέτησης των διαπροσωπικών και ομαδικών συγκρούσεων, μέσα σε 
μία οργάνωση. Κι αυτό γιατί «εφόσον υπάρχουν τύποι συγκρούσεων θα υπάρχουν και 
δια φορετικοί τρόποι διευθέτησής τους» (Παπασταμάτης, 2005:119). Άλλωστε, συγγρα-
φείς όπως οι: Rahin,1983· Dean,1995· Robbin & Judge, 2011· Chen & Tjosvald, 2002· 
Schermerhorn, 2012· και Σαΐτης, 2014 αναφέρουν διάφορες τεχνικές επίλυσης των 
συγκρούσεων, ανάμεσα στις οποίες είναι και οι εξής: η τεχνική της αποφυγής, η τεχνι-
κή του διαχωρισμού, η τεχνική του συμβιβασμού, η τεχνική της μεσολάβησης, η χρήση 
της εξουσίας, η τεχνική του οργανώνειν και η τεχνική της συνεργασίας. Πρακτικά αυτό 
σημαίνει ότι ο διευθυντής ηγέτης μιας σχολικής μονάδας πρέπει να γνωρίζει καλά τις 
παραπάνω τεχνικές και να τις εφαρμόζει κατά περίπτωση. Κατά πόσο όμως ένας δι-
ευθυντής σχολείου θα είναι αποτελεσματικός δεν εξαρτάται μόνο από τις δικές του ικα-
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νότητες/ δεξιότητες στη διαχείριση των συγκρούσεων, αλλά πρέπει να συντρέχουν και 
άλλες προϋποθέσεις, όπως είναι:
	 η ύπαρξη θετικού κλίματος, που, εκτός των άλλων, προϋποθέτει αμφίδρομη 

επικοινωνία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και να είναι «ανοικτά» σε προτά-
σεις έχοντας φιλική διάθεση, και
	 η ωριμότητα των εκπαιδευτικών, αφού όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας πρέ-

πει να παραμερίζουν τον ανταγωνισμό και τις μεταξύ τους διαφορές και να προσαρμόζουν 
τη συμπεριφορά τους στην επίτευξη των στόχων του σχολείου τους.

Εν συνόψει, η προσπάθεια για τη διευθέτηση των συγκρούσεων, και κατ’ επέκταση 
διαμόρφωσης θετικού κλίματος στο σχολείο, είναι διπλής κατεύθυνσης και εξαρτάται τόσο 
από την ικανότητα και ευελιξία του διευθυντή-ηγέτη (π.χ., να μπορεί να διαπραγματεύε-
ται σωστά, να αποτιμά όλες τις όψεις του προβλήματος, να διατυπώνει καθαρά κοινούς 
στόχους κ.ά.), όσο και από την ωριμότητα και τη στάση των λοιπών μελών της σχολικής 
κοινότητας.

Το δείγμα και η μέθοδος

Η έρευνα διεξήχθη το δεύτερο εξάμηνο του σχ. έτους 2015-2016 με χρήση των ανώνυ-
μων γραπτών ερωτηματολογίων τα οποία δόθηκαν σε εκπαιδευτικούς και διευθυντές που 
υπηρετούσαν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των νομών Αττικής, Βοιωτίας 
και Κορινθίας. Ο αριθμός αυτών των νομών αντιπροσωπεύει το 5,7% του συνόλου των 
νομών της Ελλάδας. Μοιράστηκαν συνολικά 400 ερωτηματολόγια σε ισάριθμους εκπαι-
δευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανταποκρίθηκαν 267 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 
ανταπόκρισης (66,0%), και 200 ερωτηματολόγια σε ισάριθμους διευθυντές (-ριες) και αντα-
ποκρίθηκαν 132 διευθυντές (-ριες) με ποσοστό ανταπόκρισης 66,3%. 

Τα ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών και των διευθυντών αποτελούνται από τέσσε-
ρα μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στην οργανικότητα και την περιοχή των σχολικών μο-
νάδων. Το δεύτερο μέρος στη συγκέντρωση δημογραφικών στοιχείων του δείγματος των 
εκπαιδευτικών και των διευθυντών σε σχέση με την οργανική θέση τους στο σχολείο, το 
φύλο, την ηλικία, τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας τους, τα χρόνια υπηρεσίας τους στο σχο-
λείο όπου εργάζονταν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, την οικογενειακή τους κατάσταση, 
τη θέση τους στο σχολείο και τους τίτλους σπουδών τους.

Στο τρίτο μέρος υπάρχουν ενδεικτικές ερωτήσεις στις οποίες καλούνται οι εκπαιδευτι-
κοί και οι διευθυντές να αναφέρουν στοιχεία που σχετίζονται με τη συχνότητα, τα αίτια, τις 
συνέπειες και τους τρόπους αντιμετώπισης των συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον 
του σχολείου. Τέλος, το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει ένα (1) ερώτημα, όπου ζητούνται οι 
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απόψεις των εκπαιδευτικών και διευθυντών σχετικά με την αντιμετώπιση των συγκρού-
σεων στο χώρο των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας.

Η στατιστική ανάλυση που χρησιμοποιήθηκε για την ανάγνωση των δεδομένων περι-
λαμβάνει α) συχνότητες (περιγραφική στατιστική) και β) οικονομετρικά δεδομένα.

Τα δεδομένα

Παρουσιάζονται στη συνέχεια τα δημογραφικά και υπηρεσιακά στοιχεία των συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών και διευθυντικών στελεχών στην έρευνα και αναλύονται τα δεδομένα που μας 
προέκυψαν από τις απαντήσεις τους με βάση την κατηγοριοποίηση που αναφέρθηκε ανωτέρω.

Στοιχεία εκπαιδευτικών και διευθυντικών στελεχών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ως προς την οργανική θέση των εκπαιδευτικών στα σχολεία, το 54,2% των εκπαιδευτικών 
υπηρετεί σε 10θέσια έως και 12θέσια, το 42,3% σε 6/θ έως και 9/θ και μόλις το 3,7% σε διθέ-
σια έως και 5/θ σχολεία. Τα αντίστοιχα ποσοστά των διευθυντών είναι: 56,0%, 41,7% και 2,3%.

Ως προς το φύλο (ερώτηση 2η), η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (73,8%) είναι γυναίκες και 
το 26,2% άντρες. Τα αντίστοιχα ποσοστά των στελεχών είναι: 43,9% και 56,1% (βλ. Πίνακα 1).

Ως προς την οικογενειακή κατάσταση (ερώτηση 3η), η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
(65,2%) είναι έγγαμοι, το 28,4% είναι άγαμοι και το 6,4% απαντούν «άλλο». Τα αντίστοιχα 
ποσοστά των διευθυντικών στελεχών είναι: 87,1%, 7,6% και 5,3% (βλ. Πίνακα 1).

Ως προς την ηλικία (ερώτηση 4η), μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων (43,4%) είναι 41-
50 ετών, το 13,9% είναι μέχρι 30 ετών, το 26,2% είναι 31-40 ετών και το 16,5% είναι από 51 
ετών και πάνω. Τα αντίστοιχα ποσοστά των διευθυντικών στελεχών είναι: 47,8%, 0,0%,4,5% 
και 47,7% (βλ. Πίνακα 1).

Πίνακας 1. Δείγμα εκπαιδευτικών και διευθυντικών στελεχών της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με το φύλο, την ηλικία, τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας, την οικογενειακή 

κατάσταση, τη θέση στο σχολείο και τους τίτλους σπουδών

Εκπαιδευτικοί Διευθυντικά Στελέχη

Συχνότητα Σχετική
Συχνότητα Συχνότητα Σχετική

Συχνότητα

Φύλο            Γυναίκα
                     Άνδρας
Σύνολο

197
70
267

73,8
26,2
100,0

58
74
132

43,9
56,1
100,0
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Ηλικία            <30
                          31-40
                          41-50
                          51>
Σύνολο

37
70
116
44
267

13,9
26,2
43,4
16,5
100,0

-
6
64
62
132

-
4,5
47,8
47,7
100,0

Χρόνια Υπηρ.        1-10 
στη δημόσια          1-15
εκπαίδευση          16-20
                              21-25
                                  >26

84
51
36
46
50

31,5
19,1
13,4
17,3
18,7

3
6
8
35
80

2,3
4,5
6,1
26,5
60,6

Οικ. Κατ.         Έγγαμος
                          Άγαμος
                              Άλλο
Σύνολο

174
76
17
267

65,2
28,4
6,4

100,0

115
10
7

132

87,1
7,6
5,3

100,0

Θέση στο      Οργανική
Σχολείο         Απόσπαση
                      Αναπληρ.
                      Μετάταξη
Σύνολο

189
29
34
15

70,8%
10,9
12,7
5,6

132
-
-
-

100,0
-
-
-

Τίτλοι          Β΄ πτυχίο
Σπουδών     Εξομοίωση
                   Διδασκαλείο
                 Μεταπτυχιακό
                   Διδακτορικό
                  Σεμ. Διαχ.Κρ.
                      Η.Υ

26
80
39
39
4
40
148

9,7%
30,0
14,6
14,6
1,5
15,0
55,4

39
95
75
41
5
24
101

29,5
72,0
56,8
31,1
3,8
18,2
76,5

Χρ.Υπηρεσίας          1-5
στο σχολείο             6-10
που βρίσκεστε      11-15
σήμερα                   >16
Σύνολο

145
54
45
23
267

54,3
20,2
16,8
8,7

100,0

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Χρ. Υπηρεσίας         1-5
ως διευθυντικό       6-10
στέλεχος που         11-15
βρίσκεστε σήμερα   >16
Σύνολο

-
-
-
-

-
-
-
-

94
28
7
3

132

71,2
21,2
5,2
2,4

100,0



240 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ως προς τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση (ερώτηση 5α), το 
31,5% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών έχει συνολική υπηρεσία από 1-10 χρόνια, το  
19,5% έχει από 11 έως 15 χρόνια, το 13,7% έχει από 16 έως 20 χρόνια, το 17,3% έχει 
από 21 έως 25 χρόνια και το 18,7% έχει από 26 και πάνω χρόνια υπηρεσίας στην εκπαί-
δευση. Τα αντίστοιχα ποσοστά των διευθυντών(-ριών) είναι: 2,3%,4,5%,6,1% 26,5% και 
60,6% (βλ. Πίνακα 1).

Ως προς τα χρόνια υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο (ερώτηση 5β), το 54,3% των ερωτη-
θέντων εκπαιδευτικών έχει υπηρεσία από 1-5 χρόνια, το 20,2% έχει από 6-10 χρόνια, το 
16,8% έχει από 11-15 χρόνια και το 8,7% έχει από 16 και πάνω χρόνια υπηρεσίας στο 
ίδιο σχολείο. Τα αντίστοιχα ποσοστά των διευθυντικών στελεχών υπό την ιδιότητα του 
διευ θυντή(-ριας) είναι: 71,2%, 21,2%, 5,2% και 2,4% (βλ. Πίνακα 1).

Ως προς τη θέση τους στο σχολείο (ερώτηση 6η), το 70,8% έχει οργανική θέση, το 
10,9% είναι με απόσπαση, το 5,6% με μετάταξη και το 12,7% είναι αναπληρωτές (βλ. Πί-
νακα 1). Από την πλευρά των διευθυντών όλοι τους κατέχουν οργανική θέση.

Ως προς τους τίτλους σπουδών (ερώτηση 7η), το 9,7% των ερωτηθέντων εκπαιδευτι-
κών έχει δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι, το 30,0% έχει εξομοίωση, το 14,6% έχει πτυχίο 
Διδασκαλείου, το 14,6% έχει μεταπτυχιακό τίτλο, το 1,5% έχει διδακτορικό και το 70,4% 
έχει άλλες σπουδές (Η/Υ, Σεμινάρια).

Στοιχεία συγκρούσεων στο σχολείο

Στην ερώτηση (8) «Με ποια συχνότητα παρατηρούνται συγκρούσεις μεταξύ των συναδέλφων 
σας στο περιβάλλον του σχολείου σας;» Απάντησε το 100% (η=267) των ερωτηθέντων εκπαι-
δευτικών. Από αυτούς το 13,9% (η=37) απάντησε «ποτέ», το 60,7% (η=162) απάντησε «μερι-
κές φορές», το 24,3% (η=65) απάντησε «συχνά» και το 11,1% (η=3) απάντησε «πολύ συχνά». 
Από την πλευρά των διευθυντικών στελεχών απάντησε το 100% (η=132) και τα αντίστοιχα πο-
σοστά είναι: 7,6% (η=10), 67,4% (η=89), 21,2% (η=28) και 3,8% (η=5).

Στην ερώτηση (9) «Αν η απάντησή σας είναι “συχνά” έως “πολύ συχνά” ποιοι πιστεύετε ότι 
είναι οι λόγοι;» απάντησε το 38,1% (η=75) των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών. Από αυτούς το 
4,1% (η=11) ανέφερε «υπηρεσιακούς λόγους», το 11,5% (η=4) ανέφερε «προσωπικούς λόγους» 
και το 22,5% (η=60) ανέφερε «συνδυασμούς» των δύο παραπάνω παραγόντων που προκα-
λούν διενέξεις στον εργασιακό χώρο της σχολικής μονάδας. Από την πλευρά των διευθυντών 
(-ριών) απάντησε το 83,3% (η=110) και τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 60,6% (η=80), 1,5% (η=2) 
και 21,2% (η=28).

Στην ερώτηση (10) «Αν οι λόγοι είναι υπηρεσιακοί, ιεραρχήστε αξιολογικά (1ος, 2ος,...) τους 
παρακάτω παράγοντες οι οποίοι προκαλούν συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών» απάντησε 
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το 76,4% (η=204) των εκπαιδευτικών και το 78,1% (η=103) των διευθυντών(-ριών) και οι απαντή-
σεις τους σχετικά με την ιεράρχηση των προτεινόμενων αιτιών ποικίλλουν (βλ. Πίνακες 2 και 3).

Πίνακας 2. Απαντήσεις εκπαιδευτικών σχετικά με τις αιτίες πρόκλησης 
συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο του σχολείου

α/α Συνθήκες Σειρά
κατάταξης Συχνότητα Ποσοστό%

α. Κατανομή τάξεων 1η 47 17,6

β. Κατανομή  εξωδιδακτικού  
έργου 2η 25 9,4

γ. Συμπλήρωση  ωρολογίου 
προγράμματος 3η 25 9,4

δ. Κατανομή μαθημάτων λόγω 
απουσίας εκπ/κού 4η 23 8,6

ε. Χρήση εργαστηρίου Η/Υ & 
εποπτ. Μέσων 5η 22 8,2

στ. Έλλειψη κανονισμού 
λειτουργίας σχολείου 6η 22 8,2

ζ. Κατανομή εφημεριών 7η 21 7,9

η. Ολοήμερο σχολείο 8η 19 7,1

Πίνακας 3. Απαντήσεις διευθυντών (-ριών) σχετικά με τις αιτίες πρόκλησης 
συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο του σχολείου

α/α Συνθήκες Σειρά
κατάταξης Συχνότητα Ποσοστά

α. Κατανομή τάξεων 1η 60 45,5

β. Έλλειψη κανονισμού λειτουργίας 
του σχολείου 2η 53 40,2
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γ. Συμπλήρωση ωρολογίου προ-
γράμματος 3η 49 37,1

δ. Κατανομή εφημεριών 4η 49 37,1

ε. Ολοήμερο σχολείο 5η 46 34,8

στ. Χρήση εργαστηρίου Η/Υ και επο-
πτικών μέσων 6η 43 32,6

ζ. Κατανομή μαθητών 7η 43 32,1

η. Κατανομή εξωδιδακτικού έργου 8η 41 31,1

Στην ερώτηση (11) «Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζουμε τις συγκρούσεις που οφεί-
λονται σε υπηρεσιακούς λόγους» απάντησε το 71,5% (η=191) των εκπαιδευτικών και το 
92,4% (η=122) διευθυντών(-ριών) και οι απαντήσεις τους σχετικά με τον τρόπο διαχείρι-
σης των συγκρούσεων στη σχολική μονάδα ποικίλλουν (βλ. Πίνακα 4).

Πίνακας 4. Τρόποι διευθέτησης διενέξεων στο σχολείο που οφείλονται 
σε «υπηρεσιακούς λόγους»

α/α
Τρόποι 
διευθέτησης των 
συγκρούσεων

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές (-ριες)

Σε
ιρ

ά
Κα

τά
τα

ξη
ς

Συ
χν

ότ
ητ

α

Πο
σο

στ
ά

Σε
ιρ

ά

Συ
χν

ότ
ητ

α

Πο
σο

στ
ά

α. Διαμεσολάβηση 
του διευθυντή (-ριας) 1η 62 23,2 1η 40 30,3

β. Πρωτοβουλίες κάποιου 
συναδέλφου 2η 48 18,0 3η 27 20,5

γ. Απόφαση συλλόγου 
διδασκόντων 3η 45 16,9 4η 27 20,5
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δ. Παρέμβαση από 
τον διευθυντή (-ρια) 4η 36 13,5 2η 28 21,2

Στην ερώτηση (12), «Αν οι συγκρούσεις οφείλονται σε “προσωπικούς λόγους” σε 
ποιους από τους παρακάτω παράγοντες τους αποδίδετε; (ιεραρχήστε αξιολογικά, π.χ., 
1ος, 2ος,...)» απάντησε το 70,3% (η=186) των εκπαιδευτικών και το 79,5% (η=105) των 
διευθυντών (-ριών) και οι απαντήσεις τους σχετικά με την ιεράρχηση των προτεινόμε-
νων παραγόντων ποικίλλουν (βλ. Πίνακα. 5).

Πίνακας 5. Απαντήσεις εκπαιδευτικών & διευθυντών ως προς τις αιτίες πρόκλησης 
συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο του σχολείου για «προσωπικούς λόγους»

α/α Συνθήκες

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές (-ριες)

Σε
ιρ

ά
Κα

τά
τα

ξη
ς

Συ
χν

ότ
ητ

α

Πο
σο

στ
ά

Σε
ιρ

ά

Συ
χν

ότ
ητ

α

Πο
σο

στ
ά

α. Σε κακή επικοινωνία μεταξύ με-
λών της κοινότητας 1η 62 23,2 4η 19 14,4

β. Σε έλλειψη συνοχής σχολικής 
κοινότητας 2η 34 12,7 3η 20 15,2

γ. Σε διαφορετικό αξιακό σύστημα 
εκπ/κών 3η 31 11,6 1η 28 21,2

δ. Στις συχνές απουσίες κάποιων 
εκπ/κών 4η 30 11,2 2η 22 16,7

ε. Στον ανταγωνισμό μεταξύ των 
εκπ/κών 5η 29 10,9 5η 16 12,1
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Στην ερώτηση (13) «Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζετε τις διενέξεις που οφείλονται σε 
“προσωπικούς” λόγους (αξιολογήστε ιεραρχικά 1ος, 2ος,...)» απάντησε το 66,6% (η=178) 
των εκπαιδευτικών και το 72,2% (η=96) των διευθυντών(-ριών) και οι απαντήσεις τους 
σχετικά με την ιεράρχηση του τρόπου διαχείρισης των διενέξεων στη σχολική μονάδα 
ποικίλλουν (βλ. Πίνακα 6).

Πίνακας 6. Τρόποι διευθέτησης διενέξεων για «προσωπικούς» λόγους

α/α Τρόποι διευθέτησης 
των συγκρούσεων

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές (-ριες)
Σε

ιρ
ά

Κα
τά

τα
ξη

ς

Συ
χν

ότ
ητ

α

Πο
σο

στ
ά

Σε
ιρ

ά

Συ
χν

ότ
ητ

α

Πο
σο

στ
ά

α. Διαμεσολάβηση
του διευθυντή (-ριας) 1η 65 24,3 1η 36 27,3

β. Κάνοντας χρήση
της εξουσίας ο δ/ντής 2η 43 16,1 4η 16 13,1

γ. Με απόφαση του συλλόγου
διδασκόντων 3η 39 14,6 3η 21 15,9

δ. Με πρωτοβουλία κάποιου
συναδέλφου 4η 31 11,6 2η 23 17,4

Στην ερώτηση (14) αν «δυσαρεστηθήκατε ποτέ από απόφαση του διευθυντή χωρίς να αντι-
δράσετε» το 37,5% (η=100) των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών απάντησε «ποτέ», το 51,3% 
(η=137) «μερικές φορές», το 9,4% (η=25) «συχνά» και το 1,9% (η=5) απάντησε «πολύ συχνά».

Στην ερώτηση (15) αν  «δυσαρεστηθήκατε ποτέ από απόφαση που πήρε ο σύλλογος διδασκό-
ντων» το 25,0% (η=33) των ερωτηθέντων διευθυντών (-ριών) απάντησε «ποτέ», το 61,4% (η=81) 
«μερικές φορές», το 9,1% (η=12) «συχνά» και μόλις το 1,5% (η=2) απάντησε «πολύ συχνά».

Στην ερώτηση (16) αν «έχετε ζητήσει συγνώμη σε εκπαιδευτικό για σύγκρουση που δημι-
ουργήθηκε εξαιτίας σας» απάντησε το 90,2% (η=119) των ερωτηθέντων διευθυντών (-ριών). 
Από αυτούς το 10,0% (η=14) απάντησε «Ναι» και το 79,5% (η=105) απάντησε αρνητικά.

Στην ερώτηση (17) «Πιστεύετε ότι η καλή επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών μπορεί να 
ελαχιστοποιήσει τις συγκρούσεις στα σχολεία;» απάντησε το 100,0% (η=267) των εκπαι-
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δευτικών (ερωτ.16) και το 100,0% (η=132) των διευθυντών (-ριών) (ερώτηση 17). Από 
τους εκπαιδευτικούς το 3,4% (η=9) απάντησε «μέτρια», το 31,8% (η=85) «πολύ» και το 
64,8% (η=173) απάντησε «πάρα πολύ».Τα αντίστοιχα ποσοστά των διευθυντών (-ριών) 
είναι: 3,0% (η=4), 26,5% (η=35) και 70,5 (η=93).

Στην ερώτηση (18) «Πιστεύετε ότι οι συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών επηρεάζουν 
αρνητικά την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας;» απάντησε το 100,0% (η=267) 
των εκπαιδευτικών και το 100,0% (η=132) των διευθυντών (-ριών) (ερώτηση 19). Από τους 
εκπαιδευτικούς το 0,4% (η=1) απάντησε «καθόλου», το 13,5% (η=36) «μέτρια», το 41,6% 
(η=111) «πολύ» και το 44,5% (η=119) απάντηση «πάρα πολύ». Τα αντίστοιχα ποσοστά των 
διευθυντικών στελεχών είναι 0,8% (η=1), 3,8% (η=5), 52,3% (η=69) και 43,2% (η=57).

Στην ερώτηση (19), «Αν η απάντησή σας είναι “πολύ”-“πάρα πολύ”, ποιοι παράγοντες 
της σχολικής μονάδας επηρεάζονται περισσότερο; ιεραρχήστε αξιολογικά 1ος, 2ος,...», οι 
απαντήσεις εκπαιδευτικών και διευθυντών(-ριών) σχετικά με ιεράρχηση των προτεινόμε-
νων παραγόντων ποικίλλουν (βλ. Πίνακα7).

Πίνακας 7. Παράμετροι λειτουργίας της μονάδας που επηρεάζονται
από τις συγκρούσεις

α/α Παράμετροι λειτουργίας

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές (-ριες)

Σε
ιρ

ά
Κα

τά
τα

ξη
ς

Συ
χν

.

Πο
σο

στ
ά 

%

Σε
ιρ

ά

Συ
χν

.

Πο
σο

στ
ά 

%

α. Η επικοινωνία και η συνεργασία 
μεταξύ των εκπαιδευτικών 1η 111 41,6 2η 54 40,9

β. Το κλίμα της σχολικής μονάδας 2η 100 37,5 1η 56 42.4

γ. Η εικόνα του σχολείου στην 
τοπική κοινωνία 3η 88 33,0 3η 50 37,9

δ. Η συμπεριφορά των μαθητών 4η 85 31,8 5η 35 26,5

ε. Η εκπαιδευτική διαδικασία 5η 75 28,1 4η 39 29,5
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Στην ερώτηση (20) «Πιστεύετε ότι οι συγκρούσεις στο σχολείο επηρεάζουν θετικά την 
αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας; Αν ναι, με ποιο τρόπο; ιεραρχήστε αξι-
ολογικά 1ος, 2ος,...» οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών και των διευθυντών(-ριών) σχετι-
κά με την ιεράρχηση των θετικών συνεπειών των συγκρούσεων στο σχολείο ποικίλλουν 
(βλ. Πίνακα 8).

Πίνακας 8. Παράμετροι λειτουργίας της μονάδας που επηρεάζονται θετικά 
από τις συγκρούσεις 

α/α
Παράμετροι 

λειτουργίας του 
σχολείου

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές (-ριες)
Σε

ιρ
ά

Κα
τά

τα
ξη

ς

Συ
χν

.

Πο
σο

στ
ά

% Σε
ιρ

ά

Συ
χν

.

Πο
σο

στ
ά

%

α.
Αποκαλύπτονται τα 
πραγματικά αίτια των 
προβλημάτων

1η 88 33,0 1η 39 29,5

β.
Προωθούν την 
παραγωγή 
καινοτόμων ιδεών

2η 54 20,2 5η 21 15,9

γ. Προωθούν 
τη δημιουργικότητα 3η 54 20,2 3η 25 18,9

δ.
Βοηθούν στην 
απελευθέρωση 
συναισθημάτων

4η 43 16,1 2η 25 18,9

ε. Προκαλούν 
αυθεντική επικοινωνία 5η 42 15,7 6η 19 14,4

στ.
Βοηθούν στην ατομική 
ανάπτυξη κατανόησης 
και ικανοτήτων

6η 35 13,1 7η 15 11,4

ζ.

Χτίζουν την 
ενδυνάμωση των 
σχέσεων μεταξύ 
εκπαιδευτικών

7η 31 11,6 4η 22 16,7



247ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ…

Στην ερώτηση (21) «Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες πιστεύετε ότι βοηθούν ένα 
διευθυντή στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς; ιεραρχή-
στε αξιολογικά 1ος, 2ος,...», οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών και των διευθυντών (-ριών) 
σχετικά με την ιεράρχηση των προτεινόμενων παραγόντων ποικίλλουν (βλ. Πίνακα 9).

Πίνακας 9. Παράγοντες που βοηθούν ένα διευθυντή(-ρια) σχολείου να αντιμετωπίσει 
τις συγκρούσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς

α/α Παράγοντες που 
βοηθούν ένα διευθυντή

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές (-ριες)
Σε

ιρ
ά

Κα
τά

τα
ξη

ς

Συ
χν

.

Πο
σο

στ
ά

% Σε
ιρ

ά

Συ
χν

.

Πο
σο

στ
ά

%

α.
Το επιστημονικό 
υπόβαθρο στον τομέα της 
διοίκησης

1η 85 31,8 3η 28 21,2

β. Η επικοινωνιακή 
του ικανότητα 2η 61 22,8 1η 35 26,5

γ. Η διαφάνεια, η ειλικρίνεια 
και η ακεραιότητά του. 3η 59 22,1 6η 27 20,5

δ. Η σωστή κατανομή 
ευθυνών 4η 57 21,3 2η 33 25,0

ε. Η εμπειρία του διευθυντή/
τριας 5η 53 19,9 4η 27 20,5

στ. Η σωστή λήψη 
αποφάσεων 6η 52 19,5 7η 26 19,7

ζ.
Η ενσυναίσθηση και το 
γνήσιο ενδιαφέρον για 
τους άλλους

7η 48 18,0 5η 27 20,5

Απόψεις εκπαιδευτικών και διευθυντών(-ριών) για εξάλειψη των συγκρούσεων 

Στην ερώτηση (22) «Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι οι παρακάτω παράγοντες βοηθούν στη 
μεγαλύτερη δυνατή εξάλειψη των συγκρούσεων;» απάντησε το 100% (η=267) των εκπαι-
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δευτικών και το 100% (η=132) των διευθυντών(-ριών) και οι απαντήσεις τους ποικίλλουν 
(βλ. Πίνακες 10,11).

Πίνακας 10. Απόψεις εκπαιδευτικών για την εξάλειψη των συγκρούσεων στο σχολείο

α/α Παράγοντες Καθόλου Μέτρια Πολύ Πάρα 
Πολύ

α. Επιμόρφωση διευθυντών/ριων στη  
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού

1
0,4%

55
20,6%

123
46,1%

87
32,6%

β. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε 
θέματα διαχείρισης συγκρούσεων

2
0,7%

47
17,6%

121
45,3%

97
36,3%

γ. Η κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας 
του σχολείου

6
2,2%

58
21,7%

113
42,3%

90
33,7%

δ. Η σταθερότητα του προσωπικού 13
4,0%

72
27,0%

126
47,2%

56
21,0%

ε. Η καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή 21
7,9%

92
34,5%

114
42,7%

40
15%

στ. Ο καθορισμός και η σαφήνεια των 
στόχων της σχολικής μονάδας

2
0,7%

42
15,7%

155
58,1%

68
25,5%

ζ. Ο σαφής καταμερισμός 
αρμοδιοτήτων - 14

5,2%
128

47,9%
125

46,8%

Πίνακας 11. Απόψεις διευθυντών για την εξάλειψη των συγκρούσεων στο σχολείο

α/α Παράγοντες Καθόλου Μέτρια Πολύ Πάρα 
Πολύ

α.
Επιμόρφωση των διευθυντών 
(-ριών) σε θέματα διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού

-
-

15
11,4%

56
42,4%

61
46,2%

β. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε 
θέματα διαχείρισης συγκρούσεων

-
-

14
10,6%

55
41,7%

63
47,7%
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γ. Η κατάρτιση κανονισμού 
λειτουργίας σχολείου

1
0,8%

12
9,1%

68
51,5%

51
38,6%

δ. Η σταθερότητα του προσωπικού 2
1,5%

31
23,5%

72
54,5%

27
20,5%

ε. Η καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή 9
6,8%

47
35,6%

53
40,2%

23
17,4%

στ. Ο καθορισμός και η σαφήνεια των 
στόχων της σχολικής μονάδας

-
-

7
5,3%

72
54,5%

53
40,2%

ζ. Ο σαφής καταμερισμός 
αρμοδιοτήτων - 3

2,3%
67

50,8%
62

47,0%

Οικονομετρικά Υποδείγματα

Προκειμένου να διαπιστώσουμε ποιες μεταβλητές επηρεάζουν τη συχνότητα εμφανίσεων 
των συγκρούσεων στα σχολεία, προχωρήσαμε στην εκτίμηση δύο οικονομετρικών υπο-
δειγμάτων, τα οποία έχουν την ίδια εξαρτημένη μεταβλητή, που είναι: η συχνότητα που 
παρατηρούνται συγκρούσεις μεταξύ συναδέλφων στα σχολεία. Τα οικονομετρικά υποδείγ-
ματα εφαρμόστηκαν τόσο στο δείγμα των εκπαιδευτικών, όσο και στο δείγμα των διευθυ-
ντικών στελεχών των σχολείων.  

Η εξαρτημένη μεταβλητή των δύο οικονομετρικών υποδειγμάτων είναι ποσοτική και 
οι απαντήσεις των ερωτώμενων σχετικά με τη συγκεκριμένη ερώτηση κυμαίνονταν από 
«Ποτέ» που παίρνει την τιμή 1, «Μερικές φορές» που παίρνει την τιμή 2, «Συχνά» που 
παίρνει την τιμή 3 και «Πολύ Συχνά» που παίρνει την τιμή 4. 

Ο Πίνακας 12 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης των ελαχίστων τε-
τραγώνων των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συχνότητα των συγκρούσεων 
στις σχολικές μονάδες.
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Πίνακας 12. Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων: Απόψεις των εκπαιδευτικών 
σχετικά με τη συχνότητα των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες

Μεταβλητές Συντελεστής β S.E.

C (Σταθερά) 1.046 0.310

Συνολικά χρόνια προϋπηρεσίας στη 
δημόσια εκπαίδευση 0.072 0.020*

(Συνολικά χρόνια προϋπηρεσίας στη 
δημόσια εκπαίδευση)2 -0.001 0.000*

Φύλο -0.065 0.082

Κατά πόσο έχουν δυσαρεστηθεί ποτέ 
από απόφαση του διευθυντή χωρίς να 

αντιδράσουν
0.356 0.052*

Κατά πόσο πιστεύουν ότι η καλή 
επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών 

της σχολικής μονάδας μπορεί να 
ελαχιστοποιήσει τις συγκρούσεις 

στα σχολεία

-0.035 0.073

Κατά πόσο πιστεύουν ότι οι συγκρούσεις 
μεταξύ των εκπαιδευτικών στο σχολείο 

επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματική 
λειτουργία της σχολικής μονάδας

0.097 0.057***

Ο βαθμός που θεωρούν ότι η σταθερότητα 
του προσωπικού θα βοηθούσε στη 
μεγαλύτερη δυνατή εξάλειψη των 

συγκρούσεων

-0.087 -0.045***

Σημείωση: * υποδηλώνει ότι οι μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 1% 
στατιστικής σημαντικότητας ενώ *** υποδηλώνει ότι οι μεταβλητές είναι στατιστικά σημα-
ντικές σε επίπεδο 10% στατιστικής σημαντικότητας.Το S.E. υποδηλώνει Standard Error.
Το R2 του υποδείγματος είναι 0.203. 
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Σύμφωνα με τα εμπειρικά αποτελέσματα του Πίνακα 1, πέντε ανεξάρτητες μεταβλητές 
είναι στατιστικά σημαντικές, οι τρεις από τις οποίες είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 
σημαντικότητας 1%. Συγκεκριμένα, οι μεταβλητές που είναι στατιστικά σημαντικές είναι: τα 
συνολικά χρόνια προϋπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση, το τετράγωνο των συνολικών 
χρόνων προϋπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση, το κατά πόσο έχουν δυσαρεστηθεί ποτέ 
από απόφαση του διευθυντή χωρίς να αντιδράσουν, το κατά πόσο πιστεύουν ότι οι συ-
γκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών στο σχολείο επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσμα-
τική λειτουργία της σχολικής μονάδας και ο βαθμός που θεωρούν ότι η σταθερότητα του 
προσωπικού θα βοηθούσε στη μεγαλύτερη δυνατή εξάλειψη των συγκρούσεων. Σχετικά 
με τα συνολικά χρόνια προϋπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση, η μεταβλητή έχει θετικό 
πρόσημο, γεγονός που υποδηλώνει ότι όσο περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας στη δη-
μόσια εκπαίδευση έχουν οι εκπαιδευτικοί, τόσο περισσότερο πιθανό είναι να υπάρχουν 
περισσότερες συγκρούσεις στα σχολεία. Το τετράγωνο της στατιστικά αυτής ανεξάρτητης 
μεταβλητής είναι στατιστικά σημαντικό με αρνητικό πρόσημο, γεγονός που σημαίνει ότι 
οι συγκρούσεις έχουν αυξητική τάση μέχρι κάποια χρόνια προϋπηρεσίας στη δημόσια 
εκπαίδευση και μετά φθίνουν. Σύμφωνα με το συντελεστή βήτα της συγκεκριμένης με-
ταβλητής μέχρι και τα 25 χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση, οι 
συγκρούσεις μεταξύ εκπαιδευτικών έχουν αυξητική τάση ενώ μετά αρχίζουν και φθίνουν. 
Σχετικά με τη μεταβλητή, το κατά πόσο έχουν δυσαρεστηθεί ποτέ από απόφαση του διευ-
θυντή χωρίς να αντιδράσουν, αυτή έχει θετικό πρόσημο, γεγονός που σημαίνει ότι όσο 
περισσότερο οι εκπαιδευτικοί έχουν δυσαρεστηθεί από απόφαση του διευθυντή χωρίς να 
αντιδράσουν, τόσο περισσότερο πιθανό είναι να συμβαίνουν περισσότερες συγκρούσεις 
στις σχολικές μονάδες. Αναφορικά με το κατά πόσο πιστεύουν ότι οι συγκρούσεις μεταξύ 
των εκπαιδευτικών στο σχολείο επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματική λειτουργία της 
σχολικής μονάδας, η μεταβλητή έχει θετικό πρόσημο, πράγμα που σημαίνει ότι όσο πε-
ρισσότερο οι εκπαιδευτικοί συμμερίζονται αυτή την αντίληψη, τόσο περισσότερο πιθανό 
είναι να συμβαίνουν συγκρούσεις στα σχολεία. Τέλος, σχετικά με το βαθμό που θεωρούν 
ότι η σταθερότητα του προσωπικού θα βοηθούσε στη μεγαλύτερη δυνατή εξάλειψη των 
συγκρούσεων, αυτή έχει αρνητικό πρόσημο, γεγονός που σημαίνει ότι όσο πιο σταθερό 
είναι το προσωπικό στα σχολεία, τόσο περισσότερο πιθανό είναι να υπάρχουν λιγότερες 
συγκρούσεις σε αυτά. 

Ο Πίνακας 13 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης των ελαχίστων τε-
τραγώνων με τις απόψεις των Διευθυντών Σχολικών μονάδων σχετικά με τη συχνότητα 
των συγκρούσεων στα σχολεία.
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Πίνακας 13. Παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων: Απόψεις των διευθυντών 
σχολικών μονάδων σχετικά με τη συχνότητα των συγκρούσεων στα σχολεία

Μεταβλητές Συντελεστής β S.E.

C (Σταθερά) 2.084 0.725

Συνολικά χρόνια προϋπηρεσίας στη 
δημόσια εκπαίδευση 0.118 0.042*

(Συνολικά χρόνια προϋπηρεσίας στη 
δημόσια  εκπαίδευση)2 -0.002 0.000*

Φύλο 0.237 0.108**

Ο βαθμός που θεωρούν ότι η επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης 
των συγκρούσεων θα βοηθούσε στη 

μεγαλύτερη δυνατή εξάλειψη των 
συγκρούσεων

-0.097 0.098

Εάν πιστεύουν ότι η καλή επικοινωνία 
μεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής 
μονάδας μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις 

συγκρούσεις στα σχολεία

-0.337 0.105*

Εάν πιστεύουν ότι οι συγκρούσεις μεταξύ 
των εκπαιδευτικών στο σχολείο επηρεάζουν 

αρνητικά την αποτελεσματική λειτουργία 
της σχολικής μονάδας

0.161 0.095***

Ο βαθμός που θεωρούν ότι ο σαφής 
καταμερισμός αρμοδιοτήτων θα βοηθούσε 

στη μεγαλύτερη δυνατή εξάλειψη των 
συγκρούσεων

-0.060 0.083

Σημείωση: * υποδηλώνει ότι οι μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 1% 
στατιστικής σημαντικότητας, ** υποδηλώνει ότι οι μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές 
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σε επίπεδο 5% στατιστικής σημαντικότητας και *** υποδηλώνει ότι οι μεταβλητές είναι 
στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 10% στατιστικής σημαντικότητας. Το S.E. υποδηλώνει 
Standard Error. Το R2 είναι 0.191. 

Σύμφωνα με τα εμπειρικά αποτελέσματα του Πίνακα 13, πέντε ανεξάρτητες μεταβλη-
τές είναι στατιστικά σημαντικές, οι τέσσερις από τις οποίες είναι στατιστικά σημαντικές σε 
επίπεδο σημαντικότητας 1%. Σχετικά με τη μεταβλητή «φύλο», είναι στατιστικά σημαντι-
κή και έχει θετικό πρόσημο, γεγονός που σημαίνει ότι όταν οι διευθυντές των σχολικών 
μονάδων είναι άντρες, είναι περισσότερο πιθανό να υπάρχουν συγκρούσεις στα σχολεία. 
Σχετικά με τα συνολικά χρόνια προϋπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση, η μεταβλητή 
έχει θετικό πρόσημο, γεγονός που υποδηλώνει ότι όσο περισσότερα χρόνια προϋπηρε-
σίας στη δημόσια εκπαίδευση έχουν οι εκπαιδευτικοί, τόσο περισσότερο πιθανό είναι να 
υπάρχουν περισσότερες συγκρούσεις στα σχολεία. Το τετράγωνο της στατιστικά αυτής 
ανεξάρτητης μεταβλητής είναι στατιστικά σημαντικό με αρνητικό πρόσημο, γεγονός που 
σημαίνει ότι οι συγκρούσεις έχουν αυξητική τάση μέχρι κάποια χρόνια προϋπηρεσίας στη 
δημόσια εκπαίδευση και μετά φθίνουν. Αναφορικά με το κατά πόσο πιστεύουν ότι οι συ-
γκρούσεις μεταξύ εκπαιδευτικών επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματική λειτουργία 
της μονάδας, η μεταβλητή έχει θετικό πρόσημο, πράγμα που σημαίνει ότι όσο περισσό-
τερο οι εκπαιδευτικοί συμμερίζονται αυτή την αντίληψη, τόσο περισσότερο πιθανό είναι 
να συμβαίνουν συγκρούσεις στα σχολεία. Σχετικά με το κατά πόσο πιστεύουν ότι η καλή 
επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών της μονάδας μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις συ-
γκρούσεις στα σχολεία, η μεταβλητή αυτή έχει αρνητικό πρόσημο, γεγονός που σημαίνει 
ότι όσο πιο καλή επικοινωνία υπάρχει μεταξύ των εκπαιδευτικών, τόσο περισσότερο πι-
θανό είναι να υπάρχουν λιγότερες συγκρούσεις στις σχολικές μονάδες. Τέλος, αναφορι-
κά με το κατά πόσο οι συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών στο σχολείο επηρεάζουν 
αρνητικά την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας, η μεταβλητή έχει θετικό 
πρόσημο, πράγμα που σημαίνει ότι όσο περισσότερο οι εκπαιδευτικοί συμμερίζονται αυτή 
την αντίληψη, τόσο περισσότερο πιθανό είναι να συμβαίνουν συγκρούσεις στα σχολεία.

Συζήτηση–Συμπεράσματα

Από την ανάλυση των στοιχείων τα οποία αφορούν τη θέση στην οποία υπηρετούν τα 
υποκείμενα  του δείγματος προκύπτει ότι πάνω από 96% υπηρετούν σε «πολυθέσια» σχο-
λεία. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο των σχολικών μονάδων είναι πλέον μεγάλες σχολικές 
μονάδες, ίσως λόγω των πρόσφατων συγχωνεύσεων, γεγονός που πιθανόν να επηρεά-
ζει τη συχνότητα, τις αιτίες και τα είδη των συγκρούσεων που ενυπάρχουν.    
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Εξετάζοντας τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος, βλέπουμε ότι το γυναικείο φύλο 
στους εκπαιδευτικούς είναι υπερδιπλάσιο του ανδρικού. Αυτό το εύρημα συναντάται συ-
χνά στην εκπαίδευση (Iordanides, Bakas, Saiti & Ifanti, 2014· Τόζιου, 2012), στοιχείο 
που  ερμηνεύεται ότι οι γυναίκες προτιμούν το εκπαιδευτικό επάγγελμα λόγω της σχέσης 
του με τα παιδιά. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι στις διευθυντικές θέσεις αντιστρέφονται τα ευ-
ρήματα και υπερτερούν οι άνδρες (56% έναντι 44%), δεδομένο το οποίο δηλώνει υποα-
ντιπροσώπευση των γυναικών μάλλον λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων ή αποφυγής 
ευθυνών που συνεπάγεται η θέση της σχολικής διεύθυνσης  (Σαΐτη, 2000· Κελαΐδίτου, 
2012· Χατζηδιάκου, 2011).

Αναφορικά με την ηλικία των εκπαιδευτικών, διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία (60%) 
είναι > 41 ετών. Το αποτέλεσμα αποδίδεται τόσο στον περιορισμένο αριθμό προσλήψεων 
κατά τα τελευταία χρόνια, όσο και στο ότι η κατοχή μιας οργανικής θέσης σε ένα πολυθέ-
σιο σχολείο αποτελεί επιδίωξη του εκπαιδευτικού και από την οποία δύσκολα μετατίθεται 
σε μικρή σχολική μονάδα. Το ποσοστό αυτό στους διευθυντές/τριες > 40 ετών «ανεβαίνει» 
στο 85,5% γιατί, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής τους (Ν. 4327/2015), μοριοδοτείται η 
εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία των παλαιότερων εκπαιδευτικών.

Το ίδιο παρατηρείται και με την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαί-
δευση, όπου η πλειοψηφία τους (68,5 %)  έχει συνολική υπηρεσία από 10 έως > 26 έτη. 
Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να αποδοθεί στον τρόπο υπηρεσιακών μεταβολών, σύμφωνα 
με το οποίο οι νέοι διορισμοί γίνονται στην επαρχία, ενώ οι «αρχαιότεροι» μετακινούνται 
στις μεγάλες πόλεις μέσω των μεταθέσεων. Αντίστοιχα το ποσοστό των διευθυντών/τριών 
είναι ακόμη πιο αυξημένο (93,2%) λόγω της πριμοδότησης της εκπαιδευτικής προϋπη-
ρεσίας όπως προαναφέραμε. Αλλά και ως προς τη σχέση εργασίας, η έρευνα έδειξε ότι η 
μεγάλη πλειοψηφία (70,8 %) των εκπαιδευτικών και το απόλυτο σύνολο των διευθυντών 
έχουν οργανική θέση στα σχολεία. Αυτό οφείλεται στο ότι, έχοντας αρκετά χρόνια προϋ-
πηρεσία, μέσω των μεταθέσεων επιδιώκουν να τοποθετηθούν οριστικά.

Σε ό,τι αφορά την οικογενειακή κατάσταση, η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 
(65,2%) αλλά και διευθυντών (87,1%) είναι έγγαμοι, εύρημα αναμενόμενο αφού, όπως 
προαναφέρθηκε, οι περισσότεροι είναι άνω των 41 ετών.

Αναφορικά με τις σπουδές η έρευνά μας έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν μεταπτυχια-
κούς τίτλους σε ποσοστό 16,1%, ενώ αντίστοιχα οι διευθυντές 34,9% Ακόμη το 29,5% των 
διευθυντών διαθέτει δεύτερο πτυχίο και το 56,8% επιμόρφωση Διδασκαλείου. Βλέπουμε, 
δηλαδή, ότι οι διευθυντές αποκτούν αναβαθμισμένες επιστημονικές γνώσεις προκειμένου 
να ανταποκριθούν επαρκέστερα στα διοικητικά τους καθήκοντα, αλλά και να πετύχουν 
αυξημένη μοριοδότηση στη διαδικασία επιλογής τους, αφού προβλέπεται σχετική πριμο-
δότηση τέτοιων προσόντων. 
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Ως προς το χρόνο παραμονής στο ίδιο σχολείο, τα στοιχεία  έδειξαν ότι περίπου ένας 
στους δύο εκπαιδευτικούς (54,3%) διδάσκουν στο ίδιο σχολείο έως 5 έτη αλλά κι ένα 
ποσοστό 37% από 6-15 έτη. Το πρώτο εύρημα καταδεικνύει τη δυνατότητα αποσπάσε-
ων και μεταθέσεων που παρέχει η νομοθεσία στους εκπαιδευτικούς (Π.Δ. 50/1996, Π.Δ. 
100/1997) και έρχεται σε συμφωνία με άλλες έρευνες (Παντοπούλου, 2010· Τόζιου, 2012· 
Βολακάκη, 2015). Ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε και το δεύτερο εύρημα (37%) και τη 
σχετική σταθερότητα του διδακτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες. Τα ευρήματα 
αυτά δηλώνουν ότι οι συνεχείς μετακινήσεις δεν ευνοούν τη συνοχή των μελών της σχο-
λικής κοινότητας και κατ’ επέκταση την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία μιας σχο-
λικής μονάδας. Αντιθέτως, η ύπαρξη σταθερού προσωπικού δομεί κοινή κουλτούρα και 
συνεργατικές διαδικασίες, παράγοντες που αμβλύνουν τις συγκρούσεις. Άλλωστε σχετι-
κές έρευνες (Edmonds, 1979· Πασιαρδή, 2001· Καψάλης, 2005· Θεριανός, 2006· Θωμά, 
2010· Σαΐτη & Σαΐτης, 2012β) έχουν δείξει ότι η σταθερότητα του προσωπικού είναι ένα 
από τα κύρια χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού σχολείου.

Τέλος, ως προς τα χρόνια υπηρεσίας των διευθυντών στο ίδιο σχολείο, καταγράφεται 
ότι σχεδόν οι τρεις στους τέσσερις βρίσκονται εκεί από 1-5 έτη. Το στοιχείο αυτό υποδη-
λώνει ότι δεν έχουν τον επαρκή χρόνο να γνωρίσουν όλες τις παραμέτρους της σχολικής 
μονάδας και να αναπτύξουν το όραμά τους γι’ αυτή. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται και πι-
θανή δυσκολία στη διαχείριση των συγκρούσεων που προκύπτουν, αφού η πλήρης γνώ-
ση της προσωπικότητας καθενός από το προσωπικό και των διαμορφωμένων διαπρο-
σωπικών σχέσεων απαιτεί αρκετό χρόνο.

Ανάλυση-συζήτηση των διαστάσεων των συγκρούσεων στη σχολική 
μονάδα

Αναλύοντας στη συνέχεια και ερμηνεύοντας τις  διαστάσεις του φαινομένου των συγκρού-
σεων στις σχολικές μονάδες, διαπιστώνουμε τα εξής:

Αναφορικά με τη συχνότητα εκδήλωσης των συγκρούσεων στα σχολεία της πρωτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης (ερώτηση 8), η έρευνά μας έδειξε ότι στην συντριπτική πλειοψηφία (86,1%) 
οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι εμφανίζονται συγκρούσεις από «μερικές φορές» έως «πολύ 
συχνά». Οι διευθυντές αντίστοιχα υπερθεματίζουν δηλώνοντας το ίδιο περισσότεροι από 
εννέα στους δέκα (92,4%). Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την ύπαρξη του προβλήματος 
σχεδόν σε όλες τις σχολικές μονάδες. Το εύρημα  αυτό, που επιβεβαιώνει την Υ1 ερευνητική 
μας υπόθεση, ταυτίζεται με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών (Mαυρικάκης, 2008· Παντο-
πούλου, 2010· Τόζιου, 2012· Iordanides, Bakas, Saiti & Ifanti, 2014· Saiti, 2014), σύμφωνα 
με τα οποία οι συγκρούσεις είναι «παρούσες» στα σχολεία της χώρας μας. Η ύπαρξή του 
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θεωρείται αναμενόμενη καθώς το σχολείο, ως ανοικτό κοινωνικό σύστημα, συναπαρτίζεται  
από διάφορους συμμετέχοντες με διαφορετική κουλτούρα και προσλαμβάνουσες, γεγονός 
που σημαίνει διαφορετική προσέγγιση των σχολικών ζητημάτων.

Ως προς τους λόγους (ερώτηση 9) που προκαλούν συγκρούσεις, το 22,5% των εκ-
παιδευτικών δηλώνει ότι τα αίτια εντοπίζονται σε συνδυασμό «προσωπικών» και «υπη-
ρεσιακών παραγόντων». Οι διευθυντές αντίστοιχα, αν και σε παρόμοιο ποσοστό 21,2% 
υιοθετούν τον παραπάνω συγκερασμό αιτίων, ωστόσο προτάσσουν (60,6%) «τους υπη-
ρεσιακούς λόγους». Η διαφοροποίηση αυτή ίσως οφείλεται στη διοικητική οπτική που 
έχουν οι διευθυντές και εστιάζουν σε οργανωτικά ζητήματα ή υπηρεσιακές αναγκαιότη-
τες (προγράμματα, υπαλληλικές υποχρεώσεις) οι οποίες προκαλούν τριβές. Τα ευρήμα-
τα αυτά επιβεβαιώνουν την Υ2 ερευνητική μας υπόθεση και συμφωνούν με πορίσματα 
άλλων ερευνών (Mαυρικάκης, 2008· Βολακάκη, 2015· Τόζιου, 2012· Iordanides, Bakas, 
Saiti & Ifanti, 2014· Saiti, 2014). Επιβεβαιώνεται δηλαδή η δυσκολία εστίασης των λόγων 
σε μία από τις δύο κατηγορίες, αφού το φαινόμενο των συγκρούσεων είναι πολυπαρα-
γοντικό και «οι πηγές τους παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που μπορεί να απαντώνται σε 
περισσότερες από μία πηγές» (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012β: 306).

 Σχετικά με την ιεράρχηση των «υπηρεσιακών» παραγόντων που προκαλούν συγκρού-
σεις (ερώτηση 10), και οι δυο ομάδες αναφοράς προτάσσουν την «κατανομή τάξεων» με 
ποσοστά 17,6% και 45,5% αντίστοιχα (Πίνακας 2). Ακολούθως, διαφοροποιούνται καθώς 
οι εκπαιδευτικοί κατά σειρά θέτουν ως αιτίες σύγκρουσης: την κατανομή εξωδιδακτικού έρ-
γου, τη συμπλήρωση ωρολογίου προγράμματος, την κατανομή μαθημάτων λόγω απουσίας 
εκπαιδευτικού, τη χρήση εργαστηρίου Η/Υ και εποπτικών μέσων, την έλλειψη κανονισμού 
λειτουργίας του σχολείου, την κατανομή εφημεριών, το ολοήμερο σχολείο. Αντίθετα, οι διευ-
θυντές (Πίνακας 3) ως 2η αιτία θεωρούν την «έλλειψη κανονισμού λειτουργίας του σχολείου» 
και ακολουθούν: τη συμπλήρωση ωρολογίου προγράμματος, την κατανομή εφημεριών, το  
ολοήμερο σχολείο, τη χρήση εργαστηρίου Η/Υ και εποπτικών μέσων, την κατανομή μαθητών 
σε περίπτωση απουσίας μαθητή και την κατανομή εξωδιδακτικού έργου. Από τα παραπά-
νω παρατηρούμε ότι: α) η κατανομή τάξεων αποτελεί κοινή παραδοχή καθώς, εκτός από 
την ποιότητα ή τις εργασιακές δυσκολίες που ενέχει το θέμα, σχετίζεται μάλλον και με την 
προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, αλλά και την όποια αξιολόγηση του έργου του (Κων-
σταντίνου, 2013, Σαΐτης, 2014, Βολακάκη, 2015) και β) οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν σε πιο 
λειτουργικά και καθημερινά ζητήματα, όπως, π.χ., ο εξωδιδακτικός χρόνος, ενώ οι διευθυ-
ντές θεωρούν βασικές αιτίες δομικά θέματα, όπως, π.χ., η έλλειψη κανονισμού λειτουργί-
ας. Αυτό υποδηλώνει και τη διαφορετική προσέγγιση και την οπτική που η κάθε ομάδα το 
αντιλαμβάνεται, δηλαδή του υφιστάμενου ή του έχοντος τη διοικητική ευθύνη λειτουργίας 
του σχολείου. Η διαφοροποίηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών και διευθυντών υποδηλώνει 
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και μια εν δυνάμει αντιθετικότητα, η οποία αποτελεί ένα γενικότερο πλαίσιο των αιτίων σύ-
γκρουσης στο εργασιακό περιβάλλον μεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντών.

 Ως προς τους «τρόπους διευθέτησης των διενέξεων» εξαιτίας «υπηρεσιακών λόγων» 
(Πίνακας 4) τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι διευθυντές τους ταξινομούν με την εξής σειρά: 
1) Διαμεσολάβηση του διευθυντή (-ριας), 2) Πρωτοβουλία κάποιου συναδέλφου, 3) Από-
φαση του συλλόγου διδασκόντων και 4) Παρέμβαση από το διευθυντή (-ρια). Τα ευρήματα 
αυτά καταδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο του διευθυντή/τριας στη διαμεσολάβηση για δι-
ενέξεις στο χώρο του σχολείου, καθώς ως επικεφαλής και με το κύρος του μπορεί να λει-
τουργήσει «εκτονωτικά». Το ρόλο αυτό μπορεί να τον αναλάβει και κάποιος «τρίτος» συ-
νάδελφος, ενώ αξιοσημείωτη είναι η επίλυση με «απόφαση του συλλόγου διδασκόντων». 
Το αποτέλεσμα αυτό, που συμφωνεί με άλλες έρευνες (Μαυρικάκης, 2008 · Iordanides, 
Bakas, Saiti & Ifanti, 2014), είναι λογικό καθώς πλέον οι διευθυντές δεν υιοθετούν αυταρ-
χικούς και παραδοσιακούς τρόπους άσκησης εξουσίας (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012α). Αντίθετα, 
φαίνεται ότι προωθούν συμμετοχικές συνθήκες συνεργασίας μέσω συλλογικής διοίκησης 
στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου (Παπαγεωργάκης, 2013).

 Αναφορικά με τις αιτίες συγκρούσεων που οφείλονται σε «προσωπικούς λόγους» 
(Πίνακας 5), η έρευνά μας έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ως 1η αιτία την «κακή 
επικοινωνία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας» με 23,2% ενώ οι διευθυντές το 
«διαφορετικό αξιακό σύστημα εκπαιδευτικών» με 21,2%. Στη 2η θέση οι εκπαιδευτικοί δη-
λώνουν την «έλλειψη συνοχής της σχολικής κοινότητας» (12,7%) ενώ οι διευθυντές τις  
«συχνές απουσίες κάποιων εκπαιδευτικών» (16,7%). Στην 3η  θέση δηλώνουν αντίστοιχα 
το «αξιακό σύστημα εκπαιδευτικών» (11,6%) και «έλλειψη συνοχής της σχολικής κοινότη-
τας» (15,2%). Στην 4η θέση οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν τις «συχνές απουσίες κάποιων 
εκπαιδευτικών» (11,2%) ενώ οι διευθυντές την «κακή επικοινωνία»(14,4%). Τέλος, και οι 
δυο ομάδες στην τελευταία θέση αιτιών σύγκρουσης οι εκπαιδευτικοί θέτουν τον «αντα-
γωνισμό μεταξύ των εκπαιδευτικών». Ερμηνεύοντας τα ευρήματα αυτά, διαπιστώνεται ότι 
δεν ταυτίζονται οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών και διευθυντών ως προς την ιεράρχηση των 
αιτίων. Οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν στην «κακή επικοινωνία» βασικό τομέα στη λειτουργία 
των σχολικών οργανώσεων, γιατί συνδέεται άρρηκτα με τις ανθρώπινες σχέσεις καθώς 
αυτές διαμορφώνονται με αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων και θέσεων (Σαΐτης, 2014: 152· 
Rubbins & Judge, 2012).Υπ’ αυτή την έννοια εξηγείται η επιλογή των διευθυντών για «δια-
φορετικό αξιακό σύστημα» αφού υπάρχουν ατομικές διαφορές και τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας είναι προσωπικότητες με διαφορετικές προσλαμβάνουσες και προτεραιότητες. 
Αυτό συμβαίνει γιατί στα σχολεία μεγάλης δυναμικότητας υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία 
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να προκαλούνται ευκο-
λότερα ενδοσχολικές συγκρούσεις.
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 Ως προς τους τρόπους αντιμετώπισης των διενέξεων από προσωπικούς λόγους (ερώ-
τηση 13), τόσο οι εκπαιδευτικοί (24,3%) όσο και οι διευθυντές (27,3%) αναδεικνύουν στην 
1η  θέση (Πίνακας 6) τη «Διαμεσολάβηση του διευθυντή (-ριας)», επισημαίνοντας την αξία 
του ρόλου του διευθυντή της σχολικής μονάδας στη διαχείριση των συγκρούσεων. Στη 
2η θέση οι εκπαιδευτικοί (16,1%) θέτουν τη «χρήση της εξουσίας του διευθυντή» ενώ οι 
διευθυντές (17,4%) αφήνουν τη σχετική «πρωτοβουλία σε κάποιο συνάδελφο». Δηλαδή, 
οι εκπαιδευτικοί επιζητούν μια «πατερναλιστική» αντιμετώπιση ενώ οι διευθυντές δε θέ-
λουν πιθανόν να γίνουν μέρος του προβλήματος. Στην 3η θέση και οι δυο ομάδες (14,6% 
& 15,9% αντίστοιχα) δηλώνουν ως τρόπο επίλυσης με «απόφαση του συλλόγου διδα-
σκόντων» ενώ, τέλος, στην 4η θέση επιλέγουν (11,6% & 17,4% αντίστοιχα) την «πρωτο-
βουλία κάποιου συναδέλφου» και τη «χρήση της εξουσίας του διευθυντή». Από τα τελευ-
ταία ευρήματα συμπεραίνουμε ότι καταγράφεται από όλους μια πρόθεση συλλογικής και 
δημοκρατικής διευθέτησης των διενέξεων ενώ οι διευθυντές ως έσχατη λύση προτείνουν 
τη διοικητική επέμβαση, ίσως αν αποτύχουν οι άλλες προτάσεις τους και προκειμένου να 
επιλυθεί μια σύγκρουση.

Στο ερώτημα (14) αν οι εκπαιδευτικοί δυσαρεστήθηκαν από απόφαση του διευθυντή 
τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι η πλειοψηφία τους (51,3%) το ένιωσε «μερικές φορές» 
αλλά κι ένα σοβαρό ποσοστό 37,5% δεν δυσαρεστήθηκε «ποτέ». Αυτό δείχνει πως ο τρό-
πος διαχείρισης εκ μέρους του διευθυντή δεν είναι πάντα επικοινωνιακά ο πιο σωστός, γε-
γονός που σημαίνει ότι τα διευθυντικά στελέχη χρειάζονται επιμόρφωση στον τομέα αυτό 
προκειμένου να ακολουθούν τη στρατηγική του win-win στη διαχείριση των συγκρούσε-
ων. Αλλά και οι διευθυντές σε ανάλογη ερώτηση, «αν δυσαρεστήθηκαν με απόφαση του 
συλλόγου διδασκόντων», στη μεγάλη τους πλειοψηφία (61,4%) δηλώνουν ότι ενοχλούνται 
«μερικές φορές», στοιχείο που καταδεικνύει ότι πρέπει να μάθουν να λειτουργούν σ’ ένα 
δημοκρατικό και συλλογικό πλαίσιο. Το αποτέλεσμα αυτό σε συνδυασμό με άλλο εύρημά 
μας (ερώτηση 12) για επίλυση σύγκρουσης με «απόφαση του συλλόγου διδασκόντων» 
δείχνει την ανάγκη να ενστερνιστούν στην πράξη και οι διευθυντές πρακτικές συλλογικής 
λειτουργίας. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται από τις απαντήσεις τους (ερώτηση 16) για το 
«αν έχουν ζητήσει συγγνώμη για σύγκρουση εξαιτίας των», όπου το 79,5 % απαντά αρ-
νητικά. Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από το ρόλο τους, θα πρέπει να δείχνουν και οι ίδιοι ωρι-
μότητα και να αποδέχονται τα λάθη τους συνεισφέροντας στην ύπαρξη θετικού κλίματος 
ως παράγοντα που αμβλύνει τις συγκρούσεις.  

Κομβικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων φαίνεται να παίζει η «καλή επι-
κοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών» καθώς τα αποτελέσματα (ερώτηση 17) καταγράφουν, 
τόσο οι εκπαιδευτικοί (96,6%) όσο και οι διευθυντές (97%), πως αυτή βοηθάει «πολύ» 
ως «πάρα πολύ» στην ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων. Η επιβεβαίωση αυτή προκύ-
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πτει και από προηγούμενο εύρημά μας (ερώτηση 12) με την «εξ αντιθέτου» καταγραφή, 
όπου οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως 1η αιτία την «κακή επικοινωνία». Τα αποτελέσματα 
αυτά επιβεβαιώνουν την Υ3 υπόθεσή μας ότι η καλή επικοινωνία αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα για τη διευθέτηση των τριβών που ανακύπτουν, στοιχείο που επιβεβαιώνεται 
και από τα πορίσματα ερευνών (Lehman, 2008· Σταμάτης, 2012).

Σε ό,τι αφορά τις συνέπειες των συγκρούσεων (ερώτηση 18), η μεγάλη πλειοψηφία 
(86,1%) των εκπαιδευτικών και (95,5%) των διευθυντών θεωρεί από πολύ έως πάρα πολύ 
συχνά, ότι οι συγκρούσεις επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματική λειτουργία των σχο-
λικών μονάδων. Το αποτέλεσμα αυτό είναι λογικό καθώς «η συχνή εμφάνιση προστρι-
βών μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας υπονομεύει το μεγαλύτερο μέρος των δρα-
στηριοτήτων τους και δεν τους επιτρέπει να συνεισφέρουν με ενθουσιασμό έργο που να 
βελτιώνει τη λειτουργία του σχολείου» (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012: 294). Έτσι επιβεβαιώνεται 
εμφατικά η Υ4 ερευνητική μας υπόθεση, ότι δηλαδή οι συγκρουσιακές καταστάσεις έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό έργο. 

Με αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικό το «ποιοι παράγοντες επηρεάζονται περισσότερο» 
(ερώτηση 19). Από τα ευρήματα (Πίνακας 7) προκύπτει πως και οι δυο ομάδες (εκπαιδευτικοί & 
διευθυντές) ταυτίζονται ως προς την εξής σειρά ταξινόμησης: Η επικοινωνία και η συνεργασία 
μεταξύ εκπαιδευτικών, το κλίμα της μονάδας, η εικόνα του σχολείου στην τοπική κοινωνία, 
η συμπεριφορά των μαθητών και η όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό προκύπτει και από 
άλλες έρευνες (Σαΐτη, Ιορδανίδης, Μπάκας, 2012), σύμφωνα με τις οποίες η προβληματική 
επικοινωνία δυσκολεύει τη συνεργασία των μελών της ομάδας και κατ’ επέκταση διαταράσσει το 
σχολικό κλίμα οδηγώντας σε συγκρούσεις, δηλαδή ένας κύκλος συγκρούσεων -παραγόντων-
συγκρούσεων.

Ωστόσο έχει αξία το αν οι συγκρούσεις επιφέρουν και κάποια θετικά στοιχεία. Στην 
ερώτηση (20) τα αποτελέσματα έδειξαν πως όντως υπάρχουν αυτά. Στη σχετική ταξινόμηση 
στην 1η θέση είναι ότι «αποκαλύπτονται τα πραγματικά αίτια των προβλημάτων», στη 
2η και 5η θέση αντίστοιχα εκπαιδευτικοί και διευθυντές δήλωσαν ότι «προωθούν την 
παραγωγή καινοτόμων ιδεών» (Παπαγεωργάκης κ.ά.,2016), στην 3η και οι δυο ομάδες 
ότι «προωθούν τη δημιουργικότητα», στην 4η και 6η αντίστοιχα ότι «βοηθούν στην 
απελευθέρωση συναισθημάτων», στην 5η και 6η ότι «προκαλούν αυθεντική επικοινωνία», 
στην 6η και 7η ότι «βοηθούν στην ατομική ανάπτυξη κατανόησης και ικανοτήτων» και 
τέλος στην 7η και 4η αντίστοιχα ότι «χτίζουν τη συνεργασία και στην ενδυνάμωση των 
σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών». Βλέπουμε, λοιπόν, ότι αναδεικνύονται και θετικές 
διαστάσεις, οι οποίες θα λέγαμε ότι βγάζουν τη σχολική μονάδα από τη ρουτίνα, αλλά 
συγκριτικά με τα προβλήματα που δημιουργούν πρέπει να εξαλείφονται, να αμβλύνονται 
ή να διαχειρίζονται.
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Αναφορικά με τους παράγοντες οι οποίοι βοηθούν το διευθυντή/τρια να αντιμετωπίσει 
τις συγκρούσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς (ερώτηση 21), στη σχετική ταξινόμηση 
των δηλώσεων εκπαιδευτικών και διευθυντών αντίστοιχα έχει ως εξής (Πίνακας 9): «Το 
απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο στον τομέα της διοίκησης» (1η-3η),  «επικοινωνια-
κή  ικανότητα» (2η-1η), «Η διαφάνεια, η ειλικρίνεια και η ακεραιότητά του» (3η-6η),  «Η σω-
στή κατανομή ευθυνών» (4η-2η), «Η εμπειρία του» (5η-4η), «Η σωστή λήψη αποφάσεων» 
(6η-7η) και «Η ενσυναίσθηση και το γνήσιο ενδιαφέρον για τους άλλους» (7η-5η). Από τα 
παραπάνω ευρήματα γίνεται σαφές ότι και οι δυο ομάδες τοποθετούν στις πρώτες θέ-
σεις των αντιλήψεών τους προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες του διευθυντή/τρι-
ας, όπως τη «διοικητική κατάρτιση» και την «επικοινωνιακή του ικανότητα». Το εύρημα 
αυτό που  επιβεβαιώνει την Υ5 ερευνητική μας υπόθεση έρχεται σε συμφωνία με άλλες 
σχετικές έρευνες (Καμπουρίδης, 2002· Βολακάκη, 2015) βάσει των οποίων η αμφίδρομη 
επικοινωνία μεταξύ διοικούντων και διοικουμένων και η συστηματική επιμόρφωσή τους 
σε ζητήματα οργανωσιακής συμπεριφοράς είναι παράγοντες που συντελούν στον περιο-
ρισμό των διενέξεων στο σχολείο.

Τέλος, σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των διευθυντών(-ριών) για τους 
παράγοντες που συμβάλλουν στην εξάλειψη των διενέξεων, και οι δυο ομάδες αναφοράς 
δηλώνουν κατά σειρά ταξινόμησης τους εξής (Πίνακες 10 & 11): επιμόρφωση των 
διευθυντών(-ριών) σε θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης συγκρούσεων, κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας 
του σχολείου, σταθερότητα του προσωπικού, καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή, καθορισμός 
και σαφήνεια των στόχων της σχολικής μονάδας και σαφή καταμερισμό αρμοδιοτήτων. 
Διαπιστώνεται δηλαδή μια πολυπαραγοντική και ολιστική αναγκαιότητα αντιμετώπισης τόσο 
σε θέματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, όσο και σε ζητήματα της διοικητικής λειτουργίας 
της οργάνωσης, στοιχείο που εκ του ρόλου του ανήκει στο διευθυντή του σχολείου.

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη μας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 
και αναγνωρίζοντας ότι το φαινόμενο των συγκρούσεων έχει πρωτίστως αρνητικές συνέ-
πειες στη διαμόρφωση θετικού κλίματος και, κατ’ επέκταση, στην αποτελεσματική λειτουρ-
γία μίας σχολικής μονάδας, η ελαχιστοποίηση των διενέξεων στον εργασιακό χώρο του 
σχολείου είναι επιτακτική ανάγκη. Στη βάση αυτής της αντίληψης εκτιμούμε ότι η συστη-
ματική επιμόρφωση των διευθυντών (-ριών) και των εκπαιδευτικών σε θέματα οργανωσι-
ακής συμπεριφοράς και συναισθηματικής νοημοσύνης και (β) η αναθεώρηση του ισχύο-
ντος νομοθετικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων (π.χ., τα 
σαφή κριτήρια για την κατανομή τάξεων ή τμημάτων, η διάρκεια του εργασιακού ωραρίου, 
ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου, κ.ά.) είναι βασικοί παράγοντες που 
πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης μελέτης από τον αρμόδιο κρατικό φορέα.
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Abstract

School as α formal institution is constituted by α sum of elements  (i.e. structure, culture, 
resources ), within which people of different age, gender, skills, knowledge, values 
and needs interact and operate in order to achieve specific objectives. This happens, 
because a line of variables such as the mobility of personnel,  lack of material resources, 
organizational weaknesses, but also  individual differences among teachers  often  
lead members of school communities to conflicts. The effective resolution of the above 
mentioned problems constitutes a fundamental preoccupation of the administration of 
school units.

The object of the present study is the investigation of the perspectives of teachers 
regarding conflicts in the school units of Primary Education in order to identify the factors 
that cause them and finally make suggestions, based on the findings, for a more creative 
mode of conflict management in order to improve the effectiveness of schools.
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The results showed that conflicts do occur in most school units of primary educations 
and they are attributed to official reasons (e.g. distribution of work), personal (e.g. bad 
communication, individual differences), insufficient financing or a combination of the 
above. Their result is influencing mainly negatively the functioning of a school unit. The 
central regulating factor is the headmaster who should possess sufficient Knowledge and 
experience for this particular work. However, there is deficit of administrative dexterities 
/skills and capabilities but also lack of sufficient Knowledge, because the majority of 
headmasters and teachers have not been trained in the object of management of human 
resources and the enhancement of team-spirit in the school units. Fundamental factors 
initially for the reduction and , in the end for the elimination of conflicts are: i) resolute and 
effective school leadership and ii) high-level communication and interaction between the 
members of school community.

Words-key: Conflicts, management, school unit, climate, effectiveness
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Περίληψη

Αφηγούμενοι ψηφιακά σκηνές από το έργο του Αισχύλου «Προμηθέας Δεσμώτης», οι μα-
θητές της έκτης τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σάμου δημιουργούν πολιτισμικό πε-
ριεχόμενο αναφοράς στην ανθρώπινη γήινη πραγματικότητα, το οποίο δύναται να χρησι-
μοποιηθεί στις προσπάθειες επικοινωνίας μας με εξωγήινους πολιτισμούς.

λέξεις-κλειδιά: Εκπαίδευση, ψηφιακή αφήγηση, διαστρική επικοινωνία, εξωγήινη νοη-
μοσύνη

Από την αφήγηση στην ψηφιακή αφήγηση

Ορισμός της αφήγησης

Μιλώντας για την αφήγηση, αναφερόμαστε σε μία επικοινωνιακή πράξη η οποία παρου-
σιάζει με προφορικό ή γραπτό τρόπο μια σειρά από γεγονότα που μπορεί να είναι πραγ-
ματικά ή επινοημένα. Σύμφωνα με αυτό, η οποιαδήποτε αφήγηση ως πράξη επικοινωνίας 
απαιτεί δύο πρόσωπα τουλάχιστον: τον αφηγητή που έχει το ρόλο του πομπού και τον 

Μιχάλης Μεϊμάρης, Ιωάννης Μανδουραράκης (2017). «Ψηφιακή Αφήγηση και Επικοινωνιακή Αξιοποίηση της Αρχαίας 
Ελληνικής Δραματουργίας». Στο Α. Κοντάκος, Φρ. Καλαβάσης (Επιστ. Επιμ. Σειράς), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, 
τ. 9, Η σχολική μονάδα ως ευφυής, υβριδική και ηθική οντότητα, σελ. 267-290, Αθήνα: Διάδραση. ISBN: 978-618-5059-66-8
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αποδέκτη που είναι το άτομο εκείνο στο οποίο απευθύνεται ο αφηγητής. Από τη στιγμή 
που εμφανίστηκε ο άνθρωπος στη Γη, προσπάθησε να δώσει το στίγμα του αφηγούμενος 
ιστορίες που εικονογράφησε στους τοίχους των σπηλαίων. Σύμφωνα με τον Mello (2001) 
κάθε μορφή αφήγησης, ανεξάρτητα από το δημιουργό της, μεταφέρει μηνύματα που πα-
ραδοσιακά ενώνουν τους ανθρώπους, διδάσκουν και διαχέουν ιδέες.

Η αφήγηση στην εκπαίδευση

Η αξιοποίηση της αφήγησης στο χώρο της εκπαίδευσης επιχειρεί τη μεταφορά της γνώ-
σης από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές με ευχάριστο τρόπο και έχει ως αποτέλεσμα 
την εμπλοκή των ακροατών με τη διέγερση των συναισθημάτων και της φαντασίας τους 
(Μπρατίτσης, 2013). Σύμφωνα με τον Matthews (1977), ο τρόπος που κωδικοποιείται και 
παρουσιάζεται το μαθησιακό αντικείμενο επηρεάζει σημαντικά την ανθρώπινη δυνατό-
τητα απομνημόνευσης και ανάκλησης αυτού στο μέλλον. Η αφήγηση ιστοριών αποτελεί 
σημαντικότατο εργαλείο και έχει αποδειχθεί πως αυξάνει τις προφορικές και γραπτές ικα-
νότητες λόγου, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δεξιότητα της κριτικής σκέψης όπως και την 
ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών. Εξασκεί σύνθετες επικοινωνιακές δεξιότητες μέσα 
από τη δόμηση περιεχομένου, την επεξεργασία των πληροφοριών και φυσικά την εξα-
γωγή νοήματος. Η συνεισφορά της αφήγησης στη μάθηση έχει δηλαδή κοινωνική, συναι-
σθηματική και γνωστική διάσταση.

Ψηφιακή αφήγηση

Με τον όρο ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling) αναφερόμαστε στη χρήση ψηφιακών 
μέσων (εικόνα, βίντεο, ήχος, μουσική) για να αφηγηθεί κάποιος μια ιστορία όπως αναφέ-
ρει ο καθηγητής Μιχάλης Μεϊμάρης: 

«Η ψηφιακή αφήγηση καλείται σήμερα, περισσότερο από ποτέ, να παίξει έναν ρόλο 
διαμεσολαβητικό, μαθησιακό, επιμορφωτικό, και, εντέλει, λυτρωτικό. Οι ψηφιακές αφηγή-
σεις, δίνοντας νέες δυνατότητες έκφρασης μέσω των πολυμέσων επικοινωνίας, καλλιερ-
γούν στο άτομο τη δυνατότητα αφενός να ανιχνεύει, να οργανώνει και να λεκτικοποιεί τις 
ψυχικές διεργασίες που συνοδεύουν ένα συγκινησιακά φορτισμένο βίωμα, αφετέρου να 
κατανοεί αντίστοιχες διεργασίες στους άλλους. Έτσι, σε συνδυασμό με το μοίρασμα της 
εμπειρίας στο ομαδικό πλαίσιο (story cycle) επιτυγχάνονται διαδικασίες μεταβολισμού 
της εμπειρίας. Η αφήγηση είναι εξ ορισμού φορέας πολιτισμού. Με τις σημερινές ψηφια-
κές δυνατότητες του διαδικτύου μπορεί να μεταφέρει την πολιτισμική εμπειρία πέρα από 
δεσμευτικά χωροχρονικά όρια και έτσι να αποτελέσει όχημα όχι μόνο εμπειρίας και γνώ-
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σης, αλλά και τεχνολογίας, ενώ παράλληλα διακινεί συναισθηματικά φορτία και επαναδια-
πραγματεύεται το ανθρώπινο βίωμα».

Τα επτά στοιχεία της ψηφιακής αφήγησης

Σύμφωνα με το Center for the Digital Storytelling (www.storycenter.org/) στο Berkeley, 
οι ψηφιακές ιστορίες χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω στοιχεία: οπτική γωνία (point of 
view), δραματική ερώτηση (dramatic question), συναισθηματικό περιεχόμενο (emotional 
content), φωνή του δημιουργού (voice of the creator), μουσική-ήχος (soundtrack), οικο-
νομία στο περιεχόμενο (economy) και ρυθμός (pacing).

Τα βήματα που εγγυώνται το σωστό σχεδιασμό της ψηφιακής αφήγησης είναι τα πα-
ρακάτω: επιλογή του θέματος και συγγραφή του σεναρίου, συλλογή ψηφιακών πόρων, 
κατασκευή εικονοσεναρίου (storyboard), εισαγωγή αρχείων-ηχογράφηση-σύνθεση και 
δημιουργία, διαμοιρασμός (κοινοποίηση) της ιστορίας.

Ψηφιακή αφήγηση και εκπαίδευση

Οι Rex κ.ά., (2002) επισημαίνουν πως σε σύγκριση με τα μαθήματα που συνήθως δε 
συγκρατούνται από τους μαθητές, οι καλές ιστορίες καταγράφονται για μεγαλύτερο χρο-
νικό διάστημα στη μνήμη των μαθητών. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι Kullo-
Abbot και Polman (2008) αναφέρει πως οι μαθητές ως συγγραφείς μπορούν να ωφε-
ληθούν λόγω του ότι χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να οργανωθούν και να βάλουν 
τις ιδέες τους σε τάξη. Παράλληλα, πυροδοτώντας τη φαντασία, η μάθηση είναι πια 
δια σκεδαστική (Bendt & Bowe, 2000). Οι μαθητές αναπτύσσουν πολλαπλές δεξιότητες 
γραμματισμού (Czarnecki, 2009), περιλαμβανομένης της ικανότητας έρευνας και ανά-
λυσης της πληροφορίας κατά τη διάρκεια της συλλογής του υλικού. Καθώς αναπτύσ-
σουν το σενάριο αποκτούν δεξιότητες γραπτού λόγου (Ruth, Greenidge, 2009), απο-
κτούν δεξιότητες χειρισμού των πολυμεσικών εργαλείων των νέων τεχνολογιών αλλά 
και οργανωτικές δεξιότητες κατά την προσπάθειά τους να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμ-
ματα υλοποίησης της αφήγησης. 

Πλεονεκτήματα της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση

Η ψηφιακή αφήγηση είναι μία εκπαιδευτική μέθοδος η οποία μπορεί να επιφέρει πολλά 
θετικά τόσο στην ίδια τη διαδικασία της μάθησης, όσο και στα εμπλεκόμενα μέλη, εφό-
σον βέβαια ακολουθεί τις αρχές που οφείλει να έχει για να είναι επιτυχημένη και φυσικά 
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να αξιοποιείται στοχευμένα από τον εκπαιδευτικό. Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής αφή-
γησης στην εκπαίδευση είναι τα εξής:
• Διαδραστικότητα
• Ελκυστικό περιβάλλον μάθησης  (Coventry, 2008)
• Απόκτηση δεξιοτήτων. Οι μαθητές αποκτούν και αναπτύσσουν απαραίτητες δεξιό-

τητες, όπως:  Έρευνα και Information Literacy, Κριτική σκέψη (Κοτρωνίδου, Τόζιου, 
2012), Συνεργατικότητα (Craig κ.ά., 2001), Επικοινωνία (Apllebee, 1978), Ψηφια-
κός γραμματισμός (Digital and media literacy) (Ohler, 2013), Οπτικός γραμματισμός 
(Regan, 2008). 

Η σημασία του θεάτρου στην εκπαίδευση-το αρχαίο θέατρο, η αφηγηματική 
του δύναμη και η ερμηνεία των συμβολισμών στο μύθο του Προμηθέα 
Δεσμώτη 

Μιλώντας για αφήγηση, δε θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην τεράστια αφη-
γηματική δύναμη του Θεάτρου. Το Θέατρο στο σχολείο εντάσσεται ολοκληρωτικά μέσα 
στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος, ως οργανωμένου και ιεραρχημένου συνό-
λου αρχών και αξιών, γνώσεων και δεξιοτήτων, εμπειριών και εννοιών, που στο σύνο-
λό τους προάγουν, καλλιεργούν και διαμορφώνουν τον ψυχικό και πνευματικό κόσμο 
των μαθητών. 

Μορφές και τρόποι έκφρασης του Θεάτρου στην Εκπαίδευση

Ως «Θέατρο στο Σχολείο» μπορούμε να θεωρήσουμε τις ακόλουθες δράσεις και τρόπους 
έκφρασης και δημιουργίας που εμπεριέχουν τη «θεατρικότητα» ως βασικό ειδοποιό γνώ-
ρισμα του Θεάτρου και εκδηλώνονται με βάση τεχνικές και κώδικες που απορρέουν απ’ 
αυτή (Γραμματάς, 2014): Αυτοσχεδιασμός, παντομίμα, παραμυθιακή αφήγηση, θεατρικό 
παιχνίδι, δραματοποίηση, θεατρικό δρώμενο/χάπενινγκ, θεατρικό αναλόγιο, σκετς, πα-
ράσταση, θέατρο σκιών, κουκλοθέατρο-μαριονέτες.

Η μη λεκτική επικοινωνία

Σύμφωνα με τη Μαλικιώση (1999), η επικοινωνία περιλαμβάνει επίσης την έκφραση και 
τη χρήση του σώματος, τις αισθήσεις, τις εκφράσεις του προσώπου και των ματιών και 
τέλος τις χειρονομίες. Στη μη λεκτική επικοινωνία γίνεται χρήση της γλώσσας του σώμα-
τος με σκοπό να δώσουμε νόημα στις σκέψεις μας. Η κατανόηση της μη λεκτικής επικοι-
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νωνίας μας δίνει τη δυνατότητα να αντιλαμβανόμαστε όσα νιώθουν πραγματικά οι άλλοι, 
ακόμα κι αν διστάζουν να το κάνουν φανερό.

Η μη λεκτική επικοινωνία περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές, οι οποίες πρέπει να 
ερμηνευθούν: οπτική επικοινωνία, εκφράσεις του προσώπου, χειρονομίες, στάση και προ-
σανατολισμός του σώματος, αμεσότητα τοπικής και χρονικής σχέσης, παραγλώσσα και 
χιούμορ. Σύμφωνα με τον Σταμάτη (2014), το σώμα θεωρείται ως το κατεξοχήν μέσο μά-
θησης διά του οποίου ή για το οποίο εμπεδώνονται βιωματικά οι γνώσεις και οι δεξιότητες. 

Η χειρονομία και οι κινήσεις στο αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό θέατρο

 Σε ό,τι αφορά το αρχαίο ελληνικό θέατρο, η σχηματοποίηση της χειρονομίας των κινήσεων 
καθορίζεται από το κείμενο και τις σκηνοθετικές οδηγίες. Αν και στην Τραγωδία υπήρχαν 
πολλές κινήσεις που δήλωναν έντονες συναισθηματικές καταστάσεις σε ποσότητα, η 
αναλογία με το σύγχρονο δράμα ήταν μικρότερη. Ο Taplin (2003) χαρακτηρίζει το ύφος 
της τυπολογίας του αρχαίου θεάτρου ως στατικό και αγαλμάτινο. Υπήρχαν κινήσεις, 
όπως το γονάτισμα, το αγκάλιασμα, το τρέξιμο, αλλά δεν ήταν υπερβολικές για να μη 
γελοιοποιήσουν το είδος που πρέσβευαν και κάνει το διαχωρισμό μεταξύ των συμβατικών 
χειρονομιών της τραγικής σκηνής και των κινήσεων της καθημερινής ζωής. 

Ερμηνεία και Συμβολισμοί του Μύθου του Προμηθέα Δεσμώτη

Το αρχέτυπο του Προμηθέα βρίσκεται στον πρωτόγονο μύθο για την κατασκευή των ερ-
γαλείων. Από τα πρωτόγονα εργαλεία περνάμε στη φωτιά και ύστερα στις τέχνες.   

Προμηθέας: Ο Προμηθέας συμβολίζει το δυνατό άνθρωπο, που υψώθηκε πάνω από τη 
μοίρα του θνητού, που άγγιζε το θείο και άνοιγε στον άνθρωπο το δρόμο της κυριαρχίας πάνω 
στο εχθρικό περιβάλλον. Ο φορέας της φωτιάς έγινε πραγματικά ο ενσαρκωτής όλων των γνώ-
σεων. Εδώ διαμορφώνεται το αρχέτυπο του Προμηθέα. Ο Προμηθέας είναι ο σοφός που κα-
τέκτησε τη γνώση και τη μετέδωσε στον άνθρωπο. Ο πολιτισμός βγήκε από τη σκέψη αυτού 
του σοφού.

Ο Αισχύλος στο έργο του εκφράζει το ιδανικό του πολίτη, που μόνος του αποφάσιζε 
και δρούσε, που ήξερε να ορθώνεται μπροστά στη μοίρα του και να νικάει με τη λογική 
του. Ο Προμηθέας θα γίνει το σύμβολο του τραγικού ή πολιτικού ανθρώπου, του ανθρώ-
που που δημιούργησε τον πολιτισμό. Είναι ο ήρωας που ορθώθηκε με τη δύναμη, με τη 
θέλησή του και το δόλο ενάντια στους θεούς. Οι θεοί τον τιμωρούν, αλλά ο Προμηθέας 
αλύγιστος συνεχίζει να αντιστέκεται. Και στο τέλος νικάει και λυτρώνεται.

Δίας: Ο Δίας υποκαθιστά τον αρχέγονο Θεό – περιβάλλον του μύθου. Είναι η εξουσία 



272 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

στην οποία αντιτίθεται ο Προμηθέας. Και όπως κάθε τυραννία έχει στήριγμα και σύμμα-
χους τη βία και το κράτος, έτσι και εδώ η βία και το κράτος είναι οι βοηθοί του Ηφαίστου 
στην προσπάθειά του να αλυσοδέσει τον Προμηθέα

Φωτιά: Η φωτιά αποτελεί το βασικό συντελεστή, την απαραίτητη προϋπόθεση στη δι-
αιώνιση και στην πρόοδο του ανθρώπινου γένους.

Η φωτιά επίσης ίσως συμβολίζει την «ελπίδα» που έμεινε στο κουτί της Πανδώρας 
και θα βοηθήσει το ανθρώπινο γένος στη διαιώνισή του. Το πυρ-φωτιά αποτελεί ίσως 
την απλούστερη και βασικότερη μορφή ενέργειας, που συνοδεύει τον άνθρωπο απ’ τις 
απαρχές της ύπαρξής του εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Οι πυρκαγιές, που προέρχονταν 
απ’ τα πυρακτωμένα ποτάμια λάβας ενός ηφαιστείου, οι πτώσεις των κεραυνών στη γη 
και οι τυχαίες αυτοαναφλέξεις λόγω ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών αποτέλεσαν το 
φυσικό φαινόμενο, που πολύ αργότερα ο έλλογος άνθρωπος ονόμασε πυρ ή φωτιά. Ο 
φόβος, η απορία και ο θαυμασμός του για το φυσικό και ανεξέλεγκτο αυτό φαινόμενο χά-
ραξαν ανεξίτηλα σημάδια στα βαθιά στρώματα του ψυχισμού του, αλλά και μνήμες, που 
τον συνοδεύουν σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξής του. Ο πρωτόγονος άνθρωπος αρχικά 
προσπαθούσε να συντηρεί ζωντανή τη φωτιά και να την αναζωπυρώνει κατά βούληση, 
δια τηρώντας τη στις κρύες περιόδους και στα παγωμένα σκοτάδια της νύκτας, αποκτώ-
ντας έτσι το φως και τη θερμότητα. Όμως η ανακάλυψη της δημιουργίας της φωτιάς απο-
τέλεσε το μεγαλύτερο βήμα στην εξέλιξη και στην πορεία της ανθρωπότητας. 

Επιμηθέας: Ο Επιμηθέας είναι το σύμβολο του απερίγραπτου και του αστόχαστου, σε 
αντίθεση με τον αδερφό του τον Προμηθέα. Ο Ησίοδος τον παρουσιάζει σαν «αμαρτίνοος».

Όρνεο: Το όρνεο που τρώει το συκώτι του Προμηθέα έχει πρότυπο το δαιμονικό που 
καταβροχθίζει τον ήλιο (αφού ο Προμηθέας φέρεται σαν πυρφόρος Θεός) σε ανάλογες 
δοξασίες πρωτόγονων λαών για τον ήλιο και το φεγγάρι ή την ανατολή και τη δύση.

Διαστρική επικοινωνία – Εισαγωγή στην έκδοση της NASA Αρχαιολογία, 
ανθρωπολογία και διαστρική επικοινωνία

Ένα νέο βιβλίο με τίτλο Αρχαιολογία, Ανθρωπολογία και Διαστρική Επικοινωνία, προστέ-
θηκε στη λίστα των ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books) της NASA και αναμένεται να εγείρει 
έντονους προβληματισμούς.

Πρόκειται για ένα εγχείρημα του Douglas Vakoch (2014) από το Ινστιτούτο SETI (SΕΤΙ 
είναι ακρωνύμιο του «Search for ΕxtraΤerrestrial Ιntelligence», δηλαδή «Αναζήτηση Εξω-
γήινης Νοημοσύνης»), το οποίο αποτελεί  έναν οδηγό επικοινωνίας με εξωγήινα όντα. Το 
κείμενο προβλέπει πως οδεύουμε προς μια εποχή όπου το ανθρώπινο είδος θα συνάψει 
ουσιαστική επικοινωνία με εξωγήινα όντα. Από την παραπάνω έκδοση, επικεντρώθηκε 
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το ενδιαφέρον μας σε τρία κεφάλαια που μας δίνουν συγκεκριμένες πληροφορίες πάνω 
στη διαστρική επικοινωνία και παρουσιάζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τα προβλήματα 
αλλά και τις δυνατότητες αυτής. Επί 50 χρόνια το Ινστιτούτο SΕΤΙ αναζητά ενδείξεις με τα 
πλέον εξελιγμένα ραδιοτηλεσκόπια και κομπιούτερ.

Αν πραγματικά νοήμονες εξωγήινοι υπάρχουν κάπου στο σύμπαν, ο Δρ Seth Shostak, 
επικεφαλής αστρονόμος του Ινστιτούτου, πιστεύει ότι θα είναι «σκεπτόμενες μηχανές» 
και πως, εφόσον πρόκειται πράγματι για εξελιγμένα όντα, θα είναι αιώνες μπροστά από 
μας στον τομέα της τεχνολογικής ανάπτυξης. Υπολογίζει δε ότι από 360 ως 38.000 μορ-
φές ζωής ικανές για διαστρική επικοινωνία έχουν αναπτυχθεί κάποια στιγμή στην ιστορία 
του γαλαξία μας. Το πλέον υποσχόμενο ραδιοσήμα που βρέθηκε μέχρι σήμερα είναι το 
SΗGb02+14a και ανιχνεύτηκε το 2003 με το ραδιοτηλεσκόπιο Αρεσίμπο στο Πουέρτο Ρίκο. 

Τα δίδυμα διαστημικά οχήματα Voyager ξεκίνησαν την αποστολή τους το 1977. Μεταφέρουν 
χρυσούς δίσκους που περιέχουν πληροφορίες για τη Γη και περιλαμβάνουν καταγραφές χαι-
ρετισμών σε 54 διαφορετικές γλώσσες, τραγούδι της φάλαινας, 117 φωτογραφίες της Γης και 
μια συλλογή ήχων, μεταξύ των οποίων μουσική του Μότσαρτ και του Λούις Άρμστρονγκ. Θα 
χρειαστούν 40.000 χρόνια για να φτάσουν οι δίσκοι κοντά σε κάποιο άλλο πλανητικό σύστημα.  

Πολιτισμός και Επικοινωνία με Εξωγήινη Νοημοσύνη

Σύμφωνα με τον John W. Traphagan (2014, στο κεφάλαιο 8 του e-book), πρόσφατες έρευ-
νες, οι οποίες επικεντρώνονται στο πώς οι άνθρωποι θα μπορούσαν να κατασκευάσουν 
διαστρικά μηνύματα για να επικοινωνήσουν με μια εξωγήινη νοημοσύνη, έχουν αυξήσει 
τις ευκαιρίες να σκεφτούμε με ενδιαφέρον τον τρόπο με τον οποίο διασταυρώνονται επα-
φή (επικοινωνία) και πολιτισμός. Ο Douglas Vakoch, για παράδειγμα, κάνει το σημαντικό 
ερώτημα του κατά πόσον η μουσική, η φαινομενικά παγκόσμια «γλώσσα» κοινή στους 
ανθρώπους, θα μπορούσε να παρέχει ένα μέσο επικοινωνίας ή αν θα μπορούσε να είναι 
ακατανόητη για όντα με διαφορετικούς τύπους αισθητήριων οργάνων και που εξέλιξαν 
διαφορετικούς τρόπους ανταλλαγής πληροφοριών μέσω των ήχων. 

Επίσης πιστεύεται ευρέως ότι τα μαθηματικά θα παρέχουν ένα εξαιρετικό μέσο επι-
κοινωνίας. Όπως ο Carl DeVito (2011) έχει παρατηρήσει, όταν πρόκειται για εξωγήινα 
νοήμονα όντα, είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί εξοπλισμός μεταδόσεων με ραδιοσυ-
χνότητες, και πιθανόν να χρειαστεί μια εις βάθος κατανόηση των μαθηματικών. Ο Marvin 
Minsky (1985) υποστηρίζει ότι ορισμένες βασικές ικανότητες και χαρακτηριστικά θα είναι 
κοινά για κάθε νοήμον ον: αυτές περιλαμβάνουν την αυτογνωσία, την επίλυση προβλη-
μάτων χωρητικότητας, τις ικανότητες ανάλυσης και περιγραφής του κόσμου, την ερμηνεία  
φαινομένων, τη συσσώρευση και ανταλλαγή πληροφοριών, την κατανομή των σπάνιων 
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πόρων και τον προγραμματισμό του μέλλοντος. Ενώ αυτό το εγχείρημα δημιουργεί μεγά-
λη αίσθηση, υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί: όλες αυτές οι ικα-
νότητες συνεπάγονται πολιτισμό, και ο πολιτισμός ποικίλλει εξαιρετικά, ακόμη και μεταξύ 
των ανθρώπων, οι οποίοι από βιολογική άποψη έχουν σχετική ομοιομορφία.

Το ερώτημα που έθεσε ο φιλόσοφος Thomas Nagel (1974) «Πώς μοιάζει να είσαι νυ-
χτερίδα» είναι ενδεικτικό, όταν εξετάζουμε αυτό το θέμα. Ο Nagel επισημαίνει ότι, ενώ 
η συνείδηση   της εμπειρίας συμβαίνει σε πολλά επίπεδα της ζωής των ζώων, το να βιώ-
νουν τι πραγματικά σημαίνει να είναι μια άλλη μορφή της ζωής των ζώων είναι ουσιαστικά 
αδύνατο. Οι νυχτερίδες, φυσικά, έχουν σχεδιαστεί για να γνωρίσουν τον κόσμο μέσα από 
ηχοεντοπισμούς, χρησιμοποιώντας ηχητική ανατροφοδότηση από τις δικές τους φωνές 
ώστε να κάνουν διακρίσεις μεταξύ των αντικειμένων στον κόσμο, με αποτέλεσμα να κα-
τασκευάσει το μυαλό τους κάποιο είδος μοντέλου για την κατανόηση του περιβάλλοντός 
τους. Ο Nagel ορίζει το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο: επειδή μας λείπει η ικανότητα του 
ηχοεντοπισμού, είμαστε ουσιαστικά ανίκανοι να γνωρίζουμε πώς οι νυχτερίδες  αποκτούν 
εμπειρία του κόσμου στον οποίο (ως είδη) συγκατοικούμε. 

Η ουσία λοιπόν είναι ότι ακόμη και ανάμεσα σε δύο ανθρώπινες γλώσσες, η προσέγγι-
ση σε κάτι τόσο απλό όπως η καταμέτρηση διαφέρει σημαντικά, αλλά δεν ξεπερνά ποτέ το 
σημείο της αμοιβαίας κατανόησης. Η καταμέτρηση και, γενικότερα, τα μαθηματικά αναγκα-
στικά θα αντιμετωπιστούν συνδυαστικά ανάμεσα στον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβά-
νονται και αυτόν που αντιλαμβάνονται τέτοια όντα. 

Ενώ φαίνεται απολύτως λογικό οι βασικές αρχές των συμβολικών συστημάτων, όπως 
τα μαθηματικά ή η μουσική, να γίνονται κατανοητές και από τους ανθρώπους και από μια 
εξωγήινη νοημοσύνη, ο τρόπος με τον οποίο ένα συγκεκριμένο ον αποκτά και επεξεργά-
ζεται τα αισθητηριακά δεδομένα θα επηρεάσει την κατασκευή του κάθε συστήματος για να 
περιγράψει αυτό που είναι υπό επεξεργασία. Επιπλέον, τα στοιχεία του κόσμου που θεω-
ρούνται σημαντικά σε μια συγκεκριμένη κουλτούρα, τα οποία, με τη σειρά τους, διαμορφώ-
νονται από τα αισθητήρια όργανα που διατίθενται σε ένα ιδιαίτερο είδος όντων, θα επηρεά-
σουν και τη γνωστική λειτουργία και τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα σε αυτή την κοινωνία 
ταξινομούν και κατασκευάζουν τον κόσμο τους ανάλογα με τα στοιχεία που θεωρούν πως 
έχουν περισσότερη ή λιγότερη σημασία.

Είτε πρόκειται για μέτρηση, μουσική ή μαθηματικά, το ζήτημα του τρόπου επικοινωνίας 
δεν είναι απλά ένα από τα μέσα μέσω των οποίων ανταλλάσσονται ιδέες ή η ικανότητα για  
εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και το χειρισμό 
ενός περιβάλλοντος που συνίσταται στο σύμπαν που τα δύο όντα συγκατοικούν. Στη ρίζα 
αυτού του ζητήματος είναι το ερώτημα του πώς οι παράγοντες του πολιτισμού σε αυτή τη δι-
αδικασία της διαστρικής επικοινωνίας συντελούν στην κατασκευή του διαστρικού μηνύματος.
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Η Εξελικτική Σύνθεση

Μεγάλη έμφαση μέσω της εξελικτικής σύνθεσης δόθηκε στο να εξηγήσει τη φυσική επιλο-
γή με μαθηματικό τρόπο, πράγμα το οποίο έγινε μέσα από τις μελέτες των R. A. Fischer, 
J. B. Haldane, Sewall Wright, που ανέλυσαν την κληρονομικότητα μεταξύ πληθυσμών με 
μαθηματικό τύπο και στατιστικά μοντέλα. Παρά την υψηλή θεωρητική φύση των συνει-
σφορών τους, η δουλειά τους δεν στερήθηκε πειραμάτων. Ο Fischer, χρησιμοποιώντας 
τα πειράματα του Muller, απέδειξε πώς μπορεί να υπολογιστεί η διαφορετικότητα από μι-
κρομεταλλάξεις. Το αποτέλεσμα ήταν μια ένδειξη για το με ποιο ρυθμό η διαφορετικότητα 
εισέρχεται στους πληθυσμούς. Μετά καθόρισε το βαθμό επιλογής των περιβαλλοντικών 
παραγόντων, είτε συγκρίνοντας διαφορετικούς βαθμούς αύξησης δύο ή περισσότερων 
πληθυσμών ή μετρώντας αλλαγές στις συχνότητες των γονιδίων μεταξύ πληθυσμών. 
Κατά τον τρόπο αυτό, έφτασε στο σημείο να μπορεί να φτιάξει ένα στατιστικό μοντέλο για 
τη φυσική επιλογή.

Προτού όμως η εξελικτική σύνθεση μπορούσε να συσταθεί σαν θεωρία, έπρεπε να κα-
τανοηθούν οι πληθυσμοί  και στατιστικά αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται 
στη φύση. Ιδιαίτερα ικανοί σε αυτό αποδείχθηκαν οι Dobzhansky (1937), Simpson και Mayr.

Η Εξελικτική Σύνθεση και η εξωγήινη ζωή

Όλες οι σκέψεις και μελέτες του Δαρβίνου (1859) ανασχηματίστηκαν το 1930 και 1940 
από μελετητές της συνθετικής εξέλιξης. Οι προεκτάσεις αυτών των ιδεών επηρέασαν με-
τέπειτα υποθέσεις για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Μια καλή εφαλτήριος είναι το άρθρο 
του Simpson το 1964 «Μη επικράτηση των ανθρωποειδών», στο οποίο κάνει λόγο για 
άλλους παράγοντες που συνάδουν στην περίπτωση ύπαρξης εξωγήινης ζωής. Συμφώνη-
σε με αυτούς που υποστηρίζουν ότι στοιχειώδεις τύποι μακρομορίων σχηματίζονται από 
χημικές διαδικασίες, οι οποίες πρέπει λογικά να συναντώνται σε όλο το σύμπαν. 

Σαν μετάβαση από τη χημική στη βιολογική δραστηριότητα, ο Simpson (1964) είπε 
πως χρειάζονται τρεις βασικές διαδικασίες: «Η μετάλλαξη, ο ανασυνδυασμός και η επι-
λογή». Παρόλο που οι δύο από τις τρεις μας είναι γνωστές από πριν, ο ανασυνδυασμός 
δεν αναφέρθηκε ως βασική διαδικασία στην εξελικτική σύνθεση. Το βασικό ερώτημα για 
τον Simpson ήταν κατά πόσο αυτές οι τρεις διαδικασίες συνδυάζονται μεταξύ τους με τέ-
τοιο τρόπο ούτως ώστε να προκύπτει ένα πιο εξελιγμένο είδος ζωής, ένα προ-βιοτικό μα-
κρομοριακό προϊόν. Είπε ότι υπάρχουν δύο τρόποι προσέγγισης του θέματος. Μέσω της 
πραγματικής ιστορίας της ζωής της γης και από θεωρητικές προσεγγίσεις. Σε κάθε περί-
πτωση δεν ήταν αισιόδοξος στο ότι η εξέλιξη της εξωγήινης ζωής είναι κοινής εμφάνισης.
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Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, αναφέρει ότι καμία παλαιοντολογική απόδειξη δεν υπάρ-
χει που να φανερώνει ίχνη υψηλότερων μορφών ζωής. «Ό,τι σχετίζεται με το υπέδαφος 
μας δείχνει ξεκάθαρα ότι, δεν, υπάρχει κεντρική σταθερή γραμμή που να οδηγεί από πρω-
τόζωο σε άνθρωπο. Διαφορές σχηματίζονται από μεταλλάξεις και ιδιαίτερα ατομικές διαφο-
ροποιήσεις που προκύπτουν κυρίως από ανασυνδυασμούς. Σε ό,τι αφορά στη διάδραση 
μεταξύ περιβάλλοντος και οργανισμών, μόνο ένα μικρό τμήμα αυτών των πληθυσμών θα 
εδραιωθούν. Δεδομένου του συνδυασμού των πολλών παραγόντων που ευθύνονται για 
την εξέλιξη των ειδών, ο Simpson υποστηρίζει ότι η εξωγήινη ζωή είναι σίγουρα μοναδική.

Ανάπτυξη καινοτόμου δράσης στα πλαίσια της σχολικής μονάδας

Δημιουργία ψηφιακής αφήγησης και χοροδράματος 

Η συγκεκριμένη δράση έλαβε χώρα την περίοδο πριν από τη λήξη του σχολικού έτους, στο 
πλαίσιο της ετήσιας γιορτής που διοργανώνεται από το σχολείο, λίγο πριν από την έναρξη 
των διακοπών. Η διαφοροποίηση σε σχέση με τις συνήθεις πρακτικές έγκειται σε δύο σημεία: 

1) Στο πλαίσιο της επιλογής του συνόλου των τάξεων που θα αναλάμβανε τη γιορτή 
(όπως είναι η συνήθης πρακτική στα σχολεία) επιλέξαμε στην προετοιμασία να έχει ενεργή 
συμμετοχή το σύνολο των μαθητών της ΣΤ′ τάξης του σχολείου με διαφοροποιημένη θε-
ματική από τις υπόλοιπες τάξεις. Αυτό δημιούργησε μια σειρά από προβλήματα, αφού θα 
έπρεπε οι ρόλοι της παράστασης να κατανεμηθούν και να προσαρμοστούν όχι μόνο στην 
ηλικία των παιδιών, αλλά και στις ιδιαίτερες ικανότητες του καθενός. Αυτή η διαδικασία απαι-
τούσε την πλήρη συνεργασία των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών και 

2) Η δράση περιλάμβανε πολλά επιμέρους στοιχεία που απαιτούσαν διαφορετική προε-
τοιμασία και χειρισμό από μέρους των εκπαιδευτικών, με κυριότερο σημείο την επαφή των 
μαθητών με το αντικείμενο της ψηφιακής αφήγησης, παντελώς άγνωστο γι’ αυτούς μέχρι τότε.  

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές επέλεξαν να δώσουν μια διαφορετική διάσταση στο θέμα 
των συμβολισμών του μύθου του Προμηθέα και έτσι επικεντρώθηκαν στο να «ανεβάσουν» 
την άποψή τους υπό μορφή χοροδράματος πάνω στο θέμα της δημιουργίας του πλανήτη 
μας μετά τη «μεγάλη έκρηξη». Αυτό ήταν και το θέμα της ψηφιακής τους αφήγησης.

Το χορόδραμα ως γνωστόν αποτελεί ένα είδος με πολλές απαιτήσεις, που ωστόσο συν-
δυάζει πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη καλλιτεχνικών, αισθητικών και γνωστικών ικα-
νοτήτων των παιδιών. Επιπλέον στην παράσταση υπήρχε αφήγηση κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης. Επίσης, προβολές εικόνων από προτζέκτορα πήραν το ρόλο των σκηνικών 
και πρόσθεσαν μια διαφορετική αύρα, αλλά και μια τρισδιάστατη αίσθηση στο παρουσια-
ζόμενο σκηνικό.
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Στόχος εξ αρχής ήταν, πέραν του προσδοκώμενου καλλιτεχνικού αποτελέσματος, να 
ασκηθούν οι μαθητές του τμήματος, στην ομαδική δουλειά, να αντιληφθούν την αναγκαιό-
τητα κατανομής ρόλων, ανάληψης συγκεκριμένων υποχρεώσεων, και ατομικής – ομαδι-
κής εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι επιμέρους στόχοι αλλά και ο τελικός στόχος, 
που ήταν φυσικά να δημιουργήσουν παράλληλα με την εκδήλωση μία ψηφιακή αφήγηση. 
Η επαφή των παιδιών με ένα είδος καλλιτεχνικού δρώμενου, όπως είναι το χορόδραμα, 
βοήθησε στην καλλιέργεια πολλών επιμέρους δεξιοτήτων, αισθητικών, κοινωνικών αλλά 
και γνωστικών, αφού είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να μάθουν ένα είδος 
καλλιτεχνικού δρώμενου, τη διαδικασία προετοιμασίας και παρουσίασης μιας ολοκληρω-
μένης παράστασης και να γνωρίσουν διαφορετικά είδη μουσικής στην προσπάθειά τους 
να επιλέξουν την καταλληλότερη. Παράλληλα, σε επίπεδο τάξης, έγινε περαιτέρω δου-
λειά, ανάλογη βέβαια με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, με επιμέρους δρα-
στηριότητες στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου. 

Επίσης, ένας άλλος επιμέρους στόχος που επιτεύχθηκε ήταν η ενίσχυση των σχέσεων 
του σχολείου και των μαθητών με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, που λειτούργησε 
υποστηρικτικά στην παράσταση και βοήθησε σημαντικά στην προετοιμασία και την υλο-
ποίησή του. Τη δε ημέρα της παράστασης ο σύλλογος είχε αναλάβει την προετοιμασία 
ενός «μπουφέ» με τοπικά εδέσματα. 

Πώς προέκυψε η καινοτόμος δράση

Προσπαθώντας να βρεθεί ένα θέμα για τη γιορτή λήξης του σχολικού έτους, ο διευθυντής 
του σχολείου και κύριος «ενορχηστρωτής» παρόμοιων εκδηλώσεων στη σχολική μονάδα 
τα τελευταία 16 χρόνια εμπνεύστηκε από το μάθημα της «ψηφιακής αφήγησης» κατά τη 
διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών στο ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 
Ρόδο. Συγκεκριμένα ασχολήθηκε με το αντικείμενο της διαστρικής επικοινωνίας αλλά και 
με το θέμα των συμβολισμών της αρχαίας δραματουργίας, καθώς και με την αξιοποίησή 
τους στα πλαίσια της σχολικής μονάδας. Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω θεμάτων 
αποτέλεσε τη βάση του πρότζεκτ που εκπονήθηκε. 

Βασικός στόχος ήταν φυσικά η ανάδειξη της ψηφιακής αφήγησης ως επικοινωνιακό 
εργαλείο και η δημιουργία μιας τέτοιας ψηφιακής αφήγησης όπου οι μαθητές δε θα χειρί-
ζονταν μόνο τον υπολογιστή, αλλά θα έπαιρναν ενεργότερα μέρος, λαμβάνοντας όλους 
τους δυνατούς ρόλους σε όλα τα βήματα της δημιουργίας. 

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Σάμου έχει δημιουργήσει, στην πάροδο των χρόνων, παράδο-
ση σε ό,τι αφορά στην προετοιμασία και παρουσίαση σχολικών γιορτών και εκδηλώσεων, 
που λαμβάνουν τη μορφή τοπικής γιορτής και όχι απλά μιας σχολικής εκδήλωσης. Έτσι 
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συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό θεατών εκτός σχολικής κοινότητας, που αντιμετωπίζουν 
τις παραστάσεις της σχολικής μονάδας ως ένα πολιτιστικό γεγονός που ξεπερνά τα σύ-
νορα του σχολείου. Με τον τρόπο αυτό επιθυμούμε κάθε φορά να επιτύχουμε ένα άνοιγ-
μα προς την κοινωνία, να διαπραγματευτούμε θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, να 
θέσουμε τις βάσεις για έναν ευρύτερο προβληματισμό και, ει δυνατόν, να βάλουμε στην 
τοπική ατζέντα θέματα και προβλήματα προς συζήτηση αλλά και προς αναζήτηση λύσεων. 

Αναλυτική περιγραφή της καινοτόμου δράσης  και της διαδικασίας 
εφαρμογής στο σχολικό πρόγραμμα και στη σχολική κοινότητα

Καθώς η ψηφιακή αφήγηση που επρόκειτο να δημιουργηθεί αλλά και η παράσταση απαι-
τούσε τη συμμετοχή όλων των μαθητών του τμήματος, ήταν αναγκαία η προετοιμασία για 
μακρό χρονικό διάστημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι πρόβες ξεκίνησαν δύο μήνες 
πριν από την παράσταση. Είχαν, ωστόσο, προηγηθεί, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτι-
κούς του σχολείου, συζητήσεις σε επίπεδο τάξεως για όλα τα παραπάνω θέματα προκει-
μένου τα παιδιά να προβληματιστούν γύρω από αυτά, να καταθέσουν τις απόψεις τους και 
να συζητήσουν πιθανές προτάσεις και λύσεις πάνω στα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν. 
Οργανώθηκαν επίσης επιμέρους δραστηριότητες ανάπτυξης θεμάτων, όπως το παιδικό θέ-
ατρο, η αρχαία ελληνική δραματουργία, οι συμβολισμοί στους αρχαιοελληνικούς μύθους κ.α.

Μετά από όλα αυτά προχωρήσαμε στη δόμηση του οργανωτικού σχήματος που θα 
βοηθούσε στην κατανομή ρόλων και δραστηριοτήτων στα παιδιά για τη δημιουργία της 
ψηφιακής αφήγησης. Επίσης έπρεπε να επιλεγεί το καλλιτεχνικό μοτίβο παρουσίασής 
του, ούτως ώστε να επιτελούνται, μέσω αυτού, πολλαπλοί διδακτικοί αλλά και αισθητικοί 
στόχοι. Έτσι εν πρώτοις επιλέχθηκε η μορφή του χοροδράματος για την παρουσίαση της 
παράστασης. Το χορόδραμα παρουσιάζει και προσφέρει πολλές ευκαιρίες για την ανά-
πτυξη των συναισθηματικών, κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών. Λόγω 
της συμμετοχής όλων των παιδιών του τμήματος, ήταν σημαντικό να καλλιεργηθεί από 
την αρχή η αίσθηση της ομαδικότητας και της γνώσης ότι υπάρχει ένας ανώτερος συλλο-
γικός στόχος που θα πρέπει να υλοποιηθεί. Ήταν επομένως αναγκαίο να αντιληφθούν οι 
μαθητές ότι ο συλλογικός στόχος ήταν σημαντικότερος των επιμέρους ατομικών. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, έπρεπε ακόμη να οριοθετηθούν με ακρίβεια οι υποχρεώσεις, το χρο-
νοδιάγραμμα αλλά και οι κανόνες που έπρεπε να τηρούνται από όλους. Στη διαμόρφω-
ση των κανόνων συμμετείχαν και οι ίδιοι οι μαθητές, προκειμένου να αυξηθεί το αίσθημα 
συμμετοχής τους και να δεσμευτούν συναισθηματικά απέναντι στη δράση. 

Στο δεύτερο στάδιο, τα παιδιά έπρεπε να, εξοικειωθούν με τις ανάγκες και τα στάδια 
προετοιμασίας τόσο μιας θεατρικής παράστασης όσο και μιας σωστά δομημένης ψηφιακής 
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αφήγησης. Δεδομένου ότι στο σχολείο δεν υπήρχε ο κατάλληλος χώρος, οι πρόβες γίνονταν 
κάθε φορά που παρουσιαζόταν η ευκαιρία. Το πρόβλημα που προέκυψε από αυτό ήταν ότι 
τα παιδιά δεν μπορούσαν να έχουν, τουλάχιστον στην αρχή, μια ενιαία εικόνα για το τελι-
κό αποτέλεσμα. Ωστόσο, αυτή η αδυναμία αντιμετωπίστηκε με την αναλυτική περιγραφή 
και ανάλυση των επιμέρους σταδίων προετοιμασίας και δημιουργίας. Έτσι, προηγήθηκε η 
ανάπτυξη του θέματος, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, σε επίπεδο τάξης. Στη συνέχεια πα-
ρουσιάστηκε ο μύθος του Προμηθέα στη γνωστή του μορφή και δόθηκε βάρος στους συμ-
βολισμούς του, που αφορούν στη χρήση της φωτιάς ως στοιχείο δημιουργίας της Γης και 
του πολιτισμού. Η διαφοροποίηση έγινε αντικείμενο προβληματισμού και συζήτησης μεταξύ 
εκπαιδευτικών και παιδιών και χρησιμοποιήθηκε ως ένα παιδαγωγικό εργαλείο για σκέψη, 
διερεύνηση, προβληματισμό, κατάθεση απόψεων και παρουσίαση λύσεων. 

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση των δομικών στοιχείων μιας θεατρικής-χορευτικής πα-
ράστασης, που είναι: η ιστορία, οι ρόλοι, η κατανομή των ρόλων, η κατασκευή σκηνικών, 
η μουσική επένδυση, η επιλογή του χώρου παρουσίασης αλλά και η γνωστοποίηση του 
γεγονότος στο ευρύτερο σχολικό και όχι μόνο περιβάλλον μέσω προσκλήσεων, ανακοι-
νώσεων, χρήσης ηλεκτρονικών μέσων ή σελίδων κοινωνικής δικτύωσης.

Κάθε θέμα που αφορούσε στην παραπάνω δομή αναλύθηκε διεξοδικά και κατατέθη-
καν οι απόψεις όλων των παιδιών, προκειμένου να έχουν πλήρη γνώση της διαδικα σίας 
και των αναγκών που υπήρχαν κατά τη φάση της προετοιμασίας. Επομένως, κατά τη 
φάση εκκίνησης των προβών τα παιδιά όλων των τάξεων ήταν ενήμερα για την παρά-
σταση, την ακολουθούμενη διαδικασία, αλλά και τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει οι 
μαθητές της ΣΤ′ τάξης. 

Προκειμένου να προχωρήσει η προετοιμασία, έγινε χρήση κάθε ευκαιρίας στα πλαίσια 
του σχολικού προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταρασσόταν η σχολική 
καθημερινότητα. Έτσι, ως επί το πλείστον έγινε χρήση της ευέλικτης ζώνης ενώ πολλές 
ήταν οι περιπτώσεις που εκπαιδευτικοί, και μαθητές έκαναν τις πρόβες εκτός σχολικού 
ωραρίου, δείχνοντας αφοσίωση και προσήλωση υποδειγματική και συγκινητική. 

Σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας ήταν η εξοικείωση των μαθητών με το μουσικό 
θέμα που είχε επιλεγεί. Προκειμένου να γίνει αξιοποίηση αυτής της πτυχής της παράστα-
σης, στην πρώτη πρόβα έγινε παρουσίαση όλων των υποψήφιων μουσικών θεμάτων με 
παράλληλη αναφορά στο συνθέτη αλλά και στην εποχή που αντιπροσωπεύει. Η εξοικείω-
ση με διαφορετικά είδη μουσικής αποτελούσε έναν επιμέρους στόχο της όλης δραστηρι-
ότητας και ενίσχυσε σημαντικά τη μουσική παιδεία των μαθητών. 

Τελικά τα παιδιά ομόφωνα επέλεξαν το «Danza Ritual Del Fuego» – MANUEL DE 
FALLA, θεωρώντας ότι είναι πιο κοντά στη δυναμική του θέματος της παράστασης, αλλά 
και στα δικά τους ακούσματα.
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Μετά την εξοικείωση με τη μουσική θεματολογία, έγινε η αντίστοιχη δουλειά με την κι-
νησιολογία. Γινόταν προετοιμασία του σώματος με ειδικές ασκήσεις «ζεστάματος», όπου 
τα παιδιά με κλειστά μάτια καλούνταν να «νιώσουν» τη μουσική και να πλάσουν εικόνες 
ακούγοντας το μουσικό κομμάτι. Άλλωστε στο χορόδραμα είναι αναγκαίο να συνυπάρ-
χουν και να γίνονται ένα το σώμα, η έκφραση και η μουσική, δεδομένου ότι έχουμε πλή-
ρη απουσία του λόγου. Και για το κομμάτι αυτό είχε γίνει προετοιμασία σε επίπεδο τάξης. 
Είχαν γίνει συζητήσεις γύρω από το χορό και τις ανάγκες που αυτός εκφράζει διαχρονι-
κά. Έτσι είχε εξηγηθεί ότι ο ρυθμός, το ύφος, η μουσική, τα τραγούδια, η ενδυμασία και 
οι κινήσεις στο χορό αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Έγινε αναφορά στο γεγονός ότι στο 
παρελθόν τα στοιχεία αυτά συνδέονταν άμεσα με την καταγωγή, τα ήθη και τα έθιμα, την 
ιστορία, τον τρόπο ζωής, το κλίμα, τις κοινωνικές αντιλήψεις, τη γεωγραφική θέση και την 
οικονομία κάθε λαού. Έγινε έτσι κατανοητό ότι οι χοροί, μεταξύ άλλων, αντικατοπτρίζουν 
την εθνική μας παράδοση και εκφράζουν τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες, ότι κάθε περιο-
χή έχει τους δικούς της χορούς, και ότι ο χορός αποτελεί μέσο έκφρασης κάθε ανθρώπου 
και κάθε κοινωνίας από τα βάθη του χρόνου έως σήμερα. 

Μέσα στην τάξη έγινε ευρεία αναφορά στην αρχαιότητα και στην ανάπτυξη της κω-
μωδίας και της τραγωδίας, όπου ο χορός αποτέλεσε ένα βασικό δομικό συστατικό τους, 
αφού με τα χορικά άσματα εκφραζόταν η κοινή γνώμη. Ο χορός εμφανίστηκε πάλι στην 
περίοδο του Μεσαίωνα στα θρησκευτικά δράματα, στα ορατόρια και στο μελόδραμα. Ο 
χορός ως συνδυασμός ποίησης, μουσικής και κίνησης βοηθά στο να εκφράζονται ιδέες, 
επιθυμίες και συναισθήματα και αποτελεί μια από τις κυριότερες ψυχαγωγικές εκφράσεις 
της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων και εμφανίζεται ήδη από την πρωτόγονη φάση των 
διαφόρων λαών. Στην Ελλάδα, κατά την ομηρική εποχή, η μορφή αυτής της τέχνης βρί-
σκεται σε πλήρη άνθηση. Στα ομηρικά έπη βρίσκουμε πολλές περιγραφές χορών, όπου 
εξαίρεται η ευκινησία και η χάρη των Φαιάκων, των Κρητών, των Τρώων και των Πελο-
ποννησίων. Οι Έλληνες των ιστορικών χρόνων έδωσαν ιδιαίτερη θέση στο χορό, στην 
όρχηση, και πίστευαν ότι έχει θεϊκή καταγωγή. Η Αθηνά είχε διδάξει στους ανθρώπους τον 
Πυρρίχιο χορό, πολεμικό χορό που είχε σαν σκοπό την προετοιμασία των Ελλήνων για 
τον πόλεμο και τους αγώνες. Ο χορός αυτός διαδόθηκε σε όλη την Ελλάδα και θεωρείται 
ένας από τους αρχαιότερους. Τα παραπάνω είναι μερικά από τα στοιχεία που δόθηκαν 
στο θεωρητικό πλαίσιο της εξοικείωσης των μαθητών με την ιστορία και τη χρησιμότητα 
του χορού στην ανθρώπινη ιστορία, από την αρχαιότητα έως σήμερα. 

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στη διαδικασία παραγωγής της ψηφιακής αφήγησης. Ο 
μαθητής που είχε ως χόμπι τη λήψη βίντεο ανέλαβε να κάνει τη λήψη των προβών και της 
παράστασης. Δεν απευθυνθήκαμε σε επαγγελματία, παρά προτιμήσαμε να δώσουμε την 
ευκαιρία στον παραπάνω μαθητή να αξιοποιήσει το χόμπι του. Έγινε εκτενής συζήτηση 
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πάνω στο θέμα της δημιουργίας μιας ψηφιακής ιστορίας, αναλύθηκαν τα στάδια προετοιμα-
σίας και παραγωγής και παρουσιάστηκε το λογισμικό με το οποίο θα δούλευαν τα παιδιά.

Στη συνέχεια τα παιδιά εξοικειώθηκαν με επιμέρους στοιχεία που δομούν τόσο μια 
θεατρική παράσταση, όσο και μια ψηφιακή αφήγηση. Έτσι είδαν στην πράξη τι σημαί-
νει σκηνοθεσία, χορογραφία, επιλογή κατάλληλου φωτισμού ανά σκηνή, μουσική επέν-
δυση, επιλογή κοστουμιών, διαδικασία πρόβας σε επαγγελματικό επίπεδο, δημιουργία 
προγράμματος και αφίσας, σκηνογραφία και προβολή της εκδήλωσης μέσα από έντυπα, 
ραδιόφωνο και internet, χρήση κάμερας και κατάλληλου προγράμματος επεξεργασίας ει-
κόνας και ήχου στον υπολογιστή. Ήταν παρόντα και έγιναν μάρτυρες κάθε μίας από τις 
παραπάνω φάσεις, όπως, για παράδειγμα, ο φωτισμός της κάθε σκηνής ώστε να ανα-
δειχθεί η παράσταση. Όσο για το πρόγραμμα επεξεργασίας, όπως προαναφέρθηκε, επι-
λέχθηκε το  Cyberlink Power Director 13 και έγινε λεπτομερέστατη παρουσίασή του από 
το διευθυντή του σχολείου κύριο Μανδουραράκη Γιάννη, ο οποίος βοήθησε και στην εκ-
μάθηση του προγράμματος.

Όλη αυτή η διαδρομή τους έφερε αντιμέτωπους με τις αντοχές και τα όριά τους, ψυχολο-
γικά και βιολογικά, και ασκήθηκαν στην υπομονή και τη δημιουργία συνεργατικού κλίματος. 
Χρειάστηκε πολλές φορές να περιμένουν ήσυχοι μέχρι να έρθει η σειρά τους να ανέβουν 
στη σκηνή, χειροκροτούσαν και επιβράβευαν κάθε προσπάθεια και σταδιακά αντιλήφθη-
καν τις αρχές μιας συλλογικής προσπάθειας και την αξία ενός συλλογικού έργου, παρα-
κολουθώντας όλα τα στάδια της δόμησης, προετοιμασίας και τελικά παρουσίασής του.   

Όσο γινόταν η προετοιμασία από τους μαθητές, γίνονταν ταυτόχρονα και οι συνεννοή-
σεις με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου. Η ανάγκη τους να βοηθήσουν 
όσο πιο πολύ μπορούσαν, μας έφερε πολύ κοντά. Ανέλαβαν να προωθήσουν και εκείνοι 
με τη σειρά τους την παράσταση και πρότειναν ιδέες για να κάνουν την εκδήλωση ξεχω-
ριστή. Το προεδρείο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων κάλεσε τους γονείς αρκετές 
φορές, ώστε να βρουν ιδέες που θα πλαισίωναν την παράσταση του σχολείου. Έτσι ανέ-
λαβαν το στήσιμο ενός υπέροχου μπουφέ για το τέλος της παράστασης και πουλούσαν 
προγράμματα βοηθώντας στην οικονομική ενίσχυση του σχολείου.

Τρόποι διεύρυνσης της εφαρμογής και σε άλλους τομείς/αντικείμενα 
της σχολικής μονάδας

Το χορόδραμα έχει υιοθετηθεί σε πολλές εκπαιδευτικές πρακτικές ως ένα μέσο ανάπτυ-
ξης, σε πολλούς τομείς, των παιδιών αλλά και ως μέσο αυτοθεραπείας και θεραπείας συ-
γκρούσεων, καταπολέμησης βίαιων συμπεριφορών και ανάπτυξης συνεργατικών σχέσεων 
τόσο για ανηλίκους όσο και για ενηλίκους. Αποτελεί, επομένως, μια πρακτική που μπορεί 
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να έχει πολλές και ποικίλες εφαρμογές στα πλαίσια της σχολικής ζωής. Αποτελεί ένα εί-
δος «σωματικού θεάτρου» που έλκει τις ρίζες του στην αρχαιότητα και φτάνει, διαφορο-
ποιημένο εν πολλοίς, μέχρι και σήμερα. Για πολλούς ερευνητές αλλά και εκπαιδευτικούς 
αποτελεί ένα είδος που στοχεύει ακόμη και στην αυτοθεραπεία μέσα από τη μέθεξη με τον 
ποιητικό λόγο και τη μουσικοχορευτική μυσταγωγία, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν 
και μέσα ή εργαλεία ψυχοθεραπείας και αντιμετώπισης προβλημάτων. 

Πίσω από κάθε εικόνα, στα πλαίσια της κινησιολογίας ή του λόγου, κρύβονται πολλά 
επίπεδα σκέψης, αφού απαιτείται η δόμηση ενός χαρακτήρα. Αυτό βοηθά τα παιδιά να 
προχωρήσουν σε μια ενδοσκόπηση, να έρθουν σε επαφή με πολλές πτυχές του χαρα-
κτήρα τους, να προβληματιστούν, να συνδιαλλαγούν με τον εαυτό τους και τελικά να δο-
μήσουν μια εικόνα συμβατή με το ρόλο που υποδύονται, αλλά και με τον ίδιο το χαρακτή-
ρα τους. Είναι μια διαδικασία επίπονη αλλά και καθαρτική εν πολλοίς, που απαιτεί κόπο, 
χρόνο και εσωτερική αναζήτηση και η οποία δομείται σταδιακά και με ανεπαίσθητα, στην 
αρχή, αποτελέσματα.

Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός αλλά και η υποκριτική στο αρχαίο ελληνικό δράμα 
αποτελούν πυλώνες έρευνας του σωματικού θεάτρου που γνωρίζει άνθηση στις μέρες μας. 
Βοηθά στην κατανόηση και εκμάθηση της αρχαίας σωματικότητας που έχει κληροδοτη-
θεί στα καλλιτεχνικά δρώμενα της ελληνικής κουλτούρας και αναπτύσσεται από πολλούς 
φορείς, όπως, για παράδειγμα, το θέατρο «Δώρα Στράτου». Οι χορευτικές παραδόσεις 
αλλά και η χρήση της χοροθεραπείας μπορεί να αποτελέσουν ένα εξαίρετο παιδαγωγικό 
μέσο σε πολλές σχολικές δραστηριότητες.

Το πιο σημαντικό είναι πως κατανόησαν σε βάθος πως η χρήση του ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή δεν περιορίζεται μόνο στο να παίξουν παιχνίδια ή να αναρτήσουν φωτογραφίες 
στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, αλλά πως ο Η/Υ μπορεί να καταστεί μοναδικό εργα-
λείο προσωπικής δημιουργίας και εξερεύνησης-ανάπτυξης ικανοτήτων. Κατά τη διάρκεια 
της παραγωγής στον υπολογιστή, κατέθεταν τις ιδέες τους, όπως, π.χ., τα ψηφιακά εφέ 
που μπορούσαν να προσθέσουν στο βίντεο, και έβλεπαν με ποιο τρόπο κάθε διαφορετική 
ιδέα άλλαζε τη μορφή ολόκληρου του πρότζεκτ. Ο ενθουσιασμός τους ήταν απερίγραπτος 
όποτε έβλεπαν την ολοκλήρωση εκάστου βήματος και χειροκροτούσαν επιβραβεύοντας 
την οποιαδήποτε προσπάθεια.

Γενικότερα τέτοιες δράσεις λειτουργούν θετικά προς την κατεύθυνση δόμησης ομάδων 
που συνεργάζονται και ξεπερνούν τις όποιες αντιθέσεις στα πλαίσια της προσπάθειας 
επίτευξης ενός κοινού στόχου. Έτσι διαφορές εξομαλύνονται, η διαφορετικότητα γίνεται 
αποδεκτή, ο διάλογος εντείνεται, οι κανόνες προσδιορίζονται από τα μέλη της ομάδας και 
ακολουθούνται από όλους και η ομαδικότητα ενισχύεται στο έπακρον και επιβραβεύεται 
από το ίδιο το αισθητικό αποτέλεσμα του παραγόμενου έργου, τόσο στην εσω-ομάδα 
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(σχολείο) όσο και στην εξω-ομάδα (σύλλογος γονέων, ευρύτερη κοινωνία). Τα παραπάνω 
αποτελούν ζητούμενα σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία και αποτελούν μείζονα στόχο στην 
παραγωγή του εκπαιδευτικού έργου. Γίνονται, επομένως, παράδειγμα και καλή πρακτική 
που μπορεί να υιοθετηθεί τόσο σε επίπεδο τάξης, όσο και σε επίπεδο σχολείου. Μετα-
τρέπονται σε μέσο για επίλυση συχνών προβλημάτων στο σχολικό χώρο, όπως η έλλει-
ψη συνεργασίας, η ενδοσχολική βία, προβλήματα επιθετικότητας ή άλλες παραβατικές 
συμπεριφορές. Παράλληλα, σε ατομικό επίπεδο, τέτοιες πρακτικές βοηθούν στην καλύ-
τερη γνώση του εαυτού, στην εξερεύνηση των ικανοτήτων, στον εντοπισμό δυνατών και 
αδύνατων σημείων στη συμπεριφορά και στο χαρακτήρα των παιδιών και κατά συνέπεια 
στη λήψη των απαιτούμενων εκπαιδευτικών δράσεων.

Βοηθούν τα παιδιά να υπερβούν τον εαυτό τους και να δεσμευτούν στην επίτευξη ενός 
στόχου συλλογικού και δημιουργικού. Παράλληλα δημιουργούν ένα κλίμα διαφορετικό στη 
σχέση εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου, δασκάλου – μαθητή, αφού μέσω της υιοθέτησης ρόλων 
και της ρύθμισης της συμπεριφοράς προς αυτή την κατεύθυνση, δίνουν άφθονο υλικό προς 
μελέτη και στα δύο μέρη του διπόλου, που μπορεί να αποβεί εξαιρετικά χρήσιμο στη σύσφι-
ξη των σχέσεων και στη βαθύτερη διερεύνηση της προσωπικότητας των συμμετεχόντων. 

Η ψηφιακή αφήγηση προϋποθέτει τη σύνθεση και αφορά σε στοιχεία που μετουσιώ-
νονται παράγοντας νέα στοιχεία, νέες δημιουργίες. Παράλληλα, μέσα από την κίνηση και 
το χορό καλλιεργούνται δεξιότητες, όπως, για παράδειγμα, η μουσικότητα, αλλά παρά-
γονται και ιδέες καθώς και νέοι τόποι προβληματισμού. Γιατί τελικά είναι το πνεύμα που 
κινητοποιεί και διεγείρει το σώμα και σε αυτή την ιδιαιτερότητα στηρίζονται και οι θερα-
πευτικές όψεις του χοροδράματος. Στην ουσία επιτρέπει στο παιδί να συντονίσει εκ νέου 
τη σχέση με το σώμα του με τρόπο αρμονικό και συμφιλιωτικό. Να επιτύχει τη σύνδεση 
του νοητικού με το βιολογικό στοιχείο της ύπαρξής του ώστε να το απελευθερώσει από 
φοβίες και συναισθηματικές δυσλειτουργίες.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να βρουν εφαρμογές σε όλους τους τύπους εκπαιδευ-
τικών δράσεων στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος και αποτελούν ζητούμενα του 
εκπαιδευτικού έργου, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, όπου τα προβλήματα διαρκώς εντεί-
νονται και αποκτούν πιο σύνθετες διαστάσεις.

Προϋποθέσεις που θεωρούνται απαραίτητες για την καλύτερη ανάπτυξη 
της δράσης στο σχολείο

Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση της παραπάνω δραστηριότητας απαιτούν την από-
λυτη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, μερών. Απαι-
τείται, έτσι, η στενή συνεργασία του εκπαιδευτικού προσωπικού, προκειμένου να γίνει η 
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κατανομή των υποχρεώσεων και η προσαρμογή τους στο σχολικό πρόγραμμα. Ακόμη θα 
πρέπει να εξηγηθεί με ακρίβεια ο στόχος στα παιδιά, να κινητοποιηθούν και να κινητρο-
δοτηθούν για τη συμμετοχή τους, να νιώσουν ότι αποτελούν μέρος της συλλογικής προ-
σπάθειας και να αισθανθούν ότι είναι ενεργό κομμάτι αυτού.

Η ψυχολογική δέσμευση των παιδιών αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο και απαιτεί πολλές 
και διαφορετικές προσεγγίσεις, καθώς απευθύνεται σε παιδιά διαφορετικής ηλικίας, δια-
φορετικών γνωστικών ικανοτήτων και διαφορετικού επιπέδου κοινωνικοσυναισθηματικής 
ανάπτυξης. Σε αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν και πολλοί επιμέρους ατομικοί πα-
ράγοντες που λαμβάνονται υπόψη. Έτσι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή τη διαδικασία 
κινητοποίησης των παιδιών, στόχος που ήταν κεντρικός στην όλη προσπάθεια.

Σημαντική, εξάλλου, ήταν και η συμμετοχή του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, που 
συμμετείχε ενεργά και με προσήλωση στη διαδικασία, προσφέροντας υποστήριξη σε 
πρακτικά ζητήματα και αποδεχόμενος την ανάγκη παρουσίας των παιδιών στο σχολείο 
και εκτός ωραρίου σχολείου.

Επομένως, η έμφαση στη συνεργασία όλων είναι σημαντική προϋπόθεση στην επι-
τυχή προετοιμασία και εφαρμογή της δράσης.

Το δεύτερο αναγκαίο συστατικό είναι αυτό της υλικοτεχνικής υποδομής. Η ύπαρξη 
δηλαδή του αναγκαίου χώρου αλλά και της τεχνικής υποστήριξης με τα κατάλληλα μέσα 
(ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, προτζέκτορας, ηχητική κονσόλα κ.ά.). Λόγω της 
έλλειψης αρκετών από αυτά δημιουργήθηκαν προβλήματα τα οποία, ωστόσο, επιλύθη-
καν χάρη στη βοήθεια από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και των τοπικών Αρχών. 

Προκειμένου η δράση να επεκταθεί και να έχει και άλλες εφαρμογές στο σχολείο απαι-
τείται η πλαισίωσή της και από πολλές παράλληλες δράσεις. Για παράδειγμα, η εξοικεί-
ωση των παιδιών με τον υπολογιστή, με λογισμικά δημιουργίας και επεξεργασίας εικό-
νας και ήχου, τη μουσική, την κινησιολογία, τα θεατρικά δρώμενα απαιτεί την παράλληλη 
ανάπτυξη σχολικών δραστηριοτήτων. Είναι επομένως αναγκαίο η ψηφιακή αφήγηση, το 
χορόδραμα και η παράσταση να είναι το τελικό προϊόν μιας μακράς διαδικασίας, με πολ-
λά επιμέρους στάδια, το καθένα από τα οποία θα έχει συγκεκριμένο ρόλο και σκοπό. 

Η πλήρης αφοσίωση και η άμεση εμπλοκή όλων στον επιχειρούμενο στόχο είναι ανα-
γκαία προϋπόθεση, αλλά είναι, επίσης, και μια άσκηση αυτοβελτίωσης για όσους συμμε-
τέχουν, εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

Γενικότερα συμπεράσματα

Η παράσταση έλαβε θετικότατες κριτικές από το σύνολο όσων είχαν την ευκαιρία να την 
παρακολουθήσουν. Επίσης έτυχε πολύ θερμής υποδοχής και κριτικής από τοπικά ΜΜΕ, 
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με εκτενή αφιερώματα σε εφημερίδες, ενημερωτικά blogs και sites, ενώ παράλληλα βιντεο-
σκοπήθηκε και παρουσιάστηκε από την τοπική τηλεόραση (ΣΑ.Τ. – Σαμιακή Τηλεόραση) 
μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο τον θετικό αντίκτυπο. Αυτό εισπράχθηκε έντονα από 
τα παιδιά καθώς ένιωσαν ότι η προσπάθειά τους τέθηκε στο επίκεντρο της «δημοσιότη-
τας», λαμβάνοντας εξάλλου πολύ θετικά σχόλια. Επομένως επανεκτιμήθηκε αναδρομικά 
η συμμετοχή τους και το κόστος που είχε σε χρόνο και κόπο, κάνοντας απόσβεση αυτών 
και αντικαθιστώντας τα από τη διάθεση για μια νέα μελλοντική προσπάθεια. Η σύνδεση 
αποτελέσματος – προσπάθειας έκανε την προσπάθεια να φαντάζει μικρή σε σχέση με 
το τελικό αποτέλεσμα. 

Παρά την αρχική ανησυχία ότι δεν θα είναι εύκολη ή δυνατή η συνεργασία παιδιών και 
η επαφή τους με νέα αντικείμενα όπως η ψηφιακή αφήγηση, απεδείχθη ότι, αντιθέτως,  
η συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί εάν και εφόσον τεθούν εξαρχής οι αναγκαίοι κανόνες 
και εξηγηθεί ο ρόλος του καθενός και η σημασία του στην τελική συλλογική προσπάθεια.. 
Όλη η προσπάθεια βοήθησε στο να αλλάξει το συνολικό χάρτη της σχολικής συμπεριφο-
ράς, μειώνοντας κατά πολύ τις εντάσεις και δημιουργώντας θετικές σχέσεις. Επίσης βοή-
θησε σημαντικά τους μαθητές που παρουσίαζαν επιθετική συμπεριφορά στο να εκτονώ-
σουν δημιουργικά την ένταση ή την οργή και έτσι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό 
με θετικό πρόσημο μέσα από μια καλλιτεχνική προσέγγιση.

Η εξοικείωση των παιδιών με το λογισμικό επεξεργασίας εικόνας και ήχου, την κάμε-
ρα, την κονσόλα ήχου, το χορό και τη μουσική, βοήθησε στην άσκηση δεξιοτήτων, ενώ 
οδήγησε και στη γνωστική ανάπτυξή τους καθώς ήρθαν σε επαφή με μια καινούρια θε-
ματολογία που περιλάμβανε διαφορετική από τη μέχρι τότε συνηθισμένη χρήση του Η/Υ, 
είδη μουσικής, βιογραφία συνθετών, μεγάλες και σημαντικές μουσικές περιόδους, κατά-
ταξη μουσικών ειδών κ.ά. Από την άλλη, και ο χορός αναδείχθηκε σε ένα γνωστικό αντι-
κείμενο προς διερεύνηση, αφού εξετάστηκε η ιστορική του πορεία, η συμβολή του στην 
εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών, η σχέση του με την ανάπτυξη της κουλτούρας και 
του πολιτισμού, η συμβολή του στην ανθρώπινη τελείωση και η χρήση του ως θεραπευ-
τικού μέσου και ως μέσου έκφρασης. 

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η προσέγγιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως η προβλη-
ματική επικοινωνία, μέσα από καλλιτεχνικές δράσεις, βοηθά την καλύτερη και εις βάθος 
ανάλυση του θέματος. Η προσωπική εμπλοκή των παιδιών διασφαλίζει και τη συμμετοχή 
τους στον περιρρέοντα προβληματισμό. Η στενή συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων, τέλος, διασφάλισε ότι αυτός ο προβληματισμός προεκτάθηκε και στον οικο-
γενειακό χώρο και έτσι έγινε περαιτέρω ανάλυση ενώ κατέστησε και τους γονείς συμμέ-
τοχους στην αναζήτηση πιθανών λύσεων. H χρήση του χοροδράματος ως εκπαιδευτικής 
πρακτικής συνιστά από μόνη της μια καινοτόμο προσέγγιση, αφού, εκτός από τον ίδιο 
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το χαρακτήρα της μεθόδου που βοηθά στην απελευθέρωση της δημιουργικότητας και 
αποτελεί μια εσωτερικευμένη διαδικασία εμπλοκής των μαθητών σε αυτό που συμβαίνει, 
μπορεί να εφαρμοστεί σε πλειάδα εκπαιδευτικών πρότζεκτ. Στη συγκεκριμένη περίπτω-
ση χρησιμοποιήθηκε για την προετοιμασία και παρουσίαση μιας θεατρικής εορταστικής 
παράστασης, αλλά το ιδιαίτερο στοιχείο αφορά στη χρήση του χοροδράματος σε όλα τα 
επίπεδα προετοιμασίας, στο συνδυασμό της πρακτικής με τη μουσικοκινητική άσκηση 
και στη συμπερίληψη στη δράση όλων των μαθητών.  

Οι μαθητές, μέσω της συμμετοχής τους σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, ήρθαν 
αντιμέτωποι με μια σειρά από μαθησιακές διαδικασίες. Καταρχήν κοινωνικές αφού έπρε-
πε να αντιληφθούν τη σημασία της συλλογικότητας και της ομάδας, να δομήσουν, να 
υιο θετήσουν και να ακολουθήσουν πιστά ένα σύνθετο πλέγμα κανόνων, να προβούν σε 
μια εσωτερική αναζήτηση μέσω του χοροδράματος, να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά 
είδη μουσικής και κίνησης, να υποδυθούν ρόλους, να μετατρέψουν την εσωτερική τους 
ενέργεια σε μια δημιουργική κίνηση και να έρθουν σε επαφή με όλα τα δομικά στοιχεία 
μιας παράστασης. Η συμμετοχή, η δημιουργική διαδικασία της ψηφιακής αφήγησης, η αί-
σθηση ότι το αποτέλεσμα είναι ένα συλλογικό στοίχημα για το ίδιο το σχολείο από τη μία, 
και η ενεργός συμμετοχή των γονέων και των εκπαιδευτικών από την άλλη, δημιούργη-
σαν ένα πλέγμα σύνθετων αλλά αποδοτικών σχέσεων και οδήγησαν τους μαθητές στην 
πειθαρχία, την αφοσίωση και πολλές φορές στην αυταπάρνηση. Έτσι έμαθαν να εργά-
ζονται συλλογικά, παραμερίζοντας τις όποιες διαφορές και επιμένοντας στα στοιχεία που 
λειτουργούν συνθετικά. 

Το ίδιο το θέμα της δημιουργίας της Γης με το οποίο ασχολήθηκαν τους ήταν οικείο, 
αλλά είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν αναλυτικά γύρω από αυτό, στα πλαίσια των υπό-
λοιπων μαθημάτων τους, να προβληματιστούν, να ασκηθούν σε ένα δημόσιο διάλογο 
και να υιοθετήσουν πολλές φορές διαφορετικές στάσεις από αυτές που είχαν στην αρχή.

Η εφαρμογή όλων των παραπάνω ήταν πρωτόγνωρη για τη σχολική κοινότητα και 
αποτέλεσε για όλους μας ένα μεγάλο στοίχημα. Ωστόσο είναι βέβαιο ότι με την εμπλοκή 
της σχολικής κοινότητας και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα –και με πλειάδα δια-
φορετικών ρόλων– αύξησε το θετικό κλίμα και δημιούργησε μια κουλτούρα συνεργασίας 
και αλληλοβοήθειας. Παρά το γεγονός ότι οι μαθητές είχαν διαφορετικές ανάγκες και η 
προσέγγιση έπρεπε να είναι διαφορετική ανάλογα με τους ρόλους και τις υποχρεώσεις,  
έλαβαν υπόψη τους τα παραπάνω και έτσι δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα. Στο τέλος 
το κλίμα ήταν απολύτως πανηγυρικό και οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών είχαν φτάσει σε 
πολύ υψηλό επίπεδο εγγύτητας. Η εμπλοκή του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων τους 
μετέτρεψε σε κοινωνούς της σχολικής ζωής, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη τους προς το 
σχολείο και τους εκπαιδευτικούς και καλλιεργώντας ένα νέο κλίμα συνεργασίας. 
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Τέλος, σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι τα κοστούμια που χρησιμοποιήθηκαν για 
την παράσταση ήταν όλα από το υπάρχον βεστιάριο του σχολείου και μεταποιήθηκαν ει-
δικά για την εκδήλωση. Ο υπολογιστής στον οποίο έγινε η επεξεργασία και παραγωγή της 
ψηφιακής αφήγησης ήταν του διευθυντή του σχολείου και δεν χρειάστηκε να φέρουν από 
το σπίτι. Επίσης χρησιμοποιήθηκε η προσωπική βιντεοκάμερα ενός από τους μαθητές.

Με αυτό τον τρόπο θέλαμε να περάσουμε ένα επιπλέον μήνυμα στα παιδιά –και λόγω 
της οικονομικής κρίσης– ότι μπορούμε με κάτι που ήδη έχουμε να δημιουργήσουμε κάτι 
καινούριο, μετατρέποντας όλη αυτή τη διαδικασία σε μια δημιουργική άσκηση.

Επίλογος

Η παρούσα εργασία αποτελεί την κατάληξη της παρακολούθησης του ΠΜΣ Μοντέλα σχε-
διασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων του ΤΕΠΑΕΣ. Τόσο οι μαθητές, όσο και 
οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ανέδειξαν 
με τη συνεργασία τους τη συστημική σχέση των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία και έφτασαν σε ένα θετικότατο αποτέλεσμα.

Σχετικά τώρα με τη διαδικασία της δημιουργίας της ψηφιακής ιστορίας, οφείλω να το-
νίσω πως όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν από την αρχή πληροφορηθεί για το θέμα της εργα-
σίας αυτής, τους πυλώνες που περιλαμβάνει και τον απώτερο σκοπό της και δέχτηκαν 
με ενθουσιασμό να λάβουν μέρος χωρίς κανείς να φέρει αντίρρηση ή να εκφράσει δυσα-
ρέσκεια. Κοινή ήταν η άποψη πως το θέμα γενικότερα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Συζητώντας ειδικότερα με τους μαθητές, αποφασίστηκε από κοινού να φτιάξουν μια 
ψηφιακή ιστορία μη λεκτικής επικοινωνίας (ώστε να είναι κατανοητή από τους πάντες, 
γήινους και μη) και να εξηγούν με τον τρόπο τους τη «μεγάλη έκρηξη» και τη δημιουργία 
του πλανήτη Γη. Κυρίαρχα στοιχεία είναι το σκοτάδι και η φωτιά. Ειδικότερα, το πέρασμα 
από το σκοτάδι στο φως, κυριολεκτικά και συμβολικά. Εμπνεύστηκαν από το μύθο του 
Προμηθέα και τους συμβολισμούς που περιέχει και «μίλησαν» με τον τρόπο τους για τη 
δημιουργία του πλανητικού μας συστήματος, με το σκεπτικό πως η φωτιά έχει τη διττή 
σημασία της δημιουργίας στο σύμπαν, αλλά παράλληλα η χρήση της από τον άνθρωπο 
αποτέλεσε το κομβικό σημείο της δημιουργίας του γήινου πολιτισμού. Οι μαθητές ντυ-
μένοι με κόκκινα και μαύρα συμβολίζουν το χάος και τη φωτιά. Καθώς στροβιλίζονται, το 
κορίτσι-ΓΗ αποσπάται από το σύνολο και συμβολίζει τη δημιουργία του πλανήτη μας. Η 
όλη χορογραφία στηρίζεται σε μεγάλος μέρος της σε κινήσεις, στάσεις και χειρονομίες 
που αντλήθηκαν από τις πληροφορίες που μας δίνουν οι πηγές σχετικά με το τυπικό και 
τη συμβολική σημασία των κινήσεων και των χειρονομιών που χρησιμοποιούνταν στο 
αρχαίο ελληνικό θέατρο.
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Πάνω απ’ όλα, θεωρούμε πως το αποτέλεσμα της προσπάθειας των μαθητών, που 
ήταν η δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας, θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει πρόταση 
επικοινωνίας με μη γήινους πολιτισμούς. Η πρόταση αυτή πληροί κάποιες συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις, οι οποίες την καθιστούν κατάλληλο κανάλι επικοινωνίας. 

Βασικό είναι το γεγονός πως στηρίζεται καθαρά στη μη λεκτική επικοινωνία. Όπως 
προαναφέρθηκε, αυτό που προβληματίζει περισσότερο στο θέμα της πιθανής μας επα-
φής με μη γήινους πολιτισμούς είναι το κανάλι και η μορφή επικοινωνίας που θα απαι-
τηθεί. Έτσι, λοιπόν, η ψηφιακή αφήγηση των μαθητών, η οποία στηρίζεται στην εικόνα, 
τη μουσική και την κίνηση, είναι, θα λέγαμε, ιδανική πρόταση, εφόσον στερείται λεκτικών 
στοιχείων επικοινωνίας. Παράλληλα, παρουσιάζει τη συμβολική σημασία της αντίληψής 
μας για τη φωτιά ως το στοιχείο εκείνο που συνέβαλε στη δημιουργία του σύμπαντος και 
ταυτόχρονα αποτέλεσε το στοιχείο εκείνο που πυροδότησε την εξέλιξη του πολιτισμού 
του ανθρώπινου γένους. Τέλος προβάλλει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, εφόσον κινησι-
ολογικά η ψηφιακή αυτή αφήγηση στηρίζεται σε στάσεις και συμβολικές χειρονομίες που 
αντλήθηκαν από όσα γνωρίζουμε για τον τρόπο που παρουσιάζονταν στη σκηνή τα αρι-
στουργήματα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας.
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Περίληψη

Η συναισθηματική νοημοσύνη περιλαμβάνει την αντίληψη, χρήση, κατανόηση και διαχεί-
ριση των συναισθημάτων. Οι δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης διαδραματίζουν 
βασικό ρόλο στη μάθηση, στη λήψη αποφάσεων, στη διαχείριση της τάξης, στη διαχείριση 
του στρες και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Επιπλέον, η συναισθηματική νοημοσύνη έχει 
επίδραση στην αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας 
και τη διαχείριση των συγκρούσεων. Οι εκπαιδευτικοί βιώνουν ένα μεγάλο εύρος συναι-
σθημάτων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και της αλληλεπίδρασής τους με τους μαθη-
τές. Η φύση της εργασίας τους απαιτεί τη διαχείριση των δικών τους συναισθημάτων, των 
μαθητών, των γονέων, των συναδέλφων και των διευθυντών. Ο σχεδιασμός προγραμμά-
των επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε συναισθηματικές δεξιότητες και η ανάπτυξη της 
συναισθηματικής τους νοημοσύνης μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός υποστηρι-
κτικού σχολικού περιβάλλοντος, που να ενθαρρύνει τις θετικές κοινωνικές αλληλεπιδρά-
σεις, την ενεργή συμμετοχή, τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα των μαθητών και γενικότερα τη 
διαμόρφωση μιας σχολικής κοινότητας που νοιάζεται για τους μαθητές.

λέξεις-κλειδιά: Συναισθηματική νοημοσύνη, συναισθηματική επάρκεια, εκπαιδευτικός, 
διαπροσωπικές σχέσεις
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Εισαγωγή

Ο ρόλος των συναισθημάτων στην εργασία των εκπαιδευτικών δεν έχει αναγνωριστεί 
επαρκώς παρά τον κεντρικό τους ρόλο στη διδασκαλία (O' Connor, 2008), όπως επίσης 
και ο ρόλος της ενίσχυσης της συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών. Η βα-
θύτερη κατανόηση του ρόλου των συναισθημάτων στο επάγγελμα των εκπαιδευτικών θα 
συμβάλει στο να εξοπλιστούν οι εκπαιδευτικοί με τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετω-
πίσουν και να εκπαιδεύσουν μαθητές που θα έχουν τον έλεγχο της ζωής τους.

Παράλληλα, το σχολείο αποτελεί ένα κοινωνικό πλαίσιο όπου οι κοινωνικές και συναι-
σθηματικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών επιδρούν στη μαθησιακή διαδικασία. Επομέ-
νως, οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να είναι εφοδιασμένοι με κοινωνικές και συναισθη-
ματικές δεξιότητες για να ενθαρρύνουν τους μαθητές στη μάθηση και να τους βοηθήσουν  
να αναπτύξουν το δυναμικό τους (Ergur, 2009).

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού χαρακτηρίζεται από μια συναισθηματική διάσταση και 
οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να ελέγχουν τα συναισθήματά τους στις διαπροσωπικές σχέ-
σεις ως βασικό στοιχείο της εργασίας τους (Schutz & Zembylas, 2009). Οι εκπαιδευτικοί 
αντιμετωπίζουν συνεχώς καταστάσεις όπου εμπλέκονται τα συναισθήματα και επομένως 
είναι ζωτικής σημασίας να αναπτύξουν τις συναισθηματικές τους δεξιότητες.

Γενικότερα, η επιτυχής διαχείριση των συναισθηματικών πληροφοριών είναι απαραί-
τητη στις κοινωνικές σχέσεις. Οι συναισθηματικές δεξιότητες συμβάλλουν στη μέγιστη 
δυνατή λειτουργικότητα στις κοινωνικές σχέσεις  (Denham κ.ά., 2003). Για παράδειγμα, η 
ακριβής αντίληψη των συναισθημάτων ενός ατόμου μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα 
να προβλέψουμε και να κατανοήσουμε τις ενέργειές του.

Τα συναισθήματα λοιπόν είναι συνυφασμένα με τη μάθηση, τη διδασκαλία και τις δια-
προσωπικές σχέσεις. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα ερευνητικά 
δεδομένα για την επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στην εργασία των εκπαι-
δευτικών, τα προγράμματα ενίσχυσης της συναισθηματικής τους νοημοσύνης τόσο σε 
επίπεδο συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης όσο και σε προπτυχιακό επίπεδο και 
να αναδείξει τη σημασία της ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις 
δεξιότητες που περιλαμβάνει η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Η σημασία της ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης 
στη σχολική τάξη

Η συναισθηματική νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου για επεξερ-
γασία των συναισθηματικών πληροφοριών και πιο συγκεκριμένα στην αντίληψη, τη 
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χρήση, την κατανόηση, στον έλεγχο και στη διαχείριση των συναισθημάτων (Mayer 
& Salovey, 1990). 

Η αντίληψη αναφέρεται στην ικανότητα για αναγνώριση και έκφραση των συναισθημα-
τικών καταστάσεων, καθώς και στην ικανότητα να επιδεικνύει κανείς ενσυναίσθηση και να 
αναγνωρίζει τις συναισθηματικές καταστάσεις των άλλων. Η χρήση των συναισθημάτων 
αναφέρεται στην ικανότητα να χρησιμοποιεί κανείς τις συναισθηματικές καταστάσεις και 
να τις αξιοποιεί με στόχο την επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργικότητα. Οι θετικές 
συναισθηματικές καταστάσεις, για παράδειγμα, συμβάλλουν στην παραγωγή νέων ιδεών.

Η κατανόηση αναφέρεται στην ικανότητα να κατονομάζει κανείς και να αναγνωρίζει 
συναισθήματα, καθώς και τη σχέση μεταξύ των διαφόρων συναισθημάτων και τη μετά-
βαση από το ένα συναίσθημα στο άλλο. Αυτή η ικανότητα βοηθά τους εκπαιδευτικούς 
να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο αλλάζουν τα συναισθήματα των μαθητών και τα 
δικά τους, καθώς και οι αιτίες που κρύβονται πίσω από αυτά τα συναισθήματα. Για πα-
ράδειγμα, η κατανόηση των συναισθημάτων μπορεί να συμβάλει στην αναγνώριση του 
τρόπου με τον οποίο κλιμακώνονται τα συναισθήματα στη διαχείριση της τάξης. Η ενό-
χληση μπορεί να εξελιχθεί σε θυμό και οργή, επομένως είναι αναγκαία η πρόληψη των 
καταστάσεων αυτών με την έγκαιρη και κατάλληλη παρέμβαση.

Ο έλεγχος των συναισθημάτων αναφέρεται στη διαχείριση των συναισθημάτων του 
εαυτού και των άλλων. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν και ανταποκρίνονται στις συναισθη-
ματικά φορτισμένες καταστάσεις χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές ρύθμισης των 
συναισθημάτων. Αυτή η δεξιότητα καθιστά ικανούς τους εκπαιδευτικούς να διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά καταστάσεις συγκρούσεων με τους μαθητές και να σχεδιάζουν εναλλα-
κτικές λύσεις.

Ο Goleman (1998) όρισε τη συναισθηματική νοημοσύνη ως την ικανότητα να αναγνω-
ρίζουμε τα δικά μας συναισθήματα και των άλλων, να δίνουμε κίνητρα στον εαυτό μας 
και να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας. Επεσήμανε πέντε βασικές κοινωνικές και 
συναισθηματικές δεξιότητες: την επίγνωση του εαυτού, η οποία αναφέρεται στην επαφή 
με τα συναισθήματα, την αυτορρύθμιση, η οποία αναφέρεται στη διαχείριση των συναι-
σθημάτων, τη χρήση των συναισθημάτων για να πετύχει κανείς τους στόχους του, την 
ενσυναίσθηση, η οποία σχετίζεται με την κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων και 
τις κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση των συναισθημάτων στις 
αλληλεπιδράσεις με τους άλλους.

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η βάση της συναισθηματικής επάρκειας. Η συ-
ναισθηματική επάρκεια είναι η έκφραση της συναισθηματικής νοημοσύνης και αναφέρε-
ται στη γνώση και στις δεξιότητες που έχει αποκτήσει το άτομο για να λειτουργεί αποτε-
λεσματικά στις διάφορες καταστάσεις (Madalinska-Michalak, 2015). Σύμφωνα με τους 
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Zins, Weissberg, Wang & Walberg (2004), η συναισθηματική επάρκεια είναι ένα σύνολο 
δεξιοτήτων που έχει τις ρίζες της στη συναισθηματική νοημοσύνη. Είναι μια ευρύτερη έν-
νοια από τη συναισθηματική νοημοσύνη και περιλαμβάνει την επίγνωση του εαυτού, την 
κοινωνική επίγνωση, τη διαχείριση των σχέσεων, τη λήψη αποφάσεων με υπευθυνότητα 
και τη διαχείριση του εαυτού. Ο Saarni (1992) συνδέει την ανάπτυξη των βασικών συ-
ναισθηματικών δεξιοτήτων με την κατανόηση του εαυτού, της κοινωνικοποίησης και της 
γνωστικής ανάπτυξης. Επισημαίνει τη σχέση ανάμεσα στη συναισθηματική επάρκεια και 
στη διαπροσωπική επάρκεια, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην ανθεκτικότητα στις 
στρεσογόνες καταστάσεις.

Σήμερα αναγνωρίζεται ότι τα συναισθήματα επιδρούν στη μάθηση, την προσοχή, τη 
μνήμη, τη λήψη αποφάσεων, την παρώθηση και τη λειτουργικότητα στις κοινωνικές σχέ-
σεις. Τα συναισθήματα είναι ένα ισχυρό εργαλείο με στόχο την ενίσχυση της μάθησης 
(Greanleaf, 2002). 

Όλοι οι επαγγελματίες στο χώρο της εκπαίδευσης είναι σημαντικό να αναπτύξουν τη 
συναισθηματική τους νοημοσύνη, για να δημιουργήσουν ένα μαθησιακό περιβάλλον το 
οποίο θα χαρακτηρίζεται από ενσυναίσθηση. Οι δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης 
διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διαχείριση της τάξης, στη διαχείριση του στρες και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις. Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει επίδραση στην αποτελεσμα-
τική επικοινωνία, στη διαχείριση των συγκρούσεων και τη συνεργασία των μαθητών με τα 
συνομήλικα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Πολλά προβλήματα πειθαρχίας αποδίδονται 
στη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα συναισθήματα των παιδιών (Ergur, 2009). Η 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε συναισθηματικές δεξιότητες μπορεί να συμβάλει στη 
δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που να ενθαρρύνει τις θετικές κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις, την ενεργή συμμετοχή και τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα των μαθητών 
(Brackett & Katulak, 2006).

Πολλοί εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σημασία του να προσέχει κανείς τα συναισθή-
ματα ως βασικό στοιχείο του διδακτικού τους ρόλου (Ahn, 2005) και χρησιμοποιούν την 
κατανόηση των συναισθημάτων για να πάρουν αποφάσεις για το πρόγραμμα, καθώς 
και να τροποποιήσουν το παιδαγωγικό τους στυλ και τις παιδαγωγικές τους πρακτικές.

Παράλληλα, το σχολείο είναι ένας χώρος όπου εκδηλώνονται έντονα συναισθήμα-
τα (Hargreaves, 2000). Οι εκπαιδευτικοί βιώνουν ένα μεγάλο εύρος συναισθημάτων σε 
σχέση με την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών, όπως η ανησυχία, η απογοή-
τευση, η ελπίδα, ο ενθουσιασμός και η περηφάνια ανάμεσα σε άλλα. Η απογοήτευση εί-
ναι το πιο συχνό συναίσθημα που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί (Sutton, 2007). Ο Shapiro 
(2010) αναφέρει ότι ο θυμός είναι το κυρίαρχο αρνητικό συναίσθημα των εκπαιδευτικών, 
το οποίο συχνά συνδέεται με την αδιαφορία και την κακή συμπεριφορά των μαθητών. 
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Επίσης, προκαλείται από την έλλειψη υποστήριξης από το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο και 
την ευρύτερη σχολική κοινότητα. Επομένως, η ανάπτυξη της ικανότητας για έλεγχο των 
συναισθημάτων είναι σημαντική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. 
Ο έλεγχος των συναισθημάτων των μαθητών και των ίδιων των εκπαιδευτικών αναφέρε-
ται συχνά ως μια σημαντική πηγή άγχους των εκπαιδευτικών (Sutton, 2004). Επιπλέον, 
οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απορροφηθούν από τα προσωπικά τους προβλήματα. Η έλ-
λειψη της ικανότητας να ελέγξει κανείς τη φυσιολογική διέγερση που συνοδεύει τα συναι-
σθήματα επιδρά στην ποιότητα της διδασκαλίας και συνδέεται με την αποτελεσματικότη-
τα των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, η ικανότητα για έλεγχο των συναισθημάτων επιτρέπει 
στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να αποφεύγουν τα αρνητικά συναισθήματα και να 
ενισχύουν τα θετικά. Η χρήση των στρατηγικών ελέγχου των συναισθημάτων βελτιώνει τη 
λειτουργικότητα στις κοινωνικές σχέσεις (Gross & John, 2003). Ταυτόχρονα, η βίωση θετι-
κών συναισθημάτων βοηθά τους μαθητές να προσαρμοστούν στο σχολείο (Birch & Ladd, 
1996) και προάγει την κοινωνικά επαρκή συμπεριφορά των μαθητών (Wentzel, 2002). 

Γενικότερα, ο έλεγχος των συναισθημάτων συνδέεται με θετικά αποτελέσματα στην 
εκπαίδευση (Gumora & Arsenio, 2002). Ο έλεγχος των συναισθημάτων περιλαμβάνει τον 
έλεγχο των συναισθημάτων των μαθητών εκ μέρους των εκπαιδευτικών, τον έλεγχο των 
συναισθημάτων των μαθητών από τους ίδιους τους μαθητές και τον έλεγχο των συναι-
σθημάτων των εκπαιδευτικών από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί ανήκουν στις επαγγελματικές ομάδες που εκδηλώνουν το 
μεγαλύτερο άγχος. Το άγχος και ο φόβος σχετίζονται με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την 
εργασιακή τους κατάσταση (Παπαστυλιανού, Πολυχρονόπουλος & Καΐλα, 2009). Επίσης, 
έχουν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, το οποίο έχει δυσμενείς επιπτώσεις 
στο μαθησιακό περιβάλλον. Η συναισθηματική επάρκεια των εκπαιδευτικών μπορεί να απο-
τρέψει το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης (Chang, 2009).  Η συναισθηματική 
επάρκεια  λοιπόν, η οποία είναι η έκφραση της συναισθηματικής νοημοσύνης, έχει πολλα-
πλά οφέλη για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Οι Jennings & Greenberg (2009) αναλύουν τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών με 
κοινωνικο-συναισθηματική επάρκεια. Υποστηρίζουν ότι η κοινωνικο-συναισθηματική επάρ-
κεια των εκπαιδευτικών συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη υποστηρικτικών σχέσεων 
μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Ο δάσκαλος ο οποίος αναγνωρίζει τα συναισθήματα 
του μαθητή, κατανοεί τη γνωστική αξιολόγηση που συνοδεύει αυτά τα συναισθήματα και 
το πώς αυτές οι σκέψεις και τα συναισθήματα υποκινούν τη συμπεριφορά του μαθητή εί-
ναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν υψηλή κοινωνικο-συναισθηματική επάρκεια αναμένε-
ται να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί στη διαχείριση της σχολικής τάξης, καθώς θα 
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μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την έκφραση των συναισθημάτων και τη λεκτική υπο-
στήριξη για να καλλιεργήσουν τον ενθουσιασμό για μάθηση και να κατανοήσουν καλύτε-
ρα τη δυναμική της τάξης σε καταστάσεις συγκρούσεων. 

Οι κοινωνικά και συναισθηματικά επαρκείς εκπαιδευτικοί έχουν υψηλά επίπεδα αυτε-
πίγνωσης. Αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, τα μοτίβα των συναισθηματικών τους 
αντιδράσεων, πώς να χρησιμοποιήσουν τα συναισθήματα του ενθουσιασμού και της χα-
ράς για να παρακινήσουν τη μάθηση. Επίσης, διαθέτουν κοινωνική επίγνωση. Γνωρίζουν 
πως η έκφραση του συναισθήματος μπορεί να επηρεάσει τις αλληλεπιδράσεις με τους 
άλλους. Ακόμη, αναγνωρίζουν και κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων. Είναι σε θέση 
να αναπτύξουν στενές και υποστηρικτικές σχέσεις με τους άλλους και να διαπραγματευ-
τούν αποτελεσματικά λύσεις σε καταστάσεις σύγκρουσης.

Επίσης, θα υλοποιήσουν περισσότερο αποτελεσματικά τα προγράμματα κοινωνικο-
συναισθηματικής μάθησης, γιατί θα μπορέσουν να αποτελέσουν πρότυπα μίμησης για 
την επιθυμητή κοινωνική και συναισθηματική συμπεριφορά. Τα συγκεκριμένα προγράμ-
ματα μπορούν να ενισχύσουν την κοινωνικο-συναισθηματική επάρκεια των παιδιών και 
τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις (Babalis, Tsoli, Artikis, Mylonakou-Keke & xanthakou, 
2013· Μπαμπάλης & Τσώλη, 2014), ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνουν ένα υγιές κλίμα στην 
τάξη, το οποίο επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη 
των μαθητών.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί με ανεπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη είναι ευαίσθητοι 
σε διαπολιτισμικά θέματα, κατανοούν ότι και οι άλλοι μπορεί να έχουν διαφορετική οπτι-
κή γωνία από τη δική τους και το λαμβάνουν υπόψη τους στην επικοινωνία τους με τους 
μαθητές και τους γονείς. Γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν τα συναισθήματα, τη συμπε-
ριφορά και τη σχέση τους με τους άλλους. Μπορούν να διαχειριστούν τη συμπεριφορά 
τους ακόμα και όταν είναι συναισθηματικά φορτισμένοι. Ακόμα διαμορφώνουν υποστηρι-
κτικές και συνεργατικές σχέσεις με δύσκολους γονείς και  διαχειρίζονται τη διαταρακτική 
συμπεριφορά των μαθητών.

Προγράμματα ενίσχυσης της συναισθηματικής νοημοσύνης

Οι Hen & Sharabi-Nov (2014) ανέπτυξαν ένα ψυχοεκπαιδευτικό μοντέλο ενίσχυσης της 
συναισθηματικής νοημοσύνης. Ενθάρρυναν τους εκπαιδευτικούς να διερευνήσουν την επί-
γνωση του εαυτού τους, την επίγνωση των διαπροσωπικών τους σχέσεων, το πώς αυτή 
η επίγνωση θα οδηγήσει σε αλλαγές στη συμπεριφορά, καθώς επίσης και σε αλλαγές 
στις πεποιθήσεις και στα συναισθήματά τους. Τους ζητήθηκε να καταγράψουν τις αρνητι-
κές τους αλληλεπιδράσεις με τους μαθητές και να διερευνήσουν τα συναισθήματα και τις 
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πράξεις που οδήγησαν σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις και απορρέουν από αυτές. Οι εκπαι-
δευτικοί ενθαρρύνονταν να διερευνήσουν τόσο τα δικά τους συναισθήματα, όσο και των 
μαθητών τους για να κατανοήσουν τι τα προκάλεσε, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
καταστούν διαχειρίσιμα και να τροποποιηθούν, και πώς αυτή η γνώση των συναισθημά-
των μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη διαχείριση της διδασκαλίας και την υπο-
στήριξη των διαδικασιών μάθησης. Η εκπαίδευση περιελάμβανε τη λεκτική και μη λεκτική 
επικοινωνία, τον αναστοχασμό και το παιχνίδι ρόλων. Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία 
να πειραματιστούν με καινούριους τρόπους σκέψης και δράσης. Κατέγραψαν τις εμπειρίες 
τους σε ένα προσωπικό ημερολόγιο, όπου συμπεριέλαβαν τι συνειδητοποίησαν για τον 
εαυτό τους και τις αλληλεπιδράσεις τους με τους άλλους. Επομένως, είχαν την ευκαιρία 
να δουν τις εμπειρίες τους κάτω από ένα νέο πρίσμα. Ο αναστοχασμός δίνει τη δυνατό-
τητα στους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν και να αναλύσουν πολύπλοκα θέματα και 
να λάβουν υπόψη τους τη διαπροσωπική και ενδοπροσωπική διάσταση της διδασκαλίας.

Σύμφωνα με τους Brackett & Katulak (2006), οι συναισθηματικά νοήμονες εκπαιδευτικοί 
έχουν τα εφόδια να διαμορφώσουν ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον που να νοιάζεται για 
τους μαθητές. Οι παραπάνω ερευνητές υλοποίησαν ένα σεμινάριο για εκπαιδευτικούς το 
οποίο περιελάμβανε πληροφορίες για τις δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης, γνώ-
ση για το πώς η συναισθηματική νοημοσύνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μάθηση, 
τη λήψη αποφάσεων, τη διαχείριση της τάξης, τη διαχείριση του στρες, των διαπροσωπι-
κών σχέσεων και γενικότερα την ποιότητα της ζωής του ατόμου, καθώς και στρατηγικές 
και εργαλεία για την ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης με τη χρήση δραστη-
ριοτήτων, προσομοίωσης και ομαδικών συζητήσεων. Οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές 
μετά την υλοποίηση του προγράμματος ανέφεραν  βελτίωση στη σχέση τους με τους συ-
ναδέλφους, τους γονείς και τους μαθητές.

Οι Kasler, Hen & Nov (2013) σχεδίασαν ένα σεμινάριο κοινωνικο-συναισθηματικής 
μάθησης με τον τίτλο «Συναισθηματική Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση» το οποίο απευθυ-
νόταν σε φοιτητές παιδαγωγικού τμήματος. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι φοιτητές 
έμαθαν τις βασικές έννοιες της συναισθηματικής νοημοσύνης και εμβάθυναν τη γνώση 
τους πάνω στις σχετικές έννοιες μέσω της βιωματικής μάθησης. Το θεωρητικό υπόβαθρο 
του σεμιναρίου ήταν το μοντέλο των Mayer & Salovey (1990). Ενδεικτική δραστηριότητα 
για την αντίληψη και έκφραση των συναισθημάτων ήταν να καταγράψουν σε ένα ημερο-
λόγιο τα κυρίαρχα συναισθήματα της κάθε μέρας. Όσον αφορά στη χρήση των συναι-
σθημάτων, οι δραστηριότητες περιελάμβαναν τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς το θετικό συναίσθημα για να τροποποιήσει μια αρνητι-
κή ερμηνεία για μια φαινομενικά αρνητική συμπεριφορά. Η κατανόηση των συναισθημά-
των εμπεριείχε τη συζήτηση για τις συνέπειες των συναισθημάτων στη συμπεριφορά με 
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συγκεκριμένα παραδείγματα και τις αντιδράσεις σε ένα πρόσφατο συμβάν. Η διαχείριση 
των συναισθημάτων περιελάμβανε τη συζήτηση για το πώς οι άνθρωποι διαχειρίζονται 
τις συναισθηματικές καταστάσεις όταν έχουν σοβαρά προβλήματα ή πρέπει να διαπραγ-
ματευτούν σε καταστάσεις στρες.

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας έδειξαν βελτίωση στη συναισθηματική 
νοημοσύνη και την αυτο-αποτελεσματικότητα των συμμετεχόντων. Ωστόσο, δεν βελτιώ-
θηκε η ενσυναίσθηση. Τα αποτελέσματα αυτά στηρίζουν την άποψη ότι η κοινωνικο-συ-
ναισθηματική επάρκεια μπορεί να ενισχυθεί στο πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού περιβάλλο-
ντος. Τα προγράμματα ενδυνάμωσης της συναισθηματικής επάρκειας παρέχουν πολύτιμα 
εφόδια στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν δεξιότητες προσεκτικής ακρόασης με 
στόχο να αναπτύξουν μια καλή σχέση με τους μαθητές. Σύμφωνα με τον Rogers (1983), 
η στάση του εκπαιδευτικού είναι πιο σημαντική απ' ό,τι οι διαδικασίες και οι τεχνικές. Η 
χρήση των δεξιοτήτων προσεκτικής ακρόασης και ο συστηματικός αναστοχασμός πάνω 
στις εμπειρίες στο σχολικό περιβάλλον θα δώσουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς 
να εμπλουτίσουν τη γνώση για τον εαυτό τους και το πώς βλέπουν τους άλλους και εν-
δεχομένως να τους δώσει το έναυσμα για αλλαγή στον τρόπο θέασης των πραγμάτων.

Επιπλέον, η ανάπτυξη της ικανότητας για ερμηνεία της γλώσσας του σώματος και της 
εστίασης στα συναισθήματα, τα οποία αντικατοπτρίζει το λεκτικό περιεχόμενο, συμβάλλει 
στην κατανόηση του μαθητή. Η κατάρτιση στη μη λεκτική επικοινωνία είναι αναγκαία τόσο 
κατά τη διάρκεια των σπουδών των εκπαιδευτικών όσο και σε επίπεδο επιμόρφωσης. Η 
ευαισθητοποίηση στη μη λεκτική συμπεριφορά οδηγεί σε μια υγιή επικοινωνία (Κοντάκος 
& Πολεμικός, 2000). Οι παραπάνω δεξιότητες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας σχέσης 
εμπιστοσύνης με τους μαθητές, η οποία μπορεί να επηρεάσει θετικά όλες τις δραστηριό-
τητες στην τάξη. Η προσεκτική παρατήρηση της μη λεκτικής επικοινωνίας συνεισφέρει 
σημαντικά στην κατανόηση των συναισθημάτων του μαθητή.

Κάθε μαθητής έχει ποικίλα συναισθήματα, όπως ελπίδες, φόβους, άγχη και διάφορες 
προσδοκίες. Ο εκπαιδευτικός είναι σημαντικό να αναγνωρίζει αυτά τα συναισθήματα και 
κατά κάποιο τρόπο να χρησιμοποιεί τη συναισθηματική του νοημοσύνη για να διαχειρι-
στεί αυτές τις προσδοκίες. Όταν ο μαθητής νιώθει ότι ο εκπαιδευτικός τον εκτιμά και τον 
σέβεται, έχει μεγαλύτερη συμμετοχή και κίνητρα για τη μαθησιακή διαδικασία. Η αναγνώ-
ριση, αντίληψη και ανταπόκριση στα συναισθήματα των μαθητών επιτρέπει στους μαθη-
τές να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να τα αποδεκτούν. Ταυτόχρονα, επηρεάζει 
την ανταπόκριση των μαθητών και την ετοιμότητά τους για μάθηση.

Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση και η μάθηση είναι μια αμφίδρομη διαδικασία, η οποία 
περιλαμβάνει τόσο τα συναισθήματα των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. Ο εκπαι-
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δευτικός είναι σημαντικό να αναγνωρίσει τα συναισθήματα που βιώνει ως δάσκαλος. Το 
επόμενο βήμα είναι να προβεί στη διαδικασία της αυτορρύθμισης, την οποία ο Goleman 
συμπεριλαμβάνει στις διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης. Η αυτορρύθμιση 
σχετίζεται με την ικανότητα να αντιμετωπίζει κανείς συναισθήματα, όπως ο θυμός και ο 
φόβος, και να κάνει επιλογές σε καταστάσεις κρίσης (Orme, 2001). Γενικότερα, οι εκπαι-
δευτικοί είναι απαραίτητο να αναπτύξουν την ικανότητα για έλεγχο στον εσωτερικό τους 
κόσμο (συναισθήματα, σκέψεις και πεποιθήσεις) για να βελτιώσουν την ικανότητά τους 
για διδασκαλία (Gibbs, 2003).

Επίσης, οι Jennings & Greenberg (2009) υποστηρίζουν ότι η μείωση του άγχους των 
εκπαιδευτικών μπορεί να προάγει τις κοινωνικο-συναισθηματικές τους δεξιότητες. Ακόμα 
προτάθηκε η βελτίωση της αυτο-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών ως μέσο ενί-
σχυσης της συναισθηματικής τους νοημοσύνης (Chan, 2004).  

Επιπρόσθετα, ο Mortiboys (2005) προτείνει ότι η αυτεπίγνωση των εκπαιδευτικών, η 
οποία είναι συστατικό στοιχείο της συναισθηματικής νοημοσύνης, μπορεί να αναπτυχθεί 
σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι η επίγνωση των συναισθημάτων του εαυτού, η επίγνω-
ση των αξιών και των στάσεων, καθώς και η επίγνωση της συμπεριφοράς και πώς τη 
βλέπουν οι άλλοι. Ο τρόπος σκέψης και η μη λεκτική επικοινωνία είναι το τρίτο συστατι-
κό της επίγνωσης του εαυτού. Η αυτεπίγνωση σχετίζεται με την ανάπτυξη της ενδοπρο-
σωπικής επικοινωνίας, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων 
(Σταμάτης, 2011). 

Μία από τις πιο δύσκολες πλευρές της ανάπτυξης της επίγνωσης του εαυτού είναι να 
αντιμετωπίζει κανείς τις προκαταλήψεις του. Η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού απένα-
ντι στους μαθητές με διαφορετική καταγωγή, θρησκεία και άλλα χαρακτηριστικά μπορεί 
να ασκήσει επίδραση στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον εαυτό τους. Οι εκπαιδευτικοί  
μπορούν να επηρεάσουν με έμμεσο τρόπο τις προκαταλήψεις και τις προτιμήσεις των 
μαθητών (Ergur, 2009).

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να γνωρίζουν την κοινωνική και συναισθη-
ματική ανάπτυξη της παιδικής ηλικίας και να ενταχθεί η γνώση αυτή στην εκπαίδευσή 
τους. Είναι αναγκαίο να γνωρίζουν τις ανάγκες των μαθητών στις διάφορες ηλικίες και να 
κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στο συναίσθημα, στη σκέψη και στη συμπεριφορά. Για 
παράδειγμα, τα μικρά παιδιά, με δυσκολίες στον έλεγχο των συναισθημάτων, ενδέχεται να 
εκδηλώσουν προκλητική συμπεριφορά στην τάξη. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός 
αντί να επιπλήξει το μαθητή θα μπορούσε να του διδάξει πώς να ελέγχει τα συναισθή-
ματά του. Επομένως, ο εκπαιδευτικός είναι απαραίτητο να γνωρίζει πώς αναπτύσσεται ο 
έλεγχος των συναισθημάτων και πώς να τον διδάξει. Επίσης, η υποστήριξη από τον εκ-
παιδευτικό μπορεί να ασκήσει επίδραση στην ανάπτυξη του ελέγχου των συναισθημάτων. 
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Σύμφωνα με τον Fried (2011), είναι σημαντικό το σχολείο να εστιάσει στα συναισθή-
ματα και στη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. Το σχολικό περιβάλλον το οποίο 
παρέχει ευκαιρίες για έκφραση και ενθαρρύνει την αίσθηση του ανήκειν οδηγεί στην ανά-
πτυξη στρατηγικών ελέγχου των συναισθημάτων εκ μέρους των μαθητών. Τα παιδιά τα 
οποία διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για χρήση της γλώσσας των συναισθημά-
των και κατανόηση των συναισθηματικών εμπειριών είναι περισσότερο σε θέση να δια-
χειριστούν τη συναισθηματική τους διέγερση στις στρεσογόνες καταστάσεις (Eisenberg 
Cumberland, & Spinrad, 1998). Η συζήτηση των συναισθηματικών εμπειριών στην τάξη, 
όταν προκύπτει η ανάγκη, θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη στρατηγικών ελέγ-
χου των συναισθημάτων ή να αποτελέσει από μόνη της μια στρατηγική ελέγχου (Weare, 
2004). Επίσης, μπορεί να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει τη γνώση του για την έκφραση 
των συναισθημάτων, τις καταστάσεις και τις αιτίες. Παράλληλα, παρέχει στα παιδιά τα ερ-
γαλεία για τον έλεγχο των συναισθημάτων και τους δίνει τη δυνατότητα να διαχωρίσουν 
τις παρορμήσεις τους από την εμπρόθετη συμπεριφορά (Denham & Kochanoff, 2002). 
Όταν οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τη γνώση για τα συναισθήματα σε ένα 
υποστηρικτικό περιβάλλον, αναπτύσσουν την αίσθηση του ανήκειν. Η αίσθηση του ανή-
κειν στο σχολικό περιβάλλον συνδέεται με την αντίληψη του ελέγχου, της αυτορρύθμισης 
και των κινήτρων (Baumeister, DeWall, Ciarocco & Twenge, 2005). 

Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό τους και τι συμβαίνει στην 
τάξη τους και αναπτύσσουν συγχρόνως τον έλεγχο των δικών τους συναισθημάτων.  Επί-
σης, η καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, τόσο στην αποκωδικοποίηση των μη 
λεκτικών μηνυμάτων των άλλων όσο και η επίγνωση των μη λεκτικών μηνυμάτων που 
εκπέμπουν οι ίδιοι με τη στάση, τις κινήσεις του σώματος, τις εκφράσεις του προσώπου 
και το βλέμμα, βελτιώνει την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων στον επαγγελματι-
κό τους χώρο (Πολεμικός, Κοντάκος & Καΐλα, 2011).

Συμπεράσματα

Τα συναισθήματα εμπλέκονται σε κάθε πλευρά της διδασκαλίας και της μάθησης (Schultz 
& Lanehart, 2002). Είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στη συναισθηματική διάσταση της 
διδασκαλίας, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να είναι περισσότερο προ-
ετοιμασμένοι για τις συναισθηματικές απαιτήσεις της διδασκαλίας.

Οι εκπαιδευτικοί βιώνουν ένα μεγάλο εύρος συναισθημάτων κατά τη διάρκεια της δι-
δασκαλίας και της αλληλεπίδρασης με τους μαθητές. Η φύση της δουλειάς τους απαιτεί 
τη διαχείριση των δικών τους συναισθημάτων, των μαθητών, των γονέων, των συναδέλ-
φων και των διευθυντών. Η ανάπτυξη λοιπόν της συναισθηματικής νοημοσύνης των εκ-
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παιδευτικών μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση των συναισθημάτων τους, των 
συναισθημάτων των μαθητών και των υπόλοιπων φορέων της σχολικής κοινότητας. Πα-
ράλληλα, καθιστά ικανούς τους εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν με μεγαλύτερη αποτελε-
σματικότητα τα προγράμματα κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης, τα οποία προάγουν 
την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. Οι λεκτικές και μη λεκτικές 
επικοινωνιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών, οι οποίες εμπεριέχονται στην έννοια της 
συναισθηματικής νοημοσύνης, μπορούν να προάγουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες των 
παιδιών και την κοινωνικότητά τους (Κοντάκος & Σταμάτης, 2002). Παράλληλα, διαμορ-
φώνεται ένα θετικό συναισθηματικό κλίμα, το οποίο έχει επίδραση στη μάθηση και στις 
επιδόσεις, ενώ οι εκπαιδευτικοί αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια για τη δημιουργία ενός 
ασφαλούς, ικανοποιητικού, σχολικού περιβάλλοντος το οποίο νοιάζεται για τους μαθητές.

Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι μια συνεχής διαδικασία. Η καλλιέ-
ργεια της προϋποθέτει τον αναστοχασμό, τη διερεύνηση των συναισθημάτων του εαυτού 
και των άλλων. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσα από προγράμματα ενίσχυσης της 
συναισθηματικής νοημοσύνης αλλά και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αντίστοιχων προ-
γραμμάτων σε φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων θα μπορούσε να ενδυναμώσει τη συναι-
σθηματική νοημοσύνη και επάρκεια των εκπαιδευτικών, η οποία συνδέεται με σημαντικά 
οφέλη στη μάθηση και στις διαπροσωπικές σχέσεις στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας.
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Abstract 

Emotional intelligence refers to the perception, use, understanding and regulation of 
emotions. Emotional intelligence skills play an important role in learning, decision-making, 
class management, stress management and interpersonal relations. Moreover, emotional 
intelligence affects the communication between the members of school community and 
conflict management. Teachers experience a variety of emotions in school context. The 
nature of their work demands the regulation of their emotions, as well as the regulation of 
students', parents', colleagues' and directors' emotions. Emotional intelligence training can 
contribute in creating a caring school environment which may encourage positive social 
interactions, the active participation of students and academic outcomes.

Key-words: Emotional intelligence, teachers, emotional competence, interpersonal 
relations
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Περίληψη

Το σχολείο του 21ου αιώνα για να είναι αποτελεσματικό πρέπει να λειτουργεί ως κοινό-
τητα μάθησης (learning community), στο κέντρο της οποίας εδράζεται μια κουλτούρα συ-
νεργασίας και συλλογικής ευθύνης για την ανάπτυξη ποιοτικών διδακτικών στρατηγικών 
προς όφελος της μαθησιακής διαδικασίας. Σημαντικό συστατικό για τη σχολική βελτίω-
ση και αποτελεσματικότητα αποτελεί η «Οργανωσιακή Μάθηση». Στα αποτελέσματά της 
συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η βελτίωση των μαθησιακών ευκαιριών για τους μαθη-
τές, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η απόκτηση νέων δεξιοτήτων που 
βελτιώ νουν τη διδασκαλία κ.λπ. Τα συστήματα διαχείρισης γνώσης που προσφέρουν οι 
Νέες Τεχνολογίες μπορούν να επηρεάσουν τη διαχείριση της γνώσης και την οργανωσια-
κή μάθηση σε σχολικούς οργανισμούς. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανίχνευση/
μέτρηση επιπέδου ανάπτυξης οργανωσιακής μάθησης/νοημοσύνης σε σχολικές μονάδες, 
καθώς επίσης και η ταξινόμησή τους με βάση τα επίπεδα/στάδια οργανωσιακής μάθησης.

λέξεις-κλειδιά: Σχολικός οργανισμός, οργανωσιακή μάθηση, οργανωσιακή νοημοσύνη

Στη σημερινή εποχή τα σχολεία έρχονται αντιμέτωπα με αλλαγές σε πολλαπλά επίπεδα. 
Το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον με το αυξημένο επίπεδο πολυπλοκότητας, 
η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, η πολυπολιτισμικότητα, η ραγδαία αύξηση των 
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διαθέσιμων πληροφοριών και γνώσεων είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις και αλλα-
γές τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει κάθε σχολικός οργανισμός.

Όπως όλοι οι οργανισμοί, τα σχολεία πρέπει να αναπτύξουν προσαρμοστικούς μηχα-
νισμούς ώστε να επιβιώσουν σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ένας τρόπος 
για να ανταποκριθούν τα σχολεία σε αυτή την πρόκληση είναι να ενισχύσουν την ικανότη-
τά τους για οργανωσιακή μάθηση. Η ικανότητα των σχολικών μονάδων για οργανωσιακή 
μάθηση και συνακόλουθα ο μετασχηματισμός του σχολείου σε «μανθάνοντα οργανισμό» 
μπορεί να συμβάλει στη σχολική βελτίωση και αποτελεσματικότητα.

Η οργανωσιακή μάθηση (Organizational Learning) περιλαμβάνει την ανάπτυξη του αν-
θρώπινου δυναμικού ώστε να αναπτύξει μια συστηματική ματιά, να επαυξήσει την προ-
σωπική του γνώση και να μάθει πώς θα αναδείξει και θα αναδιαρθρώσει τα νοητικά μο-
ντέλα με έναν συνεργατικό τρόπο (Senge, 1990). Στα σχολεία διακρίνονται τρία επίπεδα 
οργανωσιακής μάθησης (Leithwood & Louis, 1998): 

• ατομική μάθηση των εκπαιδευτικών ή των σχολικών ηγετών
• μάθηση σε μικρές ομάδες εκπαιδευτικών
• μάθηση που λαμβάνει χώρα στο σχολικό οργανισμό ως ολότητα.
Επιπρόσθετα, η οργανωσιακή μάθηση ευνοεί την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα του 

σχολικού οργανισμού: σε επίπεδο διδασκαλίας, διδακτικού προσωπικού και σε οργανω-
σιακό επίπεδο. Ο συγκερασμός των τριών επιπέδων οδηγεί στο μετασχηματισμό μιας 
σχολικής μονάδας σε μανθάνουσα.

Η οργανωσιακή μάθηση αποτελεί μια διαδικασία συλλογικής μάθησης και βελτίωσης 
που έχει ως σκοπό τη δημιουργία ενός μανθάνοντος οργανισμού (Sun, 2003). Ο μανθά-
νων οργανισμός (Learning Organization) αποτελεί μέρος της θεωρίας της Οργανωσια-
κής Ανάπτυξης (OD) και συνιστά μια συλλογική οντότητα που επιδεικνύει υψηλά επίπεδα 
οργανωσιακής μάθησης (Tsang, 1997). 

Στη βάση μιας συστημικής προσέγγισης το σχολείο κατανοείται ως «μανθάνων ορ-
γανισμός». Η βασική ιδέα πίσω από τη θεώρηση του σχολείου ως μανθάνοντος οργα-
νισμού είναι ότι τα σχολεία δεν θα αποτελούν πλέον απλά οργανισμούς, όπου τα παιδιά 
μαθαίνουν (organizations for learning), αλλά οργανισμούς που μαθαίνουν και αυτοί οι ίδιοι 
(learning organizations) (Velayutham, 1996· Κολέζα, 2014).  Τα σχολεία που χαρακτηρίζο-
νται ως «μανθάνοντες οργανισμοί» διαθέτουν ικανότητες αυτοδιαχείρισης της λειτουργίας 
τους, διεύρυνσης της συλλογικής νοημοσύνης και των δυνατοτήτων τους (Bouvier, 2013· 
Κοντάκος, 2014). Πρόκειται για μια αλλαγή από την αντίληψη του σχολείου ως εκπαιδευ-
τικού ιδρύματος με έμφαση στη μετάδοση γνώσεων στους μαθητές (teaching institution) 
σε μια αντίληψη του σχολείου ως μαθησιακής οργάνωσης (learning institution) για όλους: 
μαθητές, εκπαιδευτικούς και διευθυντικό προσωπικό (Schechter & Qadach, 2012). Το 



309ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

σχολείο λειτουργεί ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης, ως οργανισμός με δομικά χα-
ρακτηριστικά τέτοια, που τον καθιστούν ικανό να μαθαίνει, να βελτιώνεται συνεχώς και 
να συμπεριφέρεται ευφυώς.

Σύμφωνα με τον Senge (1990), οι οργανισμοί πρέπει να αναπτύξουν πέντε ικανότη-
τες (disciplines) ώστε να καταστούν μανθάνοντες, από το ατομικό επίπεδο (προσωπι-
κή ανάπτυξη) και μέσω του συλλογικού επιπέδου (νοητικά μοντέλα, συλλογική μάθηση) 
στο οργανωσιακό επίπεδο (κοινό όραμα, συστημική σκέψη) (Bui & Baruch, 2010· Sun & 
Scott, 2003). Ένας οργανισμός για να είναι πραγματικά μανθάνων πρέπει να κατέχει και 
τις πέντε ικανότητες σε υψηλό βαθμό (O’Sullivan, 1997).

Το μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας (transformational leadership) επηρεάζει 
θετικά την οργανωσιακή μάθηση. Πρόκειται για ένα μοντέλο διοίκησης της σχολικής μο-
νάδας, μέσω του οποίου τα μέλη ενθαρρύνονται να δουλεύουν συνεργατικά, να συμμε-
τέχουν στη λήψη αποφάσεων και να αναπτύσσουν ένα κοινό όραμα (Kurland κ.ά., 2010· 
Leithwood, 1994· Mulford, 2005).

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ερευνών σε 
διεθνές επίπεδο αναφορικά με τη συστηματική εφαρμογή της οργανωσιακής μάθησης 
σε σχολικούς οργανισμούς. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανίχνευση/μέτρηση 
επιπέδου ανάπτυξης οργανωσιακής μάθησης/νοημοσύνης σε σχολικούς οργανισμούς. 
Μέσα από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας καταλήξαμε σε μια τυπολογία του σχο-
λείου ως μανθάνοντος οργανισμού. Στη συνέχεια σχεδιάστηκε το ερευνητικό εργαλείο, 
μέσω του οποίου οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα που σχετίζο-
νται με στοιχεία οργανωσιακής μάθησης των σχολικών μονάδων. Όσο υψηλότερος ήταν 
ο μέσος όρος που συγκέντρωνε ένα στοιχείο, τόσο πιο σημαντικό θεωρήθηκε από πλευ-
ράς οργανωσιακής μάθησης.

Διαπιστώθηκε ότι τα σχολεία διαφέρουν στο βαθμό κατά τον οποίο ενθαρρύνουν και 
υποστηρίζουν την οργανωσιακή μάθηση, ενώ οι περισσότεροι σχολικοί οργανισμοί εμπλέ-
κονται σε διαδικασίες μάθησης μονού βρόχου (single-loop learning). 

Για την προώθηση της οργανωσιακής μάθησης στις σχολικές μονάδες προτείνονται 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

• Δημιουργία θετικού κλίματος μέσα από την εδραίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύ-
νης και του σεβασμού μεταξύ των μελών (Louis, 2007).

• Υιοθέτηση του μοντέλου της μετασχηματιστικής ηγεσίας (Kurland κ.ά., 2010· 
Mulford, 2005). 

• Αντιμετώπιση της «οργανωσιακής αμνησίας» με καταγραφή στοιχείων σε βάσεις 
δεδομένων, δηλαδή δημιουργία ενός αποθετήριου γνώσης (Khammar κ.ά., 2013· 
Αργυρού, 2011).
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• Προώθηση του διαλόγου ώστε να αναδυθούν τα νοητικά μοντέλα (Senge, 1990) 
των μελών του σχολικού οργανισμού.

• Απομάθηση σε οργανωσιακό επίπεδο, δηλαδή αφαίρεση ενός μέρους από το υφι-
στάμενο αποθετήριο γνώσεων του οργανισμού και αντικατάστασή τους με νέες 
γνώσεις (Argyris & Schön, 1996· Tsang & Zahra, 2008).

• Αντιμετώπιση της οργανωσιακής αδράνειας (organizational inertia).
• Ενίσχυση της ανάληψης ρίσκου και της καινοτομίας.
• Αντιμετώπιση της «οργανωσιακής σιωπής» (Rusch, 2005), δηλαδή του φαινομέ-

νου κατά το οποίο δεν αναπτύσσονται μηχανισμοί επικοινωνίας.
• Αποδόμηση παραγόντων που δρουν ανασταλτικά στην οργανωσιακή μάθηση 

(Schön, 1975), δηλαδή λειτουργούν ως μαθησιακά εμπόδια – αμυντικές ρουτίνες 
(Argyris, 2002· Senge, 1990).

• Προώθηση της συστημικής σκέψης (systems thinking) (Senge, 1990).
• Μετατροπή της σχολικής μονάδας σε επαγγελματική κοινότητα μάθησης 

(professional learning community) (Stoll κ.ά., 2006), η οποία διευκολύνει την 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ως εκ τούτου οδηγεί σε βελτιω-
μένα μαθησιακά αποτελέσματα (Αρβανίτη, 2013).

• Μέριμνα για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και επικαιροποίηση των γνώ-
σεων των μελών του σχολικού οργανισμού.

• Μετατροπή της άρρητης/άτυπης γνώσης σε ρητή/εκπεφρασμένη γνώση μέσω 
της αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο ομάδων (Nonaka,1994· Van 
Grinsven & Visser, 2011), δηλαδή ο μετασχηματισμός των τεχνογνωσιών που 
έχουν αποκτηθεί με εμπειρικό τρόπο σε μεταβιβάσιμες έγκυρες γνώσεις (Κολέ-
ζα, 2014).

• Υιοθέτηση ενός συμμετοχικού συστήματος διοίκησης με ενδυνάμωση των εκπαι-
δευτικών στη λήψη αποφάσεων (Marks & Louis, 1999).

• Δημιουργία δικτύων μάθησης μεταξύ των σχολικών μονάδων με στόχο την από-
κτηση τεχνογνωσίας από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την αύξηση των επι-
πέδων της αντιπροσωπευτικής μάθησης (Huber, 1991), μάθηση από τις άριστες 
πρακτικές άλλων (Lo, 2004).

• Ανάπτυξη μεταγνωστικών (meta-learning) δεξιοτήτων των μελών του σχολικού 
οργανισμού (Visser, 2007).

• Aναστοχασμός σχετικά με τα αποτελέσματα της διδασκαλίας και της μάθησης, 
εξωτερίκευση των αποτελεσμάτων του συλλογικού αναστοχαστικού διαλόγου και 
εφαρμογή τους (Knipfer κ.ά., 2013).

• Ανατροφοδότηση σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα.
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• Δημιουργία συστημάτων μέτρησης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού 
έργου με μετατροπή ποιοτικών χαρακτηριστικών σε μετρήσιμες μεταβλητές (Βύσ-
σα, 2009).

• Δημιουργία επικοινωνιακών συστημάτων για τη μεταφορά της γνώσης (Argote, 
2011). Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν δυνατότητες μοντελοποίησης, διαχείρι-
σης και διάχυσης της γνώσης σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

Το σχολείο του 21ου αιώνα για να είναι αποτελεσματικό λειτουργεί ως κοινότητα μάθη-
σης, στο κέντρο της οποίας εδράζεται μια κουλτούρα συνεργασίας και συλλογικής ευθύ-
νης για την ανάπτυξη ποιοτικών διδακτικών στρατηγικών (Αρβανίτη, 2013). Προτείνεται 
με επίταση η αλλαγή των καθιερωμένων μεθοδολογικών προσεγγίσεων, διαχειριστικών 
και οργανωσιακών διαδικασιών με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευ-
τικού έργου (Γκρίτζιος, 2006). 

Τα μέλη μιας σχολικής μονάδας που φιλοδοξεί να καταστεί μανθάνουσα καλούνται να 
εγκαταλείψουν τους παρωχημένους τρόπους σκέψης αναφορικά με τη διδασκαλία και τη 
μάθηση, καθώς στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης απαιτούνται δεξιότητες επίλυσης προ-
βλημάτων και πολλαπλά είδη εγγραμματισμού. Μια ευφυής σχολική μονάδα προσαρμό-
ζεται με ταχύτητα στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα προωθεί 
την καινοτομία και τη δημιουργική σκέψη. Η μάθηση πρέπει να λαμβάνει χώρα σε όλα τα 
επίπεδα: ατομικό, συλλογικό και οργανωσιακό σε μια συνεχή βάση.

Σε σχολεία που λειτουργούν ως μανθάνοντες οργανισμοί κυριαρχεί μια κουλτούρα 
μάθησης. Μια εκ των ων ουκ άνευ συνθήκη προκειμένου μια σχολική μονάδα να κατα-
στεί μανθάνουσα είναι τα μέλη της να ενστερνιστούν την άποψη ότι η μάθηση είναι μια 
διαδικασία που συνεχίζεται διά βίου και να αναπτύξουν μια κοινή αίσθηση κατεύθυνσης 
με μια ισχυρή δέσμευση στην πραγματοποίηση του κοινού οράματος και των στόχων.

Εν κατακλείδι, η οργανωσιακή μάθηση λαμβάνει χώρα στα περισσότερα σχολεία και 
μπορεί να συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στη σχολική βελ-
τίωση (Imants, 2003· Mulford, 2005), στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων που βελτιώνουν 
τη διδασκαλία και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Οι σχολικοί οργανι-
σμοί, ως κατεξοχήν οργανισμοί που αποσκοπούν στη μάθηση, μπορούν εκ των πραγμά-
των να καταστούν μανθάνοντες και να αποτελέσουν πρότυπα για άλλους οργανισμούς. 
Η μετατροπή μιας σχολικής μονάδας σε μανθάνοντα οργανισμό, δηλαδή σε έναν οργανι-
σμό που επιδεικνύει υψηλά επίπεδα οργανωσιακής μάθησης, συνιστά ένα εγχείρημα που 
απαιτεί συνεχή προσπάθεια, ενώ αποφέρει πολλαπλά και μακροπρόθεσμα οφέλη, τόσο 
για τη λειτουργία του οργανισμού όσο και για τα ίδια τα μέλη, εκπαιδευτικούς και μαθητές. 
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Abstract

To be effective, the 21st century school, must function as a learning community in the center 
of which rests a culture of cooperation and collective responsibility for developing quality 
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Περίληψη

Το σχολείο στο σύγχρονο συστημικό διάλογο θεωρείται ένα ανοικτό και ταυτόχρονα αυ-
τοποιητικό, αυτορρυθμιζόμενο και αυτοοργανωμένο κοινωνικό σύστημα. Παρουσιάζει 
πολλές αλληλεξαρτήσεις κι αλληλεπιδρά με τα υποσυστήματα στο εσωτερικό του και το 
περιβάλλον του. Στο σύγχρονο σχολείο εμπλέκονται στοιχεία, δομές, πρόσωπα και ρό-
λοι, καθιστώντας τη συνεργασία των υποσυστημάτων (μαθητές, οικογένεια, σύλλογος δι-
δασκόντων, κοινωνικό περιβάλλον κ.ο.κ) απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία 
του, με αποτέλεσμα η διαφοροποίηση των ρόλων να κρίνεται ουσιαστική για την επίτευξη 
των στόχων του. Στην παρούσα εισήγηση θα επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη της κοινωνι-
κής πολυπλοκότητας, όπως ορίζεται στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο, χρησιμοποιώντας 
τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Έτσι, δηλώνεται ρητά η αναγκαιότητα καταμε-
ρισμού των σχολικών εργασιών κι ορίζεται ο βαθμός λειτουργικής διαφοροποίησης των 
ρόλων. Η αλληλεξάρτηση των ρόλων θεωρείται επιβεβλημένη, γεγονός που δεν προκαλεί 
εντύπωση για ένα κοινωνικό σύστημα όπως το σχολείο. Το εκπαιδευτικό διοικητικό μο-
ντέλο της Ελλάδας θεωρείται «εταιρικό» και γι’ αυτό προωθείται η συνεργασία όλων των 
εμπλεκομένων, παρά την πυραμοειδή μορφή του. Τέλος, δεν εντοπίστηκαν αναφορές για 
το βαθμό επίλυσης των σχολικών ζητημάτων βάσει των ρόλων, αλλά και για τη μείωση 
του απαιτούμενου χρόνου για την επίλυση τέτοιου είδους ζητημάτων, κάτι που ερμηνεύ-
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εται στο πλαίσιο ενός συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπως του ελληνικού. 

λέξεις-κλειδιά: Σχολική ανάπτυξη, κοινωνική πολυπλοκότητα, νομοθετικό πλαίσιο

Εισαγωγή

Oι σχολικοί οργανισμοί συνιστούν συστήματα οργανωμένης πολυπλοκότητας (Willke, 1997:148), 
οι οποίοι έχουν ικανότητες ανάπτυξης ταυτότητας, αναστοχασμού, αυτοθεματοποίησης, αυτο-
παρατήρησης και δυνατότητες αυτοκατανόησης στο πλαίσιο του νοήματος (Κοντάκος, 2013: 
143). Λειτουργούν ως ανοικτά, δυναμικά κοινωνικά συστήματα και επηρεάζονται από το περι-
βάλλον, ενώ θέτουν τους δικούς τους στόχους. Παρουσιάζουν πολλές αλληλοεξαρτήσεις και αλ-
ληλεπιδράσεις με τα υποσυστήματα στο εσωτερικό τους και το περιβάλλον τους και εκδηλώνο-
νται με τις εισροές, οι οποίες μετασχηματίζονται και παράγονται οι εκροές. Έτσι, στο σύγχρονο 
σχολείο εμπλέκονται πολλά στοιχεία, δομές, πρόσωπα και ρόλοι (Dalin, 2004:73· Hoy & Miskel 
στο Καρβούνη, 2014:82· Καμπουρίδης, 2002:24-25· Κοντάκος, Παπαγεωργίου & Κιούση, 2007· 
Πασιαρδής, 2004:19, 28-29, 31-32,100). Οι ρόλοι είναι «ομαδοποιημένες διευθυνόμενες συμπε-
ριφορικές προσδοκίες και κάθε ρόλος καθορίζει ό,τι μπορεί να επιτύχει το άτομο. Γενίκευση του 
ρόλου στις απαιτήσεις μιας θέσης σημαίνει ότι οι δομές γίνονται περισσότερο καθορισμένες ενώ 
άλλες θέσεις περιορίζονται» (Luhmann, 1995:86). Οι ρόλοι που συναντώνται στο σύγχρονο 
σχολείο είναι αυτοί του μαθητή, του εκπαιδευτικού, του διευθυντή κ.ά. (Καμπουρίδης, 2002:25· 
Πασιαρδής, 2004:100· Willke, 1997:125). 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση της ανάπτυξης της κοινωνικής πολυπλο-
κότητας των πρωτοβάθμιων εκπαιδευτικών μονάδων (δημοτικό σχολείο), όπως ορίζεται στο 
ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Κοινωνική πολυπλοκότητα

Τα συστήματα διακρίνονται από συγκεκριμένες λειτουργίες, οι οποίες παρουσιάζουν μια εξελικτι-
κή συνάφεια, και συνδέονται μεταξύ τους με τη διαδικασία αύξησης της οργανωμένης πολυπλο-
κότητας. Η οργανωμένη πολυπλοκότητα διακρίνεται σε πέντε διαστάσεις, την αντικειμενική, την 
κοινωνική, τη χρονική, την τελεστική και τη γνωσιακή πολυπλοκότητα. Στη συγκεκριμένη εργα-
σία θα επικεντρωθούμε στην κοινωνική πολυπλοκότητα. Η ανάπτυξή της συνδέεται με σχέσεις 
εποπτεύσιμες, τα άτομα συμμετέχουν ως πρόσωπα και η επίλυση των διαφόρων ζητημάτων 
δεν οδηγεί σε χρονοβόρες διαπραγματεύσεις. Οι εργασίες καταμερίζονται εντός του συστήμα-
τος και οι ρόλοι διαφοροποιούνται λειτουργικά. Το σύστημα ανεξαρτητοποιείται από αυτά που 
λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον του κι αυξάνεται η ικανότητα επίλυσης των προβλημάτων 
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του, έχοντας αποκτήσει μια πυκνότερη δομή. Σε ένα σύστημα σπαταλείται λιγότερος χρόνος 
από κάθε μέλος για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που προκύπτουν, καθώς αφορούν ορι-
σμένους φορείς ρόλων και τα προβλήματα είναι ελέγξιμα σε μεγαλύτερο βαθμό. Τέλος, σε ένα 
ώριμο σύστημα οι λειτουργικές αλληλεξαρτήσεις και η διαφοροποίηση των ρόλων οδηγούν σε 
μεγαλύτερη πολυπλοκότητα (Willke, 1997: 112-113,116-117, 118-119).

Μεθοδολογία 

Η μέθοδος που επιλέχθηκε στην παρούσα εργασία είναι η ανάλυση περιεχομένου, η οποία χρη-
σιμοποιείται στην ανάλυση τεκμηρίων (Ιωσηφίδης, 2003: 62) και την «αντικειμενική, συστηματική 
και ποσοτική περιγραφή του περιεχομένου στη γραπτή ή προφορική επικοινωνία» (Krippendoff, 
1980: 21). Εξετάστηκε η ελληνική νομοθεσία (ΦΕΚ, Υπουργικές Αποφάσεις) που αφορά στα 
δημοτικά σχολεία. Χάρη συντομίας, επιλέχθηκε η παρουσίαση περιορισμένου αριθμού απο-
σπασμάτων για τους κυριότερους εμπλεκόμενους (γονείς, Σύλλογος Διδασκόντων, διευθυντής). 
Προβήκαμε στη σύσταση κατηγοριών, βάσει του θεωρητικού πλαισίου και του σκοπού της ερ-
γασίας, και χρησιμοποιήθηκε ως μονάδα ανάλυσης το «θέμα» (Paillé & Mucchieli, 2008: 232-
236· Berg, 1989: 112-113). Το σύστημα κατηγοριών είναι το εξής: Α. Ο βαθμός καταμερισμού 
των σχολικών εργασιών από την εκπαιδευτική μονάδα, Β. Ο βαθμός λειτουργικής διαφοροποίη-
σης των ρόλων στην εκπαιδευτική μονάδα, Γ. Ο βαθμός λειτουργικών αλληλεξαρτήσεων των 
ρόλων στην εκπαιδευτική μονάδα, Δ. Ο βαθμός επίλυσης των σχολικών ζητημάτων σύμφωνα 
με τους ρόλους στην εκπαιδευτική μονάδα, Ε. Ικανότητα μείωσης του απαιτούμενου χρόνου για 
την επίλυση των εκπαιδευτικών προβλημάτων που προκύπτουν στην εκπαιδευτική μονάδα.

Παρουσίαση των δεδομένων

Ως προς την πρώτη κατηγορία ανάλυσης, στην εκπαιδευτική νομοθεσία περιγράφεται με σα-
φήνεια ο καταμερισμός των σχολικών εργασιών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μονάδας βάσει 
του ρόλου των εμπλεκομένων. Έτσι, «ο Σύλλογος Διδασκόντων οργανώνει τον καταμερισμό των 
εργασιών στα μέλη του, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, έτσι ώστε […] να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα και η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας» (ΦΕΚ.1340/2002,άρθρο 36). 
Επισημαίνεται ότι  «ο διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία 
του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των 
υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων» 
(ΦΕΚ. 1566/1985,άρθρο 11, Δ′).

Ως προς τη δεύτερη κατηγορία ανάλυσης, η λειτουργική διαφοροποίηση των ρόλων δηλώ-
νεται με σαφήνεια, καθώς εντοπίζονται σχετικές αναφορές για κάθε ρόλο, με εξαίρεση το μα-
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θητή. Υπογραμμίζεται ο ρόλος της οικογένειας και αναφέρεται ότι «οι γονείς των μαθητών κάθε 
δημόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου 
και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν» (ΦΕΚ. 1566/1985, άρθρο 53). Λεπτομερώς περιγρά-
φεται ο διακριτός ρόλος του συλλόγου διδασκόντων στο ΦΕΚ.1566/1985, άρθρο 11, εν.ΣΤ΄, 
καθώς και οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του στο ΦΕΚ. 1340/2002, άρθρο 36. Στο άρθρο 
28 του ίδιου ΦΕΚ ορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του διευθυντή της σχολικής μο-
νάδας, όπως και στην Υπουργική απόφαση με θέμα «Λειτουργία σχολικών μονάδων πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης 2015-2016» (Αρ. Πρωτ. Φ.3 /1105/ 141440/Δ1/10-09-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ).

Ως προς την τρίτη κατηγορία ανάλυσης, φαίνεται ότι οι λειτουργικές αλληλεξαρτήσεις των 
διαφόρων ρόλων στην εκπαιδευτική μονάδα είναι θεμιτές και συχνά θεωρούνται επιβεβλημέ-
νες. Οι σχετικές αναφορές είναι πολυπληθείς. Ενδεικτικά, μια από τις αρμοδιότητες των εκ-
παιδευτικών είναι «[…] να συνεργάζονται με τους μαθητές […]» και να «δέχονται στην τάξη 
τους Σχολικούς Συμβούλους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και να συνεργάζονται μαζί τους» 
(ΦΕΚ. 1340/2002, άρθρο 36). Μάλιστα, «αυτονόητη είναι η συνεργασία μεταξύ των στελεχών 
της εκπαίδευσης για όλα τα θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και συμβάλ-
λουν στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» (Υ.Α. με θέμα: «Λειτουργία σχολικών 
μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016. Ενημέρωση και οδη-
γίες» Αρ.Πρωτ.Φ.3/1105/141440/Δ1/10-09-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ).

Ως προς την τέταρτη κατηγορία ανάλυσης, δεν εντοπίστηκε άμεση αναφοράς αλλά στην 
εγκύκλιο με θέμα «Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολι-
κό έτος 2015-2016. Ενημέρωση και οδηγίες» επισημαίνονται τα εξής: «Κάθε θέμα που προ-
κύπτει, του οποίου ο τρόπος αντιμετώπισης δεν προβλέπεται από τις εγκυκλίους ή από τις 
δια τάξεις των Νόμων, των Π.Δ., των Υπουργικών Αποφάσεων κ.λπ., θα επιλύεται σε επίπεδο 
συνεργασίας με τα αρμόδια Περιφερειακά Στελέχη της Εκπαίδευσης» (Υπουργική απόφαση 
με Αρ. Πρωτ. Φ. 3/1105/141440/Δ1/10-09-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ). Τέλος, ως προς την πέμπτη κα-
τηγορία ανάλυσης, σημειώνεται ότι δεν εντοπίστηκαν σχετικές αναφορές στο μέρος της εκ-
παιδευτικής νομοθεσίας που εξετάστηκε.

Καταληκτικές διαπιστώσεις

Στο νομοθετικό πλαίσιο δηλώνεται ρητά η αναγκαιότητα του καταμερισμού των σχολικών ερ-
γασιών και περιγράφεται με σαφήνεια ο τρόπος που κατανέμονται οι σχολικές εργασίες. Ο 
καταμερισμός των εργασιών είναι απαραίτητος για την ομαλή λειτουργία κάθε οργανισμού, 
όπως και του σχολικού (Κόντης, Μουτόπουλος & Κόντη, 2007: 1389-1390). Με σαφή τρόπο 
ορίζεται και ο βαθμός λειτουργικής διαφοροποίησης των ρόλων. Δεν ορίζεται μόνο ο ρόλος 
του μαθητή, ορισμός που ενδεχομένως να πλεόναζε. Η αλληλεξάρτηση των ρόλων θεωρείται 
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δέουσας σημασίας, γεγονός που δεν προκαλεί εντύπωση, καθώς το σχολείο αποτελεί έναν 
οργανισμό στον οποίο αναπτύσσονται καθορισμένες λειτουργίες και συγκεκριμένοι στόχοι. 

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ανοικτό κοινωνικό σύστημα, στο οποίο πραγματοποιούνται 
οι εκπαιδευτικοί σκοποί (Καμπουρίδης, 2002:27-28· Σαΐτης, 2008:3). Επιπλέον, στο εκπαιδευ-
τικό διοικητικό μοντέλο της χώρας μας οι σχέσεις των διαφόρων οργάνων είναι ιεραρχικές και 
επιδιώκεται η καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών. Εντούτοις, προωθείται η συνεργασία και 
όχι η κατανομή των αρμοδιοτήτων με ιεραρχικό τρόπο, προκειμένου να προαχθεί η διαπαιδα-
γώγηση των μαθητών (Κόντης, Μουτόπουλος & Κόντη, 2007: 1389-1390). Τέλος, η επίλυση 
των σχολικών ζητημάτων στη σχολική μονάδα θα ήταν εφικτή σε ένα αποκεντρωμένο εκπαι-
δευτικό σύστημα, κι όχι στο ελληνικό, ένα από τα περισσότερο συγκεντρωτικά συστήματα της 
Ευρώπης (ΟΟΣΑ, 2011:9). Στο πλαίσιο αυτό δεν θα μπορούσε να υπάρχει νομοθετική πρό-
βλεψη για τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την επίλυση των ζητημάτων που προκύ-
πτουν σε μια σχολική μονάδα, γεγονός που καταδεικνύει ένα «εγγενές έλλειμμα δημοκρατίας 
του εκπαιδευτικού μας συστήματος» (Μπατζιάκας, 2012).
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Abstract

The school in the modern systemic dialogue is considered as an open and simultaneously 
autopoietic, self-regulating and self-organized social system. It presents many interdependencies 
and interacts with the subsystems within and with its environment. In the modern school 
are involved many elements, structures, persons and roles, making the collaboration of 
subsystems (students, family, teachers, social environment etc.) necessary for the efficient 
operation, resulting in the diversification of roles be deemed necessary the achievement of its 
objectives. In this paper we will focus on the development of social complexity, as defined in 
the Greek legal framework, using the method of content analysis. So, explicitly state the need 
for division of school work and defined the degree of functional differentiation of roles. The 
interdependence of roles is considered essential, which is not surprising for a social system, 
like school. The educational administrative model of Greece considered as "corporate" and 
therefore promotes the cooperation of all involved, despite the pyramidal form. Finally, we didn’t 
find reports about the extent of resolving school issues based on roles and about reducing the 
time that is required to resolve such issues, which is interpreted in the context of a centralized 
education system, such as Greek.

Key-words: School development, complexity, greek legislation 
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Περίληψη

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αποκλίνουσα συμπεριφορά μαθητών στο σύγχρονο «ευ-
φυές» σχολείο σε αναλογία με το επικοινωνιακό προφίλ του εκπαιδευτικού. Πώς ενεργεί δηλαδή 
ο εκπαιδευτικός, ποια η επικοινωνιακή διαχείρισή του, όταν συναντά τέτοιες «αποκλίνουσες» 
συμπεριφορές μαθητών στην τάξη; Η κατανόηση της επικοινωνιακής διαχείρισης είναι ουσια-
στική για τη μελέτη της λειτουργίας του «συστημικού» σχολείου, αφού η επικοινωνία διαμορ-
φώνει και καθορίζει τις διαπροσωπικές σχέσεις όλων των «εταίρων» της σχολικής κοινότητας 
και δημιουργεί συμπεριφορές, επιθυμητές ή ανεπιθύμητες, αποκλίνουσες. Αυτό το συστημικό 
σχολείο γνωρίζει πως η σχολική Ανάπτυξη επιτυγχάνεται με τη «βελτίωση των μαθησιακών ευ-
καιριών των μαθητών» και με το «εθίζειν» τους εκπ/κούς σε μια ηθική παιδαγωγική «υγιεινή».

λέξεις-κλειδιά: Ευφυές σχολείο, επικοινωνία, επικοινωνιακό κλίμα, αποκλίνουσα συμπε-
ριφορά, επιθετικότητα, παθητικότητα

Συστημική προσέγγιση του «ευφυούς» σχολείου

Τα σχολεία σήμερα αναδεικνύονται σε δυναμικά, «ευφυή» ή «μανθάνοντα» συστήματα στις 
απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας για «κατάρτιση, διαλογή, κατανομή του ανθρώπινου δυ-
ναμικού και για νομιμοποίηση του κοινωνικού συστήματος» (Fend, 1980). Με άλλα λόγια, το 
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κής διαχείρισής της». Στο Α. Κοντάκος, Φρ. Καλαβάσης (Επιστ. Επιμ. Σειράς), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τ. 9, 
Η σχολική μονάδα ως ευφυής, υβριδική και ηθική οντότητα, σελ. 321-327, Αθήνα: Διάδραση. ISBN: 978-618-5059-66-8
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σχολείο ως ένα πολύπλοκο σύστημα με τα πολύπλοκα υποσυστήματά του, μαθητές, εκπαι-
δευτικούς, οικογένεια, εξωτερικούς φορείς, συνιστά μια δυναμική ολότητα, της οποίας όλα τα 
στοιχεία βρίσκονται μεταξύ τους σε αλληλεπίδραση (Luhmann, 1995). Αυτό το σχολείο είναι 
το ευφυές σχολείο, που ως μανθάνων οργανισμός ασχολείται με την υποστήριξη των πρω-
ταγωνιστών του (Bouvier, 2013), σκιαγραφεί το «προφίλ» του, σχεδιάζει το «μέλλον» του 
(MacBeath κ.ά., 2005) συμμετέχοντας σε μαθησιακές διαδικασίες, ενώ μέσα από τη λειτουρ-
γία της επικοινωνίας στοχεύει στην ανάπτυξη και στη σχολική ποιότητα (Κοντάκος, 2014-15).

Αυτή η σχολική ανάπτυξη πραγματώνεται με την «ταυτόχρονη ανάπτυξη της στρα-
τηγικής, της κουλτούρας των πρωταγωνιστών και των υποσυστημάτων, των δομών, του 
νοήματος της δράσης και των ενεργοποιήσιμων γνώσεων» (Bouvier, 2013), με την αρω-
γή της επικοινωνίας, την «πεμπτουσία της σχολικής συνύπαρξης και ανάπτυξης», κα-
θώς χωρίς αυτήν τίποτε δεν επικοινωνεί, τίποτε δεν αναπτύσσεται (Σταμάτης, 2015). Θε-
ωρώντας την επικοινωνία «ως μια ανατροφοδοτούμενη διαδικασία αμοιβαίας μετάδοσης 
πληροφοριών και συναισθηματικών μηνυμάτων από ένα άτομο προς ένα άλλο, άμεσα ή 
με τη διαμεσολάβηση ενός μέσου επικοινωνίας, με συγκεκριμένη πρόθεση και σκοπό» 
(Σταμάτης, 2015), είναι αυτονόητο πως ενέχει μέσα της μια δυναμική, μια αλληλεπιδρα-
στική σχέση πομπού – δέκτη (Καΐλα, 1999) με υπόβαθρο αυτής της διαδικασίας τη γνώ-
ση ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας (Κοντάκος & Σταμάτης, 2002).

Οι δύο μορφές της, η λεκτική (μονόλογος – διάλογος – παρωθητικά μηνύματα) και η 
μη λεκτική, η εκδήλωση δηλαδή του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου μέσω του σώ-
ματος (Βρεττός, 2003· Κοντάκος & Πολεμικός, 2000· Kendon, 1981) και κυρίως η δεύτε-
ρη καθώς αποτελεί τα 2/3 των στοιχείων κάθε επικοινωνιακής διαδικασίας (Argyle, 1988· 
Anderson, 1995· Βρεττός, 2002), συνθέτουν τα θεμελιώδη στοιχεία που συντελούν στην 
ανάγνωση της σημασίας μιας επικοινωνιακής πράξης (Πουρκός, 1997). 

Το επικοινωνιακό κλίμα και ο ρόλος του στην εκπαίδευση

Κάθε επικοινωνιακή πράξη πραγματώνεται με την έκφραση, εκφραστικότητα, αυτοέκφρα-
ση, αντίληψη, αντιληπτικότητα και μεταεπικοινωνία, είναι ανάλογη με τον αποδέκτη, την 
περίπτωση, το χώρο, το περιεχόμενο, τα μέσα που διατίθενται, τους παιδαγωγικούς – δι-
δακτικούς στόχους και το κοινωνικό πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό, η επικοινωνία καθίσταται 
αποτελεσματική. Και «η αποτελεσματική επικοινωνία συμβάλλει πάντα θετικά, τόσο στη 
βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών όσο και στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέ-
σεων μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» (Balter & Tamis-Lemonda, 2006). 
Έτσι οικοδομείται το κατάλληλο επικοινωνιακό κλίμα που συμβάλλει στην ανάπτυξη του 
σχολικού οργανισμού, καθώς δημιουργεί κίνητρα, αναπτύσσει στάσεις και αξίες, ασκεί τις 
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κοινωνικο-γνωστικές δεξιότητες των μαθητών συμβάλλοντας στον προσανατολισμό της 
ανάπτυξής τους (Bollen,1997· Μαλικιώση-Λοΐζου, 1993) και ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή 
τους (Ματσαγγούρας, 2003). 

«Το σύστημα επικοινωνίας, λοιπόν, σε έναν οργανισμό» αποτελεί σημαντική συγκρουσια-
κή πηγή (Αθανασούλα – Ρέππα, 2008) εφόσον μάλιστα οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται 
ότι η συµπεριφορά τους διευκολύνει ή υπονοµεύει τη δηµιουργία επικοινωνιακού κλίµατος 
(Ανδρεαδάκης, 2006) και εφόσον από τα πενήντα δύο χαρακτηριστικά του καλού και απο-
τελεσματικού εκπαιδευτικού, τα 38, δηλαδή ποσοστό 75%, είναι συναισθηματικής και επι-
κοινωνιακής φύσεως, ενώ αντίθετα μόνο τα 14 είναι γνωστικής φύσεως (Anderson, 2004). 

Αποκλίνουσα συμπεριφορά, επιθετικότητα, παθητικότητα

Οι κοινωνιολογικές θεωρίες αναφέρουν την αποκλίνουσα συμπεριφορά ως χαρακτηρισμό 
μιας πράξης που διαφοροποιείται ανάλογα με το σύστημα λειτουργίας και οργάνωσης 
της κοινωνίας (Γεωργογιάννης, 2004) ή ως κοινωνικό προϊόν που στηρίζεται σε κοινωνι-
κές διαδικασίες (Luhmnan, 1995), καθώς η προσδοκία του ενός γίνεται απογοήτευση του 
άλλου με αποτέλεσμα να μην προκύπτουν απογοητεύσεις μόνον για την ισχύουσα τάξη 
των πραγμάτων, αλλά και για τους παραβάτες της. Έτσι, οι νέοι διαταράσσουν την τάξη 
επειδή η τάξη ενοχλεί τους νέους (Luhmnan, 1995:109). 

Στο σχολείο, με δεδομένο ότι η τάξη εκφράζει μια γενικευμένη πειθαρχία (Ματσαγγού-
ρας, 2003), η οποιαδήποτε απόκλιση από τους κανόνες της τάξης ερμηνεύεται από τους 
εκπαιδευτικούς ως αταξία ή απειθαρχία, ως αποκλίνουσα συμπεριφορά με επίπτωση στις 
δασκαλο-μαθητικές σχέσεις. Οι μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται αφορούν προβλήμα-
τα επαφής (απείθεια, επιθετικότητα) και προσωπικά προβλήματα (παθητικότητα, δειλία) 
(Paterson στο Αλεξάνδρου, 1991). Αφενός, λοιπόν, παρατηρείται η επιθετική, προβληματι-
κή συμπεριφορά που εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως και χαρακτηρίζεται από εξωτερικευμένες 
συμπεριφορές, όπως θυμός, οργή, ανεξέλεγκτη παρορμητικότητα και εσωτερικευμένες, 
όπως άγχος, κατάθλιψη και κοινωνική απομόνωση (Achenbach, 1993) και αφετέρου η 
παθητικότητα. «Η επιθετικότητα, λοιπόν, μπορεί σε ένα μαθητή να είναι άμεση ή έμμεση, 
ενεργητική ή παθητική, σωματική ή λεκτική εναντίον των άλλων ή και εναντίον του ίδιου 
του εαυτού του» (Nolting, 2007).

«Επικοινωνιακή διαχείριση» αποκλινουσών συμπεριφορών στην τάξη

Η προσωπικότητα του δασκάλου αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης 
και διαχείρισης του επικοινωνιακού κλίματος, των σχέσεων και της συμπεριφοράς που 
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αναπτύσσονται μέσα στη σχολική τάξη (Fontana,1996· Hoover & Kindsvatter,1997). Ο τρό-
πος που θα διαχειριστεί την αποκλίνουσα συμπεριφορά και η παρέμβαση που θα εφαρ-
μόσει θα δημιουργήσει είτε το προφίλ της Παιδαγωγικής της αυθεντίας, αυταρχικότητας 
(Ξανθάκου, Ανδρεαδάκης & Καΐλα, 1995), είτε της «Παιδαγωγικής μέριμνας» (Fontana, 
1996· Noddings, 1992). Στο μεν πρώτο κυριαρχεί ο αυταρχικός εκπαιδευτικός που περι-
ορίζει το ενδιαφέρον και την αυτενέργεια των μαθητών και τους υπαγορεύει τη «δασκα-
λοκεντρική διδασκαλία και αποστήθιση» (Μπονίδης, στο Χαραλάμπους, 2007) ενώ «οι 
μαθητές τους παρουσιάζουν αυξημένη επιθετικότητα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις» 
(Καψάλης, 1996). Αντίθετα, στο δεύτερο προφίλ αντιστοιχεί ο εκπαιδευτικός που εμψυχώ-
νει, που εμπνέει (Χατζηγεωργίου, 2004), που φροντίζει να αξιοποιούνται οι δυνατότητες 
ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων, βοηθά στην ανάπτυξη της δημιουργικής φαντασί-
ας (Ξανθάκου, 2011) και «διδάσκει με κέφι, διανθίζοντας τη διδασκαλία του με χιούμορ, 
χρησιμοποιώντας ανάλογα λεκτικά και μη λεκτικά στοιχεία και μεριμνώντας παράλληλα να 
διαμορφώνει προϋποθέσεις άμβλυνσης συγκρουσιακών καταστάσεων» (Σταμάτης, 2015).

Εν κατακλείδι,  ο ρόλος του εκπαιδευτικού φέρνει αλλαγές σε όλο το πλαίσιο: στον εαυ-
τό του, στους μαθητές, στο κλίμα της σχολικής τάξης, στο σχολείο. Αναλογικά λειτουργεί 
όπως το φαινόμενο της πέτρας που πέφτει στο νερό της λίμνης και προκαλεί ομόκεντρες 
κυκλικές ρυτιδώσεις με ευεργετικές συνέπειες σε όλο το σύστημα (Willke,1996). Αρκεί, 
βέβαια, η πέτρα που θα πέσει να έχει θετική ενέργεια και θετική επικοινωνία στο παιδί…

Συμπεράσματα

• Οι αποκλίνουσες συμπεριφορές των μαθητών συνδέονται με τη σχολική προσαρ-
μογή, την έλλειψη διαπροσωπικής συμπεριφοράς των μαθητών με τους συμμα-
θητές και με τους δασκάλους τους, καθώς και με την ενδοπροσωπική συμπερι-
φορά (Ματσαγγούρας, 2003).

• Διαχρονικές μελέτες με μαθητές έδειξαν ότι όταν υπάρχει ποιότητα και συχνότητα 
διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ ενηλίκων και μαθητών αλλά και μαθητών με-
ταξύ τους, τότε παρατηρείται ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της ακαδημαϊκής 
επίδοσης των μαθητών, με παράλληλη απόσβεση αρνητικών συμπεριφορών 
(Kupermincetal,1997· Roeseretal, 1998). 

• Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, οι μέθοδοι που υιοθετεί καθώς και οι εξαρ-
τήσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε αυτόν και στους μαθητές καθορίζουν το 
επικοινωνιακό σύστημα στην τάξη, προλαμβάνοντας και αντιμετωπίζοντας προ-
βληματικές συμπεριφορές των μαθητών του (Σουσαμίδου-Καραμπέρη, 2002· 
Mazer & Hunt, 2008).
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• Τα πορίσματα ερευνών διατείνονται πως σε ένα ευφυές, συστημικό σχολείο, 
η συνεργασία οικογένειας και σχολείου με απώτερο σκοπό να κατανοηθεί η συ-
μπεριφορά του μαθητή είναι απαραίτητη προϋπόθεση προτού αποφασιστούν οι 
δράσεις για την επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς, αλλά και για να βελτιωθεί 
η συμπεριφορά των αντικοινωνικών μαθητών (Anderson, 2002. Farmer, 2000).

• Επισφαλή και αναποτελεσματικά σχολεία διακρίνονται από την έλλειψη συμφω-
νίας μεταξύ του προσωπικού, από ασαφείς σχολικές πολιτικές και πρακτικές, από 
έλλειψη κατάρτισης του προσωπικού, από ελλιπή υποστήριξη, ασεβή μεταχείριση 
των μαθητών και από σχέσεις μεταξύ των μαθητών που στηρίζονται στον εκφοβι-
σμό, στον εξοστρακισμό και στις φυσικές επιθέσεις ή στην αδράνειά τους (Osher, 
2004· Yoon & Kerber, 2004· Bilgig & Yurtal, 2009).

• Η πολυπλοκότητα του σύγχρονου σχολείου χρήζει περισσότερο από ποτέ επικοι-
νωνιακής διαχείρισης.

• Υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, χωρίς άρτια καταρτισμένο και επιμορφούμενο έμ-
ψυχο δυναμικό, τόσο από επιστημονική όσο και από ψυχοπαιδαγωγική άποψη, 
δεν μπορεί να υπάρξει (Κασσωτάκης, 2005).

Αντί Επιλόγου…

Η αποκλίνουσα συμπεριφορά στο σύγχρονο ευφυές σχολείο είναι μια σύνθετη και συχνά 
δυσερμήνευτη και δυσεπίλυτη εκδήλωση συμπεριφοράς. Γι’ αυτό και «η επικοινωνιακή 
διαχείριση και η ανατροφοδότηση που παρέχεται στους μαθητές από τους εκπαι-
δευτικούς ανάγει το περιβάλλον της τάξης είτε σε ευεργετικό, είτε σε καταστρεπτι-
κό για τους μαθητές», οδηγώντας στην απόσβεση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς ή 
στην παγίωση και ενίσχυσή της (Beaman & Wheldall, 2000· Osher, 2004). 
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Abstract

With this study we examine the deviant behavior students in modern, “intelligent” school 
in proportion to the communication of the teacher profile. In the school context, teachers 
become recipients of multiple forms of deviant behaviours on the part of the students 
on a daily basis. These communication behaviours of students match the teacher’s 
communication profile. So, how do teachers react? What should their communication 
management be when they encounter such “deviant” student behaviours in the classroom? 
The understanding of communication management is, therefore, vital to the study of the way 
of the “systemic” school works, since communication shapes and defines the interpersonal 
relations of all “partners” in the school community. This school is the responsible school 
which is aware of the fact that school development is achieved through the “improvement 
of the learning opportunities for students” to a moral pedagogy “healthy".

Key-words: Intelligent school, communication, communication climate, deviant behavior, 
aggression, passivity
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Περίληψη

Η τεχνολογία και συγκεκριμένα το διαδίκτυο έχουν εισχωρήσει σε μεγάλο βαθμό σε όλες τις εκ-
φάνσεις της καθημερινότητάς μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο καθένας από εμάς, ως πολίτης της 
ψηφιακής εποχής, να έρχεται αντιμέτωπος με καινούρια δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί κι αφο-
ρούν στον τρόπο ζωής μας. Αναγκαίο κρίνεται όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, να αντιληφθούμε το ρόλο 
αυτό του ψηφιακού πολίτη που καλούμαστε σε καθημερινή βάση να διαδραματίσουμε, διαμορ-
φώνοντας μία σωστή στάση και συμπεριφορά απέναντι στα ποικίλα ζητήματα που προκύπτουν 
κατά την ενασχόληση με το διαδίκτυο. Καθοριστικό ρόλο στη γαλούχηση των αυριανών πολιτών 
της ψηφιακής εποχής και στη διάπλαση της εν λόγω στάσης καλείται να παίξει η εκπαίδευση και 
συγκεκριμένα το σχολείο μέσω της ψηφιακής πολιτειότητας. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να 
αναδείξει τα ζητήματα αυτά της ψηφιακής πολιτειότητας που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, συνει-
δητά ή όχι, και περιλαμβάνουν την ψηφιακή πρόσβαση, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη διαδικτυακή 
επικοινωνία, τον ψηφιακό εγγραμματισμό, το ψηφιακό πρωτόκολλο, την ηλεκτρονική νομοθεσία, 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στο διαδίκτυο, την υγεία και ευημερία και τέλος την ηλεκτρονι-
κή ασφάλεια. Τέλος, θα προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε τις στάσεις των μαθητών πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης απέναντι σε ζητήματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά τους στο χώρο του 
διαδικτύου, τη διαφύλαξη της ασφάλειάς τους και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν.

λέξεις-κλειδιά: διαδίκτυο, εκπαίδευση, ψηφιακή πολιτειότητα, ψηφιακός πολίτης

Παρασκευή Μαυρογιαννάκη (2017). ««Ψηφιακή Πολιτειότητα»: Ανίχνευση του βαθμού ευαισθητοποίησης των μα-
θητών». Στο Α. Κοντάκος, Φρ. Καλαβάσης (Επιστ. Επιμ. Σειράς), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τ. 9, Η σχολική μο-
νάδα ως ευφυής, υβριδική και ηθική οντότητα, σελ. 329-335, Αθήνα: Διάδραση. ISBN: 978-618-5059-66-8
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Θεωρητικό πλαίσιο

Απαρχές της ψηφιακής πολιτειότητας – Ενδεικτικοί ορισμοί

Οι πρώτες αναφορές στο ζήτημα της ψηφιακής πολιτειότητας εντοπίζονται στην Αγγλία στα 
μέσα του 1990 (Villano, 2008). Αρχικά ο όρος «ψηφιακή πολιτειότητα» ή «αγωγή του ψηφια-
κού πολίτη», όπως αναφέρεται και στην αγγλική βιβλιογραφία, σχετιζόταν αποκλειστικά με την 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στην πορεία όμως απέκτησε και άλλες διαστάσεις και συνδέθηκε 
με θεματικές και αξίες όπως η υπευθυνότητα, η ασφάλεια, η προστασία και τα δικαιώματα.

Η ψηφιακή πολιτειότητα, σύμφωνα με τον Ribble (2011), «αναφέρεται στους κανόνες 
της σωστής και υπεύθυνης συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη χρήση της τεχνολογίας» 
(Ribble, 2011, p.10). Κάτω από την ομπρέλα της ψηφιακής πολιτειότητας διακρίνει 9 ζη-
τήματα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη γνώση όλων των διαστά σεων 
που θα πρέπει να περιλαμβάνει η αγωγή του σημερινού ψηφιακού πολίτη και είναι: 1. Η 
ψηφιακή πρόσβαση 2. Το ηλεκτρονικό εμπόριο 3. Η διαδικτυακή επικοινωνία 4. Ο ψηφι-
ακός εγγραμματισμός 5. Το ψηφιακό πρωτόκολλο 6. Η ηλεκτρονική νομοθεσία 7.Τα δι-
καιώματα και οι υποχρεώσεις στο διαδίκτυο 8. Η υγεία και η ευημερία στο διαδίκτυο και 
9. Η ηλεκτρονική ασφάλεια (Ribble, 2009· Ribble and Miller, 2013· Ribble, 2011· Ribble, 
Bailey and Ross, 2004· Ribble and Bailey, 2005b· Ribble and Bailey, 2005a).

Ηλεκτρονική ασφάλεια (Digital security)

Ο ηλεκτρονικός μας υπολογιστής σήμερα είναι ένα αποθετήριο όπου καταθέτουμε με κάθε 
μας κίνηση πλήθος προσωπικών μας πληροφοριών και δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά βρί-
σκονται εκτεθειμένα σε ένα σύνολο κινδύνων, αν δεν φροντίσουμε ώστε να λάβουμε τα 
απαραίτητα μέτρα. Ωστόσο, οι περισσότεροι θεωρούμε πως οι πληροφορίες αυτές βρί-
σκονται στο απυρόβλητο, με συνέπεια να μη λειτουργούμε προληπτικά (Ribble, 2011).

Οι κίνδυνοι που βρίσκονται στο διαδίκτυο είναι πολλοί και υπάρχουν κάποια μέτρα 
που θεωρούνται απαραίτητα ώστε να έχουμε τη στοιχειώδη κάλυψη απέναντί τους. Πλή-
θος «διαδικτυακών εγκληματιών» καιροφυλαχτούν, ώστε χρησιμοποιώντας εργαλεία που 
βρίσκονται σε αφθονία στο διαδίκτυο να «κλέψουν» τα προσωπικά μας δεδομένα, προ-
κειμένου να μας βλάψουν με διάφορους τρόπους. Υπάρχουν κάποια βασικά και απλά 
βήματα που όλοι μας πρέπει να ακολουθούμε, ώστε να έχουμε τη στοιχειώδη κάλυψη 
(DeFranco, 2011). 

Η ηλεκτρονική μας ασφάλεια βέβαια δεν περιορίζεται στις προφυλάξεις που πρέπει 
να λάβουμε ώστε να προστατεύσουμε τα ηλεκτρονικά μας δεδομένα, καθώς προκύπτουν 
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κίνδυνοι και για εμάς τους ίδιους. Τα παιδιά ειδικά που δρουν με περισσότερο αυθορμητι-
σμό και αφέλεια πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν πρέπει να μοιράζονται τα ευαίσθητα 
προσωπικά τους δεδομένα στο διαδίκτυο, όπως τους κωδικούς τους. Επίσης, πρέπει να 
ενημερωθούν για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν αν αποφασίσουν να γνωρί-
σουν κάποιον ξένο μέσω διαδικτύου (Ribble, 2011).

Ο ρόλος του σχολείου

Η εκπαίδευση είναι η μόνη οδός ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να δομήσουν γερές βάσεις 
στον τομέα της ψηφιακής πολιτειότητας, που εμπλέκεται σχεδόν σε όλες τις εκφάνσεις της 
καθημερινότητάς τους. Ο ρόλος του σχολείου είναι να εκπαιδεύσει τα παιδιά κατάλληλα 
ώστε να γίνουν καλοί ψηφιακοί πολίτες, καθώς η καθημερινότητά τους σήμερα αιθεροβα-
τεί ανάμεσα στον πραγματικό και στον εικονικό κόσμο. Έτσι η εκπαιδευτική κοινότητα στο 
σύνολό της αντιμετωπίζει μία μεγάλη πρόκληση, καθώς πρέπει να βρει πρακτικές ώστε 
να ενσωματώσει τα ζητήματα που σχετίζονται με την ψηφιακή πολιτειότητα στο αναλυτικό 
πρόγραμμα του σχολείου. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, απαραίτητο συστατικό συνιστά οι 
εκπαιδευτικοί να είναι κοινωνοί του οράματος να ενσωματώσουν την τεχνολογία σε όλες τις 
πτυχές της εκπαίδευσης (Nebel, Jameson and Bennett, 2009· Berson and Berson, 2003· 
Villano, 2008). Όσο η τεχνολογία φαντάζει να απλοποιείται στα μάτια μας και γίνεται ολο-
ένα πιο φιλική στο χρήστη, τόσο πιο πολύπλοκο είναι για τους εκπαιδευτικούς να την ορ-
γανώσουν και να την ενσωματώσουν στην εκπαίδευση (Larson, Miller and Ribble, 2009). 

Προβληματική της έρευνας

Το παρόν απόσπασμα της διπλωματικής εργασίας που αποφασίσαμε να παρουσιάσου-
με έχει ως στόχο την ανίχνευση των απόψεων και στάσεων των μαθητών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σχετικά με το ζήτημα της ηλεκτρονικής ασφάλειας, καθώς και το ρόλο που 
διαδραματίζει το σχολικό περιβάλλον σε επίπεδο ενημέρωσης.

Σχεδιασμός της έρευνας

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε μια μη πειραματική, ποσοτική 
προσέγγιση, καθώς θεωρήθηκε η καταλληλότερη μέθοδος για τη μελέτη των σχέσεων με-
ταξύ των μεταβλητών που στοχεύαμε να εξετάσουμε. Επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο ως 
τρόπος συλλογής δεδομένων λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει. Για τη συλλογή 
των ερωτηματολογίων απευθυνθήκαμε σε τέσσερα Δημοτικά της πόλεως Ρόδου, σε δύο 
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Δημοτικά που βρίσκονται σε κωμοπόλεις της Ρόδου και σε δύο Δημοτικά που βρίσκονται 
σε χωριά του νησιού της Ρόδου.

Συμμετέχοντες

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας δόθηκαν 315 ερωτηματολόγια, από τα οποία τα 
13 κρίθηκαν άκυρα και τα 302 έγκυρα. Από τα 302 άτομα τα 146 ήταν αγόρια (48,3%) και 
τα 156 κορίτσια (51,7%).

 
Διαδικασία συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα Ιανουα ρίου 
– Φεβρουαρίου 2016. Η συνολική διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου εκτι-
μάται στα 20-25 λεπτά. Μοιράστηκαν 315 ερωτηματολόγια για τις ανάγκες της έρευνας. 

Τα δεδομένα της έρευνας αναλύθηκαν µε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 21.0 for 
Windows (Statistical Package for Social Sciences) και η παρουσίαση των αποτελεσμά-
των έγινε σε δύο ενότητες, με την πρώτη να περιλαμβάνει τα περιγραφικά στοιχεία της 
έρευνας και τη δεύτερη τα αποτελέσματα της επαγωγικής ανάλυσης. Τέλος, η ερευνήτρια 
προέβη στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων σύμφωνα µε τα στοιχεία της στατιστικής ανά-
λυσης. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο .05 για όλες τις υποθέσεις της έρευνας.

Αποτελέσματα

Περιγραφικά αποτελέσματα
Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων

Τα δημογραφικά στοιχεία των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνά μας παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 1 που ακολουθεί και στα αντίστοιχα διαγράμματα. Μετά την ανάλυση των δε-
δομένων προκύπτει ότι το δείγμα μας αποτελείται από 302 άτομα. Από τα 302 άτομα τα 
146 είναι αγόρια (48,3%) και τα 156 κορίτσια (51,7%). Όσον αφορά την τάξη φοίτησης, 
οι 150 από τους συμμετέχοντες είναι μαθητές πέμπτης δημοτικού (49,7%), ενώ οι μαθη-
τές έκτης δημοτικού 152 (50,3%). Αναφορικά με την περιοχή όπου βρίσκεται το σχολείο 
φοίτησης, από το σύνολο του δείγματος οι 118 είναι μαθητές σχολείων της πόλης Ρόδου 
(39,1%), οι 114 μαθητές σχολείων κωμοπόλεων του νησιού της Ρόδου (37,7%), ενώ οι 
70 είναι μαθητές χωριών του νησιού της Ρόδου (23,2%).
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Ο ρόλος του σχολείου σε επίπεδο ενημέρωσης των μαθητών σχετικά με 
ζητήματα διαδικτυακής ασφάλειας

Οι μαθητές ρωτήθηκαν επίσης, πέρα από τη συμβολή του οικογενειακού τους περιβάλλο-
ντος στον τομέα της διαδικτυακής τους ασφάλειας, κατά πόσο έχουν ενημερωθεί από το 
σχολείο σε σχέση με τα ζητήματα αυτά. Τα αποτελέσματα των απαντήσεών τους παρου-
σιάζονται στον Πίνακα 13. Στη δήλωση «Στο σχολείο έχω ενημερωθεί για τους κινδύνους 
που κρύβει το διαδίκτυο» το 93,3% (n=279) απάντησε θετικά, στη δήλωση «Στο σχολείο 
έχω ενημερωθεί για το πώς να χρησιμοποιώ το διαδίκτυο και το κινητό (smartphone) με 
ασφάλεια» μόλις το 68% (n=204) απάντησε ότι έχει ενημερωθεί σχετικά, ενώ το 76,9% 
(n=209) έχει ενημερωθεί στο χώρο του σχολείου σχετικά με το ποια στοιχεία είναι σωστό 
να μοιράζεται διαδικτυακά ή μέσω κινητού τηλεφώνου.

Επαγωγικά αποτελέσματα
Μελέτη των αποτελεσμάτων με βάση το φύλο

Συσχέτιση εμφανίζεται στην εμπλοκή του σχολικού περιβάλλοντος στην ενημέρωση των 
παιδιών αναφορικά με τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο (χ2(1)=8,517, p=.004) και 
τα προσωπικά στοιχεία που πρέπει να κοινοποιούν στο διαδίκτυο (χ2(1)=6,863, p=.009), 
όπου και πάλι τα κορίτσια δηλώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι έχουν ενημερωθεί για 
αυτά τα ζητήματα στα πλαίσια του σχολείου.

Μελέτη των αποτελεσμάτων με βάση την περιοχή όπου βρίσκεται το σχολείο

Συσχέτιση, όμως, εμφανίζεται και στην εμπλοκή του σχολικού περιβάλλοντος στην ενημέ-
ρωση των παιδιών αναφορικά με τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο (χ2(2)=7,004, 
p=.030), όπου τα σχολεία που βρίσκονται σε χωριά φαίνεται να ενημερώνουν τους μα-
θητές τους σε μεγαλύτερο βαθμό, σχετικά με τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο. 
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Abstract

The technology and specifically the Internet have penetrated widely in all aspects of 
our daily lives. This results in each of us, as citizens of the digital age, to be confronted 
with new data that are structured and related to our lifestyle. Necessary is everyone, 
regardless of age, to understand the role that the digital citizen called every day to play, 
creating a correct attitude and behavior in the various issues that arise when dealing with 
the internet. A key role in nurturing tomorrow's citizens of the digital age and physique of 
this attitude has to play as education, namely school, via digital citizenship. This paper 
aims to highlight the issues of digital citizenship that we face every day, consciously or 
not, and include digital access, digital commerce, digital communication, digital literacy, 
digital etiquette, digital law, digital rights and responsibilities, digital health and wellness 
and finally digital security. Finally, we will try to investigate the attitudes of primary school 
students towards issues related to their behavior in the Internet, safeguard their safety 
and their rights and obligations.
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Περίληψη

Η παγκόσμια κρίση είναι πολυεπίπεδη και ολική, διατρέχει την κοινωνία σε όλους τους το-
μείς της και έχει επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική μεταμόρφωση των περισσότε-
ρων πόλεων του κόσμου. Σε αυτές τις συνθήκες η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητεί δημιουρ-
γικούς και καινοτόμους τρόπους προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις. Η 
Ελλάδα και οι Ο.Τ.Α., ως ζωντανοί οργανισμοί της Ευρώπης, οφείλουν να ακολουθήσουν 
τις αλλαγές καταγράφοντας μεθοδικά την πορεία τους, διαχειριζόμενοι με διαυγή κρίση 
και ευελιξία το υπάρχον και το ενδεχόμενο. Η δημιουργικότητα προτείνεται ως διεργασία 
επίλυσης των σύγχρονων προβλημάτων και ως μεθοδολογικό πλαίσιο που σχεδιάστηκε 
για να βοηθήσει τους ανθρώπους να επιτύχουν στόχους. Προσεγγίζεται ολικά, ως μετρή-
σιμη κοινωνική διαδικασία, μέσα από την αλληλεπίδραση τεσσάρων μορφών κεφαλαίου: 
του κοινωνικού, του πολιτιστικού, του ανθρώπινου και του θεσμικού. Σε οργανωσιακό 
πλαίσιο προκαλεί τα άτομα και τους οργανισμούς να «γεννήσουν» και να «αγκαλιάσουν» 
νέες ιδέες, καινούριους τρόπους εκτέλεσης καθηκόντων, αντιμετώπισης δυσχερειών, δι-
αχείρισης κρίσεων και επίλυσης προβλημάτων. Οι τοπικές Αρχές, κάτω από αυτές τις 
συνθήκες, καλούνται να ανασχεδιάσουν το ρόλο τους δημιουργώντας κοινότητες όπου η 
τοπική και παγκόσμια διάσταση είναι ισορροπημένες, οι τοπικοί πόροι και η τεχνογνωσία 
αποτελούν εργαλεία επίλυσης προβλημάτων στην αναζήτηση της αστικής και πολιτισμι-
κής βιωσιμότητας. Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να διαδραματί-
σουν θεμελιώδη ρόλο στις προκλήσεις του μέλλοντος, εκπαιδεύοντας τους ανθρώπους 

Βαλασία Μυλωνά (2017). «Η δημιουργικότητα ως διεργασία επίλυσης προβλημάτων: Εμπειρική έρευνα σε υπαλ-
λήλους των Ο.Τ.Α. Ρόδου». Στο Α. Κοντάκος, Φρ. Καλαβάσης (Επιστ. Επιμ. Σειράς), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, 
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να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν μορφές της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, 
ως βασικούς παράγοντες της προσωπικής ολοκλήρωσης και αυτοπραγμάτωσης, καθώς 
και της κοινωνικής ευημερίας και προόδου.

λέξεις-κλειδιά: Δημιουργικότητα, δημιουργική επίλυση προβλημάτων, Ο.Τ.Α.

Η παγκόσμια κρίση της σύγχρονης εποχής είναι πολυεπίπεδη και ολική, ξεκινά από την 
οικονομία, αλλά διατρέχει την κοινωνία σε όλους τους τομείς, την πολιτική, την κοινωνιο-
λογία, την ανθρωπολογία, σε περιβαλλοντικά ζητήματα, στο μεταναστευτικό, σε θέματα 
ηθικής, πολιτισμού και κουλτούρας (Abrahamsen, 2007:124). Οι έντονοι οικονομικοί και 
κοινωνικοί μετασχηματισμοί οδηγούν τα κράτη και τις τοπικές κοινωνίες να προσανατολί-
ζονται στην επίλυση των προβλημάτων τους μέσα από ολιστικές, καινοτόμες και δημιουρ-
γικές προσεγγίσεις. Η δημιουργικότητα προτείνεται ως διεργασία επίλυσης προβλημάτων 
και ως μεθοδολογικό πλαίσιο βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι πρώτες ανησυχίες ξεκίνησαν το 2008, όταν η Ευρωπαϊκή 
Ένωση υιοθέτησε μια ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα, με στόχο την επανεστίαση της στρα-
τηγικής της, σε μια Κοινωνική Ευρώπη η οποία ευελπιστεί να φέρει ανάπτυξη και νέες θέ-
σεις εργασίας μέσω της «κοινωνικής καινοτομίας» (Καφαντάρης, 2009). Το επόμενο έτος 
οι επιδιώξεις των Ευρωπαίων ηγετών εκφράστηκαν επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, η οποία ανακήρυξε το 2009 ως «Ευρωπαϊκό Έτος Δημιουργικότητας και Καινοτομίας». 
Ο Ján Figel, Ευρωπαίος επίτροπος για την εκπαίδευση και την καινοτομία, δήλωσε ότι το 
2009 έχει κεντρικό στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημαντικότητα της δημιουρ-
γικότητας και της καινοτομίας στην Ευρώπη, ιδίως στο πλαίσιο της παγκόσμιας κρίσης. 

Σε έκθεση της UNESCO (2005:40-42) η δημιουργικότητα προσεγγίζεται ολικά, ως με-
τρήσιμη κοινωνική διαδικασία, μέσα από την αλληλεπίδραση τεσσάρων μορφών κεφα-
λαίου: του κοινωνικού, του πολιτιστικού, του ανθρώπινου και του θεσμικού. Η ικανότητα 
για δημιουργία και παραγωγή νέου και αξιόλογου προϊόντος αποτελεί εσωτερική διαδι-
κασία με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους μιας κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα, 
ιδιωτικές επιχειρήσεις και στελέχη του δημόσιου τομέα μπορούν να αναπτύξουν τις δικές 
τους δεξιότητες, γνώσεις και πόρους και να αφιερώνουν το χρόνο τους με τη δέσμευση 
να αναπτύξουν δημιουργικές δραστηριότητες. 

Στην Ελλάδα και σε μελέτη του 2005, από τα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συμ-
μετοχή 9.500 ατόμων, η χώρα μας ιεραρχήθηκε μεταξύ των χωρών με το μικρότερο βαθ-
μό δημιουργικότητας στον εργασιακό χώρο (Ξανθάκου, 2011:157). Το 2009, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση την κατατάσσει στην 18η θέση από τα 27 μέλη, μια θέση ουσιαστικά πλασματική, 
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δεδομένου ότι τα μόνα «βελτιωμένα καινοτομικά μεγέθη της Ελλάδας» το 2008 ήταν η διά-
δοση της ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο και η πώληση νέων προϊόντων στην ελληνι-
κή αγορά, με παράλληλη μείωση των επενδύσεων των επιχειρήσεων στην καινοτομία που 
άγγιζε το 25% (Καφαντάρης, 2009). Τα χρόνια που ακολούθησαν δεν άλλαξαν ιδιαίτερα τα 
δεδομένα, αντίθετα, η οικονομική κρίση αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα αναχαίτισης κάθε 
πορείας εξέλιξης και αλλαγής. Ο Ανδρεόπουλος (στο Φώκιαλη κ.ά., 2015:43) επισημαίνει 
ότι η φάση της παρατεταμένης και ολόπλευρης κρίσης που διανύει η Ελλάδα δίνει αφορ-
μή για συζητήσεις σχετικά με τα μοντέλα ανάπτυξης που έχουν εφαρμοστεί, καθώς και τα 
λάθη ή τις παραλείψεις εκ μέρους της πολιτικής και της διοίκησης. Σε τοπικό επίπεδο η προ-
σπάθεια κάθε αλλαγής και καινοτομίας καθίσταται κατά συνέπεια ιδιαιτέρως δύσκολη λόγω 
της πολυεπίπεδης κρίσης που διέρχεται η χώρα. Οι Ο.Τ.Α., καλούνται να αντιμετωπίσουν 
τα νέα δεδομένα και να προσαρμοστούν στις ιδιάζουσες συνθήκες που προαναφέρθηκαν.

Η δημιουργικότητα ως διεργασία επίλυσης προβλημάτων σε επίπεδο μεγάλων και 
πολύπλοκων οργανισμών όπως οι Ο.Τ.Α., προκαλεί τα άτομα και τους οργανισμούς να 
«γεννήσουν» και να «αγκαλιάσουν» νέες ιδέες, τρόπους εκτέλεσης των καθηκόντων τους 
(Leigh, κ.ά., 2013:64), μεθόδους επίλυσης προβλημάτων, αντιμετώπισης δυσχερειών και 
διαχείρισης κρίσεων. Η οργανωσιακή δημιουργικότητα είναι η δημιουργική παραγωγή 
ενός αξιόλογου, χρήσιμου νέου προϊόντος, μιας υπηρεσίας, μιας ιδέας, μιας διαδικασίας 
των ανθρώπων που εργάζονται μαζί σε ένα πολύπλοκο κοινωνικό σύστημα (Arieti, 1976· 
Barron, 1969· Golann, 1963, αναφ. Woodman, Sawyer & Griffin, 1993:293). Σύμφωνα 
με τους Basadur και Gelade (2006), μπορεί να οριστεί ως ένα σύστημα γνώσεων, διαδι-
κασιών, ικανοτήτων που χρειάζονται ενασχόληση, εφαρμογή τεχνικών και την εκτίμηση 
διαφορετικών διαδικασιών.

Οι Woodman, Sawyer και Griffin (1993:293-321), σε έρευνά τους για τη δημιουργι-
κότητα σε περίπλοκα κοινωνικά συστήματα, απέδειξαν ότι η ομαδική δημιουργικότητα, 
ως συνάρτηση της ομάδας και του ατόμου, επηρεάζεται από τις διαδράσεις μεταξύ των 
χαρακτηριστικών των ατόμων (γνωστικές δεξιότητες και στυλ, προσωπικότητα, κίνητρα, 
γνώσεις), των χαρακτηριστικών της ομάδας, (κανόνες, συνεκτικότητα, μέγεθος, ποικιλο-
μορφία, ρόλοι, καθήκοντα, διεργασίες επίλυσης προβλημάτων) και των χαρακτηριστικών 
της οργάνωσης (κουλτούρα, πόροι, απολαβές, στρατηγική, δομή, τεχνολογία), τα οποία 
ορίζουν τη δημιουργική συμπεριφορά, τη δημιουργική κατάσταση και εντέλει την οργανω-
σιακή δημιουργικότητα, σε μια διαδικασία εισροής στοιχείων: προσώπων, ομάδων, ορ-
γανισμού, μετασχηματισμού δημιουργικής διαδικασίας και κατάστασης και παραγωγής 
δημιουργικών προϊόντων. 

Η εκπαίδευση προσπαθεί να συμβαδίσει με όλες αυτές τις παγκόσμιες εξελίξεις «σε 
μια κοινωνία όπου τα μέλη της και τα συστήματά της θα μαθαίνουν μέσω αλληλεπιδρά-
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σεων, ανταλλαγής γνώσεων αλλά ακόμη και από τη συλλογική οικοδόμηση των νέων 
γνώ σεων» (Bouvier, 2004). «Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τε-
χνολογίας –επειδή η καινοτομία δεν είναι μια γραμμική διαδικασία– η αλληλεπίδραση 
των τριών παραγόντων της γνώσης (καινοτομία – έρευνα – εκπαίδευση) πρέπει να είναι 
ουσιαστική. Ο ακαδημαϊκός τομέας, η έρευνα και οι επιχειρήσεις χρειάζεται να συνεργά-
ζονται συστηματικά για την καινοτόμο εκμετάλλευση της παραγόμενης γνώσης» (Ξανθά-
κου, 2011:156). Το ενδιαφέρον εξακτινώνεται προς τη διαμόρφωση κατάλληλων εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων, ενός δηλαδή θετικού περιβάλλοντος στον ευρύτερο χώρο της 
παιδείας (εκπαίδευση, οικογένεια, εργασία), όπου απουσιάζουν οι ανασταλτικοί παράγο-
ντες. Η δημιουργικότητα αποτελεί μια έμφυτη ικανότητα που μπορεί να διεγερθεί και να 
καλλιεργηθεί μέσω της εκπαίδευσης, αλλά και μια δεξιότητα που μπορεί να αναπτυχθεί 
σε κατάλληλα υποστηρικτικό και προοδευτικό περιβάλλον που διέπεται από δημοκρατι-
κές αρχές και πνεύμα ελευθερίας. Η ευελιξία των δημιουργικών ανθρώπων είναι το χα-
ρακτηριστικό που τους προσδίδει την ικανότητα να ανταποκρίνονται στην πρόοδο, στις 
ευκαιρίες, στην τεχνολογική εξέλιξη και στις αλλαγές που αντιμετωπίζουμε στην καθημε-
ρινή μας ζωή (Runco, 2004:658).

Η δημιουργικότητα άλλωστε δεν βρίσκεται ούτε στο δημιουργό ούτε στο δημιουργικό προ-
ϊόν, αλλά στην αλληλεπίδραση μεταξύ αυτού και του ρυθμιστή του πεδίου όπου αναπτύσσε-
ται, ο οποίος επιλεκτικά διατηρεί ή απορρίπτει τις αυθεντικές παραγωγές (Csikszentmihalyi, 
1991, αναφ. Sousa, 2008:74). Πρόκειται για μια μορφή επικοινωνίας μεταξύ του δημιουρ-
γού και των ανθρώπων που τον πλαισιώνουν, του περιβάλλοντος, της εποχής στην οποία 
ζει, των ρευμάτων και των τάσεων που τη χαρακτηρίζουν, του κοινωνικού και πολιτιστικού 
πλαισίου και κυρίως των ιστορικών συνθηκών και εξελίξεων, που είτε θα αποδεχτούν, είτε 
θα απορρίψουν το δημιουργικό προϊόν. Ο Sawyer (1989:21), προχωρώντας ένα βήμα πα-
ρακάτω, προτρέπει ότι αντί να προσπαθεί κάποιος να χαρακτηρίσει ό,τι οι άνθρωποι ήδη 
ξέρουν και αναγνωρίζουν, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ή στην κουλτούρα τους, οι επιστή-
μονες των κοινωνικών επιστημών θα μπορούσαν να βοη θήσουν εκπαιδεύοντας τους αν-
θρώπους να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν μορφές της δημιουργικότητας που βρίσκονται 
εκτός του πλαισίου τους, της κουλτούρας τους και της χρονικής περιόδου στην οποία ζουν. 

Προωθώντας τα ανθρώπινα ταλέντα και την ικανότητα για καινοτομία, είναι δυνατό να 
διαμορφωθεί η Ευρώπη προς το καλύτερο, ώστε να συμβάλουν όλοι στην πλήρη ανά-
πτυξη του κοινωνικού δυναμικού της. Η δημιουργικότητα είναι μια ευρεία κοινωνική δι-
αδικασία, η οποία προϋποθέτει ομαδικότητα, αφού προκύπτει από την αλληλεπίδραση 
μεταξύ των σκέψεων των ανθρώπων και του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος και διαχέεται όταν κοινωνικο-οικονομικοί και γεωγραφικοί παράγοντες το 
επιτρέπουν (Florida & Tinagli, 2004:11). Πρόκειται για μια διεργασία που προετοιμάζει 
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μεταβολή, προσωπική, πολιτική, κοινωνική, εκπαιδευτική, και περιλαμβάνει σειρά ενερ-
γειών, που επιτρέπει στον άνθρωπο να προσαρμόσει το περιβάλλον του ή να προσαρ-
μοστεί σε νέες συνθήκες και σε νέα περιβάλλοντα, επιλύοντας τα προβλήματα που προ-
κύπτουν απροσδόκητα. Η δημιουργική κοινότητα/πόλη (Landry, 2008) νοείται ως τόπος 
ανάδυσης της δημιουργικότητας και ανάπτυξης της καινοτομίας για όλους τους ανθρώπους 
που ζουν σε αυτή, στην καθημερινότητά τους. Πρόκειται για έναν συλλογικό τρόπο σκέ-
ψης, σύμφωνα με τον οποίο οι τοπικές Αρχές καλούνται να ανασχεδιάσουν το ρόλο τους 
εμπνέοντας τους πολίτες στο πνεύμα της συνέργειας και αντιμετωπίζοντας τα προβλή-
ματα μέσα από διαδικασίες δημιουργικές. Η σχολική μονάδα γίνεται χώρος καλλιέργειας 
της δημιουργικότητας, κύτταρο εξέλιξης και ευφυής οντότητα που μετασχηματίζεται προς 
όφελος της ανθρωπότητας για να διαμορφώσει το μέλλον της. Η δημιουργικότητα δεν είναι 
έννοια που σχετίζεται μόνο με την καλλιτεχνική φύση του ανθρώπου. Είναι η αποκλίνου-
σα σκέψη του, με 120 διαφορετικές νοητικές ικανότητες (Guilford, 1970:149), που αν δεν 
ενεργοποιηθούν νεκρώνουν. Είναι ο τρόπος να επιλύουμε τα καθημερινά προβλήματα, 
να αντιμετωπίζουμε κρίσεις, να σκεφτόμαστε ευέλικτα, να προνοούμε, να επινοούμε, να 
ανεχόμαστε την ασάφεια, να «αγκαλιάζουμε» τη διαφορετικότητα, να ανακαλύπτουμε την 
άλλη πλευρά των πραγμάτων. «Η συντονισμένη λειτουργία και των δύο ημισφαιρίων είναι 
το εργαλείο που προνόησε η φύση για την επιβίωσή μας. Είναι απίθανο να επιβιώσουμε 
αν δεν κάνουμε πλήρη και δημιουργική χρήση της ανθρώπινης νοημοσύνης» (Σαγκάν, 
1978, αναφ. Ξανθάκου, 1998:34).
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Abstract

The global crisis is multi-level, runs totally in society in all sectors and has implications for 
social and economic transformation of most cities in the world. In these circumstances 
the European Union is seeking creative and innovative ways to meet the new challenges. 
Greece and the local authorities, as living organisms in Europe, must follow the changes 
methodically documenting their progress, managing with clear judgment and flexibility the 
existing and the potential. Creativity is proposed as a process for solving contemporary 
problems and as a methodological framework designed to help people achieve goals. It is 
approached totally as a measurable social process, through the interaction of four types 
of capital: social, cultural, human and institutional. In organizational context, challenges 
individuals and organizations to "generate" and "embrace" new ideas, new ways of 
implementation tasks, dealing difficulties, managing crisis and solving problems. Local 
authorities under these conditions are invited to redesign their role in creating communities 
where local and global dimension is balanced, local resources and expertise are tools 
for solving problems in search of urban and cultural sustainability. Education and training 
systems can play a fundamental role in the challenges of the future, educating people 
to recognize and evaluate forms of creativity and innovation as key factors of personal 
fulfillment, self-realization, social prosperity and progress.
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λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Περίληψη 

Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί αποτελούν κοινωνικά συστήματα και συνιστούν δυναμική, 
ζωντανή ολότητα, όπου δομές οργανικές και μη βρίσκονται μεταξύ τους σε αλληλεπίδρα-
ση και σε σχέσεις ανταλλαγής με άλλα περιβάλλοντα. Το σχολείο και η οικογένεια αποτε-
λούν δύο θεσμούς, οι οποίοι έχουν αναλάβει την πολιτιστική και κοινωνικοποιητική μάθηση 
του παιδιού. Τον πιο καθοριστικό παράγοντα, όπου εδραιώνει και ενδυναμώνει τη σχέση 
συνεργασίας οικογένειας – σχολείου, αποτελεί η επικοινωνία. Ο Διευθυντής-ηγέτης της 
σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη της αποτελεσματικής επικοινωνίας. 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο  
το ρόλο των διευθυντικών στελεχών στην αποτελεσματική επικοινωνία και στη συγκρό-
τηση πλαισίου συνεργασίας σχολείου – οικογένειας, προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση 
στη μάθηση και αποτελεσματικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Tα αποτελέσματα της 
έρευνάς μας αποτυπώνουν τις απόψεις και τις στάσεις των διευθυντικών στελεχών  δη-
μοτικών σχολείων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου συ-
νεργασίας και επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας, αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο 
του διευθυντή στην παραπάνω σχέση, καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν 
θετικά ή αρνητικά. Τέλος η συσχέτιση και ερμηνεία των απόψεων των διευθυντών και των 
γονέων ως προς τους τρόπους, τις πρακτικές, τις τεχνικές επικοινωνίας και τη θεματολο-
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γία συνεργασίας σχολείου – οικογένειας ανέδειξε τη σημαντικότητα της επικοινωνίας και 
της συνεργασίας των δύο εταίρων στη βελτίωση της ποιότητας του έργου του σχολείου.

λέξεις-κλειδιά: Αποτελεσματική επικοινωνία, συνεργασία σχολείου – οικογένειας, ρόλος 
διευθυντή

Εισαγωγή

Η παιδεία του παιδιού και του πολίτη διαμορφώνεται από την αλληλεπίδρασή του με ανοι-
κτά δυναμικά συστήματα, όπως η οικογένεια, το σχολείο, η κοινωνία (Καλαβάσης, 2013). Οι 
εκπαιδευτικοί οργανισμοί αποτελούν κοινωνικά συστήματα και συνιστούν δυναμική, ζωντα-
νή ολότητα, όπου «οι δομές, οργανικές και μη, βρίσκονται μεταξύ τους σε αλληλεπίδραση 
και σε σχέσεις ανταλλαγής με άλλα περιβάλλοντα» (Κοντάκος, 2010:76-89).  Επομένως το 
σχολείο βρίσκεται «σε διαρκή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του, εξωτερικό και εσωτε-
ρικό» (Σαΐτης, 2014:31). Το εσωτερικό περιβάλλον του σχολείου, αποτελείται από πολλά 
στοιχεία-υποσυστήματα που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση με-
ταξύ τους. Συμβαίνει, όμως, συχνά «οι στόχοι και οι ανάγκες ενός υποσυστήματος πολλές 
φορές να έρχονται σε σύγκρουση με αυτούς ενός άλλου υποσυστήματος» (Σαΐτη & Σαΐτης, 
2012:78-79). Αποτέλεσμα της πολυπλοκότητας και της συνθετότητας των σχέσεων μεταξύ 
των συστημάτων του σχολικού περιβάλλοντος είναι «η ταυτόχρονη αλληλο-διείσδυση των 
στόχων και των αξιακών αναφορών, των τυπικών διαδικασιών, καθώς και η εναλλαγή των 
μεταξύ των ρόλων» (Καλαβάσης, 2015:39-56). Μπροστά στη συνθετότητα αυτή ο/η διευ-
θυντής/ντρια της σχολικής μονάδας, ανάλογα με τον τρόπο που έχει επιλέξει να ασκήσει τα 
διευθυντικά του καθήκοντα, «επηρεάζει το είδος των σχέσεων μεταξύ του ιδίου και όλων των 
παραγόντων του σχολικού περιβάλλοντος με τους οποίους συνεργάζεται για την επίτευξη 
των στόχων της σχολικής μονάδας» (Παπαναούμ, 1995:54). Επομένως μπορούμε να πού-
με ότι σε κάθε σχολική μονάδα η ηγεσία καθορίζει την ποιότητα του παραγόμενου έργου της 
(Ζαβλανός, 2003· Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). Η επικοινωνία και η συνεργασία του διευθυντή με 
το διδακτικό προσωπικό, με τους μαθητές του σχολείου και τους γονείς των μαθητών είναι 
παράγοντες που διαμορφώνουν το παιδαγωγικό κλίμα του σχολείου, το οποίο με τη σει-
ρά του επηρεάζει, τελικά, τη λειτουργία της σχολικής μονάδας (Κόνσολας κ.ά., 2013:134).

Στόχοι της έρευνας

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει, να μελετήσει, να αναλύσει και να πα-
ρουσιάσει το υφιστάμενο πλαίσιο συνεργασίας και επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας 
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(τρόποι – μέσα – τεχνικές), να εντοπίσει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της συγκρό-
τησης πλαισίου συνεργασίας σχολείου – οικογένειας, αλλά και να αναδείξει τα χαρακτη-
ριστικά, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο διευθυντής/ντρια του 
σύγχρονου σχολείου ώστε μέσα από τη σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 
(γονείς) να επιτύχει αποτελεσματικότητα και βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου 
έργου στη σχολική μονάδα. 

Συμπεράσματα της έρευνας

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, η οποία έλαβε χώρα σε δημοτικά σχολεία του Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας, με υποκείμενα διευθυντικά στελέχη και γονείς, έδειξαν ότι η συνερ-
γασία σχολείου και οικογένειας φαίνεται να είναι στις μέρες μας περισσότερο επιβεβλη-
μένη από ποτέ, εξαιτίας της πολυπλοκότητας των δυναμικών σχέσεων που διαρκώς δι-
αμορφώνονται στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της εκπαιδευτικής μονάδας.  Ο 
σύγχρονος τρόπος ζωής των ανθρώπων έχει μειώσει το χρόνο ουσιαστικής και ποιοτικής 
επικοινωνίας γονέων και παιδιών και σχολικού περιβάλλοντος. Η αγωγή και κοινωνικο-
ποίηση των παιδιών δύναται να υλοποιηθεί μέσα από την εγκαθίδρυση επικοινωνιακών 
σχέσεων  οικογένειας και σχολείου. Πιο συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι:
	Τα διευθυντικά στελέχη και οι γονείς αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της μεταξύ 

των συνεργασίας και επικοινωνίας, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο του διευθυ-
ντή της σχολικής μονάδας και αναφέρουν υψηλό βαθμό επικοινωνίας σχολείου – 
οικογένειας.

	Παράγοντες που επηρεάζουν και συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά στην ουσιαστική 
επικοινωνία και συνεργασία σχολείου – οικογένειας αποτελούν: η οργανικότητα 
των σχολείων, η περιοχή που βρίσκεται το σχολείο, καθώς και τα δημογραφικά και 
προσωπικά στοιχεία των υποκειμένων. Συγκεκριμένα, η έρευνά μας ανέδειξε ότι ο 
βαθμός επικοινωνίας με τους γονείς στα πολυθέσια σχολεία των αστικών και ημι-
αστικών κέντρων είναι υψηλότερος σε σχέση με σχολικές μονάδες των αγροτικών 
περιοχών. Επιπλέον, η εκπαιδευτική εμπειρία, ο χρόνος διευθυντικής υπηρεσίας 
και η μονιμότητα των στελεχών φαίνεται να αποτελούν παράγοντες αποτελεσματι-
κής επικοινωνίας, που συμβάλλει στην απρόσκοπτη συνεργασία των εταίρων του 
σχολικού περιβάλλοντος. 

	Η επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών, η σχολική επίδοση μαθητών 
και η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής αποτελούν τρεις πρωταρχικούς τομείς 
συνεργασίας του σχολείου με τους γονείς των μαθητών, σύμφωνα με την άποψη 
των διευθυντών των σχολικών μονάδων, ενώ οι γονείς θεωρούν ότι το κυριότερο 
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αντικείμενο συνεργασίας με το σχολείο αποτελεί η σχολική επίδοση και πρόοδος 
των παιδιών και ακολουθεί η επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς.

	Η μη πολυδιάστατη προσέγγιση και η πιθανή επιφυλακτικότητα των διευθυντικών στε-
λεχών απέναντι στους δραστήριους γονείς αναδεικνύεται ιδιαίτερα, αφού οι διευθυντές 
σχολικών μονάδων ενημερώνουν τους γονείς για τα εκπαιδευτικά δρώμενα, επιζητούν 
τη συμβουλή τους και επικοινωνούν μαζί τους μέσω  αλληλογραφίας, χωρίς όμως να 
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε άλλου είδους τεχνικές και πρακτικές προσέγγισης αυτών.

	Όσον αφορά στους τρόπους προσέγγισης των γονέων «που για διάφορους λόγους 
δεν επιθυμούν την εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική λειτουργία», τα αποτελέσμα-
τα της έρευνάς μας έδειξαν ως το σημαντικότερο τρόπο προσέγγισης των γονέων 
προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη συνεργασία με το σχολείο την ανάπτυξη σχέ-
σεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καθώς και την άμεση ανταπόκριση του σχολείου 
στις ανάγκες και στα προβλήματα των οικογενειών των μαθητών. Οι διευθυντές 
σχολικών μονάδων, προκειμένου να εμπλέξουν τους αδιάφορους γονείς στα εκ-
παιδευτικά δρώμενα, δίνουν έμφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις.

	Αναφορικά με τα μέσα επικοινωνίας σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος, 
φαίνεται να χρησιμοποιούνται παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας, όπως η χρήση 
τηλεφώνου και η χρήση σημειωμάτων. Η χρήση της ιστοσελίδας, ως μέσο επικοι-
νωνίας, φαίνεται να μην είναι στις επιλογές μεγάλου ποσοστού των διευθυντών, 
γεγονός που φανερώνει την ελλιπή επιμόρφωση των διευθυντικών στελεχών στη 
χρήση των ΤΠΕ, ιδιαίτερα στους διευθυντές μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και στη 
χρήση ποικιλίας μέσων επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών. 

	Η επικοινωνία με τους γονείς συνήθως γίνεται μετά από προγραμματισμό συνα-
ντήσεων σε τακτές ώρες και ημέρες, καθώς και μέσα από το θεσμικό όργανο των 
γονέων, το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.

	Η σωστή λειτουργία του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων θεωρείται από τους γονείς 
σημαντικός παράγοντας επικοινωνίας και συνεργασίας με το σχολείο των παιδιών 
τους. Τυχόν δυσλειτουργία του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων αποδυναμώνει 
την ισχύ του ίδιου του συλλόγου και έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διαμόρφωση 
πλαισίου συνεργατικών σχέσεων σχολείου οικογένειας.

	Οι ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ο σημερινός διευθυντής της σχολικής μονάδας, 
όπως: η ανάληψη πρωτοβουλιών για συνεργασία, η ύπαρξη οράματος, η ανάπτυ-
ξη αμφίδρομης επικοινωνίας, η κοινωνική αναγνώριση, τα αυξημένα προσόντα, η 
μονιμότητα, η καλλιέργεια εξωθεσμικών σχέσεων, αναδεικνύουν τον πολύπλευρο 
ρόλο του στο να επηρεάσει όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία και στοχευμένα να συγκροτήσει πλαίσιο επικοινωνίας.
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	Στο μεγαλύτερο μέρος των σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης του Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας υλοποιούνται προγράμματα συνεργασίας με τους γονείς των 
μαθητών, καθώς η πλειοψηφία των διευθυντικών στελεχών και των γονέων ανα-
γνωρίζει τη σημασία που έχει για την αγωγή των παιδιών και την αποτελεσματική 
λειτουργία της σχολικής μονάδας η συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Υπάρχει, 
όμως, μια μερίδα διευθυντών, όπως και γονέων, που φαίνεται να μην είναι ικανο-
ποιημένοι από την παραπάνω συνεργασία.

	Η ελλιπής συνεργασία σχολείου και οικογένειας αποδίδεται, εκ μέρους των διευθυ-
ντών και περισσότερο των διευθυντριών, σε μεγαλύτερο βαθμό στη μη κατανόη-
ση, εκ μέρους των γονέων, πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία με το σχολείο των 
παιδιών, και στη συνέχεια στην αδιαφορία των γονέων, στην έλλειψη χρόνου εκ 
μέρους των γονέων, όπως και σε ψυχολογικούς λόγους των γονέων, λόγω κακής 
επίδοσης ή συμπεριφοράς των παιδιών και λιγότερο σε λόγους που σχετίζονται 
με το σχολικό περιβάλλον. Εκ μέρους των γονέων η μη ικανοποιητική συνεργασία 
αποδίδεται σε δυσλειτουργία του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων των μαθητών 
του σχολείου. 

	Η επιμόρφωση των διευθυντικών στελεχών σε θέματα διοίκησης σχολικών μονάδων 
πριν από και κατά τη διάρκεια άσκησης των διευθυντικών τους καθηκόντων θεωρεί-
ται από τους ίδιους καθοριστικής σημασίας στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης.

Προτάσεις

Τα πορίσματα της έρευνάς μας επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα συνεργασίας σχολείου 
και οικογένειας. Μιας συνεργασίας που θα αποτελεί προϊόν ειλικρινούς και αμοιβαίας 
επικοινωνίας γονέων και εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα πρέπει 
να οριοθετούνται οι ρόλοι του κάθε εταίρου, να καθορίζονται τα μέσα και οι τρόποι απο-
τελεσματικής επικοινωνίας, να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι προσδοκίες και οι 
στάσεις των εμπλεκομένων, ώστε το κάθε μέλος να συνεισφέρει συμπληρωματικά στην 
ανάπτυξη, τη μάθηση και στην εξέλιξη του παιδιού.

Ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας αποτελεί παράγοντα καθοριστικής ση-
μασίας στην ανάπτυξη αποδοτικών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των μελών του σχολι-
κού περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση 
των στελεχών στον τρόπο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και στη διαμόρφωση 
σύγχρονου συστήματος επικοινωνίας με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας σχολείου 
και οικογένειας. Η ανάπτυξη ανάλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων, όπως σχολές 
γονέων, συμβουλευτικοί σταθμοί, από την πλευρά της Πολιτείας θα μπορούσε να ενι-
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σχύσει την επικοινωνία και να ενδυναμώσει τη σχέση μεταξύ του σχολικού και του οικο-
γενειακού πλαισίου. 
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Abstract

Schools are social systems and constitute an alive dynamic as a whole, where organic 
and non-organic structures are in interaction and in an exchange relationship with other 
environments. School and family are two institutions, which have hold the fort of the 
cultural and social learning of children. Communication is the most effective factor, which 
establishes and empowers the relationship among school and family. The headmasters who 
are leaders at the same time of the school are responsible for the effective communication.

The present assignment tries to reach the role of the head masters not only in a 
theoretical but in a research level as well. Also they try to construct a framework of 
collaboration between school and family, in order to achieve a better quality in knowledge 
and effectiveness in educational procedure. The results of our research depict our thoughts 
and attitudes of schools'  headmasters of the primary school of Aitoloakarnania's prefecture, 
to specify a framework of cooperation and communication among school-family. The 
previous lightens the determinant role of the headmaster in the above relationship and 
at the same time enlightens the factors which affect it negatively or positively. Finally the 
correlation and interpretation of the opinion of the headmasters and parents, as far as the 
ways, the methods, the communication techniques and the hematology are concerned, 
of collaboration between school and family feature the importancy of communication and 
collaboration among the two associates in the improvement of the quality of school's 
project.

Key-words: Effective communication , school-family collaboration , head - master's role 
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Περίληψη

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η σύνδεση της Σχολικής Ανάπτυξης με τη Σχολική 
Ηγεσία υπό το πρίσμα της Συστημικής Θεωρίας. Αφού παρουσιάστηκαν οι θεωρίες σχο-
λείου, η θεωρία για τη Σχολική Ανάπτυξη, τα διάφορα μοντέλα Ηγεσίας και η Θεωρία των 
Κοινωνικών Συστημάτων με βασικό εκπρόσωπό της τον N. Luhmann, έγινε μια πρώτη 
απόπειρα διαμόρφωσης ενός Μοντέλου Συστημικού Ηγέτη με τα βασικά χαρακτηριστικά 
του. Κύρια ιδιότητα του Συστημικού Ηγέτη είναι η διαχείριση της πολυπλοκότητας, ενερ-
γώντας μέσα σε ένα αβέβαιο πλαίσιο, προσπαθώντας να καταστήσει τη σχολική του μο-
νάδα ευφυή και βιώσιμη. 

  
λέξεις-κλειδιά: Σχολική ανάπτυξη, σύστημα, ηγεσία, μοντέλο συστημικού ηγέτη.

Κατά τον H. G. Rolff (2007), η Σχολική Ανάπτυξη πηγάζει από το σχολείο ως μονάδα με 
στοχευμένη, συστηματική και αντανακλαστική διαμόρφωση, κατά την οποία η Παιδαγω-
γική, η Οργανωσιακή και η Ανάπτυξη Προσωπικού εξετάζονται στα πλαίσια του συστή-
ματος και η Ανάπτυξη της μεμονωμένης σχολικής μονάδας συνδυάζεται με την Ανάπτυξη 
ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος. Επίσης, η Σχολική Ανάπτυξη ως μετα-στόχος 
υφίσταται ώστε να καθίστανται οι σχολικοί οργανισμοί αυτοπηδαλιουχούμενοι, αυτοα-
ναφορικοί και αυτοοργανωνόμενοι (Rolff, 2002), καταλήγοντας σε μανθάνοντες οργανι-

Κλεονίκη Κεφοκέρη (2017). «Αποτελεσματική Σχολική Ηγεσία: Διευθύνοντας την αυτόνομη, αυτοαναφορική και αυτο-
ποιητική σχολική μονάδα». Στο Α. Κοντάκος, Φρ. Καλαβάσης (Επιστ. Επιμ. Σειράς), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, 
τ. 9, Η σχολική μονάδα ως ευφυής, υβριδική και ηθική οντότητα, σελ. 353-358, Αθήνα: Διάδραση. ISBN: 978-618-5059-66-8
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σμούς, που καταφέρνουν να επιλύσουν τα προβλήματά τους μόνοι τους (Rahm, 2005· 
Holtappels & Rolff, 2004). 

Η εκπαιδευτική Ηγεσία αποτελεί σημαντική παράμετρο της Σχολικής Ανάπτυξης και μόνο 
έτσι κρίνεται ως αποτελεσματική, όταν δηλαδή λειτουργεί ως φορέας αλλαγής και βελτίωσης. 
Στη σημερινή εποχή, όμως, που το σχολείο είναι ένα πολύπλοκο και δυναμικό σύστημα, η 
Ηγεσία θα πρέπει να στηριχτεί πάνω σε ένα συστημικό τρόπο λειτουργίας. Το σχολείο είναι 
μια αυτόνομη, αυτοαναφορική και αυτοποιητική μονάδα, η οποία απαιτεί ανάλογη ηγετική 
συμπεριφορά. Ο Διευθυντής θα πρέπει να σταθεί αντάξιος απέναντι στις απαιτήσεις που 
έχει η διοίκηση και η διαχείριση μιας σύγχρονης σχολικής μονάδας, η οποία αυτοοργανώ-
νεται, έχει συνείδηση των ίδιων δυνατοτήτων της επίδρασης, επιχειρεί αλλαγές πλαισίων, 
επιθυμεί να ενσωματώσει συγκρουόμενες απόψεις και εκπονεί μία προγραμματική συμ-
φωνία ευρείας αποδοχής από τους εκπαιδευτικούς. Αυτά μπορούν να επιτευχθούν όταν ο 
Διευθυντής αντιλαμβάνεται το σχολείο του ως σύστημα και δρα με γνώμονα μια ηγεσία συ-
στημικής κουλτούρας (Κοντάκος, 2010), η οποία τον οδηγεί στις εξής ενέργειες: 

• Να αποδεχτεί την πολυπλοκότητα ως μία συστημική προϋπόθεση-δεδομένο.
• Να αποσαφηνίσει τα συστημικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής μονάδας.
• Να θέσει σαφείς οργανωτικούς μακρο-, μεσο-, βραχυπρόσθεσμους στόχους.
• Να δημιουργήσει μία υποστηρικτική ηγετική ομάδα.
• Να επαναπροσδιορίσει τον νέο του ρόλο, από δάσκαλος σε διευθυντής.
• Να διαχειριστεί με ευαισθησία και λεπτότητα τα συναισθήματα.
• Να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει τις παραδοξότητες.
• Να αναπτύξει κοινά οράματα.
• Να αναλάβει μία μεταγνωστική στάση, να αναστοχάζεται τις ενέργειές του.
• Να αναπτύξει μία νέα κουλτούρα απέναντι στα λάθη, αξιοποιώντάς τα δημιουργικά.
• Να αναθεωρήσει τη στάση του από εντολέα σε μανθάνοντα.
• Τέλος, να στραφεί στην οργανωσιακή μάθηση (Πολέμη-Τοδούλου, 2010· Engel, 

2009).
Αυτό που απαιτεί η σύγχρονη ηγετική συμπεριφορά είναι μία συστημική οπτική, η οποία 

της δίνει τη δυνατότητα να παρατηρεί, να δομεί με στόχο τη δημιουργία και την εξασφά-
λιση νοήματος μέσα από τη βασική έννοια της επικοινωνίας, που με τη σειρά της οικοδο-
μεί σχέσεις μεταξύ των συνεργατών, οι οποίοι ενθαρρύνονται να αυτενεργούν. Ιδιαίτερα, 
η συστημική εκπαιδευτική ηγεσία σημαίνει διαχείριση της πολυπλοκότητας, αντιληπτής ή 
μη, προγραμματίζοντας σε ένα αβέβαιο πλαίσιο, σε μία κινούμενη άμμο, λειτουργώντας 
ομαδοσυνεργατικά στη βάση της αυτογνωσίας.

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διαμόρφωση και η πρόταση ενός μοντέλου Ηγε-
σίας που να στηρίζεται στα συστημικά χαρακτηριστικά του ηγέτη και της σχολικής μονά-
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δας, που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Η έρευνα ήταν εμπειρική-δειγματοληπτική με 
εργαλείο συλλογής δεδομένων το ερωτηματολόγιο. Τα ερωτηματολόγια επιδόθηκαν σε 
Διευθυντές Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε τρεις περιοχές του Νομού Αττικής 
κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν ήταν 105 και επεστρά-
φησαν συμπληρωμένα τα 73. Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος δε δίνει τη δυνα-
τότητα για γενίκευση των συμπερασμάτων. Η στατιστική επεξεργασία και η ανάλυση των 
δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS.

 Η αποτύπωση της πραγματικότητας σχετικά με τη σχολική ηγεσία επιχειρήθη-
κε μέσα από τις εξής συσχετίσεις: α. Φύλου, β. Ηλικίας, γ. Εσωτερικού Κανονισμού, δ. 
Αναστοχασμού και ε. Στοχοθεσίας. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις παραπάνω 
συσχετίσεις είναι τα παρακάτω: 

• Οι άντρες διευθυντές επιθυμούν πιο ανταγωνιστικούς συνεργάτες και με περισσό-
τερη αυτοπεποίθηση, καθώς αναλαμβάνουν περισσότερες πρωτοβουλίες.

• Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία διευθυντές δρουν προληπτικά σε θέματα διαχείρισης 
κρίσεων σε σχέση με τους νεότερους. 

• Οι διευθυντές που έχουν διαμορφώσει Εσωτερικό Κανονισμό στο σχολείο τους τυ-
ποποιούν τις διαδικασίες και επιχειρούν να προλαμβάνουν δυσάρεστες καταστάσεις.

• Οι διευθυντές αναστοχάζονται κυρίως τις διαδικασίες που αφορούν στην εσωτερι-
κή λειτουργία του σχολείου και όχι τόσο τους δικούς τους χειρισμούς σε πιο άμε-
σες καταστάσεις με τους εκπαιδευτικούς. 

• Οι διευθυντές επιθυμούν οι συνεργάτες τους να είναι συνεργατικοί, αποτελεσμα-
τικοί και υπεύθυνοι κυρίως, ώστε να επιτύχουν μαζί τους στόχους. 

Μέσα από αυτήν την εργασία, λοιπόν, προτείνεται ένα Μοντέλο Συστημικού Ηγέτη, το 
οποίο παρέχει το γενικό πλαίσιο για το σύστημα της Ηγεσίας με μοναδικό πάντοτε στόχο 
την ανάπτυξη αυτής. Ακολουθούν, λοιπόν, τα βασικά χαρακτηριστικά του Μοντέλου της 
Συστημικής Ηγεσίας:  

1. Το Συστημικό Μοντέλο Ηγεσίας είναι ολιστικό και δυναμικό, λαμβάνοντας υπόψη 
του όλα τα υποσυστήματα και τα περιβάλλοντά του και δρα προλαμβάνοντας κα-
ταστάσεις.

2. Το Συστημικό Μοντέλο Ηγεσίας χαρακτηρίζεται από διπλή ενδεχομενικότητα (=,-), 
δημιουργώντας συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των υποσυστημάτων του 
σχολείου.

3. Στο Συστημικό Μοντέλο Ηγεσίας επιτυγχάνεται η δομική σύζευξη, καθώς ο Ηγέτης, 
αλληλεπιδρώντας με τα υποσυστήματα, αξιοποιεί στοιχεία από αυτά και παράλ-
ληλα τους παρέχει νέα στοιχεία. Έτσι, τα υποσυστήματα μετασχηματίζονται και 
λαμβάνουν μια νέα μορφή, μετασχηματίζοντας και τον ίδιο τον Ηγέτη.  
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4. Ιδιαίτερο σημαντικό στοιχείο στο Συστημικό Μοντέλο Ηγεσίας είναι το λάθος, το 
οποίο αξιοποιείται δημιουργικά, ανατροφοδοτώντας το σύστημα, ώστε να μη φτάνει 
σε αδιέξοδο, να μπορεί δηλαδή να επιβιώνει, οδηγούμενο στην αυτοποίηση, δηλα-
δή στην αυτοαναπαραγωγή του σε κάτι νέο, βασισμένο όμως σε κάτι προηγούμενο.

5. Το Συστημικό Μοντέλο Ηγεσίας διαπερνάται από το χρόνο διαχρονικά και συγ-
χρονικά, αφού εξελίσσεται συνεχώς μέσα από την αυτοποίηση.

6. Ο Ηγέτης στο Συστημικό Μοντέλο μπορεί να διαχειρίζεται τα ζητήματα εσωτερι-
κά, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, εξασφαλίζοντας αυτονομία και αυτοναφορι-
κότητα στο σύστημα.

7. Το Συστημικό Μοντέλο Ηγεσίας λαμβάνει υπόψη του το περιβάλλον και επιχειρεί 
να το διαμορφώσει μέσω της αυτοηνιοχήσεως. 

8. Στο Συστημικό Μοντέλο Ηγεσίας δεν προτείνεται ένας συγκεκριμένος τρόπος συ-
μπεριφοράς, αλλά κάποια χαρακτηριστικά που θα ενισχύσουν τον συστημικό χα-
ρακτήρα του Ηγέτη.

Αυτό το Μοντέλο επιχειρήθηκε να αποδοθεί με μια εικόνα ακριβώς παρακάτω. 
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Abstract

This paper is reported in the area of leadership and how it can be effective in general, but 
especially within the school. In the first chapter we refer to school and the various theories 
that have been developed so far. Then, we present the school development, levels that can 
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reach, as well as the ways in which it can be achieved. In the third chapter we present the 
most significant leadership theories, models, and various leadership types, as well as the 
characteristics of a leader. In this chapter we associate leadership with the administration 
of a school. In the last chapter of the theoretical part we make an extensive reference to 
the systemic theory, with basic agent Niklas Luhmann and how this relates to the school 
and the leadership. In the second part of the essay, the research, explores the features that 
an effective and systemic leadership must have within the current school, characterized 
by autonomy, self-reference and autopoiesis. The tool used during the researchwas the 
questionnaire, which contributed to answer research queries, such as " the headteacher 
can handle unpredictable situations?", "The director of a school unit set goals at the 
beginning of the year?" and " The issues that arise are solved with internal procedures?".  

Key-words: School development, system, leadership, administration
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Περίληψη

Η στελέχωση των σχολικών μονάδων με ικανά διευθυντικά στελέχη έχει μεγάλη σημασία 
για την πορεία της ανάπτυξης, της βελτίωσης και της αποτελεσματικής λειτουργίας των σχο-
λείων. Έμφαση δίνεται τα τελευταία χρόνια στη διαδικασία επιλογής, αλλά και στην αξιολό-
γηση των προσόντων που πρέπει να διαθέτουν οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων για 
να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την επι-
λογή, καθώς και η μοριοδότηση αυτών τροποποιούνται με κάθε αλλαγή πολιτικής ηγεσίας, 
ενώ η αξιολόγηση της προσωπικότητας και του εκπαιδευτικού έργου ενέχουν πολύ συχνά το 
στοιχείο της υποκειμενικότητας και της αυθαιρεσίας. Οι γνώσεις των αρχών της διοίκησης, 
η εμπειρία στην άσκηση εκπαιδευτικού έργου, αλλά και η ηγετική προσωπικότητα παρου-
σιάζονται ως επιθυμητά στοιχεία για ένα διευθυντικό στέλεχος. Οι απόψεις των διευθυντών 
των σχολικών μονάδων σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, αλλά και τη μοριοδότηση των 
κριτηρίων, έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί μπορούν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ενός 
πλαισίου επιλογής στελεχών που θα συμπεριλαμβάνει το στοιχείο της αξιοκρατίας, της αντι-
κειμενικής αξιολόγησης της προσωπικότητας και του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και της 
κατάλληλης μοριοδότησης των απαραίτητων κριτηρίων που είναι αναγκαία για την άσκη-
ση των διευθυντικών καθηκόντων στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

λέξεις-κλειδιά:  Διευθυντής, διοίκηση, διαδικασία επιλογής, κριτήρια, μοριοδότηση, ηγε-
σία, μάνατζμεντ

Αναστάσιος Αθανασόπουλος (2017). «Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης. Απόψεις για τη διαδικασία και τα κριτήρια 
επιλογής διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Στο Α. Κοντάκος, Φρ. Καλαβάσης (Επιστ. Επιμ. Σειράς), Θέ-
ματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τ. 9, Η σχολική μονάδα ως ευφυής, υβριδική και ηθική οντότητα, σελ. 359-366, Αθήνα: 
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Η στελέχωση ενός οργανισμού με ανθρώπινο δυναμικό και ιδιαίτερα η επάνδρωσή του 
με ικανά διοικητικά στελέχη είναι μεγάλης σπουδαιότητας για την πορεία της ανάπτυξης, 
της βελτίωσης και της αποτελεσματικής λειτουργίας του οργανισμού. Μεγάλη βαρύτητα 
δίνεται στους ανθρώπους που θα επιλεγούν για να στελεχώσουν τη θέση του διευθυντή, 
καθώς και στα προσόντα και στις ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν για να ανταποκρι-
θούν όσο το δυνατόν καλύτερα στις υποχρεώσεις τους. Πολλοί μελετητές δίνουν έμφα-
ση στη γνώση των λειτουργιών του μάνατζμεντ από τα στελέχη που ασκούν τη διοίκηση 
των σχολικών μονάδων, αλλά και στην ικανότητα να ανταποκρίνονται στο ρόλο του ηγέ-
τη. Υποστηρίζουν ότι χωρίς επιστημονική γνώση είναι αδύνατη η ανάπτυξη ουσιαστικών 
διοικητικών ικανοτήτων και η άσκηση αποτελεσματικού μάνατζμεντ. Η επιλογή προϊστα-
μένων και στελεχών στο Δημόσιο τομέα αποτελεί ένα θεμελιώδες και βασικό συστατικό 
για τη λειτουργία της κρατικής μηχανής. Με τη χρήση ενός ορθολογικού συστήματος επι-
λογής, η δημόσια υπηρεσία θα στελεχωθεί με τους αξιότερους υπαλλήλους. Η επιλογή 
πρέπει να γίνεται με κριτήριο τα προσόντα και τις ικανότητες των υποψήφιων υπαλλή-
λων (Κτιστάκη, 2014).

 Σχετικά με τους όρους management και administration (διοίκηση), που πολλές φορές 
χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι, ο Κέφης αναφέρει ότι το management περιλαμβάνει τις 
αποφάσεις, ενώ η διοίκηση τις επεξεργάζεται και τις εκτελεί (Κέφης, 1998).

Το μάνατζμεντ συνίσταται στην άσκηση τεσσάρων λειτουργιών που είναι απαραίτητες 
για την επίτευξη των στόχων: στον προγραμματισμό, στην οργάνωση, στην διοίκηση ή 
διεύθυνση των ανθρώπων και στον έλεγχο (Μπουραντάς, 2002).

  Σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν κανονισμοί που προβλέπουν τις διαδικα-
σίες για την επιλογή διευθυντών. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τρεις κυρίως κατηγορίες 
μεθόδων πρόσληψης – επιλογής διευθυντών σχολείων: τη διαδικασία διαγωνισμού, την 
ανοικτή διαδικασία πρόσληψης και τη διαδικασία με κατάλογο υποψηφίων. Στα δύο τρίτα 
των Ευρωπαϊκών χωρών, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων επιλέγονται με ανοικτές 
διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι η ευθύνη για την προκήρυξη των κενών θέσεων και η επι-
λογή των υποψηφίων υλοποιείται με ευθύνη των σχολικών μονάδων. Σε έντεκα χώρες οι 
διευθυντές των σχολείων επιλέγονται με τη διαδικασία του διαγωνισμού, ενώ τέσσερις, 
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, χρησιμοποιούν τη διαδικασία του καταλόγου των υπο-
ψηφίων ως μέσο επιλογής (Ευρυδίκη, 2013).

Στη χώρα μας η επιλογή των διευθυντών τέθηκε σε νέες βάσεις τα τελευταία χρόνια 
και έγιναν βήματα για μια αξιοκρατική επιλογή. Παρ’ όλα αυτά, η διαδικασία και η τελική 
επιλογή πολλές φορές αμφισβητούνται. Οι συχνές αλλαγές στα κριτήρια επιλογής, στα 
μοριοδοτούμενα προσόντα και στη διαδικασία αξιολόγησης της προσωπικότητας, (που  
τροποποιούνται με κάθε αλλαγή πολιτικής ηγεσίας) επιτείνουν το αίσθημα της ανασφά-
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λειας και ενισχύουν το αίσθημα της επιρροής της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας 
στην τελική επιλογή. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει να καταγραφεί η άποψη των στελεχών που ασκούν 
διοί κηση στις σχολικές μονάδες τόσο για τη διαδικασία επιλογής, όσο και για τα κριτήρια που 
λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση. Η εμπειρία τους θα μπορούσε (παρά το όποιο στοι-
χείο υποκειμενικότητας) να αναδείξει τους παράγοντες εκείνους που είναι πιο σημαντικοί για 
την άσκηση του έργου του διευθυντή και επομένως να ληφθούν υπόψη στο μέλλον σε νέο 
σχεδιασμό. Η δυσκολία της αξιολόγησης της προσωπικότητας, που αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία του διοικητικού έργου, πρέπει να τεθεί σε νέες 
βάσεις.  Με τη μελέτη των διεθνών τάσεων για το ρόλο των στελεχών της εκπαίδευσης στη 
σύγχρονη πραγματικότητα, την καταγραφή του ρόλου και των ικανοτήτων που θέλουμε να 
έχει ο διευθυντής στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 
των διευθυντών σχετικά με τις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής, θα μπορέσουμε να σχε-
διάσουμε ένα αξιόπιστο και δίκαιο σύστημα επιλογής, που να επιλέγει τους ικανότερους από 
τους εκπαιδευτικούς και που θα έχει εφαρμογή για ένα ικανό χρονικό διάστημα.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των διευθυντών σχετικά 
με τα κριτήρια επιλογής διευθυντών δημοτικών σχολείων και να αξιολογήσει την παρελ-
θούσα και την υφιστάμενη διαδικασία επιλογής. Συγκεκριμένα να διερευνήσει μέσα από 
τις κρίσεις των διευθυντών δημοτικών σχολείων τους επιμέρους στόχους, διατυπώνοντας 
τις κάτωθι ερευνητικές υποθέσεις:

Ποια είναι η σειρά αξιολόγησης της σπουδαιότητας των κριτηρίων (εκπαιδευτική υπη-
ρεσία, διδακτική εμπειρία, επιστημονική – παιδαγωγική κατάρτιση, διοικητική εμπειρία, 
προσωπικότητα – συγκρότηση, αξιολόγηση έργου) για την επιλογή διευθυντών δημοτι-
κών σχολείων;

Ποιος είναι ο βαθμός αξιολόγησης των παραγόντων (εκπαιδευτική υπηρεσία, διδακτική 
εμπειρία, επιστημονική – παιδαγωγική κατάρτιση, διοικητική εμπειρία, προσωπικότητα – 
συγκρότηση) που επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων του διευθυντή;

Με ποια σειρά σπουδαιότητας αξιολογούν τα επιστημονικά προσόντα (Διδακτορικό 
δίπλωμα, Μεταπτυχιακός τίτλος, διδασκαλείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σεμινάρια 
σχετικά με τη διοίκηση από επίσημους φορείς, Τ.Π.Ε. 1, Τ.Π.Ε. 2, Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ, 
διαπιστωμένη γνώση ξένης γλώσσας, εξάμηνη επιμόρφωση, Επιμόρφωση ΣΕΛΔΕ, τρί-
μηνη επιμόρφωση, άλλο) που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να μοριοδοτούνται για 
την επιλογή διευθυντών;
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Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης για την αξιοκρατία της εκλογής του διευθυντή από 
το σύλλογο διδασκόντων, από το πρόσφατο σύστημα επιλογής των διευθυντών και από 
τη διαδικασία συνέντευξης για την επιλογή διευθυντών στο παρελθόν;

Υπάρχει συσχέτιση του βαθμού ικανοποίησης από το πρόσφατο σύστημα επιλογής των 
διευ θυντών και το βαθμό αξιοκρατίας της εκλογής του διευθυντή από το σύλλογο διδασκόντων;

Διαφέρουν οι απόψεις των διευθυντών ή διευθυντριών ως προς το βαθμό της κρίσης 
τους για τις πέντε μεταβλητές που επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων του διευθυ-
ντή (εκ-παιδευτική υπηρεσία, διδακτική εμπειρία, επιστημονική – παιδαγωγική κατάρτιση, 
διοικητική εμπειρία, προσωπικότητα – συγκρότηση), την παρακολούθηση επιμορφωτικού 
προγράμματος σχετικά με τη σχολική διοίκηση, το βαθμό ικανοποίησης από το πρόσφα-
το και το παρελθόντα σύστημα επιλογής των διευθυντών και το βαθμό αξιοκρατίας της 
εκλογής του διευθυντή από το σύλλογο διδασκόντων;

Ο βαθμός των αντιλήψεων των διευθυντών/τριών ως προς τις μεταβλητές (εκπαιδευ-
τική υπηρεσία, διδακτική εμπειρία, επιστημονική – παιδαγωγική κατάρτιση, διοικητική 
εμπειρία, προσωπικότητα – συγκρότηση, αξιολόγηση έργου) για την επιλογή διευθυντών 
δημοτικών σχολείων θα διαφέρει ως προς τα έτη υπηρεσίας τους;

Μεθοδολογία της έρευνας – Συμμετέχοντες

Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν να συμπληρωθούν στο σύνολο των διευθυντών των σχολείων 
της  Διεύθυνσης Π.Ε. Γ′ Αθήνας. Το δείγμα της έρευνας κατά φύλο αποτελείται από 39 
άνδρες και 27 γυναίκες. Το 97% των ερωτηθέντων ήταν δάσκαλοι (ΠΕ70), το 3% ήταν εκ-
παιδευτικοί Αγγλικής γλώσσας. Το 56,1% του δείγματος ήταν από 51-55 ετών, το 33,3% 
από 46 έως 50 ετών και το 10,6% ήταν άνω των 56 ετών. Στο πλαίσιο της έρευνας, με 
σκοπό να διερευνηθούν και να αναλυθούν οι στάσεις των διευθυντών, συντάχτηκε ένα 
ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από τρία μέρη. 

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου σχεδιάστηκε για τη συλλογή δημογραφικών 
στοιχείων των συμμετεχόντων και περιλαμβάνει την ηλικία, το φύλο, τα έτη συνολικής 
υπηρεσίας, τα έτη υπηρεσίας ως διευθυντής, τα έτη υπηρεσίας ως διευθυντής στη σχολι-
κή μονάδα που υπηρετούν, το δήμο και την οργανικότητα του σχολείου. 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου σχεδιάστηκε για την αναλυτική συλλογή των  
σπουδών των συμμετεχόντων, προκειμένου να υπάρξει σύνδεση με τα επιστημονικά προσό-
ντα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να μοριοδοτούνται για την επιλογή διευθυντών. 

  Στη συνέχεια του ερωτηματολογίου οι διευθυντές κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις 
τους σε μια σειρά από 23 προτάσεις, οι οποίες ανήκουν σε 4 βασικές ενότητες.
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Συμπεράσματα

Από τα ευρήματα της έρευνάς μας βλέπουμε ότι οι γυναίκες διευθύντριες θεωρούν σε με-
γαλύτερο βαθμό από τους άντρες σημαντικό στοιχείο την παρακολούθηση επιμορφωτικού 
προγράμματος σχετικά με τη σχολική διοίκηση πριν από την ανάληψη των καθηκόντων από 
τους καινούριους διευθυντές. Επίσης θεωρούν ότι η εκπαιδευτική υπηρεσία είναι σημαντικός 
παράγοντας για την άσκηση των καθηκόντων του διευθυντή, όπως και η επιστημονική – παι-
δαγωγική κατάρτιση. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των διευθυντών πιστεύει ότι η επιλογή σε θέση διευθυντή σχο-
λικής μονάδας πρέπει να αποτελεί θητεία και όχι μόνιμη θέση. 

Σχετικά με τη σειρά αξιολόγησης των επιστημονικών προσόντων ως βάση για τα κριτήρια 
επιλογής διευθυντών δημοτικών σχολείων, διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία των διευθυντών 
θεωρεί ότι τα τυπικά προσόντα, όπως διδακτορικό, μεταπτυχιακό και Διδασκαλείο πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, έχουν σημαντική επίδραση και πρέπει να μοριοδοτούνται, ενώ στη συνέ-
χεια θεωρούν ως πολύ σημαντικά τα σεμινάρια σχετικά με τη διοίκηση από επίσημους φορείς 
(προσόν που με τον πρόσφατο νόμο 4327/2015 δεν μοριοδοτείται).

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των διευθυντών θεωρεί ως πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο την 
παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος σχετικά με τη σχολική διοίκηση, πριν από 
την ανάληψη των καθηκόντων του. 

Σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης της συγκρότησης της προσωπικότητας, τα αποτελέ-
σματα της έρευνας μας έδειξαν ότι ο καταλληλότερος τρόπος είναι ένας συνδυασμός συνέ-
ντευξης από υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά και η γνώμη του συλλόγου διδασκόντων (εκλο-
γές). Διαπιστώνουμε ότι τόσο η συνέντευξη από υπηρεσιακό συμβούλιο, όσο και οι εκλογές 
από το σύλλογο διδασκόντων από μόνες τους, ως ξεχωριστές διαδικασίες δεν θεωρούνται 
κατάλληλες για την αξιολόγηση της προσωπικότητας.

Σχετικά με την αξιολόγηση του έργου του διευθυντή της σχολικής μονάδας, βλέπουμε ότι 
σχεδόν όλοι οι διευθυντές θεωρούν καταλληλότερο για την αξιολόγηση του έργου τους πρώτα 
τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Μεγάλο ποσοστό συγκεντρώνουν και οι απόψεις 
για αξιολόγηση του έργου από το Διευθυντή Εκπαίδευσης, αλλά και το Σχολικό Σύμβουλο.

Προτάσεις

Να καθιερωθεί ένα σταθερό σύστημα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων με συ-
γκεκριμένες διαδικασίες και κριτήρια, ώστε να μπορούν όλοι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν 
ποιες δεξιότητες και προσόντα θα πρέπει να αποκτήσουν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους 
για να μπορέσουν να διεκδικήσουν κάποια στιγμή τη θέση του διευθυντή σχολικής μονάδας.
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Διατήρηση των κατηγοριών των αντικειμενικών και μετρήσιμων προσόντων. Η κατο-
χή επιστημονικών προσόντων, η διοικητική προϋπηρεσία και η εκπαιδευτική υπηρεσία απο-
τελούν σαφώς εμπειρία, η οποία μεταφράζεται σε γνώση στα θέματα που αφορούν την εκ-
παιδευτική μονάδα και τη διαχείριση του προσωπικού. 

Επιπλέον, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα κριτήρια που μοριοδοτούνται τα επιμορφω-
τικά προγράμματα που εκπονούνται από επίσημους φορείς και έχουν σχέση με τη διοίκηση 
και την οργάνωση της εκπαίδευσης. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο διευθυντής, έστω και 
σε θεωρητικό επίπεδο, βασικές αρχές της διοίκησης οργανισμών και εκπαιδευτικών μονάδων, 
ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και πρακτικότερα ζητήματα που έχουν σχέση με το έργο του. 

  Σχετικά με την αξιολόγηση του έργου, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η άποψη του 
Συλλόγου Διδασκόντων, καθώς και η άποψη του διευθυντή της Διεύθυνσης Π.Ε. και του Σχο-
λικού Συμβούλου, με διαφορετική βαρύτητα. 

Για το στοιχείο της συγκρότησης της προσωπικότητας, ένα μεικτό σύστημα που θα πε-
ριλαμβάνει συνέντευξη από το συμβούλιο επιλογής και βαθμολόγηση (όχι ψηφοφορία) από 
το Σύλλογο Διδασκόντων θα είναι πολύ πιο αντικειμενικό. Στη διαδικασία της συνέντευξης, το 
συμβούλιο επιλογής θα πρέπει να συγκροτείται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυξημένα 
επιστημονικά προσόντα, γνώση του αντικειμένου της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας και 
της εκπαιδευτικής διοίκησης. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στη διαπίστωση της 
ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, των κινήτρων για την κατάληψη της θέσης του διευθυ-
ντή και στη γενική συγκρότηση της προσωπικότητας. Η άποψη του Συλλόγου Διδασκόντων 
θα πρέπει να εκφράζεται με βαθμολογική κλίμακα για όλους τους υποψήφιους διευθυντές 
της σχολικής μονάδας. 

Δημιουργία επιμορφωτικού προγράμματος για όσους επιλέγονται σε θέσεις διευθυντών 
σχολικών μονάδων πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, ίσως το πρώτο δεκαήμερο 
του Σεπτεμβρίου. Η ειδική επιμόρφωση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, αφού σε 21 χώρες ή πε-
ριφέρειες της Ευρώπης απαιτείται ειδική επιμόρφωση, που στις περισσότερες περιπτώσεις 
πραγματοποιείται πριν από την τοποθέτηση στη θέση (Ευρυδίκη, 2013).
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Abstract

Recruiting competent managers for educational units is of great importance to the 
development, improvement and effective functioning of schools. Over the last years, 
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emphasis is given to the selection process, but also to the evaluation of the qualifications 
that the directors of primary schools should have in order to be able to perform duties.

The criteria taken into consideration for the selection process, as well as award of 
points to each one of those are modified every time the government changes, while the 
personality evaluation and the evaluation of the teaching experience are subjective and 
arbitrary. Knowing the principles of administration, being experienced in teaching, but also 
having a leader personality are presented as desirable qualifications for a chief manager.

The view of educational units’ chief managers regarding the selection process, but 
also the point-awarding system, are particularly important as they can contribute to the 
formation of a director selection framework that would include meriotocracy, objective 
personality and educational skills evaluation, as well as the proper points awarding system 
for the criteria that are essential to the duties of the chief managers in primary schools 
(first-level of schools).

Key-words: Director, administration, selection procedure criteria, points awarded, 
leadership, management
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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προώθηση της σχολικής ανάπτυξης διαμέσου της 
επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας. Μελετώντας τις διάφορες κοινωνιολογικές προσεγ-
γίσεις – θεωρίες σχολείου, τα μέχρι ως τώρα εφαρμοσμένα μοντέλα επικοινωνίας/συνερ-
γασίας σχολείου – οικογένειας και ακολουθώντας τη θεωρία των κοινωνικών συστημάτων 
του N. Luhmann, επιχειρείται η διαμόρφωση ενός συστημικού μοντέλου επικοινωνίας, 
ικανού να εξασφαλίζει, πέραν των άλλων, την επικοινωνία των συστημάτων σχολείου – 
οικογένειας ως απαραίτητη προϋπόθεση της ανάπτυξης των σχολικών μονάδων, με μορ-
φή αλληλεπίδρασης και διαντίδρασης, μειώνοντας ταυτόχρονα την πολυπλοκότητα των 
προαναφερόμενων συστημάτων. Στα πλαίσια της σχολικής ανάπτυξης κάτι τέτοιο είναι 
εφικτό, εφόσον η εφαρμογή του συστημικού μοντέλου ξεκινά από το μεμονωμένο σχολείο, 
δημιουργώντας δίκτυα επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη την εκάστοτε κοινωνία και δια-
μορφώνοντας το περιβάλλον της οικογένειας, του σχολείου και όλου του εκπαιδευτικού 
οικοδομήματος από κάτω προς τα πάνω.   

λέξεις-κλειδιά: Σχολική ανάπτυξη, επικοινωνία, σύστημα, πολυπλοκότητα, μοντελοποίη-
ση, αυτοποίηση, αυτοαναφορά, αυτοοργάνωση  
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Η σχολική ανάπτυξη βρίσκεται τελευταία στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Έχουν 
γίνει αρκετές μελέτες για τη Σχολική Ανάπτυξη, γεγονός που την κάνει να παρουσιάζει με-
γάλη ποικιλομορφία (Reynolds, 2004· Stoll, 1999). Όλα τα μέτρα της πολιτικής, της διοί-
κησης, ακόμη και τα μέτρα λιτότητας έχουν άμεση σχέση με τη Σχολική Ανάπτυξη (Rolff, 
2013). Είναι μια διαδικασία κατά την οποία επιδιώκεται συνειδητά από τα μέλη μια αλλαγή 
στη λειτουργία του σχολικού τους οργανισμού. Αποτελεί πρόβλεψη με συνεχιζόμενη και 
διαρκή διαδικασία με σκοπό να διαμορφώσει μια νέα βελτιωμένη κατάσταση λειτουργίας 
του σχολείου. Παράλληλα είναι επιλογή διαδικασιών, στο τέλος των οποίων τα σχολεία 
οφείλουν να έχουν αναπτύξει μια νέα κατάσταση λειτουργίας ως αυτοπηδαλιουχούμενοι, 
αυτοστοχαζόμενοι και αυτοοργανωνόμενοι οργανισμοί (Κοντάκος, 2014). Σύμφωνα με τη 
M. Merki, η σχολική ανάπτυξη είναι σύστημα δηλώσεων, με τρεις διαφορετικές λειτουρ-
γίες, της δομικής ανάλυσης, της ανάλυσης ή της ανάπτυξης της διαδικασίας και της ανά-
λυσης των επιπτώσεων. Η διαδικασία αυτή είναι συστηματική, αυτο-στοχαστική, εσωτερι-
κών και εξωτερικών στόχων, σχηματίζοντας το πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος με 
τους στόχους του και κύριο σκοπό της την επαγγελματοποίηση των δραστών σε θέματα 
σχολικής δραστηριότητας. Η σχολική ανάπτυξη λαμβάνει υπόψη της όλες τις σημαντικές 
θεωρίες αποτελεσματικότητας. Δηλαδή, της διδασκαλίας/μάθησης, της οργάνωσης και 
όλες τις σχολικές θεωρίες, αναλύοντας τα ευρήματά τους. Έτσι τα αναπτύσσει υπό μία 
συγκεκριμένη οπτική και τα επεξεργάζεται σε ένα ξεχωριστό μοντέλο. Με την αναφορά 
στις θεωρίες σχολείου η Σχολική ανάπτυξη ουσιαστικά εντοπίζει εκείνους τους παράγο-
ντες και διαδικασίες, προκειμένου να τονίσει ποιοι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν και με 
ποια μέθοδο (Rolff, 2013· Merki, 2008). Σχολική ανάπτυξη και θεωρίες σχολείου στέκο-
νται η μία ίσα από την άλλη, χωρίς ιεραρχική σχέση. Στην παρούσα εργασία προτείνεται 
η σχολική ανάπτυξη διαμέσου της επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας. 

Έχουν γίνει αρκετές κοινωνιολογικές προσεγγίσεις για τον τρόπο με τον οποίο δομείται  
η κοινωνία. Οι μακρο-ερμηνευτικές θεωρίες από τη μία, θεωρούν το άτομο αποκλειστικό 
προϊόν της κοινωνικοποίησης, χωρίς να λένε πολλά για την πολυπλοκότητα της ζωής του. 
Από την άλλη, οι μικρο-ερμηνευτικές θεωρούν ότι τα άτομα μορφοποιούν την κοινωνία, 
κάτι που στη συστημική θεωρία καλείται νομιμοποίηση. Έτσι κοινωνιολογικά τα βασικά 
συστατικά των συστημάτων είναι τα πρόσωπα και οι πράξεις. Ο Ν.Luhmann απορρίπτει 
αυτήν την παραδοχή ως ασύμβατη προς τα αυτοποιητικά συστήματα και την αντικαθι-
στά με την έννοια της επικοινωνίας, την οποία θεωρεί θεμέλιο λίθο της πραγματικότητας. 
Δεν βασίζεται στη διαδικασία μεταφοράς νοήματος από τον πομπό στο δέκτη, αλλά στην 
επιλογή. Πρώτο στάδιο κάθε επικοινωνίας είναι ο αναστοχασμός σχετικά με το τι θα με-
τατραπεί σε αλληλεπίδραση, μεταξύ όλων όσων μπορούν να αποτελέσουν επικοινωνία. 
Ό,τι επικοινωνείται πρέπει να διαχωριστεί από τον τρόπο και την αιτία της επικοινωνίας. 
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Η κατανόηση εξαρτάται από τον αποδέκτη, γιατί σε τελική ανάλυση είναι δική του η επι-
λογή, ανάμεσα στις πολλαπλές πιθανότητες, να προσδιορίζει το ενδεχόμενο νόημα του 
μηνύματος, άσχετα από αυτά που έχει στο μυαλό του ο πομπός. Η επικοινωνία είναι η 
μόνη αυθεντική κοινωνική πράξη, τόσο σημαντική, που τα μηνύματα υπάρχουν μόνο αν 
συσχετιστούν με άλλες απόπειρες επικοινωνίας ή άλλα μηνύματα. Αν ο παράγοντας αυ-
τός εκλείψει, απομένει κενό γράμμα και απλοί ήχοι. Συνεπώς, η επικοινωνία αυτο-ανα-
παράγεται μέσω της επικοινωνίας (Τσίρος, 2005). Για αυτό και ο Ν. Luhmann διατύπωσε 
και ανέπτυξε τη συστημική θεωρία, θέτοντας ως αρχή του σχετικά με την επικοινωνία το 
εξής: «Δεν επικοινωνούν οι άν θρωποι. Οι επικοινωνίες επικοινωνούν» (Luhmann, 1995· 
Κοντάκος 2014). Γίνεται κατανοητό έτσι ότι για τη συστημική θεωρία του Ν. Luhmann το 
υποκείμενο και το άτομο είναι κενές φόρμες σε ένα σύστημα που βρίσκεται σε κατάσταση 
υψηλής πολυπλοκότητας, η «δράση» και η «επικοινω νία» αποτελούν τις βασικές κοινω-
νικές έννοιες και η τελειότητα της επικοινωνίας οδηγεί στην κατανόη ση, που δεν είναι μέ-
ρος της δραστηριότητας του μεταδίδοντος ούτε μπορεί να αποδοθεί σε αυτόν (Luhmann, 
1977). Συγκεκριμένα, για τον Ν. Luhmann η επικοινωνία είναι μια αυθε ντική κοινωνική 
λειτουργία. Προϋποθέτει την εμπλοκή ενός πλήθους συστημάτων με συνεί δηση, αλλά δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως ενότητα ενός μόνο συστήματος με συνείδηση (Luhmann, 1997). 
Η διαδικασία της επι κοινωνίας προϋποθέτει τουλάχιστον δύο ψυχικά συστήματα. Μόνο 
η επικοι νωνία μπορεί να επικοινωνήσει και μόνο σε ένα τέτοιο δίκτυο επικοινωνιών πα-
ράγεται αυτό που λέγεται δράση (Luhmann, 1988). Για τους προαναφερόμενους λόγους 
επιλέγεται η συστημική θεωρία ως λύση στην επικοινωνία σχολείου – οικογένειας, προ-
κειμένου να επέλθει η σχολική ανάπτυξη.

Στα πλαίσια της σχολικής ανάπτυξης τα συστήματα που διακρίνονται είναι αυτά της οι-
κογένειας, του σχολείου και της κοινωνίας. Σύμφωνα με τη θεωρία των αυτοποιητικών συ-
στημάτων, τόσο τα συστήματα της οικογένειας, σχολείου και κοινωνίας, όσο και τα υπο-
συστήματά τους, που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της κοινωνίας, χαρακτηρίζονται από 
αυτονομία, αλλά όχι από αυτάρκεια, καθώς ενώ είναι ανοικτά ως προς τα ερεθίσματα, είναι 
ταυτόχρονα κλειστά ως προς τον τρόπο πρόσληψης των ερεθισμάτων αυτών (Luhmann, 
1999). Για να επικοινωνήσουν, είναι εύλογα κατανοητό ότι κρίνεται απαραίτητη και επιτακτι-
κή η ύπαρξη ενός συστήματος επικοινωνίας τέτοιου, που να δημιουργεί δίκτυα μεταξύ τους, 
που μπορούν να δημιουργούν καλύτερες προϋποθέσεις ανάπτυξης, τόσο για τους μαθητές 
όσο και για το σχολείο. Με τρόπο συστηματικό, στα πλαίσια ενός μοντέλου και όχι στην τύχη. 

Μελετώντας τη θεωρία των κοινωνικών συστημάτων και στην προσπάθεια να δημιουρ-
γηθεί ένα μοντέλο επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας, κρίθηκε απαραίτητο να αποτυπωθεί 
η πραγματικότητα στον τομέα αυτό. Διενεργήθηκε έρευνα που έλαβε υπόψη της, τα μέχρι 
ως τώρα διατυπωμένα μοντέλα επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας, αλλά και συναφείς 
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έρευνες που έχουν γίνει στον τομέα αυτό. Η μέθοδος που υιοθετείται στην παρούσα έρευ-
να είναι η δειγματοληπτική και το εργαλείο συλλογής των ερευνητικών πληροφοριών ήταν 
το ερωτηματολόγιο. Πραγματοποιήθηκε σε σχολεία της Ρόδου με ερωτηματολόγια που δό-
θηκαν σε γονείς και εκπαιδευτικούς το σχολικό έτος 2015-16. Επιδόθηκαν 100 ερωτημα-
τολόγια σε γονείς (από τους 7.991) και 100 εκπαιδευτικούς δημοτικών σχολείων (από τους 
351, ΠΕ70) και επιστράφηκαν τα 65 και 85 αντίστοιχα. Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγ-
ματος δεν ήταν μεγάλη, οπότε και τα συμπεράσματα δεν μπορούν να γενικευτούν. Η στα-
τιστική επεξεργασία και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων διενεργήθηκε με το SPSS.

Η αποτύπωση της υπάρχουσας μορφής επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας διερευνή-
θηκε σε δύο ερωτηματολόγια. Στο ερωτηματολόγιο των γονέων τα σημεία που ερευνήθη-
καν ήταν: α) Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων σε σχέση με τα πρόσωπα που επιλέγουν 
να επικοινωνούν, την επιδίωξη και τις προσδοκίες που έχουν από αυτήν την επικοινωνία, 
β) Το φύλο του γονέα σε σχέση με το πλαίσιο επικοινωνίας με τον εκπαιδευτικό, γ) Η επι-
δίωξη των γονέων να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς, κατά πόσο τους βοηθά με 
τα παιδιά, δ) Τα αποτελέσματα της υπάρχουσας επικοινωνίας γονέων – εκπαιδευτικών 
για το σχολείο, ε) Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων σε σχέση με τη διαμόρφωση κα-
τάλληλου σχολικού κλίματος. Στο ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών εξετάστηκαν: α) Τα 
βασικά στοιχεία της επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέων και οι προσδοκίες των πρώ-
των, β) Το πλαίσιο της μεταξύ τους επικοινωνίας, γ) τα αποτελέσματα της επικοινωνίας με 
τους γονείς για τους εκπαιδευτικούς, δ) τα αποτελέσματα της υπάρχουσας επικοινωνίας 
εκπαιδευτικών – γονέων για το σχολείο και ε) κατά πόσο η κτήση επιπλέον πτυχίου από 
πλευράς εκπαιδευτικών βοηθά στη βελτίωση του σχολείου σαν σύστημα. Η γνώση που 
προκύπτει από τη διερεύνηση των παραπάνω φωτίζει ενδεικτικά τo κομμάτι του υπάρχο-
ντος επικοινωνιακού πλαισίου οικογένειας – σχολείου και της αποτελεσματικότητάς του, 
δίνοντας ενδείξεις για το ποια χαρακτηριστικά πλαισιώνουν αυτή την επικοινωνία από 
πλευράς γονέων και πώς οι εκπαιδευτικοί την προωθούν. 

Ένα από τα πρώτα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την έρευνα ήταν η απουσία 
συστήματος επικοινωνίας. Τόσο η οικογένεια όσο και το σχολείο βιώνουν την επικοινωνία 
με τη μορφή της ανταλλαγής πληροφοριών ή πραγμάτων και της υποκίνησης από τους 
μεν ή τους δε, εφόσον υπάρχει διάθεση για συμμετοχή εκατέρωθεν, η επικοινωνία είναι 
γραμμική. Κυρίως επικοινωνούν οι μητέρες με τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους, για 
να πληροφορηθούν ή να ρωτήσουν οτιδήποτε για το παιδί τους. Η σχέση του μορφωτικού 
επιπέδου του γονέα με την επιδίωξή του για επικοινωνία δεν επηρεάζει την επικοινωνία. 
Ενώ θα περιμέναμε οι γονείς με σπουδές να επιθυμούν να επικοινωνούν με τον εκπαι-
δευτικό του παιδιού τους για να βρουν λύση στο εκάστοτε πρόβλημά τους ή στη βελτί-
ωση της συμπεριφοράς του. Βασικός λόγος που καθιστά αναγκαία την επικοινωνία γο-
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νέα εκπαιδευτικού για τους γονείς είναι η βελτίωση της επίδοσης του παιδιού. Σημαντική 
στατιστική διαφοροποίηση των απαντήσεων του δείγματος παρουσιάζει η δήλωση που 
αφορά τα αισθήματα γονέων προς τους εκπαιδευτικούς. Η απάντηση που δίνεται είναι η 
επιφυλακτικότητα-καχυποψία. Οι γυναίκες γονείς τους χαρακτηρίζουν κυρίως φιλικούς, 
επικοινωνιακούς, ενδιαφερόμενους, αντικειμενικούς και δίκαιους. Οι άνδρες γονείς τους 
χαρακτηρίζουν κατά φθίνουσα σειρά ως ενδιαφερόμενους, επικοινωνιακούς, αντικειμενι-
κούς. Η συμμετοχή των γονέων στα σχολικά ζητήματα μέσω του συλλόγου γονέων και 
κηδεμόνων δεν επηρεάζεται από την ηλικία τους. Αυτό που κυρίως παρατηρείται είναι η 
απουσία διάθεσης για δραστηριοποίηση και επιθυμία για συμμετοχή. Ούτε η μόρφωση 
των γονέων επηρεάζει τα αποτελέσματα της επικοινωνίας για το σχολείο. 

Ως προς το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών, η οικογενειακή κατάσταση των γο-
νέων εκπαιδευτικών σε σχέση με την επιδίωξή τους για επικοινωνία τόσο με τους συνα-
δέλφους, όσο και με τους γονείς δεν οδηγεί σε στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Επίσης, 
η επιδίωξη για επικοινωνία – συνεργασία  με το σύλλογο διδασκόντων τόσο από τους 
έγγαμους όσο και από τους άγαμους εκπαιδευτικούς δεν παρουσιάζει κάποια σημαντι-
κή σχέση με βάση το παρόν δείγμα. Παράλληλα, ως προς το φύλο του εκπαιδευτικού 
σχετικά με το πλαίσιο επικοινωνίας του με τους άλλους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, 
φαίνεται ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί επιλέγουν κυρίως τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους 
γονείς των μαθητών τους ενώ οι γυναίκες εκπαιδευτικοί όχι. Ακόμα, ο τρόπος που συ-
ζητούν με τους γονείς των μαθητών τους ή και τους συναδέλφους τους, οι σχέσεις που 
έχουν με τους προϊσταμένους τους δεν δείχνουν κάποια σημαντική συσχέτιση με το φύλο, 
ιδιαίτερα σημαντική, τέτοια που να επηρεάζει την επικοινωνία τους. Το μορφωτικό επί-
πεδο του εκπαιδευτικού σχετίζεται με τη βελτίωση που βλέπει ο ίδιος στη δουλειά του, 
δίνοντας κάποιες σημαντικές στατιστικές διαφοροποιήσεις. Η κατοχή κάποιου μεταπτυχι-
ακού τίτλου ή όχι επηρεάζει επίσης και το σχολικό κλίμα, αλλά και τη διαμόρφωση κινή-
τρων μάθησης για τους μαθητές. Στο συγκεκριμένο δείγμα της έρευνας, η βελτίωση της 
διδασκαλίας, της σχέσης με τους μαθητές, με τους άλλους εκπαιδευτικούς, της τοπικής 
κοινωνίας και του σχολείου δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Στο ζήτημα του αριθμού των 
παιδιών των εκπαιδευτικών και τον τρόπο που αυτό επηρεάζει τη βελτίωση του σχολεί-
ου εμφανίζεται μία μόνο σημαντική δήλωση που αφορά στην εμπιστοσύνη που δείχνει ο 
κάθε εκπαιδευτικός στην κρίση των συναδέλφων σε ό,τι αφορά τη δουλειά τους. Ακόμα, 
δεν υπάρχει καμία σημαντική δια φοροποίηση στις δηλώσεις που αφορούν στο γεγονός, 
αν οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται άνετα να ζητούν βοήθεια από τους γονείς των μαθητών 
τους, για να τους φέρουν υλικά και αντικείμενα, αν διατηρούν φιλικές σχέσεις μαζί τους, 
αν ασχολούνται με ζητήματα του σχολείου μετά το πέρας των μαθημάτων ή αν βοηθούν 
τα παιδιά της τάξης τους εθελοντικά. Επιπλέον, το αν έχουν παιδιά ή όχι οι εκπαιδευτι-
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κοί δεν φαίνεται να επηρεάζει τη βελτίωση του σχολείου ως προς την επικοινωνία. Τέλος, 
στο συσχετισμό ύπαρξης δεύτερου πτυχίου και βελτίωσης του σχολείου δεν μπορεί να 
βγει κάποιο συμπέρασμα, γιατί το δείγμα δεν επαρκούσε ώστε να γίνει κάποια ανάλυση.

Τα διαφορετικά επίπεδα συστημάτων, στα οποία εντάσσεται η εκπαιδευτική ομάδα, 
αναπτύσσουν ισόμορφες διεργασίες και συνεξελίσσονται. Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος 
που εξελίσσεται το ένα σύστημα επηρεάζει τον τρόπο που εξελίσσεται ένα άλλο, ομόλο-
γο ή διαφορετικό (σύστημα ή υπερσύστημα). Για να συνεργαστούν τα παιδιά μεταξύ τους 
και να αναπτύξουν διάλογο, θα πρέπει να μπουν στην αντίστοιχη πρόκληση οι δάσκαλοι 
μεταξύ τους, τα διοικητικά στελέχη, οι γονείς. Για αυτό είναι πολύ σημαντικό να δίνεται ο 
χρόνος και το πλαίσιο στους εκπαιδευτικούς να ωριμάζουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους στον 
νέο τους ρόλο, μέσα σε ένα καινούριο πνεύμα συναλλαγής και δημιουργικής έκφρασης. 
Η απουσία συνεργασίας στο επίπεδο των ενηλίκων αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τη 
συνεργασία μεταξύ των παιδιών. Το κλειδί στην επιτυχία ή αποτυχία των νεωτεριστικών 
παρεμβάσεων είναι η ύπαρξη εσωτερικών και εξωτερικών συνεργασιών – επικοινωνίας 
σχολείου – οικογένειας. Ακόμα, στο βαθμό που καλλιεργείται η αλληλοσύνδεση των δια-
φορετικών ομάδων μεταξύ γονέων, δασκάλων, διοίκησης, στελεχών της κοινότητας, δη-
μιουργείται ένα καθοριστικό στηρικτικό θεμέλιο, για να ανοίξει το εκπαιδευτικό σύστημα 
σε νέες επιθυμητές κατευθύνσεις.

Εάν σκοπός του εκπαιδευτικού είναι να φτιάξει έναν άνθρωπο που να συνδέεται με 
άλλους ανθρώπους, θα πρέπει η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία να ενσωματώνει τρόπους 
που να συνδέουν το μαθητή με άλλους μαθητές, το μαθητή με το δάσκαλο, τους δασκά-
λους μεταξύ τους, τους γονείς με τους μαθητές και τους γονείς με τους εκπαιδευτικούς. Με 
άλλα λόγια, η επικοινωνία/σύνδεση δεν διδάσκεται. Χρειάζεται να ενισχυθούν λειτουργι-
κές και αμφίδρομες συναλλαγές, εσωτερικά και σε κάθε επίπεδο/ομάδα. Παράλληλα, εάν 
σκοπός του εκπαιδευτικού είναι να φτιάξει σωστούς ανθρώπους που έχουν ένα όραμα, 
θα πρέπει οι συνδέσεις αυτές να καλλιεργούν και ένα προσωπικό νόημα για τον καθένα, 
γεγονός που επιτυγχάνεται διαμέσου του συστήματος επικοινωνίας. Ο Η. Willke (1987) 
αναφέρει ότι «Εάν αλλάξεις κάτι, τίποτα δεν αλλάζει. Επειδή κάθε αλλαγή πρέπει να είναι 
αυτο-αλλαγή». Ό,τι κι αν γίνεται, θα πρέπει να ανάγεται στο «τι εγώ μέσα σε αυτό βρίσκω 
σημαντικό για μένα σε αυτή τη φάση» (Πολέμη Τοδούλου, 2010). Άρα, σημαντική είναι η 
σύνδεση όχι μόνο με τους άλλους, αλλά και με τον εαυτό του ο καθένας. Μέσω της εκ-
παίδευσης είναι ανάγκη η καθημερινή διαδικασία αλληλεπίδρασης να συνδέει αυτό που 
ο καθένας προσφέρει με το συλλογικό έργο που επιχειρούν όλοι μαζί. Στην προκειμένη 
περίπτωση, η προσφορά του δασκάλου να συνδέεται με την προσπάθεια της οικογένει-
ας για τη σωστή ανάπτυξη του μαθητή και από την άλλη η προσφορά του γονιού να έχει 
σχέση με την προσπάθεια του σχολείου να εξελιχθεί. Αυτό θα επιτευχθεί διαμέσου της 
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ύπαρξης συστήματος επικοινωνίας. Αναλογικά η αυτο-αλλαγή της σχολικής μονάδας εί-
ναι απαραίτητο να ξεκινά από το μεμονωμένο σχολείο, επειδή ακριβώς τα εκάστοτε συ-
στήματα σχολείου, οικογένειας και κοινωνίας παρουσιάζουν διαφορές ανά τόπους, αφού 
εμπεριέχουν κάθε φορά διαφορετικά υποσυστήματα.    

Στο τομέα της επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας, η ύπαρξη ενός συστημικού μο-
ντέλου επικοινωνίας που προωθεί αυτές τις αλληλοσυνδέσεις και αλληλεπιδράσεις των 
συστημάτων προς όφελος των παιδιών και οδηγεί στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μο-
νάδων κρίνεται απαραίτητη και επιτακτική, καταφεύγοντας στη μοντελοποίηση. Η σημασία 
της έγκειται στο γεγονός ότι βοηθά να διερευνηθούν και να μελετηθούν πολύπλοκες κα-
ταστάσεις ή διαδικασίες που χρειάζεται να κατανοηθούν σε βάθος. Το μοντέλο λειτουργεί 
σαν χάρτης, που αναπαριστά επιλεγμένα στοιχεία μιας περιοχής. Ωστόσο, κανένας χάρ-
της και κανένα μοντέλο δεν μπορούν να είναι εντελώς περιεκτικά (Korzybski,1933). Συ-
νεπώς, η επιλογή ενός μοντέλου θα πρέπει να είναι μία επιλογή εκούσια και με συγκεκρι-
μένο σκοπό. Αξίζει να μοντελοποιούμε γιατί (Fiske, 1989): α) Προβάλλονται συστηματικά 
επιλεγμένα στοιχεία του αντικειμένου, β) Καταδεικνύονται επιλεγμένες σχέσεις ανάμεσα 
σε αυτά και στα στοιχεία και γ) το σύστημα που διαγράφεται πίσω από τα παραπάνω επι-
λεγμένα στοιχεία προσδιορίζει και περιγράφει το αντικείμενο που μοντελοποιείται. Με τη 
χρήση ενός μοντέλου υιοθετείται και αποτυπώνεται ένας τρόπος σκέψης και μια γλώσσα 
περιγραφής. Όσο πολύπλοκο είναι το φαινόμενο που περιγράφεται, αντίστοιχα τόσο πο-
λύπλοκο θα πρέπει να γίνει και το μοντέλο, ώστε να απλουστεύσει χωρίς να παραποιεί 
την πραγματικότητα (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009· Kεκές, 2007).

 Έτσι, τα σημεία εκείνα στα οποία με βάση την παρούσα έρευνα θεωρείται ότι υπερέ-
χει το συστημικό μοντέλο επικοινωνίας είναι τα εξής:  

1. Το συστημικό μοντέλο είναι ολιστικό και δυναμικό, προλαμβάνει, δεν περιμένει να δη-
μιουργηθεί πρόβλημα στη σχέση σχολείου – οικογένειας, προσπαθεί ώστε να μην υπάρξει.

2. Δημιουργεί μια διπλή εκδοχή της πραγματικότητας (ενδεχομενικότητα), κάτι είναι 
λάθος και αποβάλλεται, κάτι είναι σωστό και υιοθετείται. Δημιουργεί καλύτερο έδαφος για 
την εφαρμογή καινοτομιών, μιας και αυτές δεν έχουν καλή υποδοχή, ειδικά από τους γο-
νείς, κατά την αρχική εφαρμογή τους.      

3. Εδώ καθίστανται δυνατοί οι αμοιβαίοι ερεθισμοί μεταξύ των συστημάτων σχολείου –  
οικογένειας που λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές συνθήκες και μετασχηματίζονται 
λαμβάνοντας μια νέα μορφή, πετυχαίνοντας τη δομική σύζευξη. Παίρνει κάθε φορά τα καλά 
στοιχεία του άλλου συστήματος, αξιοποιεί όπως λέμε στοιχεία της πολυπλοκότητας του άλλου 
και δεν χρειάζεται να καταπονηθεί το ίδιο για να γνωρίσει, π.χ., στοιχεία σχετικά με το μαθητή.

4. Στην περίπτωση προβλήματος/λάθους γίνεται δημιουργική αξιοποίηση του. Το λά-
θος λειτουργεί ως ανατροφοδότηση που το σύστημα χρησιμοποιεί, ώστε να μη φτάνει σε 
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αδιέξοδο και να διατηρεί την εξέλιξή του οδηγούμενο στην αυτοποίηση, όχι με την έννοια 
της αναπαραγωγής του παλιού αλλά του νέου.

5. Προσδίδεται νόημα στις ενέργειες – πράξεις των άλλων συστημάτων (σχολείου – 
οικογένειας), υπάρχει διαντίδραση, δίνουμε νόημα στις δράσεις (προσδοκίες) και των δύο 
μερών, όχι μονόπλευρα. Γεγονός που εξασφαλίζει τη συνέχεια στο σύστημα  επικοινωνίας.

6. Ως προς το χρόνο, το σύστημα αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ξεπερασμένο, αφού 
μέσω της αυτοποίησης λειτουργεί με μορφή σπειροειδούς εξέλιξης, διατηρώντας την 
εμπλουτισμένη κάθε φορά μορφή του συγχρονικά και διαχρονικά.    

7. Η συνεργασία σχολείου – οικογένειας μπορεί να ρυθμίζει τα εσωτερικά ζητήματα 
χωρίς εξωτερική παρέμβαση, βοηθά και τα δύο συστήματα σχολείου – οικογένειας να 
αλληλεπιδρούν χωρίς να χάνουν την αυτοαναφορικότητα ή τον αυτοπροσδιορισμό τους. 

8. Τα συστήματα λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον τους, δεν λειτουργούν προσαρ-
μοστικά προς αυτό. Διαμορφώνουν με τις εσωτερικές διαδικασίες τους τη δομή τους δι-
αμέσου της επικοινωνίας, δανείζοντας στο περιβάλλον πολλά από τα χαρακτηριστικά 
τους. Ελέγχουν έτσι τη δυναμική συμπεριφορά περίπλοκων συστημάτων και βοηθούν να 
απορροφηθεί η ενταθείσα λόγω της λειτουργικής διαφοροποίησης πολυπλοκότητα. Έτσι 
τα συστήματα καθορίζουν την πηδαλιούχησή τους άλλοτε επενεργώντας επί του εαυτού 
τους και άλλοτε επενεργώντας λόγω εξωτερικών συμβάντων, χωρίς αυτά να καθορίζουν 
την τύχη του συστήματος γενικά. Το σύστημα είναι αυτό που δομεί το περιβάλλον και όχι 
το αντίστροφο, καθώς λόγω της πηδαλιούχησης του οργανισμού η δράση του μένει ανε-
πηρέαστη από το περιβάλλον.  

9. Οι προσδοκίες ως συστημική λειτουργία επιτρέπουν τη γενίκευση και ταυτόχρονα 
την εξειδίκευση του «δυνατού». Αυτό διευκολύνει τη δημιουργία μιας δομημένης πολυ-
πλοκότητας ή πλεονάσματα του νοήματος στο σύστημα επικοινωνίας. Οι προσδοκίες ου-
σιαστικά συμβάλλουν στο μετριασμό του φόβου και στη μεταβολή του, σε μια πρόσκαιρη 
απογοήτευση. Κάθε νόημα του συστήματος σχολείου και των γονέων ανταποκρίνεται σε 
μία προσδοκία τους. Όλα μαζί συνιστούν το σύστημα της επικοινωνίας.

Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε τις βασικές συνδέσεις που δημιουργούνται στα πλαί-
σια της σχολικής ανάπτυξης βάσει του συστημικού μοντέλου επικοινωνίας. Διακρίνονται τα 
συστήματα +Ο- , +Σ- και  -Κ+, περιλαμβάνοντας τις επικοινωνίες των μελών, τους τομείς, 
τους ρόλους και τις δομές τους. Το + - δείχνει τη διπλή εκδοχή της πραγματικότητας, ενδε-
χομενικότητα. Το          εκφράζει το λάθος που αποβάλλεται και στο οποίο κάθε σύστημα 
ανατρέχει είτε στο παρόν, παρούσα σπείρα, είτε στο παρελθόν, προηγούμενες σπείρες, 
όταν προκύψει για να το προλάβει. Τα       παρουσιάζουν τις εισροές και τις εκροές του 
κάθε συστήματος. Τα          παρουσιάζουν τα δίκτυα επικοινωνίας που δημιουργούνται 
μεταξύ των συστημάτων. Η σπείρα αποτελεί τον κύριο άξονα που στηρίζεται το δίκτυο 
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επικοινωνίας. Καθώς δημιουργείται η σπείρα προς τα πάνω, πλέκεται η επικοινωνία που 
οδηγεί στη σχολική ανάπτυξη. Παράλληλα διαμορφώνεται και το σύστημα της κοινωνίας 
και το περιβάλλον (γι’ αυτό ο χώρος γύρω από τη σπείρα έχει και διαφορετικό χρώμα).  
Κάθετα πετυχαίνεται η διαχρονία και οριζόντια η συγχρονία και αυτό διασφαλίζεται στο 
άπειρον με το πέρασμα του χρόνου. Μεταφορικά η παρακάτω απεικόνιση θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως το DNA της σχολικής ανάπτυξης με βασικό συστατικό την επικοινωνία.

Προτεινόμενη απεικόνιση του συστημικού μοντέλου επικοινωνίας
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Η εφαρμογή του παραπάνω μοντέλου αποτελεί πρόταση που μπορεί να εφαρμοστεί 
και σε άλλο δείγμα, μεγαλύτερο ίσως, και να αποτελέσει την απαρχή ενός συστημικού 
μοντέλου επικοινωνίας που θα βοηθήσει στη βάση του τις εκπαιδευτικές μονάδες να ανα-
πτυχθούν με βάση την παρακάτω σχέση. 

Σχέση που προκύπτει από την επικοινωνία, γενικά του σχολείου, 
με αυτήν της οικογένειας –σχολείου οδηγώντας βάσει της Συστημικής θεωρίας 

στη Σχολική Ανάπτυξη

Η ολική επικοινωνία του σχολείου, επί την επικοινωνία σχολείου – οικογένειας προς 
το χρόνο, ισούται με την σχολική ανάπτυξη, που περιλαμβάνει την Ανάπτυξη οργάνωσης, 
Ανάπτυξη προσωπικού, Ανάπτυξη Διδασκαλίας και Αποκέντρωσης της λήψης των απο-
φάσεων του σχολείου. Με άλλα λόγια, η σχολική ανάπτυξη ξεκινάει από το μεμονωμένο 
σχολείο και παράλληλα διαμορφώνει το περιβάλλον και την κοινωνία ευρύτερα, καθιστώ-
ντας το σχολείο αυτοποιητικό, αυτόνομο και αυτοαναφορικό.  

Η αναλυτικότερη εξέταση του ζητήματος της επικοινωνίας στην εκπαίδευση εντός και εκτός 
σχολικού χώρου, η διαφορετική οπτική της επικοινωνίας από πλευράς εκπαιδευτικού και γο-
νιού μαζί με άλλες μελέτες που έγιναν στο παρελθόν, εξετάζοντας ακόμα και τις απόψεις είτε 
των εκπαιδευτικών, είτε των γονέων, θα φώτιζαν πολύ το συγκεκριμένο θέμα, που αποτελεί τη 
θεμελίωση της κοινωνίας. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει αρχικά λόγω ανάγκης που εκφρά-
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ζουν οι ερωτώμενοι και των δύο πλευρών, προκειμένου να βελτιωθούν και οι δύο, προσφέρο-
ντας τα καλύτερα στους άμεσους αποδέκτες, τα παιδιά, που θέλουμε να κοινωνικοποιηθούν 
και να ενταχθούν στην κοινωνία με όσο το δυνατό περισσότερες δυνατότητες και ικανότητες.

 Ποιες ακριβώς ιδιότητες και προσόντα πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί ή οι εκά-
στοτε γονείς που να τους καθιστούν αποτελεσματικούς ή όχι στην επικοινωνία είναι κάτι 
που συνεχώς θα αλλάζει, όπως θα αλλάζει και το πλαίσιο επικοινωνίας. Εφόσον υπάρ-
χει σύστημα επικοινωνίας ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς, υπάρχει και κοινωνία 
που εξελίσσεται και μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της, που προκύπτουν στην 
καθημερινότητά της. Η θεμελίωση ενός συστήματος επικοινωνίας ανάμεσα σε οικογένεια 
και σχολείο συντελεί στη μείωση της πολυπλοκότητάς τους, στην ανάπτυξη των σχολικών 
μονάδων και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξή τους.
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Abstract

The purpose of this paper is to promote school development through communication school 
- family. Studying the various sociological approaches - school theories, the results so far 
applied communication models / school - family cooperation and following the theory of 
social systems of N. Luhmann, attempted to offer a systemic communication model that 
is able to ensure not least, communication of school - family systems as a prerequisite 
for the development of schools, in the form of interaction and interaction, while reducing 
the complexity of the aforementioned systems. In the context of school development this 
is possible if the application of systemic model starts from the individual school, creating 
communication networks, taking into account the respective society and shaping the 
environment of the family, the school and the whole educational edifice bottom above.
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Περίληψη

Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια ανίχνευσης των δικτυώσεων που προ-
κύπτουν στις φαινομενολογίες της μετάβασης και ιδιαίτερα μεταξύ των πρωταγωνιστών 
και των ρόλων. Στόχος μας είναι η αποσαφήνιση των στοιχείων και ο προσδιορισμός των 
ρυθμίσεων που διευκολύνουν τη μετάβαση των παιδιών από το ένα εκπαιδευτικό ίδρυ-
μα στο επόμενο. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται στο 
φαινόμενο της μετάβασης όλοι οι πρωταγωνιστές, δηλαδή τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί, οι 
οικογένειες, οι διοικητικοί και εκπρόσωποι της πόλης. Επιχειρούμε να διαπιστώσουμε τη 
συμβατότητα και τις αποκλίσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στις διαφορετικές περιγρα-
φές του φαινομένου.

Αναζητούνται τα στοιχεία που διευκολύνουν τη μετάβαση των παιδιών μέσα από την 
ανάλυση τριών προγραμμάτων – εγχειριδίων.

• Το «Child-friendly school (CFS) model» της UNICEF, από το οποίο αναλύεται το 
εγχειρίδιο «School Readiness and Transitions». 

• Την αναφορά του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης του Québec, από την οποία 
επιλέχτηκε το τρίτο κεφάλαιο με τίτλο «Transitions du préscolaire et enjeu de la 
continuité educative». 

• Το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα το 2007-2008, με τίτλο «Ομαλή 
μετάβαση του νηπίου από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο». 
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Με βάση αυτά τα σημεία ερευνούνται οι αντιλήψεις και οι απόψεις των ερευνητών μέσα 
από την αρθρογραφία των διοικητικών, μέσα από τα ελληνικά έγγραφα και τη νομοθεσία, 
αλλά και των πρωταγωνιστών που λαμβάνουν μέρος στις μεταβάσεις.  

λέξεις κλειδιά: Μετάβαση, εκπαιδευτική μηχανική, συστημική θεωρία

Η διπλωματική εργασία στην οποία βασίζεται η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται το ζή-
τημα των μεταβάσεων που βιώνουν τα παιδιά στην προσχολική και την πρώτη σχολική 
ηλικία. Γίνεται, ουσιαστικά, μία προσπάθεια ανίχνευσης των δικτυώσεων που προκύπτουν 
κατά τις μεταβάσεις αυτές, καθώς και αποσαφήνισης των στοιχείων εκείνων που διευκο-
λύνουν τη μετάβαση των παιδιών από τη μία εκπαιδευτική δομή στην επόμενη. Με τον 
όρο μετάβαση εννοούμε την περίοδο αλλαγών που βιώνει το παιδί όταν περνά από το 
οικογενειακό περιβάλλον ή από τον παιδικό σταθμό προς το νηπιαγωγείο αλλά και από 
το νηπιαγωγείο προς το δημοτικό σχολείο. Μελετάται, λοιπόν, το ζήτημα της μετάβασης, 
υπό το πρίσμα της εκπαιδευτικής μηχανικής, η οποία στηρίζεται στη συστημική προσέγγι-
ση και τη διακυβέρνηση ενός συστήματος, εδώ της εκπαιδευτικής μονάδας. Η αναζήτηση 
των στοιχείων που διευκολύνουν τη μετάβαση των παιδιών έγινε μέσα από την ανάλυση 
τριών προγραμμάτων – εγχειριδίων, τα οποία ασχολούνται με αυτή ακριβώς τη θεματική, 
και επιλέχθηκαν καθώς αντικατοπτρίζουν τρεις διαφορετικές πραγματικότητες και καθώς 
απευθύνονται σε διαφορετικούς πληθυσμούς το καθένα. Με βάση αυτά τα σημεία ερευ-
νούνται οι αντιλήψεις και οι απόψεις των ερευνητών μέσα από την αρθρογραφία των διοι-
κητικών, μέσα από τα ελληνικά έγγραφα και τη νομοθεσία, αλλά και των πρωταγωνιστών 
που λαμβάνουν μέρος στις μεταβάσεις.  

Το πρώτο πρόγραμμα είναι αυτό της UNICEF, με τίτλο «Child-friendly school (CFS) 
model», από το οποίο αναλύεται το εγχειρίδιο που αφορά τη σχολική ετοιμότητα και τις με-
ταβάσεις, με τίτλο «School Readiness and Transitions». Η UNICEF αποτελεί μία διεθνή 
οργάνωση, με αποτέλεσμα τα εγχειρίδιά της να απευθύνονται σε όλο τον κόσμο και σε όλα 
τα σχολεία. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο αυτό, η ετοιμότητα των σχολείων εκδηλώνεται στον 
τρόπο με τον οποίο αυτά στηρίζουν τη μετάβαση των παιδιών και των οικογενειών τους, 
παρέχουν υποστηρικτικά συστήματα για τις οικογένειες και προσφέρουν ποιοτική διδασκα-
λία και μαθησιακά περιβάλλοντα που εστιάζουν στην προετοιμασία για την επόμενη τάξη 
(Britto & Limlingan, 2012: 22). Αναδεικνύονται τέσσερις, κύριοι, πυλώνες που θα πρέπει 
να είναι αναπόσπαστα κομμάτια της ταυτότητας ενός «έτοιμου» σχολείου στον τομέα της 
μετάβασης: οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο σχολείο, τα εκπαιδευτικά και μαθησιακά 
προγράμματά του, οι αίθουσες και οι χώροι, δηλαδή το περιβάλλον του σχολείου, καθώς και 
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το γενικό σχολικό κλίμα που επικρατεί στην εκπαιδευτική μονάδα. Το δεύτερο κείμενο είναι 
μία ανακοίνωση του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης του Κεμπέκ (Québec), σχετικά με 
τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για παιδιά προσχολικής 
ηλικίας στο Κεμπέκ του Καναδά. Από την ανακοίνωση αυτή επιλέχτηκε το τρίτο κεφάλαιο, 
το οποίο αφορά στη μετάβαση των παιδιών στο σχολείο, με τίτλο «Transitions du présco-
laire et enjeu de la continuité educative». Το Κεμπέκ αποτελεί μία γαλλόφωνη επαρχία του 
Καναδά, η οποία έχει δικό της εκπαιδευτικό σύστημα, βασισμένο στη συστημική σκέψη, και 
οι ανακοινώσεις του απευθύνονται στους ίδιους τους πολίτες του και σε αυτούς μόνο. Μέσα 
σε αυτή τη δυναμική αντίληψη της εκπαίδευσης, η προσοχή επικεντρώνεται στην προετοι-
μασία του σχολείου, έτσι ώστε να δεχτεί το κάθε παιδί ξεχωριστά (Québec (Province), 2012: 
56), καθώς το σχολείο είναι εκείνο που διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην προώθη-
ση της μετάβασης (Québec (Province), 2012: 63). Ένα «έτοιμο», λοιπόν, σχολείο στον το-
μέα της μετάβασης συνδέει τις οικογένειες, την προσχολική εκπαίδευση, την κοινωνία και 
το δημοτικό σχολείο, καθορίζει τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις πριν από την έναρξη 
των μαθημάτων και ενώνει τους/τις εμπλεκόμενους/νες (Québec (Province), 2012: 56). Πιο 
συγκεκριμένα, ένα «έτοιμο» σχολείο στον τομέα της μετάβασης πρέπει να έχει την κατάλ-
ληλη κουλτούρα, κατάλληλες δραστηριότητες μετάβασης και να προωθεί την ποιότητα στις 
αλληλεπιδράσεις, εξασφαλίζοντας, κατά αυτόν τον τρόπο, τη γενικότερη θετική στάση του 
παιδιού απέναντι στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Περνώντας στο τρίτο πρόγραμμα, αυτό 
εφαρμόστηκε στην Ελλάδα το 2007-2008, με τίτλο «Ομαλή μετάβαση του νηπίου από το 
Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο». Το συγκεκριμένο καινοτόμο πρόγραμμα εφαρμόστηκε, 
αρχικά, στα ολοήμερα νηπιαγωγεία της χώρας και στόχευε στο σχεδιασμό προγραμμάτων 
διευκόλυνσης της μετάβασης των νηπίων. Το πρόγραμμα συνοδεύουν μια πληθώρα εγχει-
ριδίων, δραστηριοτήτων και άρθρων, τα οποία και αναλύονται στην εργασία αυτή. Αναδει-
κνύεται, λοιπόν, ότι η έννοια της μετάβασης συνδέεται με την έννοια της ετοιμότητας, όχι 
όμως μόνο με την ετοιμότητα του μαθητή να μάθει, αλλά και με την ετοιμότητα του σχολείου, 
καθώς και την ετοιμότητα της ευρύτερης κοινωνίας (Μπερερής, 2008: 11). Τα κύρια χαρα-
κτηριστικά των σχολείων ετοιμότητας, σύμφωνα με τους Βρυνιώτη & Ματαγγούρας (2005, 
όπως αναφέρεται στο Αλευριάδου, Κυρίδης, Σιβροπούλου-Θεοδοσιάδου και Χρυσαφίδης, 
2008: 123), είναι «η εξασφάλιση συνέχειας στο αναλυτικό πρόγραμμα μεταξύ βαθμίδων και 
τάξεων, που εξομαλύνει τη μετάβαση, το ευπρόσδεκτο κλίμα για γονείς/κηδεμόνες και μα-
θητές/τριες, που αναβαθμίζει την αυτοεκτίμησή τους και θετικοποιεί τη στάση τους προς το 
σχολείο, και η αμφίδρομη επικοινωνία και η στενή συνεργασία του σχολείου με την οικογέ-
νεια, που εξασφαλίζουν κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης».

Τα στοιχεία που επιλέχθηκαν αναλύονται εκτενώς, τονίζεται η σημασία τους και χωρίς 
αυτά, ένας εκπαιδευτικός σχεδιασμός με στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης των νηπίων 
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θα αποτύχει. Αποτελούν, λοιπόν, τα βασικότερα δομικά υλικά, τα οποία είναι απαραίτητο 
να υπάρχουν για έναν επιτυχημένο εκπαιδευτικό σχεδιασμό στην υπό συζήτηση θεματι-
κή. Επιπρόσθετα, έχοντας ως γνώμονα τη συστημική θεωρία και σκέψη, που διέπει την 
παρούσα εργασία, τα στοιχεία αυτά καλύπτουν τους βασικότερους εσωτερικούς και εξω-
τερικούς παράγοντες που αλληλεπιδρούν σε μία εκπαιδευτική δομή, ενσωματώνοντάς 
τους όλους στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό για τη μετάβαση. Τα στοιχεία αυτά, ή παράγο-
ντες, που θα πρέπει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να ενσωματώσουν, να τροποποιήσουν ή 
να λάβουν υπόψη τους, είναι πέντε:

o Σε επίπεδο εκπαιδευτικών, η κατάρτισή τους σε θέματα μετάβασης: 
o Γνώση, ευαισθησία και ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικά με τις ανάγκες 

και αναπαραστάσεις των παιδιών που μεταβαίνουν.
o Γνώση, ευαισθησία και ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικά με τις ανάγκες 

και αναπαραστάσεις των οικογενειών των παιδιών που μεταβαίνουν. 
o Ευαισθησία και ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικά με τη σημασία, αλλά 

και την εδραίωση συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εκ-
παιδευτικούς των υπόλοιπων δομών που εμπλέκονται στη μετάβαση 
των παιδιών.

o Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, η δημιουργία ενός σχολικού κλίματος που να 
προωθεί τη γεφύρωση αξιών και κουλτούρας, σε σχέση με τις οικογένειες, τους παιδικούς 
σταθμούς και τα δημοτικά.

o Σε επίπεδο εκπαιδευτικών προγραμμάτων: 
o Εφαρμογή παιδοκεντρικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία θα 

απευθύνονται σε όλους τους εμπλεκόμενους στη μετάβαση. 
o Εφαρμογή δραστηριοτήτων προετοιμασίας των παιδιών που θα μετα-

βούν, πριν από, κατά τη διάρκεια και μετά τη μετάβασή τους.
o Σε επίπεδο σχέσεων της σχολικής μονάδας, όλοι όσοι εμπλέκονται στη μετά-

βαση να έχουν σχέσεις αλληλεπίδρασης, αλληλοσεβασμού και αλληλοενημέρωσης. 
o Σε επίπεδο σχέσεων της σχολικής μονάδας με το εξωτερικό της περιβάλλον, 

σύνδεση των αιθουσών και των εγκαταστάσεών τους με αυτές των παιδικών σταθμών 
και των πρώτων τάξεων των δημοτικών, έτσι ώστε να επιτευχθεί κάποιου είδους συνέχεια 
στις αναπαραστάσεις και στα οικεία μέρη του παιδιού που μεταβαίνει.
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Abstract

In this particular study an attempt is been made to detect the nature of networking patterns 
resulting in the phenomenology of transition and particularly between protagonists and 
roles. Our aim is to clarify the data and to identify the arrangements that facilitate the tran-
sition of children from one educational institution to the next. More specifically, we examine 
how all the protagonists (children, teachers, families, administrators and representatives 
of the city) are related to the phenomenon of transition. We attempt to ascertain the com-
patibility and differences arising between the different descriptions of the phenomenon.

We try to detect the features that could facilitate the transition of children, based on 
the analysis of three programs - manuals.

• «Child-friendly school (CFS) model» of UNICEF, from which the manual «School 
Readiness and Transitions» is analyzed.
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• The report of the Council of Higher Education of Québec, from which was select-
ed the third chapter entitled «Transitions du préscolaire et enjeu de la continuité 
educative».

• "Smooth transition of the infant from Kindergarten to Primary School", a program 
implemented in Greece in 2007-2008.

Based on these points, this study investigates perceptions and opinions of research-
ers. Articles, perceptions and opinions of administrative personnel, the Greek documents 
and laws, including perceptions and opinions of the protagonists who take part in the tran-
sitions, are examined and taken into consideration.

 Key-words: Transitioning,  educational engineering, systems theory   
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Περίληψη

Το σχολείο ως εκπαιδευτικός οργανισμός είναι χώρος συνύπαρξης, επικοινωνίας και αλ-
ληλεπίδρασης των μελών της σχολικής κοινότητας. Tο σχολικό κλίμα είναι «το σύνολο 
των δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ψυχολογικών, ακαδημαϊκών και φυσικών 
διαστάσεων του σχολικού περιβάλλοντος. Όπως το σχολικό κλίμα, έτσι και το φαινόμενο 
της σχολικής βίας δύσκολα μπορεί να οριστεί. Ο ορισμός της σχολικής βίας είναι σχετι-
κός και κάθε φορά εξαρτάται από το κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Mε την 
παρούσα εργασία επιδιώχθηκε να διερευνηθεί η διάσταση του φαινομένου της σχολικής 
βίας σε δύο διαφορετικούς «τύπους» σχολείων (μουσικό & γενικό γυμνάσιο), σε σχέση με 
το φύλο και την τάξη. Έπειτα, συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα ανάμεσα στις δύο σχολικές 
μονάδες, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν σημαντικά στατιστικές διαφορές λόγω της 
διαφορετικής κουλτούρας (μουσικής τέχνης) που επικρατεί στο μουσικό σχολείο.

λέξεις-κλειδιά: Σχολικό κλίμα, σχολική βία, μουσικά σχολεία 

Το σχολείο ως εκπαιδευτικός οργανισμός είναι χώρος συνύπαρξης, επικοινωνίας και αλ-
ληλεπίδρασης των μελών της σχολικής κοινότητας. Σύμφωνα με τη θεωρία των κοινωνι-
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κών συστημάτων του Ν. Luhmann –η οποία αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο 
οποίο «στηρίζεται» η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία–, το σχολείο αποτελεί ένα κοινωνικό 
σύστημα που αποτελείται από ανθρώπους (διευθυντής/ντρια, εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες 
κ.λπ.), οι οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσα από ένα σύνολο κανόνων και αξιών, 
μέσω των οποίων μεταβιβάζονται αξίες και κανόνες της κοινωνίας από γενιά σε γενιά. Με 
άλλα λόγια, πρόκειται για ένα ανοικτό σύστημα, το οποίο υπάρχει και λειτουργεί μέσα σ’ 
ένα ευρύτερο περιβάλλον, που αναμφίβολα επηρεάζει ή επηρεάζεται από αυτό (Πασιαρ-
δή, 2001). Η συσχέτιση των μελών του εκπαιδευτικού συστήματος με τα ποικίλα ερεθί-
σματα του περιβάλλοντος, εντός του οποίου δραστηριοποιείται, διαμορφώνει το κλίμα του.

Το σχολικό κλίμα που συναντάται στη βιβλιογραφία και ως «σχολική ατμόσφαιρα» ή 
αλλιώς «μαθησιακό περιβάλλον» ορίζεται ως η «αίσθηση» ενός σχολείου, όπου τα εμπλε-
κόμενα μέλη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον.  Γενικά, θα μπορούσε κά-
ποιος να ισχυρισθεί πως το σχολικό κλίμα συνιστά μια πολυδιάστατη έννοια που αποτε-
λείται από τις διαπροσωπικές σχέσεις, τους κανόνες της συμπεριφοράς, τα επίπεδα της 
αυτονομίας, τις μορφές της ηγεσίας, την αίσθηση του «ανήκειν», την ικανοποίηση και την 
κοινωνική θέση από την εργασία. Με λίγα λόγια, το σχολικό κλίμα είναι «το σύνολο των 
δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ψυχολογικών, ακαδημαϊκών και φυσικών δια-
στάσεων του σχολικού περιβάλλοντος».

Όπως το σχολικό κλίμα, έτσι και το φαινόμενο της σχολικής βίας δύσκολα μπορεί να 
οριστεί. Ο ορισμός της σχολικής βίας είναι σχετικός και κάθε φορά εξαρτάται από το κοι-
νωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Γενικά, η σχολική βία έχει οριστεί ως η κατά-
χρηση της δύναμης, η εφαρμογή του νόμου της ζούγκλας, η αδικία εις βάρος κάποιου 
ατόμου. Εμπεριέχει την έννοια της κατάχρησης εξουσίας και του εξαναγκασμού, δηλώ-
νοντας την ύπαρξη μιας ασύμμετρης σχέσης στις διαπροσωπικές συναλλαγές. Η βία στο 
σχολείο εμφανίζεται τόσο με την άμεση-ορατή μορφή της, που εκδηλώνεται και από τους 
δύο παράγοντες-συντελεστές της εκπαιδευτικής κοινότητας, όσο και με την έμμεση, συ-
γκαλυμμένη μορφή της, η οποία από τη μεριά των μαθητών/-τριών εκδηλώνεται μέσω 
των απαξιωτικών συμπεριφορών, ενώ από την πλευρά των εκπαιδευτικών μέσα από τις 
εκδηλώσεις συμπεριφορών που ενισχύουν τον αποκλεισμό, την περιθωριοποίηση, την 
ετικετοποίηση και το στιγματισμό των μαθητών/-τριών κατά τη διάρκεια και εξέλιξη της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Mε την παρούσα εργασία επιδιώχθηκε να διερευνηθεί η διάσταση του φαινομένου της 
σχολικής βίας σε δύο διαφορετικούς «τύπους» σχολείων (μουσικό & γενικό γυμνάσιο), σε 
σχέση με το φύλο και την τάξη. Έπειτα, συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα ανάμεσα στις δύο 
σχολικές μονάδες, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν σημαντικά στατιστικές διαφορές, 
λόγω της διαφορετικής κουλτούρας (μουσικής τέχνης) που επικρατεί στο μουσικό σχολείο.
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Το μοντέλο του μουσικού σχολείου δεν διαφέρει καθόλου στα γενικά μαθήματα σε σχέ-
ση με το γενικό –κανονικό– γυμνάσιο. Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν στο σύνολό τους 
τα ίδια ακριβώς μαθήματα, με τις ίδιες ώρες διδασκαλίας. Τα μουσικά μαθήματα γίνονται 
επιπλέον, προσθέτοντας 13 διδακτικές ώρες ανά τάξη, στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Έτσι 
οι μαθητές/τριες του μουσικού σχολείου διδάσκονται επιπλέον τα εξής μουσικά μαθήμα-
τα: Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία 
και Πράξη, Κριτική Μουσική Ακρόαση, Χορωδία, Μουσικό Σύνολο, Οργανοχρησία, δύο 
υποχρεωτικά Μουσικά Όργανα (Πιάνο και τοπικό παραδοσιακό όργανο) και ατομικό όρ-
γανο επιλογής.

Διαπιστώνουμε λοιπόν πως και τα ατομικά μουσικά μαθήματα αλλά και τα μαθήματα 
που γίνονται σε σύνολο (ορχήστρα, χορωδία) διαμορφώνουν εντελώς διαφορετικό κλίμα 
και διαφορετική κουλτούρα στο σχολικό περιβάλλον αυτού του σχολείου. Πόσο μάλλον οι 
δεκάδες παραστάσεις, συναυλίες και συμμετοχές του σχολείου σε εκδηλώσεις του ίδιου 
και φορέων της πόλης.

Ξεκινώντας με την υπόθεση η διάσταση του φαινομένου της σχολικής βίας διαφέρει 
ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς «τύπους» σχολείου (μουσικού και γενικού) εξαιτίας της 
διαφορετικής κουλτούρας που επικρατεί (μουσική τέχνη), διατυπώσαμε τα εξής ερευνη-
τικά ερωτήματα:
	Υπάρχει διαφορά ως προς το βαθμό εκδήλωσης του φαινομένου ανάμεσα στις 

δύο σχολικές μονάδες;
	Αν η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι θετική, μήπως η διαφορά αυτή οφείλε-

ται σε διαφορά κουλτούρας ανάμεσα στα δύο σχολεία;
	Το φύλο και η ηλικία αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση του 

φαινομένου της σχολικής βίας;
	Η ύπαρξη του φαινομένου της σχολικής βίας κατά πόσο επηρεάζει το σχολικό κλίμα;
Πρόκειται για μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε με χρήση του ερωτηματολογίου. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 22 κλειστές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Όσον 
αφορά στο δείγμα, στην έρευνα συμμετείχαν 180 μαθητές και μαθήτριες από το μουσι-
κό γυμνάσιο και το γενικό γυμνάσιο. Συγκεκριμένα, 91 αγόρια (45 από το μουσικό και 46 
από το γενικό) και 89 κορίτσια (44 από το μουσικό και 45 από το γενικό). Η επεξεργασία 
των δεδομένων που λήφθηκαν από το ερωτηματολόγιο έγινε με τη χρήση του στατιστι-
κού εργαλείου SPSS17.

Όσον αφορά στην ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε, αυτή έχει ως εξής:
1. Μελέτη της θεωρίας και συγγραφή του θεωρητικού μέρους.
2. Σύνθεση ερωτήσεων ερωτηματολογίου βασισμένων στη θεωρία.
3. Διεξαγωγή έρευνας: Δεκέμβριος 2015.
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4. Επεξεργασία των δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων.
5. Καταγραφή προτάσεων για περαιτέρω έρευνα.

Κάποια από τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας

Οι μαθητές/τριες με τον όρο σχολική βία αναφέρονται στα φαινόμενα: σωματική βία, απειλές, 
σεξουαλικές παρενοχλήσεις, προσβλητικές εκφράσεις και βρισιές. Ακόμα, σε μικρότερο πο-
σοστό: καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, κλοπή, βανδαλισμοί, απόρριψη και ειρωνεία. 
Δια πιστώσαμε ότι πιο συχνά τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια προκαλούν και δέχονται σχο-
λική βία. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα αγόρια και τα κορίτσια του γενικού γυμνασίου 
προκαλούν και δέχονται σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σχολική βία σε σχέση με τα αγόρια και 
τα κορίτσια του μουσικού γυμνασίου.                                                                         

Όσον αφορά στην εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς ανά τάξη, διαπιστώνεται το εξής σημα-
ντικό: Στην πρώτη τάξη του γενικού γυμνασίου η εκδήλωση του φαινομένου είναι μικρότερη σε 
σχέση με την τελευταία, όπου το ποσοστό εκδήλωσης εκεί είναι εκπληκτικό (81%). Διαπιστώ-
νουμε, δηλαδή, ότι όσο περνούν τα χρόνια, τόσο αυξάνεται η εκδήλωση του φαινομένου. Αντι-
θέτως, στο μουσικό γυμνάσιο η εκδήλωση του φαινομένου είναι πιο συχνή στις δύο πρώτες 
τάξεις, εν αντιθέσει με την τελευταία τάξη που μειώνεται στο 3%. Το συμπέρασμα αυτό ερμη-
νεύεται παρακάτω (σε σχέση με τη μουσική παιδεία). 

Επιπλέον, διαπιστώνουμε ότι στο γενικό γυμνάσιο μερικές φορές και όχι πάντα οι μαθητές 
και οι μαθήτριες προσπαθούν να αποτρέψουν μια βίαιη συμπεριφορά. Αντίθετα, στο μουσικό γυ-
μνάσιο, οι μαθητές και οι μαθήτριες που δέχονται σχολική βία πάντα επιδιώκουν να την αποτρέ-
ψουν (Ποσοστό 27% ποτέ δεν θα προσπαθούσε από το γενικό και 0% από το μουσικό σχολείο).

Σύμφωνα με τους μαθητές/τριες του μουσικού σχολείου, η καλλιτεχνική δραστηριότητα 
βοη θάει στην αποτροπή βίαιων συμπεριφορών. Αυτή την άποψη όμως δεν την ασπάζονται οι 
μαθητές του γενικού γυμνασίου.  Αυτό έρχεται να ερμηνεύσει το γιατί στο μουσικό γυμνάσιο η 
εκδήλωση του φαινομένου είναι κάπως πιο συχνή στις δύο πρώτες τάξεις (και πάλι όμως με 
μεγάλη διαφορά από το γενικό γυμνάσιο), εν αντιθέσει με την τελευταία τάξη. Στις δυο πρώ-
τες τάξεις του μουσικού οι μαθητές/τριες ακόμη αναπτύσσουν την καλλιτεχνική τους «ιδιότητα» 
(μουσική παιδεία – αγωγή) και την κοινωνικοποίησή τους, σε αντίθεση με την τελευταία τάξη 
που έχουν πλήρως ενσωματωθεί.

Γενικά συμπεράσματα

• H σχολική βία λαμβάνει χώρα κυρίως με τη μορφή της σωματικής βίας, των απει-
λών και της σεξουαλικής παρενόχλησης (είδος βίας).
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• Τα αγόρια ασκούν πιο συχνά σχολική βία από τα κορίτσια (διάσταση φύλου).
• Τα αγόρια μεγαλύτερης ηλικίας ασκούν πιο συχνά σχολική βία από τα κορίτσια 

αντίστοχης ηλικίας (διάσταση ηλικίας).
• Η εκδήλωση του φαινομένου της σχολικής βίας εξαρτάται από την «κουλτούρα» 

του/της μαθητή/τριας.
• Η «καλλιτεχνική ιδιότητα» που χαρακτηρίζει τους/τις μαθητές/τριες του μουσικού σχο-

λείου επιδρά θετικά ως προς τη μη εκδήλωση του φαινομένου της σχολικής βίας. 

Συμπεράσματα σύγκρισης

• Τα αγόρια που φοιτούν στο μουσικό σχολείο εκδηλώνουν μικρότερη τάση να ασκούν 
βία από ό,τι τα αγόρια που φοιτούν στο γενικό γυμνάσιο.

• Τα αγόρια που φοιτούν στις δύο πρώτες τάξεις του μουσικού γυμνασίου ασκούν 
πιο συχνά βία σε σχέση με τα αγόρια της τελευταίας τάξης του μουσικού γυμνα-
σίου (όχι διάσταση ηλικίας, αλλά κουλτούρας). 

• Στο μουσικό γυμνάσιο, το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών/τριών σχεδόν πάντα 
προσπαθεί να αποτρέψει βίαιη συμπεριφορά.

• Στο γενικό γυμνάσιο, ένα πολύ μικρό ποσοστό προσπαθεί να αποτρέψει αρνητι-
κή συμπεριφορά.

Προτάσεις αντιμετώπισης της σχολικής βίας

• Δημιουργία & αποτελεσματική λειτουργία ενός πανελλήνιου δικτύου πρόληψης & 
αντιμετώπισης του φαινομένου. 

• Επιμόρφωση & εκπαίδευση του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας σε ζητήμα-
τα της σχολικής βίας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

• Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, αξιοποίηση & ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων των 
εμπλεκόμενων μελών (εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες, γονείς, τοπική κοινωνία κ.λπ.).

• Δυνατότητα συνεχούς εμπλουτισμού γνώσεων, δεξιοτήτων, μεθόδων, τεχνικών & 
πρακτικών όλων των εμπλεκομένων. 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα

• Περαιτέρω έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο του φαινομένου της σχολικής βίας.
• Έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο του φαινομένου στα μουσικά και καλλιτεχνικά 

σχολεία της χώρας.
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• Διεξαγωγή ερευνών που να εμπλέκουν και όλους τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές 
του σχολείου, καθώς και το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.
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Abstract

The school as a learning organization is coexistence space, communication and interaction 
between the school community.  The school climate is “the set of dynamic interactions 
between psychological, academic and physical dimensions of the school environment”. 
With the present study sought to investigate the dimension of the phenomenon of school 
violence in two different 'types' schools (music and general high school), in relation to 
gender and class. Then the results were compared between the two schools, in order 
to determine whether there are significant statistical differences because of the different 
culture (art music) that prevails in the music school. 
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Περίληψη

Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να αποτυπώσει τις απόψεις των φοιτητών αναφορικά με 
τη διαδικασία αξιολόγησης του διδακτικού έργου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πρόκει-
ται για μια συγκριτική μελέτη μεταξύ δύο παιδαγωγικών Τμημάτων: του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγω-
γής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα, 
επιχειρείται η αποτύπωση των απόψεων των ερωτώμενων σχετικά με τα επιχειρήματα 
που προβάλλονται υπέρ και κατά της αξιολόγησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τα κρι-
τήρια αξιολόγησης με βάση τα οποία πρέπει να αξιολογείται το διδακτικό έργο, αλλά και 
τους παράγοντες που μπορούν να δράσουν ανασταλτικά για την αποτελεσματικότητα του 
διδακτικού έργου. Αν η αξιολόγηση των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων είναι απαραίτητη, αν 
κρίνεται σκόπιμο να συμμετέχουν οι φοιτητές/τριες σε αυτή και κατά πόσο συμφωνούν 
ή διαφωνούν με τον τρόπο αξιολόγησης της Α.ΔΙ.Π., είναι μόνο μερικά από τα ζητήματα 
που θίγονται στην εργασία.

λέξεις-κλειδιά: Αξιολόγηση, εκπαιδευτική αξιολόγηση, εκπαιδευτικό έργο, διδακτικό έργο, 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
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Εισαγωγή

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από τη συνεχή και εν-
δελεχή αξιολόγηση. Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται μέσα στον ιστό των αξιολογήσεων, μέσα 
από τις οποίες αποτιμώνται, παρακολουθούνται και αξιολογούνται (Larsen 2005, αναφ. 
στο: Brockx, B. κ.ά., 2011:290). Μία διαδικασία ανατροφοδότησης, άκρως απαραίτητη για 
τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του εκάστοτε ιδρύματος/σχολικής μονάδας. Η ανάπτυ-
ξη, ειδικά, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τα εκπαιδευτικά συστήματα. Χωρίς, 
όμως, την κατάλληλη αξιολόγηση για να διαπιστωθούν προβλήματα σχετικά με τη διάλεξη 
και τη διδασκαλία σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι πόροι που δαπανώνται στο τέλος είναι 
χάσιμο χρόνου για τα εκπαιδευτικά συστήματα (Özcan, K. 2013:378). 

Για τους Καψάλη, Χανιωτάκη (2011:17), «η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι τόσο παλιά, 
όσο και η ίδια η εκπαίδευση. Όποιος σχεδιάζει τη διδασκαλία του ενδιαφέρεται να διαπι-
στώσει την αποτελεσματικότητα της προσπάθειάς του». Ο Μαγγόπουλος (2006) ισχυρί-
ζεται ότι η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι «η πολυεπίπεδη και συστηματικά οργανωμένη 
διαδικασία κατά την οποία: θεσμοί, φορείς, πρόσωπα, αντικείμενα, πλαίσια και διεργασίες 
ενός εκπαιδευτικού συστήματος εκτιμώνται με βάση έγκυρες και αξιόπιστες πληροφο ρίες, 
με σκοπό: να διαπιστωθεί ο βαθμός υλοποίησης εκπαιδευτικών στόχων, να διερευνηθούν 
οι συνθήκες ή τα εμπόδια υλοποίησης εκπαιδευτικών στόχων, να ληφθούν αποφάσεις 
σχετικά με το σχεδιασμό, επιλογή ή βελτίωση εκπαιδευτικών πρακτικών, να ληφθούν 
αποφάσεις σχετικά με την επιλογή προσώπων ή την ανατροφοδότηση του έργου τους, 
να αποτιμηθεί η συμβολή ή να καταλογιστεί το μερίδιο ευθύνης στα αποτελέσματα για 
καθένα από τους εμπλεκόμενους, έμψυχους ή μη έμψυχους συντελεστές, να βελτιωθούν 
και να αναπτυχθούν σχολείο και εν γένει το εκπαιδευτικό σύστημα». 

Αναφορικά με την αποσαφήνιση του όρου της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, 
ενδεικτικά αναφέρεται η άποψη του Χαρακόπουλου (1998:47), για τον οποίο «η αξιολό-
γηση του εκπαιδευτικού έργου στη γενική του μορφή μπορεί να εννοηθεί ως η αξιολόγη-
ση σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα εκείνων των παραγόντων (π.χ., μαθητές, 
καθηγητές, εποπτικό και διοικητικό προσωπικό, που συνιστούν το ανθρώπινο δυναμι-
κό, εκπαιδευτικά προγράμματα, οδηγίες θεσμοί, εποπτικό υλικό, αναλυτικά προγράμμα-
τα, κτιριακές εγκαταστάσεις, κ.λπ.) οι οποίοι συνθέτουν τη θεσμοποιημένη εκπαίδευση».

Στο επίπεδο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι κύριοι τομείς που δύνανται να τεθούν 
υπό αξιολόγηση είναι, σύμφωνα με τον Κασσωτάκη (2008), οι εξής: οι σκοποί, οι στόχοι 
και γενικότερα η πολιτική του ιδρύματος, η δομή και διοικητική διάρθρωση, τα οικονομικά 
στοιχεία (οικονομικοί πόροι, δαπάνες, κατανομή δαπανών, ανάλυση κόστους-κέρδους 
κτλ.), το πρόγραμμα μαθημάτων, ασκήσεων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
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(συνοχή, αρτιότητα, εκσυγχρονισμός προγράμματος). Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει 
το ερευνητικό έργο (ερευνητικές επιχορηγήσεις, ερευνητικά έργα, δημοσιεύσεις σε έγκριτα 
περιοδικά ή σε βιβλία που εκδίδονται μετά από κρίση, συμμετοχές σε συνέδρια με κριτές, 
συμβολή στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης), ο παράγοντας του προσωπικού 
(ακαδημαϊκό – ερευνητικό, διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό προσωπικό) και των φοιτητών, 
(προπτυχιακοί – μεταπτυχιακοί, κριτήρια επιλογής, παρακολούθηση μαθημάτων, φοιτη-
τική μέριμνα). Τέλος, υπό αξιολόγηση μπορούν να τεθούν οι παράγοντες της διδακτικής-
μαθησιακής διαδικασίας (μέθοδοι, μαθησιακά αποτελέσματα, συμμετοχή διδασκομένων 
στο μάθημα, σχέσεις διδασκόντων διδασκομένων), η υλικοτεχνική υποδομή (κτίρια, βιβλι-
οθήκες, εργαστήρια, τεχνολογικά διδακτικά μέσα, κτλ.), η συνεργασία με άλλους ακαδη-
μαϊκούς, ερευνητικούς φορείς, η συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και η παρακολού-
θηση των αποφοίτων (ικανοποίηση κοινωνικο-οικονομικών αναγκών).

Ορισμένες από τις παραπάνω παραμέτρους ερευνώνται και στην παρούσα εργασία. 
Βασικός σκοπός της έρευνας που πραγματοποιήθηκε είναι η διερεύνηση των απόψεων 
των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Επι-
στημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου αναφορικά με την αξιολόγηση του διδακτικού έργου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευ-
ση. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι να αποτυπωθεί ο βαθμός συμφωνίας των φοι-
τητών αναφορικά με: τις απόψεις υπέρ και κατά της αξιολόγησης του διδακτικού έργου 
των διδασκόντων, τα κριτήρια αξιολόγησης του διδακτικού έργου των διδασκόντων, το 
ερωτηματολόγιο της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), τους παράγοντες που δυ-
νητικά υποβαθμίζουν την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου των διδασκόντων, τη 
σημαντικότητα της αξιολόγησης του διδακτικού έργου των διδασκόντων στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση στο πλαίσιο της αξιολόγησης των πανεπιστημίων, τη βελτίωση της διδα-
σκαλίας λόγω της συμμετοχής των φοιτητών στην αξιολόγηση του διδακτικού έργου των 
διδασκόντων και το βαθμό συμφωνίας των φοιτητών αναφορικά με τις ελάχιστες ώρες 
διδασκαλίας που θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει ένας φοιτητής προκειμένου να είναι 
σε θέση να αξιολογήσει τη διδασκαλία. 

Μεθοδολογία

Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας μοιράστηκαν ερωτηματολόγια στους φοιτητές 
δύο παιδαγωγικών Τμημάτων: του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και 
του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Προτού διαμοιραστούν τα ερωτηματολόγια σε όλο το εύρος 
των ερωτώμενων, προηγήθηκε η χρήση πιλοτικής έρευνας σε 20 προπτυχιακούς φοιτη-
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τές. Δεν προέκυψε κάποια αλλαγή, πέραν της παρενθετικής συμπλήρωσης της επεξήγη-
σης ότι ο τρόπος αξιολόγησης της Α.ΔΙ.Π. είναι ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται 
η αξιολόγηση στα Τριτοβάθμια Ιδρύματα την τρέχουσα χρονική περίοδο. Επιλέχθηκε ο 
τύπος της δειγματοληπτικής έρευνας, που χρησιμοποιείται ευρέως στις κοινωνικές επι-
στήμες (Βάμβουκας, 2000:231· Παπαναστασίου, 1996:74). Η ανάδειξη γενικών τάσεων 
και ομοιομορφιών επιτρέπεται από τη χορήγηση ερωτηματολογίου, τη στατιστική ανάλυ-
ση των δεδομένων, την άντληση των δεδομένων, την άντληση και την τυποποιημένη ορ-
γάνωση των πληροφοριών που προκύπτουν από μεγάλο αριθμό ερωτώμενων (Κυρια-
ζή, 2000:99). Για την επεξεργασία και την εξαγωγή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 
πρόγραμμα Excel και το στατιστικό πακέτο S.P.S.S. 21.

Συνολικά χορηγήθηκαν 450 ερωτηματολόγια, εκ των οποίων 423 επεστράφησαν συ-
μπληρωμένα. Προέκυψε ότι το δείγμα αποτελείται από 314 γυναίκες και 105 άνδρες, ενώ 
4 ερωτώμενοι δεν δήλωσαν το φύλο τους. Η πλειονότητα των ερωτώμενων προέρχεται 
από το Π.Τ.Δ.Ε. με 317 απαντημένα ερωτηματολόγια έναντι 102 από το Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

Συμπεράσματα

Οι φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. και του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. φαίνεται να συμφωνούν αρκετά με τα επιχει-
ρήματα υπέρ της αξιολόγησης. Περισσότερο φαίνεται να συμφωνούν με τα επιχειρήματα 
της βελτίωσης της μάθησης των φοιτητών, της βελτίωσης των προγραμμάτων σπουδών 
των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και της διασφάλισης της ποιότητας της διδασκαλίας στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Λιγότερο συμφώνησαν με τα επιχειρήματα της υποβοήθησης των 
διδασκόντων/ουσών από το Τμήμα ή το Παν/μιο και της λογοδοσίας των διδασκόντων/ου-
σών στα όργανα του Παν/μίου. 

Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα σχετικά με τις απόψεις κατά της αξιολόγησης του δι-
δακτικού έργου των διδασκόντων/ουσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, παρατηρείται ομο-
φωνία των απόψεων των ερωτηθέντων από τα δύο Τμήματα στα επιχειρήματα που συγκέ-
ντρωσαν τους υψηλότερους μέσους όρους. Αυτά είναι:ο έλεγχος των διδασκόντων/ουσών 
από το κράτος και ο έλεγχος των διδασκόντων/ουσών από το Τμήμα ή το Παν/μιο. Τα επιχει-
ρήματα που συγκέντρωσαν τον μικρότερο βαθμό συμφωνίας είναι: η πρόκληση άγχους και 
νευρικότητας στους/στις διδάσκοντες/ουσες, με συνέπεια τη μείωση της απόδοσής τους και 
η προώθηση του ανταγωνισμού και όχι της συνεργασίας μεταξύ των διδασκόντων/ουσών.

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στα σημαντικότερα και στα λιγότερο σημαντικά κρι-
τήρια αξιολόγησης, τα οποία κατά τους φοιτητές των δύο Τμημάτων πρέπει να λαμβάνο-
νται υπόψη για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου των διδασκόντων. Το σημαντικότερο 
κριτήριο αξιολόγησης του διδακτικού έργου αποτελεί η κατοχή του γνωστικού αντικειμένου. 
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Εξίσου σημαντικά αναδείχθηκαν τα κριτήρια της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη, ο σε-
βασμός στη διαφορετική άποψη, η επίλυση αποριών και παροχή βοήθειας στους/στις φοι-
τητές/τριες και η προσαρμογή της διδασκαλίας στο γνωστικό επίπεδο των φοιτητών/τριών. 
Τα κριτήρια που θεωρήθηκαν τα λιγότερο σημαντικά κατά την αξιολόγηση του διδακτικού 
έργου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι: η χρήση ποικίλων μεθόδων εξέτασης των φοι-
τητών/τριών, η διαρκής ανανέωση του περιεχομένου και της βιβλιογραφίας του γνωστικού 
αντικειμένου, η διαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης και οι διαπροσωπικές σχέσεις με 
τους/τις φοιτητές/τριες.

Αναφορικά με το αν γνώριζαν ή όχι οι φοιτητές των δύο Τμημάτων το ερωτηματολόγιο 
που χορηγείται από την Α.ΔΙ.Π., θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα ποσοστά και των δύο 
Τμημάτων κυμαίνονται κοντά στο 50%, με τους φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. να συγκεντρώνουν 
ποσοστό 56,5% έναντι του 45,3% του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.

Επίσης, οι φοιτητές και των δύο Τμημάτων κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας 
και διαφωνίας τους για τη σημασία της αξιολόγησης του διδακτικού έργου των διδασκόντων 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ο μέσος όρος των απαντήσεων υποδηλώνει ότι οι φοιτητές 
συμφωνούν αρκετά με τη δήλωση αυτή. 

Οι ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή και οι ελλείψεις σε μέσα διδασκαλίας αναδεί-
χθηκαν ως οι σημαντικότεροι παράγοντες ανασταλτικότητας της αποτελεσματικότητας του 
διδακτικού έργου. Ως ο λιγότερο σημαντικός παράγοντας εμφανίζεται η έντονη γνωστική 
ανομοιογένεια των φοιτητών/τριών. Οι απαντήσεις των φοιτητών των δύο Τμημάτων κυμαί-
νονταν σε επίπεδα τέτοια, ώστε να μην παρατηρηθεί καμία στατιστική διαφορά μεταξύ τους. 

Στην έκτη ερώτηση του ερωτηματολογίου οι φοιτητές και των δύο Τμημάτων κλήθηκαν 
να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας και διαφωνίας τους για τη σημασία της αξιολόγησης 
του διδακτικού έργου των διδασκόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ο μέσος όρος των 
απαντήσεων υποδηλώνει ότι οι φοιτητές συμφωνούν αρκετά με τη δήλωση αυτή. Για τους 
φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. η αξιολόγηση του διδακτικού έργου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
κρίνεται ως σημαντική, με τους φοιτητές να συμφωνούν αρκετά με τη δήλωση (μ.ό. 3,46). 
Στην ίδια κατηγορία («Συμφωνώ αρκετά») κυμαίνεται και η δήλωση των φοιτητών του 
Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., με τη διαφορά ότι ο μέσος όρος είναι σαφώς μεγαλύτερος (μ.ό. 3,59). Θα 
μπορούσε, λοιπόν, να υποστηρίξει κανείς ότι περισσότεροι φοιτητές από το Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 
συμφωνούν απόλυτα με τη συγκεκριμένη δήλωση. Για την αιτιολόγηση της άποψής τους 
σχετικά με την αξιολόγηση ή μη του διδακτικού έργου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι 
φοιτητές των δύο Τμημάτων επικεντρώθηκαν στον έλεγχο της συνέπειας των διδασκό-
ντων, στην αυτογνωσία του διδάσκοντα, στη βελτίωση της ποιότητας του διδακτικού έρ-
γου και στην προετοιμασία των μελλοντικών δασκάλων για τη θέση του αξιολογούμενου 
από τους μαθητές τους. 
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Στην ερώτηση που αφορά στο βαθμό συμφωνίας των φοιτητών σχετικά με τη συμμετο-
χή του φοιτητικού πληθυσμού στη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, 
οι φοιτητές και των δύο Τμημάτων φαίνεται να συμφωνούν αρκετά με τη δήλωση.

Τέλος, αναφορικά με τον αριθμό διδασκαλιών που πρέπει να έχει παρακολουθήσει ένας 
φοιτητής για να αξιολογήσει το διδακτικό έργο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ως αντιπρο-
σωπευτικότερη αναδείχθηκε η επιλογή των περισσότερων από οκτώ διδασκαλιών. Οι φοι-
τητές τόσο του Π.Τ.Δ.Ε. όσο και του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. δήλωσαν ότι ο εκάστοτε φοιτητής θα πρέ-
πει να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα των διδασκαλιών προκειμένου να 
είναι σε θέση να εκφέρει γνώμη σχετικά με το έργο του διδάσκοντα. 

Το θέμα της παρούσας εργασίας προσφέρεται για περαιτέρω επέκταση και έρευνα. 
Ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί 
περιλαμβάνοντας μεγαλύτερο δείγμα φοιτητών και, γιατί όχι, να επεκταθεί και σε άλλα 
Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας. Επιπρόσθετα, μία παράμετρος που δεν θα έπρεπε να 
απουσιάζει προκειμένου να εξασφαλιστεί μια περισσότερο ολοκληρωμένη και σφαιρική 
αντίληψη του ζητήματος της αξιολόγησης του διδακτικού έργου στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση είναι εκείνη η παράμετρος των διδασκόντων/ουσών. Οι απόψεις των άμεσα ενδια-
φερομένων δεν θα έπρεπε να λείπουν από σχετικές απόπειρες ερευνών.
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Abstract

This paper attempts to capture the views of students regarding the procedure of evaluation 
of teaching in Higher Education. It is a comparative study between two pedagogical 
departments: the Department of Primary Education and the Department of Preschool 
Education and Educational Design, University of Aegean. In particular, this paper attempts 
to capture the views of respondents on the arguments for and against Assessment in 
Higher Education, the evaluation criteria against which must be assessed in teaching, but 
also the factors that can inhibit the effectiveness of teaching. If the evaluation of tertiary 
institutions is necessary, if it is appropriate to involve students and whether they agree or 
disagree with the way the A.DI.P. evaluation are just some of the issues raised in the work.
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