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Ψηφιακός Γραμματισμός και Γραμματισμός στα Μέσα: 
Ενδυνάμωση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων των Πολιτών 

 
Σοφία Θ. Παπαδημητρίου 

 Καθηγήτρια – Σύμβουλος ΕΑΠ 
Προϊστ.Εκπ.Ραδιοτηλεόρασης & Ψηφιακών Μέσων, ΥΠΑΙΘ 

Post Doc Πανεπιστήμιο Αιγαίου, PhD ΕΑΠ 
sofipapadi@gmail.com 

 
 

Περίληψη 
Οι διαρκείς εξελίξεις της τεχνολογίας, ιδιαίτερα η μετάβαση από τη μαζική στη διαδικτυακή επικοινωνία, 
τροφοδοτεί τον μετασχηματισμό των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης. Νέοι γραμματισμοί έχουν 
αναδυθεί τα τελευταία 50 χρόνια, όπως ο γραμματισμός στα Μέσα, ο πληροφοριακός γραμματισμός, ο 
γραμματισμός στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ως αναγκαιότητα των νέων δεξιοτήτων 
που χρειάζεται να αναπτύξουν οι πολίτες στη σύγχρονη κοινωνία. O ψηφιακός γραμματισμός μπορεί να 
θεωρηθεί ένας γενικότερος όρος, ο οποίος εμπεριέχει τους υπόλοιπους γραμματισμούς ή αλφαβητισμούς, που 
αναδύονται στην «Εποχή της Πληροφορίας μιας Δικτυωμένης Κοινωνίας» (Castells, 1996). Στο άρθρο 
παρουσιάζονται οι νέοι γραμματισμοί της ψηφιακής εποχής, με έμφαση στον Ψηφιακό Γραμματισμό και τον 
Γραμματισμό στα Μέσα καθώς και οι μεθοδικές προσπάθειες των ευρωπαϊκών χωρών και οργανισμών να 
προσεγγίσουν τις νέες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται. Στο πλαίσιο των προσπαθειών αυτών, το άρθρο 
εστιάζει στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων των Εκπαιδευτικών (DigCompEdu) και στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων των Πολιτών (DigComp2.0), τα οποία παρέχουν μια κοινή γλώσσα και 
προσέγγιση που υποστηρίζει τον διάλογο και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών διασυνοριακά. Στη συνέχεια, 
παρουσιάζονται το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθώς και καλές 
πρακτικές Ψηφιακού Γραμματισμού και Γραμματισμού στα Μέσα, όπως αναδεικνύονται από τη βιβλιογραφική 
επισκόπηση και εφαρμόζουν τους άξονες των Ευρωπαϊκών Πλαισίων DigCompEdu και DigComp2.0. 

   
Λέξεις-κλειδιά: Ψηφιακός Γραμματισμός, Γραμματισμός στα Μέσα δημιουργικότητα, Ευρωπαϊκά Πλαίσια, 
DigComp2.0, DigCompEdu, Καλές Πρακτικές. 

 
 

1. Εισαγωγή 
Νέοι γραμματισμοί έχουν αναδυθεί τα τελευταία 50 χρόνια, που συνεπάγονται νέες 
δεξιότητες για τους πολίτες στη σύγχρονη κοινωνία (Hobbs, 2010). Ο Ψηφιακός 
Γραμματισμός είναι απαραίτητος για τη ζωή σε έναν ψηφιοποιημένο κόσμο. Οι υπολογιστές 
και οι αλγόριθμοι μεσολαβούν σε πολλές καθημερινές δραστηριότητες. Συνεπώς, είναι 
σημαντικό οι πολίτες όλων των ηλικιών να ενημερωθούν και να εξοικειωθούν για τον τρόπο 
λειτουργίας των τεχνολογικών συστημάτων και τον αντίκτυπο της ψηφιακής τεχνολογίας 
στην προσωπική και συλλογική ευημερία. Το δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση και 
να επωφελούνται από ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών αποτελεί κομβικό σημείο για τη 
λειτουργία των δημοκρατικών κοινωνιών, καθώς επιτρέπει την ανταλλαγή διαφορετικών 
απόψεων και ιδεών.  

Επιπλέον, είναι σημαντικό για τους πολίτες να μπορούν να προσεγγίσουν κριτικά, να 
αξιολογήσουν και να επαληθεύσουν τις πληροφορίες και να είναι πιο ανθεκτικοί έναντι της 
χειραγώγησης λόγω της υπερφόρτωσης πληροφοριών σε καθημερινή βάση και της έλλειψης 
αποτελεσματικών τρόπων φιλτραρίσματος. Αυτό επηρεάζει την εμπιστοσύνη των πολιτών, 
τόσο στα παραδοσιακά Μέσα (mainstream media) όσο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
(social media), καθώς τα τρωτά σημεία τους μπορεί να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης για 
να υπονομεύσουν τους πολιτικούς θεσμούς, να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη και να 



MusEd – Museum School Education – ISSN: 2654-1807 – Τόμος/Volume 2, Τεύχος/Issue 2, 2021 
 

 10 

 
 

αποδυναμώσουν τη δημοκρατική συζήτηση σε ολόκληρη την ΕΕ.  Στόχος του Γραμματισμού 
στα Μέσα είναι, αφενός, να επιτευχθεί η πρόσβαση και οι δεξιότητες χρήσης των Μέσων 
επικοινωνίας και, αφετέρου, η ανάπτυξη δυνατοτήτων κριτικής κατανόησης των 
περιεχομένων τους.  

Αρχικά, έως τις αρχές του 2000, ο Ψηφιακός Γραμματισμός αφορούσε ένα μέρος του 
Γραμματισμού στα Μέσα, ωστόσο, στη συνέχεια, καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες κυριαρχούν 
όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα του 21ου αιώνα, αντιστρέφεται αυτή η 
προσέγγιση. Ο Γραμματισμός στα Μέσα επεκτείνεται σε ψηφιακά περιβάλλοντα και αποτελεί 
πλέον ένα υποσύνολο/μέρος των ψηφιακών γραμματισμών, όπου εμπεριέχονται ακόμα 
όροι, όπως ο πληροφοριακός γραμματισμός, ο γραμματισμός στις ΤΠΕ, η ψηφιακή 
πολιτειότητα, η ψηφιακή ασφάλεια, η ψηφιακή ταυτότητα κ.ά. (JISC, JRC, Συμβούλιο της 
Ευρώπης) και ψηφιακή νοημοσύνη (DQI). Οι προκλήσεις αλλά και οι δυνατότητες που 
παρέχει το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον απαιτούν τη μεθοδική προσέγγιση του Ψηφιακού 
Γραμματισμού από την πρώτη εκπαιδευτική βαθμίδα.  

 
2. Ψηφιακός Γραμματισμός και Γραμματισμός στα Μέσα: εννοιολογικά πλαίσια 
Ο ευρύς όρος «Νέα Μέσα» ή «Ψηφιακά Μέσα» ή απλά «Μέσα» (Media) χρησιμοποιείται, 
σήμερα, στη βιβλιογραφία και αποτελεί έναν όρο-ομπρέλα, η οποία συμπεριλαμβάνει τις 
έννοιες των ΤΠΕ, της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), των οπτικοακουστικών Μέσων, των 
διαδραστικών Μέσων, των εφαρμογών Web2.0 και των διαδικτυακών περιβαλλόντων 
μάθησης “Communication on Media Literacy in the Digital Environment, (EC, 2007, 2009). 
Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει η ανακοίνωση της Επιτροπής, σχετικά με την πραγμάτωση 
μιας ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου μάθησης (COM, 2001: 10), η οποία δείχνει ότι «το μάκρο-
κοινωνικό επίπεδο αποτελεί το υπόβαθρο των σημερινών τάσεων για την προώθηση των 
διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης» (Παράσχου & 
Σοφός, 2009). 

Η Εκπαίδευση στα Μέσα (Media Education) αποτελεί ένα διεπιστημονικό αντικείμενο 
μελέτης, που αφορά τη διδασκαλία και μάθηση για τα Μέσα, ενώ ο Εγγραμματισμός ή 
Γραμματισμός ή Αλφαβητισμός ή Αγωγή στα Μέσα (Media Literacy) είναι το αποτέλεσμα 
αυτής της διαδικασίας, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι 
(Buckigham, 2008). Σκοπός της Εκπαίδευσης στα Μέσα είναι να συγκροτηθούν οργανωμένα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, με σκοπό την καλλιέργεια των παρακάτω στάσεων και 
δεξιοτήτων Ντάβου (2007):  

• κριτική στάση απέναντι σε κάθε είδους παραγωγή όλων των μέσων (κείμενα, άρθρα, 
βιβλία, οπτικό και ακουστικό υλικό),  

• επιλογή εκείνων των πληροφοριών που αξίζουν την επεξεργασία από εκείνες που 
είναι άχρηστες ή περιττές,  

• εμβάθυνση στο νόημα και τη σημασία των πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένης και 
της προσωπικής σημασίας, δηλαδή του πόσο πραγματικά σημαντική είναι η 
πληροφορία για το ίδιο το άτομο, για τις ανάγκες και τις επιθυμίες του),  

• συσχέτιση των πληροφοριών με τις γνώσεις που ήδη διαθέτει ο μαθητής και 
αξιολόγησή τους βάσει αυτών των γνώσεων,  

• διερεύνηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών και  

• εμπιστοσύνη στην προσωπική κρίση και αποδοχή του πλουραλισμού των ιδεών.   
Ο Ψηφιακός Γραμματισμός και η ικανότητα στα Μέσα μπορεί να προσεγγιστεί ως 

(Martin, 2006):  

http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm
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η ευαισθητοποίηση, η στάση και η ικανότητα των ατόμων να χρησιμοποιούν κατάλληλα 
ψηφιακά εργαλεία και τις υπηρεσίες, προκειμένου να έχουν πρόσβαση, να εντοπίζουν, να 
διαχειρίζονται, να ενσωματώνουν, να αξιολογούν και να συνθέτουν ψηφιακούς πόρους, 
κατασκευάζοντας, έτσι, νέα γνώση, δημιουργώντας μιντιακά περιεχόμενα και εκφράζοντας 
μέσα από αυτά ιδέες, επικοινωνώντας με άλλους σε ειδικά πλαίσια της καθημερινότητας για 
να καταστεί δυνατή η εποικοδομητική κοινωνική δράση, και ο αναστοχασμός κοινωνικών 
διαδικασιών. 

Το 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τη στρατηγική «Επικοινωνία για τον 
γραμματισμό στα Μέσα σε ένα Ψηφιακό Περιβάλλον» (Communication Media Literacy in the 
Digital Environment - EC, 2007). Η Ελλάδα συμμετείχε στην «Πρώτη Ομάδα Εμπειρογνωμόνων 
για τον Γραμματισμό στα Μέσα» (First Media Literacy Expert Group, 2009) και το πρώτο 
επίσημο κείμενο “the European Recommendation” της Επιτροπής παρουσιάστηκε για να 
αποσαφηνίσει το περιεχόμενο και τις βασικές παραμέτρους των Μέσων. Σύμφωνα με το 
κείμενο της Σύστασης (EC, 2009), ο Γραμματισμός στα Μέσα (Media Literacy) αποτελεί: την 
ικανότητα της πρόσβασης, της κατανόησης και της κριτικής αξιολόγησης διαφορετικών 
πτυχών των Μέσων και των περιεχομένων τους, καθώς και της δυνατότητας προσωπικής 
έκφρασης και δημιουργίας Μέσων σε διάφορα πλαίσια». Εμπεριέχει όλες τις μορφές 
εκπαίδευσης στα Μέσα Επικοινωνίας, όπως Τύπος, φωτογραφία, τηλεόραση, ράδιο 
(γραμματισμός στα Μέσα), κινηματογράφος (κινηματογραφική παιδεία), Διαδίκτυο και νέες 
τεχνολογίες (ψηφιακός γραμματισμός), διαφήμιση (εμπορικός αλφαβητισμός) και κάθε άλλη 
μορφή έκφρασης και επικοινωνίας στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.  

Άλλες προσεγγίσεις χρησιμοποιούν τον Ψηφιακό Γραμματισμό ως όρο-ομπρέλα, ο 
οποίος εμπεριέχει τους υπόλοιπους γραμματισμούς ή αλφαβητισμούς. Για παράδειγμα, η 
προσέγγιση του JISC (Joint Information Systems Committee) του Οργανισμού ψηφιακών 
υπηρεσιών και λύσεων για την Τριτοβάθμια και συνεχιζόμενη εκπαίδευση της Μ.Βρετανίας, 
προτείνει το μοντέλο με τα επτά στοιχεία των ψηφιακών γραμματισμών: γραμματισμός στα 
Μέσα, Πληροφοριακός γραμματισμός, γραμματισμός στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Επικοινωνία και Συνεργασία, Διαχείριση Σταδιοδρομίας και Ταυτότητας, 
Δεξιότητες Μάθησης και Ψηφιακή «Μόρφωση» (συμμετοχή σε αναδυόμενες ακαδημαϊκές, 
επαγγελματικές και ερευνητικές πρακτικές που εξαρτώνται από ψηφιακά συστήματα), όπως 
φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα: 

 

 
 

Ψηφιακός 
Γραμματισμός 

Γραμματισμός στα 
Μέσα

Πληροφοριακός 
Εγγραμματισμός

Επικοινωνία και 
Συνεργασία

Γραμματισμός στις 
ΤΠΕ

Δεξιότητες 
Μάθησης 

Ψηφιακή 
«Μόρφωση» 

Διαχείριση 
Σταδιοδρομίας και 

Ταυτότητας
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Σχήμα 1. Τα 7 στοιχεία των Ψηφιακών Γραμματισμών – (JISK, 2014) 

 
H Unesco (2014) στο πρώτο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Παιδεία στα Μέσα και την 

Πληροφορία, τον Μάϊο του 2014, στο Παρίσι, υιοθετεί τον όρο «Γραμματισμός / Παιδεία στα 
Μέσα και την Πληροφορία» (Media and Information Literacy – MIL). Στο Φόρουμ τονίστηκε 
ότι η εκπαίδευση στα Μέσα αποτελεί καταλύτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στον βαθμό κατά 
τον οποίο η πρόσβαση στην πληροφόρηση και η συμμετοχή αποτελούν κύριες αξίες των 
σημερινών κοινωνιών (European Media and Information Literacy Forum, 2014). Ο όρος 
αναφέρεται στις ουσιώδεις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που επιτρέπουν στους πολίτες 
να ασχολούνται αποτελεσματικά με τα Μέσα και, γενικότερα, τους παρόχους πληροφοριών 
και να αναπτύσσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στην 
κοινωνικοποίηση και τη δημιουργία ενεργών πολιτών. 

Στα σχολεία του Καναδά προτείνεται ένα άλλο πλαίσιο για τον Ψηφιακό Γραμματισμό 
με τίτλο «USE, UNDERSTAND & CREATE: A Digital Literacy Framework for Canadian Schools» 
(MediaSmarts, nd), θέτοντας τους πιο κάτω προβληματισμούς και χαρακτηριστικά: Τι 
ακριβώς είναι η ψηφιακή παιδεία και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι μαθητές 
μαθαίνουν τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται στο σχολείο; Το πλαίσιο MediaSmarts 
ταξινομεί τις ικανότητες για ψηφιακή παιδεία σύμφωνα με τρεις βασικές αρχές: χρήση, 
κατανόηση και δημιουργία. Αυτές οι αρχές αποτελούν τη βάση για το ψηφιακό πλαίσιο 
γραμματισμού. Οι νέοι Καναδοί πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν καλές επιλογές σχετικά 
με την ιδιωτικότητα (privacy), την ηθική, την ασφάλεια και την επαλήθευση των πληροφοριών 
όταν χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα και πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να είναι ενεργοί 
ψηφιακοί πολίτες. Με βάση την έρευνα για την εκπαίδευση ψηφιακής παιδείας στον Καναδά, 
το πλαίσιο USE, UNDERSTAND & CREATE παρέχει έναν οδικό χάρτη για τη διδασκαλία αυτών 
των δεξιοτήτων στα καναδικά σχολεία. Το πλαίσιο βασίζεται σε επτά βασικές πτυχές του 
ψηφιακού γραμματισμού και παρέχει στους εκπαιδευτικούς μαθήματα υποστήριξης και 
διαδραστικούς πόρους, που συνδέονται με τα αποτελέσματα του προγράμματος σπουδών 
για κάθε επαρχία και περιοχή. Η σύνδεση στο σπίτι και στο σχολείο υποστηρίζεται από τα 
“φύλλα εργασίας γονικής συμβουλής” (parent tip sheets) που συνδέονται με κάθε πόρο. 
 
3. Ψηφιακή πολιτειότητα  
3.1. Ψηφιακή ταυτότητα και ψηφιακό αποτύπωμα 
Με αφορμή τον διάλογο που έχει ξεκινήσει σε διεθνές επίπεδο για τον καθορισμό της έννοιας 
της ψηφιακής πολιτότητας/πολιτειότητας (digital citizenship) (Hobbs & Jensen, 2009: 5; Jones 
& Mitchell, 2016), του τρόπου που συνδέεται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων Ψηφιακού 
Γραμματισμού (Simsek & Simsek, 2013) και της ορθής και υπεύθυνης χρήσης των ψηφιακών 
Μέσων (Ribble, Bailey, & Ross, 2004; Ribble, 2011) είναι σημαντικό οι μαθητές και μαθήτριες 
να αντιληφθούν τρόπους δημιουργίας και προστασίας της ψηφιακής τους ταυτότητας και 
του ψηφιακού τους  αποτυπώματος, να κατανοήσουν τους ψηφιακούς κινδύνους, να έρθουν 
σε επαφή με τρόπους πρόληψης, προστασίας και αντιμετώπισής τους, καθώς και, 
γενικότερα, να αντιληφθούν κανόνες ασφαλούς πλοήγησης, να συμμετάσχουν σε μια 
ψηφιακή κοινότητα μάθησης, να μάθουν να αναγνωρίζουν τις ψευδείς ειδήσεις στο 
Διαδίκτυο και κανόνες προστασίας των ψηφιακών πνευματικών δικαιωμάτων. Συνεπώς, τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα προγραμμάτων Ψηφιακού Γραμματισμού που εστιάζουν στην  
προστασία της ψηφιακής ταυτότητας και του ψηφιακού αποτυπώματος είναι: 
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• να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο, προστασίας της 
ψηφιακής τους ταυτότητας, ασφαλούς πλοήγησης και κατανόησης και αντιμετώπισης 
των διαδικτυακών κινδύνων, 

• να έρθουν σε επαφή και να ευαισθητοποιηθούν με το θέμα των ψευδών ειδήσεων 
στο Διαδίκτυο, 

• να αντιληφθούν τρόπους προστασίας της ψηφιακής πνευματικής ιδιοκτησίας, 

• να κατανοήσουν τη σημασία και ευθύνη του να είναι ενεργοί, υπεύθυνοι ψηφιακοί 
πολίτες. 

Σήμερα, παρατηρείται ένα χάσμα ανάμεσα στην πρωτοφανή ποσότητα πληροφορίας 
και περιεχομένου και της εύστοχης χρήσης τους από το κοινό. Τα Μέσα επικοινωνίας είναι 
παρόντα στην καθημερινότητα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να θεωρείται σημαντικό μειονέκτημα 
για έναν πολίτη να είναι «μιντιακά» αναλφάβητος. Ο αλφαβητισμός / γραμματισμός στα 
Μέσα απαιτείται, ώστε ο πολίτης (EAVI, 2010: 88): 

• Να είναι ενεργός στην οικονομική ζωή, εργάζεται, συναλλάσσεται, συνεργάζεται, 
αναπτύσσεται ως εργαζόμενος ή επιχειρηματίας. 

• Να κατανοεί τα μηνύματα στα Μέσα: υπάρχει πλέον πλούτος πληροφορίας και 
μηνυμάτων και τόσο μικρή δυνατότητα ελέγχου και περιορισμών που η κριτική 
προσέγγιση είναι ύψιστης σημασίας. Ο γραμματισμός στα Μέσα επιτρέπει την 
αξιολόγηση των μηνυμάτων βάσει των δικών του εμπειριών, αξιών και πεποιθήσεων. 
Βοηθά να αναγνωρίσει τις τεχνικές πειθούς και marketing, την παραπλάνηση και 
πιθανά μηνύματα που υποκρύπτονται.  

• Να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης δια βίου σε δυνατότητες εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. 

• Να είναι ένας ενημερωμένος και ευέλικτος καταναλωτής, που προστατεύει τα 
δικαιώματά του, δεν παραπλανάται και αξιοποιεί τις νέες δυνατότητες στο εμπόριο. 

• Να μπορεί να συμμετέχει συνολικά στην πολιτιστική ζωή και να κατανοεί την 
επίδραση των μηνυμάτων στον πολιτισμό και τη σύγχρονη κοινωνία. 

• Να μπορεί να δημιουργεί, να διανέμει δικά του μηνύματα και να εκφράζεται, 
χρησιμοποιώντας τα Μέσα.  

 
3.2. Ψευδείς Ειδήσεις και Παραπληροφόρηση 
Το ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο των Μέσων και πληροφοριών, σε συνδυασμό με την 
πληθώρα των Μέσων σε διαδικτυακές πλατφόρμες και πηγών πληροφοριών, απαιτεί πολίτες 
όχι μόνο επαρκείς, αλλά και γνώστες/κριτικούς χρήστες κατά την πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Η 
επάρκεια και κριτική στάση έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι κάθε μέρα το 37% των 
Ευρωπαίων συναντούν ειδήσεις που πιστεύουν ότι παρερμηνεύουν την πραγματικότητα ή 
είναι ακόμη και ψευδείς (ή παραποιημένες), ενώ περισσότεροι από οκτώ στους δέκα 
ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η ύπαρξη επίπλαστων ειδήσεων είναι πρόβλημα στη χώρα τους 
(85%) και για τη δημοκρατία γενικότερα (83%) (Flash Eurobarometer, 2020). 

Τα fakenews ή παραποιημένες ειδήσεις, όπως είναι ορθότερα ο όρος στα ελληνικά, 
έχουν καταστεί δομικό φαινόμενο στο σύγχρονο επικοινωνιακό τοπίο (Πλειός, 2021). Κατά 
τον Γ. Πλειό (2021) στο βιβλίο του, «Παραποιημένες Ειδήσεις (Fake News)», αναφέρεται 
σχετικά : fakenews υπήρχαν και παλιά αλλά δεν ήταν εκτεταμένο και δομικό φαινόμενο στην 
ενημέρωση. Ο βασικός λόγος που υπάρχουν είναι επειδή τα πιστεύει ένα μέρος του κοινού. 
Γι’ αυτό το κοινό δεν είναι παραποιημένες ή ψευδείς ειδήσεις αλλά αληθινές, επειδή 
ταιριάζουν με τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπά τους. Για τις γυναίκες, τους μετανάστες 
και τους πρόσφυγες, για τους γειτονικούς λαούς, για τον πολιτικό τους αντίπαλο, την 
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αντίπαλη αθλητική ομάδα, τη διαφορετική θρησκεία και τους πιστούς της κ.ο.κ. Ωστόσο, αν 
έχουν καταστεί δομικό φαινόμενο αυτό οφείλεται στο ότι ζούμε σε μια κοινωνία ενημέρωσης, 
δηλαδή καταναλώνουμε κυρίως αυτή τη μορφή της πληροφορίας, τις ειδήσεις. Και για τον 
λόγο αυτό όσοι «παίκτες» στη δημόσια σφαίρα θέλουν να κάνουν πολιτική ή οικονομική 
προπαγάνδα, όσοι επιδιώκουν οικονομική ή πολιτική κερδοσκοπία, «ντύνουν» την 
προπαγάνδα τους, πολιτική, εμπορική, θρησκευτική ή και αθλητική, με επίκαιρα γεγονότα, 
δηλαδή αυτά με τα οποία ασχολείται η ειδησεογραφία. Στην πραγματικότητα, μέσα από το 
ένδυμα των ειδήσεων, αναπαράγουν τις προκαταλήψεις που έχει το κοινό και γι’ αυτό 
πιστεύει αυτές τις ειδήσεις, ενώ είναι πιθανό να πράξει ό,τι υπαγορεύουν. 

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες και άλλες υπηρεσίες Διαδικτύου παρέχουν στους πολίτες 
νέους τρόπους να συνδεθούν, να συζητήσουν και να συλλέξουν πληροφορίες. Ωστόσο, η 
διάδοση ειδήσεων που παραπλανούν τους αναγνώστες εκ προθέσεως εξελίσσεται σε όλο και 
μεγαλύτερο πρόβλημα για τη λειτουργία των δημοκρατιών, επηρεάζοντας την κατανόηση της 
πραγματικότητας των ανθρώπων. Τον Ιούνιο του 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 
ψήφισμα που καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει σε βάθος την τρέχουσα κατάσταση 
και το νομικό πλαίσιο σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις και να διερευνήσει τη δυνατότητα 
νομοθετικής παρέμβασης για τον περιορισμό της διάδοσης ψευδούς περιεχομένου. Το Flash 
Ευρωβαρόμετρο έχει σχεδιαστεί για να διερευνήσει την ευαισθητοποίηση και τη στάση των 
πολιτών της ΕΕ για την ύπαρξη ψευδών / παραποιημένων ειδήσεων και παραπληροφόρησης 
στο Διαδίκτυο. Καλύπτει τα ακόλουθα ζητήματα:  

• Επίπεδα εμπιστοσύνης στις ειδήσεις και τις πληροφορίες που έχουν πρόσβαση μέσω 
διαφορετικών καναλιών.  

• Αντιλήψεις των ανθρώπων για το πόσο συχνά αντιμετωπίζουν ειδήσεις ή 
πληροφορίες που είναι παραπλανητικές ή ψευδείς.  

• Εμπιστοσύνη του κοινού στον προσδιορισμό ειδήσεων ή πληροφοριών που είναι 
παραπλανητικές ή ψευδείς.  

• Απόψεις των ανθρώπων σχετικά με την έκταση του προβλήματος, τόσο στη χώρα τους 
όσο και για τη δημοκρατία εν γένει. 

• Απόψεις σχετικά με τα όργανα και τους φορείς των μέσων ενημέρωσης που πρέπει 
να δράσουν για να σταματήσουν τη διάδοση ψεύτικων ειδήσεων. 

 
4. Ευρωπαϊκά Πλαίσια Ψηφιακών Δεξιοτήτων 
4.1. Παρέχοντας μια κοινή γλώσσα για τις ψηφιακές δεξιότητες 
Σε διεθνές και εθνικό επίπεδο έχουν αναπτυχθεί διάφορα πλαίσια, εργαλεία 
αυτοαξιολόγησης και προγράμματα κατάρτισης για να περιγράψουν τις πτυχές της ψηφιακής 
ικανότητας των εκπαιδευτικών και να τους βοηθήσουν να αξιολογήσουν την ικανότητά τους, 
να προσδιορίσουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και να προσφέρουν στοχοθετημένη 
εκπαίδευση. Στόχος τους είναι να παρέχουν ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς για όσους 
αναπτύσσουν προγράμματα/μοντέλα ψηφιακής ικανότητας, δηλαδή τα κράτη μέλη, 
περιφερειακές κυβερνήσεις, σχετικούς εθνικούς και περιφερειακούς οργανισμούς, ίδιους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς παροχής επαγγελματικής 
κατάρτισης.  

Τα Πλαίσια, επιπλέον, παρέχουν μια κοινή γλώσσα και προσέγγιση που θα βοηθήσει 
τον διάλογο και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών διασυνοριακά. Στην ενότητα 
παρουσιάζονται τα Ευρωπαϊκά Πλαίσια για τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών και 
των πολιτών, αντίστοιχα DigCompEdu και DigComp2.0. Τα δυο αυτά πλαίσια έχουν 
αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο JRC (Joint Research Centre) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 
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ερευνά βάσει των αναγκών και αιτημάτων από υπουργεία / σχολεία και σχεδιάζει με βάση 
την υποστήριξη των πολιτικών της ΕΕ.  

 
4.2. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων των Εκπαιδευτικών  DigCompEdu 
Οι εκπαιδευτικοί είναι πρότυπα για την επόμενη γενιά. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας 
να οπλιστούν με ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να είναι «ψηφιακά επαρκείς». Οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να ενδυναμώνουν την πρόσβαση, την κριτική προσέγγιση, τη δημιουργικότητα των 
μαθητών τους σε ψηφιακά περιβάλλοντα, με στόχο τους ενημερωμένους, κριτικούς και 
ενεργούς πολίτες. 

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, σήμερα, αντιμετωπίζει προκλήσεις που 
μεταβάλλονται με πολύ γρήγορο ρυθμό και απαιτούν ένα νέο, ευρύτερο και πιο εξελιγμένο 
σύνολο δεξιοτήτων από παλαιότερα. Η πανταχού παρουσία των ψηφιακών συσκευών και 
εφαρμογών, ειδικότερα, απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους 
δεξιότητες. 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων των Εκπαιδευτικών (European 
Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu) είναι ένα επιστημονικά 
στιβαρό πλαίσιο, που περιγράφει τι σημαίνει για τους εκπαιδευτικούς να είναι ψηφιακά 
ικανοί. Παρέχει ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς για την υποστήριξη της ανάπτυξης ψηφιακών 
δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη. Το πλαίσιο DigCompEdu απευθύνεται σε 
εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, από την παιδική ηλικία έως την 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της γενικής 
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της ειδικής αγωγής και της μη τυπικής 
εκπαίδευσης. 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων DigCompEdu έχει γίνει ένα ευρέως 
αποδεκτό εργαλείο για τη μέτρηση και πιστοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και 
χρησιμοποιείται ως βάση για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Το DigCompEdu αποτελείται από 6 επίπεδα προοδευτικής εξέλιξης και έχει προκύψει μετά 
τη βιβλιογραφική ανασκόπηση του πεδίου και τη διεξαγωγή 2 workshops – focus group στο 
Ινστιτούτο JRC. Τα 6 επίπεδα προοδευτικής εξέλιξης του DigCompEdu αποτυπώνονται στην 
Εικόνα 1. και είναι τα εξής: 

 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital-competence-educators-digcompedu
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital-competence-educators-digcompedu


MusEd – Museum School Education – ISSN: 2654-1807 – Τόμος/Volume 2, Τεύχος/Issue 2, 2021 
 

 16 

 
 

 
Εικόνα 1. Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων των Εκπαιδευτικών DigCompEdu 

 
1. Επαγγελματική Δέσμευση - Professional Engagement (Επαγγελματικές Δεξιότητες1 των 
Εκπαιδευτικών - Educators’ Professional Competences) 
2. Ψηφιακοί Πόροι - Digital Resources (Παιδαγωγικές Δεξιότητες των Εκπαιδευτικών - 
Educators’ Pedagogic Competences) 
3. Διδασκαλία και Μάθηση - Teaching and Learning (Παιδαγωγικές Δεξιότητες των 
Εκπαιδευτικών - Educators’ Pedagogic Competences) 
4. Αξιολόγηση - Assessment (Παιδαγωγικές Δεξιότητες των Εκπαιδευτικών - Educators’ 
Pedagogic Competences) 
5. Ενδυνάμωση Εκπαιδευόμενων - Empowering Learners (Παιδαγωγικές Δεξιότητες των 
Εκπαιδευτικών - Educators’ Pedagogic Competences) 
6. Διευκόλυνση των Ψηφιακών Ικανοτήτων των Εκπαιδευόμενων - Facilitating Learners’ 
Digital Competences (Δεξιότητες των Εκπαιδευόμενων - Learners’ Competences) 

 
Η προστιθέμενη αξία του πλαισίου DigCompEdu είναι ότι παρέχει: 

• Ένα ισχυρό υπόβαθρο που μπορεί να καθοδηγήσει την πολιτική σε όλα τα επίπεδα. 

• Ένα πρότυπο που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους σε διαφορετικά κράτη-μέλη να 
αναπτύξουν ένα συγκεκριμένο έργο, κατάλληλο για τις ανάγκες τους, χωρίς να 
χρειάζεται να αναπτύξουν μια εννοιολογική βάση για το έργο. 

• Μια κοινή γλώσσα και λογική που μπορούν να βοηθήσουν στη συζήτηση και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών πέρα από σύνορα. 

• Ένα σημείο αναφοράς για τα κράτη μέλη να επικυρώσουν την πληρότητα των 
υφιστάμενων και μελλοντικών εργαλείων και πλαισίων τους. 

 
4.3. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων των Πολιτών DigComp2.0 
Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής ενεργά σε μια ψηφιακή 
κοινωνία. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων των Πολιτών, γνωστό και ως 
DigComp, προσφέρει ένα εργαλείο για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών. 
Το DigComp δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2013 και αποτελεί αναφορά σε πολλές 
πρωτοβουλίες για τις ψηφιακές δεξιότητες, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε επίπεδο κρατών -
μελών. Το Πλαίσιο DigComp2.0 αποτελεί την πρώτη φάση της ενημέρωσης του πλαισίου 
DigComp, που εστιάζει στο εννοιολογικό μοντέλο αναφοράς, στο νέο λεξιλόγιο και παρέχει 
παραδείγματα για τους τρόπους αξιοποίησής του σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο. Το Πλαίσιο DigComp2.0 αποτελείται από 5 άξονες: 

1. Γραμματισμός στην Πληροφορία και τα Δεδομένα 
2. Επικοινωνία και Συνεργασία 
3.  Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου 
4. Ασφάλεια  
5. Επίλυση προβλήματος 

 
5. Ενίσχυση του Ψηφιακού Γραμματισμού μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης 
5.1. Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση  

 
1 Το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe) στην έννοια «Δεξιότητες» (Competences) περικλείει 

τις γνώσεις, ικανότητες, στάσεις, αξίες – «Μοντέλο Δεξιοτήτων για Δημοκρατική κουλτούρα». 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101254
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Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω ανησυχίες, τον Σεπτέμβριο του 2020, η Επιτροπή 
ενέκρινε το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση 2021-2027 2, που αντικατοπτρίζει τις 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 και προωθεί το ευρωπαϊκό όραμα για μια μακροπρόθεσμη 
μετατροπή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην ψηφιακή εποχή. Μία από τις δύο 
στρατηγικές προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση αναφέρεται 
συγκεκριμένα στη σημασία της ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την 
ψηφιακή μετάβαση και προσδιορίζει την ανάγκη προώθησης του ψηφιακού γραμματισμού 
και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης ως μία από τις κατευθυντήριες αρχές του. 

Το Σχέδιο Δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027) είναι μια ανανεωμένη 
πρωτοβουλία πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της βιώσιμης και 
αποτελεσματικής προσαρμογής των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών 
μελών της ΕΕ στην ψηφιακή εποχή, το οποίο: 

• προσφέρει ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα για υψηλής ποιότητας, χωρίς 
αποκλεισμούς και προσβάσιμη ευρωπαϊκή ψηφιακή εκπαίδευση. 

• αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πανδημίας COVID-19, η οποία 
οδήγησε στην άνευ προηγουμένου χρήση της τεχνολογίας για σκοπούς εκπαίδευσης 
και κατάρτισης.  

• επιδιώκει ισχυρότερη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ για την ψηφιακή εκπαίδευση και 
υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων τομέων για την ένταξη 
της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή. 

• Παρουσιάζει ευκαιρίες, όπως βελτιωμένη ποιότητα και ποσότητα διδασκαλίας 
σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες, υποστήριξη για την ψηφιοποίηση των μεθόδων 
και παιδαγωγικών διδασκαλίας και την παροχή υποδομής που απαιτείται για 
συνεκτική και ανθεκτική εξ αποστάσεως μάθηση. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το Σχέδιο Δράσης καθορίζει δύο τομείς 
προτεραιότητας: 

1ος Τομέας: Προώθηση της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης 
υψηλής απόδοσης, ο οποίος περιλαμβάνει: 

• υποδομή, συνδεσιμότητα και ψηφιακό εξοπλισμό, 

• αποτελεσματικό σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακών δυνατοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων ενημερωμένων οργανωτικών ικανοτήτων, 

• ψηφιακά ικανούς και επαρκείς καθηγητές και προσωπικό εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, 

• εκπαιδευτικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το χρήστη εργαλεία και 
ασφαλείς πλατφόρμες που σέβονται τους κανόνες ηλ.απορρήτου (e-privacy) και τα 
ηθικά πρότυπα. 

 
2ος Τομέας: Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό, ο οποίος απαιτεί: 

• βασικές ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες από νεαρή ηλικία, 

• ψηφιακό γραμματισμό, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της 
παραπληροφόρησης, 

• εκπαίδευση στον προγραμματισμό Η/Υ,  

• καλή γνώση και κατανόηση τεχνολογιών data-intensive, όπως η τεχνητή νοημοσύνη 
(AI), 

 
2  Digital Education Action Plan (2021-2027)  

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
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• προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες παράγουν περισσότερους ψηφιακούς 
ειδικούς, 

• εξασφάλιση ότι τα κορίτσια και οι νέες γυναίκες εκπροσωπούνται εξίσου στις 
ψηφιακές σπουδές και σταδιοδρομία. 

 
5.2. Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης 
Η παραπληροφόρηση (disinformation) είναι η σκόπιμη διάδοση λανθασμένων πληροφοριών 
από τον πάροχο με σκοπό να βλάψουν τον αποδέκτη. Μια παραλλαγή της (misinformation) 
χρησιμοποιείται για λανθασμένες πληροφορίες ή/και παραποιημένες/παραπλανητικές 
πληροφορίες, οι οποίες δεν προέκυψαν με την πρόθεση να εξαπατήσουν ή να 
παραπλανήσουν. Η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης προϋποθέτει εκπαίδευση στα 
Μέσα από την πρώτη σχολική βαθμίδα.  

Η Εκπαίδευση στα Μέσα περιλαμβάνει δύο ευρείες στρατηγικές: την κριτική ανάλυση 
των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών προεκτάσεων των Μέσων και τη δημιουργική 
παραγωγή. Ο Buckigham (2008) προτείνει ένα νέο υπόδειγμα Εκπαίδευσης στα Μέσα, 
σύμφωνα με το οποίο η Εκπαίδευση στα Μέσα δεν θεωρείται τρόπος προστασίας αλλά 
τρόπος προετοιμασίας των μαθητών, για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις 
δυνατότητες του ψηφιακού κόσμου που τους περιβάλλει. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η 
προσέγγισή του «δεν έχει ως αφετηρία την άποψη ότι τα Μέσα είναι οπωσδήποτε και 
αναπόφευκτα επιβλαβή ούτε ότι οι νέοι είναι απλώς παθητικά θύματα της επιρροής τους». 
Αντίθετα, υιοθετεί μια προσέγγιση εστιασμένη στους μαθητές, με αφετηρία τις γνώσεις και 
τις εμπειρίες που οι νέοι έχουν ήδη από τα Μέσα με στόχο να τους καταστήσει ικανούς να 
λαμβάνουν μόνοι τους σύνθετες αποφάσεις (Buckingham, 2008: 52). 

Η εκπαίδευση στα Μέσα περιλαμβάνει μεθοδολογίες και καλές πρακτικές κριτικής 
προσέγγισης εφημερίδων, ενημερωτικών ιστοσελίδων, τηλεοπτικών ειδήσεων, διαφημίσεων 
και στοχεύει στον εφοδιασμό των πολιτών με τις δεξιότητες κριτικής σκέψης που απαιτούνται 
για την άσκηση κρίσης, ανάλυσης πολύπλοκων πραγματικοτήτων και αναγνώρισης της 
διαφοράς μεταξύ της γνώμης και του γεγονότος. Οι μεθοδολογίες και καλές πρακτικές 
εστιάζουν στην: 

• κριτική στάση απέναντι σε κάθε είδους παραγωγή όλων των Μέσων (κείμενα, άρθρα, 
βιβλία, οπτικό/ακουστικό υλικό), 

• συσχέτιση των πληροφοριών με τις γνώσεις που ήδη διαθέτει ο μαθητής και 
αξιολόγησή τους βάσει αυτών των γνώσεων, 

• διερεύνηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών, 

• αποδοχή του πλουραλισμού των ιδεών (εστίαση στις αξίες της πολυφωνίας και της 
ανεξαρτησίας στα Μέσα, της διαφορετικής γνώμης από διάφορες κοινωνικές ομάδες, 
της ανοχής και του διαλόγου). 

Ωστόσο, η εκπαίδευση στα Μέσα απαιτείται να περιλαμβάνει, επιπρόσθετα, όλες τις 
ιδιαιτερότητες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως η ενημέρωση και κατανόηση της 
λειτουργίας των αλγορίθμων που αξιοποιούν. Οι αλγόριθμοι Filter Bubbles (Φυσσαλίδες 
Φίλτρου) και Echo Chambers (Θάλαμοι αντήχησης) αποτελούν την κύρια πύλη μέσω της 
οποίας τα άτομα εκτίθενται σε ψευδείς ειδήσεις, δεδομένου ότι αυξάνουν την έκθεση σε 
αυτές και, συνεπώς, τον αντίκτυπο και τη διάδοση της παραπληροφόρησης (Rhodes, 2021). 

Η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί πολιτική 
προτεραιότητα, τα τελευταία χρόνια, και έχουν ήδη επιτευχθεί πολλά, ωστόσο, απαιτείται 
μεθοδική προσέγγιση, με την αξιοποίηση του δυναμικού της εκπαίδευσης/κατάρτισης για 
την προώθηση του Ψηφιακού Γραμματισμού και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. 
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Η εκπαίδευση έχει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενδυνάμωση των νέων να 
επωφεληθούν και να συμβάλουν στον κόσμο των διαδικτυακών συζητήσεων και 
αντιπαραθέσεων, αφενός, εμπλέκοντας κριτικά με πληροφορίες και, αφετέρου, 
δημιουργώντας και μοιράζοντας το δικό τους περιεχόμενο. Τα προγράμματα σπουδών που 
στοχεύουν στην προώθηση μιας κριτικής προσέγγισης των Μέσων μπορούν να επηρεάσουν 
θετικά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των μαθητών και να τους εξοπλίσουν 
καλύτερα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.  

Η μετα-ανάλυση, ‘A meta-analysis of research on inoculation theory’, των J. A. Banas & 
S. A. Rains (2010) επιβεβαιώνει ότι η εκπαίδευση στα Μέσα θα πρέπει να ξεκινά από νεαρή 
ηλικία και ότι μπορεί να είναι μια χρήσιμη στρατηγική παρέμβασης για την πρόληψη της βίας 
και την αντιμετώπιση της «ριζοσπαστικοποίησης» (radicalisation) στον κυβερνοχώρο (ET, 
2020; Working Group, 2020). Τα Κράτη μέλη της ΕΕ αναγνωρίζουν σαφώς την ανάγκη να 
αναπτυχθεί μια συστηματική προσέγγιση δια βίου μάθησης για τον Γραμματισμό στα Μέσα 
για όλες τις ηλικίες. Το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση 2021-2027 προβλέπει 
την ανάπτυξη κοινών κατευθυντήριων γραμμών για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικό 
προσωπικό για την ανάπτυξη του Ψηφιακού Γραμματισμού και την αντιμετώπιση της παρα-
πληροφόρησης μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.  

 
6. Καλές πρακτικές Ψηφιακού Γραμματισμού σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
Οι Benavente & Panchaud προσεγγίζουν την έννοια των καλών πρακτικών με μια 
πλουραλιστική προοπτική ως «οργανωτικές, παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές», 
χωρίς να θεωρούν απαραίτητο ότι είναι πάντοτε σχεδιασμένες σε πλαίσια τυπικής 
εκπαίδευσης με προδιαγεγραμμένους στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα. 
Αποτελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης, με στόχο τον Ψηφιακό Γραμματισμό 
ή Γραμματισμό στα Μέσα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εστιάζουν 
στην ενεργητική μάθηση, στη μάθηση με βάση το παιχνίδι και στη συνεργατική μάθηση. 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση καλών πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού αναδεικνύει 
πληθώρα και ποικιλομορφία ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σχεδιάστηκαν, αναπτύχθηκαν 
και εφαρμόστηκαν, με σκοπό να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες εκπαιδευτικών, 
μαθητών και πολιτών ευρύτερα. Τα προγράμματα κατανέμονται ανά άξονα του Ευρωπαϊκού 
πλαισίου DigComp2.0 στον Πίνακα 1. και, στη συνέχεια, παρουσιάζεται η βασική τους 
στοχοθεσία. 

To eTwinning αποτελεί την κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης και προσφέρει μία 
ασφαλή πλατφόρμα για εκπαιδευτικούς, διευθυντές, βιβλιοθηκονόμους σε σχολεία των 
συμμετεχουσών Ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να 
αναπτύξουν και να μοιραστούν δράσεις. Κατά το σχολικό έτος 2020-21, η κοινότητα του 
eTwinning εστιάζει στον γραμματισμό στα Μέσα και, ειδικότερα, στην παραπληροφόρηση. 
Το σχολικό έτος 2019-20, τα σχολεία του eTwinning εστίασαν στη θεματική Democratic 
Participation και λειτούργησαν σαν εργαστήρια δημοκρατίας, μαθαίνοντας και 
εφαρμόζοντας πρακτικές για τη διαφάνεια, την ανοιχτή διακυβέρνηση και την πρόσβαση στη 
δημόσια πληροφορία (eTwinning, 2019). 

 
Πίνακας 1. Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανά άξονα του Ευρωπαϊκού πλαισίου DigComp2.0 

Άξονας Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
1 Γραμματισμός στην 

Πληροφορία και τα Δεδομένα 
 

eTwinning 
School Education Gateway 
ALL DIGITAL 

https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm
http://www.eun.org/projects/detail?articleId=676875
https://all-digital.org/manifesto/
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2 Επικοινωνία και Συνεργασία 
 

School Education Gateway 
eTwinning 

3 Δημιουργία ψηφιακού 
περιεχομένου 
 

 CO-LAB (Collaborative Education Lab)  
Europeana Creative  
Creative Classrooms Lab 

4 Ασφάλεια  
 

Better Internet for Kids 
Games in Schools 2019 
Safer Internet Day (SID) 

5 Επίλυση προβλήματος 
 

Better Internet for Kids 
Games in Schools 2019 
Safer Internet Day (SID)  

   

 
Το έργο Web We Want εισαγάγει νέες ιδέες και δραστηριότητες σχετικά με διαδικτυακά 

θέματα, την κριτική σκέψη και την ψηφιακή ιθαγένεια για νέους και εκπαιδευτικούς. Το 
μονοετές έργο Social Media Literacy for Change (sml4change) συντονίζεται από το European 
Schoolnet, το οποίο στοχεύει να υποστηρίξει στελέχη εκπαίδευσης και καθηγητές, ιδίως, 
εκείνους που εργάζονται με νέους που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν κοινωνικά, για 
την προώθηση του γραμματισμού στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τόσο στο σχολείο όσο 
και στην τοπική τους κοινότητα, προσεγγίζοντας, έτσι, τους πολίτες γενικότερα. Το έργο The 
School of Social Networks αποτελεί την αφετηρία για μια συνεχιζόμενη συνομιλία μεταξύ 
μαθητών/τριών, γονέων και δασκάλων, ενώ, παράλληλα, ευαισθητοποιεί στον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι καθιερωμένοι διαδικτυακοί φορείς σε θέματα ασφάλειας σε εθνικό 
επίπεδο.  

Ο ιστότοπος School Education Gateway βοηθά εκπαιδευτικούς και άλλους 
ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται σχετικά με τις ευρωπαϊκές δράσεις για τα σχολεία. 
Παρουσιάζεται σε 23 ευρωπαϊκές γλώσσες και αποτελεί μια μοναδική πύλη εισόδου για 
εκπαιδευτικούς, στελέχη εκπαίδευσης, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, εμπειρογνώμονες 
και άλλους επαγγελματίες. Τα παιδιά και οι νέοι συνδέονται καθημερινά στο Διαδίκτυο. Στο 
έργο CO:RE – Children Online: Research and Evidence, παρατηρούνται και αξιολογούνται τα 
διεθνή δεδομένα για την χρήση των Μέσων από μαθητές και νέους, τα οποία είναι 
εκτεταμένα, ετερογενή και, εν μέρει, αντιφατικά.  

Το Μανιφέστο Ψηφιακών Δεξιοτήτων παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Γενική 
Συνέλευση ALL DIGITAL, τον Μάϊο του 2019, και μετά από εκτεταμένη διαβούλευση με τα 
μέλη του, εγκρίθηκε και, στη συνέχεια, παρουσιάστηκε στη Σύνοδο Κορυφής ALL DIGITAL στη 
Μπολόνια στις 11 Οκτωβρίου 2019. Το Μανιφέστο περιέχει μια σειρά βασικών αρχών και 
συστάσεων σε πέντε βασικούς τομείς για τους τρόπους μεγιστοποίησης του αντίκτυπου της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ως ισχυρά μέσα για τη συνεχή ανάπτυξη ψηφιακών 
ικανοτήτων στους ευρωπαίους πολίτες. Οι πέντε βασικοί τομείς είναι: 

1. Η προσφορά εκπαίδευσης και κατάρτισης 
2. Πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
3. Ποιότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
4. Ευρωπαϊκή ομοιογενής επικύρωση 
5. Βιωσιμότητα και ανάπτυξη 

Οι 29 Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στη μελέτη Media and Information Literacy 
Policies in Europe (2013) είναι μέλη του δικτύου των κέντρων ευαισθητοποίησης INSAFE για 
την προώθηση της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων από τους 

http://www.eun.org/projects/detail?articleId=676875
https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm
http://colab.eun.org/
http://pro.europeana.eu/get-involved/projects/project-list/europeana-creative
http://pro.europeana.eu/get-involved/projects/project-list/europeana-creative
http://www.eun.org/projects/detail?articleId=706427
http://www.eun.org/projects/detail?articleId=674425
http://www.eun.org/projects/detail?articleId=4180266
http://www.eun.org/projects/detail?articleId=676841
http://www.eun.org/projects/detail?articleId=674425
http://www.eun.org/projects/detail?articleId=4180266
https://www.saferinternetday.org/
http://www.eun.org/projects/detail?articleId=678570
http://www.eun.org/projects/detail?articleId=3054453
http://www.eun.org/projects/detail?articleId=5521476
http://www.eun.org/projects/detail?articleId=5521476
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
http://www.eun.org/projects/detail?articleId=5114171
https://all-digital.org/manifesto/


MusEd – Museum School Education – ISSN: 2654-1807 – Τόμος/Volume 2, Τεύχος/Issue 2, 2021 
 

 21 

 
 

νέους (Andriopoulou, Papadimitriou, & Kourti, 2014). Έργα που έχουν αναπτυχθεί από το 
κοινό δίκτυο INSAFE-INHOPE των Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου στην Ευρώπη είναι το Better 
Internet for Kids και Safer Internet Day (SID) με στόχους: 

• Να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν σχολικά προγράμματα, στηριζόμενα σε ένα 
παιδαγωγικό μοντέλο με επίκεντρο τον μαθητή. 

• Να ευαισθητοποιήσουν δάσκαλους, γονείς, μαθητές και το ευρύτερο κοινό για την 
κατανόηση των θεμάτων διαδικτυακής ασφάλειας. 

• Να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και αναπτύξουν κριτική στάση προς μια 
υπεύθυνη χρήση των ΤΠΕ. 

 
7. Συμπεράσματα  
Η διάδοση των νέων τεχνολογιών ανοίγει νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση. H εκπαίδευση 
μέσω Διαδικτύου παρέχει εμπειρίες μάθησης μέσα κι έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας, 
έχοντας πλέον αναπτύξει δυναμική που αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο και προσφέροντας 
δυνατότητες διασποράς της γνώσης με ελάχιστες ή μηδενικές μετακινήσεις. Δεδομένου ότι η 
εκπαίδευση μέσω Διαδικτύου φεύγει από το περιθώριο και τείνει να γίνει δεσπόζουσα τάση 
στις σπουδές μετά το λύκειο, ο Ψηφιακός Γραμματισμός έχει σημαντικό ρόλο στην 
καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος και στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης 

(Παπαδημητρίου, 2016). Οι ευκαιρίες πρόσβασης αφορούν τόσο στις τεχνολογικές υποδομές 
όσο και στο πολιτισμικό κεφάλαιο που απαιτείται για τη δημιουργική αξιοποίηση της 
ψηφιακής τεχνολογίας. 

Οι ψηφιακές ικανότητες είναι απαραίτητες σε όλες τις πτυχές της ζωής, είτε είναι 
κοινωνικές είτε προσωπικές και σχετίζονται με την εργασία ή τον ελεύθερο χρόνο, σε 
οποιονδήποτε τομέα, δημόσιο ή ιδιωτικό. Το ψηφιακό χάσμα δημιουργεί όρους 
αποκλεισμού, οδηγεί σε έλλειμμα δημοκρατίας, καθώς δεν επιτρέπει την ίση πρόσβαση 
στους πολίτες. Η βελτίωση της πολιτειότητας είναι ο πρωταρχικός στόχος της ανάπτυξης 
ψηφιακών ικανοτήτων. Συνεπώς, οι ψηφιακοί γραμματισμοί τοποθετούνται στον πυρήνα της 
σύγχρονης δημοκρατικής και ψηφιακής πολιτειότητας. Επιπρόσθετα, ο Γραμματισμός στα 
Μέσα ως μέρος των ψηφιακών γραμματισμών περιλαμβάνει όλες τις ιδιαιτερότητες των 
Μέσων στο Διαδίκτυο, όπως μεθόδους και αλγόριθμους ενημέρωσης, κριτικής προσέγγισης 
και διερεύνησης των Fake News, Filter Bubbles και Echo Chambers. 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση στις ψηφιακές ικανότητες χρειάζονται μια πιο συνεπή 
προσέγγιση και ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό σύστημα, τα οποία αποτελούν τους στόχους των 
Ευρωπαϊκών Πλαισίων Ψηφιακών Δεξιοτήτων DigComp2.0 και DigCompEdu καθώς και το 
«Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Οι Ευρωπαϊκές 
χώρες συντονίζουν και δημιουργούν συνέργειες μεταξύ οργανισμών, πανεπιστημίων, 
ινστιτούτων, ραδιοτηλεοπτικών φορέων, βιβλιοθηκών, εκδοτικών συγκροτημάτων και 
σχολείων, ώστε να επιτύχουν στόχους Ψηφιακού Γραμματισμού. Ευρωπαϊκά και εθνικά 
προγράμματα αναπτύσσονται ως μέρος της στρατηγικής για τον Ψηφιακό Γραμματισμό και 
αναπτύσσουν αντίστοιχες πρακτικές για τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Στο άρθρο 
παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν από Ευρωπαϊκά προγράμματα 
προσφέροντας ευκαιρίες Ψηφιακού Γραμματισμού, τόσο σε νέους όσο και σε ενήλικες 
πολίτες, ώστε να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να κατακτήσουν ένα ευρύτερο φάσμα 
δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου, ασφάλειας, διαχείρισης 
της επικοινωνίας και πληροφορίας στον ψηφιακό κόσμο. 

 

http://www.eun.org/projects/detail?articleId=674425
http://www.eun.org/projects/detail?articleId=674425
https://www.saferinternetday.org/
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Περίληψη 
Στόχος της λειτουργίας μιας Κινηματογραφικής Λέσχης στο Σχολείο είναι η επιστροφή στον κοινωνικό ρόλο του 
σινεμά και η επιδίωξη να καλλιεργηθεί αλλά και να διατηρηθεί η αγάπη των παιδιών για τον κινηματογράφο. 
Σε μία κινηματογραφική λέσχη, το κινηματογραφικό προϊόν δεν αντιμετωπίζεται ως προϊόν τεχνικής, αλλά ως 
γεγονός τέχνης και η σχέση κινηματογραφικής ταινίας-παιδιού είναι σχέση αλληλεπίδρασης. Η αναζήτηση των 
εκφραστικών μέσων της κινηματογραφικής ταινίας ακολουθεί την προσωπική ανταπόκριση του ίδιου του 
θεατή, ο οποίος αναδημιουργεί (και συνδημιουργεί) το κινηματογραφικό προϊόν. Η θέαση της 
κινηματογραφικής ταινίας συμβάλλει στην επίτευξη βημάτων προς τον οπτικοακουστικό γραμματισμό, την 
ικανότητα, όχι μόνο κατανάλωσης και κριτικής αποτίμησης, αλλά δημιουργίας κινηματογραφικών προϊόντων 
(οπτικών εννοιών και παραγωγής οπτικών μηνυμάτων), έναν ρόλο σε τρεις κατευθύνσεις: το παιδί θεατής 
(καταναλωτής), το παιδί κριτικός και το παιδί παραγωγός εικόνων. Κύρια επιδίωξη για το παιδί θεατή είναι η 
απόλαυση, ένα ακόμα παιχνίδι. Ωστόσο, η κριτική προσέγγιση των οπτικοακουστικών προϊόντων, χωρίς να 
αγνοεί τα εκφραστικά μέσα του δημιουργού, στρέφεται κυρίως προς το περιεχόμενο. Αναζητά το «πώς;» και το 
«γιατί;» της δημιουργίας οπτικοακουστικών προϊόντων. Ο κριτικός θεατής αναγνωρίζει, όχι μόνο τι λέει ο 
δημιουργός (προσωπική οπτική), αλλά και πώς απεικονίζει το περιεχόμενο (ερμηνεία), αναγνωρίζοντας, έτσι, 
τους διαφορετικούς τρόπους, με τους οποίους κάθε ταινία είναι μία μοναδική δημιουργία ενός μοναδικού 
δημιουργού. Τα διδακτικά βήματα προσέγγισης της ταινίας ξεκινούν με τη θέαση-απόλαυση της ταινίας, την 
αυθόρμητη έκφραση συναισθημάτων και την περιγραφή, προχωρώντας παραπέρα τα παιδιά διερευνούν τα 
συναισθήματά τους, και, ταυτόχρονα, αναζητούν τους τρόπους με τους οποίους οι δημιουργοί της ταινίας 
προκάλεσαν αυτά τα συναισθήματα, αποκωδικοποιώντας τις προθέσεις των δημιουργών αλλά και τους 
τρόπους πρόσληψης της ταινίας. Στο τέλος, τα παιδιά δημιουργούν, εκδηλώνοντας κριτική και αποκλίνουσα 
στάση. 
 
Λέξεις-κλειδιά: κινηματογραφικός γραμματισμός, κινηματογραφική λέσχη, προσέγγιση κινηματογραφικής 
ταινίας. 

 
 
1. Εισαγωγή 
Στη συνάντηση του παιδιού με την κινηματογραφική ταινία (ουσιαστικά με τον δημιουργό), 
δημιουργούνται δύο διαφορετικές στάσεις, δύο είδη θεατών, που, εν δυνάμει, υπάρχουν 
στον καθένα από εμάς. Ο πρώτος θεατής, ο ανυποψίαστος, είναι αυτός που αφήνεται να 
παρασυρθεί από την εικόνα, από τη μορφή και το περιεχόμενό της. Εμπλέκεται και ταυτίζεται 
εμπειρικά, άλλοτε με τη ματιά του δημιουργού (πρωτογενής ταύτιση) κι άλλοτε με κάποιο 
από τα πρόσωπα της εικόνας (δευτερογενής ταύτιση). Το παιδί-ανυποψίαστος θεατής θα 
συγκινηθεί, θα γελάσει και θα κλάψει ή θα αδιαφορήσει και θα βαρεθεί. Ο δεύτερος είναι ο 
κριτικός θεατής, με ματιά περισσότερο αναλυτική και λιγότερο συναισθηματική. 
Ενδιαφέρεται για τον τρόπο κατασκευής της ταινίας, για τη δομή της, για το πώς 
χρησιμοποιούνται οι εικόνες και οι ήχοι για να δώσουν τη συνολική εντύπωση. Κάθε φορά 
που βλέπουμε μια ταινία, οι δύο αυτοί τρόποι θέασης συνυπάρχουν, αλληλοκαλύπτονται και 
μερικές φορές εναντιώνονται ο ένας στον άλλο (Achard, 2006). Το “μυστήριο” της απόλαυσης 
μιας ταινίας δεν είναι τίποτα άλλο, τελικά, από ένα ακόμα παιχνίδι λέξεις (Sorlin, 2004). Η 
κινηματογραφική λέσχη στο σχολείο θα προσφέρει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς, παιδιά 
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και γονείς να απολαύσουν κινηματογραφικές ταινίες (με τη θέαση και τις δραστηριότητες-
παιχνίδια που ακολουθούν τη θέαση) και, ταυτόχρονα, θα αποκτήσουν δεξιότητες 
ενσυνείδητου θεατή. Τα παιδιά, μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες, αναπτύσσουν 
κριτική στάση απέναντι στα μηνύματα, από καταναλωτές μετατρέπονται σε μελετητές-
ερευνητές και γνωρίζοντας τα σύγχρονα εργαλεία αποκτούν κριτήρια αξιολόγησης και 
επιλογής μηνυμάτων, σύμφωνα με την προσωπική τους θεώρηση για τη ζωή (Θεοδωρίδης, 
2002). Συγχρόνως, καλλιεργούν την αισθητική και πολιτισμική τους συνείδηση. Η ανάλυση 
της εικόνας και των περιεχομένων της είναι μία περίπλοκη λειτουργία που απαιτεί την 
κινητοποίηση μιας σειράς εργαλείων, οξύνει το κριτικό πνεύμα του ατόμου και το 
ευαισθητοποιεί σε πολυάριθμα κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα. Ζητούμενο, λοιπόν, 
είναι ο θεατής που αισθάνεται, νιώθει, υποθέτει, φαντάζεται, ανακαλύπτει, συμπεραίνει και 
(συν)δημιουργεί (Γρόσδος, 2020). 

Η λειτουργία κινηματογραφικής λέσχης στο σχολείο αναζητά την επιστροφή στον 
κοινωνικό χαρακτήρα του κινηματογράφου. Η κινηματογραφική ταινία παρουσιάζεται σαν 
αντικείμενο συζήτησης μιας παρέας, μιας ομάδας. Απορρίπτουμε την αποκλειστικά 
προσωπική θέαση και τη σιωπή και επιλέγουμε τη συλλογική συζήτηση, με σκοπό να έρθουμε 
με αυτόν τον τρόπο πιο κοντά στον κινηματογράφο μ’ έναν τρόπο δυναμικό και δημιουργικό. 
Ο θεατής παρακινείται να διεισδύσει στις σκέψεις του και να τις εκφράσει. Τα συναισθήματα 
που γεννιούνται κατά τη θέαση εξωτερικεύονται, δεν είναι πια υπόθεση ενός, αλλά μιας 
ομάδας ανθρώπων. Τα παιδιά αποτελούν μία κοινότητα θεατών, οι οποίοι, μέσα από τον 
διάλογο και με διάμεσο τα εκφραστικά μέσα της εικόνας, θα αναζητήσουν, όχι μόνο τις 
επιφανειακές έννοιες, οι οποίες είναι εύκολα αναγνωρίσιμες, αλλά τις υπονοούμενες έννοιες 
(η γνώση του κόσμου έξω από την σχολική αίθουσα).  

Τα παιδιά αποκτούν σταδιακά τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης των υπονοούμενων 
εννοιών και ενσωματώσουν πρακτικές για να γίνουν ικανοί να προσεγγίζουν διαφορετικά 
θέματα (διεπιστημονικότητα) ή ένα θέμα από ποικίλες οπτικές. Οι συζητήσεις 
“ενορχηστρώνονται” με τέτοιον τρόπο, ώστε να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες και οι 
εμπειρίες που φέρνουν τα παιδιά ή ο εκπαιδευτικός στην τάξη, και μέσα από τις διεπιδράσεις 
και αλληλεπιδράσεις μεταξύ εκπαιδευτικού και των παιδιών, να αναζητείται ο τρόπος με τον 
οποίο τα οπτικοακουστικά προϊόντα απηχούν ή διαμορφώνουν ιδεολογία, να καλλιεργούνται 
διαφορετικές μορφές κριτικής στάσης που χαρακτηρίζουν πτυχές της κοινωνικής 
πραγματικότητας (διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης των ταινιών) και να διαμορφώνονται, 
σταδιακά, βήμα προς βήμα, και ελεύθερα, οι ιδεολογικές στάσεις των παιδιών απέναντι στις 
ταινίες.  
 
2. Τι είναι η κινηματογραφική λέσχη; 
Η θέαση μιας κινηματογραφικής ταινίας, με την ανάπτυξη των τεχνικών μέσων, κινδυνεύει 
να χάσει τον κοινωνικό της χαρακτήρα -το σινεμαδάκι- και να μετατραπεί σε κάτι μοναχικό. 
Κινηματογραφική λέσχη ονομάζεται μια παρέα, τα μέλη της οποίας έχουν συμφωνήσει να 
συναντιούνται σε τακτά διαστήματα (συνήθως μία φορά τον μήνα), να βλέπουν μία 
κινηματογραφική ταινία και να συζητούν. Τους συνδέουν η αγάπη, ο ενθουσιασμός για τον 
κινηματογράφο και η δημιουργική συζήτηση γύρω από τις κινηματογραφικές ταινίες. Οι 
συναντήσεις της λέσχης είναι σταθερές και ίσως και ο τόπος συνάντησης, αν το επιθυμούν 
όλοι. 

Οι μαθητές/τριες μιας σχολικής τάξης μπορούν να δημιουργήσουν μία 
κινηματογραφική λέσχη; Κινηματογραφικές λέσχες μπορούν να οργανώσουν μόνο οι 
μεγάλοι. Αλλά όχι μόνο για μεγάλους. Μπορούν να οργανώσουν και κινηματογραφικές 
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λέσχες για μικρούς. Σε μια λέσχη, τα παιδιά συναντιούνται με σκοπό να απολαύσουν 
κινηματογραφικές ταινίες, να συζητήσουν γι’ αυτές, να παίξουν, να γελάσουν, ώστε η θέαση 
να γίνει συνήθεια. Στόχος είναι να λειτουργήσουν κινηματογραφικές λέσχες από τις πρώτες 
κιόλας τάξεις του Δημοτικού, ώστε να καλλιεργηθεί αλλά και να διατηρηθεί η στενή επαφή 
με τον κινηματογράφο (Γρόσδος, 2020).  

Οι κινηματογραφικές λέσχες για παιδιά μπορεί να αποτελούν σχολική αλλά και 
εξωσχολική δραστηριότητα. Ως σχολική δραστηριότητα, η κινηματογραφική λέσχη μπορεί να 
ενταχθεί στις δραστηριότητες των ομίλων δημιουργικότητας ή τις ώρες αισθητικής παιδείας. 
Και σε ώρες εκτός σχολείου, ο εκπαιδευτικός/συντονιστής της λέσχης μπορεί να 
συγκεντρώσει τα ενδιαφερόμενα παιδιά. Βλέπουν και συζητάνε ταινίες, ενώ, παράλληλα, 
προχωρούν σε δημιουργικές δραστηριότητες, βασισμένες στην ταινία που είδαν. Σε όλες τις 
περιπτώσεις, η συζήτηση μετά τη θέαση πλαισιώνεται από δραστηριότητες και παιχνίδια. 

Πόσα παιδιά αποτελούν μια λέσχη ανάγνωσης; Όσα παιδιά ενδιαφερθούν. Αν, όμως, 
μια ολόκληρη τάξη δείξει ενδιαφέρον συμμετοχής ή πολλοί μαθητές/τριες διαφορετικών 
τάξεων, θα είναι χρήσιμο να χωριστούν σε δύο ομάδες, καθώς η μέχρι στιγμής εμπειρία 
δείχνει ότι μια ομάδα 10-15 ατόμων μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Πώς επιλέγονται οι 
ταινίες; Πρώτο κριτήριο είναι η δυνατότητα να βρούμε και να προβάλλουμε την ταινία. 
Κάποιοι εκπαιδευτικοί επιλέγουν ταινίες μικρού μήκους για το ξεκίνημα. Καλό είναι οι ταινίες 
μεγάλου μήκους να μην προβάλλονται αποσπασματικά ούτε οι δραστηριότητες να 
υλοποιούνται σε συνέχειες. Άλλες φορές, πάλι, οι ταινίες επιλέγονται από τα ίδια τα παιδιά. 
Κάποιο παιδί προτείνει ή όλα τα παιδιά στις ομάδες τους επιλέγουν και προτείνουν από 
κατάλογο ταινιών.  

Στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο, όλα ξεκινούν από το παιχνίδι. Καλλιεργείται 
η πρώτη επαφή των παιδιών με τον κινηματογράφο, η οποία θα πρέπει να είναι -κατά το 
δυνατόν- έντονη και συναρπαστική. Η θέαση κινηματογραφικών ταινιών και οι 
δραστηριότητες μετά τη θέαση για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου πρέπει να μοιάζουν με 
παιχνίδια. Η διαδικασία είναι απολαυστική, γι’ αυτό αποφεύγουμε τις σχολειοποιημένες 
δράσεις. Για να υπάρχει συχνή επαφή με τον κινηματογράφο, οι συναντήσεις καλό είναι να 
γίνονται μία φορά την εβδομάδα. H συνεργασία με τους γονείς κρίνεται χρήσιμη, αφού και 
αυτοί μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην προσπάθεια. Βρείτε με τα παιδιά ένα όνομα 
ή ένα σήμα για τη λέσχη και σχεδιάστε μια αφίσα με τις φωτογραφίες τους, με το όνομα και 
το σήμα της λέσχης. Ένας ωραίος τρόπος να προκληθεί το ενδιαφέρον των παιδιών, ώστε να 
ζήσουν την πλοκή αλλά και να νιώσουν άνετα και φιλικά στον χώρο, είναι η δημιουργία 
θεατρικού σκηνικού (εφόσον αυτό είναι δυνατόν) που να θυμίζει κάτι από τα σκηνικά της 
ταινίας. Στην πρώτη συνάντηση παίξτε ένα παιχνίδι γνωριμίας. 

Για τα μεγαλύτερα παιδιά η βασική ιδέα είναι ότι, μαζί με την ομάδα μπάσκετ, 
ποδοσφαίρου, χορού, κ.λπ., πρέπει να υπάρχει και ομάδα κινηματογράφου. Ταινίες με 
θέματα πολιτικά, ιστορικά, επαναστατικά βιβλία, αλλά και ό,τι έχει να κάνει με μουσική 
μπορεί να συνδεθεί με τον κινηματογράφο. 

 
3. Παιδαγωγικές προϋποθέσεις 
Σε μία κινηματογραφική λέσχη, το κινηματογραφικό προϊόν δεν αντιμετωπίζεται ως προϊόν 
τεχνικής, αλλά ως γεγονός τέχνης (Γρόσδος, 2018), ως μία μορφή δημιουργικής έκφρασης, 
στην οποία, από τη μία πλευρά, ο σκηνοθέτης προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον θεατή, 
παρουσιάζοντάς του το προσωπικό του όραμα, η ιδιαιτερότητα του οποίου βρίσκεται στον 
τρόπο με τον οποίο το επιλεγμένο θέμα αναλύεται, ξεδιπλώνεται, παίρνει μορφή και 
περιεχόμενο μέσω της χρήσης των εκφραστικών μέσων του κινηματογράφου, αλλά, από την 
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άλλη πλευρά, εξίσου σημαντική είναι η προσωπική στάση και ανταπόκριση του ίδιου του 
θεατή, ο οποίος αναδημιουργεί (και συνδημιουργεί) το κινηματογραφικό προϊόν.  

Στην κινηματογραφική λέσχη, η σχέση κινηματογραφικής ταινίας-παιδιού είναι σχέση 
αλληλεπίδρασης. Η κινηματογραφική ταινία θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως 
διαμεσολαβημένη εμπειρία, μια διαλογική σχέση με τη ζωντανή εμπειρία, γι’ αυτό γίνεται 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Το παιδί δανείζεται στοιχεία από τον κόσμο των εικόνων, τα 
προσαρμόζει στις ανάγκες της καθημερινότητάς του και τα ενσωματώνει, τα χρησιμοποιεί, 
δημιουργεί συμπεριφορές, προσθέτει νέες στις ήδη υπάρχουσες εμπειρίες, προσφεύγει στον 
φανταστικό κόσμο για να εκπληρώσει τις επιθυμίες του, να ζήσει όλα όσα δεν μπορεί στην 
πραγματικότητα, ταυτίζεται με ήρωες. Η επικοινωνιακή και συναισθηματική δύναμη της 
κινηματογραφικής ταινίας θα ωθήσει το παιδί να αποκτήσει μια προσωπική σχέση με το 
προσομοιωτικό γεγονός, να “εισβάλλει” σ’ αυτό, επιλέγοντας για τον εαυτό του έναν 
φαντασιακό ρόλο, να ταυτιστεί με πρόσωπα και γεγονότα και, μέσω της ταύτισης, να δράσει, 
να εκδηλώσει (και να καταγράψει) σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές. Η συμμετοχή 
στην κινηματογραφική λέσχη μπορεί να υποβοηθήσει και να ενισχύσει την παραπάνω 
διαδικασία. Προέχει η αισθητική απόλαυση, το βύθισμα στη μαγεία των εικόνων. Καμία 
δράση δεν εμποδίζει την προσωπική σχέση του παιδιού-θεατή με την ταινία. Οι 
δραστηριότητες μοιάζουν με παιχνίδια. 
 
4. Η προσέγγιση της ταινίας 
Ως κινηματογραφικός γραμματισμός (κατ’ αντιστοιχία με τον οπτικοακουστικό γραμματισμό) 
ορίζεται η ικανότητα, όχι μόνο κατανάλωσης και κριτικής αποτίμησης, αλλά δημιουργίας 
κινηματογραφικών προϊόντων (οπτικών εννοιών και παραγωγής οπτικών μηνυμάτων), ένας 
ρόλος σε τρεις κατευθύνσεις: το παιδί θεατής (καταναλωτής), το παιδί κριτικός και το παιδί 
παραγωγός εικόνων.  

Το παιδί-θεατής. Κύρια επιδίωξη για το παιδί θεατή είναι η απόλαυση, ένα ακόμα 
παιχνίδι. Τα παιδιά απολαμβάνουν το κινηματογραφικό προϊόν είτε το αντιμετωπίζουν ως 
ανυποψίαστοι θεατές (συγκινούνται, γελάνε, κλαίνε) είτε η διάθεσή τους είναι ερευνητική 
και ανακαλυπτική (κριτικός θεατής). Η απόλαυση μιας κινηματογραφικής ταινίας είναι μια 
διαδικασία που -μέχρι πρόσφατα- ήταν άμεσα συνδεμένη με την κινηματογραφική αίθουσα, 
με τη μαγεία της σκοτεινής αίθουσας προβολής. Ο εκπαιδευτικός προσφέρει στα παιδιά την 
ευκαιρία να απολαύσουν κινηματογραφικές ταινίες, οδηγώντάς τα στις κινηματογραφικές 
αίθουσες. 

Το παιδί-κριτικός. Η παθητική προσέγγιση των εικόνων δεν οδηγεί στην 
αποσυμβολοποίηση και στην ανακάλυψη των νοημάτων τους. Στο δεύτερο επίπεδο 
προσέγγισης της κινηματογραφικής ταινίας, τα παιδιά, μέσα από συγκεκριμένες 
δραστηριότητες, αναπτύσσουν κριτική στάση απέναντι στα μηνύματα, από καταναλωτές 
μετατρέπονται σε μελετητές-ερευνητές και, γνωρίζοντας τα σύγχρονα εργαλεία, αποκτούν 
κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής μηνυμάτων, σύμφωνα με την προσωπική τους θεώρηση 
για τη ζωή. Η κριτική προσέγγιση των οπτικοακουστικών προϊόντων, χωρίς να αγνοεί τα 
εκφραστικά μέσα του δημιουργού, στρέφεται κυρίως προς το περιεχόμενο.  

Το παιδί-δημιουργός. Η οπτική εκπαίδευση δεν εξαντλείται στη γνωριμία με τους 
μεγάλους δημιουργούς (σκηνοθέτες, ζωγράφους, γλύπτες, φωτογράφους, εικονογράφους 
κ.ά.) και στην προσέγγιση των χαρακτηριστικών έργων, αποκλειστικά, από την πλευρά του 
θεατή-καταναλωτή μηνυμάτων. Τα παιδιά, αφού γνωρίσουν τις μεθόδους και τις τεχνικές με 
τις οποίες παράγονται οι εικόνες, στη συνέχεια, γίνονται τα ίδια παραγωγοί. Η εξοικείωση με 
την κινηματογραφική γλώσσα δεν περιορίζεται στην απόκτηση απλών πρακτικών δεξιοτήτων 
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χρησιμοποίησης της κάμερας ούτε στην απόκτηση γνώσεων γύρω από την ορολογία και τις 
κινηματογραφικές τεχνικές. Αν η στοχοθεσία εξαντληθεί στο σημείο αυτό, η 
κινηματογραφική δημιουργία θα απογυμνωθεί από έννοιες και αξίες και θα γίνει αντιληπτή 
από το παιδί, όχι ως “γεγονός τέχνης”, αλλά ως “αντικείμενο τεχνικής”. Η συμμετοχή σε 
άμεσες εμπειρίες, όπως είναι η δημιουργία μιας πρωτόλειας κινηματογραφικής ταινίας, μιας 
τηλεοπτικής διαφήμισης ή μιας φωτογραφικής αφήγησης, συμβάλλει στην 
αποκωδικοποίηση των οπτικών συμβάσεων. Μέσα από τη συμμετοχή, το παιδί αντιμετωπίζει 
την εικόνα σαν αισθητική πραγματικότητα, σαν τέχνη και ανακαλύπτει το νόημά της. 

Ένα πλήθος δραστηριοτήτων κινηματογραφικού γραμματισμού χρησιμοποιούν ως 
ερεθίσματα τις κινηματογραφικές ταινίες. Η δραστηριοποίηση των μικρών και των μεγάλων 
εκτυλίσσεται μέσα στον μαγευτικό κόσμο της κινηματογραφικής οθόνης. Απολαμβάνουν τα 
κινηματογραφικά έργα, τα προσεγγίζουν εμπειρικά με παιγνιώδη τρόπο και, διαμέσου των 
πολυαισθητηριακών συνειρμών, της εικασίας, της προσωπικής ταύτισης και της συνθετικής 
διαδικασίας, οδηγούνται στην έκφραση/δημιουργία, έχοντας αποκωδικοποιήσει τα 
εκφραστικά μέσα του σκηνοθέτη-δημιουργού της ταινίας (Γρόσδος, 2017). Βασική, λοιπόν, 
επιδίωξη της λειτουργίας της κινηματογραφικής λέσχης είναι τα παιδιά να απολαμβάνουν τις 
κινηματογραφικές ταινίες και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.  

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες προσέγγισης διαφέρουν από ταινία σε ταινία. 
Ακολουθούν τα παρακάτω βήματα (Γρόσδος, 2018), τα οποία δεν είναι διαβαθμισμένα 
στάδια, ώστε να εφαρμόζονται όλα και με συγκεκριμένη σειρά. 
 
4.1. Πριν τη θέαση της ταινίας 
Οι δραστηριότητες, πριν τη θέαση, μοναδικό στόχο έχουν να “ανοίξουν την όρεξη” των 
παιδιών να δουν την ταινία. Οι δράσεις δημιουργούν περισσότερες απορίες και ερωτήματα 
παρά  προσφέρουν απαντήσεις. Καλό είναι να αποφεύγονται οι εισαγωγές του εμψυχωτή για 
το “τι θα δούμε”, όπως και οι προτροπές να “προσέξουμε” κάποια ιδιαίτερα σημεία της 
ταινίας. Καλό είναι, επίσης, να αποφεύγουμε την ανάγνωση κριτικών της ταινίας πριν τη 
θέαση, γιατί οι απόψεις που θα ακουστούν θα εγκλωβίσουν τη συναισθηματική έκφραση των 
παιδιών-θεατών. Οι δραστηριότητες έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα. Ο εμψυχωτής διακοσμεί 
την αίθουσα, όπου είναι δυνατό- με αντικείμενα σχετικά με το θέμα της ταινίας. Παίζονται 
παιχνίδια-μαντέματα: “Διαβάστε τον τίτλο της ταινίας και μαντέψτε το περιεχόμενό της”. 
“Δείτε το trailer και πείτε τι σας εντυπωσίασε”. “Σχολιάστε την αφίσα (ες) της ταινίας -
εικονικό υλικό κ.λπ.”. 
 
4.2. Μετά τη θέαση της ταινίας 
(α) Θέαση - Αυθόρμητη έκφραση. Κύρια επιδίωξη για το παιδί-θεατή είναι η απόλαυση. 
Μετά τη θέαση της ταινίας τα παιδιά αφήνονται ελεύθερα να εκφράσουν αυθόρμητα τις 
πρώτες εντυπώσεις τους με τη μέθοδο του καταιγισμού των ιδεών. Εκφράζουν 
συναισθήματα και επιθυμίες, οι οποίες καταγράφονται από τον/την εκπαιδευτικό στον 
πίνακα. Στο παιχνίδι της αυθόρμητης έκφρασης συναισθημάτων δεν υπάρχουν σωστές ή 
λανθασμένες απαντήσεις. Ενθαρρύνουμε την έκφραση των πρώτων εντυπώσεων των 
παιδιών με γενικές ερωτήσεις-ερεθίσματα: Υπήρξε κάτι που συμπαθήσατε; Γιατί; Υπήρξε κάτι 
που αντιπαθήσατε; Γιατί; Τι τράβηξε την προσοχή σας; Τι σας μπέρδεψε (δεν κατανοήσατε); 
Σας εξέπληξε κάτι; Θα επιθυμούσατε να ξέρετε πώς έγινε η ταινία; Τι θα επιθυμούσατε να 
ξέρετε; Από αυτά που είδατε, τι έχει συμβεί σε εσάς; Λέξεις-κλειδιά: κλαίω - γελάω - 
αδιαφορώ, σχολιάζω - σωπαίνω - ακούω - αναφωνώ. 
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(β) Περιγραφή - Η ιδεολογία, τα θέματα και τα επιχειρήματα της ταινίας. Η πρώτη 
όψη των εικόνων (η φαινομενολογική οπτική). Περιορίζεται στην αναζήτηση απαντήσεων στα 
ερωτήματα: πού; πότε; ποιοι; “Εκφράστε αυθόρμητα τις λέξεις που σας έρχονται στον νου, 
βλέποντας την εικόνα. Περιγράψτε την εικόνα. Αναζητήστε συγκεκριμένες λεπτομέρειες στο 
σκηνικό, στα πρόσωπα, στα αντικείμενα κ.ά. Απομονώστε και σχολιάστε καρέ του έργου -
πάγωμα της εικόνας”. Μετά την ελεύθερη έκφραση των πρώτων εντυπώσεων των παιδιών 
ακολουθεί συζήτηση με τα θέματα τα οποία θέτει η κινηματογραφική ταινία, οι απόψεις και 
τα επιχειρήματα του δημιουργού της ταινίας. Τα παιδιά αποτελούν μία κοινότητα θεατών, οι 
οποίοι μέσα από τον διάλογο και με διάμεσο τα εκφραστικά μέσα της εικόνας, θα 
αναζητήσουν, όχι μόνο τις επιφανειακές έννοιες, οι οποίες είναι εύκολα αναγνωρίσιμες, αλλά 
τις υπονοούμενες έννοιες. Τα παιδιά αποκτούν σταδιακά τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης 
των υπονοούμενων εννοιών και ενσωματώσουν πρακτικές, για να γίνουν ικανοί να 
προσεγγίζουν διαφορετικά θέματα (διεπιστημονικότητα) ή ένα θέμα από ποικίλες οπτικές. 
Στόχος να είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών ως προς το συμβολικό χαρακτήρα των 
οπτικών μηνυμάτων. Οι συζητήσεις “ενορχηστρώνονται” με τέτοιον τρόπο, ώστε να 
χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες και οι εμπειρίες που φέρνουν τα παιδιά και μέσα από τις 
διεπιδράσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εκπαιδευτικού και των παιδιών, να 
αναζητείται ο τρόπος με τον οποίο τα οπτικοακουστικά προϊόντα απηχούν ή διαμορφώνουν 
ιδεολογία, να καλλιεργούνται διαφορετικές μορφές κριτικής στάσης που χαρακτηρίζουν 
πτυχές της κοινωνικής πραγματικότητας (διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης των ταινιών) και 
να διαμορφώνονται, σταδιακά, βήμα προς βήμα, και ελεύθερα, οι ιδεολογικές στάσεις των 
παιδιών απέναντι στις ταινίες (Γρόσδος, 2010, 2011). Η διαδικασία αποκωδικοποίησης 
(πρέπει να) είναι κι αυτή, όπως και η θέαση, μια πορεία προς το άγνωστο. Ο εκπαιδευτικός 
δεν βιάζεται να παρουσιάσει τις απόψεις του στην αίθουσα.  

Ερωτήσεις-ερεθίσματα: Έχει η ταινία μια κεντρική οπτική; Ποιος είναι αυτός και σε ποιο 
βαθμό επιτυγχάνει η ταινία να τον παρουσιάσει και να τον υποστηρίξει; Ποια θέματα 
εμφανίζονται στο έργο; Σε ποια σημεία της ταινίας εμφανίζεται το καθένα; Ποια είναι τα 
επιμέρους θέματα που θίγονται; Ποια είναι τα κύρια επιχειρήματα-απόψεις του δημιουργού 
που διατυπώνει η ταινία για το θέμα της; Έχετε δει παρόμοιες ταινίες; Σε τι μοιάζανε; Σε τι 
διαφέρανε; Είδατε-μάθατε κάτι καινούριο; Αλλάξατε γνώμη για κάτι; Λέξεις-κλειδιά: Τι 
βλέπω; Τι παρατηρώ; Τι αντιλαμβάνομαι; Τι αναρωτιέμαι; Τι περιγράφω; 

(γ) Διερεύνηση/Έκφραση των συναισθημάτων μου - Πολιτιστικοί κώδικες (cultural 
codes) Στη συνέχεια, οι κώδικες που καλείται να αποκωδικοποιήσει το παιδί-θεατής είναι οι 
πολιτιστικοί (Cultural codes) και περιλαμβάνουν τους χαρακτήρες/ήρωες (character), την 
πλοκή (story), το σκηνικό (setting), τα σύμβολα (symbol), την αφηγηματική ακολουθία 
(sequence) και την κατηγοριοποίηση των ταινιών (category). Τα παιδιά ενθαρρύνονται να 
εξερευνήσουν τα δικά τους συναισθήματα και να οικοδομήσουν τις δικές τους απόψεις. Η 
προσέγγιση είναι εμπειρική. Η τέχνη δημιουργεί έναν αυθόρμητο ενθουσιασμό στα παιδιά, 
ιδιαίτερα, ο κινηματογράφος παρασύρει τα παιδιά σε συναισθηματικούς ακροβατισμούς, 
ταύτισης ή αποστασιοποίησης, οι οποίοι, όταν ομολογούνται, βγαίνοντας στην επιφάνεια, 
λειτουργούν λυτρωτικά.  

Ενδεικτικές ερωτήσεις - ερεθίσματα επικεντρωμένες στους πρωταγωνιστές: Ποιος 
χαρακτήρας σας ενδιέφερε πιο πολύ; Είναι το σημαντικότερο πρόσωπο στην ταινία; Ποιες 
δυσκολίες αντιμετωπίζει; Τι αισθάνεται; (σε διαφορετικές στιγμές). Οι πρωταγωνιστές είναι 
πιστευτοί σαν τους κανονικούς ανθρώπους ή αποτελούν στερεότυπα; Πώς δείχνει ο 
σκηνοθέτης τα συναισθήματα του πρωταγωνιστή; Πώς συμπεριφέρθηκε (αντέδρασε) ο 
πρωταγωνιστής σε μια συγκεκριμένη σκηνή; Οι άνθρωποι που γνωρίζετε θα αντιδρούσαν με 

http://www.bfi.org.uk/education/teaching/storyshorts2/thinking/cultural.html#symbol#symbol
http://www.bfi.org.uk/education/teaching/storyshorts2/thinking/cultural.html#Sequence#Sequence
http://www.bfi.org.uk/education/teaching/storyshorts2/thinking/cultural.html#Sequence#Sequence
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τον ίδιο τρόπο; Τι θα γινόταν αν όλοι έκαναν το ίδιο; Εσείς, πώς θα αντιδρούσατε; Γιατί; Ποια 
συναισθήματα γεννά σε σένα το κοίταγμα της συγκεκριμένης σκηνής; Με ποιους τρόπους ο 
σκηνοθέτης το καταφέρνει; Ο σκηνοθέτης θέλει να μας κάνει να συμπαθήσουμε τους 
πρωταγωνιστές ή να τους δούμε με κριτικό μάτι; Περιγράψτε και συγκρίνετε τη στάση δυο 
πρωταγωνιστών. Υπάρχουν ανταγωνιστές; Αν ήσασταν ηθοποιός, ποιον ρόλο θα θέλατε να 
παίξετε; Γιατί; 

Ενδεικτικές ερωτήσεις - ερεθίσματα επικεντρωμένες στην πλοκή: Ποια είναι τα βασικά 
γεγονότα της ιστορίας; Θυμήσου και περίγραψε με λίγα λόγια τα γεγονότα της πλοκής με τη 
σειρά. Πόσες διαφορετικές ιστορίες μπορείτε να βρείτε στην ταινία; Τα γεγονότα της πλοκής 
είναι συνηθισμένα ή ασυνήθιστα; Τα γεγονότα παρουσιάζονται σε χρονολογική σειρά; 
Υπάρχουν αναδρομές στο παρελθόν για να καλυφθούν κενά στην ιστορία; Εμφανίζονται 
μεταμορφώσεις και ανατροπές στη ζωή, τη δράση και τις αποφάσεις των ηρώων ή εμφάνιση 
νέων ηρώων; Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που προκαλούν αγωνία και προσμονή κατά τη 
διάρκεια της θέασης; Σε ποιο σημείο βρίσκεται, γίνεται, η κορύφωση της ιστορίας; (η πιο 
έντονη στιγμή, το σημείο με το μεγαλύτερο συναισθηματικό ενδιαφέρον). Υπάρχουν 
συγκρούσεις στην ιστορία; Ο πρωταγωνιστής συγκρούεται με τις απόψεις του; Οι 
συγκρούσεις εμφανίζονται μεταξύ των πρωταγωνιστών ή είναι συγκρούσεις μεταξύ των 
πρωταγωνιστών με τον περίγυρό τους; Οι συγκρούσεις λύνονται στο τέλος; Με ποιους 
τρόπους; Το τέλος της ταινίας ήταν απροσδόκητο και αναπάντεχο; Θέλετε να δώσετε ένα 
εναλλακτικό τέλος; Η πορεία της αφήγησης είναι μη αναμενόμενη ή τετριμμένη και 
αναμενόμενη (δομική φαντασία); Υπάρχουν στο κείμενο παράξενες, εξωπραγματικές ιδέες 
και μη πραγματικές καταστάσεις (υψηλή φαντασία); Βρες λέξεις για να χαρακτηρίσεις την 
πλοκή.  

Ενδεικτικές ερωτήσεις - ερεθίσματα επικεντρωμένες στο σκηνικό: Πού διαδραματίζεται 
η ιστορία; (τόπος, χρόνος, ιστορική περίοδος...). Ποιες εντυπώσεις δημιουργούν στον θεατή 
οι λεπτομέρειες του σκηνικού; Η παρουσίαση του σκηνικού σε βοήθησε να “εισβάλλεις” σ’ 
αυτό; Εμφανίζεται εναλλαγή σκηνικών; Ο τόπος στον οποίο εμφανίζονται να ζουν οι 
πρωταγωνιστές και οι άνθρωποι γύρω τους επηρεάζουν τον τρόπο που σκέφτονται και δρουν; 

Ενδεικτικές ερωτήσεις - ερεθίσματα επικεντρωμένες στη μουσική και τους ήχους: Ποιες 
εντυπώσεις δημιουργούν σε εμάς οι ήχοι της ταινίας; Σχολιάστε τη σύνδεση των ήχων που 
ακούγονται στο έργο (μουσική, θόρυβοι, ομιλίες) με την πλοκή. Τι θα συνέβαινε, αν από το 
έργο απουσίαζε η μουσική; Ακούστε συγκεκριμένες σκηνές της ταινίας και σχολιάστε τις 
εντυπώσεις που δημιουργεί η μουσική και οι ήχοι; Δείτε σκηνές της ταινίας, χωρίς το άκουσμα 
της μουσικής (με αφαίρεση της μουσικής), και σχολιάστε τώρα τις εντυπώσεις σας. Δείτε 
(σχολιάστε) σκηνές (πλάνα) της ταινίας, στα οποία κυριαρχεί η σιωπή. Ποιες ήταν οι 
προθέσεις των δημιουργών της ταινίας; Θα θέλατε να επενδύσετε μουσικά σκηνές της 
ταινίας; Τι θα επιλέγατε; Γιατί; 

Ενδεικτικές ερωτήσεις - ερεθίσματα επικεντρωμένες στις ανατροπές: Υπάρχουν 
ανατροπές (κάτι συμβαίνει ξαφνικά); Μία ή περισσότερες ανατροπές; Ποια απ’ όλες τις 
ανατροπές ήταν μη αναμενόμενη (ή η πιο ενδιαφέρουσα); Πώς θα χαρακτήριζες την 
ανατροπή(ές); (αδιάφορες έως συγκλονιστικές). Ποια ανατροπή επηρέασε περισσότερο τα 
αφηγηματικά στοιχεία (συναισθήματα και ζωή του ήρωα, πλοκή κ.λπ.); Λέξεις-κλειδιά: Τι 
αισθάνομαι; Τι νιώθω; Τι θέλω να διερευνήσω; Τι θέλω να εκφράσω; 

(δ) Αναζήτηση των προθέσεων του δημιουργού - Οι Τεχνικοί κώδικες (technical 
codes). Αναζητά το πώς; και το γιατί; της δημιουργίας οπτικοακουστικών προϊόντων. Ο 
κριτικός θεατής αναγνωρίζει, όχι μόνο τι λέει ο δημιουργός (προσωπική οπτική), αλλά και 
πώς απεικονίζει το περιεχόμενο (ερμηνεία), αναγνωρίζοντας, έτσι, τους διαφορετικούς 
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τρόπους με τους οποίους κάθε ταινία είναι μία μοναδική δημιουργία ενός μοναδικού 
δημιουργού. “Σε ποιο θέμα εστιάζει ο δημιουργός της ταινίας; Γιατί; Τι προσπαθεί να 
εκφράσει ο δημιουργός μέσω αυτών των εικόνων; Ποια στοιχεία της ταινίας υποστηρίζουν 
αυτή την άποψή μου;”. Η διερεύνηση των συναισθημάτων του παιδιού - θεατή συνδέεται 
άμεσα με την αναζήτηση των προθέσεων του δημιουργού. Στο ερώτημα - ερέθισμα: “Τι 
νιώθω και αισθάνομαι;” ακολουθεί η προσπάθεια απάντησης στο ερώτημα: “Με ποιους 
τρόπους ο δημιουργός της ταινίας προκαλεί αυτά τα συναισθήματα;” και το αντίστροφο. Οι 
δράσεις στα δύο διδακτικά βήματα αλληλοδιαχέονται. Η κινηματογραφική ταινία κρύβει μια 
σειρά από συμβάσεις στον τρόπο κατασκευής της, τους τεχνικούς κώδικες (technical codes), 
οι ήχοι και η μουσική, τα χρώματα, η θέση της κάμερας, κάδρο - πλάνο - σκηνή, το βάθος 
πεδίου, ο φωτισμός, η φωτογραφία κ.ά. Η εξοικείωση των παιδιών με τους τεχνικούς κώδικες 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή της σε παιγνιώδεις δράσεις, οι οποίες ξεκινούν, 
όχι από τη χρήση της ερασιτεχνικής κάμερας, αλλά τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής.  

Ενδεικτικές δραστηριότητες: 1. Με την προβολή ενός αποσπάσματος κινηματογραφικής 
ταινίας, το “πάγωμα” της οθόνης βοηθά τα παιδιά να συζητήσουν μεμονωμένα κάδρα ή μία 
σειρά κάδρων (πλάνα): Τι μπορούμε να δούμε στην "παγωμένη" εικόνα; Με ποιον τρόπο τα 
στοιχεία της εικόνας τοποθετούνται στο πλαίσιο; (ισορροπία ή ανισορροπία). Ποιες 
εντυπώσεις δημιουργεί ο φωτισμός και το χρώμα; Ποια είναι η απόσταση της κάμερας από 
τα δρώμενα; Ποια είναι η γωνία λήψης; Κινείται η κάμερα ή είναι σταθερή; Το “πάγωμα” της 
οθόνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σταματήσουμε την ταινία σε μια ιδιαίτερη στιγμή 
και να ζητήσουμε από τα παιδιά να προβλέψουν τι θα κάνουν οι πρωταγωνιστές στη 
συνέχεια. 2. “Παγώνοντας” την οθόνη, τα παιδιά εντοπίζουν και σχολιάζουν το είδος του 
πλάνου (κοντινό, μεσαίο, μακρινό κ.λπ.). Επιπλέον, σχολιάζουν τη θέση της κάμερας (στο 
ύψος του ματιού, πλονζέ, κόντρα πλονζέ). Στη συνέχεια, κάθε ομάδα παιδιών επιλέγει ένα 
είδος κάδρου και μία θέση κάμερας. Προβάλλουμε ένα απόσπασμα κινηματογραφικής 
ταινίας. Τα παιδιά στις ομάδες τους μετρούν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (2 ή 3 λεπτά) 
τον αριθμό των πλάνων που τους αναλογεί και τις εναλλαγές στη θέση της κάμερας. 3. 
Προβάλλουμε trailers της ταινίας και συζητάμε τις εντυπώσεις που δημιουργεί η γρήγορη 
εναλλαγή κάδρων, πλάνων και σκηνών, καθώς και η μουσική επένδυση. Αποκωδικοποιούμε 
τις μεθόδους προσέλκυσης θεατών. Στη συνέχεια, ζητάμε από τα παιδιά να δημιουργήσουν 
trailer. Τα παιδιά θα αξιολογήσουν τα παραγόμενα με συγκεκριμένα κριτήρια (ελκυστικότητα, 
πειστικότητα κ.ά.). Λέξεις-κλειδιά: Τι υποθέτω; Τι ανακαλύπτω; Τι γνωρίζω; Τι συμπεραίνω; 

(ε) Δημιουργία. Η έκφραση των παιδιών περιλαμβάνει πολλαπλές μορφές έκφρασης 
(δημιουργική γραφή, εικαστικές, μουσικές, κινητικές, αυτοσχεδιασμοί κ.ά.). “Αν 
δημιουργούσα μία κινηματογραφική γι’ αυτό το θέμα, πώς θα το κατασκεύαζα 
διαφορετικά;”. Λέξεις-κλειδιά: Τι φαντάζομαι; Πώς επεμβαίνω; Τι προσθέτω; Τι αφαιρώ; Τι 
αλλάζω; Τι προεκτείνω; Πώς παίζω; Τι αφηγούμαι; Τι δημιουργώ; 

Στην προσέγγιση κοινωνικών θεμάτων, μεθοδολογικά οι κατευθύνσεις θα είναι δύο: 
Από τη μία, η εξερεύνηση των διαφορετικών απόψεων και των οπτικών γωνιών του θέματος 
που διερευνάται (διαμέσου της θέασης πολλών ταινιών με κοινό θέμα) και,  από την άλλη, η 
ανακάλυψη των εκφραστικών μέσων και των τεχνικών που χρησιμοποιεί ο δημιουργός της 
ταινίας. Τέσσερις ομάδες κοινωνικών θεμάτων μπορούν να προσεγγισθούν στο πλαίσιο 
λειτουργίας μιας κινηματογραφικής λέσχης: (α) Η προσέγγιση προβλημάτων κοινωνικού 
αποκλεισμού (ρατσισμός, σεξισμός, οικογενειακές σχέσεις κ.ά.) και το ξεπέρασμα των 
στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, (β) Η μελέτη πολιτικών θεμάτων και ζητημάτων 
κοινοτικής συμμετοχής (οι δημοκρατικές αρχές, η λειτουργία των θεσμών, η συμμετοχή στην 
πολιτική ζωή, η επίλυση διαφορών κ.ά.) (γ) Η γνωριμία άλλων πολιτισμών, η επίγνωση και η 
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αποδοχή των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ των ανθρώπων (διαφορές φύλου, 
ηλικίας, φυλής, κουλτούρας, κοινωνικές, οικονομικές, θρησκευτικές κ.ά.) και (δ) Τοπικά και 
παγκόσμια προβλήματα (ρύπανση στο περιβάλλον, πολεμικές συγκρούσεις κ.ά.). Κάθε ταινία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσεγγιστεί ένα ή περισσότερα ζητήματα.  

 
5. Το επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Κινηματογραφική Λέσχη στο Σχολείο» 
Ζητούμενο του επιμορφωτικού και εκπαιδευτικού προγράμματος: «Κινηματογραφική Λέσχη 
στο Σχολείο» αποτελεί η δημιουργία κινηματογραφικών λεσχών στις σχολικές μονάδες της 
Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την επίτευξη βημάτων προς τον 
κινηματογραφικό γραμματισμό. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα 
θέασης ταινιών (αφηγηματικές, ντοκιμαντέρ, animation κ.ά.), γνωρίζουν τις μεθόδους και τις 
τεχνικές µε τις οποίες παράγεται το κινηματογραφικό προϊόν, αναπτύσσουν κριτική στάση 
απέναντι στα κινηματογραφικά προϊόντα (εκφραστικές συμβάσεις και οπτικά μέσα), 
προσεγγίζουν κοινωνικά ζητήματα διαμέσου των κινηματογραφικών ταινιών, χρησιμοποιούν 
τα οπτικοακουστικά εργαλεία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικής έκφρασης. Ιδιαίτερη 
επιδίωξη για τους/τις εκπαιδευτικούς η απόκτηση δεξιοτήτων σχεδιασμού δραστηριοτήτων 
κινηματογραφικού γραμματισμού και υλοποίησής τους, είτε στον σχολικό χώρο είτε στο 
πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης. 

Την πρωτοβουλία του σχεδιασμού και της υλοποίησης της κινηματογραφικής λέσχης 
έχει ο/η εκπαιδευτικός είτε πρόκειται για λέσχη η οποία λειτουργεί με τα παιδιά μίας τάξης 
είτε πρόκειται για τον/την εκπαιδευτικό που θα οργανώσει μία λέσχη με τη συμμετοχή 
ομάδας μαθητών/τριών από διαφορετικές τάξεις του σχολείου. Ως εκ τούτου, οι 
πρωτοβουλίες της δράσης επικεντρώνονται στον/στην εκπαιδευτικό. Στη δράση 
συμμετέχουν εκπαιδευτικοί τάξεων και ειδικοτήτων μετά από δημόσια πρόσκληση. Η 
υποστήριξή του/της επιγραμματικά: (α) Συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις - εισαγωγική 
και ανατροφοδοτική (διά ζώσης συναντήσεις, συναντήσεις σύγχρονης επικοινωνίας, 
συναντήσεις ασύγχρονης επικοινωνίας), (β) Πρόσβαση στη θέαση και 
δυνατότητα/δικαιώματα προβολής στην τάξη επιλεγμένων κινηματογραφικών ταινιών, (γ) 
Πρόσβαση σε φάκελο υλικού ηλεκτρονικής μορφής (θεωρητικά κείμενα, σχολιασμός των 
κινηματογραφικών ταινιών, καρτέλες δραστηριοτήτων προσέγγισης των ταινιών κ.ά.), (δ) 
Παρακολούθηση ή συμμετοχή σε παραδειγματικές κινηματογραφικές λέσχες, τις οποίες 
οργανώνουν και υλοποιούν οι επιστημονικά υπεύθυνοι της δράσης μία φορά το μήνα), (ε) 
Διαρκής συμβουλευτική υποστήριξη και δυνατότητα επικοινωνίας με τον επιστημονικά 
υπεύθυνο της δράσης. 

Η δράση επικεντρώνεται σε δύο κατευθύνσεις σε πρακτικό επίπεδο: (α) Δημιουργία και 
λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας και (β) Δειγματικές συναντήσεις της 
κινηματογραφικής λέσχης. 

(α) Δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας (σύστημα διαχείρισης 
περιεχομένου/διαχείρισης μάθησης), με στόχο την πραγματοποίηση ασύγχρονων και 
σύγχρονων επιμορφωτικών συναντήσεων (συνεδριών), ανάρτηση του φακέλου υλικού 
(επιμορφωτικού και υποστηρικτικού - καρτέλες δραστηριοτήτων), ανάρτηση των 
παραδοτέων από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς - αξιολόγησή τους και επικοινωνία 
(chat και forum). Συγκεκριμένα, ανά εικοσαήμερο (πρόσβαση με κωδικούς μόνο στους 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς) θα αναρτάται πρόταση προβολής κινηματογραφικής ταινίας 
(συνολικά 10 κινηματογραφικές ταινίες ανά σχολική χρονιά) με τις ανάλογες προτάσεις για 
την υλοποίηση δραστηριοτήτων στην τάξη πριν και μετά την προβολή. Ο/Η εκπαιδευτικός 
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από πλήθος δραστηριοτήτων. Στο χρονικό διάστημα των 
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είκοσι ημερών, ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να πραγματοποίηση τη συνάντηση της 
κινηματογραφικής λέσχης. Μία από τις προτεινόμενες δραστηριότητες αποτελεί παραδοτέα 
εργασία (με τη συμμετοχή/δραστηριοποίηση των μαθητών/τριών). Η ανάρτηση και η 
αξιολόγηση της παραδοτέας εργασίας αποτελεί το “εισιτήριο” πρόσβασης στο υλικό του 
επόμενου εργαστηρίου. Οι προτεινόμενες κινηματογραφικές ταινίες είναι διαφορετικές ανά 
βαθμίδα εκπαίδευσης (10 κινηματογραφικές ταινίες για τις κινηματογραφικές λέσχες των 
σχολείων της Α’/θμιας Εκπαίδευσης και 10 κινηματογραφικές ταινίες για τις 
κινηματογραφικές λέσχες των σχολείων της Β’/θμιας Εκπαίδευσης). Η επιλογή των ταινιών 
είναι συνάρτηση: (α) των προηγούμενων οπτικοακουστικών εμπειριών των παιδιών, (β) της 
ελκυστικότητας και των δυνατοτήτων που προφέρει για δραστηριότητες παιγνιώδους 
χαρακτήρα, (γ) της θεματολογίας του γεγονότος (κοινωνικά θέματα κ.ά.), η οποία εμπίπτει 
στα ενδιαφέροντα του παιδιού και (δ) στο κατά πόσο η ταινία επιτρέπει την εκδήλωση των 
εμπειριών των παιδιών.  

(β) Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε δέκα (10) επιμορφωτικές συναντήσεις 
παραδειγματικές διά ζώσης ή εξ αποστάσεως συναντήσεις - προσομοιώσεις μιας 
κινηματογραφικής λέσχης σε φυσικό χώρο ανά 20/ήμερο. Προβάλλεται μία ταινία και, στη 
συνέχεια, οι επιμορφούμενοι/ες μυούνται στον σχεδιασμό δράσεων προσέγγισης της 
ταινίας, οι οποίες απευθύνονται στην ηλικιακή ομάδα των μαθητών/τριών της σχολικής τάξης 
και βαθμίδας στην οποία διδάσκουν. Οι εκπαιδευτικοί προβάλλουν μία ταινία -ανά 
20/ήμερο- στους μαθητές/τριές τους και υλοποιούν επιλεγμένες δραστηριότητες στην τάξη. 
Συνολικά, στη διάρκεια μίας σχολικής χρονιάς, υλοποιούνται: δέκα (10) επιμορφωτικές 
συναντήσεις των εκπαιδευτικών και κάθε εκπαιδευτικός υλοποιεί δέκα (10) εργαστήρια στην 
τάξη με τους μαθητές/τριές του.  

Το παρόν Πρόγραμμα συνάδει με τα Προγράμματα Σπουδών και συμβάλλει στον 
εμπλουτισμό και στην εξέλιξη των διδακτικών τους στόχων. Ικανοποιεί στόχους του 
Προγράμματος Σπουδών σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, γιατί η θέαση, η προσέγγιση 
και η υλοποίηση δραστηριοτήτων πριν και μετά τη θέαση μιας κινηματογραφικής ταινίας 
μπορεί να συνδεθεί με όλα τα γνωστικά αντικείμενα (μαθήματα) του σχολείου. Επιπλέον, τα 
κινηματογραφικά προϊόντα αντιμετωπίζονται ως γεγονότα της Τέχνης και συνδέονται με τα 
γνωστικά αντικείμενα Αισθητικής Παιδείας (ανάπτυξη αισθητικής παιδείας των 
μαθητών/τριών). Ενδεικτικά παραδείγματα: Παράδειγμα 1. Παραγωγή λόγου (γλωσσικά 
μαθήματα). Η θέαση της ταινίας αποτελεί ερέθισμα για δράσεις δημιουργικής γραφής 
(Ξαναγράφω το τέλος της ιστορίας, εισάγω ή αφαιρώ έναν ήρωα και ξαναγράφω την 
αφήγηση, προσθέτω μία ανατροπή στην πλοκή αλλάζοντάς την κ.λπ.). Παράδειγμα 2. Ιστορία. 
Η θέαση μιας κινηματογραφικής ταινίας με ιστορικό περιεχόμενο μπορεί να ενταχθεί στη 
διδασκαλία ιστορικών γεγονότων. Παράδειγμα 3. Η κινηματογραφική ταινία ως πολυτροπικό 
προϊόν. Οι διεπιστηµονικές προσεγγίσεις/συναντήσεις µε επιστηµονικά πεδία, όπως η 
φωτογραφία, η εικαστική εικόνα, η µουσική, η κίνηση, η λογοτεχνία.  

Πρώτιστος στόχος του Προγράμματος η επίτευξη βημάτων προς τον οπτικοακουστικό 
γραμματισμό, καθώς ο βομβαρδισμός και η εύκολη πρόσβαση των νέων ανθρώπων, σήμερα, 
στα οπτικοακουστικά προϊόντα, δεν συνοδεύεται απαραιτήτως με δεξιότητες προσέγγισης 
και κριτικής αποτίμησης των προϊόντων αυτών. Οι συμμετέχοντες/ουσες αποκτούν 
τεχνικές/στρατηγικές επιλογής (κριτική αποτίμηση) κινηματογραφικών ταινιών ως 
ενσυνείδητοι θεατές, αναπτύσσουν κριτική στάση (μελέτη-έρευνα) απέναντι στα 
κινηματογραφικά προϊόντα (εκφραστικές συµβάσεις και οπτικά μέσα), προσεγγίζουν 
κοινωνικά ζητήματα διαμέσου των κινηματογραφικών ταινιών. Με τον τρόπο αυτό, το 
Πρόγραμμα υποστηρίζει το σχολείο να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες. 
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Το Πρόγραμμα είναι συμβατό με τις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής. Τόσο ως προς 
τη στοχοθεσία όσο και ως προς τις μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνται, οι δραστηριότητες 
συνάδουν με τις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής. Ως προς τη στοχοθεσία, επιμέρους 
επιδιώξεις για εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες: (α) Η απόκτηση τεχνικών/στρατηγικών 
επιλογής (κριτική αποτίμηση) κινηματογραφικών ταινιών ως ενσυνείδητοι θεατές. (β) Η 
ανάπτυξη κριτικής στάσης (μελέτη-έρευνα) απέναντι στα κινηματογραφικά προϊόντα 
(εκφραστικές συµβάσεις και οπτικά μέσα). (γ) Η χρήση των οπτικοακουστικών εργαλείων για 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικής έκφρασης. Ως προς τις μεθόδους, διδακτικές μέθοδοι 
οι οποίες στηρίζονται στις Κοινωνιο-γνωστικές θεωρίες μάθησης (ανακαλυπτικές διαμέσου 
εργαστηρίων, επίλυση προβλημάτων, μύηση σε ερευνητικές διαδικασίες κ.λπ.). 

Είναι παιδαγωγικά κατάλληλο για την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται και 
αφορά το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού στο οποίο απευθύνεται. Προσφέρει τη 
δυνατότητα στους συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς να επιλέξουν, τόσο το βασικό 
εκπαιδευτικό υλικό -κινηματογραφικές ταινίες- όσο και τις δραστηριότητες προσέγγισης της 
ταινίας –από κατάλογο διαβαθμισμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες θα είναι 
προσαρμοσμένες στη ηλικιακή ομάδα μαθητών/τριών στην οποία απευθύνονται. Ο 
κοινωνικός χαρακτήρας των κινηματογραφικών ταινιών τις καθιστά προσβάσιμες στο σύνολο 
του μαθητικού πληθυσμού. Σέβεται και υποστηρίζει τα διαφορετικά στυλ μάθησης και τις 
διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης στη γνώση. Διαθέτει τα χαρακτηριστικά της 
ευρηματικότητας (ποικολία εκπαιδευτικών μεθόδων και υλικού), της λειτουργικότητας  και 
της προσαρμοστικότητας (δυνατότητας στον/στην εκπαιδευτικό επιλογών στοχοθεσίας, 
υλικού/περιεχομένου και μεθόδων). Ως εκ των άνω, παρέχονται οι προϋποθέσεις επιλογής 
διαφορετικών στυλ μάθησης και τις διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης στη γνώση. 

Προάγει τις αρχές του σεβασμού, της δημοκρατικής συνύπαρξης, της μη βίαιης 
επίλυσης συγκρούσεων και της αλληλεγγύης, τόσο στο κοινωνικό πλαίσιο μάθησης όσο και 
στην ευρύτερη του σχολείου κοινότητα. Βασική επιδίωξη του Προγράμματος αποτελεί η 
προσέγγιση κοινωνικών ζητημάτων διαμέσου των κινηματογραφικών ταινιών. Οι κινούμενες 
εικόνες του κινηματογράφου, σε συνδυασμό με την υλοποίηση ενός αριθμού διαθεματικών 
δραστηριοτήτων, χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προσομοιωτικών καταστάσεων μέσα 
και έξω από τη σχολική αίθουσα. Οι μαθητές/τριες, συμμετέχοντας σε έμμεσα γεγονότα, 
όπως η θέαση μιας κινηματογραφικής ταινίας, βιώνουν προσομοιωτικά καθημερινές 
αρνητικές συναισθηματικές (προσωπικές), αλλά και δημόσιες (συλλογικές) καταστάσεις 
(απομόνωση, ποικίλες εκδηλώσεις βίας, συγκρούσεις κ.λπ.), με στόχο, διαμέσου του 
διαλόγου, να αποκτήσουν δεξιότητες διαχείρισης των συναισθημάτων τους, δεξιότητες 
ενσυναίσθησης, αλλά και δεξιότητες διαπραγμάτευσης συγκρούσεων και επίλυσης 
προβλημάτων. Διεξάγεται διάλογος, σχολιάζονται ιδεολογικές θέσεις, υπάρχουν ηθικά 
διλήμματα, εξερευνιούνται οι διαφορετικές απόψεις και οι οπτικές γωνίες του θέματος που 
διερευνάται (διαμέσου της θέασης πολλών ταινιών με κοινό θέμα αναζητούνται απαντήσεις), 
αναζητούνται λύσεις. 

Η διαδικασία προσέγγισης της κινηματογραφικής ταινίας με τη χρήση των εννοιών των 
πολυαισθητηριακών συνειρμών, της εικασίας, της προσωπικής ταύτισης και της συνθετικής 
διαδικασίας (πρέπει να) είναι μια πορεία προς το άγνωστο. Εκείνο που προέχει είναι να 
διαφυλαχθεί η αυθορμησία, γι’ αυτό ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εξερευνήσουν τα δικά τους 
συναισθήματα και να οικοδομήσουν τις δικές τους απόψεις. Τα παιδιά καλούνται να 
παρατηρήσουν, να υποθέσουν, να ανακαλύψουν, να εκφράσουν συναισθήματα, να 
ακούσουν, να φανταστούν, να δημιουργήσουν. 
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Η Κινηματογραφική Λέσχη στο Σχολείο αποτελεί επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων 
(https://www.chaniafilmfestival.com/cffedu/). 
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Πολυτροπικότητα και προπαγάνδα στα παιδικά εικονογραφημένα 
βιβλία της ναζιστικής Γερμανίας: Η περίπτωση του Δηλητηριώδους 
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Περίληψη 
Η κειμενική πολυτροπικότητα ισοδυναμεί με σύνθεση και πρόσληψη νοημάτων, τα οποία συνάγονται από τη 
μείξη ποικίλων σημειώσεων εκτός από τη γλωσσική. H πολυτροπική απόδοση μηνυμάτων αποδίδεται στα 
παιδικά βιβλία, κυρίως, με τη χρήση εικόνων που διευρύνουν, διευκρινίζουν, συμπληρώνουν ή ενδυναμώνουν 
τα γλωσσικά κειμενικά μηνύματα, τοποθετώντας πρόσωπα και δράσεις σε συγκεκριμένο κοινωνικο-πολιτικό και 
πολιτισμικό πλαίσιο, ενώ οδηγούν τις/τους μικρές/μικρούς αναγνώστριες/αναγνώστες στον σχηματισμό  
πολιτισμικών ταυτοτήτων. Αδιαμφισβήτητα, αυτή η διαδικασία δεν είναι πάντα αθώα. Για παράδειγμα, στη 
ναζιστική Γερμανία, η έκδοση παιδικών εικονογραφημένων βιβλίων, όπως του Δηλητηριώδους Μανιταριού, 
εξυπηρέτησε προπαγανδιστικούς σκοπούς, καλλιεργώντας τη ρητορική του μίσους και του αντισημιτισμού. Ο 
στόχος της παρούσας απόπειρας παρουσίασης των σημειώσεων που εμφανίζονται στο Δηλητηριώδες Μανιτάρι 
είναι διττός. Αφενός, επιδιώκεται, βάσει των θεωριών α) της κοινωνικής σημειωτικής του Halliday και β) της 
Γραμματικής Οπτικού Σχεδιασμού των Κress & Leeuwen, η ανάδειξη των γλωσσικών και οπτικών μεθόδων, με 
τις οποίες σφυρηλατούνται αρνητικά στερεότυπα κατά των Εβραίων, ενώ καλλιεργούνται ο ρατσισμός και ο 
εθνικισμός. Αφετέρου, επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών αναφορικά με την αξιοποίηση 
πολυτροπικών κειμένων στη διδακτική πράξη, με στόχο την καλλιέργεια του οπτικού και κριτικού γραμματισμού 
των μαθητών/τριών. 
 
Λέξεις-κλειδιά: πολυτροπικότητα, εικονογραφημένα παιδικά βιβλία, οπτικός γραμματισμός, κριτικός 
γραμματισμός, Δηλητηριώδες Μανιτάρι, ρητορική μίσους. 
 

 
1. Εισαγωγή 
H ανάγνωση εικονογραφημένων λογοτεχνικών βιβλίων ανακλά το ιστορικό, πολιτισμικό, 
ιδεολογικό και πολιτικό περικείμενο μιας εποχής. Επίσης, συντελεί στην κοινωνικοποίηση 
των νεαρών αναγνωστών, στη διαμόρφωση προσωπικών, πολιτισμικών και εθνικών 
ταυτοτήτων (Doughty & Thompson, 2011) αλλά και στην ανάπτυξη ζωτικών σχέσεων  με την 
έννοια της διαφορετικότητας (Nativida de Pires, 2011: 253). 

Η προαναφερθείσα δύναμη των εικονογραφημένων βιβλίων κρύβεται στη σύνθετη 
υπόστασή τους. Οι Νοdelman & Reimer (2004: 12) παρατηρούν ότι κάθε εικονογραφημένο 
βιβλίο περιλαμβάνει «μία [ιστορία] που λέγεται με λέξεις, μία που υπονοείται από τις εικόνες 
και μία που απορρέει από τον συνδυασμό των άλλων δύο…».  

Με τον συνδυασμό οπτικών και λεκτικών συμβόλων πρόσωπα και δράσεις 
τοποθετούνται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικο-πολιτικό και πολιτισμικό περικείμενο, 
διαμορφώνοντας την «πολιτισμική ταυτότητα και την πολυ-πολιτισμική ενημερότητα» 
(Jalongo, 2004: 8) των αναγνωστών. Ωστόσο, «κάθε ιδεολογία που μεταφέρεται από ένα 
εικονογραφημένο βιβλίο δεν είναι εξίσου αποδεκτή» (Nodelman, 1999: 73).  

Η ιστορία αποδεικνύει ότι η προπαγάνδα, ως τεχνική που βασίζεται σε ψυχολογικούς 
μηχανισμούς, συναισθήματα, τάσεις, επιθυμίες και ανθρώπινες ανάγκες, ώστε να 
διαμορφώσει συγκεκριμένες απόψεις, στάσεις και συμπεριφορές προς ένα πρόσωπο, ομάδα, 
ζήτημα βάσει συγκεκριμένων (θεμιτών ή/και αθέμιτων) συμφερόντων και επιδιώξεων των 
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πομπών των μηνυμάτων (Εllul, 1973), είναι συνδεδεμένη με τη σκοτεινή πλευρά ακόμα και 
παιδικών εικονογραφημένων βιβλίων. Για παράδειγμα, το Δηλητηριώδες Μανιτάρι (Der 
Giftpilz) αποτελεί εξέχον δείγμα προπαγάνδας μίσους (Cunningham, 2002), το οποίο 
εξυπηρέτησε τους ναζιστικούς στόχους (1933-1945) και την προεργασία του 
Ολοκαυτώματος. Δημοσιεύτηκε το 1938 από τον Ιούλιο Στράιχερ στo περιοδικό Der Stürmer 
(The Striker), αντικατοπτρίζοντας την απάνθρωπη ιδεολογία των Χίτλερ, Γκαίμπελς και του 
Υπουργείου Λαϊκού Διαφωτισμού. Εικονογράφος, ο γνωστός ναζιστής Philipp Rupprecht ή, 
αλλιώς, Fips.  

Το βιβλίο εκπροσωπεί μια πλειάδα αντίστοιχων βιβλίων προπαγάνδας (π.χ. Mην 
Εμπιστεύεσαι ένα Βάτραχο στο Πράσινο Λιβάδι της Elvira Buerer, 1937 κ.ά.). Στόχος του 
βιβλίου είναι η επέκταση και εξάπλωση του αντισημιτικού μύθου του Χίτλερ (Allen, 2003: 34) 
μέσα από την καλλιέργεια της ρητορικής της αποξένωσης, του μίσους, του ρατσισμού, του 
εθνικισμού (Pozzi, 2014: 104), του φανατισμού και των αντίστοιχων συναισθημάτων που 
επιφέρουν.  «Αν η άρεια φυλή των Γερμανών θέλει να διατηρήσει την ενότητα και την 
καθαρότητά ως έθνος, τότε οι Εβραίοι αξίζει όχι μόνο «να εξοστρακιστούν και να δέχονται 
άσχημη συμπεριφορά» (Mills, 1999: 3), αλλά να εξοντωθούν.  

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει το πώς «η σύνθεση επιμέρους 
σημειωτικών τρόπων, οι οποίοι επηρεάζονται και διαπλέκονται μεταξύ τους» (Στάμου, 
Τρανός, & Χατζησαββίδης, 2003: 667), οδηγεί στη διαστρέβλωση συνειδήσεων, ιδεών, 
πεποιθήσεων και στάσεων ανήλικων παιδιών και νέων, δημιουργώντας αρνητικά 
στερεότυπα για συγκεκριμένες εθνοτικές ομάδες, όπως για τους Εβραίους. Θεωρούμε ότι η 
διεξαγωγή αντίστοιχων μελετών στη διδακτική πράξη μπορεί να συμβάλει θετικά: α) στην 
καλλιέργεια του οπτικού και κριτικού γραμματισμού των μαθητών/τριών και β) στην 
καλλιέργεια μηχανισμών αναγνώρισης προπαγανδιστικών μηνυμάτων και αρνητικών 
εθνικών στερεοτύπων.  
 
2. Συλλογή δεδομένων 
Το Δηλητηριώδες Μανιτάρι, ως πολυτροπικό κείμενο, παρέχει ποικίλα δεδομένα προς 
διερεύνηση. Η παραγωγή και πρόσληψη των μηνυμάτων επιτυγχάνονται μέσω της μίξης 
ποικίλων σημειώσεων εκτός της γλωσσικής. Οι ιστορίες, οι εικόνες, τα χρώματα, η 
γραμματοσειρά των λεζάντων κ.ά.  (Cope & Κalantzis, 2000; Kress, 2010; Χοντολίδου, 1999) 
δημιουργούν ποικίλες «αναγνωστικές οδούς» (Παπαδημητρίου, 2011: 50).  

Η ανάγνωση του κειμένου βασίζεται σε δεκαεπτά αυτοτελείς, μικρές ιστορίες σχετικά 
με τους κινδύνους που εγκυμονεί η παρουσία των Εβραίων στη Γερμανία. Κάθε ιστορία έχει 
διακριτό τίτλο και τελειώνει με ένα επιμύθιο μίσους. Ο χωροχρόνος των διηγήσεων 
τοποθετείται στο ιστορικό παρόν των νεαρών Γερμανών αναγνωστών, στους χώρους όπου 
κινούνταν καθημερινά.  

Η λεκτική διατύπωση των ιστοριών είναι σύντομη σε έκταση, απλή και ρεαλιστική. 
Όπως διακρίνεται στη γλωσσική ανάλυση που ακολουθεί, με εκφραστική λιτότητα και απλές 
συντακτικές δομές, περιγράφονται καθημερινές στιγμές ζωής (Τσιλιμένη, 2002: 38; Δελώνης, 
1986: 126), οι οποίες αναδεικνύουν τον πανταχού παρόντα εβραϊκό κίνδυνο: στην κοινωνία 
(Εικόνα 1., 2., 3., 8., 9., 10., 12., 16.), τη θρησκεία (Εικόνα 4., 5., 13.), την οικονομία (Εικόνα 
6., 7., 14.), την πολιτική (Εικόνα 15.), τη δικαιοσύνη (Εικόνα 11.) (Βλ. Παράρτημα). 

Κάθε ιστορία συνοδεύεται από μία μεγάλη, παραλληλόγραμμη στατική εικόνα.  
Σύμβολα και συμβολισμοί διαχέονται στις δεκαοχτώ εικόνες (μαζί με το εξώφυλλο), 
διευκολύνοντας την κλιμακωτή διάρθρωση των γεγονότων, τα οποία παρουσιάζουν αρχή, 
μέση και τέλος. Με όρους του Roland Barthes (1977: 26) θα λέγαμε ότι το κείμενο βρίσκεται 
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σε συνεχή διάδραση με την εικόνα, «επιφορτίζοντάς την με πολιτισμικά, ηθικά ή φαντασιακά 
στοιχεία».   

Eπίσης, οι λεζάντες λειτουργούν ως αναγνωστικές οδοί. Τα απλά αφηγηματικά στοιχεία 
κάθε λεζάντας μετατρέπονται στο λεκτικό απόσταγμα της ρητορικής του μίσους, ενώ 
τονίζουν το γνωσιακό περιεχόμενο των εικόνων. Επιπλέον, η χρήση της μεσαιωνικής γοτθικής 
γραμματοσειράς δείχνει να τονίζει το ιδεολογικό φορτίο του κειμένου (Haenschen & Tamul, 
2019) και μπορεί να συσχετιστεί με τη διασύνδεση της ιδεολογίας των Ναζί με την παράδοση 
και τη συζήτηση που διεξαγόταν τη δεκαετία του ’30 σε πνευματικούς κύκλους της Γερμανίας 
σχετικά με την επιλογή επίσημης εθνικής γραμματοσειράς.  
 
3. Μεθοδολογία 
Για τη μελέτη της πολυτροπικής απόδοσης των μηνυμάτων του Δηλητηριώδους Μανιταριού 
χρησιμοποιήθηκαν: α) η Συστημική Λειτουργική Προσέγγιση της γλώσσας ή, αλλιώς, 
Κοινωνική Σημειωτική (Ηalliday, 1978) για τη γλωσσική ανάλυση. H ΣΛΠ, ως θεωρητικό 
εργαλείο, δίνει τη δυνατότητα δόμησης νοημάτων μέσα από ενσυνείδητες, σαφείς επιλογές 
ορισμένων σημείων έναντι κάποιων άλλων (Halliday, 1978; Halliday, 1985: 53). Ειδικότερα, 
εξετάστηκαν οι: i) αναπαραστατική, ii) διαπροσωπική και iii) κειμενική μεταλειτουργία στον 
εξεταζόμενο λόγο. β) Για τη σημειωτική ανάλυση των εικόνων ακολουθήθηκε η Γραμματική 
του Οπτικού Σχεδιασμού των Kress και Leeuwen (1996), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι 
αντίστοιχες μετα-λειτουργίες παρατηρούνται εξίσου στην οπτική επικοινωνία.  
 
4. Ευρήματα γλωσσικής ανάλυσης κειμένου  
Στην παρούσα ενότητα επιδιώκεται η ανάδειξη των τριών γλωσσικών μεταλειτουργιών του 
Halliday (1978) μέσα από την προπαγάνδα εναντίον των Εβραίων. Καταρχάς, αν η 
αναπαραστατική μετα-λειτουργία αποσκοπεί να αναδείξει πώς οι σημειωτικές επιλογές 
(οπτικές ή γραμματικές) συμβάλλουν στη συγκρότηση του κόσμου εντός και γύρω μας μέσα 
από βιωματικές και λογικο-σημαντικές σχέσεις (Halliday, 2003: 15-6), το Δηλητηριώδες 
Μανιτάρι αναπαράγει και υπηρετεί πιστά την ιδεολογική αναπαράσταση του Γκαίμπελς, ο 
οποίος υποστήριζε ότι οι Εβραίοι, ως παρασιτική ράτσα που τρέφεται σαν ένα βλαβερό 
μανιτάρι από τους πολιτισμούς υγιών αλλά αδαών ανθρώπων, πρέπει να ξεριζωθούν 
οριστικά (Goebbels, 1941). Το εξώφυλλο του βιβλίου, με την απεικόνιση των Εβραίων ως 
δηλητηριωδών μανιταριών, μοιάζει να μυεί, εξαρχής, τους αναγνώστες στην παραπάνω 
λογική πλάνη (fallacy), η οποία, παρότι ακολουθεί τη δομή ενός παραγωγικού συλλογισμού,  
βασίζεται στο επιχειρηματολογικό σχήμα της ψευδούς αναλογίας (false analogy). Ακολουθεί 
η δομή του προτεινόμενου συλλογισμού:   

Τα δηλητηριώδη μανιτάρια πρέπει να ξεριζώνονται. 
Οι Εβραίοι είναι, όπως τα δηλητηριώδη μανιτάρια. 
Άρα, οι Εβραίοι πρέπει να ξεριζωθούν/εξοντωθούν. 

 Όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια και εικόνες του βιβλίου αποτελoύν τη μεσαία προκείμενη του 
παραπάνω συλλογισμού. Στόχος είναι να αναδειχθεί η δηλητηριώδης φύση των Εβραίων και 
να οδηγηθούν οι Γερμανοί στο λογικό συμπέρασμα της Τελικής Λύσης (Endlösung), δηλαδή 
στον αφανισμό τους. 

Σε γλωσσικό επίπεδο, η αναπαράσταση των Εβραίων στη συνείδηση των Γερμανών 
αναγνωστών επιτυγχάνεται με τη χρήση συγκεκριμένων γραμματικών και συντακτικών 
επιλογών. Παρατηρείται: α) χρήση λεκτικών προτάσεων. Για παράδειγμα: Η μητέρα εξηγεί 
ότι υπάρχουν καλά και δηλητηριώδη μανιτάρια, Η μητέρα εξηγεί τα διάφορα είδη των 
δηλητηριωδών Εβραίων κ.ά. Τέτοιες προτάσεις αναδεικνύουν τον καθοδηγητικό ρόλο 
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πομπών αυθεντίας (π.χ. της μητέρας) στη μύηση των νέων παιδιών στη ρατσιστική θεωρία 
μέσα από νοητικές διεργασίες (mental processes). β) Χρήση νοητικών, γνωστικών 
προτάσεων. Για παράδειγμα: 
<i>  -    Το καταλαβαίνεις αυτό; 

- Nαι, μητέρα, απαντά ο Φραντς. Κατανοώ ότι κατά τη συναναστροφή με κακούς…. 
-  Και γνωρίζεις ποιοι είναι αυτοί οι κακοί άνθρωποι, τα δηλητηριώδη μανιτάρια του 

ανθρώπινου είδους;  
-  Φυσικά και γνωρίζω μητέρα. Είναι οι Εβραίοι.  

<ii> - Ξέρουν όλοι οι μη Εβραίοι ότι οι Εβραίοι είναι ένα επικίνδυνο και δηλητηριώδες 
μανιτάρι;  
<iii> - Επομένως, οφείλουμε να τους διαφωτίσουμε και να τους προειδοποιήσουμε κατά των 
Εβραίων. Τα κορίτσια μας και τα αγόρια μας πρέπει να μάθουν να αναγνωρίζουν τον Εβραίο. 
Πρέπει να μάθουν ότι ο Εβραίος είναι το πιο επικίνδυνο δηλητηριώδες μανιτάρι που υπάρχει. 

Η χρήση νοητικών, γνωστικών προτάσεων παρατηρείται στο πλαίσιο της 
διαπροσωπικής, διαλογικής επικοινωνίας μητέρας-παιδιού <i>. Ο ερωτηματικός χαρακτήρας 
τους (Καταλαβαίνεις; Γνωρίζεις; <i>) επιτείνει την αναγκαιότητα ακριβούς κατανόησης του 
ιδεολογικού μηνύματος από το παιδί-παραλήπτη. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι οι 
νοητικές γνωστικές προτάσεις αποκτούν δεοντική τροπικότητα <iii>, η οποία υπαγορεύει την 
υποχρέωση όλων των δρώντων (οι μη Εβραίοι, τα κορίτσια μας και τα αγόρια μας) να 
ενημερωθούν για τον εβραϊκό κίνδυνο.  

γ) Χρήση συσχετιστικών προτάσεων. Για παράδειγμα: Τα ανθρώπινα πλάσματα σε 
αυτόν τον κόσμο είναι σαν τα μανιτάρια στο δάσος. Παρατηρούνται ποικίλες προτάσεις που 
συσχετίζουν τους Εβραίους με τα δηλητηριώδη μανιτάρια, τους Νέγρους, με εγκληματίες, με 
απατεώνες, με δολοφόνους. 

δ) Χρήση κατηγορικών προτάσεων. Για παράδειγμα: Για τον λαό μας αυτοί [οι Εβραίοι] 
είναι το δηλητήριο, Ο Εβραίος είναι η αιτία της μιζέριας και του άγχους, της αρρώστιας και 
του θανάτου,  [Οι Εβραίοι είναι] Ο Διάβολος σε ανθρώπινη μορφή, Οι Εβραίοι είναι ένας λαός 
δολοφόνων, Οι Εβραίοι είναι οι χειρότεροι άνθρωποι στον κόσμο, Οι Εβραίοι από την αρχή 
είναι δολοφόνοι κ.ά. Τέτοιες προτάσεις προσδίδουν ρητά στους Εβραίους την ιδιότητα του 
κακού, δημιουργώντας σχεσιακές διεργασίες (relational processes). Ο συσχετισμός των 
Εβραίων με το κακό κλιμακώνεται μέσα από την ταύτισή τους με τον Διάβολο. Επίσης, σε 
όλες τις προτάσεις γίνεται εμφανές ότι η λέξη Εβραίοι επαναλαμβάνεται ως το δρων 
υποκείμενο υλικών προτάσεων ή ως το υποκείμενο-φορέας αρνητικών ιδιοτήτων μέσα σε 
συσχετιστικές και κατηγορικές προτάσεις. 

ε) Χρήση στασιακών επιθέτων (attitudinal epithets) (Ηalliday, 1994: 184). Aν ένας από 
τους άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται το Δηλητηριώδες Mανιτάρι είναι η 
επίμονη, αν όχι εμμονική, επανάληψη της διαφορετικής και απεχθούς φυσικής εμφάνισης 
των Εβραίων, αυτή επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση επιθέτων που 
αναπαριστούν την ασχήμια των φυσικών χαρακτηριστικών τους: στραβή μύτη, φουσκωτά 
χείλη, άθλια μούσια, βρώμικα ρούχα, απειλητικές, γαμψές μύτες, στραβά πόδια, μεγάλα 
αυτιά κ.ά. Κι αν ο δεύτερος άξονας της προπαγάνδας είναι να παρουσιαστούν οι Εβραίοι, ως 
άτομα χωρίς ηθικές αξίες, αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση επιθέτων, όπως: κακοί 
άνθρωποι, δηλητηριώδεις, επικίνδυνοι, αιμοδιψείς, βρωμεροί, άθλιοι, απατεώνες, ψεύτες, 
δολεροί Εβραίοι κ.ά. Τα προαναφερθέντα επίθετα γεννούν, εκφράζουν και διαμορφώνουν 
μια στάση απέχθειας, καλλιεργώντας την αντίστοιχη διαπροσωπική σχέση.  

Σταδιακά, οι γραμματικές και συντακτικές επιλογές οδηγούν στη διαμόρφωση δύο 
αντίπαλων εθνοτικών ομάδων. Κατά συνέπεια, παρατηρούμε: στ) Χρήση υλικών και λεκτικών 
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προτάσεων. Οι υλικές προτάσεις αναφέρονται σε γεγονότα ή δράσεις και διαφοροποιούνται 
ανάλογα με το υποκείμενό τους (Εβραίοι Vs Γερμανοί). Στην περίπτωση που το υποκείμενο 
είναι οι Εβραίοι, οι υλικές προτάσεις επιβεβαιώνουν τη φαυλότητα και βιαιότητα του 
χαρακτήρα τους. Για παράδειγμα: <i> Oι Εβραίοι βασανίζουν τα ζώα. <ii> Oι Εβραίοι κρατούν 
κάτω την αγελάδα, όταν κόβουν τον λαιμό της. <iii> Οι Εβραίοι σκοτώνουν αγόρια και 
κορίτσια, γυναίκες και άντρες. 

Aντίθετα, στην περίπτωση που τα δρώντα υποκείμενα είναι οι νεαροί Γερμανοί 
παρατηρείται ένας συνδυασμός λεκτικών προτάσεων που δηλώνουν την προσωπική ρητή 
άρνηση της διαπροσωπικής επαφής με τους Εβραίους <iv, v> και υλικών προτάσεων που, 
αρχικά, δηλώνουν την απομάκρυνση των νέων από τους Εβραίους <vi, vii> και, στη συνέχεια, 
την επιτακτική ανάγκη (δεοντική τροπικότητα: πρέπει) που υπαγορεύεται για ενεργό 
εμπλοκή τους στην επίλυση του προβλήματος <viii>. Για παράδειγμα: <iv> Δεν αγοράζω 
τίποτα από εσένα, λέει, και φεύγει μακριά. <v> Eίναι Εβραίος. Καμιά πραγματική Γερμανίδα 
δεν πηγαίνει σε Εβραίο γιατρό, απάντησε. <vi> Είσαι Εβραίος, φωνάζει, και πιάνοντας την 
αδερφή του τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορεί. <vii> Χωρίς ανάσα κατεβαίνει γρήγορα τα 
σκαλιά. Χωρίς ανάσα πετάγεται έξω από το σπίτι του Εβραίου. <viii> Tότε πρέπει οι νέοι να 
παλέψουν μαζί μας, για να ξεφορτωθούμε τους Εβραίους. 

ζ) Χρήση αρνητικών προτάσεων σε προστακτική έγκλιση. Παρατηρούνται στα επιμύθια 
των διηγήσεων αρνητικές προτάσεις, όπως: <i> Μην αφήνεις τον Εβραίο να μπει και αγόραζε 
μόνο από Γερμανούς. <ii> Μην πάτε ποτέ ξανά σε Εβραίους δικηγόρους. <iii> Μην έχεις καμία 
σχέση με Εβραίους. <iv> Μην αφήνεις κανένα κορίτσι να έχει σχέση με Εβραίους. Οι 
παραπάνω προτάσεις είναι διατυπωμένες στο β΄ενικό ή β΄πληθυντικό πρόσωπο της 
προστακτικής έγκλισης. Οι διαταγές δείχνουν να απευθύνονται στον κάθε Γερμανό ξεχωριστά 
ή στη συλλογική έσω-ομάδα. Κλιμακώνουν τη διαπροσωπική απομάκρυνση από τη φυλή των 
Εβραίων και ενισχύουν τον ρατσισμό. Η οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας με τους Εβραίους 
καθίσταται απαγορευτική για τους Γερμανούς.  

η) Xρήση προσωπικών και κτητικών αντωνυμιών. Η διαμόρφωση συλλογικών 
υποκειμένων ενισχύεται και από τη χρήση του α΄ πληθυντικού προσώπου της προσωπικής 
αντωνυμίας «εμείς» <i> καθώς και της κτητικής αντωνυμίας «τα δικά μας» έναντι «των δικών 
τους» <ii>. H σύγκρουση ανάμεσα στα δύο συλλογικά ταυτοτικά «εμείς» γίνεται, πλέον, 
εμφανής, στο παράδειγμα <iii>. <i> Εμείς τους αποκαλούμε φιγούρες του έξι. <ii> Τα φρύδια 
τους είναι συνήθως πυκνότερα και παχύτερα από τα δικά μας. <iii> Γιατί μιλάς πάντα για τη 
Ρωσία; - Eμείς είμαστε Γερμανοί εργάτες! Ναι, εμείς είμαστε Γερμανοί εργάτες. Θέλουμε να 
ακούσουμε κάτι για τη Γερμανία, όχι για τη Ρωσία. - Ο Εβραίος φωνάζει: Δεν μας ενδιαφέρει 
η Γερμανία. Το σημαντικό είναι τα πράγματα να πηγαίνουν καλά για εμάς.  

Αντίστοιχα, η γλωσσική απόδοση της κειμενικής μετα-λειτουργίας οργανώνεται με 
ποικίλους τρόπους. Το θέμα της εβραϊκής απειλής επανέρχεται απειλητικό μέσα από μοτίβα 
οργάνωσης, όπως, κυρίως, τον προπαγανδιστικό μηχανισμό της επανάληψης (Marlin, 2013: 
162). Αναφέρουμε ενδεικτικά: 

● τη συνεχή εναλλαγή του ονόματος Εβραίος και Εβραίοι από τον ενικό στον πληθυντικό 
και αντίστροφα. Με την επαναληπτική εναλλαγή των ονομάτων εξισώνεται η ατομική 
με τη συλλογική φυλετική ταυτότητα, σφυρηλατώντας την έννοια της εξω-ομάδας 
(Εβραίοι). 

● Η επανάληψη του θέματος επιτείνεται από την επιφορά της λέξης Εβραίος στην 
ελλειπτική φράση-επιμύθιο: Μια φορά Εβραίος, πάντα Εβραίος, επισημαίνοντας το 
ανεξίτηλο σφράγισμα της εβραϊκής ταυτότητας, που γεννά την απόσταση μεταξύ των 
δύο λαών. 
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● Η ένταση του ιδεολογικού μηνύματος κορυφώνεται με ελλειπτικές προτάσεις που 
επικεντρώνονται στο θέμα. Για παράδειγμα: Χωρίς λύση στο εβραϊκό ζήτημα, καμία 
σωτηρία για το ανθρώπινο γένος!  

● Η επανάληψη υλικών προτάσεων σε προστακτική έγκλιση καθοδηγεί τους Γερμανούς 
στην τελική λύση: τον αφανισμό των Εβραίων. Για παράδειγμα: Ελευθερώστε τους 
εαυτούς σας από τους Εβραίους και σώστε ταυτόχρονα το λαό και την πατρίδα!  

 
5. Ευρήματα οπτικής ανάλυσης του κειμένου 
Αντίστοιχες μετα-λειτουργίες επιτυγχάνονται με την οπτική σημειωτική του κειμένου.  
Δρώντα υποκείμενα, ο Εβραίος έμπορος που ξεγελά, ο Εβραίος γιατρός που ασελγεί, ο 
Εβραίος που διαφθείρει, ο Εβραίος δικηγόρος που εξαπατά. Στόχος, πάντα, ο γερμανικός 
λαός: κυρίως, νέα κορίτσια, ανύποπτες γυναίκες και αθώα παιδιά. H αφηγηματική 
αναπαράσταση του εβραϊκού κινδύνου επιτυγχάνεται με: α) τη χρήση συμβόλων.  Φυσικά, 
αριθμητικά, θρησκευτικά και κοσμικά σύμβολα συμβάλλουν: i) στην αρνητική ταυτοποίηση 
των Εβραίων και ii) την ανάδειξη της αντίθεσης των δύο φυλών.  

Στο εξώφυλλο και στην πρώτη ομάδα εικόνων (1, 2 και 17), που παρουσιάζουν τη μύηση 
των παιδιών στη ρατσιστική θεωρία από πομπούς-αυθεντίες (π.χ. γονείς, δάσκαλοι, 
Στράιχερ), διακρίνουμε: i) το δηλητηριώδες μανιτάρι, που ταυτίζεται με τη μορφή των 
Εβραίων και το σύμβολο της εβραΐκής πεντάλφα (Εικόνα 1.), (ii) καρικατούρες του εβραϊκού  
σώματος στον μαυροπίνακα, (iii) τον αριθμό 6, μαγικό αριθμό του διαβόλου, που 
παραλληλίζεται με τη μύτη των Εβραίων (Εικόνα 2.).  

Εντονότερη είναι η παρουσία θρησκευτικών συμβόλων στις Εικόνες 4., 5., και 13., οι 
οποίες αποδίδουν τη ρητορική της θρησκευτικής αντίθεσης. Εβραΐκά σύμβολα, όπως το 
αστέρι του Δαβίδ, η επτάφωτος λυχνία Μενορά, το ογκώδες Ταλμούδ (Εικόνα 4.), 
τοποθετημένα σε σκοτεινά και απειλητικά περιβάλλοντα, αντιπαρατίθενται και επιτείνουν 
την αντίθεση με χριστιανικά σύμβολα, όπως τον Σταυρό και τη Βίβλο, δηλωτικά της 
γερμανικής θρησκευτικής ταυτότητας και της επακόλουθης παρουσίασής τους σε 
περιβάλλοντα φωτός, γαλήνης, ηρεμίας (Εικόνα 5., 13.).      

Επίσης, κοσμικά σύμβολα, όπως η πεσμένη κορώνα, το ψηλό καπέλο, ο σάκος με τα 
χρήματα, το Χρηματιστήριο δηλώνουν την εβραϊκή απληστία και τη δίψα για χρήμα και 
εξουσία (Εικόνα 14.). Στον αντίποδα, οι Γερμανοί απεικονίζονται να κρατούν σύμβολα 
εργασίας, μάθησης και πολιτισμού (Εικόνα 6., 13.). Το δρεπάνι του εργάτη, το άροτρο, η αξίνα 
για τον Γερμανό (Εικόνα 6.) αντικαθίσταται από το ιδεολογικό, κομμουνιστικό δρεπάνι για 
τον Εβραίο (Εικόνα 15.). Η κανάτα νερού, με την οποία ξεδιψά ο Γερμανός στη δουλειά 
(Εικόνα 6.), μετατρέπεται σε πακέτο τσιγάρων και ποτήρια αλκοόλ για τους Εβραίους, 
δηλωτικά της ακόλαστης ζωής τους (Εικόνα 15.). Ως επακόλουθο, οι κοκκινόμαυρες 
ναζιστικές σημαίες και η ένδυση των νεαρών Γερμανών με στρατιωτικές στολές feldgrau και 
ναζιστικά περιβραχιόνια (Εικόνα 17.) αποτελούν τα αντίρροπα ιδεολογικά σύμβολα της 
επικρατούσας ναζιστικής ιδεολογίας και της αγωνιστικής στάσης των Γερμανών, που 
αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν τον εβραϊκό κίνδυνο.  

β) Χρώματα και χρωματικές αντιθέσεις. Χρώματα και χρωματικές αντιθέσεις επιτείνουν 
την αφηγηματική αναπαράσταση των εικόνων κατά των Εβραίων και την αντίθεση των δύο 
φυλών. Διακρίνουμε έλλειψη χρωματικής ποικιλίας, ενώ γίνεται, στερεοτυπικά, χρήση ίδιων 
χρωμάτων για την απεικόνιση ίδιων προσώπων ή/και χώρων. Συχνά, η έλλειψη κορεσμού και 
φωτεινότητας των χρωμάτων μεταφέρουν μια δυσάρεστη συναισθηματική διάθεση, 
καθιστώντας τους μικρούς αναγνώστες ‘αισθητήρες’ του φαινομένου της εβραϊκής απειλής. 
Για παράδειγμα, οι ποικίλες αποχρώσεις του πράσινου (1), από σύμβολο της φύσης, της 
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γονιμότητας, της φρεσκάδας της ανάπτυξης (Αlamalech, 1996), γίνονται πομποί κινδύνου 
λόγω της πρόσμειξης με το μαύρο χρώμα. Αναδεικνύουν τον κίνδυνο του μανιταριού-
Εβραίου, εισάγοντας τους αναγνώστες σε ατμόσφαιρα φόβου, απειλής και έντασης, 
αντίστοιχης της Eικόνας 4., στην οποία ο νεαρός Εβραίος δέχεται θρησκευτική καθοδήγηση 
από τον ραβίνο.  

Στο εξώφυλλο, το ζωηρό κόκκινο κάτω από την εβραϊκή μορφή δείχνει να 
«ενεργοποιεί» τους αναγνώστες (Κress & Leeuwen, 2002: 349) σχετικά με το επικίνδυνο 
μανιτάρι. Στην Εικόνα 14. το κοκκινωπό χρώμα του αίματος υπαινίσσεται τον δολοφονικό  
χαρακτήρα των Εβραίων.  Η οπτική υπεροχή του σφαγίου, τοποθετημένου στο κάτω μέρος 
και η κυριαρχία του κόκκινου αίματος λειτουργούν ως μηχανισμοί πλαισίωσης στον βαθμό 
που προσδίδουν οπτική ομοιότητα σε όλους τους παρευρισκόμενους. Έτσι, επιτυγχάνεται η 
προπαγανδιστική τεχνική της μεταφοράς (transfer) (Yourman, 1939: 151), αφού η αγριότητα 
των Εβραίων στα ζώα μεταφέρεται υπόρρητα στους ανθρώπους. Επιπρόσθετα, στην Εικόνα 
15., το κόκκινο χρώμα της κουρτίνας, αυτή τη φορά, συνδέει ιδεολογικά τους Εβραίους με 
τον κομμουνισμό, επιτείνοντας αρνητικά κειμενικά μηνύματα.  

Επίσης, έντονες χρωματικές αντιθέσεις σηματοδοτούν την αντιπαράθεση των δύο 
φυλών. Οι Γερμανοί εμφανίζονται ντυμένοι με ανοιχτόχρωμα χρώματα (π.χ. λευκό 
πουκάμισο), που υποδηλώνουν την καθαρότητα της φυλής, ενώ οι Εβραίοι με σκουρόχρωμα 
ρούχα, κυρίως μαύρα, δηλωτικά του κακού, της πρόκλησης, της αμαρτίας (Van Leeuwen, 
2011: 2), της κοινωνικής και φυλετικής βρωμιάς και ακαθαρσίας.  

Χρωματικές αντιθέσεις ανάμεσα σε τμήματα εικόνων δημιουργούν νοερές 
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Εβραίων και Γερμανών (Εικόνες 2.,3.,9.). Σκοτεινές και 
φωτεινές ζώνες των εικόνων διαμoρφώνουν τη διαπροσωπική μετα-λειτουργία των 
συμμετεχόντων και επιτείνουν την κειμενική μεταλειτουργία. Για παράδειγμα, στην Εικόνα 
3., το σκοτεινό πρώτο πλάνο της εικόνας, όπου εμφανίζονται οι Εβραίοι, αντιπαραβάλλεται 
με το φωτεινό φόντο της εικόνας, όπου στέκουν τα Γερμανόπουλα, υποδηλώνοντας την 
αποξένωση των δύο φυλών. Οι Γερμανοί κρατούν την αναγκαία «δημόσια απόσταση» από 
αυτούς «που είναι και προορίζονται να παραμείνουν ξένοι» (Kress & Van Leeuwen, 1996: 
124).  

γ) Μέγεθος, θέση μορφών στις εικόνες. Χαρακτηριστικό είναι ότι, σε αρκετές εικόνες,  
το μέγεθος των Εβραίων δεσπόζει στο πλαίσιο σε σχέση με το μέγεθος των Γερμανών (Εικόνες 
4., 5., 8., 11., 12., 14., 15.). Αυτή η οπτική σημειωτική υποδηλώνει τους κινδύνους που 
συνεπάγεται για τη γερμανική φυλή η κοινωνική συναναστροφή με τους Εβραίους. Επίσης, 
χαρακτηριστικό είναι ότι, συχνά, ενώ οι Γερμανοί τοποθετούνται στο αριστερό φόντο της 
εικόνας, οι δεσπόζουσες εβραϊκές φιγούρες τοποθετούνται σε πρώτο πλάνο, είτε στο κέντρο 
είτε στο δεξί μέρος της εικόνας, όπου, συνήθως, τοποθετούνται τα νέα, άγνωστα ή πολλές 
φορές απειλητικά δεδομένα για το μέλλον, επιτείνοντας την κειμενική μεταλειτουργία. Στην 
προκειμένη περίπτωση, η απειλή αφορά την τάση εβραϊκής επιβολής.    

δ) Ανυσματικές σχέσεις. H ανυσματική σχέση Εβραίων και Γερμανών φανερώνει:  
i) αμετάβατες δράσεις (Εικόνα 3., 11.), που υποδηλώνουν χωρική συνύπαρξη, χωρίς 

ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ τους, ii) μεταβατικές μονόδρομες δράσεις των Εβραίων με 
σαφή κατεύθυνση (Εικόνα 8.) τα ανήλικα Γερμανόπουλα, iii) μονόδρομες δράσεις των 
Εβραίων που εκδηλώνονται με βλεμματικά ανύσματα (Εικόνα 5., 9., 10.)  προς Γερμανίδες, 
δημιουργώντας σεξουαλικά υπονοούμενα, iv) αμφίδρομες μεταβατικές δράσεις, οι οποίες 
εκδηλώνονται με σαφή κατευθυντικότητα εκ μέρους των Εβραίων, ενώ η αντίδραση των 
Γερμανών περιορίζεται σε βλεμματικά ανύσματα (Εικόνα 7., 15., 16.).   
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Γίνεται εμφανές ότι η διαπροσωπική επαφή των συμμετεχόντων είναι περιορισμένη αν 
όχι μηδαμινή. Κρίνεται ως εχθρική από τους Γερμανούς. Ακόμα και στην περίπτωση 
βλεμματικών ανυσμάτων εκ μέρους των Γερμανών, διακρίνουμε αόριστα, μη εστιασμένα 
βλέμματα, δηλωτικά της συνειδητής οριοθέτησης της σχέσης. Επίσης, υπάρχει δυσκολία να 
διακρίνουμε το βλέμμα των Εβραίων, το οποίο, συνήθως, κρύβεται πίσω από γυαλιά, 
επιτείνοντας την αίσθηση του κινδύνου, της ανασφάλειας και του φόβου. 

Το μόνο σημείο, όπου γίνεται έντονα εμφανής η διαπροσωπική μεταλειτουργία είναι η 
τελευταία εικόνα του βιβλίου (Εικόνα 17.). Στο κεντρικό πάνω τμήμα της εικόνας προβάλλει 
η μορφή του Ιούλιου Στράιχερ. Αφ’ υψηλού, το βλέμμα του δείχνει να απεικονίζεται με ένα 
άνυσμα τόσο προς κάθε αναγνώστη/στρια όσο προς τους εικονιζόμενους νεαρούς Γερμανούς 
και να αλληλεπιδρά μαζί τους με στόχο τη χειραγώγησή τους προς την κατεύθυνση της 
τελικής λύσης, όπως προβάλλεται στην αφίσα που εμφανίζεται εγκιβωτισμένη μέσα στην 
εικόνα. Εδώ, σύμφωνα με τους Κress & van Leeuwen (1996), προβάλλεται η κατηγορία της 
εικόνας-απαίτησης. Το μήνυμα καθίσταται σαφές για τον αναγνώστη και επιδιώκεται η 
ενεργός εμπλοκή του στην τελική λύση.   

ε) Οριζόντια γωνία-Bαθμός εμπλοκής θεατών. Παρατηρούμε ότι όλες οι απεικονίσεις 
των Εβραίων βρίσκονται σε οριζόντια μετωπική γωνία με το βλέμμα του αναγνώστη-θεατή, 
υποδηλώνοντας την οικειότητά του με το περιεχόμενο της εικόνας, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής του ζωής και καθημερινότητας (Kress & van Leeuwen, 
1996: 143). Αυτό το χαρακτηριστικό όσο και οι κοντινές απεικονίσεις των Εβραίων 
αντιστοιχούν σε υψηλό βαθμό εμπλοκής των αναγνωστών-θεατών, οι οποίοι καλούνται να 
πάρουν θέση σχετικά με το θέμα της εβραϊκής απειλής (διαπροσωπική μεταλειτουργία). Οι 
εικόνες δεν έχουν βάθος, η προοπτική είναι περιορισμένη. Οι εικόνες δείχνουν εστιασμένες 
στην απεικόνιση του βασικού θέματος, του εβραϊκού κινδύνου, διασφαλίζοντας την οπτική 
κειμενική μεταλειτουργία. 
 
6. Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Ο Χίτλερ στο Mein Kampf παρατηρεί: «Μόνο η συνεχής επανάληψη μπορεί να επιτύχει την 
ενστάλαξη ιδεών στη μνήμη του πλήθους. Το σημαντικότερο είναι να ζωγραφίζεις την 
αντίθεση σε τόνους του μαύρου και άσπρου (όπως αναφέρεται στον Morris-Suzuki, 2005: 
195). Θα ισχυριστούμε ότι το Δηλητηριώδες Μανιτάρι αποτελεί αντιπροσωπευτικό 
παράδειγμα εφαρμογής της παραπάνω ναζιστικής  προπαγανδιστικής τεχνικής. 

Ειδικότερα, σε επίπεδο γλωσσικής ανάλυσης του κειμένου, αναδείχθηκε κυρίαρχη η 
χρήση της επανάληψης πληροφοριών σχετικών με την ανήθικη υπόσταση και συμπεριφορά 
των Εβραίων. Οι γραμματικές και συντακτικές επιλογές του κειμένου συνέβαλαν, κυρίως, 
στην εμπέδωση της διαβολικής αναπαράστασής τους. Με άλλα λόγια, η κειμενική 
μεταλειτουργία του βιβλίου πέτυχε αυτό που έλεγε ο Γκαίμπελς: «Επανάλαβε ένα ψέμα 
χίλιες φορές και γίνεται αλήθεια» (Bie, 2016: 4). Σύμφωνα με την κοινωνική θεωρία, το 
ασταμάτητο σφυροκόπημα, η επίμονη μετάδοση τέτοιων πληροφοριών οδηγούν στη 
διαμόρφωση και εκδήλωση συγκεκριμένων αρνητικών και εχθρικών αναπαραστάσεων, 
στάσεων και συμπεριφορών (Georgas, 1990: 24) απέναντι σε έξω-ομάδες.  

Σε επίπεδο οπτικής ανάλυσης διαφάνηκε κυρίαρχη η προβολή της οξείας αντιδιαστολής 
των δύο φυλετικών ομάδων, Γερμανών και Εβραίων, με απώτερο στόχο την πλήρη 
αποξένωσή τους, όπως αναδείχθηκε μέσα από την οπτική διαπροσωπική και κειμενική 
μεταλειτουργία. Οι εικόνες, σε συνδυασμό με τη γλωσσικά μηνύματα του κειμένου, 
ενέτειναν τις αρνητικές αναπαραστάσεις των Εβραίων και επέκτειναν τα κειμενικά γλωσσικά 
μηνύματα. Μέσα από την ανάλυσή τους, αναδύθηκε η διαμόρφωση αντίπαλων συλλογικών 
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υποκειμένων σε εμφανισιακό, ηθικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, πολιτικό, ιδεολογικό και 
θρησκευτικό επίπεδο. Χρωματικές αντιθέσεις, ζώνες φωτός και σκιάς, αντιθέσεις μεγεθών 
και άλλες τεχνικές επιστρατεύτηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα παιδιά και οι νέοι 
όφειλαν να ταυτιστούν με την έσω-ομάδα (Γερμανοί, μη Εβραίοι) και να αντιληφθούν 
μεγεθυμένες τις διαφορές με την εβραϊκή εξω-ομάδα (Kohl, 2011: 8). Αυτή η 
προπαγανδιστική στρατηγική της ταυτόχρονης ομαδικής ταυτοποίησης και διαφοροποίησης 
είναι καθοριστική, καθώς θεωρείται ότι παρέχει το αναγκαίο κίνητρο για την επίδειξη 
συμπεριφοράς γενοκτονίας (Stanton, 1998). 

Τόσο η γραμματική, συντακτική και λεξιλογική απλότητα και λιτότητα της γλωσσικής 
απόδοσης των κειμενικών μηνυμάτων όσο και η απλότητα των εικόνων (απλές σχεδιαστικές 
γραμμές, εικόνες χωρίς βάθος, στατικές, εστιασμένες στο θέμα της εβραϊκής απειλής, 
χρωματικές επαναλήψεις) μαρτυρούν την επιδίωξη δημιουργίας κατηγοριοποιήσεων και 
υπεραπλουστεύσεων σύνθετων κοινωνικο-πολιτικών καταστάσεων, που οδηγούν στη 
δημιουργία στερεοτύπων (Tajfel, 1969) και γνωστικών προκαταλήψεων (Adorno et al., 1950) 
στη ναζιστική Γερμανία. Για τον Lippmann (1922), τέτοιου είδους κατηγοριοποιήσεις και 
απλουστεύσεις ευθύνονται για άλογες κρίσεις και αναπαραστάσεις που ενυπάρχουν στον 
ανθρώπινο νου, κυρίως, ως κατασκευάσματα της προπαγάνδας, διαιωνίζοντας την 
αντιπαράθεση ανάμεσα στις έσω- και έξω-ομάδες (Hogg & Vaughan, 2008) και οδηγώντας σε 
αποτρόπαιες ενέργειες, όπως αυτής του Ολοκαυτώματος. 

Αδιαμφισβήτητα, η περίπτωση του Δηλητηριώδους Μανιταριού επιβεβαιώνει ότι η  
χρήση εικονογραφημένων βιβλίων, λόγω της πολυτροπικότητας, συμβάλλει στην 
αποτελεσματική και δυναμική μετάδοση ρητορικών εθνικιστικών μηνυμάτων (Bhabha, 1990: 
4). Tαυτόχρονα, αναδεικνύει την ανάγκη καλλιέργειας των κριτικών δεξιοτήτων των 
μαθητών/τριών, τόσο σε επίπεδο γλωσσικού όσο και οπτικού γραμματισμού στη διδακτική 
πράξη (Ausburn & Ausburn, 1978). Ειδικότερα, κρίνεται αναγκαία η ενασχόληση με την 
ανάλυση και αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων που βρίσκονται κρυμμένα σε εικόνες, αφού, 
μέσα από αυτές, οργανώνεται η γνώση και η κατανόηση του κόσμου καθώς και η ταξινόμηση 
των πληροφοριών για αυτόν (Σφυρόερα, 2007: 38) από τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις 
αυριανούς/νές καταναλωτές/τριες, πολίτες και ψηφοφόρους. Η καλλιέργεια των κριτικών 
δεξιοτήτων των μαθητών/τριών στο πλαίσιο διδασκαλίας του πολυτροπικού γραμματισμού 
θα μπορούσε να συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση και στη διαμόρφωση πολιτών που 
ανθίστανται στη ρητορική των ψευδών ειδήσεων (fake news) και, εν γένει, των ψευδών ή 
διαστρεβλωμένων μηνυμάτων, γλωσσικών και οπτικών, ανεξάρτητα από την πηγή που τα 
εκπέμπει.  
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Περίληψη 
Τα τελευταία χρόνια, οι δημογραφικές αλλαγές έφεραν σε επαφή άτοµα και οµάδες διαφορετικών πολιτισμών 
και γλωσσών. Το εκπαιδευτικό σύστηµα έχει ιδιαίτερο ρόλο στις διαδικασίες κοινωνικής και πολιτισµικής 
ένταξης και οφείλει να δημιουργήσει της κατάλληλες συνθήκες αναγνώρισης και αποδοχής της ετερότητας στην 
κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διερευνήσουν νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις με την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που προσφέρονται από τη μουσειακή αγωγή, προκειμένου μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων να ενισχυθεί η προσπάθεια προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου. Θεµελιώδης στόχος 
αποτελεί η καλλιέργεια της «ανεκτικής στάσης απέναντι στο διαφορετικό», η «ενότητα µέσα στις διαφορές», η 
καταπολέµηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων για τους άλλους. Θα πρέπει να τονίζεται η  ικανότητα 
για µέθεξη σε άλλους πολιτισµούς, να προωθείται η ιδέα της πολιτισµικής κατανόησης και ανεκτικότητας,  
καθώς και η ισότητα ευκαιριών. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Μουσείο, Μουσειακή Αγωγή, Διαπολιτισμικό Σχολείο, Ετερότητα, Αποδοχή. 

 
 
1. Eισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια, με την παγκοσµιοποίηση, την κατάργηση των συνόρων, την οικονοµική 
επανάσταση και την αλµατώδη εξέλιξη της τεχνολογίας, η σύνθεση του σχολείου άλλαξε και 
χαρακτηρίζεται πλέον από πολιτισµική ετερότητα. Οι ραγδαίες εξελίξεις της εποχής μας με 
τις µετακινήσεις µεταναστών και παλιννοστούντων οδήγησε στη μεταβολή της κοινωνίας, 
αλλά και στον μετασχηματισμό του σχολείου. Η συνύπαρξη πλέον ποικίλλων εθνοτήτων 
οδηγεί σε γλωσσική ετερότητα εντός των κοινωνιών και αποτελεί πλέον τον κανόνα και όχι 
την εξαίρεση (Σκούρτου κ.συν., 2016; Χριστοδούλου, 2012). Οι σχολικές τάξεις είναι πλέον 
ανομοιογενείς με μαθητές/τριες που ποικίλλουν, όσον αφορά την κοινωνικοοικονομική τους 
προέλευση, τη μητρική τους γλώσσα, το φύλο, τις επικοινωνιακές και μαθησιακές ανάγκες, 
τους ρυθμούς μάθησης και τις πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες (Νικολάου, 2000). 

Το Council of Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήδη από το 1986, με αφορμή τις 
μεταναστευτικές ροές, έδωσε οδηγίες, σύμφωνα με τις οποίες «όλες οι κοινωνίες της 
Ευρώπης έχουν πολυπολιτισµικό χαρακτήρα, τα στοιχεία κάθε πολιτισµού πρέπει να 
αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά, η πολυπολιτισµικότητα είναι αξιοποιήσιμη και 
μπορεί να θεωρηθεί προνόµιο αν εξασφαλιστεί η διαλεκτική σχέση των πολιτισµών και η 
αλληλεπίδρασή τους χωρίς να διακυβεύεται η ιδιαίτερη ταυτότητα κανενός». Το 
εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να κατέχει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία των 
κατάλληλων συνθηκών, προκειμένου να επιτευχθεί η ένταξη όλων των μαθητών/τριών στο 
νέο κοινωνικό και πολιτιστικό τους περιβάλλον. Να στοχεύει στην εξάλειψη των διακρίσεων 
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και στην καλλιέργεια αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας, με παράλληλη αναγνώριση και 
αποδοχή της ετερότητας στην κοινωνία, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη της δυναμικής 
πολυγλωσσίας, δηλαδή στην ανάπτυξη πολλαπλών γλωσσικών πρακτικών που 
επιστρατεύουν οι άνθρωποι για να ξεπερνούν τα φυσικά και νοητικά εμπόδια, 
αναπτύσσοντας τις γλωσσικές ικανότητες και δεξιότητες χρήσης (Γκόβαρης, 2001; Κανακίδου, 
1994). 

Ο κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιεί νέες παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις, με απώτερο στόχο την αποδοχή της ετερότητας, τη δημιουργία ενός σχολείου 
που θα σέβεται το μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών/τριών και θα προσφέρει σε όλους/ες 
ίσες ευκαιρίες με τη διαμόρφωση διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών πολιτικών που να 
αναγνωρίζουν και να στηρίζουν ουσιαστικά την πολιτισμική πολυμορφία, μέσα από έναν 
παραγωγικό διάλογο, ο οποίος θα προωθεί την αλληλοαποδοχή, τον σεβασμό της 
πολιτισμικής ετερότητας και τη μείωση του ρατσισμού (Κανακίδου, 1994; Χατζησωτηρίου & 
Ξενοφώντος, 2014). 

Στο εκπαιδευτικό σύστηµα των πολυπολιτισµικών κοινωνιών, στις οποίες 
συγκαταλέγεται και η Ελλάδα, η ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση φιλοδοξεί να οργανώσει τις 
σχολικές μονάδες ως διαπολιτισμικές κοινότητες μάθησης και συνεργασίας, που θα 
απευθύνονται στους εκπροσώπους των πολιτισµών με ισότιµη αντιµετώπιση όλων (Μάρκου, 
1995). Στην ουσία, το µοντέλο αυτό γεννήθηκε από την ανάγκη εκπαιδευτικών παρεµβάσεων 
που θα λαμβάνουν υπόψη τους τη συνάντηση και συνύπαρξη λαών και πολιτισµών στις 
σύγχρονες κοινωνίες (Ζώνιου – Σιδέρη & Χαραµής, 1997). 

To διαπολιτισμικό μοντέλο στοχεύει να άρει τις προκαταλήψεις και να δημιουργήσει 
ευνοϊκές συνθήκες για τη σχολική ένταξη των αλλοδαπών µαθητών/τριών, µε την εισαγωγή 
άλλων πολιτισµών στο σχολείο. Αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και της 
αλληλοκατανόησης, τη διαµόρφωση νέων αναλυτικών διαπολιτισμικών προγραμμάτων 
σπουδών και τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για να μπορούν να ανταποκριθούν 
στις νέες απαιτήσεις (Ζώνιου - Σιδέρη & Χαραµής, 1997). Οι αρχές που ακολουθεί, σύμφωνα 
με τον Νικολάου (2000), είναι επαφή και πληροφόρηση, προκειμένου να αποφευχθούν 
προκαταλήψεις και να επιτευχθούν πολιτισμικός εμπλουτισμός, υπεύθυνη συναναστροφή 
με εθνικές μειονότητες, υπερνίκηση του εθνοκεντρισμού, ανοχή, αποδοχή των εθνικοτήτων, 
αλληλεγγύη και κατανόηση του «άλλου». 

Η σχολική τάξη αποτελείται, στις μέρες μας, από γηγενείς και αλλόγλωσσους μαθητές 
και προϋποθέτει την ανάληψη από μέρους των εκπαιδευτικής κοινότητας συγκεκριμένων 
πρωτοβουλιών, ώστε η ένταξη και συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της σχολικής ζωής να 
είναι αρμονική και να έχει μακροπρόθεσμη προοπτική. Πρέπει, λοιπόν, να είναι ικανή να 
χρησιμοποιεί σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και αποτελεσματικές προσεγγίσεις, με σύγχρονες 
παιδαγωγικές µεθόδους, ώστε να αντιμετωπίσει το πολυδιάστατο φαινόμενο της 
πολυπολιτισμικότητας και να βοηθήσει, έτσι, το σύνολο των μαθητών/τριών (Μηλίγκου, 
2016α). 

Το συγκεκριμένο εγχείρημα απαιτεί, κατά συνέπεια, συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων 
και συνείδησης, όπως γνώση σοβαρή στοιχείων των «άλλων» πολιτισμών, στους οποίους 
ανήκουν οι μαθήτριες και οι μαθητές τις/τους οποίες/ους πρόκειται να διδάξουν, όπως και 
κατάκτηση ενδεδειγμένων παιδαγωγικών μεθόδων (που συχνά η πολυπολιτισμική ποικιλία 
επιβάλλει την εναλλαγή τους ή την ευέλικτη εφαρμογή τους). Θα πρέπει, λοιπόν, να 
διαχειρίζεται τις απαραίτητες παιδαγωγικές μεθόδους και διδακτικές πρακτικές και να 
διαθέτει τη δυνατότητα εντοπισμού όλων εκείνων των διακρίσεων και των ανισοτήτων που 
οδηγούν στον αποκλεισμό παιδιών που ανήκουν σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες και 
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παραδόσεις και την ικανότητα να υπερβαίνει τα κυριότερα εμπόδια, που είναι η γλώσσα 
(λεκτική επικοινωνία), η μη λεκτική επικοινωνία, οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και οι 
διακρίσεις, οι επικρίσεις, το άγχος, οι κανόνες, οι διαδικασίες και οι πολιτικές που είναι μη 
φιλικές προς τη διαφορετικότητα, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική διαπολιτισμική 
επικοινωνία (Άλκηστις, 2008). 

 
2. Μουσείο  
Η έννοια «μουσείο» προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη «Μουσείον», το οποίο 
αποτελούσε έναν χώρο λατρείας και διαμονής των Μουσών, των εννέα, δηλαδή, θεοτήτων 
που εκπροσωπούσαν την επική ποίηση, τη μουσική, την ιστορία, τη λυρική ποίηση, την 
τραγωδία, τον χορό, την κωμωδία, την αστρονομία και τους ύμνους (Καλούρη – 
Αντωνοπούλου & Κάσσαρης, 1988). H λειτουργία των μουσείων χαρακτηρίζεται ως «διπλή». 
Από τη μία πλευρά, συναντάται η παραδοσιακή έννοια του χώρου, ο τόπος για τη διατήρηση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, στον οποίο, ταυτόχρονα, παρατηρείται η συντήρηση των 
αντικειμένων και η έρευνα (Knutson & Crowley, 2012). Ενώ, από την άλλη, συναντάται ο 
χώρος, στον οποίο το κοινό έρχεται σε επαφή με την τέχνη και την επιστήμη πριν ακόμα τη 
διδαχτεί στο σχολείο, αποκτά τοπική συνείδηση και ωθείται στη δημιουργία (Kim & Crowley, 
2010).  

Το βασικό προνόμιο του μουσείου, όμως, είναι ότι αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό, 
ο οποίος προσφέρει απτή και άμεση γνώση μέσω των αισθήσεων. Ο βασικός στόχος της 
λειτουργίας του μουσείου είναι η διάθεση και η συντήρηση των έργων τέχνης με απώτερους 
σκοπούς τη γνωριμία με το ευρύ κοινό, την αισθητική καλλιέργεια και τη διάθεση έμπνευσης 
καινούργιων δημιουργιών (Hicks, 2005). Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συλλογή 
ιστορικών αντικειμένων και στον τρόπο οργάνωσής τους, όπως, επίσης, και στον δημιουργικό 
και εκπαιδευτικό τρόπο παρουσίασής τους και σύνθεσης του υλικού. Σύγχρονες αντιλήψεις 
συγκλίνουν στην άποψη ότι η δημιουργία εκθεματικών συνόλων με νοηματική συνοχή, 
σύνδεση και με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση των σωστών συσχετισμών μεταξύ των 
αντικειμένων είναι απαραίτητα, διότι, έτσι, αποφεύγονται συγχύσεις (Αντζουλάτου - Ρετσίλα, 
1986). Ανάλογα με το είδος των εκθεματικών συνόλων, δημιουργούνται και οι αντίστοιχες 
κατηγορίες μουσείων, οι οποίες διαμορφώνουν και την ανάλογη θεματική διακόσμηση του 
χώρου (πολεμικό, αρχαιολογικό, φυσικών επιστημών). 

Η επιλογή των εκθεμάτων, ο υπομνηματισμός, το ποσοστό πληροφοριών, η χρήση 
οπτικοαουστικών βοηθημάτων χωρίς υπερβολές και καταχρήσεις αποτελούν μερικά από τα 
κρίσιμα εκείνα ζητήματα που καθορίζουν τη σύνθεση του χώρου. Τα πολύτιμα αντικείμενα 
δεν χρειάζεται να προσελκύουν αποκλειστικά και μόνο με τη «λάμψη» τους το κοινό, αλλά 
και με τον σύγχρονο τρόπο πληροφόρησης, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει και μια μορφή 
παιχνιδιού. Ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει την έκθεση με διάφορα τεχνικά μέσα, όπως 
μακέτες, προβολές διαφανειών, ταινίες, φωτογραφικά και γραφιστικά πανό, έντυπα, 
σημειώσεις, καταλόγους και επεξηγηματικές κάρτες (Βελισσαροπούλου, Ευστρατίου, 
Ιωαννίδης, & Λαμπράκη, 1985; Duncan, 1995).  

Τα μουσεία και οι λοιποί πολιτιστικοί οργανισμοί, όμως, δύνανται να διαδραματίζουν 
και καθοριστικό ρόλο στη σύνθετη διαδικασία προώθησης της ολοκλήρωσης και της 
σεβαστής συνύπαρξης διαφορετικών κοινοτήτων και πολιτιστικών πρακτικών, βοηθώντας να 
αμφισβητηθούν προκαταλήψεις και στερεότυπα, καθώς και να δημιουργηθούν κοινοί χώροι 
για όλους/ες και η αίσθηση του «ανήκειν» (Scott & Soren, 2009). Τα μουσεία, αγκαλιάζοντας 
μια δυναμική, διαλογική έννοια της κληρονομιάς από το σύνολο των πολιτιστικών 
αντικειμένων, υλικών και άυλων, θα πρέπει να υιοθετούν πλουραλιστικές προσεγγίσεις 
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προβολής και ερμηνείας των εκθεμάτων τους και να αναγνωρίζουν τη δύναμη της 
αντικειμενικής μάθησης στο πλαίσιο του διαπολιτισμικού διαλόγου και συζήτησης. Άλλωστε, 
η ύπαρξή τους έχει συνδεθεί με την εδραίωση των αξιών και της ταυτότητας της κοινωνίας, 
οπότε στον σημερινό περίπλοκο κόσμο, τα μουσεία πρέπει να είναι ικανά να 
επανατοποθετηθούν και να δείξουν προθυμία να αμφισβητήσουν την αντικειμενικότητα του 
κυρίαρχου πολιτιστικού πλαισίου, ανοίγοντας δρόμο για νέες πολιτιστικές αναφορές και 
ανάδειξη προοπτικών νέων κοινωνικών φορέων (Άλκηστις, 2008; Οικονόμου, 2003). 

 
3. Η συνεισφορά της μουσειακής αγωγής στη διαμόρφωση του διαπολιτισμικού σχολείου 
Tα μουσεία αποτελούν φυσικά περιβάλλοντα μάθησης. Η έκθεση των συλλογών συνιστά το 
κύριο εκπαιδευτικό τους όργανο, που όταν χρησιμοποιεί τη βιωματική μάθηση μπορεί να 
βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν το ταξίδι από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση (Hicks, 
2005; Kim & Crowley, 2010). Τα εκθέματα δεν μπορούν να «μιλήσουν» από μόνα τους, 
ωστόσο, με την κατάλληλη «θέα», μπορούν να αποκτήσουν νέα αυθεντικότητα και να 
«διηγηθούν την ιστορία τους» με εκφραστικό τρόπο (Alexander, 2011). Ο ρόλος του μουσείου 
δεν είναι να αξιολογεί, αλλά να εξηγεί. Όπως υποστηρίζει και ο Oscar Wilde «τα πράγματα 
που αξίζει πραγματικά να μάθουμε, δεν μπορούν να διδαχθούν ή να εξηγηθούν, αλλά 
μπορούν να κατακτηθούν μέσω της βιωματικής εμπειρίας».  

Η σημασία τους δεν έγκειται μόνο στις συλλογές του, στη συλλογή, έρευνα, τεκμηρίωση 
και παρουσίαση των μουσειακών αντικειμένων, αλλά θα πρέπει να επεκτείνεται, 
ταυτόχρονα, στην εκπαιδευτική και κοινωνική διάσταση της ύπαρξής του, στις αντανακλάσεις 
και τις ιδέες που είναι σε θέση να ενεργοποιήσουν γύρω από τα αντικείμενα, τη γνώση που 
παρέχουν και τα πολλαπλά οράματα και ερμηνείες που προσφέρουν.  

Είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε ότι η αρχική έννοια ενός αντικειμένου χάνεται τη 
στιγμή που εισέρχεται στους τοίχους ενός μουσείου. Η ικανότητα ενός μουσείου να 
ξεδιπλώνει αφηγήσεις και να προτείνει συμπεράσματα του επιτρέπει να λειτουργεί ως 
πλατφόρμα για προβληματισμό, συστήματα γνώσης, πεποιθήσεις, αξίες και στάσεις. Ο χώρος 
του, η αρχιτεκτονική του, οι εκθεσιακοί του χώροι και το γύρω αστικό ή φυσικό περιβάλλον 
είναι πόροι προς εκμετάλλευση με σκοπό την ανάπτυξη νέων στρατηγικών για τον κοινωνικό 
διάλογο (Sandell, 1998). 

Στην επιστημονική και μεθοδολογική βιβλιογραφία, το μουσείο συνδέεται σταθερά με 
την εκπαιδευτική λειτουργία που μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστεί το μονοπώλιο του 
παραδοσιακού σχολείου. Ωστόσο, η εκπαίδευση απαιτεί μια ορισμένη επισημοποίηση της 
γνωστικής δραστηριότητας και ακολουθεί τις αρχές που διατυπώνει η σύγχρονη διδακτική. 
Στις μέρες μας, το μουσείο είναι ένας κοινωνικός θεσμός, που: α) επεκτείνει και συμπληρώνει 
τη δραστηριότητα της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, β) εμπλέκει 
μουσειοπαιδαγωγό, ξεναγό και επισκέπτη στο ενιαίο πεδίο της διαθεματικότητας και γ) 
αξιοποιεί ενεργά το πολιτιστικό-εκπαιδευτικό του δυναμικό. 

Η νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα με την ανομοιογένεια των σημερινών σχολικών 
τάξεων επιβάλλει την ανάγκη για τον επαναπροσδιορισμό και την αναθεώρηση της 
διδακτικής πράξης, καθώς και των εκπαιδευτικών συστημάτων βάσει οργανωτικών και 
παιδαγωγικών στρατηγικών (Βαλιαντή, 2015; Σφυροέρα, 2004). Το σχολείο που ακολουθεί το 
Διαπολιτισμικό μοντέλο θα πρέπει να ακολουθεί διαδικασίες εξισορρόπησης των διακρίσεων 
και εντάσεων που προκύπτουν από πολυπολιτισμικούς πληθυσμούς, έχοντας ως βασικό 
μακροπρόθεσμο στόχο την επιρροή όχι μόνο της εκπαίδευσης, αλλά γενικότερα της 
νοοτροπίας της κοινωνίας (Κανακίδου, 1994). Οι σχολικές μονάδες, λοιπόν, 
μετασχηματίζονται, ώστε να παρέχουν σε όλους τα µέσα για να εκφραστούν ως ατοµικές και 
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συλλογικές προσωπικότητες, για να προβάλλουν τις δικές τους πολιτισµικές απαιτήσεις και 
να έχουν την υποστήριξη του κράτους στην αναζήτηση πολιτισµικής ταυτότητας, ελευθερίας 
και αυτοεκπλήρωσης (Δαμανάκης, 1997; Μάρκου, 1995). 

Ως ζωντανοί οργανισμοί που επιτελούν ιδεολογική-κοινωνικοποιητική λειτουργία 
προσπαθούν να εμφυσήσουν αξίες, αντιλήψεις, στάσεις, προσδοκίες και συμπεριφορές 
στους μαθητές τους, που θα τους οικειοποιηθούν ως τρόπο σκέψης και βασικούς 
προσανατολισμούς και στην υπόλοιπη ζωή τους (Ανδρούσου, Ασκούνη, Μάγος, Χρηστίδου – 
Λιοναράκη, 2001). Η εκπαιδευτική κοινότητα θα πρέπει να καταστεί ικανή να χρησιμοποιεί 
σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και αποτελεσματικές προσεγγίσεις και να αξιοποιεί σύγχρονες 
παιδαγωγικές µεθόδους, βοηθώντας, έτσι, το σύνολο των μαθητών, ώστε η ένταξη και 
συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της σχολικής ζωής να είναι αρμονική και να έχει 
μακροπρόθεσμη προοπτική (Μηλίγκου, 2016β). 

Το συγκεκριμένο εγχείρημα απαιτεί, κατά συνέπεια, συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων 
και συνείδησης, όπως γνώση σοβαρή στοιχείων των «άλλων» πολιτισμών, στους οποίους 
ανήκουν οι μαθήτριες και οι μαθητές τις/τους οποίες/ους πρόκειται να διδάξουν, όπως και 
κατάκτηση ενδεδειγμένων παιδαγωγικών μεθόδων (που συχνά η πολυπολιτισμική ποικιλία 
επιβάλλει την εναλλαγή τους ή την ευέλικτη εφαρμογή τους) (Κούλη & Παπαϊωάννου, 2006). 
Θα πρέπει, λοιπόν, να διαχειρίζεται τις απαραίτητες παιδαγωγικές μεθόδους και διδακτικές 
πρακτικές και να διαθέτει τη δυνατότητα εντοπισμού όλων εκείνων των διακρίσεων και των 
ανισοτήτων που οδηγούν στον αποκλεισμό παιδιών που ανήκουν σε διαφορετικές 
πολιτισμικές ομάδες και παραδόσεις και την ικανότητα να υπερβαίνει τα κυριότερα εμπόδια, 
που είναι η γλώσσα (λεκτική επικοινωνία), η μη λεκτική επικοινωνία, οι προκαταλήψεις, τα 
στερεότυπα και οι διακρίσεις, οι επικρίσεις, το άγχος, οι κανόνες, οι διαδικασίες και οι 
πολιτικές που είναι μη φιλικές προς τη διαφορετικότητα, ώστε να επιτυγχάνεται 
αποτελεσματική διαπολιτισμική επικοινωνία (Άλκηστις, 2008). 

Το πολιτιστικό-εκπαιδευτικό δυναμικό των μουσείων θα πρέπει να αξιοποιηθεί με 
μεθόδους και προσεγγίσεις που έχουν σχεδιαστεί για την οργάνωση της κοινωνικο-
πολιτιστικής δραστηριότητας των νέων. Η έκθεση του μουσείου θα πρέπει να είναι να 
εμφυσήσει το παιδί σε πνευματική δημιουργική εργασία και ηθική-πνευματική ανάπτυξη. Η 
συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και του μουσειακού χώρου είναι 
σημαντικός παράγοντας που δύναται να οδηγήσει στη διαμόρφωση της ολοκληρωμένης 
κοσμοθεωρίας ενός ατόμου. Αυτή η συντονισμένη δραστηριότητα μπορεί να ασκείται στις 
πολιτιστικές κατευθύνσεις της εξοικείωσης με τον κόσμο του πολιτισμού και προσφοράς 
σχετικών πληροφοριών στα σχολικά μαθήματα, της εισαγωγής στη σφαίρα της ζωής μέσω 
των πολιτισμικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μουσείων, στη δημιουργική 
ανάπτυξη ενός ατόμου και την επιτυχημένη κοινωνική του/της και πολιτισμική προσαρμογή 
στη σύγχρονη πραγματικότητα.  

Σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, το παραδοσιακό μουσειακό ίδρυμα αντικαθίσταται 
από ένα νέο «ζωντανό μουσείο, δηλαδή ένα μουσείο που δεν θα το έκανε να είναι μια 
σκουπιδότοπος ή μια ζοφερή αποθήκη σκονισμένων εκθεμάτων, αλλά ένας χώρος που ενώνει 
πολλούς ανθρώπους –παιδιά και ενήλικες» (Terekjan, 2002). 

Ο σημαντικότερος ίσως τρόπος που χρησιμοποιούν τα μουσεία για να προσεγγίσουν τις 
κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες είναι η μουσειοπαιδαγωγική. «Μάθηση ενάντια στον 
κοινωνικό αποκλεισμό» (inclusive learning) είναι ο όρος που χρησιμοποιείται από τα μουσεία 
για να εκφράσουν τη δέσμευσή τους σε σύγχρονες μη παραδοσιακές προσεγγίσεις της 
μουσειακής εκπαίδευσης, με στόχο την απήχηση σε ευρύτερες ομάδες κοινού και την ένταξή 
τους στη μουσειακή εμπειρία. Η νέα αυτή αντίληψη για τη μάθηση, ενθαρρύνοντας τη 
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διαφορετικότητα καθώς και τις εναλλακτικές μεθοδολογίες μάθησης, έρχεται σε αντίθεση με 
παλαιότερες πρακτικές, που συχνά οδηγούσαν σε αποκλεισμούς (Gibbs, Sani, & Thompson, 
2007). 

Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει αναφορά στη μεγάλη επίδραση που έχει ασκήσει σε 
όλες τις μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις -και ειδικά σε αυτές που αναφέρονται σε 
«διαφορετικές» ομάδες κοινού- η μετάβαση στο «συμμετοχικό μουσείο» (participatory 
museum), αντίληψη που έχει αποκτήσει μεγάλη απήχηση τα τελευταία χρόνια. Ο όρος 
εισήχθη από τη Nina Simon (2010), η οποία υποστηρίζει ότι όλα τα μουσεία οφείλουν να 
αναπτύξουν συμμετοχικές πρακτικές σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας τους, δίνοντας τη 
δυνατότητα στους επισκέπτες να εμπλακούν ενεργά κι, έτσι, να δώσουν νέα πνοή στο 
μουσείο και να το «οικειοποιηθούν». Πιο συγκεκριμένα, η Simon προτείνει στα μουσεία 
πολυσυλλεκτικές, προσωποποιημένες και συνεχώς εναλλασσόμενες δράσεις, με 
περιεχόμενο που συνδημιουργείται από το κοινό. Η έννοια της συν – δημιουργίας 
(περιεχομένου, προγραμμάτων, ερμηνείας) πηγαίνει το μουσείο ένα βήμα πιο πέρα, καθώς 
πλέον δεν γίνεται λόγος περί «μουσείων για τα αντικείμενα», ούτε λόγος περί «μουσείων για 
το κοινό», αλλά περί μουσείων που λειτουργούν μαζί με τους επισκέπτες τους. 

Στην περίπτωση των δράσεων για την κοινωνική ένταξη, η συμμετοχικότητα αφορά 
τόσο στη δημιουργία περιεχομένου από ομάδες κοινού που παραδοσιακά δεν 
εκπροσωπούνται και δεν έχουν ενθαρρυνθεί να συμμετάσχουν στο μουσείο και, επομένως, 
να το «οικειοποιηθούν» ως χώρο έκφρασης και δημιουργίας, όσο και στην αξιοποίηση 
μεθόδων που κάνουν το μουσείο χώρο διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων, έκφρασης σκέψεων, 
συναισθημάτων και προβληματισμών, προσβάσιμο σε όλα τα επίπεδα και από όλους. 
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την υιοθέτηση ενός κονστρουκτιβιστικού μοντέλου ως 
θεωρητικής βάσης για το εκπαιδευτικό έργο στα μουσεία. Εφαρμόζοντας αυτό το μοντέλο, 
τα μουσεία μπορούν να δημιουργήσουν ένα ευχάριστο, φιλικό και διεγερτικό περιβάλλον 
μάθησης που θα συναντά τις ατομικές ανάγκες για συγκεκριμένη εμπειρία, ατομικό 
στοχασμό, επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση (Griffin, 2000). 

Τα μουσεία, λοιπόν, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα νέα πρότυπα παραγωγής 
γνώσης και μετάδοσης, καθώς και στις νέες κοινωνικές διαμορφώσεις, όπου οι εντάσεις και 
οι τριβές παράγονται εντός και κατά μήκος των εθνικών συνόρων. Ως μεταφορικές 
«ελεύθερες ζώνες», τα μουσεία πρέπει να προσπαθήσουν να «πάρουν τη θέση τους» και να 
μεταμορφωθούν σε εκείνους τους χώρους, όπου άτομα και διακριτές πολιτισμικές 
ταυτότητες μπορούν να δρουν και να αλληλεπιδρούν, να μεταμορφώνονται και να 
μετασχηματίζονται. Αναλαμβάνοντας αυτή τη νέα λειτουργία, τα μουσεία μπορούν να γίνουν 
ουδέτεροι χώροι, όπου οι διαφορές και οι αμοιβαίες δυσκολίες κατανόησης, κατά συνήθεια, 
βιώνονται ως όρια και πηγές σύγκρουσης, γίνονται κάτι πολύτιμο, ήτοι νέες ευκαιρίες για 
ενεργό συμμετοχή στα κοινά (Xanthoudaki, 2015). 

Η πολιτισμική αποστολή του σύγχρονου μουσείου είναι να αναπτυχθεί ως ένα 
σημαντικό κοινωνικο - πολιτιστικό ίδρυμα, που έχει μακρά και πλούσια ιστορία και 
λειτουργεί στο χωροχρονικό συνεχές. Η αναπτυξιακή θεωρία της μάθησης του Piaget (Piaget, 
1990) είχε, επίσης, την επιρροή της στην αναγνώριση της σημασίας της ευκαιρίας για 
χειρισμό πραγματικών αντικειμένων ως μέρος του εκπαιδευτικού έργου των μουσείων. Η 
προσέγγιση αναπτύχθηκε από τον Vygotsky (1962) και συμφωνεί σε ορισμένες πτυχές με τον 
Piaget, ειδικά, όσον αφορά τη σημασία της δραστηριότητας στη διαδικασία της μάθησης και 
στην ανάπτυξη της σκέψης. Ωστόσο, ο Vygotsky δίνει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη σημασία 
της επικοινωνίας και της κοινωνικής μετάδοσης. Ο J. Bruner (1996) τονίζει, επίσης, τη 
σημασία της δράσης και της ανακάλυψης στη διαδικασία της μάθησης, αντιμετωπίζοντας 
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κάθε γνώση ως μια μορφή (κοινωνικής) κατασκευής. Η θεωρία των πολλαπλών νοημοσύνων 
του Howard Gardner μπορεί, επίσης, να γίνει ένας σημαντικός σύμμαχος, όσον αφορά την 
επιτυχημένη διδασκαλία στα μουσεία, επειδή υποδηλώνει την ανάγκη εντοπισμού 
δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να γίνουν χρήσιμες για μια συγκεκριμένη ομάδα 
μαθητών με προδιάθεση (Milutinović, 2008). 

Η αξιοποίηση της μεθόδου project μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τα 
μουσεία θεωρείται απαραίτητη, αλλά και ενδεδειγμένη. Όπως επισημαίνει και ο Τσιάκαλος 
(2000), οι αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης µπορούν να µεταδοθούν µε τη µέθοδο 
Project, καθώς οι οργανωµένες δραστηριότητες µε τη µέθοδο αυτή έχουν στόχο να 
γνωρίσουν οι µαθητές/τριες το συµµαθητή τους, την άλλη οικογένεια, τον άλλο πολιτισµό. 
Τότε, οι γηγενείς συµµαθητές/τριες θα σεβαστούν περισσότερο τον πολιτισµό των παιδιών 
των µεταναστών.  

Η πολιτισµική συνάντηση και ανταλλαγή και ο πολιτισµικός εµπλουτισµός µπορούν να 
συντελεστούν εντός και εκτός του εκπαιδευτικού  συστήµατος.  Στην  εκπαίδευση, όμως,  ο  
εµπλουτισµός συγκεκριµενοποιείται κυρίως µέσω των διαπολιτισµικών προγραμμάτων και 
της θεώρησης των μορφωτικών περιεχομένων από πολλές οπτικές γωνίες. Η διαπολιτισµική 
παιδεία δεν εξαντλείται σε συγκεκριµένα θεσµικά, εκπαιδευτικά µέτρα, αλλά ότι είναι 
τρόπος ζωής και, κατά συνέπεια, είναι µία διάσταση που πρέπει να διαπερνά την αγωγή και 
εκπαίδευση συνολικά (∆αµανάκης, 2005; Παλαιολόγου - Γκικοπούλου, 2005). 

Η μουσειακή αγωγή μπορεί να βοηθήσει στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 
εφαρμογή διαπολιτισμικών προγραμμάτων που να ενσωματώνουν αρχές της 
διαπολιτισμικής διάστασης στην Εκπαίδευση, αναβαθμίζοντας το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας με περισσότερα στοιχεία ιστορίας και λαογραφίας των άλλων πολιτισµών. Μ’ 
αυτό τον τρόπο, θα ικανοποιήσει τις ανάγκες µαθητών από άλλες εθνοτικές και πολιτισµικές 
οµάδες, αλλά και των ελληνικής καταγωγής µαθητών, διευρύνοντας, έτσι, τα γλωσσικά, τα 
γνωστικά και τα πολιτισµικά τους πεδία (Μηλίγκου, 2016β). 

Γενικότερα, η διδασκαλία μέσω της αξιοποίησης των μουσειακών εκθεμάτων θα πρέπει 
να εμπλουτίζεται με κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές κατά την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων, προσαρμόζοντάς τες ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες όλων των 
μαθητών και την επίτευξη των στόχων της «διαπολιτισμικής διεύρυνσης» (Κεσίδου, 2008; 
Παπαχρήστος, 2018). Απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι η προαγωγή της κοινωνικής 
διάστασης του μουσείου και η ικανότητά του να ενισχύει την αμοιβαία γνώση και, επομένως, 
την ικανότητα των ανθρώπων να συμβιώνουν. Τα μουσεία θα πρέπει να θωρούνται ως τόποι 
διαπολιτισμικού διαλόγου, αμφισβητώντας τον κοινωνικό κατακερματισμό που προκύπτει 
από πολυπολιτισμικές πολιτικές, στις οποίες η αναγνώριση της πολιτιστικής πολυμορφίας 
και των διακριτών ταυτοτήτων καταλήγει συχνά σε ενίσχυση των διακρίσεων και του 
διαχωρισμού. 

 
4. Επίλογος - Συμπεράσματα 
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί απάντηση στην ανάγκη του επαναπροσδιορισμού της 
σχέσης εκπαίδευσης και πολυπολιτισμικής κοινωνίας και γέφυρα που επιτρέπει την 
επικοινωνία δύο ή περισσοτέρων πολιτισμών. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι η ανάπτυξη μιας 
διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, η οποία δεν θα αφορά μόνο στις μειονότητες, αλλά και στα 
μέλη της κυρίαρχης ομάδας, αφού μόνο αν κανείς αντιστρέψει τη λογική που συγκροτεί την 
ομάδα του «εμείς» και αναδείξει την πολλαπλότητα και ετερογένειά της, μπορεί να δει τη 
σχέση με τον «άλλο» και, συνεπώς, να διαμορφώσει ένα ουσιαστικό πλαίσιο κατανόησης και 
αποδοχής, το οποίο να αποτρέπει την ανάπτυξη αξιολογικών διαιρέσεων, οι οποίες στη βάση 
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τους είναι κοινωνικές/ταξικές ταξινομήσεις (Ανδρούσου, Ασκούνη, Μάγος, Χρηστίδου – 
Λιοναράκη, 2001). 

Τα μουσεία είναι χώροι, όπου τεκμηριώνονται διαφορετικοί πολιτισμοί μέσα από τα 
υλικά στοιχεία που παράγουν ανά τους αιώνες, όπου ερευνώνται πολιτισμοί, όπου η γνώση 
διατίθεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Συνδέουν παρελθόν και παρόν, μακρινές και 
κοντινές περιοχές. Αποτελούν μέρη όπου εγείρονται ερωτήματα και διευκολύνεται η 
πολύπλευρη συζήτηση. Η γνώση που παράγουν μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση 
πολιτισμών και πολιτιστικών ταυτοτήτων, ενισχύοντας την αμοιβαία αναγνώρισή τους. Για 
να μπορέσουν να αποτελέσουν χώρο διαπραγμάτευσης, θα πρέπει να αποκηρύξουν τις αξίες 
ομογενοποίησης και διάκρισης που εξακολουθούν να είναι πολύ στενά συνδεδεμένες με τον 
ρόλο τους στη νομιμοποίηση της ιστορικής ταυτότητας. Μόνο τότε θα επιτελέσουν τον σκοπό 
την ανοιχτής πρόσβασης σε αυτά ατόμων διαφορετικής καταγωγής, προέλευσης και 
νοοτροπίας στη γνώση που ενσωματώνεται σε αντικείμενα και στο παρελθόν τους, σε 
παρούσες και μελλοντικές αφηγήσεις και, τελικά, σε μια συλλογική διαδικασία δημιουργίας 
νοήματος. 

Στο Διαπολιτισμικό σχολείο, στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις εναλλακτικές 
μορφές τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, οι εκπαιδευτικοί, με αφετηρία την 
άποψη που διαθέτουν για την εκπαίδευση και την κοινωνία, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επιλέξουν την κατάλληλη προσέγγιση για την ομάδα των μαθητών/τριών τους (Καραγιάννης, 
Γιαννόγκονα,  Χαρτζουλάκης, Ευαγγέλου, & Μερκούρης, 2012). Τα μουσεία, λοιπόν, σε αυτό 
το πλαίσιο θα πρέπει να αξιοποιηθούν με τον σχεδιασμό κατάλληλων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και να συντελέσουν στην ανάπτυξη στρατηγικών για να βοηθήσουν τους/τις 
μαθητές/τριες να μάθουν να ζουν με τη σύγκρουση, με τον «άλλον» και με τη διαφορά, 
προωθώντας στάσεις και αντιλήψεις που οδηγούν στη διασταύρωση των πολιτισμών και της 
γνώσης. 

Τα μουσεία πρέπει, επίσης, να αναλογιστούν νέες στρατηγικές για τη δημιουργία 
νοήματος, όπως και μουσειολογικές λύσεις που ταιριάζουν καλύτερα στη διαφύλαξη των 
δημοκρατικών δικαιωμάτων, στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικών και πολιτισμικών 
εντάσεων. Θεμελιώδης στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής που περιλαμβάνει τη μουσειακή 
αγωγή θα πρέπει να αποτελεί η καλλιέργεια της «ανεκτικής στάσης απέναντι στο 
διαφορετικό», η «ενότητα µέσα στις διαφορές», η καταπολέμηση των στερεοτύπων και των 
προκαταλήψεων για τους άλλους. Θα πρέπει να τονίζεται η ικανότητα  για μέθεξη σε  άλλους 
πολιτισµούς, να προωθείται η ιδέα της πολιτισµικής κατανόησης και ανεκτικότητας,  καθώς  
και  η  ισότητα  ευκαιριών. 
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Περίληψη 
Τα τελευταία χρόνια, τα μουσεία ανά τον κόσμο προσελκύουν ολοένα και περισσότερο επισκέπτες με τη χρήση 
διαδικτυακών παρουσιάσεων και εκθέσεων. Με τη δημιουργία ψηφιακών εκθέσεων παρουσιάζεται και 
αναδύεται το έργο του κάθε φορέα και γίνεται ανοιχτή πρόσβαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι 
δεν έχουν τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας. Στα πλαίσια της νέας αυτής ηλεκτρονικής αναπτυξιακής τακτικής 
και πραγματικότητας, δημιουργήθηκε η παρούσα ηλεκτρονική ιστορική έκθεση με τη μορφή ιστοσελίδας. Η 
ψηφιακή έκθεση του Soweto εξιστορεί τα γεγονότα που συνέβησαν στη χώρα της Νοτίου Αφρικής από την αρχή 
της εφαρμογής του καθεστώτος Apartheid, την εξέγερση του Soweto μέχρι και την κατάργησή του. Στόχος της 
έκθεσης είναι η ανάδειξη και ενημέρωση του κοινού στο συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο δυστυχώς δεν είναι 
ευρέως γνωστό, τονίζοντας τη σημαντικότητα της εκπαίδευσης και της ελευθερίας για όλους τους ανθρώπους. 
  
Λέξεις-κλειδιά: Soweto-Uprising, Apartheid, Ψηφιακή έκθεση, Mandela, Νότιος Αφρική, Νέες τεχνολογίες. 

 

1. Εισαγωγή 
Οι τελευταίες δεκαετίες κατακλύζονται από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών σε κάθε 
πτυχή της καθημερινότητας. Τα μουσεία, αποτελώντας ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας, 
επιδιώκουν την ένταξη των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία τους, με στόχο την καλύτερη 
επαφή με το κοινό. Οι τεχνολογίες αυτές σχετίζονται με τη συντήρηση των εκθεμάτων, την 
επικοινωνία με το κοινό, τους εκθεσιακούς χώρους κ.ά. 

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών οδήγησε στη μεγαλύτερη και ταχύτερη πρόσβαση σε 
πληροφορίες. Τα μουσεία και πολιτιστικοί φορείς, από τη μεριά τους, μεθοδεύουν όλες τις 
πληροφορίες τους με τη δημιουργία νέων τρόπων, μεθόδων και πρακτικών προσέγγισης 
διαφορετικών ομάδων κοινού, εκμεταλλευόμενοι τον όγκο πληροφοριών που βρίσκεται στις 
μόνιμες εκθέσεις, αποθήκες, αλλά και άυλες ιστορικές πτυχές. Τα περισσότερα μουσεία 
παγκοσμίως διαθέτουν ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνοντας 
διαρκώς το κοινό τους για νέες δράσεις και προσέλκυση περισσότερου κοινού. Η σύγχρονη 
πρακτική των ψηφιακών εκθέσεων αποτελεί, τα τελευταία χρόνια, αναπόσπαστο κομμάτι 
πολλών μουσείων και συλλογών, κάνοντας χρήση εκθεσιακών κειμένων, φωτογραφιών 
καθώς και συνοδευτικού υλικού στο διαδίκτυο.  

Η εκτόξευση της πρακτικής των ψηφιακών εκθέσεων αφοπλίστηκε με την πανδημία 
COVID-19, η οποία έφερε το κλείσιμο των μουσείων για αρκετό χρονικό διάστημα. Μία 
πλατφόρμα, η οποία μεσολάβησε στην αύξηση των ψηφιακών εκθέσεων, είναι η Google Arts 
& Culture. Η πλατφόρμα αυτή σε συνεργασία με πολιτιστικά ιδρύματα και καλλιτέχνες σε όλο 
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τον κόσμο, προβάλλει, μεταφέρει την τέχνη και τον πολιτισμό του κόσμου στο διαδίκτυο, 
μετατρέποντας τις πληροφορίες προσβάσιμες από οποιονδήποτε και οπουδήποτε. Υπάρχουν 
διαφορετικές κατηγορίες εκθέσεων, όπως, για παράδειγμα, εκθέσεις καλλιτεχνών, ιστορικών 
γεγονότων, ιστορικές προσωπικότητες κ.ά. Οι εκθέσεις συχνά περιλαμβάνουν εκθεσιακά 
κείμενα, φωτογραφίες, συλλογές, βίντεο κ.ά. 

 
2. Μελέτη Περίπτωση: Soweto-uprising  
Η εξέγερση του Soweto συγκλόνισε όλη τη δημοκρατική ανθρωπότητα, λόγω του μεγάλου 
αριθμού των θυμάτων, αλλά και γιατί αποκάλυψε το αποτρόπαιο πρόσωπο του καθεστώτος 
των φυλετικών διακρίσεων (Forsee, 2019). Η ψηφιακή έκθεση, «APARTHEID - SOWETO 
UPRISING» (Εικόνα 1.), η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια εκπόνησης εργασίας του 
μαθήματος του μεταπτυχιακού προγράμματος Ψηφιακός Πολιτισμός, του Πανεπιστημίου 
Πειραιά, έχει ιστορικό χαρακτήρα και παρουσιάζεται με τη μορφή ιστοσελίδας. Η έκθεση 
αφορά γεγονότα, τα οποία συνέβησαν στη χώρα της Νοτίου Αφρικής τον 20ο αιώνα. Πιο 
συγκεκριμένα, καταγράφονται πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς του Apartheid και με 
την εξέγερση του Soweto στις 16 Ιουνίου του 1976. Το καθεστώς Apartheid αποτέλεσε ένα 
κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, νομικό σύστημα, το οποίο έχει ως σκοπό τον διαχωρισμό 
των φυλών καθώς και την ενίσχυση της πολιτικής δύναμης και του οικονομικού ελέγχου της 
λευκής μειονότητας (Biko, 2002). Το καθεστώς αυτό τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρα της 
Νοτίου Αφρικής από το 1948, μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 (Welsh, 2009).  

Τα γεγονότα της συγκεκριμένης εκθέσεις διδάσκουν στους επισκέπτες την ιστορία μιας 
νεολαίας, η οποία αγωνίστηκε στο παρελθόν για μία καλύτερη εκπαίδευση και ζωή. Στην 
παρούσα ιστορική ψηφιακή έκθεση καταγράφονται πληροφορίες από την αρχική εφαρμογή 
του καθεστώτος μέχρι και την κατάργησή του το 1994. Καταγράφονται σημαντικά γεγονότα, 
τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του. Ένα από αυτά αποτέλεσε η 
εξέγερση του Soweto, η οποία πραγματοποιήθηκε από έγχρωμους μαθητές και προκάλεσε 
αντιδράσεις παγκοσμίως. Ακόμη, παρουσιάζονται πληροφορίες για μία από τις κεντρικές 
μορφές κατά του Apartheid που με τις ενέργειές του άλλαξε την ιστορία ολόκληρης της 
χώρας, του Nelson Mandela.  
 
3. Τρόπος Δόμησης Ιστοσελίδας 
Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται και παρουσιάζεται ο ιστότοπος της έκθεσης είναι το 
website builder Weebly. Tα γεγονότα παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά στις αντίστοιχες 
θεματικές. Στην ΑΡΧΙΚΗ σελίδα βρίσκονται γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο και τις 
θεματικές ενότητες. Υπάρχει ένα timeline, στο οποίο καταγράφονται τα σημαντικότερα 
γεγονότα της ιστορίας του Apartheid καθώς, επίσης, ένας χάρτης της Νοτίου Αφρικής. Στο 
κάτω μέρος της σελίδας συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία του ΠΜΣ, ο τίτλος του μαθήματος 
και πληροφορίες για τα στοιχεία του συντελεστή, καθώς και ένα κουμπί ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, το 
οποίο παραπέμπει στη σχετική ενότητα.  

Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί σε έξι διαφορετικές ενότητες. Μετά την αρχική 
σελίδα, ακολουθεί η ενότητα APARTHEID με τέσσερις υποκατηγορίες. Στην πρώτη 
υποκατηγορία, Η ΑΡΧΗ, παρουσιάζεται η αρχή της εφαρμογής του καθεστώτος με σχετικές 
ιστορικές πληροφορίες και εικόνες, καθώς και νόμους σχετικά με το Apartheid. Η επόμενη 
επιλογή, AFRICAN NATIONAL CONGRESS (ANC), αφορά τη χρονική συνέχεια του Apartheid με 
την περιγραφή σημαντικών γεγονότων (Cherry, 2011). Ένα από αυτά αποτελεί η αιματηρή 
διαδήλωση «Sharpeville Massacre» (Lodge, 2011). Η συγκεκριμένη διαδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στο Sharpeville, μία πόλη λίγο έξω από το Johannesburg. Η διαδήλωση 
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διοργανώθηκε από την Pan Africanist Congress of Azania (PAC), η οποία δημιουργήθηκε το 
1959, ήταν ένα πολιτικό κίνημα στο οποίο τα μέλη ανήκαν στην ANC αλλά είχαν 
αντιπαραθέσεις ως προς τις κατευθύνσεις όπου ακολουθούσαν. Στην επόμενη ενότητα 
παρουσιάζεται ΤΟ ΤΕΛΟΣ εφαρμογής του Apartheid και γεγονότα που σχετίζονται με αυτό 
(Glanvill, 2011). Η τελευταία ενότητα αφορά το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ της Νοτίου Αφρικής. 
Δίνονται πληροφορίες για το προγενέστερο εκπαιδευτικό σύστημα (πριν το Apartheid), αλλά 
και το νέο εκπαιδευτικό σύστημα Bantu, το οποίο αποτέλεσε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη 
της ιστορίας του Apartheid και στον αγώνα εναντίον του (Grant, 2011). 

Η επόμενη ενότητα αφορά την ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ SOWETO με δύο υποκατηγορίες. Η πρώτη 
υποκατηγορία, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ, περιλαμβάνει πληροφορίες για την ιστορία της 
εξέγερσης. Η αφορμή δόθηκε όταν η κυβέρνηση της χώρας, το 1974, επέβαλε στο υπάρχον 
εκπαιδευτικό σύστημα Bantu ως βασική γλώσσα στα σχολεία της χώρας τα Αγγλικά και τα 
Afrikaans αντί για τη μητρική γλώσσα (τα Afrikaans αποτελούν μία γλώσσα με γερμανικά 
στοιχεία, όπου αναπτύχθηκε από Ολλανδούς τον 17ο αιώνα και μεταδόθηκε μέσω των 
αποικιοκρατιών). Στις 16 Ιουνίου 1976, μαθητές από σχολεία του Soweto ξεκίνησαν μία 
πορεία διαδήλωσης εναντίον των Afrikaans και του Apartheid, η οποία οδήγησε σε 
διαδηλώσεις και εξεγέρσεις στην υπόλοιπη χώρα. Η εξέγερση του Soweto κράτησε 3 μέρες 
και εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους 200 με 700 άτομα, κυρίως μαθητές, καθώς υπήρξαν και 
4000 τραυματίες (Forsee, 2019). Για την ενότητα αυτή δημιουργήθηκε ένα βίντεο, με τη 
χρήση video editor και παρουσιάζει μία σύνοψη του καθεστώτος του Apartheid και της 
εξέγερσης του Soweto, με φωτογραφίες και οπτικά αποσπάσματα της εποχής, ένα μικρό 
απόσπασμα με τη μορφή animation για τα γεγονότα του Soweto, καθώς και μία ομιλία του 
Nelson Mandela, συνοδευόμενο με μουσική υπόκρουση. Το βίντεο έγινε upload στην 
πλατφόρμα Vimeo. 

 

 

Εικόνα 1. Αρχική σελίδα Ιστοσελίδας 

Στη δεύτερη ενότητα της κατηγορίας αυτής, με το όνομα ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ παρουσιάζει 
ένα ηχητικό αφιέρωμα, το οποίο δημιουργήθηκε στα πλαίσια συμπλήρωσής τριάντα χρόνων 
από την εξέγερση του Soweto, το 2006, από το National Public Radio (NPR) των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής. Το αφιέρωμα αυτό περιλαμβάνει ηχητικά αποσπάσματα της εποχής 
με κυβερνητικές ανακοινώσεις, καθώς και συνεντεύξεις από άτομα τα οποία συμμετείχαν 
στην εξέγερση του Soweto.  

Ακολουθεί η ενότητα NELSON MANDELA με δύο υποκατηγορίες. Στην πρώτη 
υποκατηγορία, Η ΖΩΗ ΤΟΥ MANDELA, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα της ζωής του Nelson 
Mandela, στο οποίο καταγράφονται ημερομηνίες αξιοσημείωτων γεγονότων της ζωής του. Η 
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δεύτερη υποκατηγορία περιλαμβάνει ηχητικό υλικό για τη ζωή του. Στα πλαίσια 
συμπλήρωσής 10 χρόνων από τις εκλογές του 1994 στη Νότιο Αφρική, το 2004, το National 
Public Radio (NPR) παρουσιάζει μία σχετική ηχητική αφήγηση. Η συγκεκριμένη αφήγηση 
απαρτίζεται από 5 διαφορετικά μέρη, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες από την αρχή 
της επιβολής του Apartheid μέχρι και την εποχή διάλυσής του. Το πρώτο μέρος με τίτλο The 
Birth of Apartheid (1944-1960), το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες με τα πρώτα 
επαγγελματικά βήματα του Nelson Mandela, καθώς και την επιβολή του Apartheid. Το 
δεύτερο μέρος, The Underground Movement (1960-1964), αναφέρεται στην απαγόρευση του 
African National Congress και την καταδίκη του Mandela σε ισόβια κάθειρξη. Στο τρίτο μέρος, 
Robben Island (1964-1976) γίνεται αναφορά στις συνθήκες που επικρατούσαν στη φυλακή 
αλλά και την κατάσταση που επικρατούσε στη χώρα. Επίσης, παρουσιάζεται η εξέγερση του 
Soweto με ηχητικά ντοκουμέντα της εποχής και το πώς αυτή η διαδήλωση πυροδότησε μία 
νέα γενιά του ακτιβισμού. Ακολουθεί το τέταρτο μέρος, State of Emergency (1976-1990), στο 
οποίο περιγράφεται η δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόταν η χώρα, με διαμάχες 
μεταξύ διαδηλωτών και της κυβέρνησης. Παρουσιάζεται η απελευθέρωση του Mandela μετά 
από 27 χρόνια φυλάκισης. Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος, Democracy 
(1990-1994), περιγράφονται οι προσπάθειες και τα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν στον 
δρόμο προς τη δημοκρατία.  

Στη συνέχεια, υπάρχει η κατηγορία ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, περιλαμβάνοντας 
φωτογραφίες από τα προαναφερθέντα γεγονότα. Για την καλύτερη απόδοση και 
παρουσίαση των φωτογραφιών τοποθετήθηκε η μορφή slideshow και χρησιμοποιήθηκε το 
πρόγραμμα Adobe Photoshop για μερική επεξεργασία. 

Η τελευταία ενότητα αφορά την ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να 
συμπληρώσει μία φόρμα επικοινωνίας, η οποία αποστέλλεται στον συντελεστή της 
ιστοσελίδας. Υπάρχει ένα αρχείο με τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση 
της συγκεκριμένης έκθεσης. Επιπλέον, καταγράφονται πρακτικές πληροφορίες για το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τρόποι επικοινωνίας, η ιστοσελίδα, η τοποθεσία καθώς και 
πληροφορίες για το ΠΜΣ «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες 
Ψηφιακές Τεχνολογίες». Σε όλες τις ενότητες και τις υποενότητες της ιστοσελίδας υπάρχουν 
φωτογραφίες, συνοδεύοντας τα κείμενα της ψηφιακής έκθεσης.  
 
4. Το εκπαιδευτικό σύστημα  
Πριν την επιβολή του Apartheid υπήρχε από παλαιότερα πρόβλημα στο εκπαιδευτικό 
σύστημα της χώρας. Η εκπαίδευση για τους λευκούς μαθητές ήταν οργανωμένη, δωρεάν και 
υποχρεωτική, αντιθέτως η εκπαίδευση για τους μη λευκούς παραμερίστηκε. Δεν υπήρχε 
οικονομική ενίσχυση με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αρκετές εγκαταστάσεις και 
προσωπικό. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα Bantu ψηφίστηκε το 1953 και ήρθε σε ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου του 1954. Από το 1948, όπου επιβλήθηκε το καθεστώς του Apartheid, 
επισημοποιήθηκε και ο διαχωρισμός των σχολείων λευκών και μη λευκών μαθητών. Από την 
αρχή, η συγκεκριμένη κυβέρνηση ήθελε να αλλάξει το ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα 
και να προσαρμοστεί στις τοποθεσίες του κάθε σχολείου καθώς και στις ανάγκες των 
διαφορετικών φυλών. Το σύστημα υποχρέωνε τους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε δημόσια 
σχολεία και τα μαθήματα σχετίζονταν με το κέντημα (για τα κορίτσια), χειροτεχνία, φύτευση, 
τα μαθηματικά, θρησκευτικά κ.ά. (Forsee, 2019). 

Σκοπός ήταν η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών για χειρωνακτική εργασία. Ενώ 
ο πραγματικός σκοπός ήταν η εμφύτευση της ιδέας ότι οι λευκοί κάτοικοι της χώρας είναι 



MusEd – Museum School Education – ISSN: 2654-1807 – Τόμος/Volume 2, Τεύχος/Issue 2, 2021 
 

 64 

 
 

ανώτεροι από όλους τους άλλους κατοίκους. Οι μη λευκοί μαθητές απαγορευόταν να 
σπουδάσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο της χώρας, ενώ, τις περισσότερες φορές, οι καθηγητές 
δεν απαιτούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις διδασκαλίας. Δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου 
κρατική οικονομική ενίσχυση προς την έγχρωμη εκπαίδευση και στα πρώτα δέκα χρόνια 
εφαρμογής του συστήματος δεν χτίστηκε καμία καινούργια σχολική εγκατάσταση. Τη 
δεκαετία του ’70, στη χώρα, εμφανίστηκε η ανάγκη για καλύτερο εκπαιδευμένο εργατικό 
προσωπικό. Για αυτό τον σκοπό κατασκευάστηκαν καινούρια σχολεία με περισσότερους 
εισερχόμενους μαθητές. Το γεγονός αυτό ωφέλησε κάποιους από τους μαθητές να 
προχωρήσουν και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το 1969 δημιουργήθηκε το South African 
Students Organization (SASO). Το σύστημα αυτό αντικαταστάθηκε το 1979 μετά τα γεγονότα 
στο Soweto (Welsh, 2009). 

Ο H.F Verwoerd, σχεδιαστής του εκπαιδευτικού συστήματος Bantu, υποστήριξε: “There 
is no place for [the African] in the European community above the level of certain forms of 
labour. It is of no avail for him to receive a training which has as its aim, absorption in the 
European community.” Δεν υπάρχει θέση για [τους Αφρικανούς] στην ευρωπαϊκή κοινότητα 
πάνω από το επίπεδο ορισμένων μορφών εργασίας. Δεν ωφελεί να λάβει μια εκπαίδευση που 
έχει ως στόχο την απορρόφηση στην ευρωπαϊκή κοινότητα. 

 
5. Ιστορικές πληροφορίες - Soweto - Uprising  
Στις 16 Ιουνίου, οργανώθηκε μία πορεία διαμαρτυρίας στην οποία συμμετείχαν με 10000 
μαθητές εναντίον της απόφασης της κυβέρνησης για επιβολή των Afrikaans ως βασική 
γλώσσα στα σχολεία. Η πορεία οργανώθηκε από τον South African Students Organisation 
(SASO) με τη βοήθεια του Black Consciousness Movement (BCM). Οι πληροφορίες που 
αντλήθηκαν από εκείνη την ημέρα είναι από αυτόπτες μάρτυρες, από δημοσιογράφους 
καθώς και από τις αναφορές της αστυνομίας (Welsh, 2009). 

Η πορεία ξεκίνησε το πρωί και στο σημείο συνάντησης κατέφτασαν δεκάδες χιλιάδες 
έγχρωμοι μαθητές από όλα τα σχολεία του Soweto, ενώ στο ίδιο σημείο λίγο αργότερα 
έφτασε και η αστυνομία. Υπάρχουν αναφορές και από την πλευρά της αστυνομίας αλλά και 
από την πλευρά αυτόπτων μαρτύρων για το πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια. Το αποτέλεσμα 
είναι ότι η αστυνομία ξεκίνησε να πυροβολεί προς τους μαθητές με το πρώτο θύμα τον 
13χρονο μαθητή, Hector Pieterson. Στο συγκεκριμένο σημείο υπήρξε ένας φωτορεπόρτερ, ο 
Sam Nzima, για την εφημερίδα «The World», ο οποίος τράβηξε τη φωτογραφία, που 
αποτέλεσε σύμβολο για το Soweto Uprising (Forsee, 2019). 

Οι πυροβολισμοί συνεχίστηκαν με αποτέλεσμα να υπάρξουν κι άλλα θύματα. Λίγο 
αργότερα, αφού οι μαθητές ξέφυγαν σε διάφορες κατευθύνσεις, η κατάσταση ξεκίνησε να 
εκτροχιάζεται. Ο θυμός κυριάρχησε τους μαθητές και ξεκίνησαν να βανδαλίζουν 
καταστήματα, αμάξια και οχήματα της αστυνομίας. Έβγαλαν έναν αστυνομικό από το όχημα 
του και τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Σε κοντινό σημείο από το αρχικό σημείο 
συνάντησης, οι πυροβολισμοί της αστυνομίας συνεχίστηκαν και ο αριθμός των θυμάτων 
συνέχισε να μεγαλώνει. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ, ενώ η κυβέρνηση 
υποστήριξε ότι αυτή η διαδήλωση και οι βανδαλισμοί που ακολούθησαν είχαν σκοπό να 
«πολεμήσουν την κυβέρνηση». Για την ημέρα, 16 Ιουνίου, υπάρχουν διάφορες αναφορές, οι 
οποίες κατέγραψαν 23 νεκρούς κι άλλες περίπου στους 200 (Welsh, 2009).  

Τα γεγονότα της προηγούμενης μέρας προκάλεσαν μεγαλύτερες αντιδράσεις. Στις 17 
Ιουνίου, πραγματοποιήθηκαν κι άλλες πορείες διαμαρτυρίας, όπου συμμετείχαν μαθητές και 
εργάτες. Ακόμη, σε άλλη περιοχή πραγματοποιήθηκε πορεία από λευκούς μαθητές ενάντια 
στη δολοφονία μαθητών, όπου συμμετείχαν και έγχρωμοι εργάτες. Ο αριθμός της 
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αστυνόμευσης μεγάλωσε, καθώς και στρατιωτικές δυνάμεις ήταν σε εγρήγορση. Τα 
επεισόδια δεν άργησαν να ξεκινήσουν. Τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στην πορεία 
κατέστρεψαν λεωφορεία, κτήρια, έκαψαν σχολεία και η αστυνομία ξεκίνησε τα πυρά. Ο 
αριθμός των θυμάτων ήταν μεγαλύτερος από την 16η Ιουνίου. Δεν είναι ακριβής ο 
πραγματικός αριθμός (Forsee, 2019). 

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν για τρίτη μέρα. Η αστυνομία συνέχισε να κάνει χρήση 
πυρών και οι πολίτες, κυρίως μαθητές, επιτίθονταν με πέτρες. Καταστήματα, κτήρια και 
αυτοκίνητα καταστράφηκαν, ενώ επεισόδια πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες κοντινές 
πόλεις με παρόμοια εξέλιξη. Για τρίτη μέρα υπήρξαν θύματα. Δεν είναι ακριβής ο 
πραγματικός αριθμός (Welsh, 2009). 

Η εξέγερση του Soweto κράτησε 3 μέρες. Εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους 200 με 700 
άτομα, κυρίως μαθητές, καθώς υπήρξαν και 4000 τραυματίες. Η εφημερίδα «The World» είχε 
σχέσεις με μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορεία παγκοσμίως και, την επόμενη μέρα, η 
φωτογραφία σύμβολο του νεκρού μαθητή, Hector Pieterson, εμφανίστηκε σε όλον τον 
κόσμο. Οι αντιδράσεις προς την κυβέρνηση ήταν μεγάλες κι αυτό οδήγησε σε μεγαλύτερη 
πολιτική και οικονομική κρίση. Στις 19 Ιουνίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού των 
Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε τα επεισόδια. Ακολούθησαν κι άλλα επεισόδια τους επόμενους 
μήνες με αφορμή τα γεγονότα του Soweto. Η αστυνομία, έναν χρόνο μετά, σκότωσε Steve 
Biko, αρχηγό της πολιτικής παράταξης Black Consciousness Movement, η οποία είχε στηρίξει 
τους μαθητές κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Αιματηρά επεισόδια συνεχίστηκαν και τη 
δεκαετία του ‘80 μέχρι την κατάργηση του καθεστώτος Apartheid. Η 16η Ιουνίου σηματοδοτεί 
τον εορτασμό της National Youth Day στη Νότια Αφρική (Forsee, 2019). 

Στην πρώτη του ομιλία μετά την απελευθέρωση (1990), ο Mandela ανέφερε ότι θα 
συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για την αποκατάσταση της ελευθερίας, καθώς και ότι ο 
αγώνας εναντίον του Apartheid δεν θα σταματήσει μέχρι να καταργηθεί. Το 1994, έπειτα από 
δεκαετίες, το καθεστώς του Apartheid καταρρίφθηκε. Στις 10 Μαΐου του 1994, ο Nelson 
Mandela ανακηρύχθηκε ο πρώτος έγχρωμος πρωθυπουργός της χώρας. Παρά τις σφοδρές 
πιέσεις που δέχτηκε για να εκδικηθεί τους λευκούς, ο Mandela αφιέρωσε το υπόλοιπο της 
ζωής του στο να προάγει την ειρήνη, την ελευθερία και την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων 
(Welsh, 2009). 

 
6. Περιγραφή – Τεχνικά Μέρη 
Το website builder Weebly αποτελεί ένα εργαλείο φιλικό προς το χρήστη για δημιουργία 
ιστότοπου χωρίς την απαραίτητη γνώση κώδικα HTML ή CSS. Δίνεται η δυνατότητα στον 
χρήστη μέσω drag and drop να τοποθετήσει τα στοιχεία απευθείας στην ιστοσελίδα, ενώ, 
παράλληλα, δίνεται η επιλογή χρήσης κώδικα σε όποιον επιθυμεί. Για την απλή χρήση του 
Weebly δεν απαιτείται χρηματικό ποσό. Το κοστολόγιο αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες του 
χρήστη. Επιπλέον, το συγκεκριμένο web builder παρέχει άμεση εξυπηρέτηση σε περίπτωση 
τεχνικού προβλήματος μέσω τηλεφώνου ή αποστολής email.  

Πιο συγκεκριμένα, για να ξεκινήσει ένας χρήστης τη δημιουργία ενός ιστότοπου 
χρειάζεται να κάνει εγγραφή και να φτιάξει έναν λογαριασμό. Στη συνέχεια, ακολουθεί η 
επιλογή του είδους της, για παράδειγμα, ένα blog, μια ιστοσελίδα πώλησης προϊόντων. Όταν 
ο χρήστης επιλέξει το είδος του ιστότοπου, ακολουθεί η επιλογή θέματος για την όψη και τη 
λειτουργικότητά του. Στο Weebly υπάρχει μεγάλη ποικιλία θεμάτων, ανάλογα με το ύφος, τη 
θεματική, τα χρώματα. Τα θέματα αυτά είναι αρκετά ευέλικτα και επεξεργάσιμα, μπορεί, 
ωστόσο, να προσθέσει κι άλλα σχέδια από άλλους παρόχους. Έπειτα, ξεκινάει η διαδικασία 
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δημιουργίας των θεματικών, οι οποίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα και η εισαγωγή των 
δεδομένων.  

 
7. Επίλογος 
Η συγκεκριμένη ψηφιακή έκθεση συμπεριλαμβάνει εκθεσιακά κείμενα, 58 συνοδευτικές 
φωτογραφίες καθώς και 7 ηχητικά αρχεία (6 ηχητικά αφιερώματα και 1 μουσικό κομμάτι που 
συνοδεύει το βίντεο). Η έκθεση αυτή αποτελεί μία υπενθύμιση της σπουδαιότητας του 
δικαιώματος της εκπαίδευσης και της ελεύθερης βούλησης, χωρίς χρωματικούς ή 
οποιουδήποτε άλλου είδους φραγμούς. Η εξέγερση του Soweto σηματοδότησε μια νέα 
εποχή αφύπνισης της πολιτικής συνείδησης της μαύρης πλειοψηφίας. Σήμερα, μετά από την 
αποκατάσταση ενός στοιχειώδους κράτους δικαίου και ισοπολιτείας, στο οποίο θεωρητικά 
δεν υπάρχουν πλέον φυλετικές διακρίσεις, η χώρα παραμένει διαιρεμένη, με βαθιές 
ανισότητες. 
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Περίληψη 
Η μάθηση και η διδασκαλία είναι αλληλένδετες διαδικασίες, που τροφοδοτούν η μία την άλλη. Είναι χαρά να 
δουλεύεις με παιδιά και να τα καθοδηγείς να υιοθετήσουν σωστούς τρόπους συμπεριφοράς και σκέψης. Για να 
μπορέσουν, λοιπόν, όλα τα μέλη μιας σχολικής μονάδας να συνυπάρχουν και να μην προσφέρεται η στείρα 
γνώση στους μαθητές αποκλειστικά και μόνο από τα βιβλία, είναι σκόπιμο να υπάρξει μία νέα παιδαγωγική 
προσέγγιση της γνώσης, πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει εφικτό μέσα από το παιχνίδι ως μορφή μάθησης σε 
συνδυασμό με το μάθημα της Μουσειακής Αγωγής. Η παρακάτω εργασία προτείνει τη διερεύνηση του θέματος 
της μουσειακής αγωγής σε συνδυασμό με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το μάθημα της 
Iστορίας σε μαθητές δημοτικού σχολείου και, ειδικότερα, τη μελέτη και την ερεύνηση της ιστορίας της Εξόδου 
του Μεσολογγίου. Ακόμη, προσπαθεί να διερευνήσει την επίδραση των εναλλακτικών διδακτικών 
προσεγγίσεων, με έμφαση στη Μουσειακή Αγωγή για την καλλιέργεια θετικών στάσεων των μαθητών 
δημοτικών σχολείων, αναφορικά με το μάθημα της Ιστορίας.  
 
Λέξεις-κλειδιά: μουσειακή αγωγή, Ιστορία, Μεσολόγγι, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 
 
1. Εισαγωγή 
Με τη θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας ασχολείται η διδακτική, η οποία είναι κλάδος 
της Παιδαγωγικής. «Η Διδακτική, ως θεωρία της διδασκαλίας, δηλαδή ως επιστήμη της 
διδασκαλίας και της μάθησης, περιλαμβάνει όχι μόνο τον προγραμματισμό της διδασκαλίας 
αλλά και τις διαδικασίες και τις μεθόδους της διδασκαλίας και της μάθησης» (Καψάλης, 
1999). Ειδικότερα, η διδασκαλία, σύμφωνα με τον Χριστιά (2009), «αναφέρεται σε μια 
συστηματική και μεθοδευμένη δραστηριότητα, κατά την οποία ο δάσκαλος αποσκοπεί να 
επιδράσει, σύμφωνα με ορισμένους σκοπούς και χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές και 
μέσα στη συμπεριφορά του μαθητή, ώστε ο τελευταίος να αποκτήσει, να αλλάξει ή να 
ενισχύσει τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις στάσεις του». Έτσι, βασικοί παράμετροι της 
διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος, ο μαθητής και το διδακτικό αντικείμενο. Η διδασκαλία 
δομείται πάνω σε δραστηριότητες, προγραμματισμένες ή μεθοδικές, οι οποίες οδηγούν σε 
δραστηριότητες μαθητείας με βασικά αποτελέσματα -σύμφωνα με το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα- τη μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών. Κατά τη σχεδίαση, λοιπόν, μίας 
διδακτικής πρότασης από τον εκπαιδευτικό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα 
και οι κλίσεις των μαθητών, οι προγενέστερες γνώσεις τους σχετικά με τη δράση, η επιλογή 
των διδακτικών μέσων, οι σχέσεις αλληλεπίδρασης τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και του 
εκπαιδευτικού με τους μαθητές κ.ά.   

Όσον αφορά τη διδακτική στον σχολικό χώρο, το παραδοσιακό σχολείο προτιμάει τη 
διδασκαλία και τη μάθηση μέσω του σχολικού εγχειριδίου και δε δείχνει το αρμόζον 
ενδιαφέρον για την παιδαγωγική θέση του παιχνιδιού ως μορφή μάθησης. Ωστόσο, 
σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, ο όρος παιχνίδι αναφέρεται σε ένα πλήθος συμπεριφορών 
στις οποίες περιλαμβάνονται κοινωνικο-συναισθηματικά, γνωστικά, γλωσσικά καθώς και 
σωματικά στοιχεία (Haight & Black, 2001). Το παιχνίδι προσφέρει στα παιδιά ευκαιρίες να 
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εξερευνήσουν τις ιδέες τους και να προβούν σε νέες αποκαλύψεις εντός του δικού τους 
κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου.  

Σε όλα τα παραπάνω, προστίθεται και το μάθημα της Μουσειακής Αγωγής. Η 
προώθησή της γίνεται μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που στηρίζονται στη 
διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση, τη βιωματική και ενεργητική μάθηση, την 
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, την παρατήρηση, την εξερεύνηση, την ανακάλυψη και την 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών.  

 
2. Μουσειοπαιδαγωγική  
«Η μουσειολογία είναι η επιστήμη των μουσείων. Έχει να κάνει με τη μελέτη της ιστορίας και 
του υπόβαθρου των μουσείων, του ρόλου τους στην κοινωνία, τη συντήρηση, την εκπαίδευση 
και την οργάνωση, της σχέσης με το φυσικό περιβάλλον και της ταξινόμησης διαφορετικών 
ειδών μουσείων» (Οικονόμου, 2003). Παρόλο που η συζήτηση για τη μουσειολογία 
εξελίσσεται, ανακύπτουν νέοι όροι, όπως αυτός της νέας μουσειολογίας. Πρώτη αναφορά 
γίνεται από τον Γάλλο θεωρητικό των μουσείων, George- Henri Riviere, και ακολούθησαν 
αρκετοί μελετητές από τη δεκαετία του 1970 και μετά. Η θεωρία στηρίζεται στην αρχή ότι η 
μουσειολογία αντιπροσωπεύει ό,τι συμβαίνει μέσα στους τέσσερις τοίχους του μουσείου, 
ενώ η νέα μουσειολογία προχωρά παραπέρα, προσπαθώντας να καταρρίψει στεγανά που 
εμποδίζουν την πρόσβαση στο μουσείο και ασχολείται κυρίως με μη παραδοσιακά μουσεία, 
που έχουν οργανική σχέση με την κοινότητα στην οποία ανήκουν. Επικεντρώνεται, 
ουσιαστικά, σε τοπικά και περιφερειακά μουσεία, τονίζοντας τη στενή σύνδεση του μουσείου 
με την τοπική κοινωνία (Riviere, 1969). 

Η μουσειοπαιδαγωγική, από την άλλη, ορίζεται ως «ιδιαίτερη πράξη και θεωρία της 
παιδαγωγικής, η οποία υλοποιεί παιδαγωγική πράξη στον χώρο του μουσείου, αναφερόμενη 
σε πραγματικούς ή πιθανούς επισκέπτες, με πρόθεση τη μεσολάβηση ανάμεσα σε αυτούς και 
το μουσείο και κυρίως στα μουσειακά αντικείμενα, με στόχο τη γνωστική, συναισθηματική, 
ψυχοκινητική προώθηση του επισκέπτη, ο οποίος θα έχει την ανάγκη της 
μουσειοπαιδαγωγικής σταδιακά όλο και λιγότερο» (Νικονάνου, 2005). Αποτελεί, με λίγα 
λόγια, γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, προϋποθέτει την ουσιαστική 
εμπλοκή του επισκέπτη και σκοπός της είναι η παιδαγωγική αξιοποίηση των μουσείων. 
Στηρίζεται, ακόμα, στα δεδομένα της τέχνης, της αισθητικής και του πολιτισμού και μελετά, 
ερευνά και προάγει την επικοινωνία μέσα από ένα εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον 
του μουσείου. Παράλληλα, μέσω της μουσειοπαιδαγωγικής δραστηριότητας, προωθείται, 
τόσο η εξερεύνηση του εσωτερικού κόσμου και η προσωπική έκφραση όσο και η συλλογική 
δράση και αρμονική συνεργασία μιας ομάδας.  

  
3. Ο εκπαιδευτικός ρόλος του μουσείου 
Η τριγωνική σχέση μουσειοπαιδαγωγού - δασκάλου - μαθητή αποτελεί το «τρίγωνο 
συνεργασίας», που έχει στόχο την εκμαίευση της γνώσης μέσα από αυτόβουλες ψυχαγωγικές 
διαδικασίες στον περιβάλλοντα χώρο εντός ή εκτός του μουσείου. Έτσι, το μουσείο θα 
αντιμετωπίζεται όχι ως φόντο σχολικών εκδρομών ή περιπάτων, αλλά ως χώρος 
πολυσήμαντων πληροφοριών και εμπειριών, που βοηθούν στην κατανόηση του πολιτισμού, 
γεγονός το οποίο προϋποθέτει την κριτική αντίληψη του παρελθόντος. Η σχέση μουσείου και 
σχολείου είναι, εν πολλοίς, αντικρουόμενη, καθώς οι ρόλοι των δυο θεσμών τους 
«επιβάλλουν». Το σχολείο είναι ο επίσημος διαχειριστής της γνώσης και ο βασικός 
μηχανισμός κοινωνικής αναπαραγωγής ιδεών, στάσεων και αντιλήψεων, ενώ, από την άλλη, 
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το μουσείο είναι ο επίσημος θεσμός της επιστημονικής γνώσης για το παρελθόν (Δάλκος, 
2000).  

Τον 21ο αιώνα, η μουσειοπαιδαγωγική στρέφεται περισσότερο προς τον σχεδιασμό 
ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με διαβαθμίσεις για κάθε ηλικία, 
αποδεχόμενη την αυτονομία και την αυτενέργεια του ατόμου στην πρόσληψη της γνώσης. Η 
αξιοποίηση των εικαστικών έργων στη διδακτική πράξη θεωρείται απαραίτητη και αυτονόητη 
στον χώρο της παιδαγωγικής, κάτι που ορίζεται, άλλωστε, και από την αρχή της 
εποπτικότητας της διδασκαλίας. Ένα μνημείο προσεγγίζεται διαφορετικά από έναν ιστορικό, 
διαφορετικά από έναν ιστορικό τέχνης και διαφορετικά από τον εκπαιδευτικό. Ο 
εκπαιδευτικός το προσεγγίζει διδακτικά και προσπαθεί να αξιοποιήσει τα στοιχεία του, έτσι,  
ώστε να βοηθήσουν όχι μόνο τη διαδικασία μάθησης, αλλά και την καλλιέργεια της κριτικής 
σκέψης, την παρατήρηση, την όξυνση της μνήμης και τη διερεύνηση των ενδιαφερόντων του 
μαθητή.  

Οι αντιληπτικές δυσκολίες που παρουσιάζει το μάθημα της Ιστορίας κατανοούνται και 
προσεγγίζονται με βάση τη θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης του Piaget. Πέρα, όμως, από τη 
θεωρία αυτή, άλλες νεότερες (Bruner, 1960) βεβαιώνουν ότι το παιδί μπορεί να διδαχθεί 
οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο σε κάθε στάδιο της διανοητικής του ανάπτυξης, χωρίς να 
ζημιωθεί η επιστημονική του εγκυρότητα. Γνωστικοί ψυχολόγοι και ιστορικοί υποστηρίζουν 
ότι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των παιδιών πέρα από τη βιολογική ανάπτυξη, 
εξαρτάται, κυρίως, από τα ερεθίσματα που δέχονται οι μαθητές, ποιοτικά και ποσοτικά, το 
πολιτισμικό περιβάλλον και τη μαθησιακή διαδικασία.  

Ο δάσκαλος που αποφασίζει να ασχοληθεί με την τοπική ιστορία έχει να δουλέψει μ’ 
έναν τρόπο ελκυστικό για τον ίδιο και τους μαθητές του. Η αξιοποίηση των μνημείων της 
περιοχής, ιστορικών ή καλλιτεχνικών, συμβάλλει ιδιαίτερα στην τόνωση της αντιληπτικής 
ικανότητας των μαθητών ιδιαίτερα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι μαθητές, από την 
άλλη, καθώς έρχονται σε επαφή στην καθημερινή τους ζωή με ορισμένα από τα μνημεία 
αυτά, γνωρίζουν και πληροφορούνται στοιχεία από την ιστορία του τόπου τους. Έρευνες 
έχουν δείξει ότι η καταλληλότερη ηλικία για αξιοποίηση των ιστορικών μνημείων είναι από 8 
έως 13 ετών, γιατί στην ηλικία αυτή τα παιδιά επηρεάζονται, κυρίως, από περιγραφικά 
θέματα, σύμφωνα με τη γνωστική ψυχολογία. 

  
4. Προβληματική του θέματος - Πρωτοτυπία 
«Ένα μάθημα θα είναι τόσο τελειότερο όσο λιγότερες λέξεις θα περιέχει. Πρέπει να 
φροντίσουμε, όταν ετοιμάζουμε το μάθημα, και μάλιστα να υπολογίσουμε και να διαλέξουμε 
τις λέξεις που θα προφερθούν» (Montessori). Με αυτές τις προτάσεις, η μεγαλύτερη 
παιδαγωγός του κόσμου υπογραμμίζει τη σημασία των λέξεων κατά τη δημιουργία μίας 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας ή ακόμη και ενός μαθήματος.  

Τα παιδιά κουράζονται και βαριούνται εύκολα τη μάθηση με τα βιβλία. Θέλουν κάτι 
διαφορετικό, κάτι στο οποίο θα μπορούν και τα ίδια να συμμετέχουν βιωματικά. Η μουσειακή 
αγωγή είναι ένα μάθημα στο δημοτικό σχολείο που προσφέρει αυτό ακριβώς που ζητούν οι 
μαθητές, μάθηση και διδασκαλία έξω από τη σχολική αίθουσα. Επισκέψεις σε μουσεία, 
χώρους πολιτιστικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος, αρχαιολογικούς χώρους, πινακοθήκες 
είναι μερικά παραδείγματα. Οι μαθητές βγαίνουν από τα στενά όρια της τάξης και μαθαίνουν 
έξω από αυτήν με διάφορα εργαλεία μάθησης, όπως παιχνίδια ρόλων, δραματοποιήσεις, 
ζωγραφική, παιχνίδια σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας. Η μουσειακή αγωγή, 
σύμφωνα με τη Φύκαρη (2006), έχει στόχο «να αναδείξει την ουσιαστική και λειτουργική 
προσέγγιση των μουσειακών αντικειμένων, απορρίπτοντας την παραδοσιακή διδακτική 
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μέθοδο του μαθητή – ακροατή και υιοθετώντας μεθόδους δανεισμένες από τον χώρο της 
σχολικής παιδαγωγικής». Ο ρόλος της είναι, αρχικά, η  καλλιέργεια, στον μέγιστο βαθμό, των 
στόχων του σχολείου καθώς και της κουλτούρας των παιδιών και των εκπαιδευτικών για 
επίσκεψη σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους καθώς, επίσης, ο  σεβασμός της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και η  δημιουργική αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, 
μουσείων και μνημείων του τόπου μας. 

Παρεμβάσεις μουσειακής εκπαίδευσης έχουν εφαρμοστεί και στη χώρα μας αλλά και 
στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα, η διατριβή της Παναγιωτοπούλου (2014) έχει ως στόχο την 
αξιοποίηση εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων, όπως η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 
και η μελέτη των αξιών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Kruccof (2003) 
παρουσιάζει μία σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές δημοτικού σχολείου 
αλλά και ενήλικες που λαμβάνουν χώρα στο Edgar and Deborah Jannotta Mesopotamian 
Gallery στο Σικάγο. Οι μαθητές μαθαίνουν για τα εκθέματα, παίζουν παιχνίδια της αρχαίας 
Αιγύπτου και μαθαίνουν να δημιουργούν μόνοι τους αντικείμενα που έχουν σχέση με την 
Αίγυπτο. Στην Κύπρο έχουν υλοποιηθεί προγράμματα μουσειακής εκπαίδευσης σε αρκετά 
μουσεία της χώρας, όπως το αρχαιολογικό ή το μεσαιωνικό μουσείο. Ωστόσο, η πόλη του 
Μεσολογγίου, παρά τη μεγάλη ιστορία που έχει και είναι γνωστή παγκοσμίως και την 
πληθώρα αρχαιολογικών χώρων και μνημείων που σχετίζονται με την ιστορική Έξοδο, δεν 
έχουν υλοποιηθεί σχετικές έρευνες ή προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές 
δημοτικών σχολείων με στόχο την εκμάθηση της τοπικής ιστορίας.  

Το σύγχρονο μουσείο έχει στόχο όχι μόνο να συλλέγει, να διατηρεί, να ερευνά την 
πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και να ερμηνεύει, να εκπαιδεύει και να ψυχαγωγεί. Έτσι, ενώ 
το ελληνικό σχολείο επιμένει στη διδασκαλία στην τάξη, η παρούσα εργασία θα προτείνει 
την εκμάθηση της τοπικής ιστορίας του Μεσολογγίου έξω από αυτήν. Σε χώρους ιστορικής 
σημασίας, όπως η δημοτική πινακοθήκη της πόλης, ο κήπος των ηρώων, το σπίτι του ποιητή 
Κωστή Παλαμά. Τα παιδιά θα παίξουν παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού μέσα στον κήπο των 
ηρώων, θα γνωρίσουν τους ήρωες του 1821, θα συλλέξουν πληροφορίες, θα μάθουν τι 
έκαναν οι πολεμιστές και οι οπλαρχηγοί όταν ήταν μέσα στην πόλη κατά την πρώτη και 
δεύτερη πολιορκία. Έπειτα, θα μελετήσουν και θα αναλύσουν πίνακες που δημιουργήθηκαν 
από Έλληνες και ξένους ζωγράφους για την ηρωική έξοδο. Θα αναλύσουν τα εκθέματα, θα 
ζωγραφίσουν, θα συλλέξουν πληροφορίες και θα τις συνθέσουν, με στόχο να φτάσουν στη 
λύση του μυστηρίου της Εξόδου.  

 
5. Σκοποί, στόχοι, ερευνητικά ερωτήματα 
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί, μέσα από την έρευνα, να διερευνήσει την επίδραση των 
εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων με έμφαση στη Μουσειακή Αγωγή για την 
καλλιέργεια θετικών στάσεων των μαθητών δημοτικών σχολείων, αναφορικά με το μάθημα 
της Ιστορίας. Συγκεκριμένα, στόχοι της εργασίας αποτελούν:    

• η αξιοποίηση εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη των 
κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών,   

• η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων 
έναντι της παραδοσιακής διδασκαλίας,   

• η διερεύνηση των γνώσεων των μαθητών, αναφορικά με την τοπική ιστορία της 
περιοχής τους πριν και μετά την έρευνα, 

• η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.  
 

Τα ερευνητικά ερωτήματα παρουσιάζονται παρακάτω:  



MusEd – Museum School Education – ISSN: 2654-1807 – Τόμος/Volume 2, Τεύχος/Issue 2, 2021 
 

 71 

 
 

• Τα παιδιά έχουν γνώσεις πριν την έρευνα για την τοπική ιστορία; 

• Υπάρχει διαφορά στις γνώσεις που είχαν πριν και μετά το πέρας της έρευνας; 

• Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνεργαστούν με τα παιδιά, να γίνουν μία ομάδα, 
καθώς και με τον ερευνητή; 

• Τα παιδιά μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους; 

• Πώς μπορεί να επιτευχθεί η ομαλή σύνδεση των παραδοσιακά διακριτών 
επιστημονικών πεδίων στην εκπαιδευτική πράξη; (διαθεματικότητα) 

• Αυξάνεται το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα σε σύγκριση με άλλες 
συμβατικές μεθόδους; 

• Επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα; 
 

6. Μεθοδολογία έρευνας 
Η παιδαγωγική μέθοδος που θα είναι κυρίαρχη κατά τη διάρκεια της έρευνας θα είναι η 
τεχνική της έρευνας-δράσης. Το γεγονός ότι η έρευνα πραγματεύεται ουσιώδεις έννοιες που 
περιλαμβάνουν γνώσεις και στάσεις που συνδέονται με την ιστορία και τον πολιτισμό οδηγεί 
στην επιλογή μιας προσέγγισης με κριτικό χαρακτήρα, τόσο για την κατανόηση και την 
ερμηνεία του τρόπου που αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τις παραπάνω έννοιες όσο και 
για τη διερεύνηση των τυχόν αλλαγών στις γνώσεις των μαθητών.  

Η έρευνα-δράση συνδέθηκε με την εκπαίδευση, όταν άρχισε να συνειδητοποιείται η 
αναγκαιότητα της ενεργούς συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται έμφαση στον στοχαστικοκριτικό εκπαιδευτικό, 
στην έρευνα και τη διδασκαλία (Stenhouse, 1978) και προβάλλεται η ερμηνευτική εκδοχή 
(Elliot, 1985). Είναι, άλλωστε, ευρέως αποδεκτό ότι η έρευνα-δράση είναι μία παρέμβαση 
μικρής κλίμακας στον πραγματικό κόσμο και, ταυτόχρονα, η παρατήρηση της παρέμβασης 
και των επιδράσεών της σε αυτόν (Cohen κ.ά., 2007). Εμπλέκει τους εκπαιδευτικούς σε όλα 
τα επίπεδα του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης του προγράμματος. Επίσης, 
εμπλέκει και τους μαθητές, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά σε πολλές φάσεις της δράσης. 
Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, προγραμματίζονται δραστηριότητες που αποσκοπούν στη 
συλλογή δεδομένων, αφού η μέθοδος αυτή παρέχει τη δυνατότητα ανατροφοδότησης, 
μεταβολής και βελτίωσης του προγράμματος στην πορεία του (Stenhouse, 1988). 

Η επιλογή της έρευνας-δράσης, οπότε κρίνεται ως η πλέον κατάλληλη, γιατί, αφενός, 
επιτρέπει στα μέλη της σχολικής κοινότητας να διερευνούν τις πρακτικές τους μέσω 
στοχαστικής δράσης και συνεργατικής επικοινωνίας κι, αφετέρου, δίνει τη δυνατότητα 
δημιουργίας εμπειριών που διαπνέονται και κατευθύνονται από το πνεύμα της αειφορίας 
και της κοινότητας μάθησης (Κάτσενου κ.ά., 2010).  

Είναι προφανές, ωστόσο, ότι για την ερευνητική επένδυση σε τέτοια περιοχή, η οποία 
μάλιστα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως «υψηλής επικινδυνότητας» λόγω των 
ιδιαίτερων δυσκολιών που εμφανίζει η οποιαδήποτε προσπάθεια αντικειμενικής 
προσέγγισης, απαιτείται η χρήση αρμόδιων μεθοδολογικών τεχνικών, όπως είναι η 
παρατήρηση, η συνέντευξη και τα ερωτηματολόγια. 

Για την υλοποίηση του ερευνητικού σχεδίου προτείνεται η εκπόνηση συνολικά δύο 
ερωτηματολόγιων. Το πρώτο θα μοιραστεί σε μαθητές δημοτικού σχολείου στην αρχή της 
δράσης και το δεύτερο στους ίδιους μαθητές στο τέλος της δράσης, με στόχο τον έλεγχο των 
γνώσεων τους πριν και μετά την έρευνα. Ως βασικοί άξονες των ερωτηματολογίων, θα 
τεθούν: οι γνώσεις που έχουν οι μαθητές για θέματα που αφορούν τη Μουσειακή Αγωγή, τη 
σχέση τους με τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, τις γνώσεις τους σχετικά με την 
τοπική ιστορία. Προτείνεται, επίσης, η συνέντευξη του εκπαιδευτικού του τμήματος, τόσο 
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στην αρχή όσο και στο τέλος της δράσης. Η συνέντευξη θα στοχεύει στις γνώσεις που έχει ο 
εκπαιδευτικός σχετικά με το μάθημα της Μουσειακής Αγωγής, στις γενικότερες γνώσεις του 
για την ιστορία του Μεσολογγίου, στη σχέση του με τους μαθητές, τη συμμετοχή του σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα ή σε ημερίδες ή σε συνέδρια και ενημερώσεις που σχετίζονται 
με τη Μουσειακή Αγωγή.  

 
7. Αναμενόμενα αποτελέσματα 
Οι μαθητές, μετά το πέρας του προγράμματος, αναμένεται να μπορούν:  

• Να γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ιστορίας στην περιοχή μελέτης.  

• Να εκδηλώνουν συμπεριφορές, όπως παρατηρήσεις, επισκέψεις, συζητήσεις, μελέτες 
και καταγραφές της τοπικής ιστορίας. 

• Να καλλιεργήσουν αίσθημα προσωπικής ευθύνης για την ιστορία του τόπου τους. 

• Να θεωρήσουν τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, ως πηγές ιστορικής 
γνώσης. 

• Να αναγνωρίσουν τη σημασία που κατέχει ακόμη και σήμερα η ιστορία του 
Μεσολογγίου όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.   

• Να μάθουν να συνεργάζονται σε ομάδες. 
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Περίληψη 

Η Μουσειακή Αγωγή αποτελεί έναν ειδικό τομέα της παιδαγωγικής επιστήμης που βασίζεται στα στοιχεία της 
άτυπης μάθησης και συνίσταται σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες , βασισμένες στις συλλογές και εκθέσεις του 
μουσείου. Η ανάπτυξή της σχετίζεται με τις μεταρρυθμιστικές παιδαγωγικές σχολές και την ανάπτυξη νέων 
διδακτικών μεθοδολογικών εργαλείων. Οργανώνεται μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά που 
συμπληρώνουν την εκπαίδευση που παρέχεται στο σχολείο, με σκοπό να  καταστήσουν τα μουσεία σημαντικά 
περιβάλλοντα μάθησης. Η μέθοδος της δραματοποίησης προσφέρει στους μαθητές/τριες ευκαιρίες να 
εξερευνήσουν, να συζητήσουν και να αντιμετωπίσουν δύσκολα ζητήματα, καθώς και να εκφράσουν τα 
συναισθήματά τους σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Θεωρούμε, λοιπόν, απαραίτητη, αν όχι επιτακτική, την 
αξιοποίηση της μεθόδου αυτής στα μουσειακά εκπαιδευτικά προγράμματα, με σκοπό την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, όπως η δημιουργικότητα, η έξυπνη μάθηση, η κριτική σκέψη, η επικοινωνία και η ενσυναίσθηση. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Μουσείο, Μουσειακή Αγωγή, Μουσειοπαιδαγωγική, Δραματοποίηση, Θεατρική Αγωγή. 

 
 
1. Eισαγωγή 
Σύμφωνα με το ICOM – International Council of Museums, το μουσείο είναι ένα μη 
κερδοσκοπικό, μόνιμο ίδρυμα στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξης, ανοιχτό στο 
κοινό, το οποίο αποκτά, συντηρεί, ερευνά, επικοινωνεί και εκθέτει την υλική και άυλη 
κληρονομιά της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντός της για σκοπούς εκπαίδευσης, 
μελέτης και απόλαυσης (ICOM, 2007). Αποτελεί αποθήκη γνώσης και φιλοξενεί μια ποικιλία 
υλικού πολιτισμού, όπως πίνακες, γλυπτά, διακοσμητικά αντικείμενα τέχνης, νομίσματα, 
κειμήλια και άλλα αντικείμενα που βρέθηκαν και συλλέγονται. Στοχεύει στη διατήρηση της 
γνώσης των πανάρχαιων πολιτισμών και των παραδόσεων και μπορεί να θεωρηθεί ως μια 
γέφυρα που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και βοηθά να οραματιστούμε το μέλλον 
(Ambrose & Paine, 2006). 

Η παλαιά παράδοση των μουσείων με τα μουσειακά ιδανικά έγκειτο στην απλή 
συλλογή, συντήρηση και έκθεση αντικειμένων. Στην ουσία, συνήθιζαν να αποκτούν, 
συντηρούν, ερευνούν, ερμηνεύουν και εκθέτουν τα απτά και άυλα στοιχεία της κοινωνίας και 
της φύσης. Από τη δεκαετία του 1960 κι έπειτα, όμως, ανέκυψαν προβληματισμοί για τη 
λειτουργία του θεσμού του μουσείου, οι οποίοι οδήγησαν στη μεταμόρφωση της εικόνας 
τους και, κατ’ επέκταση, σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και στην εικόνα του προς τον 
έξω κόσμο. Σήμερα, στα περισσότερα μουσεία, η έμφαση έχει μετατοπιστεί από τον 
πολιτισμό, στη βελτίωση και μεταφορά της γνώσης μέσω ενός αισθητηριακού, παιδαγωγικού 
μουσείου με τη χρήση διαδραστικών μεθόδων (Black, 2012; Germán, 2015). 
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Μάλιστα, η σημερινή πολιτιστική ποικιλομορφία έχει αλλάξει τον παραδοσιακό ρόλο 
των μουσείων, εμπλουτίζοντάς τον με την ανάπτυξη στοιχείων κοινωνικής ευαισθησίας και 
αρμονίας. Καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε να επιτυγχάνουν τη βαθύτερη κατανόηση και να 
προωθούν την απόλαυση και την ανταλλαγή της αυθεντικής πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς. Το μουσείο είναι, λοιπόν, υπεύθυνο για την πολιτιστική και κοινωνική 
διάσταση της μάθησης και είναι σε θέση να αλληλεπιδρά άμεσα και διαρκώς στη 
διαμόρφωση της ταυτότητας του κάθε ανθρώπου (Greenhill, 2007). 

Ένα μουσείο δεν είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα με την τυπική έννοια του όρου. Ο Eilean 
Hooper Green Hill (1988) θεωρεί πως στο πλαίσιο της εκπαίδευσης μπορεί να ιδωθεί ως ένα 
ίδρυμα που μπορεί να προσφέρει μια εκπαιδευτική εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα 
μεταβλητών και σε σχέση με ένα ευρύ φάσμα ιδρυμάτων και οργανώσεων. Το νόημα της 
μουσειακής εκπαίδευσης είναι ότι προσφέρει ένα περιβάλλον μάθησης που μέσω των 
αισθήσεων και των δράσεων νοηματοδοτούνται και κατανοοούνται τα αντικείμενα προς 
μάθηση (Hein, 2004). 

Στη σημερινή εποχή, τα μουσεία έχουν γίνει ένας χώρος μάθησης και έχουν επεκτείνει 
τον ρόλο τους ως ιδρύματα γνώσης, ξεπερνώντας την ιδέα να είναι ένας απλός οίκος 
συλλογής. Δεδομένου ότι το μουσείο έχει σκοπό την εκπαίδευση και ότι οι παγκόσμιες 
προκλήσεις της νέας χιλιετίας έχουν θέσει αυτήν στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας, 
αναπτύχθηκε η Μουσειακή Αγωγή που θεωρείται ειδικός τομέας της παιδαγωγικής 
επιστήμης. Αποτελεί μια θεσμοθετημένη παιδαγωγική δραστηριότητα και βασίζεται στα 
στοιχεία της άτυπης μάθησης, η οποία προσαρμόζεται στη μεταμοντέρνα πραγματικότητα 
του 21ου αιώνα (Eshach, 2007; Vieregg, Schmeer - Sturm, Thinesse Demel, & Ulbricht, 1994). 

Η μουσειοπαιδαγωγική είναι ένας σημαντικός χώρος για την εκπαίδευση, μια 
παιδαγωγική εκπαιδευτική δραστηριότητα για εξωσχολική μεταφορά γνώσης, βασισμένη 
στις συλλογές και εκθέσεις του μουσείου. Αποτελεί μια άτυπη, εθελοντική εμπειρία, στην 
οποία αναπτύσσουμε νέες στάσεις, ενδιαφέροντα, εκτιμήσεις, πεποιθήσεις ή αξίες. Η 
ανάπτυξή της σχετίζεται με τις μεταρρυθμιστικές παιδαγωγικές σχολές και την ανάπτυξη 
νέων διδακτικών μεθοδολογικών εργαλείων. Στοχεύει στην τόνωση της διαρκούς μάθησης 
στον επισκέπτη, όπως σε κάθε άλλο είδος εκπαίδευσης, που οδηγεί στη σταθερή 
τροποποίηση της συμπεριφοράς και των στάσεων (Eshach, 2007; Lord & Lord, 2001). 

 
2. Μουσειακή Αγωγή 

Η εκπαίδευση σπάνια περιορίζεται στην τάξη, καθώς οι διδακτικές εμπειρίες έχουν τη 
δυνατότητα να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Όντας στον 21ο αιώνα, πρέπει να ξεφύγουμε από 
την ιδέα ότι η μάθηση μπορεί να προέλθει μόνο από βιβλία και θεωρία. Στην 
πραγματικότητα, η εφαρμογή των πραγμάτων είναι ο καλύτερος τρόπος για να 
αφομοιώνουμε και να θυμόμαστε τα γεγονότα (Αυδή & Χατζηγεωργίου, 2007). 

Όταν κάποιος βλέπει και μαθαίνει, μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τα τεχνουργήματα, 
καθώς η παρατήρηση των λεπτομερειών, όπως το υλικό, η μορφή, το μέγεθος και η τεχνική 
κατασκευής των αντικειμένων τέχνης δεν είναι δυνατό να κατανοηθεί, βλέποντας το 
αντικείμενο μόνο σε δύο διαστάσεις. Τα σχολεία, λοιπόν, προσπαθούν τώρα να επεκτείνουν 
την ιδέα της εκπαίδευσης με τη μορφή της βιωματικής μάθησης και όχι απλά της μετωπικής 
διδασκαλίας (Μπακιρτζής, 2000). 

Οι δραστηριότητες των μουσείων ως θεσμού που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν και 
να συμπληρώσουν την εκπαίδευση που παρέχεται στο σχολείο, οργανώνονται μέσα από 
εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά, με σκοπό να τα καταστήσουν σημαντικά 
περιβάλλοντα μάθησης. Η επίσκεψη σε αυτά μπορεί να μας προσφέρει πολύ περισσότερα 
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από όσα μπορούμε να φανταστούμε, καθώς μπορούμε να βιώσουμε την εξέλιξη από το 
παρελθόν στο σήμερα μπροστά στα μάτια μας. Οι συλλογές που εκτίθενται στα μουσεία 
προσφέρουν στους/στις μαθητές/τριες μια απτή σύνδεση με τον χρόνο, τους τόπους, τα 
γεγονότα ή τους ανθρώπους και τους επιτρέπουν να βιώσουν την εξέλιξη της ανθρώπινης 
ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η σημασία τους για τη διδασκαλία έγκειται στο 
γεγονός ότι συμβάλλει στον εμπλουτισμό της μάθησης σε διάφορους τομείς, στην απόκτηση 
εμπειριών σε ένα νέο περιβάλλον και στην παροχή ενός μοναδικού περιβάλλοντος για τους 
εκπαιδευτικούς, ώστε να διδάξουν στους/στις μαθητές/τριες ένα ευρύ φάσμα θεμάτων 
(Greenhill, 2007). 

Η Μουσειοπαιδαγωγική τους βοηθά να αναγνωρίσουν την ιστορική αξία των 
αντικειμένων, να σέβονται διαφορετικούς πολιτισμούς και να κατανοήσουν την 
πολυπολιτισμικότητα. Η εξερεύνησή τους προσφέρει στους/στις μαθητές/τριες τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία απόκτησης γνώσης και να εκφράσουν 
σκέψεις και συναισθήματα. Επιτυγχάνεται, με αυτόν τον τρόπο, η διεύρυνση της γνώσης του 
πραγματικού κόσμου, καθώς εισάγονται αποτελεσματικά νέα δεδομένα στα παιδιά σχολικής 
ηλικίας, μέσω νέου λεξιλογίου, χώρων και αντικειμένων που μπορεί να μην είχαν συναντήσει 
ποτέ πριν. «Βυθίζουν» τα παιδιά σε έναν κόσμο έξω από τη δική τους ζωή, διευρύνοντας τους 
ορίζοντές τους, ενθαρρύνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες συνδέσεις με τον πραγματικό 
κόσμο ή προσφέροντας ανάγνωση αποσπασμάτων ή φωτογραφιών που παρέχουν πρόσθετο 
πλαίσιο και σαφήνεια (Hein, 1998). 

Η αποτελεσματική, εκπαιδευτική χρήση των μουσείων, λοιπόν, μπορεί να οδηγήσει σε 
πολύπλευρη μάθηση, ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και απόκτηση δεξιοτήτων δια 
βίου μάθησης του 21ου αιώνα. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, πολλά σχολικά συστήματα 
σε όλο τον κόσμο υιοθετούν αυτή τη φιλοσοφία και συχνά χρησιμοποιούν τα μουσεία ως 
προορισμούς που «ταξιδεύουν» τους μαθητές/τριες τους, επιτρέποντας τους όχι μόνο να 
αναπτυχθούν ως προς τις γνώσεις τους, αλλά και να εκτεθούν σε διαφορετικές καταστάσεις 
και ιδέες που δύνανται να οδηγήσουν στην ολόπλευρη καλλιέργειά τους (Talboys, 2005). 

Τα σχολεία, από την πλευρά τους, θα πρέπει να συνεργαστούν με τα μουσεία, 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρονται, για να καταστήσουν την παρεχόμενη 
εκπαίδευση περισσότερο δημιουργική, πρακτική και συναρπαστική για τα παιδιά, ασκώντας 
τα σε νέες οπτικές, ώστε να βλέπουν, να ερμηνεύουν και να κατανοούν περαιτέρω τις 
πλούσιες παραδόσεις του παρελθόντος και τους σύγχρονους προβληματισμούς (Hooper – 
Greenhill, 1996). 

 
3. Η μέθοδος της δραματοποίησης στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα των Μουσείων 

Η κύρια λειτουργία ενός σύγχρονου μουσείου είναι, επομένως, η αξιοποίηση των 
αντικειμένων του παρελθόντος ως εργαλεία παραγωγής γνώσης, με σκοπό να διαφωτίσουν 
το μυαλό του κοινού. Οι εκπαιδευτικές εμπειρίες που μπορούν να αποκτηθούν σε μουσεία 
για παιδιά σχολικής ηλικίας ανήκουν σε δύο κατηγορίες, ήτοι εμπειρίες που σχετίζονται 
άμεσα με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα και εμπειρίες που παρέχουν μια ευρύτερη 
προοπτική για τη βελτίωση της γενικής γνώσης των μαθητών/τριών σε διάφορους τομείς των 
ανθρωπιστικών επιστημών. Για την επίτευξη αυτών των στόχων της μουσειακής 
εκπαίδευσης, οι αρχές των μουσείων θα πρέπει να καταβάλλουν συνειδητές προσπάθειες 
για την παροχή των απαιτούμενων μέσων επικοινωνίας (Nuzzaci, 2006). 

Οι παλαιότερες διδακτικές μέθοδοι θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να υιοθετηθούν 
νέες και κατάλληλες για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Προκειμένου να καταστεί παραγωγική η 
επίσκεψη στο μουσείο, το πρόβλημα της διδακτικής προσέγγισης θα πρέπει να εξεταστεί, εκ 
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των προτέρων, σε σχέση με την ικανότητα ανάλυσης γεγονότων, διαχείρισης διαδικασιών, 
ανάπτυξης προγραμμάτων και, επομένως, σαφούς καθορισμού συνθηκών, στόχων, 
περιεχομένου, τεχνικών, μεθόδων, υλικών και μεθόδων αξιολόγησης και ελέγχου. Τα μέσα 
για την επίτευξη αυτών των διαφόρων στόχων θα πρέπει να τροποποιούνται κατά περίπτωση 
(Guisasola, Morentin, & Zuza, 2005). 

Η μέθοδος της δραματοποίησης και του θεάτρου για σκοπούς πέρα από την ψυχαγωγία 
αποτελεί την απόλυτη εμβυθιστική μορφή τέχνης, που στοχεύει σε πολλές αισθήσεις 
ταυτόχρονα. Το θέατρο και οι τέχνες στην εκπαίδευση έχουν ενσωματωθεί ως μέρος του 
προγράμματος σπουδών σε πολλά ιδρύματα σε όλον τον κόσμο για την προώθηση της 
αποτελεσματικής μάθησης. Είτε πρόκειται για κουκλοθέατρο είτε για παιχνίδι ρόλων, οι 
μαθητές/τριες ασκούνται στο να αναπτύσσουν μέσω αυτών δεξιότητες που αφορούν στη 
διαπροσωπική και ομαδική επικοινωνία και στις δεξιότητες δημόσιας ομιλίας και ενισχύουν 
την ικανότητα για εξερεύνηση (Ackroyd & Boulton, 2001; Joyce & Weil, 2000). 

Οι μουσειακές δραστηριότητες, όπου χρησιμοποιούνται θεατρικές μέθοδοι με 
διαφορετικό περιεχόμενο, θα πρέπει να αποτελούν μέρος της φυσικής εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Θεατρικές δραστηριότητες είναι εύκολο να ενσωματωθούν σε οποιοδήποτε 
σχεδόν θέμα που διδάσκεται, καθώς αποτελεί έναν εξαιρετικό τρόπο για να εμπλακούν οι 
μαθητές/τριες κιναισθητικά και να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον τους (Baldwin, 2008; 
Κουρετζής, 2008). 

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι πως η εφαρμογή δραματικών 
τεχνικών στη μάθηση ευνοεί την αυτόνομη μάθηση, τη βαθιά κατανόηση και την προφορική 
και σωματική έκφραση (Αυδή & Χατζηγεωργίου, 2007). Γίνεται, μάλιστα, αποδεκτό πως η 
θεατρική μεθοδολογία στην εκπαίδευση μπορεί να διευκολύνει τους/τις μαθητές/τριες να 
κατανοήσουν, να επεξεργαστούν και να διατηρήσουν τις πληροφορίες από ιδιαίτερα 
περίπλοκα θέματα που αφορούν ανθρώπινα συναισθήματα και διαπροσωπικές σχέσεις. Το 
θέατρο παρέχει μια «γνωστική παιδική χαρά», στην οποία οι μαθητές/τριες μπορούν να 
πειραματιστούν με διαφορετικές επιλογές και να βιώσουν αντιπροσωπευτικά τις συνέπειες 
της δικής τους συμπεριφοράς, αλλά και των άλλων σε ένα ασφαλές περιβάλλον (Γκόβας, 
2002; Γραμματάς, 1997). 

Οι εκπαιδευτικοί, επομένως, θα πρέπει να εκπαιδεύονται στη μουσειακή εκπαίδευση 
και στη θεατρική αγωγή πριν και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Θα πρέπει να 
δημιουργηθούν σχολικά μουσεία με διαφορετικά θέματα και περιεχόμενο, όπως μουσεία 
αγωγής υγείας, διατροφής, παιχνιδιών, που θα αξιοποιούνται κατά θεματική για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του θεάτρου και της δραματοποίησης 
που θα χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της εκπαίδευσης δύνανται να διαφέρουν για κάθε 
βαθμίδα ανάλογα με την προσέγγιση που χρησιμοποιούν και τον στόχο που φιλοδοξούν να 
επιτύχουν (Baldwin, 2008).  

Το θέατρο «βυθίζει» όλους/ες στο περιεχόμενό του, χρησιμοποιώντας και 
αξιοποιώντας συγχρόνως τέσσερα στυλ μάθησης, το οπτικό, το ακουστικό, το λεκτικό και το 
σωματικό. Το οπτικό (χωρικό) που αξιοποιεί τις εικόνες, τις χειρονομίες και τη χωρική 
μάθηση. Το ακουστικό (ακουστικό – μουσική), δηλαδή τη μάθηση μέσα από τη μουσική και 
το τραγούδι. Το λεκτικό (γλωσσική) με τη μάθηση μέσω των λέξεων και της φωνής – ομιλίας. 
Το φυσικό (κιναισθητική) με τη μάθηση μέσω της κίνησης του σώματος και της αφής. Βοηθά, 
λοιπόν, τους/τις μαθητές/τριες να εξελιχθούν μέσω διαφορετικών στυλ μάθησης και να 
εμπλακούν ουσιαστικότερα με τους ανθρώπους και τον κόσμο γύρω τους. Μέσα από 
δημιουργικές ιστορίες και τα θεατρικά δράματα, μπορεί να επιμεληθεί μια 
πολυαισθητηριακή εμπειρία, κάνοντας, έτσι, την επίσκεψη στο μουσείο μια διασκεδαστική 
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και συναρπαστική διαδικασία. Η αξιοποίησή του θεάτρου στα εκπαιδευτικά προγράμματα 
των μουσείων κρίνεται επιτακτική, προκειμένου να εντρυφήσουν οι μαθητές/τριες στις νέες 
έννοιες και προκλήσεις των μουσειακών εκθεμάτων (Hughes, Jackson, & Kidd, 2007; 
Wooland, 1999). 

Η κοινή μορφή δραματοποίησης που θα πρέπει να αξιοποιηθεί στα μουσειακά 
εκπαιδευτικά προγράμματα είναι το «Παιχνίδι Ρόλων», που περιλαμβάνει μια ομάδα 
μαθητών/τριών στην ελεγχόμενη ατμόσφαιρα του μουσείου, όπου αναπαράγουν μια σκηνή 
από την ιστορία του εκθέματος ή από ένα έργο ζωγραφικής ή γλυπτικής. Οι μαθητές/τριες, 
με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο μαθαίνουν να κατανοούν τη νοοτροπία των χαρακτήρων, αλλά 
μαθαίνουν και συμπεριφορική ψυχολογία, βάσει της οποίας κάνουν κριτικές (Miller & 
Saxton, 2004). Η δραστηριότητα τούς βοηθά να γίνουν καλύτεροι στοχαστές και αφηγητές 
στο μέλλον, αλλά αναπτύσσει, επίσης, την αυτοπεποίθησή τους να εμπλακούν με άλλους σε 
υγιείς αλληλεπιδράσεις (Fleming, 1994; Fogg, 2001). 

Αυτοί οι τύποι δραστηριοτήτων παρέχουν, επίσης, μια ολόκληρη σειρά θετικών αξιών. 
Οι τεχνικές και οι δραστηριότητες του θεάτρου ζητούν από τους μαθητές/τριες να πάρουν τη 
θέση ενός νέου χαρακτήρα και να δουν τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία. Η 
δραματοποίηση τούς βοηθά να αναπτύξουν ενσυναίσθηση, ανεκτικότητα και κοινωνική 
συνείδηση, να καταρρίψουν τα στερεότυπα, να τονώσουν τη συνεργασία και αλληλεπίδραση 
με συμμαθητές/τριες, να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συγκέντρωσης (Catterall, 
Chapleau, & Iwanaga, 1999; Dilmaç, 2016). 

Ένα άλλο πλεονέκτημα της αξιοποίησης της δραματοποίησης στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα των μουσείων είναι ότι οι μαθητές/τριες εξασκούνται στην επικοινωνία για να 
ολοκληρώσουν δραστηριότητες. Πολλές ασκήσεις απαιτούν οπτική επαφή (πρόκληση για 
πολλούς μαθητές) και σαφή επικοινωνία που έχει αμέτρητα οφέλη σε άλλες δραστηριότητες 
στην τάξη και δημιουργεί ισχυρούς επικοινωνιακούς δεσμούς. Χτίζει ομαδική εργασία και 
συνεργασία, καθώς οι θεατρικές δραστηριότητες αναγκάζουν τους μαθητές/τριες να 
συνεργαστούν και να εργαστούν μαζί (Elwick, 2013; Kassab, 2002). 

Το θέατρο προσφέρει μια προσωπική σύνδεση και δέσμευση σε αντίθεση με 
οποιαδήποτε άλλη εκπαιδευτική μέθοδο. Το δράμα παρουσιάζεται ως η πιο ρεαλιστική 
μορφή εκπαίδευσης, καθώς οι μαθητές/τριες μπορεί να δουν τον εαυτό τους απευθείας μέσα 
σε αυτές τις ιστορίες ή να δουν άλλους, με αποτέλεσμα να εμπνέονται να σκεφτούν πιο βαθιά 
τα ζητήματα που τέθηκαν και ακόμη και να μάθουν πώς μπορούν να βοηθήσουν τους άλλους 
ή τους εαυτούς τους σε ένα παρόμοιο σενάριο. Επομένως, το εκθεσιακό αντικείμενο που 
καλύπτεται είναι πολύ πιο εύκολο να αφομοιωθεί, καθώς υπάρχει ένα πρακτικό αποτέλεσμα 
από το οποίο επωφελούνται όλοι. Μέσω δημιουργικών μορφών τέχνης, οι μαθητές/τριες 
μαθαίνουν για την αξία της επίλυσης προβλημάτων σε κάθε κατάσταση, καθώς εστιάζουν 
στην ομαδική εργασία, εργάζονται γύρω από διάφορες θεματικές για να ευδοκιμήσουν ως 
ομάδα και να γίνουν εξαιρετικοί στην επίλυση προβλημάτων (Ruppert & National Assembly 
of State Arts Agencies, 2006; Winner & Hetland, 2000). 

Εκτός από την οικοδόμηση κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων συνολικά, η 
συμμετοχή σε δραστηριότητες δραματοποίησης και θεάτρου έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει 
την αυτοεκτίμηση των μαθητών/τριών και την εμπιστοσύνη στις ακαδημαϊκές τους 
ικανότητες, καθώς τους βοηθά να αναγνωρίσουν τις δυνατότητές τους για επιτυχία και να 
βελτιώσουν την αυτοπεποίθησή τους. Οι διαφορετικές μορφές έκφανσης της τέχνης τους 
βοηθούν να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους και να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους, 
κάνοντάς τους, έτσι, πιο σίγουρους για τις μοναδικές τους ικανότητες. Μάλιστα, σε έρευνες 
που έχουν γίνει σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές που ασχολούνται 
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έντονα με το θέατρο επιδεικνύουν μια αυξημένη αυτοαντίληψη έναντι αυτών που δεν 
ασχολούνται και μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση της αυτοεκτίμησης και των 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους (Catterall, Chapleau, & Iwanaga, 1999; DuPont, 2002). 

Περαιτέρω, η μέθοδος της δραματοποίησης διδάσκει την αυτοέκφραση, καθώς τα 
παιδιά μαθαίνουν για τη σημασία της μέσω της χρήσης του θεάματος και των τεχνών στην 
εκπαίδευση και μέσω της δημιουργικής έκφρασης, η αντίληψη και η κοσμοθεωρία τους είναι 
ευρύτερες, γεγονός που τα εξοπλίζει με τις δεξιότητες να αντιμετωπίζουν αντιξοότητες 
αργότερα στη ζωή τους. Επιπρόσθετα, τους μεταδίδει διάφορες δεξιότητες ζωής, όπως η 
ομαδική εργασία, η συμπόνια, η συνεργασία και η αλληλεγγύη (Kassab, 2002; Μπακιρτζής, 
2000). 

Αξιοσημείωτο να αναφερθεί είναι πως η θεατρική αγωγή δύναται να προωθήσει τις 
βασικές αρχές της συμπερίληψης όλων των μαθητών/τριών και του «No Child Left Behind», 
γεφυρώνοντας τα κενά μεταξύ μαθητών/τριών διαφορετικών ικανοτήτων, 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και γεωγραφίας μεταξύ άλλων παραγόντων που μπορεί 
να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα την ακαδημαϊκή επιτυχία ενός παιδιού. Οι τέχνες, 
συμπεριλαμβανομένου του θεάτρου, αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα, τροφοδοτώντας 
διαφορετικά στυλ μάθησης και εμπλέκοντας μαθητές/τριες σε μια επίσκεψή τους στο 
μουσείο που διαφορετικά δεν θα έδειχναν σημαντικό ενδιαφέρον για τους ακαδημαϊκούς 
στόχους και για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία (Fägerstam, 2012). 

Επιπλέον, η έρευνα κάνει φανερό ότι η δραματοποίηση έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση 
στους/στις νέους/ες και τους/τις μαθητές/τριες που βρίσκονται σε κίνδυνο εμφάνισης 
μαθησιακών δυσκολιών, καθώς οι θεατρικές, βιωματικές δραστηριότητες μπορούν να 
βελτιώσουν και να βοηθήσουν στη διατήρηση των κοινωνικών και γλωσσικών τους 
δεξιοτήτων. Επίσης, το αυτοσχεδιαστικό δράμα συμβάλλει στη βελτίωση της αναγνωστικής 
επιτυχίας και της στάσης σε μαθητές/τριες με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ικανότητες. Μια 
μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Champions of Change (1999) αναφέρει τις θεατρικές τέχνες, 
συμπεριλαμβανομένης της παράστασης, των μαθημάτων και της συμμετοχής σε μια λέσχη 
θεάτρου, ως πηγή για «κέρδη στην ικανότητα ανάγνωσης, κέρδη στην αυτοαντίληψη και 
κίνητρα και υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης και ανεκτικότητα προς τους άλλους» σε 
νέους με χαμηλή κοινωνικοοικονομική θέση (Hughes, Jackson, & Kidd, 2007; Ruppert & 
National Assembly of State Arts Agencies, 2006). 

 
4. Επίλογος - Συμπεράσματα 
Το θέατρο και η δραματοποίηση είναι ήδη ένα φυσικό μέρος της ζωής των περισσότερων 
παιδιών, προτού καν ξεκινήσουν το σχολείο με τη μορφή του φανταστικού παιχνιδιού, 
προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να κατανοήσουν τη δική τους ταυτότητα και 
εξερευνώντας ουσιαστικές φανταστικές καταστάσεις που έχουν παραλληλισμούς στον 
πραγματικό κόσμο. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σχολείο μέσω δομημένου παιχνιδιού 
και δράματος, για να ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες να μάθουν ενεργά και διαδραστικά 
κατά τη διάρκεια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε όλο το πρόγραμμα σπουδών. 

Οι δυνατότητες αξιοποίησης των τεχνικών δραματοποίησης στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα των μουσείων δύνανται να δώσουν στα παιδιά ευκαιρίες να εξερευνήσουν, να 
συζητήσουν και να αντιμετωπίσουν δύσκολα ζητήματα, καθώς και να εκφράσουν τα 
συναισθήματά τους σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Δίδεται έναυσμα για να 
ανακαλύψουν τις δικές τους πολιτιστικές αξίες και εκείνες των άλλων, στο παρελθόν και στο 
παρόν. Τους ενθαρρύνει να σκέφτονται και να ενεργούν δημιουργικά, αναπτύσσοντας την 
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κριτική σκέψη και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που μπορούν να εφαρμοστούν σε 
όλους τους τομείς της μάθησης.  

Μέσω των θεατρικών δραστηριοτήτων, στα πλαίσια των επισκέψεων στα μουσεία, τα 
παιδιά ενθαρρύνονται να αναλάβουν υπεύθυνους ρόλους και να κάνουν επιλογές, να 
συμμετέχουν και να καθοδηγούν τη μάθησή τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
ακολουθήσουν μια περισσότερο ανοιχτή προσέγγιση, εστιάζοντας στη διαδικασία της 
μάθησης τουλάχιστον όσο – αν όχι περισσότερο – στο μαθησιακό αποτέλεσμα. Θεωρούμε, 
λοιπόν, απαραίτητη, αν όχι επιτακτική, την αξιοποίηση της μεθόδου της δραματοποίησης στα 
μουσειακά εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό την  ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η 
δημιουργικότητα, η έρευνα, η συνεργασία, η έξυπνη μάθηση, η κριτική σκέψη και ο λογικός 
συλλογισμός στους μαθητές/τριες, αλλά και για να τονωθεί η επικοινωνία, η ενσυναίσθηση 
και η αυτοπεποίθησή τους. 
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Περίληψη 
Η εργασία εστιάζει στο πεδίο διαχείρισης της σχολικής τάξης και διερευνά τις συναισθηματικές καταστάσεις 
που βιώνουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί (οι όροι αφορούν στα δύο γένη) κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 
στη σχολική τάξη στο περιβάλλον της δια ζώσης και της διδασκαλίας στην ψηφιακή αίθουσα. Οι συνθήκες στο 
διδακτικό-μαθησιακό περιβάλλον, οι ενέργειες του εκπαιδευτικού, οι σχέσεις και η αλληλεπίδραση των μελών 
της σχολικής τάξης επηρεάζουν τα συναισθήματα που βιώνουν οι μαθητές και αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο 
στο κλίμα της τάξης και στην επίδοση. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι και οι ίδιοι βιώνουν ανάλογες 
συναισθηματικές καταστάσεις κατά τη διδασκαλία στη σχολική τάξη. Οι συναισθηματικές καταστάσεις και τα 
αντίστοιχα συναισθήματα που επιλέχτηκαν προς διερεύνηση είναι η ματαίωση, η πρόκληση, η υπερηφάνεια 
και η πλήξη. Η πρόσφατη εμπειρία της διδασκαλίας στην ψηφιακή αίθουσα λόγω της πανδημίας Covid-19 
αποτέλεσε την αφορμή για περαιτέρω διερεύνηση των συναισθημάτων ακαδημαϊκής επίτευξης και στην εξ 
αποστάσεως διδασκαλία. Επιχειρείται, λοιπόν, τη διερεύνηση των συναισθημάτων επίτευξης των μαθητών και 
των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία στη δια ζώσης σχολική τάξη, επίσης, και στο περιβάλλον της ψηφιακής 
αίθουσας. Στην έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο δημοτικό σχολείο, με εμπειρία και στη 
σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί αποτιμούν 
ότι τα συναισθήματα επίτευξης, τα οποία βιώνουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι μαθητές τους, εμφανίζουν 
διαφορετική συχνότητα στη δια ζώσης και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. 
 
Λέξεις-κλειδιά: διαχείριση τάξης, συναισθήματα επίτευξης, μαθητής, εκπαιδευτικός. 

 
 
1. Εισαγωγή 
1.1. Διαχείριση σχολικής τάξης 
Η σχολική τάξη αποτελεί το διδακτικό και μαθησιακό περιβάλλον, όπου το κάθε παιδί-μέλος 
της υποστηρίζεται να πετύχει συγκεκριμένους ρεαλιστικούς στόχους (Evertson & Neal, 2006). 
Αποτελεί γενική παραδοχή ότι οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη είναι υψηλών 
απαιτήσεων. Αυτό συμβαίνει καθώς οι διαφορετικές ανάγκες, οι σχέσεις, οι κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις και τα συντελούμενα κάθε φορά ακαδημαϊκά επιτεύγματα των παιδιών 
δημιουργούν συναισθηματικές καταστάσεις που μεγιστοποιούν την ανάγκη 
αποτελεσματικής διαχείρισης από τον εκπαιδευτικό που έχει την ευθύνη της τάξης (Evertson 
& Weinstein, 2011). Ιδιαίτερα συμβαίνει αυτό όταν προκύπτουν έκτακτες συνθήκες 
διαχείρισης τάξης, όπου οι ενέργειες και οι προσαρμογές εκπαιδευτικών και μαθητών 
λαμβάνουν πρωτόγνωρο χαρακτήρα, όπως στην περίπτωση της πανδημίας Covid-19 
(Schleicher, 2021).  

Το πεδίο έρευνας της διαχείρισης σχολικής τάξης διαχρονικά περιλαμβάνει ποικίλες 
προσεγγίσεις που προσβλέπουν στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής στη σχολική τάξη προς 
όφελος μαθητών και εκπαιδευτικών (Emmer & Sabornie, 2015). Ενδεικτικά, αναφέρουμε την 
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οικοσυστημική προσέγγιση των Kounin (1977) και Gump (1982), όπου ο εκπαιδευτικός δίνει 
έμφαση στην οργάνωση της τάξης και στον τρόπο εμπλοκής των παιδιών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, ώστε να προλαμβάνει διαταρακτικές συμπεριφορές, ενώ, ταυτόχρονα, 
καταφέρνει να διατηρεί τη ροή της διδασκαλίας. Η προσέγγιση του Pianta (2011) εστιάζει στις 
διαπροσωπικές σχέσεις και στις επικοινωνιακές δεξιότητες του εκπαιδευτικού, οι οποίες, 
τελικά, διαμορφώνουν τη σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή. Το σύνολο των αλληλεπιδράσεων, 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στη σχολική τάξη, συνδυαστικά, δημιουργεί 
συναισθηματικές καταστάσεις, των οποίων τα παραγόμενα συναισθήματα είναι πιθανόν να 
διαμεσολαβούν στα επιτεύγματα των παιδιών (Pekrun, Cusack, Murayama, Elliot, & Thomas, 
2014; Pekrun, Goetz, Frenzel, Barchfeld, & Perry, 2011) και στην ικανοποίηση από την αυτο-
αποτελεσματικότητά τους (Meyer & Turner, 2002). Επίσης, αναφέρουμε τη σημασία της 
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού -στην υλοποίηση των διδακτικών και μαθησιακών 
δραστηριοτήτων- η οποία καθορίζει και την ποιότητα εμπλοκής των μαθητών στη 
διδασκαλία, καθώς και τη συμβολή της σχολικής τάξης ως επιμέρους παράγοντα με 
καθοριστική συνεισφορά στην προώθηση θετικής συμπεριφοράς στο σχολείο και στη 
σχολική κοινότητα (SWPBIS) (Horner & Sugai, 2015). 

Στην αποτελεσματική διαχείριση σχολικής τάξης για τη διαμόρφωση θετικού 
μαθησιακού περιβάλλοντος απαιτούνται ιδιαίτερες δεξιότητες για την παιδαγωγική και 
διδακτική ανταπόκριση του εκπαιδευτικού (Main & Hammond, 2008). Βασικές 
προαπαιτούμενες ενέργειες του εκπαιδευτικού στην κατεύθυνση αυτή συνιστούν: α) ο 
συμπεριληπτικός σχεδιασμός της διδασκαλίας που εμπεριέχει προσαρμογές και 
διαφοροποιήσεις που υποστηρίζουν πολλαπλούς τρόπους πρόσβασης στη γνώση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα όλων των παιδιών της 
τάξης (Tomlinson, 2000, 2008), β) η φροντίδα διαμόρφωσης θετικής σχεσιοδυναμικής μεταξύ 
μαθητών (Chen, Hughes, Liew, & Kwok, 2010) και μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητή (Pianta, 
2011) και γ) οι χειρισμοί που συμβάλλουν στη διαμόρφωση θετικού συναισθηματικού 
κλίματος για κάθε συμμετέχοντα στη σχολική τάξη (Brackett, Reyes, Rivers, Elbertson, & 
Salovey, 2011).  
 
1.2. Συναισθήματα επίτευξης 
Τα συναισθήματα επίτευξης παράγονται κατά την προσπάθεια των παιδιών να πετύχουν τους 
προσδοκώμενους μαθησιακούς τους στόχους. Σύμφωνα με τη θεωρία ελέγχου- αποτίμησης 
συναισθημάτων επίτευξης (Control Value Theory of Achievement Emotions) (Pekrun, Frenzel, 
Goetz, & Perry, 2007), η επίδραση των συναισθημάτων επίτευξης στη μάθηση διαφέρει 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των γνωστικών πόρων, τις δυνατότητες αυτορρύθμισης, τις 
στρατηγικές και τα κίνητρα κάθε ατόμου (Pekrun & Schutz, 2007). Ειδικότερα, καθώς ο 
εκπαιδευτικός ενεργεί κατά τη διδασκαλία, οι χειρισμοί του επιδρούν παιδαγωγικά αλλά και 
συναισθηματικά στους μαθητές του (Pianta & Hamre, 2009). Ο τρόπος της διαχείρισης της 
σχολικής τάξης, που συμβάλλει στην παραγωγή συναισθημάτων με θετικό αντίκτυπο 
αντίστοιχα, επιδρά και στα επιτεύγματα των μαθητών (Reyes, Brackett, Rivers, White, & 
Salovey, 2012), ενώ αντίθετα μετά τη βίωση συναισθηματικών καταστάσεων με αρνητικό 
πρόσημο υπάρχουν ενδείξεις αντίκτυπου απομείωσης στις επιδόσεις των εκτελεστικών 
λειτουργικών των παιδιών (Pnevmatikos & Trikkaliotis, 2013). Πρόσφατες έρευνες εστιάζουν 
περαιτέρω στα παραγόμενα συναισθήματα του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της εργασίας του 
στο σχολείο (Pekrun, Muis, Frenzel, & Goetz, 2017) και, ειδικότερα, στις πιθανές επιπτώσεις 
των συναισθημάτων αυτών στους μαθητές του (Frenzel,  Daniels, & Burić, 2021).  
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Οι Smith & Ellsworth (1985), Pekrun, Goetz, Titz, & Perry, (2002), Pekrun et al., (2007) 
και Pekrun et al., (2017) αναφέρουν σειρά συναισθημάτων (emotions) που βιώνουν παιδιά 
και οι εκπαιδευτικοί στη σχολική τάξη. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας μεταξύ των 
συναισθημάτων επιλέγονται η ματαίωση (frustration), η πρόκληση (challenge), η 
υπερηφάνεια (pride) και η πλήξη (boredom). Τα συναισθήματα αυτά δηλώνονται από τους 
εκπαιδευτικούς ως υπαρκτές καταστάσεις, σύμφωνα με την εκπαιδευτική εμπειρία στην 
καθημερινή διδακτική πράξη (Trikkaliotis & Pnevmatikos, 2014). Η ματαίωση (frustration) 
εντάσσεται στα μη ευχάριστα συναισθήματα, η διαχείριση και η γνωστική αποτίμηση του 
οποίου απαιτεί αυξημένη προσπάθεια. Το άτομο βιώνει ματαίωση μετά από μια κατάσταση 
αβεβαιότητας κατά την οποία δημιουργήθηκε άγχος (Frijda, Kuipers, & Shure, 1989; Izard, 
1977), καθώς οι προηγούμενες προσδοκίες δεν ευοδώθηκαν. Η πρόκληση (challenge), παρά 
το γεγονός ότι είναι ένα ευχάριστο συναίσθημα, η διαχείρισή του απαιτεί μεγάλη 
προσπάθεια. Ένα άτομο μπορεί να βιώσει πρόκληση λόγω ενδιαφέροντος και προσδοκιών 
πριν την προσπάθεια για εφικτό επίτευγμα, προσβλέπει στο αποτέλεσμα και, εμπλεκόμενο, 
νιώθει την ικανοποίηση από την εμπλοκή και την ανταπόκρισή του (Lazarus, 1991; Blascovish 
& Mendes, 2000). Η υπερηφάνεια (pride) ανήκει στα ευχάριστα συναισθήματα και για τη 
διαχείρισή του απαιτείται μικρή προσπάθεια. Αναφέρονται δύο εκδοχές, η «αυθεντική» και 
η «υβριστική» υπερηφάνεια. Η αυθεντική υπερηφάνεια συνδέεται με την καταβολή 
συγκεκριμένης προσπάθειας και ενεργειών στην κατάκτηση στόχου, ενώ, κατά την 
υβριστικού τύπου, το επίτευγμα εκλαμβάνεται ως νομοτελειακό γεγονός για το άτομο που 
πάντα πετυχαίνει (Tracy & Robins, 2007). Η πλήξη (boredom) είναι μη ευχάριστο συναίσθημα 
αλλά για τη διαχείρισή του απαιτείται μικρή προσπάθεια. Στη διαμόρφωση μιας τέτοιας 
κατάστασης συμβάλλουν διάφοροι παράγοντες, όπως το ενδιαφέρον του ατόμου για τη 
δραστηριότητα, η ικανότητα εστίασης της προσοχής, η διάθεση (Harris, 2000) και το πιθανό 
άγχος λόγω αβεβαιότητας (Τρικκαλιώτης & Πνευματικός, 2016).  
 
2. Σκοπός 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών για 
τα συναισθήματα που βιώνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία. Οι επιμέρους 
στόχοι ήταν η διερεύνηση της βίωσης από τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό των 
συναισθημάτων της ματαίωσης, της πρόκλησης, της υπερηφάνειας και της πλήξης στη δια 
ζώσης διδασκαλία στη σχολική τάξη και αντίστοιχα στην ψηφιακή αίθουσα κατά τη σύγχρονη 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Η σημασία της έρευνας βρίσκεται στην αποτίμηση από τον εκπαιδευτικό της 
συναισθηματικής κατάστασης στη σχολική τάξη κατά τη διδασκαλία, καθώς τα 
παρατηρούμενα συναισθήματα διερευνώνται ως αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Αποσκοπεί στον εμπλουτισμό της αναστοχαστικής λειτουργίας του 
εκπαιδευτικού που λαμβάνει αποφάσεις, ενεργεί και καθοδηγεί τη διαμόρφωση του 
κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος. Η έρευνα συνεισφέρει στο επιστημονικό πεδίο 
διαχείριση σχολικής τάξης, καθώς διερευνάται περαιτέρω το διαμορφούμενο 
συναισθηματικό περιβάλλον αναφορικά με τα συναισθήματα που βιώνει ο μαθητής και ο 
εκπαιδευτικός, κατά την προσπάθεια κατάκτησης και ανάδειξης ακαδημαϊκών 
επιτευγμάτων. Προσβλέπει στον εντοπισμό υπαρκτών θετικών ή αρνητικών καταστάσεων 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία σε διαφορετικά διδακτικά πλαίσια, όπως δια ζώσης και εξ 
αποστάσεως, και εμπλουτίζει τη συζήτηση για τη διερεύνηση των χειρισμών του 
εκπαιδευτικού, που συνιστούν προτάσεις αποτελεσματικής διαχείρισης σχολικής τάξης. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα και οι υποθέσεις ήταν:  



MusEd – Museum School Education – ISSN: 2654-1807 – Τόμος/Volume 2, Τεύχος/Issue 2, 2021 
 

 86 

 
 

α) Με ποια συχνότητα οι μαθητές βιώνουν συναισθήματα ματαίωσης, πρόκλησης, 
υπερηφάνειας και πλήξης κατά τη δια ζώσης και τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία; 
Υπόθεση πρώτη: Τις διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις που διαμορφώνονται κατά 
την εκπαιδευτική διαδικασία και έχουν αντίκτυπο στα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί τις αποτιμούν 
παρόμοια στη δια ζώσης και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Υπόθεση δεύτερη: Τις 
διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις που διαμορφώνονται κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία και έχουν αντίκτυπο στα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί τις αποτιμούν διαφορετικά στη 
δια ζώσης και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.  

β) Με ποια συχνότητα οι εκπαιδευτικοί βιώνουν συναισθήματα ματαίωσης, 
πρόκλησης, υπερηφάνειας και πλήξης κατά τη δια ζώσης και τη σύγχρονη εξ αποστάσεως 
διδασκαλία; Υπόθεση πρώτη: Τις διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις που 
διαμορφώνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και έχουν αντίκτυπο στον εκπαιδευτικό, οι 
εκπαιδευτικοί τις αποτιμούν παρόμοια στη δια ζώσης και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. 
Υπόθεση δεύτερη: Τις διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις που διαμορφώνονται 
στην εκπαιδευτική διαδικασία και έχουν αντίκτυπο στον εκπαιδευτικό, οι εκπαιδευτικοί τις 
αποτιμούν διαφορετικά στη δια ζώσης και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. 
 
3. Μέθοδος 
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα πεδίου ήταν 222 εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο δημόσιο 
δημοτικό σχολείο. Το ερευνητικό εργαλείο ήταν ερωτηματολόγιο ανίχνευσης αντιλήψεων 
στο οποίο οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών δόθηκαν μέσω 7-βαθμης κλίμακας Likert 
(1=ποτέ – 7=πάρα πολύ συχνά). Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και συμπληρώθηκε και 
συλλέχτηκε μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, ο σύνδεσμος της οποίας είχε προηγουμένως σταλεί 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ εισαγωγικά περιείχε τον σκοπό και τις σχετικές 
οδηγίες συμμετοχής και συμπλήρωσης. Περιλαμβάνονται 16 ερωτήματα, τέσσερα για κάθε 
μία από τις συναισθηματικές καταστάσεις ματαίωση, πρόκληση, υπερηφάνεια, πλήξη, και 
ζητούνταν από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να αποτιμήσουν τα συναισθήματα μαθητή 
και εκπαιδευτικού στη δια ζώσης και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία (Πίνακας 1.). 
 

Πίνακας 1. 
Τα παρατηρούμενα από τον εκπαιδευτικό συναισθήματα του μαθητή στη δια ζώσης 

διδασκαλία 

 Ερώτηση Κωδικός 

1. Πόσο συχνά μπορεί να υπάρξει ματαίωση κάποιου μαθητή από την αρνητική για τον ίδιο 
έκβαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη δια ζώσης σχολική τάξη; 

ΜΑ.Μ.ΔΖ 

2. Πόσο συχνά μπορεί να νιώσει πρόκληση κάποιος μαθητής να επιτύχει έναν υψηλότερο 
στόχο στη δια ζώσης σχολική τάξη; 

ΠΡ.Μ.ΔΖ 

3. Πόσο συχνά μπορεί ένας μαθητής να αισθανθεί υπερήφανος για κάποιο επίτευγμά του 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στη δια ζώσης σχολική τάξη; 

ΥΠ.Μ.ΔΖ 

4. Πόσο συχνά μπορεί να νιώσει πλήξη ένας μαθητής για την εκτέλεση κάποιας 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας στη δια ζώσης σχολική τάξη; 

ΠΛ.Μ.ΔΖ 

Τα παρατηρούμενα από τον εκπαιδευτικό συναισθήματα του μαθητή στην εξ αποστάσεως διδασκαλία 

5. Πόσο συχνά μπορεί να υπάρξει ματαίωση κάποιου μαθητή από την αρνητική για τον ίδιο 
έκβαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία 
στην ψηφιακή αίθουσα; 

ΜΑ.Μ.ΕΞ 
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Στον έλεγχο κατανομών δεν διαπιστώθηκαν κανονικές τιμές. Κατά συνέπεια, η ανάλυση 

που επιλέχτηκε ήταν η δοκιμή Wilcoxon Signed Test για τον εντοπισμό των διαφοροποιήσεων 
ως προς τις αντιλήψεις για τα συναισθήματα στη δια ζώσης και στην εξ αποστάσεως 
διδασκαλία. Στη συνέχεια, η δοκιμή Spearman’s rho χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό 
συσχετίσεων μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών για κάθε ένα από τα τέσσερα 
συναισθήματα και εντός των δύο πλαισίων διδασκαλίας. 

  
4. Αποτελέσματα 
Η δοκιμή Wilcoxon Signed Ranks Test κατέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές για τα 
τέσσερα συναισθήματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς στη δια ζώσης και την εξ αποστάσεως 
διδασκαλία, σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών. Στον Πίνακα 2. αποτυπώνονται οι 
μεταβλητές, μέσοι όροι (ΜΟ), τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ), διάμεσοι (Δ) και (T: test statistic, z 
score, p value) της δοκιμής Wilcoxon (Πίνακας 2.). 

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών παρατηρείται ότι το συναίσθημα της ματαίωσης 
των μαθητών κατά την εξ αποστάσεως διδασκαλία (Δ=5.00) εμφανίζεται συχνότερα (z=-
5.556, p<.001) από ό,τι στη δια ζώσης (Δ=4.00). Παρόμοια, οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι και 
το συναίσθημα της πλήξης οι μαθητές κατά την εξ αποστάσεως (Δ=5.00) το εμφανίζουν 
συχνότερα (z=-8.015, p<.001) από ό,τι στη δια ζώσης διδασκαλία (Δ=4.00). Στην ίδια 
κατεύθυνση μεταβάλλονται οι τιμές των απαντήσεων για τα αντίστοιχα συναισθήματα των 
εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, το συναίσθημα της ματαίωσης των εκπαιδευτικών κατά την εξ 

6. Πόσο συχνά μπορεί να νιώσει πρόκληση κάποιος μαθητής να επιτύχει έναν υψηλότερο 
στόχο κατά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία στην ψηφιακή αίθουσα; 

ΠΡ.Μ.ΕΞ 

7. Πόσο συχνά μπορεί ένας μαθητής να αισθανθεί υπερήφανος για κάποιο επίτευγμά του 
κατά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία στην ψηφιακή αίθουσα; 

ΥΠ.Μ.ΕΞ 

8. Πόσο συχνά μπορεί να νιώσει πλήξη ένας μαθητής για την εκτέλεση κάποιας 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία στην 
ψηφιακή αίθουσα; 

ΠΛ.Μ.ΕΞ 

Τα δηλούμενα από τον δάσκαλο συναισθήματα του εκπαιδευτικού στη δια ζώσης διδασκαλία 

9. Πόσο συχνά μπορεί να βιώσει ματαίωση ένας εκπαιδευτικός από την εκπαιδευτική 
διαδικασία στη δια ζώσης σχολική τάξη; 

ΜΑ.Ε.ΔΖ 

10. Πόσο συχνά μπορεί να νιώσει πρόκληση ένας εκπαιδευτικός κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία στη δια ζώσης σχολική τάξη; 

ΠΡ.Ε.ΔΖ 

11. Πόσο συχνά μπορεί να αισθανθεί υπερήφανος ένας εκπαιδευτικός κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία στη δια ζώσης σχολική τάξη; 

ΥΠ.Ε.ΔΖ 

12. Πόσο συχνά μπορεί να νιώσει πλήξη ένας εκπαιδευτικός κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία στη δια ζώσης σχολική τάξη; 

ΠΛ.Ε.ΔΖ 

Τα δηλούμενα από τον δάσκαλο συναισθήματα του εκπαιδευτικού στην εξ αποστάσεως διδασκαλία 

13. Πόσο συχνά μπορεί να βιώσει ματαίωση ένας εκπαιδευτικός από την εκπαιδευτική 
διαδικασία κατά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία στην ψηφιακή αίθουσα; 

ΜΑ.Ε.ΕΞ 

14. Πόσο συχνά μπορεί να νιώσει πρόκληση ένας εκπαιδευτικός κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία στη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία στην ψηφιακή αίθουσα; 

ΠΡ.Ε.ΕΞ 

15. Πόσο συχνά μπορεί να αισθανθεί υπερήφανος ένας εκπαιδευτικός κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία στη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία στην ψηφιακή αίθουσα; 

ΥΠ.Ε.ΕΞ 

16. Πόσο συχνά μπορεί να νιώσει πλήξη ένας εκπαιδευτικός κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία στη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία στην ψηφιακή αίθουσα; 

ΠΛ.Ε.ΕΞ 
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αποστάσεως διδασκαλία (Δ=5.00) εμφανίζεται συχνότερα (z=-9.787, p<.001) από ό,τι στη δια 
ζώσης (Δ=3.00). Παρόμοια, οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι και το συναίσθημα της πλήξης των 
εκπαιδευτικών κατά την εξ αποστάσεως (Δ=5.00) εμφανίζεται συχνότερα (z=-9.048, p<.001) 
από ό,τι στη δια ζώσης διδασκαλία (Δ=2.00). 
 

Πίνακας 2. 
Διαφορές ως προς τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών για τα συναισθήματα μαθητών και 

εκπαιδευτικών στη δια ζώσης και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία 

 Μεταβλητές ΜΟ ΤΑ Δ T z p 

Μ
α

θ
η

τέ
ς 

ΜΑ.Μ.ΔΖ 3.93 1.50 4.00 
3074.50 -5.556* 0.001 

ΜΑ.Μ.ΕΞ 4.67 1.47 5.00 

ΠΡ.Μ.ΔΖ 5.91 0.94 6.00 
332.00 -11.403** 0.001 

ΠΡ.Μ.ΕΞ 4.05 1.28 4.00 

ΥΠ.Μ.ΔΖ 6.44 0.70 7.00 
85.50 -11.487** 0.001 

ΥΠ.Μ.ΕΞ 4.68 1.40 5.00 

ΠΛ.Μ.ΔΖ 4.08 1.39 4.00 
2542.00 -8.015* 0.001 

ΠΛ.Μ.ΕΞ 5.30 1.48 5.00 

Εκ
π

α
ιδ

ευ
τι

κο
ί 

ΜΑ.Ε.ΔΖ 3.51 1.55 3.00 
1438.50 -9.787* 0.001 

ΜΑ.Ε.ΕΞ 4.99 1.46 5.00 

ΠΡ.Ε.ΔΖ 5.97 1.05 6.00 
1606.00 -8.667** 0.001 

ΠΡ.Ε.ΕΞ 4.71 1.50 5.00 

ΥΠ.Ε.ΔΖ 6.28 0.83 6.00 
174.00 -10.903** 0.001 

ΥΠ.Ε.ΕΞ 4.74 1.46 5.00 

ΠΛ.Ε.ΔΖ 2.93 1.69 2.00 
1459.00 -9.048* 0.001 

ΠΛ.Ε.ΕΞ 4.42 1.73 5.00 

Wilcoxon Signed Ranks Test στη βάση τιμών  *αρνητικής ** θετικής τάξης 

 
Αντίθετα, από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών παρατηρείται ότι το συναίσθημα της 

πρόκλησης για τους μαθητές εμφανίζεται συχνότερα (z=-11.403, p<.001) στη δια ζώσης 
(Δ=6.00) από ό,τι κατά την εξ αποστάσεως διδασκαλία (Δ=4.00). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί 
απαντούν ότι το συναίσθημα της υπερηφάνειας οι μαθητές κατά τη δια ζώσης διδασκαλία 
(Δ=7.00) το εμφανίζουν συχνότερα (z=-11.487, p<.001) από ό,τι στην εξ αποστάσεως (Δ=5.00). 
Παρόμοια, οι εκπαιδευτικοί αποτιμούν ότι το συναίσθημα της πρόκλησης των εκπαιδευτικών 
κατά τη δια ζώσης διδασκαλία (Δ=6.00) εμφανίζεται συχνότερα (z=-8.667, p<.001) από ό,τι 
στην εξ αποστάσεως (Δ=5.00). Με τον ίδιο τρόπο, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι και το 
συναίσθημα της υπερηφάνειας των εκπαιδευτικών κατά τη δια ζώσης διδασκαλία (Δ=6.00) 
εμφανίζεται συχνότερα (z=-10.903, p<.001) από ό,τι στην εξ αποστάσεως (Δ=5.00). 

Στον Πίνακα 3., έχουν καταγραφεί οι υψηλότερες τιμές των συντελεστών συσχέτισης 
Spearman’s rho για το πώς οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τα δικά τους και τα 
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συναισθήματα των μαθητών τους στα δύο πλαίσια διδασκαλίας, στη δια ζώσης και στη 
σύγχρονη εξ αποστάσεως. 

 
Πίνακας 3. 

Συντελεστές συσχέτισης για το πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τα δικά τους και 
τα συναισθήματα των μαθητών στη δια ζώσης και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία 

Ερωτήσεις/μεταβλητές 
ανά ζεύγος 
Μαθητής-
Εκπαιδευτικός 

Συναισθήματα 
Spearman’s rho 

*** p<0.001 

1 & 9 Ματαίωση στη δια ζώσης (ΜΑ.Μ.ΔΖ - ΜΑ.Ε.ΔΖ) 0.470*** 
5 & 13 Ματαίωση στην εξ αποστάσεως (ΜΑ.Μ.ΕΞ - ΜΑ.Ε.ΕΞ) 0.366*** 
2 & 10 Πρόκληση στη δια ζώσης (ΠΡ.Μ.ΔΖ - ΠΡ.Ε.ΔΖ) 0.354*** 
6 & 14 Πρόκληση στην εξ αποστάσεως (ΠΡ.Μ.ΕΞ - ΠΡ.Ε.ΕΞ) 0.494*** 
3 & 11 Υπερηφάνεια στη δια ζώσης (ΥΠ.Μ.ΔΖ - ΥΠ.Ε.ΔΖ) 0.530*** 
7 & 15 Υπερηφάνεια στην εξ αποστάσεως (ΥΠ.Μ.ΕΞ - ΥΠ.Ε.ΕΞ) 0.620*** 
4 & 12 Πλήξη στη δια ζώσης (ΠΛ.Μ.ΔΖ - ΠΛ.Ε.ΔΖ) 0.458*** 
8 & 16 Πλήξη στην εξ αποστάσεως (ΠΛ.Μ.ΕΞ - ΠΛ.Ε.ΕΞ) 0.385*** 

 
Παρατηρούμε ότι στην εξ αποστάσεως διδασκαλία η υπερηφάνεια των εκπαιδευτικών 

και των μαθητών εμφανίζει την πιο ισχυρή συσχέτιση (rho=0.620, p<.001), με επόμενη 
υψηλότερη τιμή του συναισθήματος της πρόκλησης (rho=0.494, p<.001). Αντίθετα, στη δια 
ζώσης διδασκαλία τις ισχυρότερες συσχετίσεις τις εμφανίζουν τα συναισθήματα της 
ματαίωσης (rho=0.470, p<.001) και της πλήξης (rho=0.458, p<.001). 

 
5. Συζήτηση 
Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα ζητούσε απάντηση στο κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί αποτιμούν 
τη συχνότητα που οι μαθητές βιώνουν συναισθήματα ματαίωσης, πρόκλησης, υπερηφάνειας 
και πλήξης κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στη σχολική τάξη στη δια ζώσης και στη 
σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Σύμφωνα με τα ευρήματα, επιβεβαιώνεται η δεύτερη 
υπόθεση, καθώς τις συναισθηματικές καταστάσεις που διαμορφώνονται κατά την 
εκπαιδευτική διαδικασία κι έχουν αντίκτυπο στα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί αποτιμούν 
διαφορετικά στη δια ζώσης και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Συγκεκριμένα, οι 
εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι η ματαίωση και η πλήξη των μαθητών εμφανίζονται συχνότερα 
στην εξ αποστάσεως, ενώ μειώνονται στη δια ζώσης. Αντίθετα, η πρόκληση και η 
υπερηφάνεια μειώνονται στην εξ αποστάσεως, ενώ εμφανίζονται συχνότερα στη δια ζώσης 
διδασκαλία. Στην εξ αποστάσεως διδασκαλία γίνεται προσπάθεια η χωρική απόσταση να 
μετατραπεί σε παιδαγωγική εγγύτητα με τη διαμεσολάβηση του μέσου της ψηφιακής 
πλατφόρμας, το οποίο έχει συγκεκριμένη αρχιτεκτονική και δομή. Συνδυαστικά, με τη 
δυσκολία του έργου προσαρμογής της διδασκαλίας σε άλλο πλαίσιο -αυτό της σύγχρονης εξ 
αποστάσεως- και ιδιαίτερα στην έκτακτη συνθήκη εφαρμογής στην περίοδο της πανδημίας 
θεωρούμε ότι τα ευρήματα αποτυπώνουν τους περιορισμούς στην επικοινωνία, 
συναισθηματική επαφή και αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητή και μεταξύ 
μαθητών.  

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα διερευνά τη συχνότητα που οι εκπαιδευτικοί βιώνουν 
συναισθήματα ματαίωσης, πρόκλησης, υπερηφάνειας και πλήξης κατά τη δια ζώσης και στην 
σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Σύμφωνα με τα ευρήματα και πάλι επιβεβαιώνεται η 
δεύτερη υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί τις συναισθηματικές καταστάσεις που 
διαμορφώνονται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία κι έχουν αντίκτυπο στους ίδιους τις 
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αποτιμούν διαφορετικά στη δια ζώσης και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Συγκεκριμένα, 
οι εκπαιδευτικοί, επίσης, δηλώνουν ότι η ματαίωση και η πλήξη των εκπαιδευτικών 
εμφανίζονται συχνότερα στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, ενώ μειώνονται στη δια ζώσης. 
Αντίθετα, η πρόκληση και η υπερηφάνεια μειώνονται στην εξ αποστάσεως ενώ εμφανίζονται 
συχνότερα στη δια ζώσης διδασκαλία. Στην εξ αποστάσεως διδασκαλία βασικά ζητούμενα 
είναι η εξοικείωση του εκπαιδευτικού με το μέσο και η κατανόησή του, ώστε να αξιοποιηθεί 
με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για τη μετάβαση σε ένα νέο διδακτικό περιβάλλον σε μια 
έκτακτη συνθήκη. Συνδυαστικά, με τη δεδομένη δυσκολία του έργου της μεταφοράς της 
διδασκαλίας σε άλλο πλαίσιο και χωρίς ο εκπαιδευτικός να έχει τον πλήρη έλεγχο και 
εποπτεία της σχολικής τάξης, καθώς αυτός, εκ των πραγμάτων, μοιράζεται και μεταξύ των 
τερματικών των μαθητών. Τα ευρήματα εύλογα υποδηλούν περιορισμούς στην εκδήλωση 
αυθορμητισμού και παιδαγωγικών πρακτικών λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 
νέου μαθησιακού περιβάλλοντος, όπως παρατηρήθηκε και καταγράφτηκε σε παγκόσμιο 
επίπεδο (Schleicher, 2021; Digital Education Action Plan, 2021). 

Παρατηρώντας τα ευρήματα των συσχετίσεων ως προς την υπερηφάνεια -δηλαδή την 
επίτευξη στόχου μετά από καταβολή ιδιαίτερης προσπάθειας- συναντούμε τις υψηλότερες 
καταγραμμένες τιμές στη δια ζώσης διδασκαλία και πολύ περισσότερο στην εξ αποστάσεως, 
η οποία αποτελεί και το πρόσφατο εκπαιδευτικό επίτευγμα. Παράλληλα, η ματαίωση -
δηλαδή η μη επίτευξη στόχου μετά από καταβολή ιδιαίτερης προσπάθειας- είναι 
περισσότερο ορατή στο περιβάλλον της δια ζώσης διδασκαλίας και λιγότερο στην εξ 
αποστάσεως. Φαίνεται, λοιπόν, ότι παρά τις εγγενείς δυσκολίες, έγιναν μεγάλες προσπάθειες 
από μαθητές και εκπαιδευτικούς, ώστε ο βασικός στόχος της μετάβασης σε νέο πλαίσιο και 
σε συνθήκη επείγοντος να είναι επιτυχής. Στις περιπτώσεις που αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται 
δημιουργεί συναισθήματα ικανοποίησης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, συμβάλλοντας στη 
διαμόρφωση θετικού κλίματος και αυξημένη αποτελεσματικότητα στη διαχείριση σχολικής 
τάξης, ενώ στις περιπτώσεις που δεν επιτυγχάνεται η διαχείριση του συναισθήματος της 
ματαίωσης είναι πιο δύσκολη.  

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τα συναισθήματα 
που βιώνουν οι ίδιοι και οι μαθητές τους σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα, όπως 
στη δια ζώσης και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Ο παραγόμενος αναστοχασμός και οι 
επιλογές του εκπαιδευτικού στη διαχείριση της τάξης αναμένεται να συνεισφέρει στη 
βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Hargreaves, 2000, 2005) με θετικό αντίκτυπο και 
στα συναισθήματα των μαθητών και τη μάθηση (Elias, 2004; Pianta & Hamre, 2009). Η 
διαχείριση και βελτίωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και του σχολικού κλίματος ως 
παράγωγο αυτο-αποτελεσματικότητας συσχετίζεται με την επαγγελματική ικανοποίηση 
(Σωτηρίου & Ιορδανίδης, 2014) και την ανταπόκριση των μαθητών στη διαχείριση των 
συναισθημάτων και των επιτευγμάτων τους (Neophytou, Koutselini, & Kyriakides, 2011; 
Pekrun et al., 2014). 

 
6. Συμπεράσματα 
Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ότι 
οι συναισθηματικές καταστάσεις ματαίωση, πρόκληση, υπερηφάνεια και πλήξη βιώνονται 
τόσο κατά τη δια ζώσης όσο και κατά την εξ αποστάσεως διδασκαλία από τους μαθητές και 
τους εκπαιδευτικούς του δημοτικού σχολείου.  

Η συσχέτιση της συχνότητας των δηλούμενων από τους εκπαιδευτικούς των 
συναισθημάτων επίτευξης υπερηφάνεια και ματαίωση, μαθητών και εκπαιδευτικών στη δια 
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ζώσης και την εξ αποστάσεως διδασκαλία συζητείται ιδιαίτερα, ως παράγοντας που μπορεί 
να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου.  

Περιορισμοί της έρευνας αποτελούν η απουσία δεδομένων πεδίου που αποτυπώνουν 
την άμεση έκφραση των μαθητών. Επίσης, περιορισμό αποτελεί το γεγονός ότι δεν ελέγχθηκε 
η ικανοποίηση αυτοαποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα της δια ζώσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Τα παραπάνω 
αποτελούν στόχους επόμενης διερεύνησης. 
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Περίληψη 
Τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση του φαινομένου της γονεϊκής 
επιλογής σχολείου από γονείς διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Milton 
Friedman (1955), πρόκειται για μια σύγχρονη ιδεολογία που συμβαδίζει με το κοινωνικό αίτημα για 
μαζικοποίηση του σχολείου και ισότητα στην εκπαίδευση. Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 
επικεντρώνεται στη μελέτη των αντιλήψεων και των στρατηγικών που ακολουθούν οι γονείς στην επιλογή 
σχολείου για τα παιδιά τους, φανερώνοντας τη διάσταση του φαινομένου από κοινωνιολογική σκοπιά. Οι γονείς 
που υιοθετούν τη νεοφιλελεύθερη αυτή κοινωνική αντίληψη είναι κυρίως οι γονείς των μεσαίων κοινωνικών 
στρωμάτων, αναζητώντας ευκαιρίες για κοινωνική άνοδο και εξέλιξη (Τσακίρη, 2009). Το παρόν άρθρο εστιάζει 
στη μελέτη και την ερμηνεία των παραγόντων που συνδέονται με το ζήτημα της γονεϊκής επιλογής σχολείου 
υπό το πρίσμα της θεωρίας του Γάλλου κοινωνιολόγου, P. Bourdieu. Ο Γάλλος διανοητής προβαίνει σε μια 
ουσιαστική ανάλυση των θεσμών και των αξιών τις κοινωνίας, προτάσσοντας τη σπουδαιότητα του 
πολιτισμικού κεφαλαίου και του habitus. 

 
Λέξεις-κλειδιά: πολιτισμικό κεφάλαιο, habitus, γονεϊκή επιλογή, μεσαία κοινωνική τάξη. 

 
 
1. Εισαγωγή 
Η σύγχρονη ιστορία διακρίνεται από πληθώρα ιστορικών και κοινωνικών γεγονότων που 
επέφεραν ουσιαστικές αλλαγές στην υπάρχουσα κοινωνική και οικονομική δομή, όπως 
διαφοροποιήσεις στα όρια των κοινωνικών τάξεων, πληθυσμιακή διόγκωση των μεσαίων 
κοινωνικών στρωμάτων, αύξηση της συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση και δημιουργία 
χάσματος ανάμεσα στις προσδοκίες που δημιουργούνται από την εκπαίδευση και στις 
πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και κοινωνική ανέλιξη (Ball, Bowe, & Gewirtz, 
1996). Τα παιδιά καλούνται να ζήσουν σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει και 
μεταβάλλεται, έχοντας άμεσες συνέπειες στη ζωή τους. Η νέα αυτή πραγματικότητα έχει 
αντίκτυπο σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα 
της εκπαίδευσης σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στις συνεχείς μεταβολές που 
συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο και να ανοίξει τις πύλες του στην κοινωνία. 

Ως απόρροια της προϋπάρχουσας κατάστασης, αποτελεί μονόδρομο η συνεργασία 
σχολείου – οικογένειας με σκοπό τη δημιουργία ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος 
για τα παιδιά. Όντας βασικοί φορείς κοινωνικοποίησης του ατόμου, κατέχουν καίρια θέση 
στην ψυχική και κοινωνική εξέλιξη του παιδιού, αλλά και στη μαθησιακή του πορεία. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα το σύνθετο πλέγμα των σχέσεων που αναπτύσσεται ανάμεσα στην 
οικογένεια και στο σχολείο να οριοθετεί σε κάποιο βαθμό την εμπλοκή των γονέων στην 
εκπαίδευση του παιδιού τους. Η συμμετοχή αυτή, γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία με τον 
όρο «parental involvement», μελετάται ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες από την 
ακαδημαϊκή κοινότητα, αποτελώντας αντικείμενο εκπαιδευτικής πολιτικής (Ball, 2003). Η 
πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, η εκπαίδευση και η κοινωνικοποίησή του απασχολούν 
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τόσο τους γονείς όσο και τους εκπαιδευτικούς. Αυτό σημαίνει ότι η ενεργή εμπλοκή των 
γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους είναι πλέον πρωτεύον μέλημά τους. 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι ένας από τους πιο σημαντικούς τύπους γονεϊκής 
εμπλοκής αποτελεί η επιλογή της σχολικής μονάδας. Πλήθος ερευνών εστιάζουν στη μελέτη 
των στρατηγικών και των κριτηρίων επιλογής σχολείου που ακολουθούν οι γονείς. Η πολιτική 
αυτή έχει κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις, αποτελώντας, ταυτόχρονα, ταξικό ζήτημα 
που προσεγγίζεται από τη σκοπιά όλων των κοινωνικών τάξεων, δεδομένου ότι το σχολείο 
ανέκαθεν αποτελούσε το μέσο για την κοινωνική άνοδο των ατόμων (Goldring & Rowley, 
2006). 
 
2. Ο εκπαιδευτικός θεσμός και η πολιτική της γονεϊκής επιλογής  σχολείου ως  μηχανισμοί  
αναπαραγωγής  προνομίων  ή  ανισοτήτων 
Η  εκπαίδευση, ως μέσο χάραξης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής, συμβάλλει στην 
κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων, με σκοπό τη διατήρηση της 
κοινωνικής συνοχής. Η κοινωνιολογική έρευνα για την εκπαίδευση και τον κοινωνικό της 
ρόλο συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί το σχολείο αποτελεί τον χώρο, όπου 
πραγματοποιείται η πρώτη μορφή ανεξαρτησίας και συναισθηματικής απεμπλοκής του 
παιδιού από την οικογένειά του. Ομοίως, του μεταδίδει γνώσεις, παιδεία (κουλτούρα), αρχές, 
αξίες, ιδέες κ.λπ., συνθέτοντας την ιδεολογία του. Πρόκειται για ένα δυναμικό σύστημα 
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, ένα υποσύστημα της κοινωνίας, δομημένο σε συγκεκριμένη 
οργανωτική, νομική, επικοινωνιακή και κοινωνική βάση.  

Τις τελευταίες δεκαετίες, η μελέτη του εκπαιδευτικού συστήματος μέσα από τα 
μεθοδολογικά και εννοιολογικά εργαλεία της κοινωνιολογίας βρίσκεται στο επίκεντρο της  
κοινωνιολογικής έρευνας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται μια ορθολογική εικόνα του τι κάνει 
και τι θα έπρεπε να κάνει η εκπαίδευση στη σύγχρονη κοινωνία. Παράλληλα, γίνεται 
αναφορά στις σχολικές μεθόδους αξιολόγησης (βαθμολογία, εξετάσεις) που ακολουθεί, 
ασκώντας επιλογή αυστηρά κοινωνική, καθώς κατατάσσει τους μαθητές σε «καλούς» και 
«κακούς» ανάλογα με τη σχολική τους επίδοση. Σύμφωνα με τον P. Bourdieu, το εκπαιδευτικό 
σύστημα δρα κυρίως ως μηχανισμός επιλογής, που νομιμοποιεί τις κοινωνικές ανισότητες 
και όχι ως σύστημα μετάδοσης γνώσεων και ιδεών, δικαιολογώντας τη σύνδεση της σχολικής 
επιτυχίας με την κοινωνική καταγωγή (Φραγκουδάκη, 1985). Επιπλέον, κοινωνιολόγοι, όπως 
ο Jean–Claude Passeron, ο Basil Bernstein κ.ά., στο έργο τους μελετούν τη σχέση του 
εκπαιδευτικού θεσμού με το πολιτισμικό, το κοινωνικό και το οικονομικό κεφάλαιο των 
εκάστοτε κοινωνικών ομάδων, αλλά και τον αντίκτυπο που έχει στην παροχή ίσων 
εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλα τα παιδιά. 

Ως προς την κατεύθυνση αυτή επισημαίνεται η σπουδαιότητα της δημιουργίας 
δυνατών και ουσιαστικών σχέσεων ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια, 
προσδιορίζοντας ως έναν βαθμό την ενεργή εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των 
παιδιών τους. Η «γονεϊκή εμπλοκή» συνιστά έναν όρο, ο οποίος φανερώνει τις ενέργειες και 
τις πρακτικές στις οποίες προβαίνουν οι γονείς με γνώμονα το ενδιαφέρον τους για τη 
μαθησιακή πορεία των παιδιών τους (Ball, 2003). Πρόκειται για μια πολύσημη και πολύπλοκη 
έννοια που επηρεάζεται από παράγοντες, όπως το μορφωτικό – οικονομικό υπόβαθρο των 
γονιών, η κοινωνική τους θέση, οι προσδοκίες τους, οι αντιλήψεις τους, η σχολική επίδοση 
του παιδιού και οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την εμπλοκή των γονέων στην 
εκπαιδευτική πράξη. Συνιστώσα του ανωτέρω όρου αποτελεί η γονεϊκή επιλογή σχολείου, 
ένα ζήτημα με κοινωνικές προεκτάσεις, εφόσον το σχολείο παραμένει ο κατεξοχήν 
κοινωνικός θεσμός μέσω του οποίου εναποτίθενται οι προσδοκίες των ατόμων για κοινωνική 
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ανέλιξη και ενσωμάτωση. Αν και πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι η μαθησιακή και, κατ’ 
επέκταση, η επαγγελματική πορεία πολλών παιδιών είναι προδιαγεγραμμένη και ταυτίζεται 
με αυτή των γονιών τους, στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για ένα ζήτημα σύνθετο και 
αντιφατικό, γιατί συνδέεται με έννοιες, όπως η παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών σε 
όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές.  

Ολοκληρώνοντας, θα λέγαμε ότι μεγάλο μέρος της κοινωνιολογικής έρευνας 
επικεντρώνεται στις ταξικές - εκπαιδευτικές ανισότητες και στην επιλεκτική λειτουργία της 
εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι για λόγους κοινωνικής συνοχής και ευημερίας η κοινωνία 
επιβάλλει στα μέλη της μια κυρίαρχη ιδεολογία που αναπαράγεται και νομιμοποιείται μέσω 
της εκπαιδευτικής πράξης. Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στο 
σχολείο και την κοινωνία, η οποία από κοινωνιολογική σκοπιά ερμηνεύεται στο πλαίσιο 
πολλών και διαφορετικών μεταξύ τους θεωριών. Αξιοποιώντας τα βασικά σημεία της σκέψης 
του Γάλλου κοινωνιολόγου, Pierre Bourdieu, μάς δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουμε 
τους λόγους και τα κίνητρα που ωθούν τους γονείς να εμπλακούν ενεργά στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και, δη, στην επιλογή σχολείου για τα παιδιά τους.    
 
3. Αξιοποίηση των θεωρητικών εργαλείων σκέψης του Γάλλου κοινωνιολόγου Pierre 
Bourdieu  –  μια συνοπτική παρουσίαση 
Ο Pierre Bourdieu αναπτύσσει τη θεωρία του τη δεκαετία του 1960, δίνοντας έμφαση στη 
σημασία του πολιτισμικού κεφαλαίου για τη διατήρηση των υπαρχουσών κοινωνικών και 
οικονομικών δομών. Ως προς την κατεύθυνση αυτή επικεντρώνεται στον τρόπο λειτουργίας 
της εκπαίδευσης, επιχειρώντας να ερμηνεύσει τον αναπαραγωγικό της χαρακτήρα. 
Ειδικότερα, αναφέρει ότι συντελεί στη διατήρηση και νομιμοποίηση μιας ταξικά διαιρεμένης 
κοινωνίας. Συνεχίζει, λέγοντας, ότι η κουλτούρα της εκπαίδευσης συνάδει με την κουλτούρα 
των ανώτερων κοινωνικών τάξεων, με αποτέλεσμα τα παιδιά των ομάδων αυτών να 
ανταποκρίνονται επιτυχώς στην εκπαιδευτική διαδικασία, ασκώντας μια πράξη «συμβολικής 
βίας» στα παιδιά των κατώτερων κοινωνικών ομάδων, η οποία ορίζεται ως η αυθαίρετη 
επιβολή της κουλτούρας (αντιλήψεις, αξίες και αρχές) των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων 
στα χαμηλότερα κοινωνικά. Ομοίως, συμπληρώνει ότι το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, 
ενώ προάγει την ελεύθερη κουλτούρα, στην πραγματικότητα, νομιμοποιεί την κουλτούρα 
ορισμένων κοινωνικών ομάδων και περιθωριοποιεί αυτή που το ίδιο εκπροσωπεί και  
μεταδίδει (Blackledge & Hunt, 2004). 

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι στο έργο του κατέχει κεντρική θέση ο όρος πολιτισμικό 
κεφάλαιο. Ως πολιτισμικό κεφάλαιο ορίζει τα μη οικονομικά αγαθά και τις υπηρεσίες, όπως 
γνώσεις, γλωσσικές δεξιότητες, συμπεριφορές και εκπαιδευτικά εφόδια, που αποκτούν 
ωσμωτικά τα παιδιά από το οικογενειακό τους περιβάλλον και τυγχάνουν ιδιαίτερης 
αποδοχής σε συγκεκριμένα κοινωνικά περιβάλλοντα, αντικατοπτρίζοντας την κοινωνική θέση 
στην οποία ανήκουν. Υπό το πρίσμα αυτό, υποστηρίζει ότι οι ταξικές διαφοροποιήσεις 
επιβάλλουν έναν επιλεκτικό χαρακτήρα στην εκπαίδευση και διαμορφώνουν τις 
εκπαιδευτικές πρακτικές, σύμφωνα με την ιδεολογία και τις πεποιθήσεις της άρχουσας τάξης 
(Blackledge & Hunt, 2004). 

Επιπροσθέτως, κάνει λόγο για δύο ακόμη είδη κεφαλαίου, το κοινωνικό και το 
οικονομικό κεφάλαιο. Ως κοινωνικό κεφάλαιο νοείται το σύνολο των κοινωνικών 
διασυνδέσεων, υπαρκτών ή δυνητικών, οι οποίες λειτουργούν ως πηγή δύναμης και εξουσίας 
σε φυσικό, επαγγελματικό, οικονομικό επίπεδο ή σε επίπεδο πληροφοριών. Το οικονομικό 
κεφάλαιο βρίσκεται στη βάση της Μαρξιστικής σκέψης και αφορά τα μέσα παραγωγής, τα 
υλικά αγαθά και το εισόδημα που αποκτώνται κληρονομικά. Ομοίως, πολύ σημαντικό ρόλο 
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στη θεωρία του διαδραματίζει η έννοια του habitus, η οποία παραπέμπει στον αριστοτελικό 
όρο «ἕξις» και αναφέρεται σε γνώσεις, αντιλήψεις, τρόπους σκέψης και στάσεις που 
εμφορούνται στα άτομα από την παιδική τους ηλικία μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό 
πεδίο (κοινωνική τάξη). Σαφέστερα, πρόκειται για το εσωτερικευμένο πολιτισμικό κεφάλαιο 
που διαθέτει το κάθε άτομο (π.χ. επισκέψεις σε μουσεία, ανάγνωση βιβλίων, 
παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων κ.λπ.) και αποκτά αυθόρμητα από την παιδική του 
ηλικία μέσω μιας κοινωνικοποιητικής μαθησιακής διαδικασίας (Blackledge & Hunt, 2004). 

Στο ερευνητικό του έργο υπογραμμίζει ότι η δυνατότητα απόκτησης πολιτισμικού 
κεφαλαίου (habitus) μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας και, κατ’ επέκταση, θέσεων κύρους 
και εξουσίας είναι και ο λόγος για τον οποίο οι γονείς συμμετέχουν ενεργά στην επιλογή του 
σχολείου των παιδιών τους. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο πολιτισμικό 
κεφάλαιο που οι γονείς μεταβιβάζουν στα παιδιά τους μέσω της διαδικασίας της 
κοινωνικοποίησης, ερμηνεύοντας την οικογένεια ως πλαίσιο κοινωνικής και πολιτισμικής 
αναπαραγωγής. Τα παιδιά μέσω της κοινωνικοποίησης υιοθετούν αντιλήψεις, στάσεις, 
απόψεις, δεξιότητες και συγκεκριμένους τρόπους σκέψης, χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 
τάξης στην οποία ανήκουν. Κατά συνέπεια, οι κοινωνικές τάξεις δημιουργούν η καθεμιά το 
δικό της habitus, στοιχείο που αξιοποιούν οι γονείς κατά την επιλογή σχολείου για τα παιδιά 
τους, έχοντας ως αποτέλεσμα την επιλογή σχολείων που θα οδηγήσουν τα παιδιά τους σε 
ανώτερες κοινωνικά θέσεις (Φραγκουδάκη, 1985).  

Εν κατακλείδι, η κουλτούρα που προσφέρει η εκπαίδευση είναι μια παραλλαγή της 
κουλτούρας των κυρίαρχων τάξεων. Στο πλαίσιο αυτό το σχολείο αντιμετωπίζει τα κοινωνικά 
προνόμια σαν φυσικά χαρακτηριστικά, επειδή δε μεταδίδει συστηματικά  σε όλους τους 
μαθητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται, σύμφωνα με το αντίστοιχο 
Αναλυτικό Πρόγραμμα. Με άλλα λόγια, το σχολείο επιτρέπει στα παιδιά των ανωτέρων 
κοινωνικών ομάδων να εμφανίζονται ως τα πιο ικανά, πείθοντας τους ασθενέστερους ότι 
δικαίως αποκλείονται από την εκπαιδευτική πράξη. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η αξιοποίηση 
της προσέγγισης του P. Bourdieu αποτελεί το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο για την 
ερμηνεία του φαινομένου της γονεϊκής επιλογής σχολείου (Φραγκουδάκη, 1985). 
 
4. Κοινωνιολογική προσέγγιση του ζητήματος της γονεϊκής επιλογής σχολείου  
Το δικαίωμα και η πολιτική της γονεϊκής επιλογής σχολείου συνιστά ένα πολυδιάστατο 
φαινόμενο, που συνδέεται με τη μελέτη και τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής των 
χωρών (Ball, Bowe, & Gewirtz, 1996). Ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς επιλέγουν το σχολείο 
των παιδιών τους, σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους, τα κριτήρια που θέτουν, τις αξίες τους, 
τις πρακτικές που ακολουθούν και τις προσδοκίες τους, διαφέρει ανά γεωγραφική περιοχή 
και ανά κοινωνική ομάδα. Η κοινωνική και η οικογενειακή τους προέλευση επηρεάζουν 
σημαντικά την επιλογή σχολείου, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διατήρηση των 
ανισοτήτων. Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω από τον P. Bourdieu, η δυνατότητα απόκτησης 
συγκεκριμένου πολιτισμικού κεφαλαίου μέσω της εκπαίδευσης οδηγεί σε προνομιούχες 
θέσεις, ενώ, ταυτόχρονα, αναδεικνύει την επιλογή σχολείου σε ταξικό ζήτημα, 
δημιουργώντας ζητήματα αναπαραγωγής κοινωνικών προνομίων και ανισοτήτων. 
Παράγοντες, όπως η οικογενειακή διαμονή, η γεωγραφική εγγύτητα, η φήμη ενός σχολείου, 
οι μαθησιακές επιδόσεις και η μετακίνηση των μαθητών για την αποφυγή της σχολικής μίξης, 
αναπαράγουν, μέσω του σχολικού αποκλεισμού, τον κοινωνικό αποκλεισμό (Τσακίρη, 2009).   
Πορίσματα ερευνών αποκαλύπτουν ότι το ζήτημα της γονεϊκής επιλογής σχολείου αφορά, 
κυρίως, τα μεσαία κοινωνικά στρώματα. Αυτό παρατηρείται καθώς τα ανώτερα κοινωνικά 
στρώματα, όντας οι προνομιούχοι των εκπαιδευτικών συστημάτων, επιλέγουν συνήθως  
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μεγάλα ιδιωτικά σχολεία, ώστε να υλοποιήσουν τα μακροπρόθεσμα  σχέδιά  τους  για  την  
ακαδημαϊκή πορεία των παιδιών τους και την εκπλήρωση των κοινωνικών τους προσδοκιών. 
Ομοίως, αξιοποιούν το κοινωνικό τους κεφάλαιο προς ατομική χρήση, δηλαδή αξιοποιούν τις 
κοινωνικές τους επαφές για να επιλέξουν το καλύτερο σχολείο για τα παιδιά τους (Θεριανός 
& Φωτόπουλος, 2014). Αντίθετα, οι γονείς των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων που δε 
διαθέτουν κοινωνικό κεφάλαιο και δεν έχουν μακροπρόθεσμες βλέψεις και προσδοκίες για 
τα παιδιά τους, επιζητούν ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον, που θα τα προστατεύει και θα 
εγγυάται μια ήρεμη σχολική ζωή.  

Ανακεφαλαιώνοντας, η επιλογή σχολείου αναφέρεται, κυρίως, ως πολιτική της μεσαίας 
τάξης, καθώς οι γονείς αυτής της κοινωνικής ομάδας εκλαμβάνουν την εκπαίδευση ως μια 
επένδυση, ως ένα μέσο ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας (Τσακίρη, 2009). Βέβαια, 
σύμφωνα με τους Hastings, Weinstein & Weelden (2007), γίνεται λόγος για μια «φοβική» 
μεσαία τάξη που μέσω της επιλογής του κατάλληλου σχολείου επιδιώκει να διασφαλίσει την 
κοινωνική και οικονομική ανέλιξη των μελών της. Αδιαμφισβήτητα, πλέον η υιοθέτηση 
συγκεκριμένου τύπου πολιτισμικού κεφαλαίου μέσω της διδακτικής διαδικασίας και, κατ’ 
επέκταση, θέσεων κύρους και εξουσίας είναι ο λόγος για τον οποίο η επιλογή της κατάλληλης 
σχολικής μονάδας θεωρείται μία από τις στρατηγικές κοινωνικής αναπαραγωγής των 
μεσαίων κοινωνικών ομάδων αλλά και ένας τρόπος να ανελιχθούν κοινωνικά και να 
διατηρήσουν τα προνόμιά τους.  
 
5. Το ζήτημα της γονεϊκής επιλογής της σχολικής μονάδας, μια φιλελεύθερη  εκπαιδευτική  
πολιτική   
Το φαινόμενο της γονεϊκής επιλογής της σχολικής μονάδας (ΓΕΣ) μελετάται αρκετά τα 
τελευταία χρόνια ως αντικείμενο εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και ως παράγοντας  
βελτίωσης των επιδόσεων των μαθητών. Ως όρος διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1955 από 
τον οικονομολόγο, Milton Friedman, υιοθετώντας όρους και μοντέλα αγοράς. Συγκεκριμένα, 
πρόκειται για μια νεοφιλελεύθερη εκπαιδευτική ιδεολογία, η οποία εμφανίστηκε τη δεκαετία 
του ΄80 με τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Αμερική και Αγγλία. 
Σύμφωνα με τη νεοφιλελεύθερη αυτή ιδεολογία, η εκπαίδευση εκλαμβάνεται ως προϊόν και 
οι πελάτες – γονείς έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν το σχολείο των παιδιών τους. Εισάγοντας 
όρους αγοράς στην εκπαίδευση, τα σχολεία οφείλουν να λειτουργούν ως επιχειρήσεις, να 
κοπιάζουν και να ανταγωνίζονται συνεχώς για να ανταποκριθούν στους στόχους και στις 
φιλοδοξίες των πελατών – γονέων, ενώ, ταυτόχρονα, να υπόκεινται σε έλεγχο για την 
ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν. Απώτερος στόχος είναι η παροχή μιας υψηλότερης 
ποιότητας εκπαίδευση, η επίτευξη καλύτερων σχολικών επιδόσεων των μαθητών και η 
εισαγωγή εκπαιδευτικών καινοτομιών. Αυτό έχει ως αντίκτυπο τη δημιουργία κλίματος 
ανταγωνισμού ανάμεσα στα σχολεία, εφόσον οι γονείς είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη της 
επιλογής, με γνώμονα πάντα το μέλλον των παιδιών τους και τις αντίστοιχες κοινωνικές 
ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται (Αρβανιτά & Παπαϊωάννου, 2015). 

Επίσης, η θέσπιση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης οδηγεί στη μείωση των κοινωνικών 
ανισοτήτων και στην παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους για κοινωνική άνοδο και εξέλιξη, 
στοιχείο που ευνοεί την κοινωνική μίξη και την ενσωμάτωση των κατώτερων κοινωνικών 
στρωμάτων. Με τον τρόπο αυτό, οι γονείς αξιοποιούν τις όποιες ευκαιρίες τους 
προσφέρονται, προκειμένου να αυξήσουν τα κοινωνικά προνόμια των παιδιών τους. Όλα 
αυτά θα συμβάλλουν στην αύξηση του σχολικού ανταγωνισμού και, κατ’ επέκταση, στην 
αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης με σκοπό την προσέλκυση όλο και 
περισσότερων μαθητών, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές που ζουν σε υποβαθμισμένες 
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περιοχές να  φοιτήσουν  σε  ένα  καλύτερο  δημόσιο  σχολείο  (Θεριανός &  Φωτόπουλος,  
2014).   

Στις μέρες μας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε συνθήκες ανάπτυξης μιας 
ευημερούσας κοινωνίας, είναι αναγκαίο, αφενός, να αναπτυχθεί συνεργασία με το σχολείο, 
τον πρώτο φορέα κοινωνικοποίησης των παιδιών και, αφετέρου, οι γονείς να συμμετέχουν 
ενεργά στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Πράγματι, αν και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η 
γονεϊκή επιλογή σχολείου έγινε πραγματικότητα, δίνοντας στους γονείς τη δυνατότητα της 
ελεύθερης επιλογής σχολείου, στη χώρα μας αυτό δεν ισχύει καθώς, σύμφωνα με το ΠΔ 
393/90, όλοι οι μαθητές φοιτούν στην εκπαιδευτική μονάδα, όπου ανήκει ο δρόμος και ο 
αριθμός κατοικίας τους. 
 
6. Γονείς με διαφορετικά κοινωνικά γνωρίσματα: οι αντιλήψεις, οι στρατηγικές και τα 
κριτήρια που ακολουθούν 
Πλούσια βιβλιογραφική και εμπειρική έρευνα έχει πραγματοποιηθεί σχετικά με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, τα κίνητρα, τις ανησυχίες, τις πρακτικές και τους στόχους των γονέων στην 
επιλογή σχολείου για τη φοίτηση των παιδιών τους. Το δικαίωμα της επιλογής αναφέρεται 
ως έκφραση βούλησης και ατομικής ελευθερίας μέσω της οποίας εκφράζουν τις βαθύτερες 
σκέψεις και προσδοκίες τους. Πολλές φορές, όμως, επιτυγχάνεται ακριβώς το αντίθετο, 
καταλήγοντας σε μια επίδειξη δύναμης που συνδέεται με την άνιση κατανομή των αγαθών 
μεταξύ των ανθρώπων. Βέβαια, όταν αναφερόμαστε στο δικαίωμα της σχολικής επιλογής, 
οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η επιλογή αυτή αφορά παιδιά και 
συνδέεται μακροπρόθεσμα, επαγγελματικά και κοινωνικά, με άλλες κατευθύνσεις που θα 
ακολουθήσουν στη ζωή τους (Van Zanten & Kosunen, 2013).  

Η επιλογή της σχολικής μονάδας είναι καθοριστική, εφόσον το σχολείο είναι αυτό που 
θα οδηγήσει το παιδί στην επιτυχία και θα συμβάλλει στην κοινωνική του ανέλιξη. Απόρροια 
αυτού αποτελεί η δυνατότητα απόκτησης συγκεκριμένου πολιτισμικού κεφαλαίου (habitus) 
με αντίστοιχες θέσεις εξουσίας. Αυτός, λοιπόν, είναι και ο λόγος, σύμφωνα με τον οποίο η 
επιλογή σχολείου είναι μια στρατηγική κοινωνικής αναπαραγωγής. Στο σημείο αυτό, ο P. 
Bourdieu, αξιοποιώντας τον όρο πεδίο (field), κάνει λόγο για έναν αγώνα δύναμης και 
υπεροχής μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, οι κοινωνικές θέσεις των οποίων συνδέονται με τη 
διανομή του υπάρχοντος κεφαλαίου (οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό). Στην 
πραγματικότητα, πρόκειται για μια πάλη των τάξεων ανάλογα με την κοινωνική θέση και το 
αντίστοιχο κεφάλαιο που διαθέτουν, καθιστώντας τη σχολική επιλογή μια πρακτική που 
συνδέεται με το υπάρχουν κεφάλαιο της οικογένειας και τις στρατηγικές που θα 
ακολουθήσουν για να αποκτήσουν το επιδιωκόμενο κοινωνικό status (Blackledge & Hunt, 
2004). Σύμφωνα και με έρευνα της Sonja Kosunen (2014) που πραγματοποιήθηκε στη 
Φιλανδία, οι στρατηγικές που ακολουθούν οι γονείς κατά την επιλογή σχολείου αφορούν τη 
φήμη του, το ποσοστό επιτυχίας για την εισαγωγή στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες, τις 
προσδοκίες τους για επαγγελματική ανέλιξη και τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων. 

Οι γονείς που ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα και διαθέτουν το αντίστοιχο 
κεφάλαιο (οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό), σύμφωνα με τους Ball, Bowe & Gewirtz  
(1996), θεωρούν τη σχολική φοίτηση του παιδιού τους μείζον γι’ αυτούς διακύβευμα. Για τον 
λόγο αυτό, ακολουθούν μια διαδικασία αναζήτησης σχολείου που να ταιριάζει στο παιδί τους 
και στο δικό τους κοινωνικό status. Κριτήρια, όπως οι ακαδημαϊκές επιτυχίες των παιδιών, η 
κοινωνική σύσταση και ομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού, η ιδιοσυγκρασία τους, η 
προσωπική τους ευτυχία και η ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν στο σχολικό πλαίσιο, 
συμβάλλουν, ουσιαστικά, στην επιλογή σχολείου. Έρευνες που υλοποιήθηκαν σε τοπικές 
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εκπαιδευτικές ζώνες του Λονδίνου έδειξαν ότι παράγοντες, όπως η φήμη του σχολείου, οι 
αξίες που πρεσβεύει, η ποιότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων, η γεωγραφική του θέση και 
η ύπαρξη ικανών εκπαιδευτικών, ασκούν καταλυτικό ρόλο στην τελική απόφαση επιλογής 
σχολείου (Hastings, Weinstein, & Weelden, 2007). 

Οι  μεσοαστοί γονείς, γνωρίζοντας ότι το σχολείο είναι το μέσο για τη σχολική επιτυχία 
και την άνοδο σε ανώτερες κοινωνικές θέσεις, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιλογή 
σχολείου. Πλήθος ερευνών αποδεικνύουν ότι οι γονείς της μεσαίας κοινωνικής τάξης κατά 
την επιλογή σχολείου έχουν ως κριτήρια τις προσωπικές τους πεποιθήσεις, την πνευματική 
ανάπτυξη των παιδιών τους, τις ευχάριστες πτυχές της σχολικής ζωής, την ισότητα των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών κατά τη διδακτική διαδικασία, την ακαδημαϊκή επιτυχία και τις 
εργασιακές ευκαιρίες (Hastings, Weinstein, & Weelden, 2007). Επιπροσθέτως, άλλα 
επιμέρους κριτήρια που αξιοποιούν κατά την επιλογή τους είναι η επαγγελματική κατάρτιση 
των εκπαιδευτικών, οι διδακτικές μέθοδοι, οι εξωσχολικές δραστηριότητες και η υλικοτεχνική 
υποδομή. Έρευνα των Van Zanten & Kosunen (2013) που διεξήχθη στο Παρίσι έδειξε ότι οι 
μεσοαστοί γονείς επέλεγαν σχολείο σύμφωνα με την τοποθεσία που ανήκε. 

Κατόπιν μελέτη των Posey-Maddox, Kimelberg & Cucchiara (2016) που 
πραγματοποιήθηκε σε πόλεις των Η.Π.Α., αναφέρει ότι οι μεσοαστοί γονείς, για να επιτύχουν 
την ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών τους, δημιουργούν κοινωνικά δίκτυα. Ομοίως, έρευνα 
της S. Kosunen (2014) που πραγματοποιήθηκε σε σχολεία της Φινλανδίας, έδειξε ότι και εκεί 
οι γονείς δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη φήμη του σχολείου και στη δημιουργία κοινωνικών 
δικτύων για τη συλλογή των κατάλληλων πληροφοριών. Επιπλέον, το κοινωνικό status, η 
παραμονή, δηλαδή, μεταξύ των ομοίων συντελεί ουσιαστικό ρόλο στην επιλογή σχολείου. Το 
κριτήριο αυτό αφορά, κυρίως, τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, καθώς οι μεσαίες και οι 
κατώτερες κοινωνικές ομάδες αποφεύγουν να εγγράφουν τα παιδιά τους σε σχολεία με 
διαφορές κοινωνικού και εθνοτικού τύπου. Η απουσία της σχολικής μίξης χαρακτηρίζει, 
κυρίως,  σχολεία που το κοινωνικό τους επίπεδο είναι χαμηλό. 

Από την άλλη πλευρά, οι κατώτερες κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με την Τσακίρη 
(2009), δεν έχουν  μακροπρόθεσμες κοινωνικές και εκπαιδευτικές προσδοκίες για τα παιδιά 
τους. Οι στρατηγικές που ακολουθούν, κατά την επιλογή σχολείου, είναι η αναζήτηση ενός 
ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος, η μικρή χιλιομετρική απόσταση από τον τόπο κατοικίας 
τους, το ωράριο και η προτίμηση του ίδιου του παιδιού. Στην πραγματικότητα, οι προσδοκίες 
τους περιορίζονται στην εκπλήρωση της κοινωνικοποιητικής λειτουργίας του σχολείου. Αξίζει 
να παραθέσουμε ένα άρθρο των Butler & Van Zanten (2007), όπου αναφέρεται ότι αυτοί οι 
γονείς επιλέγουν σχολείο, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των παιδιών τους, σε αντίθεση με 
τους μεσοαστούς γονείς, οι οποίοι επιζητούν την κοινωνική άνοδο αυτών. Ουσιαστική θέση 
στη φαρέτρα των στρατηγικών τους αποτελεί και η γεωγραφική εγγύτητα, η απόσταση, 
δηλαδή, του  σπιτιού από το σχολείο. Πρόκειται για μία παράμετρο, που συνήθως θέτουν 
στις επιλογές τους οι γονείς των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, γιατί συνήθως 
επιλέγουν σχολεία που τους εξυπηρετούν γεωγραφικά. Εντούτοις, οι μεσοαστοί γονείς 
προτιμούν σχολεία που να ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες τους, στην ιδεολογία τους και 
στις ικανότητες των παιδιών τους, με άλλα λόγια, δηλαδή, αναζητούν σχολεία που προωθούν 
ίδιες αξίες και αντιλήψεις με τις δικές τους (Τσακίρη, 2009). 

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο σχολικό πλαίσιο, το οποίο συνθέτουν οι 
αξίες, τα κοινωνικά και μαθησιακά χαρακτηριστικά του σχολείου. Ειδικότερα, οι μεσοαστοί 
γονείς θεωρούν ότι το σχολικό πλαίσιο είναι καθοριστικό για τη μαθησιακή πορεία των 
παιδιών τους, γι’ αυτό και αξιοποιούν το κοινωνικό και πολιτισμικό τους κεφάλαιο, ώστε να 
αποκτήσουν πρόσβαση στα σχολεία που επιθυμούν, σε αντίθεση με τους γονείς των 
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κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων που θεωρούν ότι ένας καλός μαθητής θα συνεχίσει να 
είναι καλός σε όποιο σχολικό πλαίσιο και αν βρίσκεται (Posey-Maddox, Kimelberg, & 
Cucchiara, 2016). Στην περίπτωση αυτή δε γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις διαφορές 
ανάμεσα στα σχολεία. Οι εκπρόσωποι των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων πιστεύουν ότι 
η γνώση κατακτάται μέσω μιας αποκλειστικής σχέσης δασκάλου – μαθητή, γι’ αυτό και 
επιλέγουν σχολεία με βάση την ακαδημαϊκή τους φήμη, τη συνεργασία εκπαιδευτικών  -  
μαθητών, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.λπ. 

Ένα ακόμα κριτήριο που θέτουν οι γονείς κατά την επιλογή σχολείου αποτελούν οι 
διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών 
αλλά και των μαθητών μεταξύ τους, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο ψυχολογικό προφίλ 
των παιδιών τους. Αυτό συμβαίνει επειδή οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών και ενηλίκων 
διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην ψυχική ενδυνάμωση των παιδιών, αλλά και στη 
διαμόρφωση της ταυτότητάς τους. Κατ’ επέκταση, οι γονείς που επιλέγουν το τοπικό σχολείο 
πιστεύουν ότι τα παιδιά τους δύνανται να ανταποκριθούν στην κοινωνική μίξη, ενώ οι γονείς 
που θεωρούν ότι τα παιδιά τους αδυνατούν λόγω χαρακτήρα να ανταποκριθούν στην 
κοινωνική μίξη αποφεύγουν τα τοπικά σχολεία (Van Zanten & Kosunen, 2013).    

Μελέτες των Butler & Van Zanten (2007) στην Ευρώπη έδειξαν ότι η απόφαση των 
γονέων σχετίζεται με τα μαθησιακά αποτελέσματα του σχολείου και τη φοίτηση μαθητών 
από ευνοούμενα κοινωνικά στρώματα, ενώ στην Αμερική συνδέεται με τον τόπο διαμονής 
και τους φόρους που δύνανται να πληρώσουν οι γονείς. Συχνά, αλλάζουν τόπο διαμονής, 
αναζητώντας μια καλύτερης ποιότητας εκπαίδευση για τα παιδιά τους. Αν και οι  
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 1988 άλλαξαν το εκπαιδευτικό τοπίο, εντούτοις, οι  γονείς 
στην Ευρώπη ακολουθούν τα ίδια κριτήρια και τις ίδιες στρατηγικές με τους γονείς  των 
Η.Π.Α., με τη διαφορά ότι δεν αλλάζουν τόπο κατοικίας. 

Στη χώρα μας δεν υφίσταται η ελεύθερη επιλογή σχολείου. Όλοι οι μαθητές φοιτούν 
στη σχολική περιφέρεια, όπου ανήκει ο δρόμος και ο αριθμός κατοικίας τους. Για να 
πραγματοποιηθεί μετεγγραφή του μαθητή σε άλλο σχολείο πρέπει να συντρέχουν σοβαροί 
λόγοι και προϋποθέσεις. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι λόγοι, όπως σοβαρά προβλήματα 
υγείας του παιδιού, μετοίκηση της οικογένειας του παιδιού η οποία χωροταξικά ανήκει σε 
άλλο σχολείο, κατάργηση του σχολείου κ.λπ., αποτελούν ορισμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα 
με τις οποίες είναι εφικτή η μετεγγραφή του μαθητή σε διαφορετικό σχολείο από αυτό που 
φοιτά.  

Για τους παραπάνω λόγους, θα λέγαμε ότι η γονεϊκή επιλογή σχολείου συνδέεται 
άρρηκτα με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, το οικονομικό τους υπόβαθρο και τη θέση 
τους στην κοινωνική ιεραρχία. Οι αντιλήψεις, οι στρατηγικές που ακολουθούν και τα κριτήρια 
που θέτουν κατά την επιλογή τους έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνών 
παγκοσμίως, με στόχο την επίτευξη ποιοτικής εκπαίδευσης και ίσων εκπαιδευτικών 
ευκαιριών για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές. Παράγοντες, όπως το μαθησιακό επίπεδο, 
η κοινωνικοποίηση των παιδιών, η παραμονή μεταξύ των ομοίων (κοινωνικό status), οι 
προσδοκίες των γονιών, η γεωγραφική εγγύτητα κ.λπ., ασκούν καταλυτικό ρόλο στη γονεϊκή 
επιλογή σχολείου, μεταφέροντας, ταυτόχρονα, στην εκπαιδευτική πραγματικότητα τη 
φιλοσοφία και τις αξίες της εκάστοτε κοινωνικής ομάδας (Goldring & Rowley, 2006). 
 
7. Συμπεράσματα 
Το ζήτημα της γονεϊκής επιλογής σχολείου αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί ένα 
πολύπλοκο πεδίο έρευνας και μελέτης, επηρεάζοντας σημαντικά την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Ως αντικείμενο εκπαιδευτικής πολιτικής συνδέθηκε με μια νεοφιλελεύθερη  
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εκπαιδευτική ιδεολογία, διαμορφώνοντας μια ανταγωνιστική εκπαιδευτική αγορά, στο 
πλαίσιο της οποίας τα σχολεία αναγκάζονται να ανταποκρίνονται περισσότερο στις  ανάγκες 
και τις αξίες των γονέων. Ο  ανταγωνισμός που αναπτύσσεται μεταξύ τους τα ωθεί να 
υιοθετήσουν μια κουλτούρα που να αποσκοπεί στη βελτίωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων, 
στην αποτελεσματικότητα και σε μια υψηλού επιπέδου ποιότητα στην παρεχόμενη 
εκπαίδευση για όλους τους μαθητές (Ball,  Bowe, & Gewirtz, 1996). 

Η φιλοσοφία της ανταγωνιστικής εκπαιδευτικής πολιτικής βρίσκεται στο επίκεντρο του 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού πολλών χωρών. Για τον λόγο αυτό, η πολιτική της γονεϊκής 
επιλογής σχολείου και η ύπαρξη ανταγωνισμού στην επιλογή σχολείου, αφενός, 
εκλαμβάνονται ως κίνητρα για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και, 
αφετέρου, πιστεύεται ότι προωθούν την ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών για όλα τα 
παιδιά. Επιπλέον, από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει ότι το ζήτημα της γονεϊκής 
επιλογής σχολείου συνιστά μια πολιτική που αφορά, κυρίως, τις μεσαίες κοινωνικές ομάδες, 
εφόσον το κοινωνικό και το μορφωτικό κεφάλαιο της μεσαίας τάξης εξασφαλίζει πρόσβαση 
σε πηγές γνώσης υψηλής αξίας που μέσω της σχολικής επιλογής αποσκοπούν στην παροχή 
ποιοτικής εκπαίδευσης και στην άνοδο στην κοινωνική ιεραρχία (Ball, 2003). 

Συνοψίζοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας οι βιβλιογραφικές αναφορές για 
το φαινόμενο της γονεϊκής επιλογής σχολείου είναι περιορισμένες, καθώς πρόκειται για ένα 
φαινόμενο άτυπο και καινοπρεπές. Οι μαθητές φοιτούν στο σχολείο όπου ανήκουν 
γεωγραφικά, ενώ η μετεγγραφή αυτών σε άλλο σχολείο γίνεται μόνο υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις (ΠΔ 393/90). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ευκαιρίες για κοινωνική 
κινητικότητα να είναι περιορισμένες. Όπως κι αν έχει, ο διάλογος για τη γονεϊκή επιλογή 
σχολείου εξακολουθεί να δημιουργεί αντιφάσεις, καθώς συνδέεται με έννοιες, όπως η 
ισότητα εκπαιδευτικών και κοινωνικών ευκαιριών για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές, 
έννοιες που πολλές φορές έχουν οδηγήσει τις εκάστοτε κυβερνήσεις σε πολιτικά αδιέξοδα. 
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Περίληψη 
Η σχολική ποδιά αποτέλεσε σύμβολο της μαθητικής ταυτότητας στην Ελλάδα για δεκαετίες. Υπήρξε η 
υποχρεωτική ενδυμασία για τα κορίτσια, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής, και για τα αγόρια, για 
όσο διάστημα αυτά φοιτούσαν στο Δημοτικό Σχολείο. Η κατάργησή της, η οποία συνδεόταν με την πολιτική 
αλλαγή των αρχών της δεκαετίας του 1980, προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση κατά την περίοδο που επιβλήθηκε. 
Η αντιπαράθεση αυτή καταγράφτηκε και στον Τύπο της εποχής, με τις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες να 
επικροτούν το μέτρο και τις αντιπολιτευόμενες να αντιτίθενται. Στην παρούσα εργασία, καταγράφονται και 
αναλύονται οι αντιδράσεις των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας σχετικά με την κατάργηση της ποδιάς 
για τα κορίτσια, καθώς και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν από τις δύο πλευρές, προκειμένου να 
ισχυροποιήσουν τη θέση τους.  
  
Λέξεις-κλειδιά: σχολική ποδιά, ενδυμασία, κατάργηση ποδιάς, εφημερίδες, Τύπος. 
 
  

1. Εισαγωγή 
Η σχολική ποδιά αποτέλεσε σύμβολο της μαθητικής ταυτότητας στην Ελλάδα για δεκαετίες. 
Υπήρξε η υποχρεωτική ενδυμασία για τα κορίτσια, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής τους 
ζωής, και για τα αγόρια, για όσο διάστημα αυτά φοιτούσαν στο Δημοτικό Σχολείο. 

Η κατάργησή της ήταν τμήμα των ευρύτερων αλλαγών που επέφερε στην Εκπαίδευση 
το ΠΑΣΟΚ, όταν ανέλαβε την εξουσία, το 1981. Η εφαρμογή της απόφασης ξεκίνησε στις 6 
Φεβρουαρίου του 1982 με τον νόμο 1304/1982, ο οποίος με το άρθρο 41 ακύρωσε τις 
διατάξεις του παλαιότερου νόμου 309/76, άρθρο 26, σύμφωνα με το οποίο «επιτρεπόταν» η 
σχολική ποδιά αποκλειστικά και μόνο για τα κορίτσια (Βαμβακάς & Παναγιωτόπουλος, 2014).  

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες συζητήσεις την εποχή εκείνη, οι οποίες 
επικεντρώθηκαν γύρω από τους ηθικούς κινδύνους τους οποίους, σύμφωνα με τους 
αντιτιθέμενους στο μέτρο, θα αντιμετώπιζε η μαθητιώσα νεολαία. Ανάμεσα στα άλλα, έφερε 
στο επίκεντρο της προσοχής τη γυναικεία νεανική σεξουαλικότητα και το γυναικείο σώμα.        

Για την έρευνά μας επιλέχθηκε να εξεταστούν τα δημοσιεύματα τεσσάρων εφημερίδων 
της εποχής, δύο φιλικά προσκείμενες στην Κυβέρνηση, «Τα Νέα» και «Το Βήμα», και δύο 
αντιπολιτευόμενες, την «Απογευματινή» και τη «Βραδυνή». Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
ζήτημα της κατάργησης της σχολικής ποδιάς δεν έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα το 
επιστημονικό ενδιαφέρον. Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να ξεκινήσει μια σχετική συζήτηση. 

 
2. Τα δημοσιεύματα του φιλοκυβερνητικού Τύπου  
Η εφημερίδα «Τα Νέα» ξεκινάει να δημοσιεύει άρθρα, τα οποία κάνουν λόγο για την 
«απελευθέρωση των μαθητριών από τη σχολική ποδιά» από τον Φεβρουάριο του 1982. Είχαν 
προηγηθεί δημοσιεύματα, στα οποία εκφραζόταν παρόμοια ρητορική σχετικά με το μαθητικό 
πηλίκιο. Στα άρθρα αυτά, τονίζονται οι πανηγυρισμοί των μαθητών-τριών για την κατάργηση 
της ποδιάς και καταγράφονται περιστατικά κατά τα οποία μαθήτριες διοργάνωναν πάρτι για 
να κάψουν τις σχολικές ποδιές τους. Επιπλέον, τις αναφορές που σχετίζονται με την 
ελευθερία των μαθητών να επιλέγουν το ένδυμα της αρεσκείας τους πλαισιώνουν 
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φωτογραφίες μαθητριών, ενδεδυμένες με παντελόνια, τζιν, πολύχρωμες κάλτσες, φούστες, 
φόρμες κ.ά. Στο άρθρο της Τρίτης 09/02/1982 αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Πριν από μερικά 
χρόνια, οι μαθητές ήσαν υποχρεωμένοι να κουρεύουν τα μαλλιά τους με την “ψιλή” μηχανή 
και να φοράνε το περίφημο πηλήκιο με την κουκουβάγια – το πουλί της σοφίας. Με τα χάλια 
που είχε η Εκπαίδευση στην Ελλάδα, οι μαθητές δεν είχαν και πολύ αγαθές σχέσεις με τη 
σοφία, έμεναν, όμως, κουρεμένοι και με το πουλί στο καπέλο τους. Ώσπου, μια μέρα, 
καταργήθηκε το κούρεμα με την «ψιλή», καταργήθηκε το αντιπαθέστατο πηλήκιο και οι 
μαθητές ανέπνευσαν. Άρχισαν να πηγαίνουν σχολείο σα φυσιολογικοί άνθρωποι. Αν, όμως, 
η απελευθέρωση των αγοριών από κάτι τέτοιες ανοησίες έγιναν πριν από κάποια χρόνια, τα 
κορίτσια άργησαν να νιώσουν μια ανάλογη χαρά. Μέχρι προχθές οι μαθήτριες ήταν 
υποχρεωμένες να φοράνε ομοιόμορφες ποδιές. Από χθες, όμως, τα κορίτσια, οι μαθήτριες 
όλης της χώρας πανηγυρίζουν. Επιτέλους, καταργήθηκε η ποδιά. Οι μαθήτριες μπορούνε 
τώρα πια να πηγαίνουν στα σχολεία τους με φούστα - μπλούζα, με αθλητικές φόρμες, με 
παντελόνια, εν πάση περιπτώσει, με ό,τι “τους πάει” καλύτερα. Έτσι, χθες το πρωί, τα 
προαύλια των σχολείων γέμισαν από χαρούμενες μαθήτριες που φρόντισαν να… τιμήσουν τη 
μεγάλη πρεμιέρα κατάλληλα. Ντύθηκαν με γούστο, ανάλογα με ό,τι ταιριάζει στην κάθε μία 
και, κρατώντας τις τσάντες τους, ήρθαν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους. Και το 
θέαμα ήταν χαρούμενο και γεμάτο ποικιλία. Άλλες μαθήτριες με πολύχρωμα άνορακ, άλλες 
με μακριά παντελόνια, άλλες με… ολίγον μίνι φούστες και ψηλές πολύχρωμες κάλτσες, άλλες 
με αθλητικές φόρμες, άλλες με κάτι… a λa Μεξικάνα μπλούζες, από γούστο και φαντασία 
άλλο τίποτε. Φυσικά, δεν κρύβανε με τίποτα τη χαρά τους» (Εφημερίδα «Τα Νέα», 09/02/82: 
3). 

Το άρθρο ακολουθείται από ρεπορτάζ δημοσιογράφων, οι οποίοι επισκέφτηκαν τα 
σχολεία και ρώτησαν τις μαθήτριες που συνάντησαν για τη γνώμη τους για την κατάργηση 
της σχολικής ποδιάς. Οι μαθήτριες εμφανίζονται ως ιδιαιτέρως χαρούμενες με την 
πρωτοφανή για αυτές ελευθερία, όσον αφορά στο ντύσιμό τους. Είναι ενδεικτικές κάποιες 
από τις μαρτυρίες που μας παραδίδονται:  

 «Η Ε. Σ. (μαθήτρια Β΄ Λυκείου): Επιτέλους. Από σήμερα νιώθω άλλος άνθρωπος. Το 
βράδυ έχω κανονίσει με μερικές συμμαθήτριές μου να κάνουμε ένα πάρτι και να κάψουμε 
τις ποδιές μας. Η Ρ. Τ. (μαθήτρια Γ΄ Λυκείου): Λυπάμαι τις πιο μεγάλες κοπέλες από μένα που 
δεν πρόλαβαν κι εκείνες να χαρούν αυτή την αλλαγή. Η Φ. Λ. (μαθήτρια Β΄ Λυκείου): Αν η 
κατάργηση της ποδιάς είχε γίνει κάποιες δεκαετίες πριν, η Αλίκη Βουγιουκλάκη θα είχε 
κάποιες δυσκολίες στην καριέρα της. Γιατί – απ’ ό,τι μου έχει πει η μητέρα μου – με ποδίτσα 
σχολική θριάμβευσε σαν «γατούλα» κι από εκεί πήρε φόρα» (Εφημερίδα «Τα Νέα», 
09/02/82: 3). 

Στο άρθρο αναφέρεται, ακόμα, ότι τη χαρά αυτή των παιδιών συμμερίζονταν και οι 
γονείς τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Αλλά όχι μόνο οι μαθήτριες και οι γονείς 
τους είναι ευχαριστημένοι από αυτή την κατάργηση. Όσους ρωτήσαμε μάς είπαν ότι η ποδιά 
και αναχρονιστικό ντύσιμο ήταν και πρόσθετε κάποια έξοδα στον οικογενειακό 
προϋπολογισμό» (Εφημερίδα «Τα Νέα», 09/02/82: 3). 

Μάλιστα, στο δημοσίευμα θα αποτυπωθεί και μια υποθετική ερώτηση της κοινής 
γνώμης, η οποία αναρωτιέται αν οι μαθήτριες θα μπορούσαν να φορούν, αν το επιθυμούσαν, 
και παντελόνια. Η εφημερίδα απηύθυνε το ερώτημα αυτό στον τότε υφυπουργό Παιδείας, Π. 
Μόραλη. Αναφέρεται σχετικά: «Η χρησιμοποίηση της ποδιάς από τις μαθήτριες του 
Γυμνασίου και του Λυκείου είναι προαιρετική. Αλλά τέθηκε το ερώτημα: μπορούν τα κορίτσια 
να φορούν παντελόνια; Στο ερώτημα αυτό ο Υφυπουργός Παιδείας, κ. Μόραλης, απάντησε 
ως εξής: “Το ντύσιμο των μαθητριών πρέπει να είναι σύμφωνο με τα αντικειμενικά κριτήρια 
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της ευπρέπειας και της κοινωνικής παραδοχής”. Που σημαίνει ότι μπορούν να φορούν και 
παντελόνια» (Εφημερίδα «Τα Νέα», 09/02/82: 3).  

Από όσα αναφέρθηκαν γίνεται φανερή η προσπάθεια του φιλοκυβερνητικού Τύπου να 
παρουσιάσει τις μαθήτριες ως μια καταπιεσμένη ομάδα του πληθυσμού, η οποία με τον 
καινούριο νόμο απελευθερώνεται από τους παλαιότερους περιορισμούς και της δίνεται 
πλέον η δυνατότητα να επιλέξει η ίδια το πώς θα εκφραστεί ενδυματολογικά. Δεν 
παραλείπεται βέβαια να σημειωθεί η συναίνεση των γονέων τους, οι οποίοι εμφανίζονται 
ικανοποιημένοι με τον εκμοντερνισμό της εμφάνισης των παιδιών τους, ενώ σημειώνεται 
ακόμα ότι το ζήτημα διαθέτει και οικονομική πτυχή, αφού υποστηρίζεται ότι με την 
κατάργηση της σχολικής ποδιάς ελαφρύνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός.  

Με την ερώτηση της εφημερίδας προς τον υφυπουργό Παιδείας επιχειρείται να 
ανιχνευτούν τα όρια της αλλαγής, εφόσον το παντελόνι υπήρξε ένδυμα ταυτισμένο με το 
αντρικό ντύσιμο και η χρήση του από τις γυναίκες, κατά το παρελθόν, θα μπορούσε να εγείρει 
θέματα ηθικής τάξεως. Σύμφωνα, μάλιστα, με τους συντηρητικότερους κύκλους, η χρήση του 
παντελονιού από τις γυναίκες ήταν ικανή να διασαλεύσει τον έμφυλο διαχωρισμό. Στα 
πλαίσια του διασκεδασμού παρόμοιων ανησυχιών, η εφημερίδα «Το Βήμα» σημείωνε ότι 
τυχόν προβλήματα, τα οποία θα μπορούσαν να ανακύψουν από την υιοθέτηση μιας 
εξεζητημένης εμφάνισης από τις μαθήτριες, θα επιλύονταν από το συμβούλιο των 
καθηγητών. Η πρόβλεψη αυτή μετριάζει προφανώς το φιλελεύθερο μέτρο, επιχειρώντας να 
απαλύνει τους φόβους που εκφράζονταν ότι η κατάργηση της ποδιάς θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε μια υποτιθέμενη ηθική έκπτωση των νεαρών γυναικών. Έτσι, σε ένα πρώτο 
άρθρο «του Βήματος» αναφέρεται: «Δε θα φορούν υποχρεωτικά τη σχολική ποδιά οι 
μαθήτριες στα δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας. Σ’ αυτή την απόφαση προβλέπεται 
ότι θα καταλήξει το Υπουργείο Παιδείας, ύστερα από μελέτη του θέματος για τη διατήρηση ή 
όχι ως υποχρεωτικής της σχολικής ποδιάς με την προσθήκη, ότι η αμφίεση των κοριτσιών – 
μετά την κατάργηση της ποδιάς – δεν θα επιτρέπεται να είναι εξεζητημένη» (Εφημερίδα «Το 
Βήμα», 05/02/82: 7).  

Την επόμενη μέρα, η εφημερίδα θα επανέλθει στο θέμα, παραθέτοντας περίπου τις 
ίδιες πληροφορίες: «Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, κ. Μόραλη, δε θα φορούν 
υποχρεωτικά τη σχολική ποδιά οι μαθήτριες στα δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας. Η 
αμφίεση των μαθητριών δεν επιτρέπεται να είναι εξεζητημένη και προβλήματα, που 
ενδέχεται να προκληθούν από την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης, θα επιλύονται από 
τον σύλλογο καθηγητών του κάθε σχολείου σε συνεργασία με άλλους σχετικούς φορείς 
(Εφημερίδα «Το Βήμα», 06/02/82: 7). 

Ένα περίπου χρόνο μετά, «Το Βήμα» θα κυκλοφορήσει με ένα άρθρο με τίτλο «Ένα 
χρόνο χωρίς ποδιά», το οποίο θα περιληφθεί στο φύλλο της Κυριακής, 13/02/1983. Στο 
άρθρο αυτό γίνεται λόγος για την απελευθέρωση των μαθητριών με το εν λόγω μέτρο, για 
την πολυχρωμία που επικρατούσε πλέον στα σχολεία, για τα χαρούμενα διαφορετικά ρούχα 
των κοριτσιών που ερχόντουσαν σε αντίθεση με τη θλιβερή ποδιά και για την απαλλαγή των 
καθηγητών από την ανούσια ενασχόληση με υποτιθέμενα ζητήματα ηθικής, τα οποία 
συνδεόντουσαν με θέματα, όπως το μήκος της φούστας των κοριτσιών. Επιπλέον, στο άρθρο 
της Χρ. Σταματέλου αποσυνδέεται η εμφάνιση των μαθητριών από τη σχολική τους επίδοση.  

 «Εδώ κι ένα χρόνο, έχει καταργηθεί η ποδιά και μαζί της εξαφανίστηκε η σάκα και όλη 
η παραδοσιακή μαθητική αμφίεση. Περιποιημένα και καλοκομμένα μαλλιά ήρθαν ν’ 
αντικαταστήσουν την κοτσίδα και την μπλε κορδέλα και πολύχρωμα μάλλινα καλσόν ή 
παντελόνια κατάκτησαν τις κοριτσίστικες γάμπες, εκτοπίζοντας τα σοσόνια... Βρεθήκαμε σε 
σχολείο την ώρα του “σχολάσματος”. Κι όταν άρχισαν να βγαίνουν τα παιδιά, κορίτσια και 
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αγόρια, μια και τα σχολεία είναι πια μικτά, η εικόνα ήταν χαρούμενη, πολύχρωμη. Θαρρείς 
και τα παιδιά είχαν βγει από τη διαφήμιση μεγάλου γαλλικού οίκου αθλητικών και ειδών 
σπορ που διαφημίζει τα προϊόντα του με το σλόγκαν “η ζωή είναι πολύ μικρή για να ντύνεσαι 
θλιβερά”. Κανένας περιορισμός δεν υπάρχει εδώ κι ένα χρόνο στο ντύσιμο των μαθητών και 
των μαθητριών. Και βλέπεις μίνι, παντελόνια, φόρμες γυμναστικής, μπουφάν κι ό,τι άλλο 
μπορείς να φανταστείς πως πουλιέται, μπορεί να το δεις και στο σχολείο. Δεν είναι μόνο η 
κατάργηση της ποδιάς, που επιβλήθηκε εδώ κι ένα χρόνο. Οι καθηγητές έπαψαν να 
ασχολούνται με μια σειρά ανούσια “θέματα ηθικής”, όπως το μάκρος της φούστας, το χρώμα 
των παπουτσιών και της κάλτσας, το αν οι μαθήτριες φορούν κορδέλα, αν βγάζουν τα φρύδια 
τους, αν βάφουν τα νύχια τους και άλλα παρόμοια… Οι μαθήτριες, σήμερα, μπορεί να φοράνε 
σκουλαρίκια, βραχιόλια ακόμη και να βάφονται αυτό, όμως, δε φαίνεται να επηρεάζει την 
απόδοση τους στα μαθήματα… Ο πρόεδρος της Α.Σ.Γ.Μ.Ε (Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων 
Μαθητών Ελλάδας)... είπε πως δεν πιστεύει ότι σημειώθηκε πραγματική επιβάρυνση στον 
οικογενειακό προϋπολογισμό από την κατάργηση της ποδιάς. “Τα παιδιά, σήμερα, ντύνονται 
απλά, άλλες είναι οι απαιτήσεις τους από τη ζωή και έχουν ανησυχίες που δεν περιορίζονται 
στο ενδιαφέρον τους για το όμορφο ή προκλητικό ντύσιμο. Μια φόρμα της γυμναστικής ή ένα 
παντελόνι κι ένα πουλόβερ είναι το καθημερινό ντύσιμο αγοριών και κοριτσιών… τα παιδιά 
είναι ικανοποιημένα με την κατάργηση της ποδιάς και σίγουρα πρέπει να μας ενδιαφέρει η 
γνώμη τους. Κι αν στην αρχή που εφαρμόστηκε το μέτρο αντέδρασαν πολλοί καθηγητές, 
σήμερα, ελάχιστοι είναι εκείνοι που ασχολούνται με την εμφάνιση των παιδιών”… 
Περισσότερο αντέδρασαν και αντιδρούν στην “αδέσμευτη” από ενδυματολογικούς 
περιορισμούς εμφάνιση των μαθητών οι καθηγήτριες και, μάλιστα, όσες είναι πάνω από 
σαράντα πέντε χρονών!» (Εφημερίδα «Το Βήμα», 13/02/83: 8). 

 Στο δημοσίευμα αναπαράγεται η ρητορική περί απελευθέρωσης. Τονίζεται ότι το 
μέτρο γεννάει χαρά, η οποία αντικαθιστά τη θλίψη που προέκυπτε από την ομοιομορφία που 
επέβαλε η σχολική ποδιά. Αναφέρεται, επίσης, στην πολυχρωμία και την πολυμορφία της 
ενδυμασίας, η οποία είναι στενά συνυφασμένη με την ελεύθερη επιλογή του ατόμου να 
επιλέξει την ενδυματολογική του εμφάνιση. Μάλιστα, αυτή η εμφάνιση υπονοείται ότι 
συνδέεται και με τον εξευρωπαϊσμό, αφού σημειώνεται ότι τα παιδιά μοιάζουν σαν να έχουν 
βγει από γαλλική διαφήμιση. Επιχειρείται, ακόμα, η υποβάθμιση των αιτιάσεων περί ηθικής 
διασάλευσης, αφού το άρθρο παρατηρεί ότι οι μαθήτριες επέλεξαν ένα απλό ντύσιμο και 
απέφυγαν τις προκλητικές εμφανίσεις. Τέλος, αποσυνδέεται η φροντίδα για την εμφάνιση 
από τη σχολική επίδοση. 

 
3. Ο αντιπολιτευόμενος Τύπος  
Ο αντιπολιτευόμενος τύπος, αντίθετα με τις εφημερίδες που εξετάσαμε ως τώρα, θα ταχθεί 
αναφανδόν ενάντια στην κατάργηση της σχολικής ποδιάς και θα στηλιτεύσει την κυβερνητική 
πολιτική, κατηγορώντας το Υπουργείο Παιδείας ότι μετέτρεψε τα σχολεία σε πασαρέλες, 
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Προκειμένου να ενισχύσει τη θέση του, θα προβάλλει τις 
απόψεις γονέων και καθηγητών που ανησυχούσαν για την ηθική των κοριτσιών και 
υποστήριζαν ότι οι μαθήτριες παραμελούσαν πλέον τα μαθήματά τους για χάρη της 
ενασχόλησής τους με την ενδυμασία. Επιπλέον, υποστήριζαν ότι η καθημερινή επιλογή 
ρούχων αποτελούσε «πονοκέφαλο», ενώ σημείωναν ότι η κατάργηση της σχολικής ποδιάς 
έκανε περισσότερο φανερή την κοινωνική ανισότητα.  

Στα πλαίσια αυτά, την Τρίτη 09/02/1982, η εφημερίδα «Η Βραδυνή» φιλοξένησε στο 
πρωτοσέλιδό της, άρθρο με τον προκλητικό τίτλο «Από χθες χωρίς ποδιές. Και μοντελάκια 
τώρα στα σχολεία». Το άρθρο συνόδευε φωτογραφία δύο νεαρών μαθητριών, οι οποίες 
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πήγαιναν στο σχολείο, φορώντας παντελόνι, τακούνια, κολιέ και κρατώντας στα χέρια τους 
μπουφάν. Το δημοσίευμα, το οποίο επιχειρεί να καταγράψει τους φόβους των  γονέων και 
των καθηγητών, σημειώνει μεταξύ άλλων: «… Η κατάργηση της ποδιάς δεν είναι και τόσο 
απλή υπόθεση, όσο φαίνεται. Κατά μία άποψη – γονέων, καθηγητών, αλλά και μαθητριών 
ακόμη- η μη ομοιομορφία στην εμφάνιση των μαθητριών υπογραμμίζει και εντείνει την 
κοινωνική ανισότητα. Ίσως, δεν είναι μακριά ο καιρός, που οι αυλές των σχολείων θα 
καταντήσουν “πασαρέλα” μιας και οι μαθήτριες θα συναγωνίζονται η μία την άλλη σε 
μοντέρνα μοντελάκια. Άλλος ένας «πονοκέφαλος» δηλαδή για τους γονείς… Και δεν είναι 
αδικαιολόγητος ο φόβος καθηγητών και γονέων, ότι η έννοια για το τι “θα φορέσουμε αύριο” 
και “πώς θα είμαστε κομψότερες από τις άλλες” θα υποσκελίσει την αφοσίωση στη μελέτη. 
Με την κατάργηση της ποδιάς, η μαθήτρια θα μοιράζει τις ώρες της ανάμεσα στο βιβλίο, τη 
βιτρίνα του καταστήματος και τον καθρέφτη» (Εφημερίδα «Η Βραδυνή», 09/02/82: 1).  

Στην τρίτη σελίδα του ίδιου φύλλου της εφημερίδας φιλοξενείται εκτενές άρθρο του 
Αντ. Λιάρου, με τίτλο «Και τώρα τι φοράνε σήμερα;». Σε αυτό, γίνεται φανερή η άποψη του 
συντάκτη της, σύμφωνα με την οποία η κατάργηση της σχολικής ποδιάς θα εντείνει την 
κοινωνική ανισότητα ανάμεσα στις μαθήτριες, ενώ εκφράζονται φόβοι για ελλιπή 
παρακολούθηση των μαθημάτων. Επαναλαμβάνεται, ακόμα, η θέση που διατυπώθηκε στο 
πρωτοσέλιδο, σύμφωνα με την οποία η ποδιά γλίτωνε τα παιδιά από τον «πονοκέφαλο» της 
επιλογής του τι θα φορέσουν. Τέλος, ο συντάκτης του άρθρου υποστηρίζει ότι η κατάργησή 
της ήταν πηγή νέων προβλημάτων για την Παιδεία. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του 
δημοσιεύματος παρατίθεται στη συνέχεια: «Όνειρο δεκαετιών ήταν η απαλλαγή από την 
μπλε ποδιά που κατά τις μαθήτριες συμβόλιζε την καταπίεση. Γεγονός είναι ότι χθες –και κατά 
την ομολογία και των καθηγητών– οι μαθήτριες έμοιαζαν τρισευτυχισμένες. Αλλά οι απόψεις 
περί ποδιάς διίστανται, όσο κι αν φαίνεται παράξενο εκ πρώτης όψεως. Κατά μια άποψη… οι 
απουσίες στα σχολεία θα αυξηθούν, ενώ οι γονείς θα αποκτήσουν μια ακόμη πρόσθετη 
οικονομική επιβάρυνση από την πίεση των θυγατέρων τους για ενδυματολογική ανανέωση… 
τώρα με την ελεύθερη ένδυση των μαθητριών θα παρουσιαστεί πολύ πιο έντονη η διαφορά 
μεταξύ της μαθήτριας με πλούσιους, ή τέλος πάντων, με πιο ευκατάστατους γονείς, από 
αυτήν με φτωχούς γονείς, που δεν έχει να επιδείξει φανταχτερά και μοντέρνα ρούχα. Ο 
γυμνασιάρχης του 29ου Γυμνασίου Αθηνών κ. Α. Π. δηλώνει στη “Β” ότι ίσως αυτή η 
καθιέρωση ελεύθερης ένδυσης των μαθητριών, να δημιουργήσει μια κοινωνική ανισότητα 
στον μαθητικό κόσμο. Το ντύσιμο με το μπλου τζιν και τα σπορ παπούτσια των μαθητών δεν 
μπορεί να συγκριθεί με το ντύσιμο των μαθητριών που θα πρέπει να είναι πιο μοντέρνο. Τα 
αγόρια κυκλοφορούν και για δυο ή τρεις μέρες με το ίδιο ντύσιμο, τα κορίτσια, όμως, θα 
ζητούν κάθε μέρα κάτι διαφορετικό. Ίδιες είναι και οι απόψεις των μητέρων των μαθητριών. 
Ανάμεσα στις πολλές μητέρες που ρωτήσαμε η κ. Ε. Α. μας είπε ότι “τώρα κάθε μέρα τα 
κορίτσια θα ζητούν και διαφορετικά ρούχα. Η ποδιά ήταν πιο πρακτική…”, μια άλλη μητέρα 
είπε ότι “το θέμα θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ηθική των μαθητριών. Τώρα κανείς δεν 
ξέρει τι έχουν να δουν τα μάτια μας. Με την ποδιά υπήρχε μια σεμνότητα στις μαθήτριες που 
τώρα θα εξαφανιστεί”, είπε. Τελικά, όσο ελεύθερη και δημοκρατική κι αν φαίνεται η λύση 
της καταργήσεως της ποδιάς, είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθούν και πάλι προβλήματα» 
καταλήγει το άρθρο της εφημερίδας» (Εφημερίδα «Η Βραδυνή», 09/02/82: 3). 

Η έτερη συντηρητική εφημερίδα που θα εξεταστεί,  η  «Απογευματινή», δεν αποκλίνει 
από τη γραμμή αυτή.  Σημειώνει, βέβαια, ότι μερίδα μαθητριών χάρηκε από την κατάργηση 
της ποδιάς, ωστόσο, παρατηρεί ότι οι μητέρες τους ήταν αντίθετες με το μέτρο, ενώ 
υποστηρίζει ότι η σχολική ποδιά αποτελούσε ένα καθημερινό μέτρο ασφάλειας και 
προστασίας. Αν και δεν παραλείπει να αναφέρει την υποστήριξη των αγοριών (συμμαθητών 



MusEd – Museum School Education – ISSN: 2654-1807 – Τόμος/Volume 2, Τεύχος/Issue 2, 2021 
 

 109 

 
 

τους) ως προς τo νέο μέτρο, οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι η ποδιά ήταν αναχρονιστική, η 
χρήση της αναντίστοιχη με την πρακτική άλλων ανεπτυγμένων κρατών και καταπιεστική για 
τα κορίτσια, ωστόσο, θα επιμείνει στη διατύπωση ότι τα σχολεία μετατράπηκαν σε οίκους 
μόδας με παρέλαση από μανεκέν και μοντελάκια, υπονοώντας ότι οι μαθήτριες έχουν 
μετατρέψει τα σχολεία σε πασαρέλες. Δεν παραλείπει, μάλιστα, να παραθέσει φωτογραφίες, 
οι οποίες αποδεικνύουν, σύμφωνα με τους αρθογράφους της, του λόγου το αληθές 
(Εφημερίδα «Απογευματινή», 09/02/82: 1,5). 

Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας της ίδιας μέρας, φιλοξενείται μία στήλη με τίτλο 
«Γέμισαν μανεκέν οι αυλές των σχολείων». Στο άρθρο αναφέρεται: «ΖΥΠ ΚΥΛΟΤ, ΠΟΝΤΣΟ, 
ΓΟΥΝΕΣ, ΕΒΑΛΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ. “Κύκνειο άσμα” για τις ποδιές η χτεσινή μέρα. Όπως 
βλέπετε και στη φωτογραφία μας, μοντελάκια έκαναν την εμφάνισή τους στα σχολεία από 
την πρώτη κιόλας μέρα που η ποδιά έπαψε να είναι υποχρεωτική. Ταγεράκια, ζυπ- κυλότ, 
παντελόνια, πόντζο, ακόμα και γούνες έδιναν και έπαιρναν, κάνοντας πολλούς να 
αναρωτιούνται αν αυτές που τα φορούσαν ήταν μαθήτριες ή μανεκέν γνωστών οίκων, που 
βγήκαν πρωί - πρωί στους δρόμους της Αθήνας να παρουσιάσουν τη χειμωνιάτικη “κολεξιόν”. 
Μπορεί μερικές κοπέλες να φόρεσαν χθες ποδιά, αλλά είναι βέβαιο ότι κάθε μέρα και 
περισσότερες θα την “απαρνιούνται”, μετατρέποντας τα σχολεία σε πασαρέλα» (Εφημερίδα 
«Απογευματινή», 09/02/82: 1).  

Στην πέμπτη σελίδα του ίδιου φύλλου δημοσιεύτηκε άρθρο της δημοσιογράφου Ρ. 
Πλάκα. Εκεί, καταγράφονται γνώμες μαθητών, οι οποίες είναι μοιρασμένες ανάμεσα στις δύο 
απόψεις. Ωστόσο, οι δηλώσεις μανάδων και καθηγητών είναι όλες αρνητικές. Προκειμένου 
να υποστηρίξουν τη γνώμη τους οι ερωτώμενοι, επικαλούνται λόγους ηθικής τάξης και 
πρακτικότητας και υποστηρίζουν ότι η κατάργηση της ποδιάς έβαλε την οικονομική και 
κοινωνική διαφοροποίηση στις σχολικές αίθουσες. Στην αρχή του άρθρου αναφέρεται: 
«Χαράς ευαγγέλια η κατάργηση της σχολικής ποδιάς ως υποχρεωτικού ενδύματος για τον 
μαθητόκοσμο. Κι όχι μόνο τα κορίτσια, αλλά και τα αγόρια υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό το 
νέο μέτρο. Υπάρχουν, φυσικά, και οι μετρημένες εξαιρέσεις κοριτσιών – οπαδών της ποδιάς. 
Αντίθετα, κατηγορηματικές οι μητέρες δε συμμερίζονται τη γενική χαρά. Το ίδιο και οι 
καθηγητές και οι καθηγήτριες. Η ποδιά απέθανε, ζήτω η… πολυχρωμία. Με φούστες, 
μπλούζες και πολλή… ανακούφιση υποδέχτηκαν χτες την κατάργησή της οι περισσότερες 
μαθήτριες στο 29ο γυμνάσιο και λύκειο στα Εξάρχεια. Εκτός από μερικές, κυρίως του 
γυμνασίου, που της έδωσαν προσωρινή παράταση, λόγω… αμφιβολιών για το ανέλπιστο 
υπουργικό δώρο». Το άρθρο συνεχίζει με τις συνεντεύξεις από μαθήτριες που είναι υπέρ της 
κατάργησης και λένε: «Δεν τη θέλουμε την ποδιά». «Ουφ, ανασάναμε. Νιώθουμε πολύ πιο 
άνετα. Και δεν είναι καθόλου αλήθεια ότι τώρα θα γίνονται ταξικές διακρίσεις», «Τα εύπορα 
κορίτσια το έδειχναν και με την ποδιά. Φορούσαν κοσμήματα, ακριβά μπουφάν, πουλόβερ 
και το πιο κομψό μοντέλο ποδιάς», «Η ποδιά ήταν μέσο καταπίεσης. Ακόμα και στην εκδρομή 
μας υποχρέωναν να τη φοράμε αλλιώς παίρναμε αποβολή» (Εφημερίδα «Απογευματινή», 
09/02/82: 5).  

Ακολουθούν, στη συνέχεια, απόψεις μαθητών που συμφωνούν με το μέτρο, ωστόσο, 
εξακολουθούν να φορούν τις ποδιές τους μέχρι να βεβαιωθούν ότι αυτό θα ισχύσει και ότι κι 
άλλες μαθήτριες  θα αντικαταστήσουν την ποδιά με άλλα ενδύματα. Κάποιες λένε: «Να, 
θέλαμε να δούμε πρώτα τι θα κάνουν τα υπόλοιπα κορίτσια πρώτα. Τώρα που 
βεβαιωθήκαμε, θα τις βγάλουμε από αύριο και εμείς», «Ήρθα σήμερα με ποδιά, για να κάνω, 
ας πούμε, ανίχνευση. Αν δεν φοράνε κι άλλες κοπέλες, τότε θα την καταργήσω κι εγώ» 
(Εφημερίδα «Απογευματινή», 09/02/82: 5). 
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Τέλος, καταγράφονται και γνώμες κοριτσιών που είναι υπέρ της ποδιάς, τα οποία 
βέβαια εξακολουθούν να τις φοράνε. Κάποιες εξ αυτών είπαν στους δημοσιογράφους:  
«Είμαι υπέρ της ποδιάς γι’ αυτό και τη φοράω. Συνήθως όσες έρχονται χωρίς ποδιά, το κάνουν 
για να υποδεικνύουν τα φορέματά τους», «Στο θέμα της ποδιάς είμαι ουδέτερη γι’ αυτό θα 
συνεχίζω να τη φοράω», «Φοράω την ποδιά επειδή τη θεωρώ πρακτική» (Εφημερίδα 
«Απογευματινή», 09/02/82: 5). 

Όπως είπαμε ήδη, στο άρθρο δεν καταγράφονται μόνο απόψεις μαθητριών αλλά και 
μητέρων και καθηγητών, οι οποίοι εμφανίζονται όλοι αντίθετοι με το μέτρο. Αν και η 
εφημερίδα φιλοξενεί μόνο δύο απόψεις μητέρων, τις οποίες παρουσιάζει ως περισσότερο 
πρακτικές, σημειώνοντας ότι δεν συμμερίζονται τη χαρά των παιδιών τους, ωστόσο, ο τίτλος 
γενικεύει, υπονοώντας ότι εκφράζουν όλους τους γονείς. Οι δύο μητέρες λένε:  «Προτιμώ τις 
ποδιές και την ομοιομορφία ανάμεσα στις μαθήτριες», «Οι ποδιές ήταν πιο πρακτικές και τα 
κορίτσια μας φοβούμαι τώρα να μην το ρίξουν στα λούσα» (Εφημερίδα «Απογευματινή», 
09/02/82: 5). Ύστερα από λίγες μέρες, το Σάββατο 08/02/82, η ίδια εφημερίδα θα επανέλθει 
στο θέμα, δημοσιεύοντας ένα άρθρο των δημοσιογράφων Ρ. Πλάκα και Ξ. Κονταξή. 
Συνοδεύει, μάλιστα, το άρθρο της με ένα γκάλοπ σχετικά με την άποψη των γονέων για το 
μέτρο. Όπως είναι αναμενόμενο για μια εφημερίδα που εκφράζει τον αντιπολιτευτικό χώρο, 
όλες οι απόψεις που φιλοξενούνται, πλην μίας, τάσσονται υπέρ της χρήσης της ποδιάς από 
τις μαθήτριες. 

Οι συγκεκριμένοι γονείς θα κάνουν λόγο για σεμνότητα, η οποία καταδεικνύεται μέσω 
της ποδιάς, ενώ υποστηρίζουν ότι η κατάργησή της θα φέρει το προκλητικό ντύσιμο, το οποίο 
με τη σειρά του θα καταστήσει επικίνδυνο το περπάτημα στον δρόμο. Μιλούν, ακόμα, για 
πέρασμα σε μια ελευθερία, δίχως όρια και για επίδειξη των ρούχων τους από τις ευπορότερες 
μαθήτριες. Υποστηρίζεται, τέλος, ότι η ποδιά υπήρξε η σφραγίδα της νεότητας (Εφημερίδα 
«Απογευματινή», 08/02/82: 5).          

Οι δύο συντηρητικές εφημερίδες καταγράφουν τις διαφορετικές απόψεις που υπήρχαν 
στους κόλπους της μαθητικής κοινότητας. Παρατηρούν ότι μερίδα μαθητριών έκανε δεκτή με 
ανακούφιση της απόφαση της Κυβέρνησης, σημειώνουν ότι κάποιες εξ αυτών τηρούν στάση 
αναμονής, ενώ δεν παραλείπουν  να ενημερώσουν το κοινό τους ότι υπάρχουν και μαθήτριες 
οι οποίες διαφωνούν με το μέτρο. 

Σημαντικότατο ρόλο, ωστόσο, φαίνεται να διαδραματίζει η στάση των ενηλίκων, 
γονέων και καθηγητών, οι οποίοι τάσσονται καθολικά, σύμφωνα με τον συντηρητικό Τύπο, 
ενάντια στην κατάργηση της ποδιάς. Οι ενήλικες αυτοί, των οποίων ο ρόλος ως προς τις 
αποφάσεις για τη ζωή των παιδιών τους εμφανίζεται ως κεφαλαιώδους σημασίας, 
επικαλούνται κυρίως επιχειρήματα τα οποία σχετίζονται με την ηθική, την επιβάρυνση του 
οικογενειακού προϋπολογισμού, φόβους για τις σχολικές επιδόσεις των τέκνων τους, ενώ οι 
μητέρες υποδεικνύουν την ποδιά, μεταξύ άλλων, και ως ένδυμα πρακτικό. 

Σε διαφορετικό μήκος κύματος κινείται η δημοσίευση της εφημερίδας «Απογευματινή» 
του Σαββάτου 06/02/82. Εκεί, εισάγεται ως κριτήριο διάκρισης ανάμεσα στους υποστηρικτές 
και τους αντιτιθέμενους στο μέτρο, η ηλικία. Στο σχετικό άρθρο υποστηρίζεται η αντίληψη 
ότι, ενώ για τους παλαιότερους η ποδιά μπορεί να συμβόλιζε τη νεότητα, τη σχολική ζωή και 
τη σεμνότητα, την άποψη αυτή δεν συμμερίζονται οι νέοι, οι οποίοι την βλέπουν ως όργανο 
καταπίεσης. Διαβάζουμε χαρακτηριστικά: «Οι περισσότεροι εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους 
για λόγους αισθητικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς. “Σύμβολο της μαθητικής ζωής”, 
“γνώρισμα σεμνότητας”, “στοιχείο νεότητας” θεωρούν οι μεγάλοι τη μαθητική ποδιά. 
Ορισμένοι μόνο τη θεωρούσαν κάτι περιττό και άκομψο στοιχείο. Οι μαθήτριες την έβλεπαν 
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πάλι αλλιώς: Στολή καταναγκαστικών έργων, ζουρλομανδύα, καταπιεστική» 
(«Απογευματινή», 06/02/82: 1).  

Το ζήτημα της αποκάλυψης της κοινωνικής ανισότητας χρησιμοποιείται κατά κόρον και 
από τις δύο αντιπολιτευόμενες εφημερίδες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η κατάργηση της 
ποδιάς θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα για τις μαθήτριες, οι οποίες προέρχονται από 
τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Η εφημερίδα «Η Βραδυνή» γράφει: «… η μη ομοιομορφία 
στην εμφάνιση των μαθητριών υπογραμμίζει και εντείνει την κοινωνική ανισότητα», «… οι 
γονείς θα αποκτήσουν μια ακόμη πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση από την πίεση των 
θυγατέρων τους για ενδυματολογική ανανέωση… άλλες μαθήτριες πιστεύουν ότι με την 
κατάργηση βγαίνει στην επιφάνεια η κοινωνική ανισότητα… Πράγματι τώρα με την ελεύθερη 
ένδυση των μαθητριών θα παρουσιαστεί πολύ πιο έντονη η διαφορά μεταξύ της μαθήτριας 
με πλούσιους ή, τέλος πάντων, εύπορους γονείς, από αυτήν με φτωχούς γονείς, που δεν έχει 
να επιδείξει φανταχτερά και μοντέρνα ρούχα… τα κορίτσια θα ζητούν και κάτι διαφορετικό 
(εννοείται ρούχο)» (Εφημερίδα «Η Βραδυνή», 09/02/82: 3). 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η «Απογευματινή»: «Οι γονείς λένε ¨όχι¨ στην 
κατάργηση της μαθητικής ποδιάς… Τα πλουσιοκόριτσα θα μετατρέψουν τα σχολεία σε 
πασαρέλα. Τα φτωχά θα αισθάνονται μειονεκτικά», «… Η κατάργηση δεν είναι και τόσο 
επιτυχής για τις μαθήτριες, γιατί τώρα τα εύπορα κορίτσια θα επιδεικνύουν τα φορέματά 
τους, ενώ τα άλλα θα αισθάνονται μειονεκτικά» (Εφημερίδα «Απογευματινή», 06/02/82), 
«…Ο γυμνασιάρχης Π. λέει: ¨Είμαι κατά της καταργήσεως της ποδιάς. Ανησυχώ μήπως οι 
μαθήτριες αρχίσουν να συναγωνίζονται στο πιο κομψό ντύσιμο. Τα φτωχότερα κορίτσια, 
όμως, θα υποφέρουν¨. Και η φιλόλογος Χ. υποστηρίζει: ¨Οι μαθήτριες… τώρα θα θέλουν ν’ 
αλλάζουν συνέχεια ρούχα… και η κατάσταση αυτή θα δυσκολέψει πολύ τους γονείς, κυρίως, 
εάν δεν είναι εύποροι.¨ Η Μ.: … Είμαι πολλά χρόνια καθηγήτρια και θα λυπόμουνα πάρα πολύ 
το παιδί που “δεν έχει” να θελήσει να συναγωνιστεί τα παιδιά των πλουσίων. Αυτός είναι ο 
λόγος που με κάνει να μη συμφωνώ με την κατάργηση της ποδιάς» (Εφημερίδα 
«Απογευματινή», 09/02/82).   

Τα επιχειρήματα, ωστόσο, των δύο εφημερίδων είναι έωλα. Πρώτα απ’ όλα, αντί να 
επικεντρώνονται στο υπαρκτό  ζήτημα της κοινωνικής ανισότητας, ασχολούνται μόνο με την 
αποκάλυψη αυτού του προβλήματος μέσα στο σχολείο. Ακόμα κι ως προς αυτό, όμως, το 
επιχείρημα αστοχεί, εφόσον, όπως σκοπεύουμε να καταδείξουμε σε προσεχή μας 
δημοσίευση, η οικονομική διαφοροποίηση των οικογενειών από τις οποίες προέρχονταν οι 
μαθήτριες, πέραν όλων των άλλων, γινόταν φανερή και μέσω του ενδύματος ήδη από την 
εποχή της υποχρεωτικής χρήσης σχολικής ποδιάς. Αυτό συνέβαινε, επειδή οι σχολικές ποδιές 
κατατάσσονταν και οι ίδιες, όπως και τα υπόλοιπα ενδύματα, σε φτηνές και ακριβές, έχοντας 
διαφορετικούς τρόπους ραψίματος, ποιότητες υφάσματος, ποικιλία χρωμάτων, ενώ, κατά τα 
τελευταία χρόνια, είχαν κάνει την εμφάνισή τους στα μαγαζιά της εποχής και ποδιές με 
συγκεκριμένη επωνυμία.       

4. Συμπεράσματα 
Η κατάργηση της σχολικής ποδιάς ήταν το αποτέλεσμα της πολιτικής αλλαγής της δεκαετίας 
του 1980, η οποία συμπαρέσυρε και τον χώρο της Παιδείας. Ο Τύπος της εποχής 
αντιμετώπισε το μέτρο ανάλογα με την πολιτική σκοπιά των εκδοτών και του αναγνωστικού 
του κοινού. Οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες παρουσίασαν την κατάργηση της ποδιάς ως 
μέτρο προοδευτικό, εκσυγχρονιστικό και βαθιά απελευθερωτικό για τις μαθήτριες, οι οποίες 
παρουσιάστηκαν ως μια ομάδα η οποία μέχρι τότε καταπιεζόταν. Η έμφαση στα ρεπορτάζ 
δίνεται σαφώς στις απόψεις των μαθητριών, τις οποίες, άλλωστε, και αφορά κύρια το μέτρο. 
Ωστόσο, διακρίνεται μια τάση καθησυχασμού των διαφωνούντων, παρουσιάζοντας τους 
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συλλόγους καθηγητών ως τα ρυθμιστικά όργανα, τα οποία θα φροντίσουν, ώστε να 
διατηρηθεί ένα επίπεδο ευπρέπειας στα σχολεία. 

Από την άλλη πλευρά, ο αντιπολιτευόμενος συντηρητικός Τύπος θα απορρίψει το νέο 
μέτρο, χρησιμοποιώντας ακόμα και ακραία ορολογία περί πασαρέλας των μαθητριών. Θα 
επικαλεστεί, κυρίως, το επιχείρημα των ηθικών κινδύνων, που ελλοχεύουν για τις μαθήτριες, 
θα υποστηρίξει ότι η ποδιά είναι ένα ένδυμα πρακτικό και θα σημειώσει ότι χωρίς αυτήν οι 
κοινωνικές διαφορές θα γίνουν φανερές (και) στον χώρο του σχολείου. Αν και δεν 
διατυπώνεται καθαρά, η επιλογή του συντηρητικού Τύπου στο να αναδείξει, κατά κύριο 
λόγο, τις απόψεις των ενηλίκων, φανερώνει μια αντίληψη, σύμφωνα με την οποία οι γονείς 
και οι καθηγητές οφείλουν να είναι οι κύριοι εκφραστές των συμφερόντων των μαθητών και, 
κυρίως, των μαθητριών. Άλλωστε, μια τέτοια επιλογή ήταν βολική για τον αντιπολιτευόμενο 
Τύπο, αφού ανάμεσά σε αυτές τις ομάδες βρισκόντουσαν περισσότεροι υποστηρικτές της 
διατήρησης της ποδιάς απ’ ό,τι ανάμεσα σε όσους ανήκαν στις νεότερες ηλικίες. Πάντως, 
ούτε ο συντηρητικός Τύπος μπόρεσε να αποφύγει εντελώς την έκφραση των συναισθημάτων 
των μαθητριών, οι οποίες φαίνεται ότι, στην πλειοψηφία τους, επικροτούσαν το μέτρο. 
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Ποια είναι η σχέση λογοτεχνίας και κινηματογράφου; 
Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές ανάμεσα στον 
μυθιστορηματικό και τον κινηματογραφικό λόγο; Πώς 
προσεγγίζουμε με τα παιδιά μια κινηματογραφική ταινία; 
Με ποιες δράσεις τα παιδιά γράφουν πρωτότυπα 
σενάρια; Πώς μετατρέπουμε μια λογοτεχνική ιστορία σε 
σενάριο; Οι κινηματογραφικές ταινίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως ερεθίσματα και πρότυπα τεχνικής 
για τη συγγραφή σεναρίων ή αφηγήσεων; Ποια είναι τα 
βήματα δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών; Σε αυτά κι ένα 
σωρό άλλα ερωτήματα απαντά ο συγγραφέας Σταύρος 
Γρόσδος, επιστημονικός συνεργάτης του Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Χανίων, στο βιβλίο του: 
Κινηματογράφος και Δημιουργική γραφή. Μαθήματα 
κινηματογραφικού γραμματισμού. 

Ξεκινώντας από την αισθητική και τα γραφιστικά, το 
βιβλίο αποτελεί μία έκπληξη. Το εξώφυλλο προσομοιάζει με αφίσα κινηματογραφικής 
ταινίας. Στο κέντρο, η εικόνα και ο τίτλος με χειρόγραφη γραφή και στο κάτω μέρος οι 
συντελεστές της έκδοσης, ως να ήταν οι συντελεστές μιας ταινίας. Οι σελίδες εμφανίζονται 
με δυο χρώματα. Λευκές για τις θεωρητικές απόψεις και saumon για τις προτεινόμενες 
δραστηριότητες. Πρωτότυπος εμφανίζεται ο τρόπος με τον οποίο ο συγγραφέας 
υπογραμμίζει τα σημεία του κειμένου, στα οποία επιθυμεί να επικεντρωθεί ο αναγνώστης: 
χειροποίητες υπογραμμίσεις, αστεράκια, βελάκια, κυκλάκια κι αριθμήσεις, όλα σχεδιασμένα 
στο χέρι.  Μοιάζουν με σημάδια του ίδιου του αναγνώστη.  

Το πλήθος των δραστηριοτήτων κινηματογραφικού γραμματισμού και των 
δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής, οι οποίες προτείνονται σ’ αυτό το βιβλίο, 
χρησιμοποιούν ως ερεθίσματα τις κινηματογραφικές ταινίες. Στις 180 σελίδες του βιβλίου 
μετρήσαμε περισσότερες από εκατό (100) δραστηριότητες. Η δραστηριοποίηση των μικρών 
και των μεγάλων εκτυλίσσεται μέσα στον μαγευτικό κόσμο της κινηματογραφικής οθόνης. Οι 
κινηματογραφικές εικόνες λειτουργούν ως ερεθίσματα για την παραγωγή λόγου και, 
ταυτόχρονα, προσθέτουν στην αισθητική εμπειρία και αποτελούν βήματα προς τον 
κινηματογραφικό γραμματισμό. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, εξετάζεται η σχέση λογοτεχνίας και κινηματογράφου. 
Παρουσιάζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές ανάμεσα στον μυθιστορηματικό και τον 
κινηματογραφικό λόγο και αναλύεται η θεωρία της προσαρμογής ή της μεταφοράς 
λογοτεχνικών αφηγήσεων στον κινηματογράφο. 

Ο συγγραφέας, παραθέτοντας τις απόψεις για τη σχέση ανάμεσα στη λογοτεχνία και 
τον κινηματογράφο, διαπιστώνει ότι δημιουργοί και κριτικοί, τόσο της λογοτεχνίας όσο και 
του κινηματογράφου, οι οποίοι αποπειράθηκαν να μελετήσουν την παραπάνω σχέση, όχι 
μόνο δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν, αλλά δημιούργησαν ένα ψηφιδωτό απόψεων και 
ποικιλία χαρακτηρισμών. Οι σχέσεις μυθιστορηματικού και κινηματογραφικού λόγου 
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χαρακτηρίστηκαν, μεταξύ των άλλων, ως υποτελείς, ανταγωνιστικές, καταστροφικές και 
παράλληλες. Απαντώντας στο ερώτημα το οποίο θέτει η θεωρία της προσαρμογής: «Είναι (ή 
πρέπει να είναι) η κινηματογραφική ταινία πιστή μεταφορά του μυθιστορήματος;», 
ισχυρίζεται ότι κάθε μορφή/είδος τέχνης είναι ένα αυτόνομο ολοκλήρωμα και η προσπάθεια 
να γίνει ακριβής μεταφορά (μεταμόρφωση) από το ένα είδος στο άλλο είναι αδύνατη και 
περίπου ουτοπική, γιατί πρόκειται για μια καινούργια δημιουργία, εξαιτίας των διαφορών 
στις ρίζες των δύο μέσων, στη διαφορετική γλώσσα και συμβάσεις που χρησιμοποιούν τα 
δύο μέσα και τέλος, στους διαφορετικούς ανθρώπους που αποτελούν το κοινό, τόσο της 
λογοτεχνίας όσο και του κινηματογράφου». Και, συμφωνώντας με τις απόψεις του Mc 
Farlane, ισχυρίζεται ότι πιστή μεταφορά δεν μπορεί να υπάρξει γιατί, μεταξύ των άλλων, το 
κείμενο δεν μεταδίδει ένα και μοναδικό νόημα στους αναγνώστες του και ο δημιουργός του 
κινηματογραφικού προϊόντος μεταφέρει μόνο μία από τις αναγνώσεις, τη δική του.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, ορίζεται η έννοια του κινηματογραφικού γραμματισμού και 
αποσαφηνίζονται οι διαστάσεις του (το παιδί θεατής, το παιδί κριτικός και το παιδί 
δημιουργός). Αναλύονται τα είδη των θεατών και οι μηχανισμοί θέασης της 
κινηματογραφικής ταινίας. Παρουσιάζεται το εμπειρικό μοντέλο και προτείνονται 
ερεθίσματα/δραστηριότητες προσέγγισης κινηματογραφικών ταινιών από τα παιδιά. Στη 
συνέχεια, ένα πλήθος δραστηριοτήτων στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικές με τη 
φωτογράφιση και την αξιοποίηση της φωτογραφικής μηχανής, ως προπομπός στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων του κινηματογραφικού γραμματισμού. 

Τα παιδιά απολαμβάνουν τα κινηματογραφικά έργα, τα προσεγγίζουν εμπειρικά με 
παιγνιώδη τρόπο και, διαμέσου των πολυαισθητηριακών συνειρμών, της εικασίας, της 
προσωπικής ταύτισης και της συνθετικής διαδικασίας, οδηγούνται στην 
έκφραση/δημιουργία, έχοντας αποκωδικοποιήσει τα εκφραστικά μέσα του σκηνοθέτη-
δημιουργού της ταινίας. Είναι ένα διαδοχικό πέρασμα από τη θέαση-απόλαυση των εικόνων, 
στην αυθόρμητη έκφραση και στη διερεύνηση των συναισθημάτων, που οδηγεί στη 
συγγραφή κειμένων. Το ίδιο το παιδί-θεατής, μέσω του θετικού χειρισμού των δικών του 
προσωπικών/συναισθηματικών ανταποκρίσεων, κομίζει και προσθέτει στην ταινία τις δικές 
του μνημονικές αποσκευές, προσφέρει πλήθος συνειρμών και νοηματοδοτεί τις εικόνες. Στο 
κοίταγμα της ταινίας δεν υπάρχουν “ορθά” και “λανθασμένα” νοήματα. Οι νοερές εικόνες 
που παράγουν οι θεατές έχουν έντονα προσωπικό χαρακτήρα, είναι μοναδικές και 
διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Και παραπέρα, η νοηματοδότηση των εικόνων μπορεί να 
μεταμορφωθεί σε ένα παιχνίδι δημιουργίας εικόνων και λέξεων. Οδηγούνται στην 
έκφραση/δημιουργία, έχοντας αποκωδικοποιήσει τα εκφραστικά μέσα του σκηνοθέτη-
δημιουργού της ταινίας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, αναπτύσσεται η σχέση κινηματογράφου και δημιουργικής γραφής 
διαμέσου δραστηριοτήτων. Τεχνικές δημιουργικής γραφής χρησιμοποιούνται για να 
αποκτήσουν τα παιδιά δεξιότητες συγγραφής πρωτόλειων, πρωτότυπων σεναρίων, απλών 
οπτικοακουστικών προϊόντων (ταινίες μικρού μήκους, συνεντεύξεις, διαφημίσεις, trailers 
κ.ά.), μετατροπής λογοτεχνικών κειμένων σε σενάρια (μεταφορά - διασκευή), παρεμβάσεων, 
αλλαγών στην αφηγηματική δομή υφιστάμενων σεναρίων και συγγραφής λογοτεχνικών 
αφηγήσεων με ερεθίσματα κινηματογραφικές ταινίες. Ο συγγραφέας προσφέρει τα «υλικά 
για να μαγειρέψουμε ένα καλό σενάριο», μας συστήνει τον πρωταγωνιστή: «Γνωριμία με τον 
πρωταγωνιστή» και μας ταξιδεύει μαζί του: «Το ταξίδι του πρωταγωνιστή». Και, επιπλέον, 
προσφέρει εργαλεία για τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων (Digital Storytelling). 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τέσσερις παραδειγματικές διδακτικές 
εφαρμογές κινηματογραφικού γραμματισμού, τέσσερα πολύωρα “μαθήματα”, για παιδιά 
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προεφηβικής ηλικίας (Γ’ έως Στ’ Δημοτικού) και εφηβικής ηλικίας (Γυμνασίου και Λυκείου). 
Αφηγηματικές ταινίες (“Mary Poppins”, “Le Ballon Rouge), ταινίες μικρού μήκους (“The Black 
Hole”) και ταινίες του βωβού κινηματογράφου (“The Circus”, “City Lights”, “Modern Times”, 
“The Battleship Potemkin”, “The Artist”), ακολουθούνται από ένα πλήθος δραστηριοτήτων 
προσέγγισης των ταινιών, δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής και δραστηριοτήτων 
δημιουργικής έκφρασης (σύνδεση με άλλες μορφές έκφρασης). 

Με ποιον τρόπο μπορεί να ενταχθεί η έννοια του κινηματογραφικού γραμματισμού 
στην καθημερινότητα της τυπικής (σχολικής) εκπαίδευσης; Θα αποτελέσει μέρος των 
προγραμμάτων σπουδών ή θα αφεθεί ως προνομιακός χώρος δράσης των φορέων της μη 
τυπικής εκπαίδευσης; Η απάντηση-εφιάλτης είναι ένα ακόμα “μάθημα“ οπτικοακουστικού 
γραμματισμού, με ένα ακόμα “κλειστό“ πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο θα κυριαρχεί ο 
κινηματογραφικός κανόνας -σε αντιστοιχία με τον λογοτεχνικό κανόνα. Αυτό θα οδηγούσε 
στο σταμάτημα κάθε δημιουργικής πρωτοβουλίας από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Η 
αισιόδοξη απάντηση: “ανοιχτό” πρόγραμμα σπουδών. Τούτο σημαίνει ότι όλες τις αποφάσεις 
για τη διδασκαλία τις λαμβάνει ο/η εκπαιδευτικός. Αποφασίζει τον στόχο που θα θέσει, το 
περιεχόμενο της διδασκαλίας, τη μέθοδο και το διδακτικό οπτικοακουστικό υλικό. Οι 
φάκελοι υλικού, σε ηλεκτρονική μορφή -όχι το σχολικό βιβλίο-, θα ξεχωρίζουν για τη 
λειτουργικότητα και την προσαρμοστικότητα και το περιεχόμενό τους θα ανανεώνεται 
αδιάκοπα από τις καλές πρακτικές των ίδιων των εκπαιδευτικών. Θα περιλαμβάνουν πλήθος 
πολυπαραδειγματικών προτάσεων προς επιλογή. Ταυτόχρονα, θα δημιουργούν αποθετήρια 
κινηματογραφικών ταινιών, με την παραχώρηση στους/στις εκπαιδευτικούς των 
δικαιωμάτων προβολής ταινιών στη σχολική αίθουσα. 

Οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες του βιβλίου, οι εκπαιδευτικοί, οι εμψυχωτές και οι 
εμψυχώτριες των εργαστηρίων, οι γονείς, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, έχοντας προσεγγίσει 
ένα πλήθος διδακτικών πολυπαραδειγματικών προτάσεων, θα είναι ικανοί να σχεδιάζουν 
δραστηριότητες προσέγγισης κινηματογραφικών ταινιών για παιδιά, μέσα και έξω από το 
σχολείο, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δραστηριότητες δημιουργικής γραφής με 
ερεθίσματα τις κινηματογραφικές ταινίες και να εμψυχώνουν τα παιδιά στην παραγωγή 
απλών κινηματογραφικών προϊόντων, μέσα σε εργαστήρια με ανοικτό περιβάλλον, πλούσιο 
σε ερεθίσματα, ποικιλία δράσεων και εκπλήξεις. 
 

 

Κατερίνα Αναγνωστάκη 

Εκπαιδευτικός - Συνεργάτης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ  

 

 
Το περιοδικό MusEd, Μουσείο - Σχολείο - Εκπαίδευση είναι το επιστημονικό βήμα του 

Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, το οποίο έχει ιδρυθεί από το Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού.  

Το περιοδικό εκδίδεται τέσσερις φορές ετησίως και δημοσιεύει πρωτότυπες 
ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες που εμπίπτουν στον χώρο του Πολιτισμού και της 
Εκπαίδευσης και έχουν κριθεί ανωνύμως από ειδικούς κριτές. Φιλοδοξία μας είναι το 
περιοδικό να γεφυρώσει την απόσταση ανάμεσα στη θεωρία, την έρευνα και τη διδακτική 
πράξη, να ενισχύσει τον διάλογο ανάμεσα στην προσχολική, δημοτική, δευτεροβάθμια και 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και να προβάλλει εμπειρικά τεκμηριωμένες, βέλτιστες πρακτικές, 
καινοτομικές και δημιουργικές δράσεις, που πραγματοποιούνται στον χώρο του μουσείου, 
του σχολείου και γενικότερα στην Εκπαίδευση.  

Το περιοδικό δημοσιεύει εμπειρικές έρευνες, θεωρητικές προσεγγίσεις, κριτικές 
ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, καθώς και διδακτικές μεθόδους, εφαρμογές και πρακτικές. 
Επίσης, στο περιοδικό δημοσιεύονται βιβλιοκρισίες πρωτότυπων συγγραμμάτων και 
μονογραφιών. Γίνονται δεκτές προς κρίση και δημοσίευση εργασίες και σε άλλη ευρωπαϊκή 
γλώσσα εκτός της ελληνικής. Επίσης, το περιοδικό εκδίδει κατά καιρούς θεματικά τεύχη, μετά 
από σχετική πρόσκληση που απευθύνει σε ειδικούς επιστήμονες.  

Η έκταση της εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12 σελίδες, μαζί με την περίληψη, 
τους πίνακες, τα σχήματα, τις εικόνες, τις βιβλιογραφικές αναφορές και το παράρτημα. Το 
κείμενο θα πρέπει να έχει συνταχθεί σε διαστάσεις χαρτιού τύπου Α4, με πλήρη στοίχιση, σε 
γραμματοσειρά Calibri 12 στ. και μονό διάστιχο. Τα περιθώρια πρέπει να είναι επάνω, κάτω, 
δεξιά και αριστερά 2,5 εκ. Στην αρχή της εργασίας πρέπει να υπάρχει περίληψη (έως 300 
λέξεις), η οποία συνοδεύεται από πέντε έως έξι λέξεις-κλειδιά. Οι υποσημειώσεις πρέπει να 
αποφεύγονται. Οι βιβλιογραφικές αναφορές εντός και στο τέλος του κειμένου πρέπει να 
ακολουθούν το APA style (6 έκδοση, 2010). Η έκταση της βιβλιοκρισίας δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 1.000 λέξεις.  

Τα στοιχεία του συγγραφέα/των συγγραφέων πρέπει να περιλαμβάνουν 
ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail και 
περιέχονται σε ξεχωριστή σελίδα, ώστε να διευκολύνεται η ανωνυμία της κρίσης.  

Οι εργασίες πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες μορφοποίησης που 
παρουσιάζονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του περιοδικού (https://museum-
education.weebly.com/).  

Οι εργασίες προωθούνται για κρίση, ανώνυμα, σε δύο κριτές, ειδικούς στο 
αντικείμενο που αυτές πραγματεύονται. Τα ονόματα των κριτών δεν ανακοινώνονται. Ο 
συγγραφέας λαμβάνει τις παρατηρήσεις των κριτών εντός τριών μηνών από την υποβολή της 
εργασίας. Η Συντακτική Επιτροπή κρίνει αν η αναθεωρημένη εργασία, μετά τις υποδείξεις της 
Επιστημονικής Επιτροπής, είναι δημοσιεύσιμη. Επίσης, η Συντακτική Επιτροπή έχει το 
δικαίωμα, πριν τη διεξαγωγή της κρίσης, να απορρίψει μια εργασία που δεν εμπίπτει στο 
επιστημονικό πεδίο του περιοδικού ή δεν πληροί τις προδιαγραφές του.  

Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε συνημμένο αρχείο, στη διεύθυνση 
museum.edu@yahoo.com.  

https://museum-education.weebly.com/
https://museum-education.weebly.com/
mailto:museum.edu@yahoo.com
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To περιοδικό MusEd, Μουσείο - Σχολείο - Εκπαίδευση δεν δημοσιεύει εργασίες που 
έχουν ήδη δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν σε άλλο περιοδικό ή σε άλλη έκδοση 
παντός τύπου. 

Η έγκριση μιας εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή και τη Συντακτική Επιτροπή 
του περιοδικού και η δημοσίευσή της δεν υποδηλώνουν σε καμία περίπτωση την αποδοχή 
εκ μέρους τους των απόψεων του συγγραφέα.  
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS  
 

 

The MusEd, Museum - School - Education is the scientific journal of the School Life and 

Education Museum, which was established by the National Centre for School Material 

Research and Rescue.  

The journal is published four times annually and includes high-quality, original 

empirical and theoretical papers in the scientific fields of Culture and Education. Our ambition 

is to bridge the gap among theory, research and teaching practice; to enhance the dialogue 

among preschool, elementary, secondary and higher education; to promote evidence-based 

best practices as well as innovative and creative educational activities taking place in 

museums, schools or any other learning context.  

The journal publishes empirical studies, theoretical analyses, literature reviews, as well 

as teaching methods, applications and policies. Book reviews are also applicable for 

publication. Papers in other than Greek European languages are also welcome. The journal 

occasionally publishes themed issues with guest editors.  

The length of each submitted paper should be up to 12 pages, including abstract, 

tables, figures, images, references, and appendix. The text should be in A4 paper, justified and 

with single spacing. The fonts should be Calibri size 12. The margins on each side (top, bottom, 

right and left) should be 2.5cm. At the beginning of each text, an abstract is required (up to 

300 words), followed by 5-6 keywords. Footnotes should be avoided. In-text citations and the 

references section should be written according to APA style (6th ed., 2010). Book reviews 

should not exceed 1,000 words.  

The author(s) information should include full name, title, affiliation, permanent (post) 

address, telephone number and email. To facilitate blind review, the author(s) information 

should be included on a separate page.  

Papers should strictly conform to the detailed format guidelines and instructions 

which can be found on the journal’s website (https://museum-education.weebly.com/).  

Upon receiving the paper, the Editorial Board forwards it to members of the Scientific 

Committee, who send it to two anonymous reviewers. The author receives the reviewers’ 

feedback within three months from the date of submission. Following the recommendations 

of the Scientific Committee, the Editorial Board will decide whether the revised paper will be 

published. In addition, the Editorial Board has the right to reject a paper before the review 

process, if it does not fall within the scientific scope or does not meet the requirements of the 

journal.  

All submissions are sent, as an attached file, at the following email address: 

museum.edu@yahoo.com.  

The MusEd, Museum - School - Education journal does not publish papers that have 

already been published or are going to be published in another journal.  

By no means, the approval of a paper by the Scientific Committee and its publication 

by the Editorial Board implies the acceptance of the views of the author(s). 

 
  

https://museum-education.weebly.com/
mailto:museum.edu@yahoo.com
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 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 

Τίτλος της εργασίας 
 

Ονοματεπώνυμο 1ου συγγραφέα  
MSc Παιδαγωγικής, PhD Φιλοσοφίας 

author1@yahoo.gr 
 

Ονοματεπώνυμο 2ου συγγραφέα  

Εκπαιδευτικός ΠΕ70  
author2@auth.gr 

 
 
Περίληψη 
Η εργασία πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη μέχρι 300 λέξεις, η οποία περιλαμβάνει τα βασικά σημεία της 
εργασίας και συνοδεύεται από πέντε έως έξι λέξεις-κλειδιά. Το κείμενο της περίληψης και οι λέξεις-κλειδιά είναι 
σε γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 10 στ., μονό διάστιχο και πλήρη στοίχιση. 
 
Λέξεις-κλειδιά: μουσείο, εκπαίδευση, αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια 
 
 

Εισαγωγή 
Στον οδηγό αυτόν παρατίθενται οι απαραίτητες πληροφορίες για τη μορφοποίηση των 
εργασιών. Οι συγγραφείς καλούνται να ακολουθήσουν επακριβώς τις οδηγίες αυτές. Το 
παρόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο μορφοποίησης των εργασιών. 

Η έκταση της εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12 σελίδες, μαζί με την περίληψη, 
τους πίνακες, τα σχήματα, τις εικόνες, τις βιβλιογραφικές αναφορές και το παράρτημα. Το 
κείμενο θα πρέπει να έχει συνταχθεί σε διαστάσεις χαρτιού τύπου Α4, με πλήρη στοίχιση, σε 
γραμματοσειρά Calibri 12 στ. και μονό διάστιχο. Τα περιθώρια πρέπει να είναι επάνω, κάτω, 
δεξιά και αριστερά 2,5 εκ. Η εργασία υποβάλλεται σε αρχείο Word (.doc ή .docx). Ο τίτλος 
του αρχείου είναι το όνομα του πρώτου συγγραφέα σε πεζούς λατινικούς χαρακτήρες. Οι 
εργασίες αποστέλλονται ως συνημμένα αρχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
museum.edu@yahoo.com. 

 
Δομή Εργασίας  

• Εμπειρικές έρευνες 
- Εισαγωγή 
- Σύντομη ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
- Σκοπός ή/και επιμέρους στόχοι, σημασία, πρωτοτυπία/συμβολή, ερευνητικά ερωτήματα 
ή/και ερευνητικές υποθέσεις  
- Μέθοδος: συμμετέχοντες, ερευνητικά εργαλεία, διαδικασία συλλογής δεδομένων, 
τεχνικές ανάλυσης 
- Αποτελέσματα 
- Συζήτηση 
- Συμπεράσματα (αναφέρονται και οι περιορισμοί της έρευνας, οι προτάσεις για περαιτέρω 
έρευνα και οι υποδηλώσεις της έρευνας για τις πρακτικές εφαρμογές) 

mailto:author2@econ.auth.gr
mailto:museum.edu@yahoo.com
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- Βιβλιογραφικές αναφορές 
- Παράρτημα (αν απαιτείται) 
 

• Θεωρητικές εργασίες (θεωρητικές αναλύσεις και κριτικές ανασκοπήσεις της 
βιβλιογραφίας) 

- Εισαγωγή 
- Σκοπός ή/και επιμέρους στόχοι, σημασία, πρωτοτυπία/συμβολή 
- Ανασκόπηση βιβλιογραφίας: ιστορική αναδρομή και εξέλιξη, σημαντικές μελέτες, 
θεωρητικά και ερευνητικά ορόσημα, κατηγοριοποίηση θεωριών και ερευνών σε 
υποενότητες (συνόψιση σε πίνακες αν ενδείκνυται), κριτική εξέταση και σύγκριση της 
υπάρχουσας βιβλιογραφίας, εντοπισμός ερευνητικών κενών και προτάσεις για περαιτέρω 
μελέτη και έρευνα 
- Συμπεράσματα 
- Βιβλιογραφικές αναφορές 
 

• Διδακτικές μέθοδοι, εφαρμογές ή πρακτικές:  
- Εισαγωγή 
- Σύντομη ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
- Σκοπός ή/και επιμέρους στόχοι, σημασία, πρωτοτυπία/συμβολή 
- Μέθοδος: συμμετέχοντες, υλικό, διαδικασία 
- Αναλυτική παρουσίαση της διδακτικής πρότασης, εφαρμογής ή πρακτικής 
- Αποτελέσματα, αξιολόγηση (αν υπάρχει) 
- Συζήτηση 
- Συμπεράσματα 
- Βιβλιογραφικές αναφορές 
- Παράρτημα (αν απαιτείται) 
 

• Βιβλιοκρισίες 
Η έκταση της βιβλιοκρισίας συγγράμματος ή μονογραφίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1.000 
λέξεις. 
 
Κυρίως Κείμενο  
Μορφοποίηση σελίδας  
Για τη μορφοποίηση της σελίδας πρέπει να ακολουθηθεί το παρόν υπόδειγμα. 

Το κείμενο πρέπει να είναι σε διαστάσεις χαρτιού τύπου Α4, με πλήρη στοίχιση, σε 
γραμματοσειρά Calibri 12 στ. και μονό διάστιχο. Τα περιθώρια πρέπει να είναι επάνω, κάτω, 
δεξιά και αριστερά 2,5 εκ. Το μέγεθος της γραμματοσειράς τίτλου είναι 16 στ., έντονη γραφή, 
στοιχισμένη στο κέντρο και μονό διάστιχο. Ακολουθεί μία κενή γραμμή. Κατόπιν 
αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων σε γραμματοσειρά 12 στ., έντονη γραφή, 
κεντραρισμένα και αμέσως μετά ο φορέας απασχόλησης σε γραμματοσειρά 12 στ., πλάγια 
γραφή, καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συγγραφέων σε γραμματοσειρά 12 στ., 
όλα κεντραρισμένα (όχι έντονη ή πλάγια γραφή).  

Δεν υπάρχει εσοχή στην πρώτη παράγραφο μετά τον τίτλο της ενότητας ή της 
υποενότητας. Αντίθετα, απαιτούνται εσοχές 1 cm για όλες τις υπόλοιπες παραγράφους της 
ενότητας ή της υποενότητας. 

Πρέπει να αποφεύγονται εντός του κειμένου οι υποσημειώσεις, οι υπογραμμίσεις, η 
έντονη και η πλάγια γραφή, καθώς και η χρήση συνδυασμού συμβόλων. Εξαιρείται η πλάγια 
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γραφή για τους στατιστικούς δείκτες, σύμφωνα με το APA style. Αν απαιτούνται σύμβολα, να 
χρησιμοποιούνται οι τελείες (bullets).   

 
Μορφοποίηση τίτλων 
Για τη μορφοποίηση των τίτλων των ενοτήτων και των υποενοτήτων πρέπει να ακολουθηθεί 
το παρόν υπόδειγμα.  

Οι τίτλοι των ενοτήτων πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά 12 στ., έντονη γραφή, για 
παράδειγμα Εισαγωγή. Οι τίτλοι των Υποενοτήτων πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά 12 στ., 
έντονη και πλάγια γραφή, για παράδειγμα Μορφοποίηση σελίδας. Πριν από τον τίτλο της 
ενότητας ή της υποενότητας υπάρχει μία κενή γραμμή. Δεν έχουν αρίθμηση οι τίτλοι των 
ενοτήτων και των υποενοτήτων. 
 
Πίνακες, σχήματα και εικόνες 
Οι πίνακες, τα σχήματα και οι εικόνες πρέπει να έχουν συνεχή αρίθμηση.  

Στους πίνακες, ο τίτλος πρέπει να αναγράφεται πάνω από το σώμα του πίνακα. O 
πίνακας και ο τίτλος έχουν αριστερή στοίχιση. Ο τίτλος του πίνακα είναι σε πλάγια γραφή. Το 
περιεχόμενο των στηλών έχει αριστερή στοίχιση για την πρώτη στήλη και είναι 
κεντραρισμένο για τις υπόλοιπες στήλες. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν οριζόντιες 
γραμμές πάχους 1 στ. στην πρώτη και στην τελευταία σειρά του πίνακα. Δεν επιτρέπεται η 
χρήση κατακόρυφων γραμμών στους πίνακες. 

 
Πίνακας 1 
Παράδειγμα μορφοποίησης πίνακα 

Ηλικία Συχνότητα f Ποσοστό % 

Κάτω των 40 44 32.1 

40-49 68 49.6 

50 και άνω 25 18.2 

Σύνολο 137 100.0 

 
Στα σχήματα και τις εικόνες, ο τίτλος αναγράφεται κάτω από το σχήμα ή την εικόνα και 

έχει αριστερή στοίχιση. Παράδειγμα τίτλου: Σχήμα 1 ή Εικόνα 1. Παράδειγμα μορφοποίησης 
τίτλου (εδώ, σε πλάγια γραφή είναι το Σχήμα 1 ή η Εικόνα 1 και ο τίτλος έχει τελεία στο τέλος). 

 
Οδηγίες για τις βιβλιογραφικές αναφορές 
Το περιοδικό ακολουθεί το σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών APA (6η έκδοση, 2010). 

Εντός του κειμένου, οι αναφορές με έναν συγγραφέα γράφονται ως εξής: «Όπως 
αναφέρει ο Αρβανίτης (2007),…» ή «(Αρβανίτης, 2007)». Οι αναφορές με δύο συγγραφείς 
γράφονται ως εξής: «Σύμφωνα με τους Αρβανίτη και Γεωργίου (2010),…» ή «(Αρβανίτης & 
Γεωργίου, 2010)». Οι αναφορές με τρεις συγγραφείς και άνω γράφονται ως εξής: «Στην 
έρευνα των Αρβανίτη, Γεωργίου και Αντωνιάδη (2012)…» ή «(Αρβανίτης, Γεωργίου, & 
Αντωνιάδης, 2012)». Στις αναφορές με τρεις συγγραφείς και άνω, από τη δεύτερη φορά και 
μετά που αναφέρονται εντός του κειμένου, αναγράφεται μόνο το όνομα του πρώτου 
συγγραφέα, το οποίο ακολουθείται από τη συντομογραφία κ.ά. για τις ελληνόγλωσσες 
παραπομπές και et al. για τις ξενόγλωσσες παραπομπές, χωρίς κόμμα ανάμεσα στο όνομα 
του συγγραφέα και τη συντομογραφία, ως εξής: «Στην έρευνα των Αρβανίτη κ.ά. (2012)…» ή 
«(Hobson et al., 2017)». Στις αυτολεξεί αναφορές (δηλαδή, κατά λέξη κείμενο σε εισαγωγικά), 
οι βιβλιογραφικές αναφορές εντός του κειμένου γράφονται ως εξής: «Οι Αρβανίτης, 
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Γεωργίου και Αντωνιάδης (2012, σ. 57) αναφέρουν ότι: “……..”» (σσ. αν οι σελίδες είναι 
περισσότερες από μία και p. ή pp. για τις ξενόγλωσσες αναφορές). 

Στο τέλος του κειμένου, οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται με απόλυτη 
αλφαβητική σειρά, με βάση το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα κάθε πηγής (πρώτα οι 
ξενόγλωσσες και μετά οι ελληνόγλωσσες), με εσοχή της δεύτερης σειράς (1 cm), όπως 
φαίνεται παρακάτω. Ακολουθούν παραδείγματα/οδηγίες για τις βιβλιογραφικές αναφορές 
στο τέλος της εργασίας για κάθε βασικό είδος πηγής. 
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Για τις αναφορές που αντλούνται από τον Παγκόσμιο Ιστό πρέπει να αναγράφεται στο 

τέλος η πλήρης ηλεκτρονική διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου, ως εξής: Ανακτήθηκε από 
http://www.ekedisy.gr ή Retrieved from https://www.ne-mo.org/.  
 

 
  

http://www.ekedisy.gr/


MusEd – Museum School Education – ISSN: 2654-1807 – Τόμος/Volume 2, Τεύχος/Issue 2, 2021 
 

 126 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MusEd – Museum School Education – ISSN: 2654-1807 – Τόμος/Volume 2, Τεύχος/Issue 2, 2021 
 

 127 

 
 

 
 

© Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού 

Έτος έκδοσης: 2021 

ISSN: 2654-1807 


