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Τα  μαθητικά μυαλά  είναι σαν τα αλεξίπτωτα. 

Δουλεύουν μονάχα όταν είναι ανοιχτά. 

 

Φάκελος: Παιδεία: ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ  

– ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

1) Ενδοσχολική Βία   σελ. 2 

2) Διαδικτυακός εκφοβισμός  σελ. 11 

3) SEXTING   σελ. 19 

4) 2013 : Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών  σελ. 22 

5) Διαπολιτισμική αγωγή κι εκπαίδευση  σελ. 30 

6) «ευρωπαϊκή διάσταση» στην εκπαίδευση   σελ. 41 

7) «Αειφόρο Σχολείο   σελ. 56 

8) «Ολιστική σχολική προσέγγιση».  Σελ. 64 

9) Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση  σελ. 67 

10) Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη  σελ. 81 

11) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  σελ. 82 

 

 

Α. 17 Μαΐου – Διεθνής Ημέρα Γραμμών Βοήθειας για Παιδιά 

και Εφήβους 

Η παγκόσμια ημέρα γραμμών βοήθειας είναι μια ετήσια γιορτή που 

οργανώνεται από την Ένωση Διεθνών Τηλεπικοινωνιών. Το 2007 γιορτάστηκε 

για πρώτη φορά και από τότε όλο και περισσότερες τηλεφωνικές γραμμές 

συμμετέχουν κάθε χρόνο σ’ αυτήν την γιορτή. Η Παγκόσμια Ημέρα 

Τηλεφωνικών Γραμμών Βοήθειας για παιδιά είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία 

παγκοσμίως για τις γραμμές αυτές να παρουσιάζουν τις βασικές αρχές 

λειτουργίας τους, να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά και το υπόλοιπο κοινό για 

θέματα που τους αφορούν, να ενδυναμώσουν την συνεργασία τους με τον τομέα 

των τηλεπικοινωνιών, με τους φορείς προστασίας των παιδιών, και άλλους 

συνεργάτες. 

Φέτος γιορτάζεται για έκτη χρονιά με θέμα την προστασία των κοριτσιών 

από την βία και την κακοποίηση μέσω των τεχνολογιών – ο ρόλος των 

γραμμών βοήθειας. 

Σαν ομάδα τα κορίτσια και οι γυναίκες γενικότερα, είναι πιο ευάλωτες στο 

να υποστούν πολλές μορφές κακοποίησης όπως σεξουαλική κακοποίηση, 

εμπορευματοποίηση, trafficking. Περίπου ¾ όλων των κλήσεων με θέμα την 

σεξουαλική κακοποίηση και αντίστοιχα 2/3 των κλήσεων με θέμα την σωματική 

κακοποίηση εμπλέκουν κορίτσια. 6 στις 10 κλήσεις που αναφέρουν σωματική 

κακοποίηση, παρενόχληση και εκφοβισμό αφορούν κοπέλες. Το 2010 οι γραμμές 

βοήθειας για παιδιά σε όλο τον κόσμο δέχτηκαν 28 εκατομμύρια κλήσεις, χωρίς 
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να συμπεριλαμβάνονται οι επαφές από το διαδίκτυο. Περισσότερες από 55% 

αυτών των επαφών προήλθαν από κορίτσια. Μία στις πέντε επαφές των 

καλούντων με τη γραμμή αφορούσε τη βία και την κακοποίηση. 

 

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ 

Το φαινόμενο του ενδοσχολικού εκφοβισμού μπήκε στο στόχαστρο και η 

ενημέρωση αποτελεί πρώτο θέμα. Η άνιση σχέση δύναμης-αδυναμίας 

ανάμεσα στο θύμα και στον θύτη, τα ενδοοικογενειακά και τα οικονομικά 

προβλήματα, η αποστασιοποίηση των εκπαιδευτικών, η συνεχόμενη 

είσοδος παιδιών στο Διαδίκτυο σε συνδυασμό με την έλλειψη σωστής 

ενημέρωσης εντείνουν την ανάπτυξη της βίας αυτού του είδους.  

 

Για να αντιμετωπιστούν αντίστοιχα φαινόμενα, έξι μη κυβερνητικές οργανώσεις 

από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Εσθονία, τη Λεττονία και τη 

Λιθουανία, με συντονιστή το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησαν στη 

δημιουργία της ευρωπαϊκής εκστρατείας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού με το 

σύνθημα: «Κάνε τη διαφορά. Μίλα τώρα».  

 

«Ήρθε η στιγμή να θέσουμε εαυτούς στη διάθεση των παιδιών και κάτω από 

θεσμικές ομπρέλες. Η ευρωπαϊκή καμπάνια δεν είναι άλλη μια διαφημιστική 

εκστρατεία. Αποτελεί ένα μήνυμα ενημέρωσης, αφύπνισης, κινητοποίησης» 

δήλωσε ο πρόεδρος του «Χαμόγελου» κ. Κώστας Γιαννόπουλος σε σχετική 

συνέντευξη Τύπου.  

 

Τέταρτη η Ελλάδα στον σχολικό εκφοβισμό 

 

Σχετικά με τις μορφές που λαμβάνει ο σχολικός εκφοβισμός η πλειονότητα των 

παιδιών απάντησε πως η συνηθέστερη μορφή είναι η χρήση κοροϊδευτικών 

ονομάτων (60,69%), ακολουθούν τα σπρωξίματα/χτυπήματα (45,39%), ενώ 

έπονται τα πειράγματα λόγω της εξωτερικής εμφάνισης με ποσοστό 36,3%.  

 

«Η εμφάνιση του ανησυχητικού αυτού φαινομένου είναι δεδομένη και στη χώρα 

μας. Δυστυχώς μέχρι σήμερα η πρόληψη ήταν στο περιθώριο. Αυτό που οφείλουμε 

όλοι να κάνουμε, πολιτεία, εκπαιδευτική κοινότητα και γονείς, είναι να 

ανατρέψουμε την αδράνεια και την ανοχή» δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας κ. 

Θεόδωρος Παπαθεοδώρου και συμπλήρωσε: «Για μας προτεραιότητα είναι η 

αλλαγή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχέση με την πρόληψη του φαινομένου 

και για τον λόγο αυτό το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στη δημιουργία 

Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού».  

 

Ορισμός 

Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο» (school bullying), όπως και ο όρος 

«θυματοποίηση» (victimization) χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μια 
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κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική 

και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την 

επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού 

πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχολείου. 

Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο είναι και ομαδικό φαινόμενο, καθώς δεν 

αφορά μόνο το μαθητή που εκφοβίζει και εκείνον που εκφοβίζεται, αλλά και 

όσους είναι παρόντες ή γνωρίζουν την ύπαρξή του, δηλαδή τους παρατηρητές, οι 

οποίοι μπορεί να είναι είτε μαθητές είτε ενήλικες. 

Ένα σημείο το οποίο χρήζει διευκρίνισης είναι ότι όλες οι μορφές μαθητικής 

επιθετικότητας δεν αποτελούν εκφάνσεις του σχολικού εκφοβισμού και της βίας 

στο σχολείο. 

Η επιθετικότητα, η οποία αποτελεί οικουμενικό χαρακτηριστικό της 

ανθρώπινης φύσης, δεν στοχεύει πάντα στην εμπρόθετη και 

επαναλαμβανόμενη τρομοκράτηση των «αδύναμων» και συνεπώς δεν 

αποτελεί σε όλες τις περιπτώσεις μορφή εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Για 

παράδειγμα, η έκφραση επιθετικότητας στα πλαίσια κάποιου παιχνιδιού 

εξαιτίας μιας διαφωνίας, δεν αποτελεί αναγκαστικά μορφή εκφοβισμού. 

Επίσης, η επιθετικότητα μπορεί να μετασχηματιστεί σε μορφές 

συμπεριφοράς κοινωνικά αποδεκτές, όπως είναι η διεκδικητικότητα, η 

πρωτοβουλία, το θάρρος της γνώμης, η δημιουργικότητα, η επιθυμία για 

μάθηση. Στις περιπτώσεις του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο, η 

επιθετικότητα και η δύναμη (σωματική, ψυχολογική ή κοινωνική) 

διαστρεβλώνονται, γίνονται μέσο επιβολής και μάλιστα ένας τρόπος συσχέτισης 

με τους άλλους σε δυαδικό και ομαδικό επίπεδο. 

Μορφές Εκφοβισμού 

• Σωματικός: φυσικός τραυματισμός ή απειλή τραυματισμού προς κάποιον. 

Εκδηλώνεται με σπρωξίματα, σκουντήματα, αγκωνιές, γροθιές και κλοτσιές, 

τρικλοποδιές, χτυπήματα με αντικείμενα, τσιμπήματα και δαγκωνιές, 

περιορισμό του άλλου μέσω σωματικών πρακτικών.  

 

• Λεκτικός: συστηματική χρησιμοποίηση υβριστικών εκφράσεων, φραστικών 

επιθέσεων, προσβολών και απειλών, αγενών σχολίων και ειρωνείας, χρήση 

παρατσουκλιών. 

 

• Εκφοβισμός με εκβιασμό: εκούσια απόσπαση χρημάτων ή προσωπικών 

αντικειμένων, η οποία συνοδεύεται από απειλές ή και τον εξαναγκασμό σε 

αντικοινωνικές πράξεις. 

 

• Έμμεσος ή κοινωνικός: προσπάθεια για κοινωνική απομόνωση ή αγνόηση 

ατόμου, για άσκηση επιρροής στην ομάδα των συνομηλίκων ώστε να 
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αισθανθούν αντιπάθεια για κάποιο συγκεκριμένο συμμαθητή τους, διάδοση 

κακόβουλων φημών και ψευδών.  

 

• Ηλεκτρονικός: αποστολή απειλητικού ή υβριστικού υλικού μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των υπηρεσιών MMS και SMS που παρέχουν τα 

κινητά τηλέφωνα και των διαδικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης, χρήση ή 

παραποίηση των προσωπικών δεδομένων κάποιου ατόμου, αποκλεισμός του από 

μια δικτυακή ομάδα, κλήσεις στο κινητό του από άγνωστο νούμερο. 

• Ρατσιστικός: διάδοση αρνητικών σχολίων εξαιτίας της καταγωγής, της 

κοινωνικής τάξης, της οικονομικής κατάστασης, της διαφορετικότητας. 

 

• Σεξουαλικός: υβριστικά σχόλια, σκίτσα και γκράφιτι με σεξουαλικό 

περιεχόμενο, ανήθικες χειρονομίες, ανεπιθύμητο άγγιγμα, μέχρι και σοβαρές 

σεξουαλικές επιθέσεις. 

 

«ΕΠΙ-ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ» ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

ΑΙΤΙΑ 

 

•   Η κρίση του θεσμού της οικογένειας (απουσία, ανοχή...) οδηγεί στην 

εσφαλμένη κοινωνικοποίηση του νέου και στην ελλιπή αγωγή. 

 

•  Τα συμπλέγματα κατωτερότητας του ατόμου ωθούν στην έντονη ανάγκη για 

αυτοεπιβεβαίωση μέσω της επίδειξης ισχύος. 

 

•  Το ψυχολογικό κλίμα του σχολείου (εξετασιοκεντρικό σύστημα, βαθμοθηρία, 

ανταγωνιστικός χαρακτήρας) και οι κοινωνικές ανισότητες στον χώρο 

ξεσηκώνουν τις βίαιες αντιδράσεις των νέων, οι οποίοι είναι από τη φύση τους 

επαναστατικοί. 

 

•   Το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα προωθεί  την  τυποποίηση 

 της γνώσης έναντι της ουσιαστικής αγωγής. 

 

•   Ο μιμητισμός λανθασμένων προτύπων και ξενόφερτου τρόπου ζωής. 

 

•   Τα ΜΜΕ, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το διαδίκτυο οδηγούν σε μια σταδιακή 

εξοικείωση με σκηνές βίας. 

 

•  Τα κοινωνικά προβλήματα (φτώχεια, ανεργία…) μιας κοινωνίας που δεν 

ανταποκρίνεται στις νεανικές  προσδοκίες  ενισχύουν τις αντικοινωνικές 

συμπεριφορές. 

 

•   Ο αστικός τρόπος ζωής, η αποκοπή  από  το  φυσικό  περιβάλλον, 

η καταπίεση από την έλλειψη ελεύθερου χρόνου. 
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Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης 

 

Το ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ να ενεργοποιηθεί περισσότερο 

και να στοχεύει: 

1. Στην αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση της εκδήλωσης βίας μεταξύ 

μαθητών στο σχολείο ή σε άλλους χώρους, που συνδέονται με τη σχολική ζωή 

και καθημερινότητα, 

2. Στη δημιουργία ενός πλαισίου επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου, 

σχετικά με την κατανόηση του φαινομένου και τις τεχνικές παρέμβασης, 

3. Στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα αναγνώρισης, 

πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου, 

4. Στην επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και άλλων 

επαγγελματιών γενικής και ειδικής αγωγής «πρώτης γραμμής», που 

ασχολούνται με παιδιά και εφήβους 

5. Στην ευαισθητοποίηση μαθητών, γονέων και ολόκληρης της κοινωνίας, 

σχετικά με το φαινόμενο, 

6. Στην ενθάρρυνση της συγκρότησης και λειτουργίας συναφών δικτύων στις 

τοπικές κοινωνίες. 

 

 Προτείνουμε ως μαθητές την υιοθέτηση της Κοινωνικής-

Οικολογικής προσέγγισης, μιας ολιστικής προσέγγισης, που 

στοχεύει στην αλλαγή του κλίματος του σχολείου, ώστε να μην 

αναπαράγει τη βία. Στα πλαίσια της ολιστικής προσέγγισης οι 

παρεμβάσεις αφορούν όλους: το σχολείο, την τάξη, τον 

εκπαιδευτικό, τους μαθητές, τους γονείς τους και ολόκληρη την 

τοπική κοινωνία. 

 

Κάποιες αποτελεσματικές πρακτικές, σε επίπεδο σχολείου και 

τάξης, για εφαρμογή μιας στρατηγικής ενάντια στη βία, είναι:  

 
• σε επίπεδο σχολείου: 

 σύνταξη Σχολικής Επιτροπής ενάντια στον εκφοβισμό & την ενδοσχολική 

βία 

 σύνταξη Διακήρυξης του σχολείου ενάντια στη βία: δικαιώματα-

υποχρεώσεις-καθήκοντα για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας 

 αύξηση της επίβλεψης του σχολικού χώρου 

 ευαισθητοποίηση και συνεργασία με τους γονείς, προκειμένου να 

σταματήσει ο κύκλος αναπαραγωγής και ενθάρρυνσης της ενδοσχολικής 

βίας 

 

• σε επίπεδο τάξης: 
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 συζήτηση στην τάξη για τον ορισμό & τις μορφές της ενδοσχολικής βίας 

και του εκφοβισμού 

 συζήτηση για τις επιπτώσεις του εκφοβισμού 

 ενημέρωση σχετικά με το γιατί η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός δεν 

είναι αποδεκτά από το σχολείο 

 τρόποι & προτάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση από τους μαθητές: 

σύνταξη των κανόνων της τάξης ενάντια στη βία 

 παροχή βοήθειας από μαθητές σε άλλους, για την επίλυση των 

συγκρούσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκφοβισμό 

 προαγωγή των συνεργατικών αλληλεπιδράσεων 

 παροχή ευκαιριών για θετική έκφραση της επιθετικότητας (π.χ. μέσω των 

αθλημάτων) 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας έχει ρόλο και ευθύνη για την αντιμετώπιση 

του σχολικού εκφοβισμού. Ο βαθμός εμπλοκής κάθε μέλους, σχετίζεται τόσο με 

την ιδιότητά του, όσο και με τη σοβαρότητα, τη συχνότητα και την ένταση του 

περιστατικού εκφοβισμού. Άλλος είναι ο ρόλος και η ευθύνη του διευθυντή του 

σχολείου, άλλος του δασκάλου, άλλος των συμμαθητών, άλλος των γονιών. 

Ωστόσο, θα πρέπει όλοι να συνεργαστούν σε ένα πλαίσιο παράλληλων δράσεων, 

διότι, αφού η αιτιολογία του εκφοβισμού είναι πολυπαραγοντική και η 

αντιμετώπισή του θα πρέπει να είναι πολυεπίπεδη. 

Άμεσες Δράσεις: 

• Διευθυντής: 

 Καταγράψτε το περιστατικό, δίνοντας πληροφορίες για το πού και πότε 

συνέβη το περιστατικό, για το ποιοι συμμετείχαν, ποιοι παρατηρούσαν, τι 

μορφή εκφοβισμού ασκήθηκε και περιγράφοντας το τι ακριβώς έγινε. 

 Διατηρείστε αρχείο καταγραφής των περιστατικών, ώστε να μπορούν να 

έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτό και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη 

 Προσδιορίστε αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά 

παραβίασης των κανόνων ενάντια στη βία 

 Αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη εκφοβιστική συμπεριφορά, 

επικοινωνήστε με τους γονείς του παιδιού τηλεφωνικά και κανονίστε μια 

συνάντηση για να συζητήσετε 

 Καθορίστε τις συνέπειες για το παιδί που εκφοβίζει, ύστερα από τη 

συζήτηση με τους γονείς, το παιδί που εκφοβίζει, τα παιδιά-υποστηρικτές 

του παιδιού που εκφοβίζει, και τη Σχολική Επιτροπή 

 Σχεδιάστε τον τρόπο παρακολούθησης του προβλήματος ώστε να έχετε 

εποπτεία της εξέλιξης της κατάστασης 
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• Εκπαιδευτικοί: 

 Μιλήστε στο παιδί που εκφοβίζεται και ακούστε με προσοχή και 

σοβαρότητα αυτά που έχει να σας πει. Διαβεβαιώστε το παιδί ότι θα 

ανταποκριθείτε άμεσα για να το προστατεύσετε και ότι είστε διαθέσιμος 

να παράσχετε κάθε δυνατή βοήθεια. Πείτε στο παιδί, να σας κρατά 

ενήμερο σχετικά με οποιαδήποτε εξέλιξη 

 Συζητήστε με τους γονείς του παιδιού, εκφράστε τις ανησυχίες σας και 

δείξτε ότι είστε αποφασισμένος να αναλάβετε δράση 

 Εξακριβώστε ποιο παιδί είναι αυτό που εκφοβίζεται ή αυτό που εκφοβίζει 

 Εξακριβώστε αν υπάρχει ομάδα παιδιών η οποία ενθαρρύνει ή/και 

υποστηρίζει το παιδί που εκφοβίζει 

 Οδηγήστε το παιδί που εκφοβίζει στο γραφείο του Διευθυντή και 

συζητήστε σοβαρά μαζί του για το περιστατικό 

 Υποστηρίξτε το παιδί που εκφοβίζεται σε συνεργασία με τον Διευθυντή 

• Συμμαθητές μέσα στην τάξη: 

 Προσδιορίστε ποιοι συμμαθητές σας ήταν παρόντες στο περιστατικό 

εκφοβισμού 

 Ξεκαθαρίστε αν συμμετείχαν ως ουδέτεροι παρατηρητές ή αν 

ενθάρρυναν το παιδί που εκφοβίζει 

 Συζητήστε μαζί τους για το ποια θα ήταν η κατάλληλη συμπεριφορά σε 

μια τέτοια περίπτωση (π.χ. να μιλήσουν σε κάποιον ενήλικα για να 

βοηθήσει) και για το ποιες ευθύνες έχουν όταν παρατηρούν να συμβαίνει 

περιστατικό εκφοβισμού 

 Συζητήστε σχετικά με το τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει για να 

αποφευχθεί ο εκφοβισμός και να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές περιβάλλον 

τόσο για τους ίδιους όσο και για τους συμμαθητές τους 

Κάποια μοντέλα συνομηλίκων, που αποτελούν στρατηγικές αντιμετώπισης 

των περιστατικών εκφοβισμού από μαθητές προς μαθητές στο πλαίσιο του 

σχολείου, είναι επιγραμματικά: 

 Η προσέγγιση που δεν εστιάζει στο φταίξιμο 

 Προσεγγίσεις υποστήριξης μεταξύ των συνομηλίκων 

 Το μοντέλο του «συνομηλίκου πρότυπο» 

 Το μοντέλο της «συμβουλευτικής μεταξύ συνομηλίκων» 

 Το μοντέλο της «Διαμεσολάβησης» 

• Γονείς παιδιού που εκφοβίζεται: 

 Συνεργαστείτε στενά με το σχολείο για να πληροφορηθείτε για την 

έκταση και τη σοβαρότητα του περιστατικού καθώς και για τους τρόπους 

αντιμετώπισής του 
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 Παρέχετε στο παιδί σας υποστήριξη και ασφάλεια, χωρίς να το 

κατακρίνετε 

 Ακούστε προσεκτικά τι έχει να σας πει το παιδί σας για τα συναισθήματά 

του και για τις ανάγκες του 

 Παρακολουθείτε την εξέλιξη της κατάστασης αλλά και την υγεία του 

παιδιού σας 

 Αν το παιδί σας παραπονιέται για μεγάλο χρονικό διάστημα ότι έχει 

σωματικούς πόνους, αν παρατηρείτε ότι έχει δυσκολίες στον ύπνο ή αν 

αρνείται επίμονα να πάει στο σχολείο, επισκεφτείτε έναν ειδικό ψυχικής 

υγείας για παιδιά. 

• Γονείς παιδιού που εκφοβίζει: 

 Συζητήστε με τον Διευθυντή του σχολείου για το περιστατικό εκφοβισμού 

που προκλήθηκε από το παιδί σας 

 Συνεργαστείτε με το σχολείο, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του 

παιδιού σας σχετικά με τη βία 

 Συνεργαστείτε με τον Διευθυντή και τον δάσκαλο του παιδιού σας για 

την εφαρμογή των κανόνων, των συνεπειών και την πρόληψη τέτοιων 

συμπεριφορών 

 Παρακολουθήστε την εξέλιξη της κατάστασης και συνεργαστείτε στενά 

με το σχολείο. Παρατηρήστε αν το παιδί σας εμπλέκεται συχνά σε 

καβγάδες ή εκδηλώνει εκφοβιστική συμπεριφορά και με τα παιδιά της 

γειτονιάς ή και με εσάς στο σπίτι. Μιλήστε γι’ αυτά στο Διευθυντή και το 

δάσκαλο της τάξης και συνεργαστείτε μαζί τους για να πάρετε βοήθεια 

 Ενδυνάμωση του ρόλου του Συνηγόρου του Πολίτη με την ιδιότητά 

του ως Συνηγόρου του Παιδιού  

Σε αυτό το πλαίσιο: 

• να διαμεσολαβεί ύστερα από αναφορές πολιτών (ανηλίκων ή ενηλίκων) 

σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παραβίασης Δικαιωμάτων του Παιδιού, 

στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό χώρο, επιδιώκοντας την λήψη μέτρων για 

την προστασία τους, ενώ σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων, μπορεί 

να ενεργήσει αυτεπάγγελτα  

• να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την διάδοση, προώθηση και 

παρακολούθηση της εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων και της λοιπής 

εθνικής νομοθεσίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την ενημέρωση του 

γενικού πληθυσμού. 

Στις ενέργειές του να περιλαμβάνονται: 

• Επισκέψεις και συζητήσεις με μαθητές και εκπαιδευτικούς σε σχολεία ανά την 

Ελλάδα αλλά και σε ανοικτές δημόσιες εκδηλώσεις  

•Συμμετοχή σε σεμιναριακούς κύκλους εκπαίδευσης για ομάδες επαγγελματιών 

και σχολές γονέων 

• Διάλογος και δραστηριότητες με την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων  

•Δράση ενδεικτικής καταγραφής «καλών πρακτικών» σχολείων ανά την 

Ελλάδα, σχετικά με την αναγνώριση και αντιμετώπιση του φαινομένου 
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• Δημόσια έκφραση απόψεων για το φαινόμενο και την αναγκαιότητα λήψης 

μέτρων με γνώμονα το σεβασμό των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

 Ενδοοικογενειακή βία και παιδί 

(Απόσπασμα - Διασκευή) 

Τα αποτελέσματα μακροχρόνιας έρευνας που έγινε στη Νέα Υόρκη έδειξαν ότι 

τα παιδιά συμπεριφέρονται στις δικές τους μελλοντικές σχέσεις με βάση αυτά 

που έβλεπαν να γίνονται μέσα τη δική τους οικογένεια. Εάν έβλεπαν να 

εξασκείται βία μεταξύ των γονιών τους ή εάν υποβάλλονταν σε υπερβολική 

τιμωρία με βία από τους γονείς τους, τότε και αυτά σαν ενήλικες πλέον είχαν 

πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να πράξουν το ίδιο. 

 

Επίσης οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η τιμωρία από τη μητέρα επενεργεί σαν 

παράδειγμα για τον τρόπο σωματικής έκφρασης του θυμού και χρησιμοποιείται 

σαν τρόπος επίλυσης διαμάχης και συγκρούσεων στην ενήλικη ζωή. Το 

φαινόμενο αυτό παρατηρείται ανεξάρτητα από το εάν το παιδί έχει ή όχι μια 

διαταραχή της συμπεριφοράς. 

 

Ένα αξιοπερίεργο φαινόμενο που παρατήρησαν οι ερευνητές είναι ότι εκείνο 

που καθορίζει περισσότερο το κατά πόσο ένα παιδί θα είναι στην ενήλικη ζωή το 

θύμα βίας μέσα στην οικογένεια ή μέσα στα πλαίσια μιας σχέσης, δεν είναι το 

γεγονός ότι το ίδιο σαν παιδί έχει υποστεί βία. Ο καθοριστικός παράγοντας 

είναι το γεγονός ότι σαν παιδί έβλεπε βία να εξασκείται μεταξύ των γονιών του. 

 

Τα συμπεράσματα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την πρόληψη της βίας μέσα 

στην οικογένεια και μέσα στα ζευγάρια. Η πρόληψη πρέπει να εστιάζεται στα 

παιδιά προτού ακόμη φτάσουν στην εφηβική ηλικία. Εάν τα παιδιά γίνονται 

κοινωνοί βίας μέσα στην οικογένεια πριν από την εφηβική ηλικία, τότε υπάρχει 

ο κίνδυνος η βία να εμπεδωθεί και να καθιερωθεί μέσα στον ψυχικό κόσμο του 

παιδιού σαν ένας αποδεκτός τρόπος αντιμετώπισης ή επίλυσης προβλημάτων. 

 

Ταυτόχρονα οι επιθετικές μητέρες επιδρούν ουσιαστικά πάνω στη δημιουργία 

του χαρακτήρα των παιδιών της. Ένας από τους βασικούς άξονες της πρόληψης 

είναι η αποφυγή δημιουργίας επιθετικών κοριτσιών. Είναι λοιπόν πολύ 

σημαντικό, οι γονείς να αποφεύγουν με κάθε δυνατό τρόπο να εξασκούν ο ένας 

πάνω στον άλλο σωματική βία ενώπιον των παιδιών τους. 

 

Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική τιμωρία των παιδιών, ιδιαίτερα με 

σωματική ή ψυχολογική βία, διότι συμβάλλει στην δημιουργία ενηλίκων που θα 

συμπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο, εξασκώντας βία πάνω στους άλλους 

διαιωνίζοντας έτσι το πρόβλημα της βίας μέσα στην οικογένεια. 

Intergenerational Transmission of Partner Violence: A 20-Year Prospective Study, Journal of 

Consulting and Clinical Psychology 2003;71(40):741-753, Αύγουστος 2003. 

 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ BULLYING 
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Τρόμος στο σχολείο! 

 

 Τα τελευταία χρόνια όλο και συχνότερα μαθαίνουμε από τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης για σοβαρά περιστατικά βίας στα σχολεία. Πρόκειται για 

ακραία περιστατικά που είτε έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατο μαθητών ή και 

καθηγητών/δασκάλων ή την αυτοκτονία από την πλευρά του θύματος. Τα 

παραπάνω περιστατικά σοκάρουν την κοινή γνώμη καθώς οι «πρωταγωνιστές» 

τους είναι παιδιά ή έφηβοι. 

 Το φαινόμενο του εκφοβισμού στα σχολεία, ωστόσο, πέρα από αυτή την 

ακραία μορφή, έχει και μία άλλη, εξίσου σημαντική, η οποία, ακριβώς επειδή δεν 

έχει τόσο ακραίες συνέπειες συχνά αγνοείται και από το σχολείο και από τους 

γονείς. Η αλήθεια, όμως, είναι, όπως έχουν δείξει οι έρευνες, ότι οι μορφές βίας 

έχουν πολύ σημαντικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες τόσο 

για τον δράστη όσο και για τα θύματα. Συχνά, όμως, οι εκπαιδευτικοί και οι 

γονείς, αντιμετωπίζοντας αυτές τις συμπεριφορές ως ένα αναπτυξιακό 

φαινόμενο, παραγνωρίζουν τη σημαντικότητά τους και δεν συμβάλλουν με 

αποφασιστικό και αποτελεσματικό τρόπο στην αντιμετώπισή τους. Τέτοιου 

είδους φαινόμενα αποτελούν αναπτυξιακό χαρακτηριστικό των παιδιών και των 

εφήβων; Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι πώς όχι. Κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης, η επιθετική συμπεριφορά συχνά λειτουργεί ως ένας τρόπος 

διεκδίκησης και ισχυροποίησης της ατομικότητας, ωστόσο το παιδί χρειάζεται να 

μάθει και να αναπτύξει πιο λειτουργικούς και κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους 

ανάπτυξης και διασφάλισης της ατομικότητάς του. 

 Το φαινόμενο του εκφοβισμού, επομένως, όχι μόνο δεν αποτελεί 

αναπτυξιακή διαδικασία αλλά απαρτίζει έναν ανασταλτικό παράγοντα τόσο σε 

επίπεδο σχολείου, καθώς παρεμβαίνει άμεσα στην ομαλή του λειτουργία, όσο 

και σε ατομικό επίπεδο, καθώς έρευνες έχουν συνδέσει το φαινόμενο του 

σχολικού εκφοβισμού με πολλές ψυχολογικές διαταραχές. Επίσης, όπως 

αναφέρει και ο Olweus, ο οποίος πρώτος διερεύνησε το φαινόμενο του σχολικού 

εκφοβισμού ήδη από τη δεκαετία του 1970, ο σχολικός εκφοβισμός καταπατά τα 

δημοκρατικά δικαιώματα κάθε μαθητή, καθώς κάθε μαθητής έχει το δικαίωμα 

να νιώθει και να είναι ασφαλής στο σχολείο. 

 Ας δούμε, όμως, τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός. Ο ορισμός που έχει γίνει 

ευρέως αποδεκτός περιγράφει το φαινόμενο ως εξής: ένας μαθητής ή μαθήτρια 

εκφοβίζεται όταν εκτίθεται επανειλημμένα και κατά τη διάρκεια κάποιου 

χρονικού διαστήματος στις αρνητικές πράξεις ενός ή περισσότερων μαθητών και 

δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του (Olweus, 1993). Ως φαινόμενο 

σχολικού εκφοβισμού, πλέον, χαρακτηρίζονται και μεμονωμένες πράξεις βίας, 

καθώς θέτουν σε κίνδυνο τόσο την ασφάλεια των μα-θητών και την ομαλή 

λειτουργία του σχολείου, όσο και τη συναισθηματική κατάσταση του θύματος. 

 Ο εκφοβισμός μπορεί να πάρει ποικίλες μορφές. Οι αρχικές έρευνες που 

αφορούσαν τη μελέτη του σχολικού εκφοβισμού είχαν στρέψει το ενδιαφέρον 

τους στην έκδηλη επιθετικότητα η οποία μελετήθηκε κυρίως στα αγόρια. 

Σταδιακά, οι ερευνητές έστρεψαν το ενδιαφέρον τους και σε πιο έμμεσες μορφές 

επιθετικότητας, και εκτός από τα αγόρια άρχισαν να μελετώνται και τα 

κορίτσια. Έτσι, φάνηκε από τις έρευνες ότι οι έμμεσες μορφές επιθετικότητας, 
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όπως ο αποκλεισμός από την ομάδα, η διάδοση ψευδών φημών κ.ά. είναι 

περισσότερο χαρακτηριστικές των κοριτσιών αλλά και των εφήβων. Σήμερα μία 

διαδεδομένη μορφή εκφοβισμού είναι ο εκφοβισμός μέσω διαδικτύου 

(cyberbullying). Η τελευταία αυτή μορφή εκφοβισμού αποτελεί μεγάλη απειλή 

για τους μαθητές, καθώς πλέον ένας μαθητής φοβάται ότι αν υποστεί 

εκφοβισμό ή οποιαδήποτε πράξη ευτελισμού, αυτό το γεγονός μπορεί να 

δημοσιοποιηθεί και να έχουν πρόσβαση σε αυτό πλήθος ανθρώπων. Πρόσφατες 

έρευνες έχουν δείξει ότι οι συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού είναι σοβαρές 

τόσο από την πλευρά του θύματος όσο και από την πλευρά του δράστη. Όσον 

αφορά τα θύματα, αντιμετωπίζουν μία σειρά από ψυχολογικές δυσκολίες όπως 

χαμηλή αυτοεκτίμηση, συναισθήματα μοναξιάς, ψυχοσωματικά συμπτώματα, 

αυτοκτονικό ιδεασμό, κατάθλιψη, προβλήματα υγείας κ.ά. 

 Επιπλέον, φαίνεται ότι αυτές οι δυσκολίες παραμένουν στον χρόνο τόσο 

κατά τη διάρκεια της σχολικής φοίτησης όσο και στα πρώτα χρόνια της ενήλικης 

ζωής και οδηγούν σε σοβαρές δυσκολίες προσαρμογής. Επιπρόσθετα, ο σχολικός 

εκφοβισμός έχει συνδεθεί και με αυξημένο αριθμό απουσιών, πρόωρο 

τερματισμό της φοίτησης, σχολική άρνηση, χαμηλή επίδοση. Από την πλευρά 

των δραστών, φαίνεται από έρευνες ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, δεν 

αντλούν ικανοποίηση από τη ζωή τους και κάνουν κατάχρηση αλκοόλ. Τα 

παραπάνω καθιστούν άμεση και επιτακτική την ανάγκη για αντιμετώπιση 

τέτοιου είδους φαινομένων. Η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμα περισσότερο 

επιτακτική αν αναλογιστούμε ότι οι συναισθηματικές δυσκολίες που 

προαναφέραμε δεν γίνονται πάντα εμφανείς και πολύ συχνά τα θύματα δεν 

αποκαλύπτουν τον εκφοβισμό επειδή φοβούνται αντίποινα. 

  Η βούληση και η προσέγγιση που θα είχαν ως στόχο όχι μόνο τους 

δράστες και τα θύματα αλλά συνολικά τη μη αποδοχή φαινομένων βίας στο 

χώρο του σχολείου θα συνέβαλε σημαντική στην αντιμετώπιση του φαινομένου. 

 

 
     Μαυροειδή Αθανασία, ψυχολόγος, 

  συνεργάτης του Επιστημονικού Web Site: www.iator.gr__ 

Μια νέα μορφή του bullying είναι το Fotobullying και το Cyber 

bullying. Περίπου 23.420 παιδιά στην Ευρώπη, ηλικίας 9-16 ετών, 

πέφτουν θύματα «διαδικτυακού εκφοβισμού» μία φορά την εβδομάδα 

ή περισσότερο. 

Β. Διαδικτυακός εκφοβισμός 

Ο όρος Διαδικτυακός εκφοβισμός (Cyber-bullying) αποδόθηκε πρώτα στον Bill 

Belsey και χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τις διάφορες μορφές 

ψυχολογικής κακοποίησης οι οποίες συνδέονται με το συμβατικό εκφοβισμό, 

μέσω του διαδικτύου ή παρεμφερή τεχνολογία, με σκοπό τη σκόπιμη ζημιά ενός 

ατόμου ή μιας ομάδας. Αφορά τον εκφοβισμό, την απειλή, την ταπείνωση ή την 

παρενόχληση παιδιών, προεφήβων και εφήβων που δέχονται μέσω της χρήσης 
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του Διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων είτε άλλων ψηφιακών τεχνολογιών από 

ομηλίκους τους. 

Ένα θύμα ηλεκτρονικής παρενόχλησης είναι δυνητικά ευάλωτο 24 ώρες το 

24ωρο και δεν έχει πλέον ένα ασφαλές καταφύγιο μακριά από αυτόν που τον 

φοβερίζει. 

Δυνητικά κάθε μαθητής θα μπορούσε να εμπλακεί σε περιστατικό 

κυβερνοεκφοβισμού. Ως θύτης διακρίνεται από ασυνήθιστα ελάχιστο άγχος και 

ανασφάλεια, νιώθει την ανάγκη να κυριαρχεί και να έχει τον έλεγχο της 

κατάστασης, αδυνατώντας να ελέγξει τον εαυτό του, πόσο μάλλον για τον πόνο 

που προκαλεί. Ως θύμα σπάνια υπερασπίζεται τον εαυτό του ή αντεπιτίθεται, 

αποσύρεται κλαίγοντας ή θυμώνοντας, είναι αγχώδης, εσωστρεφή και χωρίς 

πολλούς φίλους, δίχως κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, με παθητική 

στάση στα γεγονότα. Ως παρατηρητής, επιλέγει να μην εμπλακεί από φόβο, 

γιατί δεν ξέρει τι να κάνει, φοβάται την εκδίκηση, θεωρεί πως οι ενήλικες δεν θα 

τον πιστέψουν ή δεν θα κάνουν τίποτα. Αποτελούν τη σιωπηρή πλειοψηφία και 

οι θύτες το εκλαμβάνουν σαν έγκριση- αποδοχή. 

 

Μορφές Διαδικτυακού εκφοβισμού  

Επαναλαμβανόμενη αποστολή ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών μηνυμάτων 

 Παρέμβαση και παρενόχληση οποιασδήποτε διαδικτυακής 

δραστηριότητας του ατόμου 

 Δημιουργία ψεύτικων διαδικτυακών προφίλ 

 Είσοδος σε προσωπικούς διαδικτυακούς λογαριασμούς του ατόμου 

 Αποστολή φωτογραφιών του ατόμου ή αλλού είδους μαγνητοσκοπημένου 

υλικού 

 Αποστολή προσωπικών πληροφοριών του ατόμου σε πολλαπλούς 

παραλήπτες 

 Αποστολή απειλητικών μηνυμάτων σε αλλά άτομα υποκρινόμενοι το 

άτομο που εκφοβίζεται 

 Υποκίνηση τρίτων για διαδικτυακή παρακολούθηση και παρενόχληση 

του ατόμου 

• Διακωμώδηση – εξευτελισμό ενός προσώπου 

• Συνεχή αποστολή μηνυμάτων άσεμνου περιεχομένου μέσω Internet. 

• Αποστολή προσβλητικών και άσεμνου περιεχομένου μέσω των διάφορων 

διαδικτυακών εφαρμογών. 

• Άσεμνο περιεχόμενο κατά τη διάρκεια συνομιλιών 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
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• Εξευτελισμό παιδιού ή εφήβου, με τη δημιουργία ενός προφίλ ή μπλοκ το οποίο 

περιλαμβάνει σκόπιμα λανθασμένο και εξευτελιστικό περιεχόμενο. 

• Αποστολή απειλών 

• Δημοσιοποίηση προσωπικών βίντεο ή φωτογραφιών χωρίς τη συγκατάθεση 

του ατόμου. 

 

Πως μπορούμε να προλάβουμε τον διαδικτυακό εκφοβισμό, ποια είναι τα 

μέτρα που πρέπει να λάβουμε; 

Υπάρχουν αρκετά μέτρα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μειώσουμε 

τα περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού και όλα απαιτούν την επιμόρφωση 

των παιδιών στον τρόπο ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Αυτή τη στιγμή το 

μόνο project που ασχολείται με το cyber bullying είναι το «Cyber-ethics». Στην 

εκστρατεία αυτή, περιλαμβάνονται δραστηριότητες, όπως η Γραμμή Βοήθειας 

για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο (www.cyberethics.info) (70000116), και η αφύπνιση 

μέσω σεμιναρίων και παρουσιάσεων στα σχολεία. Πάντως, έστω και αν η 

καμπάνια «Cyber-ethics», είναι πρωτοποριακή, ωστόσο χρειάζεται περισσότερη 

δράση από άλλους οργανισμούς κυβερνητικούς και μη, αφού το Cyber bullying 

φαίνεται να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις και η απουσία σχετικής έρευνας 

είναι τεράστια. 

Χαρακτηριστικά των θυτών και των θυμάτων  

Οι θύτες (bullies όπως έχουν ονομαστεί) θέλουν να αισθάνονται ισχυροί, να 

επιβεβαιώνουν τη δύναμη τους, γι’ αυτό όταν κακομεταχειρίζονται τους άλλους 

αισθάνονται ευχαρίστηση και ικανοποίηση. Επίσης δικαιολογούν τις ενέργειες 

τους με τον ισχυρισμό ότι για αυτές τούς προκάλεσαν τα ίδια τα θύματα. 

Είναι αντιδραστικοί, αντικοινωνικοί και οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν 

το διαχειρίζονται με βιαιότητα. Επιπρόσθετα έχουν τη τάση να παραβαίνουν 

τους σχολικούς κανόνες. Συνήθως είναι άτομα που προέρχονται από οικογένειες 

όπου παρατηρείται σωματική κακοποίηση και παραμέληση. Είναι άτομα τα 

οποία χαρακτηρίζονται από ένα υπερτροφικό «εγώ», από αυταρέσκεια, αρχηγική 

και αυταρχική συμπεριφορά. 

Αντίθετα τα θύματα των bullies είναι ήσυχοι, ευαίσθητοι, αγχώδεις και 

ανασφαλείς μαθητές, που σπάνια αμύνονται ή αντεπιτίθενται σε αυτές τις 

προσβολές. Στις πλείστες περιπτώσεις είναι πιο αδύναμοι, τόσο σωματικά, όσο 

και ψυχολογικά, από τους συνομήλικους τους και διακατέχονται από 

συναισθήματα απόρριψης και καταδίωξης. Χαρακτηρίζονται από κοινωνική 

αποστροφή και φτωχή ακαδημαϊκή μόρφωση ή είναι μαθητές με ανεπτυγμένη 

μαθητική κουλτούρα. Συχνά είναι παιδιά με διαφορετική εθνικότητα ή θρησκεία 
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ή παιδιά με αναπηρίες. Το κοινό στοιχείο που χαρακτηρίζει θύτες και θύματα 

είναι η ανασφάλεια την οποία εκφράζουν με διαφορετικό τρόπο. 

ΑΙΤΙΑ 

Συχνά οι νέοι οδηγούνται στον Διαδικτυακό εκφοβισμό εξαιτίας της βίωσης 

έντονων συναισθημάτων όπως θυμός ,απόγνωση είτε πάλι και εκδίκηση , 

που μπορεί να προέρχεται τόσο από τις προβληματικές σχέσεις που 

υπάρχουν στο οικογενειακό περιβάλλον όσο και εξαιτίας μιας ευρύτερης 

κοινωνικής δυσλειτουργικότητας που παρουσιάζει το άτομο. Σε μερικές 

περιπτώσεις ο Διαδικτυακός εκφοβισμός αποτελεί μορφή ψυχαγωγίας 

στοχεύοντας στην εκδήλωση ποικίλων αντιδράσεων και στην ικανοποίηση 

αναγκών που σχετίζονται με την επιβολή εξουσίας και ελέγχου. Σπανιότερα , η 

αποστολή μηνυμάτων σε λάθος παραλήπτες μπορεί να αποτελέσει αιτία του 

φαινομένου. 

Συνέπειες  

Το φαινόμενο του Διαδικτυακού εκφοβισμού εγκυμονεί σοβαρές επιπτώσεις για 

την ψυχική υγεία του θύματος, αλλά και του θύτη. Η αυτοεκτίμηση του ατόμου 

που υφίσταται Διαδικτυακό εκφοβισμό πλήττεται έντονα τόσο ώστε σε 

μερικές περιπτώσεις συνδέεται με το αίσθημα της ενοχής. Το άτομο αρχίζει 

να αναπαράγει αρνητικές σκέψεις και η επίδοση των κοινωνικών του 

ικανοτήτων μειώνεται σημαντικά. Κάποιες φορές, κυρίως κατά την εφηβική 

ηλικία η αποχή από το σχολείο και από τις παρέες των συνομηλίκων 

αποτελεί προσωρινό καταφύγιο, ενώ ταυτόχρονα η αυτοκτονία θεωρείται 

ως η μοναδική λύση στο πρόβλημα. Άτομα που δέχτηκαν έντονα 

Διαδικτυακό εκφοβισμό ενδέχεται στο μέλλον να παρουσιάσουν 

μεγαλύτερη αστάθεια στις διαπροσωπικές τους σχέσεις συνοδευόμενη από 

την κοινωνική απομόνωση. 

Από την άλλη, οι εκφοβιστές τείνουν να είναι άτομα με έντονη αντικοινωνική 

συμπεριφορά, επιρρεπή στο αλκοόλ και απομονωμένα από τους συνομηλίκους. 

Μακροπρόθεσμα αντιλαμβάνονται ότι ο εκφοβισμός δεν αποτελεί μορφή 

ικανοποίησης και αναγνώρισης, βιώνοντας έτσι έντονη προσωπική 

απογοήτευση. 

Το φαινόμενο αυτό είναι πολύ πιθανόν να δημιουργήσει ένα κλίμα φόβου 

και ανασφάλειας στο σχολείο, ενώ τα θύματα αλλά και οι θύτες 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να κάνουν φίλους, μαθησιακές δυσκολίες ή 

αποτυχίες στο σχολείο, αισθάνονται μοναξιά και υιοθετούν προβληματικές 

συμπεριφορές (βανδαλισμούς, κλοπές, χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, αποβολές 

ή διακοπή του σχολείου). Το δυσμενέστερο στοιχείο του bullying φαίνεται ότι 

είναι το γεγονός ότι οι θύτες διατηρούν αυτή τη συμπεριφορά και μετά την 

ενηλικίωση τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δημιουργήσουν μια 

ομαλή κοινωνική ζωή ή να οδηγηθούν στην παραβατικότητα. 
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Στην Ευρώπη «πρωταθλητές» στην ενδοσχολική βία φαίνεται ότι είναι οι 

Βρετανοί μαθητές, καθώς το 46% των μαθητών γυμνασίου τη θεωρούν 

σημαντικό πρόβλημα στην καθημερινότητά τους. Σε έρευνα του 2008, οι μαθητές 

στην υπόλοιπη Ευρώπη επίσης ανησυχούν για τη βίαιη συμπεριφορά στα 

σχολεία. 

Στη χώρα μας, 

 μόλις το 4% των παιδιών ηλικίας 9-16 έχουν παρενοχληθεί διαδικτυακά 

(σε σύγκριση με 6% του ευρωπαϊκού [EU Kids] μέσου όρου), 

 και 17% έχουν παρενοχληθεί γενικά (είτε διαδικτυακά είτε 

διαπροσωπικά)- σε σύγκριση με 19% του ευρωπαϊκού [EU Kids] μέσου όρου 

 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

Στους τρόπους αντιμετώπισης, η πρωτογενής είναι αμιγώς προληπτική 

παρέμβαση. Αφορά το σύνολο του πληθυσμού και περιλαμβάνει την 

ενημέρωση όλων (παιδιών, εφήβων, εκπαιδευτικών και γονέων) για θέματα 

νεανικής παραβατικότητας και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις 

νέες μορφές νεανικής παραβατικότητας και σε τρόπους πρόληψης, 

εντοπισμού και αντιμετώπισης του φαινομένου. 

Ειδικότερα, ο εκφοβισμός στο διαδίκτυο φαίνεται ότι αποτελεί προέκταση 

του εκφοβισμού που εκδηλώνεται στην πραγματική ζωή, συμβάλλοντας 

έτσι στην επέκταση του φαινομένου και στην πρόκληση ανάλογων 

συμπεριφορών. Συχνά οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν 

δυσχέρειες και δυσκολεύονται να συνοδεύσουν τους νέους σε μια θετική 

ανακάλυψη του ψηφιακού κόσμου και παραμένουν στο περιθώριο της 

«ψηφιακής τους ζωής», γεγονός που κάποιες φορές μπορεί να αποτελεί αιτία 

ή συνέπεια δυσαρέσκειας στην πραγματική ζωή. Ο γονικός έλεγχος, που 

πραγματώνεται με τη βοήθεια πρότυπων σημάτων ή με περιορισμένη 

πρόσβαση στη χρήση της πιστωτικής κάρτας και του PIN, αποδεικνύεται 

χρήσιμο εργαλείο για τα ραδιοτηλεοπτικά και ευρυζωνικά συστήματα που 

σχετίζονται με υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, αλλά είναι 

ανεπαρκής και μερικώς αποτελεσματικός όσον αφορά τον ιστό και τα 

ηλεκτρονικά δίκτυα επικοινωνίας. 

 Το σχολείο προσαρμόζεται σταδιακά στον ψηφιακό κόσμο, μέσα από τη 

χρήση φυσικού εξοπλισμού, προγραμμάτων και μεθόδων εργασίας που 

έχουν τεθεί σε λειτουργία σε 23 χώρες της Ένωσης, με ρυθμούς και μέσα που 

σε γενικές γραμμές δεν επαρκούν για να συμβαδίσει με τις αλλαγές που έχει 

επιφέρει η τεχνολογία στη ζωή των παιδιών. Το σχολείο καλείται να 

εκπαιδεύσει τους ανηλίκους στην πρακτική και κριτική χρήση των 
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ψηφιακών τεχνολογιών και του Διαδικτύου, μέσα από τη δημιουργία 

συνάφειας τόσο με τους ενηλίκους όσο και με τους συνομηλίκους τους, 

υπερασπιζόμενο την πολιτιστική πολυμορφία που είναι συνδεδεμένη με το 

άνοιγμα προς τον κόσμο.  

Η κοινωνία μοιράζεται από κοινού με το σχολείο αυτήν την ευθύνη, έχοντας 

επίγνωση των κοινωνικών και οικονομικών πλεονεκτημάτων που έχει μια 

κριτική, ενεργή και ασφαλής χρήση των ψηφιακών μέσων εκ μέρους των 

ανηλίκων, σε αντίθεση με μια χρήση που προκαλεί εξάρτηση, 

κομφορμιστική και αγχογόνο στάση παθητικότητας και επιθετικότητας. 

 

Τα κράτη μέλη συνεχίζουν, με διαφορετικό ρυθμό το καθένα, να προωθούν 

τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και τη συμμετοχή των ανηλίκων 

στον ψηφιακό κόσμο, μέσω πολιτικών πρόσβασης στο Διαδίκτυο, ρύθμισης 

του περιεχομένου του, σεβασμού για την ιδιωτική ζωή και την ψηφιακή 

ταυτότητα και μέσω της εισαγωγής του βασικού προγραμματισμού 

ως μαθήματος επιλογής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν προχωρήσει σε νομοθετικές ρυθμίσεις και 

έχουν ενθαρρύνει την αυτορρύθμιση, κάτι που ήταν απαραίτητο δεδομένου 

ότι ένα τέτοιο φαινόμενο έχει πολλές κοινωνικές πτυχές οι οποίες δεν 

μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά και μόνο με νομικούς όρους. 

Έτσι, με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ, δημιουργούνται χρήσιμα εργαλεία, 

πρώτα απ’ όλα το πρόγραμμα Safer Internet, γερά εδραιωμένο σε όλες τις 

χώρες της Ένωσης, το οποίο μέχρι το 2013 θα διασφαλίσει έναν συντονισμό 

που έχει αξιολογηθεί θετικά στην ενδιάμεση έκθεση. 

 

Στο σχέδιο έκθεσης υπογραμμίζονται τρία στοιχεία στο πλαίσιο της 

προστασίας των παιδιών στην ψηφιακή εποχή: 

 η πρόσβαση και η εκπαίδευση στα μέσα και στα νέα μέσα, 

 η προστασία, διαχωρίζοντας την καταπολέμηση του παράνομου 

περιεχομένου από  εκείνη του ακατάλληλου περιεχομένου και των 

ακατάλληλων συμπεριφορών, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και 

το δικαίωμα της απάντησης, 

 η ψηφιακή ιδιότητα του πολίτη 

Το άρθρο 24 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ελπίζει οι πολιτικές για τα παιδιά να είναι ολιστικού χαρακτήρα: επομένως 
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χρειάζεται μια οδηγία-πλαίσιο προσανατολισμού, η οποία θα συνοψίζει και 

θα ρυθμίζει το όλο ζήτημα και μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που θα 

επιδιώκει εναρμόνιση της προσέγγισης στα κράτη μέλη και θα ενθαρρύνει 

έναν καλύτερο συντονισμό μεταξύ αυτών και της ΕΕ. 

 

Γνωρίζοντας τις πολιτιστικές και νομικές διαφορές που υφίστανται μεταξύ των 

κρατών μελών, προτείνουμε να υπάρξει διάκριση μεταξύ αφενός 

του παράνομου περιεχομένου, όπως οι σεξουαλικές προτάσεις, η παιδική 

πορνογραφία, η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, τα online τυχερά παιχνίδια, οι 

εμπορικές απάτες, και αφετέρου των συμπεριφορών που ενδεχομένως να 

έχουν σοβαρές συνέπειες, όπως ο κυβερνο-εκφοβισμός και το sexting καθώς 

και όσες είναι ακατάλληλες για τη συγκεκριμένη ηλικία όπως οι 

ακατάλληλες διαφημίσεις, η βία, το σεξ και όσες προκαλούν φόβο και 

άγχος. 

 

Επίσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένα ζητήματα του ισχύοντος 

πλαισίου: 

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η συνέχεια του προγράμματος Safer 

Internet, και να διασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση ότι η ευθύνη για την 

προστασία των ανηλίκων από ηλεκτρονικά εγκλήματα θα ενισχύεται από 

τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, μέσα από τρόπους όλο και πιο 

αποτελεσματικούς και συνεργατικούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει 

να προωθούνται δράσεις για την καταπολέμηση της online 

εγκληματικότητας που έχει ως στόχο τους ανηλίκους, οι οποίες 

εφαρμόζονται με επιτυχία σε πολλά κράτη μέλη.  

Η αυτορρύθμιση έχει αποδειχτεί χρήσιμο μέσο, όμως παρουσιάζει 

περιορισμούς οι οποίοι πρέπει να διορθωθούν σε περίπτωση σύγκρουσης 

συμφερόντων. 

 

Είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να αναλάβουν να προστατεύουν τους 

ανηλίκους στον ψηφιακό κόσμο, ακόμα και προωθώντας κάθε μορφή 

επικράτησης των κωδικών του ως απαραίτητων για μια πλήρη και ενεργό 

συμμετοχή στα κοινά, έτσι ώστε να δοθεί στους ευρωπαίους πολίτες η 

δυνατότητα να αξιοποιήσουν την πολιτιστική και οικονομική διάσταση που έχει 

κάθε τύπος μέσου που συνδέεται με την ψηφιακή τεχνολογία . 

 

 Αγνόηση ενοχλητικών μηνυμάτων, σε περίπτωση ωστόσο απειλών 

συνίσταται αναφορά των μηνυμάτων και λήψη προληπτικών μέτρων . 
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 Αποκλεισμός του αποστολέα που στέλνει απειλητικά ή ενοχλητικά 

μηνύματα 

 Προειδοποίηση του αποστολέα 

 Αναφορά του περιστατικού στην Αστυνομία είτε σε κάποια αρμόδια 

υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού εγκλήματος 

 Κοινωνική διαμεσολάβηση της χρήσης νέων τεχνολογιών από τα 

παιδιά 

• Γονική διαμεσολάβηση (parental mediation): Η διαδικασία με την οποία οι 

γονείς προσπαθούν να επέμβουν και να ρυθμίσουν τη σχέση των παιδιών τους 

με τις νέες τεχνολογίες ονομάζεται ‘γονική διαμεσολάβηση’. 

1. ενεργή διαμεσολάβηση της χρήσης του διαδικτύου από τα παιδιά, η οποία 

Περιλαμβάνει i. συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με διαδικτυακές δραστηριότητες 

τους 

ii.το να μοιράζονται οι γονείς αυτές τις δραστηριότητες με τα 

παιδιά τους 

2. ενεργή διαμεσολάβηση της διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών, η οποία 

περιλαμβάνει- καθοδήγηση των παιδιών στη διαδικτυακή ασφάλεια είτε 

βοηθώντας τα σε περίπτωση που συναντήσουν δυσκολίες, είτε λέγοντας τους τι 

να κάνουν σε καταστάσεις που τους αναστατώνουν ή τα ενοχλούν. 

• 3. Απαγορευτική διαμεσολάβηση: επιβολή κανόνων γύρω από το τι 

επιτρέπεται να κάνουν τα παιδιά και τι όχι. 

• 4. Monitoring:  i. έλεγχος του υπολογιστή προκειμένου να δουν οι γονείς με τι 

ασχολούνται τα παιδιά τους 

ii.έλεγχος των προφίλ των παιδιών στα διάφορα κοινωνικά μέσα, όπως και των 

μηνυμάτων στο μέιλ  τους ή στο λογαριασμό instant messaging. 

• Η έρευνά μας έδειξε ότι οι γονείς που είναι χρήστες του διαδικτύου οι ίδιοι, 

υιοθετούν με οποιοδήποτε τρόπο τη διαμεσολάβηση σε σύγκριση με αυτούς που 

δεν το χρησιμοποιούν. 

Βέβαια, η γονική διαμεσολάβηση μειώνεται καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά, κάτι 

που φαίνεται ιδιαίτερα στην περίπτωση των γονέων που υιοθετούν 

απαγορευτικές στρατηγικές διαμεσολάβησης: 

Επίσης, αν και οι γονείς είναι οι βασικοί φορείς διαμεσολάβησης γύρω 

από την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ο ρόλος των δασκάλων δεν είναι καθόλου 

αμελητέος: 

 Τα παιδιά δηλώνουν ότι συμβουλές για το πώς να είναι ασφαλή στο 

διαδίκτυο τους έδωσαν οι γονείς τους σε ποσοστό 63%, και ο δάσκαλός τους 

σε ποσοστό 58%. 

Σε ό,τι αφορά υποστήριξη από άλλα παιδιά (peer mediation), φαίνεται ότι 

τα παιδιά στηρίζονται γενικά στους συνομήλικους τους, ιδιαίτερα μάλιστα 

τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά. Προτείνουμε την   εκστρατεία "Beat Bullying", 

με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό και την εκπαιδευτική κοινότητα, όπως 

επίσης και να αναπτύξει τα εργαλεία εντοπισμού, πρόληψης και χειρισμού των 

φαινομένων εκφοβισμού. Η πρωτοποριακή πλευρά της εκστρατείας "Beat 

Bullying"  έγκειται στο ότι η εκπαιδευτική και ψυχολογική αφύπνιση των 
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παιδιών μέσα στο σχολικό περιβάλλον, θα παρέχεται από τα ίδια τα παιδιά. 

Αυτό στηρίζεται στη φιλοσοφία, ότι πολλές φορές τα μηνύματα μεταδίδονται και 

λαμβάνονται καλύτερα από παιδιά σε παιδιά παρά από ενήλικες σε παιδιά. Για 

το σκοπό αυτό, πρόκειται να επιλεγεί ένας αριθμός παιδιών, τα οποία θα 

εκπαιδευτούν από εξειδικευμένους επιστήμονες, έτσι ώστε να δρουν ως 

πρεσβευτές κατά του εκφοβισμού μέσα στα σχολεία τους. Τα παιδιά αυτά θα 

επιλεγούν στη βάση τριών χαρακτηριστικών: Της αναγνώρισης, της 

ικανότητας και της δημοτικότητας που έχουν ανάμεσα στους 

συνομήλικούς τους. 

 

 

Γ. SEXTING 

H ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών φέρνει συχνά 

αντιμέτωπους τους εκπαιδευτικούς με νέα, σύνθετα, ηθικά διλήμματα 

αναφορικά με ζητήματα ιδιωτικότητας, ασφάλειας και δικαιωμάτων των 

μαθητών. Την κατάσταση, συχνά, επιβαρύνουν και ελλείψεις σε επίπεδο 

καθοδήγησης και θεσμικής κατοχύρωσης από την πλευρά της πολιτείας 

(νομοθεσία), την πλευρά της εκπαίδευσης (εγκύκλιοι) και από την πλευρά 

της μικρο-διοίκησης (εσωτερικός κανονισμός σχολείου). 

Παρά την καθολική απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων από τους 

μαθητές στο σχολικό πλαίσιο – όπως προκύπτει από την απόφαση 132328/Γ2/7-

12-2006 – εντούτοις δεν είναι λίγοι οι μαθητές τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο και 

δη smart phones, i-phones, καθώς και άλλα μέσα που επιτρέπουν τη μεταφορά 

και αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων όπως i-pod, mp3 player, i-

pad,notebooks, lap top κ.α.. 

Sexting: Αποστολή και λήψη σεξουαλικών μηνυμάτων στο 

διαδίκτυο 

• Η ανταλλαγή μηνυμάτων με σεξουαλικό περιεχόμενο (είτε ως 

κείμενο είτε ως εικόνες) δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά αντίθετα 

αντιπροσωπεύει κομμάτι της συμπεριφοράς των παιδιών μέσα 

από το οποίο εξερευνούν τη σεξουαλικότητα τους, φλερτάρουν 

και παίζουν. 

 Σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, τα υψηλότερα ποσοστά παιδιών 

που έχουν κάνει sexting, βρίσκονται σε Σουηδία (12%) και Τσεχία 

(10%) - όπου και πάλι είναι χαμηλά.  

 Στη χώρα μας, ένα 2% λέει ότι έχει κάνει sexting, και ένα 11% ότι του έχει 

συμβεί. 

Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την πιθανότητα να συναντήσει 
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κάποιο παιδί δια ζώσης έναν διαδικτυακό φίλο; 

 Στη χώρα μας, την Ολλανδία, Πορτογαλία και Ρουμανία, ο πιο σημαντικός 

παράγοντας είναι η αυτόαποτελεσματικότητα. Εδώ η υπόθεση εργασίας ‘τα 

παιδιά πλούσια σε εμπειρίες γίνονται πλουσιότερα’ ερμηνεύει αυτήν την τάση 

– τα εξωστρεφή παιδιά επωφελούνται από το διαδίκτυο καθώς επεκτείνουν τα 

δίκτυα επαφών τους. 

 

Ορισμός 

Προσπαθώντας να τοποθετηθούμε με ένα εννοιολογικό ορισμό για το «sexting» 

θα το ορίσουμε ως την πράξη αποστολής / λήψης/ διατήρησης μηνυμάτων 

σεξουαλικού περιεχομένου με φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό είτε 

μέσω κινητού τηλεφώνου είτε μέσω άλλου μέσου ψηφιακής 

τεχνολογίας. Ενώ το sexting στα πλαίσια του σχολείου εμφανίζεται περισσότερο 

μέσα από τη χρήση κινητών τηλεφώνων ωστόσο με τη διείσδυση του διαδικτύου 

σε κάθε σύγχρονη συσκευή (κινητά τηλέφωνα, notebook κ.α.) τα μηνύματα 

σεξουαλικής απεικόνισης (sexts) δύναται να μεταδίδονται μέσω e-mail αλλά και 

μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης. Η βασική διάκριση ανάμεσα στη 

διακίνηση πορνογραφικού ή οιονεί πορνογραφικού υλικού και 

τωνsexts «υβριδικά σεξομηνύματα» (Μπαμπινιώτης, προσωπική επικοινωνία 9 

Ιουλίου 2012) είναι ότι τα υβριδικά σεξομηνύματα σε πρώτο επίπεδο 

διακίνησης παράγονται και διαδίδονται με τη βούληση του 

απεικονιζόμενου προσώπου (εμπρόθετα). 

Η ΜΚΟ Ομπρέλα (www.obrela.gr) 

δραστηριοποιείται από το 2003 με άξονές της α) την επιστημονική διερεύνηση 

θεμάτων που αναφέρονται στην τομέα της πρόληψης της σεξουαλικής 

κακοποίησης, β) τη συμβουλευτική, προληπτική και θεραπευτική 

παρέμβαση σε άτομα που, είτε ως θύματα είτε ως δράστες, ενέχονται στο 

φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης, γ) τη διοργάνωση σεμιναρίων, 

διαλέξεων, ημερίδων και συνεδρίων με σχετικά θέματα, ε) τη διοργάνωση 

ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα αυτό στ) την ανάπτυξη στενών 

σχέσεων με συναφείς επιστημονικές οργανώσεις της Ελλάδας, με στόχο την 

ανταλλαγή επιστημονικών ιδεών και εμπειριών, αλλά και τη 

συνδιοργάνωση προγραμμάτων ή συνεδρίων και ζ) την ανάπτυξη στενών 

διεθνών σχέσεων με όμοιες επιστημονικές οργανώσεις του εξωτερικού, με τη 

http://www.obrela.gr/
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συμμετοχή σε συνέδρια, ανταλλαγή επιστημόνων και διοργάνωση διεθνών 

συνεδρίων στην Ελλάδα. 

 

 
 

 

 

 

 

Το αληθινό παραμύθι της βίας  
του Ευγένιου Τριβιζά 

 

Η εκφοβιστική και επιθετική συμπεριφορά παιδιών εναντίον συμμαθητών τους 

είναι ένα πολύμορφο και πολυδιάστατο φαινόμενο, η έκταση και η σοβαρότητα 

του οποίου δύσκολα αναγνωρίζονται. Κυρίως επειδή τα θύματα φοβούνται να το 

εξομολογηθούν, οι δάσκαλοι δυσκολεύονται να το χειριστούν και τα σχολεία 

διστάζουν να το παραδεχτούν λόγω του αρνητικού αντίκτυπου που θα έχει στην 

εικόνα και στη φήμη τους. Η σχολική βία ξεκινάει από κοροϊδευτικές 

παρατηρήσεις, προσβλητικές εκφράσεις, διασπορά ψιθύρων με στόχο τον 

στιγματισμό και αποκλεισμό του θύματος από σχολικές παρέες, κλιμακώνεται 

με την καταστροφή ή κλοπή αντικειμένων ιδιοκτησίας του, συχνά εκτρέπεται σε 

σωματική βία. Στην αρχή απλά σπρωξίματα και στη συνέχεια ακραίες μορφές 

επιθετικότητας.  

 

Η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει να γίνεται ο εκφοβισμός διαδικτυακά ή με 

μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα. Σκηνές βίας βιντεοσκοπούνται και διανέμονται 

ευρύτατα, καθιστώντας την εμπειρία ακόμη πιο επώδυνη για τα θύματα και 

οδηγώντας τα ακόμη και στην αυτοκτονία.  

Είναι σφάλμα να πιστεύουμε ότι το φαινόμενο ξεκινάει και σταματάει στα 

σχολεία. Έχει βαθιές ρίζες και μακροπρόθεσμα καταστρεπτικές για την 

κοινωνία συνέπειες. Οι συμπεριφορές παγιώνονται και επαναλαμβάνονται 

στην οικογένεια, στον στρατό, στον εργασιακό χώρο. Εγκληματολογικές έρευνες 

δείχνουν ότι το επιθετικό παιδί στο σχολείο είναι ο αυριανός άντρας που θα 

κακοποιεί τη σύζυγό του. Αλλά και οι θύτες, σύμφωνα με έρευνες του 
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Αμερικανικού Ιατρικού Συλλόγου, είναι πολλές φορές θύματα σωματικής 

τιμωρίας, οικογενειακής βίας και βλαπτικών επιρροών της τηλεόρασης.  

Τα σχολεία πρέπει να ξεκινάνε όχι με την υπόθεση ότι είναι απίθανο να 

συμβαίνουν τέτοια περιστατικά στους χώρους τους, αλλά αντίθετα ότι είναι 

πολύ πιθανόν και να καταστρώνουν εμπεριστατωμένα σχέδια πρόληψης και 

αντιμετώπισης του προβλήματος. Το θέμα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο 

συζητήσεων στην τάξη, οι σχολικές βιβλιοθήκες να εφοδιάζονται με παιδικά 

βιβλία σχετικού περιεχομένου, οι διάδρομοι, οι αυλές και οι δυσπρόσιτοι χώροι 

να επιτηρούνται τακτικά και οι μαθητές να ενθαρρύνονται να εκμυστηρεύονται 

στους διδάσκοντες τα παράπονά τους, πράγμα το οποίο βέβαια προϋποθέτει 

σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Μια τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης και η 

δημοσιοποίησή της θα βοηθούσε αρκετά. 

Kαλό θα είναι ο γονιός να ρωτάει το παιδί του πώς του φέρονται οι συμμαθητές 

του, ιδίως αν το παιδί βρίσκει δικαιολογίες για να μην πηγαίνει στο σχολείο, 

παραπονιέται συχνά ότι είναι άρρωστο τα πρωινά, κάνει σκασιαρχείο, 

δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στη μελέτη, επιστρέφει από το σχολείο με 

γρατσουνιές, μελανιές, ρούχα σκισμένα ή βιβλία κατεστραμμένα, κλείνεται στον 

εαυτό του, αρχίζει να ψευδίζει, δεν έχει όρεξη για φαγητό, ζητάει παραπάνω 

χαρτζιλίκι, αρχίζει να κλέβει, φέρεται με επιθετικό τρόπο στα μικρότερα 

αδέλφια του, κλαίει τα βράδια στο κρεβάτι ή τυραννιέται από εφιάλτες, ή 

προτιμάει να κάνει παρέα με ενηλίκους παρά με παιδιά. Ολα αυτά μπορεί να 

οφείλονται σε πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά καλό θα είναι ο γονιός να 

ερευνά το θέμα διακριτικά και να επικοινωνεί με το σχολείο, ούτως ώστε να 

ενημερώνονται οι γονείς των παιδιών που ασκούν βία και να παραπέμπονται 

ενδεχομένως στις κατάλληλες υπηρεσίες.  

Ας μην ξεχνάμε ότι συχνά χρήζουν βοηθείας όχι μόνο τα παιδιά τα οποία 

υφίστανται, αλλά και τα παιδιά τα οποία ασκούν βία, καθώς και οι οικογένειές 

τους. Επίσης, δεν αποκλείεται οι ιδιότητες του θύτη και του θύματος να 

συμπίπτουν στο ίδιο παιδί. 

* Ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι νομικός, καθηγητής Εγκληματολογίας στο 

Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. 

 

 

Δ. Το 2013 έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών. 

Το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 2013 είναι αφιερωμένο στα δικαιώματα που 

συνοδεύουν την ιθαγένεια της ΕΕ.  

Το όραμα: Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 

Εάν οι πολίτες της ΕΕ γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και τα ασκούν, 

επωφελούνται περισσότερο ως άτομα αλλά ταυτόχρονα επωφελείται και η 

οικονομία καθώς και η κοινωνία της ΕΕ. 
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Οι ενημερωμένοι πολίτες κατανοούν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και καλούνται να συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ 

σε όλα τα επίπεδα. Σ'αυτό αποβλέπει το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 2013. Το 

Έτος θα δώσει την ευκαιρία σε άτομα από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση: 

 να ενημερωθούν για τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες που τους προσφέρει 

η ιθαγένεια της ΕΕ –ιδίως το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται 

οπουδήποτε στην ΕΕ 

 να συμμετάσχουν σε συζητήσεις για τα εμπόδια στην άσκηση αυτών των 

δικαιωμάτων και να διατυπώσουν ειδικές προτάσεις για την 

αντιμετώπισή τους 

 να συμμετάσχουν σε πολιτικά φόρουμ συζήτησης πολιτικών και άλλων 

ζητημάτων της Ένωσης· 

 να προετοιμαστούν για τις Ευρωεκλογές του 2014 και να αναλάβουν ενεργό 

ρόλο στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ. 

 

Δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ 

Δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στο εσωτερικό της ΕΕ 

και απαγόρευση των διακρίσεων λόγω υπηκοότητας 

Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι 

Δικαίωμα αναφοράς : δίνει τη δυνατότητα να εκφράσετε την ανησυχία 

σας για ένα σημαντικό ζήτημα ή να υποβάλετε καταγγελία στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορείτε να ζητήσετε από το Κοινοβούλιο να 

επιληφθεί είτε ενός προσωπικού σας αιτήματος ή παραπόνου, είτε ενός 

ζητήματος δημοσίου συμφέροντος. Το συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει, 

βέβαια, να εμπίπτει στη σφαίρα δραστηριοτήτων της ΕΕ και να σας θίγει 

άμεσα. 

Δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. 

Δικαίωμα προξενικής προστασίας για τους πολίτες της ΕΕ των 

οποίων το κράτος δεν εκπροσωπείται σε χώρα εκτός ΕΕ 

Αν βρεθείτε σε χώρα εκτός ΕΕ και χρειαστείτε βοήθεια, ως πολίτης της ΕΕ 

έχετε δικαίωμα σε προξενική προστασία από την πρεσβεία ή το προξενείο 

μιας οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους που 

ισχύουν για τους υπηκόους της. Βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί σε 

περίπτωση θανάτου, ατυχήματος, ασθένειας, σύλληψης, κράτησης, 

εγκληματικής ενέργειας και επαναπατρισμού. 

http://ec.europa.eu/consularprotection/index.action
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Δικαίωμα αίτησης στην Επιτροπή να προτείνει νέα νομοθεσία 

Θεμελιώδη δικαιώματα 

Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του 

κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων 

που ανήκουν σε μειονότητες. 

Άλλα διασυνοριακά δικαιώματα 

Κοινωνική ασφάλιση 

Υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό 

Σπουδές στο εξωτερικό 

Ως υπήκοος της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να σπουδάσετε σε οποιαδήποτε χώρα της 

ΕΕ υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους της εκάστοτε χώρας. 

Ηλεκτρονικές αγορές 

Δικαιώματα των επιβατών. 

Φθηνότερες κλήσεις κινητής τηλεφωνίας 

Ασφαλής, εγγυημένη και προσιτή ενέργεια 

Χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προστατεύεστε τώρα καλύτερα ως καταναλωτής 

και έχετε δικαίωμα να επιλέξετε την καλύτερη προσφορά φυσικού αερίου και 

ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

Δ. Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών (2013) 

Επικροτούμε  την πρωτοβουλία της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου να ανακηρυχθεί το ευρωπαϊκό έτος των πολιτών (2013), ως ένα 

πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της καλύτερης ενημέρωσης των Ευρωπαίων 

πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά τους και τα οφέλη που απορρέουν από την 

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ωστόσο, οι δράσεις που προβλέπονται για το έτος είναι 

μια σταγόνα στον ωκεανό της άγνοιας των Ευρωπαίων πολιτών και πολύ 

απέχουν από τις ενέργειες που προτείνονται από την Europedia για τη μείωση 

του ελλείμματος πληροφόρησης Επομένως, καλούμε τους πολίτες να 

διακηρύξουν κατά τη διάρκεια του προσεχούς έτους τις πραγματικές τους 
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ανάγκες για πληροφορίες σχετικά με τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες και να 

προτείνουν τρόπους για μείωση του ελλείμματος πληροφόρησης. 

Το ευρωπαϊκό έτος στοχεύει στην ευαισθητοποίηση διαφόρων 

πολλαπλασιαστών και του γενικού κοινού σχετικά με τα δικαιώματα των 

πολιτών της Ένωσης, ώστε να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώματος 

ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής. 

Επίσης, θα αναπτύξει την ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ένωσης για 

τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επωφεληθούν από τα δικαιώματα 

και τις πολιτικές της ΕΕ όταν παίρνουν την απόφαση να ζήσουν έξω από τα 

εθνικά σύνορα, καθώς επίσης ενισχύοντας τη συμμετοχή τους σε φόρουμ 

πολιτών σχετικά με τις πολιτικές και άλλα ζητήματα της Ένωσης.  

Εξάλλου, το ευρωπαϊκό έτος επιδιώκει την έναρξη διαλόγου για τις 

επιπτώσεις και τις δυνατότητες του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, 

ως αναπόσπαστης πτυχής της ιθαγένειας της Ένωσης, ιδίως σε όρους 

ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των 

πολιτών της Ένωσης, καθώς και τους δεσμούς μεταξύ των πολιτών και της 

Ένωσης.  

Νομική βάση 

 «Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει 

ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των 

περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις συνθήκες και 

στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους». 

Βασικός στόχος της πρότασης απόφασης για το ευρωπαϊκό έτος των 

πολιτών είναι να διευκολύνει την άσκηση εκ μέρους των πολιτών της 

Ένωσης του δικαιώματός τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 

στο έδαφος των κρατών μελών, αναπτύσσοντας την ευαισθητοποίησή τους 

σχετικά με τα δικαιώματά τους ως πολιτών της Ένωσης.  

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης 

Στη συζήτηση για το πώς θα καταστεί ευκολότερη η κινητικότητα εντός της ΕΕ, 

οι απαντώντες τόνισαν την ανάγκη οι πολίτες της Ένωσης να διαθέτουν 

πρακτικές πληροφορίες ανά χώρα σχετικά με τα δικαιώματά τους, όταν 

διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος από το δικό τους. Η έρευνα αυτή απέδειξε 

επίσης ότι οι πληροφορίες που χρειάζονται οι πολίτες για να ασκήσουν το 

δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας δεν περιορίζονται αυστηρά στις προϋποθέσεις 

που πρέπει να τηρούνται για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος: τα δύο 

διοικητικά θέματα που απασχολούν περισσότερο όσους αντιμετωπίζουν την 

πιθανότητα μετάβασης σε άλλο κράτος μέλος είναι η κοινωνική ασφάλιση 

και πρόνοια και η αναγνώριση τίτλων σπουδών. 
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Είναι σαφές ότι οι πολίτες που επιθυμούν να σπουδάσουν, να εργαστούν, να 

πάρουν τη σύνταξή τους, να ζήσουν σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να είναι 

κατάλληλα ενημερωμένοι σχετικά με τα διάφορα δικαιώματα που τους 

διατίθενται σε διασυνοριακές καταστάσεις και να είναι σε θέση να τα ασκούν 

αποτελεσματικά στην πράξη. Ευρύτερα, για να επιτραπεί στους ιδιώτες, τις 

επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολό της να επωφεληθούν από όλο το 

φάσμα δυνατοτήτων που προσφέρει η ενιαία αγορά, είναι σημαντικό να 

γνωρίζουν οι πολίτες τα δικαιώματά τους στον τομέα της ελεύθερης 

κυκλοφορίας και γενικότερα τα δικαιώματά τους ως πολίτες της Ένωσης.  

Στην έκθεση του 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ «Άρση των εμποδίων στα 

δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ», η Επιτροπή εντόπισε τα βασικά εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, όταν επιδιώκουν να 

ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως πολίτες της Ένωσης και επισήμανε 25 

συγκεκριμένες δράσεις για την άρση των εμποδίων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, η 

Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πολίτες της Ένωσης δεν 

επωφελούνται από τα δικαιώματά τους διότι δεν τα γνωρίζουν και 

ανήγγειλε την πρόθεσή της να εντατικοποιήσει την πληροφόρηση των 

πολιτών της Ένωσης σχετικά με τα δικαιώματά τους και ιδίως σχετικά με 

τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας. Η ανακήρυξη του 2013 ως 

ευρωπαϊκού έτους των πολιτών, που οδηγεί στην οργάνωση 

στοχοθετημένων εκδηλώσεων σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ και με τις 

πολιτικές της ΕΕ που συνδέονται με την ιθαγένεια κατά τη διάρκεια του 

έτους αυτού, περιλαμβάνεται στην έκθεση για την ιθαγένεια ΕΕ του 2010 ως 

μια από τις δράσεις που πρέπει να εφαρμοστούν για την κάλυψη αυτής της 

έλλειψης ενημέρωσης.  

Ο γενικός στόχος του προτεινόμενου ευρωπαϊκού έτους των πολιτών είναι 

να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης είναι ενημερωμένοι για τα 

δικαιώματα που τους παρέχονται σε διασυνοριακό πλαίσιο, βάσει της 

ιδιότητάς του πολίτη της Ένωσης, κατά τρόπο ώστε να είναι σε θέση να 

λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για το κατά πόσον θα κάνουν χρήση 

του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, καθώς και για να διευκολυνθεί η 

πραγματική άσκηση του δικαιώματος αυτού. Το Ευρωπαϊκό έτος στοχεύει 

ειδικότερα στα εξής: 

- ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ένωσης για το δικαίωμα ελεύθερης 

κυκλοφορίας και διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα για τα 

κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης σε διασυνοριακές 

καταστάσεις, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους να συμμετέχουν στη 

δημοκρατική ζωή της Ένωσης· 

- ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ένωσης για το πώς μπορούν να 

επωφεληθούν με συγκεκριμένο τρόπο από τα δικαιώματα και τις πολιτικές της 

ΕΕ, ενώ ζουν σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και παροχή κινήτρων για την ενεργό 
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συμμετοχή τους σε φόρουμ πολιτών σχετικά με πολιτικές και ζητήματα της 

Ένωσης· 

- παροχή κινήτρων για δημόσια συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις και τις 

δυνατότητες που παρέχει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, ως 

αναπόσπαστη πτυχή της ιθαγένειας της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την 

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των 

πολιτών της Ένωσης, καθώς και του δεσμού μεταξύ των πολιτών και της 

Ένωσης.  

Στόχοι  

1.  Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους των πολιτών είναι η 

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που συνδέονται με την ιθαγένεια της Ένωσης, ώστε να 

βοηθηθούν οι πολίτες να κάνουν πλήρη χρήση των δικαιωμάτων τους 

ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής εντός του εδάφους των κρατών 

μελών. Στο πλαίσιο αυτό, το ευρωπαϊκό έτος των πολιτών θα προωθήσει επίσης 

την άσκηση από τους πολίτες της Ένωσης και των υπολοίπων δικαιωμάτων που 

απορρέουν από την ιθαγένεια της Ένωσης.  

οι ειδικοί στόχοι του ευρωπαϊκού έτους των πολιτών είναι: 

 

α) Η ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ένωσης ως προς τα δικαιώματά τους 

ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής εντός της Ένωσης και στο πλαίσιο 

αυτό ως προς όλα τα άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών της 

Ένωσης χωρίς διακρίσεις, περιλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής 

στις τοπικές και ευρωπαϊκές εκλογές στο κράτος μέλος της διαμονής τους·  

; 

β) η ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ένωσης, περιλαμβανομένων των 

νέων, για το πώς μπορούν να έχουν απτά οφέλη από τα δικαιώματα και 

τις πολιτικές της Ένωσης, καθώς και από υφιστάμενα προγράμματα για 

την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών· 

 

γ) η ενθάρρυνση συζήτησης σχετικά με τον αντίκτυπο και τις δυνατότητες 

του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής , ως 

αναπόσπαστης πτυχής της ιθαγένειας της Ένωσης, με στόχο την 

προώθηση και την ενίσχυση της ενεργού πολιτικής και δημοκρατικής 

συμμετοχής των πολιτών της Ένωσης, ιδίως σε πολιτικά βήματα για τις 

πολιτικές της Ένωσης και τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την κοινωνική συνοχή, την πολιτιστική 

ποικιλομορφία, την αλληλεγγύη, την ισότητα ανδρών και γυναικών, τον 

αμοιβαίο σεβασμό και ένα αίσθημα μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας 

μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, με βάση τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης 

που είναι κατοχυρωμένες στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ καθώς και στο Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Σχετικές πρωτοβουλίες σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο : 
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; 

α) πραγματοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης, κάλυψης από τα 

μέσα ενημέρωσης , εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που 

στοχεύουν στο ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένες ομάδες· 

 

β) ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας και ορθών 

πρακτικών μεταξύ ενωσιακών , εθνικών, περιφερειακών και 

τοπικών αρχών και άλλων δημόσιων οργανισμών και 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·  

 

γ) διοργάνωση συνεδρίων, ακροάσεων - και μέσω Διαδικτύου - 

και άλλων εκδηλώσεων για την προώθηση του διαλόγου, την 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σημασία και τα οφέλη που 

απορρέουν από το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και 

διαμονής και γενικότερα από το θεσμό της ιθαγένειας της 

Ένωσης και τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα·  

 

δ) χρήση των υπαρχόντων πολυγλωσσικών 

συμμετοχικών μέσων για την ενθάρρυνση 

της ενεργού συμμετοχής των οργανώσεων 

της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτών 

στο ευρωπαϊκό έτος των πολιτών, 

περιλαμβανομένων και τέτοιων μέσων 

άμεσης δημοκρατίας όπως η πρωτοβουλία 

πολιτών και οι δημόσιες διαβουλεύσεις·  

 

ε) ενίσχυση του ρόλου και της προβολής των υπαρχόντων μέσω 

ενημέρωσης των πολιτών, περιλαμβανομένων των μέσων της 

σύγχρονης τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, 

όπως τα πολύγλωσσα ενημερωτικά κέντρα Europe Direct και 

η δικτυακή πύλη Your Europe ως βασικών στοιχείων ενός 

«ενιαίου» συστήματος ενημέρωσης για τα δικαιώματα των 

πολιτών της Ένωσης· 

 

στ) ενίσχυση του ρόλου και της προβολής των μέσων επίλυσης 

προβλημάτων, όπως το SOLVIT, ώστε να επιτραπεί στους 

πολίτες της Ένωσης να ασκούν καλύτερα και να 

υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο του δικαίου 

της Ένωσης· 

 

ζ) παροχή πληροφοριών στους πολίτες της Ένωσης σχετικά με 

την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ώστε να τους επιτραπεί να 

ασκούν καλύτερα και να υπερασπίζονται τα δικαιώματά 

τους στο πλαίσιο του δικαίου της Ένωσης· και  

 

η) εκπόνηση της έκθεσης για την ιθαγένεια της ΕΕ η οποία θα 

βασίζεται σε ενδελεχή διάλογο και ενεργό συνεισφορά των 

πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών και η οποία θα 

εντοπίζει περαιτέρω εμπόδια που παρακωλύουν τους πολίτες 

της Ένωσης να ασκούν πλήρως τα δικαιώματα που 

απορρέουν από την ιθαγένεια της Ένωσης και θα προωθεί 

κατάλληλες στρατηγικές για την άρση των εμποδίων αυτών.  
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Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘Ευρώπη για τους Πολίτες’ έχει ως στόχο να 

συμβάλει στην εκπλήρωση των παρακάτω γενικών στόχων:  

 

να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και 

απόψεις και να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμα πιο 

προσιτής, δημοκρατικής και με παγκόσμιο προσανατολισμό, ενωμένης στο 

πλαίσιο της πολιτισμικής της πολυμορφίας και εμπλουτισμένης μέσω αυτής, 

αναπτύσσοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την έννοια της ιδιότητας του πολίτη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

 

να καλλιεργήσει ένα αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας, βασιζόμενο σε 

κοινές αξίες, κοινή ιστορία και κοινό πολιτισμό,  

να βοηθήσει τους ευρωπαίους πολίτες να προσεγγίσουν περισσότερο την 

Ευρωπαϊκή Ένωση,  

να βελτιώσει την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, 

μέσα από το σεβασμό και την προαγωγή της πολιτισμικής και γλωσσικής 

πολυμορφίας, συμβάλλοντας παράλληλα στο διαπολιτισμικό διάλογο.  

Οι συνέπειες του ιδιαίτερου πολιτικού πλαισίου του 2013 και ειδικότερα των 

στόχων που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό 

Έτος των Πολιτών σε σχέση με τις μόνιμες προτεραιότητες του Προγράμματος 

έχουν ως εξής:  

Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τις αξίες και τα δικαιώματα των 

ευρωπαίων πολιτών και για τις ευκαιρίες που δίνονται από την ΕΕ  

 

ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ.  

Το πρόγραμμα επομένως θα υποστηρίξει την ευρωπαϊκή ιδιότητα του 

πολίτη και δημοκρατίας μέσω της εμβάθυνσης της κατανόησης της ΕΕ, των 

αξιών της και των επιπτώσεών της στην καθημερινή ζωή των πολιτών καθώς 

και με την παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη 

δημοκρατική ζωή της ΕΕ.  

Οι ειδικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι οι 

ακόλουθοι: 

 

να υποστηρίξει τη δράση, τη συζήτηση και τον προβληματισμό αναφορικά με 

την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη και τη δημοκρατία, τις κοινές ευρωπαϊκές 

αξίες, την κοινή ιστορία και τον κοινό πολιτισμό, μέσω των δραστηριοτήτων και 

της συνεργασίας δεξαμενών γνώσης και οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  

να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτών και οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών όλων των συμμετεχουσών χωρών, συμβάλλοντας 

έτσι στο διαπολιτισμικό διάλογο και προβάλλοντας ταυτόχρονα την 

πολυμορφία και την ενότητα της Ευρώπης.  

Για να είναι επιλέξιμος για επιδότηση λειτουργίας, ένας οργανισμός που 

επιδιώκει ένα σκοπό γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος πρέπει:  
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α) να είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με νομική προσωπικότητα. Στην 

περίπτωση δικτύων με ίδιο καταστατικό που δεν διαθέτουν χωριστή δομή 

λειτουργίας, αίτηση δύναται να υποβάλει ο οργανισμός που έχει αναλάβει τον 

συντονισμό του δικτύου,  

β) να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στον τομέα της συμμετοχής των ευρωπαίων 

πολιτών στα κοινά, και να εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες 

οργανώσεων: 

 

 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Ευφυής Ενέργεια- Ευρώπη’, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε τριετές σχέδιο (Μάιος 2010-Απρίλιος 2013) με 

σκοπό την προώθηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Σχεδίων για την Αειφόρo 

Αστική Κινητικότητα (ΣΑΑΚ). 

 

 

 

 

Ε. «Διαπολιτισμική αγωγή κι εκπαίδευση ως μέσον 

ανάπτυξης της 

δημιουργικής σκέψης στο σύγχρονο σχολείο» 
«Βλέπω τις πόλεις του κόσμου και στην τύχη κάνω τον εαυτό μου πολίτη 

της κάθε μιας… 

Βλέπω χρώματα, πολιτισμούς, πηγαίνω ανάμεσά τους και χαιρετώ όλους 

τους κατοίκους»(1) 

 

Οριοθέτηση και συζήτηση βασικών εννοιών 

Ο Όρος «διαπολιτισμική αγωγή» εμπεριέχει τον όρο «πολιτισμός». 

Ο όρος «πολιτισμός» χρησιμοποιείται, κατά κανόνα, σε μια στενή και σε μια 

πλατιά έννοια. Στη στενή του έννοια ο όρος αναφέρεται σε υψηλές επιδόσεις 

μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων, π.χ. στη λογοτεχνία, την ποίηση, τη μουσική, 

την τέχνη κ.λ.π. 

Ο πολιτισμός στην πλατιά έννοια του όρου αναφέρεται στο σύνολο των 

στοιχείων που χρειάζεται ο άνθρωπος, για να προσαρμοστεί στο φυσικό και 

κοινωνικό περιβάλλον του, και να ικανοποιήσει τις φυσικές και πνευματικές 

ανάγκες του. Συμπεριλαμβάνει, δηλαδή, όλους τους κανόνες, τις αξίες και τα 

ερμηνευτικά σχήματα της καθημερινής ζωής των ατόμων ενός κοινωνικού 

συνόλου. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο σ’ αυτήν την πλατιά έννοια, η 

οποία μας επιτρέπει να συμπεριλάβουμε στις αναλύσεις μας τους ζωντανούς 

πολιτισμούς των μεταναστών, έτσι όπως αυτοί εκφράζονται στις 

πολυπολιτισμικές κοινωνίες των χωρών υποδοχής. 

Η πολυπολιτισμική κατάσταση που επικρατεί στις χώρες υποδοχής είναι 

συνέπεια της μετανάστευσης των εργαζομένων από διάφορες εθνότητες σ’ 

αυτέ στις χώρες, και αποτελεί την «αφετηρία» της διαπολιτισμικής ιδέας.  

Η πολυπολιτισμικότητα είναι το δεδομένο, και η διαπολιτισμικότητα το 
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ζητούμενο. Η διαπολιτισμικότητα προϋποθέτει την πολυπολιτισμικότητα, αλλά 

δεν απορρέει αυτόματα απ’ αυτή. Στα ευρωπαϊκά μητροπολιτικά κέντρα 

δημιουργήθηκε, ιδιαίτερα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, επίσης μια 

πολυεθνική- πολυπολιτισμική κατάσταση. Οι κοινωνίες των χωρών αυτών είναι 

σήμερα de facto πολυπολιτισμικές. Η εκπαιδευτική πολιτική τους όμως 

κινείται μεταξύ της «αφομοίωσης» και της προώθησης της 

«παλιννόστησης». Η διατήρηση και καλλιέργεια των γλωσσών και των 

πολιτισμών των μεταναστών παίζουν δευτερεύοντα ρόλο. 

Η απλή διατήρηση όμως των πολιτισμών των μειονοτήτων δεν ισοδυναμεί 

με τη διαπολιτισμική ιδέα. Η διαπολιτισμική ιδέα δεν εξαντλείται σ’ ένα 

πολιτισμικό πλουραλισμό, όπου συνυπάρχουν οι πολιτισμοί, και που στην 

καλύτερη περίπτωση ο «κυρίαρχος» πολιτισμός απλώς ανέχεται τους 

άλλους. 

Η διαπολιτισμική θεωρία έχει ως αφετηρία την ισοτιμία των πολιτισμών  και 

προσπαθεί να συμβάλει στην ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτισμών που 

εκπροσωπούνται σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. 

Η «διαπολιτισμική αγωγή» απευθύνεται σε «ντόπιους» και «ξένους» και 

επιδιώκει να τους ευαισθητοποιήσει έτσι, ώστε να κυριαρχεί μεταξύ τους 

μια αμοιβαία ανοχή, κατανόηση, αναγνώριση και αποδοχή.  

 

αξιώματα της διαπολιτισμικής αγωγής 

Μετά από τη συζήτηση των βασικών εννοιών, θα προσπαθήσω να αναλύσω 

α) Αρχή της ισοτιμίας των πολιτισμών 

Η πρώτη αρχή είναι η αρχή της ισοτιμίας των πολιτισμών. Η υιοθέτηση αυτής 

της αρχής, από τη διαπολιτισμική αγωγή, συνεπάγεται σοβαρές δυσκολίες 

επειδή ο πολιτιστικός ανταγωνισμός, οι συγκρούσεις και η ιεράρχηση των 

πολιτισμών είναι έντονα πολυπολιτισμικές κοινωνίες των μητροπολιτικών 

χωρών. Η διαπολιτισμική αγωγή αναγνωρίζει βέβαια την ύπαρξη αυτού του 

πολιτισμικού ανταγωνισμού, υπογραμμίζει όμως ότι οι διάφοροι πολιτισμοί είναι 

εξίσου σημαντικοί για τους φορείς τους. Ό,τι είναι ο γερμανικός πολιτισμός για 

τους Γερμανούς, είναι ο ελληνικός για τους Έλληνες. 

Σε περίπτωση που δεν αντιμετωπίσουμε τους δύο πολιτισμούς στη βάση της 

ισοτιμίας, και δεν τους προωθήσουμε ανάλογα, θέτουμε το άτομο μπροστά στο 

δίλημμα να αποφασίσει, ποιους κανόνες ποιες αξίες και τρόπους συμπεριφοράς 

θα υιοθετήσει, και τι θα απορρίψει. Θα υιοθετήσει π.χ. το Ελληνόπουλο τους 

κανόνες φιλοξενίας της χώρας που ζει ή θα μείνει πιστό στην ελληνική 

παράδοση; 

 «Διατηρητέα» είναι εκείνα τα πολιτισμικά στοιχεία που είναι λειτουργικά 

στη διαδικασία ένταξης του ατόμου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Μια τέτοια συλλογιστική εγκυμονεί τον κίνδυνο της αφομοίωσης. 

Οδηγούμαστε, δηλαδή, σ’ ένα λογικό αδιέξοδο, από το οποίο βγαίνουμε, εφόσον 

αποδεχτούμε την αρχή (αξίωμα) της ισοτιμίας των πολιτισμών. 

 

β) Η υπόθεση του ελλείμματος και της διαφοράς 

Η δεύτερη αρχή της διαπολιτισμικής αγωγής είναι η λεγόμενη «υπόθεση της 

διαφοράς». 
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Ένα από τα βασικά αποτελέσματα των κοινωνιολογικών και παιδαγωγικών 

ερευνών των περασμένων δύο δεκαετιών είναι, ότι τα παιδιά των διαφόρων 

κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων έρχονται στο σχολείο με διαφορετικό 

μορφωτικό κεφάλαιο. 

Σύμφωνα με μια άποψη, τη λεγόμενη «υπόθεση του ελλείμματος», το 

μορφωτικό κεφάλαιο των παιδιών των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων είναι, 

σε σύγκριση μ’ αυτό το μεσαίων και ανωτέρων στρωμάτων, ελλειμματικό. Ο 

«περιορισμένος» γλωσσικός κώδικας των κατωτέρων στρωμάτων π.χ. είναι 

ελλειμματικός σε σύγκριση με τον «επεξεργασμένο» γλωσσικό κώδικα, που είναι 

ο κώδικας των μεσαίων στρωμάτων και του σχολείου (βλ. Bernstein 1972 και 

1975). 

Σύμφωνα με μια άλλη άποψη, τη λεγόμενη «υπόθεση της διαφοράς», τα 

κοινωνικοπολιτισμικά στοιχεία που φέρνουν οι διάφορες ομάδες, μαθητών, 

μπορούν να διατηρηθούν και να καλλιεργηθούν στα πλαίσια ενός 

πλουραλιστικού σχολικού και κοινωνικού συστήματος και δεν είναι αναγκαίο να 

εξομοιωθούν μεταξύ τους. 

Δηλαδή, τα παιδιά των μεταναστών δεν πρέπει να απαρνηθούν τον πολιτισμό 

τους και να συμμορφωθούν με τις κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες της χώρας 

υποδοχής. 

Η διαπολιτισμική αγωγή υιοθετεί την υπόθεση της διαφοράς και επιδιώκει την 

ισότιμη αντιμετώπιση της γλώσσας και του πολιτισμού των μεταναστών στο 

σχολείο και την κοινωνία των χωρών υποδοχής. 

 

γ) Η αρχή των ίσων ευκαιριών 

Η πολιτική της αφομοίωσης και η αναγόρευση ενός μέρους του 

μορφωτικού κεφαλαίου των μεταναστόπουλων ως δυσλειτουργικού, μειώνουν 

τις μορφωτικές τους ευκαιρίες και δυσχεραίνουν σημαντικά τη διαδικασία 

απόκτησης μιας κοινωνικο-πολιτισμικής και προσωπικής ταυτότητας. 

Το σχολείο οφείλει να δεχτεί το παιδί όπως είναι, και να του δώσει την 

ευκαιρία να αναπτύξει τις δυνατότητές του και την προσωπικότητά του, με 

βάση τις δικές του κοινωνικοπολιτισμικές προϋποθέσεις και το δικό του 

μορφωτικό κεφάλαιο. 

 

Συνέπειες για την πολιτισμική ταυτότητα των παιδιών των μεταναστών 

Η αποδοχή της ισοτιμίας των πολιτισμών, καθώς και η υιοθέτηση της αρχής 

ότι οι διάφορες πολιτισμικές προϋποθέσεις που φέρνουν τα παιδιά είναι ισότιμες 

μεταξύ τους, έχουν άμεσες συνέπειες αναφορικά με την προώθηση των 

πολιτισμών, καθώς και την πολιτισμική ταυτότητα των νέων γενεών των 

αποδήμων. 

Ο λεγόμενος «εθνικός» πολιτισμός δεν είναι βέβαια ξένος και άγνωστος στους 

μετανάστες-εργάτες. Οι μετανάστες είναι φορείς αυτού του πολιτισμού, ο οποίος 

όμως έχει δεχτεί επιδράσεις από τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής. Ο 

πολιτισμός των απόδημων Ελλήνων δεν είναι ξένος προς τον πολιτισμό του 

κέντρου (Ελλάδος), αλλά ούτε και ταυτόσημος μ’ αυτόν. 

 

Συνέπειες για τους στόχους και το περιεχόμενο της διδασκαλίας 
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Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της διαπολιτισμικής αγωγής οφείλουμε να 

αποδεχτούμε το διπολιτισμικό –διγλωσσικό κεφάλαιο των μεταναστόπουλων 

και να το καλλιεργήσουμε μέσω μιας συστηματικής διδασκαλίας. 

Η διαπολιτισμική θεωρία, δεν περιορίζεται όμως μόνο στην εκπαίδευση των 

μεταναστόπουλων, αλλά την ενδιαφέρει και η εκπαίδευση των «ντόπιων» 

παιδιών. Η διαπολιτισμική θεωρία επιδιώκει ένα «άνοιγμα» και των δύο 

πλευρών (ντόπιων και ξένων), ελπίζοντας ότι μέσα από μια πολιτισμική 

συνάντηση θα γεννηθούν νέοι τρόποι συμβίωσης, που να ανταποκρίνονται 

στην πολυπολιτισμικότητα. 

Ιδιαίτερα το σχολείο οφείλει να αναζητήσει νέους στόχους, νέα περιεχόμενα 

και νέους τρόπους μάθησης που να ανταποκρίνονται στις πολυπολιτισμικές 

συνθήκες διδασκαλίας. 

 

Προβλήματα και προοπτικές 

Πέρα από τα θεωρητικά προβλήματά της (ισοτιμία των πολιτισμών, 

αξιολογική ουδετερότητα), η διαπολιτισμική θεωρία αντιμετωπίζει στην 

υλοποίησή της και σοβαρά κοινωνικό-οικονομικά και πολιτικά προβλήματα. 

Η διαπολιτισμική θεωρία παραμένει μέχρι σήμερα, κατά κύριο λόγο, μια 

παιδαγωγική θεωρία, την οποία αποδέχονται και υποστηρίζουν μόνο λίγοι 

προοδευτικοί πολιτικοί κύκλοι. 

Οι κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής- και μάλιστα όχι όλες- έχουν 

αποδεχτεί την πολυπολιτισμικότητα, όχι όμως και τις αρχές της 

διαπολιτισμικότητας. 

Τα μητροπολιτικά κέντρα υπερασπίζονται την «ηγεμονική» τους θέση όχι 

μόνο με πολιτικά και οικονομικά μέσα, αλλά και μέσα από την προώθηση την 

γλώσσας και του πολιτισμού τους. 

Επίσης θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο εθνοκεντρισμός αποτελεί ακόμα 

ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των κοινωνιών μας. 

Η διαπολιτισμική ιδέα βρίσκεται, επομένως, αντιμέτωπη με μια 

αναχρονιστική, αλλά εντούτοις επίκαιρη, νεοαποικιοκρατική και 

εθνοκεντρική αντίληψη, πίσω από την οποία κρύβονται οικονομικά και 

πολιτικά συμφέροντα. 

Στην Ευρώπη βρίσκεται μάλιστα αντιμέτωπη και με ρατσιστικές, 

εθνικιστικές και νεοφασιστικές τάσεις. 

Από την άλλη πλευρά θα πρέπει όμως να παραδεχτούμε ότι μεγαλώνει κάθε 

μέρα ο κύκλος εκείνων των προοδευτικών δυνάμεων που υποστηρίζουν τη 

διαπολιτισμική ιδέα, δηλαδή την ειρηνική συμβίωση ατόμων και 

κοινωνικών ομάδων 

διαφορετικής πολιτισμικής καταγωγής, σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. 

Οι μετανάστες αποτελούν ένα προοδευτικό και ριζοσπαστικό δυναμικό, το 

οποίο σε συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις των χωρών υποδοχής μπορεί 

και οφείλει να αγωνιστεί για την προώθηση της διαπολιτισμικής ιδέας που θα 

μπορούσε να διασυνδεθεί και να συμπορευτεί και με την αγωγή ειρήνης. 

 

Κλείνοντας θα θελα να υπογραμμίσω ένα σημείο που είναι αρκετά σημαντικό 
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για μας τους Έλληνες. Η ιστορία μας μάς διδάσκει ότι πάντα ένα μεγάλο 

ποσοστό των Ελλήνων ζει έξω από τα ελλαδικά σύνορα. Σήμερα περίπου το 

30% των Ελλήνων ζουν στο εξωτερικό. Αυτοί οι Έλληνες απόδημοι, ή 

μετανάστες, δημιουργούν στις χώρες που ζουν ένα νέο πολιτισμό που__δεν είναι 

ταυτόσημος μ’ αυτόν του κέντρου. 

Η αποδοχή αυτού του πολιτισμού και η αντιμετώπισή του σε ισότιμη βάση με 

τον πολιτισμό του κέντρου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την 

αλληλεπίδραση μεταξύ του κέντρου (Ελλάδα) και της περιφέρειας (Απόδημος 

Ελληνισμός) και για την πολιτιστική αλληλοτροφοδότηση. Αυτή η 

αλληλεπίδραση και η 

αλληλοτροφοδότηση ανοίγουν, με τη σειρά τους, τεράστιες προοπτικές 

ανάπτυξης 

του ελληνικού πολιτισμού. 

 

«Διαπολιτισμική αγωγή κι εκπαίδευση ως μέσον ανάπτυξης της 

δημιουργικής σκέψης στο σύγχρονο σχολείο» 
Η εκπαίδευση φιλοδοξούσε ανέκαθεν να είναι ο βασικός μοχλός 

ενεργητικής και δημιουργικής συμμετοχής των πολιτών του κόσμου στο 

διαρκώς συγκρουόμενο, μεταβαλλόμενο και πολλές φορές ελεγχόμενο, 

κοινωνικοπολιτικό και οικονομικοπολιτισμικό γίγνεσθαι. Σήμερα ειδικά, ο 

λόγος και οι δράσεις της αποτελούν το σημαντικό μονόδρομο για τη 

δημιουργική επίλυση των ατομικών και συλλογικών προβλημάτων, καθώς 

και για την εξεύρεση των ειρηνικότερων εκείνων λύσεων, που θα 

οδηγήσουν την ανθρωπότητα στην αλληλοκατανόηση, στην αλληλοανοχή, 

στην αλληλεγγύη, στην συναίνεση, στη φιλία και ισονομία, στην 

εποικοδομητική συνεργασία κι εμπλουτιστική συμβίωση. Αξίες όπως η 

αμοιβαία αναγνώριση, η ισοτιμία των διάφορων πολιτισμών και η 

διαφύλαξη της ιδιαιτερότητας και της πρωτοτυπίας του καθενός σε ένα 

καθεστώς ανεκτικότητας, είναι απαίτηση σε παγκόσμια κλίμακα(3). Η 

διεθνοποίηση της εκπαίδευσης επιβάλλει σύγκριση των εκπαιδευτικών 

συστημάτων, εμπλουτιστική αλληληγνωριμία και από κοινού οικοδόμηση 

ενός νέου πρωτότυπου «εργαστηρίου εκπαίδευσης» για μια κοινωνία 

αλληλεγγύης. Από αυτήν την άποψη η παρεχόμενη αγωγή και εκπαίδευση 

στα σχολεία μας οφείλει να ξεπερνά τα σύνορα και να αποτελεί κυρία εστία 

παγκόσμιων καινοτομιών. Το σύγχρονο σχολείο συνεπώς, οφείλει να είναι 

ανοιχτό όχι μόνο στους διάφορους πολιτισμούς, αλλά και σε κάθε 

δημιουργική αλλαγή μεθόδων, μέσων, περιεχομένων, σκοπών, στόχων και 

προγραμμάτων, ώστε να εκπαιδεύει και να προσανατολίζει τους αυριανούς 

παγκόσμιους πολίτες για επινόηση, εφεύρεση, και επιβολή νέων ειρηνικών, 

δημιουργικών λύσεων, σε σχέση με τα προβλήματα που μαστίζουν τον 

πλανήτη μας, αλλά και κάθε άτομο ξεχωριστά (4). 

 

Β. Εννοιολογικός προσδιορισμός της διαπολιτισμικής αγωγής και 

εκπαίδευσης 

Κατά το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης «η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός 
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προσανατολισμός δεν έχει χαρακτήρα αφομοιωτικό, αλλά συνιστά ένα 

άνοιγμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που οφείλει να διατρέχει όλες τις 

βαθμίδες και τα γνωστικά αντικείμενα και βασίζεται στην αξιοποίηση των 

διαφορετικών εμπειριών και των ιδιαιτεροτήτων ως πηγής γνώσης και 

προσωπικής ανάπτυξης»(8). Κατά τον καθηγητή Αθ. Παπά «η 

Διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να εννοηθεί και ως η διαδικασία 

επικοινωνίας των πολιτισμών όπου η μείξη τους οδηγεί σε μια ισορροπία 

κατανόησης και εξανθρωπισμού»(9). Γενικά η Διαπολιτισμική Παιδεία είναι 

μία νέα οικουμενική ιδέα που αποσκοπεί στην ισότιμη αναγνώριση ,τον 

αμοιβαίο σεβασμό, την αλληλεπίδραση, την αλληλοκατανόηση και την 

αποδοχή της πολιτιστικής ταυτότητας και της εθνικής γλώσσας 

διαφορετικών κοινοτήτων, που επικοινωνούν και συμβιώνουν στον ίδιο 

χώρο. Σύμφωνα με τη διαπολιτισμική ιδέα οι νέοι πρέπει να 

διαπαιδαγωγούνται με ηθικές αξίες και υψηλά ιδανικά, ώστε να 

διακρίνονται για τον ανθρωπισμό τους και όχι για την ιδιοτέλεια και την 

αυτοπροβολή τους (10). 

Εξάλλου, η διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση διαπραγματεύονται 

δημιουργικά τη “διαφορά,” σε όλες της τις διαστάσεις (σωματική-ψυχική- 

φυλετική, γλωσσική, θρησκευτική, εθνική, κοινωνική, οικονομική, κ.ά.) με 

στόχο την εξεύρεση της ομοιότητας μέσα στη διαφορά και της διαφοράς 

μέσα στην ομοιότητα, την ισονομία, την αλληλοκατανόηση, την 

αλληλοαποδοχή, την αλληλεπίδραση και την αμοιβαία αλληλέγγυα 

συνεργασία. Ως εκ τούτου με αφετηρία την διαφορετικότητα, την 

πολυπολιτισμικότητα και την πολυγλωσσία των σύγχρονων κοινωνιών και 

με πυξίδα το σεβασμό στη διαφορά και την ισότιμη αντιμετώπιση γλωσσών 

και πολιτισμών, οδεύει προς την ειρηνική και δημιουργική συμβίωση. 

 

Γ. Εννοιολογική οριοθέτηση της δημιουργικότητας 

Η δημιουργικότητα θεωρείται ως «πολυλογικό και πολυμορφικό» 

φαινόμενο και έχει περιγραφεί με πολλούς τρόπους από τους διάφορους 

επιστήμονες. Έχει οριοθετηθεί ως σφαιρική πράξη ( a whole act: Hallman , 

1967), ως σύμπλεγμα (complex: Albert και Runco, 1989), ως σύνδρομο 

(syndrome: Mac Kinnon, 1962, Mumford και Gustafson, 1988), αλλά και 

ως «οικολογικό σύστημα»,πολυεπίπεδο και πολυπαραγοντικό ( ecological 

approach: Puccio, Isaksen, Treffinger & Murdock, 1994)(11).  

 

Κατά την Ξανθάκου, «στην αρχιτεκτονική του συστήματος” της 

δημιουργικότητας συμβάλουν καθοριστικά οι παρακάτω, 

αλληλεπιδρώντες χρονικά παράγοντες: 1. Το κατάλληλο περιβάλλον 

(οικογένεια, σχολείο, κοινωνικός περίγυρος, μέσα μαζικής ενημέρωσης), 

που διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της δημιουργικής 

σκέψης-συμπεριφοράς και συνακόλουθα στη διατήρηση αυτών των 

ικανοτήτων μέσα στο χρόνο. 2. Η συστηματική καλλιέργεια όλων των 

νοητικών λειτουργιών, που δίνει έμφαση στη συγκλίνουσα κριτικά και 

αποκλίνουσα δημιουργικά σκέψη, στην ενεργητική απομνημόνευση, στην 

ανάπτυξη μνημονικών τεχνικών, στην ικανότητα μεταμνήμης, στην 
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καλλιέργεια ενεργητικού συστήματος πληροφόρησης-αντίληψης, καθώς και 

στις μεταγνωστικές ικανότητες. 3. Η καλλιέργεια γνωρισμάτων μιας 

δημιουργικής προσωπικότητας, όπως είναι η θετική αυτοεκτίμηση ,η 

ανοχή στη ματαίωση, στην αβεβαιότητα, στο πολύπλοκο, στο ασύμμετρο, 

στο αντιφατικό, στο ατελές, καθώς και η επιμονή, τα εσωτερικά κίνητρα, το 

άνοιγμα στην εμπειρία και η ευαισθησία απέναντι στα προβλήματα του 

περιβάλλοντος. 4. Οι ανοιχτές διαδικασίες (open-ended tasks), με 

δραστηριότητες που προσφέρουν χρόνο για την πρόσληψη των 

προβλημάτων, την επώαση των ιδεών, την ενεργητική ανακάλυψη και 

αξιολόγηση των λύσεων-απαντήσεων, καθώς και την εξέταση της 

εγκυρότητας του ευρήματος με βάση τα κριτήρια της χρησιμότητας, 

καταλληλότητας, αποτελεσματικότητας. 5. Η ανάπτυξη νέων μεθόδων 

διδασκαλίας ,που εντάσσουν νέες δημιουργικές τεχνικές παραγωγής 

ιδεών στον κορμό των γνωστικών αντικειμένων. 6. Η παραγωγή 

ποικίλων προϊόντων γνώσης που θα δίνουν έμφαση στη 

 

Δ΄. Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

. 

α. σχολικό περιβάλλον 

Πρωταρχικά ανοίγουμε τα παιδιά προς τα πολιτιστικά και ιδιαίτερα 

στοιχεία του συνόλου της τάξης τους: Προς το αφρικανάκι, βελγάκι, 

φιλανδάκι, τσιγγανάκι, βορειοηπειρωτάκι, αμερικανάκι, αλβανάκι, 

ελληνοποντιάκι, ανάπηρο, ιδρυματικό και γενικότερα σε κάθε « 

διαφορετικό» παιδί-μαθητή. 

Το σχολείο οφείλει επιτακτικά να δεχθεί το κάθε παιδί όπως είναι και να του 

δώσει τις ευκαιρίες να αναπτύξει τις δυνατότητες και ικανότητες του, 

καθώς και την προσωπικότητά του με βάση τις σωματικές, 

ψυχοσυναισθηματικές και κοινωνικοπολιτισμικές, ιδιαιτερότητες του αλλά 

και με βάση το μορφωτικό κεφάλαιο που κατέχει και μεταφέρει. Λαμβάνεται 

υπόψη οτιδήποτε είναι σπουδαίο σε επίπεδο κοινωνικό, οικογενειακό, 

επαγγελματικό, γενετικό, όπως οι «ευαίσθητες ζώνες» στο προσωπικό 

επίπεδο που βρίσκεται σε σχέση με τους άλλους, για παράδειγμα η θέση 

της γυναίκας στην κοινωνία, η φυλετική ισότητα και άλλα σχετικά.  

Στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον κάθε μαθητής καλείται να διαχειριστεί 

με τη δική του «παιδική, φρέσκια, ευέλικτη πρωτότυπη ματιά» το δικό του 

χωροχρόνο και τις αλλαγές του, ενώ καλείται ταυτόχρονα να επιλύει 

προβλήματα μέσα από νέους δρόμους δημιουργικής συνύπαρξης και 

συνεργασίας. Είναι γνωστό πόσο σημαντική είναι η ανακάλυψη, η 

διαμόρφωση και η έκφραση στοιχείων της προσωπικότητας κάθε μαθητή 

μέσω του παιχνιδιού, του παιδικού ιχνογραφήματος, των πραγματικών ή 

φανταστικών σεναρίων-προβλημάτων, των δημιουργικών συζητήσεων, των 

ποικίλων πολυπολιτισμικών παραμυθιών, μύθων, ψυχοκινητικών 

δρώμενων, μουσικών, χορών.  

 

β. Ρόλοι του εκπαιδευτικού 
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Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι θέμα όλου του σχολείου και μόνο έτσι μπορεί 

να αντιμετωπιστεί, γι αυτό και ο εκπαιδευτικός εργάζεται από κοινού με τους 

συναδέλφους του, τους μαθητές/τριες όλου του σχολείου, τους γονείς και κάθε 

παράγοντα που θα τον βοηθήσει αποτελεσματικά. Καθημερινά ασκεί τον εαυτό 

του και τους μαθητές του στην κινητικότητα της πολιτισμικής όσμωσης 

και στην απαραίτητη αέναη ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών που 

προϋποθέτουν ελευθερία, φαντασία, νεωτερισμό, πρωτοβουλία, 

συστηματική αυτοκριτική και εφαρμόσιμες πρακτικές δημιουργικής 

αλληλοανοχής, αλληλεξάρτησης και αλληλοεκτίμησης. 

Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται στην διαπολιτισμική 

εκπαίδευση και δημιουργική διδασκαλία χρειάζονται ενημερωτικά και 

επιμορφωτικά προγράμματα για τον τρόπο δημιουργικής παιδαγωγικής 

προσέγγισης και διδασκαλίας τους, τόσο κατά την αρχική, όσο και κατά 

την συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους. Γι’ αυτό κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να 

αποκτήσει γνώσεις και να καλλιεργήσει ευαισθησίες, όπως και δημιουργικές, 

διαμεσολαβητικές στρατηγικές, σχετικές με τη συμβίωση και τη σύμπραξη 

διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Ο 

ευαισθητοποιημένος αυτός συνδημιουργός δάσκαλος-εμψυχωτής θα 

επιτρέπει στους άλλους να είναι διαφορετικοί, θα γνωρίζει να ανέχεται 

όλους τους μαθητές του, να συνυπάρχει εμπνευστικά, ενισχυτικά, καθώς 

και να συμπάσχει μαζί τους. 

Επομένως, στο δημιουργικό-διαπολιτισμικό μοντέλο αγωγής κυρίαρχη είναι 

η καινοτομική παιδαγωγική και διδακτική δράση, καθώς και η 

δημιουργική 

αξιοποίηση της διαφοράς των « διαφορετικών» μαθητών από κάθε 

εκπαιδευτικό.  

 

 

γ. Σχολική πράξη 

Η διαπολιτισμική αγωγή συνεπώς, είναι μια παιδαγωγική για όλα τα παιδιά 

του σχολείου και όχι μόνο μια παιδαγωγική της «μειονότητας ή 

πλειονότητας» του σχολείου. Το __________σύγχρονο σχολείο συνειδητοποιεί όλο 

και περισσότερο ότι η διαχείριση του διαφορετικού ή της εξαίρεσης στην 

εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τις αλλοδαπές ομάδες του μαθητικού μας 

πληθυσμού, αλλά και όλους τους μαθητές μας, με την κάθε φυσική ή 

επίκτητη διαφορετικότητα τους. Aυτό το καινοτομικό χαρακτηριστικό της 

διαπολιτισμικής θεωρίας τονίζεται από όλους τους σχετικούς ερευνητές και 

επιστήμονες.  

Η ανομοιογένεια των σχολικών τάξεων είναι πλέον δεδομένη ανεξάρτητα 

από την γλωσσική ή πολιτιστική προέλευση των μαθητών. Συνεπώς 

πρωταρχικό καθήκον του σύγχρονου σχολείου είναι η κάλυψη των 

βασικών αναγκών όλων των μαθητών του, καθώς και η ενίσχυση της 

αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης τους. Ο ευαισθητοποιημένος 

εκπαιδευτικός δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη του 

αυτοσυναισθήματος των μαθητών του, καθώς και στην δημιουργία 

συνθηκών επιτυχίας για όλα τα παιδιά της τάξης του(22). Εξάλλου η 
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αντισταθμιστική αγωγή είναι πάντοτε χρήσιμη για απλή ή διαπολιτισμική 

τάξη. Επιπλέον ο διαφορετικός ή μειονοτικός μαθητής είναι συχνά θύμα 

στερεοτυπικών αντιλήψεων και αισθάνεται ευάλωτος μέσα στο υπάρχον 

εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο υποχρεούται να τον στηρίξει και να τον 

αναδείξει ουσιαστικά. Ως εκ τούτου η αξιολόγηση της επίδοσης αυτών των 

μαθητών χρειάζεται περισσή ευαισθησία και απαλλαγή από κάθε ίχνος 

προκατάληψης, μεροληψίας ή δραματοποίησης. Χρειάζεται να θέτουμε 

ξεχωριστούς στόχους για τον καθένα σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ικανότητες 

και προσπάθειές του και η βαθμολογία να απέχει από κάθε είδος 

ανταγωνισμού ή επιβολής. 

Το βασικό είναι να επιτρέψουμε στα παιδιά να αυτενεργήσουν, να 

πειραματιστούν, να εκφραστούν, να μάθουν με την καρδιά τους και με την 

παραγωγική φαντασία τους, καλλιεργώντας μεταξύ τους και με το 

περιβάλλον τους σχέσεις δημιουργικής πνοής.  

 

δ. Σχολικό πρόγραμμα 

Το αναλυτικό πρόγραμμα, τα σχολικά εγχειρίδια, οι μέθοδοι διδασκαλίας 

και το παιδαγωγικό υλικό οφείλουν επίσης να προσανατολιστούν προς τη 

διαπολιτισμική δημιουργική προσέγγιση απαλείφοντας από αυτά κάθε ίχνος 

προκατάληψης, ρατσισμού και ξενοφοβίας. Όπως πολύ εύστοχα 

παρατήρησε ο Βernstein, αν το σχολείο δε σεβαστεί την κουλτούρα του 

κάθε παιδιού, πώς θα σεβαστεί το παιδί την κουλτούρα του σχολείου. 

Ως εκ τούτου «τα αναλυτικά προγράμματα, το διδακτικό υλικό, οι 

παιδαγωγικές δραστηριότητες πρέπει να παρέχουν μια σαφή, αντικειμενική 

εικόνα της συμβολής όλων των πολιτισμών που συγκροτούν μια κοινωνία 

και επίσης μια εικόνα του παγκόσμιου πολιτισμού, χωρίς να υποτιμάται η 

ιδιαίτερη συμβολή κανενός»(24). Κυρίως πρέπει «να ενσωματώνει μια 

ποικιλία πολιτισμικών παραδόσεων με τέτοιο τρόπο, που οι βασικοί 

εκπαιδευτικοί σκοποί και στόχοι να μπορούν να επιτευχθούν, όπως οι ίδιοι 

έχουν διαμορφωθεί, όσον αφορά την πολυπολιτισμική μας κοινωνία»(25). 

Επίσης η καλλιέργεια της δημιουργικής-κριτικής αποκλίνουσας σκέψης, η 

ικανότητα να λύνουμε καθημερινά προβλήματα, η ενθάρρυνση των 

νεωτερισμών στη σκέψη και τη δράση, καθώς και η ικανότητα λήψης 

αποφάσεων, σημαντικών για την πρόοδο της ανθρωπότητας, επιβάλλεται 

να αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο στη συγκρότηση των αναλυτικών 

προγραμμάτων. Ιδιαίτερα χρήσιμες κρίνονται οι εκπαιδευτικές καινοτομίες, 

που καλλιεργούν όλες τις μορφές σκέψης, επικοινωνίας και 

κοινωνικοποίησης. 

Όσον αφορά τα σχολικά μαθήματα, η αναγνώριση και η καλλιέργεια της 

μητρικής γλώσσας και του πολιτισμού προέλευσης των «ξένων» μαθητών 

είναι ουσιαστικής σημασίας τόσο για τη βελτίωση των μορφωτικών 

ευκαιριών τους, όσο και για τη διαμόρφωση της προσωπικής τους 

ταυτότητας και τη γενικότερη ψυχοσυναισθηματική τους ισορροπίας. 

«Κατά τη διαπολιτισμική αντίληψη, το μάθημα της μητρικής γλώσσας θα 

πρέπει να προσφέρεται σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία παράλληλα με 

την κυρίαρχη γλώσσα και να σχεδιάζεται έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα 
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εμβάθυνσης στα πολυπολιτισμικά στοιχεία και τη σημασία της 

ιδιαιτερότητας»(26). Όλα τα μαθήματα, αλλά ιδιαίτερα η γεωγραφία, η 

αγωγή του πολίτη, τα θρησκευτικά, η κοινωνιολογία, τα αγγλικά, ως ξένη 

γλώσσα, και κυρίως η ιστορία, η λογοτεχνία και τα μαθήματα αισθητικής 

και φυσικής αγωγής προσφέρονται για την ανάπτυξη και καλλιέργεια 

αισθημάτων αλληλεγγύης, συμπάθειας και αντιεθνικιστικής-

αντιρατσιστικής αλληλοεκτίμησης μεταξύ των ατόμων και των ομάδων(27). 

Επίσης το ολοήμερο πρόγραμμα στα σχολεία μας με την ιδιαιτερότητα, την 

πολυπλοκότητα, την ευελιξία, τον νεωτερισμό και την ελευθερία που το 

διακρίνουν, προσφέρεται κατ’ εξοχήν για την προσέγγιση των σκοπών και 

στόχων τόσο της δημιουργικής σκέψης, όσο και της διαπολιτισμικής 

αγωγής. 

 

ε. μέθοδοι διδασκαλίας 

Πολύ θα βοηθήσουν προς τη δημιουργική διαπολιτισμική προσέγγιση η 

βιωματική-κριτική–επικοινωνιακή μέθοδος διδασκαλίας, τα σχέδια 

εργασίας 

(projects), η μέθοδος «ιδεοθύελλας», το «δημιουργικής επίλυσης 

πρόβλημα», τα παιχνίδια δραματοποίησης, η υπόδυση ρόλων, τα θεατρικά 

έργα και οι εορταστικές εκδηλώσεις όπου θα οδηγούμε τα παιδιά σε μια 

βαθιά, δημιουργική αλληλογνωριμία, αλληλοκατανόηση και 

αλληλοαποδοχή, καθώς και σε θετική στάση ζωής, σύμφωνα με τις αρχές 

της σύγχρονης διαπολιτισμικής αγωγής. Επίσης η διαθεματική- 

διεπιστημονική προσέγγιση στο πλαίσιο πολλών μαθημάτων, αλλά και 

όλων των καινοτόμων σχολικών δράσεων, είναι η κατ’ εξοχήν προνομιακή 

δημιουργική μέθοδος για να επινοηθούν, ανακαλυφθούν και 

πραγματοποιηθούν ιδέες και δράσεις με διορατικότητα, επινόηση και 

μάλιστα σε μια συνεχώς διευρυνόμενη ομάδα, διαφορετικής προέλευσης 

και κατάστασης μαθητών, ανθρώπων, σχέσεων και δραστηριοτήτων. Το 

ίδιο βοηθούν η εφαρμογή προγραμμάτων και δραστηριοτήτων 

καλλιτεχνικών και ψυχοκινητικών σε σχέση με τη γειτονιά και το σχολείο. 

Στόχος είναι η αλληλεπίδραση μαθητών διαφορετικής πολιτιστικής 

αφετηρίας μέσα στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής, αντιρατσιστικής 

παιδαγωγικής και κυρίως μέσα στο χώρο που τα παιδιά αυτά συμβιώνουν. 

Ιδιαίτερη σημασία οφείλουμε να επιδείξουμε στην ενεργό συμμετοχή και 

δράση όλων των μαθητών στη διδακτική διαδικασία προτείνοντας 

ποικίλους τρόπους διοχέτευσης της παιδικής δημιουργικότητας, που θα 

συνδέονται με προβλήματα και χαρακτηριστικά της εποχής μας, όπου «το μη 

προβλέψιμο, το ασύνηθες, και το ρευστό προκαταβάλλουν τις ποιότητες οι 

οποίες απαιτούνται για το άμεσο μέλλον»(29). Η χειρωνακτική-χειροτεχνική 

εργασία είναι καθοριστική εδώ και ο λόγος, προφορικός ή γραπτός, παύει 

να είναι η μοναδική οδός επικοινωνίας. Επομένως η άγνοια της επίσημης 

γλώσσας του σχολείου δεν οδηγεί υποχρεωτικά σε αδυναμία επικοινωνίας, 

ούτε σε απομόνωση ή σχολική αποτυχία (30). Επίσης η ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία βοηθάει να αποφεύγεται η ομαδοποίηση των μαθητών βάσει 

στερεότυπων και επιτρέπει την εκδήλωση υποβόσκουσων αντιθέσεων και 
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εντάσεων ανάμεσα στα παιδιά, την εκτόνωσή τους και την επιτυχή 

κοινωνική ένταξή τους (31). «Από την άποψη αυτή, μεγάλη βοήθεια 

προσφέρουν τα ειδικά μαθήματα με τη χρησιμοποίηση διαφόρων 

μεθοδολογιών για την ανάπτυξη στους μαθητές των ικανοτήτων να λύνουν 

τις διενεκτικές καταστάσεις (creative conflict resolution), οι οποίες 

συμβάλλουν στη διάκριση των θετικών στοιχείων των άλλων εθνικών 

ομάδων και στη διαμόρφωση θετικής στάσης και συμπεριφοράς απέναντί 

τους»(32). 

 

στ. Γονείς και άλλοι διαμεσολαβητές 

Η δημιουργική εμπλοκή των γονέων στη ζωή του σχολείου θεωρείται 

επίσης πολύ αποτελεσματική, τόσο για τη διάχυση της γνώσης, 

πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εμπλεκομένων φορέων, όσο και 

για την προαγωγή της δια βίου εκπαίδευσης.  

Oι διαμεσολαβητές (34) τέλος, κυρίως προικισμένα άτομα προερχόμενα 

από το χώρο των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων του σχολείου, με 

επαρκή γνώση των διαφορετικών πολιτισμικών αποχρώσεων, έχουν 

σημαντικό ρόλο να παίξουν σε κάθε προσπάθεια γνωριμίας, επικοινωνίας, 

και κοινωνικοποίησης μαθητών, γονέων και λοιπών εκπαιδευτικών- 

κοινωνικών λειτουργών. Θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμοι για την 

εποικοδομητική λύση τυχόν αντιστάσεων, φόβων, παρεξηγήσεων, αλλά και 

για την διευθέτηση διαφορών, στερεοτύπων, προκαταλήψεων ή 

ρατσιστικών συμπεριφορών, που τυχόν θα εκδηλωθούν ανάμεσα στις 

διάφορες «ξένες» ομάδες. Επίσης μπορούν να διευκολύνουν αποφασιστικά 

κάθε ενέργεια βαθύτερης αλληλεπίδρασης, καθώς και κάθε νέα δημιουργία 

ανθρώπινης έκφρασης και βίωσης. Συνεπώς, εξισορροπούν δημιουργικά 

την πολυπλοκότητα και αντιφατικότητα των καθημερινών προβλημάτων, 

που αναφέρονται στο σεβασμό, στην αναγνώριση και στη διαχείριση της 

διαφορετικότητας. Εξάλλου «το διαπολιτισμικό μοντέλο, διαπερνά τους 

πολιτισμούς και μέσα από την ειρηνική αυτή αισθησιοποίηση των αξιακών 

και πολιτισμικών του στοιχείων, καταλήγει σε μια αλληλοαποδοχή, μέσα σε 

πνεύμα αλληλεξάρτησης και συναντίληψης για την αυτοπραγμάτωση 

ατόμων και λαών»(35). 

 

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι η βασική επιταγή των καιρών μας είναι η 

δημιουργική, διαπολιτισμική σχολική φοίτηση. Δε ομιλούμε πλέον για 

εκπαίδευση των μεταναστών, των παλιννοστούντων, των αλλοδαπών, των 

τσιγγάνων, των ατόμων, ακόμη, με ειδικές ανάγκες, αλλά για μια 

εκπαίδευση από όλους, με όλους και για όλους που στοχεύει στην 

αλληλοκατανόηση και κυρίως στην από κοινού ειρηνική και δημιουργική 

συμβίωση, επιβίωση και αυτοπραγμάτωση. Συνεπώς χρειαζόμαστε μια 

εκπαίδευση ποιότητας, γεμάτη από χαρά, φαντασία, ελευθερία, 

ευαισθησία και πρωτοτυπία για όλα τα παιδιά του πλανήτη μας.  
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ΣΤ. Για μία ευρωπαϊκή διάσταση της Παιδείας 

Του Γιωργου Παπασταμκου* 

Η μεταρρύθμιση ως εκπεφρασμένη πολιτική επιδίωξη εκφράζει την αγωνία της 

κοινωνίας να διαρρήξει τις κατεστημένες τάσεις και αντιλήψεις στο 

εκπαιδευτικό σύστημα. Επιδιώκει να προωθήσει και να εφαρμόσει πολιτικές 

και δράσεις που θα καταστήσουν την εκπαίδευση μοχλό της κοινωνικής 

και οικονομικής ανάπτυξης. Η αντίληψη των ομάδων μειοψηφίας εντός του 

Πανεπιστημίου ότι αυτό αποτελεί ένα χώρο παραγωγής ή αναπαραγωγής 

γνώσης που βρίσκεται εκτός της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή που είναι 

αποκομμένη από τις ανάγκες της κοινωνίας, είναι ανορθολογική, ξεπερασμένη 

εδώ και πολύ καιρό και ακραία συντηρητική 

Η πρόκληση της μεταρρύθμισης της ανώτατης παιδείας στη χώρα μας συνέχεται 

και με ενδογενείς λόγους και ανάγκες. Αρκεί να αναφερθεί ότι η επέκταση του 

πανεπιστημιακού φαινομένου δεν συνοδεύθηκε από την αναγκαία ρυθμιστική 

αυτοτέλεια και εμβάθυνση. Η παθογένεια της ελληνικής ανώτατης παιδείας 

ομολογείται τόσο από τους φορείς άσκησης της πολιτικής εξουσίας όσο και 

από τους δέκτες της εκπαιδευτικής πολιτικής. Είναι αυτή ακριβώς η 

παθογένεια που εκπέμπει ρυθμιστική εντολή. Οι σκέψεις οι οποίες 

παρατίθενται εκκινούν από την αντικειμενική παραδοχή ότι τα ελληνικά 

δημόσια πανεπιστήμια είναι βασικοί συντελεστές για το μέλλον της 

Ελλάδος και για την επιτυχή μετάβαση στην κοινωνία και, κατ’ επέκταση, 

στην οικονομία της γνώσης. Το υποκειμενικό στοιχείο των προτάσεων 

εκπορεύεται από την ιδιότητά μου ως μέλους εν αναστολή της ακαδημαϊκής 

κοινότητας. 

Εννέα σημεία διαλόγου για τη μεταρρύθμιση στην ανώτατη εκπαίδευση: 

1) Αντικατάσταση του εκτενούς νόμου–πλαισίου από ένα συνοπτικό «Χάρτη 

Διακυβέρνησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης», ο οποίος θα αρκείται μόνο 

στον καθορισμό πλαισίου γενικών κανόνων, στόχων πολιτικής, 

μηχανισμών χρηματοδότησης και κινήτρων για δραστηριότητες 

εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.  

2) Κάθε Πανεπιστήμιο υιοθετεί τη δική του λεπτομερή «Πράξη Εσωτερικής 

Διακυβέρνησης», η οποία οφείλει να είναι απολύτως συμβατή με τον «Χάρτη 

Διακυβέρνησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης». Τα Πανεπιστήμια πρέπει να 

είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις στρατηγικές 

προτεραιότητές τους. «Ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωσή τους από την 

υπερβολική ρύθμιση και τη μικροδιαχείριση τα πανεπιστήμια πρέπει να 

αποδεχθούν πλήρη θεσμική λογοδοσία στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο για τις 

επιδόσεις τους».  
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3) Η συνδυασμένη ανάγνωση του «Χάρτη Διακυβέρνησης της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης» και των «Πράξεων Εσωτερικής Διακυβέρνησης» των κατ’ ιδίαν 

Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων θα αντανακλούν τον κανόνα «ενότητα στην 

πολυμορφία». 

4) Τα Πανεπιστήμια συμπράττουν πλήρως στο ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργασίας 

για τη διασφάλιση της ποιότητας (διαδικασίες αξιολόγησης). 

5) Η χρηματοδότηση πρέπει να συνδεθεί περισσότερο με τις σχετικές εκροές 

παρά με τις εισροές και τα Πανεπιστήμια πρέπει να αποδεχθούν πλήρη θεσμική 

λογοδοσία για τη σχέση κόστους - αποτελεσματικότητας. 

6) Πρόνοια δομημένων εταιρικών σχέσεων μεταξύ των πανεπιστημίων και των 

φορέων οικονομικής δραστηριότητας με σκοπό την αξιοποίηση των 

επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, συνοδευόμενη από φορολογικά 

κίνητρα. 

7) Αναθεώρηση των διαδικασιών ακαδημαϊκής αναγνώρισης για να 

εξασφαλιστούν πιο γρήγορα και πιο προβλέψιμα αποτελέσματα (ιδίως με τη 

δημοσίευση των πανεπιστημιακών πολιτικών αναγνώρισης). 

8) Σημείο τομής του «Χάρτη Διακυβέρνησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης» και των 

«Πράξεων Εσωτερικής Διακυβέρνησης» μπορεί να αποτελέσει 

μεσομακροπρόθεσμα ο τρόπος εισαγωγής των φοιτητών. 

9) Το θέμα του ασύλου αφήνεται στη ρυθμιστική ευθύνη μιας εκάστης των 

πανεπιστημιακών κοινοτήτων στο πλαίσιο της «Πράξης Εσωτερικής 

Διακυβέρνησης». 

*Ο καθηγητής κ. Γεώργιος Παπαστάμκος είναι ευρωβουλευτής. 

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ στον χώρο της παιδείας 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ στον χώρο της παιδείας είναι λίγο ως πολύ γνωστή σε όλους. 

Οι πραγματικές όμως επιδιώξεις των «πρωταγωνιστών» των γεγονότων 

απέχουν πολύ από όσα απολαμβάνουν δημοσιότητα στο θέατρο του 

(πραγματικού) λαϊκισμού. Το να μιλάει κανείς για κρίση δεν συνιστά ασφαλώς 

πρωτοτυπία. Συνήθως η κρίση αυτή συνδέεται με «δημοφιλή» (όπως λέμε 

ψηφοθηρικά;) ζητήματα, όπως αυτό των εισαγωγικών εξετάσεων. 

Λίγοι όμως από τους «αναλυτές» προβάλλουν (γιατί άραγε;) ότι τέτοια θέματα 

είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου και ότι η κινητικότητα είναι 

πανευρωπαϊκή, με διαφορετικές ασφαλώς μορφές σε κάθε χώρα, με κοινές όμως 

τις κοινοτικές απαιτήσεις «σύγκλισης».  
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Σε μια περίοδο όπου η τεχνολογική έκρηξη μας αναγκάζει να μεταβάλλουμε 

συνεχώς την προσέγγισή μας στην εκπαίδευση, τη γνώση και την έρευνα, αλλά 

και στον τρόπο εργασίας του ακαδημαϊκού δασκάλου και του φοιτητή, ζητείται 

από όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών - μελών να προσαρμοστούν 

στις νέες επιλογές της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ). Για το θέμα αυτό έχει 

δημοσιευτεί πλούσιο υλικό, από πλευράς ΕΕ, που όμως στη χώρα μας δεν έχει 

μελετηθεί. Φαίνεται ότι ο «ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος» για τα θέματα της 

παιδείας δεν είναι αρκετά φαντασμαγορικός στα τηλεοπτικά και ερτζιανά 

«παράθυρα». Η «ευρωπαϊκή διάσταση» όμως στην ανώτατη εκπαίδευση 

συνδέεται άμεσα και επί της ουσίας με τα πραγματικά προβλήματα της παιδείας 

μας.  

Γίνεται λοιπόν σε κάθε ευκαιρία λόγος για τη διαμόρφωση μιας κοινής 

«ευρωπαϊκής συνείδησης» καταγωγής μεταξύ των πολιτών της ΕΕ. Η 

συνείδηση αυτή θα συμβάλει στην ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, 

κεφαλαίων και αγαθών, παρά τις διαφορετικές περιφερειακές ταυτότητες. 

Είναι φανερό ότι η ΕΕ θεωρεί ότι η έλλειψη της συνείδησης αυτής έχει 

συντελέσει στη μη ικανοποιητική εφαρμογή της ιδέας της «ελεύθερης 

διακίνησης». Τα πανεπιστήμια καλούνται να καλύψουν αυτό το κενό, 

αναλαμβάνοντας έτσι έναν ιδιαίτερα σημαντικό ιστορικό ρόλο στην εξέλιξη της 

ΕΕ.  

Με τη ραγδαία πρόοδο της επιστήμης εισάγονται νέες μέθοδοι παραγωγής 

και μεταβάλλεται σημαντικά η μορφή που παίρνουν οι εργασιακές σχέσεις. 

Μιλάμε πλέον για μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση, καθώς και για μια 

ευρεία αγορά που θα καθορίσει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών - προϊόντων, 

σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.  

Αυτή η συγκέντρωση της προσοχής στις ανάγκες της αγοράς και η σύνδεση των 

επενδύσεων σε νέα προϊόντα με την αναζήτηση κοινών πολιτιστικών πεδίων, 

πάνω σε ένα έδαφος που θα πρέπει να προετοιμάσουν τα πανεπιστήμια, 

αποτελεί ένα σημαντικό αντικείμενο προβληματισμού: η «ευρωπαϊκή 

διάσταση» στην εκπαίδευση δεν μπορεί να συνδέεται πρωτίστως με τις 

ανάγκες της αγοράς, αλλά με την εξέλιξη του ίδιου του πολιτισμού.  

Και, ασφαλώς, δεν μπορεί καν να υπάρξει «ευρωπαϊκή διάσταση» χωρίς 

συνθετική αποδοχή της διαφορετικότητας μέσα στον πολυ-πολιτισμικό και 

πολύγλωσσο ευρωπαϊκό χώρο, χωρίς πλουραλιστική γλωσσική πολιτική, 

χωρίς την ανάπτυξη ιστορικής συνείδησης μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών. 

Αυτή η κοινή συνείδηση καταγωγής δεν σημαίνει ασφαλώς ιστορική λήθη 

και ισοπέδωση των πολιτισμών. Σημαίνει πρώτα απ' όλα γνώση και κριτική 

θεώρηση της ιστορικής αλήθειας, αναγνώριση της συνεισφοράς, του ρόλου, 

της ιστορικής προσφοράς και της διαφορετικότητας της κάθε συνιστώσας 

του πολιτισμού που ο ιστορικός του μέλλοντος θα ονομάσει «ευρωπαϊκό 

πολιτισμό της 3ης χιλιετίας». Και είναι βέβαιο ότι ο ελληνικός πολιτισμός 

δεν έχει τίποτε να κρύψει ή να φοβηθεί στη διαδικασία αυτή. 
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Ενας άλλος χαρακτηρισμός, που συχνά αποδίδεται στην ευρωπαϊκή κοινωνία 

του μέλλοντος, είναι αυτός της «κοινωνίας της μάθησης». Οι όροι «μόρφωση», 

«εκπαίδευση», «εκμάθηση», «επαγγελματική κατάρτιση», που είναι 

συμπληρωματικές λειτουργίες κάθε σύγχρονης κοινωνίας και παρέχονται από 

διαφορετικού τύπου ιδρύματα, συχνά συγχέονται με όρους που αφορούν τον 

τρόπο με τον οποίο αυτές εκτελούνται, όπως «εξ αποστάσεως εκπαίδευση», «διά 

βίου εκπαίδευση», «εκπαίδευση με πολυμέσα» κ.ά., ενώ φαίνεται να απουσιάζει 

έντεχνα η ιδέα της παιδείας και να εξισώνονται διά της ισοπέδωσης τα ιδρύματα 

που παρέχουν «μεταδευτεροβάθμια» εκπαίδευση.  

Η συνεχής επίκληση της ανάγκης για συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, μέσα 

σε έναν κόσμο όπου «οι απαιτήσεις της παραγωγής συνεχώς μεταβάλλονται με 

την εφαρμογή των νέων γνώσεων», ακούγεται μάλλον ύποπτη, αν αναλογιστεί 

κανείς ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 12% των ετησίως 

παραγομένων γνώσεων βρίσκει εφαρμογή στην παραγωγή.  

Η συνεργασία των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων (πρόγραμμα Σωκράτης) 

αποτελεί μια αναμφίβολη αναγκαιότητα στην κατεύθυνση της δημιουργίας 

κοινής συνείδησης. Ωστόσο, στο άμεσο μέλλον τα ευρωπαϊκά και ελληνικά 

πανεπιστήμια θα πρέπει να απαντήσουν με σαφήνεια σε ορισμένα κρίσιμα 

ερωτήματα καθορίζοντας και τον δικό τους ιστορικό ρόλο: Πολιτισμός για την 

αγορά ή πολιτισμός για τον άνθρωπο; Επαγγελματική κατάρτιση ή παιδεία; 

Ιστορική λήθη ή ιστορική συνείδηση; Πολιτισμική ισοπέδωση ή 

πολιτισμική σύνθεση;  

Θέση του υπογράφοντα είναι ότι το ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο του μέλλοντος 

δεν μπορεί να είναι ένα απρόσωπο μετα-δευτεροβάθμιο ίδρυμα με αποστολή 

την επαγγελματική κατάρτιση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς. 

Είναι, πρώτα απ' όλα, ο φορέας εκείνος που ασκεί κριτική στην κοινωνία και 

στην αγορά και που δημιουργεί τις κοινωνικές δυνάμεις αμφισβήτησης και 

προόδου  γι' αυτό άλλωστε δεν μπορεί και δεν πρέπει να εξαρτάται από την 

αγορά. Πανεπιστήμιο είναι ο φορέας που παρέχει παιδεία και όχι απλά 

επαγγελματικά εφόδια σύμφωνα με τις απαιτήσεις των «πελατών» του. Είναι ο 

φορέας που παράγει πολιτισμό και όχι απλώς εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. 

Ας φτιάξουμε όποιους θεσμούς θέλουμε για να παρέχουν επαγγελματική 

κατάρτιση. Αν όμως δεν θέλουμε η μάνα να γίνει μια άριστη μεν όμως στείρα 

παιδαγωγός, αλλά επιθυμούμε να συνεχίσει να είναι μάνα που γεννάει, ας 

αφήσουμε ήσυχο το Universitas. Η πρόσκληση είναι μπροστά μας και είμαστε 

έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε.  

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ    ΔΙΑΣΤΑΣΗ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
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Σκοποί της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της σύγχρονης  Ευρωπαϊκής  Παιδείας 

– Η Ευρωπαϊκή  Εκπαιδευτική Πολιτική  και οι αναγκαίες αλλαγές 

 

 

  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΕΝΝΟΙΩΝ 

 

Η έννοια της «ευρωπαϊκής διάστασης» δημιουργήθηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του ’70 στα πλαίσια της διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής 

της Κοινότητας για να υποστηρίξει τις επίκαιρες αλλά και διαχρονικές 

απαιτήσεις του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σταδιακά ο 

όρος «ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση» συνδέθηκε άμεσα, τόσο με τη 

συζήτηση για  τον ιδεολογικό προσανατολισμό του περιεχομένου της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης, όσο και με τον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και 

πολιτισμικό χαρακτήρα του μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Η 

ευρωπαϊκή διάσταση συνδέεται με τη διαδικασία ευρωποίησης των εθνικών 

κρατών και κοινωνιών η οποία όμως δεν είναι παρά η ίδια η διαδικασία της 

παγκοσμιοποίησης με τον τρόπο που την κατανοούμε και τη βιώνουμε τις 

τελευταίες δεκαετίες. Συνήθως οι βασικοί ερμηνευτικοί άξονες της ΕΔΕ 

κινούνται σε τρεις διαστάσεις, περί-εντός- και διαμέσου- της Ευρώπης και 

σχετίζονται με τρεις αντίστοιχες μαθησιακές, παιδαγωγικές διαστάσεις: 

γνώσεις, δεξιότητες στάσεις (SHENNAN,1992) Όμως μια θεωρία για την ΕΔΕ 

παραμένει ελλιπής χωρίς τον άξονα: προς- και για ποια Ευρώπη που να 

αναφέρεται στη διάσταση της προοπτικής της πορείας του οράματος και 

της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στην οικοδόμηση της Ε.Ε. και 

συνδέεται άμεσα τόσο με τις αξίες, ελευθερία, ισότητα, δημοκρατία, 

δικαιοσύνη αλληλεγγύη της ευρωπαϊκής νεωτερικότητας, όσο και με το 

πρόταγμα της πολυπολιτισμικής Ευρώπης και της Ευρώπης των πολιτών που 

η ίδια η Ευρώπη δημιούργησε( ΠΑΝΤΙΔΗΣ-ΠΑΣΙΑΣ 2001: 200) 

 

 

Ειδικότερα, τα προγράμματα δράσης της Ε.Ε. ασχολούνται με: 

 

1.Τις καλύτερες δυνατότητες πολιτισμικής και επαγγελματικής κατάρτισης για 

τους Ευρωπαίους και μη πολίτες και για τα παιδιά τους 

2.Την ανάπτυξη της  αντιστοιχίας μεταξύ των ευρωπαϊκών συστημάτων με κύριο 

στόχο την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά  

θέματα 

3.Την ίδρυση ειδικού εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού δικτύου Ευρυδίκη(Eurydice) για 

τη συλλογή πληροφοριών και σύγχρονων στατιστικών στοιχείων της 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας των χωρών μελών της Κοινότητας  

4.Τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων της Γ/βάθμιας εκπαίδευσης με την 

ανάπτυξη της κινητικότητας φοιτητών, καθηγητών και ερευνητών καθώς και με 

την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση διπλωμάτων και περιόδων σπουδών σε 

άλλο κράτος-μέλος 

5.Την ενίσχυση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών μέσα στην πολυγλωσσική  και 

πολυπολιτισμική Ε.Ε. 
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6.Την ανάπτυξη της ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση κυρίως για νέους που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες καιι εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο για να 

εργαστούν 

7. Τα προγράμματα για την αγωγή υγείας,την περιβαλλοντική αγωγή και την 

αγωγή του καταναλωτή από τη δεκαετία του 1980  είναι ευδιάκριτα και 

υιοθετήθηκαν ένθερμα από τα κράτη-μέλη 

 

 

   ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ  2000  

 

Η στρατηγική της Λισσαβόνας και όλες οι συνεπακόλουθες πράξεις της Ε.Ε. σε 

ό,τι αφορά την εκπαίδευση, έχουν θέσει ως προτεραιότητα την ανασυγκρότηση 

των εκπαιδευτικών συστημάτων με επίκεντρο τις κοινές ανησυχίες αλλά 

και το σεβασμό των εθνικών ιδιαιτεροτήτων. Η προσπάθεια ανασυγκρότησης 

έχει βασικά διαρθρωθεί και οριοθετηθεί γύρω από τους εξής τρεις κύριους 

στόχους/άξονες.... 

 

1. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης  

2.  Διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 

καθόλη τη διάρκεια της ζωής. 

3. Άνοιγμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους προς 

τον ευρύτερο κόσμο. 

 

Αυτοί οι τρεις γενικοί στόχοι εξειδικεύονται στους ακόλουθους επιμέρους 

στόχους που αναφέρονται : 

 

 Στη βελτίωση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών  

 Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την Κοινωνία της Γνώσης  

 Στην πρόσβαση στην Τ.Π.Ε.  

 Στην προσέλκυση στις θετικές επιστήμες  

 Στην καλύτερη χρήση των ππηγών 

 Στην ανοικτή εκπαίδευση 

 Στην πιο ελκυστική μάθηση  

 Στην ενεργό πολιτότητα, τις ίσες ευκαιρίες και την κοινωνική συνοχή  

 Στη σχέση της εκπαίδευσης με την εργασία και την κοινωνία 

 Στο επιχειρηματικό πνεύμα 

 Στην προαγωγή της εκμάθησης γλωσσών 

 Στην κινητικότητα ανταλλαγών και 

 Στην ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας 

 

 

Με βάση τα πιο πάνω καθίσταται φανερό ότι τα εκπαιδευτικά  συστήματα 

αναλαμβάνουν ένα κυριαρχικά αναδομητικό ρόλο, που οφείλει να θεμελιωθεί σε 

μια δύσκολη και λεπτή ισορροπία μεταξύ της αποκέντρωσης και του 

συγκεντρωτισμού του συντονισμού και της αυτονομίας, της συμβατότητας 
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των εκπαιδευτικών συστημάτων και την ενίσχυση των τοπικών 

ιδιαιτεροτήτων. Οι όποιες δράσεις οφείλουν να εδράζονται σε μια ολιστική 

συστημική θεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος θεώρηση που θα το 

αντιμετωπίζει ως ένα συνεκτικό όλο.  

 

 

Συνεπώς προκύπτει η ανάγκη για ένα νέο επαγγελματία/εκπαιδευτικό τα 

γνωρίσματα του οποίου πρέπει να καθορίζονται σε σχέση με: 

 

1.Τη διαδικασία μάθησης, δηλαδή αντιμετώπιση του κάθε μαθητή ανάλογα 

με τη διαφορετικότητά του, δημιουργία μαθησιακού περιβάλλοντος για 

όλους, εισαγωγή της τεχνολογίας, συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς 

και εμπλεκόμενους επαγγελματίες, συνεργασία με γονείς και άλλους 

κοινωνικούς εταίρους, χρήση διερευνητικών μαθητοκεντρικών μεθόδων. 

 

2. Τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή ανάπτυξη της πολιτότητας και 

των ικανοτήτων των μαθητών για την κοινωνία της γνώσης, σύνδεση της 

διδασκαλίας τους με την ανάπτυξη προγραμμάτων σε μικροεπίπεδο. 

 

3.Την ανάπτυξη ευρωπαϊκής ταυτότητας, δηλαδή αρμονικός συνδυασμός 

της εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας, ικανότητα αποτελεσματικής 

λειτουργίας τους σε πολυπολιτισμικά πλαίσια, γνώση ξένων γλωσσών, 

ευρωπαϊκή επαγγελματοποίηση με εναρμόνιση προσόντων και 

κινητικότητας σε ό,τι αφορά της επιμόρφωση και την εργασία σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες κ.ά. 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Τα αναλυτικά προγράμματα πρέπει να λειτουργούν αντισταθμιστικά, να 

αναφέρονται δηλαδή στις ανάγκες του κάθε μαθητή και να αντιμετωπίζουν 

τη σχολική μειονεξία. Διδασκαλία σημαίνει μάθηση για το μαθητή όχι 

απλώς κάλυψη της ύλης. Συνεπώς τα Α.Π. δεν είναι πήχεις αποκλεισμού, αλλά 

δείκτες ανάπτυξης. Τα Α.Π. θεμελιώνονται στην αρχή της διαφοροποίησης όπως 

επιβάλλεται από τις τάξεις μικτής ικανότητας. 

Προς την κατεύθυνση αυτή σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης τίθενται οι 

εξής στόχοι διδασκαλίας: 

Α. ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

1. Να εφοδιάσει τους μαθητές με κάποιες γνώσεις για την κατανόηση 

του ευρωπαϊκού τοπίου και των βασικών διαφορών και ομοιοτήτων 

του φυσικού περιβάλλοντος και των τρόπων ζωής. 

2. Να κάνει τους μαθητές ικανούς να κατανοήσουν την ποικιλία των 

μορφών διάταξης και των διαδικασιών των ανθρώπινων 

εγκαταστάσεων και των μορφών παραγωγής. 
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3. Να εξετάζει πολιτικο-οικονομικές τάσεις και πολιτικές όσον αφορά 

τα αποτελέσματά τους του παρόντος και του μέλλοντος στην 

ευρωπαϊκή κοινωνία. 

4. Να αποδίδει προσοχή και κατανόηση στη διαδικασία 

αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και φύσης στο περιβάλλον και 

τις συνέπειες για το παρόν και το μέλλον. 

5. Να εξασφαλίζει την κατανόηση από τους μαθητές του βαθμού της 

συνέχειας και της έννοιας της αλλαγής με την πάροδο του χρόνου 

όπως αυτή λειτούργησε στην Ευρώπη και να αποσαφηνίζει τη φύση, 

τις αιτίες και τα αποτελέσματα των αλλαγών. 

6. Να καλλιεργεί την κατανόηση του ουσιαστικού ρόλου της χρήσης 

και της ποικιλίας των αποδεικτικών στοιχείων ως βάση της 

επακόλουθης κρίσης. 

7. Να καλλιεργεί τη γνώση, όπου είναι δυνατό, με την άμεση εμπειρία 

για την πλούσια ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

8. Να διασφαλίσει την κατάλληλη πληροφόρηση των μαθητών και 

την κατανόηση τόσο των συνεπειών του ευρωπαϊκού πλουραλισμού 

και της διαφορετικότητας όσο και των οργανισμών των ιδρυμάτων 

και των ιδεών που συμβάλλουν στην ευρύτερη ενότητα και 

συνεργασία για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης και της 

διάστασης. 

9. Να βοηθά τους μαθητές να κατανοούν τις κοινωνικές δομές και τα 

ήθη, τους θεσμούς, τα ζητήματα και τα προβλήματα της σύγχρονης 

κοινωνίας. 

10. Να καλλιεργεί τη γνώση και την κατανόηση των διεθνών τάσεων 

των τρόπων σκέψης και των μορφών συμπεριφοράς που αλλάζουν 

την ευρωπαϊκή κοινωνία και τείνουν να επηρεάσουν το μέλλον των 

μαθητών ως ώριμων ενηλίκων. 

 

Β.ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1.Να κάνει τους μαθητές ικανούς να μιλούν μια τουλάχιστον ευρωπαϊκή 

γλώσσα εκτός από τη μητρική τους σε επίπεδο που να διασφαλίζει την 

αποτελεσματική επικοινωνία. 

2.Να αναπτύσσει τις κοινωνικές δεξιότητες σε συνδυασμό με τις γλωσσικές 

δεξιότητες ως μέσο αποτελεσματικής επικοινωνίας. 

3.Να ενισχύει τις βασικές μαθησιακές δεξιότητες και τις ανώτερες 

γνωστικές δεξιότητες. 

4.Να αναπτύσσει τις οπτικές και τις επινοητικές δεξιότητες με σκοπό να 

συμπεριλάβει την αισθητική αντίληψη και εκτίμηση μιας ποικιλίας 

πολιτιστικών μορφών. 

5.Να παρέχει ευκαιρίες στους μαθητές για την εξάσκηση μιας ευρείας 

περιοχής πολιτικών δεξιοτήτων. 

 

Γ. ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ 
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1.Να κάνει τους μαθητές να γνωρίσουν και να σέβονται την πλούσια 

πολιτιστική κληρονομιά που μοιράζονται με τους άλλους νέους 

Ευρωπαίους. 

2.Να ενθαρρύνει την εκτίμηση των μαθητών για τις ευρωπαϊκές αξίες 

γενικά και ιδιαίτερα τις φιλελεύθερες δημοκρατικές αξίες, όπως είναι η 

ανεκτικότητα και η ισότητα. 

3.Να αναπτύσσει στους μαθητές μεγαλύτερη κοινωνική μετάσταση και 

αντίληψη της αξίας του να ζουν σε μια πλουραλιστική κοινωνία και να 

αντλούν δύναμη από τα κινήματα τους οργανισμούς και τις φιλόδοξες 

απόψεις που προωθούν την ενότητα στην Ευρώπη. 

4.Να διεγείρουν την ανάπτυξη κοινωνικής μετάστασης με σκοπό τη 

δημιουργία μεγαλύτερης κατανόησης μεταξύ των Ευρωπαίων και τη 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ενεργό συνεργασία. 

5.Να κάνει τους μαθητές ικανούς να δεχτούν τις ευθύνες που έχουν ως 

Ευρωπαίοι πολίτες και να αναπτύξουν εποικοδομητικές στάσεις για 

επείγοντα καίρια σύγχρονα θέματα, όπως είναι η ειρήνη και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα σ’ ολόκληρο τον κόσμο.  

 

Όμως για να ασκήσει το νέο ρόλο η εκπαίδευση χρειάζονται να οριοθετηθούν : 

 Υψηλότερα επίπεδα ποιότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση  

 Αντισταθμιστική αγωγή και εκπαίδευση 

 Συμβατότητα των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων 

 Κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών  

 

 

 

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΗΣ 

 

Μέσα σ’αυτά τα πλαίσια, το προφίλ του αυριανού πολίτη έχει σημαντικά  

διαφοροποιηθεί και νέες δεξιότητες, στάσεις και γνώσεις πρέπει να 

οικοδομηθούν με βάση τους πυλώνες: 

 

-πώς να αποκτήσει γερή γενική παιδεία με τεχνολογικό γλωσσικό μαθηματικό 

και επιστημονικό περιβαλλοντικό αλφαβητισμό  

-πώς να μαθαίνει δια βίου  

-πώς να πράττει, να συνεργάζεται και να ενεργεί σε νέο περιβάλλον 

αναπτύσσοντας την έρευνα, το επιχειρησιακό πνεύμα, τη δημιουργικότητα και 

την καινοτομία 

-πώς να υπάρχει στοχαζόμενος κριτικά και αυτοπραγματώνοντας τις 

δυνατότητες,κλίσεις και ενδιαφέροντά  του 

-πώς να συνταιριάσει αρμονικά την εθνική και προσωπική του συνείδηση με τη 

συνείδηση του Ευρωπαίου πολίτη στα πλαίσια μιας πολυπολιτισμικής 

κοινωνίας. 

 



Επιμέλεια: Σπυριδάκη Μ Δέσποινα 

Κλασική φιλόλογος Α.Π.Θ 

Υποψήφια Διδάκτωρ Π.Θ 

 50 

Για όλα αυτά, το εκπαιδευτικό σύστημα αναλαμβάνει μέσα στην Ε.Ε. ένα 

κατ’εξοχήν αναδομητικό ρόλο, δηλαδή τη συμβολή στη διαμόρφωση μιας νέας 

κοινωνίας. Αυτή η τάση θεμελιώνεται σε μια δύσκολη ισορροπία της 

αποκέντρωσης και συγκέντρωσης, του συντονισμού και της αυτονομίας, 

της συμβατότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων και της 

ενίσχυσης τοπικών προτεραιοτήτων.  

 

Ο Ευρωπαίος εκπαιδευτικός του 21αι. θα πρέπει να έχει τις ικανότητες: 

 

Α. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 Να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την κοινωνική, πολιτιστική εθνική και 

εκπαιδευτική απόκλιση των μαθητών 

 Να οργανώνει δυναμικά  μαθησιακά περιβάλλοντα και να διευκολύνει τη 

μάθηση για ΟΛΟΥΣ τους μαθητές  

 Να ενσωματώνει την τεχνολογία στη διδακτική διαδικασία 

 Να εργάζεται σε ομάδες με όλους τους εκπαιδευτικούς και άλλους 

επαγγελματίες που είναι αναμιγμένοι στη μαθησιακή διαδικασία των 

ίδιων μαθητών 

 Να συνεργάζεται με τους γονείς και  τους άλλους κοινωνικούς εταίρους 

 Να δρα με διαδικασίες διερεύνησης και λύσης προβλήματος 

 Να προωθεί την επαγγελματική του ανάπτυξη δια-βίου 

 

Β. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

α) Να συμβάλλει στην ανάπτυξη της πολιτότητας (citizenship) των μαθητών  

 

-να ζουν σε πολυπολιτισμική ανεκτική και μη αποκλεισμική κοινωνία 

-να αναπτύξουν θετική στάση και δράση για περιβαλλοντικά θέματα  

-να εργάζονται για την ισότητα των φύλων στην οικογένεια, την εργασία και την 

κοινωνία  

-να ζουν ως Ευρωπαίοι πολίτες 

-να οργανώνουν την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους στα πλαίσια μιας 

αυξανόμενα διεθνοποιημένης αγοράς εργασίας 

 

β) Να προωθεί την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών για την 

κοινωνία της γνώσης ούτως ώστε ο μαθητής.... 

 

-να αναπτύξει κίνητρο για μάθηση πέρα από την υποχρεωτική εκπαίδευση  

-να μαθαίνει πώς να μαθαίνει ανεξάρτητη μάθηση 

-να επεξεργάζεται πληροφορίες με κριτικό βλέμμα  

-να αλφαβητιστεί τεχνολογικά  

-να αναπτύξει δημιουργικότητα και καινοτομική ικανότητα 

να επιλύει προβλήματα και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά διαδικασίες λύσης 

προβλήματος 

-να αναπτύξει επιχειρησιακό πνεύμα 
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-να εργάζεται και να συνεργάζεται με άλλους  

-να επικοινωνεί αποτελεσματικά  

 

γ)Να συνδέει την ανάπτυξη της διδασκαλίας του με την ανάπτυξη 

προγραμμάτων  σε μικρο-επίπεδο 

 

 

Γ. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 

 

-Ανάπτυξη ευρωπαϊκής ταυτότητας 

Ο εκπαιδευτικός έχει τις στάσεις και τις γνώσεις να εργάζεται πέρα από το  

αναλυτικό πρόγραμμα και συνδυάζει αρμονικά την εθνική με την ευρωπαϊκή 

ταυτότητα 

-Ευρωπαϊκή πολυπολιτισμικότητα 

Ο ευρωπαίος εκπαιδευτικός έχει θετική σχέση με την κουλτούρα της χώρας του, 

είναι ανοικτός απέναντι στις άλλες κουλτούρες και γνωρίζει πώς να 

συμπεριφέρεται σε άλλες κουλτούρες με μη κυριαρχικό τρόπο 

-Ξένες γλώσσες 

Ο Ευρωπαίος εκπαιδευτικός μιλά περισσότερες από μια ευρωπαϊκές γλώσσες και 

μπορεί να διδάσκει σε μια γλώσσα άλλη από τη μητρική του ενώ είναι σε θέση 

να ζει και να συνεννοείται σε χώρα με διαφορετική γλώσσα από τη  δική του 

-Ευρωπαϊκή επαγγελματοποίηση 

Οι ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί έχουν την εκπαίδευση που τους καθιστά ικανούς να 

διδάσκουν σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και είναι ικανοί να διδάσκουν 

διαθεματικά σε ευρωπαϊκή προοπτική. Χρησιμοποιούν ερευνητικά δεδομένα για 

να εξηγήσουν επαγγελματικά θέματα και να διδάξουν και χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία για να παρακολουθήσουν προγράμματα κοινά σε ευρωπαϊκά κράτη 

-Ευρωπαϊκή πολιτότητα 

Ο ευρωπαίος εκπαιδευτικός συμπεριφέρεται ως ευρωπαίος πολίτης, δηλαδή 

επιδεικνύει αλληλεγγύη προς τους πολίτες άλλων χωρών και μοιράζεται 

αξίες, όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας 

και της  ελευθερίας  

-Ευρωπαϊκά μέτρα ποιότητας 

Με βάση τη διαδικασία της Μπολόνια επιζητείται η εναρμόνιση των προσόντων 

των εκπαιδευτικών και η κινητικότητά τους, τόσο σε συστήματα επιμόρφωσης 

άλλων χωρών όσο και για διδασκαλία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.   

Η επαγγελματοποίηση του εκπαιδευτικού μέσα στο κοινό ευρωπαϊκό 

πλαίσιο συνδέεται ολοένα και περισσότερο  με την ανάπτυξη της στάσης 

και της ικανότητας του εκπαιδευτικού να ασκεί την παιδαγωγική του 

αυτονομία για να βελτιώσει τη σχολική παιδαγωγική με τρόπο που κανένας 

ευρωπαίος να μην πηγαίνει χαμένος. Αυτό προϋποθέτει ικανότητα ανάλυσης 

της μαθησιακής κατάστασης με τη διαδικασία λύσης προβλήματος, την 

ικανότητα για εκπαιδευτική παρέμβαση εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης 

του μαθητή, της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου. 
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Οι προηγούμενες προϋποθέσεις μπορούν να επιτευχθούν δίνοντας κίνητρα 

στον εκπαιδευτικό, όπως ανοικτό σύστημα συντονισμού με ευκαιρίες 

ανταλλαγής επισκέψεων και συνεργασίας σε ευρωπαϊκές χώρες σύνδεση 

της επιμόρφωσης με την ανάπτυξη σταδιοδρομίας, αύξηση αμοιβής και 

ανάληψη νέων ρόλων στη σχολική μονάδα, απόκτηση ευρωπαϊκών 

πιστοποιητικών προσόντων. Επίσης συνδέοντας την επιμόρφωση με τα 

πραγματικά προβλήματα της σχολικής μονάδας και της τάξης. Χρειάζονται 

γι’αυτό σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια σε νέα θέματα, όπως 

πολυπολιτισμικότητα, πολιτότητα, ευρωπαϊκή διάσταση, διαθεματικότητα. 

Ακόμα απαιτούνται δεξιότητες αυτομόρφωσης των εκπαιδευτικών με 

επίκεντρο τη χρησιμοποίηση και τη διεξαγωγή εκπαιδευτικής έρευνας σε 

μακρο- και μικρο- επίπεδο. Τέλος, είναι αναγκαίες ευκαιρίες επιμόρφωσης 

προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και το διαθέσιμο 

χρόνο των εκπαιδευτικών με εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω της τεχνολογίας 

και των ανοικτών πανεπιστημίων. 

 

Ποια είναι όμως η φιλοσοφία, η κοινωνιολογική βάση και το ψυχολογικό 

υπόβαθρο του Εθνικού Αναλυτικού Προγράμματος; 

 

Στις ΗΠΑ οι νέες αναζητήσεις θεμελιώνονται στο νόμο για NCLB      και στην 

Ευρώπη στη θέση «Κανένας Ευρωπαίος να μη πηγαίνει χαμένος». Εξάλλου, το 

σχολικό εγχειρίδιο δεν είναι ούτε μπορεί να αντικαθιστά το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα. Το αναλυτικό πρόγραμμα δεν είναι υλοκεντρικό ούτε 

στοχοκεντρικό. Το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων 

οργανώνεται με βάση Εθνικά Επίπεδα προσδοκώμενα, δηλαδή επίπεδα 

ανάπτυξης του μαθητή κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής. 

 

Πολύ περισσότερο το αναλυτικό πρόγραμμα δεν είναι δείκτης αποκλεισμού, 

αλλά δείκτης ανάπτυξης. Το περιεχόμενο οργανώνεται με βάση επίπεδα από 

πυρηνικές γνώσεις, στάσεις τα οποία αναπτύσσονται ούτως ώστε 3-5 

επίπεδα να συλλειτουργούν σε κάθε τάξη και να επανέρχονται στην 

επόμενη τάξη. Η οργάνωση των προγραμμάτων θεμελιώνεται στην αρχή 

της Διαφοροποίησης, δηλαδή της ικανοποίησης στις τάξεις μικτής 

ικανότητας όλων των επιπέδων ετοιμότητας των μαθητών.  

 

Επομένως τα ερωτήματα που εγείρονται σχετικά με την ευρωπαϊκή πρόκληση 

είναι: 

 

1. Ποια είναι σήμερα η Ευρώπη μέσα στην οποία θα συμβιώσουν οι 

μαθητές μας και ποιες οι ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες; 

2. Ποιο είναι το προφίλ του μαθητή και πώς θέλουμε να το  αναπτύξουμε; 

3. Ποια είναι σήμερα η επιστημονική γνώση, το περιεχόμενο, η οργάνωση 

και η δεοντολογία της; 

 

 Ως προς το πρώτο ερώτημα χρειάζεται να λάβουμε υπόψη ότι η Ευρώπη 

σήμερα είναι ένα εμποροοικονομικό σύστημα, ένας 
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κοινωνικοπολιτικός σχηματισμός και συγχρόνως μια πολιτιστική 

έννοια. Συνεπώς δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι απώτερος στόχος 

της είναι η βελτίωση και η αύξηση της παραγωγικότητας και 

αποτελεσματικότητας σε μια κοινή αγορά με ενιαίο νόμισμα. 

 

Επιπλέον, η Ε.Ε. ως πολιτιστική έννοια, επιδιώκει να επιτύχει λεπτή ισορροπία 

ανάμεσα στην περιφρούρηση της εθνικής αυτονομίας και ιδιαιτερότητας 

και στην ενεργό συμμετοχή των κρατών- μελών, στη διαμόρφωση του 

ενιαίου ευρωπαϊκού προτύπου κουλτούρας με στόχο την καλλιέργεια κοινής 

Ευρωπαϊκής Συνείδησης. Αυτό σημαίνει απάντηση στη μαζοποιημένη 

παγκοσμιοποίηση των καιρών μας με σεβασμό της πολυμορφίας και της 

ιδιαιτερότητας. 

 

Είναι φανερό ότι μέσα σ’αυτά τα ευρωπαϊκά δεδομένα η εκπαίδευση χρειάζεται 

να επαναπροσδιοριστεί για να βοηθήσει τον ευρωπαίο πολίτη ν’αντεπεξέλθει 

στις νέες προκλήσεις. Ο επαναπροσδιορισμός αυτός αφορά επίσης την 

ανάγκη τεχνολογικού αλφαβητισμού,  ανάπτυξης δεξιοτήτων αλλά και τη 

διάδοση ανθρωπιστικής και εθνικής παιδείας. Η Ευρώπη επιδιώκει να 

υπερβεί την εκπαίδευση για τις γνώσεις /πληροφορίες και να προσεγγίσει τη 

γνώση τη συνολική και συνεκτική θεώρηση της Γνώσης για ένα ευρύτερο 

προβληματισμό με φιλοσοφικό πνεύμα. 

 

Ο άνθρωπος του μέλλοντος που θέλουμε να δημιουργήσουμε θα πρέπειι να 

είναι σε θέση να λαμβάνει ουσιαστικό μέρος σε ποικίλα Κέντρα Λήψης 

Αποφάσεων και να αντιμετωπίζει δραστικά προβληματικές καταστάσεις με 

εφαρμογή εμπειριών και γνώσεων. Γι’αυτό κάθε εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει 

να θέσει ουσιαστικά ερωτήματα αυτοαξιολόγησης, όπως: 

 

 Έχουμε συνδέσει τα σχολεία με την αγορά εργασίας, την 

αποτελεσματικότητα και τη δημιουργική παραγωγή; 

 Έχουμε καλλιεργήσει τον τεχνολογικό και γλωσσικό αλφαβητισμό 

από το δημοτικό σχολείο; 

 Έχουμε αναβαθμίσει τα προγράμματά μας και τις μεθόδους 

διδασκαλίας ούτως ώστε η εκπαίδευση να δίνει σε όλους ισότητα 

ευκαιριών για μάθηση; 

 Προσφέρουμε παιδεία τέτοια που να προάγει υγιή ανθρωπισμό και 

κριτικά σκεπτόμενο πολίτη; 

 

Ο προσανατολισμός σε μια νέα εποχή καλλιεργεί αξίες και στάσεις που 

υπερβαίνουν χωρίς να μηδενίζουν τις εθνικές τοπικές αξίες, όπως η 

ανεκτικότητα και η επικοινωνακή εθνική ταυτότητα, το  ενδιαφέρον για τα 

τοπικά προβλήματα και η διαμόρφωση μιας θετικής εικόνας για τη θέση 

της πατρίδας στον παγκόσμιο χώρο με την ανάπτυξη ενός οράματος για τη 

βελτίωση αυτής της θέσης.(M.ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ, 2005) 
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Για τους υπεύθυνους για τη χάραξη της πολιτικής η πρόκληση θα είναι να 

διατηρήσουν την επαφή και να υπερκεράσουν τα εθνικά και διεθνικά κινήματα 

τα οποία θα αλλάξουν την εικόνα της Ευρώπης και θα επηρεάσουν τα εθνικά 

συστήματα παιδείας.  

 Η πρόκληση της γνώσης  

 Η πρόκληση της αποκέντρωσης 

 Η πρόκληση των πόρων 

 Η πρόκληση της κοινωνικής ένταξης  

 Η πρόκληση των στοιχείων και της συγκρισιμότητας 

 

 

   ΕΥΡΩΠΗ  ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

Αυτή η Ευρωπαϊκή Διάσταση οδηγεί στην Ευρώπη της Γνώσης ως δρόμο 

συνεργασίας.  

Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες 

 Βελτίωση της γνώσης των ξένων γλωσσών  

 Προαγωγή της συνεργασίας και της κινητικότητας στον τομέα της 

εκπαίδευσης 

 Ενθάρρυνση της χρήσης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

 Προώθηση των ίσων ευκαιριών σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης 

 

Συνοπτικά, η Ευρώπη της γνώσης α) ως προς τον εκπαιδευτικό χώρο, έχει 3 

βασικές διαστάσεις , τη Γνώση, τον Πολίτη και την Απασχόληση β)ως προς τη 

γνώση περιλαμβάνει 4 βασικές περιοχές , την Καινοτομία , την Έρευνα, την 

Εκπαίδευση και την Κατάρτιση γ) ο όρος Ευρώπη της γνώσης περιλαμβάνει 5 

βασικούς στόχους: 

 

-ανάπτυξη της διαβίου εκπαίδευσης και κατάρτισης 

-διατήρηση του κοινωνικού προτύπου της Ε.Ε. 

-διασφάλιση της ευρωπαϊκής ταυτότητας 

-αποφυγή του κοινωνικού ρήγματος 

-αύξηση της δυνατότητας απασχόλησης 

 

δ) ως προς την κοινωνία της γνώσης, έννοιες –κλειδιά για τις σχέσεις ανάμεσα 

στην εκπαίδευση και την απασχόληση είναι: 

Καινοτομία, ελαστικότητα, αξιολόγηση, ποιότητα, ανταγωνιστικότητα, ευελιξία, 

πιστοποίηση, αποτελεσματικότητα.  

 

Παράλληλα, οι κύριες θεματικές ενότητες που καλύπτουν τα Σχέδια Comenius 

είναι : 

 

 Πολιτότητα 

 Ιστορία 

 Πολιτιστική Κληρονομιά  

 Κοινωνικοοικονομικά Θέματα 

 Επιστήμη και Νέες Τεχνολογίες 
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 Περιβάλλον –Οικολογία 

 Τέχνη, Μουσική, Χορός, Αθλητισμός 

 Ευρωπαϊκή Ταυτότητα 

 Ρατσισμός, Ξενοφοβία 

 

 

Σύμφωνα με την UNESCO (Εκπαίδευση για τον 21ο αι.),  « Η εκπαίδευση είναι 

μια επένδυση στο μέλλον των πολιτών και των κοινωνιών. Στην αυγή του 21ου 

αι. το δικαίωμα στην εκπαίδευση δεν είναι τίποτε άλλο παρά το δικαίωμα 

της συμμετοχής στη ζωή του σύγχρονου κόσμου». Όμως μέσα στο διεθνές 

κοινοτικό και κοινωνικό συγκείμενο απαιτείται η ανάπτυξη κριτικού πνεύματος, 

της ικανότητας δηλαδή να σκεφτόμαστε εποικοδομητικά κάτω από πιέσεις και 

περιορισμούς και να παράγουμε Λόγο, επιστημονικό, πολιτικό επικοινωνιακό. Η 

ενίσχυση μέχρι τα χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των δεξιοτήτων και 

στάσεων που χρειάζονται για να διασφαλίσουν διαβίου εκπαίδευση και εργασία 

περιλαμβάνει:  

 

-Δημιουργική σκέψη 

-Αναλυτικοσυνθετική ικανότητα 

-Αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων 

-Εφαρμογή αφηρημένων γνώσεων σε συγκεκριμένα γεγονότα-νέες καταστάσεις 

-Ερευνητικές δεξιότητες και ερμηνευτική ικανότητα 

-Απόκτηση ενός πυρήνα βασικών γνώσεων με εγγενή ικανότητα να παράγουν 

νέες γνώσεις 

-Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και στάσεων κοινωνικής ενσωμάτωσης και 

συμμετοχής στο σύγχρονο γίγνεσθαι, όπως είναι ο αλφαβητισμός, ο 

τεχνολογικός αλφαβητισμός, οι ξένες γλώσσες, η αποδοχή της 

πολυπολιτισμικότητας και της διαφορετικότητας. 

 

Η προικοδότηση του μαθητή με τα προσόντα εκείνα που θα του επιτρέψουν να 

λειτουργήσει σε μια ανταγωνιστική οικονομία συνίσταται στα εξής... 

 

 Δημιουργία στο άτομο ισχυρών μηχανισμών αντίστασης στην 

ισοπεδωτική παγκοσμιοποίηση 

 Έμφαση στη δεοντολογία της Επιστήμης και Τεχνολογίας 

 Επιλογή πυρήνα εθνικών και πολιτιστικών θεμάτων που θα αποτελέσουν 

κοινό κορμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ισόρροπη 

καλλιέργεια πολιτιστικών και διαπολιτιστικών στοιχείων. Στη νέα τάξη 

πραγμάτων δεν μπορεί να αναπαράγεται το εκπαιδευτικό και κατά 

συνέπεια κοινωνικό μοντέλο των τεσσάρων ομάδων μαθητών 

εργαζομένων πολιτών που επικράτησε ως σήμερα, δηλαδή: 

 

-Αυτών που μπορούν να παράγουν γνώση 

-Αυτών που μπορούν να την ερμηνεύσουν 

-Αυτών που μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν  

-Αυτών που δεν μπορούν να κάνουν τίποτε από τα πιο πάνω 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Οι πιο πάνω προβληματισμοί για την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση 

αφορούν την ικανότητα να κατανοούμε κριτικά το νέο ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο γίγνεσθαι ως δημοκρατικό και διαπολιτισμικό άνοιγμα προς το 

υπόλοιπο μέρος της  Ευρώπης και προς τον κόσμο. Άλλωστε, ο κοινωνικός 

και ανθρώπινος προσανατολισμός της Ευρώπης είναι η στερεότερη βάση 

της. Η υψηλή ποιότητα στην εκπαίδευση είναι πλέον μονόδρομος στον 

ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Απομένει η απαίτηση για μια διαλεκτική, δίκαιη, 

υπεύθυνη και συνετή στροφή προς τα «πρόσωπα» των ευρωπαίων πολιτών 

καθώς και προς το συλλογικό «πρόσωπο» της ανθρωπότητας. 

 

 

            

 

Ζ. ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
«Αειφορία (ή αειφόρος ανάπτυξη) είναι εκείνη που επιτρέπει τις 

σημερινές γενιές να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, χωρίς όμως να 

θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των επόμενων γενιών να 

ικανοποιήσουν τις δικές τους». 

(World Commission on Environment and Development, 1987) 

 
Η Αειφορία     Η έννοια της αειφορίας που εμφανίζεται κατά τη δεκαετία του 

1990 εστιάζει στις σχέσεις αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον άνθρωπο, την 

κοινωνία και τη φύση. Εμπεριέχει δηλαδή το περιβάλλον αλλά ταυτόχρονα 

δηλώνει τη σχέση του με ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνία, την 

οικονομία και την ανάπτυξη. Η Αειφορία (στη βιβλιογραφία μπορούμε να τη 

συναντήσουμε επίσης και ως Αειφόρο Ανάπτυξη χωρίς όμως να ταυτίζονται οι 

όροι) έχει οριστεί με πολλούς τρόπους, αλλά ο πιο γνωστός ορισμός παραμένει 

εκείνος της Επιτροπής Brundtland, για «Το Κοινό μας Μέλλον» (WCED, 1987): Η 

αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του 

παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να 

ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.  Ένας  άλλος ορισμός λέει ότι Βιώσιμη 

ανάπτυξη είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής μέσα στα πλαίσια της 

φέρουσας ικανότητας των υποστηρικτικών οικοσυστημάτων (IUCN, UNEP 

και WWF, 1991).  

Ποια είναι τα αιτήματα της αειφορίας; 

 Η αποτροπή της οικολογικής καταστροφής (κλιματική αλλαγή, 

καταστροφή φυσικών οικοσυστημάτων, μόλυνση/ρύπανση του νερού και 

των εδαφών, ρύπανση της ατμόσφαιρας, κτλ) 
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 Η εξασφάλιση της υγείας και παραγωγικότητας των οικοσυστημάτων, 

ώστε και οι επόμενες γενιές να ζήσουν σε ένα κόσμο υγιή και 

παραγωγικό. 

 Η εξαφάνιση της πείνας από τον κόσμο (όχι μείωση απλώς του αριθμού 

των ανθρώπων που πεθαίνουν από πείνα). 

 Η εξασφάλιση ανεκτού επιπέδου ζωής για όλους τους ανθρώπους που 

ζουν σήμερα στον κόσμο. 

 Η επικράτηση της ειρήνης και της συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Το «Αειφόρο Σχολείο» είναι ένα εφικτό όραμα, μια εφικτή ουτοπία. Η βασική 

ιδέα του «Αειφόρου Σχολείου», είναι η ενσωμάτωση της ιδέας και των αξιών της 

αειφορίας σε κάθε πλευρά της ζωής του, δηλαδή στη διοίκηση, στη μαθησιακή 

διαδικασία, στη διαχείριση των κτηρίων, στις μετακινήσεις από και προς το 

σχολείο, στις σχέσεις του σχολείου με τη σχολική και την ευρύτερη τοπική 

κοινότητα. Μπορούμε να κατατάξουμε τα χαρακτηριστικά του αειφόρου 

σχολείου σε τρεις γενικές κατηγορίες ή σε τρεις αλληλοσυνδεόμενους και 

αλληλεξαρτώμενους τομείς:  

Α. Τον παιδαγωγικό 

Β. Τον κοινωνικό και οργανωσιακό 

Γ. Τον περιβαλλοντικό 

 

Ας δούμε πιο αναλυτικά καθέναν τους τομείς αυτούς: 

Α. Ο παιδαγωγικός τομέας 

Το αειφόρο σχολείο έχει απορρίψει οριστικά και αμετάκλητα τον 

δασκαλοκεντρισμό. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας είναι αυτή 

που ταιριάζει στο Αειφόρο Σχολείο, εμπλουτισμένη και με άλλες ενεργητικής 

μορφής διδακτικές προσεγγίσεις όπως το παιχνίδι ρόλων, η δραματοποίηση, η 

προσομοίωση, η ιστοριογραμμή, κ.ά. Στο αειφόρο σχολείο με συμμετοχικές και 

μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις αναπτύσσονται οι δεξιότητες και 

ικανότητες των μαθητών για κριτική σκέψη, για κατανόηση άλλων 
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πολιτισμών, για αποδοχή του διαφορετικού, για επιθυμία συμμετοχής στα κοινά 

και για ανάπτυξη της δημοκρατικής συνείδησης. Η ενεργητική συμμετοχή του 

μαθητή στην μαθησιακή διαδικασία, η λειτουργία του εκπαιδευτικού ως 

συντονιστή της πορείας για ανακάλυψη της νέας γνώσης από τον ίδιο το 

μαθητή, η εγκατάλειψη του ρόλου του μεταβιβαστή της γνώσης από τον 

εκπαιδευτικό στον μαθητή, η εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών στη 

μαθησιακή διαδικασία, είναι επίσης πλευρές του αειφόρου σχολείου.  

 

Τα θέματα Αειφορίας θα πρέπει να ενσωματωθούν σε όλες τις πλευρές του 

αναλυτικού προγράμματος. Τέτοια θέματα είναι: Η προστασία του 

περιβάλλοντος, η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και του 

ανθρώπου γενικότερα, η κατανόηση και αναγνώριση άλλων ανθρώπινων 

πολιτισμών, η πρόληψη και η προστασία της υγείας του ανθρώπου και των 

ζωντανών οργανισμών, η εκπαίδευση για την ειρήνη και την ειρηνική 

συμβίωση, ο διάλογος των θρησκειών, η αποφυγή της βίας κάθε μορφής, η 

λειτουργία των οικονομικών συστημάτων, κ.ά. 

 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα διαρκούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω της επιμόρφωσης και της 

αυτομόρφωσης.  

Το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα συνίσταται στις  οι αδιόρατες σχέσεις μεταξύ 

των παραγόντων του σχολείου, είναι το λιπαντικό που κάνει τις σχέσεις να 

λειτουργούν, το σχολείο να είναι παραγωγικό, την εικόνα του σχολείου 

ελκυστική στους γονείς και στους τρίτους, τους εκπαιδευτικούς να νιώθουν 

ωραία μεταξύ τους, με τη διεύθυνση του σχολείου και με τους μαθητές. Πλευρές 

αυτού του κρυφού αναλυτικού είναι οι προαιρετικές σχολικές δραστηριότητες, 

τα παραγόμενα προϊόντα αυτών των δραστηριοτήτων, η μείωση ή εξαφάνιση της 

ανάγκης για επιβολή ποινών, η μείωση των κρουσμάτων βίας και βανδαλισμού 

στο σχολείο, η μεγαλύτερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές 

επισκέψεις και πολυήμερες εκδρομές, η αύξηση των δανειζόμενων βιβλίων από 

τη σχολική βιβλιοθήκη, η βελτίωση της σχολικής υγιεινής, η βελτίωση των 

προσφερόμενων προϊόντων στο σχολικό κυλικείο κ.ά.   

 

 

 

Β. Ο κοινωνικός και οργανωσιακός τομέας 

Ο κοινωνικός και οργανωσιακός τομέας περιλαμβάνει το στυλ της ηγεσίας του 

σχολείου, τις σχέσεις του σχολείου με την τοπική κοινωνία-Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

με τους γονείς, με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων κτλ. Η ηγεσία του 

σχολείου θα πρέπει να σχεδιάζει και να υλοποιεί, έχοντας πάντα κατά νου την 

αειφορία. Υιοθετεί τη δημοκρατική και  συμμετοχική διαδικασία λήψης 

αποφάσεων στο σχολείο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με διαβούλευση, με 

συζήτηση, με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες. Οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται με τέτοιο τρόπο γίνονται σεβαστές από όλα τα μέλη της 
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σχολικής κοινότητας. Η ηγεσία θα πρέπει να δημιουργήσει την κατάλληλη 

ατμόσφαιρα συνεργασίας ώστε όλο το σχολείο να σχεδιάζει τις δράσεις 

βελτίωσής του και να τις υλοποιεί με τη συμμετοχή όλων (μαθητών, 

εκπαιδευτικών, γονέων, συνεργατών).  

 

Τα μαθητικά συμβούλια (5μελές, 15μελές) συνεδριάζουν τακτικά και έχουν λόγο 

σε πολλά και σημαντικά ζητήματα της σχολικής ζωής. Το Αειφόρο Σχολείο 

δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν με εκπροσώπους τους 

σε συζητήσεις που τα αφορούν, ανεξάρτητα από την ύπαρξη νόμων που 

δίνουν επισήμως αυτές τις δυνατότητες. Επαφίεται στο διευθυντή/διευθύντρια 

και στους εκπαιδευτικούς να καινοτομήσουν και στον τομέα αυτό. 

 

Οι γονείς συμμετέχουν στη σχολική ζωή, υποστηρίζουν με διάφορους τρόπους το 

σχολείο, χωρίς όμως να παρεμποδίζουν τη λειτουργία του και χωρίς να 

προσπαθούν να υποκαταστήσουν τα θεσμικά όργανα της διοίκησης του 

σχολείου. Υπάρχει στενή, απροκατάληπτη και ισότιμη συνεργασία με την 

σχολική κοινότητα, τις οικογένειες των μαθητών και τους κοινωνικούς εταίρους-

υποστηρικτές. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει επίσης σημαντικό ρόλο στη ζωή του 

σχολείου με την κατανομή της ετήσιας επιχορήγησης, με την ευθύνη της 

επισκευής και βελτίωσης των σχολικών κτιρίων, με την υποστήριξη μιας 

ποικιλίας σχολικών δράσεων, με την αξιοποίηση των σχολικών προγραμμάτων 

για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών, κτλ. Ωστόσο, ακόμη πιο 

σημαντική είναι η δημοκρατική λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων, οι 

αποφάσεις του οποίου καθορίζουν ουσιαστικά τη σχολική ζωή. Η δημοκρατική 

και παιδαγωγική λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων είναι η εγγύηση 

του αειφόρου σχολείου.  

 

Γ. Ο περιβαλλοντικός τομέας 

Όπως είναι γνωστό, περίπου το 35-40% της ενέργειας στη χώρα μας 

καταναλώνεται από τα κτήρια. Ειδικά τα σχολικά κτήρια είναι πολύ 

δαπανηρά όσον αφορά τη θέρμανσή τους διότι σχεδόν κανένα από αυτά δεν 

κατασκευάστηκε με τις αρχές της οικολογικής δόμησης και της 

βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Τα σχολεία καταναλώνουν σημαντικές 

ποσότητες πετρελαίου ή φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, χαρτιού, 

ενώ παράγουν και αρκετά απορρίμματα. Πρόχειρα διαγωνίσματα, λιγόλεπτα 

τεστ, εξετάσεις, μαθητικά τετράδια, 25-35 βιβλία ανά μαθητή, βοηθήματα, 

σημειώσεις των εκπαιδευτικών αθροιζόμενα συγκεντρώνουν τεράστια ποσότητα 

χαρτιού που χρησιμοποιείται σε κάθε σχολείο κάθε χρονιά. Μηδαμινό ποσοστό 

αυτού του χαρτιού καταλήγει στην ανακύκλωση, με αποτέλεσμα την 

ασυγχώρητη σπατάλη φυσικών πόρων και κυρίως δέντρων.  
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Τα σχολεία είναι, λοιπόν, οργανισμοί στους οποίους παράγονται απόβλητα τα 

οποία είναι χρήσιμα (χαρτί), ενώ καταναλώνονται σημαντικές ποσότητες 

ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου ή φυσικού αερίου, συμβάλλοντας στη 

χειροτέρευση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Στη συμβολή των σχολείων 

στην αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου, θα μπορούσαμε επίσης να 

περιλάβουμε την κατανάλωση καυσίμου από τη μεταφορά των παιδιών στο 

σχολείο με τα ΙΧ των γονέων. Γι αυτό η αλλαγή του τρόπου μετάβασης των 

παιδιών στο σχολείο, με στόχο τη μείωση των καυσαερίων και των αερίων 

του θερμοκηπίου, βρίσκεται επίσης μεταξύ των στόχων του αειφόρου 

σχολείου. Ένα πρόγραμμα το οποίο εμπλέκει όλη τη σχολική κοινότητα 

στην κοινή προσπάθεια για μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου, για μείωση της σπατάλης και της υπερκατανάλωσης των 

πόρων, μπορεί να έχει πολλαπλά θετική συνεισφορά και στο περιβάλλον και 

στο μαθησιακό κλίμα και στην εν γένει ατμόσφαιρα του σχολείου.  

 

Η επίδραση του αειφόρου σχολείου δεν περιορίζεται στο στενό πλαίσιο του ίδιου 

του σχολείου, αλλά επεκτείνεται στον ευρύτερο κοινωνικό του περίγυρο, επιδρά 

δηλαδή, σε σημαντικό τμήμα της κοινωνίας. Ας σκεφτούμε μόνο πόσο θετική θα 

ήταν η συνεισφορά του αειφόρου σχολείου, αν όλες οι σχολικές μονάδες της 

χώρας μας λειτουργούσαν με αειφόρο τρόπο. Πόσο λιγότερη ενέργεια θα 

καταναλώναμε, πόσο λιγότερα καυσαέρια θα στέλναμε στην ατμόσφαιρα, πόσο 

πιο ευαισθητοποιημένα και αποφασισμένα παιδιά θα είχαμε δημιουργήσει. 

 

Πλεονεκτήματα του αειφόρου σχολείου 

Το Αειφόρο Σχολείο είναι το μέλλον του σχολείου συνολικά. Είναι ένα αύταρκες, 

αυτοκατευθυνόμενο, βαθιά φιλοπεριβαλλοντικό σχολείο το οποίο μπορεί να 

επιτύχει:  

 Μείωση του οικολογικού αποτυπώματος  

 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (εξοικονόμηση πόρων και 

χρημάτων)  

 Μείωση της κατανάλωσης χαρτιού (εξοικονόμηση πόρων και 

χρημάτων)  

 Μείωση της κατανάλωσης νερού (εξοικονόμηση πόρων και 

χρημάτων)  

 Βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου ως οργανισμού μάθησης 

 Βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσω της υιοθέτησης 

μαθητοκεντρικών διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων.  

 Βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου των εκπαιδευτικών μέσω της 

ενδοσχολικής συνεργασίας και επιμόρφωσης. 

 Ενδυνάμωση των σχέσεων του σχολείου με την τοπική κοινωνία και 

τους θεσμοθετημένους φορείς της κοινωνίας  

 Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στα σχολεία σχετικά με 

την μείωση του οικολογικού αποτυπώματος.  
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 Βελτίωση της λειτουργικότητας των σχολικών κτηρίων μέσω 

αλληλεπίδρασης με την τοπική κοινωνία και της υιοθέτησης φιλικών 

προς το περιβάλλον τεχνολογιών.  

 Βελτίωση της εικόνας και της αυτοεικόνας των ελληνικών σχολείων  

 Συμβολή των σχολείων στην επίτευξη του εθνικού στόχου, της οικο-

ανάπτυξης.  

 «Δημιουργία» ευαισθητοποιημένων, ενημερωμένων, δραστήριων, 

πληροφορημένων, υπεύθυνων και ενεργών μαθητών-πολιτών. 

Το Όραμα Της Αειφορίας 

Κανείς άνθρωπος στον κόσμο μας δεν αμφιβάλει πλέον: Η Γη είναι δεν είναι 

πια όπως ήταν παλιότερα. Δείτε ορισμένα στοιχεία που μπορεί να δείχνουν 

μέρος της κατάστασης: 

 0,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε νερό για τις 

βασικές ανάγκες. 

 2,6 δισ. άνθρωποι στερούνται πρόσβασης σε ασφαλείς εγκαταστάσεις 

υγιεινής. 

 1 δισ. άνθρωποι υποσιτίζονται, την ίδια στιγμή που εκατομμύρια άλλοι 

πεθαίνουν από τις ασθένειες του πολιτισμού (καρδιακά, εγκεφαλικά, 

καρκίνους, διαβήτη). 

 Μέχρι το 2050, ο παγκόσμιος πληθυσμός μπορεί να αυξηθεί από 7 

δισεκατομμύρια σε 11 δισεκατομμύρια. 

 Η θνησιμότητα των παιδιών πριν τα 5 τους χρόνια, έχει αυξηθεί κατά 5% 

σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 Υπάρχουν τεράστιες ανισότητες στο εισόδημα όχι μόνο μεταξύ χωρών 

(π.χ. Σουηδία-Σουδάν) αλλά και μεταξύ των κατοίκων της ίδιας χώρας, με 

ένα μικρό ποσοστό των ανθρώπων (περίπου 15%) να απολαμβάνει το 80% 

των παγκόσμιων πόρων. 

 Το κλίμα του πλανήτη αλλάζει με ταχύτατο ρυθμό προκαλώντας 

ασύλληπτες περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές καταστροφές. 

 Το κυρίαρχο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, η ασύδοτη οικονομία 

της ελεύθερης αγοράς και η επικράτηση του χρηματιστικού κεφαλαίου σε 

συνδυασμό με την  παγκοσμιοποίηση, έχουν προκαλέσει και συνεχίζουν 

να προκαλούν βελτίωση της ποιότητας ζωής μιας μειοψηφίας και 

ταυτόχρονα,  δραματική υποβάθμιση της ζωής της μεγάλης πλειοψηφίας 

των ανθρώπων. 

Οι αλλαγές που έχουν προκληθεί στη Γη εξαιτίας του κυρίαρχου μοντέλου 

παραγωγής-κατανάλωσης έχουν προκαλέσει σημαντική ζημιά στα 

οικοσυστήματα και στα λεγόμενα «συστήματα υποστήριξης της ζωής». 

Ακόμη και οι πιο σκεπτικιστές όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος 

παραδέχονται ότι έχει ήδη σημειωθεί αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης 
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κατά τουλάχιστον 1 βαθμό Κελσίου.  Χιλιάδες μαρτυρίες στις  καθημερινές 

ειδήσεις αποκαλύπτουν  ότι αν συνεχιστεί αυτό το μοντέλο καταλήστευσης 

και καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη, η επιβίωση του 

ανθρώπινου είδους βρίσκεται σε κίνδυνο. 

 

Ο βασική αιτία για την κλιματική αλλαγή είναι η καύση των ορυκτών 

καυσίμων (γαιάνθρακες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο). Η ενέργεια που 

παράγεται από την καύση αυτή κινεί (ουσιαστικά) όλο το σύγχρονο 

«καταναλωτικό πολιτισμό». Η καύση των ορυκτών καυσίμων παράγει διοξείδιο 

του άνθρακα το οποίο συγκεντρώνεται στην ατμόσφαιρα. Η υπέρμετρη αύξηση 

της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (και όλων των 

αερίων του θερμοκηπίου) είναι αυτή που επιδεινώνει το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου και την συνακόλουθη αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης. 

Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας προκάλεσε και αναμένεται να προκαλέσει 

μέσα στις επόμενες δεκαετίες πολύ σημαντικά προβλήματα όπως το λιώσιμο 

των πάγων, ακραία καιρικά φαινόμενα, εξαφάνιση ειδών της χλωρίδας και της 

πανίδας, ραγδαία μείωση της βιοποικιλότητας, μεγάλη αύξηση των 

περιβαλλοντικών προσφύγων,  οξίνιση των ωκεανών,  λέπτυνση της στιβάδας 

του όζοντος, αποψίλωση των τροπικών δασών (αποθηκών γενετικού πλούτου), 

 εμφάνιση νέων και η χειροτέρευση κλιματικών ασθενειών,  μεγάλη και 

παρατεταμένη οικονομική κρίση κ.ά. 

Η φύση και η κλίμακα των περιβαλλοντικών προβλημάτων επιβάλλουν να 

αναζητήσουμε λύσεις όχι μόνον στο τοπικό και στο εθνικό επίπεδο, αλλά κυρίως 

στο διεθνές. Απαιτείται να καθοριστούν εθνικές και διεθνείς προτεραιότητες 

ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ενεργειακών αποθεμάτων και 

των μη ανανεώσιμων πόρων εν γένει, να λάβουμε υπόψη τα προβλήματα 

εκπτώχευσης των χωρών του Τρίτου Κόσμου αλλά και του «Πρώτου» πλέον, 

το διογκούμενο κύμα των οικονομικών μεταναστών-προσφύγων, την 

αποδιάρθρωση του κοινωνικού ιστού, την κυριαρχία σπάταλων και μη-

λογικών καταναλωτικών προτύπων, κ.ά. 

Η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται μπροστά σε τεράστια διλήμματα τα οποία 

αφορούν τις κυρίαρχες κοινωνικές και ατομικές αξίες του σύγχρονου ανθρώπου, 

την κατανομή του πλούτου και της συνακόλουθης πολιτικής ισχύος, την πλήρη 

αποδυνάμωση της συντριπτικής πλειοψηφίας των κρατών-υπερδομών και  την 

κυριαρχία του χρηματιστικού κεφαλαίου («αγορές») πάνω στην παραγωγή. Η 

ίδια η έννοια «πρόοδος» συνδέθηκε άμεσα με το επίπεδο της κατανάλωσης και 

το μέγεθος της ατομικής ιδιοκτησίας. Μεγάλη κατανάλωση αγαθών, δηλαδή 

«κοινωνική καταξίωση», σημαίνει ουσιαστικά μεγάλη κατανάλωση ενέργειας 

(με διάφορες μορφές), άρα χειροτέρευση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Ο 

κόσμος μας θα πρέπει-αν θέλει να επιβιώσει από την κλιματική αλλαγή-να 
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εφεύρει τον αντικαταστάτη του πετρελαίου, έναν αντικαταστάτη που δε θα 

ρυπαίνει. Όμως, ταυτόχρονα, θα πρέπει να σταθεροποιηθεί και να μειωθεί 

μεσοπρόθεσμα η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας, κάτι που δεν φαίνεται 

πολύ πιθανό, τουλάχιστον για τα αμέσως επόμενα χρόνια. Η τεράστια δίψα της 

βιομηχανίας για πετρέλαιο οδηγεί σε περιφερειακές συγκρούσεις και πολέμους 

(Ιράκ, Ιράν, Συρία), έχει αποσταθεροποιήσει ολόκληρες περιφέρειες (Βόρεια 

Αφρική, Μέση Ανατολή), έχει θέσει  σε κίνδυνο την Αρκτική και ίσως λίγο 

αργότερα την Ανταρκτική, ενώ οι αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου 

διατρέχουν δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα στη στεριά και στη θάλασσα. 

 

Σχήμα 1. Η πολιτική έκφραση της αειφορίας 

Η αειφορία είναι μια ηθική αρχή ή αναγνώριση των ίσων δικαιωμάτων 

ανάμεσα στις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Η αειφορία μπορεί να 

προσεγγιστεί με την επέκταση της οικονομικής και πολιτικής δημοκρατίας 

ή με τον κοινωνικό έλεγχο στον τρόπο και στα μέσα παραγωγής. Αειφόρος 

κοινωνία σημαίνει την εξάλειψη της ανισοκατανομής της πολιτικής και 

οικονομικής δύναμης και των συνακόλουθων ιεραρχικών δομών, είτε 

θεσμοθετημένων (π.χ. κυριαρχία του άνδρα πάνω στη γυναίκα), είτε 

«αντικειμενικών» (π.χ. κυριαρχία του Βορρά πάνω στο Νότο). 

Σε κάθε σχολείο που θέλει να στραφεί προς την αειφορία, θα πρέπει να γίνουν 

σημαντικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην 

άλλη, αφού οι άνθρωποι χρειάζονται κάποιο χρόνο για να κατανοήσουν τα νέα 

δεδομένα, να κατανοήσουν την αναγκαιότητα για την ανάληψη αυτού του 

έργου, και στη συνέχεια, να αναλάβουν δράση για την αλλαγή. 

To σχολείο υιοθετεί την ολιστική σχολική προσέγγιση. Συμπληρωματικά σε 

όσα σημαντικά συμβαίνουν σε όλα σχεδόν τα σχολεία της χώρας σε επιμέρους 

τομείς (π.χ. στον περιβαλλοντικό), το Αειφόρο Σχολείο έχει μια ολοκληρωμένη, 

σφαιρική, ολιστική προσέγγιση στη λειτουργία του.  
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Εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για την «Ολιστική σχολική 

προσέγγιση». Ιδεωδώς στο αειφόρο σχολείο συμμετέχουν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί, όλα τα παιδιά, πάρα πολλοί γονείς, όλο το βοηθητικό προσωπικό. 

Στην πραγματική ζωή δεν μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, δεν 

μπορούν να συμμετέχουν πολλοί γονείς. Μπορούν όμως να συμμετέχουν όλοι οι 

μαθητές; Μπορούμε αβίαστα να πούμε ΝΑΙ, διότι πρέπει να διαχωρίσουμε τους 

μαθητές που θα αποτελέσουν τα μέλη των ομάδων δράσης, από τους μαθητές 

που για μια ποικιλία λόγων δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν με αυτό τον 

ενεργό τρόπο στις ομάδες. Είναι σε θέση όμως να διαχωρίζουν τα απορρίμματά 

τους στο σχολείο, να κλείνουν βρύσες και διακόπτες, να συμμετέχουν στις 

μαθητικές κοινότητες, να φέρνουν από το σπίτι τις άδειες μπαταρίες και τα 

χαλασμένα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά. Είναι και αυτή συμμετοχή, αν όχι το ίδιο 

σημαντική με την ενεργό συμμετοχή σε μια ομάδα, ωστόσο πολύ σημαντική. To 

ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάνουν 

δύσκολη ή αδύνατη την πλήρη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών. Μπορούν 

όμως όλοι να αφιερώσουν ένα μικρό μέρος του συνολικού διδακτικού τους 

χρόνου για να διδάξουν θέματα μεγάλης σημασίας που δεν περιλαμβάνονται 

στο αναλυτικό πρόγραμμα, μπορούν να πειραματιστούν με εναλλακτικές 

διδακτικές μεθόδους, μπορούν να εισαγάγουν στη διδασκαλία τους, κατά ένα 

μικρό τμήμα, τις νέες τεχνολογίες. Αυτό είναι αρκετό για αρχή 

Στον αιώνα που διανύουμε οι κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές και 

τεχνολογικές εξελίξεις και οι συνέπειές τους στο περιβάλλον καθορίζουν εν 

πολλοίς τα Προγράμματα Σπουδών της Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, το 

σύγχρονο σχολείο οφείλει να εφαρμόζει Προγράμματα Σπουδών που δίνουν 

απαντήσεις στα καθημερινά προβλήματα, καλύπτουν τις ανάγκες της 

σημερινής κοινωνίας, δίνουν έμφαση στη μαθητοκεντρική και 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, στην ενεργητική δόμηση της γνώσης μέσα 

από επιλεγμένες πηγές πληροφόρησης και ειδικές διδακτικές στρατηγικές. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, μαθαίνουν πώς 

να ενεργούν, μαθαίνουν πώς να ζουν και να συνεργάζονται με τους άλλους. 

Επί των ημερών μας η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, σύμφωνα με 

τα επίσημα κείμενα της UNECE, UNESCO και UNEP αποτελεί 

αδιαμφισβήτητη πρόταση για τη διασφάλιση της ευημερίας στη Γη μέσω 

της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξασφάλισης της ποιότητας 

ζωής. Απαιτεί, επιπροσθέτως, τον επαναπροσδιορισμό των αναγκών του 

ατόμου σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και, ως εκ τούτου, την 

αναθεώρηση του συστήματος αξιών που έχουμε υιοθετήσει μέχρι σήμερα 

ως άτομα και ως κοινωνίες. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και την 

ανάγκη αλλαγών στο ελληνικό σχολείο, ώστε αυτό να ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις των καιρών το Πρόγραμμα Σπουδών του διδακτικού μαθησιακού 

πεδίου: Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη εκπονήθηκε 

κατά τέτοιον τρόπο ώστε να:  
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• Εξασφαλίζει τη διασύνδεση-συνοχή της γνώσης από την Πρώτη Σχολική 

Ηλικία μέχρι το Γυμνάσιο, δημιουργώντας το υπόβαθρο για μια εποικοδομητική 

και αναλυτικο-διερευνητική μάθηση.  

• Αποσκοπεί στη σταδιακή ανάπτυξη της κριτικής και συστημικής σκέψης και 

την καλλιέργεια διερευνητικού και δημιουργικού πνεύματος, μέσα από την 

ανάλυση και τη διερεύνηση περιβαλλοντικών ζητημάτων και προβλημάτων 

καθώς και την αναζήτηση προτάσεων-λύσεων στη λογική του τι πρέπει να 

γνωρίζει για να κάνει ο μαθητής/τρια, ο πολίτης, το κράτος και η Ε.Ε..  

 

Προσεγγίζει βασικά θέματα και προβληματικές καταστάσεις που αντλούνται 

κυρίως από την επικαιρότητα και το άμεσο περιβάλλον του μαθητή και της 

μαθήτριας.  

• Προτείνει τη διαμόρφωση ενός νέου παιδαγωγικού πλαισίου μέσα στο οποίο 

αναπτύσσονται ποικίλες δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των μαθητών/τριών στη λήψη 

αποφάσεων και στη συμμετοχή, στην πρόληψη ή την επίλυση περιβαλλοντικών 

ζητημάτων και προβλημάτων.  

• Προτάσσει τις αρχές και τις αξίες της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

για τον εμποτισμό των αρχών αυτών και αξιών στα Π.Σ. άλλων διδακτικών 

μαθησιακών πεδίων, αφού τα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα και οι 

καθημερινές δραστηριότητες συνδέονται με αυτές, σε μια προσπάθεια να μην 

μετατραπούν σε στερεότυπες εκφράσεις.  

Στο νέο αυτό μαθησιακό περιβάλλον οι μαθητές και οι μαθήτριες καθίστανται 

συνυπεύθυνοι για τη μάθησή τους και ο ρόλος του εκπαιδευτικού γίνεται 

περισσότερο καθοδηγητικός - συμβουλευτικός. Θεωρητικό Πλαίσιο Τα 

τελευταία χρόνια, κυρίως μετά τη διάσκεψη κορυφής του Ρίο το 1992 και του 

Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, αποκρυσταλλώνεται η ιδέα για μία Eκπαίδευση για 

την Aειφόρο Aνάπτυξη (Education for Sustainable Development). H εκπαίδευση 

αυτή, μεταξύ άλλων, προσανατολίζεται προς την υιοθέτηση ενός νέου 

εκπαιδευτικού παραδείγματος, την ανάπτυξη της συστημικής και κριτικής 

σκέψης, την ολιστική - διεπιστημονική προσέγγιση / θεώρηση των θεμάτων και 

την ανάπτυξη δράσης υπέρ του περιβάλλοντος και του ανθρώπου. 

Επιπροσθέτως, η δεκαετία 2005-2014 χαρακτηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη 

ως «Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Η Εκπαίδευση 

για την Αειφόρο Ανάπτυξη σηματοδοτεί ένα νέο όραμα και μία διαφορετική 

εκπαιδευτική προσέγγιση που θα επιτρέψει στους μαθητές και τις 

μαθήτριες να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν, να 

αντιληφθούν τη διασύνδεση των προβλημάτων (π.χ. υπερκατανάλωση, 

εξάντληση φυσικών πόρων, παρακμή των πόλεων, ανισότητα των φύλων 

και φυλών, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιβαλλοντική 

υποβάθμιση κ.ά.) και τελικά να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίσουν την 

πολυπλοκότητα της πραγματικότητας. Εισάγοντας στην εκπαίδευση τον 

όρο «Αειφόρος Ανάπτυξη», ουσιαστικά παραδεχόμαστε τη σχέση 

αλληλεξάρτησης μεταξύ ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος. 

Επιπροσθέτως, το Περιβάλλον, η Κοινωνία, η Οικονομία και οι Θεσμοί, 
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αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της Α.Α., ενώ, η Εκπαίδευση αποτελεί τον 

κύριο μοχλό για την οικοδόμηση γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων, τη διαμόρφωση θετικών στάσεων και συμπεριφορών προς το 

Περιβάλλον καθώς και την καλλιέργεια πανανθρώπινων αξιών. 

συμπεριλαμβάνει όλες τις καινοτομίες που εμφανίστηκαν μετέπειτα ή σχεδόν 

παράλληλα με την ΠΕ, όπως για παράδειγμα την εκπαίδευση για την ειρήνη, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα και την υγεία. Στο διδακτικό 

μαθησιακό πεδίο Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

(Π.Ε.Α.Α) η έννοια «αειφορία» και οι βασικές αρχές της εκφράζουν τη 

συμπυκνωμένη εμπειρία τριών αιώνων, αρχής γενομένης από την περίοδο 

μεγάλης έλλειψης ξυλείας στην Ευρώπη. Καθώς, όμως, ο πλανήτης δοκιμάζεται 

από έντονες αλλαγές και η κοινή γνώμη διχάζεται εξαιτίας της επιστημονικής 

αβεβαιότητας για το μέλλον του, η έννοια «αειφορία» επανέρχεται στο 

προσκήνιο και η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη θεωρείται ως μία 

ιδανική απάντηση στο αίτημα της παγκόσμιας κοινότητας για την 

αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης και της κρίσης αξιών. Η 

Αειφόρος Ανάπτυξη(Α.Α.) είναι μάλλον ένα όραμα παρά μία ξεκάθαρα 

ορισμένη τεχνική έννοια. Πράγματι:  

• Η Α.Α. νοηματοδοτείται περισσότερο ως ηθικός κανόνας και λιγότερο ως 

επιστημονικός όρος/έννοια διότι συνδέεται με τις αξίες και τις ιδέες της ειρήνης, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και με την παγκόσμια περιβαλλοντική 

κρίση.  

• Η Α.Α. είναι πρωταρχικά ζήτημα πολιτισμού, προϋποθέτει γνώσεις αφενός 

από τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Οικονομία και την Πολιτική και 

αφετέρου την αλλαγή των σχέσεων μας με τους άλλους και με το φυσικό κόσμο.  

• Η Α.Α. προαπαιτεί να αναγνωρίσουμε τη σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ 

ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος και να συνειδητοποιήσουμε ότι η 

αλληλεξάρτηση αυτή σημαίνει ότι κανένας κοινωνικός, οικονομικός, πολιτικός ή 

περιβαλλοντικός στόχος δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε βάρος κάποιου 

άλλου.  

 

Οι παραπάνω παραδοχές μας υπενθυμίζουν ότι η Α.Α. αφορά τέσσερα 

αλληλεξαρτώμενα συστήματα:  

• Τα φυσικά συστήματα τα οποία παρέχουν ζωτική υποστήριξη σε όλα τα 

έμβια ή μη όντα.  

 

• Τα οικονομικά συστήματα, τα οποία διαμορφώνονται αλλά και 

διαμορφώνουν τις παραγωγικές διαδικασίες και καθορίζουν τα πρότυπα 

εξασφάλισης πόρων στους ανθρώπους.  

 

Τα κοινωνικά συστήματα τα οποία παρέχουν στους ανθρώπους τρόπους να 

ζουν μαζί ειρηνικά, με ισότητα και με σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

 

• Τα πολιτικά συστήματα προκειμένου να παίρνονται αποφάσεις για τον 

τρόπο με τον οποίο τα κοινωνικά και τα οικονομικά συστήματα χρησιμοποιούν, 

αξιοποιούν και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον. 
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συμπεριφορές. Τα παραπάνω εξειδικεύονται σε διδακτικούς και μαθησιακούς 

στόχους, σχετικούς με την αειφόρο ανάπτυξη, μέσω της οποίας, οι ανάγκες των 

γενεών του παρόντος να ικανοποιούνται χωρίς να υποσκάπτονται οι 

δυνατότητες των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. 

Ειδικότερα, οι μαθητές/τριες ως υπεύθυνοι ενεργοί πολίτες να κατανοούν και να 

εφαρμόζουν στην καθημερινή ζωή γνώσεις και διαδικασίες σχετικές με :  

• Τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες, δηλαδή του δικαιώματος όλων των 

ανθρώπων και των κοινωνιών στην πρόσβαση σε φυσικούς πόρους για την 

επιβίωση και την ποιότητα ζωής, μέσα στη φέρουσα ικανότητα του πλανήτη.  

 

• Τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες εξασφαλίζουν 

την πρόσβαση στη συμμετοχική δημοκρατία.  

 

• Την αλληλεξάρτηση / αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των μορφών ζωής, 

συμπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης μέσα στα φυσικά συστήματα.  

 

• Την αναγνώριση ότι η παραγωγή ή η κατανάλωση ενός προϊόντος ή μίας 

υπηρεσίας, σε ένα μέρος του πλανήτη, εξαρτάται από τους φυσικούς πόρους σε 

άλλα μέρη του πλανήτη και ότι αυτό δημιουργεί δυναμικές ευκαιριών αλλά και 

απώλειες περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών στοιχείων σε άλλα 

σημεία της τοπικής - παγκόσμιας αλυσίδας.  

 

• Το οικολογικό αποτύπωμα, δηλαδή της έκτασης γης και των φυσικών πόρων 

που καταναλώνονται από ένα άτομο, μία κοινότητα ή έναν πληθυσμό, καθώς 

και των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον και κυρίως στην εξάντληση των 

πόρων και στη ρύπανση ή μόλυνση.  

• Την αρχή της πρόληψης, δηλαδή της γνώσης των συνεπειών στο περιβάλλον 

από ανθρώπινες δραστηριότητες. 
 

 

 

Η.  «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 
 

     Σύμφωνα με το Σύνταγμα όλοι οι πολίτες έχουν ίσα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις και είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Επιπλέον, κάθε πολίτης 

δικαιούται δωρεάν εκπαίδευση. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ή προνόμια όσον 

αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση για λόγους εθνικότητας, φυλής, 

πολιτικών δικαιωμάτων, θρησκείας ή φύλου. Σύμφωνα με τον κανόνα 6 για την 

εκπαίδευση των βασικών κανόνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών(20 

Δεκεμβρίου 1993) για παροχή ίσων ευκαιριών στα άτομα με ειδικές ανάγκες τα 

κράτη πρέπει να αναγνωρίζουν την αρχή της ισότητας των ευκαιριών στην 

εκπαίδευση! 

Άτομα  με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, θεωρούνται αυτά που 

αντιμετωπίζουν τις παρακάτω δυσκολίες: 

Α) μαθησιακές δυσκολίες, 

Β) προβλήματα όρασης, 



Επιμέλεια: Σπυριδάκη Μ Δέσποινα 

Κλασική φιλόλογος Α.Π.Θ 

Υποψήφια Διδάκτωρ Π.Θ 

 68 

Γ) προβλήματα ακοής, 

Δ) νοητική υστέρηση, 

Ε) αυτισμό, 

Στ) νευρολογικές και άλλες παθήσεις, 

Ζ) σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, 

Η) πολλαπλές αναπηρίες, 

Θ) προβλήματα λόγου και ομιλίας. 

      Η σχετική νομοθεσία συμπεριλαμβάνει το νόμο για την εκπαίδευση και τον 

πρόσφατο νόμο για την ειδική αγωγή, ο οποίος συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει και 

αναβαθμίζει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής. Σύμφωνα με τη 

νομοθεσία αυτή, στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με νοητική υστέρηση, παρέχεται ειδική 

εκπαίδευση με στόχο την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, τη βελτίωση των 

δεξιοτήτων τους, την επαγγελματική κατάρτιση και την ισότιμη κοινωνική τους 

εξέλιξη.      

Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης(ΚΔΑΥ). 

     Τα ΚΔΑΥ είναι ένας σχετικά νέος θεσμός, ο οποίος λειτουργεί σε διάφορους 

νομούς της χώρας, στο πλαίσιο της αποκέντρωσης των υπηρεσιών του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συγκεκριμένα τα ΚΔΑΥ είναι 

υπεύθυνα για να: 

 παρέχουν διαγνώσεις για τη φύση και το βαθμό δυσκολιών που έχουν τα 

άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,  

 συμβουλεύουν σχετικά με την εγγραφή των μαθητών, την κατάταξη και 

την παρακολούθηση του κατάλληλου, κανονικού ή ειδικού σχολείου,  

 παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση σε μαθητές, γονείς 

και εκπαιδευτικούς,  

 παρέχουν ειδική παιδαγωγική υποστήριξη στο σπίτι(σε ειδικές 

περιπτώσεις), και  

 παρέχουν υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης.  

Τα ΚΔΑΥ στελεχώνονται από διάφορους ειδικούς, όπως ειδικούς εκπαιδευτές, 

ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές και σε ορισμένες 

περιπτώσεις παιδοψυχιάτρους.  

 

     Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στο πλαίσιο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, 

προβλέπεται η υποστήριξη μαθητών ηλικίας έως και 22 ετών μέσω μίας σειράς 

υπηρεσιών, όπως η διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών, η 

παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη, η φυσικοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η 

λογοθεραπεία, η κοινωνική και συμβουλευτική εργασία, καθώς και η 

μετακίνησή τους. Όμως, παρά τις πολλαπλές νομοθετικές προβλέψεις, στην 

πράξη οι γονείς διαπιστώνουν έλλειψη ειδικών υπηρεσιών στα αντίστοιχα ειδικά 

σχολεία, έλλειψη συντονισμού των φορέων στο να κατευθύνουν τους γονείς και 

να παρακολουθούν την περίπτωση τους και την πρόοδο  των μαθητών, καθώς 

και έλλειψη συνεργασίας και συντονισμού των εκπαιδευτικών διαφόρων 

βαθμίδων για τα σχολικά προγράμματα. 
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ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ, 

 ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ: 

 

 Εισάγει- για πρώτη φορά στην ιστορία- την υποχρεωτικότητα στην 

ειδική αγωγή, 

 Εκφράζει την πολιτική βούληση για ουσιαστική κοινωνική 

ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία. «Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών στα άτομα με 

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.»(Τίτλος νόμου 

πλαισίου) 

 Εισάγει τον όρο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» ο οποίος 

αντικαθιστά τον όρο «Ειδική Αγωγή». Ο νέος όρος 

συμπεριλαμβάνει όλα τα παιδιά, είτε ασκήσιμα, είτε εκπαιδεύσιμα, 

χωρίς διάκριση και καθιστά προφανές ότι μέσα στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες της παιδείας για τα άτομα με αναπηρία, η ανάπτυξη της 

προσωπικότητας και των προσωπικών, κοινωνικών και 

επαγγελματικών δεξιοτήτων τους, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

τις δυνατότητες τους για σχολική και κοινωνική ενσωμάτωση και 

συμμετοχή. 

 Εισάγει τον διεθνή ορισμό της αναπηρίας ως προέκταση της 

ανθρώπινης ύπαρξης, δίδοντας έμφαση στη λειτουργικότητα 

και τη δυνατότητα για συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία 

και όχι στην αναπηρία καθαυτή. 

 Καθορίζει ποιοι είναι οι δικαιούχοι της ΕΑΕ, αναγνωρίζει και τους 

μαθητές με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ως άτομα 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εισάγει για πρώτη φορά τον 

επίσημο ορισμό των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και 

ταλέντα και προβλέπει για πρώτη φορά ενέργειες για την 

εκπαιδευτική τους υποστήριξη. 

ΑΚΟΜΗ: 

 Μετονομάζει τα ΚΔΑΥ(Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης& 

Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών) σε ΚΕΔΔΥ(Κέντρα 

Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης& Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών 

Αναγκών), με στόχο τη λειτουργική και επιστημονική τους 

αναβάθμιση. 

 Τροποποιεί την ελάχιστη απαιτητή διεπιστημονική στελέχωση όλων 

των ΚΕΔΔΥ της χώρας σε 5 άτομα κατ’ ελάχιστο(εκπαιδευτικό ΕΑΕ, 

παιδονευρολόγο ή παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και 

λογοθεραπευτή ή εργοθεραπευτή κατά περίπτωση), ώστε να 

επιτελούν το έργο τους ουσιαστικά και ομαλά. Με τη ρύθμιση αυτή 

θεσμοποιείται η αρχή της διεπιστημονικότητας στη διαφορική 

διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. 

 Επαναπροσδιορίζει και επεκτείνει τις αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ . 

 Εισάγει το θεσμό της Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης ή 

ΕΔΕΑ σε όλες τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης ή 
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ΣΜΕΑΕ, η οποία παρακολουθεί και αξιολογεί την πρόοδο των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

   

   Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ακόμη και σήμερα ο αριθμός των ειδικών σχολείων είναι μικρός και μόνο 13000-

15000 βρίσκουν θέση σ’ αυτά τα σχολεία.  Αν αποδεχτούμε το διεθνές νούμερο 

ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες αποτελούν το 10% του μαθητικό 

πληθυσμού, τότε θα πρέπει να ανέρχονται σε 180.000-200.000 περίπου, αφού ο 

ολικός πληθυσμός των μαθητών της γενικής εκπαίδευσης είναι περίπου 

200.000.000  

Το1991 υπήρχαν 37 Ειδικά Νηπιαγωγεία , 131 Ειδικά Δημοτικά Σχολεία , 7 

Γυμνάσια και 5 Λύκεια. 

Από το 1984 ιδρύθηκαν ειδικές τάξεις σε πολλά κανονικά δημόσια σχολεία. 

Πιστεύεται ότι οι ειδικές τάξεις εξυπηρετούν και το πνεύμα της ενσωμάτωσης , 

αλλά στην πραγματικότητα εξυπηρετούν αδύνατα στα μαθήματα παιδιά και 

λιγότερο παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες . 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η εκπαιδευτική πολιτική της Κυβέρνησης όσον αφορά τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες βαδίζει στην προοπτική της ενσωμάτωσης. Από έρευνα όμως που 

έγινε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 1994, εκδόθηκε από τον οργανισμό 

Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων το 1995 και έφτασε στα χέρια μας το 1997, το 63% 

των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θεωρούν ότι 

δεν είναι ακόμη δυνατή η ενσωμάτωση των παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στα 

κανονικά σχολεία. Η κτιριακή υποδομή, η μη ακόμα σωστή ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών, αλλά και της κοινωνίας είναι μερικοί από τους λόγους που 

αναφέρονται. Η ιδανική, πάντως λύση είναι η ενσωμάτωση που οδηγεί στην 

εκπαίδευση των παιδιών με Ειδικές Ανάγκες όχι σε απομονωμένα σχολικά 

περιβάλλονται, αλλά μαζί με το κύριο ρεύμα των μαθητών μας. Η ανάπτυξη 

του πνεύματος της ενσωμάτωσης είναι το κύριο μέλημα, που έκδηλα είναι ο 

καλύτερος δρόμος για τη σχολική, αλλά και κοινωνική ένταξη των παιδιών 

αυτών. 

 

Mερικές σημαντικές «προτάσεις» για την εκπαίδευση. 
 

 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. 

 

 

 ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΘΑ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ 

ΟΧΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ, ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. 
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 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΕ ΥΨΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΟΓΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΑΜΕΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. 

 

 ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ  ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ. 

 

 ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(ΜΑΘΗΣΗ) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΑ 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΡΕΙΕΣ 

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΘΩΣ 

ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΟΥΝ ΤΗΝ 

ΓΝΩΣΗ ΤΟΥΣ. 

 

 ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΝΟ 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΧΟΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ(ΤΙΤΛΟΙ 

ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ, ΝΑ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ(ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)ΜΕ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. 

 

 

 ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΔΥΥ ΚΑΙ ΝΑ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ 

ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟ, ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. 

 

 ΝΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΕΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ. 

 

 ΝΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΘΕΙ ΤΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΣΤΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Κ.Λ.Π, 

ΙΔΙΩΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. 
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 ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΛΙΣΤΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ. 

 

 ΝΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 

 

 ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ 

ΗΛΙΚΙΑΣ(ΙΔΙΩΣ ΣΤΗΝ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ 

ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 

 

 ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

 

 ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. 

 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ 

1. 30χρόνια δημόσιας ειδικής εκπαίδευσης στη χώρα μας 

Χρωστάμε στους μαθητές απαντήσεις για σημαντικά ερωτήματα που δεν 

έχουμε ακόμα διατυπώσει 

Γιώργος Μπάρμπας, επίκουρος καθηγητής ειδικής εκπαίδευσης 

 

Φέτος κλείνουν 30 χρόνια οργανωμένης δημόσιας ειδικής εκπαίδευσης στη χώρα 

μας. Σ’ αυτό το διάστημα χιλιάδες μαθητές φοίτησαν στις διάφορες δομές της 

είτε μέσα στο γενικό σχολείο είτε έξω απ’ αυτό. Τι απέγιναν όλοι αυτοί; Ποιο 

ήταν το αποτέλεσμα; Τι έμαθαν; Τι κέρδισαν; Τι έχασαν; Πόσο και σε τι άλλαξε η 

ζωή τους; Εξαλείφθηκαν ή έστω μειώθηκαν τα αίτια που τους οδήγησαν στην 

ειδική εκπαίδευση; Μήπως δημιουργήθηκαν καινούρια προβλήματα, που δεν τα 

είχαν πριν την ένταξή τους σ’ αυτήν; Πώς βίωσαν αυτή την εμπειρία; 

Ενισχύθηκαν κοινωνικά μέσα στις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους, βρήκαν 

την αναγνώριση και την αποδοχή ή πορεύτηκαν προς την απομόνωση και τον 

στιγματισμό; Ενισχύθηκαν στη δύσκολη προσπάθεια για ανεξαρτησία και 

αυτονομία στη ζωή τους ή με το τέλος του σχολικού κύκλου κλείστηκαν ξανά 

στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού τους; 

Καίρια ερωτήματα για τα οποία, δυστυχώς, δεν έχουμε απαντήσεις. Όχι μόνο 
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σήμερα αλλά και σε κανένα σημείο αυτής της πορείας. Και φοβάμαι πως δεν θα 

έχουμε ούτε και αύριο, γιατί αυτά τα ερωτήματα δεν τα βάλαμε ποτέ πάνω στο 

τραπέζι. Πάντοτε άλλα θέματα μας απασχολούσαν όλους μας, πολιτική ηγεσία, 

επιστημονική κοινότητα, εργαζόμενους, ανάπηρους και γονείς. 

Τα ερωτήματα που μας απασχολούν δείχνουν το πώς σκεφτόμαστε για την 

ειδική εκπαίδευση και τους μαθητές της. Πολύ περισσότερο, δείχνουν το πώς 

στεκόμαστε, τι επιδιώκουμε, το πώς σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη δράση μας, 

ποιον δρόμο τραβάμε. Το κείμενο αυτό πραγματεύεται ερωτήματα. Αυτά που 

μας προβληματίζουν και –κυρίως- όσα θά ’πρεπε αλλά δεν έχουμε διατυπώσει. 

Έστω κι αν έχουμε αργήσει 30 χρόνια, είναι σημαντικό να αναλογιστούμε το τι 

μας απασχολεί, να επανεκτιμήσουμε αυτό που κάνουμε, τον δρόμο που 

ακολουθούμε. 

Με ποια προβλήματα ασχολούμαστε 

Όταν ξεκινά κανείς να ασχοληθεί με την ειδική εκπαίδευση χάνεται 

συνήθως σε ένα κυκεώνα προβλημάτων –πολλών, έντονων, πιεστικών, για 

χρόνια βαλτωμένων: σοβαρές ελλείψεις σε αίθουσες και κτίρια, στις 

προδιαγραφές προσβασιμότητας και στην υλικοτεχνική υποδομή· ελλείψεις 

στο προσωπικό και στο αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό, στην κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών και των άλλων αναγκαίων ειδικοτήτων· λίστες αναμονής 

στα διαγνωστικά κέντρα, προβλήματα στελέχωσης και λειτουργίας, 

προβλήματα στην ποιότητα των διαγνώσεων· και πολλά ακόμα που 

ταλαιπωρούν καθημερινά γονείς, μαθητές και εργαζομένους για να μην 

πούμε ότι τους εξευτελίζουν. Για παράδειγμα, σε αρκετά ΕΕΕΕΚ (τα ειδικά 

επαγγελματικά εργαστήρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα οι ελλείψεις σε προσωπικό φτάνουν σε τέτοιο σημείο, που 

αναγκάζουν στην εκ περιτροπής φοίτηση των μαθητών (κάποιες μέρες οι μισοί 

κάποιες οι άλλοι!), μιας και δεν διασφαλίζονται οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις 

ασφαλούς παραμονής των μαθητών στον σχολικό χώρο. 

Δεν κάνουμε αναλυτική αναφορά σ’ αυτά τα προβλήματα, γιατί είναι γνωστά 

και έχουν αναδειχθεί ήδη εδώ και πολλά χρόνια: πάμπολλες αναφορές, 

δημοσιεύσεις, καταγγελίες, αιτήματα, διεκδικήσεις. Δεν θα προσέφερε κάτι 

ουσιαστικό μια ακόμα επανάληψή τους. 

Όλα αυτά, όμως, μας πνίγουν, μας έχουν θολώσει το μυαλό και δεν 

αναρωτιόμαστε για το νόημα και τον στόχο αυτής της εκπαίδευσης. Τι 

γυρεύουμε από αυτήν; Ποιοι είναι οι στόχοι της; Βαδίζουμε στον κατάλληλο 

δρόμο -αλλά μας εμποδίζουν όλα αυτά τα προβλήματα- ή έχουμε ξεστρατίσει; 

Αν, δηλαδή, ζούσαμε σε ένα κράτος που σεβόταν τους πολίτες και τις 

υποχρεώσεις του απέναντί τους και δεν είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα ή 

τουλάχιστον όχι στην έκταση κα την ένταση που τα έχουμε, θα ήμασταν 

ικανοποιημένοι;  

Η εκπαιδευτική πολιτική 

Έτσι προκύπτει ένα βασικό ερώτημα: ποια είναι αυτή η πολιτική; Ποιος είναι ο 
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δρόμος που ακολουθεί η ειδική εκπαίδευση στη χώρα μας; Βασικό ερώτημα 

αυτογνωσίας. 

Στο ερώτημα αυτό θα επιχειρήσουμε μια πρώτη απάντηση, μια αδρή όσο και 

ελλειπτική περιγραφή, αναγκαία όμως, γιατί από αυτήν προκύπτουν μια σειρά 

από ερωτήματα, που είναι σημαντικό να διατυπωθούν. 

(α) Η ειδική εκπαίδευση από το ξεκίνημά της απευθύνεται σε ένα τμήμα του 

μαθητικού πληθυσμού που εμφανίζει σοβαρά προβλήματα μάθησης ή 

προσαρμογής. Οι μαθητές αυτοί μπορεί να διακριθούν σε δύο ομάδες: στην 

πρώτη εντάσσονται οι μαθητές, των οποίων οι δυσκολίες συνδέονται με 

αναπηρίες ή ανεπάρκειες· στη δεύτερη οι μαθητές δίχως διαγνωσμένες 

ανεπάρκειες, που οι δυσκολίες τους αποδίδονται κυρίως σε κοινωνικούς, 

πολιτισμικούς, οικογενειακούς ή εκπαιδευτικούς παράγοντες. 

(β) Μέσα στην ειδική εκπαίδευση δύο είναι οι σχολικές διαδρομές που μπορεί να 

ακολουθήσει ένας μαθητής. Η πρώτη μέσα στο γενικό σχολείο –κυρίως μέσα 

από τη δομή του Τμήματος Ένταξης- και η δεύτερη εκτός γενικού σχολείου μέσα 

από τις ειδικές δομές (ειδικά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ΤΕΕ και 

ΕΕΕΕΚ). Βασικός προσανατολισμός της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η ένταξη 

στη γενική εκπαίδευση όσο γίνεται περισσότερων μαθητών με αναπηρίες. 

Σήμερα οι περισσότεροι μαθητές της ειδικής εκπαίδευσης ακολουθούν την 

πρώτη διαδρομή. 

(γ) Διατυπωμένο προσανατολισμό (θα μπορούσε να το πει κανείς και 

«στόχο») για την ειδική εκπαίδευση έχουμε για την πρώτη διαδρομή, μέσα 

στο γενικό σχολείο: την πολιτική της ένταξης. Ως «ένταξη» νοείται η ένταξη 

στο κοινό μαθησιακό πρόγραμμα του γενικού σχολείου, η βελτίωση των 

μαθησιακών επιδόσεων με κριτήριο το γενικό Αναλυτικό Πρόγραμμα. 

Δεύτερος στόχος είναι η «κοινωνικοποίηση», δηλαδή η δυνατότητα του 

μαθητή να τηρεί τους κανόνες της σχολικής κοινότητας. Οι κοινωνικές σχέσεις 

και η κοινωνική ταυτότητα του μαθητή μέσα στη σχολική ομάδα δεν αποτελούν 

στόχους της ειδικής εκπαίδευσης. 

(δ) Για τη δεύτερη διαδρομή, μέσα στις ειδικές μονάδες, δεν διατυπώνονται 

σαφείς στόχοι ή προσανατολισμοί. Σ’ αυτές τις μονάδες φοιτούν κατά κανόνα 

μαθητές με πιο σοβαρά προβλήματα, που δεν μπορούν να ενταχθούν στο γενικό 

σχολείο. Οι δομές αυτές λειτουργούν συνήθως σε συνθήκες κοινωνικής 

απομόνωσης και «διχασμού προσωπικότητας»: από τη μια έμφαση στα βασικά 

συστατικά των γνώσεων που παρέχει το γενικό σχολείο (ανάγνωση, γραφή 

αριθμητική), κι από την άλλη χώρος «θεραπειών», άσκησης σε πρακτικές 

δεξιότητες και προσωρινής ανακούφισης της οικογένειας. 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι αυτή η πολιτική δεν είναι ελληνική 

«έμπνευση» και πρωτοτυπία. Στην Ελλάδα όλο αυτό το διάστημα των 30 χρόνων 

ακολουθούμε, μερικές φορές κατά γράμμα, την εκπαιδευτική πολιτική που 

εφαρμόζεται σ’ άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως στις λεγόμενες 

αγγλοσαξονικές. Με μια –τουλάχιστον- ουσιαστική διαφορά. Εκεί αξιολογούν 

συστηματικά την πορεία τους, τα αποτελέσματα της πολιτικής που εφαρμόζεται. 

Συζητούν ανοιχτά για το τι πάει καλά και τι όχι, τι χρειάζεται να αλλάξει στο 

δρόμο που ακολουθούν. Εδώ, όμως, δεν έχουμε τέτοιες «κακές» συνήθειες! 

Ερωτήματα που δεν έχουμε ακόμα διατυπώσει 
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Οι μαθητές δίχως αναπηρίες ή ανεπάρκειες 

• Ωφελήθηκαν από την ένταξή τους στην ειδική εκπαίδευση οι μαθητές με 

προβλήματα μάθησης δίχως διαγνωσμένες ανεπάρκειες; Είναι κατά τούτο 

σωστή αυτή η επιλογή; Τα προβλήματα αυτών των μαθητών είναι προβλήματα 

της ειδικής ή της γενικής εκπαίδευσης; Αν όλους αυτούς τους τοποθετούμε στην 

ειδική εκπαίδευση, τότε τι ρόλο καλούνται να παίξουν άλλες δομές όπως η 

ενισχυτική διδασκαλία και οι τάξεις υποδοχής; 

• Πώς συμβιβάζεται να μιλάμε για το δημοκρατικό δικαίωμα της ισότιμης 

ένταξης στο γενικό σχολείο των μαθητών με αναπηρίες, με στόχο την 

καταπολέμηση της διάκρισης και του στιγματισμού, όταν την ίδια στιγμή 

κάνουμε το αντίθετο, δηλαδή εντάσσουμε μαθητές δίχως ανεπάρκειες στην 

ειδική εκπαίδευση; Επί 30 χρόνια «εξοστρακίζουμε» συστηματικά χιλιάδες 

μαθητές από τη γενική στην ειδική εκπαίδευση, εν γνώσει μας ότι δεν έχουν 

ανεπάρκειες ή αναπηρίες. Γιατί δεν μιλάμε ποτέ ανοιχτά γι’ αυτό το 

«υπόγειο» ρεύμα διάκρισης και στιγματισμού των μαθητών; 

Η ένταξη στο γενικό Αναλυτικό Πρόγραμμα 

• Είναι σωστό να εντάσσονται στο κοινό μαθησιακό πρόγραμμα του γενικού 

σχολείου όλοι οι μαθητές της ειδικής εκπαίδευσης, ανεξάρτητα του είδους και 

της σοβαρότητας των ανεπαρκειών που εμφανίζουν; Για παράδειγμα, 

ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες μαθητών με νοητική 

ανεπάρκεια η επιδίωξη να ενταχθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα του γενικού 

σχολείου; 

• Το «δικαίωμα στη διαφορά» περιλαμβάνει την αναγνώριση και κοινωνική 

αποδοχή της διαφοράς στις νοητικές και γνωστικές ικανότητες; Πότε η 

ένταξη στο κοινό Αναλυτικό Πρόγραμμα υλοποιεί το δημοκρατικό 

δικαίωμα της ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνία και πότε συνιστά βιασμό 

του μαθητή να «μάθει» πράγματα που τον υπερβαίνουν; Η αναγνώριση της 

διαφοράς στις νοητικές και γνωστικές ικανότητες είναι συστατικό της 

κοινωνικής αποδοχής του αναπήρου ή συνιστά απόπειρα ρατσιστικής διάκρισης 

σε βάρος του; 

• Είναι σωστή επιλογή να θεωρείται η ένταξη ως μια μαθησιακή κατά κύριο 

λόγο επιδίωξη και να μην περιέχει τον τομέα των σχέσεων με τους 

συνομηλίκους και της κοινωνικής ταυτότητας του μαθητή μέσα στη σχολική 

κοινότητα; 

Το ύψιστο ανθρώπινο δικαίωμα για ανεξάρτητη και αξιοπρεπή ζωή 

• Με ποιον τρόπο η ένταξη στο κοινό πρόγραμμα του γενικού σχολείου υπηρετεί 

το ύψιστο ανθρώπινο δικαίωμα να αποκτήσει ο ανάπηρος τη δυνατότητα για 

ανεξάρτητη και αξιοπρεπή ζωή μέσα σε κοινωνικές σχέσεις; Εκδηλώνονται οι 

ίδιες δυσκολίες, οι ίδιοι περιορισμοί, τα ίδια κοινωνικά εμπόδια για την απόκτηση 

αυτής της δυνατότητας στις διαφορετικές αναπηρίες και ανεπάρκειες; 

• Έχουμε σύγκρουση ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Για παράδειγμα το δικαίωμα 

να αποκτήσει ο ανάπηρος στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη δυνατότητα για μια 

ανεξάρτητη και αξιοπρεπή ζωή προϋποθέτει σε ορισμένες περιπτώσεις 

αναπηριών (όπως για παράδειγμα στη νοητική ανεπάρκεια) ένα πρόγραμμα 

προσανατολισμένο σ’ αυτό το στόχο και κατά συνέπεια διαφορετικό από το 

γενικό Αναλυτικό Πρόγραμμα. Μήπως αυτό το δικαίωμα συγκρούεται με άλλα 
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δικαιώματα, όπως το δημοκρατικό δικαίωμα να εκπαιδεύεται στα ίδια θέματα 

και στην ίδια τάξη με τους άλλους συνομηλίκους του; Πώς λύνεται αυτή η 

σύγκρουση; 

• Είναι σωστή επιλογή να έχουμε σχολικές μονάδες κοινωνικά απομονωμένες, 

όπως είναι οι περισσότερες ειδικές μονάδες; 

• Σε ποιο βαθμό και με ποιον τρόπο τα ΚΕΔΔΥ (τα διαγνωστικά κέντρα του 

υπουργείου παιδείας) έχουν συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της 

εκπαιδευτικής πολιτικής; Πόσο έχουν συμβάλει στην προσπάθεια μαθησιακής 

και κοινωνικής ένταξης των μαθητών με αναπηρίες στο περιβάλλον του γενικού 

σχολείου; Πόσο έχει ενισχυθεί η υλοποίηση του στόχου της ανεξάρτητης και 

αυτόνομης διαβίωσης από τη διαγνωστική και υποστηρικτική προς τα σχολεία 

λειτουργία αυτών των κέντρων; Πόσο ευθύνονται και αυτά για το «υπόγειο» 

ρεύμα ένταξης μαθητών δίχως ανεπάρκειες στην ειδική εκπαίδευση; 

 

Ο κατάλογος των ερωτημάτων δεν κλείνει εδώ. Αυτό που όμως είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό είναι να ιεραρχήσουμε τα ερωτήματα και να βάλουμε σε πρώτη 

προτεραιότητα αυτά που συνδέονται άμεσα με τους βασικούς στόχους της 

εκπαιδευτικής πολιτικής στην ειδική εκπαίδευση. Γιατί αυτοί σφράγισαν την 

πορεία χιλιάδων μαθητών. Απέναντι σ’ αυτούς και στις οικογένειές τους 

χρωστάμε όλοι μας, ο καθένας από το πόστο του, έναν απολογισμό· μια 

ερμηνεία για αυτά που κέρδισαν αλλά και για όσα έχασαν. Χρωστάμε στον 

εαυτό μας την αυτογνωσία που δεν έχουμε, την επίγνωση και την ευθύνη των 

παιδαγωγικών επιλογών που καθημερινά κάνουμε. 

 

 

 
  2. Διαφοροποίηση και ευελιξία σε «ένα σχολείο για όλους». 

 

    Ανδρομάχη Νάνου 

     Ειδική παιδαγωγός 

Διδάκτωρ παιδαγωγικών επιστημών Α.Π.Θ. 

anta_nanou@yahoo.gr 

 

 

Η εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες δεν 

είναι μια στατική διαδικασία. Είχε εξελιχθεί κατά το παρελθόν με διαφορετικούς 

τρόπους και συνεχίζει να εξελίσσεται ακόμη και σήμερα καθώς οι αντιλήψεις, οι 

πολιτικές και η πρακτική εφαρμογή των προγραμμάτων της ειδικής εκπαίδευσης 

υφίστανται αλλαγές σε όλες τις χώρες. Σήμερα, μετά από την διακήρυξη της 

Σαλαμάνκα (1994), η παιδαγωγική συζήτηση έχει μετατοπιστεί από την 

πρόταση της ενσωμάτωσης (mainstreaming) και της ένταξης (integration) σε 

αυτήν της συνεκπαίδευσης (inclusion) των μαθητών με και χωρίς ειδικές 

mailto:anta_nanou@yahoo.gr
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εκπαιδευτικές ανάγκες σε «ένα σχολείο για όλους» όπως αναφέρεται στη 

Χάρτα του Λουξεμβούργου (1996)  (Watkins 2003). Σε αντίθεση με την πολιτική 

της ένταξης, που προωθεί την ιδέα της προσαρμογής του μαθητή με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος και του 

σχολείου, η συνεκπαίδευση αναφέρεται στην αναδιοργάνωση του σχολείου ώστε 

να συμπεριλάβει (Include) και τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

(Χατζημανώλη 2005). 

 Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ανάπτυξη της 

Ειδικής Αγωγής (Watkins 2003) η εφαρμογή της πολιτικής της 

συνεκπαίδευσης προϋποθέτει όχι κάποιες "τυπικές" εκπαιδευτικές αλλαγές, 

αλλά στην ουσία την αλλαγή του σχολείου με στόχο τη διαμόρφωση ενός 

πλαισίου νομοθεσίας και πολιτικής που να στηρίζει την συνεκπαίδευση.  

Στην Ελλάδα, σε ένα γνωσιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα που 

κατασκευάζει νέες μορφές εκπαιδευτικών αναγκών, η εκπαίδευση των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η διαδικασία ένταξής τους 

στη γενική εκπαίδευση επιχειρείται μέσα από τα τμήματα ένταξης, όπου 

εφαρμόζεται η πρακτική της συνδιδασκαλίας από δύο εκπαιδευτικούς – 

έναν της γενικής και έναν της ειδικής αγωγής (co-teaching). Πολύ συχνά 

όμως, και ιδιαίτερα στο νηπιαγωγείο, φοιτούν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες χωρίς την υποστήριξη ειδικού παιδαγωγού. Στην περίπτωση αυτή 

εφαρμόζονται, αναγκαστικά, οι αρχές του «σχολείου για όλους» χωρίς υποδομές, 

χωρίς σχέδιο, χωρίς ειδικές γνώσεις, μόνο χάρη στην ευαισθησία των 

εκπαιδευτικών.  

Σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί, όπως προβλέπεται 

και από τα αναλυτικά προγράμματα του δημοτικού σχολείου, καλούνται να 

εφαρμόσουν οι ίδιοι ειδικά προγράμματα εκπαιδευτικής παρέμβασης στην 

περίπτωση της συνεκπαίδευσης ή σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της ειδικής 

αγωγής στην περίπτωση της συνδιδασκαλίας. Πώς μπορεί όμως να γίνει η 

διαχείριση των ατομικών διαφορών μέσα στην τάξη ώστε να καλυφτούν οι 

ανάγκες όλων των μαθητών;  
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Οι μαθητές διαφέρουν: μεταξύ τους, από μέρα σε μέρα, από χρόνο σε 

χρόνο, αναφορικά με τις ικανότητές τους, την αισθητική τους, τα κίνητρά τους, 

την ανατροφή, την κατάσταση της υγείας τους και πολλούς άλλους παράγοντες. 

Με δεδομένες αυτές τις διαφορές πρέπει κανείς να αναγνωρίσει ότι χρειάζεται 

πολύς χρόνος, ευελιξία και ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών από την πλευρά 

εκπαιδευτικών και μαθητών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του 

αναλυτικού προγράμματος. Είναι αλήθεια ότι απαιτείται ευελιξία, διαρκής 

έλεγχος, επαναδιαπραγμάτευση των στόχων που τίθενται και διαφοροποίηση 

(Weston 1992). 

Ποια έννοια αποκτά όμως η διαφοροποίηση στην εκπαιδευτική πράξη; 

Πώς μπορεί να εφαρμοστεί στα τμήματα ένταξης, αλλά και στην τυπική τάξη; 

Θα επιχειρήσουμε να θίξουμε αυτά τα ζητήματα ανατρέχοντας σε 

βιβλιογραφικά και ερευνητικά δεδομένα.  

Στη βιβλιογραφία συναντά κανείς ορισμούς για τη διαφοροποίηση από τη 

δεκαετία του ΄80. Σύμφωνα με τον Simon (1985) η διαφοροποίηση προϋποθέτει 

την εφαρμογή διαφορετικών προγραμμάτων σε διαφορετικές ομάδες ή 

άτομα. Πρόκειται για μια ευέλικτη προσέγγιση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας που μπορεί να προσφέρει προκλήσεις και ενδιαφέρον σε μια ομάδα 

ανθρώπων στην οποία μπορεί να διαπιστώσει κανείς ένα ευρύ φάσμα 

ικανοτήτων και εμπειριών (NCC, 1989).  

Η διαφοροποίηση, όπως ορίστηκε παραπάνω, προϋποθέτει την 

αποδοχή των ιδιαιτεροτήτων, των ενδιαφερόντων και γενικότερα των 

ατομικών διαφορών των μαθητών και συνδέεται στενά με την αξιολόγηση. 

Ο όρος αξιολόγηση αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους οι 

εκπαιδευτικοί, και άλλες ειδικότητες που εμπλέκονται στην εκπαίδευση του 

μαθητή, συγκεντρώνουν συστηματικά και έπειτα χρησιμοποιούν πληροφορίες 

για το επίπεδο των ικανοτήτων ή /και της ανάπτυξης του μαθητή από 

διαφορετικές περιοχές της εκπαιδευτικής τους εμπειρίας (επίδοση, συμπεριφορά, 

κοινωνικότητα) (Watkins 2007).  

Στις χώρες οι οποίες έχουν ορίσει με σαφήνεια τα εθνικά αναλυτικά 

προγράμματα, η αξιολόγηση, συνήθως, έχει κοινούς στόχους και συνδέεται 
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απευθείας με το αναλυτικό πρόγραμμα για όλους τους μαθητές. Οι εθνικές 

κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση υποδεικνύουν τι θα αξιολογηθεί 

και πώς. Μεταξύ των χωρών που ακολουθούν αυτή την προσέγγιση, μια άποψη-

κλειδί είναι ότι η ανάπτυξη και η εφαρμογή της αξιολόγησης είναι αρμοδιότητα, 

κυρίως, των σχολείων και των δασκάλων της γενικής εκπαίδευσης. Αυτό το 

γεγονός συνδυάζεται με τους σκοπούς της αξιολόγησης που τροφοδοτεί με 

δεδομένα τις αποφάσεις για τα επόμενα βήματα στην ατομική εκπαίδευση του 

μαθητή. 

 

Για να είναι πιο αποτελεσματική η συνεχής αξιολόγηση στο πλαίσιο 

της συνεκπαίδευσης, είναι σημαντικό οι δάσκαλοι της γενικής εκπαίδευσης 

να έχουν πρόσβαση και να υποστηρίζονται από ειδικούς από διάφορα 

επιστημονικά πεδία, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία αυτών 

των συνδέσεων, όπου αυτό είναι απαραίτητο (Watkins 2007).  

 

Συχνά, όμως, η αξιολόγηση παίρνει τη μορφή της κατηγοριοποίησης και 

ελάχιστα μπορεί να προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να 

δώσει στοιχεία για τη διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Επιπλέον, η επίδοση η συμπεριφορά του παιδιού επηρεάζεται από το  πλαίσιο 

που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η τάξη. Η αξιολόγηση του ίδιου του 

εκπαιδευτικού είναι η πραγματική βάση για τη διαφοροποίηση του 

προγράμματος. Μια τέτοια αξιολόγηση για να είναι ουσιαστική παίρνει τις 

διαστάσεις της ενσυναίσθησης. Γίνεται ενδιαφέρον για τις ικανότητες, και τις 

γνώσεις του μαθητή, για τις απόψεις του, τα ενδιαφέροντα του, τις δυνατότητες 

και τις αδυναμίες του, τα συναισθήματα, τα κίνητρα, τις ιδιαιτερότητές του. Αυτό 

το ενδιαφέρον αποτελεί τη βάση για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και από 

μόνο του λειτουργεί «θεραπευτικά» μέσα στην τάξη, όπου γίνεται 

συνδιδασκαλία ή συνεκπαίδευση.  

Η μέθοδος της συνδιδασκαλίας (co-teaching) στην Ελλάδα, αλλά και 

διεθνώς, εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια σε μια προσπάθεια προώθησης των 

πιο αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 



Επιμέλεια: Σπυριδάκη Μ Δέσποινα 

Κλασική φιλόλογος Α.Π.Θ 

Υποψήφια Διδάκτωρ Π.Θ 

 80 

ανάγκες σε τάξεις συνεκπαίδευσης (Scruggs, Mastropieri & Mcduffie 2007). 

Πολλές μορφές συνδιδασκαλίας έχουν εφαρμοστεί διεθνώς: 

 

 Διδασκαλία με υποστήριξη. Ο εκπαιδευτικός της γενικής εκπαίδευσης 

αναλαμβάνει την ευθύνη της τάξης και του περιεχομένου του 

προγράμματος και ο εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής παρέχει 

εξατομικευμένη υποστήριξη στους μαθητές που έχουν ανάγκη. Ο 

εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής λειτουργεί υποστηριχτικά ως βοηθός 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

 Διδασκαλία σε κέντρα μάθησης. Μέσα στην τάξη δημιουργούνται 

διαφορετικά κέντρα μάθησης και οι δύο εκπαιδευτικοί παρέχουν 

εξατομικευμένη υποστήριξη σε αυτά. 

 Παράλληλη διδασκαλία. Οι δύο εκπαιδευτικοί διδάσκουν το ίδιο ή 

παρόμοιο περιεχόμενο μέσα στην τάξη σε διαφορετικές ομάδες παιδιών. 

 Εναλλακτική διδασκαλία. Ένας δάσκαλος μπορεί να πάρει μια μικρότερη 

ομάδα παιδιών σε έναν άλλο χώρο για περιορισμένο χρόνο ώστε να 

εφαρμόσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα. 

 Διδασκαλία ως ομάδα (team teaching) ή αλληλεπιδραστική διδασκαλία, 

όπου και οι δύο εκπαιδευτικοί μοιράζονται την ευθύνη για το περιεχόμενο 

και την ευθύνη της διδασκαλίας και της τάξης γενικότερα (Friend & Cook 

2003). 

 

Επιπλέον, από τη συνεργασία των δύο εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής 

αγωγής και την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης διαπιστώθηκαν 

σημαντικά οφέλη: α) ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των παιδιών της τάξης, 

β) σημαντική βελτίωση των παιδιών που βρισκόταν σε διαδικασία ένταξης, 

όπως διαπιστώθηκε από την αξιολόγηση των παιδιών από το 

Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο όπου εξετάζονταν γ) Το σημαντικότερο, όμως, 

ήταν ότι έγινε πιο θετική η στάση των διδασκόντων απέναντι στα παιδιά με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την ένταξή τους στη γενική εκπαίδευση, 

όπως διαπιστώθηκε από τις συνεντεύξεις των νηπιαγωγών που 
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παρακολουθούσαν τη διαδικασία ένταξης των παιδιών (10 νηπιαγωγοί που 

υπηρετούσαν στο ίδιο συγκρότημα νηπιαγωγείων) (Νάνου, Δαδαμόγια, 

Παναγιώτου, Τραφαλή 2009).  

3. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη 

Γεωργιάδη Μ., Υποψ. Διδάκτ. Παν. Κρήτης 
Κουρκούτας Ηλ., Επίκ. Καθηγητής, Παν. Κρήτης 

Καλύβα Ευφρ., Lecturer, City Liberal Studies, Thessaloniki, Greece 

Η σύγχρονη τάση που επικρατεί διεθνώς, ως προς την εκπαιδευτική 

αντιμετώπιση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι η 

ανάπτυξη της πολιτικής της συνεκπαίδευσής τους (inclusion) στα γενικά 

σχολεία. Η «συνεκπαίδευση» αφορά την προσπάθεια που καταβάλλεται για την 

συνύπαρξη και συνδιδασκαλία των περισσότερων μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες με τους συμμαθητές τους που δεν έχουν ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κοινά σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, 

και στις συνηθισμένες σχολικές τάξεις. Αυτό διασφαλίζεται με την παροχή της 

αναγκαίας ειδικής παιδαγωγικής βοήθειας και υποστήριξης από ειδικευμένους 

εκπαιδευτικούς ή από μία διεπιστημονική ομάδα. Η «συνεκπαίδευση» αποτελεί 

τις τελευταίες δεκαετίες ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα στον εκπαιδευτικό 

προγραμματισμό των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών. Σκοπός της παρούσας 

εργασίας είναι να παρουσιάσει τα κυριότερα μοντέλα (κατηγορίες) 

συνεκπαίδευσης που ακολουθούντα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η πρώτη 

κατηγορία περιλαμβάνει τις χώρες που αναπτύσσουν πολιτική και πρακτική 

εφαρμογή που στοχεύει στην ένταξη όλων σχεδόν των μαθητών στην γενική 

εκπαίδευση (κατηγορία μιας διαδρομής) (one-track approach). Στην δεύτερη 

κατηγορία εντοπίζονται δύο ξεχωριστά εκπαιδευτικά συστήματα (κατηγορία 

διπλής διαδρομής) (twotrack approach) Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες φοιτούν συνήθως είτε σε ειδικά σχολεία, είτε σε ειδικές τάξεις. Οι χώρες 

που ανήκουν στην τρίτη κατηγορία έχουν μία πολλαπλότητα προσεγγίσεων 

στην ένταξη (κατηγορία πολλαπλών διαδρομών) (multi-track approach) και 

προσφέρουν μία ποικιλία υπηρεσιών και επιλογών μεταξύ των δύο συστημάτων 

(συστήματα γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής). Στην εργασία μας θα 

παρουσιασθούν αναλυτικά και θα σχολιασθούν οι διάφορες κατηγορίες 

/πολιτικές ένταξης, δίνοντας έμφαση στα σημεία σύγκλισης και στα σημεία 

απόκλισης. 
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Θ. Στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

  Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση γεννήθηκε από την αναγκαιότητα να 

αντιμετωπισθεί η οικολογική κρίση. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η 

διαδικασία η οποία «θα βοηθήσει τους πολίτες να αποκτήσουν γνώση του 

περιβάλλοντος και, πάνω από όλα, να γίνουν ικανοί και αποφασισμένοι, να 

έχουν διάθεση να εργαστούν, ατομικά και συλλογικά, για την επίτευξη και τη 

διατήρηση μιας δυναμικής ισορροπίας μεταξύ της ποιότητας της ζωής και της 

ποιότητας της ζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος .... 

  Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι μια πολυδύναμη και πολυδιάστατη 

διαδικασία και χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο επιμέρους στόχων, οι οποίοι 

κινούνται σε διαφορετικά αλλά δυναμικά αλληλοσχετιζόμενα επίπεδα, για την 

κατάκτηση του κεντρικού της σκοπού. 

  Στοχεύει να οδηγήσει τα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες στη διαμόρφωση μιας 

σφαιρικής αντίληψης του περιβάλλοντος, δηλαδή στη σύλληψη του 

περιβάλλοντος ως δυναμικού πλέγματος φυσικών και κοινωνικοπολιτισμικών 

συστημάτων, στην κατανόηση ότι η δράση φυσικών, βιολογικών και 

πολιτισμικών παραγόντων και η αλληλεξάρτησή τους μέσα στο χώρο και στο 

χρόνο διαμορφώνουν το ολικό περιβάλλον του ανθρώπου. Μια τέτοιου είδους 

αντίληψη του περιβάλλοντος μπορεί, κατά συνέπεια, να οδηγήσει στην 

κατανόηση του είδους των σχέσεων που συνδέουν τον άνθρωπο με το 

περιβάλλον. Η κατανόηση αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή και 

συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι υλικές 

και πολιτισμικές ανάγκες των σύγχρονων αλλά και των επόμενων γενεών. 

  Ταυτόχρονα, έχει ως στόχο να οδηγήσει τα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες 

στην κατανόηση των οικολογικών και πολιτικών αλληλεξαρτήσεων σε 

πλανητικό επίπεδο, όπου οι αποφάσεις που παίρνονται σε κάποια περιοχή της 

Γης έχουν συχνά επιπτώσεις πλανητικής εμβέλειας. Η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση οφείλει να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ισχυρού 

αισθήματος ευθύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των ατόμων και των λαών όλου 

του κόσμου στην προοπτική της εγκαθίδρυσης μιας νέας διεθνούς τάξης 

πραγμάτων, η οποία θα διασφαλίζει την ποιότητα του περιβάλλοντος και την 

ποιότητα της ζωής. 

  Επίσης, στοχεύει να οδηγήσει στη γνώση των περιβαλλοντικών προβλημάτων 

και την κατανόηση της πολύπλοκης και πολυδιάστατης φύσης τους. Τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα είναι το αποτέλεσμα αλυσιδωτών διαταραχών 

που προκαλούνται από οικολογικές λειτουργίες. Όμως, η αναγνώριση και 

διασαφήνιση των προβλημάτων μόνο σε επιστημονικό επίπεδο δεν αρκούν. 

Όπως δεν αρκούν για τη λύση τους οι διορθωτικού τύπου παρεμβάσεις μέσω της 

υπάρχουσας τεχνολογίας. Είναι απαραίτητη η κατανόηση των βαθύτερων 

αιτίων που τα προκαλούν, τα οποία είναι κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και 

πολιτισμικά. Απαιτείται η αναζήτηση όλων αυτών των αιτίων, άμεσων και 
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έμμεσων, ώστε να συγκροτηθεί και να αναλυθεί κριτικά η αιτιατή αλυσίδα που 

οδηγεί στην εμφάνιση τέτοιων προβλημάτων. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία 

μπορεί κανείς ν' αποκαλύψει όλα τα δίκτυα αλληλεπίδρασης μεταξύ πολλών και 

διαφορετικών αιτίων και μεταξύ των αιτίων και των προβλημάτων. Απαιτείται η 

διερεύνηση του ρόλου που διαδραματίζουν κάποιες αξίες που χαρακτηρίζουν τις 

σύγχρονες κοινωνίες, κάποιες οικονομικές και τεχνολογικές επιλογές, οι τρόποι 

ζωής και κατανάλωσης στην υποβάθμιση ή τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Η 

προσέγγιση αυτή των ζητημάτων είναι θεμελιώδης για τη συνειδητοποίηση των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων και για τη διερεύνηση τρόπων επίλυσής τους. 

Και η πλήρης συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων ως 

προβλημάτων που απορρέουν από την αλληλεπίδραση οικολογικών λειτουργιών 

και κοινωνικών και οικονομικών επιλογών προσδίδει στην Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση τις σωστές της διαστάσεις. 

  Πέραν όμως της γνώσης και της συνειδητοποίησης περιβαλλοντικών 

προβλημάτων η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στοχεύει ιδιαίτερα στη 

διαφοροποίηση των στάσεων και των συμπεριφορών των ατόμων και των 

κοινωνικών ομάδων απέναντι στο περιβάλλον. Η διαφοροποίηση όμως σ' αυτό 

το επίπεδο προϋποθέτει αναγκαστικά την καλλιέργεια νέων ηθικών, 

οικονομικών και αισθητικών αξιών, οι οποίες θα ευνοήσουν την υιοθέτηση 

συμπεριφορών σύμφωνων με ένα νέο περιβαλλοντικό ήθος. Ως εκ τούτου, 

βασικός άξονας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι η 

συνειδητοποίηση στο επίπεδο των αξιών. Η διασαφήνιση των αξιών που 

στηρίζουν τις υπάρχουσες συμπεριφορές και επιλογές είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την πλήρη κατανόηση του περιβαλλοντικού ζητήματος και την 

αμφισβήτηση των επιλογών που εμφανώς οδηγούν σε περιβαλλοντικά αδιέξοδα. 

  Τέλος. η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση οφείλει να οδηγήσει στην ανάπτυξη των 

απαραίτητων ικανοτήτων που πρέπει να έχουν τα άτομα και οι κοινωνικές 

ομάδες ώστε να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην επίλυση των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι ικανότητες ξεπερνούν την απλή γνώση των 

φαινομένων και δεν αφορούν στο χειρισμό τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται 

με τη λύση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Είναι οι ικανότητες για 

διερεύνηση, διάγνωση των προβλημάτων για θεώρηση και σύνθεση των 

διαφορετικών παραγόντων που παρεμβαίνουν στην εμφάνιση ενός 

προβλήματος, για συστηματική προσέγγιση των φαινομένων. για αντίληψη της 

πραγματικότητας ως ενιαίου συστήματος, ικανότητες κριτικής ανάλυσης των 

καταστάσεων, διασαφήνισης αξιών που στηρίζουν και ευνοούν τις αποφάσεις 

και τις επιλογές στο κοινωνικό, το πολιτικό και το οικονομικό πεδίο, για 

εκτίμηση και αξιολόγηση των λύσεων που προτείνονται. 

(απόσπασμα από το βιβλίο της Ευγενίας Φλογαΐτη «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», 

διασκευασμένο ως Κριτήριο Αξιολόγησης)  
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Για την ανάγκη Περιβαλλοντικής Αγωγής στο σχολείο, μπορεί να 

αναφερθεί: 

-Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) αναπτύχθηκε σταδιακά από τη δεκαετία 

του 1960, με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών και την 

προοπτική να αντιπαρατεθεί στα στερεότυπα και προκαταλήψεις που 

βασίστηκαν για πολλά χρόνια στην κυρίαρχη αντίληψη που θεωρεί τον 

άνθρωπο αφέντη της φύσης. Από τη δεκαετία του 1990 και μετά κεντρική θέση 

τόσο στην προβληματική όσο και στην πρακτική της ΠΕ κατέχει η Αειφορία. 

Πρόκειται για μια έννοια που καλεί σε μια βαθιά αναθεώρηση του τρόπου με τον 

οποίο αναπτύσσεται ο ανθρώπινος πολιτισμός. Ειδικότερα, προσδιορίζει 

αλλαγές στα πεδία της οικονομίας, της πολιτικής και της κοινωνίας και 

γενικότερα αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την κοινωνία και τη 

φύση. 

 

Τα προγράμματα της  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στηρίζονται στην 

κατανόηση των κοινωνικών θεσμών και του ρόλου τους στην αλλαγή και την 

ανάπτυξη, καθώς επίσης και των δημοκρατικών και συμμετοχικών συστημάτων 

που επιτρέπουν την έκφραση γνώμης, τη διαμόρφωση συναινέσεων και την 

επίλυση των διαφορών. Στόχοι της είναι: 

-Η διάσταση του περιβάλλοντος αναφέρεται στην επίγνωση της περιορισμένης 

επάρκειας των πόρων, του εύθραυστου του φυσικού περιβάλλοντος και των 

επιπτώσεων που έχουν σε αυτό οι αποφάσεις και οι πράξεις των ανθρώπων, με 

τη δέσμευση να ενταχθούν οι περιβαλλοντικές συνιστώσες στις κοινωνικές και 

οικονομικές αναπτυξιακές αποφάσεις και πολιτικές. 

-Η οικονομική διάσταση, τέλος, παραπέμπει στον προβληματισμό ως προς τα 

όρια της οικονομικής μεγέθυνσης και τις επιπτώσεις της στην κοινωνία και το 

περιβάλλον, με τη δέσμευση να επαναπροσδιοριστούν τα προσωπικά και 

κοινωνικά επίπεδα κατανάλωσης, σύμφωνα με τις αρχές της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της κοινωνικής δικαιοσύνης (UNESCO, 2005). 

Στο πλαίσιο αυτό, το σχολείο οφείλει: 

-  να οργανώνει προγράμματα ανακύκλωσης, στα οποία θα συμμετέχουν 

μαθητές, 

- να κινητοποιεί τους μαθητές με εθελοντικές δράσεις, από την πολύ μικρή 

ηλικία, όπου τα παιδιά θα ενημερώνουν τα άλλα μέλη της τοπικής κοινωνίας, θα 

παίρνουν μέρος σε αναδασώσεις ή σε καθαρισμούς παραλιών, 
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- να οργανώνει ημερίδες, στο χώρο του σχολείου, όπου θα καλούνται ειδικοί 

επιστήμονες για να ενημερώνουν, σχετικά με Περιβαλλοντικά ζητήματα, τους 

μαθητές, 

- να αναθέτει εργασίες τύπου project σε μαθητές με θέμα το Περιβάλλον, οι 

οποίες στη συνέχεια θα γνωστοποιούνται σε άλλους φορείς της τοπικής 

κοινωνίας στην οποία εντάσσεται το σχολείο. 

 

    

 

 

 

   

  

 


